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Rusai Atakavo Švedijos Miestelį
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KONGRESO nariai, ku
rie remia visus Prez. Roosevelto planus, kalba apie
skyrimą $500,000,000 nau
jam darbų programui, kuo
met iš kitos pusės dedama
visos pastangos sulaikyt
toki gausų valdžios pinigų
laidymą, kaip iki šiol buvo.

SUOMIJA RŪPINASI GAVIMU GREI
TOS PAGALBOS
Stockholm, Vasario 22. — Septyni Sovietų lėktuvai
mėtė bombas ant Švedų parubežio kaimo Pajala, prie
Suomijos sienos, matomai gąsdindami Švediją kad nei
tų Suomijai pagalbon. Švedija smarkiai užprotestavo
Maskvai prieš tai.
Maskva, Vas. 22. — Rusų karo vadovybė skelbia už
ėmimą Suomių miestelio ir tvirtovės Koivisto, vakari
niame gale Mannerheim linijos. Raudonoji armija sa
vo ofensyvą toje linijoje didina ir plečia.
Helsinki, Vas. 22. — Rusams skelbiant laimėjimus
prie Mannerheim linijos, Suomiai praneša kad dvi Rusų
divizijos kartu stumiamos vienoje dalyje tapo atmuštos
ir mušis užsitęsė vėlai į naktį. Suomių viltys pagerėjo
kai iškilo naujos smarkios pūgos ir šalčiai.

KARAS JUROSE

IŠ LIETUVOS

Pereitą savaitę jurų ka
re Britų nuostoliai vienos
savaitės bėgiu buvo di
džiausi šiame kare, nes nu
skandinta 8 Britanijos lai
vai ir 15 neutralių. Betgi
Britai sako nuskandino du
Vokiečių submarinus, be to
sugavo porą Vokiškų laivų.
Nuskandinta vienas ka
riškas laivas su arti 200
vyrų. Šio karo bėgiu Bri
tai neteko jau 25 karo lai
vų, mažų ir didesnių.
Iki pereitos savaitės pa
baigos, nuo karo pradžios
nuskandinta jau 402 laivai.
Britai nuskandino tris Vo
kiečių submarinus.

LAIKRAŠČIU
VILNIUJE ir Vilniaus sri

tyje yra: Romos katalikų 70
parapijų ir 174 kunigai; Evan
gelikų Liuteronų 1 parapija ir
1 kunigas; Evangelikų refor
matų 1 parapija ir 3 dvasinin
kai ; Stačiatikių (pravoslavų)
15 parapijų ir 32 dvasininkai.
Starovierų 8 parapijos su 6
dvasininkais; Mohametų 3 pa
rapijos su 4 dvasininkais; Ka
raimų 2 parapijos ir 3 dvasi
ninkai ; žydai turi apie 150 si
nagogų ir 34 dvasininkus.
•
LIETUVOS laivynui ruošia
ma apie 30 jurininkų, kuriems
duodama Susisiekimo Ministe
rijos stipendija. Daugumas bu
simų jurininkų mokosi Latvi
jos jurininkų mokykloje.

27,000 GAUS ATLYGI
NIMĄ. Detroit, Mich. —■
Valstijos sprendėjas nuta
rė kad apie 27,000 Chrysler
Co. darbininkų kurie per
eitą Spalių mėnesį kilus
.y.
y.
.y.
streikui nedirbo 54 dienas,
turi gauti už nedirbtą lai
Maskva, Vas. 21. — So-1 Helsinki, Vas. 20. — Suo ŠVEDIJOJE iškilo dvi
ką atlyginimą iš bedarbės
fondo. Jiems tenka bend vietų valdovai su pasitikė mijos užsienių reikalų mi priešingos pusės: viena no
jimu skelbia jog Rusų ka nistras skrenda į Londoną ri teikt Suomijai militarišrai apie 3 milijonai dol.
riuomenė perlauš Suomių prašyt aliantų pagalbos at ką pagalbą ir tuomi ginti
Mannerheim
apsigynimo li silaikyti prieš Rusiją.
pačią Švediją, kiti tenkina
SIŪLO GERINT ATLY
niją
iki
Vasario
23 d., lai-, Suomijai reikalinga mi- si teikimu netiesioginos pa
GINIMUS. Washington. —galbos.
Socialės Apdraudos Tary ku iškilmingai minėti rau- | litariška pagalba greitai.
MASKVOJE Sausio mėnesį
donosios
kariuomenės
22'
Prašyta
tokios
pagalbos
bos pirmininkas skelbia jog
buvo
surengta Lietuvių kny
Švedija,
bet
ji
bijodama
už

metų
sukaktį.
TURKIJOS
vyriausi
ka

svarbu yra kad valstijos
gos
paroda.
Maskvon buvo iš
traukti
visai
Skandinavijai
Po
dviejų
ar
daugiau
sa

ro taryba sušaukė savo po
pagerintų ir palengvintų
siųsta
2,478
knygos,
52 žymes
ir
Pabaltijo
šalims
karą,
vaičių
įtempto
puolimo
ir
sėdį aptarimui planų ir susavo bedarbės apdraudos
atsisako
gelbėti
militarišnių
Lietuvių
rašytojų
portre
pastangų
..perlaužti
tą
lini

bendrinimui
su-.
•
karo
jiesistemas. Jis siūlo kad at
tai
ir
tt.
kai.
ją,
kuri
randasi
visai
netoli
gų su Prancūzijos ir Brita
lyginimo laukimas butų su
-t
nijos jiegomis Artimuose
trumpinta iki vienos savai Leningrado ir prie SuomiKAMINAKRĖčIAI Lietuvo
Klaipėdos uosto akmeninis
deniu vėl Įplauks Į Klaipėdą
Karo ekspertai sako, jei Rytuose. Tas daroma pa
tės, ir kad atlyginimai bu jos-Rusijos sienos, Sovietų
tų mokama nors už 16 sa karo vadai paguldė desėt- Rusai perlauš Suomių da siruošimui kariauti prieš molas, per kilometrą išsiki Lietuvos prekiniai laivai, siv- je pradėjo tvarkyti savo pro
fesijos reikalus. Suvažiavime
vaičių metuose;z taipgi ra kus tūkstančių savo vyrų. bartinę Mannerheim liniją, Rusiją, jeigu Sovietai su šęs Baltijos jūron, šiuo van lyg sutarties su Vokietija.
Kaune jie išrinko komisiją, ku
Tuo
nieko
nelaimėdami,
manytų
pultis
Azijon.
gina kad įvestų atlyginimo
jų laukia Mannerheim li
ri sudarys kaminakrėčių dar
pasiryžę
dar
daugiau
ka

nemažiau >$20 savaitėje.
nija Nr. 2, taip kad Suomi
bo ir pareigų taisyklių projek
reivių versti ir dar labiau ja galės atsilaikyti prieš
ATĖMĖ ANGLUS NEtą
ir nustatys kaminakrėčių
įtempti
savo
pastangas,
nes
Rusus gana ilgai.
PLIENO kompanijos vi
IŠ LIETUVOS
kvalifikacijas.
Kaminakrėčiai
LAISVIUS IŠ VOKIE
#
*
soje šalyje bendrai imant, jeigu nepavyktų prasilauž
pasisakė
už
priverstiną
kami
ČIŲ LAIVO
šymet paskyrė įvairiems ti ir įveikti tokią mažą at Bėdinas, Vas. 16. — Vo
.
vieno
svarbiausiu
nepriklausonų valymą, nes del ligšiolinės
Vilniuje Gražiai Pami
savo įstaigų ir dirbtuvių sispyrusią tautelę, Sovietų kiečių spauda, gaudama ži
mybės
pamatų.
tvarkos
nereguliaraus kaminų
galvoms
butų
didelė
gėda.
plėtimams ir gerinimams
nėta Vasario 16-ta
nių apie Rusų laužimą Suo Londonas. — Pereitą sa
Nepriklausomybės
šve
n
t
ė
s
valymo
dažnai
Kauno mieste ir
Sovietų
vadai
labai
nu

vaitę Britų kariškas laivas
apie $146,000,000.
džiugo kai Švedijos kara? mių apsigynimo linijos, ra užklupo Norvegijos vande- VILNIUS, Vasario 17 d. — proga Vyriausybė gavo daug jo priemiesčiuose kylą kaminų
šo ir skelbia jog Rusija lai
Nepriklausomybė Vil sveikinimų, kurių tarpe buvo gaisrai. Kaune ir apielinkėje
BUTLER, Pa. — Vieti lius paskelbė jog Švedija mės karą pavasarį ir Suo nuose Vokiečių laivą Alt- Lietuvos
niuje
puikiai
paminėta. Minis
mark, kuriame buvo laiko tras pirmininkas A. Merkys sveikinimai iš J. A. Valstybių, esama apie 30• kaminakrėčių.
nės stiklo dirbtuvės darbi negalės teikti Suomijai jo mija bus nugalėta.
ma Anglai suimti jurose po pasakė tris kalbas, pabrėžda Sovietų Rusijos, Latvijos, Es
ninkų unija susitarė su iš- kios tiesioginės militarišBet
Vokiečiai
negali
iš

tijos, Argentinos ir Turkijos
VAGIŲ GAUJOS. Šiauliuo
dirbyste ant didesnio atly kos pagalbos. Del to, tiki pranašauti sau to paties ką nuskandinimo jų laivų.
mas
kad
Vilniaus
daugiau
nie

prezidentų.
Taip
pat
gauta
ginimo : 400 darb i n i n k ų raudonosios armijos vadai, pranašauja Rusams. Vo Britų karo laivas Cos- kas iš musų neatims. Lietuva sveikinimai iš Vokietijos užsie se paskutiniu laiku vėl pagau
sėjo įvairių vagysčių bei plėši
gaus apie $45,000 metuose Suomijos likimas nulemtas. kiečiams gali prisieiti ka sack, užpuolęs tą Vokišką nežino kelio atgal.
mų.
Daugelis vagysčių pada
nių
reikalų
ministro
RibbenSovietų
artilerija
smar

laivą, po trumpo apšau
daugiau mokesties.
kiai bombarduoja artimą riauti labai ilgai ir gailaus dymo išsodino ant jo savo Iškilmingame akte, įvykusia tropo ir Sovietų komisaro Mo roma labai drąsiai ir net dienos
pralaimėti.
me Vilniaus teatre, be Merkio
metu.
PLIENO darbai šiuo lai Suomių miestą Viipuri, ku
ginkluotus vyrus, kurie iš- dar kalbas sakė Vilniaus bur lotovo.
•
Lietuvos
nepriklausomy
bes
ku aplėtėjo ir kaip eis per ris ir be to nuo lėktuvų la RUSIJAI pradėjus stip liuosavo visus Anglus ne- mistras K. Stasys ir Gudų, Ka Šventės proga “Izvestija” Mas ATGAUTAME Vilniaus kra
sekančius tris mėnesius nė bai nukentėjęs. Tai yra rinti savo karo laivyno ir laisvius. Atimta apie 300 raimų, Totorių, Lenkų, Rusų ir kvoje parašė labai palankų re-; šte rasta išviso 586 kilometrai
ra jokių aiškių davinių. Vi antras didumu . Suomijos
plentų, iš jų apie 300 km. pa
žydų atstovai.
dakcinį straipsni.
oro bazes Juodosiose juro žmonių.
sus užsivilkusius užsaky miestas.
Del
šito,
Vokiečiai
pakėlė
Kitame fronte, šiaurry se, Prancūzija ėmėsi stip smarkų riksmą prieš Ang Mažumų atstovai pareiškė KAUNAS metų pradžioje prasto akmens grindinio ir apie
mus dirbtuvės jau išpildė.
čiuose nuo Ladoga ežero, rintis Artimuose Rytuose. lus ir net ėmė grąsint Nor džiaugsmą būti Lietuvoje su buvo užverstas sniegu, dirbo 165 klm. skaldos žievės ir apie
21 km. skaldos betono plytų.
Vilnium. Ta proga iš
BERLINE taip pritruko Suomiai praneša išmušę vi Britai ir Prancūzai gabena vegijai. Norvegų vyriau sostine
100 vežimų ir rogių gabenda Kai kurių Lenkų pradėtų plen
kilmingas
pamaldas
Vilniaus
į
Turkijos
kaimynystę
sa

anglies kad biznio įstaigos są diviziją Rusų, bet Mas
sybė patiekė Britams pro katedroje laikė Vysk. Matule mi sniegą iš miesto gatvių Į tų .statyba numatoma tęsti to
ir dirbtuvės valdžios įsa kva skelbia jog kitur “ne vo kariuomenes iš kolonijų. testą prieš užpuolimą Vo vičius.
Nemuną.
liau.
s
kymu negali gauti anglies įvyko jokių svarbių pamai
kiečių laivo jų vandenyse.
•
Nepriklausomybės minėjimui
ir jos produktų kurinimui nų”.
ŠVEDIJOS, Danijos ir
Britų valdžia atsakė jog į Vilnių iŠ visos Lietuvos buvo PASKELBUS a t s i šaukimą JAUNI Lietuvos ūkininkai,
aukoti Vilniaus krašto ūkinin vaikai kurie mokinasi auginti
Šimtais Rusų lėktuvai Norvegijos užsienių reika Norvegija šiuo atveju ne
šilumai. Daug dirbtuvių
suvažiavę
daug
studentų,
sava
ir įstaigų neturi šilumos užpuldinėja Suomiją kiek lų ministrai turės savo su išlaikė neutralumo, leisda norių ir šiaip Įvairių organiza kams sodams užveisti vaisinius daržoves ir tt., vykdydami va
važiavimą aptarimui savo ma Vokiečių laivui naudo cijų narių. Nuotaika buvo la medelius, Lietuvos medelynai saros gamybą, be kitų daržo
jau tūlas laikas, kurios iš vieną dieną.
suaukojo 1,200 vaisinių mede vių augina ir cukrinius runke
Apie
800
Rusų
lėktuvų
bendrų reikalų, sąryšyje su tis savo vandenimis. Nor
baigė kurą anksčiau.
lių.
vienu kartu puolė paskiras Rusų-Suomių ir Vokiečių- vegai neatliko reikalingos bai gera.
lius, kuriuos vėliau parduoda
Suomijos
sritis
Vasario
20.
RUSIJA sakoma turinti
aliantų karu.
kratos tame Vokiečių laive ŠALČIAI
cukraus fabrikams. Pereitais
daugiausia submarinų ne
Į ir nežinojo kas jame ran- KAUNAS, Vasario 17 d. —•
NUTEISTAS. Amerikos metais jaunieji ūkininkai išau
gu kuri kita valstybė. Jei TARDANT New Yorke
KARO LAIVYNUI tapo į dasi, nors laivas buvo sve- Didžiausius rekordus pasiekęs
komunistų partijos finan gino 30,000 centnerių cukrinių
gu ir jos submarinai tokie “Krikščioniško Fronto” są paskirta $965,779,438, At j timas.
šaltis mažėja. Daug sniego. sinis Wiener rastas kaltu runkelių, šymet, ryšium su
geri kaip išgarsėję kariau jūdį, paaiškėjo kad 407 po stovų Rūmų tarimu WashGal būt, paprotestavę
klastingais vardais naudo steigiamu • trečiu cukraus fab
tojai tai jie per visą karą licininkai priklausė prie or ingtone Vasario 16 d.
MIRĖ VYSK.
Norvegai turės aprimti.
jime pasportų savo kelio riku, leista jiems išauginti 48,su Suomija nepaskandins ganizacijos kurios tikslas
MICHALKEVIČIUS
000 centnerių cukrinių runkenei vieno Suomių laivo. Iki buvo išverst Amerikos val S. VALSTIJŲ iždo de SUDEGĖ 150 ŽVĖRIŲ. VILNIUS. — Vasario 16 d. nėms į Rusiją. Už pana i Hų.
šiol dar nepaskandino.
partamentas kalba apie su Rochester, Ind., žieminėje mirė vyskupas sufraganas Mi šius prasižengimus nesenai
džią.
apkaltintas komunistų par MARIJAMPOLĖS miškuose
grąžinimo atgal vartojimui cirko stovykloje, kilus gai chalkevičius.
tijos generalinis sekreto šią žiemą vykdoma didelė ga
auksinių pinigų ir popieri srui Vasario 20 d. sudegė
JAPONIJAI karas Kinirius Browder.
ŠVENTĖ
KAUNE
myba. Paskirta sugaminti į
nijoje atsiėjo labai bran PREZ. ROOSEVELT iš nių aukso certifikatų.
150 tigrų, liutu, leopardų,
rąstus, malkas ir įvairius kito
giai, beveik keturi bilijonai plaukė į šiltus vandenis pabeždžionių ir kitų, kurių KAUNAS, Vasario 17 d. —
dolarių. Karas tęsiasi nuo silsiui. Jo laivo stiebe iš VOKIEČIAI konfiskavo prižiūrėtojai nenorėjo išlei Kaune nepriklausomybė švęsRUSŲ-Vokiečių sutarti- kius sortimentus per 35,000
Liepos 7 d. 1937 m.
kelta vėliava naktį apšvie visas Lenkų išdirbystes, že sti laisvėn iš narvų. Ark ta kukliai. Respublikos Prezi-Įtimi, Vokiečiai gaus iš Ru- ktm. stačio miško. Marijam
Japonų kareivių Kinijoje sta, kad jurų padaužos už mes ir miškus visoje Len liai ir kiti gvvunai kurie dentas pasakė tautai kalbą,1 sijos įvairias žaliavas, už polės apielinkėje stoka darbi
žuvo 362,500 ir sužeista puolikai laivai matytų ku kijoje, atitekusioje Vokie nepavojingi, išleista ir jie ypatingai pabrėždamas darbo Į tai Rusams duos karo reik- ninkų ir net vežikų išvežti me
1,087,500. '
džius į stotis.
bei darbingumo reikalą, kaip nieilis.
rios šalies tas laivas yra. čiams.
pabėgdami išsigelbėjo.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
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PENNSYLVANIJOJE

RENGIANTIS LIET. EKONOMINIO CENTRO SVARBIAI
KONFERENCIJAI

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

*•

Valdybai. Kurie profesionalai
YOUNGSTOWN
CHICAGO, ILL Vaizbos Butų ir Profe ir biznieriai matys šį atsišau
PITTSBURGH
MIRĖ 4700 IŠEIVIŲ MOTIEJŪNAS Juozas, 37 m.,
kimą, prašomi jie patys atsi
sionalų Sąjungų
mirė Sausio 26, Luzerne, Pa.
liepti ir prisiųsti kitų visų sa GERAI PAVYKO. SLA. 157
LIETUVIŲ
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
ADOMYNIENĖ
Anelė, mirė 24
kuopa buvo surengus Lietuvos
Žiniai
UŽSNIGO PITTS
vo sandraugų antrašus.
MYBĖS ŠVENTĖ
Nepriklausomybės 22 metų pa Su šiuo numeriu čia žymimų Sausio, Hanover Twnsp, Pa.
BURGHĄ
minėjimą
Vasario 4 d. Pro mirusių išeivių ir jų vaikų Lie DUBLIS Juozas, mirė Sausio
A. L. Ekonominio Centro
L i etuvos Nepriklausomybės Amerikos Lietuvių Ekonomi
gramas
susidėjo
iš dainų, de tuvių skaičius pasiekė 4700.
23, Lee Park, Pa.
Valdyba,
Pereita savaitę Pittsburghą šventė Chicagoje šymet švęs nio Centro Valdyba numatyda
klamacijų,
kalbų
ir
vaidinimo.
STRUCKAS B., mirė Sausio
užklupo gilus sniegas — pri- ta gyvai, švęsta beveik tris ma kaip nepatogu yra Vaizbos |
Chas. "K. Pikiel, Pirm. M. Subonis, programo vedėjas, Mirusiųjų skelbimas pradė 23, Georgetown, Pa.
snigta tiek daug kad sutrukdy dienas. Vasario 16-tą, šventę Butams ir Profesionalų Sąjun-Į 629- -54th St. Pittsburgh, Pa. pasakė įžanginę kalbą, po to ta vesti Vasario mėn. 1937 m.
Pastaba: Prisiųsdami miru PEČIULIS Kazys, mirė Sausio
ta komunikacija, mokyklos bu atžymėjo Margutis abiejuose goms gyvuoti be aiškių įstatų*
perstatė
kalbėti
vietinį
klebo

K.
S.
Karpius,
Sekr.
siųjų pranešimus, parašykit at- ■ 25, Sugar Notch, Pa.
vo uždarytos mieste ir apielin savo programuose per radio, ir be paties Ekonominio Centro
ną
Kun.
Petreikį.
Po
jo
kal

O.
6820
Superior
av.
Cleveland,
škiai viską: vardą, pavardę, GALAITIS Pranas, mirė Sau
kėse vasario 14 d., iki atsikas- dainomis ir kalbomis. Dariaus- .Statuto, nutarė šaukti Vaizbos
bėjo
Kun.
Dr.
K.
širvaitis,
sve

i
Girėno auditorijoje minėjimą Butų ir Profesionalų Sąjungų
amžių, moterų pavardę po te- sio 25, Luzerne, Pa.
ta iš sniego.
čias
iš
Lietuvos,
kuris
laikinai
rengė komunistai, kur.be jų specialių įgaliotų atstovų suva
vais, kilimą Lietuvoje, Ameri- ZELNA Mikolas, mirė Sausio
apsibuvęs
Clevelande
pas
gimi

m., Mahanoy City, Pa.
pačių kalbėjo ir Konsulas P. žiavimą įstatams ir statutui
koje išgyventą laiką.
N EPRIKL AUSOM YRĖS pa
nes.
Kastantas, mirė 27
VABOLIS
Daužvardis. Šv. Agnės audi formaliai priimti.
Nekurie parašo tik šitaip:
ulinėj imas Pittsburghe atsibu
i
1
Sausio,
Detroit,
Mich.
Ona
Tautkienė
pasakė
dve

torijoje vakarą šventė šalt- Apie suvažiavimo vietų ir
ŽINIOS
Patalpinkit žinutę kad mirė
vo Vasario 18 d. Apie tai bus
Kazys,
mirė
Sausio
ŠIMONIS
jetą
eilių
apie
Vilnių,
p-lė
An

mierio radio programų štabas. ir laiką bus netrukus pranešta (Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
musų tėvas, arba vyras, bet
plačiau sekančiame numeryje.
28,
New
Philadelphia,
Pa.
drijauskaitė pašoko klasiškai, nepažymi vardo ir nesuteikia
Kitur tą patį vakarą šventė so spaudoje ir laiškais.
KUN. ŠIMKEVIČIUS A., 89
p-lė Giliutė padainavo. Daina jokių daugiau informacijų.
cialistai ; šventė kaip galėjo ir Tame suvažiavime bus pa-1
vo
Lietuvių
parapijos
vyrų
UŽSNIGO 450 AVIŲ. Way- mokėjo, bet visgi šventė ir
Kaip matote šiuose padavi- metų, mirė Sausio 25, N. S.
tiekta Vaizbos Butams įvairus j
nęsburg, Pa. — Vienam ūki Lietuvos nepriklausomybę pa- veikimo ir artinimosi planai. jI • CHICAPO, III. — Lietuvių choras keliais atvejais, su cho muose, kurių nėra pažymėta I Pittsburgh, Pa.
■ Katalikų Chorų Sąjunga BaRAMANAUSKAS J., mirė 24
ninkui pereitą savaitę po dide gerbė.
Vaizbos Butai ir Profesiona-i| landžio 21 d. reng.'a “Dainų ru sykiu dainavo pats klebo kilimo vietų ir kitų informaci- Sausio, Pittsburgh, Pa.
lio sniego dingo 450 avių. Po
Vasario 17 d. vakare daugeliĮlų Sąjungos prašomos svarsty-'j šventę” Ashland Auditorijoje. nas.
jų, tas viskas nebuvo paduota
AUGUSTAITIENĖ Ona, mirė
dviejų dienų j ieškojimo jis su kur įvyko susirinkimų su pro- Ij ti suvažiavimo klausimą dabar
-—Čhicagos Lietuvių Vaiz Po to buvo j. astatyta kome tų kurie žinias apie mirusį as- Sausio 4, Port Jefferson, N.
rado avis po 10 pėdų gylio gramais Lietuvos nepriklauso I ir parūpinti savo delegatui kebos Buto valdybon išrinkta: dija “Martynas špokas”, vai-1Imenį bent kuriam Lietuviškam
L o Amerikoj išgyveno 36 n:.
sniegu, bet gyvas. Nuo avių mybės pagerbimui. O sekma (lionės išlaidas.
Pirmininku M. Narvidas, vice dilime dalyvavo: A. Maskolių-į| laikraščiui parašo. Dauguma LEONAVIČIUS Cipras, mirė
kvapo sniege pasidarė oro sky dienį, Vasario 18, vidurmiesty- I Kadangi tai bus konstitucipirm. J. P. Varkala; sekreto- nas, A. Andrijauskienė, K. Stu- j praneša tik kad mirė tas ir Sausio 11, Stamford, Conn.
lės ir dėl to avys neužtroško. je, “Margučio auditorijoj”, įvy i nis suvažiavimas, praktiškiau-1
I rium J. Pakel; iždininku A. pinkevičius, A. Tautkienė, P. ■I tas, tą ir tą dieną, bet nepasi- — Suvalkietis. Amerikoj iš
Kalendienė.
ko didysis susirinkimas, kurį i šia bus nuo kiekvieno Vaizbos Valonis.
I stengia pasiteirauti kiek buvo
Antrą veikaluką, “Kukulio amžiaus, iš kur iš Lietuvos ki gyveno 38 metus.
TAGEDIJA UKĖJE. Wash- surengė katalikai su tautinin Buto ir Profesionalų Sąjungų
• SAO PAULO, Brazilija. — Nervai”, atliko: V. Derin, J. lęs ir kiek metų išgyvenęs šio- ALBERTAS Ponas, 40 metų,
ington, Pa. —- Ralph Caldivell, kais. Publikos prisirinko apie siųsti po vieną atstovą. Galės
mirė Sausio mėn., Detroit,
Brazilijos valdžios organai Andrijauskaitė, P. Kodzienė, j e šalyje.
jaunas ūkininkas, paliuosavo iš pustrečio tūkstančio (daugelį dalyvauti ir kiti tų organizaMich.
uždraudė
Lietuvių
Romos
ka

J. Lukoševičienė.
Ą-.
V
darbo pereitų savaitę savo dar sulaikė staigiai ištikus šalto i cijų atstovai, ypač valdybų naJERUTIS Kastantas, 75 metų,
bendruomenės
veikimą.
talikų
Viena veikėja, Agota Subo- KRISUNIENĖ Marė, 39 meInai, bet jie įstatų klausime nebininkė}. Tas darbininkas už i lietaus ir sniego dargana).
mirė Sausio 31, Brooklyne.
• PORTLAND, Ore. — Vaka nienė, išmokus jau Senmergės i tų, mirė Vasario 10 d., palaikelių dienų sugryžęs, per lan Programui pirmininkavo Dr. i turės sprendžiamo balso.
JUSAITIS Pranas, 10 mėnesių,
rini’! valst. Lietuvių koloni rolę pirmame veikale, prieš dota Vas. 13, su bažnytinėgų medžiokliniu šautuvu nušo Į Rakauskas. Iškilmių maldą at
mirė Sausio 28, Brooklyne.
PRAŠYMAS
ja
susilaukė naują profesiona perstatymą trimis dienomis su mis apeigomis, Mercer, Pa. KUPROMS Juozas, mirė Sau
vė ūkininkų ir sužeidė jo žmo kalbėjo Gedimino ordino kava
Po naujų, metų beveik visi lę, būtent Dr. Julia Joski. Ji sirgo ir jos rolę turėjo skubiai Liko vyras su astuoniais mana. Atėjęs į vidų, jis priver lierius Kun. Albavičius. Jis
sio 26, Detroit, Mich.
riizbos
Butai ir Profesionalų mokslą baigė Oregon Univer mokintis p. Kalendienė.
tė sužeista moterį nušauti jį ; meldė Aukščiausiojo kad sauvaikais; Clevelande gy- PETROŠIENĖ Viktorija (Malžais
Bendrai imant visas paren- vena jos brolis Petras, ir se i kevičiutė), 65 m., mirė Sau
patį, ką ji su dideliu vargu pa• I gotų Lietuvą nuo visų nelaimių . Są jungos rinko savo naujas sitete.
i
darė. Sužeista moteris rasta. I ii- stiprintų vieningumo dvasią valdybas. Prašome prisiųsti • MIAMI, Florida. — šiame ir girnas gerai pavyko.
suo Adelė Leimonienė, Ely- sio 30, Chicagoje. — Pane
Ekonominiam Centrui valdybų
Publikai ypač patiko kalba ria, O. Amerikon atvyko
tik po 12 valandų, ir jai sutei-1 jo vaikų.
vėžio ap., Smilkių par. Ame
eilėje kitų Floridos miestų
vardus ir antrašus.. PadaryKun. širvaičio, kuris plačiai
kta greita pagalba, išvežta ii
1921 m., Bajoriškėlių k., Pa rikoje išgyveno 35m.
žiemavoja
daug
ir
Lietuvių
iš
i kjt tai tuojau, neatidėliodami.
paaiškino apie Lietuvą ir Vil
ligoninę.
PROGRAMAS. Skirtam lai
žinomų kolonijų šiaurėje. Tūli niaus kraštą. Programas buvo lėvenės par. Duktė stas i o Z URA Jonas, 23 metų, mirė
|
Ekonominis
Centras
šį
pakui atėjus, Dariaus-Girėno lęir Barboros Vilemų.
Sausio 24 d., Chicagoje, kur
jų atvykę tik pirmą kartą, ki
gioninkai ir kažin kokios karei ’ vasaią leis savo speciali Buleti- ti Floridoje leidžia laiką kiek baigtas su Lietuvos Himnu.
RUDZINSKIENĖ Liudvika, 49
buvo ir gimęs.
Varde SLA. 157 kp. širdin m., mirė Youngstown, Ohio, ŠIMKUS Antanas, pusamžis,
viškos draugijos kareiviai su ną visiems biznieriams ir pro- vieną žiemą. Daug atvyksta
SCRANTON, PA. j pakeltais ginklais, salėn įvedė ! fesionalams. Reikalinga turė- čia moterų turtingesnių šei gai dėkoju visiems programo Vasario 3. Čia išgyveno 32 mirė Sausio 25, Chicagoj. -—
I ir nuvedė ant estrados garbės ! ti visų antrašus, kad kiekvie- mų, kurios išgali tokia pramo dalyviams už jų pasidarbavi m. Paėjo Jurbarko par.
Šiaulių ap., Vaiguvos p., Almą.
: svečius. Pirmiausia ėjo tauti- pas biznierius ir profesionalas ga pasinaudoti.
SIMONAITIENĖ Ona (StatIš Musų Padangės
baičių
k. Amerikoj išgyve
gautų, ar jis yra Vaizbos BuPo programo buvo linksmas kiutė), pusamžė, mirė Sausio
no
38
metus.
Vasario 16 d. Lietuvių Pol. Į škais rūbais pasirėdžius Kon to nariu ar ne.
• DETROIT, Mich. — Vasario balius, grojo Urbono orkestras.
24, Chicagoje. — Šiaulių ap.
Klubas gražiai minėjo Lietu sulo žmona p. DaužvardienS, Vaizbos Butai raginami ruo pradžioje F. Butkus rastas
M. Subonis.
pats
Konsulas
ir
Lietuvos
Mi

Papilės
p. Amerikoje išgy
vos Nepriklausomybės atgavi
šti šią vasarą “susiartinimo negyvas upėje, įvirtęs su auJ. Žemantauskas
nistras
P.
žadeikis,
atvykęs
iš
veno 32 metus.
mo sukaktuves. Buvo pager
su savo visuomene” piknikus. tomobiliu. Aplinkybės nežinoWąshingtono.
Svečiams
už

ŠULINSKIENĖ Ona, mirė 19
“Dirvos” Agentas”
bta žuvusieji už Lietuvos lais
mos.
ėmus
vietas,
p.
Pociui
iš
estra

Sausio,
Detroit,
Mich.
|
KOLONIJŲ
VEIKĖJAMS
NOTARAS
vę ir sugiedota Lietuvos Him
dos
diriguojant,
Vyčių
ir
Bi
KULVINSKAS
Mikolas,
•
WORCESTER,
Mass.
—
VaDAYTON, OHIO
Amerikos įvairuose miestuonas. Kalbas sakė: Latoza, A.
130 Congress Avenue
Sausio 21, Chicagoje.
sario 4 d. Šv. Vincento ligo
Kubilius, P. Kantavičius,. V. A. rutės chorai iš vietos sugiedo J se ir miesteliuose yra Lietuviu.
Waterbury, Conn.
jo abu himnu.
KUPCIKIENĖ Ona, mirė Sau
! biznierių ir profesionalų, nors ninėje baigė slaugės mokslus
Kersevičius.
APIE RADIO PROGRAMĄ.
Programą sudarė prakalbos i ne visur yra Vaizbos Butai,
dvi Lietuvaitės, ' p-lės Adelė Vasario 18 d., 10 vai. ryto, per šio 18, Pittsburgh, Pa.
Vasario 18 d., Hotel Jermyn
nuo 2 vak po pietų įvyko Drau ir dainos trijų chorų. Solo su Mums reikalinga vardai ir žiukaitė ir Aldona Urmonaitė. WRUL trumpų bangų stotį iš LETUK1ENĖ Liudvika, se no
gijų Sąryšio surengtas. Lietu dainavo A. Kaminskas, Lietu | an trasai tų biznierių ir profe- • ENCARNATION, Paragua- Bostono duotas Lietuviškas pa amžiaus, mirė Sausio 23 d.,
Chicagoje. — Telšių apskr.,
vos Nepriklausomybės minėji vos operos artistė Barbora j sionalų. Prašome tų miestų ir
jus (Pietų Amerika). — šy dio programas čia buvo labai Rietavo p., Skroblių k. Ame
Darlys
ir
dar
viena
solistė.
| miestelių veikėjų paimti už 1c met Čia gana blogas derlius. gerai girdimas, Visas programas. Publikos buvo arti tūk
stančio. Kalbėjo miesto ma Vyčių chorą vadovavo jo mo i atvirutę, surašyti jų antrašus Kviečius beveik visus suėdė mas išpildyta, žavejančiai, pa- rikoje išgyveno 18 metų.
• VIENYBĖ — seniausias ir
yoras Huester, buvęs legislatu- kytojas Sauris, Birutės chorą ir pasiųsti Ekonominio Centro kokie tai kirminukai. Nupjau minėjimui 22 metų Lietuvos MAKNICKIENĖ Ona, mirė 25
geriausias Lietuvių laikraš
Sausio, Shenandoah, Pa.
ros atstovas A. Janušaitis, Ma — Byanskas, Pirmyn chorą —
Nepriklausomybės sukakties. JUŠIENĖ Kastancija, 55 m., tis Amerikoje, einantis 52 me
ta
tik
šiaudai
ir
sudeginta.
Ton
tus ir antrus metus populiariu
tas Zujus, Garso red., Adv. A. K. Steponavičius. Visi trys ro viską pirmiau gerai ištyrus vieton pasodinta vata, bet dėl
Garbė už tokį atliktą pat
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
mirė
Sausio
25,
Richmond
chorai
gerai
išlavinti
ir
skait

Shallna, buvęs Scrantonietis,
ir apgalvojus.
perdidelio lietaus geras der riotišką darbą musų tautai pri Hill, N. Y.
Spaudos Bendrovė.
lingi.
Dar
gi
kiekvienas
cho

dabar Lietuvos Garbės Konsu
Kalbėjo ir senukas Latvijos lius nenumatomas. (Pietų A- klauso Bostono Lietuvių radio GA’LINAITIS Vincas, pusam
ras, atlikęs dainavimą, sudėjo i
Prenumerata metams užsie
las Bostone.
konsulas; kalbėjo trumpai ir merikoje esti vasara kai pas programų davėjui S. Minkui ir žis, mirė Sausio 22, Chica niuose
$7.00, pusei metų $3.75,
ir
savo
auką
Vilniečių
gelbėjii
Vilniaus Lietuviams sušelpti
visiems programo pildvtojams.
silpnai; baigė savo kalbą žo mus žiema.)
3 mėnesiams $2.
goj.
—
Vilkaviškio
ap.,
Lan

mui,
po
keliolika
dolarių.
aukų surinkta $33, kas yra la
J. A. Urbonas.
džiais : “Tegul Dievas laimina
keliškių par., Stolaukelio k.
Suv. Valstijose ir Kanadoje
bai mažai iš tokios minios.
gražią Lietuvą”. Jis kalbėjo • SAO PAULO, Brazilija. —
metams $5; pusei m. $2.75.
Amerikoj išgyveno 37 m.
Sausio 3 d. anksti rytą, ka
Vakare tame pačiame vieš KALBOS. Patriotiškas kal Angliškai.
• ŽEMĖS drebėjimų išpuola STANKEVIČIUS Juozas, 63
butyje įvyko banketas pagerbi bas pasakė Adv. A. A. Olis,
VIENYBĖ
Paskutinę kalbą pasakė Kon da visi miegojo, savo buto vir beveik po vieną kas valandą,
m., mirė Sausio 24, Brook
mui buvusio Scrantoniečio, Lie Draugo red. šimutis, Sandaros sulas Daužvardis, dėkodamas tuvėj .nusinuodijo Jurgis Gruo
193 Grand Street
lyn, N. Y.
Brooklyn. N. Y.
tuvos Garbės Konsulo, Adv. A. red. Vaidyla. Kalbėjo žydų bendram komitetui, kuris su dis, 35 metų amžiaus. Velio arba apie 9000 per metus.
nis
visiems
skųsdavosi
kad
jį
....
..r,...
.....
......
Shallnos. Dalyvavo apie 150 Federacijos pirmininkas, kal rengė visas iškilmes pagerbi-į
svečių. Pasakyta gražių kal bėjo Angliškai, labai įspūdin I mui Lietuvos nepriklausomybės visi persekioja. Gyveno kartu
bų. Programų, baigiantis, at gai, reikšdamas atjautimą šią- Pabaigoje p. konsulas skaitė su motina.
vyko Lietuvos Generalinio kon- dieninių Lietuvos vargų, ir pa ■ atsiųstus sveikinimo telegra—Pranas Dulinskas, tarnau
sulato sekrętorius p. Simutis, brėžė kad žydai Lietuvą neuž mus, kurie buvo nuo Gen. Kon tojas Sao Paulo politinių kali
kuris dalyvavo prakalbose; ne- mirš niekados. Priminė kad sulo Budrio, Lietuvos Garbės nių kalėjime, kur prieš porą
tolimame Wilkes-Barre. Jisai žydų Federacija prižadėjo Lie Konsulo iš Kanados, ir net iš metų, atsibuvo kalinių riau
9 Daugelis darbininkų Lietuvių neskaito laikraščių, nes ne
pasveikino dalyvaujančius ne- tuvos paramai sukelti $25,000 tolimo Vilniaus miesto, sveiki šės, yra kaltinamas žmogžudy
randa
juose nieko tokio kas juos suįdomintų. Bet todėl būna
ilga kalba ir tuo vakaras bai- ir savo prižadą ištęsėš, o pa nimas nuo Vilniaus burmistro stėje. Kalėjimo prižiūrėtojai
be laikraščio kad vieną laikraštį pabandę, neradę jam nieko
saulio 'žydai, sudės milijonus. Stasio.
gęsi.
drauge ir Dulinskas laike riau
kas jį patrauktų, ir nebando susipažinti su kitu laikraščiu.
Vasario 18 d. vakare kitoje Pasakė kad Lietuvos preziden Šimutis perskaitė rezoliuciją šių kelis kalinius nušovė.
miesto dalyje, šv. Juozapo pa tas ir visa valdžia bendrai, sa Į kuria sveikinama Lietuvos vy
® Nuobodžiausia gyvena pasaulyje tokie žmonės kurie neskai
rapijoje buvo surengta kitas | vo išminčia, tolerancija ir tvar riausybė, su pagyrimais jai
to laikraščių, ir tokie kurie perdaug vienpusiškai nusvirę, ne
Nepriklausomybės minėjimas, į ka. prilygsta USA. valstybei. kad mokėjo sumaniai apeiti vimato plačiau kaio tik tą ką jam kiti įkalba, bet niekad nesu
MELROSE PARK, III.
bažnytinėje salėje. Programą i Ministras P. žadeikis Euro- ' sus Lietuvai grūmojančius pa
laukia tų fantazijų įvykstant gyvenime.
išpildė Lietuvių mokyklos vai-1 pišku stilium kalbėjo ilgai, lė vojus, prašant kad ir ateityje j Penkios vietinės Lietuviškos
kučiai. Kalbą sakė Msg. J. V. | tai, viską šaltai apgalvodamas valstybę vestų tais pačiais ke- j organizacijos rengia Lietuvos
• Supažindinkit juos su DIRVA — savo kaimynus, draugus,
Miliauskas.
gimines — Dirva patinka JUMS — patiks JIEMS.
aiškino dabartinę Lietuvos pa liais šviesesnėn ateitim Taip nepriklausomybės paminėj imą
Lietuvos Nepriklausomybės i dėtį, ir prašė Amerikiečius tei pat Vilniečiams, su sveikinimu sekmadienį, Vasario 25 d. At
^Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, prisukaktuvės Scrantone yra rei kti Lietuvai galimą pagalbą. duodant prižadą visais gali- sibus Blue Goose salėje, 23ręL
siųskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
kšminga šventė, kasmet gra kurios ji iš Amerikiečių laukia,: mais budais jiems padėti atsi- ir Lake st. Prasidės 3 vai. pp. I
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
žiai apvaikščiojama.
Kalbės Lietuvos Konsulas P.'
ypatingai laukia jos iš Chica- i gauti.
Administracijai
jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
V. A. Kersevičius. į
Išdalytais vokais publikoje Daužvardis, Draugo redakto
gos Lietuvių. Jis savo kalbuje nieką nelietė, tačiau nejau surinkta aukų Vilniečių reika rius, Vilnies redaktorius, ir
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
• SUV. VALSTIJOSE laik čiamai atsakė tiems laikraš lams $559.15. Susirinkimo su- bus šiaip pamarginimų, dai
rodėlių išdirbvstės pagamina čiams kurie mėgsta duoti Lie rengimo išlaidų padengimui bu- nuos keli chorai iš Čhicagos.
Visas pelnas skiriamas Vil
po apie 10,000 laikrodėlių per tuvai pamokinimus; jis davė vo imama įžanga po 25c.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Korespondentas
niaus
nukentėjusiems.
D.
dieną, arba virš tris milijonus suprast kad Lietuvos valdžia
(Bus daugiau)
A. Andrews.
geriausia žino ką daro, ir daper metus.
.J.
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D I R V A

Dabar Laikas Veikti

Sroviniai Santikiai
Lietuvoje

“DAUGIAU RŪPINKIMĖS SAVAIS
REIKALAIS”

a

MATYSIS PENKIOS ' 'į
PLANETOS

Birželio 29 d., ir keletą
dienų pirm to ir po to, pa
žvelgus į vakarų dangų po
Prezidentu — Vincas F. Laukaitis <,
Vienybėje rašoma:
laimių” su Lietuviškomis ben sutemai, galėsit matyti net
Tautininkai Nuolat Srovių Vadų Barami,
Prieš kėlėt dienų redakcijo drovėmis, jeigu praeityje į penkias musų saulinės sis
Vice prezidentu — V. A. Kerševičius.
Užkabinejami
je gautas vieno skaitytojo laiš Lietuviškas prekybines ar fi temos planetas. Žemiausia
Sekretorium — D r M J. Vinikas
kas, kuriame jis sako: “Iš kam nansines įstaigas įsibriovė ne ir trumpiausia matoma bus
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
trybės išėjau skaitydamas A- sąžiningų' žmonių, jeigu pada Merkuras, ji leidžiasi tuoj
Lietuvos Aido vedamajame be”, ir tt.
merikos Lietuvių laikraščius. ryta daug klaidų dėl apsileidi po saulės nusileidimo. Ji
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas.
straipsnyje tilpo sekantis api Pasirinktas dešinėsės ir kai- Juose rasi visko, bet labai ma mo ir nežinojimo tai dar nerei bus matoma tik Vasario 29
budinimas Lietuvos kraštuti- rėsės spaudos kelias veda į nei žai apie musų pačių, Amerikos škia kad šiądien reikia rankas d. Kita arčiausia prie sau
Daktaras-Kvotėjas — Dr. S. Biežis.
nių partijų atsinešimo į Lietu gimą be atodairos ir be argu Lietuvių, reikalus, ypač atei nuleisti ir dejuoti.
lės planeta yra Venus.
$
v
v
vių tautininkų veikimą:
Tolesnės nuo saulės bus
mentų visų Tautininkų Sąjun- ties planus, ekonominius ir biz Dabar laikas dirbti. Per eko
nominius,
politinius,
kulturiArtėja laikas rinkti S.L.A. ją. Todėl, ’ brangieji SLA. naJupiteris,
Saturnas ir Mar
gos žygių, Ir dar keisčiau kad, nio klausimus, musų finansus,
Jau nebe pirmas kartas ten šiuo keliu eidama, ta spauda draugijas, savišalpos įstaigas višnius santikius galima pri sas. Šios ir yra visos pla
Pildomosios Tarybos viršinin riai, eikite Į savo kuopų susi.
kus. Tam tikri agitatoriai vi rinkimus kiekvienas, ir kvies- ka atkreipti dėmesys į nuo ku- mano
tarnaujanti vienybės ir kitus apčiuopiamus reikalus, versti tą jaunimą susidomėti netos matomos nuoga akia.
rio
laiko
pas
mus
laisvai
deši

sokiais budais ragina narius kitę kitus eiti, ir visi rinkite
idealui ir sulaikanti kitus nuo kurie pasitaiko ir be kurių Lietuviškumu ir savo tėvų dar Jas visas taip suėjusias į
nėsės
ir
kairėrės
spaudos
mini

rinkti tuos pačius viršininkus naują Prezidentą, Vice Prezi
pragaištingo darbo, Musų gi- žmogus negali šiame krašte bais, juk ne kas kita jį traukia vieną beveik vietą matyti
kitur kaip tik tie reikalai. Šią yra labai nepaprastas da
kurie yra tarnyboje jau nuo dentą, Iždininką, vieną Iždo mos vienybės keistą supratimą. liu įsitikinimu, . toks buklės gyventi.”
Noras savišką vienybės supra FALSIFIKAVIMAS sudaro pa
dien žmonės, ypač Amerikos lykas, ko nematysit per la
10 ir 12 metų. Ar jus taip ir Globėją ir Daktarą-Kvotėją.
Iš iktikrųjų, musų gyvenidarysite? Ar jus klausysite Tai padaryti reikia būtinai, timą ir kitiems įkalbėti pasta grindą kilti dvasiai kuri jokiu me šiuo reikalu pasireiškia du Lietuvių jaunimas, siekia kar bai daug metų ateityje. •
agitatorių ir balsuosite už se nes neišmintingas šeimininka ruoju laiku toje musų spaudoje budu nėra suderinama su tik ekstriniai: mes arba visą pa- jeros, kai jis gaus pradžią Lie
Planetas nuo žvaigždžių
nuosius viršininkus kaip jie vimas Susivienijimą jau prive buvo tiek aiškus ir tiek nerim rosios vienybės supratimu. Su šaulį norime sulyginti, arba tuvių tarpe jis tarp jų ir dirbs, atskirti lengva: žvaigždės
liepia? Ar jus už senuosius dė prie liepto galo, ir dabar tas, kad nevertėtų apie tai ir sidaro įspūdis kad viena ranka tenkinamės šimtaprocen ti n i u o kai išeis, tai jų neužmirš.
žėri net krutėdamos, o plaviršininkus balsuosite tik todėl nariams grūmoja ekstra moke žodžio prisiminti. Bet dalykas griaunama tai kas antraj a no- fatalizmu. Iš to galima spręs
netų šviesa matoma rami,
yra
tas
kad
mintys,
liaudinin

kad jums liepia?
vienoda.
rimą (statyti.
sčiai, kad pripildyti ištuštėju
ti kad musų Lietuvių ambici
Tautinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas

Mažiausia Ruinames Savo Būtinais Reikalais

kų spaudos paskelbtos apie vie Neužtenka deklaruoti kad
I
--------------Ne, taip negalima. Reikia sius fondus.
nybę, yra perdaug subjekty reikia tvirtos vienybės ir visų jos yra nepaprastai didelės, ta
patiems gerai pagalvoti kam
SLA. Gerovės Gynimo
DIPLOMATINIAI ratevios, jog butų galima praeiti sutarimo, jei nieko pozitivaus čiau jeigu mes tų ambicijų ne
viršininkai renkami. O renka
Komitetas.
siekiame
tai
neturime
ko
veik

liai
Washingtone kužda jog
tylomis pro šalį. Toks praėji nedaroma vienybei stiprinti, o
mi jie tam kad rūpintųsi SLA.
ti,
arba
nenorime.
pats
Hitler prašęs Prezi
mas nebūtų suderintas su mu priešingai, viskas daroma ir
organizacijos ir jos narių ge
Paimkime
kad
ir
ekonomi

SVARBESNI
ĮVYKIAI
dentą
Rooseveltą pradėti
sų pareiga parodyti tuos sro viskas kalbama kad neatsiras
rove. Kad vienytų narius bronius
reikalus,
kuriuos
jau
senai
siūlyti
taiką
ir raginti ka
vių daromus vingius, kurie pa tų palankių sąlygų susiprati
Vasario 8 d., p. M. Kemėšieliškon. ar “fraternališkon” vieKEISTENYBĖS
bando
išjudinti
Amerikos
Lie

žeidžia tautinę linkmę, neigia mui ir konsolidacijai.
nės ir p. Molienės sumanymu riaujančias šalis taikytis.
nybėn, auklėtų jų darbštumą
tuvių
Ekonominis
Centras.
Ne

Hitleris esąs pasiruošęs už
mai veikia piliečių sąmonę ir
Tiesa, šis minėtos spaudos žiūrint kiek musų spaudoje tais surengta pas pp. Molius daini vesti tarybas sudarymui
ir taiką. Kad visais galimais
budais auklėtų SLA. narių ei- Pasirodo jog Sovietų Rusi kelia vienų neapikantą kitiems. “manievras” nėra naujas. Dės reikalais buvo rašyta, musų ninkei p. Daratai Kvedarienei pastovios taikos. '
Reikalas parodyti daugiau nis “mušk ir pats rėk” yra su
eiles, kad taupytų organizaci jos tūli viršininkai juokdarysžmonės apie juos neatsiliepia, priėmimo vakarėlis, kame da
pastangų
jieškoti
tai
kas
jun

radęs
joje
gražią
dirvą
jau
nuo
jos turtą. Kad SLA. garbę ir ;e viršija net buvusį Amerikos
nepareiškia savo minčių. Bu lyvavo į 30 moterų. Moterys
DEMOKRATAI pasisky
gia,
o
ne
tai
kas
skiria,
nuola

seno.
Paskutinėmis
savaitė

įtekmę statytų pirmiausioj vie komedijantą Bill Rogers. štai
vo keliama klausimas kas da savo pokilyje reikė džiaugsmo rė Chicagą savo konvenci
tos, kasdien, vis pakeičiamas mis toji dirva, kiek matyti, dar
kad p. Kvedarienė pastoviai
toj ir už ją visur ir visuomet varne dalykas:
ryti su Atstatymo bendrovės
mėginimu
surasti
priekaištų
rūpestingiau papurenta. Koks pinigais, vieni siūlė juos ati apsigyveno Detroite, mat, jau jai, kuri įvyks Birželio 15
stovėtų. Ar dabartiniams vir Sausio 20 d., per radio iš
kitiems,
iškelti
prasimanytų
bus į ją pasėto grūdo derlius duoti Pasaulinės Parodos pa čiama kad turint tokią gabią 1d. Ten bus nominuota De
šininkams tai rupi? Ar jie Maskvos vienas diplomatų štai
kandidatas į pre
dalykų,
judinti,
įtardinėti
ir
•
galėsime pasakyti vėliau. Šį viljonui, kiti Vilniaus Lietu dainininkę vietos moterų tar- mokratų
praeitais savo tarnybos laikais ką pareiškė: “Jei Suomiai ne
zidentus.
parodė savo rūpestingumą pa nustos vogę musų kareivių net intriguoti, žiūrėk, srovi sykį yra verta tik priminti kad viams, tačiau konkrečių žings pe, bus visoms Detroito mote
Republikonų partijos tuo
ties SLA. ir jo narių gerovei? šautuvus ir kitą karinę amuni nėje spaudoje kartą skaitai in patvariai siekiamos vienybės nių nedaryta. Vot, parašė, nu rims pasididžiavimas. Mes vy
pačiu
reikalu konvencijai
Nieko panašaus. Jie savo ciją tai mes Suomijai paskelb formaciją apie kitus su aiškia trukdytojams ir savosios par mojo ranka ir baigtas kriukis. rai gal nemažiau komplimentų
tendencija, kitą kartą — su tinės “vienybės’’, komentato
butume ' pareiškę p. Kvedarie parinkta Philadelphia, Bir
pareigas eina lyg kokie bau sim karą”.
Ryt jau kita diena, kitas rei
randi
vėl
kokį
politinį
pamok

nei, bet tą vakarą buvom palik želio 24 d.
riams vargiai pavyks prisiden kalas.
džiauninkai, be jokio pasišven Girdant tokį Maskvos diplo
slą
“
priešams
”
.
Visas
tas
dar

ti už durų, gerai kad turėjom
gti šūkiais kurie nieko daugiau
timo, be reikalingo darbštumo. mato pareiškimą, nejučiomis
Prieš kurį laiką vienas ChiSUV. VALSTIJOS par
SLA. jiems * reiškia tiek kiek prisiminė Lietuvoje buvęs vie bas varomas gana uoliai ir net,1 nereiškia kaip tik nesąžiningu cagietis iškėlė reikalą koncen rūpestingą sargą, p. Molį, tai
vakarykščiai pusryčiai. Už tai nas “kriaučius”, kurį kiek pa pasakysim, sistematingai, su mą, partiškumą ar demagogiją. truoti Amerikos Lietuvių kapi- nors trupinių tos moterų puo duoda Belgijai aštuonis sa
vo prekinius ir pasažieriSLA. skursta, tuština savo šiepus jis tuojau sakydavo: didele doze tulžies, nepasiten' Tikroji vienybė pasiekiama ne pitalą, kitas kad reikia susirū tos gavome.
nius laivus.
kinimo
ir
nervingumo.
fondus ir narių skaitlium augi “Klausykis, ar tu pats durnas
tuo keliu!
pinti daugiau Amerikos Lietu Vasario 9 d. Lietuvių salėje
TautiPatys tautininkai ir
me atsilikęs, vis slenka žemyn, ar mane už durną laikai”.
vių kultūriniais reikalais, me kalbėjo Prof. K. Pakštas, sve
• KALIFORNIJOS Indijonai
(Iš šito rašinio matyti kad nu, sportu, spaudos leidiniais, čias iš Lietuvos. Publikos pri
ninku Sąjunga minima dešinėNarių padauginimui vedami
•
išsprendė
savo giminių lanky
srovinis
gyvenimas
Lietuvoje
sės ir kairėsės spaudos su to“pažangos vajai”, kurie viskuo
aktingesniu dalyvavimu Ameri sirinko gana daug, bet aukų mosi problemą sekančiai: jų
“
Jigsaw
Puzzles
”
išrado
Ka

suvaržytas
ir
špaukiu įtūžimu, lyg jie butų di nėra toks
surinkta Vilniečių šelpimui tik
panašus kokiam tai turgui,
da turi pakankamai to laisvo kos politikoje, bet viskas pasi $119. Tai pirma ir gal pasku įstatai neleidžia ilgiau užsibū
Nariai perkami ir tam daroma nadietis Victor Orille, kuomet džiausi jų politiniai priešai.
liko: perskaityta, palikta ir
tinė Detroito katalikų auka ti pas gimines ir draugus kaip
Sumano ką nors tautininkai žodžio, dėl kurio tankiai nusi užmiršta.
išlaidos kokių pirmiau niekas jis kalėjo Australijoje. Jis iš
nuobodumo
plėšydavo
žurnalų
14 dienų vienu laiku ir viso 30
nepažinojo. O iš to darosi
padaryti, tai tuoj ir randi eilę skundžiama. Iš šio rašinio taip
Senieji Lietuviai sako kad Vilniečių vardu. Gaila, bet dienų per metus.
paveikslus
ir
paskui
sutaikyda

pat
■
gali
patirti
Amerikos
laik

reikia
pasakyti
kad
Detroito
skriauda. Ir kur gi nesidarys
“komentarų” apie to sumany
vo sudėti juos atgal. Tą pa mo “užkulisius”, “nevalstybin- raščių skaitytojas kaip taktiš jie iš nieko pastatė kolonijose katalikai Lietuviai tautiniai
kad SLA. ižde pinigų yra.
salių, namų, paliko ar palieka
Už $3 metuose pralinksminsit
Tuose “pažangos vajuose” stebėjęs kalėjimo prižiūrėto gumą”, “ardantį charakterį”, kai, be karščiavimųsi, be kolio- bankuose savo vaikams pinigų yra užsnūdę ar apsvaiginti ko visą kaimą — išrašykit Dirvą
nauji nariai perkiojami. 1939 jas patarė jam paruošti po vie etc. Kiekvienas žingsnis jau jimų ir rėkavimų Lietuvos laik ir turto, bet kad tas jaunimas kios man nematomos priežas
saviškiams j Lietuvą.
m. pasibaigusiame “vajuje” ną tokių padarinių patiekti vie yra blogas ir tik todėl kad jį raščių redaktoriai polemizuoja daugiau nieko nedaro tik kri- ties. Kad ir šiame vakare: bu
gauta 1,241 narį, bet jų prira tos laikraščiui. Paskui, kuo vykdo ar remia tautininkai. su savo opozicija. Amerikos tikuoja savo tėvus ir baigę vo skelbiama keli kalbėtojau
šymas paėmė $11,613.42. Rei met jis išėjo iš kalėjimo, pra Jei kas kitas tą patį daro tai Lietuvių redaktorių polemikos, mokslus pavirto į ponus. Vie- bent trys kunigai, bet buvo tik Pastaba Skatytojams
škia, už kiekvieną naują narį dėjo “jigsaw puzzle” biznį Su nieko pikta, kur ne tautininkų lyginant prie Lietuvos, yra tie nu žodžiu: ištautėjo ir sulep- vienas Kun. Boreišis, kuris va Kuomet negaunate kurio
dovavo programą, dainininkų
užmokėta $9.36. Taip rašė vienytose Valstijose ir čia su ranka — ten jau gerai, o blo siog laukinės, nekulturiškos.) šėjo.
Dirvos numerio tai prašy
rado
savo
laimę.
Matomai,
getaipgi nebuvo, nors buvo gar dami Administracijos pri
giausiu atveju — neblogai. Kur
dienraštis Vienybė (Rugsėjo
Visa tai gal būt ir turi tei sinta.
siųsti jį, nerašykit: “Nen
21, 1939) ir Pild. Taryba to ram žmogui ir kalėjimas išei- ką pačios srovės daro tai vis
gavau pereito numerio' ,
naudą.
na
į
sybės,
bet
juk
niekas
kitas
kas kuopuikiausia: ir valsty
. neužginčijo. Reiškia, Vienybė
Prof. Pakštą man teko gir bet pažymėkit: “Negavau
nėra
kaltas
kaip
tik
tėvai,
ku

biška, ir suderinta su konsoli
teisybę rašė. O vienok į tokio
dėti kalbant pirmu sykiu, jo
nr. 5, 32, .arba 44”. Tada
I
rie sukurė tą viską, taip pat iš
greitu laiku bus jums pa
turgaus nepasisekimą neatsi Priverstinos pareigos jaučia dacija, ir sveika, ir gražu.
khlba
mane
labai
imponavo.
vaikus.
Vadiauklėjo
ir
tuos
tas tikras numeris
Lietuvos
Generalinis
Konsu

Tautininkai
kviečia
suvažia

žvelgdama Pild. Taryba leido si taip kaip šalto vandens vo
Pasiklausius jo kalbos tikrai ir siųsta
netvarkoje
su
kurio
negavot.
naši,
kas
nors
latas
skelbia
savo
28-tą
aukų
pravesti ir kitą tokį “vajų” ir nia. žmogus mano .jog jam vimą — blogai; tautininkai
drąsiai gali pasakyt jog kalba
DIRVA
jo reikalams paskyrė $10,000. padaro gero, nes jis jaučiasi ruošia Gruodžio 17 minėjimą— pakvitavimo lakštą, kuriame tuo auklėjimu, Vietoj skųstis profesorius ir oratorius. Ypa
tuos
klausinius
ir
tylėti,
reikia
Cleveland,
Ohio
Kiek už tuos tūkstančius jūsų labai gerai kuomet išlipa iš blogai; tautininkai persitvar praneša gavimą naujų aukų
tingai man patiko jo reiškia
kelti
viešai
per
spaudą,
reikia
$888.72
sudėtų pinigų bus nupirkta vandens. Pasirodo kad yra ko — blogai, žodžiu, ką jie Vilniaus reikalams
ma tolerancija kitokio įsitikini
$6,056.06 juos diskusuoti ir jieškoti prie mo žmonėms. Tokio kalbėtojo
naujų narių tai priklausys nuo žmonių kurie mėgsta patys ša tik darytų — viskas tik blogai Anksčiau skelbta
monių juos sutvarkyti kol dar
oro koks pasitaikys to turgaus ve apgaudinėti nors šu šaltu ir blogai, nes esą ardoma kon Taigi išviso gautų aukų
kiekvienam Lietuviui verta pa
ne vėlu.
solidacija, vedama srovinė po Vilniaus reikalams
dienose.
vandeniu.
siklausyti, o labiausia turėtų
Jeigu praeityje įvyko “ne-’ jo paklausyti Amerikos Lietu
$6,944.78
J. S. Sudavas. litika, nesiskaitoma “su realy- iki šiol pasidaro
Kaip sau norite, bet toks šei
vių kunigai ir jį suprasti, ta
mininkavimas dabartinių vir
da išnyktų ta kunigų saumylyšininkų Susivienijimui daro ža
I I
stė ir įsigyvenęs antagonizmas
lą ir gėdą. Dėl šitų ir kitų
kitokios pasauliožvalgos žmo
neišmintingų sauvaliavimų, S.
VIKINGŲ LAIVAIS .
L. A. nariai privalo gerai pa
nėms. Tikėjimas yra privatišPer Gothenburgą, Švediją.
kas žmogaus reikalas, jis netu
galvoti. Privalo pavartoti sa
Laivu išplaukimai
vo protą ir savęs pasiklausti
ri padaryti užtvaro kad Lietu
Iš New Yorko:
viai nesueitų į bendrą darbą
kas toliau bus su SLA. jeigu
SS. DROTTNINGHOLM
svarbesniais tautos bei valsty
jame pašeimininkaus ilgiau to
Kovo 16,
Balandžio 27
bės reikalais, ypatingai rim
kie nerangus ir nerūpestingi
Jūsų kelionei niekas nepatarties momente, tokiame kaip da
viršininkai, kurie moka tik na
naus g-eriau prisirengti, kaip
bar Lietuva pergyvena.
rių sudedamus pinigus švais
Jūsų vietinis laivakorčių agentas.
tyti be jokios naudos. O ge
Aš tikiu kad Lietuviškai gal
rai apsisvarstę privalo pama
vojanti kunigai Prof. Pakštą Swedish American Line
nyti kad jau atėjo laikas to
supras. Bet ar daug Lietuviš 4 West 51st St. New York, N. Y.
kius nerūpestingus viršininkus
kai galvojančių kunigų Ameri
pakeisti naujais žmonėmis, su
koje yra?
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
geresniais išrokavimais ir rei
Dėl susidėjusių aplinkybių
kalingu pasišventimu savo or
Detroito Lietuviai Lietuvos Ne GREITAI PALENGVINAMI
♦
«
ganizacijai, kurią saugoti jie
priklausomybės sukaktuves mi Nekentekite bereikalingai raumenų
apsiima.
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
nės tik Kovo 10 d., Lietuvių pasiekė
nepaprastą palengvinimą
Būtinai reikalinga viršinin
salėje. Bet tai bus didelė ir reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
išsinarinimų ir šiaip rau
kus pakeisti Pild. Tarybos vir
čiurlionies paveikslų
iškilminga . šventė. Principaliu skaudėjimų,
menų skaudė jimųvien išsitrindami su
šūnėse, iš kurių išeina visos
galerijos viena sale
kalbėtoju bus Lietuvos Konsu Pairi-Expelleriu. Šis sensacingas liniūmai suteikia laukiamą pa
netikusios iniciatyvos. Reikia
Vytauto Didžiojo
las P. Daužvardis iš Chicagos. rnentas
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonrinkti naują Prezidentą, Vice
Kultūros Muzejuje
Bus išpildyta muzikalis progra-į kučiu jau išparduota. Todėl neati
nusipirkite ir jūs bonkutę
Prezidentą, Iždininką, vi aą Iž
Kaune.
mas, ir balius. Vėliau bus pla dėliodami
Pain-Expellerio. Reikalaukite Paindo Globėją ir Daktarą-Kvotėčiau pranešta.
Reporteris. Expelleric> su inkaru ant dėžutės.
j
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VOKIEČIAI VALDO

ti AŽUTĖ Suomija, savo trijų mėnesių išsilaikymu prieš LENKUS GRIEŽTAI
milžinišką Sovietų Respubliką, atidengė Rusijos
silpnąsias puses, iš kurių galės, pasinaudoti didžiosios BERLINAS. — Vokiečių bū
das valdymui užimtos Lenkijos
Rusų kaimynės, kada joms bus reikalas.
Niekas netikėjo kad Suomija sumuš Rusiją ir ka yra gėriausiems Lenkų žmonių
rą laimės, ir to negalima tikėtis dabar, tačiau atidengi interesams, bet Lenkai turi
mas Maskvos raudonųjų imperialistų silpnybių suteikia pripažinti didžiosios Vokietijos
didėsėms Rusijos kaimynėms naujas mintis ir viltis at kaipo kariaujančios tautos iš
i 80 milijonų žmonių teisę nai
eities santikiuose su Rusija.
Aliantai tiesiog butų apsirikę jeigu butų susitarę kinti savo priešus kur tik jie
su Sovietais, ir butų kilęs Vokiečių karas prieš Rusiją: atsiranda, sako Arthur Seyssjiems butų prisiėję eiti gelbėt Rusiją, kuri nieko nepa- .Inųuart, Vokietijos gubernato
rius užimtai Lenkijai.
jiegia viena.
Jeigu Prancūzai ir Anglai matys reikalingu, Vokie Tuomi aiškiai pasakoma kad
tija bus palikta gana galinga užstojimui kelio komunis Vokiečiai neatsižiurėdami nie
tams vežtis į pietus ir vakarus, net leidžiant laisvai žy ko persekioja ir naikina Len
giuoti Vokiečiams į Ukrainą, kaip Hitleris planavo iš kus kuriuos tik pripažysta sa
pirmiau. Japonija po senovei bus grasinus kaimynas iš vo šalies priešais.
Vokietijos ateities santikiai
rytų, ir Sovietai negalės prieš juos pasistatyti.
Tas,, savu keliu, ateityje išeis j gerą ir patiems Suo su tokia Lenkų valstybe kokia
miams, kuriems ateis proga atgauti tai ką dabar Mas kada nors galėtų būti atsteigta, priklausys nuo to kaip su
kvos kruvini carai ir užgrobtų.
gebės Lenkai pakeisti savo ma
nymą ir liausis konspiravę
prieš Vokietiją, sako tas na
zių vadas.
Jis tikrina kad skelbimai iš
Paryžiaus buk 18,000 Lenkų
buvo Vokiečių sušaudyta yra
perdaug padidinta, tačiau persergsti kad Vokiečiai, “kovo
dami už savo gyvastis”, nega
li pakęsti padėties kuri lygina
si durimui jiems iš užpakalio.
Tas reiškia Vokiečių nusista
tymą Lenkus laikyti prispaus
tus kad jie negalėtų nei kiek
gelbėti aliantams ir kenkti Vo
kiečiams, kad ir savo pastan
gose atgauti savo valstybę.
Lenkams išeitų į sveikatą
jeigu jie liautųsi net kitose ša-

p REZIDENTAS Roosevelt mėgsta žuvavimą ir juri* nes keliones, taigi pereitą savaitę specialiu karo lai
vu jis išplaukė į pietų vandenis, ir šiomis dienomis per
Panamos Kanalą Įplaukė į Pacifiką.
Kitais metais prezidentui į tokias keliones vykstant
spauda rašė apie jo žuvavimą. Šį kartą jo kelionei pri
duoda kokią tai misteriją, surištą su tarptautine padė
timi. Laikraščiai lyg norėjo pasakyti kad prezidentas
susitiks, atvirose juose, nepažymėtoje vietoje, kokius di
plomatus, su kuriais tarsis apie Europos taiką.
Taip nėra, aišku. Tačiau pasaulis Prez. Rooseveltui butų labai dėkingas kad jis toje savo kelionėje, turė
damas laisvesnio laiko, sugalvotų planus baigti Europi
nį karą. Juo greičiau karas baigsis tuo geresnę progą
turės musų tėvynė Lietuva išvengti įsivėlimo į tarptau
tines painiavas, nekalbant jau apie kitas geras puses
taikos metu.

'

A/| ŪSŲ “geraširdžiai” socialistai vėl skubina išjudinti
Lietuvių visuomenėje Amerikoje savo seniau var
totą obalsį, “Lietuvai nei. cento”. Jie prikišami, iki šiol
bandė užsiginti jog jie to neskelbę.
Dabar jie skleidžia gandus buk Lietuvos konsulai
Amerikoje nepaskelbiu' kas Lietuvoje priima Vilniečių
gelbėjimui surenkamas aukas, Lietuvoje priimantieji
neraportuoja priėmimą ir kur, kaip, kiek ir kada tų au
kų Vilniečiams išduodą....
Tai labai nedora šitokioje sunkioje tautos valandoje
su tokiais įtarimais išeiti. Jie visai nesiskaito su faktu
kad Lietuvos konsulai, per kuriuos visi aukas siunčia,
yra oficialės Lietuvos įstaigos ir kad jos yra po kontro
le ne tik Lietuvos bet ir Amerikos valdžios. Nesiskaito
net su tuo jog visos Amerikoje surenkamos aukos yra
skelbiamos musų spaudoje, o tą spaudą mato Lietuvoje
ir bent kokio netikslumo atveju gali konsulaturas pa
tikrinti ir pareikalauti atsiskaitymo. Nesiskaito dar ir
su tuo kad Lietuvoje, Vilniaus ir Vilniaus Krašto Rėmi
mo komitete yra ir katalikų, ir tautininkų, ir socialistųliaudinirikų žymus asmenys, kuriems tie patys socialis
tai kitais atvejais pasitiki.
Tų žmonių perėjimas žmoniškumo ribų aiškiai pa
rodo kiek jiems apeina Lietuva, kiek rupi atgauto Vil
niaus krašto atgaivinimas ir jo žmonių šelpimas.
Musų socialistų vadukai, gal būt, nori kad aukų
siuntimas pakryptų per jų “fondus”, tada tai visuome
nė galėtų “pasitikėti” ir pristatymas aukų į Lietuvą hu
tų “užtikrintas”....
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lyse kišęsi į Lenkijos reikalus
ir kurstę Lenkų inteligentiją.
Su Lenkais išsišokėliais ap
sieinama labai griežtai, sako
gubernatorius, bet su darbi
ninkais ir kaimiečiais lengvai
susitaikoma, kurie lengvai lei
džiasi pamokyti Vokiško tvar
kingumo ir darbingumo.
i

LIETUVOJE 48,000 AMA
TININKŲ.
Seime atsidūrus

specialiam įstatymo projektui
amato verslui tvarkyti, be kita
ko imta jieškoti tikresnės Lie
tuvos amatininkų statistikos.
Prekybos, Pramonės ir Amatų
Rūmų įvykdytas amatininkų
surašymas parodo kad išviso
Lietuvoje yra 48,000 amatinin
kų, kurių 30 nuoš. amatu už
siima tik laisvu laiku nuo kitų
nuolatinių darbų. Tokiu budu
savarankių amato įmonių bu
tų apie 34,000, iš kurių 14,000
miestuose (įskaitant ir Vil
niaus miestą) ir 20,000 kai
muose.
Gausiausią šaką sudaro siuvėjai — jų skaičius siekia 12,496; po siuvėjų eina kalviai,
toliau batsiuviai. Paminėtos
trys šakos sudaro beveik pusę
visų amato įmonių.
Bendrai imant Lietuviai su
daro per 80 nuoš. visų amati
ninkų.
VILNIAUS Krašte įvairių
kultūros paminklų globa, ap
sauga, išlaikymas ir atstaty
mas yra pavesta Vytauto Di
džiojo Kultūros Muzejui, todėl
nuo šiol ir visoki kasinėjimai
bei tyrinėjimai piliakalniuose,
pilkapiuose, senkapiuose, pily
se, pilių griuvėsiuose ir pana
šiose vietose yra draudžiama.
Taip pat draudžiama be leidi
mo taisyti, griauti ar perdir
binėti senoviniai, istorinės ver
tės pastatai.

POVĄ 1X1 KIS
(Iš LIETUVOS TEISMO SALĖS)

“Myliu savo Povainikį, bet Negaliu MONS. KAZIMIERAS JASĖNAS

Jo Auginti . .

šiaurės Lietuvoje vieno miestelio valdinin
kas J. vieną rytą prieškambaryje rado didelia
me ryšulyje suvyniotą naujagimį berniuką.
Vystykluose rado gražiai išsiuvinėtą nosinaitę,
prie kurios buvo mėlynais siūlais pririštas popieris. Atvyniojęs jį, rado laišką:
■
“Laikinai dovanoju Jums savo pirmo
sios nelaimingos meilės auką. Myliu **'.vo
povainikį, bet negaliu jo auginti. ... Skau- ,
dančia širdimi padedu prie Jūsų durų Aleksėlį, bet su juo kartu gyventi mus laukia
baisi ateitis. Jei kada nors mano gyvenime
nusišypsos laimė, aš jį atsiimsiu ir Jums
už visą vargą atsilyginsiu šimteriopai.”
J. gyveno po šeimos ženklu, jau dešimtus
metus, bet įpėdinio vis dar neturėjo. Dabar
staiga susilaukęs netikėtos “gandro dovanos”,
pradeda galvoti ar nevertėtų ją pasilikti sau.'
Ir žmona ir vyras meiliai žiuri į vaikelį,
bet nedrysta kuris nors pirma prabilti kad ne-,
butų bloga įsisūnyti šį radinį. Tik tada atvi
rai pasisako savo mintis kai atvykus akušerė.
apžiurėjo vaiką ir nustatė kad jis yra laiku gi
męs, normaliai išsivystęs ir gali būti 9—15 die
nų amžiaus.
Dabar jiedu su akušere nusprendžia kad
nepatogu bus prieš pažystamuosius kai sužinos
kad J. įsisūnijo svetimą vaiką. Geriau butų
kad žmona nieko nelaukus išvažiuotų į Kauną
Mons. Kazimieras Jasėnas yra vienas ir žy
su vaiku, o po kokio mėnesio, kai gryš, bus ga miausių ir veikliausių užsienio Lietuvių. Jis
lima apgarsinti kad buvo išvykus į ligoninę gim yra daug pasidarbavęs Lietuviams, žadindamas
dyti ir štai susilaukė sūnelio.
ir ugdydamas jų tautiškumą, o Lietuvoje jis
Kaip tarė taip ir padarė. Po mėnesio J-nė plačiai pagarsėjo savo didžiu veikalu, VISUOTI
gryžo iš ligoninės, ir miestelio bobos iš lupų į NĖ MENO ISTORIJA.
lupas viena kitai pranešė naujieną, kad poni
Mons. K. Jasėnas gimė 1867 metais Velžių
J-nė susilaukė įpėdinio. O apie bent kokį įtari kaime, Saločių parapijoje, Biržų apsk. Mokėsi
mą nebuvo nei kalbos. Iš didelio džiaugsmo bu Mintaujos gimnazijoje ir žemaičių kunigų semi
vę bevaikiai tėvai iškėlė puikias krikštynas.
narijoje, kurią 1890 m. pabaigė. Įšventintas į
*
*
v
kunigus buvo paskirtas Tryškių vikaru, o po
Netrukus po viso šio įvykio pas J. ateina
metų laiko, kaip gerai mokąs Latvių kalbą, bu
viena mergaitė ir siūlosi pas juos tarnaite. Ka
vo nukeltas vikarauti į Mintaują. Po kiek lai
dangi mergaitė buvo graži, švari ir sutiko tar
ko buvo paskirtas Laminių klebonu, vėliau Brunauti už nedidelę algą, tai J. nors ir nedidelį
navos klebonu, o 1902 m. Mintaujos klebonu, kur
atlyginimą gaudamas, nutaria ją pasisamdyti.
iki šiol tebeklebOnauja.
Atsiradus vaikui dabar daugiau darbo yra, tai
Mons. Jasėnas daug pasižymėjęs savo raš
ir vienas darbininkas žmogus šeimoje pravers.
tais
Lietuvių ir Latvių kalbomis.
Mylėjo tėvai savo Aleksiuką, Juo labai rū
*
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I7ILNIAUS Geležinis Fondas
organizacija kuri buv vo laikinai uždaryta, dabar vėl atsisteigė, ir įsikū
rus Vilniaus mieste, ten pradėjo plėsti savo veiklą ir
vykdyti savo darbus kurie buvo jo numatyti prieš kelioliką metų. Šis fondas paveldėjo ir Vilniui Vaduoti Są
jungos turtą ir darbus.
Vilniaus Geležinio Fondo Komitetas savo naujame
atsišaukime į Amerikos Lietuvius rašo:
“Džiaugiamės galį vieni kitus sveikinti, atgavę Vil
nių ir Vilniaus krašto dalį. Vilniaus Geležinio Fondo
Komitetas, sveikindamas Jus užjūrio broliai ir seserys,
jau iš musų Vilniaus, reikšdami didžią padėką už tai
kad kovoje dėl Vilniaus Jus veikliai dalyvavote ir gau
siomis piniginėmis aukomis, ir savo naudinga propagan
da Amerikos spaudoje ir jos plačioje visuomenėje.”
Toliau, V. G. Fondo Komitetas prašo Amerikos Lie
tuvius steigti visur savo kolonijose VGF Komitetus, pla
tinti Vilniaus pasus ir ženklelius, skirti bent dalį pelno
nuo savo rengiamu vakarų VGF. Komitetui, ir tt.
VGF. Komiteto didžiausias rūpestis dabar yra gai
vinti Vilniaus krašto gyventojų dvasią, kuri ilgą laiką
buvo svetimos kultūros troškinama. Daugeliui musų
kraujo brolių buvo išplėšta Lietuviška kalba. Ją grą
žinti, ir Lietuvišką dvąsią atgaivinti imamasi per mo
kyklas, knygą, per laikraštį ir dainą, per Lietuvišką po
terį ir elementorių.
Pati Lietuvos vyriausybė, visa valstybė, tuo klausi
mu dirba, tačiau turi jai ateiti į pagalbą ir musų plačio
ji visuomenė, sako VGF. Komitetas.
VFG. Komiteto antrašus Vilniuje: Žygimantų g. 8,
butas 5, Vilnius, Lithuania
A

(Petras Vaičiūnas)
Jei tavo dar akys manęs nemasina
į šalį, nutiestą svajonių sapnais,
ir mano jos sieloj skausmų negesina,
nerėdo man ūpo ugningais sparnais;
jei tavo širdis mano sapno nelydi,
neaudžia man burių, nešviečia kelių,
ir juokas ant lupų tavų man nežydi,
kaip vasaros rytą taurės gėlių, —
kai erdvės nulimdo jau saulės blakstieeinu aš į tolį dienų liudėsyj.
(nas,
Man gėlės linguoja, kad ašai ne vienas,
kad tu, mylimoji, Čia — mano širdyj.
Domiuos aš į dangų, kur būriai ugnelių
liūliuoja mėnulį, apsupę ratu.
Kalbėdamas maldą klaupiuos aš ant
kelių....
Žinau aš: viena ten tų saulių — tai tu.
Ir supasi žodžiai maldos vakarinės.
Liūliuoja pasaulį svajonių aidai.
Krislais jie sužiba rasos sidabrinės,
nukritę ant žemės, kur meldžias žiedai.

pinosi ir kartu džiaugėsi, kad ir tarnaitė labai
prisirišus prie vaiko ir jį myli, prižiūri nei kiek
•neblogiau kaip patys šeimininkai.. Už tai jie
tarnaitei buvo labai dėkingi ir ją laikė kaip sa
vo šeimos narę.
Aleksiukas augo kaip ridikas. Vaikas bu
vo gražus, žvalus. Jį mylinčių tėvų ir tarnai
tės auginamas augo kaip ant mielių. Labai
dažnai su tarnaite išeidavo į miestelį pavaikš
čioti, pažaisti.
žmonės matydavo kai laikas nuo laiko tar
naitė susitikdavo su ūkininkaičiu S., kuris tik
nesenai buvo gryžęs iš kariuomenės. Jis taip
pat labai mylėjo Aleksiuką ir jam pirkdavo do
vanų. Kadangi J. buvo patenkinti savo tarnai
te tai jie ir draugauti jai su tuo jaunikaičiu ne
draudė.
/
#

MUSŲ ŽEMĖ
Mes pakilom iš plynių ir pelkių,
Musų kelias erškėčiais nuklotas.
Savo žemę mes rankom iškelsim
Panešioti saulėtuose plotuos.
Amžiais vėjas prie kelio pirkutę
Dieną, naktį, lyg drebulę purtė.
Kad graži mums, kaip nuotaka, butum.
Mes iškasim paslėptą turtą.
Mes kentėjom ir badą ir šaltį
Musų kaulai ir tundrose dūli.
Ilgo tilto į saulę nukalti
Mes sueisim kalneliais ir jurom.
Rausim dirvoj stelbiančią svėrę,
Naują laimę sutiksim prie vartų.
Melsvi toliai žvaigždynais čia žėri,
Marios dirvų užsėtų, užartų.
“J.U.”
Tortas Krtdžma.

*

terūpėjo kaip reikia atsiimti iš J. savo tikrąjį
sūnų, kurį sugyveno su Brone, jų tarnaite, dar
priešu kariuomenę, ir kurį jį atnešus padėjo prie
to valdininko durų.
Buvo dvi išeitys: nueiti pas J. ir, pasakius
visą teisybę, paprašyti atiduoti jų vaiką, arba
jį paslapčia pagrobti. Pirmuoju atveju jis su
tinka buvusiems vaiko “tėvams” atlyginti pa
darytas išlaidas, būtent, sumokėti už auginimą
3,000 Lt. Taip abu jaunuoliai tarėsi tuo reika
lu ilgą laiką ir nutarė pasakyti J. visą teisybę.
Agi, koks trukšmas kilo J. šeimoje kai
jiems buvo atskleista visa teisybė! “Tėvai”
kraustėsi iŠ proto. Nenorėjo “savo” vaiko ati
duoti. Kilo net byla, kuri atsidūrė teisme.
(L. A.)

*

Aplinkiniai kaimynai girdėjo kad ūkininko
S. sūnūs norėjo vesti vieną neturtingą mergi Skubėkit Įsigyti šią naudingą knygą
ną, kurią buvo įsimylėjęs dar būdamas žemės
ūkio mokykloje. Bet Šiam žygiui griežtai pa
sipriešino senas jo tėvas, kuris pasakė kad grei
čiau sūnų iš namų išvarys negu leis jam vesti
Tiktai $1.00
neturtingą, be dalies merginą.
O dabar sklido kalbos kad tas jaunikaitis
Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
įsimylėjo tarnaitę ir su ja labai dažnai susitin kasdieninių ii’ sunkių ligų ir nesveikumų
ka. Kai ši žinia pasiekė jo tėvo ausį, šis gulė kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės
jo mirties patale ir neturėdamas vilties pagyti,
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų.
laukė mirties, žinoma, tokioje padėtyje ir tė
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
vas ne ką besakė sunui. Tegul žinosi ir gyve alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
na kaip tinkamas.
Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
Po kurio laiko mirė ūkininkas S., o jo sū
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)
nūs pradėjo savarankiškai gyventi. Kadangi
jis visą laiką mylėjo tarnaitę Bronę ir jam da
Reikalaukit “Dirvoje”
bar buvo reikalinga šeimininke, tai nutarė nie
Cleveland. Ohio
ko nelaukdamas ją. vesti. Jam dabar tik viena 6S20 Superior. Avė.

NAMŲ DAKTARAS
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SOVIETŲ KAREIVIAMS LIETUVOJE UŽ
DRAUSTA KALBĖTIS SU ŽMONĖMIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

IŠVADA Iš L. D. K. ALGIRDO
POLITIŠKO GYVENIMO
GUDŲ IR RUSŲ ĮTAKA KUNIGAIKŠČIO
DVARE. — JO VAIKŲ NUTAUTIMAS.

Į

AJ

TVORĄ

PASIŽVALGIUS

Gerb, Pijus Bukšnaitis Vie

nybėje šitaip:
Vieni myli popą, o kiti popienę, — sako Rusų patarlė.
Meilė, mkt, nediktuojamas
dalykas, Priverstina meilė —
raudonas musmiris, sako žmones.
O vienok kai kurie laikraš
čiai bando padiktuoti žmonėms
kaip ir ką mylėti. Antai vie
nas komunistų laikraštis rašo:
“Kas mums nepatinka, ta
čiau, tai kad ponas Bukšnaitis
su ta savo nelaiminga meile
išeina iš visų ribų ir negražiai
išplūsta tuos kurie truputį ki
taip Lietuvą myli. .. . ”
Visųpirma, aš niekad nieko
nei gražiai nei negražiai nepludau už kitokią meilę, negu
manoji meilė Lietuvai. Aš tik
stebiuoti kad Stalino garbinto
jai pamylo “demokratinės san
tvarkos atsteigimą” Lietuvoje,
o užmiršo apie tą santvarką
Rusijoje.

Petras žvinis rašo savo bro rašeių žinot, bet aš pats buvau
Vilniuje ir Nemenčinoje. Dailiui Clevelande;
luš miestelis. Ten mūsiškiai
Dabar pas mus ikšiol yra linksmi kad iš Lenkų jungo pagerai. Nors kitos šalys ir ka siliuosavo.
riauja, bet pas mus ramu.
Šiaip pas mus viskas gerai,
Kai atgavom Vilnių, musų tik pabrango gazas ir geležis,
Vilniuje, bet ir šis Lietuviu buvo tik paviršuti kraštus su , ežerais ir miškais o rugiai tai visai pigus. Se
tai visgi yra linksma.
nai, gi dvasioje jis buvo daugiau Mongolas: ne Apie Maletus, Unturkį, Jo niau kas ir daug žemės turėjo
rangus, pasalingas, pavydus ir kerštingas. Jo niškį, Dubingius žinot kiek yra o duonos trukdavo, o dabar
Pirmiau būdavo
dieduko Gedimino, tėvo Algirdo ir dėdės Kęstu ežerų. Daug vasarnamių prie netrūksta.
daug raistų, o dabar visur nu
čio išminties, narsumo ir tolerancijos jame ne jų statoma arba statys.
ii va
sausinta, paversta į dirbamas
buvo nei šešėlio, o įgijęs valdžią, jis pirmutinis Vilniaus krašte yra daug žemes.
Lietuvą pastūmėjo pražūtim
darbų, kuriuos gauna- Vilniaus
krašto
žmonės. Vilniaus kraš
Tai, bendrai kalbant, ant kiek pats didku
PROGRESAS
Iš AMERIKIEČIŲ
nigaikštis Algirdas buvo garbingas Lietuvos tas labai atsilikęs nuo Lietu
vos.
Pas
mus
Lietuvoje
daug
JUOKDAVOSI
valdovas, ant tiek jo politika Lietuvai suteikė
BRANGUS
pažangos padaryta: kur buvo
blogo, prieš jo paties norą.
Seniau Lietuvos žurnalistai
balos dabar sausa, geros pieTie
ką
dirba
laboratorijose
V. S. Jokubynas.
į
Amerikos Lietuvių laikraš
vos arba dirvos, O Vilniaus
per
eiles
metų,
žino
kad
civili

čius
žiurėjo “iš aukšto” už tai
(Bus daugiau)
krašte reikės daug milijonų li
zacija,
progresas
yra
ne
vie

kad
juose rasdavosi Angliško
tų padėti iki padarys kaip vi
nos
dienos
darbas.
Tai
yra
sun

žargono. Dabar ir Lietuvoje
soje Lietuvoje. Mat, -ten po
kus
ir
sunkus
ir
labai
reikalau

Anglišką žargoną užtinki, ir
nai nenorėjo nieko daryt, jie
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
jąs
pasišventimo
darbas.
.
del to jiems ausys nesvyla.
jautė kad Lietuva tą kraštą
LIETUVA tikrai visomis puPernai
mes
randame
Ameri

Homo Simplex Lietuvos Aide I sėmis daro pirmynžangą. Pas
KRONOLOGIJOS
i kada nors pasiims.
Dabar dar pabėgėlių pilna koje 32,000 mokslininkų, 16,- štai kaip:
kučiausias žingsnis pirmyn pa
i prisigrūdę Vilniaus krašte, ir 000 jų pagelbininkų įvairiose
darytas
kaminakrėčių, kurie
ištiki“
Mano
geriausias
ir
1530—Lietuvos Didis kunigaikštis Zigmundas nekurie jie darė trukšmus, bet išradimų laboratorijose.
į
jau
vadinsis
profesionalais. Jie
2000 laboratorijų operuoti miausias skaitytojas J. J-na
Augustas vainikavosi Lenkijos karalium. kas iš to; Lenkai savo šalies
'
gal
būt
ims
leisti
ir savo laik
net ir N. Metų naktį parašė
1531—Lietuvos nauji ginčai su Moskvos kuni netekę jaučiasi kaip numirę, ir šioje šalyje 1939 metais apsi laišką:
raštį,
spausdintą
baltom rai
ėjo $215,000,000.
taip
jaučiasi
musų
šlėktos.
gaikščiu.
Kai kas pasakys, kodėl tiek j “P. S.: Norėčiau dar pri- dėm ant juodo popierio, ir to
laikraščio vardas bus “Suodis”.
1533—Vilniuje numirė narsus Lietuvos karžy- Kaip Amerikoje, ar Lenkai daug.
durti kad prie ‘Penkių dešim-'
labai nusiminę?
gis kunigaikštis Astraga.
Progresas ten gyvuoja kur i čių metų išradimų sąrašo (Die
1533—Lietuviai ir Lenkai nugalėjo Rusus kovo Jie čia tūli nors sako kad at- yra lenktyniavimas, išradimai! ve, kiek čia kilmininkų) vertė
steigs Lenkiją dar didesnę, bet
• ŽIRAFOS, ilgakakliai gy
je ties Starobuda.
ir pagerinimai žmonijos nau tų pridėti ir šių, 1939 metų,
vargiai.
vūnai,
kurie randasi Afrikoje,
1538—Vilniuje numirė Lietuvos narsus karvedai.
.naudingus išradimus — Darbo prieš Pasaulinį Karą parsida
Dabar apie Rusų kariuome
dis kunigaikštis Goštautas.
Talką, Kalėdas be (tikrų) eg vė po $2000 ir mažiau, o po
nę. Jos yra Vilniuje ir Kau
1540—Lietuvoje prasidėjo D. K. Zigmundo Au ne, tik jiems nevalia šnekėti
DAUGIAU SUŽINOSIME
lučių, kitų kurių, dabar neat karo jų kaina pašoko iki $5000
gusto valdžia.
simenu,
na ir — lašt būt not ir daugiau.
Kongresas paskyrė $75,000
su Lietuvos žmonėmis, nes pas
1541—Lietuvoje didelės sausros; šarančiai nu juos kas trečias kareivis tai Dies Komitetui tyrinėti šalyje least — “Diena iš Dienos” sky
graužė laukuose visus augalus; kilo di šnipas. Katrą pamato kalban veikiančius nepageidauja mus rių L. Aide. (Manau kad Tam
delis badas ir maras.
tis su ne savo žmonėmis tai ir elementus, kurie prisdengę vi sta mano sąrašą dar galėsi pa
sokiais izmais kenkia ramumui. pildyti) .
1543—Numirė didkunigaikštis Zigmundas II.
sušaudo.
Skaitykit “Margutį”, komp,
“Scriptum post Scriptum:
1547—Lietuvių-Lenkų trukšmingas seimas Pet- Jie labai apiplyšę, batai su Iš tų tyrinėjimų dažinosime
A. Vanagaičio leidžiamą mu
lopyti ; išvaizdoje labai suvar- ■ vis daugiau ir įdomesnių daly “Tikiuosi, Tamsta nepyksi zikos žurnalą. Eina du kar
rokove del Paletijos.
tu į mėnesį. Kaina metams
1550:—Lietuvoje buvo šilta ir lytinga žiema, o gę. Tai tau ir Sovietų rojus. kų, kurie verta žinoti visiems ant manęs už ....
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
piliečiams.
Lietuvos
kariuomenė
groja,
“Su pagarba —
pavasarį šalčiai sunaikino išplaukusius
ženkleliais, gausit vieną nu- *
Jonas J. Nienius.
dainuoja kai eina į stovyklas,
“Vieną kartą pasirašiau ir merį pamatymui. Antrašas:
laukuose javus.
pakaks.”
1550— Vilniaus seime dideli vaidai Lietuvių su o Sovietų kariuomenė kaip nu
J. A. Urbonas
“MARGUTIS”
mirus,
labai
suvaržyta,
nuslo

“Ali rigt. Help yourself!
Lenkais.
6812 So. Western Avė.
“Dirvos” Agentas Daytone Kitaip sakant, maloniai pralei
pinta.
1551—Lietuvos nauji ginčai su Moskvos kuniChicago, III
Tą ką aš rašau gal iš laik- 534 Michigan Av. Dayton, O. dome senuosius metus.”
gaikščiu Jonu.
1552—Vilniuje numirė vyskupas Paulius Algi ’T
/
mantas, paskutinis ainis Alšėnų kunigai
kščių giminės.
1553—Lietuvos ginčai su Moskvos kunigaikščiu
Jonu del caro titulo.
1556—Vilniuje diakonas Viklip pradėjo skelbti
Liuterio mokslą.
1559—Lietuvos didžiūnai Vilniuje nutarė pa
skelbti Moskvai karą.
1560—Lietuvos karas su Moskvos kunigaikščiu
Jonu.
Dirvos skaitytojams, tiktai už J J .00
610 puslapių didumo populiarč knyga

s. P A ‘U

IETUVOS Didis Kunigaikštis Algirdas buvo
geras ir išmintingas valdovas, taipgi suma
nus politikas, tačiau jo politika, valstybingumo
atžvilgiu, Lietuvai reikalingos naudos nedavė,
o jo pasiryžimus likimas nulėmė visai kitaip ne
gu pats Didis Kunigaikštis norėjo ir tikėjosi,
dar gi tuom labiau kad jo paties vaikai nutau
to ir Lietuvos ateičiai davė daug blogo.
Pirmiausia žinotina kad nuo senų senovės
Juodųjų jurų šiaurvakarinėje pusėj gyveno Lie
tuvių tautelės: Aisčiai, Galindai, Skytai, Kri
vyčiai ir kiti, kurie laikams bėgant ir iš rytų
ir vakarų plečiantis Lenkams ir Rusams, tos
Lietuvių tautelės su Slavais besimaišydamos
nutauto, ir sudarę kalbų mišinį, sukurė Slaviš
kas tauteles, kurias istorija bendrai vadina Gu
dais. Iš tų Gudų paskui išsivystė šiądieniniai
Ukrainai, Baltgudžiai, Rusinai ir kiti, kurių kal
bose dar ir šiądien yra daug Lietuvių kalbos
žodžių ir terminų, o Lietuvišką drabužį ir dau
gybę Lietuviškų papročių pas tuos Gudus gali
ma rasti ir dabar.
Tos maišytos Gudų tautelės vėlesniais lai
kais susikūrė savo valstybėles, pasiskyrė kuni
gaikščius ir mėgino savistoviai gyventi, tačiau
del savo silpnumo ir vidujinių nesutikimų nega
lėjo atsilaikyti prieš juos užpuldinėjusius Len
kus ir Maskvos Rusus arba Moskvitus.
Lietuvos Didis Kunigaikštis Algirdas gerai
permatė tų Gudų ateitį, ir išsiaiškinęs kad Len
kams ir Maskvitams Gudus pasigriebus ir su
siliejus vienon tautos, susidarys galinga Slavų
valstybė ir tokiu budu atsiras Lietuvai neįvei
kiamas priešas, dargi prisiminęs kad Gudų žemė
pirmiau priklausė Lietuvių tautoms, pasiryžo
tuos Gudus užkariauti. Gudus užkariauti pasi
sekė, bet didesnę savo gyvenimo dalį Algirdas
turėjo pats tarpe tų Gudų praleisti, tai juos gi
nant nuo užpuolikų Lenkų ir Rusų, tai drau
džiant besipešančius pačius Gudus. Tokiu bu
du per ilgą laiką Algirdas su tais Gudais apsi
prato ir jis pats kiek sugudėjo, ir Gudams bėsigerindamas, kad juos padaryti sau ištikimais
pavaldiniais, užsimanė su jais šeimyniškai susi
giminiuoti, ir taip apsisprendęs jis vedė žmona
Vitebsko kunigaikštytę Julijoną, Rusę, o tai
mirus jis vedė Tvero kunigaikštytę Mariją, irgi
Rusę. Tai buvo išskaičiavimas Rusus ir Gudus
pasidaryti savo draugais, tačiau išėjo kitaip.
• SKOLŲ visokių rusių Suv. Valstijose tu
Gudai kad ir užvaldyti vistiek Lietuvai bu
rima $281,000,000,000. Visas gi šalies turtas
vo svetimas gaivalas ir pasitikėti jais 'nebuvo skaičiuojamas iki $300,000,000,000.
galima, o paties kunigaikščio dvarą užviešpata
vo irgi svetimas gaivalas, nes Rusės kunigaikš
• KETURKOJAI gyvūnai, kaip tyrinėjimai
tytės tekėdamos už Lietuvos kunigaikščio, su parodo, lengviau būna žaibo aukomis vasaros
savo kraičiu atsigabendavo savo kunigus ir pul metu negu žmonės.
kus tarnų, vis Gudus, kuriems reikėjo statyti
• VISAME pasaulyje, kaip apskaičiuojama,
bažnyčias ir duoti išlaikymą. Įsigyvenant dip
lomatijai, Lietuvai reikėjo pamesti savo seno kas savaitę filmų teatrus aplanko po 220,000,višką runų raštą, o rankos rašto Lietuviai dar 000 žmonių. Iš tų 85,000,000 yra Suv. Valštineturėjo. Tada kunigaikščio kabinetą pripildė jų filmų teatrų lankytojų.
Gudai vienuoliai ir pasauliečiai kaipo archivarijai, sekretoriai ir raštininkai — visi Lietuvos
reikalus tvarkė ir rašė tik Gudiškai. Tokiu budu Gudų arba Rusų įtekmė užviešpatavo kuniSvarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00
gaikščio dvarą, o kunigaikštienės Rusės auklėjo
Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
šeimą jau Lietuvai šaltą. Pagaliau dar paveiVA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
kė ir paprastoji Lietuvių silpnybė, tai pačių pa
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
linkimas į nutautėjimą.
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi
Algirdas numirdamas paliko 12 sūnų: Įgau su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
tą, Normantą, šedvydį, Lengviną, Vasilių, Olel- kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo
ką, Kaributą, Skirgėlą, Kargalių, Svidrigėlą, kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose
Mingilą ir Jogėlą. Beveik visi jie iš prigimimo šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai
Lietuvai buvo naudingi tik tiek kiek juos vertė giliuose vandenūose mirties jieškodavo, kad tik
tėvo disciplina, o per ilgesnį laiką būdami tarpe patvirkusioms ponams nepatektų.. šiurpas net
Gudų jų valdovais kunigaikščiais, karvedžiais krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą
ir pilių komanduoto jais, Lietuvybei darėsi vis beskaitant, Pasakojimai vieni už kitus vaizdinšaltesni, pagaliau vedė Ruses žmonas, o tos auk gesni.
Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336
lėjo Lietuviams visai svetimą gaivalą. Iš jų
pusi.,
su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet
išaugo Lietuvos luomininkai su svetimomis pa
“
Dirvos'
,” preumęratoriams atiduodama tik už
vardėmis, • toki kaip Galicin, Kurakin, Sanguško,
“Išniekintos Vėliavos”, 301 pusk, kaina
$1.00.
Liubomirski, Karecki, Kozielski, Zbarski, Truprenumeratoriams atiduodabeckoj, Kowalski ir daug kitų, taigi Rusų ir 80c., bet “Dirvos”
ma už 50c.
Lenkų, kurių ainiai ir dabar progai pasitaikius
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
savinasi Lietuvos didžiūnų pretenzijas.
Vienam tik Jogėlai buvo lemta liktis Lietu
Reikalaukit “Dirvoje”
vos Didžiuoju Kunigaikščiu ir valdyti sostinėje 6820 SupSrior AvėClevelande O

BAUDŽIAVA
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(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

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

Ar tik dabar atsibuna patys didieji
karai — ar nebuvo didesnių?
Kaip seniau buvo užkariaujamos ir
naikinamos valstybės?
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Senovės karai — Mohameto karas —
Kryžiaus karas — Religiški karai —
Anglijos karai — Rožių Karas — 30
Metų Karas — 100 Metų Karas —
Rusijos iškilimas — Amerikos RevoŠių knygų mažai likę,
ir po $1.00 duodant jos
tuoj išsibaigs. Skubėkit
gauti sau vieną!

liucija — Prancūzijos Revoliucija —
Napoleono Karas — Prūsijos Karas
ir tt. Viskas tas aprašyta šioje 610
pusi, didumo knygoje.

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

‘ T> I R V A

6820 Superior Avenue
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Į VIETINES ŽINIOS J
SVARBUS SPORTO
KLUBO MITINGAS
Lietuvių Sporto Klubas dir
ba suruošimui Amerikos Lie
tuvių Basketball trečio turna
mento. Turnamentas atsibus
Balandžio 13-14 dd. Klubui
reikalinga . visuomenės pagal
ba. Veikėjai ir draugijų at
stovai prašomi atsilankyti su
sirinkime Lietuvių salėje, ket
virtadienį, Vasario 29 d., nuo
8 vai.
Kviečia Komitetas.

KLUBO PADĖKA
Pereitų penktadienį Lietuvių
Klube buvo parodyta įdomios
iš trafiko saugos srities filmos,
kurių pažiūrėti buvo susirinkę
gausiai publikos.
Amerikos Lietuvių Piliečių
Klubas prisiuntė Dirvos Re
dakcijai šitokio turinio laiškų,
iš Vasario 17 d.:

DAUGIAU PRIE NE

PRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMO

Dabar pasiųsta Gen. Kon
sulatui $155 — Pirmiaubuvo pasiųsta $45

Lietuvos N e priklausomybės
22 met. sukakties paminėjimo
PADĖKOS ŽODIS
parengime Lietuvių salėje Va
Tariame širdinga ačiū K. S. sario 18 d. aukų surinkta iš
Karpiui, Dirvos redaktoriui, už publikos $33.71. Stambesnės
jo prielankumų ir pasidarbavi aukos:
mų gavime iš Clevelando Poli
Kazys štaupas
$5.00
cijos Departamento, žmonių
James G. Colonel
$2.00
Apsaugos Biuro, krutančius pa
Po $1: Kun. K. širvaitis, P.
veikslus, kurie buvo rodomi Muliolis, A. šliokaitis, A. Dapereitų penktadienį, Vasario 16 niels, J. Verbila, J. Brazis, S.
d., Amerikos Lietuvių Piliečių Damukaitis, M. Bagužinskas.
Klube.
Kiti davė smulkesnėmis.
Puiki Nauja Filmą
Paveikslai buvo įdomus ir
Prie durų ineigų buvo 14.10,
Hippodrome Teatre pradedant šį pamokinanti kaip apsisaugoti
nes daugybė jau turėjo savo
šeštadienį, Vasario 24 d., bus pra nuo nelaimių važiuojant bei ei
bilietus nusipirkę išanksto.
dėta rodyti viena iš geriausių šio
nant
Clevelando
gatvėmis.
Viso salėje ineigų pasidarė
sezono filmų, “The Story of Dr.
Taipgi dėkojame policinin (su aukomis) $47.81. Iš jų
Ehrlich’s
Magic Bullet”,
kurioje
vadovaujamą rolę vaidina Edward kui Harlan H. Watterson už jo apmokėta visos išlaidos ir dar
G. Robinson.
atsilankymų ir išaiškinimų kaip atliko. Likučiai pridėta prie
Šiame veikale tas pažymus artis
galima išvengt daugiau mirčių visų aukų ir kartu pasiunčia
tas vaidina menko nežinomo as
ir nelaimių miesto gatvėse.
ma Lietuvos Konsulatui, Vil
mens rolę, kurioje vėliau jis paky
Klubo nariai kurie atsilan niečių šelpimui.
la į garsų pasaulinį išradėją.
Tas įspūdingas veikalas ir jo ge kė ta vakarų buvo pilnai paten
Kadangi Clevelandiečiai tan
ras suvaidinimas paliks jumyse at kinti tais paveikslais ir pagei
kiai aukoja, ir kadangi A. Ba
mintį ilgam laikui. Tai yra Wardauja kad tokie pamokinanti nio skirtais $25 sukelta apie
ner Eros, kūrinys, kuriame daly
paveikslai
butų rodomi klube $200 Vilniečių šelpimo tikslui
vauja eilė kitų gerų artistų, kaip
tankiau.
Ruth Gordon, Otto Kruger, Donald
prie Nepriklausomybės šventės
Crisp, Maria Ouspenskaya, MontaPirm. P. P. Muliolis,
minėjimo rengiantis, todėl sa
gu I.ove, Sig Rumarin, Donald Meek
Trustees:
lėje esančios publikos neprašy
ir Henry O’Neill.
Chester G. Zuris,
ta stambių aukų, tik kad prisi
Jos. Stagnunas,
dėtų kaštus padengti. Betgi
Andrew Skarnulis. atsirado ir stambesnių aukų.
A. Banys pasiūlė publikai
KONO RADIO
kad nuo dabar Vilniui Vaduoti
ELECTRIC & PHOTO
Sųjungos skyrių pakeistų į Vil
SERVICE
niaus Geležinio Fondo skyrių,
publika vienbalsiai sutiko. Bu
8 hour Photo Service
vusio VVS skyriaus valdyba,
Rūšis ir darbo gerumas
garantuojama.
(5)
susidedanti iš pirmininko A.
Banio, sekr. Jono Jurgelio, iždi
7313 Wade Park Avė.
ninko A. Navickienės, Julės Salasevičienės ir Povilo Šukio
Pilietybes Reikale
(jaunuolio) pasilieka V.G.L.
Kurie Lietuviai nežino savo skyriaus valdyba, iki bus iš
dienos ir laivo
PYTHIAS atvažiavimo
kreipkitės į Dirvos agentūrų, rinkta kiti. Trumpu laiku bus
jums bus pagelbėta tai suras sušaukta VGF. skyriaus susi
C A F E
ti. Taipgi norintiems išpildo rinkimas.
ma aplikacijų blankos. Patar
Prašome grąžint tikietėlius
LIETUVIŠKA UŽEIGA
tina tuo reikalu kreiptis penk arba pinigus už juos, dėl grei
231 EAST 156 STREET
tadieniais ir šeštadieniais.
tesnio atskaitų suvedimo ir pi
(Netoli Euclid Beach Parko)
(šis patarnavimas atlieka nigų išsiuntimo. Kaip tik tie
mas tik vietiniams, kurie -guli
ALUS — DEGTINĖ
asmeniškai atsilankyti į Dirį tikietėliai arba pinigai už juos
*
UŽKANDŽIAI
sueis, tuoj bus paskelbta galu
vos agentūrų.)
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
tina apyskaita.
Penktadienio ir šeštadienio vakarais
šiuo atveju reikia pastebėti
P E R R Y’ S
J. Verbyla ir A. čiutelė
kad
vainikų VVS. skyriui, prie
savininkai.
Dr. Basanavičiaus paminklo pa
dėti, dovanojo N. A. Wilkelis;
STIPRUS ALUS
mišias už žuvusius Lietuvos
šaltas —• šaldomas musų
už nepriklausomybę
RESTAURANT nauja 200 keisų šaldymo kovotojus
užpirko
A.
Banys, taigi už tai
sistema.
nereikėjo
mokėti
iš aukomis
Lietuviška ir Rusiška
Gausit kiek norit po
surinktų
pinigų.
$1.65 už keisų.
Importuota Degtine
A. Banys, VGF. sk. pirm.

HIPPODROME

METROPOLITAN
OPERA

PA STABUKĖS

Advokatėlis Elze apgailauja
kad Vasario 18 d. Lietuvių sa
lėje surinkta “mažai aukų”. Jis Viešes Clevelande per
gal prisimena kai 1938 m. Len Savaitę Baland. 8-13
kų ultimatumo laiku jis ir ki
Metropolitan
Opera
Association
ti surengė Lietuvių salėje pra of New York pasiskyrė atsilanky
kalbas, surinko $38, bet kur mui Clevelande savaitę Balandžio 8
tas aukas padėjo iki šiol nie iki 13 d., ir tos savaitės begiu, per
kas nežino ir savo gažietėlėje šešias dienas pastatys astuonias di
džiąsias operas, parinktas
sulyg
jokių apyskaitų nepaskelbė.
populiario pageidavimo ClevelandieTas žmogelis vietoj kurstyt čių operos mėgėjų.
kur publika turi eit kur ne, ir Tai bus tryliktas metinis pavasa
vietoj rūpintis ginti kunigų rinis festivalis kuris rengiamas po
reikalus (kunigai patys geriau vadovybe Northern Ohio Opera As
moka save atstovauti), privalo sociation. Operoms pamatyti bilie
tai vėl bus nuo $1 iki $6. Išanksapsityrinti savo sąžinę pir to norintieji įsigyti geresnes vietas
miausia.
savo mėgiamoms operoms gali pirk
Akroniečiai šymet vėl pasi
kvietė Clevelandiečius kalbėti
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjime.
Karpius su A. Liet. Piliečių
Klubo rengimo darbuotojais,
ypač B. Versiacku, atliko Klu
bo Lietuviškos vėliavos išsta
tymą, ir pasakė kalba bendrais
tautinais klausimais.
Jarus nabagas ta pačia savo
karunkėlę kartojo, kurių išmo
ko keli metai atgal. Jis pasi
gedo Lietuvoje “laisvės”, nors
jis apie Lietuvos tvarkų ir rei
kalus supratimo neturi, visų
savo “razumų” ima iš cicilikiškų gazietų. Jis taip pat paai
manavo, pasekant cicilikus, dėl
negaunamų atskaitų kur ir kas
Lietuvoje gauna aukas.
Jis, nabagas, su advokatėliu
Elze, sudaro tikra porelę: vie
nas cicilikas, kitas “karštas
katalikas”, bet abu labai su
taria. Jiedu abu rengė anų
jau minėta 1938 m. “protes
tą” prieš Lenkų ultimatumų, o
nei iki šiai dienai nepasisako
kur jie padėjo tada surinktus
$38 aukų.
Jeigu jie gyventų Lietuvoje,
ar kitoje kokioje šalyje, tikrai
už savo tokius ir kitokius dar
belius atsidurtų belangėj, o čia
laisvi vaikščioja ir savo neva
“prakalbose” stena apie “lais
ves” Lietuvoje....

Kitos visos paminėtos operos yra
pakartotinai statytos Clevelande ke
liolikos pastarų metų, bėgyje, visos
labai mėgiamos, ir dėl to Šymet pa
skirtos pastatyti šioje Amerikos da
lyje.
Metropolitan atvyks i Clevelandą
specialiais traukiniais su pilnu savo
choru, baletu ir orkestru, taipgi su

ti bilietus Union Bank of Commerce, vidurmiestyje, prie East 9th ir
Euclid.
Tą savaitę, penktadienį ir šešta
dienį, bus statoma po dvi operas,
po pietį) ir vakare, taip kad į šešias
dienas ineis astuonios operos.
Štai operų dienos ir kokios operos
bus statomos:
BALANDŽIO 8, pirmadienio va
kare — AIDA — su Bampton, Castagna, Martinelli ir Pinza.-

JAU TUOJ BAIGSIS!
Apsirupinkit save reikmenimis DABAR ir
TAUPYKIT PINIGUS

Vyrams &eri apsirėdymui marškiniai ....... 97c
Vyrams šilti stori Union Suit apatiniai ............ 89 c
Vyrams gražios Celenaze kojinės ...................... 19c
Vyrams ekstra geros Darbinės kelinės .......... 1.69
Vyrams mėlyni Chambray darbui marškiniai . . 59c
Vyrams dvispalviai šilti Sveteriai .................. 1.89
Vaikams Vilnoniai susegami Sveteriai
89c
Vaikams vilnonės Knicker kelnaitės .
1.19
Vaikams šiltos žieminės pirštinės ....
42c
Vyrams rufi°s Jersey pirštinės ........
12|c
TA VZ IZ A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
17 I 1\ZAI
ug
centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.

JBAL. 10 — trečiadienio vakareLA BOHEME — su Moore. Kuli
man ir De Luca.

BAL. 12, penktadienį po pietų—
MADAME BUTTERFLY — su Petina, Burke, Kullmann ir Brownlee.

BAL. 12, penktadienio vakare —
TRISTAN UND ISOLDE — su
Flagstad,
Thorborg,
Melchior ir
Kipnis.
BAL. 13, šeštadienį po pietų —
LA TRAVIATA — su Jepson, Tib
bett, Crooks.

BAL. 13, šeštadienio vakare
LA GIOCONDA — su Castagna,
Milanov, Swarthout, Martinelli, Pin
za, Warren.
Nauja Metropolitan repe r t u a re
opera šymet bus “Madame Butterfly”, populiarė Puccini’o opera, dai
nuojama Itališkai, penktadienį po
pietų. Ji tik 30 metų atgal čia bu
vo girdėta.

7010 Superior Avenue

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

SPECIAL —

I

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė
Savininkas

Telefonas:

šešios Bowling Alleys

John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)

ENdicott 8908

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.
Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W

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

DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.
K. Nekrošius, Savininkas.

Nėra kito lygaus odai valytojo kaip
karštas vanduo.

Bet reikalinga karštas vanduo, šil
tas ar drungnas vanduo nepakanka.
Karštas vanduo atidaro odos skylu
tes, išplauna nešvarumus, ir palieka
odų švarių ir šviežia.

CREDIT!
Dental Platės. .
10-15 - 20
Weeks to Pay

•
•
•
•

X-Ray
Bridges
Fillings
Estractions

Platės Repaired
Whi!e You Wait

No Interest or
Carrying Charge

DR. SILVER, - DENTIST
7042 Superior Avė.

HEnderson 3157

Kad tikrai turėtumėt sau reikalingo
karšto vandens kada tik jo reikia, rei
kalinga turėti automatiškas gasinis
vandens šildytojas.

i❖

Pakankamai karšto vandens pagelbsti
palengvinti tuzinus kasdieninių nami
nių darbų, taigi turėkit gana karšto
vandens gatavo visu laiku su automa
tišku gasiniu vandens šildyto j u.
Naujus modelius įvairių didumų su
lyg jūsų šeimos reikalo dabar galima
matyti išstatytus Gas Company. Pamatykit juos tuoj, ir pasiteiraukit apie
patogias mėnesines išlygas kurias ga
lit išmokėti su savo gaso bila.
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Pay a Little Down
a Little Each Week

4Ž

v
.JĮ

v

APDRAUDOS REIKALE |

E

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).

I

P. P. MULIOLIS

|
į

E

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

=
=

Vedėjas

Grožio Formula
Karštas Vanduo

i

::

z✓

Geriausia

1066 Ansel Road

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

6307-11 Superior Avė.
N. A. ^VILKELIS

i

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranu

VEIDRODŽIAI 4.45

Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

K. STONIS

< <
• <

24 colių apvalus obliuotais

kraštais

WINE HOUSE

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

HEnderson 9292

6522 Superior Avė.

Adv. česnulis pasistengė iš
garbinti ir padėkoti Sovietų
Rusijai už “atidavimų”-.Lietu
vai Vilniaus.... Jokis katalikiškas laikraštis to nepripažysta, bet česnulis matyt patai
kaudamas komunistams, nors
save kataliku vadina, viešai ir
garsiai Sovietams kreditus da
lina. Kad Sovietų kariuomenė
ir komisarai Vilnių išplėšė ir
viskų kų galėjo išsigabeno, jis
visai neužsiminė.
Gal dėl to jį nekvietė kalbėt
vietiniai, nei Lietuvių salėj nei
PERRY WINE HOUSE
parapijose. .. .
Skanus Lietuviškas Skilandis 7205 Wade Park Av.
ENd. 9276
Spragilo Draugas.
Pietums laike švenčiu
• BETHEL, Ohio, mirė Dr.
Vieta kur sustoja kitų miestų
ANSEL ROAD Thompson, kuris sakoma buvo
pravažiuojanti Lietuviai.
seniausias pasaulyje gydyto “Dirvai” išsirašyti nereikia
jas.
Jis buvo 104 metų amž., laukti pradžios metų—įdėkit
CAFE
6824 Superior Avė.
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
daktaravo per apie 80 metų.

HAN’S CAFE

Duok žmogui šviesų — jis pats
atras sau kelių — kas platina
Dirvų — tas platina apšvietų.

Papiginimo Dienos

BAL. 9, antradienio vakare
TANNHAEUSER — su Flagstad
Thorborg, Melchior, Tibbett ir Kip
nis.

BAL. 11, ketvirtadienio vakareCARMEN — su Swarthout, Tokatyan ir Tibbett.

žymiausiais savo dirigentais ir ba
letų bei chorų vadais. Scenerijos ir
kostiumai bus dėvėjama tie patys
ką dėvi tas operas statant New
Yorke.

E

=
E

=
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THE EAST OHIO GAS COMPANY

GAS

4 dideliems
darbams

Virimui • Vandens šildymui
šaldytuvui • Namo šildymui

f

-■?

4

■■i

KERŠTO IR GIRTA
VIMO AUKA

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

E

SUVALKIJA KYLA KULTŪRINIAI
SPAUDOS PLATINIMO
REIKALAI

F

&

kiečių pageidavimas kad į elek
tros reikalų tvarkymą diesnio
dėmesio atkreiptų vyriausybė,
be kurios iniciatyvos bei paramos tas reikalas, atrodo, butų
sunkiai išsprendžiamas, Pradžioje, kol bus įvykdytas didysis suelektrinimo planas, galėtų elektros plėtimo darbą pa
siimti savivaldybės. Tiesa, jos
toje srityje daug padarė, bet
dar daugiau galėtų padaryti
jeigu butų atitinkamai įparei
gotos.
J. Bans.
(L. A.)

Vasario 14 d. mirė Kazys
Norkus, pusamžis žmogus. Iš
Lietuvos paėjo iš Žemaitijos,
Gruzdžių par., šapelių k. Li
ko žmona, Salomėja, ir metuo
se sūnūs, Vladas; duktė Alena
dar lanko pradinę mokyklą; be
to liko brolis Aloizas, sesuo Ona
Jonaitienė, abu gyvena Rumford, Me.; Lietuvoje gyvena
sesuo, Antanina Gricienė.
Velionis Amerikoje išgyve
no 34 metus, Akrone 23 metus,
dirbo gumų dirbtuvėse. Per
daug metų prigulėjo SLA. 198
kp. ir Liet. Piliečių Klube. Bu
vo ramaus budo.
Velionis palaidotas Vasario
17 d. Glenndale kapinėse, daly
vavo didelė minia lydėtojų.
Kapinėse atsisveikinimo kalbą
pasakė P. Jurgelis. Grabnešiais buvo V. T. Neverauskas,
P. švelnys, S. Muckus, P. Pau
lauskas, A. Papeika ir P. Vit
kus. Gėlių vainikus prisiuntė
SLA. 198 kp., A. L. Piliečių
Klubas ir giminės.
Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas. Laidojime pa
sitarnavo graborius Kucko.
Ilsėkis ramiai šios šalies žemelėje.

Taupyk

važiuoji

į

t

I

t

$

❖

«
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EVA PETRAITIS

vatą
(medvilnę) augina du milijo
Telefonas: IIEnderson 1919
nai ūkininkų.
_____________________________________________________ _ _____________
6702 Superior Avė.

• SU V.

ĮGALIOJIMAI

VALSTIJOSE

9

Į
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NAMŲ TAIBYMY
f
v

• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplinknamus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

HOME OWNERS SERVICE
6801 Whitney Avė.

l

Phone HE. 3842

Josepli Graff, Lietuvis amatninkas.

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui
žemių ir kitokio turto.

SCENOS VEIKALAI

j ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliui:
2—išvadavo. 3—Eglaite; 4—Duonos

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti!

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

5

§
=
=
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Rašykit laiškais arba atsilankykit asmeniškai.

|
§

§

e

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

25c

Važiuok
Į miestą
strytkariu
arba
Motoriniu

veikalas.

Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

SAVANORIU
ŽYGIAI

61 pusi.

UDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija;
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................... 35c

Parašė PETRAS RUSECKAS
(Baudžiavos autorius)

■YVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
45* :
dina 7 vyrai,’ 5 moterys; 76 pusi...............................

RAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų konedija Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p........
NUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
’ va’kai
......................................................................
■'•EDIJ’LĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko•Ujos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kurž/'ntas; 3--Vargšas Tadas; 4—Advokato par’mai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepakomedija
183 pusi........................................... 50c

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, p<
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas knv•o® 81.5° su persiuntimu. Bet abu tomu perkant gaunama už $2.50.

M UČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikomeVe kia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi........

Ii ja

,DA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME —
rijų veiksmų dramatiškas epilogas.
Veikia 3
vrai. 3 moterys. 111 pusi.........................................

TRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis
Ainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
’ vaikai 27 pusi..............................................................

NIGO GRAMŪ.LOS RAŠTINĖJE — komedija
iename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c
UNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose,
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pus!..................... 30c

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuomelės kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. Artilerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. Civiliai ir kariuomenė, 6. žuvusiųjų karių, šaulių ir partizanų sąrašai.
II TOME yra šie skyriai: 1. ‘Pėstininkai,
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto
žmonių.

OVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
25c
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi............................ :.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir Il-ras tomas
yra didesni už “Baųd iavą”, taigi už $2.50
sP nr?smntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.

ONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

LEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45<
LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se veikssmuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

IARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo....................................................... 25c

ZEKINTOS

1OTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi............................

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, d(il tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratėlių pasišventimas dėl savo tėvynės, clel brolių
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.
(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.
IIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.............................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi...............
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, .vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. >51 pusi.............................

Y

VASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.........................................

’ENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi......................................... 10c
’INIGŲ NĖIV — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi..................................... 10c

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 raoterys3 vaikai. 110 pusi.......................................................... 50c
’ONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20t

PAVYDAS
Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy-- .
rai, 3 moterys. 109 pusi............................................. 50c

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
‘‘Dirvos”- knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit
ją savo augantiems ir mokslą einantiems
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir
geresni Amerikonai.
Kaina su prisiuntimu 50c.

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................... 60c
PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p......... 10c
I
’ERMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................... 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ................................

10c

Į RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Amerikonų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p............
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.

ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
I
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p. ........... 35c

30c

Šie įjiętūvo'S žemlapiai yra labai tiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių
ir viską kita reikalingo jame rasite
Reikalaukit “Dirvose”

SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi............ 25c 6820 Superior Avė
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Skani Lietuviška Duona I
NEW DEAL
BAKERY

K. S. KARPIUS
I

^SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy! lai ir trys moterys. 62 pušį........................................

------------------ SALOMĖJA, Herodienčs Duktė — Ųrama viename
ENDRIEJAVAS. — Nuo že
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus. 60 p........ 25c
maičių plento statybos Kopsiu
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmtj
kaime liko begyvenąs darbininkomedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c
Cleveland, Ohic
kas J. Stankevičius. Jis šymet 6820 Superior Avė.
šVENTADARBAI — patriotine vieno veiksmo tra
gryžo atlikęs karinę prievolę
gediją iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................... 25c
ir dar prieš užgavėnias rengė- šu užsakymu siųskit pinigus (žemiau
galima siųsti pašto ženkleliais)
SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
si vedyboms.
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė........... 10c
Sausio pradžioje jis dalyva AMERIKA PIRTYJE — komedija 4 aktuose; vaidi
UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
vo vieno savo pažystamo ves na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.................
25c
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi............ 25c
tuvėse, Meškių k., Rietavo vai. VKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename
VAIKŲ TEATRUI — penki veikalai vienoje knyge
Tose pat vestuvėse buvo ir akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15c lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už-‘
daugiau jo draugų, su kuriais kUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vaigąvėnės. Neilgi veikalukai.......................................... 501;
15c
dina
4
vyrai,
1
moteris.
35
pusi
................................
jis turėjo senesnių nesusipra
VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragtdija 5
— Komedija viename veiksme. Veitimų, ir tik vakarykščiai bu )UkiaBAILIU
veiksmuose-, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p. 50c
3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi............................
vo gerokai susivaidijęs. Jam
ŽEMĖS ROJUS —- trijų veiksmų komedija; vaidi
— 3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi
išėjus, turintieji keršto patai DIVORSAS
na 5 vyrai. 4 moterys. 77 pusi............................. 50
Klaipėdoje, Trečia komed’ja iš serijos Amerilre(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kel:' vaikai)
čių
Lietuvių
prietikių
atsilankius
Lietuvoje.
(To

kė progą, jį ten pat užpuolė ir
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
vietoje užmušę pasišalino.
tis). 64 misi. ___________________________________
Radus Stankevičių negyvą, ’VI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama,
apie įvykį tuoj pranešta Rie vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.......................
tavo policijai.
L. A.
RAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas

'Suvalkijoje, gal būt, sunku
butų rasti šeimą kuri neskai
to vieno-kito laikraščio. Kai
mo žmonės iki šiol daugiausia
pasitenkindavo savaitraščiais.
Dabar ir jie jau pradeda domė
tis skubesne informacija —
dienraščiais. Gyvenantieji ar
čiau pašto įstaigų dienraščių
vis daugiau ir daugiau užsi
prenumeruoja. Iš dienraščių
geriausią pasisekimą turi Lie
tuvos Aidas. Jo skaitytojų
šeima kasmet žymiai padidėja.
DYKAI BANDYMAS
Didesniuose miestuose ir mie
steliuose šis dienraštis gauna
NUO REUMATIZME
JOŠIUNAI II
mas du kartu per dieną — ry
Mes turim puiku M?
VALKININKŲ APSK.
todą nuo Reumatizmo,
tą ir vakare. Tokia gavimo
kurį noriai pasiųsiu
tvarka rūpinasi ir visa eilė ki
kožnam šio laikraščio
skaitytojui kuris t1
tų miestelių bei bažnytkaimių.
KUR JIE YRA?
pareikalaus. Jei ken
Kai kuriose vietose ir kaimas
<6ate skausmą sąna
Tai neturtinga, bet graži vieriuose. jeigu jie su
galėtų gauti L. A. du kartu per
ta. Smėlynai apaugę pušystingę, arba labai jau
dieną. Čia galėtų daug patar
siųs, jeigu turit kei
nais. Už dviejų kilometrų tetėti kožnoje oro per
nauti miestų ir miestelių pieni
mainoj, štai jums pr«
ka
Merkys.
nės, į kurias pienas atvežamas
ga išbandyti paprastą
Jašiūnuose yra įsikūrusios
Metodą, kuris pagelbėjo šim
rytą ir vakare.
'•-tnis.
Šalčininkėlių valsčiaus įstaiPrieš užgavėnias apsivedė Mes noriai pasiųsim jums PILN^
DIDĖJA LIETUVIŠKA
gos: valsčiaus savivaldybė, po- jaunuolis Dominikąs Kupris. Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
PREKYBA
licijos nuovada, pašto agentu- Vestuvių pokilis įvyko jo tėvų D’MUI, ir jeigu norėsite naudoti
augiau, tą galėsit daryti už ma
Įvairiose vietose nuo šių me ra, Stasylų muitinė ir kt., nes Kazio Kuprio namuose. Jau <us kaštus. Mes kviečiame jus
ūdoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI
tų pradžios nemažai susilikvi- Šalčininkėliai yra prie pat da- navedžio žmona tarnauja įstai ’ūsų
kaštais. Pasiuskit savo var
davo prekybos įmonių, kurių bartinės Rusų sienos, o Jąšiu- gos raštinėje ir yra gera šeimi
ozlrpca tuojau i
savininkai buvo kitataučiai. nai II labiau valsčiaus centre. ninkė. Laimingo jiems gyve ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
Prekybos įmones likvidavo ir Yra geležinkelių stotis, to- nimo.
Kalnas.
Vokiečiai — kas iki šiol labai dėl patogus susisiekimas su
-y
retai atsitikdavo, Jie, raaty- Vilnium.
NEPRIKLAUSOMYBĖS MIti, pasiruošę vykti į Vokietiją,
Vasaros metu čia suvažiuo
NĖJIMAS.
Vasario 18 d., nekaip tik bus ten pakviesti. Lie ja daug vasarotojų. Tarp vie
oro, gana skaitžiūrint
prasto
tuviai prekyboje vis labiau įsi tinių gyventojų yra daug bu
linga
publika
susirinko pamistiprina ir prie likvidavimo sa vusios Lenkijos pensininkų,
vo įmonių mažiau prieina.
kurie čia turi pasistatę savo nėti Lietuvos NepriklausomyPriešingai, Lietuvių prekybi namus. Dėl to, ši apielinkė bes 22 metų sukaktį. Rengė
A. Liet. Piliečių Klubas,
ninkų šeima nuolat didėja. Ta smarkiai sulenkinta.
tai pastebėta ir šių metų praBet pasitaiko, ypač iš senes- kų surinkta $27 su centais.
Plačiau apie tai bus kitame
džioje. Taip pat vis daugiau niųjų, dar mokančių Lietuvišnumeryje.
pradeda steigtis parduotuvių kai. Jaunimas, be mažų išimkaimuose, nes jos turi nemažą čių, kalba tik Lenkiškai, bet
pasisekimą. Jos daug patar- daug geriau pramokę Lenkiš- DIDELE LIETUVIŠKA
nauja ir kaimo gerovei, nes kai kaip prieš 20 metų, Tai
daugeliui dėl menkniekių ne- matomai Lenkų pradžios moreikia vykti į miestus ir be rei kyklų pasekmė. Dabar visi C. Pakeltis Pharmacy
kalo gaišinti laiką. Kaimų par stengiasi mokytis Lietuviškai,
1117 Ęast 79th Street
duotuves išimtinai laiko tik ypač geležinkeliečiai, su kuriais l
(Kampas Pulaski Avė.)
Lietuviai.
jau dabar galima pasikalbėti
Lietuviškai, nors dar sunkokai. Užlaiko visokias namines ir im I
SUSIDOMĖJIMAS ELEK
Net seniukai, kaip pastebėjau, portuotas gyduoles nuo visokių li
TROS REIKALAIS
ir tie turi nusipirkę žodynėlius, gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėBeveik visi didesnieji Suval mokosi Lietuvių kalbos. Anot jusio Reumatizmo, nuo įvairių
kijos miesteliai turi elektros jų, dabar Lietuvoje be savo žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
energiją. Vieni ją gauna iš kalbos netoli tenueisi.
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
malūnų, kiti iš įvairių dirbtu Nemažai yra pageidaujančių j kių lytiškų ligų, nerviškumo,
vių, o didesnieji miestai turi Lietuvių kalbos kursų, kurie migęs ir kitokių.
savas elektros stotis. Elek- čia dar nėra. Dar ir dabar ten
C. Pakeltis Vaistinė
■ tros kaina labai nevienoda — ka girdėti gyventojus prisime
mokama nuo 1 lt. iki 2 lt. už nant tą džiaugsmą kurį jie jau 1117 E. 79 St. Cleveland, O
Telefonas ENd. 8533
kilovatą. Pabrangus žibalui, tė sužinoję kad šis kraštas bus
dauguma elektros tiekėjų ėmė priglaustas prie Lietuvos. Net Vaistinė atdara 7 dienas savaitei*
kelti kainas už elektrą, 'Pa- po keletą kartų vykę į Vilnių
čiau, įsikišus vyriausybei, lau ! pamatyti Lietuvos kariuomenę. Kas platina Dirvą
platina apšvietą.
kiama kad elektros kaina visur, j bet nesulaukus tekdavę nuliubus sunormuota. Gyventojai ■ sti.
elektros įsivedimu labai susi- i Čia yra kelios krautuvės, bet
PRANEŠKIT
domėję ir visi (kam prieina mažai jose prekių. Todėl gy
ma) subruzdo ją įvesti. Da ventojams dėl pirkinių tenka Savo Antrašo Permainą
bar elektros stotys tokiais pra vykti į Vilnių. Paskutiniu lai
Kuomet rengiatės persikelti
šymais perpildytos.
ku nudžiugino gyventojus ži kitur gyventi, praneškit sašia proga pažymėtina Suval- nia kad čia bus įsteigtas “Rū I vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes
tos” kooperatyvas.
paštas nesiūs jums Dirvos į
čia didelė blogybė tai papli naują vietą jeigu neprimotus , vagyste, Vagiama smul- kėsit Parašykit^ mums už
kųs daiktai ir pasitaiko kad lc atvirutę prieš persikeliį kitą vietą gyventi. •—
Dry Cleaning
net stambus gyvuliai, ypač ąr- t| mą
❖
Adresuokit
mums trumpai:
Drapanas padarom
kliai, išvedami iš tvarto. Va$ Senas
kaip naujas, išvalom ir y giliai policijos smarkiai gauDIRVA
sutaisom.
Cleveland, Ohio
jdomį, baudžiami ir tikimasi viT
N’ Paimam iš namu ir pristatomu.
■ .■■■■..■■■■■■■■■■■■■m'
X sai juos atgrąsinti nuo vogimo. •.UJUL
gatavus atgal.
M

VAISTINE
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' PI R V A

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
•
•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

; “ VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

Reikale telefonuO'kit; aiba parašykit mums už lė atvirute.

D I R V A,
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Youth’s Forum

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

B

Clevelando Lietuvių Vaizbos i
Butas turėjo labai įdomų su
sirinkimą pereitą sekmadienį,
savo pirmininko P. P. Muliolio
įstaigoje.
Nuo pereitos vasaros, kai
Vaizbos Butas pradėjo aktiviškai veikti, prie jo prisirašė su
virs desėtkas naujų narių, ir
Vaizbos Buto kasa paaugo ka
pitalu iš naujų narių ir poros
parengimų kuriuos jau turėjo
pastaru laiku.’
Vaizbos Butas tačiau tu r ėjo
ir išlaidų, parėmimui nekuriu
vietos ir Lietuvos reikalų, bet
esant veiklumui, butas vistiek
pinigiškai sustiprėjo.
šiame susirinkime buvo ap
kalbama Ekonominio Centro
reikalai ir kartu vietiniai rei
kalai, kaip Vaizbos Buto nariai
privalo pasekmingiausia dirbti
MOKYKIMĖS

LIETU-

• NUO SAUSIO 1 d. Cleve-

/

MILLER PRIPAŽIN
TAS DEMOKRATŲ
VADU

has brought together the Lithuanian
youth, the Lithuanian athlete from
the East, from the West, much
nearer.
It has brought together a friendship, much needed in the present
day of life. It has brought about
a longing to get together in aihletic meets, to compete vvith each
othei* and to enjoy the companionship of their fellovv brothers and
sisters.
It has brough great joy to the
older folks, happiness in their hearts
to see the American-born Lithuan
ians carrying on their traditions.
It has brought pride to the young
Lithuanians lads and lassies, that
only members of their biood are
participants. The A.L.A.A. has now
come a long vvay būt štili is a long
vvay from its goah
Your support is needed to carry
on. Your attendance at the mass
meeting to be held TIIURSDAY,
FEBRUARY 29 at 8:00 P.M. is
very much needed and desired.
Be at the Lithuanian Hali, 6835
Superior Avė., at 8 p.m., be a part
cf the movement “A Better Future
For Our Lithuanian Athlete”.
Part of the proceeds of this year’s
tourney is going for a vvorthy cause,
for our brother and sister athletes
in the Vilnius sector, Lithuania. —
So, dear reader accept this artiele
as your invitation to the meeting
of Thursday, February 29 in the
Lithuanian Hali.

K. ŠTAUPAS

visai pabli”ręs: pareitą savaitę smar i
kiai prisnigo, vėliau šaltis ap
mažėjo, sekmadienį lijo ir sni
go. Oras negana šiltas sniegui
nuvaryti nei gana šaltas sušal
dyti į ledą.

Lietuviška Kubu Valymo ir Taisymo Įstaiga

Purity Cleaners STailoring Co.
• ■ Vyriškų- ir Moteriškų Rūbų Taisymas
Mrs. Vic Anderson

NOTĖS ON
LITHUANIA

By Jay Dee

vienas už visus, visi už vieną.
Vaizbos Butas pasiryžęs su Calling All Lithuanians
traukti i savo narių eiles visus
to the Mass Meeting
Agrarian Reform for
vietos Lietuvius biznierius ir
All Organizations are Asked to
profesionalus, bendram dirbi
Vilna
Send Representatives
mui vienas už kitą.
It is authoritatively reported that
Less than two months reniain be- '
Visiems reikia dirbti obalsiu fore the Third Lithuanian National i the introduetion of agrarian reform
in the Vilna region will begin in
“Savas pas Savą — Lietuvis už Baskct Bali Tournament.
the spring. When it is implementLietuvį”.
We want to be fully prepared, to
ed, Severai hundred settlers will be
Tas ypatingai svarbu ir iš receive the hundreds of Lithuanian supplied with small holdings, and
vvho vvill come here from
visuomenės bei draugijų pusės. athleies,
near and far to battle for Minister otherwise assisted with building ma
Visi daug tikisi iš musų biznie Povilas Žadeikis’ trophy. Cleveland terials and money grants to enable
rių ir profesionalų, taigi priva- Lithuanians are knovvn far and wide them to establish themselves sucIt should be added that
lo savus remti, pas jus eiti for their hospitalicy, and vve knovv cess^ully.
the
persons
thus affected vvill be
that they vvill come thru again.
pirkti, kada tik galima.
those who for many years have
Present indications point to an
Ą*
Ylived in penury under the former
even bigger and better tournament
Vaizbos Butas rengia save han any every held before, and Polish occupation. In this connec1.0 metų sukaktuvėms paminė- ’’1 need. the support of every Lith- tion a writer in “Lietuvos Aidas”
ti. pikniką šią ^vasarą, Birželic :a...’an to make it a success. Thes statės that the National Building
Committee, which has been consid9 d., Camp by-Heck farmoje. ournaments sponsored by the A- ' ering construction questions for the
Piknikas bus įvairus ir nau- rerican Lithuanian Athletic Asso- j Vilna region, is anxious that rhisciation should have the sūpport of į
takes committed during the intro
dingas, su daugeliu dovanų at every
true-blooded Lithuanian.
duetion
of agrarian reform i n Lith
silankantiems.
In its three years of existence it

VIŠKŲ ŠOKIŲ
landė į darbus pastatyta apie
5,000 darbininkų, sako bedar
Būrelis Clevelando Lietuvių
i
bių samdymo biuras.
jaunuolių, mergaičių ir berniuDemokratų valstijos centra• ITALAI savo parapijoje ( kų nuo 15 iki 21 metų, organi- linis komitetas savo suvažiavi
ant E. 157 St. ir Kipling avė. zuoja Lietuviškų 'Tautišku šo- j me Columbus, Ohio, Vasario
pereitą sekmadienį sukėlė di kių Ratelį.
17 d. nutarė pripažinti Ray T.
Prie to ratelio reikalinga
„ .po-1 Miller Cuyahoga apskrities De
deles riaušes priešindamiesi
įsileidimui parapijos klebonu ra armonistų, mergaičių arba' mokratų vadu. Kaip žinoma,
Kun. Caruso, kurio jie neno berniukų, taipgi tarp 15 ir 21! Miller ir Gongwer, senas va
rėjo. Ištiko didelės riaušės, metų. Esu tikra kad tokioje ‘ das, per kelis pastarus metus
kuriose dalyvavo apie 1500 pa didelėje kolonijoje atsiras šie nesusitaria ir del to skilo De- j
rapijom] ir atšaukta 60 polici pageidaujami muzikantai.
mokratų jiegos.
ninkų. Del tų riaušių Arkivys Prašomi kreiptis į Oną KarGongwer dar ir dabar sako
kupas Schrembs uždėjo visai pienę, Dirvos Redakcijoje.
dės pastangas palaikyti savo
parapijai aštrią pabaudą: už
vadovybę, tačiau vietos demo
darė bažnyčią, mokyklą, ne
SVEIKINIMAS IŠ
kratai pradeda . palinkti prie
duos sakramentų, nei nepri
Miller
’o, nors tūli iki .šiol buvo Į
LONDONO
ims krikštų nei šliubin .
jam priešingi.
Vietoj tokios pabaudos ge Vasario 20 d., Vincas Grei Demokratų centralinis ir ekriems katalikams, bažnyčios čius Sr. gavo laišką nuo savo zekutivis komitetas formaliai:
galva butų galėjęs su jais šū draugo, Lietuvos Ministro B. pasireiškia už rėmimą Prez.
sitarti ant kokio kunigo vi si K. Balučio, iš Londono, rašytą Roosevelto trečiam terminui.
sutiks, ne varu versti tokį ku- Vasario 2 d., prisiųstą per Dir
rio žmonės nenori; jeigu ir va- vos redakciją, kuriame p. Baru įstatys jį toje parapijoje, lutis rašo:
TRAFIKO MIRTYS
parapijonys jį boikotuos, ir
“Gerbiamasis: Tai matau,
kam nauda iš to?
Staigi mirtis trafiko nelai
broluži, kad jau busi išvaręs
mėse
tankiausia tenka pėkstie35
metų
vagą
išeivijos
dirvo

• COLUMBUS Road naujai
siems.
Dauguma Clevelando
je.
Tai
gražus
darbelis
pada

statomo tilto darbe ištiko netrafiko
aukų
buvo užmušta kai
laimė: nukrito ir užsimušė vie- rytas, kuriuo, pasižvelgus at
jie
bandė
pereiti
per gatvę, o Baltic-American Socinas darbininkas. Tai jau tre- gal ir nusitrynus prakaitą nuo
iš
tų
mirčių
80
nuoš.
buvo tie
čias darbininkas prie tiltų sta- kaktos, galima su pasitenkini
ety Celebrates Washtybos užsimuša dviejų savaičių mu pasididžiuoti. Ta proga ir kurie norėjo pereiti į kitą gat
ington’s Birthday
aš Sveikąjį, kaipo seną savo vės pusę po sutemos.
bėgiu.
bendradarbį abelnai, o Kudir Sumažinimui šių nelaimių The Baltic American Society of
®OHIO valst. departamentas kos Raštų išleidimo kompani skaičiaus, kiekvienas, ypatin- Washington, D.C. is holding an inpaskyrė Clevelando ir apielin- joj ypatingai, nuoširdžiai svei gai senesni asmenys, turi su- formai George Washington Birthdinner and musicale at the
kės biednųjų šelpimui pereitą kinu.
prasti kad jie tampa mirties day
New Colonial Hotel, 1156 15th St.,
mėnesi $300,000.
ar sužeidimo targetais kaip tik on Sunday evening, February 25th.
“Well done, old boy!
“Su geriausiais linkėjimais jie nužengia nuo šaligatvio. On this oceasion the Society vvill
® CLEVELANDO Ark ivysNakties laiku pėkstieji turi at commemorate the Independence Days
kupas Sehrembs gauna savo visai šeimynai.
Estonia and Lithuania and vvill
B. K. Balutis”. siminti kad važiuojantis nega of
arkivyskupo simbolį iš Vatika
have as honored guests the Ministli išvengti to ko jis negali ma ers from the Baltic countries. The
no. šį ketvirtadienį, Vasario 22
TAUTINĖS TARYBOS sky tyti. Pagelbėkit1 saugumo va musical program vvill be headed by
29 metą sukaktuvėse savo
vyskupavimo. Palliumo įteiki riaus valdybos posėdis bus šio jaus pastangose visada eidami fr. Reino IUoma, a talented young
'Nnish pianist and by Mr. Alexanmo iškilmėse dalyvaus Arkiv. penktadienio vakare, nuo 8 v., skersai gatvę tik ties skerske- ’er Wesley-Vasi!iauskas, Lithuanian
i
McNicholas iš Cincinnati ir ki Dirvos redakcijoj. Tarybos na liais ir tik tada kada trafiko concert .tenor of New York.
ti bažnyčios didžiūnai.
riai prašomi dalyvauti . Vald. signalai yra jūsų naudai.
The Baltic American Scciety is
Public Relations Bureau eomposed of persons vvho, by b’rth
• BOMBA sprogo Sherwin
r extraction, are related to the
Cleveland Police Dept.
NAUJOJE vietoje. Dr. Petkepyklos parduotuvėje, 8900
neoples of Estonia, Finland, Lat:a and Lithuania, and others inHough avė., sekmadienio nak ras P. Palsis įsteigė savo ligoantin these nations. The ainis
nių
priėmimo
ofisą
nauju
DIRVOS
Jubilejinis
piknikas
erested
tį. Išbirėjo apie 200 langų to
of the Scciety are to foster a betrengiamas
Joninių
išvakarėje
rašų.
11442
Superior
avė.
je. apielinkėje. Sprogimas su
understanding and appreciation
sekmadienį, Birželio 23 d., ži ?fer the
rengta pasekmėje duonkepių
cultures and traditions cf
BIRUTĖS B-VĖS ŠĖ- nomoje vietoje, Camp by-Heck the reoples
cf these countries and
savitarpinės kovos.
Kitos organizacijos prašomos to meet periodically for sočiai and
RININK/ MF
culturai purposes.
• FEDERALĖS valdžias iš
Birutės Bendrovės šėrinin tą dieną nieko nerengti.
The pricipai speaker of the even
statytuose gyvenamuose na
kų metinis susirinkimas įvyks
ing vvill be Senator King of Utah.
muose Clevelande nuoma tapo
PINIGAI į Lietuvą Velyki a man ■'vhp has been a staunch
Lietuvių salėje, ketvirtadieni,
nupiginta kad galėtų juose gy
Vasario 29 d., nuo 8 vai. va dovanų geriausia siųsti per friend of šmall countries.
venti šeimos kurių metinis už
kare. šėrininkai prašomi da D tvos Agentui ' ] — u/tikrin
darbis yra tarp $990 ir $1100.
patarnavimas.
lyvauti.
Valdyba.
Daugiau uždirbančios šeimos,'
kurios tuose butuose apsigyve
Namų Dabintoj
Pranešimas ir Kyietimas
no, turės apleisti. Nuoma ten
i
atsieina nuo $17.75 už du kam
Tai yra popieriuotojas
maliavotoj as kambarių.
Duokit mums išvalyt ir pagražint jūsų rukus
bariu, iki $24.75 už 6 kamba
rius, su šviesa, šiluma, karštu.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS Iš LAUKO.
ir šaltu vandeniu.
• ORAS Clevelande
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LIET. VAIZBOS BUTO VEIKLA

i

Clevelandiečiai parodė dide
lio susidomėjimo operete li u rią
atvyks pastatyti čia Pirmyn
Choras iš Chicagos, sekmadie
nį, Kovo 31 d.
Tai yra gražus veikalas, iš
garsėjęs “Blossom Time”, ku
ris Lietuviškai pavadintas “Kai
Gėlės žydėjo”, šio surengimo
pelnas skiriamas Lietuvių Kul
tūrinio. Darželio naudai. Per
statymas bus Little Theatre,
miesto auditorijoje.
Bilietai padaryta populiariškomis kainomis, yiuo 50c iki
$1.50, kad kiekvienas Lietuvis
sulyg savo išgalės galėtų daly
va uti tame vakare.
Bilietai skubiai eina, pasirin
kimas vietų mažėja. Skubėkit
įsigyti savo bilietus tuojau, iš
komiteto, N. A. Wilkelis, pirmininkas, 6522 Superior avė.

CLEVELAND, OHIO

(>820 SUPERIOR AVĖ,

ENdicott 4486

TOURNAMENT NEWS

V<

“KAI GĖLĖS ŽYDĖ- i
JO”

PHONE:

1533 E. 86TII ST.

CEdar 9345

Duokit man padabinti jusi] na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausį darbą, kai- '
nos yra prieinamesnės.
Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

EASTER lilies and Springtime!
A h, yes, in the promised vernal
season, life for the general populace assumes quite a numbęr of al
tractive forms. For one thing
there’s the obliging clemency of
the vveather to consider. Then we
have the fresh life-impetus manifest in the flora and fauna to contend vvith; and the great joy-inspiring sun deserves its share of
attention. Lastly, and perhaps very
leastly, many vvill find their pulses
ąuicken in accordance to the intensification of that strange bio-eohesive force — knovvn by various
narnės — vvhich attracts the gay
youthful svvains and their lipstick
toters. Oh, Romance!
Būt right
novv, amidst a couple of poultry
farm outputs of Lenten Hen-Fruit,
I’d gladly settle for an honest-togoodness, pedigreed hamburger.
•

IN keeping with these Fish-Feast
days — did you knovv that goldfish are comparatively nevv to this
continent?
Well, they are. Yas,
they are too! Rear Admiral Daniel Amen of the United Statės Navy
transported tvvelve goldfish from the
Orient to America about half a
century ago, and today, in the Unit
ed Statės alone there exist 750
goldfish farms annually produeing
23,000,000 goldfish valued at a cool
million. \

uania Major should be avoided in
the Vilna region and vvill therefore make every effort to ensure
that the newly-created farms shall
be farmed in accordance with a
uniform plan, and harmonize with
their rural surroundings. This also
means that money grants should
not be made ivithout an assurance
that they will be expended to the
maximum advantage and not in a
haphazard fashion.

Baltic Statės Confer
It is reported from Riga that
conversations have been proceeding
at the Latvian capital among the
representatives of the three Baltic
Statės, Lithuania, Latvia, and Estonia, on the exchange of goods and
the acquisition from abroad by unit
ed efforts of the raw materials essential to all three countries. These
conversations have been eondueted
in a very friendly atmosphere, and
it is confidently anticipated that
they vvill result in an appreciable
amelioration of the economic position i n the three Statės involved.

Skelbimai “Dirvoje”

Į

WHEN asked by the little one
what such laxatives as castor oil
and Ex-Lax were known as in
Holland, I, after four eternal min
utes of mental contortions, finally
inquired, “No — vchat?” The terse
answer was promptly hnrled back
to me, “Dutch Cleanser.”
♦
VERY attractive and prepossessing. Miss Evclyn Vlosik, enticing
East high student, seemingly received a pleasant surprise on Valentine’s Day — a box of candy.
The ineredible thing about the matr
te r was that there vas no card of

DR. P. P. PALSIS

50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

ir

NEWARK, New Jersey’s new and
latest plumbing code presents ari
odd situation before the saloon proprietors. Whereas any Sud-Dispenser can refuse to serve drinks to
the ladies, he is nevertheless helpless, for he is reąuired to install a
ladies’ washroom, completely equipped, regardless of vvhether any parched female ever sets a toe inside
his establishment.
•
IN a statistieal survey of farmers, The Commentator claims:
“Approximately 7 out of every 10
farmers have automobiles. 6 have
radios, and 4 have electricity in
their homes. Water is piped into
3 farm homes out of 9, telephones
are in 3 out of every 8 homes,
tractors on 1 out of every 3, and
motor trucks on 1 • out of every 4
farms.
The average home of the Negro
and other non-white farmers contains 3.8 rooms and is valued at
$311 as compared vvith an average
6.2 rooms and $1,602 for • white
farmers.
The back-to-the-farm movement
has continued undiminished for the
past five years.
One in every 6 farm cars is
10 years old or over, and more than
half of all farmers’ automobiles are
models made prior to 1933.”
• Once we solemnly and explicitly provided for the economic fu
ture of our descendants; now we
are hustling to pay for today’s dinner for ourselves.
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TOPCOATS

Pranešimas Lietuviams

GYDYTOJAS

acknovvledgement, making
everything mysterious and romantic. Now
after forty xvinks of prying, I sui
mise that the sender is numbered
among the stock of Rogue’s Gallery Beaus, and barkingly responds
to the initials A. V.

CHIRURGAS

Made to
Measure

22 50
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TOPCOATS

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieškojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.
Priduokit advinistracijai
gatavai parašytus.

11442 Superior Avė.

End
PANTS

Order

3.95

15.95

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8
Ketvirtadienį ir Sekmadienį
rytais sulyg sutarties.

BRAZIS BROS.

Telefonai:
Ofiso CEdar 5859
Namų: CEdar 8296

6905 Superior Avė.
6122 St. Clair Avė.
15602 Waterloo Rd.

CLOTHES

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
Paima iš namų ir pristato.

RadiO

Lietuviška

Įstaiga

895 East 128 Street
Tel. MU. 3549

CLEVELAND

JOHN C. POLTER

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

Telefonas POtomac 6899

Forma! Cleaners Ine.
Vyrišku
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS
PATARNAVIMAS
Painiam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telef onuokit
HEnderson 3050

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

ENdicott 0499
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'br'Ų Maliavotojas
Popieriuotojas
Dekoratorius

495 East 123rd St.

RADIO SERV1CE

6903 Superior Avė,

Lietuvis

Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar ne"ras:dėjo pavasario
darbymetė; gausit darbą atlik
ti už pigesnę kainą negu vasa
ros metu.

taisymo

VENETIAN BLINDS
■

Smapseš

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti

prieinama kaina.

STATĖ WINDOW SHADES
i HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.
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Gera Anglis

| Bishop Pocahontas ang.11ie^’usel's peleni] iš tono $9.50
1 Standard Pocahontas ^era anslis del fur”aso $8.40

f Great Heart Lump
= Pennant Lump visai
—

r

= Champion Lump

mažai pelenu, ir
daug šilumos
kaitri anglis

del pe{iaus $8.90
mažai durnu, $8.25

$7.25 =

= Komer Wood & Coal
S
("Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921
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