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Raudonieji Laimi Karelijos Fronte
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KARAS JUROSE
AMERIKA NUTARĖ DUOTI SUOMIJAI
Londonas, Vasario. 27.—
DVIDEŠIMTS MILIJONŲ PASKOLOS ; Britų
admiralterija prane-

IS LIETUVOS

ŪKIŲ ŠELPIMUI SKI
i ša kad statydina naujus diLAIKRAŠČIU
Washington, Vas. 28. ■— Atstovų Rūmai perleido ta ! delius karo laivus ir subRIA $60,000,000
Washington. — Atstovų rimą duoti Suomija $20,000,000 paskolos ne-kariškiems ! marinų vaikytojus, didesNEMIšKINGŲ sričių, gyven
į niam ir sekmingesniam ka- I
Rūmų pinigų skirstymo ko reikmenims pirktis Amerikoje.
tojams aprūpinti miško mede
misija paskyrė $60,000,000
Maskva, Vas. 29. — Rusų armija skelbia užėmus še įriavimui prieš užpuolikus
ga steigiama prie geležinkelių
priedą ūkių šelpimui.
šis Suomių kaimus ir miestelius Karelijos sąsiauryje, ir i Vokiečius.
stočių specialus sandėliai, iš
Kartu paskelbia jog tu
priėjo per 4 kilometrus nuo Viipuri (Viburgo), vieno iš
kurių gyventojams miško me
AMERIKA perleido apie svarbiausių Suomijos miestų. Rusų neliaujamai apšau rimomis žiniomis jau pa
dega bus pardavinėjama. Šiuo
skandinta pusė Vokiškų
160 įvairaus didumo preki domi, Suomiai vis traukiasi, sako Rusų pranešimas.
metu tokie sandėliai jau veikia
nių laivų kitoms šalims pa
Užėmimas Koivisto, pajūrio tvirtovės, pasunkino submarinų ■ kiek ji turėjo
Vilkaviškyje, Kalvarijoje, Jo
starų 16 mėnesių bėgyje. Suomiams gynimąsi. Rusai toje tvirtovėje pagrobė kai stojo į karą.
niškyje, Pasvalyje ir Marijam
Iki šiol jurų kare jau pa
daug Suomių karo medegos.
polėje. Jų greitu laiku steigia
Sovietų kariuomenė taipgi pasiekė laimėjimų šiau skandinta: 180 Britų pre
20 UŽMUŠTA, Italijo
ma Kėdainiuose, Skuode, Ro
kinių
laivų,
27
karo
laivai;
rėje
Petsamo
fronte.
kiškyje ir Linkuvoje.
je, Arsa anglies kasykloje,
Neutralių šalių — 165 lai
•
ištikus sprogimui 20 darbi
Helsinki, Vas. 28. — Verždamiesi į Mannerheim li vai; Vokiečių — 29 laivai
ninkų užmušta ir apie 100 niją, neatsižiurėdami nuostolių žmonėmis ir karine
LIETUVOS ūkininkai, perei
ir 50 submarinų; Prancūzi
kitų sužeista.
tais
metais, su žemės Ūkio
medega, raudonieji lėtai bet eina pirmyn. Prieš Suo jos — 18 laivų.
Rūmų pagalba, pastatė 280
mius Viipuri fronte išstatyta 200,000 raudonarmiečių.
Jurų kovose žuvo jau suUŽDARĖ DIRBTUVES.
butų
lauko darbi n i n k a m s .
Suomių atkaklus laikymas prie Taipale, rytiniame
McKeesport, Pa., Tin Plate gale Karelijos fronto, pakartotinai atmušė Rusų puo virš 5,000 žmonių. •Y(1938 . buvo pastatyta 202 bu
Co. uždarė savo Port Vue limus. Apskaičiuojama kad pasiryžime paimti Viipuri
tai). Iš jų pusė yra mūriniai.
VAKARŲ Fronte šiomis
dirbtuves, kur dirba apie Rusai jau paguldė virš 80,000 savo kareivių.
Daugiausia-tokių namų (kūme“
dienomis
įvyko
patrolių
ir
2100 darbininkų, kuomet
tynų)
pastatė Panevėžio aps
Suomija pašaukė dar daugiau savo senyvesnio am
CIO pradėjo rinkti duokles žiaus vyrų į kariuomenę. Suomijai reikalinga iš kitur artilerijos susišaudymas ir
krities ūkininkai — 60 butų;
orlaivių veikimas.
iš jos darbininkų ir reika daugiau karo medegos, pasekmingesniam gynimuisi.
Šiaulių apsk. — 36, Mažeikių
Britų lėktuvai skraidė
lavo kad darbininkai butų
— 15 butų, ir pan.
Londonas.
—
Britanija
iki
šiol
suteikė
Suomijai
ka

virš
Berlino ir vėl mėtė la
•
CIO nariais.
ro reikmenų: 120 kovos^ lėktuvų, 24 bombanešius, 150 pelius prieš Hitlerio kliką. ŽIEMA LIETUVOJE. Vaizdelyje matosi atsargos karinin
LIETUVOJ išduota leidimai
kai studentai .jojimo metu pamiškėje, žiema šymet Lietu statyti du elektros lempučių ir
Vasario 27 d/ Vokiečių
GATAVAS TAIKYTIS. prieš-tankinių šautuvų, 10,000 prieštankinių minų, 50,000
voje
ir visoje Europoje ne tik labai šalta, bet ir labai gili.
du dviračių fabrikus. Patogu
Washington. — W. Green, rankinių granadų, 25 howitzer kanuoles, 100 kulkosvai- karo lėktuvai atskrido virš
Pusnynai
daugelyje vietų namų stogus siekia.
Elta.
JL
ctl y
Ub 11
VC1 gi
Paryžiaus
ir vėl
grvžo.
mo delei leidimų gavėjai nuta
Amerikos Darbo Federaci džių, 30 lauko kauolių, desėtkus tankų ir tt.
Anglijos pakraščiu buvo
rė susijungti, tokiu bodu vie
jos prezidentas, sako kad
numušta
du
Vokiečių
bomjis yra vėl pasiruošęs tęsti STEIGS SARGYBOS PUNKTUS KANADOS
RUSIJA NORINTI PRASIDEDA PO- toje po du, bus po vieną lempu
banešiai
lėktuvai.
čių ir dviračių fabriką, užtat
taikos tarybos su CIO.
Ą*
TVINIAI
TAIKOS
abudu bus didesni.
Valdžiai pradėjus tyri VAKARUOSE KRĖTIMUI LAIVŲ EINAN
•
nėti statybos darbų sukty
Iš BRUSSELIO, Belgi
ČIŲ Į RUSIJĄ PER VLADIVOSTOKĄ
LIETUVOS
MIŠKŲ, valsty
Kalifornijoje,
Vasario
28
Paryžius,
Vas.
26.
—
Pa

bes, nes daugelyje viešų
_______
*------------- ------------------------------ — jos, praneša kad Vokiečiai
darbų unijų vadai kartu su
traukia savo kariuomenę ir kartotinai eina gandai jog d. prasidėjo upių potviniai, binių ir privatiškų, bendras
kontraktoriais valdžią ap- Londonas, Vas. 28.—Bri WELI.ES PAS MUS- įvairias ginklų rūšis prie Rusija ir kartu Vokietija apsemta ūkių plotai, žmo plotas apima 1,040,000 hekta
lupo, ADF. vadai, kadangi tų karo vadovybė tariasi su
Luxemburgo sienos, tarpe norinčios taikos. Sovietai nės išbėgiojo iš namų; su rų. Turėdama 18.5 nuoš. miš
SOLINI
Kanada
įsteigimui
Pacifistatybos amatininkai didu
Vokietijos ir Prancūzijos. norį baigti karą su Suomi trukdyta komunikacija ir kingumo, Lietuva tuo žvilgs
moje yra jos nariai, pasi ko vandenyne kontraban
Naziai kartais gali stai ja pirm negu aliantai ims padaryta milijoniniai nuo niu yra 17-je vietoje Europo
ryžus kovoti prieš tolimes dos kontrolės stočių sulai Roma, Vas. 28. — Prez. ga pulti Prancūziją per tą žygių prieš Rusiją šiaurė stoliai. Kaliforniją užklu je.
•
nius valdžios daromus tyri kymui iš Amerikos vežimo Roosevelto specialis dele mažą kunigaikštiją ir Bel- je, blokuojant Murmanską. po smarkus lietus, kuris
VASARIO
1
d. Vilniaus li
Rusijai karo reikmenų per gatas Europai, Wellse, at
Britai jau pasiuntė lai pasikartoja kas antra die
nėjimus tų suktybių.
goninėje
mirė
džiova
vienas se
i___________
Vladivostoką.
vykęs laivu per Italiją, bu
vus blokuoti Vokiečių-Ru- na.
niausių
Lietuvoje
žurnalistųBritanija taipgi tariasi vo iškilmingai sutiktas ir
LENKAI kareiviai, dar
VOKIETIJA įteikė Šve sų jurų trafiką Norvegijos
laikraščių rašytojų, Pr. Klisu
Washingtonu
dėl
Ame

tarėsi
su.
Mussoliniu.
Jam
savo uniformose, Bėrimo
dijai, Danijai ir Norvegijai pakraščiais ir sako nuskan ISPANIJOS valdytojas maitis, 57 metų amžiaus. Ve
gatvėse pristatyti sniegą rikos eksporto gurno, vario įteikė Prez. Roosevelto lai ultimatumą kad jos nelei dino du Vokiečių laivus vy Gen. Franco praneša kad
lionis kilęs šakių apskrityje.
šką. Be tarptautinės tai stų per savo žemes jokios kusius į Rusiją.
valyti. Berlinas buvo labai ir švino į Rusiją.
jis sutinka leisti savo žmo Prieš karą jis, baigęs Veiverių
Amerikos Atstovų Rū kos ir pokarinio pasaulio Suomijai siunčiamos kitų
užverstas sniegu.
nėms savanoriai stoti į ka
muose buvo iškelta klausi sutvarkymo jie kalbėjosi ir šalių pagalbos. Tautų Są DU DIDELI Britų karo riuomenę ginti Suomiją — Mokytojų Seminariją, kiek lai
ANGLIJA siūlo neutra mas įvedimui ekonomiškos apie tai kad Italija gal iš jungos posėdyje gi, Gruo laivai tapo sugadinti, vie jam gaila, sako, kad milži ko mokytojavo. Lietuvos gy
Amerikos pirks anglį, ku džio 13, kuomet išmesta iš nas, Nelson, 33,950 tonų, niška šalis nori sunaikinti venime užėmė svarbias vietas,
lių šalių prekiniams lai- blokados prieš Vokietiją.
buvo Lietuvos šaulių Sąjungos
Eina ginčai ar iš Aųieri- rios per metus sunaudoja Sąjungos Sovietų Rusija, apardytas magnetiškos mi mažą valstybėlę.
varns savo palydovus karo
viršininku, dalyvavo Klaipėdos
laivus, apgynimui jų nuo kos gabenama medega Ru 12 milijonų tonų.
tos šalys pasižadėjo teikti nos; antras, Barham, 31,sijai patenka į Vokiečių
Vokiečių submarinų.
Kartu su Welles j Romą visokią pagalbą Suomijai. 000 tonų, torpedos permuš JAPONIJA skelbia kad atvadavime. Daug darbavosi
karo mašineriją.
atvyko Amerikos specialis
tas. Jie taisomi. Taip pat per Sausio mėnesį jos ka- Lietuvių spaudoje ir yra para
UNITED STATĖS Guatstovas Vatikanui, Mvron AMERIKOS lėktuvai ku Britų karo vadovybė pra riuomenė turėjo 1790 žu- šęs eilę knygų.•
mo išdirbystė šią vasarą ATMETĖ. Washington.— C. Taylor.
rie vežioja pasažierius ir neša kad apleidžia Scapa vusių 13-koje Kinijos karo LIETUVOJE Sausio 1 d. į
išstatys savo dirbtuves Bu- Atstovų Rūmų komisija at Popiežius girdėjęs buk paštą tarp Europos ir A- Flow, kaipo karo laivyno frontų. Kinų nuostoliai tą prekybos registrus buvo įre
eos Aires, Argentinoj, kur metė Prez. Roosevelto siū Hitleris turįs taikos planą. merikos, nutarė nesustoti stovyklą, kur Vokiečiai or pat mėnesį buvę 77,600, ii’ gistruota 3,530 firmų, kurių
gamins dėvėjimo reikmenis lymą skirti 15 mik dolarių Iš Romos Welles iškelia Bermuda saloje, kuri pri laiviai tankiai užpuldinėja. 4678 paimta nelaisvėn.
2,881 vienasmeninės, 493 pil
ir automobiliams gumas, statymui naujos eilės sau vo į Berliną pas Hitlerį. klauso Britams, nes Britai
nos bendrovės, 136 akcinės bnes importavimas iš Ame gių nuo oro bombų Pana Iš Kopenhageno taip pat ten krėsdavo ir cenzūruo HORE-BELISHA, paša AUDROJE Atlantike ir vės ir 12 pasitikėjimo bendro
rikos sudaro didelius kaš mos Kanalo užtvarų.
praneša kad Skandinavijos davo siuntinius. Britai de lintas Britų karo ministe- pakraščiuose pereitą savai vių. Taigi pereitus metus pa
tus kai reikia mokėti mui Prez. Roosevelt, apžiūrė šalys pradėjo vajų už ka da pastangas sulaikyti vi ris, ragina aliantus iškelti tę žuvo 36 asmenys.
daugėjo 1,012 firmų.
jęs Panamos Kanalą, dabar ro baigimą, remiant Ame- sokį slaptą pinigų siunti Sovietų Rusijai tikrą karą,
tai.
•
žuvauja Karibejos juroje. rikos atstovo Welles misi- mą Vokietijai nuo Ameri ore. ant žemės ir jurose, iš SOVIETŲ RUSIJA per LIETUVOS plytinės perei
KOVAI SU VOKIEČIŲ
ją Europoje.
gelbėjimui Suomijos ir su ka iš Suv. Valstijų sau tik tais metais kaimuose pagami
kos Vokiečių.
*
*
pradėta bombų ir minų blo PALAIDOJO ŠUNĮ KA
trumpinimui savo nereika strategiškas medegas ir no 46,826,900 plytų, arba 12
kada Britai ėmė plėsti sa PINĖSE. .W. Warwick, R.
Gayda, kuris savo laik- AMERIKOS valdžia nu lingo įsitempimo dėl to.
karui reikalingas medegas. nuoš. daugiau kaip 1938 m.
vo oro laivyno ir pakrašti I. — Čia beveik skilo Epis raštyje reiškia Mussolinio pirko trumpų bangų radio
Pramoninėse plytinėse paga
nių laivų sargybas. Britai kopatų parapija dėl vieno mintis, rašo, “jeigu Balka aparatus 12-kos neutralių
minta pernai apie 75 milijonai
perka karo lėktuvus ir iš parapijono palaidojimo sa nuose kiltų karas, Italija aparatus 12-koje neutralių
plytų. Kaimo plytinių pernai
Italijos, savo pasekminges vo šunies žmonių kapinėse, negalėtų iš to išsisukti, ne vams, tarpe jų ir Lietuvo
Iš LIETUVOS
padaugėjo nuo 305 iki 340.
niam veikimui prieš Vokie sale jo žmonos. Žmona to žiūrint kaip mes norim tai je esančiam ministrui, kac
•
čius.
pageidavus prieš mirtį. To kos”.
jie galėtų gauti žinias iš KAUNAS, Vasario 20. — KAUNAS, Vasario 22 d. — DRAUGIJA Vilniaus KrašDaug pakraštinių žuvi kią moterį geriau tiktų pa
Amerikos ir Europos, be Radio klausytojai dėkoja Bos- Šalčiai vėl pasiekė 40 laipsnių tui Remti, Kaune, gavo iš Juoninkų laivų apginkluoti ir laidot šunų kapinėse....
zo M. Šaltenio, gyvenančio ChiAMERIKOS ŠVENTOJI. tarpiai ir nesucenzuruotas, stono Lietuviams už p. Min- žemiau 0 Fahrenheito. *
aprūpinti apsauga prieš or
Iš Vatikano praneša kad arba tik tokias ką spauda kaus ir Darbininko programus —Netrukus Berline bus ve- cagoje, šešis sidabrinius pini
laivius ir minas.
MEKSIKOJE, traukinių Amerikietė vienuolė Phili- patiekia.
Lietuvai, kurie buvo labai ge
gus, kuris rašo apgailaująs jog
damos prekybos derybos su
Nuo karo pradžios Bri susimušime Vasario 26 d. pine Rose Duchesne už sa
rai girdima.
daugiau negali paremti, nes
tai nušovė 59 Vokiečių or užmušta 9 žmonės, 57 kiti vo nuopelnus tikybai 1818 PAKLIUVO. Hyattsvil- PANEVĖŽYS. — Vasario 20 Vokiečiais. Tikimasi labai pra pats yra vargšas. Jis pasisa
laivius dariusius puolimus cj-i-i ryai eito
ko kad negali užmiršti savo
m. bus apšaukta šventąją. le, Md. — Tūlas 84 m. se d., nuo elektros susijungimo plėsti prekių mainus.
pakraščių ir laivus jurose MEKSIKOJ, Vasario 26 Tai bus antra šventoji šio nis įširdęs nudurė savo pa užsidegė Panevėžio ligoninė. KAUNAS, Vasario 20. — Tėvynės Lietuvos, todėl iš vi
ir sugadino 20 kitų. Žuvo d. Galena miestelio riaušė je šalyje. Jos kanonizavi čią, už ka tapo suimtas. Ji Ligoniai išgelbėta, bet padary Popiežius paskyrė Arkivyskupą sų pastangų prisideda savo
200 Vokiečių lakūnų.
se užmušta 14 žmonių.
ta didelių nuostolių.
Centozą nuncijum Lietuvai.
auka.
mas atsibus Gegužės 12 d.1 buvo jo ketvirtoji.
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MSYLVANIJOJE

MIRIMAI

S.L.A. CENTRO VALDYBOJE BŪTINAI REIKALINGA
PERMAINA - IR DABAR!

MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGH

palaidotas Vasario 23 d., Šv.
Kazimiero parapijos kapinėse.

Tautinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas

BALSAVIMAS KOVO IR
BALANDŽIO MĖN.

Jonas, 62 metų, VENSLOVIENĖ Petronėlė, mi
mirė
Vasario
5 d., East Or- rė Sausio 15, Roseland, III.
Tėvynėje, SLA. organe, pas-!
arige,
N.
J.
—
Naujininkų k.
Amerikoje išgyveno 30 m.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
kutiniame numeryje tilpo ofiPITTSBURGHO
miesto
maPajevonio
par.,
Vilkaviškio
STANKEVIČIUS
Juozas,
63
MINĖJIMAS
cialis pranešimas apie SLA.
yoras Scully sako ruošia savo valdybos rinkimus:
ap. Amerikoje išgyveno 43 j m., mirė Sausio 24, Brook
Vasario 18 d. LMD. salėje naują viešų darbų programą,
metus. Buvo užmuštas dir- j lyn, N. Y.
buvo surengta Nepriklausomy kuris apims 4 milijonų dolarių
“Su 1 diena Kovo, 1940 m.,!
btuvėje. — Liko žmona, Ce-į BALTRŪNAS Juozas, pusam
bės 22 metų sukakties paminė sumą ir patieks darbų dėl 6000 prasideda S.L.A. Pildomosios
cilija, vaikai: Ona, Vincas,! žis, mirė Vasario 5, Chicago
jimas. Nors per kelias dienas darbininkų. Dabartinis viešų Tarybos narių rinkimai. Susi
Petras ir Jonas. Lietuvoje i je. — Rokiškio ap., Pandėlio
buvo labai blogas oras ir tą darbų programas mieste bai vienijimo nariai turi išrinkti:;
brolis, Petras Dedialis.
p., šeštinikų k. Amerikoje
pat dieną taip buvo pabliurę giasi Balandžio 1 d.
Prezidentą, Vice Prezidentą, j
NORKUS Kazys, pusamžis, mi-, išgyveno 30 metų.
jog manėm kad salė bus tuš
i Sekretorių, Iždininką, du Iždo
Korespondentams
rė Vasario 14 d., Akron, O. I KIELA Juozas, 50 m., mirė 3
Globėjus ir Daktarą-Kvotėją.
čia, bet žmonių ūpas ir prijau
Vasario, Chicagoje. — Pane
— Šapelių k., Gruždžių par.,
“BALSAVIMO LAIKAS —!' Kurių pranešimai apie Ne.
timai Lietuvai nedaug ką su
ŽINIOS
vėžio
ap., Raguvos p., DudeŠiaulių
ap.
Amerikoje
iš

laikė : žmonių buvo pilna salė. f
61 diena, pradedant su 1 d. priklausomybės minėjimą ar.
lienių
k. Amerikoje išgyve
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
gyveno
34
metus.
;i ba kiti šiame numeryje netilpo.
Vakaro programą vedė P. Dar-!
Kovo
ir
baigiant
su
30
d.
B
ano
30
metų.
Aleksandras,
KLONIO ŽINIOS
Redakcija.
gis; Liet. Meno Draugijos Cho- i
! landžio, 1940 m. Visos rinki-;;i tilps kitame.
----I JANČAUSKAS
PETRUŠKIENĖ
Anastazija,
75 m., mirė Sausio 28, Chi
ras, vedamas Mildos Broski su
mų blankos ir balotai turi buSYDNEY, Australija. — Šio
Waukegan,
31,
mirė
Sausio
cagoje. — Telšių ap., Žarėnų
NELAIMĖ KASYKLOJE
giedojo Lietuvos ir Amerikos
,i ti prisiųsti Centran ne vėliau.
tolimo pasaulio Lietuviai, iš p., Vismaldų k. Amerikoje
Illinois.
himnus ir kelias dainas. Kal Petras Paplauskas Vasario ii 6 d. Gegužės, 1940 m. Vėliau
CHICAGO,
ILL.
girdę kad Lietuva atgavo Vii-! išgyveno 50 metų.
VISPALIENĖ Petronėlė (Mar
bėtojai buvo K. Pūkas, Adv. 17 d. liko anglies gabalo kasy- prisiųsti balsai nebus priskainių, su didžiausiu džiaugsmu j SAVIKAS Leonas, 53 m., mi tišiutė), 65 ui., mirė VasaE. Schultz, D. Lekavičius, P. kloję užmuštas. Dirbo Tru- tomi.
vyko vienas pas kitą tos link-! rė Vasario 2, Brooklyn, N.Y.
rio 3, Worcester, Mass. —
Pivaronas, J. K. Mažukna ir sesdale kasykloje Glen Alden
“BUDAS BALSAVIMO. Vi- NEPRIKLAUSOMYBĖS MI smos ir svarbios žinios praneš-; PAJAUJIENĖ Ona, mirė Va Naumiesčio par., PavasajuCoal Co.
Teisėjas Marshall.
• si Pildomosios Tarybos nariai NĖJIMAS. — MARGUČIO
ti. Spalių 14 dieną daug Lie-. sario mėn., Shenandoah. Pa.
nu kaimo.
BANKETAS
Draugijoms buvo išanksto iš-l Atvažiavo iš Lietuvos prieš j turi būti renkami visuotinu
tuvi r susirinkę vienuose na-1 KARALEVIČIUS Juozas, mirė BŪDVIETIS Antanas, 62 meChicagos Lietuvių draugijos muese, sugiedojo Lietuvos ir; Vasario m., Shenandoah, Pa. ' tų, mirė Vasario 3, Worcessiuntinėta atsišaukimai kad au 25 metus, gyveno pas savo ! balsavimu. Kuopos susirinki!
me,
kuriame
įvyks
balsavima,
draugą
Peruluką.
ir
laikraščiai suruošė bendrą i Britų himnus, ir iš džiaugsmo! GIEDRIMAS Antanas, 52 m.. l• ter, Mass.
kautų Vilniečių paramai. Au
kiekvienas narys turintis tei- Lietuvos Nepriklausomybės 22 I sveikinosi, bučiavosi, net apsi mirė Sausio 4, Berisso, Ar PETKIENĖ Monika, 50 metų,
kas prisiuntė: LMD. $25; SLA.
MENINGITIS. Jau antras
3 Apskritis $10; SLA. 104 kp. metas čia siaučia ta epidemija i sę balsuoti gaus iš kuopos val- metų sukakties minėjimą Va ašarodami. Plačiai apkalbėjo
mirė Vasario 4, Worcester,
gentinoj. Paėjo nuo Biržų.
$5; SLD. 142 kp. $5; SLD. 145 ir vis daugiau aukų paima, šy • dy bos atspausdintą B ALSAVI- sario 18 d., 32 W. Randolph st. Prez. A. Smetonos nuopelnus
Mass. Gimus Kaune.
Argentinoj išgyveno 34 m.
Balote narys auditorijoj 2:39 vai. po pietų.! Lietuvių tautai ir valstybei.
kp. $5; Liet. Moterų Klubas met jau mirė 12 žmonių, tarp ! mo BALOTĄ.
LEVINSKIENĖ
Teresė, mirė
PIVORIŪNAS Pranas, mirė
$2 Viso iš draugijų gauta $52. jų vienas Lietuvis; serga 50. ■ parašo kryželį ties vardu to Minėjimas prasidėjo padedant
Berisso, Argentinoje, Gruo Sausio 31, New Britain, Ct.
• NEW HAVEN, Conn. — A.
Publikoje suaukavo: P. Pi Sveikatos viršininkai išleido j kandidato kurį jis nori išrink- prie Dariaus-Girėno paminklo i
— Rudaminos p., JuknelišL. T. Sandaros apskritis tu džio m., 1939 m. — Svėdasų
varonas $5; J. Mičiulis $5; A, griežtą patvarkymą. Visi mirę į ti į SLA. Pildomąją Tarybą”, vainiką žuvusiems už Lietuvos
kių kaimo.
vai., Daujočių k.
Nepriklausomybę, 12:30 vai. i rės didelį Banketą Kovo 31 d. ANDROCKAITIS Juozas, mirė KRIVICKAS Petras, mirė Va
Jucevičius $5; kiti po $2 ir po turi būti greitai grabuose už- ! ir tt.
paminėjimui Sandaros 25 me$1, ir su smulkiomis aukų pa nituoti, ir nevalia eiti į jų šer
sario mėn., Detroit, Mich.
Nors siautė blogas oras, bet tų gyvavimo sukakties.
Sausio 30, Wilkes-Barre, Pa.
KAIP SU TAIP KURIE
sidarė $56.92. Sudėjus su iš menis, Visų ta liga sergančių
BUKŠNIENĖ
Elena, 59 metų,
i
bendrą
minėjimą
susirinko
Amerikoj išgyveno 55 m.
LAUŽO TAISYKLES?
draugijų gautomis aukomis, vi namai pažymėti iškabomis. Į
Adv.
A.
(
užmušta automobilio Sausio
apie pusantro tūkstančio žmo- ’ • CHICAGO, III.
MILIAUSKAS
Vincas, mirė
so šia proga aukų suma siekia namus uždrausta ineiti, ir at- Pildomoji Taryba žino kad nių. Į susirinkimą atvyko iš j A. Olis, gerai žinomas Chi Vasario 2, Wilkes-Barre, Pa.
9, Portland, Cre. Amerikoj
$108.92. Kaštams paimta $8, vežus ar atnešus iš krautuvės daugelyje mažų kuopų, kurios Washingtono Lietuvos Minis-! cagos Lietuviams, kandidatuo ŽAKAS Jonas, mirė Sausio 31,
išgyveno 26 metus.
taigi $10.92 pasiųsta Lietuvos maistą tų namų gyventojams , daugiausia yra kontrolėje so- tras Pulk. P. žadeikis, dalyva- įja į miesto teisėjus Republiko- Wilkes-Barre, Pa.
MATULEVIČIŪTĖ Marė, mirė
1 cialistuojančių gaivalų, narys
Generaliniam Konsului.
Sausio 26, E. St. Louis, Mo.
PETRAUSKIENĖ Marijona,
galima tik palikti lauke prie pats jokio balsavimo neatlie vo Lietuvos Konsulas P. Dauž-*1 nu sąrašu.
vardis
ir
kiti
kalbėtojai.
Gimus Madison, 111.
Kurios draugijos vėliau savo . durų.
—Chicagoje lankėsi ir kal- mirė Sausio 12, Luzerne, Pa.
ka: ten kas nors iš valdybos
aukas priduos, jos bus pasiųs ! Tą ligą gavę miršta greitai.
Tą pat vakarą, Morrison Ho-1! bėjo Owen J. C. Norem, Ame-: — Ūdrijos par., žagarų k. RUDZINSKIENĖ Liudvisė, 49
; narių, kurie nori išrinkti sau
m., mirė Vasario 3, Youngtos savu keliu.
' Serga aukšta temperatūra ir patinkamus asmenis, nubalsuo- tel, Margutis surengė didelį;! rikos atstovas Lietuvai, kuris; Amerikoje išgyveno 38 m.
town,
O. — Jurbarko parap.
BEKAMPIENĖ
Visiems kas kuo prisidėjo ■ galvos skausmais.
Katrė,
57
m.,
ja
visus narius ir tokis bal- banketą. Tame bankete daly-! buvo sugryžęs į Ameriką dip-!
Amerikoj
išgyveno 32 m.
4,
Wilkes-Barmirė
Vasario
prie šio paminėjimo surengimo
DIDžIAUSIOS PŪGOS. Per davimas, nors neteisėtas, Cen- vavo rinktinė Chicagos visuo-1i lomatiškais reikalais.
į
TAMKUS
Vincas,
75 metų, mire, Pa.
ir už aukas nuoširdus ačiū.
menė. Atsilankė taipgi Lietu-; • NEW YORK. — Vasario 21
!
40
valandų
pereitą
savaitę
čia
i
tre
priimamas.
į
rė
Vasario
6
d.,
Worcester,
J. Virbickas.
ŠIRVYDUKAS Petras, 3 me•
1 •
— •
i
N
1 -j ”1 /-\
Ct
: snigo su gana smarkiu veju, ; Tos kuopos daugiausia nei vos Ministras Pulk. P. žadeikis • d. International Institute of I tų, mirė Sausio 28, Washing- j Mass. — Gimęs Kaune. Ai Sniegas sutrukdė visą judėji susirinkimų nelaiko, bet jų bal- ir Konsulas P. Daužvardis su Boston (190 Beacon st.) meti ‘ ton Depot, Co.nn.
merikoje išgyveno 55 metus.
MIRĖ DU LIETUVIAI
i savimai atliekami ir visi bal- žmona; dalyvavo žymiausi Lie niame susirinkime Vasario m.
Automobiliai
ir
trokai
mą.
Staiga mirė Lidija Ambra
! sai, dažniausia, paduodami už tuvių veikėjai ir biznieriai, ant savo vice pirmininku išrinko TVARKUNAS Povilas, 60 m.,
zaitienė, Jono Ambraziejaus keliuose ir gatvėse šimtais žu- i vienos klikos kandidatus.
mirė Gruodžio 31, Westville,
kurių tūlų krūtinių kabojo or
žmona. Jis yra pirmutinis Lie i pustyti. Mokyklos turėjo už- ' SLA. nariai ir mažutėse kuo- dinai ir medaliai. Viso galėjo < Adv. A. O. Shallną.
; III. Amerikoj išgyveno 41 m. MINERSVILLE, PA.
tuvių Mokslo Draugijos narys, sidaryti. Traukiniai suvėlavo, i se privalo kovoti už savo tel- būti apie tūkstantis banketuo; LILEIKIS Pranas, 30 metų,
namų
stogus
apdrasVėjas
kuri Vasario 25 d. mini savo
mirė Sausio 27, Chicagoj.— Čia tankiai būna gaisrai,
įsės: jus esat pilnateisiai bal- jančios publikos.
40 metų sukaktį, Ambrazai- ■ kė, vieno ūkininko kluono sto- ; suoti, neduokit kad koks sufaGimęs Springfield, III.
Sausio 21 d. 3 vai. nakties ant
DAYTON,
OHIO
Pritaikintą
šiai
iškilmei
žo

tis daug darbavosi per eile ! gą nunešė 200 pėdų ir numetė ! natikėjęs cicilikų pakalikas nu- dį pasakė Lietuvos Konsulas p.
i PETRAUSKAS Jonas, 17 me Sunbury gatvės sudegė šeši
metų; pastaru laiku buvo silp į į sodą. Tai milžiniška vėtros ! balsuotu už jus visus sulyg sa- Daugvardis, jis perdavė linkėji APSIVOGĖ. Poni Bishop, tų, mirė Sausio 26, Chicago- biznio namai, tarp kurių sunos sveikatos ir buvo savo i pajiega.
pleškėjo ir Lietuvio, Vinco Lumus kuriuos atsiuntė iš Vil kuri per 20 metų buvo knygve- |i je, kur buvo gimęs.
| vo noro.
žmonos Ilginamas. Pati žmona ! Po didelių pūgų ii’ nelaimių,
i
KANTAUSKAS
Juozas,
puskoševiciaus, namas — jo ženPraveskit permainą S.L.A. niaus miesto burmistras Kas de labdaringos visuomeninės!
šeštadienio naktį staiga, susir i Hanover rado moterį sušalusią i valdyboje — sulaužvkit vienos tantas Stasys. Pasveikino vi organizacijos, taip vadinamos' amzis, mirė Sausio 25 Chi- to Gilberto gražus restoranas.
go, nieko negelbėjo ir pašauk : jau kelios dienos lovoje, Anna į klikos valdymą — balsuokit už sus susirinkusius į Margučio Community Chest, tą įstaigą, cagoje. —- Kražių p., Sode- Tarp žmonių eina kalbos buk
tas gydytojas, ir Vasario .18 d. i Kovalski, apie 40 m. amžiaus. i kitus kandidatus negu tik se- banketą, tą garbingą dieną, į apvogė. Dabar liko susekta' lių k. Amerikoje išgyveno vieno krautuvninko žydo gaji mirė. Palaidota šv. Kazi Prekiniame vagone rado su- 1 nąją valdybą.
ražiuje rado račiuką grąsinankada Amerikos Lietuviai mini1 kad ji, per paskutinius dvejus: 41 metus.
miero kapinėse su bažnytiniu l šalusį 60 m. senį.
tį
kad visi žydai turi išsineš
RUKŠTELIS
Petras,
30
metų,
I
SLA. Narys. 22 metus Lietuvos valstybės metus suaikvojo to labdaringo i
Trečią rado John Bickham,
patarnavimu Vasario 21 d.
dinti
iš Minersvillės, nes ant
mirė
Sausio
21,
Brooklyne.
fondo $30,000. Ji tapo areš-'
nepriklausomo gyvenimo.
!
Liko dideliame nubudime vy 51 m. žpogų, girioje prie No- i
BOZIS
Karolis,
75
metų,
jų
užpuls
“Vokiška epidemija”.
mirė
Lietuvos Ministras Pulk. P. tuota ir laukia teismo. Ji be:
ras, duktė ir sūnūs, kuris yra ! xen, tvarte sušalusį ir gyvulių
Vieša ir slapta policija stro
žadeikis pasakė įspūdingą kai-*: abejo bus skaudžiai nubausta.. Sausio nu, Lawrence, Mass.
užbaigęs advokatūrą ir tapo | apmindžiotą, kurie buvo irgi WATERBURY, CT. bą, pažymėdamas Lietuvos gy- ' Bet ar pavyks atgauti pinigus, LAPINSKAS Justinas, 74 m., piai sergsti, nes į mėnesį laiko
: išalkę.
advokatu.
i
venimą ir jos kūrybos darbus, ! nes ji nepasisako kur tokią di mirė Sausio 27, So. Boston, jau buvo šeši gaisrai, bet kiti
Mass. — Papilio p. Ameri- buvo mažesni ir šonuose mies
Velionė buvo 58 m. amžiaus. I NELAIMĖ. Alfonsas Markuriuos padarė per trumpą gy dele sumą pinigu išleido.
$262.90 VILNIEČIAMS
to.
A. J. Banišauskas.
koje išgyveno 52 metus.
Taip pat mirė Antanas Di čiukaitis, 24 m., važiavo namon
venimo laiką. Pagyrė MarguSausio
21
d.
surengtose
pra

RELIGINĖ
FILMĄ.
Kovo
2
VILTIUTĖ
Marė,
14
nu,
mirė
džiūnas, Lietuvių Ūkės Klubo iš darbo, ir suvažinėjo sker
kalbose 48 Green St. salėje, su tižius, kurie sykiu su kompo- d., Barney Community salėje,
J. Žemantauskas
Sausio 27, Rochester, N.Y.
prižiūrėtojas, kur jis vienas sai kelią rogutėm pasipynusį
ktelia graži suma Vilniečiams zitorium Antanu Vanagaičiu bus rodoma religinė istoriška DULSKIENĖ Tęsė, mirė Vas.
gyveno. Vasario 13 d. kada 9 metų maišytos Lietuvių šei“Dirvos” Agentas
dirba gražų patriotinį darbą.
filmą,
“
Karalius
ant
Karalių
”
,
5,
Shenandoah,
Pa.
giliai prisnigo, kada niekas Į j mos vaiką, Floyd Gitner. Mar- paremti. Kalbėtojai buvo F. J.
Nota r a s
Prorgame dalyvavo Birutės.
Bagočius, Gasiunas, J. Tareila.
Patartina
šią
filmą
pamatyti.
SUJETIENĖ
Cecilija,
mirė
Va

klubą prieiti negalėjo, ten An- ' čiukaitis paimtas tardymui.
130 Congress Avenue
Timas Matas buvo vakaro ve Margučio Merginų chorai ir
D. Rep.
sario 6, Shenandoah, Pa.
tanas susirgęs gulėjo, Vienas
Margučio
Mažosios
Daininin

Waterbury, Conn.
NEPRIKLAUSOMYBĖ PA- dėjas. Padainavo Vilijos cho
artimų ūkininkų atsilankęs pas
kės.
Solistės
Barbora
Darl.ys
jį rado jį sunkiai susirgusį. Da MINĖTA. Vasario 18 d. Lie ras po vadovyste p. Strižaus- padainavo “Valtzą” iš operos
vė žinią P. Pivaronui ir Sima tuvos Nepriklausomybės pami ko, Waterburio Radio choras “Romeo ir Juliet”; Salomėja
navičiui apie tai. Bet dėl gi- nėjimą surengė Wilkes-Barre po vadovyste p. šmitkaus.
Cberry — “Beržas” (A. Vana
lauš sniego prie klubo nebuvo SLA. 7-tas Apskritis ir SLA. i Publikos buvo daug.
■ Šį labdaringą darbą sumanė gaičio), ii* Ona Biežis — “Bi
galima ligoninės automobiliui 35 ir 115 kuopos.
Pittstone paminėjimas buvo SLA. 11 kuopa, pakvietė prisi rutės Ariją” (M. Petrausko).
privažiuoti. Tik kai gauta iš
Buvo išpildyta inscenizuota
miesto gatvių sniego kasimo surengta Vasario 19 d., išvien dėti visas organizacijas, kad deklamacija, kurią atliko komp.
® Iš darbo parėjęs (jeigu turi darbą), pavalgęs, tuoj skubi
gulėtų bendrai veikti. Komisi
mašina ir kelias atkastas, Di tautininkų su katalikais.
A.
Vanagaitis
su
Margučio
daina sėsti prie kortų, ir jas švaistydamas ir mėtydamas po sta
ja buvo išrinkta iš įvairių pa
džiūnas išvežtas į ligoninę. Bet
DARIJAI. Anglies kasyklos
■
nininkėmis.
Gražiai
atvaizduo

lą,
rodosi labai gudrus, moka apie kortas daug ką išsireikšti.
jau buyo pervėlu: Vasario 21 per Sausio mėnesį padirbo pil žiūrų, bet ji dirbo sutartinai. ta buvo gražus ir Lietuviškas
Bet
tankiausia toks žmogus jokio laikraščio neskaito — visą
Nekurie komisijos nariai turė
d. jis mirė plaučių uždegimu. ną laiką, dabar vėl dirba tik;
jaunimas,
kuris
su
malonumu
savo
“išmintį” semia iš to ką “tas ir tas sakė taip ir taip”.
jo išlaidų, bet viską aukavo
dainuoja Lietuviškas dainas.
Antanas Didžiūnas buvo ne pusę laiko. Vietiniai žmonės; Vilniečiams.
• Toks žmogus atsilikęs nuo progreso, nuo viso gyvenimo ei
vedęs, apie 50 m. amžiaus, sa negali gauti darbo čia nei už
Visiems atsilankiusiems ir Margučio parengimo orkesgos
— ir tai- gal kaltė ne jo paties bet jo draugų kurie nepa
ko turėjo broli Amerikoje, Ta i'pinigus, o iš kitur atvažiavu- i aukojusiems komisija dėkoja strą dirigavo Adv. A. A. Olis:
sirūpino
jį supažindinti su geru laikraščiu.
nią Didžiūną, bet kur jis ran i šiam nėra nei kalbos.
Vilniečių vardu. Surinktų aukų muzikos kurinius suorkestravo
@ Tuoj patarkit jam užsirašyti Dirvą — kad ir už $1.00 (pu
dasi niekas nežino. Velionis PUSBROLIS PAVELDĖJO viso $262.90 pasiųsta per Lie George Viktoras; programą ve
sei
metų), iki susipažins ir pripras ją skaityti.
dė
Adv.
A.
Lapinskas.
POMIRTINĘ,
Vasario 20 d. tuvos Generalinį Konsulą.
Nepaprastas Palengvinimas
V.
Stapulionis
apskrities teismas pripažino
Stambias aukas davė:
©Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, pri
*
Reumatiškų Skausmų <
$700 pomirtinės, iš LRKSA.,
Liet. Piliečių Politiškas
siųskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume
rengti Lietuvos Nepriklauso
pusbroliui, Li udviku-i Stasevi- Klubas
Nekentėkite bereikalingai raumenų
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit
I
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių
mybės 22 metų sukakties pa
čiui, Duryea, Pa.
Liet. Piliečiu Neprikl.
pasiekė nepaprastą palengvinimą
Administracijai
jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.
Slaužiai brolis ir sesuo rei i Klubas
$25.00 minėjimą. Pelnas taip pat eis
reumatiškų skausmu, strėnų raumenų
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
V. Dumšienė.
Visus laiškus adresuoki! sekančiai:
kalavo savo brolio pomirtinės
SLA. 11 kp.
25.00 Vilniečiams.
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
(Aukotojų vardai tilps kita
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini
per teismą, kaipo artimesni gi Liet. Vaizbos Butas 10.00
ni entas ūmai suteikia laukiamą pa
minės. Pomirtinė buvo užra LDS. 49 ir 28 kp. po $5.00. me num.—Redakcija.)
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonšyta pusbroliui, ir teismas jo P. Motiečius $5. Kitos aukos
kučiu jau išparduota. Todėl neati
Duok žmogui šviesą — jis pats
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
testamento
nekeitė.
seka po $2, po $1, ir 50c.
atras sau kelią — kas platina
Pain-Expellerio. Reikalaukite Painy______ r
.
•___
zn i
i' ' t
DEDIALIS

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

J. Virbickas.

V

TRUMPOS

WYOMING

C

r

•/

Z*\

F*

I

I

■

Ar matėt tokį žmogų

t

Ją

«

__
__________________________ _______________________
■ J____ 0 ■
■ UI imu
m—u—■tartari. ^mraa—na—aą

e'in&

Lietuvos Ministro P. Žadeikio Kalba

LIET. EKONOMINIO CENTRO SVARBI KONFERENCIJA
PHILADELPHIA, PA

VAIZDUS APIBUDINIMAS DABARTINĖS PADĖTIES LIETUVOJE
Lietuvos Valdžios Politika. — Santikiai su Kaimynais. — Vilniaus Atgavimas ir SSSR. — Vilniečių Vargai

KALBA PASAKYTA CHICAGOJE VASARIO 18 D., LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME
tf.

%

#

v

Lietuvių Vaizbos Butų ir Profesionalų Sąjungų Valdyboms:

Šiuomi pranešame kad Amerikos Lietuvių Ekonominio Centro svarbus suva
žiavimas įvyks sekmadienį, Balandžio-April 7 d., 1940 m., Philadelphia, Pa. (Apie
vietų ir kitas smulkmenas bus pranešta sekančiu laišku).
Tamstų organizacija, kaipo Ekonominio Centro vienetas, šiuomi kviečiamą iš
rinkti ir prisiųsti į suvažiavimų savo atstovų. Kadangi šis suvažiavimas šaukia
mas priimti Ekonominio Centro Statutui ir Vaizbos Butų bei Profesionalų Sąjun
gų Įstatams, kiekvienas Ekonominio Centro vienetas turės tik po vienų balsų.
Mandatas privalo būti prisiųstas keletu dienų prieš suvažiavimų, valdybai.
Kiti Vaizbos Butų ir Profesionalų Sąjungų nariai prašomi dalyvauti, su pa
tariamu balsu.

CHICAGIEČIŲ SVEIKINIMAS LIETUVAI
SVEIKINIMAS VILNIAUS LIETUVIAMS
Dvidešimts du metai atgal
Bendrose Chicagos Lietuvių organizuotoSveikiname Jus, broliai Vilniečiai, išsiVilniuje, Lietuvos Tarybos dvi
sios
visuomenės
Lietuvos
Nepriklausomybei
laisvinusius iš okupanto, belaisvės ir prisijun
dešimts vyrų, su Jonu Basana
iškilmėse 1940 m. Vasario 18 dieną, gusius prie Nepriklausomos Lietuvos! Jūsų
vičium priešakyje, pasirašė ir minėti
32 W. Randolph auditorijoj, vienbalsiai nutar
paskelbė Lietuvos Nepriklauso ta sveikinti Lietuvos vyriausybę ir visuome vieningumas, iškentėtos kančios, Lietuviškos
mybės aktą; klaiku ir nyku nę, vedusią valstybę kultūrinės, politinės ir pakantos ir nepaprasto ryškumo dorybė išve
dar buvo Lietuvoje x daug Lie ekonominės pažangos keliu ir atgavusią mu dė Vilniaus kraštą ir jo gyventojus į laimėji
tuvos vaikų, išsklaidytų Rusi sų tautos senąją ir istoriškąją sostinę Vilnių. mą, suteikusį didį džiaugsmą visai musų tau
jos platybėse, kentėjo morali
Ta pačia proga reiškiame džiaugsmo dėl tai. Jūsų praeities darbai duoda garantijų
nį ir materialinį vargą kaipo išlaikymo šiuo metu taip reikalingo neutralu kad Lietuvos vėliava amžinai plevėsuos .Ge
Šiame suvažiavime taip pat bus apkalbėta kiti bendri Ekonominio Centro ir
tremtiniai, o tie gi kurie miš mo, ligšiol išsaugojusio valstybės suverenumą dimino pilyje.
Vaizbos
Butų bei Profesionalų Sųjungų darbų planai, geresnei Amerikos Lietuvių
kuose, pelkėse ir urvuose besi- ir duodantį garantijų nepriklausomybei išlai
Organizuotoji Chicagos Lietuvių visuo ekonominei naudai.
slapstydarni nuo Vokiečių-Ru- kyti ateityje.
menė, minėdama Lietuvos Nepriklausomybės
«
sų karo baisenybių užsiliko sa
Tegyvuoja vieninga, laisva, nepriklauso 22 metų sukaktį bendrose iškilmėse Vasario
vo sodybose kentėjo vargą ne ma Lietuva su sostine Vilniuje ir tesiekia su 18 d., 32 W. Randolph auditorijoj, pažada mo
Su pagarba
mažiau, kentėjo ilgus keturis jungti visas Lietuvos žemes į vieną garbingo raliniai ir medžiaginiai padėti atstatyti su
Vokiečių karinės okupacijos sios musų tautos valstybę!
AMERIKOS LIET. EKONOMINIO CENTRO VALDYBA.
vargintą ir nualintą Vilniaus kraštą.
metus. Prie tokių tai sąlygų,
Chas. K. Pikiel, Pirm.
Dr. M. J. Colney, Vice Pirm:
nepriklausomybės idėja, nedrą- ,vėlimo karan ir atgavo sau Vil- šiolinio Sovietų Sąjungos ko- tų
' reikiamo kiekio žibalo, nes
629
54th
St.
Pittsburgh,
Pa.
1615 E. Main Street
šiai mus viliojus nuo Mindau- nių.
.
kaina išpusta ne ekono
rektingos laikysenos link Pa- žibalo
:
Waterbury, Conn.
go, Gedimino, Kęstučio ir Vy
K. S. Karpius, Sekr.
baltės valstybių galima tvirtin- minėmis
:
priežastimis, o karo
tauto laikų, prisiartino ir pra
6820
Superior
av.
Cleveland,
O.
žinomas Lietuvos
ti kad naujai sudarytose su- staigmenis.
;
F. Petrulis, Vice Pirm.
Vilniaus prie Lietuvos su- tartyse gludi interesų lygsva- ekonomistas
siveržė pro kariškas sargybas
i
Prof. Rimka (ir
A. S. Trečiokas, Ižd.
98 Ilford avenue
ir lyg sapnas aplankė Lietuvos gryžimas įvyko dėl istorinių, .ros ir taikos raktas Sovietų ir daugeliui
i
Chicagiečių pažysta
314
Walnut
St.,
Newark,
N.
J.
N. Arlington, N. J.
etnografinių,
kultūrinių,
ūkis:
sodybas.
1
trijų Pabaltės respublikų san- mas), kalbėdamas apie a. a. .
O Jus užjuriečiai juk ir ne kai-geografinių ir galop dėl tikiuose. Tie santikiai yra pa- Tūbelio nuopelnus (o Tūbelis t
aštunta dalis to kiek tautos suvereniteto. Lietuvos ras lyg gaisras — plinta, žiū
sėdėjote rankas sunėrę: mitin tarptautinės teisės titulų, ką grysti nesikišimo į vidaus rei buvo lito nuvertinimo prieši- ateina
*ištikro tik
reikia.
Lietuvos žmo nepriklausomybė todėl yra ide rėkite kiek mažųjų tautų šią
Lietuva
turėjo
ir
išlaikė
savo
gavote ir sielojotės kaip geriau
kalus principu ir tatai yra la ninkas), yra tokią nuomonę pa- ]
patarnauti savo mylimam kra-. rankose. Sugrąžinimas įvyk bai svarbu, nes tik tas gali bū reiškęs: “Tūbelio nuopelnas niškumas ir mielaširdystės dar alas ir džiaugsmas ne vien Lie dien dejuoja, kiek ašarų ir
turėtų- užimponuoti visam tuvoje gyvenantiems, bet viso kraujo. Musų Lietuva betgi
dytas Lietuvos ir Sovietų Są ti ramybės pagrindas.
štui, kurio buvote išsiilgę.
yra kaip tik viešųjų finansų bas
.pasauliui
gyva ir sveika. Bet Lietuva
ir pasaulis turėtų pasaulio Lietuviams.
Karingi Vokiečiai, išstūmę jungos santikių plotmėje ir jo
tvarkyme žymiai didesnis ne- Lietuvai
■
*
*
¥
daugiau
paramos
ne

turi sunkenybių, ji reikalinga
Nepamirškime
kad
Lietuvių
iš musų tėvynės Rusus, patys kiu budu ne kaipo musų grobis
jo priešininkams ir jo drau gu iki šiol teikia. Prie šios pro
pagalbos. Tat dabar yra lai
Lietuvos santikių su kaimy gu
tautos
jiegos
nėra
didelės.
To

pašlijo: Lietuvos žmonės gavo ryšium su ketvirtu Lenkijos
gali atrodyti, ir jis neda gos pareiškiame padėką Ame
kas Lietuvai į talką stoti —
nais galutinam apibudinimui gams
dėl
jas
turime
taupyti,
todėl
progos sukurti savo valstybę, padalinimu 1939 metais.
nei vieno rimtesnio sprendi rikos Raudonajam Kryžiui, ku
dabar yra laikas savo pajiegas
Vilniaus sugrąžinimas įvilk tenka pridurti kad Lietuvos rė
jas
turime
naudoti
tik
tokiems
nepriklausomą, demokratišk ą ,
mo pirma nepasitaręs daugel ris Lietuvos atbegėliams yra
organizuoti. Pavojus musų kra
tas
į
10-tos
Spalių,
1939
metų
santikiai
su
Vokietija
vystosi
tikslams
kurie
musų
tautą
sti

su sostine Vilniuje. Geras tai
kartų su žinovais, klausimo paaukavęs apie $80,000 drabu
prina o ne silpnina, ne išmis- što laisvei, musų valstybės ne
buvo tas 16-tos Vasario 1918 savitarpinės pagalbos sutartį, normaliai, o Lietuvos, Latvijos visapusiškai neištyręs.”
metų dokumentas, nes jis ati kuri savo keliu paremta ant ir Estijos antanta gyvuoja ir Tat atrodo kad čionykščio žiais ir grynaiš pinigais, Hoo- lams kurie vingiuoja šunta- priklausomybei gali lyg neti
kėtas tornado urnai atsirasti.
tiko tautos troškimams, jis su Liepos 12 d. 1920 metų taikos veikia kaip pirmiau.
laikraščio kritika Lietuvos fi ver’o Komitetui, kurio centras kiais.
jungė didingą Lietuvos praeitį sutarties tarpe Sovietų Sąjun Pažiurėjus į Europos žemė nansų politikos neturi įtikinan yra New Yorke, ir Lietuvos
Lietuvos vyriausybės balsas Tat budėkime ir dirbkime vie
žydų Federacijai. Man ypač yra patikimas vadovas visiems. nybėje, dirbkime ir budėkime.
su audringa dabartimi — jis gos ir Lietuvos. Vilniaus prie lapį lengva matyti kad Lietu čio pagrindo.
nurodė tautos idealą ateities Lietuvos sugryžimo klausime vos geografinė padėtis turi y- Kiek rimta ir nuoširdi kriti malonu girdėti kad ir Lietuvių Gyvename nepaprastus laikus.
amžiaus; 16-tos Vasario aktas Lenkija nefiguravo, nes ji Lie patingos reikšmės musų užsie ka yra konstruktyve, nes pa tarpe atsiranda talkininkų Lie Europoje ir Atlanto vandeny
atšaukė Jogailos ir Liublino tuvos ir Sovietų Sąjungos ir nio politikai ir musų krašto at deda išsiaiškinti painesnius da tuvos nelaimingiems atbėgė- se siaučia karas. Kai karas SVEIKATA
liams šelpti. Tai gražu ir kil
Unijos aktų prasmę ir įvykdė tarptautinės teisės atžvilgiu eičiai. Lietuvos geografinė si
tiek tendencinga kriti nu, nes Vilnių atgavus tarpe siaučia vienoje vietoje, niekam
LIGONIAMS
Vytauto siekimą; akto pasira nebuvo skaitoma teisėta Vil tuacija tiesioginiai liečia ir vi lykus,
yra žalinga ir smerktina. Lietuvių sparčiai nyksta bu- nėra saugu kitoje vietoje. Kašytojai, iš kurių tarpo net du niaus srities valdytoja. Lenki dujinį krašto gyvenimą — jos kaViename
Knygelė
kuri aprašo apie 305
čionykštės spaudos vus neapykanta Lenkams, AtLietuvos prezidentai iškilo, be ja okupuodama Vilniaus sritį prekybą, pramonę, žemės ūkį. laikraštyje teko
visokių
žolių,
medžių žievių,
skaityti
išmisabejo pramatė kad aktas reiš turėjo progą išspręsti Vilniaus Energingas Lietuvos Ministras lą buk Lietuvos vyriausybės bėgėlių šelpimas yra talka pa- TURKIJA RUOŠIASI žiedų ir šaknų su nurodymais
kia kovą, kad dėl Vilniaus teks klausimą, eidama 7-tos Spalių Pirmininkas Antanas Merkys žemės reforma pataikaujanti čiai Lietuvai. Chicaga ir čia KARUI, JEI REIKTŲ
kam juos vartoti.
kovoti nelygioje kovoje, žino 1920 metų Suvalkų sutartimi; atvirai ir konkrečiai nurodė į lenkuojantiems dvarininkams; pasirodyk, nes kitos kolonijos
Taipgi yra nurodymai Europos lai
dami tai, jie betgi aktą pasira bet ji ta proga nepasinaudojo, eilę trukumų ir į eilę reikalin kad tai yra liguistos partinės žiuri į tave ir laukia pavyz
Istanbul, Vas. 28. — Tur vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly
džio.
šė ir tame yra. to žingsnio di ir, kaip žinoma, pasiuntė Gen. gų reformų.
mūšiuose, jų kelių toliai ir tt.
ambicijos
šmeižtas
yra
aišku
Zeligowskį; tuo budu Lenkija Pasirodė kad Europos karas,
kija visomis pusėmis ruo vauja
dybė.
Tas
viskas
parodoma spalvuotu že
ir
be
aiškinimo
;
kokie
tik
ne

Nuo to momento Lietuvių pati save prašalino nuo daly kuris prasidėjo Lenkijos ket buvo žemės reformos pakeiti Kaip matote, gerbiami Chi- šiasi galimam karui. Ji at mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.
cagiečiai,
vietoje
gražių
žodžių
vavimo
Lietuvos
pietų-rytų
sie

tauta pasiryžo būti pati savo
virtu padalinimu, užklupo Lie
jie buvo daromi grynais ir sveikinimų dėl Vilniaus at šaukė iš kitur visus savo
laimės viešpačiu, pasiryžo plau nų nustatymo problemoje, ku tuvą mažai tepasiruošusią ilgo mai
M. Zukaitis
ekonominiais
apsiskaitliavimais
kioti savo valstybės laivu. O rion ineidavo Suvalkų, Gardi karo nedorybėms. Baltijos ju ir viso krašto ūkės politikos gavimo, aš atvežiau Jums ir laivus. Visi bedarbiai an
334
Dean BIdg.
juros kaip krašto viduje taip no, .Vilniaus, Švenčionių ir ki ra pasidarė lyg uždaras ežeras, sumetimais. Juk ir Vilniaus prieš jūsų akis pabėriau visą gliakasiai turės du mėne
Spencerport,
N. Y.
maišą
reikalų.
Bet
aš
manau
siu dirbti kasyklose, po ko
ir už Lietuvos ribų buvo ma ti mažesni centrai. Nors Spa o dėl to Lietuvos eksportas ir krašto dvarų nusavinimas ir
kad
ir
jus
patys
norite
žinoti
lių
10
d.
1939
metų
sutartimi
žai tepažystamos, neįprastos.
importas pasidarė nebeįmano parceliavimas negi kenksmin
tikrovę kaip karti ji nebūtų. gaus mėnesį pasilsio ir jie
Todėl turime pripažinti pelny Lietuva toli neatgavo visos mas. Girdisi kad Lietuvoje gam
bus paliuosuoti nuo kariš PAJIEšKOJIMAS. Aš Bar
tikslui
daroma.
tą garbę Lietuvos valstybinio Lietuviškos teritorijos, 1920 m. pritruko žibalo, gali ir dar ko
Bet, gerbiamieji, nepamany- kos tarnybos.
bora Pundinaitė, po vyru Žu
Karo
apystovos
be
abejo
pa

laivo vairuotojams ir ypač lai Maskvos sutartimi apibrėžtos, kito pritrukti. Iš kitos pusės lies ir žemės ūkį, o su juo ir kit kad mano kvietimas į tal
kauskiene, pajieškau savo bro
betgi
žymus
ir
dideliai
reikš

Valdžia
atsistojo
ant
dik

vo kapitonui, kad per 22 metų
Ministras Pirmininkas nusi- valstybės biudžetą.
ką Lietuvai reiškia kad Jus tu
lį,
Kazį Pundiną. Raseinių ap.,
audringos navigacijos Lietu mingas užsimojimas įvykdytas. skundęs kad savus produktus
rėtumėt atidėti ar užmiršti sa tatoriškų pagrindų.
Kražių
p., Kariznų k. Jei dar
v
vos valstybės laivas tebėra Vilniaus grąžinimo ir savi tenka parduoti perpigiai, o už
vo reikalus. Priešingai, nes
Rusų spauda sako jog esi gyvas, broleli, prašau atsi
tarpinės
pagalbos
sutarties
po

sveikas, nors susidurta su di
importuojamas prekes tenka Šalia šios rūšies neišvengia- juk Jūsų Lietuviški reikalai
deliais pavojais, kai Lietuvos smai surašyti viename doku mokėti perbrangiai. To reiški• mų sunkumų atsirado ryšium ir Lietuvos reikalai eina lygia Anglai ir Prancūzai ren- liepti.Barbora Žukauskienė
padangėje buvo pasirodę tokios mente, bet jie galėjo būti su nio tikroji priežastis yra, ži■ su Vilniaus atvadavimu eilė grečiai ir vieni gelbsti an giasi užpulti Rusiją ir Vo1060 McLaughlin road
asmenybės kaip Kapsukas, rašyti ir atskirai, nes kai savi noma, karas, ir Ministras Pir• naujų problemų ir sekančios triems. Šelpdami Lietuvos rei kietiją iš pietų.
Bridgeville. Pa.
Bermontas, Zeligowskis ir to tarpinės pagalbos sutartis (mu- mininkas nepasiūlė infliacijos; dvi yra didžiausios ir sunkiau- kalus neužmirškite savųjų. Lie
Rusai iš Turkijos skubi
tual
assistance
pact)
sudaryta
kie reiškiniai kaip P. O. W. ir
ar lito nuvertinimo, bet prie• sios. Pirmoji problema tai at- tuva džiaugiasi iš kiekvieno na išvažiuoti.
Hymanso Projektas. Jei, pa 15 metų atgal, tai Vilniaus šingai — pasisakė prieš pavo-■ vaduoto Vilniaus krašto atsta- Jūsų laimėjimo kaip ir Jus ne
.illllllllllllllllllllllllllllllllllllįlllllill
vyzdžiui, Hymanso projektui grąžinimas neturi termino, rei jingus finansinius eksperimen-■ tymas, ekonomine ir kultūrine galėjote paslėpti nusiminimo
butų buvę leista įsikūnyti 1921 škia grąžintas amžinai. Sutar- tus ir nurodė į reikalą išlaiky-■ kryptimi. Vargome, rūpinomės dėl Klaipėdos netekimo, kaip RUSŲ NUOSTOLIAI
metais tai dabar lengva maty. ties posmas apie Vilniaus grą ti lito pastovumą.
ir aukavome savo energiją, lai- negalite paslėpti džiaugsmo
ti kad Lietuvos likimas 1939 žinimą skamba šitaip:
Prie šios progos pavelykiteJ ką ir pinigus bedainuodami per Vilnių atgavus. Tat aišku kad
Suomių karo vadovybė
metais butų buvęs tragiškas
“Lietuvos ir S.S.S.R. drau man prisiminti kad vienas čio 19 metų “Mes be Vilniaus Ne Jus Amerikos Lietuviai esate
PAUDOS darbai yra
kaip Lenkijos. Kada Hyman gingumui sustiprinti Vilnius nykščių jūsų laikraščių pakar nurimsim”. Dabar kai jau mu integrale Lietuvių tautos dali skelbia kad nuo karo pra
Dirvos Spaustuvės
so Projektas buvo tapęs dienos ir Vilniaus sritis Sovietų Są totinai bandė iš kainų nelygu sų svajonė išsipildė, sudaryki mi, nors žinoma negalite būti džios iki Vasario 23 Rusi
specialybė.
Atlieka:
klausimu 1921 metais, tai vie jungos perduodami Lietuvos mo sudaryti lyg apkaltinimo me galingą Lietuvišką talką iš visi vienos valstybės piliečiais. ja neteko 476 lėktuvų, pra
nas Nepriklausomybės Akto Respublikai įjungiant juos į aktą Lietuvos vyriausybei. — vargintiems Vilniečiams pagel Jei butume, tai tartumės dėl
• PLAKATUS
• LAIŠKUS
pasirašytojų ir Pirmas Lietu Lietuvos valstybės teritori “Kad Lietuvos ūkininkas ken bėti, pagelbėti jų prieglaudoms Lietuvos santvarkos, dėl Lietu rado 1193 tankus, 302 vi
• VOKUS
vos Prezidentas, dargi valdžio jos sudėtį ir nustatant sieną čia (dėl jo produktų žemos kai ir mokykloms, jų veteranams vos valdžios. Bet taip nėra. sokių tipų kanuoles, 399
• KONSTITUCIJAS
je tuomet nebūdamas, pakėlė tarp Lietuvos ir S.S.S.R. pa nos) yra kalta Lietuvos finan ir jaunimui, o ypač pavargė- Vietoje bendros pilietybės tu kulkosvaidžių; 630 motori
• BILIETUS
balsą ir išsuko Lietuvos laivą gal pridedamą žemėlapį.”
sinė politika”, — pareiškė to liams, kurių Vilniaus krašte rime tautos vienybės idėją, nius sunkvežimius ir auto
ir kitokius.
iš pavojingos krypties.
dienraščio redaktorius. “Lie apsčiai yra. Vilniaus ir Vil- turime Lietuvišką kultūrą ar mobilius; 75 greitai šauna
Susivokta ir atitinkamai pa Vilnius grąžintas draugingu tuva kenčia dėl savo aukštos niaus krašto aptvarkymas ir ba Lietuvybę, turime Lietuvos
sielgta skaudžioje Klaipėdos mui sustiprinti. O Sovietų Są valiutos”. Tas gerbiamas re aprūpinimas yra todėl viena valstybės nepriklausomybe. — mas kanuoles; 500 vagonų
Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai —
netekimo byloje. Vilniaus su- jungos draugingumas Lietuvai daktorius, kaip galima buvo iš- maloniausių musų pareigų. Lie štai tie saitai kurie visus Lie ir kitų vežimų; 117 karo
paveskite savo spaudos
gryžimo keblioje istorijoje nenaujas; jis jau apie 20 me anksto laukti,, savo ekonominę tuvos žmonės tam tikslui, sudė tuvius jungia vienybėn. Lie lauko virtuvių, 16 trakto
darbus mums.
Lietuvos vyriausybė irgi pui tų senumo. Atsimintina kad kritiką užbaigė įprasta politi jo, kaip girdėti, apie šešis mi tuvių tautinė vienybė paeina rių ir 1560 gyvų arklių.
1
kiai susivokė. Gyvai dar visi Sovietų Sąjunga, musų byloje ne melodija: jei Lietuvoj vieš lijonus litų. Amerikos Lietu juk iš naturalės kraujo gimi
Klauskit musų kainų —
atsimename kaip musų Lenkiš dėl Vilniaus -visados moraliai patautų demokratija tai litas viai, taip Jūsų spaudoje skai nystės, o ne iš kokio išmislo.
atsakymą gausit greitai.
kas kaimynas išbandė viską paremdavo Lietuvą, o 1926 me taptų lituku ir ūkininkas ir vi- tome, esate kviečiami šioje Lietuvybė kaipo Lietuvių tau PRATĘSTA SUTAR
Darba Atliekam
nuo viliojimo iki ultimatumo, tais buvo ir nepuolimo sutartį si kiti butų laimingi.
linksmoje talkoje dalyvauti. Ir tos išdava nėra gi kokia prekė
TIMS TEISĖ
Į šitokią kritiką tenka atsa aš atvykau į Chicagą kad tą “made in Lithuania” arba “maGERA I
kad išgauti Lietuvos vyriausy- pasirašius. Ištikro, Vilniaus
Washington, Vas. 23. —
GRAŽIA I
bės žodį, Vilnių Lenkams pri- grąžinimas Lietuvai gali reik kyti kad objektivus ekonomis kvietimą paliudyti. Tatgi, ga de in America”. Lietuvybė
GREITA I
pažystantį. Į Lenkų grąsini- šti ženklą ilgos taikos ir ramy tas ir partinis publicistas ne lingoji Chicaga, stoki į talką yra tas Lietuvių tautos kultū Prez. Rooseveltui suteikta
mus Prezidentas Smetona at bės ne tik Lietuvai bet ir jos gali sutilpti vienoje asmenybė ir imkis tau priderančios va ros lobynas ar aruodas į kurį gale pratęsti prekybos su
sakė Vilniaus įrašymu į Lie kaimynams — Latvijai ir Esti je. Valiutos nuvertinimo pro dovybės.
visi pilame ir iš kurio visi se tartis su šalimis kurių su
tuvos Konstituciją. O dabar jai. To mes trokštame ir nė blema yra juk- paprasto ekono Antra žiauri ir netikėtai at miame.
tartys baigiasi. Iki šiol
kiekvienam Lietuviui nuo kai ra pagrindo manyti kitaip.
minio apsiskaitliavimo uždavi siradus Lietuvos problema yra
DIRVA
Brangiausi visų Lietuviškų
riausio iki dešiniausio yra aiš Savitarpinės pagalbos sutar nys, paliekant demokratiją ra tai apie 100,000 atbėgėlių iš jiegų ir pastangų išdava yra dabartinė administra c i j a
6820 Superior Avė.
ku kad ačiū Lietuvių ryžtingu ties posmai sudaro naujenybę mybėje. Valiutos nukritimas buvusios Lenkijos, ši skaitli savos Lietuviškos valstybės ne turi sudarius sutartis su
Cleveland,
Ohio
mui Vilnius, pasėkoje' tragin- ne tik Lietuvos ir S.S.S.R. san- paprastai betgi komplikuojasi nė susideda apytikriai imant iš priklausomybė, paremta ant 22 valstybėmis.
gų Rugsėjo 1939 metų įvykių, tikiuose, bet ir bendrai Lietu tulu laipsniu psichologinės pa virš 70,000 iš Lenkijos atėjū
sugryžo prie Lietuvos taikin vos užsienio politikoje; tos su nikos — ši apystova mažam nų ir iš bent 35,000 tikrųjų
gu budu, kaip musų ir buvo tarties pagrindu atsirado Lie kraštui gali būti daug žalin karo pabėgėlių, šių tarpe yra
tuvoje nežymios skaitlium So gesnė negu dideliam. O juk bent 5,000 Lietuvių, bent 14,norėta.
Ačiū pastangoms visos mu vietų Sąjungos įgulos. . Apie litas originaliai nebuvo ir da 000 žydų; dauguma gi suside
sų tautos, Prezidento Smetonos šią sutartį tenka pasakyti kac bar nėra aukšto kalibro valiu da iš Lenkų, šiek-tiek Batlguvadovybėje, atgavome Lietu jos atsiradimas buvo neišven tos atstovas. Latvių latas bu džių ir net Ukrainiečių. Atbė
Kaina $5.
Atiduodamas tik už $3.00
vos istorinę sostinę Vilnių ir giamas ir jau tokios rūšies su vo dvigubai aukštesnis už litą; gėlių tarpe yra apie 6,000 vai
PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus
Vilniuje pirmą kartą jau mi tartys buvo sudarytos musų latas tapo numažintas ir tik kų, moterų virš 10,000.
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
kaimynuose
Estijoje
ir
Latvi

susilygino su litu.
nėta sukaktuvės to Nepriklau
Atbėgėlių patalpoms, drabu
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
somybės Akto, kurį Basanavi joje.
Pinigas yra socialės energi žiams ir maistui reikalinga mi
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
Iš spaudos matome kad pa jos gabalėlis. Argi butų taip lijoninės sumos. Vien tikrie
čius paskaitė 22 metai atgal.
§3
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3
Lietuva savo užsieninę poli saulis yra linkęs tose sutarty- jau kilnu kad Lietuvos ūkinin siems karo pabėgėliams reika
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!
tiką visados rėmė ant teisės ir tyse įžiūrėti: Sovietų Sąjungos kas už įdėtą darbą į savo beko linga arti 4,000,000 litų kas
ant galimai geresnių santikių viešpatavimo ženklą, tačiau, ną gautų už jį nuvertintą li mėnesį, arba apie 600,000 do
DIRVOS KNYGYNAS
su kaimynais neutralumo plot mes manom jog ateitis parodys tą; nors tas ūkininkas ir gau larių. Lietuva visus savo iš
mėje. Toji politika atnešė ge kad jie klydo; ištikro, akivaiz tų daugiau tų nuvertintų litų, teklius turi aukoti tai nelaimei;
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
rą vaisių: Lietuva išvengė įsi- doje Vilniaus grąžinimo ir iki-j bet tie jo litai jam nenupirk- pagalbos iš svetimų kraštų te-
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torius daugeliui Illinois valsti
jos Building and Loan drau
gijų, paskelbtų keletą moder
ninių faktų tų Lietuviškų fi
nansinių įstaigų kapitalo sto
vio ir jų narių skaičius. Tai
butų naudingas musų ekonomininkams dalykas!

KAS KĄ RAŠO
'TREČIAME puslapyje šiame Dirvos numeryje telpa
* Lietuvos Ministro Washingtone, Pulk. P. Žadeikio, (Spaudoje Pasidairius)
kalba pasakyta Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo
Rašo Vyt. širvydas.
dienoje Chicagoje. Tai yra, turininga, kalbanti faktais,
ne sentimentais ir tuščiomis frazėmis kalba. Ji apima
visus tuos klausimus kurie mums Amerikoje rupi, ir už Lietuvių Kapitalai
duotis kurias privalome link savo tautos atlikti. Kalba
Kęstučio Paskolos ir Staty
ilga, bet patartina kiekvienam atidžiai perskaityti.
bos Draugija Chicagoje skel
®
bia turinti jau arti 800 tūks
I/ASARIO 22 d. buvo minima pirmutinio Amerikos tančių dolarių kapitalo. Ji gy
* prezidento, Jurgio Washingtono gimtadienis. Ta vuoja 44 metai, ir buvo pirmu
čiau tikrenybėje jis gimė ne Vasario 22 d. 1732 metais, tinė Lietuvių Building and
kaip istorija žymi, bet Vasario 11 d., 1731 m. Ne dauge Loan tipo draugija Amerikoje.
lis žmonių tą faktą, žino. Tuo laiku kai Jurgis Washing- • Clevelando Lietuviu tokio
tonas gimė, Amerika naudojo senąjį Anglišką kalendo pat tipo Taupymo ir Paskolos
rių, kuris buvo taip pasilikęs nuo tikrojo saulinio kalen Draugija skelbia turinti kapi
doriaus jog Sausio 1 diena išpuldavo tą dieną ką dabar talo 833 tūkstančius dolarių.
yra Kovo 25. 1751 metais, kuomet Washingtonas buvo Butų įdomu patirti kapitalo
20 metų amžiaus, kalendorius buvo pertvarkytas, pri dydį Newarko, Elizabeth, ir
imtas naujas. Tą metą iš Rugsėjo mėnesio išmesta 11 Kearny, N. J., tokių draugijų,
dienų, ir aplenkta Sausis, Vasaris ir pirmutinės 25 die taip pat ir Philadelphijos ir
nos Kovo mėnesio. Tas metas turėjo 288 dienas. Ka Baltimorės Lietuvių tokių fi
lendorius pastūmėtas pirmyn 77 dienas, ir Naujas metas nansinių įstaigų stovį.
pradėtas su Sausio 1 d., nebaigus senojo meto iki 365 Baltimorės draugija 1929 m.
dienų.
turėjo 750 tūkstančių kapita
Taip kalendorių pertvarkius, aišku kad daugelis lo, bet pateko į receiverių ran
tikrųjų dienų buvo kitose vietose negu tais laikais už- kas, kurie sudilino nemaža pi
žymėta.
/
nigo.
©
Kita didelė Lietuvių valdo

LENKAI IŠAUKLĖJO
VALKATŲ
GAUJAS
ALFONSAS

Vilniuje dabar, Lietuviai su
siduria su labai nemaloniu ap
sireiškimu. štai kaip vienas
Kauno laikraščio koresponden
tas tarp kita ko pažymi Vil
niaus biednų vaikų ir valkatų
veikimą:
— Pone brangiausias, aš al
kanas !
— Duok nors dešimts centų!
— Aš aaalkanaas!
Ir taip be galbf
Murzini driskiai slankioja
tarp praeivių. Įkiriu maldavi
mu jie lydi praeivį kol gauna
keletą centų. Tada puola prie
kito. Ir taip kiekvieną vaka
rą ir kiekvienoje Vilniaus gat
vėje. Atrodo kad dalis Vil
niaus vaikų yra tikrai alkani
ir reikalingi išmaldos. Tačiau
taip nėra. Taix valkatos vai
kai. Jie surinktus iš praeivių
pinigus išleidžia papirosams ir
saldainiams.
Nemažiau įkyrus ir elgetos.
Jų gausu prie bažnyčių, gatvė
se. Nesidrovi jie lankytis po
butus.
Gyvenimas Vilniuje butų žy
miai malonesnis jei buto duris
neklebintų degtine dvokią el
getos ir gatvėje nesekiotų iš
maldos prašanti valkatos vai
kai.
Tai Lenkų “kultūros” paliki
mas, kurį Lietuviai turės iš
naikinti kaip padarė Kaune.

GELMĖ-BRAZIULIS.

MIKALOJUS KASTANTAS ČIURLIONIS
Tragiškas Musų Tautos Tapytojas ir Muzikas, kurį Kiti Įvertino

M. K. ČIURLIONIS*

RASLINKO arti dvidešimts devyni metai kai
tragingai užbaigė savo gyvenimą vienas di
džiausių ne tik Lietuvos bet drauge ir viso kul
tūrinio. pasaulio menininkas, Mikalojus Kastan
tas Čiurlionis. Jis lyg šviesus meteoras, atėjo
iš kaž kur, iš tų pasakų pasaulio, iš to pasaulio
kuri matome jo tapyboje, į tą vargingą musų
žemę, kad ją savo kūrybos gėlėmis pagražinti,
jai takus į dvasios kultūrą parodyti, o pačiam
pusiaukelėje mirti. Jis nesijautė kuo esąs ir
kokią kūrybos misiją atliekąs. Jis nesąmonin
gai sukure savo skaisčiąją saulę, kuri nušvietė
musų niūrią, tamsią.padangę.
Ir ta M. K. čiurlionies saulė gražiai sušvi
to. Sušvito ne tik musų tėvynei; jo saulė, sa
vo švelniais ir stebuklingais spinduliais pasie
ma
finansinė
įstaiga
yra
The
kė plataus pasaulio kilnias žmonių sielas. Nu
OAUDONOJI Sovietų armija, kurios vadai norėjo kad
Standard
Federal
Savings
and
stebo
visi didį žmogų, naują kultūros pranašą
Suomija butų praryta užsigardavimųi minint Leni
Loan
Draugija
Chicagoje,
ku

išvydę. Ir niekas turbut nei nežinojo, nei ne
no sukaktį Sausio mėnesį, to nepasiekus, buvo raginama rios pirmininkas yra Justinas
manė koks buvo to didžio žmogaus vargingas
tą padaryti Vasąrio 23' d., kuomet sueina raudonosios Mackevičius. Jos kapitalas
armijos įsteigimo 22 metų sukaktis. Tačiau ir vėl liko
ir dygliuotas kelias. Gal maža kas tejautė kad '
tik seilę ryti ir žiūrėti į neužimtus Suomijos svarbiuo siekia veik 5 milijonus dolarių.
tas žmogus, kurdamas kitiems paslaptingas ke-i
sius miestus, kuriuose kareiviams buvo pažadėta iškel Pittsburghe, Lietuviai valdo
turkampes
piramidas ir fantastinių miestų bok
Politania Statė Banką (Kun.
ti skanius pietus....
štus kovoja su žiauriu gyvenimu dėl savo būvio
Suomijos Mannerheim linija palengva ardoma, gul Sutkaičio įkurtą), bet jos kapi
ir juodos duonos kąsnio.
dant desėtkus tūkstančių niekam neprasikaltusių Rusi talo stovio spaudoje neteko
Kas buvo M. K. Čiurlionis ir kokios reikš
jos vyrų, ir pajūryje vienas-kitas miestelis užimtas, ta matyti.
M. K. Čiurlionis
mės
turi jo kūryba? Į šį klausimą Dr. J. Šla
čiau svarbus jų siekimo punktas Viipuri, antras didu Chicagoje veikia ir vienas
pelis, šios srities nemažas žinovas, M. K. Čiur
mu tos užpultos šalies miestas, išsilaikė ir po tos raudo Lietuvių, p. Brenzos, vadovau
M. K. Čiurlionis, dėka jo kūrybai, pastatė
jamas bankas — Metropolitan
®ANGLŲ kalbos žmonės ti lionies ir jo kūrybos budintojas, viename savo
nosios armijos sukaktuvių dienos. ...
mus atitinkamoje vietoje kultūringų tautų šei
ki buk sulaikius kvėpavimą bi rašte šiaip pasisako:
Taip tai Sovietų valdovai pavertė savo armiją krau Statė Bank.
moje, bet savo tėvynei jis peranksti yra atėjęs.
“Minint garbingą ir brangų M. K. čiurlio Daug kas iš musų dar yra toli iiuo tos aukštos
gerių, žudikų gauja, pažadais viliojama kaip kitada bar Butų naudinga jei Chicagie- tė nepajiegs perdurti odą žmo
barai vadai darydavo, savo alkanoms gaujoms visokias tis p. Varkala, kuris yra audi- gui įgilti. Bet tas neteisybė. nies vardą visiems mums stojasi akyse koks tai dvasinės kultūros kurią atstovauja M. K. Čiur
vaišes ir pramogas žadėdami jeigu grobimą atliks sėk
milžinas, begalo originalus, begalo savotus ir, lionis savo kūryba. Užtat dar ilgą laiką daug
mingai.
kaipo toks, neturys sau nei panašių, ne tik ly kam jo kūryba bus neaiški ir nesuprantama.
gių visoje meno istorijoje.
©
“Mes neklysime taip jį įsivaizduodami: jis
ŽIUPSNELIS ŽINIŲ Iš JO
C K AN DIN AVIJOS mažos kultūriškos šalys — Šveditoks ir yra. Jis yra originalus ir visiškai vie
BIOGRAFIJOS
ja, Norvegija ir Danija, — susirūpinusios savo liki
nas, tik ne toje biografinėje ir psicholognėje
M. K. Čiurlionies gimtinė — varginga Dai
mu, deda pastangas išlaikyti savo neutralumą ir išsau
prasmėje, bet daug gilesnėje”.
nava
(Dzūkija), davus jau ne vieną mums me
goti kad karas neįsisuktų Baltijos juroje. Jeigu Balti
M. K. Čiurlionis tuo savo originalumu, ta
nininką. čia toje dainų šalyje, milžinkapių ir
ja butų panaudota karui, tada ir Lietuvos padėtis atsi
naujove ir sugebėjo įkopti į tas meno aukšty
durtų kebliose apystovose.
šimtamečių girių krašte, kur bočių dvasia bebes apie kurią tiek daug menininkų svajoja, bet
Skandinavijai svarbu išvengti įsivėlimo j karą su
bebyloja, gimė musų didis rašytojas Vincas
maža tėra išrinktųjų.
Rusija dėl Suomijos, kas tiesioginai paliestų Baltijos
Krėvė-Mickevičius, kuris davė savo gražiosios
Kuo buvo M. K. Čiurlionis musų kultūrai,
TAVO LAIME
vandenis.- Taip pat jeigu įsiveltų į karą su Vokietija
“Dainavos Šalies žmonių Padavimus”, “Šarūną”
į turbut visiems bus jau aišku ir suprantama.
dėl jos kariavimo prieš aliantus, Skandinavijos nelai
Ko rymai, vieniša mergele,
ir visą eilų gražių-gražiausių vaizdelių iš tos
Jis įvedė mus į kultūringų tautų meno pasaulį.
mė atsilieptų ir į kitoje Baltijos pusėje esančias šalis —
vargingos, bet dvasiniai turtingos šalies.
Ko akys ašarom patvino:
Lietuvą, Estiją ir Latviją.
! Ir jeigu apie Lietuvą pasaulyje daug kas žino ir
M. K. Čiurlionis pirmą kartą išvydo šio pa. Sidabro kelias tolyn raitos,
Tos trys Skandinavijos valstybės bendrai tariasi ir
ja įdomaujasi, tai didelis čiurlionies kūrybos
O vardą tavo daug kas žino.
pasaulio šviesą savo tėvo, paprasto parapijos
dirba savo neutralumo gynimo ir saugojimo planus.
nuopelnas.
vargonininko Lietuvio, bakūžėje 1875 m. Rug
Ko raudi tujen ankstų rytą,
Leipzigo konservatorijos Lietuviai studen
sėjo 10 dieną, Varėnoje, Trakų apskr., Vilnijo
Kai sodai kaime saulėj žvilga:
tai, savo rašte švietimo Ministrui M. K. Čiur
je. Iš ten, laikui bėgant, čiurlionies tėvas per
ORĘZ. ROOSEVELTO asmeninio atstovo Welles at
Oi klaups mama dalios prašyti,
lionies muzikos kurinių reikalu, savo laiku, taip
sikėlė vargonininkauti į Druskininkus, kuriuos
vykimas Europon sukėlė daugeliui neutralių šalių
Atužš piršliai, jaunasis pasilgęs.
apie šio menininko Lietuvai ir bendrai visos
gražių vilčių: jos trokšta ir tiki kad Welles atliks tai
Čiurlionis labiausia mėgo iki pat .savo mirties.
! žmonjos kultūrai reikšmę, sako:
kos misiją, ar bent bus priežastimi pradėjimo tartis apie
Šypsokis tėviškėj prie vartų,
Kūdikystės dienas praleido nežymiai ir var
“Berods kiekvienas šviesesnis Lietuvis tu-,
baigimą Europinio karo. Kariaujančios šalys tuo tar
Čiulbėk miestelyj, atlaiduose:
gingai. Baigus pradinę mokyklą apie aukštesnį
retų suprasti ir žinoti kuo yra M. K. Čiurlionis
pu į jo atsilankymą žiuri tik kaip į diplomatišką vizi
Juk skrieja dienos, kaip tos gervės....
mokslą negalėjo būti jokios kalbos, neturtingas
Lietuvių tautos kultūrai. Kada musų tauta bu
tą. Jis mažai lems karo paliaubų pradėjimui jeigu iš
Žydėk seklyčioj ir prie uosio.
tėvas negalėjo Mikalojų leisti į tolimesnį mok
vo dar politiniai pavergta, kultūriniai slopina
Vokiečių pusės nebus patiekta jokių tikrų žymių kad
slą.
(Bus daugiau)
Kai veš kaimynai margas skrynias,
ma, kada musų menas vos pirmus nedrąsius
ateityje taika nebus ardoma. Vokiečiai, jausdamiesi
Klegės parapija devinta,
dar nenugalėti, neišsižadės savo arogantiškų reikalavi
žingsnius darė — M. K. Čiurlionis staiga nelau
Rūtelėm puoš kasas jaunimas,
mų Prancūzams ir Britams.
ktai stipriai pasireiškė dviejose skirtingose me
Butų tikrai maloni nuostaba ir pasauliui džiaugs
Skambės gimtinė iki švintant.
no šakose: tapyboje ir muzikoje. Jo kūrybos
20 METŲ SUKAKTUVĖS
mas jei Welles butų nuvežęs Europai kokį slaptą Prez.
savybės
tapo
ginču,
aptarimo
objektu
ne
tik
Bet neiki dar iš lino lauko —
Roosevelto taikos planą, kuris butų priimtinas abiem
Lietuvos Šaulių Sąjungos organas, savaiti
Lietuvių bet ir svetimtaučių spaudoje. NesuPakrykštauk čia, gimtoj šalelėj:
pusėm. Jei tik Voldečių-Aliantų karas .baigtųsi, Sovie
nis
žurnalas
TRIMITAS šymet minės savo 20
klysime, turbut, pasakę jog tik per M. K. Čiur
Sniegulės baltos ore plauko,
tų karas prieš Suomiją turėtų sunykti.
lionį kaimyninės tautos anais laikais labiau pra metų amžiaus sukaktį. Praeitą Vasario 16 d.
Dvieilę virkdo tau bernelis.
Welles į Europą atvyko per Italiją. Italijos val
dėjo vertinti Lietuvių tautą ir ja domėtis. Į Trimitas išleido savo tūkstantinį numerį.
Tr.
Benediktas Kiškis.
džia jį iškilmingai priėmė. Mussolini užsiprašė, kai
Pernai Trimitas turėjo 25 tūkstančius pre
mus pradėta žiūrėti kaip į tautą kuri pajiegia
Welles baigs savo lankymą Europos sostinių, vėl turėti
ir ugdyti ir teikti pasauliui dvasinių kultūros numeratorių. šymet laukiama dar didesnio
pasimatymą su juo prieš gryžtant Amerikon.
skaitytojų skaičiaus.
vertybių”.
NEPRIMINK
e
Yra sena patarlė, kuri sako apie genijus
BAŽNYČIAS lankantieji, arba tiesiog bažnyčių nariaisavo tėvynėje: “Pranašas savo krašte negarbi
Neprimink tik mano meilės
parapijonys, geria svaiginančius gėrimus dabar la
namas”, ir kad genijus visuomet pirmieji pa
pasakos senos:
biau negu gerdavo seniau, skelbia savo raporte Tarptau
stebi svetimtaučiai. Toks pat likimas buvo ir
Negrąžint jau saulės juoko,
tinė Religiško Mokslo Taryba. Ta taryba savo tikrini
M. K. Čiurlionies. Rusų menininkai pirmutiniai
nei širdies dainos.
mą remia daviniais surinktais iš 40 protestantiškų baž
pastebėjo to žmogaus genijų ir jį tinkamai pas
ir Namų Prižiūrėjimas
Kai širdis man jo dainavo,
nyčių turinčių ryšius su ta taryba.
save įvertina, parinktų menininkų “Mir IskusKAINA TIK 81.00.
švietė šypsena,
“Svaiginančių gėrimų naudojimas paliekia šiądien
tva” būrelyje. Jeigu ne Rusų dailininkai, M.
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
daug pačių geriausių ir atsidavusių bažnyčiai žmonių,
Aš juokiaus kad užkerėjo
K. Čiurlionis ir jo kūryba dar ilgą laiką butų
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
ne tik tų nuotrupų kurie laikas nuo laiko bažnyčion at
ragana sena.
receptų
ir paaiškinimu kaip paruošti valgius
buvus
mums
nežinoma.
O
gal
ir
visai
nieko
ne

silanko ir nėra taip labai pageidaujami. Prieš 25 me
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Neprimink
man
saulės
juoko,
būtume
apie
jį
sužinoję.
..
.
tus gėrimas buvo pažymesnis pas tuos nuotrupas, šią
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
nei širdies dainos:
dien gi priešingai.”
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
*šiam rašiniui naudotasi Dr. J. šlapelio, V.
Kad ir aš mylėti moku —
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
Kokias išvadas turi Lietuvių dvasiškija apie savo
lo įsigyti šią. naudingą knygą. KAINA $1.
žadeikos ir kitų autorių apie M. K. Čiurlionį
niekas nežinos....
parapijonų blaivumą ar neblaivumą, —- butų įdomu pa
raštais.
D.
G razina Tūla nskait
tirti.
Reikalaukit ė6Dirvoje??

VALGIŲ
GAMINIMAS
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LENKAI GRABUOSE PALAIDOJE
GINKLUS VILNIAUS KRAŠTE
KAUNAS. — Ryšium su su
sekimu ir likvidavimu Vilniuje
Lenkų prieš-valstybinės orga
nizacijos, užsienių spauda at
kreipė didelį dėmesį į faktą
kad Lenkai vis dar neišmoko
susivaldyti toje valstybėje ku
rioje galėjo prisiglausti nuo
karo siaubo ir kad jie sudaro
netvarkos elementą ir nera
i
mų židinį.
Laikraščiai taip pat pabrėžia
kad tų siekimų pravadyriai yra
iš įvairių Lenkijos sričių atbė
gę Lenkai inteligentai, kurie
Vilnių nori padaryti Lenkų są
mokslininkų sukilimo centru.
| Laikraščiuose reiškiama pasi
tenkinimas kad Lietuva paga
liau ėfnėsi žygių padaryti galą
tokiam avanturistų veikimui ir
kartu nurodoma kad Lietuvos
įstaigoms tenka nugalėti kai
kuriuos sunkumus.
K a r aliaučiaus “Preussische
Zeitung” rašo: ’

Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)

JOGĖLA DIDIS LIETUVOS
KUNIGAIKŠTIS

mirties bausme už ginklų lai ■
kymą. To įsakymo įgyvendinimas esąs abejotinas, nes kalbama kad Lenkai, padedant
kunigams, didelę ginklų dalį
paslėpę. Taip, pavyzdžiui, bu
vo suvaidinta eilė laidotuvių.
Vietoje lavonų karstuose, kurie
iŠ bažnyčių iškilmingai buvo
vežami į kapus, buvo ginklai,
kuriuos norėta paslėpti.”

Laikraštis reiškia pasitenki
nimą kad Lietuva ėmėsi žygių
Lenkų sąmokslininkų organiza
cijai likviduoti.
Elta.

TAIDŽIAM kunigaikščiui Algirdui prieš mirsiant savo įpėdiniu paskyrus jauniausį sa
vo sūnų Jogėlą (Jogailą), 1378 metais Vilniun
DĖL NEIŠTIKIMOS
susirinkę tėvūnai Jogėlą Didžiu kunigaikščiu
ŽMONOS ŽUVO
apšaukė, ir Didis kunigaikštis Kęstutis jį pri
DAUGAS
pažino vyriausiu Lietuvos valdovu, su sostine
Vilniuje, o pats apsigyveno Trakų pilyje.
KAUNAS. — Valučiu pasoLietuvos valdžios permainos nepakeitė jos
dos gyventojas Bronius T-j us
buvusius pavojus ir jos priešai kaip rytuose
pereitų metų Birželio 24 d. butaip ir vakaruose iš peties kariavo Kęstutį kaip
vo Kaune. Staiga jį kaž ko
įmanydami. Kęstutis priešams betgi nepasida
kia paslaptinga jiega vertė va
“Vilnius yra vienintelis di žiuoti namon. Tą patį vakarą
vė ir savo narsumu kaip ir visuomet laimėdavo.
delis buvusios Lenkijos mies traukiniu jis gryžo. Priėjo
Didis kunigaikštis Jogėla tų laimių savo
tas kuriame dar gali pasireik prie savo trobos lango, rado jį
dėdei ėmė pavydėtį, ir pataikūnams patariant
šti Lenkų nacionalistų veiklu pravirą. Manė kad viduje va
jis išsiaiškino kad Kęstutis kurią dieną gali už
mas.
Vokietijos ar Sovietų Są gis. Įlindęs pro langą į tro
valdyti visą Lietuvą ir jį patį pavaręs nuo sos
jungos
užimtose srityse dėl jų bą, pamatė kad jo žmona bu
to pasiskelbti vienatiniu Lietuvos valdovu. Il
valstybių įstaigų griežto nusi čiuojasi su jo geru draugu. Šis
gai tai sau aiškinęs pagaliau nusprendė Kęstu
statymo tokie siekimai yra ne vaizdas jį baisiai sujaudino.
tį nusikratyti, bet kad savo spėkoms tam rei
Jogela (Jogaila)
įmanomi. Maža Lietuvos val Griebė ant stalo gulėjusį revol
kalui nepasitikėjo, tai pasiryžo pasiprašyti pa
stybė turi sunkumų apsisaugo verį ir šovė į juos, šūviai pa
galbos iš amžinų Lietuvos priešų kryžiuočių, tėvą prašyti kad tas Joge jai dovanotų, ir be ti nuo Lenkų požeminės veik taikė draugui ir jie buvo mir
kurių viršininkus pasikvietęs neva Lietuvos gi atlaidos prašė tol kol Kęstutis atsileidęs dova- los... . Lietuvos įstaigos ne tini. Apie įvykį T-jus pranešė
riose pamedžioti, ilgai su tais tarėsi Kęstučio noj o baudą kurią rengė, bet Jogėla davęs raš gali visada veikti taip kad jos policijai. Teisme, kuris įvyko
nenaudai. O kada susitarta, kryžiuočiai ėmė tišką prižadą būti ramiu turėjo iš Vilniaus išsi norėtų, nes turi laikytis tam Sausio mėnesį, T-jus prisipa
visu įnirtimu terioti Kęstučio valdomus Lietu kraustyti. Kęstutis pavedė jam valdyti Viteb tikro atsargumo katalikų baž- žino kaltu, ir pasakė: “Nušo
vos kraštus.
ską, ir į ten Vytautui įsakė jį tuojau išlydėti nyčios atžvilgiu. Tačiau įvai- viau savo draugą būdamas la
Kęstučiui su užpuolikais kariaujant, Jogė su savo kareiviais. Tokiu budu Jogėlą prašali- rių siekimų pravadyriai, kaip bai sujaudintas, bet manau
la su savo kariuomene neva ėjo jam į talką, bet nūs nuo sosto, Vilnius perėjo Kęstučio valdžion. visados, yra katalikų dvasinin kiekvienas vyras taip pasielgkai, kurie ne tik varo fanatiš tų jeigu jis savo draugą rastų
vis nueidavo ne ten kur reikėjo. Kęstutis tokį
Ištremtas Jogėla betgi nenurimo ir Kęstuką propagandą, bet ir aktyviai pas savo mylimą žmoną”.
Skaitykit “Margutį”, komp.
savo brolvaikio nerangumą matydamas pradėjo čiui rengė spąstus.
V. S. Jokubynas.
TAIP TAI TAIP
A. Vanagaičio leidžiamą mu
dalyvauja
sąmoksluose.
T-jus
rastas
kaltu
ir
nubau

samprotauti kad jis tuom ką nors painioja, bet
(Bus daugiau)
žurnalą. Eina du kar
“Yra žinoma kad Vilniaus stas 9 mėnesiais kalėjimo, bet Mes turime vieną angliakasį, zikos
pats būdamas teisingu nenorėjo Jogėlą išsyk
tu į mėnesį. Kaina metams
srities Lenkai, prie kurių pri- nuo bausmės paliuosuotas.
kuris yra drąsus Dzūkelis, bet $2.00. Prisiųskit 10c pašto
įtarti.
i sidėjo pabėgėliai iš visų Lenžioplas.
,
ženkleliais, gausit vieną nu
šiaip ir taip galvodamas, Kęstutis netikė
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
■ kijos sričių, turi dideles gink• PRAĖJUSIŲ penkių metų
Nugirdęs gandus, nieko ne merį pamatymui. Antrašas:
tai Trakų pilyje susilaukė ypatingą svečią, ku
i lų atsargas. Prieš kurį laiką laikotarpyje Kanada per ketu- pasitaręs su kitais, įsako savo
KRONOLOGIJOS
“MA R G U T I S”
riuo buvo kryžiuotis, Osterodos pilies komanduoLietuvos vyriausybė, sekdama ris metus užėmė pirmą vietą suiiui:
6812 So. Western Avė.
tojas Sunderstein, kuris buvo krikšto tėvu Kęs
Vokiečių pavyzdžiu, pagrąsino kviečių eksporte.
Rašyk laišką į Bostoną pas
Chicago, III
tučio seserei Danutei nutekėjus už Mozurijos 1563 •L. D. K. Zigmundui Augustui prašant IrjŠ
I
kunigaikščio. Tas kryžiuotis tiksliai pas Kęs
Lenkus gelbėti Lietuvai kare su Moskvi- III
tutį atkeliavęs, išdavė visus Jogėlos planus ir
tais, Lenkai atsisakė Lietuvą gelbėt ir i11
»
1
visas su kryžiuočiais jo sudarytas sutartis.
pagalbos nedavė.
1
1
1
Kęstutis kryžiuočio žodžiams tikėti nors 1563—Rusai Lietuvai išveržė Minską.
i
nenorėjo, bet ir nerimo. Galiaus iš Gardino 1565—Radvilai ir Boreikai vadovaujant Lietu 111
t
f
parsišaukęs savo sūnų Vytautą, tam viską iš
viai nugalėjo Rusus Ivansko lygumose; 1
)
pasakojo. Vytautas to nei klausyti nenorėjo
1
mūšyje krito 25,000 Rusų.
i 5
ir savo tėvui patarė netikėti, nes jo supratimu 1566—Lietuvių naujos kovos su Rusais Sitnos :i IIi
I
visa tai buvo tik tyčia kryžiuočių sugalvotas pa
I
apygardose.
I
skalas, kad tuomi suerzinti Lietuvos valdovus 1567—Sanguškos vedami Lietuviai prie Oršos IIII
I
ir juos tarp savęs sukiršinti.
nugalėjo 6,000 Rusų ir 3,000 Totroių ar II
610 puslapių didumo populiarč knyga
Dirvos skaitytojams tiktai už
t
Kęstutife ir vienaip ir antraip galvojęs, pa
I
miją.
I
(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)
galiau pasiryžo ištirti patį Jogėlą. Vytautą iš 1569— Sanguškos vedami Lietuviai nugalėjo Ru- IItI
I
siuntęs į Gardiną, pats su kariuomene užpuolė
,sus Poleteskės, Vitebsko ir Uolos apy III
I
Vokiečių pilį Bajerburg, o sutikęs ten Vokiečių
I
gardose.
I
I
pasipriešinimus, iššaukė sau talkon Jogėlą. Jo 1570—Lietuvių ir . Lenkų skaitlingas seimas III
gėla pats jam į talką nėjo, bet išsiuntė KaribųLiubline; Lietuviai atidavė Lenkams Vo- IIII
I
tą su menka kariuomenės dalele, o Kaributas ■
liniją, Kijevą ir Poletiją.
I
Ar buvo kada karų mažiau negu da
I
su kareiviais nesiskubino kur reikėjo, tik šiaip į 157o—Lietuvoje buvo labai šalta ir gili žiema; III
bar jų turime?
I
sau slankiojo šian ir ten. Dabar Kęstutis aiš-!
dėl šalčių ir sniego daugybės pritruko I
kiai pamatė kad Jogėla ištikro pina pinkles, to
Ar tik dabar atsibuna patys didieji
maisto ir pašaro, dėl to išsiplėtė badas. 1II
I
dėl pasiryžo jo nusikratyti, Sušaukęs 300 sa- ^571—Numirė narsus Lietuvos karžygis kuni- II
karai — ar nebuvo didesnių?
I
vo raitelių įsakė jiems keliauti į Vilnių ir atsar
gaikštis Sanguška.
I
Kaip seniau buvo užkariaujamos ir
giai išsisklaidyti po gyvenamus namus, kad ne 1572—Nišine numirė Lietuvos Didis Kunigai I«
I
I
naikinamos valstybės?
atkreipus į save nuožiūros, ir laukt kol gaus
kštis Zigmundas Augustas.
i
1
įsakymą. Po dviejų dienų Kęstutis 600 pėsti
1579—Vilniuje Jėzuitai įkūrė pirmutinęi :
ninkų liepė vežimuose apkrauti šienu ir išsiųs
Lietuvoje mokyklą.
ti į Vilnių, o kada tie tariamieji šieno vežimai
I
I
I
Vilniun buvo įleisti, pats Kęstutis su 1,000 rai
I
I
I
telių prisiartino prie Vilniaus ir apgulė Jogėlos
»
I
I
I
h
buveinę. Jogėla gintis nebandė, nes namie tu
I
I
i
rėjo permažai kareiviu.
v
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę
l
1
1
Kęstučio kareiviams užėmus abi Vilniaus
1
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge l
pilis, Jogėla su savo teta ir motina tapo apkal
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau 1t11
1
ti dipkomis ir įmesti kalėjimam Kęstutis su ! sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su
l
I
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok II1l
•vr
savo karvedžiais inėjęs Jogėlos kanceliarijon
l
l
ti
pasidainuoti
sau
visas
•
mėgiamiausias
1
padarė kratą ir rado ten Jogėlos ranka pasira»
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o
šytus raštus sutarties su kryžiuočiais, kuriems
1
1
Senovės karai — Mohameto karas —
I
žodžių
pilnai
nežinot.
Apie
40
dainų
—
l
tuose raštuose jis buvo pažadėjęs visus tuos
I
liucija — Prancūzijos Revoliucija •—
1
Kryžiaus karas — Religiški karai —
I
Lietuvos žemės kraštus kuriuos valdė Kęstutis.
KAINA TIK 25c.
1
*
Napoleono Karas — Prūsijos Karas
Anglijos karai — Rožių Karas — 30
Tuos raštus Kęstutis tuojau įsakė viešai pal
1
I
Metų Karas — 100 Metų Praras —
skelbti, kad visi žinotų už ką Jogėla tapo su
ir tt. Viskas tas aprašyta šioje 610
I
1
l
imtas ir kalėj iman įmestas kaipo šalies išdavi
Rusijos iškilimas —'Amerikos RevoSAPNININKAS 111
pusi, didumo knygoje.
kas.
1
1
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
1
Skirgėla, Jogailos brolis, su savo kareiviais gražiai
sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 11i
Įdėkit į voką popierinį $1 ir už 15c pašto ženklų po 2 ir
parvykęs į Vilnių nustebo radęs valdžios per sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 1
Šių
knygų
mažai
likę,
3 centus ir pasiuskit čia telpamu antrašu:
I
versmą. Jis nakčia slaptai pasikalbėjęs su Jo- namuose.
1
ir po $1.00 duodant jos
1
9
1
gėla per kalėjimo langelį, tuojau išsiskubino
1
Kaina
su
prisiuntimu
$1.00.
tuoj
išsibaigs.
Skubėkit
1.
pas kryžiuočius prašyti pagalbos karui prieš
1
l
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
I
gauti sau vieną!
Kęstutį. Tuomsyk parkeliavo iš Gardino ir Vy
1
Reikalaukit “Dirvoje”
l
1
Cleveland, O.
I
tautas, kuris Jogėlą labai mylėjęs, ėmė savo 6820 Superior Avė.
I

r

Distrikto Prokurorą, užklausk
jo ar yra suspenduotas tūlas
PASIŽVALGIUS ■ advokatas tenai.
Raulas pasielgė negerai. At
leisime jam.
Bet mes turime profesionalų
kurie taip pat rašo iš Bostono
laišką į Marylando Prokurorą
ir klausia jo ar yra teisėju V.
F. Laukaitis.
Atsakymas buvo trumpas:
“Mes kitų valstijų ilganosiams
neteikiame tokiais klausimais
informacijų”.
Kada profesionalai pasielgia
raidiškai tai jau neatleistina.
Pas Amerikonus yra senas
paprotis vadinti jų titulais as
menis kurie kokias nors vie
tas turėjo: jei buvo kartą tei
Draugas PRUSEIKA Vilny sėju, vadina teisėju; jei buvo
guberntorium, vadina guberna
je šitaip:
Kas nori kad laimėtų Finijos torium; ir tt. Tai yra garbės
baltgvardžieČiai, — tie yra vardas kurį žmogui ir prideda.
Ne Diplomatas.
Lietuvos priešai. (Kam dar
tas ,— ?—Supa Garba.) Tik
sumeskite protu: daleiskime PARODYK SAVO ATSKAI
kad laimi Mannerheimas. Tai
TAS
tas pats kad laimėtų Anglija
Advokatėlis (po Elzės andair Frantija. O Anglijos ir
roku)
pasigenda atskaitų.
Franci jos laimėjimas reikštų
i Gerai, ponuli, jeigu neįmatai
prisikėlimą ponų Lenkijos. Tuo
met nebėra Vilniaus ir faktinai: atskaitų spaudoje tai ateik pas
! mane, aš tau parodysiu viską
nebėra Lietuvos.
Kas stoja už Lietuvą, tie ne j ant rašto.
gali linkėt pasisekimo Helsinkio j Bet kartu atsinešk savo at
skaitas: parodyk kada esi au
klikai.
kavęs Lietuvos reikalams nors
Tai tau, brolyti, demokrati centą per praėjusius 4 metus;
jos, progreso ir taikos “gynė parodyk atskaitą kur padėta
jas” ! Lai žūsta Lenkija, lai Kovo 27 d. 1938 m. surinktos
žūsta Suomija, lai Sovietai įsi aukos; išduok savo sąžinės at
gali ir tada lai praryja Lietu skaitą iš savo “griekų”, ir pa-’
vą! Juk tik to Pruseika ir rodyk atskaitas iš Vasario 18,
meldžiasi per 22 metus.
tada žinosim kad kabinėjiesi
O jeigu laimi Anglija ir gerais tikslais, o ne savo pra
Prancūzija tai jos tikrai paža sižengimų paslėpimui.
botų Staliną ir Hitlerį, ir Lie
A. Banys.
tuvai vėl atsidarytų durys į
platųjį pasaulį.
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MAISTO PARODA
KADA IR KO JUMS
REIKIA Ar jums reikia kokio patar
navimo, asmeniško ar prie jū
sų namų, apdraudos, aptaisymų, pagražinimų, ir tt., kreip
kitės pas tuos pirmiausia kurių
skelbimai telpa Dirvoje.
Jei reikia kokių pirkinių ir
šiaip reikmenų, kreipkitės pas
tuos biznierius kurie skelbia
si Dirvoje.
Papraskit paskaityti ir skel
bimus telpančius Dirvoje, tuo
met žinosit kur rasti ko jums
kada prireikia bent kokiam pa
tarnavimui.

METRIKŲ IR PILIE
TYBĖS REIKALU
Dirvos Agentūra pagel
bės jums išgauti jūsų gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.
Taipgi pagelbės surasti
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir
antrų pilietybės popierų
ąplikacijas. Kreipkitės sau
patogiu laiku, išskyrus
trečiadienius.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

Clevelando metinė Maisto Paroda
ir Namų Padargų Išstatymas atsi
daro Cleveland Public Hali Kovo 7
d. ir tsęis iki Kovo 15, išskyrus sek
madienį. Tarp daug kitų įvaireny
bių dalyvaus ir Dr. I. Q, pragarsė
jęs radio programuose įvairių klau
simų sprendėjas. Publika kuri da
lyvaus parodoje ir galės atsakyti į
jo paduodamus klausimus, turės
progų gauti vienų arba po kelis
$4,500 sidabrinių dolarių.
Kiekviena dienų parodos bėgyje
bus išdalinta po $700 tų sidabrinių
dolarių.
Prie to, šioje parodoje bus viso
kių dovanų moterims už jų naujus
sugalvotus pyragų, pyragaičių ir
visokius duonų kepimus.
Moterys
gabios kepime gali dalyvauti su ke
letu savo iškeptų dalykų, bet dova
nos bus duodamos tik už viena pri
pažintų geriausi.
Dovanos yra: Pirma $10, antra
$5 ir trečia $3.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos — Clevelando
Lietuvių bankinės įstaigos —
direktoriai turėjo savo susi
rinkimą Vasario 17 d. Tame
susirinkime išrinkta direktorių
valdyba ir komisijos 1940 me
tų bėgiu įstaigai vadovauti.
Pirmininkas — Dr. Jonas T.
Vitkus;
Vice pirmininkai — Juozas
Bindokas ir N. A. Wilkelis;
Sekretorius — John T. DeRighter;
Iždininkas — Juozas Urbšaitis;
Knygų žiūrėjimo komisija—
Jonas Botirius ir A. M. Praš
kevičius ;
Namų apkainavimo komisija
— Chas. O’Bell, Jonas Brazau
skas, Juozas P. Ditchman.
Spaudos komisija — S. G.
Lauchis ir Jonas Zaunis.
Advokatas ir teisių patarė
jas — Frank O’Bell.

HIPPODROME
ATSARGIAI EIKIT
PER GATVĘ

‘The Grapes of Wrath’
Viena iš svarbiausių šio meto
filmų teatrų naujiena yra tai kad
Darryl F. Zanuck pagamino ypatin
gai įdomių filmų, “The Grapes of
Wrath”, kuri pradedama rodyti su
šiuo šeštadieniu, Kovo 2, Hippodro
me Teatre.
Henry Fondą, kurio atvaizdavi
mai paprastų, žemo luomo žmonių
praeityje laimėjo jam didelių pagy
rimų, šiame veikale jisai vaidina tų
kovojantį Tom Joad.
Nenugalima
laukų moteris, Ma Joad, kuri ko
voja išlaikyti savo benamę šeimų
krūvoje, yra Jane Darwell.
Prie
jų yra visa eilė kitų žymiij tipų la
bai atsakančių šiam veikalui.
Šis veikalas vaizduoja skurdų gy
venimų Amerikos žmonių, su ko
kiu mes nesam susipažinę, nors gy
venam čia greta jų.

Formai Cleaners Ine.

Sumažinimui tragiško skai
čiaus mirčių ir kentėjimų ko
kie paeina nuo automobilų ne
laimių Policijos Departmentas
prašo kiekvieną Dirvos skaity
toją pirmiau sustoti ir pasvar
styti'tą klausimą negu nužengs
nuo šaligatvio eiti skersai gat
vę. Ar turit gana laiko per
eiti per gatvę tarp bėgančių
automibilių? Ar atbėgantis au
tomobilis turės laiko sustoti
kada jis pamatys netikėtai pa
sirodžiusį žmogų ? Atminkit
jog klaida lengvai gali būti
mirtinas smūgis!
Public Relations Bureau
Cleveland Police Dept.

• 287 NAUJI PILIEČIAI.
Clevelandiečiai šimtais priima
Amerikos pilietybę kas mėnesį.
Pereitą savaitę piliečiais tapo
287 ateiviai.

Vyriškų
Moteriškų

PYTHIAS

The Cleveland

RŪBŲ
Taisymas
Valymas

CAFE

FOOD SHOW
(Maisto Paroda)

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

IR

GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visų darbų
iš jūsų namų ir pri
statom gatavų atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
; ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutėli
savininkai.

LIETUVIŲ BANKO
VALDYBA 1940 M.

Namų Padargų
Išstatymas

PUBLIC HALL
March-Kovo 7 iki 15

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

(Išskyrus sekmadienį)
DR.

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

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

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine

I.

Q—“The Mental

Banker”

(ASMENIŠKAI)
RADIO’S GARSUS KLAUSIMŲ
IR ATSAKYMŲ ŽMOGUS.

$4,500.00 sidabriniais dolariais bus
išdalinta dalyviams už atsakymus.
(Dr. I. Q. dalyvauja asmeniškai
/ ne broadeastinimas!)
1 po pietų iki 11 Vakare.

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

ĮŽANGA

25

CENTAI

JOHN G. POLTER

P E R R Y’ S

Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius

WINE HOUSE
STIPRUS ALUS
Reg. $1.98 už case ______ $1.65
Turim 50 skirtingų rūšių. Pristatom
šaltų iš musų naujo didelio (200
case capacity) šaldytuvo.

Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.
Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar nenrasidėjo pavasario
darbymetė; gausit darbų atlik
ti už pigesnę kaina negu vasa
ros metu.

SPECCIAL

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

PERRY AVINE HOUSE
7205 Wade Park Avė.

Skelbimai “Dirvoje”

495 East 123rd St.

Telefonas POtomac 6899

ENd. 9276

CREDIT!
Dental Platės. .
10 -15-20

DELLA C

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractions

Platės Repaired
AVhile You Wait

Pay a Little Down
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DR. SILVER, - DENTIST
7042 Superior Avė.

HEnderson 3157

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n
6712 Superior Avė.
0

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

K. ŠTAUPAS

____

___

4.

___

809 Society for Savings Bldg.

Ofiso MAin 1773

Namų KEnmore 4740-W

4
• “Mac yra genijus”, pasakė
vienas kostumeris anų dienų,
“savo sugabumu atkreipti as
iliškų dėmesį į mano karų—jis
su juo apsieina taip lyg jis bus
jo karu nuo rytojaus!”
Tokia daugybė
SOHIOANS
musų tarnyboje turi tų kibirkš
tį geniaus tikrai draugiškam
patarnavimui—ir jie kiekvienas
stengiasi išdirbti tai savo budu.

Kaip jie tų atlieka? Kartais
patarimu kuris išvengia daug
negerumų, ar didesne pastanga
^patenkinti, daugiau dėmesio de
da nuvalant stiklus arba lem
pas, ar sąžiningiau patikrina
orų gurnuose—ir daugeliu kitų
būdų.
Kaip ten nebūtų, jus
visada nuvažiuojat su pasiten
kinimo jausmu kad agvot kiek
daugiau negu “pinigo vertė” C

STANDARD OIL CO.
(OHIO)
No. 3 serijos pašnekų apie The
Standard Oil Company (Ohio)
dabar baigiantį 70 metų patar
navimo Ohio gyventojams.
Copyright 1940, The
Standard Oil Co. (Ohio)

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.

Papiginimo Dienos
JAU TUOJ BAIGSIS!
Apsirupinkit save reikmenimis DABAR ir
TAUPYKIT PINIGUS

Vyrams £eri apsirėdymui marškiniai ............. 97c
Vyrams šilti stori Union Suit apatiniai ......... 89c
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 rudos Jeršey pirštinės ...................... 12įc
\7 IZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
I v 1 l\ni
centą ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

70 YEARS

!
DIDELĖ LIETUVIŠKA

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

S

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

d

LITHUANIAN FUNERAL HOME

S

1001 East 79th Street

ff

(Kampas Crumb Avė.)

| APDRAUDOS REIKALE

TAISYMO IR

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

Telefonas:

U

ENdicott 1768

(

P. J. KERSIS

9114 St. Clair Ave.~

JAKUBS

POtomac
9799

J. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue

THE

Telef: MUlberry 0744

C
K
E
R
DRY CLEANERS, INO.
SAKO:
SPEEDY

CHECKER DRY CLEANERS, lNC

★

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

Jūsų
Rūbai
apdrausti
iki musų
globoje.
Pabandykit
musų darbą,
o busit
patenkinti.

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.
Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom,
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už ....................•............. q
Matot, kiti už tiek nepadarys.

jeigu pavadintum

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

Iš Vengrijos nuvykę ar
ti 1000 savanorių Suomijai
į. pagalbą.

VALYMO IŠTAIGA

”Mac” Nusijuoktų

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Chicago, III.

ROCKEFELLER šeima
Amerikoje paskyrė 100,000
dol. Suomijai paremti.

LIETUVIŠKA RŪBŲ

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

6621 EDNA AVENUE

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

4*

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo,
kurį noriai pasiųsime
kožnam šio laikraščio
skaitytojui kuris tik
pareikalaus. - Jei ken
čiate skųusnįų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų,
pigų Metodų, kuris pagelbėjo šim
tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ii’ jeigu norėsite naudoti
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKAI,
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau Į

NAZIAI pavelija Raudo
najam Kryžiui teikt pagal
bą Lenkams esantiems Vo
kiečių okupacijoje. Visoks
kitas šelpimas varžomas,
kad Lenkai nesustiprėtų ir
nesukiltų prieš nazius.

B

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, paj ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Weeks to Pay
•
•
•
•

•Pavasaris jau artinasi
— jau yra laikas pradėti
mąstyti apie namų arba
nuosavybių reikalus —
kaip tai statymą, taisy
mą, arba pirkimą namų.
•Ši Clevelando Lietuvių
Bankinė įstaiga yra tin
kama vieta kreiptis su
finansiniais reikalais —
paskolos gavimui ir tt.
•Taip pat dabartinis už
darbis depozitoriams ge
ras: čia moka 3% ant de
pozitų, su Federal Insur
ance Corp. apdrauda iki
$5,000.

AMERIKOS komit etas
gavo leidimą perkleti Vo
kietijos ir Čekijos Žydus j
Slovakiją.
GEN. FRANCO, Ispani
jos valdovas, paleido iš ka
lėjimo 7 Amerikos pilie
čius, kurie kariavo lojalistų eilėse prieš nacionalis
tus.
ALIANTAI nuolat dau
giau įsitikina kad šiame
kare Italija nebus jiems
priešu.

"genijum”

50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

2708 W. Farwell Avė.

6824 Superior Avė.

VYNAS

Neskaitant mažą nupuolimų pir
moje pusėje 1939 metų, pernai tu
rėta bendrai žymus biznio pakili
mas, kuris prasidėjo vasarų 1938
metais po 1937 metų pabaigos apslugimo, praneša Randolph Eide,
The Ohio Bell Telephone Company
prezidentas sžvo raporte patiekta
me metiniame direktorių susirinki
me Clevelande.
“Bendras biznis 1939 metais pu
sėtinai viršijo pirmesnio meto biz
nį, ii* išskyrus 1936 ir 1937 metus,
buvo aukščiausias negu kada buvo
paskirų meta nuo 1930 metų,” sa
ko jis.
“Padidėjimas biznio bendrai viso
je Ohio valstijoje 1939 metais, ypa
tingai industrinėse sekcijose, sukė
lė pareikalavimų telefono patarna
vimo.
Taigi per visų meta gauta
51,857 nauji telefono
naudotojai,
arba 7.3 nuoš. 1938 metais gauta
18,098 naudotojai, arba 2.6 nuoš.”
Sulyg jo raporto, visa kompanijos
nuosavybė yra verta $192,300,488.
Bendras operavimo pelnas už per
eitus metus
pasidaro $10,786,632,
arba 5.6 nuoš. ant viso kompanijos
turto.
Visos operavimo ineigos 1939 m.
buvo $44,446,339, arba $2,776,‘618
daugiau negu 1938 m., kas sudaro
6.7 nuoš.
Operavimo išlaidos 1939
m.,
neįskaitant
taksus,
pasiekė
$27,246,670, arba ${581,551 daugiau,
arba 2.18 nuoš. virš 1938 m.
Operavimo taksų 1939 metais iš
mokėta $6,413,037, arba $1,710,086
daugiau negu 1938 m. Iš kiekvie
no dolario inėjusio per metus, 37.3
centai išmokėta taksais.
Kompanija 1939 metais išmokėjo
savo darbininkams $260,068.36 susižeidimų, ligos ir mirties bei kitų
atlyginimų.
Pensijų tarnautojams
išmokėta $162,215.54.

ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3

Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

ŠEŠTADIENĮ

OHIO BELL TELEPHONE COMPANY
TURĖJO GERUS
METUS

j

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

=
=
S

|

P. P. MULIOLIS

į

=
E

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

=
=

VAISTINE

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

C. Pakeltis Pharmacy

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

IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė.

SPECIAL “

Telefonas ENd. 8533

^iiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiii: Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

24 colių apvalus obliuotais

kraštais

VEIDRODŽIAI 4.45

Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

HEnderson 9292

6307-11 Superior Avė.
N. A. WILKELIS

Salininkas

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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kams už pasitarnavimą ir pa
galbą šio paminėjimo surengi
me. Taipgi Akrono publikai
už skaitlingą atsilankymą.
Vakaro vedėjas

ŠEIMOS TRAGEDIJA. Tū
las Russell Frank, 33 m., įšir
dęs kad jo divorsuota žmona
nesutinka priimti jį atgal gy
venti, nušovė du savu mažus
vaikus, peršovė žmoną ir pats
B. Versackas.
sunkiai susišeide.
V. T. Neverauskas, koresp.
P. Kuprienė gavo liūdną lai
(Nuo Redakcijos: Aukotoju
šką
nuo savo sesers iš New
laikraštyje
vardai dėl stokos
Yorko, kad mirė jos vyras.
vietos aplenkiami; tilps lata Pereitame Dirvos nr. įvyko
klaida: buvo pasakyta kad veme numeryje.)

MIRĖ DR. DOVAS
ZAUNIUS

■
F"
■

9

:

lionio K. Norkaus duktė lanko'
pradinę mokyklą; turėjo būti:
aukštesnę mokyklą (high). Ji
yra gabi mokinė.......
BALIUS. Tuoj po Velykų,
šeštadienį, Kovo 30 d., vietos
SLA. 198, 354' kuopos, ir LDS.
73 kp. rengia bendrą balių, ku
ris įvyks Grant št. salėje.

Vasario 22 d. Kauno Miesto LIETUVOS NEPRIKLAUSO
ligoninėje, širdies smūgio iš
MYBĖS SUKAKTIES
tiktas, mirė Dr. Dovas Z a uMINĖJIMAS
VARNIAI
nius.
Kalnas.
Dovas Zaunius kilęs iš Pru- Amerikos Liet. Piliečių Klu
ŽEMAIČIŲ VYSKUPŲ SOSTINĖJE
Kas platina Dirvą — tas
sų Lietuvos susipratusių Lie- bas Vasario 18 d. minėjo Lie
platina apšviėtą.
tuvių šeimos. Pas jo tėvus tuvos Nepriklausomybės 22 m.
Bažnyčios prieblandoje gir- tu jie remontuojami, tuo budu Tilžės-Ragainės apskrityje kai sukaktį. Kaip jau buvo ra
I
’ERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemidim aidint žingsnius. Tai keli miestas šiek-tiek savo išvaiz zerio laikais rinkdavosi visi šyta, prie paminėjimo prisidė
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p................ 10c
turistai apžiūrinėja senąjį že- dą keičia, tačiau čia. kiekvie- Prūsų Lietuvių veikėjai, Pa- jo visos Akrono Lietuvių drau
PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
maičių panteoną — Varnių ka- nas kampas, kaip jau sakiau, siturys ūkininkas, jis visus vai gijos. Prieš minėjimo dieną Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................... 20c
kus išauklėjo Lietuviškoje dva visos draugijos savo susirinki
tedrą. Jie stabtelėja prie vie- tebedvelkia ta senove.
RUSIJOS CARAS — Monologas ............. ................... 10c
sioje
ir leido į aukštąjį moks muose vienbalsiai pasisakė už
no, prie kito žemaičių didžiunoReikia žinoti kad Varniai į
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
minėjimo rengimą, kas reiškia
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ii’ 5 m. 67 p............ 35 c
vyskupo paveikslo, žvelgia į yra ir prie didžiojo Žemaičių lą.
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno
senas gipsatūras ir matyti ežero Lukšto. Daug kas mano
Vienas sūnų liko Vokietijo oficialį dalyvumą.
Cleveland, Ohic veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c
kaip jų nusistebėjimas vis di kad šis ežeras stovįs daug auk je, tėvų ūkyje, be to, buvo sa Surengimo komisija visa bu 6820 Superior Avė.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
dėja.
ščiau negu patys Varniai. Ant vo gimtajame apskrityje (Ra vo nuo klubo. Neatsižvelgiant
$1 dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p............... 35c
Su
užsakymu
siųskit
pinigus
(žemiau
Taip, Praeivis čia turi ko jo esą žvejai žiemos metu, kai gainės) valdišku apskrities ve Į tos dienos blogą orą publikos i
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
galima siųsti pašto ženkleliais)
pamatyti ir iš ko nusistebėti, padeda galvą ant ledo, vos-vos terinaru gydytoj u.
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi....... 25c
prisirinko pilna salė.. Joki ki
Kita duktė, medicinos gydy ti parengimai nesutraukia čia AMERIKA PIRTYJE — k^medii- 4 aktuose; vaidi
Varniai, beveik tris šimtme- matą bažnyčios bokšto kryžiųSNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy25c .ai ir trys moterys. 62 pusi...................... . .:......... 5 (R
čius buvę tikybiniu, o kartu ir viršunę. Tat jų samprotavi- toja, Klaipėdoje, ir, bene jau tiek publikos kaip Lietuvos ne na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............... ....
i
H s D z DANTĮ — tename
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:
kulturiniu centru, turi daug to mais šis ežeras ir stovįs kelias- niausias, Dovas, gimęs 1892 m. priklausomybės šventė, kaip
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15c
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaite; 4—Duonos
Birželio
19
d.,
baigė
juridinius
meto gadynę primenančių pa dešimts metrų aukščiau negu
praeitais metais taip ir šiais.
Bejieškant
........................................'.......................... .. ; . .
25t
•no '■ ksmo komedija. Vaiminklų. Juk ir dabar Varniuo miestas. Gal dėl tų apystovų mokslus Vokietijoje, kur 1917
Kalbėtojai visi buvo iš Cle- dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi......................
15c .ALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename
se tebestovi katedrinis vysku ir yra paplitus jau kelis šimt m. gavo teisių daktaro laipsnį. v lando: Dirvos redaktorius >tJ BAILIU — Komedija viename veiksme. Veiveiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 motorus. 60 p........ 25c
po sostas. Sienose tebekabo mečius legenda jog Varniai bu- Vėliau dalyvavo pasauliniame K. S. Karpius, SLA. dist. org. kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi..................
15c SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl 10»
•visa eilė Bažnyčios didžiunų- l šią užlieti Lukšto. Taip atsi- kare Vokiečių armijoje, ir vė J. Jarus ir adv. P. V. česnulis. Ų'VORSAS — 3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi
Trečia
komedija
iš
serijos
AmerikieKlaipėdoje.
liau,
kaip
mokąs
Lietuvių
kal

ŠVENTADARBAI
— patriotinė vieno veiksmo tra
vyskupų paveikslų, Jie, kaip i tiksią per šv. Petro atlaidus,
Kadangi tą pat vakarą klu- cių Lietuvių priet.kių atsilankius Lietuvoje. (To
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina '5
bą,
buvo
priskirtas
prie
Vokie

gyvi, raudono purpuro drabu . į kuriuos čia suvažiuoja iš plai bas turėjo pirmu kartu pakel- je serijoje yra “Ėksceleneija
” ir “Palangos
Ponai'
...........
' „
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................
25<
žiuose žvelgia iš po aliejinio I čios apielinkės žmonių. Dar čių karo štabo Kaune ir Vii- ! ti savo naujai įsigytą Lietuvos tis). 64 nusl. ___________________________________ 5(' SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė........... 10»
teptuko. To paties dailininko keliolika metų prieš Didyjį ka niuje.
vėliavą, tai programo vedėjas ‘•■’l SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama,
teptuku pavaizduotame žvilgs rą kaž kas tyčia mieste šukte Čia jis susipažino su Didžio B. Versackas pakvietė pirmą vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi....................... 50< UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiksMAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas
i mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pus!............ 25c
nyje, rodos, prasiveria pats to lėjęs buk Lukštas pasijudinęs sios Lietuvos veikėjais ji-, ku kalbėtoją, K. S. Karpių, kuris K.AŽ1
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.
VAIKŲ TEATRUI — penki Veikalai vienoje knyge
meto amžius.
iš savo krantų.... Kilus bai riantis Lietuvai, stojo jos tar atliko naujos vėliavos iškėlimo
Keturių veiksmų komedija;
DURĮ MOČIUTĖ
lėje: 1—'Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
ceremoniją, pasakydamas kal vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................... 35c mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
Štai vienas ir kitas kunigai si panika ir kaip bematant di nybon.
gavėnes. Neilgi veikalukąi...................... ..
50<ž
Sausio 15 d. 1919 m. buvo bą apie Lietuvos vėliavą, kuri VVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
kščiai, Giedraičiai, už jų — dar delė dalis suvažiavusių žmonių
VEIDMAINYSTĖ
IR
MEILĖ
—
idrama-trag
tdija
5
dina
7
vyrai,
5
moterys;
76
pusi
................................
iš
Varnių
išdundėjo.
..
.
Užsienių
reikalų
mipaskirtas
yra
musų
visų
Lietuvių
vėlia

keletos vyskupų portretų ir pa
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c
galiau didis žemaičių gaivinto i šis ežeras dar įdomus ir tuo nisterijos patarėju. Tais pa va ir po ja mes jaučiamės iš RAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
jas Vyskupas Motiejus Valan I kad jis yra vienintelis Lietu- čiais metais Rugsėjo 10 d. — didus šioje šalyje ir visame pa medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p........ 25c ŽEMĖS ROuUS — trijų veiksmų komedija; vaidi- .
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..... .’............... 50r
IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
čius. Apžiūrėję tuos paveiks i voje kuriame randama ginta- Politikos Departamento direk saulyje, o dar tik visai nese 1NUKAS
(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kėl vaikai)
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
lus, įrašus, nusileidžiame į (ro. Audros motu gintaro iš- torium. Ir taip visą laiką tu nai tokia pat geltona-žalia-rau- 2 vaikai.................................................................................
metama į krantus ir ne vienas rėjo įvairias diplomatines vie dona vėliava buvo iškelta ant
tamsų bažnyčios pogrindį.
JMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
Čia, kaip mums pasakojo pa- gyventojas jo turi savo namuo tas užsieniuose ir Kaune.
Gedimino pilies Vilniuje. Apie medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
■SAVANORIŲ
1934 m. Birželio 13 d. pasi Amerikos vėliavą kalbėdamas tarimai;
lydovas-bažnyčios tarnas, esą se. šis gintaras kiek skiriasi
5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa50<
■
vykus
komedija.
183
pusi
...........................................
traukęs
iš
Užsienių
Reikalų
įrodė kaip tos dvi vėliavos vie
ilsisi trylikos vyskupų kaulai. nuo Baltijos juros gintaro sa
ŽYGIAI
Tačiau musų akys matė vos tik vo spalva. Jis yra kiek tam- ministro pareigų buvo išrink na greta kitos gali stovėti ir KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
5c(
dija.
Veikia
6
vyrai,
6
moterys.
60
pusi
........
tas vienu iš Lietuvos Banko di i ta antroji, Amerikos vėliava,
du ar tris karstus. Vienas iš i sesnis.
Parašė PETRAS RUSĘCKAS
MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME —
šių balzamuotas kūnas dar ga Į ’ Varnių praeities paminklais rektorių ir, eidamas tas parei yra musų globotoja ir užtarė-; KADA
trijų veiksmų dramatiškas epilogas.
Veikia 3
(Baudžiavoj Autorius)
na genai išsilaikęs ir jis nese- Į daug rūpinasi vietos kanaunin gas iki mirties, buvo Valiutų ja šiais audringais Europos | vyrai, 3 moterys. 111 pusi......................................... 35<
karo laikais.
nai perkeltas į naują ąžuolinį kas Kun. Juozapavičius. Jis Komisijos pirmininku.
KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis
SAVANORIŲ ŽYGIAI,' I ir 11 tomai, po
Kaipo žmogus jis buvo ma Toliau kalbėjo apie Lietuvos dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
karstą. Mat, pirmasis jo pa* yra paruošęs ir plačią, išsamią
2 vaikai. 27 pusi........................................ ..................... 15- 552 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų.
laikų nebeatlaikė. .. . Ir dabar Varnių monografiją. Čia nu lonus, demokratiškas apsiėji Nepriklausomybę, iškilmes koKnygos didelio formato. Kaina kiekvienas knyGRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
šį lavoną puošia vyskupiški pasakojama, pasiremiant isto- me, geras viršininkas pavaldi kios atsibuvo Lietuvoje ir Vil- KUNIGO
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10< gos $1.50 su persiuntimu. Bėt abu tomu perrūbai ir vyskupo valdžios žen- j riniais šaltiniais, dokumentais niams, pasižymėjo dideliu dar niuje Vasario 16, ir kokios par- KUNIGAS MACOCTIAS — Tragedija 4 aktuose,
dant gaunama už $2.50.
klas-žiedas. Viename kampe Varnių praeitis ir kalbama apie bštumu.
eigos guli ant visos musų tau- vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..................... 30<
Su jokia politine partija jis tos Vilnių atgavus.
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuomematyti krūva kaulų ir dar kai dar iki musų laikų užsilikusius
KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
nebuvo susirišęs.
! Pėstininkai. 3. Arkurios drabužių liekanos. Pats kulturinius paminklus.
Baigdamas savo kalbą pa tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi................................ 25< nės kūrimas ir kariai. 2.
ilerija ir Aviacija. 4. Komėndanturos. 5. C-iSu jo mirtimi Lietuva nete prašė Akroniečių paremti .bro KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš
požemis, kaip paprastai, kiek
Kaž kodėl Varnių paminklus
drėgnas, vėsus ir jaučiama pe apžiūrinėj us, nenoromis skver ko gabaus diplomato bei eko lius Vilniečius aukomis. Sekė karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15' iliai ir kariuomene. 6. žuvusiųjų karių, šau
KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų koiįieių ir partizanų sąrašai.
lėsių kvapas.
biasi mintis kad sudarant nau- nomisto, kuris pačiame am- aukų rinkimas.
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusl. 45
šiaus
tvirtume
(48
metų)
dar
Išėję iš to bažnyčios didžiū jas vyskupijas nebuvo atkur
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai,
Antras kalbėjo J. Jarus, ku LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se vęiksL.G.K.
nų panteono, dar aplankėme ta senoji Medininkų vyskupi- daug žadėjo.
smuose,
vaidina
6
vyrai,
2
mot.,
3
vaikai.
15c
30
p.
2.
Raiteliai;
3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
ris pagyrė Lietuvos valdžią už
kitą medinę bažnyčią ir buvu ; ja. Tai butų buvęs gražus setarija;
5.
Nelaisvėje;
6. 'Mirę, ir žuvę kariai
VIARCELĖ
—
Keturių
veiksmų
scenos
vaizdelis
vai

į nuveiktus darbus ir pakritikasius Vyskupo Motiejaus Valan ' nųjų tradicijų tęsinys, o kar
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
(papildomas
sąrašas),
šiuose
sąrašuose dauge
i vo už neatliktus darbus, ku gelė 34 pusi, didumo..................................................... .. 25'
čiaus namus. šie namai pa tu butų prikėlęs ir patį mieslis
Amerikiečių
Lietuvių
ras
žuvusių
savo pa
ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
statyti iš brangaus medžio ir i tą nuo to letarginio apsnūdi DEL SANTIKIŲ SU riuos jau galėjo atlikti; taip MOTINOS
žystamų,
giminių
arba
ir
šiaip
iš.
savo
krašto
25<
pat pareiškė esą Lietuvos dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi..................... ..
VATIKANU
Kusandra.
reikia pasakyti kad dar gana mo.
žmonių.
liaudžiai reikią daugiau laisvių. MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
gerai išsilaikę. Reikėtų juos
(L. A.)
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20'
KAUNAS. — Dėl valstybės
“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras toniąs
paversti kuria nors kultūrine
Toliau kalbėjo P. V. Česnu
santikių
su
bažnyčia
arba
Lie

MIGLA
—
Vieno
veiksmo
komedija.
Veikia
2
vy

įstaiga., kaip muzejum ar pa
lis, kuris daugiau kalbėjo apie rai,, 2 moterys. 20 pusi............................................. 10< yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50
tuvos
Respublikos
santikių
su
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
našia. Daug Valančiaus daik
I Vilniaus kraštą, taipgi nurodi
SVARBUS
ŽYGIS
MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
lapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.
Šventuoju
sostu,
ministras
pir

tų dar butų galima surinkti
nėjo Lietuvos kariuomenės ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi. ...... 15'
mininkas
A.
Merkys
pareiškė
pas vietos gyventojus Medin
narsumą, o Lenkų kareivių bai
SVEIKATAI
spaudai, tuose santikiuose rei lumą; taipgi pareiškė, jei ne VIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
gėnų apielinkėse, dalis jų yra
kia skirti dvi grupes klausimų. Rusija dar Vilniaus nebūtume dina 27 vyrai, 2 moterys. >61 pusi.............................
Šiaulių ir Kauno muzejuose,
LIETUVOJE nors yra jau
— dviejų veiksmų drama; vaidina 4
tat. rodos, visai nesunku butų apie 1300 gydytojų, per 200 Vieni tų klausimų yra kilę jau į turėję.
vyrai, 2 moterys. 30' pusi.............................................. 15
juos surinkti ir tuo budu įkur sveikatos punktų, ligonių ka seniau ryšium su skirtingu kai
Iš vietinių trumpai pakalbė PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
ti dar vieną šiam miestui bu sos, tačiau sveikatos būklei, y- kurių konkordato nuostatų aiš jo vakaro vedėjas B. Versac sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..................
10kinimu, kiti yra nauji, atsira
dingą paminklą.
kas. Sugiedota Lietuvos him PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
pač kaime, dar daug reikia da
10 vyrų. .1 moteris. 23 pusi. ................................
Čia pat netoli nuo tų pačių Į ryti. Vyriausybė sveikatos ir dę ryšium su Vilniaus miesto nas, ir programas užsibaigė.
10
Šie .Lietuvos žemlapiai yra labai tiškus, nu
namų yra ir Vysk. Valančiaus; sanitarijos propagandai skiria ir srities gryžimu Į Lietuvos
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
Po p. Karpiaus kalbos ren PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama penVaidina 6 vyrai, 3 moteryskaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
vardo sodelis, kur Kan. Juo- j kasmet daug lėšų. Nuo Vasa Respubliką.
kant aukas Vilniaus krašto 3 vaikai.e.Ksmuose.
110 pusi.......................................................... 50'
Dėl
pirmųjų
klausinių
pasi

rėdami
šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinzapavičiaus iniciatyva pasta- j rio mėnesio pradėta leisti po
Lietuviams paremti suaukota PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
ti
su
Lietuvos
padėtimi: kurioje dalyje kas
kalbėjimai
su
šventuoju
Sostu
tytas M. Valančiui biustinis; puliarus, visiems suprantamai
$28.13.
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20<
randasi,
kur
susieina
rubežiai kitų šalių,
paminklas ir kitas — Nepri-' rašomas mėnesinis laikraštis, yra padarę žymią pažangą, ta Kadangi visas tos dienos PA VIDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
klausomybės
dešimtmečiui pa-'I “Sveikatos Patarėjas”, kurio čiau bažnytinių reikalų, kilusių i klubo pelnas buvo skiriamas rai, 3 moterys. 109 pusi............................................. 50<
.
ryšium su Vilnium, sutvarky
Reikalaukit “Dirvele”
minėti.
340 tūkstančių egzempliorių mas pareikalaus dar ilgesnio ■Vilniečiams, kurio liko $13.95, NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų,
iš
dabartinių
Rusijos
nuotikių.
Vaidina
28
Varniuose matyti ir daugiau; bus nemokamai siuntinėjama
<320 Superior Avė
Cleveland. Obi<
Elta. ' tai su aukomis viso susidaro _ vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pus!................... 60<
senų pastatų — tai buvusios j per ištisus metus visiems Lie laiko.
$42.08. Pinigai pasiųsta Lie
Rusų kareivinės bei kiti mūri tuvos kaimo gyventojams.
tuvos Generaliniam Konsula
J. A. Urbonas
niai pastatai. Vieni jų pasta
“Dirvos” Agentas Daytone tui New Yorke.
tyti Rusų valdžios, kiti — pa
Vakaro vedėjas ir rengimo
534 Michigan A v. Dayton, O komisijos pirmininkas B. Ver
imti seniau vyskupijai priklauf šiušieji namai. Pačiuose Var
sackas dėkoja visiems kalbėto
niuose yra nemažai žmonių ku
jams ir vietiniams pagelbininAKINIAI
rie prisimena stovėjusią Var
niuose Rusų kariuomenę, ku • VIENYBĖ — seniausias ir
galima gauti pas
PRANEŠKIT
Savininkas ir Kepėjasrią ir dabar dar tebevadina ka geriausias Lietuvių laikraš
9
®
D-RĄ MATULAITI
zokais. Jų čia buvę du-trys tis Amerikoje, einantis 52 me
Savo Antrašo Permainą
tus
ir
antrus
metus
populiariu
šimtai. Iš čia jie darydavę ir
(Lait)
Kuomet rengiatės persikelti
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
023 E. 141 ST.
♦
1155
East
79th St.
baudžiamasias ekspedicijas — Spaudos Bendrovė.
kitur gyventi, praneškit sa
Telefonas WAshington 3227
vo naują antrašą Dirvos Ad
taip iš čia jie buvo nuvykę
Prenumerata metams užsie
ministracijai, ne paštui, nes
kruvinoms žudynėms ir į Kra niuose
$7.00, pusei metų $3.75,
KONO RADIO
paštas nesiūs jums Dirvos į
Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai
žius, Kaltinėnus bei kitur.
3 mėnesiams $2.
naują vietą jeigu neprimoVestuvėms,
Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo
ELECTRIC & PHOTO
Varnių miestas tebeturi ir
kėsit. Parašykit mums už
SERVICE
Suv.
Valstijose
ir
Kanadoje
tą senovinį stilių. Ne tik gat metams $5; pusei m. $2.75.
lc atvirutę prieš persikėli
mą
į kitą vietą gyventi. —
13T VISADA PRAŠYKIT
8
hour
Photo
vių sutvarkymas, bet ir dau
Adresuokit
mums
trumpai:
Rūšis ir darbo
gelis namų yra senoviški, daug
*
VIENYBĖ
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.
garantuojama.
senesni negu siekia. Valančiaus
DIRVA
193 Grand Street
zrr
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Skani Lietuviška Duona

SKAITYKIT
VIENYBĘ

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS

NEW DEAL DUONOS
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į
PHONE:

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

Siuvėjas
SIUVA. TAISO IR VALO
RUBUS.
Paį.ma iš namų ir pristato.
895 East 128 Street
Tel. MU. 3549

We have some more good nevvs
for all you basketball lovcrs and
followers. Two of the teams that
made such splendid showing in lašt
year’s campaign are re-entered for
this year’s tourney. They are the
alvvays-to-be-reckoned-vvith, Dayton,
Ohioans and the Niagara Falls boys i
from Nevv York.
The Daytonites vvere runner-up
t champs lašt year, and Joe Goldick
vvrites, that nothing will stop him
from taking Minister Povilas Zade’kis (Lithuanian Minister to the
United Statės) trophy back to Day
ton this year. Manager Bruno Normand of Niagara Falls vvrites: — !
“We’re coming with more manpovver this year, so warn the other
elubs.”
And there vve have a couple of
threats, not only in the teams alone
būt even from the managers. The
J vvarning
from the Niagara Club is
not merely an idle threat. Those
vvho vvitnessed lašt year’s games
vvill vvell remember that it was only the lack of man-power that kept
Niagara Falls from going farther
in the tournament.
About one of our other entries
vve knovv very little. This is the
Štai trys Čhicagos Lietuvai entry of the Young Lithuanians Astės, kurios vaidina roles Mitzi, ~<~>ciation team of Wilmerding, Pa.
Kitzi ir Fritzi, puikioje muzi- Next vveek vve vvill have more inkalėje operetėje “KAI GĖLĖS formation, as Frank Zaikauskas,
president of the club vvill send in
ŽYDĖJO” (Blossom Time).
Jos yra: Ona Skeveriute, the team’s record, vvhich vve wil!
Christina Kriščiūnaitė, Estelle pass along to you.
Even at this early date we can
Rimkiutė.
Tą veikalą Clevelande matys picture this tournament as the tourvisi kas tik Įdomaujasi, nes nament of tournaments — and re
Pirmyn Choras atvyksta jį pa member folks, THIS IS A LITH
statyti čia sekmadienį, Kovo UANIAN TOURNAMENT — BY
31 d. Tėmykit, perstatymas LITHUANIANS, FOR LITHUAN
atsibus Little Theatre, miesto IANS!

I

auditorijoje, kur yra buvę ke
li kiti Lietuvių parengimai.
Vieta yra neperdidele, tikie
tai greitai parsiduoda. Kaina
padaryta po 50c,, 75c., $1, ir
$1.59, sulyg jūsų pasirinkimo.
Skubėkit įsigyti sau. tikietus.
Tikietai gaunami pas N. A.
Wilkelį, 6522 Superior avė.
Pirmyn Choras, kurį vado
vauja. K. Steponavičius, 1938
metais lankėsi Lietuvoje. Cho
ras atvyksta pilname sąstate
ir su savo orchestrų, taigi tu
rėsit pirmą progą matyti tik
rai meniškai pastatytą Lietu
vių artistų-mėgėjų operetę su
gausybe puikių dainų, kurios,
pasaulyje yra populiariškos ir’
mylimos.

MOTUZAI RODYS
NAUJAS FILMAS
Broliai Motuzai, kurie per
kelis metus rodė puikias Lietu
vos filmas, ir pereitą vasarą
nufilmavo Lietuvių Dieną New
Yorko Pasaulinėje Parodoje,
atveža parodyt tas filmas ir
Clevelando Lietuviams.
Prie to jie rodys kelias nau
jas filmas iš Lietuvos ir Vil
niaus užėmimą — Lietuvos ka
riuomenės inėjimą i Vilnių.

M. S. 36 KUOPOS
PRAMOGA
Lietuvių R.-K. Moterų Sąj.
36 kuopa rengia .kortavimo va
karą šeštadieni. Kovo 2, nuo
7:39 vai., p. Kundrotų name,
1035 E. 140 St. Dovanos ir
užkandžiai, įžanga tik 25c.
Malonėkit ateiti praleist linKomisija.
ksmai vakarą.

Bishop Pocahontas tilf
J. bušelis ’5elem’ i5 tono
anglies
Standard Pocahontas Rera anglia dcl furnaso
Great Heart Lump labaiar furneso
anRlis del 'wčiaus
Pennant Lump visai daug
mažai pelenų, ir mažai durnų,
šilumos
.
Champion Lump kaitri anglis . .

F. BARANAUSKAS

1 Komer Wood
|
S
|

K

Venslovas

Requests for National
Basketball Tournament
Entry Blanks Coming
In

Gera Anglis

Birutės Bendrovės šėrininkų metinis susirinkimas Įvyks
Lietuvių salėje, ketvirtadienį,
Vasario 29 d., nuo 8 vai. va
kare. šėrininkai prašomi da
lyvauti.
Valdyba.

C.

By' Geo.
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$9.50
$8.40
$8.90

NOTĖS ON
LITHUANIA
Vilna University
In accordance with changes in
the staffs of the University of Vy
tautas the Great in Kaunas and the
Vilna University in Vilna, certain
faculties are being transferred from
the former to the latter. So far
the teaching personnel of the Liberal Arts and Laws Faculties have
been transferred from Kaunas, and
it is possible that from next autumn
the Theological and Philosophical
Faculty or the Natūrai Science and
Mathematical Faculty will follow.
The buildings of the Vilna Univer
sity are somewhat • scattered in
various parts of the city. There
are, however, in the centrai build
ings in St. John and Castle Streets
seven large houses of three to
four stories, with halls, auditoria,
privalė dwellings and shops — in
all some 249 rooms, while the en
tire University has twenty-eight
houses. Unfortunately centrai heating has never been installed; instead there are 656 stoves. Vilna
University possesses a large and
ancient librąry, with about half-amillion volumes.

THE SUITORS ARE
COMING!

“Is there a young lady i n the
house?”
If there is, the suitors
vvill be here any day now, or rather they vvould be, here if this vvere
old time Lithuania. And vvhat clever suitors they vvould be! What
—we almost said — prevaricators.
Anyvvay they tell a tall tale. You
may find part of their interesting
approach in another section of this
issue under the heading of “Senoves Piršliai”. This and 370 pages
more of fine Lithuanian story telling may be yours if you order your
copy cf “KLAIDA” by Lazdynu
Peleda. The order to Kaunas vvill
be on its vvay in a fevv days, so
send at once your check or money
ANNOUNCEMENT
order for 70 cents to Lithuanian
Book-of-the-Month Club, 129 West
Those two very ambitious Puzin 88th Street, Nevv York City, New
L.B.C.
sisters, Misses Eva and Estelle are York.
opening a new dress shoppe. —
The opening dale is Saturday, March
BEAUTY SHOPPE
2nd, vvhen the curtains will be
Parsiduoda
thrown back on a gav new Spring
selection of ready-to-wear for the
Gerai išdirbta per 17 me
Misses and Women.
tų, daro didelį bizni, dirba
The Puzin girls have retained
5 operatorės; nuoma pigi,
the name “Milady’s” from
i
their forParduosim prieinama kaina,
mer Beauty Shoppe. And so it is:
nes norim pasilsėti, InforMilady’s Dress Shop) at 8909 Sumacijas gausite
perior Avė. In addition to dresses
DIRVOS ADMIN.
the shop is ofering a full line of
6820 Sunerior Avenue
hosiery, lingerie-, m iii i nery and accessories..
Drop in, where your patronage is
invited and your business is appreciated.

L

E V A’S
Dry

DR. P. P. PALSIS
GYDYTOJAS

ir

CHIRURGAS

11442 Superior Avė.
PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8
Ketvirtadieni ir Sekmadieni
rytais sulyg sutarties.

Paimam

$7.25

iš namų ir pristatomi
gatavus atgal.
y

Tel. Ofiso: CE 5859; namų CE 8296
■F'

ANNOUNCING • ’ ’
THE OPENING OF

MILADY’S
Dress Shop
at 8909 Superior Avenue

Saturday, March 2
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IT is not true that the width,
length, shape or šize of one’s
head has some connection vvith intelligence. This belief is just as
unfounded and falše as the one
that proc.laims a big chin as denoting will-power, a high forehead
shrevvdness, a sharp nose inquisitiveness, and large ears lack of culture. With the exception of extremely large or small heads (both
of which are rare), vvhich may be
indicative of mental defic.iency or
deterioration, the contour and size
of the head within normai limits,
has as much connection vvith intelligence as the number of bumps
on the head, the lines in the palm,
or the number of letters in the
name, Ii has been shown by postmortem examipation of brains that
intelligence seems to be correlated
with the number of convolutions in
the brain and the degree of their
complexity.
— Dr. Hyman Goldstein.

Ready

RUFUS Choate, a famous American lawyer offers his dying advice
— never cross-examine a woman!
‘Tt is of no ūse”, says Choate, “they
cannot eliminate the part that is
for you from that which is against
you.
They can neither combine,
nor shade, nor qualify. They go
for the whole thing; and the moment you begin to cyoss examine
one of them, instead of being bitten
by a single rattlesnake, you are
bitten by a whole barrelful.
I

Į Lietuviška

5

to
W ea r

22-50

/
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/
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F PANTS
To

TOPCOATS\

15.95

Order

3.95

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

RadiO

taisymo

{staiga

6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

never, excepting in a case abso-j
lutely desperate, darė to cross examine a woman." And who are
we to refute the advice of one so
learned ?

CONCERNING a recent RussianFinnish salience in the vicinity of
the Finish tovvn of Petsamo — I
lately inquired of Leland Leslie
Grubb, a young co-employee: “Do
you believe that the Russians. in
slaying several girls of Finland,
vvanted to . . .” Here I broke off,
Lee interrupting me with, “Wanted to — vvhat?” Confused by this
sudden break, I unthinkingy blurted out, “Petsamo!” (Pet sa mo).
“Well,” Lee retorted vvith a laugh,
“it all depėnds on vvhether the gals
there are pretty.”
“Duty is.the demand of the hour”.
—Goethe.
•
“Who escapes a duty avoids a
VERIFYING the inereasing imgain”.—Theodote Parker.
portance of glass, Discovery reveals
“Conceit i s God’s gift to little
that some new uses for glass are men.”—Bruce
Barton.
the manufacture of brieks, safetyą;
•r*
razor blades, gramophone records,
EDITOR’S NOTE — We wish to
wool, and clothing.
Being very
thank all those readers who have
strong, the glass brieks have anoth
expressed their interest and enjoyer material advantage over the ordinary variety in that they can be ment in Jay Dee’s Column. We
wish also to thank the author and
made transparent, translucent, or
opaque according to its intended ūse. contributor of said column for his
Homes utilizing glass brick con- notable work.
struction require no other window than that used for view. That • If you tell your wife how much
ever perplexing “old razor blade” you make, she immediately doubles
problem could be satisfactorily solv- your expenses and you have to
ed using the newer glass type since make twice as much to break even
they can be easily dispensed vvith the next year.
after using by erushing them underfoot.
Greater clarity and less
distortion in reproduetion of sound
SUITS
are the outstanding characteristics
TOPCOATS
of Gramophone records made of
glass.
Many new and beautiful,
Made to
fabries of glass are claimed to pos- |
Measure
sess redeeming featurės.

EVA PETRAITIS |

CLEVELAND RADIO SERVICE

X

ę

6903 Superior Avė.

ENdicott 0499

| Lietuviška Didelė Išdirbyste
=

Langams užtraukti Blindų (Shades)

f

VENETIAN BLINDS
DABAR

=

=

LAIKAS

sHArzs

JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
SAVO LANGUS SU

PUOŠTI

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

I
=

STATĖ WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St • J. Pečiulis, Sav.
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Pranešimas ir Kvietimas

FEATURING NEW SPRING STYLES
READY-TOAVEAR FOR
MISSES and W0MEN.

Duokit mums išvalyt ir pagražint jūsų rubus

DRESSES - HOSIERY - L1NGER1E
M1LLINERY and ACCESSOR1ES

Lietuviška Rūbų Valymo ir Taisymo Įstaiga

(Lietuvis)
/

INCREDIBLE as it may seem,
it is nevertheless possible that someone exists who has never uttered
a falsehood — certainly not Washington.
The masses in general,
however, will truthfully acknowledge
affirmation of this excerpt from
the New York Post:
“ ‘Yes, my
good friends orated the lecturer,”
some admire Moses, who instituted
the old law, and some Paul, wlio
spread the new. Būt which char
acter in the Bible has the largest
following?* As he paused, a voice
from the back of the hall shouted,
‘Ananias’ ”. You don’t “verstehen?”
Then look up the character of Ananias in your Bible History.

$

T
Senas Drapanas padarom £
kaip naujas, išvalom ir -į
sutaisom.

Y

Coal

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

Cleaning

By Jay Dee

Ėst eile and E ve Puzin.
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LIETUVIU SALĖS
REIKALAIS

Siųskit pinigų į Lietuvą sa
viškiams Velykų dovanų da RENGIAMA 20 METŲ SALĖS
bar. Dirvos agentūra jums pa ĮSIGIJIMO PAMINĖJIMAS
tarnaus. Pinigai Į Lietuvą ir
Lietuvių Salės Bendroves di
i atgautą Vilniaus kraštą eina rektoriai
ir specialė komisija,
. gera tvarka.
išrinkta metiniame susirinki
me, turėjo savo jau porą po
sėdžių aptarimui salės reikalų.
PETRAS BALTRENekurie darbai ir planai bus
aptariami ir vykinami paleng
NAS IMSIS ARENOJ va ateityje. Bet šiuo tarpu
Keturi Dusek broliai imti- nutarta surengti didelį Lietu
kai dalyvaus imtynėse Arenoje vių Salės įgijimo 20 metų su
Kovo 4 d., jie visi turės po pa kaktuvių paminėjimo vakarą
skirą oponentą. Lietuvis Pet ir pradėti vajų kėlimui pinigų
ras Baltrūnas imsis su vienu “sudeginimui” salės morgičio.
Sukaktuvių vakaras bus sek
iš jų, Joe Dusek.
madienį, Balandžio 28 d., Lie
tuvių salėje. Bus sudarytas
smagus
programas ir visoki
©NUTEISTI MIRTI. Du užpuolikai plėšikai, Joseph Di pamarginimai.
Marco ir Anthony Cirasole, kū Apie tai tai plačiau bus pra
rie Sausio 24 d. užpuolę apiplė nešta toliau.
Visi Clevelando Lietuviai tu
šimo tikslu Erdody krautuvę
ant Euclid avė. nušovė jos sa ri rūpintis savo salės rėmimu
vininką, tapo nuteisti mirti ir išlaikymu^ Salės šėrininkai,
elektriškoje kėdė i e. šis teis kurie bėdavoja kad bendrovė
mas yra vienas iš trumpiausiu nemoka dividendų, privalo at
laiku įvykusių teismų, po pa eiti į salę, daryti biznį, ir ne
pildytos žudystės. Abu bandi trukus sale atsikratys savo
tai paeina iš Brooklyn, N. Y. skolų, moderniškai pasitaisys,
ir dar galės mokėti šėrinin©ORLAIVIO KELIONĖ. Va kams dividendus.
sario 27 d. iš Detroito skrido
To galima bus sulaukti į ke
į Pittsburghą. Clevelande pa lis metus, nes salės morgičius
ėmė tris pasažierius ir skrido nedidelis.
Pittsburgho linkui. Ten nu Draugijos, jeigu noriai rems
skriaus negalėjo nusileisti, neš salę, agituos savo narius, lan
aerodromas buvo apimtas mig kytis ir būti klubo nariais, ir
los. is ten skrido atgal Į Cle- gi gali netrukus sulaukti sau
velandą, bet čia atskridus ir I smagios, naujienos: galės savo
čia jau rado miglą, aerodromo narengimams gauti dykai salę.
prižiūrėtojai neleido jam nusi- Bet to visko nereikia tikėtis be
leisti, siuntė atgal i Pittsbur- nasidarbavimo. Visoki bizniai
ghą. Ten vėl neleido nusileis eina sunkiai, nelengviau ir sa
ti, ir lėktuvas ture.io skristi į lei gyvuoti, be visuotinos pa
Buffalo, kur oras buvo tyras ramos.
ir galimą buvo nusileisti, Iš
Taigi, visi į talka Lietuviu
ten traukiniu pasažieriai iš- Salei!
vežti į Pittsburghą.
Specialė Sales Komisija:
Julė Salasevičienė,
©FEDERALĖ VALDŽIA šį
Paulina štaupienė,
fiskalį metą, kuris baigsis 30
K. S. Karpius,
d. Birželio, Ohio valstijoje viChester G. Zuris,
valdiškiams
pastatams
šokiems
A. Skarnulis,
ir nuosavybėms Įgyti išleidžia
P. P. Muliolis,
$248,166,425. WPA. savo ke
Ignas Visockas.
liu Ohio valstijoj leidžia $201.Specialė Komisija:
223,088, PWA — $26,448,370.
©VIEŠI DARBAI Clevelan
de turės būti sumažinti pusiau
SLA. 14 KUOPOS
dėl to kad miesto valdyba ne
VAKARAS
turi pinigų pridėti savo dalį
prie valdžios skiriamų sumų
SLA. 14 kuopa rengia sma
tokiems darbams vesti. Vie gų viešą vakarą Lietuvių salė
šų darbų darbininkų eilės tu je šeštadienį, Kovo 9, nuo 8
rės būti sumažintos nuo 30,000 vai. vakare. Bus kortavimas
iki 15,000, sako mayoras Bur- su dovanomis ir užkandžiu, tik
ton.
už 25c.
Į
ši darbą surošti pasiėmė 14©ŽIEMA jau visiems įkirė- tos kuopos moterys, Į komisiją
jo, Oras mainosi nuo viduti- neįsileido nei vieno vyro, bet
nio į šaltą, beveik kas pora
dienų, ir nematyt jokio žiemos į vakarą užprašo visus!
paleidimo.
CLEVELANDO LIET. DAR
© PRIEŠ TAKSUS, CIeve- ŽELIO piknikui šią vasarą die
lando Darbo Federacija nutarė na paimta Sekmadienį, Liepos
priešintis Mayoro Burton siu- 28 d., Camp by-Heck.
lomiems 8.2-mill opera vimo
DIRVOS jubilejinis piknikas
taksams, Balsavimai bus Ko- bus Birželio 23 d.
vo 27 d.
Vaizbos Buto — Birželio 9
d.
Visi Camp by-Heck.
©STATYBOS DARBAI Cle
velande prasidės už kokių 30
dienų ir numatoma kad staty MOTERIMS IR PANELĖMS
ba šymet bus pusėtinai didelė, SVARBU. Lietuvaitės sese
rys, Estelle ir Eve Puzin, ati
didesnė negu buvo pernai.
daro moteriškų suknių, kojinių
©LENKAI Clevelande visų ir kitokių reikmenų parduotu
pažiūrų ruošia didelį viešą kon vę antrašu 8909 Superior avė.
certą, kuriam sutraukta penki Atidarymas Įvyksta, šeštadieni,
žymus artistai, tarp jų ir Jan Kovo 2 d. Apsilankykit pa
Kiepura. Visas pelnas eis nu- matyti jų turimų naujų pava
• kentė juslėms nuo karo Len sarinių reikmenų gausybę.
kams gelbėti. Lietuviai nesu
sitaria nei Nepriklausomybės
©EAST 79TH STREET gydieną bendrai minėti,
ventojai prieš keletą dienų paLe to, Kovo 3 d. paskirta vi kėlė protestą ir surengė dešame mieste Lenkams atiku monstramj ą reikalą u darni kad
rinkimo diena.
prie gatvekarių bėgių butų pa
taisyta gatvė. Gatvė yra la
bai duobėta ir sunku pavažiuo
BIRUTĖS B-VĖS ŠE- ti automobiliu.

RINIMKAMS

CLEVELAND,
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SIUSKIT LIETUVON
VELYKŲ DOVANU

6820 SUPERIOR AVĖ.

ENdicott 4486

VELYKOMS
Purity CIeaners STailoring Co.
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų Taisymas
Mrs. Vįc Anderson

1533 E. 86TH ST.

CEdar 9345

