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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS ;

RAGINA MESTI IŠ 
UNIJŲ SUKČIUS

Washington, D. C. — Se
natorius Norris, veteranas i 
liberalas ir kovotojas už į 
darbo įstatymus, atsišau
kia į darbininkų unijas ra
gindamas išvyti, atsikraty
ti iš savo tarpo įvairius iš
naudotojus, sukčius, apga
vikus, kurie įsilenda vado
vauti unijas ir pridaro, vi
sokiausių niekšysčių dar
bininkų vardu.

Cleveland. — Westing- 
house Electric and Mfg. 
Co. pakėlė savo tam tikro 
skyriaus 600 darbininkų 
mokestis 12 nuoš. daugiau.

Ta kompanija turi 57 iš- 
dirbystes įvairiose šalies 
dalyse, kuriai dirbą 48,500 
darbininkų.

Manila, Filipinų Salos.— 
Čia sustreikavo cukraus 
laukų darbininkai. Sako
ma streikuoja. .apie 25.001'

VOKIEČIAI stato Len
kus nrie darbų Vokietijos 
dirbtuvėse ir ukėse. Apie 
310,000 karo nelaisvių jau 
dirba, ir dar žada parga
benti 200,000 darbininkų iš 
užimtos Lenkijos;

PLIENO gaminimas pa
sirodo pradeda lyg mažėti. 
Gamyba neapdirbto plieno 
nupuolė pusantro punkto 
iki 81 Vi nuoš. normalio.

Apdirbto plieno pirkimas 
atsigriebė po švenčių meti1 
aplėtėjimo.

BRITANIJA sulaikė ta
bako importą iš Amerikos 
iki karo pabaigos. Mano
ma kad tų užsakymų dau
gumą duoda Turkijai, pa
gelbėjimui tai šaliai laiky
tis sutartyse prieš Rusiją 
ir Vokietiją.

VOKIEČIŲ kareiviai pa
ėmė į savo žinią geležinke
lį kuris eina per Rusų lai
komą užimtą Lenkijos da
lį. Tuo geležinkeliu Vokie- 
čia i gauna iš Rumanijos 
sau reikmenis. Rusai taip 
pat sutikę leist Vokiečiams 
operuoti aliejaus šaltinius 
Rusų užimtoje Lenkijoje.

7 užmušta. Netoli Au
gusta Springs, Va., trauki
niai užlėkę ant dviejų au
tomobilių važiuojančių per 
bėgius užmušė 7 žmones.

LONDONE pereitą sa
vaitę ištiko sprogimų, ku
riuose užmušta 5 žmonės, 
50 sužeista.

KORI BRITŲ santikiai 
su Sovietų Rusija? Cham- 
berlain dar vis vengia vie
šai pareikšti ar Britų val
džia ims kokių žygių prieš 
Sovietus, dėl jų neteisėto 
nžnuolimo Suomijos. Kiti 
Britų diplomatai nori nu
traukimo ryšių su Rusija.
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IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

SOVIETAI SMARKIAI PULDINĖJA SUOMIŲ
MIESTUS LĖKTUVAIS

VOKIEČIAI JIEŠKĄ 
TAIKOS

Helsinki, Suomija, Sau
sio 24. — Žiaurus raudono
sios armijos pasikėsinimai 
užpulti Suomius šiaurry
čiuose nuo Ladoga ežero, 
kur ištisą laiką atsibuna 
susirėmimai, Suomių tapo 
atmušti “su dideliais nuos
toliais” užpuolikams.

Šis didysis Rusų puoli
mas sakoma buvęs 
tas raudonųjų vadų, 
išgelbėti dvi Sovietų

įsaky- 
tikslu 
karei

vių divizijas Suomių ap
suptas prie Aittojoki, ku
riems gręsia badavimas.

Rusų kareiviai, veikdami 
atokiau nuo savo susisieki
mo linijų, išbadėję valgo 
užmuštų arklių mėsą.

Pastarų dienų Rusų pa
stangos pulti Suomius da
vė jiems nuostolius: apie 
1000 užmuštais ir daug su
žeistų.
žeistų. Daug Rusų miršta 
kuomet sužeistiems šalty
je nepriduodama pagalbos

Nekurie tėmytojai tikri
na kad sumušimas Sovietų 
kariuomenės šiaurrytinia
me fronte prie Ladogos ga
li pražūtingai atsiliepti į 
visą Rusų šios žiemos ka
riavimą. Nežiūrint smar
kių raudonųjų artilerijos 
veiksmų, Suomiai sako at
mušė užpuolikus “su dide
liais nuostoliais”.

Suomiai praneša atlikę 
kelis pasekmingus oro žy
gius, atsilyginimui Rusams 
už jų oro puolimus. Suo
miai net buvę nuskridę į 
Sovietų karo stovyklą Es
tijoj, iš kur raudonųjų lėk
tuvai daro puolimus Suo
mių miestų.

Kituose frontuose Suo
miai taip pat atmušė pasi
kėsinusius juos pulti rau
donarmiečius.

Sovietų lėktuvai deda di
džiausias pastangas sprog
dinti Suomių miestus. Už
puolimus daro šimtais lėk
tuvų kasdien.

Dienoms ilgėjams, bijo
ma . kad Rusai padidins sa
vo oro puolimus.

TYRINĖS TOLIAU. At
stovų Rūmų komiteto pir
mininkas Dies ir jo komi
tetas tyrinėjimams prieš
valstybinių elementų veiki
mo, nori gauti daugiau pi
nigų savo tyrinėjimų vedi
mui toliau.

Maskva, Sausio 22 d. — 
Sovietai pareiškė pasauliui 
kad 16-tose Lenino mirties 
sukaktuvėse jie baigs karą 
apsidirbdami su Suomija 
greitomis, kad nespės nei 
kitos šalys įsikišti.

Matysim kiek šis Sovie
tų pasigyrimas bup vertas.

BRITAI NETEKO 23
KARO LAIVŲ

Londonas, Sausio 24. — 
Užėjęs ant minos, Šiaurės 
juroje susprogo Britų ka
riškas laivas “Exmouth,” 
1,475 tonų didumo. Su j no 
žuvo apie 200 vyrų. Tai jau 
23-čias Britų laivas nu
skendęs šio karo bėgiu.v v v ■

Viduržemio juroje Sau
sio 22 d. nuskendo Italijos 
pasažierinis laivas. Jame 
buvusių 412 žmonių išgel
bėta. Žuvo tik keletas lai
vo darbininkų. Laivas nu
skendo po sprogimo.

BRITAI ir Prancūzai 
šio karo bėgiu sako pas
kandino pusę Vokiečių sub- 
marinų kiek jie turėjo ka
ro pradžioje. Naujų sub- 
marinų statybai Vokiečiai 
turi visokių kliūčių.

esa- 
šalių

SUOMIJOJE sako 
ma apie 20,000 kitų 
laisvanorių kariautojų, ku
rių dauguma yra Švedai. 
Labiausia jiems reikalinga 
lėktuvų ir šautuvų, be ki
tų reikmenų.

VALSTIJOS pro- 
Bri tani jai už su- 
jurose Amerikos 
laivų, varymą jų

SUV.
testuoja 
laikymą 
prekinių 
į savo arba Prancūzų uos
tus ir krėtimą. Krečiama 
kad nebūtų gabenama Vo
kiečiams reikmenys ir laiš
kuose pinigai iš Amerikos. 
Tie krečiami laivai būna 
perilgai sutrukdomi. Britai 
už laivų sutrukimą kaltina 
pačius laivų viršininkus, 
kurie atsisako suteikt^in- 
formacijas ir kitaip gelbė
ti daryti laivuose kratas.

JAPONIJA labai susiru- 
pinus dėl išsibaigimo jos 
prekybinės sutarties su S. 
Valstijomis. Tuo budu Ja
ponijos prekybinė padėtis 

į lieka Amerikos malonėje, ikoje.

Londonas, Sausio 21. — 
Eina gandai kad Vokiečių 
diplomatai lankosi neutra- 
lėse šalyse siūlydami grei
tas karo paliaubas, skelb
dami jog Hitleris sutinkąs 
pasitraukti iš valdžios ir 
užleisti vietą Gen. Goerin- 
gui. Jeigu tos sąlygos ne
busią priimtos, Vokiečiai 
grasina “atidaryti praga
rą” ir užvelti smarkų karą 
visuose frontuose.

Tie gandai sako buk 
kiečiai sutinką apleisti 
koslovakiją, Lenkiją ir 
striją, su ja sudarytų 
tai muitų uniją.

Kiti sako jog tai esą tik 
gandai, leidžiami pačių Vo
kiečiu sukėlimui nesutiki
mų Prancūzų ir Britų gy
ventojuose.

Popiežius iš savo pusės 
esąs pasiryžęs tarpinin
kauti jeigu tik matytų ga
limybes grąžinti Europoje 
taiką.

Vo- 
če- 
Au- 
tik-

800 SUŠALO. Šanghai, 
Kinija. — Trijų dienų di
deliame šaltyje čia mirė 
800 vargšų žmonių, dau
giausia skurdžių vaikų, pa
bėgėlių iš karo sričių.i

I VOKIEČIŲ karo lėktu- 
j vai pirmu kartu kelių sa
vaičių bėgiu, Sausio 24 d. 
mėtė bombas ant Britų že
mės. Priešo lėktuvai apsi
lankė šetlandijos salose ir 
bandė padaryti nuostolių. 
Britų vijikai lėktuvai paki
lę užpuolėlius nuvijo.

VAKARŲ FRONTE nė- 
ra jokio veikimo. Maži Vo
kiečių pabrolių pasikėsini
mai priartėti Prancūzų li
nijų atmušti.

BROWDER, Amerikos 
komunistų vadas, prisipa
žino teisme naudojęs sveti
mus vardus gavimui sau 
pasportų savo kelionėms į 
Europą 'ir Rusiją. Už tai 
priteistas 4 metus kalėti 
ir užmokėti $2,000 pabau
dą. Jo gynėjai padavė dar 
apeliacija.

Prie Browdero įkaitinta 
dar keli kiti komunistai už 
klasta vimą pasų. Vienas 
jų yra Kaune gimęs Žydas, 
Schaltan. kuris pasportus 
imdavo kitų vardu, saky
damas jog gimęs Ameri-

NORI PADIDINT ŠA 
LIES SKOLAS IKI 

50 BILIJONŲ

Washington. — Iždo se
kretorius Morgenthau pri
rodinėja kad Suv. Valsti
jų skolos turi būti pakel-1 
tos iki 50 bilijonų dolarių i 
ir kad biudžetas reikia su-f 
balansuoti mažinant išlai-: 
das ir padidinant taksus.

Kongreso įvairios komi
sijos visomis pusėmis kar
po Prez. Roosevelto ir val
džios departamentų kaštų; 
skaitlines.

REMIA SUOMIJOS 
PASKOLĄ

Washington. — Valsty
bės departamentas užgyrė 
teikimą netiesioginos pa
skolos Suomijai. Eina ta
rybos apie davimą 60 mili
jonų dolarių kreditų pirki
mui Amerikoje reikmenų.

New Yorke mirė nuo iš- 
badėjimo viena 69 metų ne
tekėjus moteriška, kurios 
namuose vėliau rasta ban
kinių knygelių su $40,000 
bankuose. ,

IšŽUDe 4,000. Centrali- 
nė Kinų valdžia praneša 
kad jos kariuomenė- užklu
pus Japonų diviziją išžudė 
4,000 ir 7,000 sužeidė.

Nušovė tėvą. Wilming- 
ton, N. C. — Kilus šeimy
ninei muštynei, 13 m. am
žiaus duktė nušovė savo tė
vą bijodama kad jis nesu
muštų motinos ir jos.

NUŠOVĖ 44. Montgo- 
mery, Ala. — Medžiotojai 
valstybinėje girioje nušovė 
44 briedžius.

MIRĖ BORAH. Garsus 
Amerikos politiškame gy
venime veikėjas ir kovoto
jas, Senatorius William E. 
Borah, 74 metų amžiaus, 
mirė Washingtone, atsto
vaudamas Idaho valstiją. 
Kaipo toks žymus asmuo, 
buvo atitinkamai valstybi
niai pagerbtas Kapitoliu- 
je, o iš ten išlydėtas trau
kiniu į savo valstiją palai
dojimui.

< __________________

. 200 UŽMUŠTA. Kinijo
je, Yangtze upėje susidū
rus dviem laivam, užmušta 
ir prigėrė 200 žmonių.

STALINO LINKĖJI 
MAI LIETUVAI

su
su-

KAUNAS. — Ryšium 
Stalino 60 metų amžiaus 
kaktųvėmis Lietuvos užsienių 
reikalų ministras Urbšys pa
siuntė jam Gruodžio 21 d. svei
kinimo telegramą.

Į sveikinimą Stalinas Gruo
džio 25 d. atsiuntė tokį atsa
kymą:

“Dėkoju. Jums, Pone 
tre, už sveikinimus, 
stiprėjimo draugystės 
Lietuvos Respublikos ir 
tų Sąjungos 
klestėjimo.”

Minis-
Linkiu 

tarp
Sovie-

ir Jūsų tėvynės

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

krašte užregis- 
ne Lietuvos pi-

.V. y.

perduota Lietu-

Nagius - Nagevi- 
koją.

Lietuvos 
atstovu

atplaukė 
įvairiomis

VILNIUS, Sausio 16 d. — 
Vilniaus universitetui pradėjus 
pradėjus normaliai veikti, iš
rinktas rektorium P rot. Myko
las Biržiška.

—Vilniaus 
truota 73,371 
lietis.

*
KAUNAS, Sausio 19 d. — 

Klaipėdos uosto laisvoji zona 
Sausio 15 d. 
vai.

—Dr. Gen. 
čius nusilaužė

—Adv. Susanne P. Shallna 
sutiko ir paskirta 
Raudonojo Kryžiaus 
Suv. Valstijose.

—Iš Suv. Valstijų 
pirmas laivas su
Amerikos prekėmis Lietūkiui. 
(Pastaba: per paskutinius ke
lis mėnesius Lietuva per “Lit
am Corporation”, 157 Chamber 
St., New York, užpirko skysto 
kuro (gasolino, žibalo), tepalų, 
alyvos, žaliavos fabrikams ir 
kitokių prekių už 250,000 dol., 
išviso išėjo keturi laivai. Be 
to, “Sodyba” pernai buvo už
sakius 13 elektrinių inkubato
rių po 2,000 dol., kurie irgi bu
vo išsiųsti Gruodžio mėn.)

—Sausio 16 d. Lietuvoje vėl 
gryžo šalčių banga. Tempera
tūra siekia 34.5 žemiau 0 F.

—Užbaigta ir atidaryta Re- 
kyvos elektros stotis (netoli 
šaulių).

—Steigiama Įstaiga ryšiams 
su Amerikos Lietuviais palai
kyti ir stiprinti.

Iš VATIKANO praneša 
jog gali įvykti santikių su- 
traukymas tarp Su v. Val
stijų ir Sovietų Rusijos, dėl 
Rusijos užpuolimo Suomi
jos.

išvežimą

sutartimi 
bus par-

J uškos, tilpęs 
Tuo laišku vie-

LIETUVOS MOKYTOJŲ Są
junga Gruodžio pabaigoje tu
rėjo savo suvažiavimą Kaune. 
Ta proga buvo suruošta eks
kursija Į Vilnių ir Gruodžio 29 
mokytojai išvyko apsilankyti 
istorinėje sostinėje.

•
LIETUVOS OBUOLIŲ eks

portas, kuris 1939 m. ėjo iš
imtinai į Vokietiją, atnešė 1

J milijoną litų. Obuolių ekspor
tuota 263 vagonai, o 1938 m.—- 

| 221 vagonas. Prasidėjęs ka
ras normalų obuolių 
šiek-tiek trukdė.

•
PIENO produktų, 

su Sovietais, šymet 
duota Rusijai už 9,300,000 lit.

•
KIPRAS PETRAUSKAS, o- 

peros dainininkas, tikrai buvo 
sustreikavęs. Tą liudija laiš
kas Valstybės Teatro direkto
riaus, D r. A. 
Lietuvos Aide.
sai artistas Petrauskas kvie
čiamas gryžti Į Valstybės Te
atrą ir vėl tęsti savo darbą. 
Sustreikavo dėl spaudoje pa
reikštos tam tikros kritikos.

•
SUČIUPO VAGILIUS. Ku

piškyje, Subačiuje, Sudergyje 
būdavo išplėšiamos krautuvės, 
darbas atliekamas nakties lai
ku. Buvo aišku kad plačioje 
apielinkėje veikia didelė vagių 
gauja. Galop Viešintų polici
ja su vietos šauliais Gruodžio 
23 d. susekė didelės vagių gau
jos lizdą. Į pagalbą buvo iš
kviesta Kupiškio policija. Bu
vo suimti 5 asmenys: Petru- 
kėnas, du broliai Stukai ir du 
broliai Matekoniai. Keletas ve
žimų vogtų daiktų buvo rasta 
paslėpta Jodvilių k. klojime. 
Vogtų daiktų buvo rasta ir pas 
Matekonis, Pajuodupės k.

•
DR. JONAS ŠLIUPAS, gy

venantis Palangoje, apdovano
tas universiteto garbės dakta
ro laipsniu. Apdovanojimo iš
kilmėms buvo suruoštas pro
gramas. Dr. šliupas, nežiū
rint savo apie 80 m. amžiaus, 
vis aktyviai dalyvauja visuo
meniniame gyvenime.

•
KAUNO Birutiečių skyriaus 

pastangomis keli desėtkai bied- 
nų Vilniečių šeimų buvo par
gabenta Į Kauną švęsti Kalė
das su Lietuviais turinčiais ga
na maisto ir visko.

•
SUVAŽINĖTAS 110 METŲ 

SENUKAS. Užvenčio valsčiu
je, Volungių k., gyveno 110 m. 
amžiaus S. Bortkevičius. Jis 
prieš šventes kur tai ėjo šiau- 
lių-Tauragės plentu ir pakliu
vo po autobusu, kurio buvo 
vietoje užmuštas.

SULAIKĖ ŽMOGŽUDĮ. Pa
kruojo vals., Petrašiūnų kaime, 
nesenai buvo nužudytas J. Pet- 
ropavičius. Kriminalinė poli
cija išaiškino kad Petropavičių 
apiplėšimo tikslu nužudė Šiau
lių miesto gyventojas J. Valiu
lis. žudikas suimtas ir kaltu 

| prisipažino.



i. MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

llNSYLVANI JOJE Valdyboje Reikalinga
Permaina

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

PAKLIUVO. Juozas Rugie
nius, 23 m. amžiaus, iš West 
Pittston, Pa., gavo kalėjimo 
nuo 5 iki 10 metų už vagystes. 
Vagysčių jis papildęs 74, už 
visas turėtų kalėti 253 metus.

Rugienius 
kalėjimo ir
Kaliforniją; ten taip pat užsi
ėmė vaginėjiriiais, ir apkaltin- 

pavogimą automobilio, 
į kitą val- 

pakliuvo po 
Įstatymais, 
užklausė jo 
su kaltinin- 

Ilgai tylė-

buvo pabėgęs iš 
buvo išvažiavęs į

tas už 
kuriuo pervažiavęs 
stiją. Už tai jis 
federalės valdžios

Teisėj as Jonės 
kaip jis pasielgtų 
ku būnant tribūne,
jęs Rugienius atsakė: nubaus
tų. Teisėjas sako: baudžiu ta
ve, nes esi pavojingas visuo
menei jau nuo mažens.

$10 VILNIEČIAMS 
PAREMTI

Slavinskas, iš Duųues- 
Grant Avenue Hotelio

A. P. 
ne, Pa., 
savininkas, rašo Dirvai:

“Linkėdamas laimingu 1940 
metų čia siunčiu $2.00 už at
naujinimą Dirvos prenumera
tos, taip pat siunčiu $10 per-■ 
siuntimui į Lietuvą Vilniaus 
krašto šelpimui, kad Vilniaus 
Lietuviai nebūtų alkani ir kad 
butų stiprus Vyrai atbudavoti 
Vilnių ir Vilniaus kraštą; kad 
Vilnius ir Vilniaus kraštas ir 
kartu visa Lietuva butų gra
žesnė ir prakilnesnė.“

Jo auka parsiųsta Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui New 
Yorke.

SPRINGFIELD, O

*— 
Gana SLA. Nariams Žaisti Kryžiukais prie At-Į 

gyvenusių Senos Valdybos Narių Vardų! 
Permaina Atneš Organizacijai Progresą!

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Viso

Už Centro Kėlimą 57 
Kuopos; Prieš — 41
SLA. organe Tėvynėje pra

nešama kad už SLA. centro kė
limą į Pittsburghą balsavo 57 
Pennsylvanijos kuopos.

i už kėlimą paduota 1,063 balsai, 
i Prieš kėlimą balsavo 41 kp.
i ir paduota 1,036 balsai.
! Bet su kėlimu nesiskubina- 
! hia, redakcija pastebi kad dar 
Į sykį komisija patikrins balsus 
! prieš skelbiant savo raportą.

VALDYBOS NOMINACIJOS i
L 1

kad

Kasyklos buvo į 
niekas nemokė-

ANGLIES BUTLEGERIA- 
VIMAS. Valstija turi bėdos, 
negali jokiu budu sulaikyti an
gliakasių kurie buk tai nelega
liai patys savo naudai kasa an
glį ir pardavinėja.

[ tai žiūrint nesimato nieko į 
pavojingo ir nelegalio. žmo-; 
gus užsidirba sau pragyvenimą. 
kaip išmano, 
apleistos ir
jo mokesčių, nenorėjo prisiim
ti kaip nuosavybės. Tokių ka
syklų yra 2500 apie Shenan
doah, jose dirba 9000 anglia
kasių, jie dirba kasdien, iška
sa po 20,000 tonų anglies.

Tose kasyklose jau užmušta 
58 tokių “butlegerių“ anglia
kasių.

Kai būvu Demokratiška ad- 
įpinistracija valstijoje, buvo 
rėkiama kad ji neapsaugoja 
privačio turto. Dabartinis gu
bernatorius yra Republikonas, 
bet pasirodo ir jis nieko nega
li padaryti.

..Viskas yra. tik riksmas iš 
priešingos pusės, daugiau 
ko.

VILNIEČIAMS ŠELPTI $40. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pą- 
šalpinė draugija metiniame su
sirinkime Sausio 7 d. nutarė 
paskirti iš draugijos iždo $25 
ir dar susirinkime dalyvavusie
ji nariai sudėjo $15, taigi viso 
pasidarė $40, ir persiuntė Lie
tuvos Konsulatui Chicagoje.

Aukavo: Pranas Kripas $5. 
Pranas Kemzūra $1.50.

Po $1: Petras Ragauskas, 
Jonas Sumansky, Juozas Sus- 

Jonas Plioplis,
Kuškis,

M.
M. 

po 25c.

nie-

DIDELI ŠALČIAI. Jau 
Kalėdų čia laikosi didelis 
tis, nors sniego nėra. Tempe
ratūra nuėjo žemiau 0, daug 
medžių plyšta ir daug vaisme
džių sugadinta. Nuo šalčio 
mirė du žmonės.

nuo 
šal-

to dirbo 4
3 dienas 

Yorke su- 
išyežioto-

DARBAI. Anglies kasyklos 
sausio pirmas dvi savaites iš
dirbo 12 dienų. Po 
dienas, ir pagaliau 
savaitėje. Dėl New 

’ streikavimo anglies
jų nesą kur dėti anglies. Ko 
tie anglies baronai neišgalvoja.

Už taksų nesumokėjimą čia 
pradėta parduoti daugelio ne
judamas turtas — apie 10,000 
nuosavybių. Bet Lietuvių jų 
tarpe yra tik pora tuzinų.

Jonas J. Nienius.

WATERBURY, CT.

susidėjęs iš 
dainų bei 

Po progra-

buvo Er- 
Kalbas sakė

P A VYKO. Waterburio Lie
tuvių Vaizbos Buto surengtas 
pasilinksminimas Sausio 14 d. 
pavyko gerai. Pirmiausia at
likta programas,
kalbų ir muzikalių, 
šiaip paįvairinimų, 
mo tęsėsi šokis.

Programų vedėju 
nestas Mažaika.
pats Mažaika, Dr. M. J. Col- 
ney, J. Smitkus, S. Lukas, P. 
Krugelis, poni J. V. Lasky, J. 
Dougall, Dr. Frank Hill, Dr. J. 
Zemans, Dr. J. Stanislove, Adv. 
A. Bronsky.

Komitetas dėkoja dalyviams 
už skaitlingą atsilankymą ir 
gražų užsilaikymą laike pro
gramo. Šokių metu turėjo ge
rą laiką seni ir jauni: Kor.

:--------------------------------------------------------------------- £.---------------------------------------- —

“Dirvai“ išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
i laišką $2 ir “Dirva“ lankys

Agota
Jonas

Abakas,
Papečkis

Tame pat Tėvynės numery
je skelbiama ir SLA. Pildomos 
Tarybos nominacijų daviniai.

Balsų daugiausia gavę 
kandidatai Į kiekvieną 
yra šie, ir jų gautas 
skaičius:

trys 
vietą 
balsų

į pirmutinis. Pastebėtina
' Dr. M. J. Vinikas gavo daugiau į 
i balsų negu bent kuris kitas j
■ paskiras kandidatas.
i Komunistų kandidatai: Mi-: 
i liauskas, Zablackas, žebrys ir 
i Šmulkštys su Michelsonu savo 
! gautais balsais aiškiai parodo
■ kiek svorio musų komunistai 
Susivienijime turi.

Tas lyg užburtas balsavimas 
už senousius valdybos narius 
turi būti kada nors sulaužy
tas, SLA. nariai privalo nau
doti daugiau apsisvarstvmo ne
gu tik braukti kryžiuką prie 
seno vardo — ir tuomi pada
rytų savo organizacijoje 
dingų permainų, 
nai reikalingos.

i

i
žinomas Chicagos Lietuvis biz-

• CHICAGO, III. — Sausio 19 
d. mirė Kostantas Pikielis,

nierius. Amerikoje velionis iš
gyveno 40 metų. Į laidotuves 
pribuvo iš Pittsburgho jo sū
nūs Charles Pikielis su šeima. 
Charles Pikielis yra Amerikos 
Lietuvių Ekonominio Centro 
pirmininkas.

i

• MONTREAL, Kanada. — 21 
d. Sausio rengta Lietuvių 

parapijos salėje metinis kon
certas, kuriam tarp kitų buvo 
kviestas ir artistas Juozas Ol
šauskas, iš Amsterdam, N. Y.

mi

, ■ Montrealo Lietuviai turi gananizacijoje nau-k’xvlillccuu
kurios būti- ir savo scenos jiegų, ku-

Narvs.

i 
Jonas i 
ir O. I

kaltis,
Kiškienė, Jonas
Veyveris.

Po 50c:
Plioplis Jr.
Slaviskienė

Taigi ir Springfieldiečiai ne
pasiliko nuo kitų kolonijų, atsi
liepė Į Vilniečių šauksmą pa
gelbėti. J. Veyveris.

DETROIT, MICH.
TMD. 68 K. SUSIRINKIMAS.

i

Sekmadieni, Sausio 14 d., at-, 
sibuvo Tėvynės Mylėtojų Dr-; 
jos 68 kuopos susirinkimas P. į 
Miltono salėje. Plačiai apkal-l 
beta kaip kuopos taip centro • 
reikalai ir išrinkta kuopos vai-j 
dyba 1940 metams iš šių: pir- i 
mininku F. Motuzas; vice pir-1 
mininku A. šimkonis, raštinin- j 
ku J. Overaitis; finansų rasti-, 
ninku ir iždininku A. Kizis; | 
organizatorium J. Kibartas. ;

Kuopos susirinkimus nutar- j 
ta laikyti kas trys mėnesiai. ■ 
Pasitaikius progai, pavesta kp.' 
valdyba surengti koki vakarą, i

Raštininko A. Kizio praneši- 
mu, kuopoje randasi pilnai už-; 
.simokėjusių narių 33.

VILNIEČIŲ GELBĖJIMAS. I

Sekmadienį, Sausio 14 d.,1 
taipgi atsibuvo draugijų atsto-i 
vų susirinkimas p. Vaitkaus i 
siuvykloje, Vilniečių gelbėjimo! 
reikalu. Paaiškėjo kad šis ko-; 
mitetas iki šiol jau yra sūriu- j 
kęs Vilniečiams šelpti per 300 j 
dolarių. j

Plačiai kalbėtą apie surengi- j 
mą Lietuvos nepriklausomybės i 
paminėjimo, skiriant pelną Vii-1 
mečiams. Kadangi pas mus! 
Detroite daroma labai daug pa- Į 
skirų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimų tai buvo bandy
ta tartis su “bendru frontu“ 
darymui vieno bendro paminė
jimo. Pasirodė kad nėra gali
mybės susikalbėti, todėl nutar
ta kad šis komitetas surengtų 
Nepriklausomybės paminėjimą 
Vasario 11 d., pakviečiant Lie
tuvos Konsulą P. Daužvardį 
kalbėti. Taipgi Lietuvių Mo
terų Klubas (biznierių) deda
si prie šio gražaus sumanymo.

Muzikalį programą išpildyti 
kviečiamas muzikas A. Kveda
ras ir Dailės Choras; pasižadė
jo musų parengime dalyvauti 
ir Suomių choras. Taigi šis

F.
W.
J.

J.
V.
Z.

Prezidento vietai
J. Bagočius
F. Laukaitis

Miliauskas
Vice Prezidento:

K. Mažukna
A. Kersevičius 
Šalnienė

Sekretoriaus:
M. J. Vinikas
D. Pilka
V. Zablackas

K.
J.
J.

J. 
S.
A.

31ol
1784

427

3412
1407

304

3506
1310
207

I

CHICAGO, ILL.
Bendras Nepriklauso

mybės Minėjimas

Iždininko:
P. G ūgis
Bačiunas 
žebrys

Daktaro kvotėjo
S. Stanislovaitis
Biežis
L. Graičunas

Iždo globėjų:
Mockus 
Mikužiutė 
Dargis 
Brazauskas

S.
E.
P.
J.
V. Šmulkštys
K. Michelsonas

3025
1755
305

2987
2821
1938
1644
312
219

Iš tų davinių matosi 
minacijas laimėjo visi 
ji Pild. Tarybos nariai.

(Sa- 
mirė 3 
- šiau- 
Drasu- 
išgyve-

pusam-

kad no- 
senie- 

An- 
troje vietoje stovi tautinio są-! 
Tašo kandidatai, išskyrus Z. j 
Šalnienė, kuri taip pat nomi
nuota tautininkų balsais, kaip 
ir V. A. Kersevičius, ir M. J. 
Viniką, kuris yra tautinio są
rašo narys, bet kaipo užiman- j 
tis Pild. TarjTioje vietą, išėjo

di- 
kad 
Dė

dei taip bus tai
vakaras bus

Lietu vos N epriklau somybės
šventei minėti susiorganizavo 
Chicagoje bendras ir sudėtin
gas komitetas iš virš 50 asme
nų. Ekzekutyve komiteto ta
ryba susidarė iš 20 žmonių. 
Šis skaitlius narių nustatytas 
tam kad simbolizuoti Lietuvos 
Tarybą, kuri paskelbė Lietu
vos Nepriklausomybę Vasario 
16 d., 1918 m. Į Tarybą inei- 
na laikraščių redaktoriai, 
suomeninių organizacijų ir 
fesinių draugijų atstovai, 
miteto garbės pirmininku
kviestas Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis.

Parengimas numatomas Va
sario 18 d. po pietų, didelėje 

reikšmingu ir įvai- 
sudary-

rios tankiai prisideda, prie pro
gramų išpildymo.
♦ PITTSBURGH, Pa. — Sau-

s.'o 14 d. Pittsburgho Lietu
vių bažnyčiose buvo rinkliava 
Vilniaus pavargėliams .šelpti. 
South Side šv. Kazimiero baž
nyčioj surinkta $104.10; West 
End — $114.15; North Side— 
$50.16; Bridgeville $15. Jai 
graži suma geram tikslui.
♦ CHICAGO, III. — Sandaros 

metinis banketas įvyksta šį
sekmadienį, Sausio 28, South 
Side Viking Ballroom, prie 
gatvės ir Emerald.

■—Broliai Motuzai gavo 
Lietuvos naujų krutamu 
mų, kurias neužilgo pradės 
dėti. Pati įdomiausia

69
i

vi- 
pro- 
Ko- 
pa-

mirė Sausio 4 d., Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

STUPARIENe Antanina 
vickaitė), 46 metų, 
Sausio, Chicagoje. - 
lių ap., Joniškės v., 
ląičių k. Amerikoje 
no 28 metus.

LUBERSKIS Vincas,
žis, mirė Sausio 4, Chicago
je. — Žagarės par.. Gudikių 
kaimo.

VANAGAS Bernice, 26 metų. 
| mirė Sausio 6 d., Chicagoje. 
; Gimus Brooklyn, N. Y.
KERšNAUSKAS Jonas, 59 m. 

mirė Sausio 6 d.. Chicagoje. 
— Telšių ap., Žarėnų par., 
Gerikonių k. Amerikoje iš
gyveno 39 metus.

SPAKAUSKAS Antanas, mirė 
Sausio mėn.,' Chicagoje.

BAUKUS Povilas, 60 metų, 
mirė Sausio 9 d., Gary, Ind.

BEINORAITĖ Antanina, pus
amžė, mirė Sausio 10, Chi
cagoje. — Raseinių ap., Vi
duklės miestelio. Ameriko
je išgyveno 30 Tnetų.

STANKIENĖ Amelija (Rim
kevičiūtė), 66 metų, mirė 9 
Sausio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Laukuvos p., Stun- 
gaičių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

' TAMULYNAITĖ Monika, 30 
m., mirė Sausio 1 d., South 
Boston, Mass.

MURINAS Pranas, 61 metų, > LAURINAS Adolfas, 21 metų, 
mirė Gruodžio 17 d., Medici- 
ne Hat, Altą., Canada. — 
Naumiesčio par., Usienių k., 
Šakių aps. Liko žmona, Pet
ronė, du sūnus ir viena duk
tė. Velionis Kanadoje išgy
veno 41 metus.

KUŠKIS Juozas, 51 metų am
žiaus, mirė Sausio 11 dieną, 
Springfield, Ohio. Ameriko
je išgyveno 30 metų. Čia 
liko brolis, pas kurį velionis 
gyveno; Lietuvoje liko tėvas 

! ir du broliai. — Paėjo Šila
voto par., Livavo Budos k. 
Buvo nevedęs: Palaidotas su 

Į bažnytinėmis apeigomis.
MORKIS Tadas, pusamžis,

re Gruodžio 31, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Šiaulėnų par. ir 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
26 metus.

SIREIKIS Jonas, mirė Gruo
džio 31 d., Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Naujamiesčio p. 
Naukuntų k. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

NAURONIS Juozas, sulaukęs 
senatvės mirė Sausio 1 d., 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Pušaloto par., Dargonių— k. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

ŽILIUS Jonas C., pusamžis, 
mirė Sausio 2 d., Chicago
je. — Telšių ap., Rietavo p., 
Pi vorų k. Amerikoje išgy
veno 34 m.

GODUIAUSKAS Liudvikas, 51 
metų, mirė Liepos 12. 
Vestaburg, Pa.

BIKINAS Povilas, 42 m., 
Rugpjūčio 2, 1939, So. 
walk, Conn.

PUSTILA Pranas, 63 m., mi
rė Liepos 23 ,1939, Stamp- 
ford, Conn.

KIRSNIENĖ
mirė Rugp. 
burgh, Pa.

SODONIS K.,
1939, Easthampton, Mass.

MEIRONAS Monas, 63 metų, 
mirė Rugp. 16, 1939, River- 
ton, III.

.KUNDROTAS Stasys, pusam
žis, mirė Sausio 5, Chicago
je.
kiškio p., 
Amerikoje išgyveno

HARMONIENĖ Ona 
Jauskaitė), 63 metų, 
Gruodžio, Chicagoj. 
ragės ap., Eržvilko 
taicių k. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

NAGINSKIENĖ Viktorija, mi
rė Sausio 10 d., Chicagoje.

SAUNORIENĖ Marę, mirė 4 
d. Saūsio, Bridgeville, Pa.-

RAZUTIS Vincas, 50 m., mirė
Chicagoje. — 
Veviržėnų p.

Amerikoje iš-

1939,

mirė
Nor-

i
MARGUTIS

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

MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago. III.

iš 
fil- 
ro- 

dalis
yra Lietuvos kariuomenės in- 
ūjimas Į Vilnių.

—Chicagoje pasirodė antras 
čiagimiams Lietuviams skiria
mas laikraštis, “The Lithua
nian Leader“ (Lietuviškas Va
das). Jis tokio pat dydžio 
kaip “Jaunimas“, bet skiria
mas daugiau vietinei kolonijai 
ir miesto politikai. “Leaderį” 
leidžia Aleksandras G. Kums- 
kis.

Ona, 58 ' metų,
24, 1939, Pitts-

mirė Lapkr. 24.

salėje, su 
riu programų, kurio 
inui išrinkti muzikai ir prityrę 
specialistai.
ŠVENTE SUSIINTERESAVĘS 

JAUNIMAS
Komiteto organizavimo su

sirinkime, kuris įvyko Sausio 
11 d., Lietuvos Konsulato pa
talpose, dalyvavo Birutės, Pir
myn, Vyčių ir parapijinių cho
rų atstovai, tiap pat ir Ameri- 

I kos Lietuvių Dienos komiteto 
i delegacija, kuri užkvietė susi- 
: organizavusį Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos komitetą 

i dalyvauti ir paremti jų ruošia- 
: mą sporto ir muzikos parengi- 
■ mą Vasario 4 d., Cicero Sta- 
i diume. Susirinkimas jaunųjų 
Lietuvių parengimą užgyrė ir 
visokiariopą paramą pažadėjo. 
Susirinkime dalyvavo virš 70 
asmenų.

310 DARBO PRADŽIAI. Ko
miteto darbo pradžiai 
gramams 
iždininkui 
ke $40.50.
sekamieji: po $5: Teisėjas Zu- 
ris. Adv. Grish; po $2: Kun. 1. 
Albavičius, Dr. A. Rakauskas; 
po $.1 : Kun. J. Mačiulionis, Dr. 
S. Biežis, J. Rakštis, Kun. A. 
Linkus, Wm. Sebastian, Adv. 
C. Chesnul. P. Bužauskienė, A. 
Pocius. Adv. A. A. Olis, Adv. 
C. Kai, J. Andrulis, S. Šimulis, 
A. Bacevičius, B. Nenartonis, 
J. Kaledinskas, Kun. J. Paš- 
kauskas, M. Vaidyla, J. Bra
zaitis, L.
A. Kumskis, K. Sriubienė, J. j 
Mickeliimas. P. čižauskas, B. i 

j Pivarunienė, Adv. K. Savickus.. 
Į P]-. Bastis 50c.

Komitetas yra užsimojęs su
daryti tokį programą kuris pil- į 
nai atitiktų Lietuvos nepri-! 
klausomybės 22 metų sukak-1 
čiai ir gryžusios sostinės Vil
niaus pasveikinimui. Rep.

1

parengimas bus vienas iš 
džiausiu. Bet gauta žinių 
konsulas tą dieną negalės į 
truitą atvykti.
Vilniečių naudai 
surengtas vėliau.

Vilniečių gelbėjimo komiteto i 
vaidyba išrinkta iš šių asme
nų-: pirmininkas M. Kemešienė, 
padėjėjas A. Rinkimas; rašti
ninkas F. Motuzas, iždininkas

Vaitkus.J.
DAILĖS CHORO KON

CERTAS
Vasario 4 d. Detroito Lietu

vių laukiama diena: tą dieną 
įvyks Dailės Choro didelis pa
rengimas, bus pastatyta ope
retė “Adomas ir Jieva“ ir di
dėlis koncertas. Parengimas 
atsibus Suomių auditorijoj ant 
14-os gatvės, prie McGrow a v., 
pradžia 5 vai. vakare, šokiai 
bus dviejose salėse. Choro pa
rengimų lankytojai šiuo sykiu 
užtikrinti kad nereikės stum
dytis kaip pereitame choro pa
rengime Lietuvių salėje, šio
je salėje galima laisvai links- 
raintis. Reporteris.

♦ ARKLIAI, paskiruose atsi
tikimuose. yra dagyvenę iki 40 
metų amžiaus. Vidutinis ar
klio amžius, jeigu gerai prižiū
rima, yra 20 metų.

!
Į

ir tele-
Lietuvon sudėjo ir 
Teisėjui Zuriui itėi- 

Šią sumą suaukojo

• S. BOSTON, Mass. — Sau
sio 14 d., So. Bostone ant

skvero susmuko jauna mergai
tė. Paaiškėjo kad tai buvo 
Elena Bieliakevičiutė, 14 metų 
amžiaus. Nuvežta į ligoninę 
ten mirė. Policija su gydyto
jais nustatė kad mergaitė pati 
buvo padarius sau abortą.
• GARDNER, Mass. — Perei

tą savaitę rastas girioje su
šalęs Vladas J. Štasiukelis, Už 
kokių 300 jardų rasta jo auto
mobilis užkliuvęs už akmens. 
Štasiukelis laikė laivakorčių ir 
apdraudos agentūrą.
• SAO PAULO, Brazilija. —

Klierikas vienuolis V. Šatas 
baigia kunigų seminariją ir 
1910 metais bus įšventintas Į 
kunigus. Tai bus bene pirmas 
Lietuvis kunigas Brazilijoje, 
baigęs čia vietos mokslus.

SKAITYKIT
VIENYBĘ

ir• VIENYBĖ — seniausias 
geriausias Lietuvių laikraš

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

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

Suv.' Valstijose ir Kanadoje 
metams $5; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

užsie-
$3.75.

Į

šimutis, L. Chinston, ■

J. A. Urbonas 
“Dirvos“ Agentas Daytone 

j 534 Michigan Av. Dayton, D

Kėdainių aps., Grin- 
Vailekunų kaimo. 

34 m.
(Mikn

ių i.r ė 29 
— Tau- 
p., Bu-

pusamžis, 
d., Chica- 
ap., Tene-

Gruodžio 31,
Kretingos ap., 
Lamsodės k.
gyveno 33 metus.

EDIMTAS Petras,
mirė Gruodžio 28 
goję. — Tauragės 
nu par. Amerikoje išgyve
no 40 metų.

*♦* * *♦* *1* *♦* *♦* *4 * *4**** *4* *4* *♦* * ♦* *4* *4* *$* *V*1
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PA ŪDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė.
•
e
e
•
e

Atlieka:
PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai,1 or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam •
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6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio

H j Ja.

1 R V A

809 Societv for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių, kainų.
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.

Ferku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
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SPRAGILAS

, GERB. SPRAGILAS
APIE DIDELIUS

ŠALČIUS
arba:

Protokolas Amerikos Rytinių Valstijų
Tautininkų Veikėjų Konferencijos

Konferencija Įvyko Gruodžio 10 d., 1940 m. 
Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys iš pereito nr.)

LIETUVOS PAVILJONO
KLAUSIMAS

NEW YORKO PARODOJE 1940 METAIS

REZOLIUCIJŲ KOMISIJOS 
RAPORTAS

Už visą komisiją kalba Jo
nas Valaitis, ir skaito paga
mintas rezoliucijas:

Rezoliucijos vienbalsiai pri
imtos.

1. Visus tautinius, kulturi- 
nius ir ekonominius Lietuvių 
darbus bendrinti. Tam tikslui 
kviečiama Amerikos Lietuvių 
tautines ir valstybinio nusi
statymo organizacijas, draugi
jas ir veikėjus.

Pageidaujama kad visų tau- 
i tinių organizacijų, inimant ir 
SLA. reikalais, tautinės min
ties veikėjai butų vieningi tų 
organizacijų gerovei ir ištiki
mi tautinės minties idėjai. Pa- 

, geidaujama kad spaudoje ir

musų tautos

nusivylę kad 
ir Vokietija

Smith

Budreckis, 
Džiovalis.
N. Y., Pi-

Manoma del Paviljono Sumažėtų Pašalpa 
Vilniečiams'

(Lietuvos Pasiuntinybės 
žinios)

kaimynai: Sovietų x Są- 
ir Vokietija pilnai 
Lenkų 1920 metais 
padarytą skriaudą,

Už Sovietų g riekus visas 
pasaulis šaldomas.

Ištiesų sakau jums, ne 
tik griešna istorija, kaip 
mokyti žmonės sako, pasi
kartoja, ale ir šventas raš
tas.

Mes žinom kaip iš rojaus veikėjų tarpe nebūtų susiskal- 
ištremti gerb. Adomas SU dymo ir pasiskirstymo organi- 
Jieva platino pasaulį, ir. jų -: 
vaikai ir jų vaikų, vaikų 
vaikai pradėjo ištvirkt, pa
krypo į piktą ir visokias 
nedorybes, ir tą matyda
mas Sutvertojas sumislijo 
ir sudūmojo nubausti žmo
niją, išnaikinimui viso pik
to.

Ir paėmė Sutvertojas ir 
užleido ant viso gyvo su
tvėrimo tvaną — ir išgel
bėjo visokio gyvio tiktai 
po porą, ką Nojus buvo pa
ėmęs, su savim į savo arką, j 

Ale ir nuo to žmonės ne- j 
pasimokino, ba gerb. Nor 
jaus vaikai ir jo vaikų vai
kai, išsistatę sau miestus, 
Sodomą ir Gomorą, ten iš
tvirkime ir nedorybėje gy-1 
veno — ir tuos miestus Su
tvertojas -sudūmojo sunai
kinti užleisdamas ugnį.

Ale ir tas žmoniją liepa- 
baudė, ir žmonės labiau 
platinosi ir apsigyveno vi
suose pasaulio kampuose, 
galuose ir kraštuose, ir iš- 
simislino ir įsivedė viso
kius komunizmus ir bolše
vizmus.

Tie komunistai įsikūrė 
savo valstybę, kurioje ne 
tik savo žmones žudė, šau
dė, likvidavo, kankino, ale 
sumanė dar ir užsipulti 
ant kitų, ramių, nekaltų ir 
gerų žmonių.

Tai dabar, trečią kartą 
Sutvertojas pažiurėjo iš 
dangaus į žemę ir padūmo
jo kaip tie žmonės ištvir
ko, pasidarė nieškais. Jis! 
sumanė nubausti juos — ’ 
ale šį kartą bausmę pasi
rinko šalčiu.

Norėdamas nubausti ko
munistus ir jų piktą veislę, 
kad jos niekur neišliktų, 
užleido ant visos žemės di
delius šalčius, nuo kurių 
pirmutiniai pradėjo kaip 
lepšės kristi raudonarmie
čiai, ale šalčiai apima ir 
kitas šalis ir žemes, net ir 
musų- nekaltą, ramia šalį 
Ameriką, kur žmonės netu
ri iokio pikto noro, tik pa
sidaryti iš Europos karo 
pinigų.

Šala Suomija, sala Le
ningradas, sala Kaunas ir 
Vilnius, šala Berlynas 
Varšava, šala Londonas ir 
Paryžius; šala Na j orkas ir 
Bostonas, šala Picburkas ir 
Klyvlandas; šala Detroitas 
ir Čikaga — visur žmonės 
iš šalčio krinta — ba pasie
kė juos Sutvertojo rūstybė 
už nedorybes kokias Sovie
tai padarė Suomiams.

Ištiesų sakau jums, Mas
kvos diktatorius draugas 
Stalinas sulauks bausmės 
už savo piktus darbus: už

zacijų vadovybės siekiančių 
kandidatų tarpe, nei jokiu kitu 
atžvilgiu, kas 
nes jiegas ir 
cijas.

2. 
dais 
remti, 
tautiškąją spaudą 
kos 
mo 
dą.

i sas

silpnintų tauti- 
pačias organiza-

išgalėmis ir bu- 
ir medeginiai

ati- 
Lie- 
tai 
ku- 
Są- 
pri-

reikia visokiariopos paramos, 
pašalpos ir pagalbos. Tą pa
ramą jiems teikti ir Lietuvai 
padėti sunkią naštą nešti, ska
tiname visus Amerikos Lietu
vius ir kviečiame 
draugus.

4. Esam labai
Sovietų Sąjunga
dar neišpildo savo su Lietuva 
sutarties ir ankstesnių pažadų, 
kad: Suvalkų, Seinų, Marcin
konių, Švenčionių ir kitų Lietu
vių žemių dar Lietuvai negrą
žino. Reiškiame vilties kad 
gyvenimui naujose sąlygose 
besitvarkant, musų senosios tė
vynės 
junga 
taisys 
tuvai
yra grąžins ir tas žemes 
rias Vokietija ir Sovietų 
junga anksčiau Lietuvai 
pažino.

5. Mes pasiryžę įsteigti A- 
merikos Liet. Kultūros Fondą, 
kurio tikslas: a) gelbėti Lietu
vą, jai teikti paramą, b) sti- 
pendįjomis remti mokslingumu 
pasižymėjusius Lietuvių stu
dentus, tiek vykstančius iš A- 
merikos į Lietuvą) tiek iš Lie
tuvos atvykstančius į Ameri
ką; c) rūpintis remti, platinti, 
išlaikyti Amerikoje musų tau
tinę spaudą ir remti kitus rei
kalus.

Visomis 
moraliai 

palaikyti ir tobulinti
Ameri-

Lietuvių tautinio išsilaiky- 
ir kultūrinių darbų pagrin- 

To siekti kviečiame ir vi- 
organizacijas bei veikėjus.

3. Lietuvos valstybei atsi
dūrus naujose ypatingose są
lygose, e savaime suprantama 
kad mums, Amerikos Lietuvių 
tautininkams tenka didesniu 
stropumu budėti Lietuvos rei
kalų sargyboje ir būti pasiruo
šti siems įvairiem s netikėtinu
mams sutikti. Mes aiškiai ir 
vieningai pareiškiame jog im
simės visų priemonių padėti iš
saugoti Lietuvos nepriklauso
mybę ir . suverinitetą. Tuose 
darbuose jau per daug metų 
esame įsipareigoję, 
taiką pažadame ir 
laukiame ir iš visų 
valstybinės minties 
organizacijų. Mes

. Lietuvos nepriklausomybę iš- 
I kovoti, padėsime ir toliau tą 
nepriklausomybę išlaikyti ir

' saugoti.
i Mes džiaugiamės kad Lietu- 
Į vos sostinė Vilnius -Lietuvai 
i grąžintas. Bet taip pat ir už
jaučiame Lietuvos vyriausybei

• ir musų tautai pergyvenan- 
i čioms sunkumus, kuriuos da- 
1 bar tenka pakelti naujose Lie- 
i tuvos gyvenimo sąlygose.
Į Atgaudama Lietuvos sostinę 
Vilnių, Lietuva prisiėmė ir 
daug karo nuteriotų ir sude- 
moralizuotų žmonių, kuriems

tat savo 
ateičiai, ko 
tautinės ir 
veikėjų bei 

padėjome

Rezoliucijas priėmus vėl per
einama kalbėti naujais suma
nymais.

Ks. Strumskis viešai iškelia 
dienraščio Vienybės finansinę 
padėtį. Tą klausimą diskusuo- 
jant keletas veikėjų nusiperka 
Vienybės akcijų, kiti pasižada 
trumpoje ateityje pirkti. Taip 
pat keliolika prenumeratų pri
duota.

A. B. Strimaitis perskaito 
ir priduoda prezidiumui vardu 
Tautinės Tarybos rezoliuciją, 
kurioje pareiškiama kad Ryti
nių Valstijų Tautininkų Kon
ferencija pripažintų Tautinę 
Tarybą vadovaujančiu Ameri
kos Lietuvių tautininkų autori
tetu, ir kad konferencija prie 
jos darinktų tik tris asmenis 
jos papildymui.

Po rimtų diskusijų visumos 
prieš du balsu nutarta rezoliu
ciją perduoti Komitetui Ryti
nių Valstijų Veikėjų konferen
cijoj naujai išrinktam, kad jis 
pagal savo nuožiūrą su Tautine 
Taryba toliau vestų susitarimo- 
darbą.

J. Garolis, Verona, N. J. 
P. Petrulis, N. Arlington 
J. žemantaitis, J. Tareila, J.

Valickas, p-lė O. 
Waterbury, Conn.

Elizabeth, N. J., Ig. 
P. Anilionis, R.

Richmond Hill, L.I.,
jus Bukšnaitis, Vitalis Buk- 
šnaitis.

New York City: V. P. Jankus, 
Dr. M. J. Vinikas, O. Pilėnie
nė, Pr. Rimkus, Juozas Tys- 
liava.

Ozone Park, N. Y.: Ks. Strum
skis, Marė Strumskienė, Juo
zas Sagys.

Jamaica, N. Y.: Dr. B. K. Ven
cius, Inž. K. Pusnikas, Adv. 
Kostas Jurgėla, E. Jurgėlie- 
nė, W. Shedlow.

Maspeth, N. Y.: V. Kuras, F. 
Yocis.

Irvington, N. J.: D. Janulis, 
p. Janulienė.

Newark, N. J.: V. Ambrozevi- 
čius, A. S. Trečiokas, E. Tre
čiokienė, A. Žiugžda.

Brooklyn, N. Y.: Iz. Stanys, J. 
Ambraziejus, St. Stašys, J. 
Andriuškevičia, P. Juknys, 
S. E. Vitaitis, J. Valaitis, J. 
Laučiškis, K. Kontrimas, V. 
Vyšnius, P.- Jakubauskas, T. 
Paulauskas, A. Povilanskas, 
W. Shabunaš, T. Sušinskas,
A. Mikalauskas, P. Narvy
das, P. Lukas, J. Ginkus, V. 
Matusevičius, ponia E. Bull 
V. Kaminskas, A. Povilaus- 
kas, V. Budrikas, J. Krank
lys, P. Vokietaitis, A. Alek
na, E. Sinušienė, K. Pankus, 
J. Kruze, B. Pivariunas, J. 
Puidokas, R. Ambrazaitis,
B. Mučinskas, K. Buivydas, 
J. Žilinskas, P. Pusnikas, A. 
Kundrotas, B. K. Kraučiu- 
nas, J. Narvydas, Inž. J. Bal
tus, Pr. Milaš-Milašauskas, 
A. B. Strimaitis, Kpt. P. Jur
gėla, Z. Vitaitienė, ir sve
tys Alekas Vasiliauskas.
Viso dalyvavo 90 veikėjų iš 

aukščiau įvardintų kolonijų.
Popietinė sesija užsidarė 8 

v. 40 min. vakare.
Antanas Mikalauskas, pirm. 

J. Sagys, sekr.

Vyriausybė, priimda- 
J. A. V. Prezidento 
dalyvauti 1939 metų 

buvo jau išanksto

•?

Gerbiamai Amerikos Lietu
vių visuomenei žinotina kad 
Lietuvos 
ma Pono 
kvietimą 
Parodoje,
nusistačius dalyvauti tik 1939 
metais ir todėl jau tais metais 
atitinkamoms įstaigoms Ame
rikoje išanksto pranešė kad 
reikia eiti prie Paviljono užda
rymo ir kad Paviljono finansa
vimas iš Lietuvos iždo 1940 
metais nebenumatomas.

Tokis Lietuvos vyriausybės 
sprendimas buvo pagrystas iš
imtinai biudžetiniais sumeti
mais, nes Vokiečių-Lenkų kon
flikto pasėkoje Lietuvoje atsi
rado nauji ir svarbus uždavi
niai (Vilniaus krašto atstaty
mas ir didelio skaitliaus atbė
gėlių iš Lenkijos šelpimas), 
kurie pareikalavo ne tik dide
lio valstybės iždo išsitempimo 
bet ir naujos vidaus paskolos 
(Vilniaus Paskola). Del tos 
pačios priežasties ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto choras 
negalėjo Amerikon atvykti, 
nors ir buvo nekantriai laukia
mas.

Tai matydami, A m e r i k os 
Lietuviai noriai ir gausiai pri
sidėjo prie Lietuvos Parodoje 
dalyvavimo pasisekimo ir me
niškai, už ką aš čia skaitau sa
vo malonia pareiga pareikšti 
nuoširdų ačiū Lietuvos Dienos 
skaitlingiems Amerikos Lietu
vių chorams, 
ir jų vyriausiam organizatoriui 
ir dirigentui Profesoriui Juozui 
Žilevičiui, — ir finansiškai, už 
už ką tariu didelį ačiū visiems 
rėmėjams asmenyje visuome
nės komiteto pirmininko p. J. 
Laučkos.

Tačiau, kada kilo klausimas 
del palikimo Lietuvos Paviljo
no 1940 metų Parodoje, tūlos 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos vengė duoti aišku atsaky
mą.

Kadangi kultūrinės propa
gandos ir tarptautinio mažų 
tautų optimizmo palaikymo su
metimais Lietuvai be abejo ir 
1940 metais priderėtų Parodo
je dalyvauti, tai ačiū “Lietuvos 
Draugų Amerikoje” atsišauki
mui tas svarbus klausimas ta
po iškeltas spaudoje. Ameri
kos Lietuvių spauda pakeltą 
klausimą neatidėliojant ėmė ir, 
jau galima sakyti, išsprendė. 
Neigiamas išsprendimas, kaip 
yra aiškiai matomas, paremtas 
dviem motyvais: a) surinki
mas nors ir palyginamai nedi
delės Paviljonui išlaikyti pen
kių ar šešių tūkstančių dola
rių, kaipo minimumo, skaito
mas abejotinas ar net neįma-' 
nomas; b) rinkimas lėšų Pa
viljono išlaikymui kliudytų rin
kimui aukų Vilniaus kraštui 
remti ir Vilniečių pašalpa ne- 

1 išvengiamai nukentėtų.

chorų vedėjams

I

ir

savo puldinėjimą mažų ša
lių, ir smaugimą jų.

Jis pasirodė toks “drū
tas” kad tik tą ką jam Hit
leris atidavė, pajiegė pasi
ims: ir Ukrainą, ir Baltgu- 
diją, ir dalį Lietuvos — tą 
viską jis pasigrobė į kelias 
dienas: “užkariavo” desėt- 
kus milijonų žmonių.

Ale kur reikėjo pačiam 
nueit ir savo jiegomis už
kariaut, čia tas mandras 
“karžygis” pasirodė tikras 
vyžočius: ima ima ir per 

, du mėnesiu nepaima ma
žytės- Suomijos; stena, ste
na ir nieko neišstena, ale 

! dar pats gerai gauna į kai-

Gerb. Spragilas pataria 
visiems bolševikams ir jų 
pakalikams pasitaisyt ir 
pasiprovyt kad neužtrauk
tų bausmės ant visos žemės 
— ba šalčiai gali užeiti dar 
didesni, ir tada bus galas 
ir svieto pabaiga.

KOMITETO RINKIMAI
Perstatomi ir vienbalsiai iš

rinkti sekanti visuomenės vei
kėjai: Dr. B. K. Vencius, Ks. 
Strumskis, Juozas Sagys, S. E. 
Vitaitis, J. Valaitis, P. Bukš- 
naitis ir P. Narvydas.

Komitetas pavadinta: Ame
rikos Rytų Tautininkų Centro 
Komitetas.

Amerikos Rytų Tautininkų 
Centro Komitetą konferencija 
įgalioja prisikviesti ir daugiau 
veikėjų, ypač iš tolimesnių ko
lonijų, kad sudaryti platesnę 
komiteto veiklą praplečiant ir 
kitose kolonijose.

AUKOS

Aukos Jau Perviršijo 
$5,000
Generalinio Konsu- 
pranešime Nr. 24, 
nauju aukų gauta 

$864.64 
4,697.98

$5,562.64

Lietuvos 
lato aukų 
pažymėta 
suma

Anksčiau skelbta
ir Litais 170.25. 
Bendrai pasidaro

ir Litais 170.25.
Generalinis Konsulatas vi

siems aukotojams ir rinkė
jams nuoširdžiai dėkoja.

■..............  i m

KONFERENCIJOJE DALY
VAVO ŠIE VEIKĖJAI:

P. W. Birštonas, Shenandoah, 
A. Tvaranavičius, Philadelphia 
Simanas Cvirka, New Haven, 
W. Wolf-Vilkas, Great Neck, 
A. M. Augimas, Bay Shore,
J. Jokūbaitis, Stony Brook, 
St. Gegužis, Mahanoy City, Pa.
K. Demikis, Wilkes-Barre, Pa. 
Wm. F. Laukaitis, Baltimore, 
V. A. Kersevičius,~Scranton,
J. Barštys, zAnsonia, Conn.
J. Paknys, Kearny, N. J. 
A. Lapė, Babylon, N. Y.

ir kad V ik r 
mažėtų bet ka. 
tuvos Paviljonas j 

New Yorko Pasaulinėje, 
doje nebeatsidarys.

Gaila kad “Peace and Fru 
dom” 1940 metų Parodą. New 
Yorke įvyks be musų. Bet 
musų “Lietuviškas taikos ir 
laisvės darbas” yra atvaduota
me Vilniaus krašte, todėl šalin 
nusiminimas ir abejonės, nes 
visa Lietuvių Tauta eina link
smai ir ryžtingai Vilniaus kra
štą remti.

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Atstovas.

Washington, D. C. 
Sausio 18, 1940 m.

• MONTREAL, senas Kana
dos miestas, turi 1,263,298 gy
ventojus. Jo priemiesčiuose 
gyvena dar 180,290 žmonių.

Lietuvą .
Į Ameriką

VIKINGŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją.

1 I

27

Laivų išplaukimai
Iš New Yorko:

SS. DROTTNINGHOLM
VAS. 3, »KOVO 16, BAL.

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip 
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas.

1940 DIRVOS 
KALENDORIAI

po 25c.
Nauji skaitytojai gauna vieną 

šių

(Seni
10c.

Kalendorių dovanai.

skaitytojai prisiunčia 
persiuntimo kaštų.)

ir 
ir

____1 Amerikos Vėliava su Ereliu 
kitų tautų vėliavomis (yra
Lietuvos vėliava)

____4 Mergaitė šu dideliu šunim

____5 Darius ir Girėnas (naujas)

Žemos vaizdas ir kalnai

Gražuolė kailiu apsisiautus

Gražuolės atvaizdas

____12

____13

____Darius-Girėnas (naujas)

____14

____16

RELIGIŠKI VAIZDAI

Šventoji Šeima

Šv. Juozapas ir Kūdikėlis 
Jėzus

Kristaus Šv. širdis

«

Swedish American Line
4 West 51st St. New York, N. Y.

____17

(Pažymėkit kurių ir kiek norit, ir 
pridėkit po 30c.; iš tų 5c skaitosi 
persiuntimo kaštų. Galit siųsti paš

to ženklais po 2c—3c—5c.)

DIRVA
6820 Superior Avenue 

Cleyeland, Ohio

Padarykit savo gimines ir 
ir drengus Dirvos Skaitytojais!

nJ IR VOS 25 metų Jubilejinis Vajus įsisiūbavo. Visi jus — Dirvos 
skaitytojai, bendradarbiai, draugai prašomi talkininkauti: agituO- 

kit visomis pusėmis kad jūsų giminės^ draugai, pažystami Lietuviai už
sirašytų Dirvą metams, ar nors pusei metų. Padarykite Dirvą dovana 
saviškiams patys prisiųsdami už juos nors vieną dolarį. Jie paskaitę ir 

su Dirva, vėliau patys ją prenumeruos.

Dėkit visas pastangas pasitarnauti, pagelbėti, atsidėkoti savo laik
raščiui, kuris per 25 metus tarnauja Lietuvių visuomenei sąžiningai, tei
singai, ir parėmė visus musų Tautą keliančius darbus.

susipažinę
Pažymėjimai Aukoto

jams
KAUNAS.— Vyriausias Ko

mitetas Vilniaus Kraštui Rem
ti ragina visus neužmiršti Vil
niaus bei Vilniečių ir savo au
komis prisidėti. Už aukas ir 
dovanas stambesniems aukoto
jams Komitetas duos atitinka
mus ženklelius ir Vilniaus, Ko
votojų pažymėjimą. Organi
zacijoms ir kitiems kolekty
vams už aukų rinkimą taip pat 
bus duodama atitinkami pažy
mėjimai.

TABAKO pramonė iki šiolei 
Lietuvoje tebėra privačių fa
brikų rankose, kurie, sudary
dami sindikatus, savo nuožiūra 
reguliuoja tabako rūšis ir kai
nas. Iš užsienių kasmet įveža
ma tabako žaliavos už apie 3 
milijonus litų. Anksčiau ne
maža tabako augindavo ir vie
tos gyventojai, ir užaugdavo 
neblogos rūšies tabakas. Tik 
importiniam tabakui įsigalėjus 
vietinė gamyba buvo apleista.

Dirva yra tai JŪSŲ laikraštis, gerbiami skaitytojai1 JUS esat tik 
rieji jos leidėjai, todėl JUSU pareiga yra ją ir platinti.

Platinkit Dirvą gaudami jai naują skaitytoją; patys atnaujindami 
savo prenumeratas kai tik pasibaigia, ir išrašydami arba atnaujindami 
prenumeratas savo giminių gyvenančių Lietuvoje ir kitur.

si

ir

Kurie dabar užsirašys naujai arba atnaujins savo prenumeratą vi- 
gaus dovanų 1940 metų Jubilejinį Dirvos kalendorių.

(Kurie neišgalit mokėti $2 už visą metą, prisiųskit $1 už pusmetį. 
Dirva jus lankys be sutrukdymo.) ; d
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Cedaktoęius—K. S. KARPIUS—Editor

KAS KĄ RAŠO
C O VIETŲ kariuomenės vadai Suomijoje, kaip pastarų . ,

dienų pranešimai sako, savo žiauriu puolimu mažos (Spaudoje Pasidairius) 
tautelės, pradėję per garsiakalbius paveju leisti gąsdi
nimus Suomiams pasiduoti, nes ateisią.... Vokiečiai!

Kada tokia milžiniška valstybė ima gąsdinti karo 
lauke savo priešus kitos valstybės žiaurumu atsižymė
jusiais užkariautojais, tas jau reiškia savo silpnumą.,

Taip darydami Sovietai gali įtraukti save į didelę 
bėdą: tuomi jie prisipažysta kad Suomiai jų nebijo ir 
gali kariauti ilgai, o Vokiečius padrąsina kėsintis pasi
naudoti iš Rusijos silpnumo....

Štai pranešimai sako kad Vokiečiai paėmė į savo 
kontrolę geležinkelio liniją, einančią per Rusų nesenai 
gautą Lenkijos dalį, kuria vežama Vokiečiams reikme
nys iš Rumanijos.

Taip tai Vokiškas “vilkas”, kuriuo gąsdinama Suo
miai, gali virsti tikru vilku pačiai Rusijai: Vokiečiai, 
pasidrąsinę, gali bandyti pasiimti iš Sovietų Ukrainą, 
ką Hitleris turėjo užsibrėžęs savo užkariavimo planuo
se.... Iš Anglų ir Prancūzų Sovietai jau jokios pagal
bos negaus, nes Stalinas tas dideles savo galimas pagel- 
bininkes veidmainingai suvylė....

i\ew 
Times korespondentė.

pasirodo pagrindiniai 
ir valstybių elementai, 
jokia propaganda paslė- 

Pavyzdžiui, Itali-

visuomenininkai nepasitiki, nes 
mano kad, viena, surašinėtojai 
ne visada Lietuvius Lietuviais 
užrašė, antra, patys Lietuviai 
daugeliu atvejų save kitatau
čiais (Rusais, Lenkais, Vokie
čiais) paduoda.

Todėl musų spauda privalo 
pradėti aiškinti cenzo tikslą ir 
visuomenę ruošti tinkamai į 
klausimus atsakyti. Klausimų 
šį kartą bus 26.

SKAITYMAI

AMERIKOS komunistų vadas Browder rastas kaltu 
naudojime klastuotu vardu paso savo kelionėms į 

Sovietų Rusiją. Tas išduoda jį palaikant ryšius su Mas
kva ir parodo kaip komunistai nesiskaito su jokiais ša
lies įstatymais savo klastingų tikslų siekimui. Todėl 
esančios valdžios, kurios esančiai tvarkai palaikyti įsta
tymus leidžia, privalo visu žiaurumu tokius bausti.

Browder’ui priteista keturi metai kalėti ir $2,000 
piniginės baudos. Jis pareiškė komunistų sušauktame 
susirinkime New Yorke, jog didžiuojasi kad tapo nubau
stas. Tas duoda komunistams progą lysti prie darbinin
kų rinkti aukas jo “išlaisvinimui”, o tuomet tų aukų už
tenka visiems: jomis minta komunistų agitatoriai ir 
raudonoji spauda.

Rašo Vyt. širvydas.
<.---------

i Pradžia Pabaigos?
šis karas tai kaukių nusmau- 

kimas maskaradų baliuje, pa
sakoja Ona McCormick, 
York

čia 
tautų 
kurių
pti negali, 
jon gryžo diplomatas, kuris ke
letą metų Maskvoje praleido, 
ir pareiškė kad Sovietijos ir 
Suomijos karas sudaužė pas
laptis kurios Sovietiją supą. 
Karas gali baigtis ir vienaip ir 
kitaip, bet tikėjimas Sovietų 
galybe jau bus dingęs. Tai 
ženklas kad Rusijoje neužilgo 
įvyks ne tiek nauja revoliuci
ja kiek sugriuvimas sistemos 
kuri niekados gerai neveikė.

Jei šio Italų diplomato spė
jimas teisingas, musų broliai 
Lietuvoje turi kietai ir disci
plinuotai pasiruošti šiam vidi
niam Sovietijos sugriuvimui, 
nes Lietuvoje, reikia atminti, 
dabar vieši 20,000 Rusų karei
vių, kurius griuvimo metu rei
kės sukontroliuoti ir namon 
pasiųsti.

Prieš Paviljono Laikymą
Beveik jokis musų laikraš

tis nepritarė Lietuvos Draugų 
straipsniui, kuriuo raginta su
kelti lėšų Lietuvos Paviljonui 
šiems metams Pasaulinėje Pa
rodoje. Svarbiausia priežas
tis — nenorima visuomenei už
krauti finansinė našta, kuo
met tauta dabar turi keletą ki
tų svarbių klausimų, pavyz
džiui Vilniaus, etc. Be to, Lie
tuva gražiai pasirodė 1939 me
tais. Kitos tokios Lietuvių 
Dienos taip pat jau nebūtų ga
lima suruošti. Tokiu budu, gal 
ir geriausia Paviljono reikalą 
pamiršti, bet dėmesį kreipti 
tur.

KAIP NAIKINAMA AMERIKOS 
LAUKINIAI ARKLIAI

TĖVIŠKĖS VIEŠKELIU O

ki-

Y^IMDYMŲ kontrolės įvedimas Amerikoje gauna dau- 
giau ir daugiau viešos opinijos pritarėjų, tačiau for

maliai tas klausimas pravesti sekasi taip sunkiai kaip 
Lietuvoje įvedimas civilinės metrikacijos. Viešoji opi
nija didumoje to pageidauja, tik įstatymų dirbėjai sėdi 
užspaudę senas įstatymų knygas ir kliudo išbraukti jo
se laiko atgyventus, nereikalingus ir daugeliu atvejų 
žalingus draudimus.

Amerikos Viešos Opinijos Institutas pastaru laiku 
pravedė viešą balsavimą klausimu: “Ar užgiriat ar ne 
kad valdžios sveikatos klinikos teiktų informacijas apie 
gimdymų kontroliavimą vedusioms poroms kurios to pa
geidauja?” Užgyrimą parėmė 77 nuoš. balsavusiųjų, o 
tik 23 nuoš. pasireiškė prieš.

ft/T ILITARIŠKI ir politiški ekspertai pranašauja kad 
Suomija gali virsti ąšis aplink kurią įsisuks dide

lis karas. Prieš pavasarį gal Anglai ir Prancūzai siųs 
savo laisvanorius į Suomiją sustiprinimui aliantų įta
kos tarp neutralių šalių. Vokietija ir Rusija, nors tuo 
tarpu dar išvien prieš nieką nekariauja, numatoma ga
lint pasidaryti bendru priešu. Mažai vilties yra greitai 
suklupdyti Vokietiją ekonomiškai, kolei Vokiečiai gali 
prieiti prie žaliavų ir maisto rinkų, ypatingai Balkanuo
se, Skandinavijoje ir kitose neutralėse šalyse.

AMERIKOS angliakasių unija savo 50 metų jubileji- 
** nėję konvencijoje, Columbus, Ohio, iškėlė klausimų 
Amerikos prezidento kandidatų. Angliakasių unijos 
prezidentas ir CIO. vadas John L. Lewis šioįe konven
cijoje pareiškė kad jiems pasirinkimui tėra dabartinis 
prezidentas, Franklin D. Roosevelt, ir jeigu jis nekandi
datuotų, antras—Senatorius Burton K. Wheeler iš Mon
tanos.

Galinga Amerikos geležinkeliečių unija taipgi pa
sireiški^ už Wheeler. Jos vadai tik kad Roosevelt net 
nekandidatuos.

Žmonių Surašinėjimas
Amerikoje kas dešimts me

tų įvyksta gyventojų surašinė
jimas, kuris vadinamas cenzu. 
Lietuviai pirmu syk buvo Lie
tuviais užrašomi tik 1910 me
tais, todėl jokių žinių apie mu
sų ateivių skaičių nėra 1870, 
1880, 1890, ir 1900 metų cen
zuose. Tačiau, ir 1910, 1920 
bei 1930 metų cenzais musų

Amerikos Lietuvių 
Atstovybės Klausimu

V. F. Jankauskas, Sandara 
ir kiti musų laikraščiai bei vei
kėjai vėl kelia bendros atsto
vybės klausimą. Kaip žinoma, 
Amerikos Lietuviai dabar ne
turi bendro organizuoto kūno 
kuris, reikale, galėtų jų vardu 
tarti sutartiną žodį svarbiau
siais Lietuvių reikalais. Rei
kalą visi supranta, tik neranda 
budo atstovybę sukurti.

Geriausia gal butų jei mu
sų Susivienijimų centro valdy
bos paskirtų po žmogų ir pa
skirtų pinigų tokiai atstovybei 
išlaikyti. Susivienijimai apima 
apie 30,000 organizuotų Ame
rikos Lietuvių, ir kontroliuoja 
apie 3 milijonus dolarių turto. 
Jų įsteigta Amerikos Lietu
viams Atstovybė butų rimta ir 
plati, ir stipri finansiniai.

r\AR 1927 metais Suvienytose Valstijose, va- 
karų plotuose, ganėsi-zyliojo apie du milijo

nai laukinių arklių. Jų buvo skaitoma apie 
400,000 Montana valstijoje, 350,000 Wyominge, 
250,000 Oregon, ir kiti tūkstančiai Idaho, Colo- 
rado, Utah ir Nevada valstijose. Bet šiądien tų 
gražių gyvūnų tėra likę vos apie tūkstantis. Jei 
Amerikos valdžia nesiims jų veislės išsaugoti jie 
tuoj išnyks, taip kaip pasirodė išnykimo Tavo- 
jus laukiniams raguočiams, buffalo.

Prieš desėtką ir daugiau metų atgal, ryti
nių valstijų gyventojai, kurie turi laiko ir ato
stogauja, važiuodavo į vakarus tik tų laukinių 
arklių pažiūrėti. Jie ganėsi po kalnus ir slė
nius. Jeigu kur ganėsi buris arklių, tarp krū
mų, vienas arklys būtinai stovėdavo aukštoje 
vietoje sargyboje. Pajutus pavojų, tas arklys 
leisdavosi prie savo bandos, ir visi jie žaibo 
smarkumu puldavosi tolyn, šalin nuo pavojaus 
vietos.

Vakarinių valstijų užkariautojai, kurie ten 
steigė didesnius ir didesnius ukius, pradėjo ga
nykloms užimti platesnius plotus žemių, ir tuos 
laukinius arklius naikino šaudydami, arba daug 
jų išmarino badu. Arkliai netekę ganyklų, ne- 
prileidžiami prie geriamo vandens, turėjo nyk
ti.

gi-
Bet nesunku spėti 

pro Širvintas į Vilnių 
kariai Lietuviai, žygia- 
Kryžiuočių Magistras. 
Lietuvių krikštyti tai

1V/T ASKVOS valdovai atvirai laiko Italiją “pasaulio 
priešu Nr. 1”. Kadangi Italijoje pradėta atviriau 

įkalbėti grąsinimais Rusijai nesikėsinti slinkti į pietinę 
Europą, Sovietų viena radio stotis pareiškė Italijai net 
pagrąsmimą, “lai Italija tik pasikėsina sulaikyti Sovie
tų armijų maršavimą”! Maskvoje sėdinti agitatoriai 
jaučiasi stiprus ir narsus. Bet karo lauke Sovietai pa
rodė savo “galybę”, iš kurios visas pasaulis juokiasi.

Išžudžius gabiausius karo vadus, pasiliko su karš
tagalviais, kurie gali ant bačkos pasistoję pasakyti kar
štą agitatyvę kalbą prieš “kapitalistinius kraugerius”. 
Bet kalbomis karai neišlaimimi.

Viso labo, reikia paklausti kada Rusai kokius reikš
mingus karus laimėjo? Sovietų valdžia pasižymėjo tik 
smarkiu “likvidavimu” savo pačių žmonių ir savo tam
siems darbininkams prižadėjimu “užkariauti” pasaulį. 
Kur reikėjo narsumas parodyti, vietoje to pasiskubino 
susitaikyti su Hitleriu, nes tikėjo gauti nuo jo ; kailį, ir 
nusilenkė Japonijai, apraminimui pavojaus iš Azijos. 
Suomių karo lauke tepajiegia pagąsdinti savo priešus 
“naziais” . I

lių 
tų

TAS NE LIETUVIS....
(Maironis)

Lietuvis kurs tėvynę 
kaip kūdikis, apleis; 
pamins ką bočiai gynė

Tas ne
Bailiai,
Kursai
Per amžius milžinų keliais.
Tas ne Lietuvis kur jos budo, 
Jos žemės dainų nemylės; 
Neverks kad patys sūnus žudo 
Kas verta meiles ir garbės.
Tas ne Lietuvis kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo, 
Kursai didžiais darbais nešvies.
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

ŽIEMĄ MIŠKE
Paslaptingai miškas ošia,
Paslaptingai šneka.
Sidabru vien išsipuošę
Visos medžių šakos.

Ir beržai ir senos jievos
Kaž ką tyliai šnera.
Taip gražu, gražu, o Dieve,
Taip malonu, gera....

O eglutės žaliakasės
Sek’ pasaką ilgą,
Kaip išskrido baltos žąsys
Ir kaip mirė smilga.

Žavi mano jauną sielą
Pasaka lyg laimė.
Taip gražu, gyventi miela 
Sidabruotam kaime.

“J.U” ' St Krasauskas^

Arti vakarinio pakraščio, daugybė tų ark- 
prigirdyta Pacifiko vandenyse. Būriai rai- 
vyrų, savo namie išaugintais arkliais, išjoja 

į savo apielinkių plotus naikinti laukinius ark
lius, apsaugojimui ganyklų savo naminėms ban
doms. Laukinius arklius jie pradeda šaudyti, 

j o pirmosios jų eilės nešasi į pavandenį, puolasi 
į bangas ir plaukia, plaukia.... Taip bevilčiai 

| plaukiodami arkliai ir prigerdavo.
Amerikos Kongresas išgelbėjo buffalo ra

guočių veislę nuo išnykimo, 1902 metais išleis
damas įstatymą draudžiantį tuos gyvūnus nai
kinti. Yra sumanymai pasiūlyti valdžiai išleis
ti draudimą išnaikinti laukinius arklius. Jiems 
prisilaikyti ir veistis vietas siūloma skirti kur 
nors prie didžiųjų valstybinių parkų, kaip pav. 
Yellowstone parke, kur jie galėtų netrukdomi 

įgyventi ir nekenktų ūkininkų ganykloms.
Tie laukiniai arkliai, kiek dar jų likę, pri

silaikydami tokiose vietose kur žmonės neuž- 
ėmę, tankiai turi keliauti 30 iki 50 mylių tolu
mo atsigerti vandens, ir vėl sugryžti į savo ga
nyklas kalnuose ir tyruose, kur vargu auga ko
kios nors žolės ir krūmokšliai. Tačiau, sako, ir 
tokiose skurdžiose sąlygose egzistuodami tie lau
kiniai arkliai yra tokie greiti kad gali pralenk
ti geriausius naminius arklius, kurie šeriami 
avižomis ir užlaikomi gerose stoniose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
KRONOLOGIJOS

i

1472— Dopszyc’oj numirė karalaitis Kazimieras 
šventasis.

1473— Lietuvoje siautė žmonių ir gyvulių ma
ras.

1473—Totoriai vėl nuteriojo Voliniją (šiuo syk 
tik Lenkijos dalį).

1475— Lenkų protestas Kazimierui I jo patai
kavimą Lietuviams.

1476— Karalius Kazimieras I apsileido ir nesi
rūpino nei Lietuvos nei Lenkijos reika
lais.

1477— Lietuvos tėvūnai pareikalavo Kazimierą 
I kad pasitrauktų iš Lietuvos valdžios.

1477— Moskvos kunigaikštis Vasilevič paveržė 
nuo Lietuvių Naugardą.

1478— Brastos susirinkime tėvūnai iš Kazimie
ro I pareikalavo kad jis skirtų Lietuvai 
kitą valdovą

1479— Totoriai vėl
jau Lietuvos

1480— 3—Kazimieras

kunigaikštį.
nuteriojo Voliniją (dabar 
dalį).
I galutinai apsileidęs tik

medžiojo Lietuvos giriose.
1485—Numirė kunigaikštis Mykolas Giedraitis, 

medžiojo Lietuvos giriose.
1487—Lietuviai nugalėjo Totorius Volinijoje; 

25,000 Totorių žuvo ir kliuvo nelaisvėn.
1490—Lietuvos karas su Moskvos kunigaikščiu 

už Severą.

OENOVeS Lietuvos laikuose, kuomet čia ošė 
aplinkui ežerą ir kalnuose milžiniškos 

rios, dar nebuvo vieškelio, 
kad šiuo keliu, einančiu 
žygiavo per Aukštaičius 
vo Vytautas Didysis, 
Šiam, jeigu ne žygiuoti
nors bėgti su pakrikusia riterių gauja tikrai 
prisiėjo. .. .

Prie vieškelio ežeras, o tokiose vietose kaip 
patogesnėse tikrai buvo sustoję kariai arklių 
girdyti, pasimaudyti.

Netoli nuo čia yra “Paukščių kaln.as”, ku
riame girią dar seneliai atsimena.

Daug tokių vietų tėvynėje, jos visos rodos 
kalba apie gražią senovę, bet tėviškės vieškelis 
man geriausia suprantamas. Iš vakarų į ry
tus išvingiuotas sausesnėmis vietomis, tartum 
skruzdžių takas, mano tėviškės vieškelis yra 
daug panešęs keleivių, savų ir svetimų.

žiurėjau kad pažinti iš pėdų esančių žemė
je kokių didvyrių jodinėta, tačiau tūkstančiai, 
milijonai sumaišytų pėdų, sutremptų, neišda
vė jokios paslapties. .. .

Mes pildami, taisydami kelią, lyg tyčia nai
kindami priešų pėdas, savųjų ginėjų kraujuo
tas pėdas, sunaikinam ir istorines pėdas, kaip 
laikas bėgdamas pakelėse naikina didžiausius 
paminklus.

Šiuo vieškeliu žygiavo Napoleonas su savo 
didžia kariuomene; jis prie ežero, girdant pa
lydovams arklius, sėdėjo ant kranto 
susimąstęs, taip lygiai kaip aš dabar 
kad rymo j u....

Vieškeliu žygiavo naujų laikų

pasirėmęs, 
čia dažnai

Vokiečiai 
vydami Rusus į Vilnių, Lietuviai žygiavo vary
dami iš tėvynės Rusus ir Lenkus. Pagaliau šiuo 
vieškeliu nardo automobiliai. Apsodintas jis 
medeliais, ištaisytas ir jo nepažinsi, kaip ir pa
žangios Lietuvos, šiuo vieškeliu daug musų 
brolių išvyko į užsienį, šiuo vieškeliu aš laukiu 
jų daugelio sugrvžtant. .. .

Vikt. Tatarėlis.

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS

TURKIJA (Europoje ir Azijoje). Plotas
1,280,800 ketv. klm. Gyventojų — 13,649,- 

Sos-
Pinigai —

— 181,738 
Valstybės

945. Valstybės santvarka — Respublika, 
tinę Ankara — 50,000 gyventojų. 
Turkų svaras.

VOKIETIJA (Europoje). Plotas 
ktv. klm. Gyventojų — 64,000,000.
santvarka — Respublika. Sostinė Berlinas — 
4,500,000 gyventojų. Pinigai — Vokečių mar
kė. (Vokietija padidėjo pastarais metais pri
sijungdama Austriją ir kitas kaimynines teri
torijas).

VENGRIJA (Europoje). Plotas — 193,010 
ktv. klm. Gyventojų — 8,368,273. Valstybės 
santvarka — Konstitucinė monarkija. Sostinė 
Budapeštas — 960,530 gyventojų. Pinigai — 
Vengrų Krona.

URAGUAJUS (Pietų Amerika). Plotas— 
186,926 ktv. klm. Gyventojų — 1,640,214. Val
stybės santvarka — Respublika, Sostinė Mon- 
tevideo — 422,490 gyventojų. Pinigai — Peso.

VENEZUELA (Amerikoje). Plotas — 
1,020,400 kvt. klm. Gyventojų — 2,411,952. 
Valstybės santvarka — Respublika. Sostinė 
Cavacas — 92,212 gyventojų. Pinigai — Boli- 
var.

Be iki šiol čia buvusių pažymėtų valstybių 
yra dar ištisa eilė mažų valstybėlių, kurios pa
saulio politikoje neturi jokios įtakos, kaip pa
vyzdžiui didžiųjų Europos valstybių valdomos 
skaitlingos kolonijos, ir nepriklausomos bet ma
žos valstybės kaip Costa-Rica, Hondūras, Lich
tenšteinas, Luksemburgas ir kitos. I

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sanninykas. 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena 
sapna. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

6829

Reikalaukit “Dirvoje”
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Vilniaus Istorijos Trupiniai
į

(Tęsinys iš pereito nr.)

DIDŽIOJI 1336 METŲ TRAGEDI
JA PILĖNUOSE

Kur Ištikro Pilėnų Pilis Radosi?

ALBANT apie Karalių Gediminą, reikia dar 
sustoti ties jo santikiais su kryžiuočiais,

kurie vis intensyviau ruošėsi pulti Lietuvą. 
Naujas ordino magistras von Altenburgas nuo 
1336 m. pradeda savo didyjį spaudimą. Po ke- 
lerių metų pertraukos, atnaujinti žygiai į Lie
tuvą prasideda garsiosios Pilėnų istorijos žen
klu. Kas iš musų nėra skaitęs istorijos apie tą 
Pilėnų kunigaikštį Margį, apie tą narsų Lietu
vių gynimąsi, kai jie geriau sutiko ugnyje su
degti negu gyvi priešui pasiduoti. Tas įvykis 
pažystamas iš plačių Daukanto ir Narbuto is
torijų. Neiškentė jo neaprašęs ir Vysk. Valan
čius savo “Antano Tretininko Pasakojimuose”, 
iš kurių ištrauka yra dedama mokyklų skaity
mo knygose. Toks dramatiškas Lietuvos isto
rijos epizodas rado gyvą atgarsį ir dailiojoje 
literatūroje. I. Kraševskis parašė Lenkiškai 
patriotišką apysaką “Kunigas”, o pagal ją M. 
šikšnys (šiaulėniškis) sudarė penkių veiksmų 
tragediją “Pilėnų Kunigaikštis”. Yra pagaliau 
šis dėmesio vertas įvykis ir eilėraščiais apdai
nuotas. Tai Liudviko Kondratavičiaus (Vlad. 
Syrokomlės) poema “Margis”.

Kur buvo Pilėnai? Jau Jėzuitų istorikas 
17-me amžiuje Kojelavičius bandė Pilėnus ar
ba Pullen identifikuoti su Punia, kur dešinėje 
Nemuno pusėje yra nuostabaus grožio piliakal
nis. Taip pat galvojo ir Balinskis, o poetai-ra- 
šytojai Syrokomlė ir Kraševskis jau neabejoda
mi Pilėnus nukelia į Punią. Ir šiądien Punios 
žmonės gali apie tą narsų Lietuvių gynimąsi ir 
nemirštamos garbės kunigaikštį Margį daug pa
pasakoti. Tačiau tie pasakojimai žmonėse nėra 
senų senovės tradicija, o tokių romantikų ir 
praeities mėgėjų kaip Kondratavičius-Syrokom- 
lė ir kiti, ten vietiniams atnešti aiškinimai.

Pats Kondratavičius pasakoja kai jis atvy
kęs prie Punios (tai buvo lygiai prieš šimtą 
metų), vietiniai gyventojai ir bažnytkaimio žy
deliai net buvo pamiršę piliakalnį, apie jį neži
noję ir jam parodę netikrą kelią. Inteligentai 
atnešė tat žmonėms iš kronikų išskaitytą pasa
kojimą, kurį jie mielai pasisavino, lygiai taip 
pav., tokių pat praeities mėgėjų Seredžiaus di
dysis pilies kalnas buvo pakrikštytas Palemono 
vardu, nors Palemonas neistoriškas asmuo. Ir 
dabar tą piliakalnį žmonės vadina Palemono 
kalnu ir vargu kam šiądien beateina į galvą kad 
tame piliakalnyje stovėjo garsi Lietuvių Pešt- 
vės pilis, kuri tiek daug kartų buvo kryžiuočių 
apgulama, puolama, pagaliau sugriaunama ir 
vėl atstatoma. Tai pavyzdis kaip tikroji isto
rija buvo sukeista su vėlyvais fantastiškais ap
rašymais.

Daug kas, tiesa, tebesilaiko tos nuomonės 
ir šiądien kad Punioje yra įvykus Margio trage
dija. Bet ta pažiūra yra reviduota, nes ji isto
riškų duomenų akivaizdoje negali būti pateisin
ta. Pilėnų isgriovimą mini kelios kronikos, bet 
plačiau šį faktą yra aprašęs ordino kronikinin
kas Vygandas Marburgietis. Visa kas apie Pi
lėnus žinoma yra imta, iš jo aprašymo, kurio 
originalas buvo surašytas eilėmis, bet mums te
išliko iš antrų ar trečių rankų. Vygandas sa
vo kronikoje kalba apie Pillenen in terra Trop- 
pen. Vadinasi, norint pilį lokalizuoti, reikia nu
statyti kur buvo tie Tropai. Vieni Trapai yra 
minimi 14-to amžiaus gale prie Skaudvilės, kiti 
— Trapėnai, ant Nemuno prie Viešvilės; .bet 
yra dar ir treti “Trappen”, būtent, į vakarus 
nuo Neries įtakos į Nemuną. Juos mini mums 
vienas 1388 metų dokumentas. Jogaila turėjo

į Trappen salą atsiųsti savo žmones apsimainy
ti su ordino belaisviais. Šitie Trapai ir yra 
mums kelrodžiu.

Iš 14-to amžiaus karų ir kryžiuočių dainų 
žygių į Lietuvą yra aišku kad tuo metu kai įvy
ko ta Pilėnų istorija, t. y. 1336 m., kryžiuočiai 
Punios dar nepasiekdavo. Apskritai, pirmoje 
14-to amžiaus pusėje, kaip rodo gausus kroni
kų faktai, kryžiuočiai tų Nemuno vietų dar ne
lankydavo, o daugiausia savo žygius kreipdavo 
į Nemuno žemupio sritis. Kadangi “Pillenen” 
pilis turėjo būti ant Nemuno tai jos reikia j ieš
koti žemiau Kauno, vakarų link, toje Trapų sri
tyje tarp Kauno ir Nevėžio.

Įdomų samprotavimą čia iškėlė K. Paunks
nis. Ta Trapų žemės sala, kurioje buvo keičia
mi belaisviai, esanti ta pat Nevėžio žiočių sala 
kuri kituose ^altiniuose vadinama Virgalė. To
dėl Pilėnų reikia j ieškoti kaip tik apie tą salą 
kur Nevėžis įteka į Nemuną. Kas yra bent 
kiek keliavęs Nemunu ir žvalgęsis į jo krantus 
tai žino kad Nemuno kairiajame krante, beveik 
priešais Raudondvarį, yra Pyplių piliakalnis, 
kurio negalima identifikuoti su kuria nors kita 
ant Nemuno minima Lietuvių pilimi. Tai yra 
bene įdomiausias ir gražiausias Suduvos-Užne- 
munės piliakalnis, kurio sužavėtas mokytojas 
J. Radziukynas, didelis musų praeities mylėto
jas, dar 1909 m. rašė: “Mylėtojams piltinių kal
nų linkiu pamatyti Pyplių piliakalnį. Lietuvis 
archeologas neišpasakytai džiaugiasi pamatęs šį 
piliakalnį ir jaučia tuomet savyje dėkingumą 
bočiams kurie supylė piliakalnį taip gražioje 
vietoje ir suteikė jam taip gražią išvaizdą.”

Bet musų protėviai tai darė ne del to kad 
palikuonių akiai butų pažiūrėti malonu, o žiau
rios būtybės verčiami, kada kiekvienu metu ga
lėjo ateiti ginkluotas riteris deginti jų turto ir 
trobų, imti į nelaisvę jų vaikus ir moteris, o 
juos pačius žudyti. Per eiles metų Lietuviai 
sudarė ištisas grupes piliakalnių, kad tik galėtų 
nuo įsibriovėlių apsiginti. Pyplių piliakalnis 
panašus į daugelį kitų 14-to amžiaus Lietuvių 
piliakalnių, ant kurių stovėjo jų pilys. Daug 
kubinių -metrų žemės reikėjo pajudinti kol jis 
buvo supiltas ant stačios didelės Nemuno kran
to kalvos. Piliakalnio viršūnėje didoka plokš
tuma. Tai pilies kiemas, kuriame turėjo būti 
vienas prie kito nameliai įgulai, aptverti aukšta 
tvora, nuo kurios tuojau prasidėjo status šlai
tai. Greitai nuo kalno riedą akmenys ir rąstai 
sudarydavo besiartinantiems kryžiuočiams pa
vojų. Iš viso piliakalnis 42 metrų. Pietiniame 
jo šone yra dar supiltas gražus ir dar statesnis 
14-kos metrų kūgis. Tai dažnai Lietuvių 13-14 
amž. piliakalniuose aptinkamas sargų sekimo 
bokštas, drauge ir ugnies pagalba ryšiams pa
laikyti su kaimyniniais piliakalniais.

Stūkso dabar Pyplių piliakalnis paslaptin
gai uždengęs visą savo praeitį. Bet kokia jo j 
paslaptis? Ji labai dramatiška. Nes Pypliuose' 
turbųt yra buvus ta Pilėnų istorija, nes tos pi
lies reikia j ieškoti apie Nevėžį arba žemiau Rau
dondvario. ' J j

PADAVIMAI APIE MŪŠĮ
1336 metais Vasario 24-25 d. įvyko ši isto

rija. Didvyriškų kovų, kur Lietuviai kovodavo 
iki paskutiniojo, nemaža yra buvę 13-14 amž. 
karuose su kryžiuočiais. Metraštininkai dažnai 
tačiau trumpiausia pamini: pilis su gynėjais su
deginta ar išgriauta. Tačiau Pilėnų įvykis Vo
kiečiams tikrai buvo padaręs įspūdį. Kroniki
ninkas šį kartą neiškentė nepagyręs pagonių, 
nors jie buvo jo didžiausi priešai.

Kai Lietuviai nebegalėjo apgulimo išlaikyti, 
patys ėmė eiti tiesiai į mirtį, t. y. žudytis. O 
laužas, į kurį šokęs ir pats vadas (kronikos va
dinamas Marger), savo paties kardu nudūręs 
savo žmoną, priglaudė jų lavonus, paversdamas 
juos pelenais. Vygando aprašymas, šiek-tiek 
primenąs Kartagenos išgriovimą, smulkmenose
galbūt perdėtas. Į Pilėnus vargu galėjo subėg-

DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS I
=

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

DIRVOS KNYGYNAS |
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio |

Suomija Kitados ir Dabar
r

Suomija buvo po Švedais Kelis Šimtus Metų
Vėliau Atiteko po Rusija. — Išsilaisvinimas

Suomių gyvenamas kraštas 
apima apie 380,000 ketv. kilo
metrų, tuo budu pranešdamas 
buvusios Lenkijos plotą. Ta
čiau gyventojų Suomija teturi 
apie tris su puse milijono, iš 
kuriu dauguma gyvena so
džiuose. Miestų Suomija turi 
neperdaugiausia. Svarbieji jų 
Helsinkis, Viipuri, Rango ir 
Abo, kur yra susispietus ga
na reikšminga pramonė ir pre
kyba. Svarbiausia Suomių ūkio 
šaka — miškininkystė. Me
džio ir celulozės eksportas už
ima bene pirmą vietą Suomijos 
užsienio prekyboje.

Švedijos ir Rusijos, atidavė 
didžią Karelijos 
Ingermanlandiją. 

tuomet tarp Ru- 
vakarų kaimyno 
pusiasalyje bū

i
Rusų rankas 
dalį ir visą 
Faktinai jau 
sijos ir jos 
Skandinavijos
vo atsiradus ta siena kuri ir 
šiądien skiria Sovietų Sąjun
gą nuo Suomijos.

per 
ke-

dinama Jaunasuomiai, siekė 
glaudžios santarvės su šve-

dais, tikėdamies bendra 
gomis laimėsią kovą prie, 
siją. Taip ir prasidėjo a- 
kova prieš Rusų įtaką Suc 
joje, kova, oficialiai varoma 
seimo tribūnos.

(Bus daugiau)

PRAŠYMAS IS LIETUVOS
PADĖTI ATSTATYTI VILNIAUS KRAŠTĄ

SUOMIJOS GEOPOLITINĖ 
BŪKLĖ

Suomių kraštas iškyla, lyg 
granito lėkštė, tarp Skandina
vijos kalnų ir Rusijos lygu
mos. Jo ypatinga savybė — 
tankus miškai ir ežerai, den
gianti jo paviršių ir stiprinan
ti jo gyventojų saugumo jaus- 

ir dide- 
tarpinė 

erdvėje, 
svarbių

mą. Tačiau jo turima 
lės ydos. Tai yra jo 
padėtis Baltijos juros 
Gulėdamas tarp dviejų

įlankų, Botnijos ir 
šis kraštas visuomet 

nerimą valstybėse sie- 
vyravimo šioje erdvė-

SUOMIJA PATENKA 
RUSIJAI

Petro I sukurtas miestas 
visą 18-tą amžių buvo vos
liasdešimties kilometrų atstu
me nuo sienos. Bekylanti Ru
sijos galybė turėjo gana ilgai 
kantriai žiūrėti ir į tai kad kai
mynė valstybė beveik 200 my-» 
lių ilgiu f lankavo Petro Di
džiojo sostinę.

Suomijos geopolitinės būklės 
diktuojamas dėsnis, kad kiek
viena galybė, siekianti vyravi- 
vo Baltijoje, savaime turi pa
tikrinti savo politinę įtaką 
Suomių krašte, praėjusio šimt
mečio pradžioje gavo naują Iš
raišką. 
Švedų 
pateko 
nulėmė
tarp Napoleono ir Aleksandro 
I. Dviem metams praslinkus, 
Švedija formaliai atsisakė nuo 
Suomijos, Rusijos naudai.

Po šešių šimtmečių 
viešpatavimo, Suomija 
į Rusų rankas. Tatai 
Tilžės taika, sudarytaBaltijos 

Suomių, 
keldavo 
kusiose
je. Vistiek iš kur butų ėjus 
politinė ekspansija — iš vaka
rų ar iš rytų, — Suomija vi
suomet atvaizdavo geopolitinį 
veiksnį, kuris veikė kovos del 
Baltijos kryptį ir esmę.

Suomių problema pirmutinė 
buvo susirupinus Švedija. Jau 
13-tame amžiuje švedai,' vos 
pradėję ruoštis didiems suma
nymams Baltijos erdvėje, už
ėmė Suomių kraštą. Nuo to 
laiko Suomija per ištisus šešis 
šimtmečius liko švedų valdžio
je. Tiesa, Švedai paliko Suo
miams savarankiškumo šešėlį, 
leisdami jiems tvarkytis pagal 
savo įpročius. Tačiau švedų 
kultūrinė įtaka, paliko Suomi
joje gilius pėdsakus. Suomių 
šviesuomenė šimtmečių būvyje 
perdėm sušvedėjo.

Vėliau, Suomių tautiniam 
sąjūdžiui prasidėjus, ta aplin
kybė suvaidino pernelyg dide
lį vaidmenį.

Kol Švedija vyravo Baltijo
je, Suomijos padėtis neteikė 
jokių abejonių. Taipgi Suo
mių kraštas buvo suaugęs, po
litiškai bei kultūriškai, su Šve
dija. Tačiau tuo momentu kai 
Rusija pradėjo slinkti prie Bal
tijos krantų, Suomių būklė iš
karto pasidarė opi. Nykštato 
taika, 1721 metais pabaigus 
vadinamą šiaurės karą tarp

Napoleono žygiui subyrė- 
Vienos kongresas tą Ru- 
įgijimą Baltijoje užtvir- 

Beje, įsidėmėtina kad

išlikusias
Tat 

ir vėliau

RUSŲ GADYNĖ SUOMI
JOJE

Aleksandras I įvykdė Suomi
jos prijungimą tik 1812 me
tais, 
jus. 
sijos 
tino.
Aleksandras I, pasiskelbęs Suo
mijos didžiuoju kunigaikščiu, 
nerodė palinkimo naikinti kon
stitucines laisves,
krašte nuo švedų laikų, 
faktinai Suomija 
tvarkėsi savais įpročiais, ku
rie Rusų administracijos be
veik visiškai nebuvo pažeidžia
mi. Suomija naudojosi visiš
ka autonomija savo vidaus 
tvarkymesi. Tačiau šeiminin
kais Suomių krašte buvo ne 
patys Suomiai bet švedai, ku
rie šimtmečių būvyje paėmė 
į savo rankas visą viešąjį gy
venimą — administraciją, tei
smus ir bažnyčią.

Suomių tautinis 
prasidė j ęs praė j usi o 
čio pusėje, savaime
no politines kovas Suomijoje. 
Suomių sąjūdžio tarpe atsira
do dvi kryptys. Senesnėj i kar
ta daugiau dėmesio kreipė Suo
mių kalbai ir liaudies kūrybai, 
vengdama politinės kovos prieš 
valdžią. Jaunesnėj! karta, va-

sąjudis, 
šimtme- 

suaktyvi-

BRANGUS TAUTIEČIAI!
Ilgai lauktas Lietuvių Tau

tos siekimų įvykdymas galop 
virto tikrenybe. Musų sosti
nės Vilniaus ir jo Krašto oku
pacija pasibaigė.

Lietuvių Tauta gryžo į savo 
amžinąją ir senąją sostinę Vil
nių, kaip tikras jos šeiminin
kas.

Sunki 19 metų Lenkų oku- ■ 
pači j a yra skaudžiai sužalojus j 
musų sostinę ir Vilniaus Kraš
tą.

Visai Lietuivų Tautai reikės 
ilgų metų ir didelių pastangų! 
Lenkų padarytas kraštui žaiz- J 
das išgydyti ir atitrukusį nuo! 
Laisvos Lietuvos gyvenimo i 
Vilnių ir Vilniaus Kraštą įjun-i 
gti į gyvosios Lietuvių Tautos 
buitį. iTautiečiai! Mes gerai ži
nome kad musų išeivija visuo
met buvo ir yra jautri savo 
Tautos reikalais. Ji niekuo
met nebuvo nutraukus ryšių 
su Lietuvos gyvenimu. Lais
vos Lietuvių Tautos rūpesčiai 
ir siekimai buvo lygiai ir mu
sų išeivijos rūpesčiais ir sieki
mais, ji ėjo žingsnis į žingsnį 
su visa Lietuvių Tauta. Taip 
jausdama, musų išeivija daug 
yra padėjus Lietuvai.

Šiądien Lietuva, atgavus Vil
nių ir jo Kraštą, dedh daug pa
stangų Vilniui ir Vilniaus Kra
štui padėti. Jos darbininkai, 
Ūkininkai, Prekybininkai, pra
monininkai ir valdininkai, ne
žiūrint sunkių ištikusio Euro
poje karo padarnių, aukoja Vil
niečiams ir Vilniaus Krašto 
paramai net kelių dienų savo 
uždarbį. Yra žmonių kurie au
koja keliariopai daugiau.

žinome kad musų išeivija 
jau pradėjo didį Vilniui ir Vil
niaus kraštui paramos vajų.

Tikime kad ji, dalyvavus 
Lietuvos atstatyme ir įsikūri
me, organizuotai prisidės ir 
prie Laisvosios Lietuvos pa
stangų sugrąžintą Lietuvišką 
Vilnių ir jo Kraštą atkurti.

Tautiečiai! Padėkite Lietu
vai ir šį kartą!

Aukokite savo dienų uždar
bius, o kas gali ir daugiau Vii-

neprisi- 
Vilniaus

Kraštui

niui ir Vilniaus Kraštui parem
ti.

Lai nelieka nei vieno darbi
ninko, nei vieno ūkininko, nei 
vieno pramonininko arba šiaip 
išeivio kuris pasiliktų 
dėjęs prie Vilniaus ir 
krašto paramos!

Draugijos Vilniaus
Remti Garbės Pirmininkė

Jadvyga Tubelienė.
Pirmininkas

Jonas Navakas.
Vice pirmininkas
Agr. Stasys Jakubauskas.
Iždininkas

Marcelė Kubiliutė.
Sekretorius
Adv. Jokūbas Goldbergas.

Nariai:
Vladas Tiškus, 
Franciška Pikčilingienė, 
Jonas Vilkaitis, 
Kun. V. Mieleška.

Kontrolės Komisija: 
Felicija Bortkevičienė, 
Antanas Mačiuika, 
Juozas Papečkys.

Kaunas, Gruodžio 10, 1939.

AR PERVĖLAI APSI- 
KRIKŠTIJOM

Ar-
ne-

var-

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

ti 4000 gynėjų, kurių skaičius vėlesniuose ap-Į yra ano meto Lietuvių religiškai-psichologiškais 
rašymuose išaugo į dešimtis tūkstančių.

Panemuniais Lietuvių pilių buvo daug, o 
pagal ano laiko susisiekimą ir gyventojų tan
kumą, kalba galėjo eiti tik apie keletą šimtų 
gynėjų. Vargu įtikėtina taip pat kad viena se
na Lietuvė kirviu išžudžius 100 savo tautiečių, 
kurie, tiesa, noromis ėjo mirti. Paskui ji pati 
žuvus. Bet visų faktų neigti negalima.

Mums šiądien vargu besuprantama kad 8 no 
laiko Lietuviai gyvybę daug mažiau brangino ir 
mirties mažiau bijojo, žmonės tuomet savo no
ru pasirinkdavo mirtį. Štai 13-to amž. kroniki
ninkas Livonijos Henrikas pasakoja kad pagal 
savo religines pažiūras penkiasdešimts Lietuvių 
moterų, sužinojusios apie kautynėse žuvusius 
savo vyrus, pačios savo noru nusižudžiusios. Ir 
kronikininkas prideda: “Nuostabu! Nes jos tiki 
greit su jais (t. y. savo vyrais) kartu gyventi 
aname gyvenime”. Toks buvo Lietuvių tikėji
mas !

Kadangi pagonys vyrai, jei patekdavo kry
žiuočiams, būdavo dažniausia be gailesčio žudo
mi, tai ir jų moterys jausdavosi šiame gyveni
me nereikalingos ir stengdavosi persikelti kar
tu su jais gyventi į kitą pasaulį. Lietuviai ti
kėjo kad aname gyvenime jiems bus reikalingi 
tie patys žirgai, tarnai, sakalai ir tt., kuriuos 
kartu sudegindavo. Todėl Pilėnų tragedija., su 
darbingu šūkiu* geriau žūti bet nepasiduot i

še-

ap-
pa-
pa-

Dabar kuomet Vilniaus 
kivyskupas Jalbrzykowski 
leido Vilniaus bažnyčių 
pams skambinti kada Lietuvos
vėliavą iškėlė Gedimino kalne, 
ir Lietuvos kariuomenės gene
rolams paliepė išeiti iš jo na
mų, tai tie kurie Lietuvių vi
suomenę 'stengėsi įtikinti jog 
“jeigu Lietuviai butų apsikrik
štiję keletą šimtmečiu pirmiau 
tai musų tauta dabar butų lai
mingesnė”, dabar gali matyti 
kaip tokių “patriotų” pareiški
mai yra teisingi.

Jei Lietuviai butų apsikrik
štiję keletą šimtų metų pir
miau, tai iki šiol jau visi Vil
niečiai Lietuviai butų buvę po
nais Lenkais. Suprantama, tar
pe vienų Lenkti (nors ir Lietu
viškų) nebūtų jokių nesusipra
timų bei susikirtimų. Tačiau, 
jokis sąžiningas žmogus nega
li sakyti tą kad dabar musų 
tauta butų buvus laimingesnė. 
Greičiau, dabar mes visi būtu
me buvę tautiniais išgamomis!

Lietuvių tauta butų buvus, 
ir bus laiminga tik tada kada 
ji laikysis kuotoliau nuo ponų 
Lenkų ir jų “kultūros”!

Kas šiose keliose eilutėse pa- . 
sakyta turėtų atkreipti dėmesį 
ir tų Lietuvių dvasiškių, kurie 
yra pašauktais, bet nėra išrin
ktais būti Lietuvių tautos dva
siškais vadais!

J. S. Sudavas.

motyvais suprantama. Tai buvo tikras Lietuvių 
pasiaukojimo pavyzdys, kuris palikuonis po 
šių šimtų metų stebina.

Kronikininkas šitame gražiame Pilėnų 
rašyme nori parodyti ne vien tik nepaprastą 
gonų narsumą ir pasiaukojimą. Jis baigia
sakoj imą kaip kryžiuočiai stengėsi būti gailes
tingi ir gelbėti nuo mirties likusius pagonis, 
kai pastebėjo kad Lietuviai patys, uždegę pilį, 
leidosi savo vado nukertami ir į ugnį įmetami. 
Bet užbėgę į degantį įpilies kalną, kryžiuočiai 
radę tik Margerį su kardu rankoje, kuris ne 
vienam jų dar nukirtęs galvą ir, nužudęs savo 
žmoną, dar spėjęs pats šokti į ugnį. Tai kry
žiuočiams paliko tik pelenai ir degėsiai....

Gražiai baigia Valančius savo pasakojimą 
apie Pilėnus. Atgal į stačią pakalnę leisdamie
si, kryžiuočiai kalbėję: “Ką mes užgirdome ka- 
bindamiesi į tą pliką kalną? Būtinai nieko! Iš
mušėme keturis tūkstančius žemaičių (Lietu
vių), savųjų pritrukome nelygiai daugiau, o nu
pelnėme pelenų saują. Ištikro sunku bus to
kius žmones pamušti kurie geriau velija sudeg
ti nekaip musų vergučiais būti”.

O Prūsų istorikas J. Vo;gtas savo veikale 
prideda: kad kryžiuočiai nii kados nesugryžę 
taip nuliūdę kaip nuo Pilėnų. Z. Ivinskis.

Nepaprastas Palengvinimas 
« Reumatiškų Skausmų «

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

(Trimitas)

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

D I R V Ą
Cleveland. Chm
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MIRIMAI
EVA WITUS

Eva Witus, 25 m. amžiaus, 
nuo 14200 Westropp avė., mi
rė Sausio 22 d. . Gimus Cleve
lande. Liko motina, ir du bro
liai. Jos tėvas jau miręs. Pa
laidota Sausio 24 d. Pašarvo
ta buvo N. A. Wilkelio laido
tuvių namuose.

Gimimo Metrikų Gavi
mo Reikale

Kuriems reikalinga gimimo 
metrikai partraukti iš Lietu
vos, o neturit ten artimų gi
minių, Dirvos agentūra jums 
tame reikale pagelbės.

šymet jau prasideda mokėji
mas senatvės apdraudos, neku- 
rie negaus tos apdraudos ne- 
Įrodydami savo amžiaus; taip
gi ir valstijos senatvės pensi
jos gavimui reikalinga Įrodyti 
amžius. Kreipkitės Į Dirvos 
agentūrą tuojau.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS

DARBININKAI BAU
DŽIAMI UŽ KLAS- 

TAVIMĄ

CLEVELAND TRUST 
COMPANY PAKILO

Lietuvos n e p riklausomybės 
22 metų sukakties paminėjimui 
rengiama įdomus programas 
Lietuvių salėje sekm., Vasario 
11 d. Alekas Banys, VVS. sk. 
pirmininkas, praneša kad pro- 
grame pasižadėjo dalyvauti — 
Kun. Dr. K. širvaitis ir kiti 
kalbėtojai. Dainuos B. Nekra
šas, Stella Malonis, ir skautų 
grupė, kurie atliks labai įdo
mų atvaizdavimą “Į Vilnių”, su 
sav o gražiomis patriotinėmis 
dainomis.

Kurie jau turi įsigiję tuos 
10c bilietėlius, jais galės inei- 
ti į salę ir atsivesti kitus savo 
šeimos narius. Taipgi tais bi
lietėliais galės gauti ir tą $25 
kuriuos A. Banys paskyrė. Lai
mėtojas turi būti salėje.

Salėje programas prasidės 7 
vai. (dėl gavėnios, šokių ne
bus).

Lietuvių Darželyje prie Dr. 
Basanavičiaus paminklo vaini
ko padėjimas bus atlikta 2 vai. 
po pietų.

Tą pat dieną, nuo 3 vai. po 
pietų, rengiama programas pa
minėjimui tos musų tautinės 
šventės naujos parapijos salė
je.

COLUMBUS, Ohio. — Ig- 
natz Federskee, 49 metų, iš 
Warren, Ohio, tapo nubaustas 
$150 ir teismo kaštus, ir pri
teistas 90 dienų kalėjiman už 
tai kad jis, kaip teisme prisi
pažino, padavė klastingą rapor
tą apie savo uždarbį, norėda
mas gauti bedarbės atlygini
mą. Tai yra pirma tos rūšies 
byla. Tyrinėjimai parodė kad 
Federskee neteisotai paėmė iš 
valstijos $179.06 atlyginimo, 
kuomet pats dirbo ir gavo re- 
guliarę užmokestį Republic 
Steel Corporation dirbtuvėje.

Pereitą metą, Ohio valstijos 
Bedarbės atlyginimus gavo iš
viso 145,815 darbininkų, kurių 
atlyginimų suma bendrai sie
kė $23,687,539. Iš jų atlygi
nimus už visą 16 savaičių lai
ką gavo 75,940, kiti gavo už 
trumpesnius periodus. Vienų 
metų bėgiu bedarbės atlygini
mo galima gauti tik už 16 ne
dirbtų savaičių.

DEPOZITAI PAAUGO 21 MILIJO

NU, PRANEŠA PRESIDENT

CREECH AKCININKAMS

Harry Creech, prezidentas The 
Cleveland Trust Company, metinia
me akcininkų susirinkime, Sausio 
17 d. pranešė kad 1939 metais ban
kas savo operacijomis uždirbo viso 
$1,406,293.62, neįskaitant pelnus už 
sekuratus ir kitokias apyvartas, šis 
uždarbis yra didesnis palyginus su 
$1,046,833.96 pelnu 1938 m.

Pelnai nuo pardavimo turtų ir 
atgavimų pereitą, metą, sako jis, bu- | 
vo $2,859,557.85 prieš $1,558,109.34 
1938 metais.

“Su pasitenkinimu pranešam apie 
padarytą progresą pereitą metą”, 
pareiškė p. Creech. “Musų biznis 
bendrai buvo didesnis ir musų depo-
zitai padaugėjo arti 21 milijonu 
dolarių.

“The Cleveland Trust Company 
operuoja vienoje iš pirmaeilių in- 
dustriniij sričių Suvienytose Valsti
jose, ir yra stiprioje pozicijoje ją 
tinkamai aptarnauti. Mes esam ga
tavi ir pasiruošę aprūpinti pasko
lomis biznių plėtimui. Muslj patar
navimai ir musų šaltiniai pasiekia
mi mažiems skolintojams kaip ir 
dideliems, ir individualams kaip ir
korporacijoms.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

PYTHIAS

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelande iki Sausio 20 d. už
mušta trys asmenys. Pernai 
per pirmas 20 dienų žuvę bu
vo 8 asmenys.

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU
♦

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

AKRON, OHIO
Sausio 20 d., Antano Tiš- 

kaus draugai ir draugės su
rengė jo pagerbimui pokilį Ta
ručio namuose. Visi svečiai
gražiai linksminosi, prie dainų 
ir muzikos praleido laiką, ir 
jam įteikė pinigišką dovaną. 
Muziką patiekė K. Prospaliau- 
skas ir Eddy Rudis.

čiai. Vieši PWA darbai kele
tui dienų tapo nutraukti. Kas 
nukentės jei ne biednas darbi
ninkas. Tame skaitliuje nedir
ba ir keliolika Lietuvių.

Kalnas.

C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

MENO IR RANKDAR
BIŲ PARODA

K. STONIS
R E S TĄ U R A N T 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Women’s Art Club of Cleveland 
narės ruošia Meno ir Rankdarbių 
Parodą, kuris atsidarys Carnegie 
Center, ant East 105th St.,- ketvir
tadienio vakare, Vasario 1 d., su 
užkvietimu arbatai.

Tai yra pirmutinė paroda sureng
ta bėgyje daugelio metų, apimanti 
darbus moterų artisčių šiaurinėje 
Ohio. Women’s Art Club turi stu
dijas ant East 75th ir Euclid ave
nue ir turi apie 50 aktivių narių. 
Jis buvo Įsteigtas 1912 m.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

SAUGOKIT VAIKUS 
NUO NELAIMIŲ 

GATVĖSE
Sniegas ir slidus keliai pra

eitų savaičių bėgiu sumažino 
automobilistų važinėjimo grei
tį ir todėl sumažėjo trafiko už
mušimų skaičius.

Tačiau tas pats ledas ir snie
gas, kurio nemėgsta suaugusie
ji, yra naujenybė vaikams, ku
rie naudojasi pasivažinėti ro
gutėmis. Betgi jie naudojasi 
važinėtis neapsaugotose vieto
se ir tuomi patenka į pavojų. 
Vaikų važinėjimas rogutėmis 
iš kiemo Į gatvę yra labai pa
vojingas ir jiems patiems ir 
pravažiuojantiems 'automobilis
tams. Tankiai dar vaikai nau
dojasi progomis prisirišti savo 
rogutes prie pradedančių va
žiuoti automobilių. Viskas tas 
sudaro jiems didelį pavojų, to
dėl tėvai privalo būtinai drau
sti vaikus neužsiimti tokiais 
žaidimais. Tuomi išvengtis ne
malonių tragedijų.

ĮĮIPPODROMĘ

“His Giri Friday”
Carry Grant ir Rosalind Russell 

atlieka savo įdymiausį romansą ko
kis tik kada filiuose buvo patiektas, 
naujoje Columbia filmoje, “His. Giri 
Friday”, kuri pradedama rodyti šeš
tadienį, Sausio 27 d., Hippodrome 
Theatre. Tai yra linksmas, smar
kus, įspūdingas veikalas, pilnas la
bai jaukių scenų.

Grant vaizduoja p-lės Russell bu
vusį vyrą, kuris yra laikraščio re
daktorius. Ji buvo jo geriausias re
porteris. Apie tai sukasi įvairių 
įvykių, juokingų, dramatiškų, keis
tų. Grant šiame veikale viršija vi
sas pirmiau atliktas savo komedi
jas ir romansą. Prie jo vaidina ir 
keletas kitų žymių filmos artistų.

Iš Clevelando lankėsi Akro- 
ne p. M. Bartkienė su savo sū
num, ir D. Jokūbaitis. Jie da- j 
lyvavo Tiškaus pokilyje.

SLA. 354 kuopa rengia va
karą Vasario 3 d., Raymond 
salėje. Veikli komisija O. Kaz
lauskienė ir G. Rokus dirba 
kad viskas gerai pavyktų. Tai 
paskutinis šeštadienis prieš 
užgavėnias, taigi tikima skait
lingo svečių atsilankymo pasi
linksminti pasitinkant gavė
nią. ši kuopa verta visuome
ninio parėmimo, nes ji iki šiol 
tik vienatinė šioje kolonijoje 
ką iš savo iždo parėmė pini
gais nukentėjusius Vilniečius. 
Kitoms musų organizacijoms 
matomai nerupi sušelpti savo 
atgauto krašto šąlančius ir al
kanus brolius.

Ir Akroną užklupo dideli šal

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

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

Pranešimas Akrono 
Lietuviams

Aš J. Grigas, savo įstaigoje AR
LINGTON AUTO WRECKING Co. 
turiu pardavimui automobiliams da
lių ir gumas (tires) ratams. Per
ku senus automobilius, už juos mo
ku atikštą kainą. Sugedusius auto
mobilius kelyje , parvežu. Reikiant 
kokių dalykų kreipkitės pas mane, 
patarnausiu kuogeriausia. Adresas:

ARLINGTON AUTO’ WRECKING 
CO. J. Grigas, savininkas.

423 N. Arlington st. Akron. 
Telef. HE 1013. Naktį BL. 5663

8 IIELI.A C JAKUBS
B (JAKUBAUSKIENĖ-—Laisnuota Laidotuvių Direktore) J 

U Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
p Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. į

U LITHUANIAN FUNERĄL HOME j
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

I APDRAUDOS REIKALE |
Mes esjwi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
E šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MUEIOEIS |

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra =

s 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
rdiiuiiiiimiiiiiiEiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiBiiiiEiiiBiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih'

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 

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

ANSEL ROAD
C A F E

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.

ENdicott 8908

Peršovė Biznierių
Trečiadienį, į kailinių par

duotuvę, 9815 Euclid avė., at
ėję du plėšikai, užpuolė savi
ninką, Edward J. Erdody, ir 
jam priešinantis, jį šūviais

SKOK’S BEAUTY 
SHOPPE

Moderniškai Įrengta Plaukų 
grožio Įstaiga. Greitas 

patarnavimas.
Turim Lietuvaitę kuri patar
nauja Lietuvėms atsilankan
čioms čionai. (11)

6420 St. Clair Avė.

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu
mų visokių periodų, ir uniformų, 
išnuomavimui veikalams; istoriš
kų asmenų, vyrų ir moterų. Už 
prieinamas kainas. (3)

KRAUSE COSTUMES, Ine.
1025 Chester Avė.

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

STIPRUS ALUS
šaltas — šaldomas musų 
nauja 200 keisų šaldymo 

sistema.
Gausit kiek norit po 

$1.65 už keisą.

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Av. ENd. 9276

sužeidė. Plėšikus išbėgant pa
matė policijos automobilis, ku
ris gatvėje radosi, ir šaudant 
vijosi automobiliu bėgančius 
plėšikus. Vieną jų sugavo, ki
tas paspruko, bet manoma ir 
jis sužeistas.

Erdody sekančią dieną nuo 
žaizdų mirė ligoninėje.

Dabar Laikas!
Apsirūpinimui Žiemos Reikmenimis! 

Musų didelis pusmetinis

PARDAVIMAS
VYRAMS - VAIKINAMS - VAIKAMS 

RŪBŲ - SKRYBĖLIŲ ir visų kitų 
DĖVĖJAMŲ REIKMENŲ

KONO RADIO
ELECTRIC & PHOTO 

SERVICE

8 hour Photo Service
Rūšis ir darbo gerumas 
garantuojama. (5)

7313 Wade Park Avė.

CLEVELAND, OHIO
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; reikalingi Lietuvoje pirki- ■■H
j mui, pardavimui, valdymui ■B
I žemių ir kitokio turto.■ I■

K. S. KARPIUS
B■B

Registruotas Lietuvos
•■B

; Konsulate Notaras.■
■■B

: Rašykit laiškais arba atsi- B
: lankykit asmeniškai.
a
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■ 6820 Superior Avė.
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i Cleveland, Ohio HBt B

lt would have been, with gas heat!

Kainomis kurios reiškia Sutaupymą
Priedui prie musų žemų kainų dar

z

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

CR E D I T!
Dental Platės. .
10-15-20

Weeks to Pay

• X-Ray
• Bridges

• Fillings
• Extractions
Platės Repai red 

While You Wait

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

DR. SILVER Dentist
7042 Superior Avė. HEnderson 3157

Pamanykit apie tikrą patogumą kokį turėsit visada atsikeliant šil
tame name! Nereikės bėgiot apačion “pataisyt ugnį”—galėsit mie
got pusvalandį ilgiau, atsikėlus apsirengt šilumoje ir patogume. Au
tomatiška gazo šiluma tą vislią jums parūpins.

.Tušų gaso furnasas užsisuks ir atsisuks kada reikia, automatiškai— 
24 valandas i dieną, kasdien bėgyje šildymo sezono. Nesiaikvos ku
ras, naudosis tiek kiek reikia namo apšildymui tokiame laipsnyje 
kokis jums patinka. Jums nebus jokio darbo—-tik užkuriat furna- 
nasą rudenį, ir užsukai pavasarį.

Gaso šiluma yra švari, tvarki, visai automatiška. Ir ji kaštuoja 
daug mažiau negu jus manot. Gaukit apskaičiavimą gaso šilumos 
naudojimui jūsų namuose, ir turėkit smagią žiemą. Jokių obligaci
jų iš jūsų pusės. Tik patelefonuokit musų

House Heating Department
CHerry 7353

THE EAST OHIO GAS COMPANY

m 4 dideliems 
darbams

Virimui • Vandens Šildymui 
šaldytuvui • Namo šildymui
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Apie tai pranešiu Dirvos ' skai
tytojams vėliau. Birutė

Dirvą galima išsirašyti , už 
vieną dolarį — pusei metų.
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

TriTnT rr iV TTTT E
KAIP ELGIASI LENKAI VILNIUJE IR VIL

NIAUS KRAŠTE

NUO REDAKCIJOS: Lie
tuvos Aido korespondentas Vy
tautas K. Labunaiti's iš Vil
niaus rašo kokiais budais Len
kų agentai, vietoje būti dėkin
gi Lietuvai, deda pastangas ją 
žeminti, neigti, žmones demo
ralizuoti ir skleisti tarp jų ne
pasitikėjimą Lietuva, žemiau 
sekantis aprašymas tilpo L. A. 

1 Gruodžio 27 d.

darbą

iš

Aną rytą skubėdamas į įs
taigą sutinku pažystamą Vil
nietį. Rasota kakta, susijau
dinusį.

— Kur skubi?
— Į namus. Mečiau 

ir lekiu kaip be dūšios.
— Nelaimė? Kas?
— Argi negirdėjai?
— Nežinau nieko.
— Lietuvos kariuomenė

Vilniaus traukiasi, — pasako
jo jis tylutėliai.

— Ką tu kalbi?!
— Kaip Dievą myliu....
— Eik, eik, kas gi tau sa

kė?
— Lenkai sakė. Jie matė 

kai ėjo. . . .
Turėjau daug vargo kol iš

sigandusį Vilnietį įtikinau kad 
N. pulko daliniai išžygiavo ei
liniams pratimams.

— Matai, o jie sakė kad 
jau.... — kiek atsikvošėjęs
prataria jis.

Prieš kurį laiką Vilniečiai 
buvo įtikinėjami kad juos mai
tina Anglija, o gal Amerika, 
tik ne Lietuva. Tai esą aišku 

. kaip du bartu du, nes nekurie 
produktai turi Angliškus užra
šus.

Taip 
kepurę 
Lenkų
tre” reiškia demonstratyvų nu
sistebėjimą ‘Angliškų’ kiauši
nių šviežumu.

— Anglai turi moderniškas 
transporto piemones. Per ke
turias dienas jie produktus 
pristato iki Lietuvos sienos. ..

—• Iš taip toli, — pritaria 
kitas.

Klausosi šio 
tis Lietuvis.

— Kliedate, 
čia Lietuviški

Lenkai juokiasi.
Skaityk! “Lithuania”. .. .
— Taigi, Angliškai — Lie

tuva !

— Prašau, pone, Anglai taip 
žymi visus produktus kurie 
skiriami Vilniui maitinti.

— Ne. Tai Lietuvos eks
portiniai kiaušiniai skirti Ang
lijai.

— Kažin ar Lietuva turi ką 
eksportuoti. . . .

— Ir dar kiek, šimtą mili
jonų kiaušinių šiais metais iš
vežė, — tikina Lietuvis.

Lenkai tiki ir netiki. Kuni
gas jiems kitaip aiškino.- Pra
šė melstis už maitintoją Ang
liją. . . .

Angliški parašai yra ir ant 
daugelio kitų eksportinių Lie
tuvos produktų, skirtų Angli
jai, bet dėl karo neišvežti ten. 
Gandanešių teigimu — visa tai 
Anglų dovana Vilniui.

Gandai, gandeliai po Vilnių 
skraido. Vieniems jie sukelia 
skanaus juoko. Kitiems daug 
‘baimės” ir nerimo įvaro.

y. ą;

STREIKAS

Ne-(Kitas aprašymas, tūlo 
mo, šiaip vaizduoja Vilniuje 
įvykusį Lenkų sukeltą streiką 
dėl mokslo, kame vėl Anglija 
vaizduojama Vilniečių gelbėto
ja.)

vieną kartą, kampuotą 
užsimaukšlinęs, buvęs 
pareigonis “Pienocen-

pokalbio Vilnie-

prašau ponai ! 
kiaušiniai.

toriau, galite sau nešdintis. Ir 
be pono jau daug tokių turi
me I. .. .

Aš nustebęs ėmiau dairytis 
koks čia eina agitatorius, 
piliečiai ištemptais veidais 
vėjo gatvėje, o duryse tik 
du su mažiuku Lešeku.

;— Kaip tamstai negėda

bet 
sto- 
mu-

vaikučiams. O Lietuva duoda 
dar ir saldainių, sviesto, tau
kų, duonos, cukraus, siunčia į 
Vilnių bekonų.... Lietuva — 
tikra vaikų valstybė, nes ji ma
žutė, o Anglija — didelių žmo
nių valstybė, nes ji didelė. Tai
gi dideli žmonės — kaip va aš 

Anglijos valsty- 
kaip va jus 
nepravda? 
pravda'

UTICA, N. Y

RŪPINASI VILNIEČIAIS

musų ginču su

pagaliau ?
Ponas direkto- 
agitatorius sių-

ką, pipirai, streikuo-

po všistkim, — atsi- 
koks marmuzas ir

Ank-Gatvė. Kiek šaltoka, 
stybas rytas.

— Ko verki, vaikuti? 
—Į mokyklą ^n.oriu. . .
— Na tai mokykis.
— Neleidžia. .. .
•— Kas neleidžia? Tėtė? Ma

ma?
— Ne. . . . Bee-e-e-e. . . .
Ir jis vėl paleido savo ašarų, 

tvenkinį. Keli praeiviai susto
jo ir su užuojauta pažiurėjo į 
mažutį vykstančios dramos 
lyvį.

-— Kur tavo mama?
— Čia.... aukštai, pas 

rektorių....
— Ką j i ten daro ?
— Verkia. . . .
Kas per ‘graudus verksmai’ ? 

— šovė man į galvą, ir aš tuoj 
išraudau kaip verkiančio vai
kučio nosytė. “Juk streikas! 
Mokinių streikas!” Per savo 
ilgą gyvenimą esu matęs įvai
rių streikų, bet tokio dar ne. 
Aš paėmiau vaikutį už rankos 
ir atidariau duris į mokyklą.

1— Nevolno, nevolno! — su
šuko sargas. — Ponas agita-

da-

di-

I

tokį 
vaikutį taip negražiai pravar
džiuoti .... — ir aš nuėmiau 
nuo Lešeko galvos ”konfedera- 
tę” (Lenkiško mokinio kepu
raitę), kuri tą vaikutį darė 
baidykle, ir jį paglosčiau.

Sargas aiškiai susisarmatijo, 
bet vis dėl to laikė duris koja 
prispyręs. Laiptuose pamačiau 
būrelį apsiverkusių vaikų, ku
rie susidomėjo 
sargu.

— Ar leisi,
— Nevolno! 

rius sakė visus 
sti po velnių!

— Bet čia juk nėra agita
torių !

— O ponas?
— Aš Litvin! Rozumieš? 
Aš iš Kaunasa. .. . dienraš, 

ne, kaip čia. .. dzienikaž.
Pagaliau sargo koja pajudė

jo... ir aš atsidūriau vaikų būry
je. Atsargiai Lešeku vedinas 
artėjau prie direktoriaus kabi
neto. Vaikų būrys ėmė sekti.

Negražu buvo nepasikalbėti 
su jąunaja karta, todėl atsiko
sėjęs kad atrodyčiau labai au
toritetingas, paklausiau:

— Tai 
j ate?

— Jus 
liepė kaž
mėgino nusišypsosi.

— Įdomu streikuoti ?
— Ne.
— Tai kam streikavote??
— Vakar 

Anglai rytoj
■ — ?! O 

ar žinai ?
Tyla.
— Na, vaikučiai, pasakyki

te- kur yra Anglija. . . . Kas 
atspės kur ji yra tam duosiu 
štai šitą saują saldainių. . . .

Būrelis apspito mane ir ėmė 
šnirpšti nosytėmis, bet visi ty
lėjo.

— Nežinote?
— Ne, — sutartinai atsilie

pė laukianti laisvės auditorija.
Tada man į galvą šovė “de

moniška”- išdidumo mintis. Aš 
išdalinau vaikučiams po saldai
nį ir atsisikosėjęs tariau:

— Jes! Okey. .. . šarap. .. . 
Gud bai!

Vaikai išsižiojo.
— Stop! Rule Britams 

Lithuania! Aš, vaikučiai, 
jūsų tetulė Anglija, atėjus 
išvaduoti iš vergijos —
džioji. Britanija ir Didžioji Lie- 

I tuva — kultūringos valstybės. 
Jos neša laisvę pavergtiems

mums sakė kad 
išvaduos Vilnių, 
kur yra Anglija,

šau-

i

ana 
loji 
jus
Di-

apielinkės Lietuvių ir nutarė 
rengti viešą balių Vasario 3 d. 
Redmen’s salėje.

Kaip Utikos Lietuviai atjau
čia Vilniečių gelbėjimo reikalą 
parodys pelnas nuo pasilinks
minimo ir aukų duosnumas.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apš vietą.Sumanaus klebono Kun. B. 

Liubausko raginimu bažnyčio
je, ir nurodymais, keturios vie
tos Lietuvių šv. Jurgio parapi
jos draugijos išrinko atstovus 
ir sudarė komitetą’' Vilniečiais 
rūpintis, teikiant pagalbą šu- 
lyg išgalės.

Tas komitetas pirmiausia pa
skyrė dvi Vilniaus krašto mo
teris, p. Antaniną Uždavinienę 
ir Domicėlę Zupkienę kaipo 
rinkėjas aukų tarp Utikos ir
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| NAMŲ TAISYMAS

E ® KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami. 
| • APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.

• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 

Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
HOME OWNERS SERVICE

I 6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842
Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.

— priklauso 
bei, o maži, 
Lietuvai. Či

— Pravda,
kė visi vaidai, įsmalsinti mano 
kalbos.

— Ar jus norite mokytis?
•—.Norim, norim!
— Norit žinoti koks gražus 

gyvenimas jūsų laukia?
— Norim!
— Tai todėl nesimokinote ?
Tyla.

didžiausias 
berniukas

— Jus, 
vinto jau, : 
vėlai.... 
palikę savo kovos draugus na
muose. .. . Mes susirinkome 
mokytis.... Bet mums reikia 
vėl po tris litus mokėti už pra
šymą. Komitetas, pamatęs kad 
tiek daug musų nori mokytis, 
atsisakė duoti pažadėtų pini
gų... . pinigų už streiką.... 
Niekas mums nieko neaiškino, 
laikė durneliais. Mums sakė 
kad Lietuviai mokytojai vaikš
čioja keturiomis kojomis, kad 
jų burnoje iltys, ilgos iltys 
kaip šerno.... Mums senieji 
mokytojai sakė kad Lietuviai 
muša kiekvieną mažą vaiką ir 
šaudo jo tėvus....

— Palauk. Tu taip gražiai 
kalbi.... Tu, žinoma, Lenkas?

— Tak! Ja čysty Polak!
— O kuo tu vardu?
— Vįtold Staniškis.
— Toliau.
— Ką toliau ? Paskui aš 

si vyliau. Ir dabar niekam 
betikiu. Atėjo Lietuvis moky- j 
tojaš. Ineina į klasę. Mes sė-! 
dim. (Mums taip komiteto bu
vo įsakyta). Mokytojas sako: 
“Laba diena, vaikučiai.” Mes 
tylim. Pagaliau aš neiškenčiu į 
ir sakau: “Labas dzienas. O i 
kur tavo iltys”? “Kokios iltys,! 
vaikuti ?....”

Čia “oratorius” sumišo. Man j 
irgi koktu pasidarė, tat sugrie-į 
biau Vitoldą į glėbį ir jį pabu
čiavau.

— Vaikučiai, baigta! Da
bar jus laisvi nuo puspročių ' 
agitacijos! Aš Didžiosios Lie
tuvos vardu glaudžiu jus prie 
širdies ir pažadu kad jus aug- 
sit laimingi, jokių agitatorių 
netrukdomi. Niech žyje Ang
lija i Litva!

— Niech žyje! Niech žyje! į 
— O kas čia dabar? — iš-, 

šoko direktorius, moterų ap-, 
suptas.

— Mes mokysimės Lietuvis-; 
kai! — sušuko Vitold. — Pas- s 
kutinę naujiena iŠ Anglijos.

Išeidamas paspaudžiau sar
gui ranką ir padovanojau jam : 
kaliošus, nes šaligatviai buvo 
sausi.

Visa tai butų fantazija jen 
nebūtų tiesa. Ir visa tai butų 
juokinga, jei nebūtų graudu. 1

Pagaliau prieina visų 
; (kokių 8 metų) 
ir išdrožia kalbą: 
mielas musų išlais- 

atėjote truputį per- 
Mes čia susirinkom

I

Turėjimas Banke Pinigų
Duoda Pasitikėjimą

VILNIUJE yra gerai įreng-, 
s nemažas valstybinis taba

ko fabrikas, kuris jau paleis
tas į darbą ir su viena tik dar
bininkų pakaita galės paga
minti apie 60 nuoš. viso Lietu- • 
vai reikalingo tabako gaminių, 
o su dviem pakaitomis galės 
patenkinti visos Lietuvos taba
ko pareikalavimą. Manoma 
kad nuo šiol bus daugiau dė
mesio kreipiama ir į namie au
ginamą tabaką, kurio bus ge
rinamos rūšys 
jais bus 
panašiai 
runkelių

ir su 
sudaromos 

kaip yra su 
augintojais.

VYSKUPIJOS Lietu

27 Public Sauare

JSOS
voje rūpinasi, net sudaro ko
mitetus, rengti ekskursijoms į 
Vilnių. Nusistatyta kad iš 
kiekvienos parapijos butų su
ruošta ekskursijos Į Vilnių. 
Kas sekmadienis į Vilnių vyk
sta ekskursijos po 1,000 žmo
nių.

auginto- 
sutartys, 
cukrinių

i

NEW DEAL
■BAKERY

♦

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-Kepa skanią Lietuvišką Kūginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams'. Pristatymas greitas.

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

« «

4023 E, 141 ST
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Duona

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
= Pristatom tiesiog’ į namus ir parsidu oda justj maisto krautuvėse
5iiHllllllllll»lllllllllll|il!llll!i!iillllĮI $
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ATVYKS PIRMYN
CHORAS

Teko patirti kad Chicagiečių 
Pirmyn Choras žada atvykti į 
CIevelandą pastatyti vieną po- 
puliarišką operetę, kurios pel
ną skiria Clevelando Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui.

To viso surengimui organi
zuojasi vietos Lietuvių bend
ras komitetas. Toliau apie tai 
bus pranešta plačiau.

NAUJOJE PARAPI
JOJE

Naujos parapijos jaunimas 
rengia smagią pramogą para
pijos salėje paskutinį sekma
dienį prieš užgavėnias, Vasario 
4 d. Pramoga prasidės nuo 2 
po pietų, bus kortavimas, pas
kui šokiai prie didelio orkes
tro. Įžanga 30c.

• APIE 10,000 VIEŠŲ darbų 
darbininkų Cuyahoga apskrity
je negali pradėti dirbti dėl to 
kad Clevelando miesto ir ap
skrities valdybos neturi reika
lingų sumų dadėti kaipo savo 
dalį prie tų darbų projektų ku
riuos nori atlikti. Federalės 
valdžios pinigai tiems darbams 
yra gatavi.

Išviso dabartiniu laiku prie 
WPA darbų Clevelande dirba 
34,000.

• CLEVELANDO bedarbių 
šelpimo biuras turi bėdų su to
kiais bedarbiais kurie ateina 
reikalauti pašalpų, tačiau jie 
turi automobilius ir nesutinka 
atsisakyti jais važinėti. Tokių 
yra 1,400. 
liai jiems 
i darbą ir 
na dirbti, 
neduodama.

Jie sako automobi- 
reikalinga važinėti 

iš darbo, kada gau- 
Tokiems gi pašalpa 

950 kitų klientų 
sutiko atiduoti savo leidimų 
ženklus šelpimo biurui.

®GEN. HALLERIS, Lenkų 
garbinamas karo vadas už jo 
atsižymėj imus laike pasaulinio 
karo ir už Varšavos išgelbėji
mą nuo bolševikų pirmose ne
priklausomybės dienose, atsi
lankys Clevelande šį sekmadie
nį. Kur jis buvo kai dabar Vo
kiečiai Varšavą ėmė ?

pa-
20. 
iki 

šal-

• ŠALČIAI CIevelandą buvo 
užklupę pereitos savaitės 
baigoje: Sausio 18, 19 ir 
Temperatūra buvo nuėjus 
apie 10 laipsnių žemiou 0.
tis laikosi, bet ne toks baisus 
kaip užklupo Buffalo ir kitus 
šiaurinės New Yorko valstijos 
dalies miestus.

Del šalčių paleista daug vie
šų darbų darbininkų kurie at
virame ore dirba.

• MAYORAS BURTON su
tinka nors dalinai nusileisti 
savo naujų taksų reikalavime. 
Originaliai jis reikalavo 8.7187 
mills dabar nusileido iki 8.0177 
mills. Už 1939 m. taksų mo
kėta po $30.20 nuo $1000. Su- 
ly g naujo reikalavimo, jeigu 
jis pereis, reikės mokėti po. 
$31.75. Balsavimas dėl tų tak
sų bus Kovo mėnesi.

• PETRAS BALTRĖNAS iš 
Clevelando išvažiavo ir apsigy
veno Buffalo, N. Y. Tačiau 
jis atvažiuoja į CIevelandą im
tynėms. Pereitą 
ėmėsi Arenoj, 
nugalėjo.

Jack Ganson,
gyvena Buffaloj, biznio reika
lais išskrido į Floridą, pasako
jo Baltrėnas.

pirmadienį jis 
savo oponentą

kuris taip pat

• NAMINIŲ ŠUNŲ Cuyaho- 
ga apskr. esama apie 61,000. 
Apie 50,000 jų savininkų pa- 

. prastai išsiima leidimus šunų 
laikymui.
dimo savininkai gali būti bau
džiami iki $25.

IŠ LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 
DRAUGIJOS METINIO ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMO

Sausio 18 d., Lietuvių salėje 
atsibuvo metinis Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos šė- 
rininkų susirinkimas dalyvau
jant skaitlingam buriui šėri- 
ninkų. Susirinkimą vadovavo 
direktorių pirmininkas Dr. J. 
T. Vitkus, sekretoriavo sekre
torius Jonas T. DeRighter.

Šis susirinkimas buvo vienas 
iš ramesnių šios įstaigos susi
rinkimų. Valdybos raportai, 
kurie rodė banko 'augimą ir 
stiprėjimą, tapo priimti.

Šiame susirinkime buvo rin
kimas keturių direktorių, rin
kimuose laimėjo senieji direk
toriai: Dr. J. T. Vitkus, Chas. 
O’Bell (Obelienis), Jonas T. 
DeRighter ir Juozas P. Ditch- 
man.

Buvo pasiūlytas pakeitimas

įstaigos var'do į Superior Sa- 
vings and Loan Ass’n, tačiau 
nubalsuota palikti po senovei.

Visas banko direktoriatas 
susideda iš šių: J. Bindokas, 
Jonas Botirius, Jonas Brazaus
kas, Jonas T. DeRighter, Juo
zas P. Ditchman, Simas G. 
Lauchis, Charles O’Bell, A. M. 
Praškevičius, Juozas Urbšai- 
tis, Dr. Jonas T. Vitkus, N. A. 
Wilkelis, Jonas Zaunis.

Kas met renkasi po keturis 
direktorius.

Lietuvių Tupymo ir Pasko
los Draugija 1939 metus užbai
gė su $833,627.01 turtu. Depo
zitai joje apsaugoti federale 
apdrauda iki $5,000, ir depozi- 
toriai gauna 3 nuoš., tai yra 
daugiau negu kituose bankuo
se. Rep.

BEDARBIAI GAVO
$4,433,000

ATEIVIAMS PRO-
GA MOKYTIS

Youth’s Forum
SAMOGITIAN HORSES BEST FOR

CAVALRY

/ccent issue of the German
“Zeitschrift

Bedarbės atlyginimų už 1939 
metus Clevelande gavo 39,893 
darbininkai, bendroje sumoje 
$4,433,155.

Clevelando darbininkų sam
dymo biuras 1939 metais pa
statė į darbus 29,213 darbinin
kų.

PASKUTINIS PRIEŠ
UŽGAVĖNĖS

BALIUS

Kurie ateiviai nori pasimo
kyti daugiau Angliškos kalbos 
gali pasinaudoti vakarinių mo
kyklų kursais, kurie yra dykai 
visiems kas tik nori mokytis.

Aukštesni kursai atsieina po 
$5 vietos gyventojams; nenuo
latiniams gyventojams 
semestrą.

Pamokos prasideda 
dieni, Sausio 29 d. 
raukit apie sau 
mokyklą.

$10 UŽ i
I

pirma-
Pasitei- 

artimiausią

A 
stock-breeding journal 
fur Tierzuchtung und Zuchtungsbio-. 
logie” (Periodical for Animal Breed- 
ing and Breeding/ Biolcgy) con- 
tains an artiele by Kazys Alminas, 
of the Lithuanian Veterinary Aca- 
demy, entitled “Biological Examina- 
tion of the Samogitian (Žemaitija) 
breed in relation to other breeds 
of horses”. The artiele is profuse- 
ly illustrated with pietures and a 
great many tables. A number of 
foreign specialists, including Urusov 
in 1899 and Marachevsky in 1912, 

i attempted to investigate this ques- 
j tion, būt together with praise for 
the Samogitian horse they manag
ed to give currency to various base- 
less theories, and partly confused 
the Samogitian horse with unim- 
proved horses of Polish origin.

This new work of Dr. Alminas, pub- 
lished in a periodical widely read 
throughout the world will give and 
serve hippological science and place 
the Lithuanian Samogitian horse on 
a level commensurate with othčr 
well-known breeds of horses in 
Europe. For the purposes of his 
inquiry, the author measured and 
examined 114 Lithuanian horses, of 
vvhich 68 were Samogitians of the 
Gruzdžiai stūd; several light horses 
at a Kėdainiai stud; several half- 
breeds at the Ukmergė agrieultural 
exhibition in 1937; 11 imported Ar- 
dennes horses, etc. Comparing these 
results with other breeds of horses 
examined, the resemblances, varia- 
tions, and 
tian with 
The author 
that in its 
Samogitian
the light Hanover breed v.’hich, in 
its turn, according to German opin- 
ion, is the best cavalry horse in 
the world. And German scientists 
themselves do not dispute that the 
good characteristics of their light 
horses, especially the Trankenai and 
other East Prussiąn breeds, are in- 
herited from the Samogitians, be- 
cause the latter were the founda- 
tion from v'hich, during a hmg 
peiiūd, ųtilizing Arab and Engtish 
Lhoroughbreds, the German light 
horse breeds were developed.

kinship of the Samogi- 
them are made clear. 
comes to the cdnclusion 
physical proportions the 
horse most resembles

By Geo. C. Vcnslovas

CLEVELAND, GHIO6820 SU PERTO R AVĖ.

Bv Jav Dee iKa

CLEVELAND LITHUANIAN A. C. 
MEETS AND ELECTS OFFICERS

A very important meeting of the 
Club was held the early part of 
the week, at which officers for the 
ensuing year were elected and i tems 
of much interest to the Club were 
discussed.

Plaus for the coming Lithuanian 
National Basketball Tournament to 
be held here April 13—14 received 
its first going over, and the mem- 
bers are going into action to make 
this Tournament, the biggest sport 
event the Lithuanians here have ev- 
er seen. The announcement that 
Lithuania’s Minister to this coun- 
try, Povilas Zadeikis i s presenting 
the trophy to the victor of this 
tournament received very warm re- 
sponse from the members. 
this alone, būt the plan 
a part of the proceeds to 
low brethern sportsmen in 
should be iiicentive enough 
this 
The 
ally 
that
when

Emphatically denying unconfirm- 
ed reports concerning her alleged 
engagement, Miss Franccs Martin, 
comely employee of the Colonnade 
Lunch, intimates, however, that she 
“wouldn’t mind being introduced to 
this person I’m supposed to be en- 
gaged to”. Well, 
tractive and very 
and she’s 
cales!

fond of

well . . , 
eligible . 
cinematic

at-

musi-

for the
of the United Statės, ac

to statisties, annually con- 
1,500,000,000 lbs of candy 

This means
the average person the lin- 
the stomach is dcpressed 

vveight of 47 pounds every

sweetest! TheSweets 
population 
cording 
sumes
valued at $125,000,000. 
that i n 
ing of 
with a 
second.

President Woodrow Wilson once 
said: “Polities I conceive to be a3' 
nothing more than the science oi 
the ordered progress o f society along 
the lines of greatest usefulness and 
convenience to itself”. Of course it’s 
not likely that that’s what Albert 
Varkola, handsome localist who was 
nominated for the position of as- 
sistant “komitetas”, said, būt his el- 
ection platform was built along the 
šame lines — and he was elected.

9
In typing the words, “United 

Statės,” I encountered a curious lit
tle quirk; it seems that in typing 
this word representing solidarity, 
the letters “i” and “t” were typed 
in reverse order. The resulting 
word “Untied” was the exact op- 
posite of the one originally desired.

Not 
to give 
our fel- 
Vilnius, 

to make
Tournament the real thing. — 
support of everyone will be re- 
needed and we sincerely 

you dear reader will 
you are

In observance of her birthday, on 
January 8, Miss Bertha Kweder re
ceived a deep-red, translucent Gar- 
net Birthstone ring. In the lan- 
guage of gems, the Garnet sym- 
bolizes constancy and fidelity. — 
Hmm! 
about

That’s something to think
• definitely.

reader 
called on.

hope 
help

National Acme 
foresight of his 
he claims, they

Edward Stoškus, 
employee, lauds the 
employes since, as 
ordered two tractors for rendering
a much appreciated “push” service 
for their employees who found their 
cars frozen in the car lots at the 
end of the work dąy.

Paskutinis balius prieš užga
vėnias kuriame svarbu daly
vauti, bus tai Clevelando Lie
tuvių Vaizbos Buto balius šeš
tadienio vakare, Vasario 3 d., 
Lietuvių salėje. ________ _

Balius svarbus tuo kad Vaiz- Seserų Akademiją ir Vienuoly
ną pasimokyti plačiau Lietu
viškų tautiškų šokių, kokius 
pereitą vasarą Amerikoje pra- 
mokino p-lė M. Baronaitė, at
vykus iš Lietuvos parengti šo
kių programą Lietuvių Dienai 
New Yorke. P-lė Baronaitė 
-levelande nebuvo sustojus, ji 
tik išmokino Pranciškiečių aka
demijos mokines, iš kurių da-l 
bar p. Karpienė išsimokino j 
tuos šokius ir parsivežė jų mu-j 
ziką.

čia pradės lavinti jaunimą į 
tų naujų šokių, kaip seniau da-! 
rė su Jaunosios Birutės choru, i 

Trys šv. Pranciškaus Sese- Į 
rų vienuolės aną vasarą kartu 
važinėjo su p. Karpiene po 
Lietuvą su DULR ekskursija. 
Jos dabar gryžusios iš Lietu
vos, bet tik viena prisilaiko 
vienuolyne, kitos dvi iškeltos 

prapijines mokyklas.

Los Buto biznierių kostumeriai 
gaus sau į tą balių tikietus dy
kai, o baliuje biznieriai skiria 
laimingiems svečiams pinigines 
dovanas — 16 dovanų, viso 

. $25. y
Tą patį vakarą prie durų Į 

salę įžanga jums kaštuos 25c. 
Pasirūpinkit dabar sau dykai 
tikietus iš savo biznierių (Dir
vos administracija turi apribo
tą skaičių tikietų savo drau
gams). Visi Vaizbos Buto na
riai turi jums tų bilietų. Ku
rie pavėluosit, negalėsit gaut.

‘TREASURE CHEST’ 
PARODA

Moteriškų Klubų Federacija 
Clevelande rengia taip vadina
mą “Treasure Chest” parodą 
įvairių branginamų dalykų iš 
viso pasaulio. Paroda atsibus 
penktadienį ir šeštadienį, Sau
sio 26-27 d., Highee Auditori
joje. Toje parodoje bus išsta
tyta iš viso pasaulio turimų 
branginamų dalykų, kostiumų, 
atminties daiktelių ir tt., ką 
tik kas labiausia vertina.

Šioje parodoje dalyvauja ir 
Lietuvių Moterų Klubas. Ona 
Mihelichienė ir Ona Karpienė 
išstatys savo turimus Lietuviš
kus dalykus.

Publika gali parodoje lanky
tis tarp 9 ryto ir 5:30 vakare.

ATEINA pavasaris — jus 
rūpinatės apie popiariavimą ir 
maliavojimą savo namų. Tam 
tinkamų amatninkų .galit gau
ti per Dirvą — jų skelbimai 
telpa Dirvoje.

• APIE 33,000 kurčių arba 
neprigirdinčių Clevelande ne
gali gauti darbo. Kurčiųjų glo-

Už neišsiėmimą lei- bos draugija rūpinasi kad in-
dustrijos priimtų į darbus ii’ 

i šiuos darbo pleškančiuosius.

Parvežė j CIevelandą : 
Lietuviškus Šokius

Ona Karpienė pereitą savai- i 
tės pabaigą buvo nuvažiavus į 
Lietuvaičių šv. Pranciškaus

A POINT OF VIEW
I onėe talked to an oi d cannibal 

who, hearing of the Great War rag- 
ing in Europe, was most curious to 
know how we Europeahs managed 
to eat such enormous ąuantities of 
human flesh. When I told him that 
Europeans do not eat their šiaip, 
foes, he looked at me in shocked 
horror and asked what 
bariaus we were, to 
any

sort of bar- 
kill without

real object.
Bronislaw

white youth in Hawaii, seek- 
the advice of an older Japa-

Malinowski.
*

I
i

i

Moterų Klubo Balius
Clevelando Lietuvių Moterų 

Klubas turės savo iškilmingą 
metinį balių šio šeštadienio va
kare, Midday Club patalpose, 
20-me aukšte, Union Commer- 
ce Bldg., vidurmiestyje. Bilie
tus reikia įsigyti išanksto.

• OHIO valstijos motoristąj 
1939 metais sumokėjo valsti
jos ir federalės valdžios iždą,m 
vien tik taksų už gasoliną 62 
suvirs milijonus dolarių.

Stirnienos Vakarienė
Povilas Kubilius, Superior 

Tavern savininkas, 6528 Su
perior avė., užkviečia savo 
draugus, kaimynus ir pažys
tamus į smagią stirnienos 
vakarienę, šeštadienio vaka
re, Vasario 3. (pradžia 8 v.). 
Visą vakarą muzika, ti kie
tas tik 50c.

SUPERIOR TAVERN 
6528 Superior Avė.

A 
ing 
nese man as to his courtship of a 
Japanese \voman, asked: “Will she 
object to my color?”

“Not to your color,” was the rė
pi y, “būt perhaps to your ancestry.”

“Why, what’s wrong with my an
cestry ? ”

“Well, nccording to your tradition 
you are descended from a raonkey; 
while according to her traditions, 
"he is descended from the sun god- 
dess.”

Clifford Gessler.

E V A’S
C Dry Cleaning
v Senas Drapanas padarom 
? kaip naujas, išvalom ir 
t šutaisom
t Paimam iš namų ir pristatom

■ •

r 
t 
bv

gatavus atgal. 4

EVA PETRAITIS j
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas 

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

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsi! kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnės.

Kreipkitės:

9114 Si. Clalr Avė.
Telef: MUlberry 0744

NEW
The officers 

year 1940 are: Geo. C. Venslovas, 
Pres.; William Vilda, Vice Pres.; 
C. Paul Šukys, Fin. Treas.; Ralph 
(Wise) Vasilauskas, Sergt. at Arms. 
A. Buknus, Miss 
and Miss Albina 
P. Miliauskas, Jr., 
membership drive 
and all . Lithuanians are invited to 
join. Get into this organization 
that is putting Lithuanian sport 
activities on the map. Be a boost- 
er of the Lithuanian youth, give 
him the opportunity to get ąhead.

JOIN THE CLEVELAND LITH- 
UANLAN ATHLETIC CLUB.

OFFICERS
of the Club for 

Geo.
William Vilda,

the

F rančos Kancies 
Lucas, Trustees; 

II i storiau. A new 
i s now underway,

PRE-LENTEN
DANGE

combination of the Young 
and the Young Men of 
Parish finds them sponsoring

the
A 

dies 
N e w 
one of the biggest undertakings of
some timC This energetic group 
of young people are sponsoring a 
combination Card Party and Dance.

Card Playing with prizes from 
2 -till 8 in the afternoon — with 
an orchestra playing nothing būt 
music for the- old-time dąncers.

From 8 P.M. ‘till 11:30 P.M. a 
15 piece orchestra will furnish the 
enticing music for the young folks. 
The date of this gald pre-Lenten 
affair for both the young and old 
is — FEB. 4th. Admission, only 
20 cents.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

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

Pakeltis Vaistinė
E, 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

c.
1117

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų

Moterišku
R U B Ų" 
Taisymas 
Valymas

9
GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namą ir pri
statėm gatavą atgal. 

Telefonuokit 
^[Enderson 3050

7
J. Bindokas ir Simai, Sav. 

1194 East 79th Street

Commentator comments — 
are Little Autos Made Of? 

you buy an automobile you 
ton and a third of steel, 33 

of copper and brass, 2

The 
“What 
When 
buy a 
pounds
pounds of tin, 27 pounds of lead, 
144 pounds of east pig iron, 110 
pounds of rubber, a tenth of a bale 
of cotton, 12 square yąrds of up- 
holstery fabric, 2.5 gallons of spray- 

pounds of paper 
18 square feet of 
year-round head- 

cold spells I’d say

ing lacquer, 37 
and fiber board,

, and one
” In these
cars are made of two help- 
of that “yojir-round headache.”

rfeference to local engagemonts,

glass, 
ache.” 
that 
ings (

Attention, Please!
The Lithuanian Cultural Club, due 

to eircumstances beyond their con- 
trol bėgs to announce the post- 
ponement of the ”Kiddie Party’ 
have been held on Jan. 
šerne time after Easter.

Please watch this page for fur- 
ther details and future announce- 
ments.

Thank you.

” to
27 until

The Committee.

In
Constant Raskauskas, youthful pro- 
gressive, “kinda, sorta-likę” infer- 
red he is to announce his engage- 
ment to prety Miss Betty Arm- 

Our

MG- POLTER

■ ■j bruster sometime next month. 
heartiest congrats, Kasty.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

Lietuvis
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka, visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

STATĖ
WINDOW SHADES

” SMAfDIS

I VISOKĮ LANGAMS UŽTRĄUKALAI (Shades) i
E Išdirbant visokius užtraukalus (Shades) ir Vėnetian Blinds, nuo ;
~ pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
= KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.
I HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis, Sav. i

Gera Anglis
Bishop Pocahontas tik 1 bušelis pelenų iš ‘o™ $9.50 Į
Standard Pocahontas V™ anglis dei tumaso $8.40 i
Great Heart Lump labai gara anglis del >’ečiaus $8.90 i

ar furneso
Pennant Lump visai ^ažai pelenų, ir mažai durnų, $8.25 į 

daug šilumos
Champion Lump kaitri anfflis $7.25

•A-.

| Komer Wood & Coal Co. ežįi =
i 1409 East 92nd Street '

S Telef. GArf. 2921 •=
dmmimimmmHiiimmiimmiiiiuiniiminimiiiimiiiiimimHimiiiimniiiiiimi u

ESTELLA BEAUTY SHOPPEI
1218 E. 79th Street

Opposite Public Library

3 Day Specials
MON. TUE. & WED.

Croųųignole Permanents
$2.00 and

SėtShsmpoo. Hair
Facial & Manicure 

at $1.50~reg 2,50 
By Expert Operators.

Phone:
ENdicott 2751

U p

i


	1940 Saus.26 0001
	1940 Saus.26 0002
	1940 Saus.26 0003
	1940 Saus.26 0004
	1940 Saus.26 0005
	1940 Saus.26 0006
	1940 Saus.26 0007
	1940 Saus.26 0008

