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Kalba apie Suomių-Rusų Taikymą
VII PURI VIS NEUŽIMTAS. - SUOMIAI
ŽADA KARIAUT ILGAI, ATKAKLIAI s
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889,000 NETEKO DAR
BŲ. Nacionale Industrinė 
Konferencija skelbia kad 
bėgyje Sausio mėn. šalyje 
neteko darbų 889,000 asme
nų, ir bedarbių skaičius vėl 
pakilo iki 9,296,000. 7939
m. Sausio pabaigoje bedar
bių skaičius buvo 10,012,- 
000.

Visokiuose valdiš k u o se 
viešuose darbuose dabarti
niu laiku dirba 2,449,000.

Londonas, Kovo 5. — Eina gausios kalbos apie ga-, 
Įima greitą bandymą — ar gal jau pradėta — baigti 
Suomių karą su Rusija. Sako, labiausia to pageidauja. 
Vokietija, kuri nori sutaupyti jai reikalingą iš Rusijos : 
pagalbą, taip gausiai aikvojamą kare su Suomiais.

Iš Helsinkio, Suomijos, žinios sako kad Suomiai. 
. tuo tarpu atsineša šaltai į gandus apie taikymąsi su ■ 
Sovietų Sąjunga.

Helsinki, Kovo 7. — Rusų kariuomenė puolanti ir i 
dedanti pastangas užimti miestą Viipuri atsidūrė keb- 
lioje padėtyje, ji esanti Suomių apsupama. Rusai tu-;

r,

800,000 REIKALAUJA 
ATLYGINIMŲ. Washing- 
ton. — Per Sausio mėnesį 
šymet virš 800,000 asmenų 
buvo priversti jieškoti be
darbės apdraudos 
mų, delei to kad 
paleisti iš darbų, 
cialės Apdraudos

Tą mėnesį buvo išmokė
ta arti 41 milijonas dolarių 
tokių bedarbės apdraudos 
atlyginimų, arba 34 nuoš. 
daugiau negu Gruodžio m. 
Bedarbės apdraudos įstai
gas užpildę virš šešių mi
lijonų savaičių apimanti 
bedarbės apdraudos prašy
mai.

atlygini- 
jie buvo 
sako So- 
Taryba.

McKeesport, Pa. — Po 
kelių dienų nedirbimo vėl 
gryžo į darbą 2100 plieno 
darbininkų Port Vue dirb- 
tuvėsna. Darbai buvo su
laikyta dėl išsibaigimo su
tarties su unija.

i n užėmę visas salukes nuo pajūrio ir Koįvisto miesto 
■ per 18 mylių pločio užlają, kurios ledais žygiuoja ar
tyn prie Viipuri. Suomiai vėl susistiprino ir gali dar 
atlaikyti 24 valandas. Milžiniškos Rusų armijos ne- 
paėmimas šio mažo miesto per kelias savaites rodo tik
rą Rusų negabumą ir Suomių nepaprastą narsumą.

Rusai žygiuoja pirmyn labai lėtai ir su dideliais 
nuostoliais. Rusų išmušama tūkstančiais įvairiais Suo
mių sumaniais budais ir paruošimais.

Viipuri (Viborg) beveik visas išgriautas ir išde
gintas, ir - Rusams jeigu dasimuš į miesto vietą nebus 
ko užimti.

Suomiai sako: “Nemanykit kad mes jau sumušti. 
Mes turim 70,000 ežerų ir ties kiekvienu mes kariausim 
ir priešus žudysim.”

Rusų lęktųvai užpuldami Suomijos miestelius pri
daro nuostolių ir žudo civilinius gyventojus, prieš visą 
žmoniškumą.

New York, Kovo 7. — Čia atplaukė naujasis jurų 
i milžinas, Anglų pasažierinis laivas Queen Elizabeth, 
pabėgimui iš galimo pavojaus Anglijoje. Laivas iš
plaukė didžioje slaptybėje, ir nebuvo Vokiečių subma- 
rinų užpultas. Amerikoje jis pasiliks iki karo galo.

Washington. — Yra žinių kad Hitleris siūlo Itali
jai imperiją Afrikoje, jeigu Italija teiktų Vokiečiams 
pagalbą šiame kare. ' ' .

PLIENO ir geležies dar
bai visoje šalyje aplėtėjo: 
dirbama daugiausia ne tu
rimus užsakymus, bet taip 
sau perviršį. Greituoju ne
numatoma pagerėjant plie
no pareikalavimų. Darbai 
bendrai imant nukrito iki 
65.5, nuoš. normalio. 
tas laiko atgal šiuo 
tarpiu dirbo tik 56 
normalio.

Plieno industrija
pagerėjimo su artėjančiu 
pavasariu.

Padidėję didžiosios sta
tybos reikalams užsakymai 
sulaikė greitesnį plieno in
dustrijos darbų mažėjimą.

Me- 
laiko- 
nuoš.

tikisi

S. V. KARO LAIVŲ sta
tymo uoste, Portsmouth, 
Va., pareikalauta 150 
bininkų mokančių tą 
bą.

AMERIKOS Darbo 
deracijos vadai skelbia iog 
jie dės visas pastangas ko
voti prieš valdžios užsimo
jimą persekioti statybos 
amatų unijas už jų suokal- 
biavimą palaikyti aukštas 
statybos darbininkų algas.

to

25-ti Metai (25th Year)

KARAS GALI NE
ILGA! TĘSTIS

Paryžius. — Čia kalbama 
kad Europos karas gali ne
užilgo baigtis tarybų ke
liu — buk tą mintį gavęs 
Prez. Roosevelto atstovas 
Welles, kuris kalbėjosi 
Mussoliniu.

Toje konferencijoje, 
ko, ir Italija iškels savo 
tam tikrus reikalavimus.

VOKIEČIŲ orlaiviai už
puolę Anglų prekinį laivą 
Domala, Kovo 3 d. apšaudė 
ii tiek kad jame užmušta 
108 asmenys.

Be to minos ir submari- 
nai nuskandino eilę Britų 
ir neutralių šalių laivų.

Britai praneša nuskandi
nę apie tris Vokiečių sub- 
marinus.

SOVIETŲ nauja ekono
minė misija vyksta į Ber- 
liną naujiems užpirkimams 
sulyg sutarties su Vokieti
ja.

Sovietus surūpino suma
žėjimas Galicijos aliejaus 
kiekio mažėjimas. 1913 m. 
gauta 1,400,000 tonų, 1938 
m. gauta tik 330,000 tonų.

ŠVEICARIJA, atsargu
mui, pašaukė tarnybon 60 
tūkstančių savo kariuome
nės ir pastatė prie rubežių, 
kai pasklido žinios buk Vo
kiečiai siunčia Bavarus ir 
Austrus prie jos sienos.

Berlinas, Vas. 29. — Pa- 
simačius su Hitleriu, Wel- 
les išklausė tikros naziš- į 
kos propagandos: Hitleris

■ pareiškė kad Vokietija lai- 
i kysis “iki pergalės” ir iki 
i Britanija ir Prancuziia su- 
;tiks “pripažinti Vokietijai 
i teisę valdyti centralinę Eu- 
! r opą”.

Britanija turinti atsisa- 
i kvti laikius savo rankose
■ visas svarbiasis pasaulines 
I rinkas įvairių žaliavų, ki
taip Vokiečiai nekalbėsią 
apie taikymąsi.

Vokiečiai nori turėti sa
vo politiškoje į-akoje Len- 

ikiją, Slovakiją, Bohemiją- 
i Moraviją ir .griją, kas 
sudarytų apie 130,000,000 
milijonų valstybę.

Welles atsilankymas su
laužė užsikirtimą kokis iki 
šiol buvo tarp Suv. Valsti
jų ir Vokietijos, ir mano- 

ima kad tarp tų šaliiĮ san- 
i tildai pagerės.

v
Paryžius. — Prancūzijos 

aukštieji vadai pasakė kad 
taikos su Vokietija negali 
būti tuojau, nes su tokia 
Vokietija kokia ji dabar 

! yra tvarkos Europoje ne- 
; bus. Be didelių musių ir 
: pergalės karas negalės pa- 
I sibaigti.

VAKARŲ fronte Vokie
čių kareiviai užpuolė vieną 
Britų apsikasimą Moselle 
srityje Kovo 6 d., užmušė 
20 Britų kareivių ir 16 ki
tų paėmė nelaisvėn.

Tai pirmas Britų ir Vo
kiečių tiesioginis susikirti
mas šiame kare vakarinia
me fronte (Prancūzijoje).

Prancūzai tiki kad Vo
kiečiai traukia naujas ka
riuomenes artyn mūšio li
nijų.

STREIKUOJA. Indijoje, 
Bombay mieste, sustreika
vo 45 audinių 135,000 dar
bininkų reikalaudami 25% 
algų pakėlimo. Darbdaviai 
siūlo 10 nuoš. mokesties 
daugiau.

KASPIJOS juroje išgel
bėta 500 žuvininkų kurie 
buvo ledų nunešti į gilumą,
kuomet staiga oras atsilei
do.

1

Jadvyga 
Tubelienė, 
Draugijos 
Vilniaus 
Kraštui 
Remti 
Garbės 
Pirmininkė, 
Lietuvos 
Motinoms 
ir Vaikams 
Globoti 
Organizacijų 
Sąjungos 
Pirmininke.

LIETUVOJE dėl didelių šal
čių ir gilaus sniego šią žiemą 
buvo lesinami laukiniai paukš
čiai : apie 10,000 skautų-skau- 
čių įvairiose vietose regulia
riai, po kelis kart į dieną, pa- 
berinėjo šąlantiems paukšte
liams įvairaus lesalo.

Badauja ir miško žvėrys, ir 
kai kur įrengta ėdžios miško 
gyvūnams maitinti.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

BRITAI GAUDO
ITALU LAIVUS

C-

Londonas. — Britų karo 
laivai suima Italijos laivus 
plaukiančius iš Vokietijos 
su anglimi į Italiją. Ang
lis priskaitoma prie kon
trabandos. Suimta kelioli
ka laivų.

Italija prieš tai protes
tuoja. Kuo tai baigsis ne
žinia.

Ru-
Ru- 
kad

■ “MAISTAS” 1939 metais iš 
Lietuvos ūkininkų supirko vi
so 1,502,323 paukščius. 7938 
m. buvo supirkta 827,704 pau
kščiai, o 1937 m. — 433,160. 
Tuo budu praeitais metais 
paukščių supirkimas buvo dar 
labai žymiai išplėstas.•

IŠSKIRSTYS 200 KAIMŲ. 
Vilniaus krašte šymet numa
tyta vienkiemiais išskirstyti 
apie 200 kaimų. Matininkai 
jau išsiųsti. į Vilniaus krašto 
kaimus, kur dirbs iki pavasa
rio, atliks kaimams skirstyti 
paruošiamus darbus.

I

SUOMIJOJE tarp karo 
nukentėjusiųjų apsirei š k ė 
stoka maisto, rūbų ir kuro. 

‘Tarp pabėgėlių iš savo na- 
imų, kurie apgyventi stovy- 
Iklose, siaučia ligos.

i NEW YORKE nusižudė 
Latvė dainininkė, Nina Pa- 
lini, 39 m. amžiaus. Ji at
vyko Amerikon prieš tris 
savaites su vyru ir sunum. 
Vyras neturi darbo.

d ar

KAUNAS apsirūpina ledu vasarai, iš Nemuno prisivežda mas. 
buvo labai storas, nes šalčiai buvo dideli.

Šia žiemą ledas ypač
Elta.

ii

RUSAMS STINGA
MAISTO

*

Londonas, Kovo 5. — 
sų-Amerikos Prekybos 
mų sekretorius skelbia
šiuo tarpu Maskvos maisto 
išteklius yra blogesnis ne
gu kada buvo nuo 1933 m. 
bado laikotarpio. Jei da
lykai nepagerės, Rusijos 
žmonės susidurs su badavi
mu ir nerimavimais.

VOKIEČIŲ karo lakūnai j 
skrisdami virš Belgijos bu
vo Belgų lakūnų sutikti, ir 
Vokiečiai manydami kad 
juos užpuola Britiį lėktu
vai, pradėjo šaudys. Bel
gų lėktuvas buvo nušautas 
ir užsimušė trys Belgai ka
reiviai. Dėl to Vokietija 
vėliau Belgijos atsiprašė.

RUSIJA atsiprašė Šve
dijos už užpuolimą Švedų 

! parubežinio miesto orlai
viais Vasario 21 d. Anks- 
, čiau Sovietai bandė užsi- 
| ginti to užpuolimo.

LIETUVOJE plačiau kalba
ma apie sutvarkymą spanguo
lių uogų išvežimo į geram pa- 
sipelnijimui. Numatyta plates
niu mastu suorganizuoti span
guolių eksportą. Sako, galima 
išvežti apie 30 vagonų span
guolių kas metą.,

•
Vievio-Kazokiškių 
apielinkėse šymet 
pradžios pradėjo

bastytis vilkų gaujos, 
pamiškių ūkininkams 
nemaža nuostolių — sudraskė 
daug šunų, o kai kur pasikasę 
po tvartais pagrobė ir gyvu
lių. žvėrys tose apielinkėse 
nėra perdaug bailus, 
nos metu slankioja 
mis ir atsibasto prie

smarkiai pagy- 
judėjimui, padi- 
skaičius. Prieš 
Vilniuje vežikų

VILKAI, 
ir Kernavės 
nuo žiemos

žvėrys 
pridarė

JAPONAI tęsia savo už
kariavimą Kinijos. Pasta
romis dienomis Kinus puo
lė žeme ir iš oro pietuose 
nuo Kantono.

PREZ. ROOSEVELT šu
tą kuris suteikia Suomijai 
nės juromis. Pasirašė ak
tą kuris suteikt Suomijai 
$20,000,000 paskolos.

VOKIEČIŲ karo laivyno 
vadovybė paskelbia kad dės 
visas pastangas neužkliu
dyti Amerikos laivų, kur 
jie nebūtų.

PRANCŪZIJOS vyriau
sybė priėmė griežtas prie
mones sutvarkymui įvairių 
ekonominių ir finansinių 
reikalų, taip kad šalis bu
tų kuopilniausia paruošta 
ilgam kariavimui prieš Vo
kietiją.

Amunicijos dirbtuvėse į 
tam'tikrus darbus ims mo
teris, o vyrus paliuosuos 
apdirbti svarbius ūkių dar
bus.

Prancūzijoje įvesta trys 
dienos savaitėje “sausos”, 
uždrausta parduoti svaigi
nančius gėrimus; kitomis 
dienomis pravesta kitokie 
uždraudimai, kad butų kasi1.1 
nors taupoma.

GAISRAS sunaikino ko
munistų patalpas švedijo-' 
je, Lulea miestelyje. Ma
noma kad sudegė 5 asme- ■ 
nys.

PARYŽIUJE suimta 29 
komunistų buris, kurie vei-' 
kė slaptai platindami ko- j 
munistinę propagandą.

19 PRIGĖRĖ. La^Paz, 
Bolivijoje, Pietų Ameriko
je, potviniuose prigėrė ma-1 
žiausia 19 žmonių.

RUMANIJA pašaukė į 
tarnybą dar 200,000 vyrų, 
tuo budu padidino savo ka
riuomenės skaičių iki 1,- 
600,000.

RYTINĮ Amerikos 
kraštį prašlavė smarki 
dra ir pūgos Kovo 4 d. 
traukyta telefono ir tele
grafo vielos, žuvo keletas 
žmonių. Sutrukdyta orlai
vių veikimas.

pa- 
au- 
Su-

į 120 JOPONŲ UŽMUŠTA 
Tokyo, Japonija. — Nu

slinkus kalno sniegus ir 
sugriovus traukinio tiltą, 

! traukiniui nulėkus kelio 
užmušta 120 žmonių.

net die- 
pamiškė- 
vieškelių.

VILNIUJE
vėjus žmonių 
dėjo ir vežikų 
porą mėnesių
buvo 500, dabar jau yra apie 
600. Kadangi vežikų uždarbis 
neblogas tai 
atvažiuoja į 
ti.

daug ir kaimiečių 
miestą uždarbiau

to
ruošiasi statyti 

cukraus fabriką,
LIETUVA 

ir ketvirtą
veda pasitarimus su užsie- 
del fabriko ir mašinų. Tre- 
cukraus fabriko trobesiai 
pradėta statyti. Jie turės . 

būti gatavi iki Rugsėjo 20 d.
šymet su 

ta sutartis 
runkelių iki

jau 
niu 
čio 
jau

ūkininkais padary- 
išauginti cukrinių 
250,000 tonų.•

LIETUVOS DRAMOS TE
ATRO sąstatas padalintas pu
siau : viena grupe veikia Kau
ne, antra Vilniuje. Vieniems 
vadovauja rež. B. Dauguvietis, 
antriems rež. R. Juknevičius.•

ZARASŲ apskrities valdyba 
rodo didelio veiklumo ir suma
numo. Prie kitų savo darbų 
numato pastatyti per 10 meti]

10 UŽMUŠTA. Buenos 
Aires, Argentina, — Poli
tiškose riaušėse per rinki- 

imus užmušta 10 žmonių. 22 murinės pradžios mokyklas.
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PITTSBURGH SMUNKA Į ŽEME 
SHENANDOAH

L. M. D. 40 METŲ
SUKAKTUVĖS

Vasario 25 d., Lietuvių Mok
slo Draugija, savo salėje, 142 < 
Orr Street, turėjo paminėjimą 
savo 40 metų gyvavimo sukak
ties. Programą atidarė pirmi
ninkas J. Pociūnas ir toliau 
vesti perstatė A. Lelionį. Šar- 
pensko orkestras grojo prieš 
atidarant programą ir pertrau-l 
koše.

L. M. Choras, vedamas Mil-i 
dos Broski, sugiedojo Ameri-i 
kos ir Lietuvos himnus ir tris 
liaudies dainas. Po to buvo 
pakviesti L. M. I). pirmieji na
riai organizatoriai, kurių yra 
jau vos penki: J. Ambrazaitis, 
J. Maskeliūnas, J. Balčius, D. į 
Janušonis ir A. Palūpis (visi1 
po daugiau kaip 65 metų am-i 
žiaus). Jiems prisegta prie! 
krutinės po gyvą gėlę ir įteik-; 
ta Nario kortelės iki jie bus' 
gyvi, paliuosuojant nuo mo
kesčių į draugiją. Tokia cere
monija šiuos draugijos vetera
nus sugraudino iki ašarų. Iš
kilmėje negalėjo dalyvauti J. 
Ambrazaitis, nes serga.

Peršaukta visa eilė buvu
sių draugijos pirmininkų: Bre- 
kštas, Marazas, Balčius, J. Ma
skeliūnas, S. Maskeliūnas, Vai- 
uorius, Pociūnas, Lelionis, Vy
tautas Virbickas, žvirblis, ir 
dabar vėl Pociūnas. Taip pat 
peršaukta eile kitų buvusių L. 
M. D. valdybos narių ir komi
sijų, visiems prisegta po gėlę.

Šio paminėjimo kalbėtojais 
buvo J. K. Mažukna, Adv. Ed. 
Schultz, P. Pivaronas, miesto 
mayoro atstovas.

Tarpais dainavo solo ir du
etą M. Katella ir W. Chinikas, 

•Taipgi “trynukai”: F. Rauktis. 
W. Katella ir Budninkas su sa
vo jmuzika.

Liet. Meno Draugijos Choras 
programą užbaigė dainomis.

Po programo visus jo daly- 
vius ir veiklesnius LMD. na
rius pavaišino. Tai tiek apie 

, 40 metų jubilejų.
Juozas Virbickas.

SHENANDOAH, Pa. — šio 
miesto centras palengva nu
smuko į žemę kelioliką colių, su 
dideliais nuostoliais namams ir 
pastatams, nes nuo sujudimo 
daug biznio namų suplyšo, per
skilo ir kitaip iškrypo/

Miesto dalis susidedanti iš 
blokų nuslūgo į tuštumą ku- 
radosi po miestu, nes ten 
seniau buvo iškasta anglis 
palikta tuštuma. Nuslinki-

NUŠOVĖ POLICININKĄ
■• • Pittsburgho policijos vetera

nas, Jobu J. Walsh, 60 metų 
amžiaus, Kovo 1 d. tapo savo 

’ žmonos nušautas namuose, po 
karštų ginčų ir susipešimo su 
ja. Jie gyveno 720 N. Beatty 
street.

16 
ri 

i iš 
lir
I mas įvyko po 24 valandų lie- 
i taus.

Kadangi tas įvyko anksti 
naktį, pora tūkstančių žmonių 
išgąsdinti išbėgiojo iš to plo* 
to. Policijos viršininkas Pra
nas Alinskas praneša kad nie- 

i kas šiame atsitikime nebuvo 
' užmuštas, bet pastatams pada- 
(ryta didelių nuostolių.

Namų ir dirbtuvių sienos j 
! daugelyje atvejų peršlyšo, sto- j 
, gai įdubo, sienos išsiplėtė, ir J 
; žemėje atsidarė plyšiai, kaip! 
esti laike žemės drebėjimo.

Nutraukta vandentiekio ir 
i gazo rynos; suardyta telefono 
Į susisiekimas.

Moterys išgąsdintos ir ma- 
; tydamos savo namus sugadin
tus aikčiojo. Visi gyventojai 

: iš nukentėjusios dalies išvary- 
; ta, bet paskiau pradėta leisti 
; atgal apžiūrėti savo namus ir 
Į palaikus.

Įdubimas palietė apie ketvir
tadalį miesto, kuris turi 21,000 
gyventojų.

Shenandoah yra iš senai ži
nomas Lietuviškas miestas, jo 
apielinkėse yra kitos Lietuviš
kos kolonijos. Nukentėjo ir 
Lietuviai. $

PennsyIvanijoje' yra ir dau
giau miestelių kur apačioje iš
kasta anglis ir žemėje palikta 
tuštuma. Laikas nuo laiko pa
sitaiko įdubimų, bet ne tokių 
didelių plotų. Tuštumos turi 
būti paprastai paramstytos ir 
tais ramstais palaikoma viršu
tinė žemė. Taip pat palieka- 

j ma ii* uolų bei anglies ruožtai' 
; stiprumui priduoti, tačiau šia- Į 
[ me atsitikime atspara nebuvo 
i gana didelė ir šio miesto dalis 
I įdumo į žemę. Rep.
1

DARBAI. Pennsylv a n i j o s
■ Darbininkų Samdymo biuras

■ praneša kad Gruodžio mėnesį į 
privatinius darbus pastatė 10,-

.• 216 darbininkų.
!•

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

, 534 Michigan A v. Dayton, O

ulIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIHill l’J:

S
PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
e PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

. Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 

. paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.

r. • Darba Atliekam
G “ “
G
G

E R A 
R A ž I A 
R E I T A

1 
T 
I

D I R V A
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio

DETROIT.MICH. SSJ™E- «N Y ■

Lietuvos Nepriklauso
mybes Minėjimas 
bus Kovo 10 d.

Sekmadienį, Kovo 10 d., Lie
tuvių salėje, nuo 5 vai. po pie
tų, Detroito Lietuviai iškilmin
gai minės Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, šios šventės 
proga pas mus atvažiuos Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis iš 
Chicagos su svarbia prakalba. 
Apart p. Daužvardžio kiti kal
bėtojai bus: Prof. J. Stanton 
iš Ann Arbor, Dr. J. Jonikai- 
tis ir žydų vadas Rabinas Leo 
Frich.

\ ATEINA
Vilniečiai vargsta ir vargas 

dar nesibaigia. Jiems skubi 
pagalba būtinai reikalinga.

Apie tai štai kaip kalba Vil
niaus Kraštui Remti Draugijos 

i pirmininkas' Dr. Navakas:
“Vilniuje ir krašte pats sun-i 

i klausias laikas - varguomenei, 
; užeis pavasarį, apie Kovo-Ba-1 
i landžio mėnesį. Tuomet ir 
! daugeliui smulkių ūkininkų iš
sibaigs maistas ir pašarai, o' 
sėklos tikrai retas beturės. ;

“Daugeliui truks
; vaikams drabužėlių, 
! čiams globos. Teks

gyvulių, 
našlai- 
skubiai 

Muzikali programą išpildys organizuoti papildomą pagalbos 
akciją. Bent pirmus metus tu
rės visi Lietuviai kaip Lietuvo
je taip išeivijoje dar sykį šok
ti į pagalbą broliams Vilnie
čiams su duosnia auka.”

Detroito Lietuvių Dailės Cho
ras, solistai, vadovaujant muz.; 
A. P. Kvederui.

Po programo bus Vilnietiš- 
kas balius ir šokiai, šio pa
rengimo padarymui pasekmin
gu dirba visomis išgalėmis ko- 
mietas ir' gausiai remia auko
mis biznieriai ir profesionalai.

Vilniečių Gelbėjimo Kom.

MUSŲ “DIPLOMATAI”

Netikėtai teko man skaityti i 
Amerikos Lietuvyje nr. 6, P. 
Nemunaičio “Uticos žinios a- 
pie Lietuvą Anglų Spaudoje”. 
Ištikro vietos Anglų spaudoje 

į buvo paduota panaši žinutė 
; musų “diplomatų” Alex Rake- 
wich’o ir Klimaičio. Nesiran
da žodžių pateisinimui tų mu- 

' su “gudruolių” pasielgimo. Tie 
kurie skaitė tą žinutę Ameri
kos Lietuvyje su K. Nemunai- 

i čio prierašu sutiks kad jos pa
davėjas Alex Rakewich tą pra
nešimą Anglų spaudai padavė 
sulyg savo “įkvėpimo”, kame 
atsispindi nieko apie Lietuvą 
nenusimanančio žmogelio min
tys. Alex Rakewich nėra jo- 

; kis Lenkas, tik Lietuvis kuris 
nemyli Lietuvių kalbos (jo vai
kai nemoka Lietuviškai) ir kas 
yr;

i

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

ir ne-

OMAHA, NEB.

PERKA VILNIAUS BONUS
Omaha Lietuviai sudėjo $175 

■ ir už tą sumą per Kun. J. Ju- 
i sevičių užsisakė Vilniaus Pa- 
I skolos Bonų.

Šią sumą sudėjo: Kun. J. 
Jusevičius $100; N. N. $50; 

į A. Jusevičius $3; F. Petručio- 
Inis ir J. Juodis po $2.

Po $1: A. Bozis, E. Labanau
skas, M. Didik, V. Uždavinis, 
A. Parkus, P. Rimkus, J. Leo
navičius, P. 
kubauskas, 
Jablonskis,
Kušleika, J. Bheras, H. 
chiewicz, M. Jusevičius;

l kiom aukom $2. Viso

Versackas, A. Jo- 
A. Porinksnis, 
I. Pilipavičius,

NEWARK, N.

® AMSTERDAM, N. Y. _ čia 
gana gerai gyvuoja Ameri

kos Lietuvių Piliečių 
Turi

Klubas, 
išmokėtą namą ir virš 

10 tūkstančių dolarių pinigais.
• FRACKVILLE, Pa. — Vasa

rio 26 d. anglies butlegerių 
skylėje buvo užgriūtas Juozas 
Baranauskas, 67 metų. Daug 
darbininkų taip žūsta patys 
kasdami sau anglį ir parduoda
mi, kai kasyklų kompanijos 
nustoja jas operavę ir darbų 
nėra.

O.
K.

Chod- 
smul- 

$175.

J.

NEPRIKLAUSOMYBĖS SU 
KARTIS GRAŽIAI 

PAMINĖTA

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 4,800 IŠ- Wyoming Klonio, Pa
EIVIU LIETUVIŲ

Su šiame numeryje talpina
mais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius pasiekė jau 
4,800. Iš to matyt kad iki šio 
meto vidurio mirusių skaičius 
jau bus 5,000 ar suvirš.

Mirimų žymėjimas Dirvoje 
Įvesta Vasario mėn. 1937 m.

7...LaS 
apie,

i 
kitos pusės ėmus negali- i 

suversti visą atsakomybę I

vidur-
21 d.,

(Kvederaitė) 
mirė Vaš. 8 d., 

Liko vyras, ket- 
ir Chicagoj du

Juozas, 4 m., 
Georgetbwn.

m.,
pas

55

mi-
sa-

m., 
iš-

NUTEISTA MIRTT Už KU 
DIK1O NUŽUDYMĄ. Phila- 
delphia, Pa. — Mrs. Tille Ire- 

i lan, 35 m., prisipažinus pa-
'• smaugus savo 21 m. kūdikį ir 
jo lavoną supjausčius sunaiki- 

: nimui, nuteista mirti, elektriš- 
1 ko j e kėdėj e.

Ji teisme prisipažino
jus kūdikio atsikratyti, nes 
trukdė jai smagiau gyventi 
išeiti į šokius ir tt.

norė-
jis

MONACA, Pa. — čia dėl 
synių su unija tapo uždarytą 
U. S. Sanitary Mfg. dirbtuvė, 
400 darbininkų liko be darbo. 
Kompanija matomai nori atsi
kratyti unijos, todėl kaip tik 
pasibaigė su unija sutartis, ir 
unijos vadai negaudami naujos 
sutarties apšaukė streiką, pati 
kompanija nusprendė uždaryti 
dirbtuvę ir darbininkus 
do.

tą-

palei-

Pa.PASIKORĖ. Natrona, 
Bedarbis plieno darbininkas. 
Kostas Pawlowski, 50 m. am
žiaus, pasikorė savo namuose.

BIJO POTVINIŲ. Vakarinės 
Pennsylvania dalies paupių gy
ventojai, pastarais keliais me
tais įgąsdinti baisių potvinių, 
ir šį pavasarį pradėjo baimin
tis potvinių pirmiau negu upės 
pradėjo kilti, šį pavasarį ta
čiau, oro biuras skelbia, potvi- 

i nių pa vę j aus nematyt.

J< Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

AMBRAZAITIENĖ Lydija, 58 
m., mirė Vas. 18 d., Pitts- 
burgh, Pa. — Skirsnemunės 
parapijos.

DIDŽIŪNAS Antanas, 
amžis, mirė Vasario 
Pittsburgh, Pa.

LATVĖNAS Valerijonas, pus
amžis, mirė Vas. 12, Chica- 
goje. — Biržų ap., Vabalnin
ko p., Cypkenų k. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

ŠIVIDIS Xdomas, pusamžis, 
, mirė Vas. 13, Chic.agoje — 
; Šiaulių ap., Akmenės par., 
: Kunteikių k. Amerikoje iš

gyveno 33 m.

Vasario 1.5 d., Lietuvių šv. 
Jurgio Dr-jos salėje įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės 22-jų 
metų paminėjimas. Toks mi
nėjimas čia tęsiamas kiekvie
nais metais nuo 1919 metų.

Komiteto pirm. S. F. Gudas 
atidarydamas programą 8 vai. 

į vakare perstatė vietinį Siety
no Chorą, kuris sugiedojo Lie- 

! tu vos himną ir keletą kitų va- 
; karui tinkamų dainų.
Į Kalbas pasakė: Adv. V. F. 
i Paulauskas, A. Bimba, V. Sta- 
i širskas, Kun. Ig. Kelmelis ir 
! Prof. K. Pakštas iš' Lietuvos. 
' Taipgi trumpai kalbėjo du vie
tos politikieriai Airiai. Tarpe 
kalbų p-lė M. šlekaitytė pa
skambino pianu, ir dainavo so
lo p. Lapinskas.

Kadangi įžanga į salę buvo 
nemokama tai išlaidoms pa
dengti pardavinėta ženkleliai.

Rinkta aukos Vilniečių su- 
šelpimui. Laike aukų rinki
mo komiteto sekretorius A. S. 
Trečiokas 
gyventojų 
ragindamas
ypatingai čia gimusius, 

atvykę iš Lietuvos, ne 
sijos.

Aukų ir už ženklelius 
viso pasidarė $54.10. 
buvo $31.85. Liko $22.

Šv. Petro Draugija iš Bloom- 
field, N. J., per savo valdybą 
šiame parengime pridavė Vil
niečiams auką $115, per Lietu
vos Gen. Konsulato atašė Vyt. 
Stašinską.

Viso šiuo atveju Vilniečių 
sušelpimui pasidarė $137.

Visiems kuo nors prisidėju- 
siems prie šio surengimo komi
tetas nuoširdžiai dėkoja.

A. S. Pūdas, Pirm.
A. S. Trečiokas, Sekr. 
Vincas Lukas, Ižd.

kalbėjo Amerikos 
surašymo reikalu, 
visus Lietuvius, o 

užsira-
kad jų tėvai 

iš Ru-
šyti Lietuviais,

Mirę Lietuviai
BUTSAVIČIUS Antanas, 56 

m., mirė Vas. 8, Ashley, Pa. 
Buvo ilgus metus unijos vir
šininku Huber Colliery.

PETRAITIENĖ
Ona, 43 m., 
Plains, Pa.
vertas vaikų, 
broliai.

FARDAUSKAS 
mirė Vas. 8,

BLAZAS Martinas, 55 
re Vas. 8, Lynwood, 
vo draugus.

PERLIS Pranas, apie
mirė Vas. 10. Amerikoj 
gyveno 35 m. Buvo nevedęs.

į Liko du broliai ir sesuo Ma- 
! hanoy City.
STANKEVIČIENĖ (Krumaitė)

i Matilda, 50 m., mirė Vas. 9.
i Gimė Latvijoje, čia išgyve

no 35 m. Paliko du sūnūs ir 
dukterį W. Pittstone.

AMŠIEJUS Florijonas, 54 
mirė Vas. 12, Lee Park. 
ko žmona, duktė, trys

Lietuviško. Savo namuose 
su savo šeima kalba “Angelc- 
ka:”, neprenumeruoja 
skaito jokio Lietuviško laikra-

■ ščio. Tai iš kur jis ėmė 
i “diplomatiškas” žinias
Lietuvą sunku suprasti.

| Iš 
i, 
ant Alex Rakewich, nes su juo į CHMIELIAUSK1ENĖ Eleonora 

! buvo “žymus oratorius” ir “di-!
■ plomatas”, anot K. Nemunai-: 
Į čio. Stasek Klimowich, kuris
■ vedasi labai gudrus. Jei jis i 
į ką tokio nepaprasto sumano i 
i pasiekti ir nenori kad pasek-
■ mes pultų ant jo, jis visada 
randa panašių kaip Rakewich,,

■ na o vėliau iš jų gardžiai pa-
i'sijuokia. \

Andrius Šumskas matyt bu j 
j vo tų dviejų garbės ištroškusių 
“veikėjų” įtrauktas kaipo prie
danga. A. Šumskas yra geras 
Lietuvis, myli savo kalbą, skai- j 
to laikraščius, yra. rimtas ir i 
visiems palankus žmogus. Kad 
jis yra paprastas darbininkas 
tas jam gėdos nedaro. Gėda 
yra tam kuris dykaduoniauja 
ir juokiasi iš darbininko.

Patartina tiedviem “diplo
matam” užsiimti rimtesniais ir 

I labiau pritinkamais darbais ir 
' nemėginti lošti 
! plomatų” rolę, ir 
i liaudis darius 
i Uticos Lietuvių. 
; dais būti pretenzijų nerodykit, 
! nes patarlė teisingai sako: 
“Aklas aklą netoli tenuves”.

Birutė.

mirė Vasario 11, Pittsburgh, 
Pa.

SAVICKAS Antanas, .mirė Va
sario 11 d., Detroit, Mich.

RUČINSKIENĖ Marė (Mali- 
šauskaitė), pusamžė, mirė 
Vasario 12, Chicagoj e. — 
Suvalkų ap., Vištyčio parap. 
Amerikoje išgyveno 40 m.

NOREIKA Jonas, 57 metų, mi
rė Sausio 25 d., Worcester, 
Mass.

ŠENICKIS Juozas, 53 m., mi
rė Vasario mėn., Worcester, 
Mass. Kilęs Vilniuje. Ame
rikoje išgyveno 33 m.

LAKAUSKAS Petras, 58 m., 
mirė Vasario 13, Worcester, 
Mass.

AMŠIEJUS Florijonas, 54 m., 
mirė Vasario 12, Lee Park, 
Penna. 4 į

BUTSEVIČIUS
mirė Vasario

PETRAITIENĖ 
mirė Vasario

ARDZEVIČIUS 
amžiaus, mirė Sausio 28 d., 
Deerfield, Mass. — Trakų 
ap., Vaisodžių k. Ameriko
je išgyveno 50 metų.

BUTKUS F.,
Detroit,

GEDUTIS
Detroit,

DOBERIS
rio m.,

KANAPECKAS Mykolas, mirė 
Vasario 8, Chicagoje. — Pa
nevėžio p., Bliūdžiu k. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

MAROZAS Kazys, pusamžis, 
mirė Vasario 8, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Amerikoje išgyveno 25 m.

JONAIČIUTĖ Alice, 19 metų, 
užmušta automobilio Vasa
rio 6, Waukegan, III.

i

69 m., mirė 
Pittstone. Gimus

Ona, 37 m., mirė
Lynwood. Paliko

m..
N e-

m.,

žmo-

mirė 
išgv-

1 Y!,,

Čia 
žmoną ir 

gyvena

• PLAINSVILLE, Ct. — Pra
nas Kraptavičius tapo nutei

stas nuo 3 iki 10 metų valsti
jos kalejimari už pašovimą sa
vo žmonos, Antaninos.
• yVORCESTER, Mass. — Pa-

i baigoje Sausio mėnesio Hun- 
i tington, N. Y., rasta automo
bilyje pasmaugta Worcesterio

' Lietuvaitė, Marė Milašiūtė.
• BROCKTON, Mass. ■— Adv. 

Antanas Kupka paskirta į
Brocktono Apskrities

; viršininkų .sąstatą.
i • MASPETH, N. Y.

rio 25 d. Lietuvių parapijos 
susirinkime nutarta statyti 
naują kleboniją už 20 tūkstan
čių dolarių. Tokiems darbams 
Lietuviai dar turi pinigų!
• BROOKLYN. N. Y. — Ko

vo 14 d. Lietuvių Spaudos
Klubo susirinkime, Kun. A. Mi
lukas duos paskaitą temoje: 
“Musų Spaudos Darbininkų 
Vargai”.

i —Kovo pirmomis dienomis 
j buvo surengtas didelis bazaras 
j Vienybės dienraščio rėmimui.
1 —Brooklyno Lietuviškų ra-
■ dio programų davėjai, Valaitis 
i ir Matulevičius, veikę paskirai,
■ susijungė į vieną. Kovo 3 d. 
tų jungtuvių proga buvo suren-

; gta vakarienė. Tai gražus ir 
'naudingas žingsnis. Lietuviai 
; pradeda vienyti biznius, vieto
je trupinti, silpninti.

i ■

| PADIDINTAS CHICA
GOS KONSULATO 

ŠTABAS

Teismo

■

ineigų 
Išlaidų

Lietuvos Konsulatas iš Chi
cagos praneša:

Jonas Jasinskas paskirtas 
atašė Lietuvos Konsulate Chi
cagoj e nuo Kovo 1 d.

Ponas Jasinskas yra diplo
muotas teisininkas ir Užsienių 
Reikalų Ministerijos pareigū
nas nuo 1931 m. Prieš Ame
rikon atvyksiant jis buvo ata
šė Lietuvos Pasiuntinybėje Es
tijoje.

Lietuvos Konsulate Chicago- 
je dabar bus trys pilnai dir
bantieji darbininkai: konsulas 
Daužvardis, atašė Jasinskas ir 
sekretorius Labanauskas.

“Lietuviškų di- 
ant visados 

suirutę tarpe 
Jokiais va-

• PHILADELPHIA, Pa.— Mi- į 
nint Lietuvos nepriklausomy-: 

bes sukaktį Vasario 18 d. Vil
niečiams paremti aukų sudėta; 

j $89.57. >

! • S. BOSTON, Mass. — S. L. 
i Šv. Kazimiero Draugija mi- 
; nedarna savo gyvavimo 50 me- 
j tų sukaktį išleido gražią kny- 
; gėlę, kurioje talpinama draugi-! 
jos jos praeities nuveiktų dar- 

| bu sutrauka. Knygelė pava
dinta “APŽVALGA”.

Antanas, 30 m.
7, Ashley, Pa.
Ona, 43 metų,
8, Plains, Pa.
Jonas, senyvo

mirė
Mich. 
J., mirė
Mich.
Vincas,

Baltimore, Md.

Vasario

Vasario

m.,

m.,

mirė Vasa-

m., 
Li- 
su- 

nųs. Lietuvoj gyvena tėvas,
Philadelphijoje, ir Seattle, 
gyveno po seserį.

MORRIS Mary, 
Vas. 13, 
Lietuvoje.

BURGIENĖ 
Vas. 14,
tėvus ir gimines.

STROLIS Justinas, 48 m., mirė 
Vas. 14, Miners Mills. Gimė 
Latvijoj, čia išgyveno 25 m.

PAPLAUSKAS Petras, 46 
mirė Vas. 17, Hanover. 
vedęs.

KASULIONIS Kazys, 63
mirė Vas. 19, Plymouth. Čia 
išgyveno 43 m. Paliko 
na ir kt. gimines.

DEGUTIS Jurgis, 65 
Vas. 20, Ashley. 
veno 36 m. Paliko
dvi dukteris, kurios 
Lietuvoje.

MISAKEVlčIENĖ (Svogūnai- 
t.ė) Ona, mirė Vas. 20. Han
over. Paliko sūnų, dvi duk
teris, du anukus.

REVULIS Leonas, 55 m., mi
rė Vasario 21, Philadelphia 
ligoninėje. Kelios savaitės iš 
Plymouth išvažiavo į Easton 
darbo j ieškoti, čia visi jį 
žinojo “Big Leo”.

VAIČIULIENĖ Magdalena, 73 
m., mirė Vas. 21, Swoyers- 
ville. Paliko dukterį, 3 bro
lius, dvi seseris Lietuvoje.

MARCULONIS Karolis,. 78 m., 
mirė Chicagoj Vas. 20. Wil- 
kes-Barre išgyveno 50 metų. 
1935 m. čia turėjo 50 metų 
vedybų sukaktuves, 
žmoną, 9 
zas yra 
keturios 
nuolemis. 
kes-Barre 
Chicagon

I

Paliko 
vaikus. Simus Juo- 
kunigu Kanadoje, 

dukterys yra vie- 
Marčulonis į Wil- 
atvažiavo 1904 m. 

išvyko 1936 m.
Jonas J. Nienius.

Ar matėt tokį žmogų.

6820 Superior Avenue

0 Iš darbo parėjęs (jeigu turi darbą), pavalgęs, tuoj skubi
na sėsti prie kortų, ir jas švaistydamas ir mėtydamas po sta
lą, rodosi labai gudrus, moka apie kortas daug ką išsireikšti. 
Bet tankiausia toks žmogus jokio laikraščio neskaito — visą 
savo “išmintį” semia iš to ką “tas ir tas sakė taip ir taip'’.
e Toks žmogus atsilikęs nuo progreso, nuo viso gyvenimo ei
gos — ir tai gal kaltė ne jo paties bet jo draugų kurie nepa
sirūpino jį supažindinti su geru laikraščiu.
® Tuoj patarkit jam užsirašyti Dirvą — kad ir už $1.00 (pu
sei metų), iki susipažins ir pripras ją skaityti.

>Jei norit kad mes pasiųstume jam Dirvos numerį pamatymui, pri- 
siųskit Administracijai jo pilną antrašą. Jeigu norit kad pasiųstume 
Dirvą pamatymui ir kitiems jūsų kaimynams ir draugams, prisiųskit 
Administracijai jų antrašus. Už jūsų pasidarbavimą išanksto ačiū.

Visus laiškus adresuokit sekančiai:

Cleveland, Ohio

!5Z:
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KLAUSIMAIS KURIE LIEČIA LIETUVA IR MUS IŠEIVIUS AMERIKIEČIUS
KALBA PASAKYTA ŠIŲ METŲ NEPRIKLAUSOM YBĖS MINĖJIMUOSE 

(SANTRAUKA)BALTIMORE, MD.
* V *

P.ATERSON, N. J., IR

¥« * *

A U K O S NAUJI SKAITYTOJAI

Švenčių ir jubilejų proga pra
vartu atsigryžti į praeitą kelią, Į 
patikrinti save ar nesuklydo- 
me, kol laikas ką reikia ir ga
lima atitaisyti ir žiūrėti 
ties — kokiais keliais eiti 
veikti.

Sunkus buvo Lietuvai 
ėjusių metų kelias. Kovo 21 
d. Vokietija pareikalavo Klai
pėdos krašto ir tai skubiai. At
sižvelgdama į tarptautinę pa
dėtį, vadovaudamasi išmintimi 
ir negalėdama statyti visos val
stybės pavojun, Lietuva turėjo 
tuos reikalavimus priimti.

Daug pikto buvo pasakyta 
Lietuvos valstybės vyrams dėl 
Klaipėdos atidavimo, bet, ma
nau, dabar po Lenkijos likimo 
visiems aišku kad tai buvo vie
nintelis tinkamas kelias. Tik 
dėka susitarimui gavome Klai
pėdos uoste laisvą zoną, kur 
turime savo muitinę, Lietuvos 
Banko skyrių ir gauta įvairių 
kitų lengvatų. Klaipėda buvo 
mums vieninteliu uostu ir pa
čių sukurtu natūraliu indus
trijos centru. Jos netekimas 
žymiai sukrėtė Lietuvos ūkį. 
Teko griebtis ypatingų priemo
nių visą krašto ūkį pertvarky
ti, porą i dešimčių tūkstančių 
pabėgėlių' priglausti ir darbu 
aprūpinti.

Nespėjo atsipeikėti nuo vie
no sukrėtimo, kaip Europoje 
prabilo ginklai ir kilo didžiųjų 
valstybių karas.

Musų maža valstybė matė ir 
mato savo išganymą griežčiau- 
siame neutralitete.

Tolimesnių įvykių raidoje 
dviejų didžiulių valstybių bu
vo užimta Lenkija ir. su ja 
Vilniaus kraštas atiteko Sovie
tų Rusijai. Lietuvos vyriausy
bė priminė Sovietams kad jie 
patys 1920 metų sutartimi pri
pažino Vilnių Lietuvai, ir po 
derybų Spalių 10 d. pasirašė 
sutartį, kuria Vilnius su dalimi 

, tos apielinkės gryžo Lietuvai.
Lietuva karo neveda, bet ji 

neša visus jo sunkumus. Pre
kyba suardyta. Daug būtinų 
kasdieniniam gyvenimui ir kra
što pramonei prekių ir žaliavų 
tenka gauti iš užsienio. Jei 
jų kiek ir gaunama tai nepa
prastai aukštomis kainomis ir 
tos išanksto apmokėtos prekės 
dažnai sulaikomos pakelyje ir 
visai į Lietuvą neateina.

Lietuva priglaudė 100,000 
pabėgėlių iš kariaujančių ša
lių. Kiekviena civilizuota ša
lis negali atsakyti prieglaudos 
žmonėms kurie tos prieglaudos 
reikalingi ir prašosi. Tokiame 
atveju j e atsakyti prieglaudą 
reiškia matant skęstantį jam 
nepadėti.' Tokiu Lietuvos pa
sielgimu mes galime tik di- 

, džiuotrs. Daugeliui per tai iš
gelbėta gyvybė, kitiems, ypač 
moterims ir vaikams, duota 
galimybė atsipeikėti nuo per
gyventų karo baisenybių.

Užimtose srityse bent dabar 
karas sustojo ir atsipeikėjusių 
dalys gryžta į savo apleistas 
vietas. Dėl to kad kai kurie 
tų pabėgėlių padėties nesupra
to nereiškia" kad reikia gailėtis 
savo pasielgimo. Priešingai, 
mes turime pamato manyti jog 
daugumas tą Lietuvos pasiau- 
kavimą prisimins ir ateityje.

Lietuva supranta savo prie
dermę pirmoje eilėje pasirū
pinti padėti Vilniaus kraštui— 
savo piliečiams ir tiems Lietu
viams kurie nenorėdami pasi
likti tose srityse kurias palai
kė sau kitos valstybės, atbėgo 

į į Lietuvą.
, turime 

galima ITat
glaudą 
galima 
dar-visus juos aprengtų ir iš
maitintų. O didesnė dauguma 
jų to reikalingi. Tas pats hu
maniškumas kuriuo vadovavo
si Lietuva, įsileisdama pabėgė
lius ir teikdama jiems pirmą 
pagalbą, bus rodykle ir kitoms 
senoms, turtingesnėms ir ne
kariaujančioms valstybėms at
eiti mažai Lietuvai į pagalbą.

Kai užplūsta tvanas ir van
duo veržiasi ir užpila plačias 
apielinkės, naikindamas viską 
pakeliui, tai jau vietos jiegų 
neužtenka, čia reikalinga vi
sų pagalba. Pirmon eilėn, at
rodo, turėtu ateiti. į pagalbą 
tos tautybės žmonės iš kurių 
susideda daugumas pabėgėlių, 
tai yra Lenkai ir žydai, lygiai 
kaip ir pasirūpinti atkreipti į 

— tai dėmesį ir kitų tautų orga
nizacijų ir geros širdies žmo-

pačių garbe to reika-

atei- 
ir ką

pra-

nių. Jų 
lauja.

Teikti 
laimėje, 
mėje, visų paici^a, 
pirmoje eilėje pasirenkame šel
pti saviškius — gimines ar 
tautiečius. Tat ir sudėtos A- 
merikos Lietuvių aukos eina 
pirmon eilėn Lietuviams ir Gu
dams šelpti per Vyriausį Ko
mitetą Vilniui Remti, kuris su
sideda iš žymiausių visų srovių 
visuomenės veikėjų. Ameri
kiečiai drąsiai gali aukoti to
kiai organizacijai, pasitikėda
mi kad nei vienas jų centas ne
žus.

pagalbą artimui ne- 
ypač masinėje nelai- 

pareiga, bet mes

Vilniečių Reikalams
Lietuvos Generalinis Konsu

latas New Yorke išleido savo 
gautų aukų pakvitavimą Nr. 
27, kuriame praneša gavimą iš 
įvairių Amerikos Lietuvių ko
lonijų aukų: 
Manchester, Conn. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Baltimore, Md. 
Pittsburgh, Pa. 
Jersey City, N. J. 
Scranton, Pa. 
Lowell, Mass. 
Nevvark, N. J. 
Cleveland, Ohio 
J. Melunaitis, Kearny,

P. Škėmienė, Newark, 
po $1.00

Chas. Canchas, N. Y. 
Grand Rapids, Mich. 
Bayonne, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Paterson, N. J. 
Worcester, Mass. 
Montreal, Kanada 
Gardner, Mass. 
So. Boston, Mass. 
Kearny-Harrison, N. J.

Viso naujų aukų 
gauta 
Anksčiau skelbta 

' Viso Vilniaus 
reikalams

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ............................ $2.00
Kanadoje ................................................... $2.50

tės kada gaunama prenumera
ta ir eina per 12 mėnesių lai
ko. Naujas skaitytojas pri- 
siuntimui prenumeratos įdeda 
į laišką $2 (arba $1.00 už pu
sę metų), įrašo aiškų savo ant
rašą 
mas:

Šie geri tautiečiai pasirinko 
sau Dirvą 1940 metams, pasto
dami į eiles kitų naujų skaity
tojų ir į tarpą tūkstančių kitų 
kurie Dirvą skaito metas iš me
to ir vis ją mėgsta.
Stanley Ambrose, vietinis, iš-* 

sirašė Dirvą sau.
J. Balašauskas, vietinis, išsira

šė sau.
Frank Lukshey, vietinis, sau. 
Julia Vezlis, vietinė, sau.
Ant. Yaces, vietinis, išrašė sa

vo broliui, Jokūbui Jacevi
čiui, Lietuvoje.

Chas. Thomas, iš Dayton, 
užsirašė Dirvą per J. A. 
boną.

Enoch Severn, Cairnbrook, 
(išrašė jo duktė gyvenanti 
Clevelande).

M. Poška, Akron, Ohio, užsi
rašė per S. Rodavičių.

Ant. Juzis, iš Pittsburgh, Pa., 
išrašė Dirvą savo švogeriui 
Lietuvoje.

Jos. Vatkevich, iš Pittsburgh, 
Pa., išsirašė sau.

Miss Theresa Verbyla, iš Mon- 
treal, Kanados, išsirašė sau.

Mrs. J. Mikalauskas, iš Hart- 
ford, Conn., išsirašė sau.

Theodore Survil, iš Mansury, 
Ohio, išsirašė sau.

Mrs. Petronella Kavai, iš Erie, 
'Pa., išsirašė sau.

John Ludwig, iš Detroit, Mich. 
išsirašė sau.

Victoria Yanches, iš Detroit, 
Mich., išsirašė sau.

Juozas Lapins, iš Boston, Mass. 
iširašė sau.

P. Janulis, iš Baltimore, Md., 
išsirašė sau.

turi $148.54
$20.75

$150.00
$<31.00
$19.25
$33.25

$141.00
$22.00

$155.00

sinių institucijų. Ar jos 
ryšių viena su kitomis? Atro
do kad pastudijavus ir šitas 
galimybes daug naudos atneš- Į 
tų. Kai kurių jų susijungi
mas arba bent kooperacija vi
siems išeitų į naudą. Jei pasi
sektų iš jų sudaryti rimtesnį 
banką su* skyriais didesniuose 
miestuose tai galima butų su
eiti į kontaktą ir su Lietuvos 
bankais perlaidoms, akredita
vimams ir finansavimams Lie
tuvos-Amerikos prekybai.

Bridgewater, Massachusetts, 
yra pasekmingai vedamas batų 
fabrikas, kitur yra ir bravorų, 
baldų fabrikų, ir kitokių įmo
nių. Ar nebūtų galima Lietu
viams kituose miestuose atida
ryti tų specialybių sandėlius, 
krautuves ir finansuoti tokių 
įmonių sveiką praplėtimą — 
juk tai vis duotų Lietuviams 
naujų galimybių ir uždarbių. 
O galimybių yra. Tik reikia 
prie jų rimtai prieiti, gi žmo
nių turime daug su geromis 
kvalifikacijomis. Bet jie dir
ba kitiems, dažnai menkose vie
tose, tuo tarpu dirbdami Ame
rikos Lietuvių įstaigose iškil
tų patys ir Jums naudą atneš
tų.

Duodami darbo ir uždarbio 
. įtrauktumet jaunuomenę ir pla- 
. tesnius atšalusius 
. tautiškam veikimui. 
. sustiprėtų ir Jūsų 
, bei susivienijimai ir 
. kiltų energija 
. darbams.

Jau yra Ekonominis Centras, 
bet jis kol kas neatitinka savo 
pavadinimui ir tokiame stovyje 
nepajiegs didesnių uždavinių 
atlikti. Ne dėl tų žmonių ku
rie stovi to centro priešakyje, 
kaltės, anaiptol, jie parodė 
daug sveikos iniciatyvos, bet 
dėl stokos kooperavimo idėjos 
Lietuviuose naudos supratimo.

Tose vietose kur yra tūks
tančiai mažesnių ar didesnių 
Lietuvių biznierių, jeigu ir yra 
Vaizbos Butai tai jie vienija 
tik porą dešimčių ir tai daž
niausia smulkių pirklių, kiti 
lieka nuošaliai, tat ir tie Bu
tai vegetuoja.

Toliau, tik kelių vietų Pre
kybos Butai ineina į tą Eko
nominį Centrą, kiti jau išanks
to nusprendė kad iš to jiems 
jokios naudos nebus ir net ne
bando kooperuoti.

Kur neariama ir nesėjama, 
negalima laukti ir derliaus.

Kiek ■" 
rasime 
didelių galimybių.

Trys

Jonas Budrys 
Generalinis Konsulas

ir pasiunčia adresuoda-

1 DIRVA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

$2.00
$5.00

$27.51
$14.70

$618.25
$309.40
$25.00 j
$90.00 1
$89.00

$126.65
$38.50

O., 
Ur-

SVEIKATA
LIGONIAMS

Knygelė kuri aprašo apie 305 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknų su nurodymais 

kam juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly- 

į vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. 
I Tas viskas parodoma spalvuotu že
mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M. Zukaitis
334 Dean Bldg. 

Spencėrport, N. Y.

iį. tį. .7.

Sostinę atgavus, Lietuva nuo 
pirmos dienos ėmėsi ją tvar
kyti. Visi gyventojai be tau
tybių skirtumo pajuto kad at
ėjo tikrasis šeimininkas. Pir
miausia aprūpino naująją šei
myną maistu, pasiuntė sanita
rinius burius per kaimus ir 
kam buvo reikalas padėjo, o 
dabar žiuri kad butų visiems 
ir darbo, 
varžomi, 
ramybės ardytojai suvaldyti. 
Lietuva, pati kentėjus nuo sve
timos priespaudos, nevaržo ir 
kitų tautų mažumų. Gudų ir 
žydų atstovai jau pareiškė sa
vo pasitenkinimą pirmais Lie
tuvos valdžios žingsniais, kiti 
vietos gyventojai gal dar liko 
stebėtojo rolėje, bet kuo grei
čiau jie iš stebėtojų pereis prie 
aktyvaus kūrybinio darbo tuo 
greičiau susilauks naudok ir 
sau.

Tikriems Vilniečiams, kas jie 
bebūtų — Lenkai, Gudai ar ki
ti — užteks tik trumpai susi
pažinti su tuo ką Lietuva iki 
šiol yra padarius pačioje, Lie
tuvoje, kur ji buvo šeimininku, 
ir sveikas protas jiems nuro
dys tikrą kelią, nes kiekvienas 
myli savo tėviškę ir norėtų ją 
pamatyti gražesnę ir sotesnę. 
Vilniaus kraštas yra apleistas. 
Tas kad jau anksčiau buvo 
pradėta statyti hidroelektrine 
stotis, 
imamas 
Nesenai 
ministras nurodė kokiame sto
vyje yra Vilniaus krašto žem
dirbystė, taip kad vienas Ame
rikos Lietuvių savaitraštis, ži
noma su ironija, pastebėjo, kad 
tokiam stoviui esant, geriau jį 
atiduoti atgal. Suprantama 
kad rimtai toks klausimas ne
gali būti svarstomas.

Prieš 20 metų ir pati Lietuva 
neturėjo nei tų poros šimtų 
puikių pieninių, nei bekono fa
brikų, nei tokių veislinių gy
vulių, nei tokių kelių, nei tiek 
mokyklų, nei greitųjų automa- 
tricų kurios kai kada užsižiop
sojusiam vežėjui ir arklį pri
trenkia. Taigi, daug ko netu
rėjome, o dabar turime ir 
džiaugiamės. Tat ir Vilniaus 
kraštas viso to susilauks. Skir
tumas tik tame kad pačioje 
Lietuvoje tas ėjo sunkiau ir 
išlėto, o dabar daug ko išmo- 

: kome ir to progreso tempas ei- 
■ na vis greičiau ir greičiau. Ir 
, Vilnija to visko susilauks daug 
, greičiau, kad tik karas pasi- 
; baigtų. Lietuvos ekonominiam 
• gyvenimui padėtas sveikas pa- 
, matas, o tuo pačiu užtikrinta 

ir ateitis. Viską ką dabar at
siekėme, turime tik dėka ne
klausomam gyvenimui.
tauta tai supranta ir vienin
gai brangina Lietuvos laisvę. 
Dar gali ateiti sunkus bandy
mai, bet visus tuos bandymus 
ir sunkumus politinėje dirvoje 
vieningai tautai vis bus ( leng
viau panešti ir jiems atsispir
ti. Turime tvirtai tikėti jog 
Lietuva 'be didesnių sukrėtimų 
sulauks karo pabaigos ir įsi
kūrus savo senoje sostinėje 
Vilniuje, vėl, jau brolių Vilnie
čių padidintomis 
sparčiau žengs 
greso keliu.

Ramųs žmonės ne- 
o trukšmadariai ir

I

dar nieko nepasako, 
bendras krašto lygis. 
Lietuvos žemės ūkio

Visa

O tokių atbėgusių 
apie 4,500 asmenų. Jų 
laukti ir daugiau. ■ 

jei Lietuva davė prie- 
šimtui tūkstančių, ne
iš jos reikalauti kad ji

jiegomis, dar 
kultūros pro-

* »
su Amerikos Lietu-O kaip 

viais?
Girdisi 

nyti, tik 
Lietuvos, 
rėkime savo reikalų. Reikia 
džiaugtis kad tai tik vieno-kito 
asmeninės pažiūros ir kad ta 
nuomonė neranda platesnio pri
tarimo. Jei butų kitaip, galas 
butų Amerikos Lietuvybei. Li
kusieji, dar gyvais būdami, tu
rėtų pasirūpinti Amerikos Lie
tuviui paminklo pastatymu, nes 
greitu laiku Lietuvio neliktų 
nei pėdsakų. Vienas po kitų

balsų: busime išga- 
atsirubežiuokime nuo 
užmirškime ją ir žiu-

nyktų jūsų laikraščiai ir drau- i 
gijos bei susivienijimai.

Toks mano gilus įsitikini- Į 
mas. Kodėl? Juk prieš 20-30 
metų Lietuviai Amerikoje bu- ■ 
vo stiprus? Taip, bet tarp prieš 
Didžiojo" karo tempo ir .sąlygų 
ir dabartinių yra milžiniškas 
skirtumas, šių dienų gyveni
mas visiems stato jau ne dide
lius bet tiesiog milžiniškus rei
kalavimus. šiądieninio gyve
nimo uždavinius išanalizuoti, 
juos suprasti, padaryti tinka
mas išvadas, reikalinga, subur
ti visas jiegas, išskirti gene
ralinį štabą ir vadus, kurie su
darytų veikimo planą, sulyg 
naujų aplinkybių jį koreguotų, 
j ieškotų sąjungininkų, nusta
tytų gaires ateities keliams, 
koncentruotų jiegas ir siste- 
matingu veikimu eitų prie už
brėžto tikslo. Tokio štabo Jus 
neturite. Konstatuojate kad 
spauda nyksta, padejuojate, 
vieną-kitą smulkesnį klausimą 
ir pagvildenate, bet svarbiau
sio neįžiūrite. Neturite plano 
ateities veikimui. Gyvenate tik 
šia. diena. Aš Jums tai ne pik
tuoju sakau, bet kaip brolis 
broliams, musų visų labui. Tat 
galime pasisakyti atvirai ir 
taip pat ramiai išklausyti prie
šingos nuomonės. Jus nepa
tenkinti kai kuo ir Lietuva. 
Gal turite tam ir pamato. Gal 
ir ten yra tik meilė savo bro
liams išeivijoje, bet taip pat 
neturi konkretaus plano santi- 
kiavime su Jumis. Arba ta 
santikiavimo linija nėra pasto
vi.

Bet ar čia tik Lietuvos kal
tė ? Keno nuomonės Lietuva 
turėtų klausyti? Keno pagei
davimus pildyti? Vienos ko
kios nors srovės, paskirų asme
nų, Lietuvoje apsilankiusių, ar 
visų drauge? Juk tos nuomo
nės ir pageidavimai yra visiš
kai skirtingi ir dažnai priešta
raują. Vieni nori vieno, kiti 
kito, kiekvienas iš savo srovės 
ar net asmeniškų interesų taš
ko išeidami. Tat Jums stinga 
autoritetingo centro kuris bu- 

. tų rinktas visų srovių organi- 

. zacijų. Toks centras, likdamas 
nuošaliai nuo viso to kas lie
čia atskiras šroves, ir butų tuo 

' vyriausiu štabu kuris vadovau
tų visiems bendru tautišku vei
kimu. Jo nuomonė, ir butų 
Lietuvoje autoritetinga. Ir Jū
sų svoris Amerikos gyvenime 
nuo to padidės. Toks centras, 
matydamas Amerikos ar Lie
tuvos paskirose akcijose reika
lą, galėtų veikti išvien ir su 
kitataučiais išeiviais iš Lietu
vos. Posakis “vienybėje galy
bė” yra ir bus visiems amžiams 
išmintis.

Gyvenate šioje šalyje, čia 
naudojatės visomis laisvėmis, 
privalote būti jos lojaliais ir 
gerais piliečiais, bet 
privalote išsižadėti 
vos nei Lietuvybės, 
būti geru Lietuviu 
būti doru žmogum ir 
liečiu visur.

J. A. Valstybės, kaip ir kiek
viena šalis, užintėresuota savo 
gaminių eksportu. Kiekvienos 
šalies ateiviai pirmon eilėn tat 
ir butų naudingi Jungtinėms 
Valstybėms, išstudijuodami to 
eksporto galimybes į šalį iš ku
rioje jie kilę. Jiems tai geriau- 

j šia prieinama.
* t-

dėl to ne- 
nei Lietu- 

Anaiptol, 
tai reiškia 

geru pi-

*

'$9,011.58

sluogsnius
Per tai 

draugijos 
pas visus 

tolimesniems

I

giliau pažvelgę, mes 
ir kitokių realių ir tai

Lietuvos Konsulatas Chica
goje gavo ir skeliba sekančią 
sumą naujų aukų:

Gauta ' $1,385.44
Sausio mėn. paskelbta

aukų $1,003.65
Viso šiais metais gauta 
ir Lietuvon pasiųsta $2,389.68

« * *
(NUO REDAKCIJOS: Delei 

stokos Dirvoje vietos smulkių 
aukotojų pažymėjimų kaip jie 
iš Konsulatų prisiunčiami su
talpinti negalime. Kadangi au
kas skelbia ir kiti laikraščiai, 
tai aukotojų sąrašai telpa vie
name ar kitame laikraštyje ir 
tokiu budu viešas aukų kvita- 
vimas atliekamas.)

i

KAS DAUGIAU?
Dirvai išsirašyti nereikia lau
kti pradžios metų ar pusmečių 
— ji pradeda lankyti naujus 
skaitytojus nuo tos pat savai-

DYKAI BANDYMAS
NUO

Metodą,

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigų 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

Baltijos kraštai pavie
niai yra mažos valstybės, bet 
jų eksportą ir importą bendrai 
pavarius susidarytų graži virš 
penkių milijonų dolarių sumų 
apyvarta. Visų trijų valsty
bių prekybos sujungimui nėra 
nei mažiausių kliūčių, jos tarp 
savęs nekonkuruoja. Anaiptol, 
J. A. Valstybėse jų visų nauda 
iš to padidėtų ir štai kodėl: jų 
produktai ir gaminiai aukštos 
kokybės ir vienodo gerumo. 
Visą eksportą sujungus, jų kie
kis sudomintų dideles J. A. 
Valstybių firmas ir pasiektų 
didesnių kainų. New Yorke 
su pasisekimu pora metų vei
kia Lietuvos-Amerikos korpo
racija. Ją perorganizavus, pri
jungus kitas dvi šalis ir su
jungus su Amerikos Lietuvių 
ekonominėmis organizacijomis 
ta bendrovė virstų Baltijos 
valstybių užpirkimo ir parda
vimo centrale.

Pasakyto pakaks. Svarbu 
mesti dejuoti, o imtis darbo. 
Tuomet pamatysime kad tas 
darbas atneš naudą senajai 
ir naujai tėvynei ir taip pat 
mums patiems.

Šią 22-rą Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį Lietuva mini 
mini kukliai. Sekantį rytą 
Lietuvos žmonės vėl imsis sun
kaus darbo. Tą darbą jie dir
ba džiaugsmingai, nes mato 
prieš save viliojantį ir dėkingą 
tikslą — Laisvą Lietuvą, savo 
žmonių darbo vaisiais tik jie 
ir jų vaikai tesinaudos.

Vienas dalykas 
savim ir kitą. Po 
ką išmėtyta daugybė Lietu
viams priklausančių mažesnių 
ar didesnių bankinių ir finan-

traukia su 
visą Araeri-

PAJIEŠKOJIMAS. Aš Bar
bora Pundinaitė, po vyru Žu
kauskienė, pajieškau savo bro
li, Kazį Pundiną. Raseinių ap., 
Kražių p., Kariznų k. Jei dar 
esi gyvas, broleli, prašau atsi
liepti.

Barbora Žukauskienė 
1060 McLaughlin road 

Bridgeville, Pa.
Kas platina Dirvą — 

platina apšvietą.

čio narsuolio su Lietuvaite. Apysaka pamokinanti ir Įdomi. •

“PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS"

Paskutinis
Prūsų Sukilėlis

Y

NARSIUĮDOMI istorinė apysaka iš 
PRUSU KOVU SU KRYŽIUOČIAIS

Prisilaikydami nusistatymo duoti Dirvos skaitytojams istori
nes apysakas, šiuomi pranešame kad gavome vieną Lietuvoje 
išleistą, lengvai parašytą, M. Springbom’o apysaką, “PASKU
TINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”, lengvą skaityti, aiškiai supran
tamą, ir pasitikime kad ji jums patiks. — Prusai, kaip jau ži
noma, dabar Vokiečių-Germanų gyvenamame Pabaltijo krašte, 
buvo Lietuviu kilmės žmonės, garbino tuos pačius Lietuviškus 
dievus, ir iki buvo laisvi su Lietuvių kitomis gentimis palaikė 
artimus ryšius. — ši istorinė apysaka vaizduoja Prūsų pasku
tini sukilėlj, laisvės kovotoją, apima meilišką prietikę kryžiuo

PRADĖS EITI DIRVOJE TRUMPU LAIKU 

ši istorinė apysaka pradės eiti Dirvoje visai trumpu laiku, todėl 
primename Dirvos skaitytojams pasirūpinti atnaujinti savo pre

numeratą, kurių baigiasi, kad nesulaikytume siuntinėję 
Dirvos. Taipgi prašome raginti kitus užsirašyti Dir

vą kad ir už $1.00, nes apysaka yra ilgoka, skai
tymo bus visai vasarai. Nei vienas nenorėsit 

praleisti nepaskaitęs

ATNAUJINANT arba NAUJAI UŽSIRAŠANT Dirvą, įdėkit į laiš
ką $2.00 (arba $1.00 už pusę metų) ir įrašę aiškų savo adresą 

pasiuskit, užadresuodami šiaip:
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I IETUVOJE dedama pastangos, kaip iš Kauno prane- 
ša,‘daryti tam tikri žygiai kuriais butų pastūmėja

ma ir derinama tautinė veikla išeivių tarpe; rūpintis 
centralizuoti užsieniuose gyvenančius Lietuvius. Nusta
tyti sistematingo veikimo gaires prie DULR sudaryta 
speciali komisija iš R. Skipičio, M. Kviklio, Dr. Rač- 
kaus ir Daukšos.

SIUNTINIAI IR PINI
GAI Į VILNIAUS 

KRAŠTĄ

DUSIJOJE to “rojaus” kuris ten norėta įkurti, nepa- 
siekiama: žmonės ten nori gyventi tuo pačiu pa

prastu žemišku gyvenimu kaip gyvena kitose šalyse, ir 
su tais pačiais “prismokais”: štai pats Sovietų organas 
Pravda rašo kad Rusijoje stoka disciplinos, kad veikia 
grobišiavimas, kyšininkystė ir perdidelis biurokratiz
mas. Turi kaip kur tam tikrų reikmenų, bet jos pusta, 
nėra kam jų prižiūrėti; niekas nesirūpina gerinimu pro
dukcijos, nors valdžia nuolat ragina. Valstybės depar
tamentų vedėjai klastuoja daugelio savo tarnautojų laip
snius, kad jie gautų didesnes algas.

Pasirodo, komisarai, tie “rojaus” vykdytojai, nega
li apsieiti be kyšių, be grobimo, ir vis trokšta daugiau 
pinigų, nors jie skelbė kad pasaulyje galima gyventi vi
sai be to “kapitalizmo” padaro.

Jeigu pats komunistų partijos organas Pravda tai 
rašo, aišku kad ten yra kas nors dar daugiau negu no
ri viešumon iškelti.

Wa- 
maž-
apie 

siun-

LIETUVIŠKI PAVADINIMAI 
‘ LENKŲ IŠKRAIPYTŲ 

VIETŲ VARDŲ

• Lietuvos Pasiuntinybės 
shingtone žiniose telpa 
daug šios informacijds 
laiškų, pinigų ir siuntinių 
timą i Vilniaus kraštą:

Visi Amerikos paštai dabar 
priima 
persiuntimui į visas Lietuvos 
pašto agentūras, neišskiriant 
Vilniaus miesto ir pašto agen
tūrų visame Vilniaus krašte.

Kas dėl siuntinių (iki 44 sv.) 
tai nuo Vasario 1 d. čionykštis 
paštas priima vietoje regis
truotų tik apdraustus (insu- 
red) pašto siuntinius.

Siuntėjas tatai turi žinoti 
kad pašto santikiai tarpe Lie
tuvos ir USA. veikia pilnoje 
tvarkoje.

Taipgi paduodama nauji pa
vadinimai vietų kurios buvo iki 
šiol Amerikos paštui žinomos

pinigus ir siuntinius

A/T ŪSŲ spaudoje kalbant apie Sovietų kariuomenės 
apiplyšimą, silpnumą, apie tai kad raudonoji ka

riuomenė apiplėšė Vilniaus kraštą apleisdama ir kitus 
tam panašius dalykus, tas viskas musų komunistų laik
raščiams skamba labai nemaloniai. Dėl to jie griebia
si, kaip Vienybė pareiškia, net provokacijos — kad 
Sovietų Rusija priverstų Lietuvos valdžią išreikalauti 
čia musų Amerikoje esančių sulaikyti tokias žinias tei
kus, arba kitaip mus “nubausti”, nes jei mes taip rašy
sią, tas galį pakenkti Lietuvos geriems santikiams su 
Sovietų Rusija....

Tai ištikro desperatiška musų komunistėlių pastan
ga kur nors gauti pagalbą sulaikyti jų kromelio kriki- 
mą, po to kai darbininkai pradėjo atsukti jiems nugarą, 
už Stalino veidmainytes susidraugaujant su Hitleriu, ir 
už musų raudonukų spaudos ir agentų užgynimą tos 
kruvinos kombinacijos.

Kitą pusę vertus, Amerikos Lietuviai tautinin
kai turėtų pareikalauti Stalino kad suvaldytų musų per
daug įkaitusius raudonukus, kurie yra komunistiškesni 
ir už Maskvos komunistus, kad jie nedergtų Lietuvos 
vyriausybės, nes Lietuvos vyriausybė gali pamanyti kad 
jie tą daro instiguojami iš Maskvos. .Tas gali pakenkti 
geriems Sovietų santikiams su Lietuva!

e
AMERIKOS Vokiečiai, nesutinkanti su Hitlerio politi- 

** ka, gauna iš savo vienminčių slaptai leidžiamus laik
raštėlius, kuriuose plačiai rašoma apie nazių didelius už
simojimus išnaikinti Lenkus ir Čekus ir jų žemes apso
dinti Vokiečiais. Lenkai ir Čekai esą tūkstančiais žudo
mi, kad sulaužius jų bent kokį kada nors galimą pasi
kėsinimą prieš Vokietiją pasistatyti. Lenkės jaunesnės 
moterys ir merginos gaudomos ir išvežamos į Vokieti
ją į darbus, kur jos laikomos vergėmis. Žinoma, kiek 
reikalinga ir vyrus išdalina po įvairius darbus Vokieti
joje, ir jie priverstinai dirba už visai mažą atlyginimą.

Tuomi, matome, Vokiečiai vykdo tą pat ką daryda
vo jų prabočiai ir kiti kuomet dar buvo barbarais. Ži
nome iš istorijos kaip elgėsi kryžiuočiai Lietuvių žemė
se, kuomet įsiverždami žudė Lietuvius, jaunus vogė ir 
gabeno į savo kraštą auklėti savo kultūroje.

Lenkai ir Čekai, reikia su apgaila pasakyti, gali 
nuo to taip nukentėti kad jų tautoms nebūtų daugiau 
vilties atsigriebti. Jie gali būti tiek išnaikinti kad jau 
neturėtų gana jiegų nei savo valstybę atsteigti. Tokių 
atsitikimų buvo praeitais amžiais. Šis Vokiečių karas 
su aliantais duoda naziams visokiausį pateisinimą žu
dyt Lenkus ir Čekus, įkaitinant juos norėjime gelbėt 
aliantams prieš Vokietiją ir tt.

Kita dalis Lenkų, patekus po Sovietų valdžia, taip 
pat nemielaširdingai terorizuojama.

Jei Lenkija jau neturėtų progos atsisteigti kaipo 
valstybė, tuo atveju Vokietijos ir Rusijos sienos susiei
na, ir Rusija turės elgtis su savo kaimynėmis mažomis 
šalimis mandagiau.

Lenkiškais vardais. Štai jie:
Naujas vardas: Senas:
Baltoji Vokė Biala Waka
B arčiai Borcie
Bezdonys Bezdany
Buivydžiai Bujvvidze
Butrimonys Butrymance
Dūkštas Dukszty k. Turm.
Dūkštas prie Dukszty

Vilniaus Pijarskie
Eišiškes Ejszyszki
Jašiūnai Jaszuny
Juodšiliai Gzarny Bor
Kalesninkai Kolesniki
Kaltinėnai Koltyniany
Kalveliai Kowalszuki
Kiemeliškės Kiemelyszki
Kirtimai Porubanek

Lavariškės Lawaryszki
Lentvaris Landwarow
Maišiogala Mejszagola
Medininkai Miedniki
Mickūnai Mickuny
Nauj. Vilnia Nowa Wilejka
Nemenčinė Niemenczyn

nad Wilija
Paberžė Podbrzezie
Paneriai Ponary
Pabradė Podbrodzie
Pažeimenė Pohulanka
Paluknė Poluknia
Palūšė * Ignalino
Pavilnys Kolonia Wilenska
Punžėnai Punžany
Ųtieše Rzesza
Rykantai Rykonty
Rimšė Rymszany
Rudamina Rudamino
Rūdininkai Rudniki k

Jaszun
Rūdiškės Rudziszki
Rukainiai Rukojne
Smalva
Stasylai Stasily
Sudervė Suderwa
Sužonys Sužany
Šalčininkėliai Malė Soleczniki
Šumskas Szumsk k Wilna
Švenčionėliai Nowe Swęciany
Tabariškės Taboryszki
Trakai Troki
Turgeliai Turgiele
Turmantas Turmont
Valkininkai Olkieniki
Varėna II Orany
Varėnai Orniany
Vičiunai Wiciuny
Vilnius Wilno
Vilnius-Jeruzalė Wilno-

Jeruzolinka
(Kitas visas informacijas a-

pie siuntinius, pinigus ir tt.
suteiks jūsų vietinis paštas.)

Perskaitykit p. Jono 
Budrio Kalbą

šiame numeryje ant 3-čio 
puslapio telpa Lietuvos Gene
ralinio Konsulo Jono Budrio 
kalba sakyta poroje kolonijų 
Lietuvos Nepriklausomybę mi
nint. Patartina tą kalbą pa
studijuoti ir panagrinėti joje 
pakeliamas mintis.

ŽODŽIAI
lyg budelis sako:

• ši žemė tik dulkė po giltinės koja.... 
Bet širdžiai prašnekus, jos žodis nusako, 
Kad žemė neveltui gyvybę aukoja.
Kiekvienas joj žiedas, spalvom sutviksėjęs, 
Ir žodis kiekvienas, įlietas į dainą, 
Neliauja byloję, kaip amžių Teisėjas, 
Kad giltinė veltui per žemę praeina.
Kur šiądien lapelis pageltęs šuršena, 
Kur ašara vakar nukrito ant kapo, 
Vėl 
Vėl

RUDENS
Kai protas prabilsta,

žiedas pradžiugins ten jauną ir seną, 
džiaugsis ten žemė, kad saulėta tapo, 
kruvinas kardas, gyvybę surojęs, 
varpinės aidas, į kapines lydįs,

Nei
Nei
Nežino "kad kitas žaliuos vasarojas,
Kad gryžta gyvybė, kaip paukštis 

paklydęs.
D. Petras Vaičiūnas.

ALFONSAS GELMĖ-BRAZIULIS.

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

MUZIKOS STUDIJAVIMAS
Dar gana anksti pas jaunutį Mykolą pasi

reiškė traukimas prie muzikos. Visai jaunutė- 
lis pradėjo bandyti savo pajiegas muzikos sri
tyje. Geros motinėlės rupesniu, muzikos pra
dėjo mokinti gyvenęs kaimynystėje Dr. Mar
kevičius. čionai ir slinko nežymiai jo kūdikys
tės dienos ir metai, mokinosi muzikos, klausėsi 
savo gerosios motutės pasakų ir dainelių, stebė
damasi nepaprastai gražiomis apielinkėmis. Mu
zikoje parodė nepaprastų gabumų. Tat jo mo
kytojas Dr. Markevičius matydamas jo gabu
mus, rekomendavo jį kunigaikščiui M. Ogins
kiui, kuris 14 metų berniuką 
pas save į Plungę, čia jam 
ketverius metus kunigaikščio 
Kunigaikščio rūmų atmosfera
ros įtakos į jauną neprityrusią jo sielą.

Per tą laiką kunigaikštis Oginskis pažinęs 
ir įsitikinęs apie neabejotinus Mykolo gabumus 
leido mokintis muzikos konservatorijoje. 1900 
metais Čiurlionis baigė Varšavos konservato
riją, atsižymėjęs savo darbštumu, kaipo ge
riausias teorijos mokinys.

Muzikos pamokas duodamas kitiems jis už
sidirbdavo pragyvenimui, dalį savo uždarbio 
siųsdavo tėvams.

Varšavos konservatorijoje būdamas, para
šė pirmą savo didesnę muzikalę poemą, ‘‘Miš
kas”, už kurią Zamoiskio konkurse turėjo gau
ti premiją 1000 rublių, bet kaž kodėl negavo. 
Toliau parašė kitą muzikos kurinį — “Polonez”, 
kuris kunigaikščiui Oginskiui labai patiko ir jis 
buvo paskyręs 1000 markių išvažiavimui užsie
nin, kad Čiurlionis dar geriau susipažintų su 
muzikos teorija. 1901 metais tuo tikslu jis 
nuvyko į LeLipcigą. Čia jam teko mokytis tik 
vienus metus. Mokinosi pas geriau sį tų laikų 
muzikos teorijos profesorių. 1902 metais pa
rašė “Fugą” — muzikos kurinį, kuris viešame, 
konservatorijos koncerte turėjo didelio pasise
kimo.

Bet čia netikėtas įvykis suardė planus ir 
galimybę jam studijuoti užsienyje. Buvojant 
Leipzige mirė kunigaikštis Oginskis, drauge su 
juo dingo ir pažadėta stipendija. Vargais pri
traukė mokslą iki metų galo ir padedant geram 
draugui, Lenkų jaunam kompozitoriui, E. Mo- 
rawskiui, Čiurlionis gryžo Varšuvon, kur ir ap
sigyveno.

Mykolą pasiėmė 
teko išbūti bent 
rūmų orkestre, 

turėjo tam tik-

M. K. Čiurlionis.SAGITTARIUS (iš zodiako)

Į savo menininkų hu

Čiurlionis važinėjo že- 
rinko sau reikalingą 

1910 metų rudeniop gry-

TAPYTOJAS-KURĖJAS
Tapyba Čiurlionis pradėjo užsiimti turėda

mas apie 30 metų amžiaus. Pirmiau jis piešda
vo tik šiaip atvirutes savo pažystamiems pasių
sti. Jau suaugęs vyras darbavosi pirmiausia 
Kauziko, vėliau Staborausko paišymo mokyklo
se. Pastarasis patarė mesti mokyklą ir dirb
ti savistoviai, ką M. K. Čiurlionis ir padarė.

Nuo to laiko prasideda jo kūryba tapybos 
srityje. Pirmieji jo kuriniai (pasteliniai) 
rios Muzika”, “Ladotuvės”, “Tvanas” ir 
buvo tai pirmutiniai drąsus užsimojimai.

1907 metais persikėlė Vilniun, kur aktyviai 
pradėjo veikti Lietuvių tarpe, 
dėjo prie Dailės Draugijos

tos pačios draugijos parodoje, nors tuomet ma
ža kas jį tesuprato; suorganizavo Lietuvių cho
rą, harmonizavo dainas, ir tt. čia besidarbuo
damas Lietuvių tarpe, susipažino su žinoma mu
sų rašytoja Sofija Kymontaite, su kuria 1909 
m. žiemą ir susituokė.

Iš Vilniaus, porą metų jame tepagyvenęs, 
1909 m. drauge su žmona persikėlė į Petrapilį, 
ir tik čionai jį tinkamai suprato ir įvertino Ru
sų dailininkai, priimdami 
relį “Mir Iskustva”:

Vasaros metu M. K. 
maitijoje, piešė kryžius, 
dailės medega, ir tt.
žo Petrapilin, kur užsidaręs apytamsiame kam
baryje dirbo. Pasakoja kad jis dažnai išstovė
davo prie drobės su teptuku rankose po aštuo- 
nias valandas užmiršęs apie poilsį ir valgį. To- 
kis dvasinis įtempimas, savo vaizduotės sukau
pimas priartino prie katastrofos, kuri jau buvo 
nujaučiama, — jis apsirgo proto liga. Atvykus 
jo žmonai, tuoj ėmė reikštis katastrofos pra
džia. Parvažiavus į Druskininkus jis dar buvo 
truputį pagijęs, bet greit vėl apsirgo. Prisikan
kinęs proto ligų sanatorijoj, prie Varšavos, dau
giau negu metus laiko mirė, ir liko palaidotas 
Rasų kapuose Vilniuje, Kovo 31 d. 1911 m.

Jis mirė.... Jo genialė dvasia nuskrido 
į tą jo vaizduojamą paslaptingą, fantastinį pa
saulį, kuriame viešpatauja amžina grožė. Kur 
šviečia nesuskaitoma daugybė saulių ir skaido 
nuostabus paukščiai. Atsiskyrė jis su regimu 
pasauliu, kad daugiau jau niekuomet į jį ne- 
begryžti, nes visą gyvenimą jam buvo jis per- 
ankštas ir žiaurus.

Toks jau beveik visų tikrųjų Lietuvos su- 
likimas.nų

“Gi- 
kiti,

(Bus daugiau)
................................ ■-y*

• BELGIJOJE vienu tarpu buvo paleista ka
tė ir 12 balandžių, išvežtų toli, 20 kilometrų nuo 
namų. Katė pasiekė namus pirmiau negu ba
landžiai spėjo parskristi.

• ŽMOGUS kuris perka patarimus yra gud
resnis negu tas kuris davinėja. • J

a

I ENKAMS patekus į tokią desperatišką padėtį, ku-| 
riems iš komunistų ir iš nazių pusės graso visiškas! 

išnaikinimas, reikia pripažinti kad jie, tokie atkaklus ir 
įkyrus kokie yra, dės visas pastangas veržtis į laisvę 
per silpniausią spragą —-Vilniaus krašte, Lietuvoje.

Lietuviams todėl prisieina dviguba našta: ir dirbti 
atgaivinimui Vilniaus ir to krašto žmonių ir kovoti su 
gaivalais kurie yra musų valstybės priešai ir kurie dės 
visokiausias pastangas Lietuvai kenkti ir jos gyvenimą 
ardyti iš vidaus.

Kiek dabar žinoma, Lietuva su jais energingai ko
voja. Nors neskelbia kiek jų į kalėjimus pasodina ar 
■kaip juos nubaudžia, tačiau tą daro be atodairos. Jei
gu nedarytų, butų tiesiog lepšiai, kurie silpnu savo iš
skaičiavimu kad reikia “artimą užjausti”, patys savo 
antyje augintų gyvate, savo pačiu pražūčiai.

PRISIPAŽINIMAS
Aš kadais tikėjau įvairiausiais burtais: 
ramunėlės žiedu, dobilu ir geguže.... 
Bet žadėta laimė dar užtruko kur tai, 
ir ta meilė, rodos, viesulu tik praūžė.
O rašiau lig šiolei vien tik apie meilę, 
kaip ruduo mus, gražią ir, kaip jis, 

nubudusią,
Nes juk butų baisiai nuostabu ir kvaila 
pasilikti žemėj suvisai be liūdesio.t 
Ilgesį sukėlė rudeniniai vėjai, 
kai mylėt išmokė saulė ir žiedai, 
Bet aš nežinojau, niekad netikėjau, 
kad mažytei širdžiai žemės bus mažai.

D. Gražina Tnlauskaite=

Nemaža prisi- 
įkurimo, dalyvavo

M. K. čiurlionies.

FANTASTIŠKA PASAKA
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DIDIS KUNIGAIKŠTIS JOGĖLA
IR VYTAUTAS

dar liko 
Skirgėla, 

kariavo 
skubintis

IOGėLA Vitebske gyvendamas ilgai galvojo 
kokiu budu Kęstučiui atkeršyti, jį nusikra

tyti, ir Vilnių atgauti. Kęstutis su Vytautu 
šiuomsyk kariavo su kryžiuočiais ir jų talkinin
kais Vokiečiais, bet žiemai prisiartinant karas 
turėjo būti pertrauktas iki pavasariui. Per
traukas padarant Kęstutis iš Vokiečių išpirko 
visus savo nelaisvius, už kuriuos užmokėjęs tris 
tūkstančius markių, vieną tūkstantį 
skolingas. Tuomsyk Jogėlos brolis 
kaipo kryžiuočių talkininkas rytuose 
Lietuvių žemę, tat Kęstučiui reikėjo
jį sudrausti, ir jį kariauti kaipo Lietuvos prie
šą, Kęstutis talkon iššaukė Jogėla, bet Jogėla 
vieton eiti Kęstučiui talkon, su savo kariuome
ne sutartoje vietoje susijungęs su kryžiuočių 
pulkais užpuolė Vilnių ir jį paėmęs pradėjo grū
moti Trakuose gyvenusiam Vytautui, kuris at
sigynimui neturėdamas namie reikalingos ka
riuomenės, iš Trakų turėjo pabėgti, o Trakuose 
įsikūrė Skirgėla.

Kęstučiui parkeliaujant, jį pasitiko Vytau
tas ir papasakojo kas atsitiko. Kęstutis su sa
vo kariuomene leidosi Trakų link, o Jogėla jaus
damas kad jis su savo talkininkais kryžiuočiais 
Kęstučiui neatsilaikys, išsiuntė savo brolį Skir- 
gėlą pas Kęstutį prašyti taikos. Skirgėla kai
po veidmainys mokėjo gražiai kalbėti ir Kęstu
tį įtikinti kad Lietuvai reikalinga naminė tai
ka, taigi didkunigaikštis nesitikėdamas priga- 
vystės ir manydamas tikrai kad Jogėla nori su 
dėde susitaikyti, pasiryžo su Vytautu joti į Jo
gėlos abazą, bet kaip tik abazan inėjo, juodu 
tuoj apstojo Jogėla su kryžiuočiais. Kęstutis 
su Vytautu pasijuto paimti nelaisvėn, o prisi
minus apie siūlytą taiką, Jogėla atkirto: “Čia 
ne vieta ir ne laikas apie taiką kalbėti, apie tai 
kalbėsime Vilniuje”. Dabar Kęstutis ir Vytau
tas suprato įvykusią prigavystę.

Skirgėla nuvykęs Kęstučio ir Vytauto ka
riuomenei pasakė kad kunigaikščiai veda tai
kos derybas, todėl kareiviai gali sau keliauti na
mon. Kareiviai patikėję pasitraukė, o Jogėla 
įsakė Kęstutį ir Vytautą apkalti dipkomis ir 
išgabenti Į Krėvos pilies kalėjimą. Po keturių 
dienų Skirgėla nuvyko savo dėdę neva atlanky
ti, bet Jogėlos tarnas Skinkis Kęstutį buvo jau 
nusmaugęs. Tokiu budu garbingas Lietuvos val
dovas, per suvirs 50 metų dienomis ir naktimis 
iš peties kariavęs gindamas Lietuvos žemelę, 
senatvės sulaukęs žuvo savo brolvaikio intrigo
se. Jogėla gi, nukreipimui nuo savęs žmonių 
nuožiūrą, Kęstučio lavoną iš Krėvos pilies rū
sio liepė pargabenti Vilniun, ir pagal pagoniš
ką paprotį, su didžiausiomis iškilmėmis ant lau
žo sudegino su jo žirgu, šarvais ir ginklais. Vi
suomenei buvo paskelbta buk jis pats nusižu
dęs.

Vokiečių raštai sako kad Kęstutis pragyve
no 63 metus amžiaus (kiti sako kad 83 metus). 
Visą savo gyvenimą jis neragavo stiprių gėri
mų, gėrė tiktai vandenį ir valgė sausus valgius. 
Buvo labai teisingas, savo žodį visuomet ištę
sėjo, užtai visų buvo vadinamas šventu. Vo
kiečių baisiai nekentė, ir kur tik kokį pamatė, 
vis manė kad kaip nors jį iš gyvųjų tarpo pra
šalinti. Pats buvo augalotas, turėjo sausą bet 
aiškų veidą, bistrias akis, retus plaukus, ilgą 
bet jau žilą barzdą, plačią krutinę, o lupas plo
nas ir siauras, bet kalbėjo labai aiškiai. Miego-[ 
davo trumpai, karueso ir kelionėse greitai ne-1 
nuilsdavo, o supykus jam visada kaktoje pri
pampdavo kraujagyslė.

Jogėla savo dėdę Kęstutį nusikratęs liepė 
išterioti ir jo giminę. Pirmiausia jo žmona ku
nigaikštienė Biruta tapo upėje prigirdyta (kiti 
istorikai sako kad ji mirė savo mirtimi, sugry- 
žus į Palangos šventinyčią). 'Jos brolis sener 
lis Vytamantas arkliais sutąsytas. Kiti gimi
naičiai kitaip nukankinta ir nuzurdota, tik vie
nas Vytautas su savo žmona liko gyvi Krėvos 
pilies kalėjime. Jogėla prisimindamas kad Vy
tautas savo tėvą Kęstutį perprašęs išmeldė jam 
liuosybę, laikė jį gyvu lyg greitai nenumanyda
mas kuo ir kaip jį nubausti. O Vytautas kalė
jime būdamas rašė jam laiškus, prašydamas jį 
išleisti liuosybėn ir jam grąžinti jo tėvo valdy
tus Lietuvos kraštus. Jogėla į tuos prašymus 
neatsiliepė ir nežinia ką apie jį manė. Bet tuo

Kunigaikštiene Biruta

tarpu Vytautas persirengęs savo žmonos tarnai
tės dabužiais, iš kalėjimo pabėgo Į Mozuriją, 
o iš ten i Vokietiją.

Tomis žudystėmis ir viliugystėmis Jogėla 
nors laimėjo sau vyriausią Lietuvos valdžią, bet 
pas savo kaimynus ir talkininkus užsipelnė ne- 
apikantą. Net patys kryžiuočiai, kurie jam tal
kininkavo, dabar juo pasibjaurėjo ir žiurėjo Į 
jį kaipo Į žmogžudį, savo rankas sutepusi krau
ju savo dėdės ir kitų giminių. Nuo to prasidė
jo tarp jo ir Vokiečių nesutikimai, nes Vokie
čiai kryžiuočiai nors buvo žiaurus ir atkaklus, 
tikėjo Į pergales tik atvirose kovose, ne pasa- 
lumais ir viliugystėmis.

V. S. Jokubynas.

MUSŲ LIAUDIES DAINOS 
ANGLIŠKOJE KALBOJE

Pribačo Knygynas Kaune išleido Adriano 
Patersono verstų Lietuvių liaudies dainų rinki
ni Angliškoje kalboje, pavadintą “OLD LITHU- 
ANIAN SONGS”. Knygoje yra 40 senų liaudies 
dainų. Leidiniui įžangą parašė Vytauto Did. 
Universiteto Kaune Angliškos kalbos lektorius 
Martin Lings.

Prancūzų žurnale “Etudes Traditionnelles” 
apie tą leidinį Įdėta Hugo de Larish 19 puslapių 
recenzija su 9 dainų vertimais iš Anglų į Pran
cūzų kalbą. Recenzija baigiama žodžiais:

“Mes tikimės busią pakankamai parodę jog 
šioje taip mažai pažystamoje tautosakoje yra 
įdomių dalykų ir todėl sveikiname leidėją Pri- 
bačį, sumaniusį mums patiekti šią poeziją la
biau paplitusia kalba už Lietuvišką”.

• ANGLAI sunaudoja apie 4,000 tonų taba
ko per metus.

KAIP KELIAMAS VILNIAUS KRAŠTO 
GYVENIMAS

, Paskirta 660,000 Litų 
Ūkio Kėlimui. — Ūki
ninkai bus Vežiojami 

po Lietuvą

gerinti 
rajono

KEISTENYBĖS Prancuzija Sumobili
zavo Savo Ūkininkus

prilygtų 
ūkininkų, 

numato 
kurie sa

KAUNAS.,— Rūpinantis kad 
Vilnijos ūkininkai kuogreičiau 
savo ūkių tvarkymu 
prie visos Lietuvos 
atitinkamos įstaigos 
skirti premijas tiems
vo ukius gerai sutvarkys.

Kiek Lietuva turės Įdėti į 
Vilniaus kraštą kol jis pasivys 
visos Lietuvos ūkio lygį, maty
ti iš Lietuvos žemės Ūkio di
rektoriaus S. Jokubausko pra
nešimo. Kiekvienai Vilniaus 
krašto apskričiai paskirta po 
apskrities agronomą ir iškar
to kiekvieniems dviem vals
čiams skiriama po rajono ag
ronomą.

Atskirai kiekviena apskritis 
gauna po namų ūkio instrukto
rę, po statybos techniką, vė
liau po padėjėją, po smulkių 
ūkio šakų instruktorių ir pa
dėjėją, po gyvulininkystės, pie
nininkystės, paukštininkystės, 
arklininkystės, bitininkystės ir 
plytininkystės instruktorių, 
Jaunų Ūkininkų Ratelių 
struktorių.

Daugyje vietų Vilniaus 
šte sėjamoji sėkla yra 
menka kad neverta sėklos 
do. Teks parūpinti tiems
ninkams tinkamos sėklos, jų 
blogąją sėklą dovanai iškei- 
čiant į tinkamą. Drauge su 
sėkla bus duodama už pu&ę 
kainos mineralinių trąšų, ku
rių vartojimas šiame krašte 
tebėra labai menkas.

Pratinti ukininkus vartoti 
geresnę sėklą bus siekiama per 
vadinamus propagandinius ban
dymus. Tokie bandymai bus 
daromi su avižomis, rugiais, 
miežiais, lubinais, žirniais, do
bilais, seradėle, linais, bulvė-

ir 
in-

li r a- 
tiek 
var
lį ki-

• JAVŲ ūkiuose pasaulyje dirba daugiau j 
darbininkų negu kuriuse kituose pelninguose už
siėmimuose.

• ŽINOVAI ištyrę tikrina kad žemei išbu
vus šešis iki dešimts metų be paukščių, visa gy
vūnija ant žemės turėtų išnykti. Vabalai ir kir
minai ant tiek pasidaugintų kad jie viską au
ganti maistui surytų ar nuėstų.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIčIO dainų knyge
le — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų

KAINA TIK 25c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00. .

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland,

mis ir šakniavaisiais. Viso to
kių bandymų dar šymet numa
tyta įsteigti 380 vietose. Dar 
šymet bus duodama didelės pa
šalpos ūkininkams Įsigyti plū
gų, drapakų, kaupikli, kuliamų 
mašinų, arpų ir tt.

Įpratinti ukininkus 
pievas, prie kiekvieno
agronomo bus Įsteigti pievinių 
Įrankių naudojimo ir pamoki
nimo punktai, kokiose 10 vie
tų bus atliekami parodomieji 
bandymai.

Be to, numatyti duoti iki 50 
litų pašalpų vienam ha už pel
kių suarimą, iki 80 litų vienam 
ha pašarinių žolių sėkloms Įsi
gyti, ir tt.

Gyvulių veislei gerinti bus 
siunčiami reproduktai bei kita 
veislinė medega. Bus daromi 
propagandiniai galvijų šėrimo 
koncentruotais pašarais bandy
mai, ir tt.

Paukštininkystei pakelti bus 
išplatinta keletą tūkstančių na
minių paukščių per jaunų ūki
ninkų ratelius.

Sodams skatinti bus užves
ta kokia 10 propagandinių so
dų, apie 1500 vaisinių krūmų, 
bus skelbiama kova su sodų 
kenkėjais; skatinimas daržų, 
bičių ūkis ir tt.

Kol kaimai išsiskirstys vien
kiemiais, statybos srityje, ir 
norint, negalima daug padary
ti. Tuo tarpu bus padedama 
tinkamiau išsiplanuoti sody
bas, bus ruošiami pavyzdingų 
trobesių projektai, rodoma sto
gų ir sienų dažymas.

Visiems Vilniaus krašto že- 
mes ūkio kultūros kėlimo dar
bams dąr šymet numatyta per 
660,000 litų.

Be to, Vilniaus krašto ūki
ninkams ruošiama paskaitos ir 
pranešimai, rodoma atitinka
mos filmos apie įvairius page
rinimus ūkyje.

Ypatingo dėmesio kreipiama 
Į Vilniaus krašto ūkininkų eks-

SPAUDA sako kad “Lenkai 
jau pradeda tikėti į dvasių pri
sikėlimą.” Tuo nereikia ste
bėtis, nes patekęs į aną pasau
lį, ką gi tu žmogus geresnio 
bei pozityviškesnio gali sugal
voti ir tikėtis, negu prisikėli
mą ir gyvenimą apširmoje mo- 
carstvoje ?

tautu žmonės

labai gaila ne- 
veislės žmonių,

SKAITOME spaudoje kad, 
esą, Hitleris yra pasiryžęs vi
siškai išnaikinti Lenkų tautos 
žmones. Bet čia bus tik spė
jimas. Tikrai niekas nežino 
ką Hitleris mano, jei jis pats 
nepasako. Berods, mums ma- V . /zai te ir apeina ką jis darys 
su Lenkais. Tačiau yra kiek 
žingeidžiau žinoti tas kad jei 
taip Įvyktų, kaip tuomet pla
taus pasaulio, o. ypač kultūrin
gų tautų, žmonės žiūrėtų į tą 
įvyki? Kurių 
apsiašarotų ?

Ištikro butų 
tekus hrabių
kurie yra gabiausi svajotojai! 
Juk tai Lenkai išrado aną ne
mirštantį istorinį svaigulį — 
“Nuo jurų iki jurų mocars- 
tvo”. Jei jie butų dar pridėję 

i žodį “niekados” tai tikrai bu
tų realybė. . . .

Tikrai bus blogą jei nebus 
šliachetnų Lenkų su hrabecka 
kultūra! Tada, jei kas norės 
Įsigyti supratimą apie riteriš
ką Lenką, turės keliauti į Var
šuvos muzejų ir pasitenkinti 
paveikslais. Bet iš paveikslo 
juk nepasisemsi tą “didvyriš
ką” halasą, kuris Varšavos ka
reivinėse perkūnišku žviegimu

kursi jų rengimą į kitas Lietu
vos vietas, kad tokiu budu Vil
niaus krašto ūkininkai ir prak
tiškai galėtų susipažinti su ge
resniu ūkininkavimu.

Vilniuje Įrengiami specialus 
namai ūkininkų ekskursijoms 
sustoti.

Ūkio kultūrai kelti per jau
nąją kartą, Vilniaus srityje Įs
teigiama 30 jaunų ūkininkų ra
telių. Elta.

Paryžius. — Prancūzija 
surekvizavo visų savo 7,- 
000,000 ūkininkų patarna
vimą. karo reikalams; jie 
bus po militariška kontro
le ir bus prižiūrimi kad ne
sutrukdytų šaliai maisto 
tiekimą.

LENKŲ “valdžia” Pran
cūzijoje skelbia kad Len
kai turį penkias savo ka
reivių divizijas, kurios bus 
gatavos kariauti iki vasa
ros. Tas divizijas sudaro 
iš Vokiečių pabėgę įvairių 
luomų Lenkai.

Lenkai tik “po pietų” pa
sirodo kad gali kariauti.
ausis užkurtindavo: “Francuz 
biją, moskal gnija, panevaš, 
poliak vonsy stroji. ...”

TŪLAS asmuo, matomai ži
novas ir patarėjas sveikatos, 
sako kad geriau, tai yra sau
giau, bučiuoti tas lupas kurios 
nušlipuotos lupų tepalais. Bet 
jei kuris norėtų tos malony
bės patariamą ceremoniją Įvy
kinti dar saugesniu budu, tai 
visų geriausia bučiuot tiesiog, 
lupų pieštuką, o ne lupas.

KUR TAI spaudoje mačiau 
parašyta kad Maskvos kuni
gaikštis Dimitrij už vieną kiau
šinį (velykini margutį) Mas
kvą atpirko nuo Lietuvos Di
džio Kunigaikščio Kęstučio.

Pasirodo, 1327 metais kiau
šiniai buvo labai brangus. Gal 
būt, vištos buvo nedeslios!

Bet dabar, 
Maskvą nuo 
duoti keletą 
tukių (spring
dar tokių kurios maloniai ku
dakina. .. .

Tiek to su Maskvos vertybe, 
ji man neapeina. Bet jei pri
sieitų atpirkt Maskvos bernus, 
kuriuose keletas ir Lietuvių 

[yra, tai aš už juos tik papras
to, tuščio kiaušinio kevelą te- 
duočiau — tiek tie draugučiai 
verti! J. S. Sudavus.

norint atpirkt 
Stalino, reiktų 

pavasarinių viš- 
chicken), ir tai

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

Senovės karai — Mohameto karas — 
Kryžiaus karas — Religiški karai — 
Anglijos karai — Rožių Karas — 30 
Metų Karas — 100 Metų Karas — 
Rusijos iškilimas — Amerikos Revo-

610 puslapių didumo populiare knyga

Ar buvo kada karų mažiau negu da
bar jų turime?

Ar tik dabar atsibuna patys didieji 
karai — ar, nebuvo didesnių?

Kaip seniau buvo užkariaujamos ir 
naikinamos valstybės?

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

— Dirvos skaitytojams tiktai už

(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

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

D I R V A ’
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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SAKO, AUKAS KO- GARSIOS DAINININKŲ POROS PASKUTINIS 
MITETAS “IŠDA

LINO” .. «'

• OHIO valstijoje vėl neku- 
rie pradėjo rūpintis pravesti įs
tatymą kad visi 
metų amžiaus ar 
tų $30 savaitinės 
valstijos iždo.

Pereitą rudenį 
panašus siūlymas 
tas.

asmenys, 57 
senesni, gau- 
mokesties iš

balsavimuose 
buvo atmes-

METRIKŲ IR PILIE
TYBĖS REIKALU

Dirvos Agentūra pagel
bės jums išgauti jūsų gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.

Taipgi pagelbės surasti 
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir 
antrų pilietybės popierų 
aplikacijas. Kreipkitės sau 
patogiu laiku, išskyrus 
trečiadienius.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PYTHIAS
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

JL Veri) yla ir A. Čiutelė
savininkai.

HAN’S CAFE 
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

ANSEL' ROAD
CAFE

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA 

UŽEIGA 
Degtinė — Alus — Vynai 

Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

bando 
aukų

Advokatėlis Elzė 
sisukineti dėl viešų 
skaitų, vietoj to, slėpimui savo 
“griekų”, ką kitą nusapalioja.

Jo buvo paklausta kas pada
ryta su $38 surinktais Lenkų 
ultimatumo laiku, Kovo 27 d., 
1938 m. “ “ ’ ..... ■
kad tai buvo “bendras' 
mas. Ne. Tautininkai 
massmitingo, laikyto 
d., aukas visas tuoj 
Lietuvos Konsulatui.

Kovo _, ...__ o
su savo laikraštėliu, 
“bendru 
kų $38. 
ta kur tos aukos dingo, ir da
bar Elzė (arba česnulis) aiš
kina tik kad “komisija, kuri 
rengė, surinktas aukas išdalijo 
kam ji nutarė”.

Česnuliui, kaipo laikraščio 
leidėjui, reikia pasakyt: KAS 
tas aukas gavo, neužtenka pa
sakyki kad “komisija išdalino”.

Bet gerai kad viešai pripa- 
žysta kad tos aukos “išdalin
tos” tiems “kam komisija nu- ( 
tarė”. Paaiškės gal būt KAS' 
yra tie (ar tas) kas visas au- i 
kas (atėmus mažus iškaščius) Į 
pasiėmė....

Kad Lietuvos Ginklų Fondui i 
butų siųsta (kaip padarė tau
tininkai) ir dabar česnulis ne
bando tikrinti. '

Vietoje to, jis j ieško kokių 
ten atskaitų iš Dirvos ir iš jos 
redaktoriaus — visai privačio 
biznio atskaitų.... Tai kome
dija. Dirva nereikalauja čes- 
nulio paskelbti viešai kada jis 
kokius savo klijentų pinigus 
iškolektavo ir grąžino arba ne, 
arba kada už kokią bylą kiek 
paėmė. Dirva gali importuoti 
iš Lietuvos ką tik nori, ir gali 
parduoti, ir tą daro.

Kaslink Vilniaus pasų ir žen
klų, už tuos atsiskaitymas ei
na . su Konsulatu, ir Konsula
tas atsiskaitymais patenkintas. 
Už tuos dalykus surinktų au
kų Dirva nei jos redaktorius 
neprivalo pavesti česnuliui, 
nes ir jos galėtų • dingti taip 
kaip dingo tie $38.

Taigi, gerbiamasis, parašyk 
savo gazietėlčje viešai kur pa
dėta tie $38 surinkti kritingo- 
je musų tautos valandoje, ir 
visi bus patenkinti. Nebandyk 
knisti kokią kitą priekabę iš 
Dirvos privačio biznio, nes tas 
su visuomenės atskaitomis nie
ko bendro neturi. žinantis.

Jis bando aiškinti 
i” rengi- 

savo 
Kovo 24 
pasiuntė

27 d. renge česnulis 
išvien su 

frontu”. Surinkta au- 
Tada nebuvo paskelb-

DALYVAVIMAS OPEROJE

i

Kirsten Flagstad and Lauritz Melchior in Tristan und Isolde.

Kai Kirsten Flagstad ir Lauritz 
Melchior abu dainuos kartu Cleve
lande dviejose Wagner’o operose — 
“Tannhaeuser” antradienio vakare, 
Balandžio 9, ir “Tristan und Isolde” 
penktadienio vakare, Balandžio 12, 
gal tai bus jau paskutinis tų dviejų 
operos žvaigždžių kartu dalyvavimas 
su Metropolitan. Flagstad praneša 
kad ji iš dainavimo pasitrauks.

Metropolitan Opera atsilanko Cle
velande pastatymui aštuonių didžių
jų operų tarp Balandžio 8 ir 13, ir 
dabar jau galima pirkti sau bilietus, 
kurie parsiduoda nuo $1 iki $6. Gau
nami bilietų pardavimo vietoje vi- 
durmiestyje, Union Bank of Com- 
merce, Ėuclid ir East 9th.

SENŲJŲ DAUGIAU 
ŽŪSTA TRAFIKO 

NELAIMĖSE

se-

• PER METUS laiko šeštad. vakare
lahde i darbus paimta arti TO 
tūkstančių darbininkų, kaip iš 
100 žymesnių miesto firmų su
rinktos žinios rodo, 
ko atgal tos 
užlaikė 62,458 
šymet Vasario 
laikė- 72,120.

Metas lai- 
100 kompanijų 
darbininkus, gi 

pabaigoje už-

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Reg.
Turim 
šaltą

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

STIPRUS ALUS
$1.98 už case ______ $1.65
50 skirtingų rusių. Pristatom 
iš musų naujo didelio (200

case capacity) šaldytuvo.
ŠEŠTADIENĮ VYNAS SPECCIAL 
Pasirinkimui 25 rūšių 100% Calif. 
Dry—85c. gal. Saldus—$1 plūs tax.

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

AUKOS VILNIEČIAMS
Vasario 18 d., minint Lietu

vos Nepriklausomybės 22 me
tų sukakti, Akrone surinkta 
šios aukos Vilniečiams parem-

J. Zdanis $5.00
Po $1: J. Milickas, A. Gu

tauskas, F. Petraitis, V. Daru
lis Jr., K. S. Karpius (Cleve- 
landietis), Juozas Garijonas, 
P. Paulauskas, J. Versiackas, 
S. Norkienė, J. Antavičius.

Po 50c.: S. Muckus, F. Sta- 
lioraitis, J. Garijonas, V. Sleso- 
raitis, J. Salasėvičius, P. Gaš
ka, M. Antanavičius, B. Idock, 
G. Rokas, A. Gutauskienė, K. 
Baublis, A. žentelis, K. Kup
revičius, J. Lawrence, O. Ba
rauskienė, N. Trumpickas, J. 
Marks, K. Kupris, Andriuške
vičius, M. Mačerauskienė, R. 
Muckienė, G. Bražas, P. švel- Į 
nis, A. Bernotavičius, P. Seda- Į 
ris, Janickienė, J. Pulkus, J. 1 
Sebęstinas. Viso

Smulkių sumesta
Bendrai aukų 

Klubo pelnas 
Viso Vilniečiams 
pasiųsta

PALIUDIJIMAS UŽ 
AUKAS

Vilniaus Geležinio Fondo pir
mininkas, Alekas Banys, gavo 
iš Lietuvos Generalinio Konsu
lo Jono Budrio laišką, kuris 
liudija gavimą paskiausia sių
stų Clevelande surinktų aukų, 
po Nepriklausomybės paminėji
mo. Jau buvo pranešta kad 
galutinos aukos $155, pasiųs
ta tuoj po iškilmių.

Be to, jau pirmiau buvo pa
siųsta $45 iš tam pačiam tik
slui sudėtu aukų.___________
Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

SAKO:
SPEEDY

Paimam 
darbą iš 
viso miesto 
dalių ir 
priemiesčių 
ir pristatom 
gatavą 
atgal j 
jūsų namus.$27.05

1.08' 
$28.13

13.95 1 I 
$42.08 i 

Komitetas, i

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

CREDIT!
Dental Platės
10-15-20

Weeks to Pay

X-Ray
Bridges 
Fillings 
Extractions•

Platės Repaired 
While You Wait

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or 
Carrying Charge

DR. SILVER,
7042 Superior Avė.

DENTIST
HEnderson 3157

Repertuaras tai savaitei bus 
kantis:

Pirmad. Bal. 8 —- Aida;
Antrad., Bal. 9 — Tannhaeuser, 
Trečiad., Bal. 10 — La Boheme; 
Ketvirtad. Bal. 11 — Carmen;
Penktad. Bal. 12, po pietų — Ma- 

dame Butterfly;
Penktad. vakare — Tristan und 

Isolde;
šeštad. Bal; 13, po pietų — La 

Traviata;
La Gioconda.

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

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

. .Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

Rašo George J. Matowitz, 
Chief of Police.

“Bibliška frazė, “ir mažas 
vaikelis bus jų vadovas” tikrai 
galima pritaikyti moderniškų 
dienų trafikui. Vaikai vado
vauja trafiko saugume. Ne
laimingų įvykių rekordai paro
do kad jaunieji yra atsargesni 
gatvėse negu suaugusieji.

Pereitą metą tarp 5 ir 14 
metų amžiaus, pradinių moky
klų vaikų, trafike užmušta tik 
aštuoni. Suprantama, net ir 
ta skaitlinė yra peraukšta, bet 
kuomet pamanai kokie vaikai 
yra veiklus ir kokie pavojai 
jiems randasi gatvėse žaidimo 
metu, vis tik matosi geros pa
sekmės jų mokymo saugos ir 
atsargumo gatvėse per mokyk
las.

Seno amžiaus žmonės, gru
pės virš 65 metų, .nėra trafike 
taip daug kaip jaunikliai, bet 
pernai gatvėse senųjų užmuš
ta 22. Kūniškas silpnumas, ne
aiškus girdėjimas ir matymas 
prisideda prie tų nelaimių, bet 
tikra priežastis beveik kiekvie
name atveju j e yra paprastas 
nepaisymas saugumo.

Savo pačių gerovei ir vaikų 
pavyzdžiui, senesnieji žmonės 
privalo stengtis prisilaikyti vi
sų trafiko taisyklių.

SVEIKINIMAS. Sveikinu su 
i varduvėmis vardo diehoje, Ko
vo 4, Dirvos redaktorių Kazį S. 
Karpių ir Akroniečius K. Kup
rį, Prospaliauską, Jurevičių ir 
Puišį.

Deja, vienu metu nustojom 
Akrone du gerus Kazius: Bart
kų ir Norkų, kurie persikėlė į 
amžinastį.

Teko nugirsti kad į Lietuvos 
Nepriklausomybės apvaikščio- 
jimą Vasario - 18 d. į Akroną 
važiavo Clėvelandiečiai Adv. P. 
J. Keršis ir J. Brazas. Užėjus 
blogam orui, iš pusiaukelio jie 
gryžo atgal. Dėl blogo oro ir 
vietinių daug susilaikė namuo
se, neatėjo į paminėjimą.

Buvo susirgęs “ 
tus, taipgi sirgo 
Jau pasitaisė.

BALIUS BUS
Pereitame nr. Dirvoje per klai
dą buvo pasakyta kad balius 
kurį rengia SLA. kp. atsibus 
Kovo 30. Tas balius rengia
mas šeštadienį, Balandžio 6 d.. 
Bavarian salėje. Kalnas.

Tarnas Mar- 
A. Palionis.

BAL. 6 d

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas 
Valymas

HIPPODROME

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

Rodymas Pratęsta dar 
Vienai Savaitei

Pažymi filmą, “The Grapes of 
Wrath”, paliekama rodymui Hippo- 
drome Theatre dar vienai savaitei, 
pradedant šeštadieniu, Kovo 9.

Šis veikalas, apimantis Amerikos 
skurdžių, benamių gyvenimą, para
šytas John Steinbeck’o, plačiai pra- 
skilbo, ir kai tapo pagamintas j fil
mą, sukėlė Amerikos žmonėse dide
li susidomėjimą.

Tom Joad rolę 'vaidina gabus ar
tistas Henry Fondą. Motiną Joad 
vaidina Jane Darvvell. Prie jų yra 
eilė kitų žymių artistų.

PADĖKA. Aš Salomėja Nor
kienė dėkoju tiems kurie da
lyvavo šermenyse ir laidotuvė
se mirusio mano vyro, Kazio 
Norkaus, Vasario 14 d. Ačiū 
P. Jurgeliui, kuris prie duobės 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Ačiū už prisiųstus gėlių vai
nikus SLA. 198 kp., Am. Liet. 
Piliečių Klubui, seserei Onai ir 
švogeriui M. Andruškevičiams, 
kaimynams Venaičiams ir ma
no sesers sunui Pr. Liepai iš 
Hartford, Conn.; Goodrich dar
bininkų 20 metų išdirbusiųjų 
klubui ir už 5 automobilius nu
vežimui į kapines lydėtojų, 
Goodrich dirbtuvės darbininkų 
unijos skyriui.

Ačiū grabnešiams ir S. Ro- 
davičiui už aprašymą Dirvoje 
velionies biografijos, ir už ki
tus patarnavimus. Ačiū laido
tuvių direktoriui Kucko už ge
rą patarnavimą ir visiems ki
tiems 
musų

kuomi tik kas prisidėjo 
liūdnoje valandoje.

S. Norkienė ir šeima.

• OHIO valstijoje kai kurio
se dalyse šiomis dienomis atsi
buvo potvinių. žuvo 5 žmonės. 
Prie to prisidėjo ilgas lietus 
ir tirpstantis sniegas.

I DELEA C JAKTBS i
I (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) S 

I Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius. U
I Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. g 
g LITHUANIAN FUNERAL HOME I 
| 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762 9

^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮi

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

JOHN G. POLTER

Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esr-ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MULIOLIS |
= Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estą te 
| ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
rdiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

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

C 
H
S
C
K
E
R

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

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

Kreipkitės:

POtomac
9799

Jūsų
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbą, 

o busit 
patenkinti.

f

DRY CLEANERS, INC.
LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR 

VALYMO ĮSTAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų 
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.

Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom, 
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas 
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.

Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už .... 
Matot, kiti už tiek nepadarys.

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

3.95

CHECKER DRY CLEANERS, lNC
J. M. Kazlauskas, Savininkas

13726 Eaglesmere Avenue

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

❖
įi ____, _____

l

NAUJOS PUIKIOS PAVASARINĖS

ZL Skrybėles
Gatavos Jūsų Pasirinkimui.

VĖLIAUSIŲ STILIŲ IR NAUJAUSIŲ PAVIDALŲ 
ir SPALVŲ, po

1.95 2.95 3.95
BV7 TZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
LJ i IV 11 už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMES & REICH CO
7010 Superior Avenue

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

SPECIAL — 24 colių apvalus obliuotais

kraštais VEIDRODŽIAI 4.45
Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo)

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Salininkas Vedėjas

i
❖❖i
t*i
❖❖
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

VOTinriir T rT E

PLUNGĖ - SENASIS ŽEMAIČIŲ
.PREKYBINIS CENTRAS

Dabar Plungė, žinoma, su
modernėjo, turi per 6000 gy
ventojų, labai išugdytą linų ir 
medvilnės pramonės šaką, čia 
dabar Kučinsko-Pabedinskų fa
brike dirba apie 7—8 šimtai 
darbininkų. Pamažu plečiasi 
ir kita pramonė. Sąlygos daro
si palankios, nes pro šią vietą 
kaip tik eina geležinkelis.

“L.A.” Kusandra.

APIE TAS SLAPTAS LENKŲ ORGANI 
ZACIJAS VILNIJOJE

Jos Išardytos, Kaltininkai Gaudomi ir Baudžiami

WATERBURY, CT.

PREKYBINIAI KELIAI IKI 
16-17-to ŠIMTMEČIO; SO
DŽIAUS IŠVAIZDOS MIES
TAS GAUNA MAGDEBUR
GO TEISES. — SENOVI
NIAI UŽSILIKĘ PAPRO
ČIAI. NAUJOJI PLUNGĖS 
PRAMONĖ IR REKYBA.

Senovinės Gondingos nykimo 
išvakarėse iškilo naujo so
džiaus vardas — Plungė, kuris 
fiksuojamas ne tik kaip kry
žiuočių karo žygio vietovė, bet 
kaip ir to meto prekybinis že
maičių centras. Tiesa, turbut 
pro šią vietą ir anksčiau yra 
ėję prekybiniai keliai. Antai, 
Gondingos, Satkelių ir kitų vie
tovių piliakalniuose randama 
■daug žalvarinių žiedų, sagčių 
ir kitokių rankų ir rūbų puo- 
Šalų. Daug šių puošnių pateko 
į muzejus, bet ir šiądien daug 
jų yra pas įvairius vietos gy
ventojus, o labai gausus rinki
nys yra taip pat privačiame 
Kumšlyčio muzejuje. Matyti 
kad čia butą ir puošnių namų, 
nes surastose vieno dvaro lie
kanose randama brangių kok
lių.

Apie 16-to šimtmečio doku
mentuose randama kad 
ta turėjo prekybinius 
su Prūsais, 
jum.
gyveno keletas pirklių, 
ginusia jų rūpesčiu 
met buvęs nedidelis miestelis, 
1570 metais gavo iš Lietuvos 
didkunigaikščio Zigmanto Au
gusto Magdeburgo miestų tei
ses. Tos teisės buvo antru kar
tu pakartotos 1792 metais ka
raliaus Stanislovo Augusto.

Nuo to laiko Plungė pradė
jo augti ir plisti. Tuo metu 
jau ir Gondingos miestas buvo 
išnykęs. Tik kai kurie didikai 
tebesititulavo to buvusio mies
to vardu. Rusams prijungus 
Lietuvą prekybinis judėjimas 
čia sumažėjo. Tačiau miestas 
vis po truputį augo. Miesto 
augimui prisidėdavo ir to me
to didikai, kurie čia steigdavo
bei organizuodavo vienokio ar1 
kitokio pobūdžio pramonę.

1807 m. Rusų caras Aleksan
dras, besiruošdamas karui su 
Napoleonu, su daugybe paly
dovų atvyko į Plungę. Jis ap
sistojo to meto dvaro rūmuo
se. Gyventojai jį priėmė la
bai iškilmingai ir tada į Plun
gę atvažiavo daug žemaičių 
ponų nuo Varnių, Telšių, 
šeinių ir kitų apielinkių.

Caras Plungėje užtruko 
lias dienas. Paskui jis su 
bu išvyko toliau.

To paties Kumšlyčio priva
čiame muzejuje yra medinė su 
užrašu gražiai dekoruota lėkš
tų, kuri, kai kurių gyventojų 
teigimu, laikoma ta pati lėkštė 
kuria caras Plungėje buvo su- 
šiaip pas jį būdavo kaip sti- 
pendijatų keletas klierikų ir 
kitų sričių inteligentų. Čia ap
silankydavo šviesios atminties

IŠ TEISMO SALĖS

išlai- 
Čiur-

kom-

ši vie- 
rvšius 

Klaipėda, Liepo- 
Tuo metu Plungėje jau 

Dau-
šis, tuo-

Ra-

kę
st a-

P. Steponaitis, J. Tareila, V, 
Samolis, J. Zanavičius, A. Ma- 
zaika, J. Snečkus, V. - ’ 
kauskas, S. Bartašius, 
kinis, J. Mažulaitis, P. 
lynas, T. Miklinevičius.
Kiti aukojo po 50c ir mažiau. 
Viso surinkta $269.90.

Komisija.

Muraš- 
K. ša- 
Marce-AUKOS VILNIEČIAMS

Sausio 11 d. 
suomeniškame 
kų Vilniečiams 
kančiai:
Liet Pil. 
Liet. 
SLA. 
Liet. 
Liet. 
LDS. 
LDS.
P. Motiečius

Po $2: M. T “ , 
kus, K. Astramskas, A. 
K. Strikulis, P. Krugelis, Dr. 
M. J. Colney.

Po $1: J. W. Stokes, M. Vir- 
byla, V. Pinevičius, P. Valū
nas, K. Cvirka, P. Karvelis, J. 
Kirvelaitis, J. Kleviška, V. Vi
sockis, > J. Aleksandravičius, B. 
Maršalka, J. Vaičaitis, J. Šu
linskas, S. Stankevich, J. Kva- 
raciejus, A. Juskis, J. Rušins- 
kas, A. Aleksaitis, A. Eiduke
vičius, L. Burkauskas, J. Moc
kus, A. Krustukienė, A. Stul
pinas, A. šipkus, W. Balniškis, 
M. Paugis, V. Satula, J. Las- 
kevičius, D. Plangis, P. Pet
rauskas, V. Kenausis, J. Bugai- 
liškis, V. šukaitis, J. Stankevi
čius, A. Orentas, P. Kevenas, 
S. Vertelis, J. Strižauskas, A. 
Vaškelis, V. Eidukevičius, A. 
Bronsky, T. Visockis, P. Puo
džiūnas, J. Rudokas, V. Jaku
bonis, J. Bašinskas, V. Povi
laitis, Janušauskas, V. Pinevi
čius, Pakusaitis, A. Digimas, 
J. Kazlauskas, L. Devenas, V. 
Aleknevičius, J. Kirvelaitis, A. 
Mičutienė B. Marčinonis, Mar
cinkus, J. Jasunaitis, M. šimu- 
laitis, J. Jasunaitis, A. Mockus,

vi- 
au- 
se-

surengtame 
susirinkime 
šelpti gautiSulaikytų tarpe yra nemaža 

tokių kurie Vilniuje apsigyve
no tik 1939 metų rudenį.

Tardymo duomenys rodo kad 
abi organizacijos pradėjo for
muotis tuoj po to kai žuvo Len
kijos valstybė.

Turiu pažymėti kad, imant 
apskritai, Vilniaus krašte vieš
patauja visiška tvarka ir ra
mybė. Didžiulė gyventojų ma
sė, kalbant politiškai, esama 
padėtimi yra patenkinta ir mu
sų respublikai yra visai ištiki
ma. Su pasitaikančiais negau
singais priešingais elementais 
musų saugumo organai visa
dos apsidirbs. Manau kad at
eityje nepasiduos taip lengvai 
suvedžioti ir tie elementai ku
rie vis dar svajoja apie praeitį, 
juo labiau kad gyventojų ma
sės prie naujų sąlygų jau pri
sitaiko ir su pasitikėjimu žiuri 
į Lietuvos ateitį, šiądien daug 
kas iš vietos gyventojų Vilniu
je ir Vilniaus krašte smerkia 
atėjūnų priešingus pasirengi
mus ir rūpinasi nuo jų atsipa- 
laidoti, jei šiokiu ar tokiu bu
du ir buvo anksčiau 
prisidėję.

Pik
11

Vaizbos 
Šviesos 
49 kp.
28 kp.

KlubasPolit.
Nepr. Klubas 
kp.

B utas
Draugija

Dumša, J.

$25.00
25.00
25.00
10.00 I
10.00 1
5.00 i
5.001
5.00 į

Prans-1
Kiškis,

i

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą,

K O H N S
Fruit and Vegetable 

Market
Viskas šviežia kasdien.

20 metų toje pačioje vietoje. 
6923 SUPERIOR AVĖ. 
Kampas Giddings Rd.

KAUNAS. — Vienos įmonės 
dvi darbininkės, geros pažys
tamos, susitikusios pradėjo pa
sakotis savo gyvenimo įvykius. 
Onutė S. neiškentus pirmutinė 
pašnibžda draugei į ausį, įsi
mylėjus vieną jaunikaitį ir ne
trukus su juo rengiasi sukur
ti šeimos židinį. Kokia ji da
bar laiminga!. .. .

Parodė savo atvirumą ir 
Stefa G. Ji taip pat turin
ti sužadėtinį ir jau nutarus 
vestuves rengti. Dabar tik dar 
siūdinasi vestuvinius drabužius 

• ir laukianti kol jos mylimasis 
sutvarkys savo asmeninius rei
kalus.

Po šito pasikalbėjimo abi 
draugės dar labiau tarp savęs 
susibičiuliavo ir pradėjo daž
niau susitikinėti. Bendra lai
mė jas labiau suartino. (

Taip vieną kartą abi drau
gės susitaria susitikti su savo 
sužadėtiniais. Stefa G. priža
da su savo mylimuoju ateiti 
pas Onutę. Bet tas pasimaty
mas neįvyko. Pas Stefą ne
atėjo jos sužadėtinis, o Onu
tės mylimasis griežtai atsisa
kė eiti pas jos draugę, 
budu numatyta 
įvyko ir dėl to 
ges buvo labai

Kartą Onute 
pati užbėgti pas savo draugę 
Stefą ir pasikalbėti. Buvo 
ji kiek nerami, liūdna, nes ke
lias dienas nematė savo suža
dėtinio. Tat tikėjosi nuėjus 
pas draugę pasiguosti, išlieti 
jai savo širdies skausmus.

Nelinksmesnė namie sėdėjo 
ir Stefa, 
lias dienas 
limo j o.

Kalbasi, 
galiausiai 
myli vieną vyrą ir su juo abi 
rengiasi tuoktis....

Teisme kaltinamajame suole 
sėdi Jonas Jakučionis, jį kalti
na dvi buvusios sužadėtinės: 
Onutė ir Stefa. Vyras kalti
namas už suvedžiojimą, apgau
dinėjimą, ir jam patiekta civi
linis jieškinys grąžinti tuos pi
nigus kuriuos jis iš mergaičių 
paėmęs kaž kokiems “asmeni
niams” reikalams sutvarkyti.

Jakučionį teismas pripažino 
kaltu ir nubaudė kalėjimu.

(L. A.)

Bai- DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

KAUNAS. — Eltos atstovo 
paklaustas apie įvairius gan- 

' dus ir žinias pasklidusias Lie
tuvoje ir užsieniuose ryšium 
su nelegalių Lenkų organizaci
jų likvidavimu Vilniuje, vidaus 
reikalų ministras Skučas parei
škė :

^Niekam ne paslaptis kad mu
sų saugumo organai Vilniuje 
išaiškino dvi veikusias Lenkų 
organizacijas nukreiptas prieš 
Lietuvos valstybę. Išaiškinti 
tų organizacijų nariai yra su
iminėjami ir tardymu nusta
tomas jų nusikaltimas,
gus tardymą, kaltininkai bus 
atiduoti teismui nubausti, 
kia priešvalstybinė veikla kraš
te nebus toleruojama ir viso
kiems tos veiklos pasireiški
mams bus užkirstas kelias, už
tikrinant radoiiems piliečiams 
• arnų gyvenimą ir darbą.

Iš raštų ir dokumentų paaiš
kėjo tų organizacijų veikimo 
tikslai ir priemonės tiems tik
slams siekti. Įdomu pabrėžti 
kad tos organizacijos savo pa
sistatytą tikslą numatė siekti 
smurto ir ginklo 
čiau likvidacijos 
nio ginklų kiekio 
sius dar nerasta, 
kuriuos civilinius 
vo rasta atskirų 
šovinių.

Kaip pirmoje taip ir antroje 
organizacijoje didelė dauguma 
.narių yra ne vietiniai gyvento
jai. Buvusių Lenkų armijos 
karių organizacijos narių tar
pe tik 17 nuoš. yra Vilniaus 
srities gyventojai. Visi kiti 
yra atvykėliai iš Lenkijos gi
lumos.

Jo-

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)

Užlaiko visokias namines irim- 
portuotas gyduoles nuo- visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisene- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

C.
1001

tiktas su duona ir druska.
Plungės dvaras su visais 

apielinkės folvarkais, kaip bu
vęs karališkasis, buvo atiduo
tas grafui Zubovui. 19-to am
žiaus antroje pusėje šį dvarą 
iš Zubovo nupirko kunigaikš
tis Oginskis. Pasiskirstydami 
turtus broliai Oginskiai vienas 
apsigyveno senojoje savo vie
toje Rietave, o kitas persikėlė 
į Plungę. Atsikėlęs į Plungę 
gyventi Mykolas Oginskis su
tvarkė, papuošė dvarą, parką, 

i įsteigė čia orkestrą ir parodė 
didelį susidomėjimą menu. Čia 
kaip tik pas jį gavo prieglau
dą, mokslo pradžią, o vėliau ir 
konservatorijai padengti 
das Mykolas Kastantas 
lionis.

Pirmutinės Čiurlionies
pozicijos ir buvo pašvęstos kaip 
tik kunigaikščiui Oginskiui.

Šis didikas padėdavo ir Lie- 
; tuviams inteligentams, užtat ir 
kanauninkas Tumas, kuris gau
davo iš kun. Oginskio Lietuviš
kai spaudai vieną-kitą šimtinę, 

į Šis didikas mirė 1902 metais.
Plungėje buvo žinomi reti ir 

kitur Žemaitijoje beveik nepa
stebimi kai kurie papročiai. 

; Vieni iš jų užsilikę yra tik sa- 
1 vo vardu, kiti dar ir dabar te
bėra liaudies papročiuose prak-

■ tikuojami.
Vienas iš tokių ypatingiau

sių tai vadinamieji ' kirvelnin- 
i kai. Dar 19-to šimtmečio pra-j 
( džioje čia į turgus ateidavo, 
' pradedant Trimis Karaliais ir 
baigiant Užgavėnėmis, samdi- 

i niai — vyrai su kirviais, o mo- 
| terys su kultuvėmis. Juos tu- 
j rėdavo užsikišę už sujuosto 
i pančio arba odinio diržo. Dėl 
šios priežasties ir dabar tur- 
gai kurie prasideda po Trijų 
Karalių ir baigiasi Užgavėnių 

; muge, vadinami kirvelninkų 
turgais. Tas paprotys buvęs 
įsigyvenęs todėl kad ūkininkai 
galėtų žinoti kas yra samdinys 

' ir kad jis dar laisvas ir nesto
jęs tarnauti. Todėl su tokiu 
samdiniu susidarėję, paimdavo 
jo kirvį, o jam duodavo rank
pinigių keletą rublių.

Kitas paprotys — tai linami- 
nės kuršius.

Kiek skyrėse ir buvusieji 
ano meto dar prieškariniai tur- 
gai. Mat, tada visi namai tu
rėdavo padarytus tam tikrus 
pakeltus prieangius. Po tais 
prieangiais paprastai buvo lai
komos miestelėnų ožkos. Jas 
turėdavo kiekvienas prekybi
ninkas. Turgaus dienomis tas 
ožkas paleisdavo į rinką ir kai 
stovėdavo vežimai, prie jų pri- 
eidamos ožkos ėsdavo, pešdavo 
šieną, o prekes derėdavo to 
meto barzdoti prekybininkai. 
Tas paprotis išnyko anksčiau 
kaip porą dešimtų metų prieš 
Didyjį karą. Vadinami prie
angiai-brikeliai buvo- nugriau
ti, o ožkos buvo uždrausta pri
leisti prie vežimų, todėl jos ir 
visai išnyko miestelyje.

i

i

I

i

Tokiu 
vakarienė ne- 
nuotikio clrau- 
nepatenkintos.
nutaria viena1

Ji taip pat jau ke- 
nesulaukia savo my-

kalbasi draugės ir 
išsiaiškino kad jos

MAISTO PARODA

I

pagalba, ta- 
metu dides- 
pas suimtuo-
Tik pas kai 
asmenis bu
re vol veriu ir

Clevelando 40-ta metinė Mai
sto Paroda ir Namų Reikmenų 
Ekspozicija atsibus' Public Au
ditorium, pradedant Kovo 7 iki 
15, išskyrus sekmadienį.

Moterys, panelės ir bendrai 
visi kurie mėgsta namus ir 
nori ką nors naujo matyti ir 
pasimokyti privalo šią parodą 
aplankyti.

Skani Lietuviška Duona

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

o V

prie jų

VALSTYBINIUOSE
se Lietuvoje 1938-39 
iškirsta

miškuo-
m. buvo 

3,445,528 kietmetrių 
kurių 72 nuoš. buvo parduota
gyventojų reikalams, 13 nuoš. 
perleista įstaigoms, pieninėms, 
mokykloms plytinėms, .ir 15 
nuoš. pramonei, prekybai ir 
eksportui. Už miškų ūkio ga
minius užsienyje pastarais me
tais gaunama apie 30 miliojnų 
litų per metus.

i

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

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

E VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
E5 Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
iiiHiiiuuiiiuiuiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiBiiiiuiiiiuiiiiuiiH

Sight-Saving Lempų 
Ypatybes

Sight-Saving Lempos moksliškai 
pritaikytos duot geresnę šviesą ir 
geresnį matymą. Sight - Saving1 
Lempos turi:

(A) Platų gaubtį su baltu vidum.
(B) Išsklaidantį žėrėjimą bliudą 

kuris duoda neblizgančią ne- 
tiesioginą šviesą.

(C) 100- 200- 300- watt lemputes 
daugumoj grindinių modelių

(kartu su trim 40-wat lemputėm 
Six- Way modeliuose); 150- watt
lemputė junior grindinių ir stalo 
lempų modeliuose.
Renkant sau Sight-Saving Lempą, 
temykit L E. S. užgyrimo ženklą.

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

£Hii!Hiinii!iiii!EiS!ii!n:BiimiiinHi!iiiiEiiisn!iiii]i!ii!ii:iiiiiiiiiii!iimiiif;niiHiii!i^ 
Į NAMl TAISYMAS | 
= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami. =

• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko. S 
Ę • FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. = 
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui. H

HOME OWNERS SERVICE |
Ę 6804 Whitnev Avė. Phone HE. 3842 |

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.

Dalykai kuriuos Privalot žinoti apie

Žiemos Slogutis yra tai ta nusidėvėjus sveikatos padė- 
■ ■ tis kuri paeina daugiausia dėl stokos saulės spindulių 

—ir stokos saulės šviesos
Dėl stokos saulės šviesos daugelis žmonių kenčia nuo 

a akių Įtempimo.
Jus galit išvengti- akių įtempimo, ir apeiti Žiemos Slo- 
gutį, naudojant Sight-Saving Šviesą.
Jus gausit Sight-Saving Šviesą naudojant Sihgt-Saving 
Lempas!

PIRKIT SIGHT - SAVING LEMPAS 
JŲ IŠPARDAVIMUOSE

Šio mėnesio begiu daugybė Clevelando parduotu
vių duoda vėliausių stilių visokių tipų Sight- 
Saving Lempas už visai žemas kainas.
Kiekviename name turėtų rastis nors po vieną 
Sight-Saving Lempą kiekvienam šeimos nariui 
—aprūpinimui geresne šviesa geresniam maty
mui ir geresnei sveikatai, apsaugojimui nuo žie
mos Slogučio, ir pridavimui smagumo ir pato
gumo. /
Dabar yra geriausia proga kokią kada turėjot 
tinkamam apšvietimui jūsų namų už žymiai su
mažintas kainas—pasirengant sau Sight-Saving 
Lempas jų išpardavimuose.

UecbiicaL Jleaaue
Sight-Saving Sukioja

mos Lempos
Geriausia visokiam tikslui lempa. 
Duoda trijų laipsnių šviesą—dide
lę, žemą ir vidutinę. Naudojama 
100-“200-300-watt lemputes.

Regėjimas Neįkainuojamas ® šviesa Pigiausias Dalykas ką Naudojai!
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* CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
r

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

500 METU SPAUDOS 
SUKAKTUVĖS

Cleveland Public Library — 
miesto skaitykla — suruošė 
įdomią parodą, išstatyma kny
gų sąryšyje su 500 metų spau
dos išradimo sukaktuvių minė
jimu.

Išstatyta yra apie 1,000 vi
sokių pavyzdžių surištų su raš
tu per 5,000 metų ir su spau
da nėr 500 metų.

“KA! GĖLĖS
ŽYDĖJO”

James Metzenbaum 
vėl Kandidatuoja

___ Youth’s Forum____
, PHONE: ENdicott 4486

I TO U R N A M E N T N E W S
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

THIRD LITHUANIAN NATIONAL 
BASKET BALL TGURNAMENT 

TO GET LOCAL ORGANIZATION 
SUPPORT

Tournament Coniniittee Plans Get 
O. K.’d at Mass Meeting

ANOTHER NOTE-

CRI B BLER‘S
C R A P S By Jay Dee

® LENKAI Clevelande ruo
šiasi visuotinai aukų rinkliavai 
Lenkams pabėgėliams šelpti— 
jų esama apie 100,000 Ruma
nijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

©MAYORAS BURT'ON savo 
1940 metų miesto reikalų ve
dimo biudžetui reikalauja $17,- 
980,825, kas yra $842,361 dau
giau negu buvo pernai. Sako 
kad tas padidėjimas paeina dėl 
padidėjimo miesto biednuome- 
nės šelpimo.

Kovo 27 d. bus balsavimai 
už naujų taksų priedą.

Kaip rodos tai ir mokyklų 
taryba patieks balsavimui sa
vo reikalams naują sumą pini
gų Kovo 27 d.

©MIESTO elektros stoties 
statymo darbams iš WPA ti
kėtasi gauti $451,000, bet da
bar duoda tik $237,958. Elek
tros stotis statydinama ties 
East 49th Street, pąežeryje.

®TRAFIKO nelaimėse Cle
velande iki pereitos savaitės 
pabaigos nuo Sausio 1 d. už
muštų .skaičius siekė 17 asme
nų. Tai yra vienu mažiau ne
gu buvo per tiek pat laiko par
eitų motų pradžioje.

©TAI TAU JAUNIKIS. Tū
la turtinga našle Amerikiete, iš 
Tacoma, Wash., Čia susipažino 
su kokiu tai jaunikiu ir susi
draugavo. Kovo 2 d., po trijų 
dienų draugiškumo, tas jauni
kis pabėgo su jos nauju auto
mobiliu ir $1,400 pinigų. Jis 
už keliu dienų sugautas kitoje 
valstijoje.

• VASARIO menesi Cleve
lando airporte pasažierių judė
jimas padarė rekordą — čia 
atvyko ir išvyko 12,002 kalei- 
viai. 1939 m. Vasario mėnesį 
tokių keleivių buvo 9,777.

•MOKYKLŲ Taryba paga
liau nutarė išmokėt miesto mo
kytojoms ir mokytojams algas 
užvilktas už 5 savaites 1939 
metų. Viso paliesta 8,000 mo
kytojų.

• SUDEGĖ. Paynesville, O., 
Kovo G d. kilus gaisrui namuo
se nuo pečiaus sprogimo sude
gė dvi mažos mergaitės ir jų 
tėvai apdegė.

Didelis entuziazmas kokį ro
do Clevelandiečiai rengiamam 
perstatymui operetės “Kai Gė
lės žydėjo” (Blossom Time), 
pirkdami bilietus, ir tai bran
gesniuosius, reiškia visapusiš
ką pasisekimą. Little Theater. 
kur Pirmyn Choras tą veikalą 
statys, buš užpildytas — bilie
tai bus išparduoti iki vienam.

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvių Darželio naudai.

Bilietų dar galima gauti pas 
nekurtuos rengimo komisijos 
narius (kiti jau visus paimtus 
biletus išpardavė). Norintieji 
užsitikrinti sau vietas kreipki
tės tuojau į N. A. Wilkelis, 
6522 'Superior avė.

Kurte komisijos nariai turi 
paėmę bilietų, prašomi tuojau 
grąžinti p. ^Vilkelienei jeigu 
mato kad jau daugiau neturės 
kam parduoti, nes daugelio bi
lietu jau trūksta į poras -ir tt.

Visi neparduoti bilietai, ar
ba pinigai už parduotus priva
lo būti grąžinti p. Wiįkelienei 
nevėliau Kovo 25 d.-

BROLIU MOTUZŲ
FILMOS

Broliu Motuzų puikios Lie
tuvos filmos — Vilnius ir ki
tokios, taipgi Lietuvių Diena 
Pasaulinėj Parodoj Nevv Yor
ke, bus rodoma Lietuvių salė
je penktadienį, Balandžio 5.

Apie tai toliau bus pranešta 
plačiau. Tėmykit Dirvą.

KAS TURIT VIETOS?
Liet. Sporto Klubas, rengė

jai šių metų Amerikos Lietu
vių Krepšinio turnamento, vėl 
atsišaukia i . vietos Lietuvius 
prašydamas priimti į savo na
mus iš plačios Amerikos su
važiavusius sportininkus nak
vynei vienai ar porai naktų.

Turnamentas įvyks Balan
džio 13-14 d., Cathedral Latin 
High mokykloje, E. 107th St. 
prie Euclid avė.

Kas turit kambarių ar lovų 
nakvynei tuojau užregistruokit 
Dirvos administracijoje.

MIRIMAI

WORTHY LITHUA-
NIAN

PADĖKA
Mirus mano vyrui, Adomui 

Viakteriui, noriu padėkoti vi
siems kas tik kuo prisidėjo 
prie šermenų ir laidotuvių. Dė
koju šv. Jurgio parapijos vi
siems trims kunigams, laido
tuvių direktorei Dellai Jaku
bauskienei už gražų patarna
vimą; Taip pat už gėles ir mi
šias ir už dalyvavimą laidotu
vėse visiems tiems kurie atsi
lankė palydėti.

Pagaliau ačiū pp. Maksima- 
vičienei, Alaburdienei ir Ru- 
dzinskienei už jų pasidarbavi
mą prie valgių gaminimo.

Agota Viakterienė 
ir šeima.

SALĖ RENGIASI SU
KAKTUVĖMS

Liet.. Salės Bendrovės spe- 
cialė komisija energingai ruo
šia Lietuvių Salės įgijimo 20 
metų sukaktuves. Komisijos 
noras yra visokiais galimais 
budais naikinti salės skolą, ir 
už kelių metų pradėti mokėti 
šė-rtninkams dividendus.

Šėrininkai parodykit savo di
desnį prijautimą Lietuvių sa
lei — tam dideliam savo Na
mui — tapdami nariais Lietu
vių Piliečių Klubo ir lankydami 
jo parengimuose, nes visas pel
nas eina salei. Draugijos ir pa
vieniai darykit savo parengi
mus, vestuves, vakaruškas šio
je salėje.

Salės 20 metu įkūrimo balius 
rengiamas sekmadienį, Balan
džio 28 d. Visi rengkites da
lyvauti. Bus linksmas progra
mas ir visokių vaišių už mažą 
įžangą. Komisija.

MARĖ JAKUBAUSKIENĖ
Mare Jakubauskienė (Ja

kubs), 59 m., nuo 935 Rudyard 
rd., mirė Vasario 28 d. Palai
dota Kovo 4 d. Pamaldos at
sibuvo naujoje parapijoje.

Liko vyras, Juozas, sunai: 
•Juozas, Adomas, Bernardas. 
Danielius ir Edvardas. Duktė 
Marė.

ADOMAS VIAKTERIS
Adomas Viakteris (Victor), 

61 m., nuo 1422 E. 80 st., mirė 
Vasario 29 d., pašarvota buvo 
Della Jakubs laidotuvių na
muose. Palaidota kova 5 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Agnieška, su
nai : Juozas, Jonas. Antanas, 
Povilas, Vincas; dukterys Ona 
ir Agnė.

Abiejų laidotuvėse pasitar
navo laidotuvių direktorų Del
la Jakubs.

LIONĄ MATULAITYTĖ
Kovo 2 d. staiga mirė Dr. 

Matulaičio vyresnėj i duktė, 
Lioną, nuo sukrekėjimo kraujo 
plaučiuose (blood elof). Buvo 
19 m. amžiaus, gimus Worces- 
ter, Mass.

Ji buvo mokinė Cleveland 
College.

Buvęs Ohio Statė Senatorius 
James Metzenbaum, plačiai pa
sižymėjęs savo visuomeniškais 
darbais Clevelande ir valstijo
je, vėl kandidatuoja į Ohio 
Statė Senatą Demokratų sąra
šu.

James- Metzenbaum ir dabar 
turi gerų ir naudingų sumany
mu, jeigu bus nominuotas ir 
vėliau rudenį išrinktas. Jo su
manymai yra praktiški, pritai
kyti visuomenės gerovei, ne 
varžymui ar sunkinimui.

Jis sako kad valstija galėtų 
išdirbti pastovų biednuomenės 
šelpimo būdą, kuris sykį ant 
visados užbaigtų politikas ir 
tąsynes valstijos įstatymdavy- 
stėje ir panaikintų šelpimo 
krizius.

Metzenbaum taipgi sako kad 
Ohio Senatas privalo kreipti 
dėmesį į panaikinimą nekurtų 
įstatymų dabar esančių ir ven
gti priiminėti bent kokius nau
jus įstatymus, išskyrus tokius 
kurie būtinai reikalingi. Jau 
ir taip mes turim perdaug įs
tatymų, sako jis.

James Metzenbaum yra pra
garsėjęs advokatas ir žino ką 
sako.

SLA. 14 KUOPOS 
VAKARAS

SLA. 14 kuopa surengė lin
ksmą vakarą Lietuvių salėje 
šio šeštadienio vakare, Kovo 9 
d., ir užkviečia visus narius ir 
šiap svečius atsilankyti. Bus 
kortavimas su dovanomis prie 
kiekvieno stalo.

Pradžia 8 vai. vakare., įžan
ga 25c.

PAKELČIO VAISTINĖ per
kelta į kitą vietą, ten pat ant 
East 79th gatvės, arčiau St. 

1 Clair avenue, kampas Crumb. 
žiūrėkit antrašo jų skelbime 
Dirvoje.

MOTERŲ SĄJUNGOS 36-os 
kuopos kortavimo pramogėlė 
p. Kundrotų namuose Kovo 2 
d. pavyko gražiai. Dalyvavo 
pusėtinai svečių, ir atsilankė 
Kun. J. Angelaitis ir Kun. Dr. 
K. širvaitis. Komisija dėkoja 
tiems kurie davė dovanas šio 
vakarėlio parėmimui.

Komisija.

PRANEŠIMAI
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos piknikas rengiamas Birže
lio 16 d., Camp By-Heck.

KAZYS VALEIKA, _ geras 
organizacijų veikėjas ir Dir
vos skaitytojas, susirgo, ran
dasi po gydytojo priežiūra.

Taip pat nuo nusideginimo 
kojos serga Ona Mačienė, nuo 
E 97 gatvės. Linkėtina abiem 
greitai nusitaisyti.

FISHER BODY Corp. dar 
dirba vidutiniškai, bet darbi
ninkų tarpe eina didelis judė
jimas, nes jau artinasi Darbo 
Santaikos skiriamas unijų nu- 
balsavimas. Darbininkai bal
suos kurie nori prie kokios or
ganizacijos prigulėti. Kiek iš
viso matyt laimes CIO.

M. V. D.
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Gera Anglis
Bishop Pocahontas p€len’ “• !
Standard Pocahontas gera ailghs <lel fl,rnaso S 
Great Heart Lump X®"’ P“iaus !
Pennant Lump visal mažai pelenu, ir

daug šilumos
Champion Lump kaitri

r mažai durną,

anglis ................................

The response of local Lithuanian 
organizations and the turn-out of 
many individuals to the first gen- 
eral meeting called to discuss plans 
for the eThird National Basket Bali 
Tournament was very pleasing to 
the tourney committee.

All those present promised their 
support Jo make this tournament the 

■ best ever and with this fine co-op- 
eration, the tourney’s success can be 

įassured. More of these meetings will 
i oe held, so if for some reason you 
1 lidn’t got to this one, vvatch this 
į ic.vspc'per for announcement of the 
.loiit meeting — and come to it. 
The support of every Lithuanian will 
be needed to put this tournament 
over.

Our reputation for hospitality vvill 
reccive a severe tęst during this 
tournament. Again we turn to the 

j friends of Lithuanian athletes for 
Į accomodation of our visitors, as in 
the past.

FAMILIES THAT CAN TAKE 
IN 0UT-0F-T0WN SPORTSMEN 

!DURING THE TOURNAMENT ARE 
ASKED TO CALL TIIE OFFICE 
OF THIS NEWSPAPER. LEAVE 
YOUR NAME AND ADDDRESS, 
AND THE NUMBER YOU CAN 
ACCOMODATE. — WE NEED ALI. 
YOUR HELP!

; Baltic Americani
Society Notės

The Baltic-American Society of 
Washington, D. C., had as their 
guest speakers on Monday evening, 
January 22nd, Miss Gertrude War- 
ren, representative of thė Dept. of 
Agriculture, Head of 4 II Clubs, 

i and Mrs. Virginia Woodin of Vir- 
ginia, collectcr of dolls.

Miss Warren related briefly the 
purposes and activties of the 4 H 
groups in the United Statės and 
other countries. Mrs. Woodin, all 
dressed-up in a Lapland costume of 
navy blue and orange, displayed a 
small būt interesting group of dolls 
from her large and prized collec- 
tion.
NOTE — 4 H’s stand for head, 
heart, hands and health. It is a 
large organization for country boys 

' and girls — city limit of 2,500. Eli- 
! gibles betvveen ages 10 and 21, vvith 
some exceptions. Most important 
phase of the organization is doing 
one thing thoroughly. Aid to char- 
acter is a by-produet of this organ- 

( ization, because of the approaches 
to finer things of life. Work is 
pūrely of a voluntary nature. Each 
4-h group cofines its activities to 

' the particular needs of its commun- 
I ity.

This time the populace of all the 
i various Lithuanian colonies in the 
I United Statės have their attention 
j drawn to a Jersey City lad. A boy 
Į vvho born of Lithuanian parentage, 
į was giftcd vvith the strength and 
: size o f a young gi ant.

As one noted sports vvriter puts 
it — “Every year a nevv comet 
sparkles aeross the horizon in track 
and field athletics, so brilliant that 

i the judges gasp and recheck their 
‘ measurements or stop vvatehes.

Such a performer is Al Blozis, 
the young Lithuanian giant vvho has 
burst practically unheralded on the 
sport vvorld.”

Al is a sophomore at Georgetovvn 
University. So far he has competed 
in intercollegiate ei reles būt tvvice. 
Both of these times he has smashed 
records in the 16-pound shot put, 
the lašt time by so large a margin 
that already the experts have for- 
gotten the super-feats of another 
vvonder boy, Jack Torrance. from 
Louisiana Stato. ,

Tiny Al Blozis is only 20 years 
1 old, vveighing 240 pounds and is 
Į a mere 6 feet, 6 inches tall. Won- i 
der hovv he’ll look vvhen he matūros.

Severai days ago Al parteipated 
: in the national indoor champion- 
į ships vvhere he really let loose. 
Out soared the 16-pound brass bąli, 

i out 55 feet 9 inches. It bettered 
everything indoors l>y more than 

: tvvo feet.
Blozis plays- tackle on the George- 

I tovvn football team and also hurls 
, the discus on the track team. In 
I addition to his strength, vvhich of 
course plays a big part in his suc
cess the big fellovv possess speed. 
And in the case of shot-putting this 
is vvhat it takes to sėt nevv records.

Novv record indoors i s considered 
official, būt as far as it goes the 
vvorld’s record vvas held by Ralph 
Rose, vvhen he shot the put 51 
feet in 1909, this record lasted un
til 1928. Torrance sėt the latest 
record of 57 feet 1 inch at Oslo 
in 1934, it vvas expected this vvould 
hold for a decade or so. Novv they’re 
vvaiting for oui' Lithuanian hero to 
got outdoors, and predieting 58 feėt.

BEAUTY SHOPPE 
Parsiduoda

THE Commentator some time ago 
published an engrossing artiele en-
titled “Gals On VVheels,” vvhich
veads: “The next time you’re in
Nevv York City stop in at the main 
offices of Western Union and ask
to see the girls in the message dis- 
pateh and delivery rooms. They 
are called “route aids” and they 
are all on roller skates. There 
are several floors of svvift-rolling 
“route aids” floating gracefully to 
and fro, dressed in comfortable 
blouses, skirts, and lovv-heeled ox- 
fords — all of them excellent skat- 
ers. It is these girls vvho deliver 
the yellovv slips vvith their mes- 
sages of good nevvs, love, death, 
and business to the long rovvs o f 
operators sitting at the Multiplex 
machines and tapping out the var
ious nevvs to all corners of the j 
country. These girls skate 8 hours 
a day, vvith ręst periods scattered 
among the hours, and likę post- 
ment on holidays many of them go 
out at nite again and skate at a 
real roller rink. It took Western 
Union years to find a satisfactory 
wax for the linoleum floor—one 
that vvasn’t slippery—and it took 
just as long to discover the best 
type of roller skate for sure-skat- 
ing and long vvear. (The hard-rub- 
ber vvheel is best and vvill vvear 
from 6 to 8 months before a vvheel 
vvill go flat.) Western Union vvill 
not allovv the girls to oil their ovvn 
skates, būt maintains a full-sized 
eųuipment department vvhere it re- 
places vvornout vvheels, inspects ev
ery pair of skates regularly, and 
makes all repairs. Since the nevv 
style “route aids” vvere placed on 
vvheels in 1932 the company esti- 
mates there has been a 25 per, 
cent speed-up in the vvork of the 
entire department.”

•
HAVE you ever examined a U. 

S. eoin and observed the inscription, 
“In. God vve trust” on the face of 
the coin? Its Lating translation 
is generally found on the back of 
the coin, reading, “E Pluribus Un- 
um.” On April 22, 1864, Congress 
authorized the first United Statės 
bronze tvvo-cent piece to be stamp- 
ed vvith the legend, “In God We 
Trust” in dedication to the Chris- 1 
tian character of our nation, and I 
because the motto is contained in j 
our national hymn.

The chances are one in ten that 
she vviH go on vvorking after she 
is married. Vocational Trends

•
ALIBI: In Tulsa, Oklahoma, tvvo 

Negro youths contested police tesi- 
mony that they had been svvimming 
nudė in a park. Their argument: 
it vvas nine-thirty of a moonless nite 
and besides they vvore black trunks. 

—Time.

•
POETS and artists for years have 

starved in garrets. And sometimes 
vve’re inclined to vvonder if the 
vvroug poets and artists didn’t do 
the starving.

Robertą Lyndon 
Atlanta Constitution

ATTENTION, gal job seekers! 
A novel illustration of a good and 
sensible method to acąuire a job 
as reported i n the “Kablegram” is 
as follovvs: “He vvas engaging a 
nevv stenographor.

‘Chevv gum’ ? h e asked.
‘No, sir.’
‘Ūse slang?’
‘No, sir.’
“Roll your eyes at salesmen?’
‘No, sir.’
‘Knovv hovv to spell ‘eat’?’
‘Yes, sir.’
Then suddenly she took a hand 

and began:
‘Smoke cheap cigars vvhile dic- 

tating ?’
‘Whey-er-no.’
‘Bang things around on your desk 

vvhen business is bad?’
‘N-never.’
‘Raiše the roof vvhen things go 

bad at home?’
‘No, indeed.’
‘Knovv enough to appreciate a 

good stenographer vvhen you get 
one ?’

T-l think so.’
‘Ali right, you’re accepted. When 

do you vvant me to go to vvork?”

i

Gerai išdirbta per 17 me
tų, daro didelį biznį, dirba 
5 operatorės; nuoma pigi. 
Parduosim prieinama kaina, 
nes norim pasilsėti. Infor
macijas gausite

DIRVOS ADMIN.
6820 Sunerior Avenue.

SPEAKING of Futures: Here 
is a forecast o f the future of the 
average giri after finishing high
school:

She has one chance i n nine of
going on to college.

She has tvvo chances in five of
going to vvork vvith i n a year.

She has one chance in three of
getting married within the next i 
five years. I

15.95

S U I T S 
TOPCOATS

Ready 
to 

W e a r
TOPCOATS

Made to 
Measure

22-50

3.95

Mill
End

PANTS 

To Order

DR. P. P. PALSIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

11442 Superior Avė.

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 
Ketvirtadieni ir Sekmadienį 

rytais sulyg sutarties.

Tel. Ofiso: CE 5859; namų CE 8296

X 

y

X

E V A’S 
DRY CLEANING 
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

įi❖
❖

I

BRAZIS BROS.
CLOTHES
6905 Superior Avė. 
6122 St. Clair Avė.

15602 Waterloo Rd.

Paimam iš namų ir pristatom^ 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS į 

6702 Superior Avė. Ą 
Telefonas: HEnderson 1919 A

Į Lietuviška RadiO taisymo |
Įstaiga

CLEVELAND RADIO SERVICE

= 6903 Superior Avė. ENdicott 0499 Ė
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| Lietuviška Didelė Išdirbystė
= Langams užtraukti Blindų (Shades)
I VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU

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

I STATĖ WINDOW SHADES
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. f
5iiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiimijimmiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiihH

PUOŠTI
MILADY'S 
Dress Shop 

at 8909 Superior Avenue

FEATURING NEW SPRING STYLES 
READY-TO-WEAR FOR 
MISSES and WOMEN.

DRESSES - HOSJERY - LJNGER1E 
M1LLINERY and ACCESSOR1ES 

Estelle and Eve Puzin.

v -............- .. ................................. .............. *

Pranešimas ir Kvietimas

Duokit mums išvalyt ir pagražint jūsų rubus

VELYKOMS
Lietuviška Rūbų Valymo ir Taisymo Įstaiga

Purity Cleaners&Tailoring Co.
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų Taisymas

Mrs. Vic Anderson 1533 E. 86TH ST. CEdar 9345

j Komer Wcod &
: (Lietuvis)
: 1409 East 92nd Street g
< Telef. GArf. 2921 s

Coal Co.
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