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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KASYKLOJE ŽUVO 
APIE 70 DARBI

NINKŲ
SI. Clairsville, O. — Ko

vo 16 d. Willow Grove ang- 
■ lies kasykloje ištiko spro
gimas, kame užmušta keli 
desėtkai darbininkų. Tuo 
laiku kasykloje radosi 71 
darbininkas, kurie visi už
griūti ir manoma kad visi 
jau bus negyvi. Jų gelbė
jimas eina sunkiai, per die
ną išima po kelis lavonus. 
Išimta jau virš 20, bet kitų 
dar neprisiekiama.

Rou-3 užmušta. Boton 
ge, La. — Gasolino valymo 
įstaigoje ištikus sprogimui 
užmušta 3 darbininkai.

Su-

*

BOSTON, Mass. 
streikavo 700 unijistų žu
vininkų, kaip tik blogu lai
ku — pačią didžiąją savai
tę prieš Velykas, kada ka
talikai turi valgyti žuvį.

Desėtkai laivų negalėjo 
išplaukti i jurą žuvauti.

A. D. Federacijos prezi
dentas Green išvyko į At
lanta, Ga., pradėti pietinė
se valstijose organizavimą 
500,000 darbininkų audinė
se, laivų uostuose, medžio 
dirbtuvėse ir tt.

f

Auksakasiai baigė strei
ką. Victoria, B. C. — Po 
60 valandų streiko, 41 auk
so kasėjas baigė streikavę. 
Jie reikalavo daugiau mo- 
kesties.

DUBLINE, Airijoje, bu
vo sustreikavę miesto dar
bininkai, 2,200 skaičiuje. 
Jie reikalauja mokesties 
pakėlimo.

Detroit. — Pereitą savai
tę automobilių gamyba pa
siekė 105,720 skaičių, kuo
met pernai tą pat savaitę 
buvo padaryta 86,725 auto
mobilių ir trokų.

ITALI-
Pa. — 
kompa-

»

.ĮIEŠKO rinkų 
JOJE. Pittsburgh, 
Pittsburgh anglies 
nija veda derybas pardavi
mui anglies į Italiją, taipgi 
j ieško rinkų Ispanijoje, Por
tugalijoje, Egipte ir Skan
dinavijos šalyse.
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ATSIKERŠIJO VO 
RIEČIAMS

Londonas, Kovo 20 d. 
Pereitą savaitę Vokiečių 
karo lėktuvai buvo užpuolę 
Britų karo laivyno uostą 
Scapa Flow ir padarė šiek- 
tiek nuotolių.

Kovo 19-20 naktį Britų 
oro laivyno keliolika lėktu
vų nuskrido ir užpuolė Vo
kiečių orlaivyno stotį ant 
Sylt salos, prie Kiel kana
lo, ir padarė Vokiečiams 
didelių nuostolių. Tai bu
vo Britų atsargiai supla
nuotas Vokiečiams atsily- 
nimas. Iki šiol Vokiečiai 
vis darė užpuolimus Britų 
pakraščių savo orlaiviais.

Kalbėdamas apie Vokie
čių užpuolimą, Chamber
lain pasakė: “Mes negalim 
staigiai pultis į bent ko
kius žygius, kur yra mažai 
progų pasisekti ir randasi 
dideli pavojai. ' Laikas ir 
vietos kurias mes pulsime 
turi būti numatyta pačių 
gabiausių ekspertų kokius 
tik mes turim.” (

Po šio pareiškimo tuoj ir 
sekė užpuolimas Sylt salos, 
iš kur Vokiečių lėktuvai 
sėja po juras minas ir da
ro užpuolimus Britanijos 
pakraščių.

Britų vyriausybė prane
šė neutralėms šalims kad 
ji pasiryžus padidinti karą 
prieš Vokietiją ir dėl to 
gal'kaip kur turės užkliu
dyti neutralių šalių teises.

ĄH .■£

Ir Vokiečiai Keršija
Kovo 20 d. Vokiečiai pa

sistengė pakeršyti Britams 
už užpuolimą ir išgriovimą 
Sylt saloje esančių Vokie
tijos oro laivyno įrengimų. 
Jie padarė staigius užpuo
limus ant Britų laivų Ško
tijos pakraščiais ir 9 laivus 
nuskandino, tris neutralių 
šalių laivus sugadino.

CLEVELAND. OIIIO KOVO-MARCH 22, 1940

$2.00
$2.50
$3.00

25-ti Metai (25th Year)

ŠI KARTĄ JAU VILNIUJE!

LĮETUVOS miškuose šiuo 
laiku dirba apie 25,000 žmonių, 
kirtikų ir vežikų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

t

Lietuvos Nepriklausomybes 22 metų sukaktuvės šymet Vasario 16-tą oficialiai švęsta jau savoje sostinėje, Vil
niuje. Vaizde matomas iškilmingo akto Vilniaus miesto teatre prezidiumas: dalyvauja žydų, Stačiatikių vy
resnieji dvasininkai, Vyriausybės nariai, tarp jų septintas iš kairės i dešinę dabartinis Ministras Pirmininkas 
Antanas Merkys, toliau Katalikų Vysk. Matulionis, ir pagaliau Totorių vyriausis dvasininkas-muftis.

HITLERIO TAIKOSI DALADIER REZIG-
PLANAS NAVCv

SUOMIŲ KARAS 
ATSINAUJINS?

HITLERIS MATĖS!
SU MUSSOLINIU

Roma, Kovo 1'9. — 
leris Įteikė popiežiui

NUSKANDINO 9 LAI
VUS. Pereitą savaitę Vo
kiečiu submarinai arba mi
nos nuskandino devynis lai
vus: tris Britų, du Prancū
zų, ir keturis neutralių.

Per visą šį karą, 28 sa
vaites, iki šiol nuskandintų i 
laivų skaičius išeina po 12 
kiekvienai savaitei.

NEW YORK. — Suimta 
į 15 asmenų‘ kaltinamų užsi
ėmimu žudystėmis, sakoma 

'jie nužudę apie 20 asmenų.
BRITAI ir Prancūzai in-1 

dustrialistai pasirašė su
tartį laikytis artimų santi- 
kių savo prekių gamyboje 
ir pardavime ne tik dabar 
karo laiku bet ir po karo. 
Abiejų šalių vyriausybės tą 
užtvirtino.

71 METŲ. Britų prem
jeras Chamberlain Kovo 18 
d. sulaukė 71 m. amžiaus. 
Jis yra gana stiprus ir ak
tyvus sulyg savo amžiaus. 
Nuo jo priklauso visas da
bartinio Europinio 
vedimas.

karo

BRITANIJA uždraudė 
įvežimą tam tikrų maisto 
produktu iš Suv. Valstijų. 
Tas atsilieps į Amerikos 
eksportą. 1938 m. Anglija 
importavo maisto reikmenų 
iš Suv. Valstijų už apie 32 
milijonus dolarių. Tas da
roma sulaikymui aikvoji- 
mo pinigų.

LIETUVOJE jau ruošiamasi 
šiais metais įvyksiančiam gy

ventojų surašymui, kuriuo bus 
tiksliai nustatytas gyventojų 
skaičius ne tik Vilniaus atgau
toje srityje, bet ir visoje Lie
tuvoje. Nuo paskutinio sura
šymo jau praėjo daug laiko.

LIETUVA veda su Švedija 
derybas dėl oro linijos Kaunas- 
Stockholmas atidarymo. Susi- 

; siekimą palaikytų Lietuvos lė- 
1 ktuvai, tie patys kurie kursuo
ja tarp Kauno ir Palangos.

•

DOVANA šaulėms. Banki
ninkas J. Vailokaitis atsiuntė, 
Kauno šaulių rinktinės vadui 
Cord automobilį kaipo Vasario 
16-tos dovaną Pirmajai Kauno 
Moterų šaulių Rinktinei, kad 
ji turėdama patogesnes susi
siekimo priemones geriau ga
lėtų išplėsti savo veiklą kultū
ros ir atlietuvinimo darbe Vil
nijoje.

Paryžius, Kovo 20 d. — 
Prancūzijos premjeras Da- 
ladier, negavęs seime pil
no užgyrimo jo vyriausy
bės vedamos karo politikos, 
atsistatydino. Naują mi
nistrų kabinetą sudarė P. 
Reynaud. Jo politika bus 
“stumti karą pirmyn”.

Washington, Kovo 19. — 
Suomija tiki kad reikės at- 
naujint karą su Rusija už 
šešių mėnesių, ir jos val
džia tam ruošiasi, sako au- 

I kštų diplomatiškų ratelių 
j žinios.

Suomija perka daugiau 
karo reikmenų Amerikoje.

Suomiai pradėjo skubo- 
mis statyti naujas tvirto- 

■ ves atsargai prieš Sovietus.
Gen. Mannerheim ir to- 

I liau vadovaus šalies apsau
gos spėkas. v v

Hanko, Suomija. — Ru
sams pasiryžus užimti ir 
stiprinti šį pusiausalį, Suo
miai gyventojai pradėjo iš 
čia šalintis, bėgti į Suomi
jos gilumą.

Taipgi šimtai tūkstančių 
Suomių subėgo iš Kareli
jos ir Viipuri, kur Sovietai 
apsibuna. Suomijai reikia 
aprūpinti tuos žmones pa
stoge ir maistu.

Berlinas. — Kovo 18 d. 
Hitleris staiga nuvažiavo į 
Italijos-Vokietijos parube-1 
žį, Brenner perėjime kal
nuose, ir ten atvykus Mus-1 
soliniui jiedu turėjo pasi-| 
kalbėjimą traukinio vago-! 
ne.

Europa manė kad tas pa
simatymas gal bus pradžia 
siūlymo Europai taikos, iki 
dar Amerikos atstovas, ku
rį Prez. Roosevelt pasiuntė 
Europon, tebėra neišvažia
vęs.

Tačiau nieko ypatingo Į 
taikos atžvilgiu po to pasi-1 
matymo nepaskelbta.

Manoma kad Hitleris pa
siūlė Italijai artimesnį su
sidraugavimą su Sovietų 
Rusija, ir gal būt tas pra
dedama vykdyti, nes Kovo 
20 Sovietų ambasadorius iš 
Berlino išskrido į Maskvą.

Hitleris būtinai nori su
daryti stipresnę sąjungą 
tarp Vokietijos, Rusijos ir 
Italijos.

Tuo pačiu laiku’kai Hit
leris matėsi su Mussoliniu, 
Amerikos atstovas Welles 
turėjo pasitarimą su popie
žium Europos taikos klau
simu.

Welles jau išplaukė atgal 
į Ameriką. Parveža Prez. 
Rooseveltui savo asmeniš- 

i kus patyrimus apie Euro
pos padėtį.

PARYŽIUJE vėl „suimta 
27 komunistai, kurie dirbo 
atgaivinimui Prancūzijoje 
komunistiškų organizacijų.

Hit-
savo 

11 punktų taikos progra
mą, kuris pirmiausia siūlo 
visoms valstybėms nusigin
kluoti žemėje, ore ir juro
se.. Toliau, žada atstatyti 
mažą Lenkiją aplink Var
šuvą, su apie 10 milijonų 
gyventojų; Gdynią leistų 
jai naudoti uostu juroje ir 
laisvai duotų naudoti Dan- 
zigo uostą. Vokietijoje už
tikrina visišką laisvę tikė
jimams, bet Žydus nori iš
vežti visus į kitas šalis.

Prie to siūlo kitdkius sau 
tinkamus punktus: pasilai
ko Austriją ant visados, 
ir neužmiršta pasiūlyti šį- 
tą Italijai, matyt gavimui 
jos prielankumo.

Chamberlain Atmeta Hit
lerio Siūlomą Taiką

Londonas.— Britų prem
jeras Chamberlain pareiš
kė kad Britų negąsdina šių 
dienų Hitlerio pasimaty
mas su Mussoliniu. Esą, 
tai tik žygis po to kai per
eitą savaitę nepavykę von 
Ribbentropui su Mussoliniu 
nieko atsiekti, Hitleris su
manęs pats Mussolinį pa- 

1 matyti.
Jeigu Hitleris įieško tai

kos, tas reiškia kad jis la
bai susirūpinęs. Jei jis no
ri taikytis, jis žino ką jis 
turi daryti: jis turi pasi
traukti iš valdymo Vokieti
jos, sako Chamberlain.

Jeigu jis mano siekti tai
kos smarkiais užpuolimais, 
mes žinosim ką daryt.

Be kraujo praliejimo ir 
tvarkiu budu taiką atsiek
ti galės tik pasitraukdamas 
iš valdžios.

V ¥

vado- 
Kinų 
žmo- 
laiku

JAPONIJOS karo 
vybė skleidžia tarp 
gandus kad grąžins 
nėms atimtą karo 
grobį ir konfiskuotas nuo
savybes, jei Kinai liausis 
priešinęsi ir sutiks pripa
žinti Kinijai skiriamą Ja
ponijai nuolankią valdžią.

'H
ŠVIETIMO Ministerija arti

miausiu laiku steigs dar 54 
naujas valstybines skaityklas, 
iš kurių 32 Vilniaus krašte, 
kitas 22 Įvairiose 
tose.

o
kitose vie-

SOVIETAI, sulyg prane
šimų, zurza dėl Skandina
vijos valstybių darymo gy
nimosi sutarčių.

Sovietai esą reikalausią 
Norvegijoje ir Švedijoje 
laisvų prekybos uostų, kaip 
tik baigs savo tarybas su 
Suomija.

ANGLIJOJ padidėjo ap- 
sivedimų skaičius, pasiekia 
po iki 40,000 porų savaitė
je. Labai palengvinta ka
reiviams apsivesti.

I

I

VOKIETIJA privertė S. 
Valstijas ištraukti iš Len
kijos savo generalinį kon
sulą, kuris dar buvo užsili
kęs, nes esamus reikalus ’ 
gali atlikti Amerikos kon- Į 
sulai esanti Vokietijoje.

Lenkijoje šiuo tarpu ran
dasi 532 Amerikos piliečiai.

AMERIKOS Lenkų or
ganizacijų vadai lenda prie 
Amerikos valdžios sakyda
mi buk reikalinga $40,000,- 
000 sušelpimui 30 milijonų 
Lenkų, išvytų iš namų lai
ke Vokiečių užėmimo. Jie 
vis skaito save 30 milijonų 

| didumo tauta.
—

GEN. FRANCO, Ispani
jos valdovas, siūlo Italijai 
sudaryti Latiniškų valsty
bių bloką tolesniam kovoji
mui prieš Sovietų jiega 
plėtimąsi Europoje.

*

VILNIUJE nuo 
atidaroma valgykla 
nei, kuri veiks ; 
globojamuose namuose ir 
duos kasdien 
tų.

Kovo 1 d. 
i biednuome- 
savivaldybos 

iš- 
po 1000 pigių pie-

16 d. proga Vil- 
Lietuviškos orga-

BRAZILIJOJ, Doce upės 
potvinyje, žuvo apie 80 žm.

SUV. VALSTIJŲ Karo 
Departamentas siūlo par
davimui savo turimą gink
lų perviršių — artilerijos, 
šautuvų ir kitų reikmenų. 
Parduos tik nekariaujan
čioms falinis. Brazilija jau 
nusipirko 90 lauko patran
kų (kanuolių).

SUOMIAI SUNKIAI 
NUKENTĖJO

Suomiai nuo pat prasidė- 
dėjimo karo su Rusija lai
kė paslaptyje savo žuvusių 
ir sužeistų kareivių skai
čių, kad nepuldžius ūpo ki
tų savo žmonių.

Pastaru laiku paskelbia 
tikras skaitlines:

užmušta — 15,700; 
dingę be žinios — 1500; 
sunkiai sužeista 12,500 
Viso užmuštų, dingusių 

ir sunkiai sužeistų 29,700.
Viso gi su lengvai sužei

stais skaičius siekia 56.000.
Suomiams šis karas kaš

tavo 476 milijonus dolarių.

ITALIJOJE, oro nelai
mėje užmušta 14 žmonių.

ITALIJA siūlo Turkijai 
tiesioginį bendravimą atsi- 
tiesioginę pagalbą jeigu ją 
Sovietai užpultų.

VASARIO 
niaus krašto 
nizacijos gavo labai daug svei
kinimų iš Įvairių Lietuvos sri
čių ir užsienių Lietuvių. Vil
niečiai buvo sveikinami laimė
ję po ryžtingos kovos už ben
drus Lietuvių tautos idealus.

•
VILNIAUS mieste Lietuvių 

kalbos šiuo tarpu mokosi apie 
11,000 žmonių. Tai prie pra
džios mokyklų ir Darbo Rūmų 
Įsteigtuose kursuose. Dar ne
mažai žmonių mokosi pavieniai, 
privačiai.

•
Iš VOKIETIJOS gryžo Lie

tuvon pirmieji asmenys kurie 
į turi teisę gauti Lietuvos pilie
tybę. Iki Kovo pradžios jų su- 

I gryšią apie 1500 žmonių.

VISA Europa pradeda 
varžyti savo diržus, rūpin
damasi kad užtektų mais
to. Prancūzijoje įvesta 3 
dienos be mėsos. Anglijoje 
jau ir šunims tik su kortele 
gali gauti pirkti maisto. 
Susivaržė Graikija, Italija, 
Lietuva ir kitos šalys.

Vokiečiai tai visai bai
gia save diržu perveržti.

ŽYDŲ SPAUDA Vilniuje ra
šo, esą šiais metais bus leista 
įvažiuoti 10,000 žydų Į Pales
tiną, iš to skaičiaus 5,000 Len
kijos žydų atbėgusių Į Lietu
vą.

o
LIETUVOS pilietybė suteik- 

ta žymiam istorikui profesoriui 
Dubnovui, kuris iš Rygos per
sikelia Į Vilnių. Jis yra daug 
rašęs apie Lietuvos praeiti.

•
VILNIAUS Krašte nusavin

ta (atimta iš buvusių savinin
kų) dar 14 dvarų, viso 3,271 
ha žemės. Išviso Vilniaus kr. 
jau nusavinta 76 dvarai 18,911 
ha ploto.
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ŠV. KAZIMIERO DIENA

Vincento parapijos, West 
Side, Vyčiai apvaikščiojo savo 
globėjo Šv. Kazimiero dieną, 
Kovo 3 Rytą jie visi bendrai 
ėjo prie komunijos, ir paskui, 
apie 50 išviso, susibūrę į vieną, 
vaikinai ir merginos, atmarša- 
vo į salę, kur turėjo drauge 
pietus. Laike pietų pasakyta 
kalbų ir atlikta 
pamarginimai.

Šių jaunuolių 
susideda iš apie 
galėtų susidaryti 
jei visi prigulėtų, 
si gabus organizatorius, 
A. Mažeika, čia apsigyvenęs iš 
Brooklyn, N. Y. J. S.

Šv.

nekurie kiti

organizacija 
60 narių, bet 
daug daugiau 

Čia randa- 
Inž.

NORI PABRANGINT G ASĄ
Pittsburgho gyventojai su

laukė papiginimo elektros, bet 
dabar išrodo sulauks pabrangi
nimo gaso naudojamo namuo
se virimui ir kurinimui, ir to
kiu budu vistiek nieko nebus 
sutaupyta. Pabranginimas pa
lies 121,000 namų, kuriems at
sieis apie $1,263,000 metuose 
jaugiau, bendrai imant.

Apie tokia suma tapo 
ginta elektra.

nu pi-

Beaver,
Tūlas Louis Lukinich, 

kaltu 
sąry- 
žmo- 

gyve-

RASTAS KALTU.
Pa.
iš Aliųuippa, pripažintas 
pirmo laipsnio žudystėje 

>šyje su nužudymu savo 
nos, su kuria be šliubo
no, kurią nužudė iš pavydo kai 
susekė ją susirašant su kitu 
vyru. Ją papjovęs jis pats bu
vo pasikėsinęs nusižudyti, bet 
nepavyko, ir pagaliau prisiėjo 
teisme priimti sau atitinkamą 
bausmę. Jam priteista 
visą likusį gyvenimą.

kalėti

WATERBURY, CT.
VAIZBOS BUTO VEIKLA. 

Waterburio Lietuvių Vaizbos 
Butas yra bene veikliausias iš 
visų kitų Lietuvių Vaizbos Bu
tų. šis Vaizbos Butas vado
vauja Lietuvišką, radio progra
mą sekmadieniais ir atlieka ki
tokius viešus darbus.

Paskutiniame savo susirinki
me, Kovo 7 d., V. Butas nuta
rė rengti antrą metinį radio 
programą ir šokius Nemuno 
salėje, kas įvyks sekmadienį, 
Balandžio 7.

Prie Vaizbos Buto Kovo 7 d. 
prisirašė keturi nauji nariai.

Vaizbos Buto radio choras 
susilaukė naujo vadovo, Pet
ro Bružausko, iš New Britain, 
kuris užima Jono Smitkaus 
vietą.

Prie Vaizbos Buto pasek
mingai darbuojasi ir moterų 
skyrius. Koresp.

Vaizbos Butų Suvažia
vimas Balandžio 7 d.
Philadelphijoje pirmą kartą 

įvyks kitokesnis Lietuvių su
važiavimas negu kada iki šiol 
įvykdavo. Šį kartą čia suva
žiuos, nors nedidelė grupė, 
Amerikos Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąjungų, Vaizbos 
Butų atstovai, su centraline sa
vo organizacijos, Amerikos'Lie
tuvių Ekonominio Centro val
dyba, priėmimui Vaizbos Butų 
ir Ekonominio Centro įstatų ir 
aptarimui kitų savo darbų pla
nų.

Ekonominis Centras gyvuoja! 
jau arti desėtką metų, bet sa- i 
vo veikimą rėmė tik laikinais i 
įstatais. Dabar pasiryžta tą 
organizaciją ir kartu jos sky
rius Vaizbos Butus bei Biznie
rių ir Profesionalų Su jungas 

pastatyti ant stipresnių kojų, 
didesniam ir pasekmingesniam 
veikimui.

Suvažiavime dalyvaus keleto 
Amerikos miestų Lietuviškų 

, biznierių sąjungų ir Ekonomi
nio Centro valdybos nariai, ku
rie saVo pažiūromis gal skiria
si į vienokius ir kitokius, bet 
čia susitiks kaipo Lietuviai su
sirūpinę Amerikos Lietuvių 
ekonominio gyvenimo kėlimu 
ir susirišimu su Lietuvos eko
nomiškomis organizacijomis iš
plėtimui importo ir eksporto 
biznio su Lietuva.

Philadelphijos Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų organi
zacija entuziastiškai darbuoja
si ir pagelbsti Ekonominio Cen
tro valdybai tą suvažiavimą, 
kuris Įvyks sekmadieni, Balan
džio 7 d., pasekmingai sureng
ti. Posėdžiai bus laikomi Lor- 
raine viešbutyje, nuo 9 v. ry
to iki 6 v. vakare. Tame vieš
butyje apsistos ir kitų miestų 
delegatai.

Suvažiavime dalyvaus vienas 
ar daugiau Lietuvos oficialių 
žmonių. Kiek jau žinoma, Ge
neralinis Konsulas Jonas Bud
rys pasižadėjo dalyvauti.

Be to, tą patį vakarą, Lietu
vių Tautinėje Salėje rengia
ma visuomeniškas vakaras, kur 
visi vietiniai Lietuviai galės at
silankyt, išgirst svečių ir de
legatų kalbų, kurios bus apie 
musų ekonominius reikalus, ne 
politikas. Rep.

NEW PHILA., PA.

(įJPAUDOS darbai yra
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainu — 
atsakymą gausit greitai.

e

SVETIMŠALIAI IR ŠIŲ METU GYVENTOJŲ SURAŠYMAS 
(CENSUS)

Paduokit T eisingas Žinias ir Tikrą Savo bei Savo Tėvų Tautybę
*

Svetimšaliai gyveną Suvie- 
tose Valstijose bus užklausti 
tik vieno klausimo kuris nelie
čia čia gimusių Amerikiečių, 
Gyventojų Cenze (surašyme). 
Tai apie pilietybę: svetimšalis 
bus užklaustas ar jis yra na- 
turalizuotas Amerikos pilietis, 
ar turi pirmas popieras, ar yra 
tik paprastas ateivis.

Cenzo Biuras nesiinteresuoja 
asmenimis kaipo tokiais, 
renka ir suskaito faktus 
milijonus žmonių ir tuos 

į tus atspausdina tabeline

I

NEGALI PRAEITI 
TYLOMIS

AUKOS

I
I

® Darba Atliekam
G lS R A
G R A ž I A
G R EITA

•

D I R V X-

6820 Superior Avė. 
Ule r elsiid,, Ohio

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 4900 IŠ
EIVIU LIETUVIŲ

MUNSAVIČIUS Pranas, mirė 
Vas. 11, Brooklyn, N. Y.

MAČIULIONIS Karolis, 76 m., 
mirė Vasario 16, Chicagoje. 
— Marijampolės ap., Igliau
kos par., Slavančių k. Ame
rikoje išgyveno 60 metų.

ŠILEIKIS Antanas, 27 metų, 
mirė Vasario
Gimęs Cicero,

SIMONAIČIUTĖ 
žė, mirė Vas. 
— Šiaulių ap. 
Miestelio k. 
gyveno 30 metų.

GAUDAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Vas. 19, Chica
goje. — Tauragės ap., Bata
kių par. Amerikoje išgyve
no 37 m.

ENDZELIENĖ Marė (Vaičiu- 
laitė), pusamžė, mirė Vas. 
17, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Tenenų p., Meškinių k. 
Amerikoj išgyveno 27 m.

KAZLAUSKAS Mikolas, 53 m. 
mirė Vasario 20 d., Chica
goje. — Panevėžio ap., Upy
tės m. Amerikoje išgyveno 
35 metus.

DARGUŽIS Adolfas, 55 m., mi
rė Vas.
Tauragės ap. 
Vartų lėnų k.
gyveno 27 metus.

IUTKEVIČIUS Tadas, pusam
žis, mirė Vas. 20, Chicagoje. 
— Tauragės ap., Kvėdarnos

, par., Grimzdų k.
KINČIENĖ Petronėlė (Bene- 

taitė), pusamžė, mirė Vas. 
19, Chicagoje. — Telšių ap., 
Plungės m. Amerikoje iš
gyveno 40 m.

GUNTIS Juozas, 30. m., mirė 
i Vasario 16, Chicagoje, kur 

buvo ir gimęs.
KNUKŠTA Pranas, pusamžis, 

mirė Vas. 20, Chicagoje. — 
Telšių ap., Kulių p. Ameri
koje išgyveno 28 m.

Vilniečių Rėmimui
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke Vilnijos Lie
tuviams remti aukų pakvitavi
mas Nr. 29. Aukos gauta iš 
sekančių kolonijų (smulkmenos 
netalpinamos dėl stokos laik
raštyje vietos.—Red.) : 
Nashua, N. H. 
Hartford, Conn. 
Kinsgton, Pa. 
Binghamton, N. Y. 
Montello, Mass. 
Bayonne, N. J. 
S. Boston, Mass. 
Rumford, Mą, 

i Brockton, Mass.Įi Hudson, Mass. 
į Youngstown, O.
Worcester, Mass. 
Moiitello-Brockton, Ma; 
Lev/iston, Me.

Viso
Anksčiau skelbta 

Bendrai Vilnijos 
Lietuviams

Su šiame numeryje telpan
čiais vardais, mirusių 
Lietuviu skaičius 
rio mėn. 1937 m.) 
4900 skaičių.
ŠAMATAUSKAS

m., 
delphia, Pa.

BENUŠIS Kostantas, 
tų, mirė Sausio 18, 
phia, Pa.

MORKŪNAS Vladas,
sario m., nuo sužeidimo an
glies kasykloje. .

SAVARAUSKAS Stepas, 
amžiaus, mirė Vasario 
Shenandoah, Pa.

MACAITIS Antanas, 56 
mirė Vas. mėn., So. Boston, 
Mass.

LABUTIENĖ Barbora, 51 m., 
mirė Vasario 12, Yonkers, 
N. Y. Amerikoj išgyveno 32 
metus.

VARNAITIS Jurgis, 65 metų, 
mirė Vasasio 16, Brooklyn, 
N. Y.

VIRMAUKAS Povilas, mirė 19 
Vasario, Brockton, Mass. — 
Luokės par. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

STELMOKAS Bernardas, seno 
amžiaus, mirė Vasario m.. 
Tewksbury, Mass.

JANKIENĖ Ona, 53 m., mirė 
Vas. 17, So. Boston, Mass.— 
Punsko par. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

SALASEVICIUS Augustinas,
63 m., mirė Vas. mėn., Mon- 

treal, Kanada.
BORKIENĖ Jieva, 80 m., mirė 

Vas. mėn., VVorcester, Mass.
LIPNICKAS Pranas, 67 metų, 

mirė Vasario 18, Brooklyn, 
N. Y.

KLIUČINSKAS Aleksas, mirė 
Vasario m., Mahanoy City, 
Pa. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

TRASKAUSKAS Edvardas, 49 
m., mirė Vasario m., Phila
delphia, Pa.

MILIAUSKAS Motiejus,
Vas. m., William Penn, 

NAVICKAS Stasys, mirė
18, Shenandoah, Pa.

KUBILIUS Silvestras, mirė 
Vasario m., W. Hazleton, Pa.

BLAŽIS Martynas, 55 m., mi
rė Vas. 11, Wilkes-Barre, Pa.

AŠMIS Kazys, mirė Vasario 1. 
Westville, III. Amerikoj iš
gyveno 42 metus.

NARBUTAS Albertas, 27 m., 
mirė Vasario 19, Brooklyn, 
N. Y.

BALIUNAS Tarnas, 
mirė Vas. 18,

VAITEKŪNAS
Gruodžio 28, 
ragvajuje.

LUKO MAS Jonas, mirė Sau
sio 28, Inkerman, Pa. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

išeivių 
(nuo Vasa- 
pasiekia jau

NASHUA, N. H., Amerikos 
mastu nedidelis miestas. Ne 
tiek daug ten ir Lietuvių. Bet 
mažos kolonijos kaip tik įrodo 
savo prisirišimą prie tėvų že
mės ne žodžiais, skambiomis 
rezoliucijomis ir reikalavimais, 
bet darbais.

Nashua Lietuviai, jau ne 
kartą įrodę savo duosnumą, ir 
dabar, be išimties visos drau
gijos susitarusios, susijungė ir 
išrinko bendrą komitetą, iš pir
mininko Simano Ulcicko, pa- 
gelb. Jievos Glaveckienės, sek- 
ret. Felikso Buslavičiaus ir St. 
Radzevičiaus, ir iždin. Kazio 
Nadzeikos. Tokio bendro dar
bo ir rezultatai gražus: iš Na
shua gauta čekis 
55 su sekančiais

I

Juozas, 491
mirė Sausio 28, Phila-

17, Chicagoje.
III.
Ona, pusam- 

19, Chicagoje. 
, Linkuvos p., 
Amerikoje iš-

64 me-
Philadel-Jis 

apie 
fak- 
for- 

i ma, kaip statistines informa-' 
i cijas.

Sulyg įstatymo kuris įsako 
į daryti gyventojų Surašymą kas 
. dešimts metų, žmonės privalo
■ atsakyti cenzo rinkėjo klausi
nius teisingai. Valdžios Biu-
, rai negali vartoti Cenzo rapor- 
j tų taksavimui, tyrinėjimui ar 
kitokiems tikslams.

Cenzo Biurui nerupi kaip 
i imigrantas įvažiavo į šią šalį. 
Tai ne dalis jo darbo. Jis vien 

; tik suskaito kiek yra svetim- 
į šalių Amerikos piliečių, kiek
■ ateivių turi pirmas popieras. 

' kiek yra paprastų ateivių.
1930 m. Cenzas parodo kad 

’1 tada buvo 7,919,536 svetimša- 
-1 liai Amerikos piliečiai, 1,266,- 
’' 419 svetimšalių su pirmomis 
1 • popieromis ir 4,518,341 šiaip 
1! ateivių.

JŪSŲ GIMIMO VIETA
Klausimas kuris daugeliui i 

žmonių gali būti neaiškus yra ■ 
tas kuris klausia gimimo vie-1 
tos. Palengvinti tiems žmo- į 
nėms, Biuras nustatė dieną, 
Sausio 1, 1937 m., kurioje die
noje rubežiai nebuvo taip išar
dyti. Bet jeigu žmogus negali 
pasakyti kurioje šalyje jis gi
mė, jis gali paduoti valstiją, 
apielinkę, ar apskritį, pavyz- 
din: Bohemia, Pomorze, Tyrol. 
Alzace, Bessarabia, Croatia ir 
tt.. arba miestą.

Apart gimimo vietos ir pilie
tybės, klausimai apima amžių, 
lytį, spalvą, vedybos stovį, dar
bo rūšį ir kokiame biznyje ar 
užsiėmime žmogus yra. Kiti 
klausimai ima faktus apie už
darbį, algą, bedarbę, kiek mo
kyklos klasių žmogus baigęs, 
ir kur žmogus gyveno per pas
kutinius penkis metus, arba 
penki metai atgal.

Be to, yra klausimai tėvo ir 
motinos gimimo vietos. Atsa
kydami šiuos dvejus klausi
mus, darys tą patį kaip darė 
ateivių gimimo vietos klausi
mo : pasakys apielinkę, terito
riją, ar apskritį.

Lietuviams ir Lietuvių atei
vi i vaikams šis klausimas ne- 
bis sunkus: visais atvejais rei
ki atsakyti: LITHUANIA.

Kitas priedinis klausimas ku
ris gal bus neaiškus, tai “kokia 
kalba buvo vartojama namuo
se tavo jaunystėje”. Jeigu dvi 
ar daugiau kalbų buvo varto
jama, reikia atsakyti tą kalbą 
kuri tankiausia buvo vartoja
ma. (Lietuviai visada turi at
sakyti: “Lithuanian”.)

Be gyventojų suskaitymo, 
kuris apims apie 132 milijonus 
žmonių, Namų Cenzas rinks in
formacijas apie 32 milijonus 
namų; Biznio Cenzas apims 3 
milijonus biznių ir biznelių.

Išdirbysčių Cenzas suskaitys 
apie 300,000 fabrikų, Agrikul
tūros Cenzas 7,000,000 ūkių ir 
aliejaus šaltinių; Kasyklų 
Akmenyčių Cenzas 14,000 
glies ir metalo kasyklų ir 
mens skaldihyčių.

Surinkimui šių informacijų 
Cenzo Biuras pasamdo 120,000 
asmenų.

i
j

NAUJAS KUNIGAS. Kovo 
10 d. Lietuvių bažnyčioje pir
mąsias mišias atnašavo Kun. 
Pranas Aukštakalnis, baigęs 
Marijonų Seminariją, Kinsda- 
le, III., kur jis buvo įšventintas 
Kovo 6 d. Tai pirmutinis New 
Philadelphijoje gimęs Lietuvis, 
įgijęs kunigo laipsnį.

Prie mišių jaunam kunigui 
patarnavo Kun. Karalius, Kun. 
Gaudinskas ir keletas klierikų. 
Kun. Klevas pasakė tam mo
mentui pritaikintą pamokslą.

Laike mišių Juozo Sabaičio 
vedamas choras, gerai prireng
tas, klausytojams darė malo
numo. Solistai: J. Sabaitis, 
A. Adomaitis, P. Janulaitytė, 
p. Maknevičienė įrodė kad čia 
esama vertingo talento. V. Bar
tąsias ir S. Zubrys sugiedojo 
duetą.

Po mišių, mokyklos audito
rijoje buvo jaunam kunigui pa
gerbti puota, kuriai vadovavo 
Kun. Klevas. Kalbėjo Kun. 
Karalius, Kun. Pr. Aukštakal
nis ir tūlas klierikas. Malonu 
pažymėti tai kad kaip jauna
sis Kun. Aukštakalnis taip ir 
klierikas, nors Amerikoje gi
mę, gerai vartoja Lietuvių kal
bą. Choras sudainavo porą 
d ai n e Į i ų, 1< u rios la ba i g raž iai

J. Žemąntauskas
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s
130 Congress A_venue 

” aterbųr;; Cumi

sumoje $555.- 
žodžiais:
N. H., Lietu- 
Lietuvius Vil-

“Mes, Nashua, 
visi, sveikiname 
niečius, atjausdami sunkią pa
dėtį siunčiame $555.55 čekį ir 
linkime kelti Lietuvybę Vilni
jos krašte ir kad trispalvė Lie
tuvos vėliava plevėsuotų 
mino kalne per amžius.”

I

Gėdi

Lietu-
ranka

Ačiū Jums, Nashua 1 
viri, dirbkite ir toliau 
rankon, petys į petį.

Jonas Budrys,
• Lietuvos Generalinis 

Konsulas.
1940.111.12 
New Yorkas.

i

ir
an-
ak-

10,415,95
Ši suma pervesta Vyriausiam 

Komitetui Vilniaus Kraštui 
Remti.

J. Brogis, Waterbury, Conn., 
Geležiniam Vilniaus Fondui 
(Liet, kultūrai Vilnijoje 
skleisti) 6.00

Lietuvos Generalinis Konsu
latas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, rinkėjams 
bei šiaip pasidarbavusiems.

Consulate General of
Lithuania

16 W. 75 St. New York, N.Y.

mirė Va-

seno j 
mėn., j

metų,

20, Chicagoje. — 
, Žvingių par., 

Amerikoj iš-

ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

BALTIMORE, MD

BALTIMORE, Md. — Gydy
tojo mokslui baigė C. J. Men- 

delis, brolis Kun. L. J. Hende
lio.
» CHICAGO, III. — Vytautas

Tarutis, žinomas Lietuviams 
dainininkas, išlaikė advokato 
kvotimus ir gauna teisę prak
tikuoti advokatūrą.

• E. ST. LOUIS, III. — Kovo
3 d. čia. broliai Motuzai ro- 

j dė Vilniaus filmas. Laike Gri
gaičio kalbos komunistai pra
dėjo staugti vilkų balsais, gi 
vietinis kunigas bažnyčioje už
draudė savo parapijonams eiti 
žiūrėti tų filmų.

• RACINE, Wisc. — Vasario
24 d. čia įvyko TMD. Wis- 

consino Apskričio metinis su
važiavimas. Aptarta draugi
jos ateities reikalai ir darbai.
• CHICAGO, III. — Čia likvi

davosi šv. Vincento Draugi
ja. Jos vėliavą nutarta pasiųs- 
sti Lietuvon Vytauto Did. Mu- 
zejun Kaune.

—Jaunas Bridgeporto Lietu
vis, Eddie Riška, tapo išrink
tas pagarsėjusios visoje Ame
rikoje Notre Dame Universi
teto futbolo komandos, 
yra vienas iš geriausių 
lo žaidėjų.

—Lietuvių Vaizbos
Chicagoje šymet imasi 
kiau ir daugiau dirbti, 
tini am e
darė eilę svarbių tarimų.

—Balandžio 7 d. rengiama 
banketas pagerbimui Lietuvos 
Konsulo Chicagoje, P. Dauž- 
vardžio. šiame bankete jam 
bus įteikta Gedimino ordinas.

Riška 
futbo-

Butas
smar-

Pasku-
savo susirinkime pa-

• NĘW BRITAIN, Conn. —
Sandaros 32 kp. rengia rody

mą judamų paveikslų Lietuvių 
salėje, sekm. Balandžio 7 d., 
nuo 2:30 vai. po pietų. Bus ro
doma filmos apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Suomiją ir Švedi
ja Pcd^s "l- Mučinskas

kal- 
ne- 

$52.
bu- 

Ona

REMIA MOKYKLĄ. SLA. 
64 kuopa buvo surengus šo
kius su laimėjimu, Kovo 10 d., 
Lietuvių salėje, parėmimui va
karinės mokyklos Lietuvių 
bos. Publikos atsilankė 
daug, bet pelno padaryta 
Vakaro rengimo komisija 
vo: Marijona Milunaitienė,
Lukoševičienė, Amelija Railie
nė, Jonas Galinaitis ir Anta
nas Kurelaitis. Pagelbėjo: po
ni Laukaitienė (buv. teisėjo 
žmona), Biruta Laukaitienė, 
Marijona Yurkšaitė, Julė Ras
tenienė, Domicėlė Galinaitienė, 
Elzbieta Lazauskienė ir Petras 
Jaras, 
lie 
ką

Muzikantas buvo Char- 
Stuper, kuris visada publi- 
gerai palinksmina.

Ona Lukas.

• NUO TO LAIKO kai pra
dėta naudoti pirmutinį kuru 
varomą automobilį Prancūzi
joje 1868 metais, iki šių dienų 
jau buvo išdirbta suvirs 4000 
įvairių paskirų firmų automo
bilių.

mirė 
Pa.
Vas.

(

65 metų, 
Brooklyn, N.Y. 
Vladas, mirė 
Asuncion, Pa-

Kazys Baublis apvaikščiojo 
savo vardodienį, Kovo 4 d. Jis 
yra ilgametis Dirvos skaityto
jam. Linkini jam geriausių pa
sekmių gyvenime.

Pereitame Dirvos nr. per ne
apsižiūrėjimą buvo praleista jo 
vardas, už ką atsiprašom.

šiose dienose Clevelande įvy
ko byla federaliam teisme Ak- 
roniečio Tarno. .Bugorskio, jisai 
kaltinamas darymu ir pardavi
mu degtinės ir kitais prieš val
džią nusikaltimais. Jis nubau
stas metais federalio kalėji
mo.

Kovo 19 d. buvo Juozapinės. 
Kadangi Akrone yra daug Juo
zų Lietuvių, ir Dirvos skaity
tojų, šiuomi visus sveikinu ir 
linkiu sveikatos ir gero gyve
nimo.

Su negalėjo sveikata Veroni
kos . žintelienės. Ji gydosi na
muose. Kalnas.

turėtų 4 rankas -
© Motiejus Mataitis yra labai darbštus žmogus — priklauso 
ir darbuojasi Lietuviškose draugijose, mėgsta paremti Lietu
viškus laikraščius, nes supranta kaip sunkiai tie laikraščiai 
verčiasi.

e Bet jis visada užimtas darbais ir nepajunta kaip praeina 
metas — pasibaigia jo prenumerata, ir jis neturi laiko net 
pasiųsti savo prenurtieratą. Laikraščio leidėjas jį pažinoda
mas kaipo gerą rėmėją nesiskubina laikraštį sulaikyti, kad 
ir nešdamas nuostolius.

visokiems clar- 
bet kad i kišti.

© Jeigu Motiejus turėtų keturias rankas savo 
banis dirbti, jis dar daugiau darbų apsiimtų, 
vienų rankų į kišenių, išimti du dolarius ir pasiųsti savo už
mokestį už laikraštį — vis neturėtų laiko.
© Nekuriu Dirvos skaitytojų prenumeratos užsivilkusios — 
užtenka vienos rankos prenumeratos atnaujinimui.

D I R V A
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Rašo C. Petrikas (specialiai Dirvai).

TIK Į VILNIŲ TRAUKĖ

viršinin-

4.

ku-
už

prisideng- 
vardais.
kada gali 
naudingas,

pakeistų 
jau ne-

Pas mus yra Įsigyvenęs pa- 
protis ką nors veikti ar kalbė
ti “slaptai”. Rašoma laikraš
čiuose straipsniai, kartais ir 
svarbus, bet jų autorius slepia
si pasirašydamas pseudonimu. 
Spausdinami agitatyviški lape
liai ir skleidžiami pravedimui 
kokio sumanymo, ir tuose kas 
nors kalba “pasislėpęs”.

Dabar eina SLA. viršininkų 
rinkimų vajus. Į viršininkus 
kandidatuoja trijų partijų kan
didatai. Kiekviena partija tu
ri savo rėmėjus, o tie susitelkę 
į būrelius, spausdintu žodžiu 
skleidžia agitaciją už savo kan
didatus, kviečia balsuotojus už 
tuos kandidatus balsuoti, ir tai 
daro slapstydamiesi, 
darni prasimanytais

Slapstymasis kai 
būti reikalingas ir
tačiau tokiuose atvejuose kada 
eina organizacijos viršininkų 
rinkimas, man rodos, slapstytis 
nereikalinga, nes tai reikalas 
liečiantis organizacijos būvį. 
Kas savo organizacijai geidžia 
gerovės tas neprivalo tos gero
vės siekti pasislėpęs, nes vi
siems svarbu žinoti kas gero
vės organizacijai geidžia tikre
nybėje, ir kas tai tik nuduoda.

O vienok tiems slapstymam- 
si yra priežastis, kuri daug ką 
verčia prisilaikyti nuo viešu
mo kad ir svarbiame reikale. 
Tam pavyzdžiu gali būti kad 
ir dabartiniai SLA. viršininkų 
rinkimai. Kiekviena partija 
savo kandidatus perša rinki
mams, ir veda agitaciją kad jų 
kandidatai laimėtų. Ir kuo
met viena partija už savo kan
didatus agituoja tai kita iš už
kampio išpuldama savo oponen
tus atakuoja, drabs t y d a m a 
juos purvais, ir su tuo slepiasi, 
lyg numanydama kad jos • dar
bas nešvarus ir smerktinas.

Tokiais nešvariais darbais 
atsižymi partija pasivadinus 
save “vakarų komitetas”, kuri 
savo organe sakosi už nieką 
neagituojanti, tačiau savo opo
nentus užkabinėja ir spėlioji
mais svaidosi tai vienon tai 
ikton pusėn.

Šitą partiją ^pasąljėŲir| Tėvy
nės redaktorius tokiam nešva
riam darbui panaudojęs net 
oficiališką Susivienijimo orga
ną, iš kurio nariai privalo tikė
tis ko geresnio. Sukėlė gied
roj audrą, suerzino viršininkus, 
nuplėšė garbę vienam kandida
tui nepasakęs už ką, ir pasislė
pė užkampyje, net nedrysęs sa
vo parašą palikti.

Tokie tai nešvarus ir užkam
pių užpuldinėjimai ir verčia 
slapstytis tuos kurie užpultais 
ir apterštais būti nori. Todėl 
veikėjai ir slapstosi, o tie ku
rie slapstytis nenori tie viskam 
ranka pamoję, nuo veikimo pa
sitraukė ir iš šalies žiūrėdami 
į tai kas dabar musų gyvenime 
dedasi, viskuo piktinasi ir 
kur neprisideda. Todėl ir 
sų gyvenimas, musų pačių 
kalai, smilksta, skursta.

Man rodosi kad turėtų 
kitaip. Turėtų išnykti oponen
tų nešvarios agitacijos, užkam- 
piniai užpuldinėjimai, nieku ne
paremti spėliojimai svetimos 
garbės plėšimui. Visa tai tu
rėtų pakeis ei šaltas protavi
mas, atviras žodis ir vieša opi
nija. Ir agitacija už kandida
tus turėtų būti vedama švel
ni, nieką neskaudinanti. Ko
dėl tat už kandidatus nepasisa-

nie-
mu- 
rei-

būti

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ja jiems: $3 metams

DELEI MUSU SLAPTYBIŲDELEI MUSU SLAPTYBIŲ
ee

Juozas J. Račiūnas

Tautinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas

Prezidentu — Vincas F. Laukaitis .
Vice prezidentu — V. A. Kerševičius.
Sekretorium — Dr M J. Vinikas
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas. 
Daktaras-Kyotėjas — Dr. S. Biežis.

kyti mandagiai ir atvirai? Juk 
čia nėra nieko įstatymais var- 
žytino. Viskas tvarkoj, viskas 
legališka visais atžvilgiais. Tai 
ko čia slapstytis, 
kitus užpuldinėti 
garbę draskyti.

Rinkimų metu
niais metais balsavau 
didatus vienus, dabar 

už kitus. Dabar aš balsuo- 
už šiuos kandidatus:

iš užkampių
ir svetimą

aš pirmes- 
už kan- 
baisuo-

siu 
siu
V. F.

A.V.

:M. J

J. J. Bačiunas, SLA. 42 
Kp. Narys, Grand 

Rapids, Mich.

SLA. 42-ra kuopa rekomen
duoja. SLA. nariams organiza
cijos vadovavimui naujus dar
bininkus. Sako kad reikia rin
kti savo vadais jaunesnius 
žmones/ su nauja energija ir 
nauja praktika, kuri 
senąja, šiems laikams 
pritaikomą.

Nominuojant SLA. 
kus, SL?i. 42-ra kuopa reko
mendavo SLA. centro iždinin
ko vietai savo narį, jaunesnės 
kartos veiklų ir energingą dar
bininką, tarp Lietuvių ir sve
timtaučių plačiai žinomą Tabor 
Farm rezorto savininką, Juo- 
3ą J. Račiūną. Tai yra veikė
jas kuri ši. kuopa, labai gerai 
pažysta nuo daugelio metų ir 
randa vertu rekomenduoti vi
siems SLA. nariams kaipo iš
mintingą, sumanų, teisingą ir 
gabų išeivijoje augusį jauną 
darbuotoją. Bačiunas nomi- 
įacijose gavo arti 1,800 balsų.

Ir dabar SLA. 42 kuopa sa
vo narį p. J. J. Bačiuną nuošir- 
ižiai rekomenduoja, pataria vi
siems SLA. nariams, balsuo
jant Pild. Tarybos rinkimuose, 
savo balsus atiduoti p. Bačiu- 
nui, ties jo vardu rašant kry
žiuką. SLA. nariai išrinkę p. 
Bačiuną centro iždininku tik
rai daug pasitarnaus savo or
ganizacijai.

Kovo ir Balandžio mėnesių 
susirinkimuose balsuodami už 
kandidatus į SLA. Pild. Tary
bą, būtinai balsuokite už J. J. 
Bačiuną iždininko vieton.

SLA. 42 Kuopos Valdyba: 
Pirm. J. Kluonius, 
Vice 
Fin.
Užr. 
Ižd.

p. Pet. Žemaitienė, 
sekr. P. Medelinskas, 
s. J. Vaitkevičius, 

Pranas J. Greičaitis.

TAUTA PAKILUSIU UPU - VISUS
LAUKIA DARBAS, DARBAS

Lietuvoje ■ nerasi 
kuris nešvęstų tos 

dienos.
šių, metų šventė sky- 
praėjusių metų tau- 

Ir ne-

aikštėje Įvyko kariuome- 
šaulių ir savanorių para- 
Ministras Pirmininkas pa
kalbą kariams ir visuo- 

o Vilniaus Įgulos virši- 
Br. Gen. Černius ka- 

ir savanoriams. Pasi- 
kalboms, išrikiuoti da.Ii- 

pražygiavo pro tribūną,

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

Barbora Žukauskienė 
1060 McLaughlin road 

Bridgeville, Pa.

Laukaitį — prezidentu
Kersevičių — vice prez. 
Viniką ■■— sekretorius

J. Bačiuną — idžininku
St. Mockų — ir 
Joną Brazauską — iždo glob.
Dr. St. Biežį — Dr.-Pvotėju.

Kodėl aš už juos balsuosiu? 
Todėl kad man rodos jog jie 
yra visais atžvilgiais tinkami 
savo vietoms į kurias jie kan
didatuoja. Kam geriau tinka 
kandidatai kiti, palieku jų nuo
žiūrai. Vieni ar kiti bus išrin
ktais, aš juos gerbsiu. Gerb
siu ne tam kad jie bus “dideli 
ponai”, bet tam kad jie bus 
viršininkais organizacijos, ku
rios nariu aš esu per 37 metus.

Už naujus viršininkus aš 
balsuosiu dar todėl kad mano 
supratimu SLA. valdyboje rei
kalinga permainos. Aš esu įsi
tikinęs kad tų pačių viršinin
kų perilgas buvimas savo vie
tose organizacijai nesveikas. 
Matote, viršininkai kaip ir vi
si mes, turime savo Įsitikini
mus ir jų visada laikosi vieno
dai. O gyvenimo reikalai nuo
lat keičiasi ir reikalauja vai
ruotojus kad prie jų taikytųsi. 
O prisitaikyti prie gyvenimo 
besikeičiančių reikalavimų ne
lengva, kuomet laikomasi vie
nų ir tų pačių nusistatymų.

Man rodos kad viršininkams 
savo vietoje išbūti du terminu 
pilnai užtenka. Po dviejų ter
minų kitiems vietas užleidę ir 
pasilsėję, kada prisižiūrės nau
jiems reikalavimams, jie gali 
būti vėl renkami ir statomi į 
vadovybę vairo. Viršininkavi
mas didelėje organizacijoje yra 
darbas ne toks lengvas kaip 
kam gali išrodyti iš šalies žiū
rint. Du terminu savo vietoje.

išbuvę viršininkai jaučiasi nu
vargę. Pasilsis jiems būtinai 
reikalingas. Nepavydėkime to 
pasilsio dabartiniams viršinin
kams.

Dabar aš savo kalbą baigiu. 
Jei kalbėjau gerai, pasakykite 
kitiems. Jei kalbėjau neprak
tiškai ir klaidingai, pasakykite 
man. Tik, meldžiamieji, pasa
kykite žmoniškai, rimtai, o ne 
gniūžtėmis purvų iš užkampių.

Linkiu visiems kandidatams 
geriausių pasisekimų, o visus 
narius bendrai kviečiu prie sa
vo užduočių. Dirbkime ir pro
taukime rimtai, šaltai viską 
apgalvodami. Musų organiza
cija, S. L. A., yra vienatinė 
musų organizacija turinti bro
lybės principą. Tą principą 
mes privalome saugoti ir bran
ginti. Privalome mes visi jau
stis kaip ir broliais, o ne už- 
kampiniais užpuolikais vieni 
kitiems.

Broliškai visiems, 
V. S. Jokubynas,

SLA. 36 Kp. Narys.

GERINS VILNIAUS
LINŲ FABRIKĄ

VISI
Vasario 16-tą dieną suėjo 22 

metai kaip Lietuvių tautos at
stovai susirinkę Vilniuje pa
reiškė pasauliui kad Lietuva 
nori būti laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Nuo tos dienos 
Vasario 16-ta tapo Lietuvių 
Lietuvių tautai didžiausia šven
tė, Lietuvių tautiškos Velykos. 

■ Metai iš metų šita šventė vis 
giliau ir giliau įsišaknėja, ir 
šiądien jau 
Lietuvio 
brangios

Tačiau 
rėsi nuo
tos dvasios pakilimu, 
nuostabu. Nors jau 22 metai 
Nepriklausomoje Lietuvoje ši
ta sukaktis minima, bet Vilniu
je ji minima tik pirmą kartą. 
Keista. Sostinė savo valsty
bės nepriklausomybę per 22 
pietus mini pirmą kartą.

Nežinau ar rasime pasaulyje 
tautą kuri nuo savo pirmutinių 
nepriklausomybės dienų netu
rėtų sostinės. Bet taip buvo! 
Tačiau, , nežiūrint didžiausių 
priespaudų Lietuvis tikėjo kad 
“Senas Vilnius savo Vyties su
silauks!” Ir susilaukė. Todėl 
nenuostabu kad visi kas tik ga
lėjo jau Vasario 15 dieną sten
gėsi pakliūti į Vilnių. Trau
kiniai iš Kauno ir kitų vieto
vių sausakimši važiavo į Vil
nių ; vagonuose, kaip sakoma, 
uodas nosies neįkiš. Kiekvie
nas norėjo pamatyti kaip se- 

pirmą kartą 
tautos pavasa-

VILNIUS. — Kooperatyvų 
Sąjungos “Lino” speciali komi
sija apžiurėjus Naujosios Vil
nios linų fabriką, rado kad fa
brikas nors ir didelis bet rei
kalingas pagrindinių pagerini
mų, kas kaštuos per 50,000 lt. 
Fabrikas dirba dviem pamaino
mis su daugiau kaip 300 dar
bininkų. Per mėnesį pagamina 
per 200 tonų linų ir nuošukų. 
Fabrikas galėtų dar ir daugiau 
darbininkų priimti, bet kol kas 
trūksta žaliavos, nes atgauta 
Vilniaus sritis pati linų žalia
vos veik neturi — linų sėja
mieji plotai pasiliko SSSR pu
sėje, todėl žaliava gabenama iš 
Utenos-Zarasų ir Suvalkijos.

Ateinantiems metams rūpi
namasi išplėsti linų auginimą 
ir Vilniaus apielinkėse, ypač 
apie Dūkštą, Ignaliną, Nemen
činę ir Eišiškes, kur žemės 
kiek geresnės.

PAVYZDINGA ŠIMTPROCENTINE S.L.A.
ŠEIMA CHICAGOJE

Dr. S. Biežis, ilgametis SLA. 
109 kuopos narys, labai žymus 
savo profesijoje ir visuomeniš
kame veikime. Jo žmona, Ona 
Biežienė, žymi ir visų mylima 
dainininkė ir visuomenės vei
kėja, ilgametė ir labai darbšti 
SLA. 134-toš moterų kuopos 
narė-pirmininke.

Jų sūnūs Vitolis S. darbštus 
narys SLA. 322 jaunuolių kuo
poje. Duktė Yolanka (6 metų

nareamžiaus) yra jauniausi 
SLA. 134-je kuopoje, kurioje, 
užaugus, galima. tikėti, pava
duos savo pailsusią mamytę.

šios garbingos šeimos SLA. 
visa apdrauda siekia net $8000.

Dr. S. Biežis . yra dabartinis 
kandidatas į’SLA. Centro Dak- 
taro-Kvotėjo pareigas.

Visiems nariams patartina 
balsuoti už Dr. S. Biežį, nes tai 
yra labai tinkamas asmuo mi
nėtai vietai.

“Palaimink, Aukščiausis, 
tą - mylimą šalį,

Juk tėviška Tavo 
malonė daug gali.”

Po pamaldų ir pamokslo, 
ri pasakė senas kovotojas
Lietuvybę Kun. Čibiras, Kate
dros 
nė s, 
das. 
sake
menei, 
ninkas 
riams 
baigus
Dileli cvzj j tį w pi V

kurioje buvo Ministras Pirmi
ninkas A. Merkys, vyriausybės 
nariai, vietos karo vadovybė ir 
žymus Vilniečiai.

Po parado visi skuba Į nau
jas iškilmių vietas, į Įvairius 
posėdžius ir minėjimus.

Biednuomenei išdalinta apie 
10,000 nemokamų bilietų į 
nematografus ir teatrus.

čiuose) liko nemažiau kaip 
30,000 Lietuvių, tokiu budu už. 
Lietuvos ribų liko apie 100,000 
Lietuvių su apie 2000 ketvir
tainių kilometrų.

Ir šituos savo brolius Lietu
viai nori prijungti prie motinos 
Lietuvos. Nei vienam neatei
na i galvą kad jie turi pasi
likti amžiams svetimoje oku- 

' pači jo j e. Bet atgauti savo že
mes Lietuviai nemano imtis 
smurto. Lietuviai tikėjo ir ti
ki kad yra Amžinybės teisin
gumo dėsnys ir kad anksčiau 
ar vėliau neteisybės bus atitai
sytos. Tik kad to sulaukti rei
kia būti vertiems ir todėl da
bartinio Lietuvio obalsis turi 
būti: dabar, darbas ir dar kar
tą darbas. Tik per darbą ir 
kulturėjimą galima atsiekti už
sibrėžto tikslo.

ki-

nukas Vilnius 
švęs atbudimo, 
rio, šventę.

DIDELĖS
Vasario 16 rytą Vilnius 

skendo vėliavose. Gatvėmis 
šimtys tūkstančių žmonių sku
bėjo į Katedros aikštę ir nežiū
rint didelio šalčio, laukė iškil
mių pradžios.

Štai atžygiuoja kariuomenes, 
šaulių ir savanorių daliniai. 
Katedros aikštėje suskamba 
trimitas, jis kaip aidas atsi
kartoja Gedimino kalne, ir Pi
lies bokšte suplevėsuoja Lietu
viška vėliava. Ją pasveikina 
žiemos saulutė ir švelniai gla
monėja savo spinduliais. Pa
sigirsta Tautos Himnas. Jis 
didingai, orkestrui pritariant, 
veržiasi iš galingų krūtinių. 
Blizga ašaros akyse. Juk šitos 
vėliavos ir šitos šventės Pilies 
kalnas laukė 22 metus. Laukė 
ir sulaukė, žmonės užmiršę 
šaltį, pamiršę karo laikmetį, 
užmiršę buvusias priespaudas, 
sveikina vienas kitą sulaukę 
šios džiaugsmingos valandos.

Vienuolikta valanda. Kariuo
menės atstovai, dalinių ir or
ganizacijų vėliavos su maža da
limi iš norinčių pakliūti Į Ka
tedrą pasiekia tikslo. Lauke 
liko daugelis . tūkstančių norin
čių taip pat dalyvauti pamaldo
se, bet, dėl vietos stokos, nega
linčių į Katedrą pakliūti, 
liavos 
riaus.
Mišias 
lionis.
skamba šaulių Sąjungos choro 
giedamos Lietuviškos giesmės. 
Skamba šitoje buvusioje lenki
nimo tvirtovėje, kuri nuo šiol 
tampa Lietuvybės ir krikščio
nybės židinys, Lietuviška kal
ba, kuri tiek metų buvo iš tos 
vietos išguita, ujama, niekina
ma. Lietuvis klausosi tos gie
smės kaip angelų choro, ir per 
raukšlėtą skruostą bėga ašara 
gaili. Tai ne skausmo ašara, 
bet džiaugsmo ašara, tai pa
dėka Aukščiausiajam kad jis 
gavo sulaukti šios brangios va
landos. Ir senas Lietuvis ve
teranas, minėdamas okupaci
jos vargus nejučiomis kartu su 
choru taria giesmės žodžius:

mi-

išstatyta 
Lietuvos

Skirstosi

IŠKILMĖS
pa- 
de-

LENKAI AGITATORIAI 
IRGI DIRBA

Nors pakilusia nuotaika Vil
niuje praėjo nepriklausomybės 
minėjimas, bet neapsieita be 
incidentų. Lenkų agitatorių, 
kurie dar iki šiam laikui neiš
moko realiai žiūrėti į gyveni
mą, suagituoti mokiniai kai ku
riose gimnazijose ėmė demon
struoti. Tai jau antras atsiti
kimas Lietuviams Vilnių atga
vus. Jeigu pirmas demonstra
cijas buvo galima pateisinti, 
nors jos buvo nesuprantamos, 
tai pastarųjų nei suprasti, nei 
pateisinti negalima. Gimnazi
jų vadovybės buvo priverstos 
imtis griežtų, priemonių ir ke
letą klasių išmesti iš gimnazi
jų be teisės įstoti į jas. 
tui klasių leista paduoti 
jus prašymus įstoti.

Matytį kad žmoniškas
sys su Lenkais neduoda reikia
mų rezultatų. Reikės imtis 
griežtų priemonių, nes Lenkas 
žmoniškumo nesupranta. Jis 
matyt yra toks gyvulys kuris 
reikalingas gero staldo ir dar 
geresnio apinasrio. Atrodo kad 
šie pastarieji incidentai bus 
perpildę Lietuvių kantrybės 
taurę ir už jų pasekmes Len
kai galės rugoti tik patys sau.

Vasario 16 d. Vilniuje mirė 
didelis lenkomanas Vyskupas 
Michalkevičius. Kaip Lenkų 
taip ir Lietuvių visuomenė at
sidėjus laukia kas bus paskir
tas į jo vietą. Kalbama apie 
vieną Lietuvį veikėją.

Kele-
nau-

elge-

KITOKIOS APEIGOS
Vakare įvairiose salėse 

nėjimai, prakalbos, paskaitos, 
sveikinimai.

Susirinkimuose sveikina Lie
tuvos vyriausybę mažumų at
stovai linkėdami laimingai 
tvarkyti atgautą kraštą.

Vakare, nežiūrint karo sun
kumų, daugelio namų langai 
iliuminuoti, kuriuose 
vyriausybės narių ir 
karžygių paveikslai.

Baigiasi šventė,
gyventojai namon. Atvykę sve
čiai iš plačios Lietuvos renka
si Į stotį, iš kur kiekvienas 
skuba į savo namus, kad ryto
jaus dieną vėl galėtų griebtis 
darbo. O dirbti reikia daug ir 
labai daug. Siaučiąs Europoje 
karas skaudžiai atsiliepia ir 
Lietuvoje. Lietuvis supranta 
kad jis turi dirbti ir dirbti. Jo 
uždavinys išsaugoti nepriklau
somybę, bet ir atgauti Lietu
viškus kraštus, kurie paliko 
anapus sienos. O tokių kraš
tų, Lietuvos mastu, yra dar 
daug, štai maža statistika li
kusių anapus sienos Lietuvių:

Braslaujos apsk.
Švenčionių
Vilniaus aps. dalyje 
Lydos 
Gardino

Tuo budu SSSR teritorijoje li
ko nemažiau kaip 68,550 Lie
tuvių, neskaitant nutautėjusių 
“tuteišų”.

Vokiečių užimtoje teritorijo
je (Seinų, Punsko, Krasnopo- 
lio, Beržininkų ir kituose vals-

3,050
35,400
10,600
11,300
6,600

SVEIKATA 
LIGONIAMS 

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

kam juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose, jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu že
mėlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M. Zukaitis
334 Dean Bldg. 

Spencerport, N. Y.

I DELLA C JAKUBS j
B (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) U
B Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius. U
p Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. H

Ve- 
sunešamos prie alto- 
Prasideda pamaldos, 

celebruoja Vysk. Matu- 
Katedros skliautuose

B LITHUANIAN FUNERAL HOME B
g 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

| APDRAUDOS REIKALE
S Mes ess»n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

| P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate

E ir Apdraudos Agentūra
S 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 Ill

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
llh

j P. J. KERSIS j
•» 809 Society for Savings Bldg. J

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W 4
T 4
I Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- j

tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą j

įvairios apdraudos-insurance reikaluose. 4
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 3 

* mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- J 
* kitės į mane telefonu arba asmeniškai. 4
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QVEIKI SULAUKĘ LINKSMŲ VELYKŲ! Velykos 

šymet ankstyvos. Vasara bus daug ilgesnė.. Kalė
dų ilgiau, reikės laukti....

Visiems Dirvos skaitytojams, rėmėjams ir drau
gams linkime linksmų, smagių švenčių.

PATRIOTAI 
DZŪKAI

ĄR reikalinga šaukti Amerikos Lietuvių tautinės vi- 
suomenės seimas? Tas klausimas privalo būti iš

spręstas tautinės srovės veikėjų ir laikraščių.
Pataromis dienomis tautiniuose laikraščiuose tilpo , 

Tarpininko straipsnis “Žodis Vidurio Žmonėms”, kuria
me tautinės visuomenės suorganizavimo pareiga siūlo- , 
ma tautiniams laikraščiams.

Tautiniai laikraščiai, suprantama, tą paremia ir 
stengsis tą idėją pravesti iki įsikūnijimo, bet sau į tal
ką privalo kviesti ir kviečia tautinius veikėjus esančius 
įvairiose kolonijose. Kai seimas įvyks, juk tie veikėjai 
turės atstovauti savo kolonijas, savo organizacijas ir , 
padėti spręsti reikalus.

Reikalinga kad į darbą stotų ir musų senieji veikė- 
jai-veteranai ir naujosios gentkąrtės žmonės. Darbo 
visiems bus Įvalias.

Kad tautinei visuomenei reikia organizuotis ir su- 
konsoliduoti savo jiegas parodo tos srovės veikėjų tam 
dedamos pastangos jau per pastarus penketą metų.

Nuo 1934 metais Clevelande įvykusios tautinių. vei
kėjų konferencijos, pradėjus savitarpinius santikius ge
rinti ir nesusipratimus mažinti, tos pastangos davė ge
rus vaisius. Tautinės konferencijos po to laikyta kas 
du metai: 1936 metais įvyko antra konferencija Cleve
lande; 1938 metais — konferencija Scrantone, kuri net 
įsteigė pastovią Tarybą tautinės srovės savitarpinių san
tikių derinimui. 1939 metų Gruodžio mėnesį įvyko dar 
ir specialė konferencija rytinių valstijų tautinių veikė
jų. Kiekviena tų konferencijų davė vis geresnius ir 
geresnius rezultatus.

Dabar prieina laikas kalbėti apie sušaukimą visuo
tino Amerikos Lietuvių tautines visuomenės seimo.

Kada geriausia butų tas seimas sušaukti? Apie tai 
turėtų plačiau pasireikšti tautinių laikraščių redakto
riai ir musų veikėjai. Mintimis pasikeitus, netrukus 
prieitume prie tinkamos išvados.

Seimas galima butų laikyti kartu su SLA. seimu 
Chicagoje šią vasarą, bet gal geriausia tiktų laikyti vi
sai paskirai. Kurie važinėjo SLA. seimuose jau patyrė 
kaip juose laikas sugaišinamas šiaip smulkiems daly
kėliams ir rimtiems reikalams aptarti laiko dažniausia 
nelieka.

Jei šaukti tautinės visuomenės seimą pora dienų 
prieš SLA. seimą, sunku gauti gana delegatų kurie ga
lėtų atvažiuoti visai dešimčiai dienų į seimus, ir tankiai 
patys svarbieji veikėjai neapsiima. Bet daugiau rasis 
veikėjų kurie gali tam tikrais protarpiais pašvęsti po 
dvi-tris dienas visuomeniškiems reikalams.

Jeigu rastume tinkamą laikotarpį pašvęsti tautinės 
visuomenės reikalams išspręsti ir priimti savo veikimui 
planus, be jokių skubinimų, be įtempimo, tikiu galėtu
me atlikti tą paskutinį svarbiausi žygį kokis seka po 
tautinės srovės keturių viršpaminėtų konferencijų.

Mano manymu, tinkamiausias laikotarpis butų La- 
bor Day, kada išeina galima sakyt trys dienos švenčių, 
ir oras tebėra tinkamas automobiliais važinėti. Bet jei 
butų sutarta ant kurios kitos dienos, taipgi ir vietos, tu
rės būti visiems priimtina.

Tautinės visuomenės suorganizavimas lengvai gali
mas, dirva gerai paruošta, tik reikalinga tą idėją nuo 
dabar akstinti pirmyn, pirmyn, ir netrukus mes galėsi
me pasidžiaugti dideliais savo darbo vaisiais.

Tautinėje-vidurinėj e srovėje darbo yra daugybė.
f*

D USIJA ir Italija, kaip paskiausios žinios skelbia, ne- 
trukus gali padaryti savitarpinę draugiškumo su- 

. tartį. Prie to tas abi šalis kursto-traukia nazių viešpa
čiai, ir kaip matyt Stalinas turės nusilenkti Hitleriui ir 
ištiesti Mussoliniui draugišką ranką.

Suomijos-Sovietų karo1 baigimą dalykų žinovai pri
meta Hitleriui, kuris privertęs Staliną nežygiuojant gi
liau į Suomiją kviesti Suomių atstovus į Maskvą tartis 
apie baigimą karo. Juk Rusai, įsisiūbavę galėjo užimti 
visą Suomiją, ar bent jos visą pietinį galą, kur sutelpa 
visas Suomijos gyvybės centras. Rusija tą galėjo pa
daryti, karą ilgiau užtęsdama, bet staiga sutiko su Suo
miais taikytis. Už to kas nors slepiasi.

Už to visko stovi Hitleris, kurio Stalinas liko pa
klusniu bernu. Sako, Hitleris turi vadeles kuriomis 
laiko Staliną pažabojęs, ir jis išvengė Rusijos įvėlimą į 
pasaulinį karą.

Musų. Lietuviški komunistai Amerikoje dabar jau 
bus atsargesni: neims rėkti ir neigti įrodinėjimų jog Ru
sijos caras susiglėbiuos su Mussoliniu. Jie labai išsišo
ko bandydami užginčyti žinias kad Stalinas su Hitleriu 
susibučiavo.

Maža Nashua, N. H., Lietu
vių kolonija, tolima nuo viso 
Lietuvių gyvenimo, kur nėra 
nei garsių veikėjų, nei leidžia
ma jokis laikraštis, kur Lietu
viai yra sunkaus darbo darbi
ninkai su labai mažu uždarbiu, 
audinėse ir kitokiose dirbtuvė
se, išgirdę apie Vilniaus ir da
lies Vilniaus krašto atgavimą, 
šoko į darbą parinkti aukų pa
remti savo broliams, ir surin
ko bei per Lietuvos Generali
nį Konsulatą prisiuntė $555.55.

Tuo savo pasidarbavimu Na- 
sua Lietuviai, kurie didelėje 
didumoje yra Dzūkai, nustūmė 
į užpakalį ir Chicagą, tą “Lie
tuvių Sostinę” Amerikoje, ir 
išdidų New Yorką-Brooklyną, 
ir Bostoną, kur išeina net po 
kelis Lietuviškus laikraščius. *

Nashua Dzūkai, pasirodo, 
yra kilnesni, patriotingseni 
Dzūkai negu kitų Lietuviškų 
kolonijų Dzūkai. Kas yra su 
kitais Dzūkais, sunku spėti.

Vienas labai nuostabus da
lykas apie visus Amerikoje 
gyvenančius Vilnijos Dzukus 
kalbant yra kad ir tas jog jie 
visai neparodė jokio džiaugs
mo dėl savo gimtinio krašto 
prijungimo prie Lietuvos, ir

nei kiek nesujudo siųsti net sa
viškiams giminėms pinigų.

Dirvos Agentūra, paveizdan, 
kuri perdaug metų siunčia pi
nigus į Lietuvos visas dalis, 
nuo Vilniaus atgavimo nesulau
kė nei vieno vietinio Vilniečio 
nei iš kitų Amreikos kolonijų 
kurie butų atėję pasiųsti sa
viškiams pinigų, nors į kitas 
visas Lietuvos dalis siuntimas 
eina po senovei.

Kame dalykas su kitų kolo
nijų Dzūkais? Gal jie dar ti
ki kad nei pinigai nei laiškai 
negalima į Vilniją siųsti, ar 
nežino kurių tėviškės perėjo į 
Lietuvos pusę? Jei nežino, lai 
teiraujasi, bet lai DARO ką 
nors, nes dėl jų nežinės čionai, 
labai nukenčia jų namiškiai^ 
kurie gal su ašaromis diena iš 
dienos laukia gimtinėje bakū
žėje laiško ar dolario-kito pa
ramos nuo savųjų iš Amerikos.

MIŠKO IŠTEKLIAMS Lie
tuvoje nesant dideliems, o pa
reikalavimams gausiems, že
mės Ūkio Ministerija nustatė 
j ieškoti priemonių krašto miš
kingumui padidinti ir 
medegos suvartojimui 
žinti. Nuo ateinančio 
rio visi ūkininkai bus 
tinti apsodinti mišku 
ukiui netinkamus plotus, šlai
tus, kelius, sodybas ir tt. Mi
nisterijos instruktoriai 
patarimų kaip tai atlikti, 
dėsnius plotus netinkamus že
mės ukiui ministerija iš ūki
ninkų atpirks ir pati apsodins 
miškais. Kuro sutaupymui gy
ventojai bus skatinami staty
ti tinkamesnes krosnis (pe
čius).

miško 
suma- 

pavasa- 
paska-
žemės

duos
Di-
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CUV. VALSTIJOS pasiryžusios palaikyti “moralinį” 

embargo prieš Rusiją, nors Rusų-Suomių karas pa
sibaigė. Amerikoje kyla didesni ir didesni reikalavimai 
nutraukti santikius su Maskva. Amerika nori tęsti il
giausia kiek galima draudimą parduoti Rusijai orlaivius 
ir kitokias būtinas karo reikmenis. Tas draudimas gal 
pasiliks iki visiškai Eurouoje .vyks taika.

MUSŲ GRETOS
Tau, Tėvyne, mus meilė kaip reta. 
Tau mus darbas, troškimai, jausmai 
Ir tos gretos, dainuojančios gretos, 
Kad galėtum žydėti ramiai.

Musų kelias ne rožėmis klotas, 
Musų kebas — drąsuolių kova. 
Musų kelias — laimėjimų plotai, 
Musų kelias — visa Lietuva.

Mes už brolius, už amžiną jurą, 
Mes už garbę brangios Lietuvos.
Musų gretos, būriai susibūrę
Už šią žemę šventai sukovos.

“Tr.” Kazys Sabalis.

LIETUVA NE MIRTI KĖLĖS
Jei Lietuvis tu esiu, 
Garbinki Tėvynės vardą, 
Degki Lietuvos dvasia, 
Spausk delne dei laisvės kardą!
Juk tik laisvė, kaip dangus, 
žvaigždėmis nužarsto kelią, 
Gena burę per bangas, 
Saulės džiaugsmą sieloj kelia.
Tik Tėvynė, jos dvasia 
Saldo širdį mums paguoda, 
Sako kad toksai esi, 
Amžinos gyvybės duoda.
Tik laisviems dienos nedaug, 
Vien tik laisvėj žydi gėlės.... 
Musų priešai, eikit lauk! 
Lietuva ne mirti kėlės!
Ji gyvens jau amžinai!
Taip jai sako vyčių kryžiai, 
Vilniaus dvasios milžinai
Mirt už laisvę pasiryžę.
Jei šalies sūnūs esi, ( 
Nešk Tėvynės didžią auką, 
Degk audringa jai dvasia, 
Saugok jos namus ir lauką!
Tik laisviems dangus gražus, 
Vien tik laisvėj žydi gėlės..., 
Ką laimėjom — nebežus! 
Lietuva ne mirti kėlės!

Tr.” • Petrai Vaičimug..

ALFONSAS GELMĖ-BRAZIULIS.
* \\

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

mo-
Bet

M. K. čiurlionies kuriniai nežino jokios 
kyklos, jis yra savitas, pats ją sukūręs, 
niekas jo negalės sekti, kas dažnai atsitinka su 
didesniais dailininkais. Jis buvo ir amžinai pa
siliks meno pasaulyje vienas, ir nepasiekiamas. 
Nes jo niekas pasekti negali.

Prie pabaigos dar keletas minčių apie M. K. 
Čiurlionies muzikos kurinius. Bet deja, šioje 
srityje man netenka nieko savo pasakyti. Per- 
menkai nusimanau apie garsų pasaulį, kad ga
lėčiau ją apibudinti ir įvertinti savo mastu. 
Tenkinsiuos kitų autorių atsiliepimais.

V. žadeika, muzikos žinovas, apie M. K 
Čiurlionies muzikos kurinius, juos išpildant vie
name koncerte, sako: “Pirmiausia išpildė ketu
ris fortepiono kurinius, miniaturinius formoje, 
bet kurie savo vidujiniu turiniu, gilumu, bei ori
ginalumu gali susilyginti su didžiausiais kuri
niais. Labiausia jų žymėjosi dideliu originalu
mu paskutinis. Toliau ėjo orkestrinis kūrinys, 
simfoninė poema “Miškas”. Iš pavadinimo ga
lima butų manyti kad tai programinis kūrinys
— miško orkestro slaptingumui bei grožiui pa
vaizduoti ūžesių imitavimai; vienu žodžiu, per
nešimu miško į koncerto salę, kame kūrėjas 
tampa tik tarpininkas. Deja, čionai yra kitaip. 
Miškas yra tas tarpininkas, ta priemonė, arba, 
tikriau sakant, alegorija, per kurią gautas įs
pūdis įgyvendintas įkvėpimui kūrėjo sieloje 
yra pernešamas ir išreiškiamas viena meno for
mų. Ir čionai tas asmeninis pasaulis, sudarytas 
kūrėjo sieloje, yra išreikštas pasaulio tonu, kui 
ir žymisi aukščiausias menas, sudarąs sąvok? į

— menas menui. Dabar, imant kurinį iš tekni > 
kinės pusės, matosi jog didžiųjų minčių įgyver 
dinimui ir išreiškimui turėta didelių sunkeny 
bių, dėl to susidarė nepertobuli forma ir prie
monės, kuriomis išreiškiama savo mintys. Tas 
dar nežemina paties kūrėjo; atbulai, mes klau
sydami tos poemos, rodančios nepertobulą for
mą, turime stebėtis Genijaus galia, reiškiama 
kiekviename takte 
originalumą.”

Kitas muzikos 
dius Pressas, apie
muzikalę poemą panašiai atsiliepia:

“Čiurlionies ‘Miškas’ įkvėpta, kupina fai 
tazijos ir jausmo poema, bet ji monotoningi 
šiek-tiek be formos ir joje vis tik atspindi nevi 
sai sveika netaiku mirusio žymiausio muziko ii 
dailininko sela”.

Aš manau kad pakaks tų pacituotų minčių 
apie poemą “Miškas”, o didesnių kurinių kele
tas, tarp jų šiurpi poema “Jura” ir kt. ir mes 
susidarysime sau neabejotiną nuomonę kad M. 
K. Čiurlionis kaip tapyboje taip ir muzikoje 
yra toks pat didis ir originalus kūrėjas.

Ir stebiesi šiądien žmogus kad musų tarpe 
gyveno ir vargo toksai dvasios milžinas kaip

M. K. Čiurlionis,AKVARIJUS (iš zodiako)

M. K. Čiurlionis. O reikia tikėti kad jisai 
paskutinis bus: musų atgyjanti tauta garsi 
čių žygiais, išugdys ne vieną žmogų kuris 
mus pragarsins naujais žygiais, naujame 
venime.

no 

bo- 

vėl 

cr vor

ČIURLIONIES KURINIŲ LIKIMAS
Liūdnas ir vargingas buvo M. K. Čiurlio

nies gyvenimas. Dar liūdnesne, traginga jo an
kstyva mirtis. Nemažiau liūdnas, net tragin- 
gas, ir jo kurinių likimas. Muzikos kuriniai iš
blaškyti, išmėtyti, žūsta atskirų žmonių ranko
se. Gi jo tapybos kuriniai, visur vežioti, dėl ku
rių nemaža varžytasi, posėdžiauta, — ilgą laiką 
kalėjo drėgnuose kambariuose, pelėj o ir pamažu 
bluko stebuklingos jų varsos. Visuomęt aš pri- \ 
siminsiu tą ankštą, mažą ir drėgną kambarį 
(Maironio g. 3, Kaune), kame, parvežti iš Mas
kvos, kalėjo M. K. Čiurlionies paveikslai. Dar 
ir šiądien man akyse stovi betvarkiai pakabin
tas nepridengtas didysis “Rex”, apie jį vora-

žinovas, Profesorius Ark 
tą pačią M. K. Čiurlionio.

bei frazėje, sudarant ret

SKORPIONAS (iš zodiako) M. K. Čiurlionis.

intrigavo 
genda M. 
metu pa- 
nors tokį 
kartą ka-

TAURAS (iš zodiako). .........

tinkliai, šiukšlės ir sudaužyti dievukai.... Nie
kas jo nedangstė. Tie žmonės kuriems buvo 
pavesta kuriniai globoti, ginčijosi ir 
vienas kitą. Kaltino vienas kitą kad 
K. čiurlionies kuriniai, nors tuo pačiu 
tys leido jiems puti, nepridengtiems, 
menką darbą galėjo atlikti kiekvieną 
da tik ateidavo į “M. K. čiurlionies dvasios ka
lėjimą”.

Dabar visi žinomi ir turimi M. K. Čiutuu- 
nies kuriniai jau tvarkingai sutalpinti Vytau
to Didžiojo Mųzejuje. Iki perkeliant į muzejų, 
tie keliolika metų buvo išdėti čiurlionies Gale- 
Toje žaliajame Kalne, Kaune.

^PIRMUTINIS PAŠTAS Suv. Valstijose 
?•. buvo įsteigtas Bostone 1639 metais..
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Lietuva Rengiasi Užmegsti Artimus Ryšius su Amerikos Lietuviais

Vilniaus Istorijos Trupiniai

— Lietuvos Aidas 
rašo:
nebe nuo šiądien 
kad tauta kurios

(Tęsinys iš pereito nr.)

VYTAUTO IR JOGĖLOS TAIKA

TZRYŽIUOČIAI gavę Vytauto raštą kuriuo jie 
įgijo Lietuvos žemės kraštus, tuojau puolė

si ties Kaunu statyti savo pilį, o tą užbaigę pra
dėjo veržtis Lietuvos gilumon ir Kernavos apy
gardas nuterioję kuomet gryžo namon, ties Vil
kija jiems pastojo kelią Didis Kunigaikštis Jo- 
gėla ir jo brolis Skirgėla, su savo kariuomenė
mis. Ištikus kovai, Lietuviai užpuolimus nuga
lėjo, ir mūšių lauke kritus Ragainės komanduo
to j ui Balderstein su 23 vyčiais ir daugybe Vo
kiečių kareivių, kryžiuočiai turėjo iš kovos pa
sitraukti. Visi jų atgabenti ginklai ir Lietuvo
je suplėštos gerybės teko pergalėtojams Lietu
viams.

Tuo savo pralaimėjimu kryžiuočiai nors nu
siminė, bet ilgai nelaukę griebėsi saloje prie Du
bysos įtakos statyti naują pilį, kurią pastatę 
praminė vardu Marienwerden arba Marijos sa
la, ir pasirengę iš ten Jogėlą kariauti, su Vytau
tu padarė naują sutartį, sulyg kurios kryžiuo
čiai užkariavę jo tėvo valdytus kraštus turėjo 
atiduoti jam valdyti, o tie kraštai, Vytautui mi
rus, turėjo pereiti valdžion jo brolio Žibanto, o 
jei tas nepaliktų įpėdinio, tada tie Lietuvos kraš
tai turės pereiti kryžiuočiams. Tą sutartį pasi
rašė kryžiuočių tlidis mistras, kuris apie tai raš
tu pranešė ir popiežiui Urbonui VI, o tas visa 
tai užgirdamas, mistrui atsiuntė kilnojamą alto
rėlį, prie kurio abaze turėjo būti laikomos mi
šios.

Tokiu budu Vytautas tapo kryžiuočių va
salu, bet nekaip ėjosi ir Lietuvos Didžio Kuni
gaikščio soste sėdinčiam Jogėlai. Nors Vytau
tui Trakus atėmė ir kryžiuočius ties Vilkija nu
galėjo, tačiau prieš save jautė neapikantą viso
se pusėse, ne tik svetur bet ir namie — pačioje 
Lietuvoje; piktinosi juo visi ir visur, labiausia 
už nužudymą garbingo Kęstučio ir išteriojimą 
jo giminės'. Tat Jogėla visose pusėse matyda
mas sau neapikantą ir pavojų, nusiminęs ir su
sikrimtęs, pasiryžo susitaikyti su didžiausiu sa
vo priešu, Vytautu. Siuntė pas jį savo pasiun
tinius ir kvietė jį prie taikos, pagaliau raštu 
prižadėjo jam ne tik grąžinti Kęstučio valdytus 
kraštus, bet dar pridėjo Lucką ir visą Voliniją.

Vytautas gyvendamas pas kryžiuočius Ma
rienburgo pilyje ir nematydamas iš kryžiuočių 
sau naudos kiek reikiant, gi dabar gavęs savo 
broliuno Jogėlos taikos išlygas, atgimė tėvynės 
meilėje ir pasiryžo ne tik su Jogėla susitaikyti, 
bet dar ir pačius kryžiuočius apvilti. Pasiren
gęs neva kariauti Trakų kunigaikštį Skirgėlą, 
surengė didelę puotą, kurion sukvietė kryžiuočių 
didimus iš Georgenburgo Ir Ragainės komen
dantūrų, o puotai įpusėjus Vytauto švogeris 
Sudmantas su Lietuvių pulkais netikėtai užpuo
lęs pilį, jos įgulą išžudė ir įsiveržęs puotos sa- 
lėn, Vytautui matant patį komanduoto ją su vi
sais pilių viršininkais apkalęs paėmė nelaisvėn 
ir pačią pilį sudegino. Paskui Vytautui įsakius 
Lietuviai užpuolę Marienburgo pilį, ten taip pat 
apsidirbo. Butų paėmę dar ir kitas pilis, bet 
žvejams visur paleidus žinią kas atsitiko su Ma
rienburgu, Lietuviai turėjo susilaikyti.

Tačiau Vytautas su savo pulkais ėmė lauž
tis į Marijos salą, kur netrukus atvyko Skirgė
la ir dar 11 kitų karvedžių su savo pulkais, ku
riems susivienijus pradėta veržtis į pilį. Kovos 
tęsėsi keturias savaites ir Lietuviams užtven
kus visas Nemuno seklumas kad kryžiuočiams 
maistas ir kitokia pagalba negalėtų pereiti, 1384 
metų Rugsėjo 27 dieną Vokiečių pilies įgula pa
sidavė Lietuviams. Kovose Vokiečiai neteko 55 
vyčių ir 223 didžiūnų. Visi ginklai, arkliai ir 
kariški padarai teko pergalėtojams Lietuviams.

Čia teko Vytautui susitikti su Jogėla, ku
ris besidžiaugdamas karo laimėjimu, Vytautą 
net kelis kartus pabučiavo ir čia pat galutinai 
su juo susitaikė. Jogėla ypatingai džiaugėsi kad 
gavo sau narsų karvedį, Vytautą, kuris buvęs 
jam didžiai pavojingu ir kryžiuočiams reikalin
gu, daugiau* su jais 'jau nesusidės. Gi Vytautas 
taip pat džiaugėsi kad po visų vargų už tėvynės 
rubežių, galiaus susilaukė progos gryžti į savo 
šalį turėdamas teisę valdyti savo tėvų jam pa
liktą Lietuvių žemės dalį. Dabar reikėjo tik iš
tvermės pergalėti iki tol Lietuvoje susikurusius 
nerimavimus ir išblaškyti tarpusavinius vaidus 
mažųjų kunigaikščių, ir tiesti ranką pasiekimui 
vyriausios valdžioj kurios vadelės iš Jogėlos

Vytautas Didysis (dar vienas jo atvaizdas)

rankų kaskart vis labiau slinko Lenkų pusėn, 
suprantama, ne be Lenkų politikos.

Vytautas tikėjosi savo tikslą atsiekti, nes 
jį rėmė visi Lietuviai, o ypatingai žemaičiai juo 
pasitikėjo kaipo garbingo Kęstučio sunum.

V. S. Jokubynas.

LIETUVOS KARALIAI
Istorikas Jonas Matusas, pasiremdamas se

nais dokumentais, įrodo kad ne tik Gediminas, 
bet ir Vytenis, Kęstutis su Algirdu, ir Vytautas 
buvo vadinami Lietuvos karaliais.

Vytenis, Gedimino brolis, pagal Dusburgą 
1293 metais vadinamas “karaliaus sunum”, o 
kryžiuočių užrašuose visuomet tituluojamas 
“Lietuvių karalium” (rex Lethowinorum). Tas 
rašoma ne tik Dusburgo bet ir Jarošino, Sam- 
bijos kanauninko, Wigando Marburgiečio, ir ki
tų kronikose.

Gedimino susirašinėjimuose, sutartyse su 
Rygos arkivyskupu, Eželio ir Tartu vyskupais, 
Livonijos kryžiuočiais, Danijos viršininku, Ryga 
ir su Domininkonų ir Pranciškonų ordinų atsto
vais (1323 metais) vartojama sakinys, “Gedi
minas, Lietuvių karalius, siunčia ramybę Vieš
patyje ir sveikinimą”. Naudojama antspaudas, 
kuriame atvaizduota Gediminas sėdys soste su 
vamiku-karuna dešinėje ir skipetru kairėje, o 
po 
vo

KAUNAS. 
Vasario 9 d.

Musų jau 
yra aksioma
tautiečių' tokis didelis procen
tas — žinovų apskaičiavimu 
siekiąs iki 40% — gyvena už 
valstybinių ribų, arčiau ar to
liau, ko ne po visą platųjį pa
saulį išsisklaidęs, — kad šito
kia tauta negali aktyviai ne
sirūpinti savo kraujo, kalbos ir 
dvasios bendruomenės nariais. 
Taigi, ir pati šios tautos suda
rytoji valstybė nieku budu ne
gali būti abejinga, kaip savai
me suprantama, ne tik savo 
piliečiais, gyvenančiais užsie
niuose, bet ir savo tautiečiais, 
kurie dar nėra nutraukę savo 
tautinį kamieną, kurių dauge
lis gyvai tebesisieloja tėvynės 
’ikimu ir reikalai^, kurių ne 
vienas tebesvajoja vėl kada 
namon sugryžti.

Lietuvių tauta užima vieną 
iš pirmųjų vietų tokių, taria u:, 
išeivių tautų tarpe. Nepriklau- 
somybės atkūrimo metais ji 
jau yra labai konkrečiai paju
tus savo gausių išeivių morali
nę ir materialinę paramą, — 
nuoširdžios pareigos ir, gal būt, 
skolos atlikimą savo tėvynei.

Vėliau, laikams ir sąlygoms 
besikeičiant, jau pati sustiprė
jus tėvynė pastebėjo kad jos 
išeivija yra reikalinga tokios 
pat nuoširdžios, ypač morali
nės paramos, o tam tikra pra
sme ir skolos grąžinimo 
anksčiau teiktą pagalbą.

Šio bendradarbiavimo 
tėvynės ir išeivių niekas 
Ii neigti ar įžiūrėti jame 
žymių, nesuderinamų su 
tautiniais tarpvalsty b i n i a i s 
bendradarbiavimo p a p ročiais. 
Ypač to negalima prikišti Lie
tuvai, kurios rūpinimasis savo 
kraujo ir kalbos išeiviais yra 
išimtinai dvasinio ir kulturinm 
pobūdžio ir kuris absoliučiai

už jų

tarp 
nega- 
kokių 
tarp-

jokiai musų tautiečius priglau
dusiai valstybei negali sudary
ti jokių nei ūkinių, nei politi
nių pavojų. Pagaliau, kiekvie
na valstybė šiais laikais gal 
daugiau negu kada nors nepa
miršta savo išeivių.

Musų dvasiniai ir kultūriniai 
kontaktai su Lietuviais išei
viais kai kam atrodo esą stip
rus, nuolatiniai ir savaime su
prantami. Ištikrųjų, juos vi
si gauname stipriau pajusti kai 
kokie nors smūgiai ištinka mu
sų šalį ar kai kur artimuose 
ar tolimuose užsieniuose Lie
tuviai ima skaudžiau kentėti. 
Kraujo balsas tuomet atsilie
pia. Betgi vis dėlto šie kon
taktai nėra, tokie kokio visuo
tinis Lietuviškumo interesas 
reikalautų ir kokio patys išei
viai norėtų.

Nemaža jau buvo mėginta ir 
j ieškota priemonių ir organi
zacinių būdų deramam tėvynės 
ir išeivių dvasiniam ir mate
rialiniam bendradarbia v i m u i 
palaikyti. Tam tikslui bend
romis pastangomis yra įsikū
rus ir vadinama Draugija Už
sienio Lietuviams Remti. Įvai
riose “Lietuvių Dienos” užsie
niuose, “Užsienio Lietuvių Die
nos” Lietuvoje, viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresai, tautinės 
olimpiados, etc., šiuos kontak
tus stengėsi plėtoti ir dažnin
ti. Tačiau viso to nėra per
daug, o aiškiai permaža. Ypač 
dabar, kai neramių Europos su
kuriu akivaizdoje, Lietuvos 
valstybės ir Lietuviškumo iš
silaikymas privalo keliariopai 
aktingesnio . visų Lietuvių, kur 
jie tik butų, dvasinio susibū
rimo ir bendro pasiryžimo vi
somis priemonėmis ir visomis 
turimomis jiegomis ginti ne
priklausomą buitį.

Šiądien naujų aplinkybių ir 
uždavinių akivaizdoje tenka 
pagalvoti apie stipresnes ir gy-

vybingesnes institucijas, 
rios rūpintųsi visų Lietuvių iš
eivių reikalais, abipusiu me
džiaginiu ir dvasiniu rėmimu, 
darbo organizacija ir visais 
tais klausimais kurie išeivius 
domina 
Lietuvą 
nančiais 
va šiais
atidų vyriausybės susidomėji
mą, kuriai svarbu kad minė
tos pastangos nebūtų palaidos, 
išblaškytos ir sezoninės. Šia 
kryptimi jau netolimoje atei
tyje lauktina ir konkrečių žy
gių, duosimu pradžią planin- 
gesnei tėvynės ir išeivių 
dradarbiavimo politikai.

jų tėvynės likimu, o 
— savo kitur gyve- 
tautiečiais. Iniciaty- 
klausimais yra radus
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LIETUVA TURĖS
CUKRAUS FABRI

KUS

5

KAUNAS.—Lietuva jau turi 
du cukraus fabrikus: Mari
jampolės, ir prie Kuršėnų. Tre
čias fabrikas galutinai nusta
tyta statyti Panevėžyje. Ket
virtam jieškoma vietos apie 
Alytų. Į vakarus nuo Alytaus 
Ūdrijos, Krokialaukio ir Sim- 
'0 apielinkėse esama daug tin
kamų cukriniams runkeliams 
auginti žemių.

Patirta kad rimtai galvoja
ma ir apie pfenktą cukraus fab
riką, kuris taip pat butų str 
tomas Suvalkų krašte, šis fa 
’mikas cukrų gamintų ekspor
tui. Pav. Estai negali plėsti 
savo cukraus gamybos, nes 
pas juos cukriniai runkeliai nė
ra užtektinai cukringi. Tuo 
tarpu Alytaus, Marijampolės 
ir kitų Suvalkijos kraštų žemė
se auga didelio cukringumo 
runkeliai ir čia pramonė plės
tina.

VAJETUMANO, kas atsiti
ko! Maskva ir “visagalis” ca
ras Stalinas padarė labai dide
lę klaidą! Jis ėmė ir pasirašė 
taiką su Suomijos senąją pat
riotine vyriausybe, kurią buvo 
“panaikinęs” ir įsteigęs savo 
sovietišką “valdžią” kur tai 
Suomijos patvoryje. ...

Raudonkaklių Vilnis nori pa
rodyt džiaugsmo iš tos taikos:

“Ne Stalinas skrido į Helsin
kį, bet Helsinio valdžios atsto
vai turėjo skristi į Maskvą.. .. ”

Taip, Helsinkio, dėl to kad 
Stalinas kvietė Helsinkio val
džios atstovus, o ne tos savo 
išperėtos Suomių “sovietiškos” 
“valdžios” atstovus.

Tikra misterija kas galėjo 
atsitikti su ta sovietiška “val- 

ar ji pakėlė rrrevoliu- 
M°skva ir atsisakė 
taikytis, ar 
užtikusios

Supa

Uia” 
pijo Tvipš 
su Stalinu 
patvoryje 
surijo....

gal ją 
kiaules 
Garba.

PAJIEŠKOJIMAI

n

Lietuvos
New Yorke

BIRELIS

1920 m. gyvenęs Mil-

n.
Jurgis, atvykęs 1920
1930 m. buk tai mi-

Generalinis Kinsulatas 
pajieško šiuos asmenis: 
Kazys, žinomas dar kaip 

Charles Baker, į Ameriką atvykęs
1913 m. ir iki 
’.or, N. Dak.

NAVICKAS 
ir 1929 ar

-ęs. Prieš mirtj gyvenęs Thomas, 
W. Va., bet jo mirtis vietinėse įstai
gose nėra užregistruota.

PAKELTIS Baltrus, kilęs iš Užu- 
įnių k., atvykęs 1913 m. ir gyve
ns Chica<zoj.
ŠATEIKIS Jonas, kilęs iš Biržų, 

atvykęs 1904 m., gyvenęs Philadel
phia, vėliau apie jį žinių neturima.

Kai kuriems iš jieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai kurie 
gali tekti svetimiems neatsiliepus 
teisėtiems įpėdiniams. Jieškomieji 
•’.rba apie juos žinantieji maloniai 
'rašomi rašyti:
LIETUVOS GEN. KONSULATAS 
16 W. 75th St. New York City.

vaizdu parašas, “Antspaudas Gedimino, Die- 
malone Lietuvių ir Rusų karaliaus”.
Turima be to popiežiaus Jono XXII laiškas 

Gediminui iš 1323 m. Birželio 1 d., adresuotas 
sekamai: “Jonas vyskupas, etc....... kilniam ii
didingam vyrui Gediminui, Lietuvių ir daugumo 
Rusų garbingam karaliui”. Popiežius ir kitais 
atvejais, pavyzdin, tvirtindamas Gedimino su
tartį su Livonijos valdovais, vartojo tą patį 
terminą. Karalium Gediminą vadino ir popie
žiaus pasiuntiniai, taip pat Lietuvos kaimynai 
Livonijos ir Prūsijos vyskupai su tų valstybių 
viršininkais.

Popiežiai tais laikais buvo vieninteliai tu
rėję teisę suteikti arba atimti karaliaus titulą. 
Taigi karaliaus vardas ar rangas nebuvo susie
tas su vainikavimo apeigomis, o užteko kad jį 
praktikoje pripažino aukščiausias bažnyčios au
toritetas.

Vokiečių metraščiai ir Algirdą su Kęstučiu 
vadina karaliais. Jogaila, dar prieš tapdamas 
Lenkijos karalium, turėjo antspaudą su įrašu, 
“Jogaila, Dievo malone, karalius Lietuvoje”.

Esą užtikta šaltiniuose kad ir Vytautas 
taip buvo tituluojamas.

Taigi, kaip matyti, karaliaus Mindaugo ti
tulas buvo perėjęs ir jo įpėdiniams.

Tik po Krėvos unijos, Lenkijos politikai ėmę 
griežtai skirti karaliaus ir didžiojo kunigaikščio 
terminus ir nustatę bei įvedę praktiką jog ka
ralius esąs aukštesnis už didį kunigaikštį.

Vytautui karaliaus titulą, kaip žinia, pri
pažino Romos Imperijos imperatorius Zigmun- 
tas, tik, Lenkų iškeltam aiškinimui užkirsti ke
lią, pasiūlė ir formaliai apsivainikuoti, kas, kaip 
istorija sako, neįvyko Lenkams pavogus iš Ro
mos’ atgabenamą karališką karimą.

ĮDOMI ISTORINĖ APYSAKA IŠ NARSIŲ 
PRŪSŲ KOVŲ SU KRYŽIUOČIAIS

Prisilaikydami nusistatymo duoti Dirvos skaitytojams istori- ® 
nes apysakas, šiuomi pranešame kad gavome vieną Lietuvoje @ 
išleistą, lengvai parašytą, M. Springborn’o apysaką, “PASKU- © 
TINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”, lengvą skaityti, aiškiai supran- @ 
tarną, ir pasitikime kad ji jums patiks. — Prusai, kaip jau ži- © 
noma, dabar Vokiečių-Germanų gyvenamame Pabaltijo krašte, © 
buvo Lietuvių kilmės žmonės, garbino tuos pačius Lietuviškus @ 
dievus, ir iki buvo laisvi su Lietuvių kitomis gentimis palaikė © 
artimus ryšius. — ši istorinė apysaka vaizduoja Prūsų pasku- © 
tinį sukilėlį, laisvės kovotoją, apima meilišką prietikį kryžiuo- © 
čio narsuolio su Lietuvaite. Apysaka pamokinanti ir įdomi. ©

LAIKU 

laiku, todėl 
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

“PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS”

PRADĖS EITI DIRVOJE TRUMPU

Ši istorinė apysaka pradės eiti Dirvoje visai trumpu 
primename Dirvos skaitytojams pasirūpinti atnaujinti

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:

‘DIRVA
6820 Superior Avenue

9
ii

Cleveland, Ohio

i ■ ..................f

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

'>34 Michigan Av. Dayton, O

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
\

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Avė.)

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

C.
1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namu 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 pOtomnc 6899



DIRT A

į VIETINĖS ŽINIOS

Atviras Laiškas Kores
pondentei Gintarei

Labai malonus tamstos apra
šymas Lietuvių Dienos, Vasa
rio 18 d. Jau daug kartų gra
žius žodžius tarete spaudoje: 
Lietuviais esam, mylim tą ša
lį kur musų tėvai gyveno, seni 
ir jauni liudyti gali. Vasario 
18 d. yra didžiai laukiama, nes 
tai Lietuvos džiaugsmo diena, 
Lietuvos žmonių minčių sujun
gimo diena. Lietuvių Diena 
šiais metais mums Lietuviams 
teikia didesnio džiaugsmo ne
gu pirmiau: jau Vilnius musų, 
jau musų trispalvė vėliavė, ir 
tt.

Perskaitykit savo žodžius są
žiningai, paskui atsakykit gra
žiomis eilutėmis kas gavo kiek 
naudos iš tų 500 atsilankiusių 
kurie užsimokėjo po 25c, kaip 
tame laikraštyje rašyta. Ko
kiu tikslu Lietuvos Diena buvo 
rengiama: ar pasipelnyti, kada 
biedni žmonės suėję sumokėjo 
įžangą tikėdami kad iš tų pi
nigų bus paskirta nors kiek 
pagelbėjimui musų brolių te
nai, toje gražioje tėvynėje pa
tekusių vargan.

Butų tikrai malonu sužinoti 
kas sunaudoja tokių Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimų

įžangos pinigus, ar biedni Lie
tuvos žmonės, ar vienas kas, 
kam ir tos gražios eilutės ski
riamos ir pagyrų koresponden
cijos. Taipgi butų gera kad 
pasirašytumet savo tikrą pa
vardę, kad mes visi žinotume 
tuos rengėjus ir jų tikslus.

Aš pasilieku, švento Roko 
šunelis, ir dar kartą klausiu ar 
gaus biednas nors centą iš tų 
Vasario 18 parengimo pinigų?

Alekas Banys,
V. G. F. pirm.

LIETUVIŲ SALĖS
REIKELAI

\

CHARTER LEVY 
BALSAVIMAS 

KOVO 27

MĖSINYČIA
Jei norit geros mėsos, ku
ri yra šviežia, ir kaina pri
einama, kreipkitės

CARL R. RICKERTS 
Meat Market

15717 Lorain Avė.

Paruošus specialį City Char
ter Levy, kurios balsavimas 
bus Kovo 27 d., miesto valdy
ba prašo visų balsuotojų ją pa
remti. Tie pinigai tik keliais 
centais padaugina taksus kiek 
mokėta už pereitus metus, bet 
bus mažiau negu mokėta 1936 
metais. Taipgi nuo vandens 
bilų bus nuimta tie 40 nuoš. 
kuriuos iki šiol reikėjo mokė
ti, ir ką iki šiol žinojot kaipo 
“vandens kainos pakėlimą”.

Tas priedinis mokestis prie 
vandens bilų buvo ne už vande
nį bet už sewage arba, išmatų 
sunaikinimo įstaigos įrengimą. 
Dabar tie pinigai bus nuimti 
nuo vandens bilų ir pridėti prie 
pusmetinių taksų bilos.

Toliau, iš tų naujų taksų bus 
išlaikoma 165,000 vyrų, mote
rų ir vaikų, neturinčių ir ne
galinčių dirbti.

Prie to, tie taksai bus dalis 
tų pačių taksų kurie buvo nu
balsuota pernai, o šymet pasi
baigė ir reikia vėl už juos bal
suoti, sako miesto valdyba.

K. STONIS
RESTAURANT

Mes Turime
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PYTHIAS
CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais 

J. Verbyla ir A. CiutelS 
savininkai.

JŪSŲ PASIRINKIMUI

Velykoms
REIKMENŲ

Vyrams ir Vaikinams
SKRYBĖLĖS

Vėliausių pavidalų, Pavasa
rinių stilių, po

$1.95 — $2.95 — $3.95

MARŠKINIAI
^Gražus, įvairių spalvų ir pa-j 
prasti balti, po

$1. - 1.35 - $1.65

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

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, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. i

KAKLARAIŠČIAI
Naujausių stilių 2 už $1.25

KOJINĖS
Gražios pavasarinės, margos 
ir vienspalvės 3 už $1.00

APATINĖS KELNAITĖS 
arba Marškiniai 3 už $1

VAIKAMS K&E MARŠKINIAI
Geri, stiprus, balti arba pa
marginti, 79c 2 už $1.50
ILGOS KELINĖS $1.95 

mieros 14 iki 18 metų.
PILNAS Pasirinkimas Vyrams 
ir Vaikams Kelnių, Smulkių 

devėjamų reikmenų

DYKAI! Green Stamps su 
kožnu pirkiniu.

(Priimam ir iškeičiam pilnas 
Štampų knygeles.)

THE
KRAMER & REICH

COMPANY
7010 Superior Avė.

SALĖS SUKAKTUVIŲ 
BELAUKIANT

Praėjusiame “Dirvos” num. 
buvo paminėta apie Lietuvių 
Salės Bendrovės reikalus. Dau
gumas žmonių atkreipė į tą ra
šinį savo dėmesį, bet bendrai 
imant dar ne visi.

Dar daugumas musų žmonių 
nepasitiki savo jiegomis. To- 
kis žmonių bailumas daro kliū
tis jų pačių gyvenime.

Brolau Lietuvi Clevelandie- 
ti, ar ištikro jau skaitai savo 
gyvenimo paskutines valandas? 
Jeigu taip tai mes patys sau 
darome didelę skriaudą. Musų 
pačių tarpe yra žmonių kurie 
lankosi kitose Lietuvių koloni
jose, daug mažesnėse kaip Cle- 
velandas, ir patiria kad ten 
Lietuviai daug geriau stovi vi
sais atžvilgiais, ypač savo sa
lių išlaikyme, negu mes Cleve- 
landiečiai.

Klausimas dėl ko taip? šis 
atsakymas mums Clevelando 
Lietuviams yra labai sunkus, 
ir tikrai sunkus. Ir mes visi 
jį gerai suprantame ir žinome, 
bet mums visiems trūksta drą
sos išsireikšti.

Štai geriausia mums išeitis. 
Jeigu jau mes norime tą klau
simą palikti ramybėje tai mu
sų asmeninė pareiga yra Lie
tuvybės klausime pasiduoti vie
nas kitam ranką ir laikytis iš
vien. Nelaukime jokių gera
širdžių kurie mums ką duotų 
ar už mus dirbtų, nes jų nėra 
ir nebus.

Šį pavasarį sueina 20 metų 
kaip mes įsigijome Lietuvių 
salę ir tų sukaktuvių paminėji
mui rengiama vakaras Gegu
žės 12 dieną. Musų kaipo su
sipratusių Lietuvių pirmutinė 
pareiga yra parodyti savo pat- 
triotizmą čia pat namie, tarpe 
savųjų. ‘

Clevelando Lietuvių kolonija 
yra didelė. Pasidarbuoti Lietu
vių reikale dirva yra plati, rei
kia tik gero pasiryžimo ir no
ro. Jeigu mes ką gero pada
rysime tarpe savųjų, liks ilgai 
atminčiai. Dirbkime vien sau, 
nes Lietuvių salė yra musų pa
čių pinigais nupirkta ir mums 
butų didelė gėda tą reikalą pa
stūmėti į šalį ir užmiršti apie 
savo sudėtą turtą. Kokiame 
nors reikale šiame klausime 
mes turėtume gerai aiškintis ir 
rausti iš gėdos prieš svetim
taučius ar kitų kolonijų Lietu
vius.
VAKARUŠKOS PO VELYKŲ

Velykos atėjo, gavėnia pasi
baigia. Kitą penktadienį Lie
tuvių salėje vėl prasideda link
smos vakaruškos. Klubiečiai 
atėję į tas vakaruškas turi ge
rą laiką. Tapkit ir jus Pilie
čių Klubo nariais, lankykitės 
Lietuvių salėje, ir visiems bus 
linksma, o salei bus nauda.

L. S. Koresp.
PAJIEŠKAU savo pusseserę 

Kazę Matjošaitienę ir jos tik
rus brolius, Kazį ir.Joną Stat- 
kevičius. Jų pajieško jų tikra 
sesuo gyvenanti Lietuvoje. Jie 
seniau gyveno Dayton, O., po 
to Clevelande. Kas apie juos 
žino prašau atsiliepti arba lai 
jie patys atsišaukia.

Mrs. Anastazija šaltys 
401 N. Portage st.

Buchanan, Mich.

Formai Cleaners Ine
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

CREDIT!
GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri
statom gatavų atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

Dental Platės.
J. Bindokas ir Sunai, Sav. 

1194 East 79th Street

10-15-20
Weeks to Pay

X-Ray
Bridges
Fillings 
Extractions•

Platės Repaired 
"VVhjle You Wait

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DR.SILVER,
7042 Superior Avė.

DENTIST
HEnderson 3157

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

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

Kreipkitės:

9114 St. Clair Avė.
Telef: MUlberry 0744

ir draugams

VELYKŲ

Linkime visiems musų rėmėjams, 
kaimynams

KASKAS DAINUOS AUDITORIJOJE
Pirmadienį, Kovo 25 d. — Įžanga Dykai VELYKŲ LINKĖJIMAI

tvmiiiK

Anna Kaskas

daininin-
25, an-

Ona Kaskas, Lietuvaitė Met
ropolitan Operos dainininkė iš 
New Yorko, dainuos Clevelan
do miesto auditorijoje su kele
tu kitų Metropolitan 
kų, pirmadienį, Kovo 
trą Velykų dieną.

Šis koncęrtas bus 
nemokamai, gali eiti 
įsispraus į miesto auditoriją 
tą vakarą.

šis koncertas rengiamas 
pažindinimui publikos su ope
romis, prieš įvyksiantį Cleve- 
velande Metropolitan Operos 
atsilankymo sezoną, Balandžio 
8—13 dd.

publikai 
kas tik

Ona Kaskas operose nei vie
noje nedainuos, taigi kurie no
rės ją matyti ir girdėti privalo 
pasistengti daly vau t tame kon
certe.

C A F E
1385 East 65th Street

Petronėlė Jonilienė Marijona Yesienė.

Savo ir Savo Miesto Labui
BALSUOK

aprupinkit 165,000 Vyrų, Moterų ir Vaikų 
kurie dabar priklauso nuo šelpimo ir WPA! 
Atimkit Sewage kaštus nuo vandens bilos 
šį metą!

Palaikykit Reguliarį Miesto Patarnavimą!

«

B

3.95

Visiems mano draugams, kaimynams, ir 
giminėms čia Amerikoje ir Lietuvoje.

KAZYS STONIS

(Chas. Stonis Restaurant)

Citizens Committee for the City Charter Levy.

l

Jūsų
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbų, 

o busit 
patenkinti.

n
i 

Ki

S

LIETUVIŠKA RŪBŲ TAISYMO IR 

VALYMO ĮSTAIGA

SPEEDY
SAKO:

DRY CLEANERS, ING.

SPECIAL — 24 colių apvalus obliuotais

kraštais VEIDRODŽIAI 4.45
Venetian Plate Glass (Gerojo stiklo) *

• PAVASARIUI REIKMENYS ® 
Moterims ir mergaitėms suknios ir kitos 
dėvėjimui reikmenys žemomis kainomis
Vyrams marškiniai, taipgi visokių kitokių prekių 

Dry Goods srityje. Kreipkitės į mus.

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

Musų draugams Lietuviams

James A. Reynolds

ir

John F. Curry

County Commissioners

Visiems musų prieteliams

Linkėjimai

The Lithuanian Savings 
&• Loan Ass’n

6712 Superior Avė,

ANTON ANZLOVAR

6202 St. Clair Avenue

C 
H
E
C 
K
E
R

Call 
GLen. 
-1136

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.

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

13726 Eaglesmere Avenue

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Vilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. W1LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
Sr l
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

T iT

ŠIS-TAS APIE SENĄJĄ AKMENE

Kaž kur buvau skaitęs ir va
žinėdamas po apskritį iš dau
gelio šimtamečių senelių gir
dėjęs kad dabartinio Akmenės 
miestelio vietoje kitados buvęs 
didelis, dar ir senovės raštuose 
minimas Dabikinės miestas ar 
pilis, o pasak senelių ir Banda- 
borijos miestas.

Akmenės įstaigose verčiau 
senus raštus ir žinių j ieškojau. 
Deja, nedaug jų teradau. Pa
klausinėti seneliai pasisakė, iš 
savo tėvų ir senelių girdėję, 
kad kairiame Dabikinės upes 
krante, priešais parapijos ka
pines, kada tai buvus stipri 
Dabikinės pilis ir miestas, ku
riuos svetimieji išgriovę ir su
deginę. Paskiau atsistatęs Ban- 
daborijos (?) 
Švedai išgriovę

Su pirmuoju 
saip gali būti,
raštuose randama kad 1531 m. 
Zigmantas I leido atstatyti Ak
menės miestą, jame įvesti tur
gus ir pardavinėti gėrimus. 
Tada buvus pastatyta ir medi
nė bažnytėlė su šiaudiniu sto
gu.

1724 m. karalius Augustas 
Akmenės miestui suteikė Mag
deburgo teises ir miesto herbą. 
1705 metais Švedų kariuomenė 
užpuolus Akmenę, 
apiplėšė gyventojus, 
katalikų bažnyčią, 
kiams smarkiai 
Švedai iš 
miestelį,
nei vieno pastato, 
mušiu, sugriauta netoli Akme
nės buvusios ir Viliosiu pilai
tės, kurių piliakalniai ir dabar 
tebėra. Tas žinias patvirtina 
dar ir tai kad seniau, ir po di
džiojo karo statant namus ar 
kasant duobes, tiek kairiame 
Dabikinės krante, tiek dešinia
me, kur dabar yra miestelis, 
žemėse užtinkami buvusių pa
statų akmeniniai pamatai.

Vietomis rasta ir teberanda
ma žmonių griaučių, kai kur 
net krūvomis suverstų. Rasta 
akmens kirvukų, žalvarinių, 
geležinių ir kt. padarų. Pas-

miestas, kurį 
ir sudeginę.

pasakojimu vi- 
Tačiau senovės

smarkiai 
o ypač 

Akmeniš- 
priešinantis,

visų pusių padegę 
Po gaisro nebelikę 

Tada, po

tarų jų ir dabar dar randama. 
Randama ir senovės molinių 
urnelių.

Akmenės miestelį plėsti žy
miai pradėjo ir pirmoje 19-to 
amžiaus pusėje ilgus metus čia 
klebonavęs prel. Dr. K. Kasa- 
kauskis. Jis vis ragindavęs ir 
visaip stengdavęsis ką d tik 
miestelis didėtų pastatų skai
čium. Jo ' klebonavimo laikais 
miestelyje pastatyta' per 80 vi
sokių namų. Čia klebonauda
mas Kum Kasakauskis parašė 
“Kalbriedą arba gramatika že- 
majtiszka”.

Akmenės miestelis ir vals
čius -yra Mažeikių apskrities 
ribose. Prieš didyjį karą bu
vęs nešvarus ir purvinas mies
telis, Nepriklausomo gyvenimo 
laikais gražiai sutvarkytas. 
Gatvės praplatintos ir veik vi
sos išgrystos. Senų lūšnelių 
vietoje statomi gražus namai.

Netoli bažnyčios pastatytas 
gražus paminklas. Valsčiaus 
savivaldybė turi gerus ir erd
vius mūrinius savus namus.

1938 metais pastatyta mūri
nė moderni pradžios mokykla. 
Gerai tvarkomas ir vedamas 
smulkaus kredito bankelis Ak- 
meniškiams labai naudingas. 
Gerai veikia ir žemės ūkio ko
operatyvas su savo krautuve. 
Kaimuose statomi gražus pa
statai, čerpių bei skardos sto
gais. Naujųjų laikų 
gyvenami namai su 
aukšti ir erdvus.

Akmeniškiai gerai 
kauja. Laukai gerai išdirbami. 
Turi geros 
gerai juos 
du gyvulių 
Pažymėtina 
Akmenės 
yra koperatininkai.

(L. A.) St. Kūnas.

Minshall Jr. vėl Kandi
datuoja

BROLIAI MOTUZAI RODYS ČLĖVELANDE, DETROITE, PITTSBURGHE
naujas įdomias filmas kurias kiekvienas norėsit — ir privalot pamatyti šiuo momentu

Kas bus rodoma:

Representative William E. Mins
hall Jr., Republikonas, vienas iš 
dviejų jauniausių Ohio Legislaturos 
narių, vėl kandidatuoja į tą vietą.

Minshall, 28 metų amžiaus, buvo 
vienas iš keturių Republikonų atsto
vų išrinktas iš Cuyahoga County du 
metai

Jis
teises 
metu
paruošė penkis bilius kurie tapo Įs
tatymais.

atgal.
yra advokatas ir praktikuoja 
su savo tėvu. Savo tarnybos 
valstijos legislaturoje jis jau

i

statybos 
salkomis,

ukinin-

veislės galvijų ir 
užlaiko. Turi net 
kontrolės ratelius, 
kad didžioji dalis 

valsčiaus ūkininkų

ŽIEMA LIETUVOJ
BUVO ŠALTA

i

gaires, paim
Lietuvos kariuomenės žygis į 

Vilnių, nupjovimas Lenkų 
demarklinijos “sienos”;

Sovietų kariuomene Vilniuje, 
susitikimas su Lietuvos ka
riuomene; Vilniaus perėmi
mas į Lietuvių rankas.

Vilniaus miesto vaizdai ir įdo
mybės.

Nauja Lietuvos Architektūra 
ir statyba: mokyklų, tiltų, 
ligoninių, kelių, etc.

New Yorko Paroda ir Lietuvių 
diena, Lietuvos Paviljonas.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE

MARGUTIS •
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas1
^MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicatfo. III.

KAUNAS. — Vasario mėn. 
antra pusė, iki Vasario 20, pa
sižymėjo pastoviu, vidutinio 
stiprumo šalčiu. Bet naktį, į 
Vas. 21 speigas staiga vėl pa
kilo iki rekordinio laipsnio.

Sniego danga visoje Lietuvo
je yra nepaprastai gili: dauge
lyje vietų siekia viso metro. 
Prieš keletą dienų, ypač Vil
niuje ir srityje, vėl gausiai pa
snigo. Gausiai iškritęs sniegas 
ir vėl nepaprastai apsunkino 
provincijos susisiekimą su Vil
nium. Apie autobusų susisie
kimą su Vilnium nėra nei kal
bos iki pavasario.

žiema šymet gili ir šalta, ko
kios neatmena nei seneliai. To
kia žiema smarkiai pakeitė Lie
tuvos, ypatingai šiaurės rytų, 
veidą. Pusnių laukai, tikri snie
go kalnai, užgulė kelius, vieš
kelius ir plentus, kuriais ne tik 
automobiliais, autobusais, bet 
ir rogėmis negalima išsikasti.

Rokiškio - Utenos apskrityse 
vietomis- pusnys siekia kelių 
sieksnių aukštumo. Iš 
suneštų sniego kalnų kai 
tematyti tik pusė stogų, o 
tais tik namų kaminai.

Nuo Kalėdų iki Vasario 22 
dienai, su mažomis pertrauko
mis, 
šiaurės 
ledų 
kio. 
darė 
lių.
se sušalo keli žmonės, daugy
bė šiaip peršalo, susirgo. Ute
nos, Zarasų, Panevėžio, Rokiš
kio ligoninės perpildytos ser
gančių.

Ūkininkai ne tiek besirūpina 
savim kiek savo gyvuliais. Il
gai speigams tęsiantis, smar
kiai iš klojimų tirpsta pašaras. 
Mat, nuo šalčio besigindami gy
vuliai daugiau suėda.

(Vaizdas: Lietuviai 
Vilniuje maitina 
gus gyventojus.

kareiviai 
neturtin-

SUDEGĖ PANEVĖ
ŽIO LIGONINĖ

Beg.
Turim 
šaltą

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

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

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

K O H N S
Fruit and Vegetable 

Market
Viskas šviežia kasdien.

20 metų toje pačioje vietoje. 
6932 Superior Avė. 

Kampas Giddings Rd.

LINKSMU VELYKŲ
•C <-

Sveikinu su šventomis Velykomis Lietuvos Vyriau
sybę, Lietuvos žmones, ir visus savo draugus ir gi
mines Lietuvoje ir čia, Amerikoje.

ALEKAS Banys, F. G. F. Clevelando 
Skyriaus Pirmininkas.

I

vėjo 
kur 
kar-

Lietuvą kankino stiprus 
speigai. Nuo pat Ka- 

nebuvo nei vieno atodrė- 
Tokie stiprus šalčiai pa- 
ukininkams daug nuosto- 
Keliuose Utenos Valsčiuo-

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.
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Skani LietuViška Duona
INEW DEAL 

B AKER Y
♦

P R. KUNCA1TIS
S a v i n i n k a s ir K e p e j a s

® *

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshingfon 3227

PASKIRI KIETAI PARSIDUODA DABAR!

PANEVĖŽYS. — Vasario 20 
d. nuo elektros vielų užsidegė 
Panevėžio ligoninė. Nuostolių 
padaryta už virš 100,000 litų. 
Laimei kad gaisras įvyko die
nos metu, tai pavyko išgelbėti 
visus ligonius, kurie buvo sku
biai išgabenti į netoli esančią 
mergaičių gimnaziją. Su gais
ru kovoti buvo labai sunku, dėl 
didelių šalčių, nes visi gesini
mo aparatai užšalo ir net van
dens truko.

Ligoninė buvo trijų aukštų, 
turėjo 18 skyrių, salių, kabine
tų ir kt. Lietuvoje dar pirmas 
atsitikimas kad degė ligoninė.

AMATŲ MOKYKLŲ Lietu
voje yra jau 24, kuriose mo
kosi per 3000 busimų amati
ninkų. Be to apie 2000 
nuolių mokosi įvairiuose 
tų kursuose, kurių šiuo 
Lietuvoje veikia apie 40. 
met Bar
naujas amatų mokyklas.

jau- 
ama- 
metu 

šy-
žadama įsteigti dvi

NORTHERN OIŲO OPERA ASSOCIATION PERSTATO

M E T R O P O L11A N OP Ė R A
Association of New .York. Edvvard Johnson, General Manager, 
Edward Ziegler, Ass’t Gcn. Mgr, Earle R. Lewis, Ass’t. Gen. Mgr.

BALANDŽIO 8 IKI 13 — PUBLIC AUDITORIUM
Pi r m a dieni,

Balandžio 8 
Bampton, Castag.ua , Martinelli, 
Votinka, _ Warren, Pinza, Panizza. 
TANNHAEUSER Antradienį

Balandžio 9 
Flagstad, Melchior Kipnis, Cartcr 
Thorborg Tibbett Bąlet Leinsdorf

A i D A

LA BOREME T rečiądienį
Balandžio 10 

Moore, Dickey, Kullman, DeLuca 
Cordoi), Cehanovsky, D’Angelo, 
Pąpi.
CARMEN Ketvirtadienį 

Balandžio 51 
Swarthout, Albunese, Tokatyan, 
Votipka, Olheim, Tibbett, Ballet, 
Pelletier.

.TRISTAN UND ISOLDE 
Penktadienį vakare, Bal. 12- ’ 

Flagstad, Iluenis,. Kipnis, Gabor, 
Melchior. Thorbord, Leinsdorf.

MADA.ME BUTTERFLY- 
Penktad. po piety, Balandžio
Burke, Petina, Stellman, Kullman, 
Brownlee, DePadliš, Cordon, Papi

AR JUS ŽINOT UŽ 
IKĄ MIRĖ ŽMOGAUS 

SŪNŪS, JĖZUS

LA TRAVIATA šeštad. po n.
Balandžio ' 3 

Jepson. Votinka, Grooks, Tibbett, 
De Paulis, Ballet, Panizza.

Seshad. vak. 
Balandžio 13

Milanov, Castagną, Swartho.ut, 
M artine!Ii Warren, Pinza, Ballet, 
Panizza.

LA GIOCONDA

Bilietai po $1, $2, $3, $4, $5, $6. Taksų ners

(Užsakant paštu, įdėkit voką su pašto ženklu .yatavai i

. UNION BANK : OF COMMERCE 
9thMain Banking Lobby—E.

Pardavimo vieta atdara 9 va J
ąt Euclid—MAin 8300

■yto iki 5:30 p.p. kasdien.

kaip Jėzaus Į- 
Velykų avinėlį

METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDĮ
Dalyvaus Clevelande Operos Sezono Savaitę,

a

GLADYS SWARTHOUT Įhelf.n jepsonĮ įGRACE MOORE

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

5 VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS |
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už le atvirutę, s
&MinmillllllĮinmil||ll|l!|||Į||||Į|||į|ĮĮIHi.lWIII|llllll!lllll!!lll1IIIIIIIIIIi;!|lll|l|l!|Į|ll!ll!nini|!l|l|lllilllHlll>|llliliilMIIH|^

/
yra trys gražuolės Metropo

litan. Operos artistes, kurios dainuos 
paskirose operose operose per sa
vaitę laiko pradedant Balandžio 8 
iki 13 d. Tą savaitę Clevelandas vėl 
taps didžiųjų operų centru. Kaip 
praeityje taip ir dabar operos bus 
statomos Public Auditorium didžio
joje salėje.

Dabar jau galit įsigyti sau bilie
tus vienai ar daugiau operų kurias 
norėsit matyti. Bilietai parsiduo
da nuo $1 iki $6, taksų mokėti ne
reikia. Gaunami 
Com niercc, mieste, 
ir E. 9th street.

•'■■tai 8 operos kurios bus pastai 
I tos šešių dienų bėgyje:'

I
I

Aida;
- Tannhaeuser,
— La Bcheme;

11 ... Carmen;
po piety — Mo

Firmack Bal. 8 ■
Antrad., Bal. 9 
Tręčiad., Bal. 10 
Ketvįrtad. Bal.. 
Penktad. Bal. 12, 

daine Butterfly;
Penktad. vakare

Isolde;
Šeštad. Bal. 13, po pietų - La 

Traviata; ■
Šeštad. vakare — Lą Gioęonda.

“Dirvps” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį

Pirmos rušk 
ir valgi:j įstaiga. 
bo laisnus, atdara 
nakties. Vieta vidurmibstyje 
palei geležinkelio .stotį. Atva
žiuojančius, iš kitur. Lietuvius 
prašau mane atlankyti, busit 
patenkinti.' (14)

IGNAS ' SINKEVIČIUS " 
792 E. Main St, AUiance, O.

ALLIANCE, OMO
v Įsukių gėrimų 

Turiu klu- 
iki 2 vai.

J

Union Bank of į (jetuvnĮ judėjimą, draugijy su- 
prie Euęlid &ve-! sįnnldmuš^ nemokamai. Pua- 

nešimai reikia priduoti arba
i paštu prisiųsti nevėliau antra 
Žit-nio popieči

Ir mokytiniai 
sakyta .paruošė 
ir vakare 6 valandą sėdosi už 
stalo su 12 mokytinių ir jiems 
bevalgant Jėzus tarė: 
iš jūsų išduos mane”, 
sius, kurs Jėzų vėliau 
tarė, “Argi aš esmi ?” 
atsakė: “Tu sakai”.

Jiems bevalgant ėmė Jėzus 
duoną, laužė ir davė apašta
lams .sakydamas: “Valgykite, 
tai yra mano kūnas”, ir ėmęs 
taurę, tarė, “Gerkite, tai yra 
mano kraujas”. Taure vaiz
duoja Jėzaus kančias; kraujas 
vaizduoja gyvastį, duona vaiz
duoja Dievo žodį, Judas vaiz
duoja dvasininkus. Kraujas 
kuris praliejamas už pasaulio 
nuodėmes. Mieli broliai ir se
serys, mes turime mąstyti dėl 
ko Jėzus mirė. Skaitykit šven
tą Raštą, Šv. Jono Evangeliją, 
6 per. 50 ir 51 e. ir 62 ir 63 e. 
Darbai Apaštalų 16 per. 31 e. 
Duonos valgymas vaizduoja ti
kėjimą 'į Viešpatį Jėzų Kristų. 
Tom. 4 pr. 24 e. Rom. 10 pr. 
10- e. Jėzus pats vaizdavo avi
nėli. Velykos vaizduoja bai
siąją naktį.''-

Jėzus ir apaštalai po vaka
rienės pagiedojo liaupsės gies
mę ir išėjo jie pas Alyvų Kal
ną. Ten Jėzus tarė jiems: Ma
no siela yra mirtinai nuliūdus. 
Jėzus parpuolė ant savo veido 
melsdamosi, sakydamas: “Ma
no Tėve, jei gali teaplenkia 
mane ta taurė kartybių, tačiau 
lai stojasi taip kaip Tu nori.” 

Po to atėjęs pas. savo moky
tinius tarė jiems: 'Štai šalia 
manęs mano išdavėjas; Dievo 
sūnūs bus paduotas į nuodė
mingųjų rankas nukankinimui. . 
Kunigai ir vyresnieji nuspren- . 
dę Jėzų nukankinti ir nupynė 
erškėčių vainiką, uždėjo ant Jo 
■galvos; spjaudė Jam į veidą ir 
mušė, žemės valdovas klauso 
jo, Ar tu esi. žydų Karalius? 
Bet Jėzus tarė: Tu. Sakai... J r 
jį nukryžiavojo 6 valanda ryto, - 
ir Jėzus mirė 9- valandą Velykų 
avinėlis. ' ' ? ‘ -

ąMątot, mieli broliai, ir sesu
tės, Jėzus- mirė už- mane ir už 
tave. Taip Dievas žmoniją my- į 
Įėjo kad^savm-’sunų.-davė už pa- ; 
saulio_ nuodėmes. Mes turim. 
Jam prigulinčią garbę atiduoti.

Skelbia W. F. Shimkus. 
1059 E. 76 st. (Jleveiaiid, O.

(Skelbimas)

Vienas
Judo- 

išdavė,
Jėzus

Castag.ua
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KAS PRIIMSIT SPOR
TININKUS?

“KAI GĖLĖS'
ŽYDĖJO

T

X
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' TOURNAMENT NEWS

Clevelancliečiai, jau pilnai pa
sirengę Basket Bali (Krepši
nio) Turnamentui.

Turnamentas atsibus šešta
dienį ir sekmadienį, Balandžio 
13 ir 14, Cathedral Latin Mo
kyklos auditorijoje.

Kurie pernai ir užpernai pri
ėmėt pas savo iš kitų miestų 
atvykusius Lietuvius sporti
ninkus, ir dabar turit vietos, 
tuoj praneškit Dirvos redakci
jai kiek asmenų galėsit priimti.

Šymet atvyks daugiau spor
tininkų negu pernai.

Atvyks ir Lietuvos Ministras 
P. žadeikis iš Washingtono, 
kuris dovanoja Čampionato tro
fėjų.

Sporto Klubo visuomeniškas 
susirinkimas bus laikomas tre
čiadienį, Kovo 27, Lietuvių sa
lėje. Draugijų atstovai ir vei
kėjai prašomi prisidėti prie vi
so darbo.

VAIZBOS BUTAS
PAREMIA TURNA-

MENTĄ

LITTLE THEATRE
Sekm. Kovo-March 31

Anele Steponavičienė, 
kuri vaidina Bellabruna rolę 
operetėje “Kai Gėlės žydėjo”.

Kazys Steponavičius,

Five Olympic S tars tą 
Play m Nailonai

T ournament

Clevelando Liet. Vaizbos Bu
tas turėjo labai įdomų susirin
kimų Kovo 18 d., pirmininko 
P. P. Muliolio įstaigoje.

Plačiai apkalbėta įvairus sa
vi reikalai; išrinkta delegatas, 
K. S. Karpius, į Ekonominio 
Centro suvažiavimų Philadel- 
phijoje Balandžio 7 d.

Taipgi nutarta prisidėti prie 
rengiamo Clevelande Basket 
Bali turnamento, pagelbėjimui 
vietos jaunuoliams atlikti ne
puriuos formališkesnius dar
bus. Vaizbos Butas sutiko su
rengti Lietuvos Ministrui P. 
žadeikiui priėmimų kuomet jis 
atsilankys į turnamenta.

MIRIMAI

Pirmyn Choro, iš Chicagos, 
vadas. šis • choras atvažiuoja 
visoje savo pilnumoje pastaty
ti CIevelandiečiams tų populia
ri ška Amerikoje operetę, pra
garsėjusia ‘Blossom Tirne’, ku-; 
rių statys Lietuvių kalboje.

Bilietus kiekvienam patarti- į 
na pasiskubinti įsigyti išanks-; 
to; jie smarkiai parsiduoda, 
bet dar yra šioks-toks pasirin
kimas. Prie to, tie kurie turės 
bilietus po $1.50 jų vardai tilps 
to vakaro programe. Bet šiuos 
bilietus reikia įsigyti šių savai
tę, nes programas jau duoda
mas į spaudų.

Dy Coo. C. Venslovas

WAUKEGAN, ILL’S. CROWN 
LIQIJORS TE A M HAS IMPRES- 

SIVE RECOR1)
Among the players that wi)l be 

here for the Third National Basket 
Bali Tournament, will be five mem- 
bers of the 1938 Olympic Basket 
Bali Team, that played in Lith- 
uania’s first Olympics at Kaunas.

At Kaunas, Lithuania they vzere 
team-matęs while here they will be 
■ivak-. “Bill” Pečiulis wi!l be on 

ih.c firiag line for the Cicero Tuma- 
vieks. the team that landed on top 
n tjh« recent Mid-West or Chicago 

BĮ..'.riet tournament. Ilarry Petrai- 
i:ų John .Avelis will v/ęar the

colors of the “Primyn” Choir team. 
who were ruiiners-up in this tour- 
ney. (This tournament trip for the 
Pirmyn boys will be their second 
wiihin two weeks, as they are also 
coming for the operetta “Blossom 
Tirne” at the Little Theater. March 
31.)

Eddie Wizbaras and Joe (Ya.nk) 
Jankaitis return with the Duųuesne 
team and these two boys need no 
intrcdųction to those who Avitnessed 
lašt year’s games. Ali stars in 
their own right, and what a plea- 
sure it is for the writer, who coach- 
ed these boys “over there” to see 
them back in uniform again.

their records they vvill be published, 
so come on managers get them in 
early.

We are happy to announce today 
that the first dpnation for the Vil
nius sportsmen is in, and the honor 
goes to Mrs. Angelaitis, mother of 

l Father Angelaitis, pastor of Our 
Kady of Perpetual Help parish. — 
Who vvill be nęxt?

Some mere good news. The Lith- 
uanian Chamber of Commerce of 
Cleveland is backing this tourna
ment 100% and vve’ll have a story 
on this next week. Watch for it.

ATTENTION — ALE YOU CLE
VELAND LITHUANIANS! — Ali 
Lithuanians, all delegates from Cle- 
veland, Lithuanian organizations and 
Clubs, all are asked to be present 
at the SECOND MA SS MEETING, 
WEp., MARCH 27th at 8 P.M. in 
the Lithuanian Hali. Come ONE! 
Come ALL!

GRADUATES
i ------------

Lašt Friday, March fiftecnth a 
l proud group of pąrents and friends 
j witnessed the commencement exer- 
i cises of the Graduating Class of 

1 the Ohio Statė University.
Amongst the proud and happy 

gathering was Mr. and Mrs. Peter 
Muliolis, who vvatched with eager 
eyes and happy hearts the gradua- 
tion of their son, Bernard. The 
pride and ambition of ever • good 
parent, the advancement of their 
children. Good luck and success 
Bernard.

REIKIA PRISITAIKYT
PRIE PAVASARIO

Sulyg kalendoriaus, Pavasa
ris jau čia. Mums reikalinga 
pritaikyti savo vaikščiojimo ir 
važiavimo pripročius prie se
zono. Perdaug motoristų padi
dina savo važiavimo greitį ir 
tuomi sudaro daugiau nelaimių, 
ir pėkstieji taip pat perdaug 
neatsargus būna savo vaikščio
jimuose.
Padaugėjimas trafiko nelaimių 
iki šiol šymet parodo kad rei
kės būti daug atsargesniais jei 
norim išlikti gyvais bėgyje šių 
1940 metu.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

prigėrė lietuvių
VAIKAS

Kovo 19 d. Erie ežero, Gor- 
don Parke, prigėrė Leonardas 
Bakaitis, 8 m., Juozo ir Katrės 
Bakaičių sūnūs, nuo 9402 Co- 
lumbia avė. Jis su kitais ma
žais vaikais žaidė ant vande
nin išmūryto tilto ir nuo jo 
nukrito ir prigėrė.

23-čIO WARDO PILIEČIAMS
Miesto Tarybos narys, Ed- 

ward' J. Kovacic, 23rd Ward, 
priims savo wardo žmones su 
bent kokiais reikalais savo įs
taigoje, 6602 St. Clair avenue, 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais, tarp 6 ir 8 vai.

Turėdami kokius reikalus ar 
skundus, ar norėdami gauti in
formacijų, kreipkitės į jį.

CLEVELAND, OHIO6820 SUPERIOR AVĖ.

WARS, there are plenty; būt 
peace . . . well, you can hardly 
name one solid tcrritorial piece to 
which you can apply this joft- 
sought attribute. Of all the wars, 
whether foreign, local, economic, do- 
mestic, or psychical, the greedy 
Japanese aggression of China soli- 
cits the sympathy of Americans. 
The brilliant ųuotations of Confu- 
cius, suffering Such popularity here 
may be eondueive to Amėrica’s fav- 
oritism for China, būt Lucius Beebe 
has this to say concerning the mat- 
ter: “An important newspaper ex- 
eeutive with cvhom this department 
occasionally hoists a beer subscribes 
to the theory that the basic impuls- 
es behind the almost universal hos- 
tility in America to the Japanese 
invasion of China is the institution 
of the Chinese < laundryman.

“Almost everybody, whether he is 
living in a small town or in the 
metropolis has come to kno\v and 
likę the landry Chinese. As an 
urchin he made fun of him and, 
recalling his patience, humor, and 
attractive disposition, he decides the 
Chinese a pretty highgrade sort of 
citizen, and takės his part in the 
Jananese fracas.

“Our executive acąuaintance also 
points out that the Chinese, having 
invented gunpowder, are the only 
peopie who ūse it in the form of 
fireworks, for pleasant purposes, 
rathęr than as a lethal agency.”

• T II O U G H T S •

To all the readers and friends 
of the Dirva and this section we 
wish a HAPPY EASTER!

“A bunch of hungry and liquor- 
lit California miners trooped into 
a little Chinese restaurant at clos- 
ing tirne and refused to listen to 
the pig-tailed proprietor’s plea that 
he had no food available. Driven 
into the kitehen at the business 
end of a horse pistol the Chinese 
prepared a dish which captured the 
culinary fancy of his customers. 
Asked for the name of the new 
palate-ticklcr, he ansvvered, “Chop 
suey.” Būt the joke was on the 
customers — and on you and me 
now — for the Chinese had simply 
throv.m together all the odds and 
ends in sight and chop suey means 
“beggar’s hash” in Chinese.”

— Better English.

JOSEPHINE PERPAR
& DAUGHTER

SIMAS VISOCKAS
Kovo 19. d. mirė Simas Vi

sockas, 58 m., nuo 3426 Ingle- 
side drive, Parma. Laidojamas 
šeštadienį, Kovo 23.

Liko žmona, Marė, ir vaikai: 
Stasys, Jonas, France, Edvar
das, Pranas.

Velionis buvo Dirvos prenu- 
meruotojas per ilgus metus-.

) SILV. GELAŽAUSKAS
Silvestras Geležauskas, 66 

m. amžiaus, mirė Kovo 13 d. 
I Buvo nevedęs. Pašarvotas bu- 
I vo Della Jakubs laidotuvių na- 
■ muose, palaidotas Kovo 18 d. 
i sū bažnytinėmis pamaldomis, 
' kurios atsibuvo Šv. Jurgio baž- 
. nyčioje.

Velionis Amerikon atvyko 
1901 m., į Mahanov City, Pa., 
paėjo žaimių k., Liškevos par. 
Clevelande išgyveno 10 metų, 
čia liko sesuo, A. Kibildienė, ir 
viena sesuo Lietuvoje.

SUSIRINKIMAS IR SVEČIŲ 
PRIĖMIMAS

Pereitų savaitę bendro komi- i 
teto susirinkime VVilkeJių na-1 
muose dalyvavo ir Pirmyn 
Choro vadas, K. Steponavičius. 
Pranešė apie veikalo smulkme
nas, ir taipgi sutvarkė visus 
reikalus pačiame teatre.

Komiteto paskutinis prieš 
veikalų susirinkimas atsibus 
^Vilkelių namuose antradienį, 
Kovo 26 d. Visi bilietai ir už 
juos pinigai privalo būti atneš
ti tų vakarų.

Svečių choristų priėmimui 
rengiama pietus sekmadienį, 
Kovo 31 d., nuo 12 vai., Aller- 
ton hotel. Giminės, draugai ir 
kurie nori su choristais susipa
žinti prašomi užsiregistruoti. 
Pietus kaštuos tik $1. Pasku
tinė užsiregistravimui diena 
Kovo 29.

Bilietų ir užsiregistravimui 
kreipkitės į N. A. ^Vilkelis — 
6522 Superior avė.

ADOMAS DUBAUSKAS
Adomas Dubauskas, 54 m. 

' amžiaus, nuo 1227 E. 176 st., 
. mirė Kovo 18 d. Palaidotas 
i Kovo 21 d. su pamaldomis nau
joje parapijoje. Liko žmona, 
Marė, dvi dukterys, Sally ir 
Mrs. ■ Mary Jakubs, 1 sesuo, 
Lingienė, ir brolis Pranas, ku
ris gyvena Montreal, Kanadoj.

Laidotuvėse pasitarnavo D. 
Jakubs.

Velionis buvo darbštus žmo
gus, darbavosi draugijose ir 

: mėgo parašinėti laikraščiuose. 
Buvo geras Dirvos rėmėjas.

JIEŠKAU 2 AR 3 KAME.
Vienas- vyras, noriu gyvenimui 
2 ar 3 kambarių, antrame auk
šte. Kas turi tuoj praneškit 
Dirvos Admin., 6820 Superior 
avė.

MOTUZU FILMOS
£>U VAKARU 4-
Balandžio 10-11

To Waukegan, III., goes the hon
or of being the first to send in 
their team roster and team’s rec- 
ord for the 1940 tournament. And 
what a record it is, (We hope it 
doesn’t scare some of the toams 
from entering the tourney). Here 
'tis: — Jack Benny’s home town 
champs (‘34—‘35). Lake County 
Champs (‘37). What happened in 
(‘36’) ? North Chicago Champs in 
(‘38—‘39—‘40). Illinois North Shore 
League Champs in 1940. In the 
lašt five years the team’s record is 
164 wins — 22 losses. Not so bad, 
not so bad.

Manager Waitekunas also sent 
in the record of two of his stellar 
players, and gals you’ll have to 
look up to see these gents, Jack 
Jakutis, center, stands 6 ft 4 in. 
in his stocking feet and doesn’t 
leave the floor until he scores 12 
points or more. “Herbie” Jurgai
tis a tiny 6 ft 1 in. guard who isn’t 
supposed to do much scoring won’t 
call it a day unless his contribu- 
tion to his team is 10 points or 
more. That’s been his average for 
the past 25 games. Will these boys 
be stopped in this tournament???

As fast as other teams send in

HIPPODROME

“Virginia City”
Velykų savaitės rodymui, Hippo- 

drome Theatre gavo puikią filmą, 
kuri pradedama rodyti šeštadieni, 
Kovo 23.

Ji apima tą dali Amerikos Civi
linio Karo kuriame ineina finansi
niai sunkuliai Pietinių valstijų.

Filmą vaizduoja Amerikos gyven
tojų savitarpines kova, kurios kilo 
tarp Pietų ir Šiaurės valstijų.

Vaidinime dalyvauja visa eilė žy
mių artistų: Errol Flvnn, Alan Hale 
ir Marblehėad ‘“Big Boy” Williams. 
Taipgi moterišką žymiausią rolę tu
ri Miriam. Hopkins.

-Every one of us, whatever our 
speculative opinions, knows better 
than he practices, and recognizes 
a better law than he obeys.

< ■—Froude.

If wisdom cannot come with age, 
tolerance at least should do so.

—Eden Phillpotts.

Through the window of failures, 
sean your future success. —Me.

DR. P. P. PALSIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

11442 Superior Avė.

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

rytais sulyg sutarties.

Tel. Ofiso: CE 5859; namų CE 8296

6810 Superior Avenue

INFANT’S & CHILDREN’S 
APPAREL

Full Line of Gifts for 
STORE SHOWER

L a d i e s Hose

Lietuvės Užkviečiamos.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Vasario 15 d., Columbus, O., 

Ohio Statė Universitetų baigė 
žinomo Clevelandiečio veikėjo 
ir biznieriaus P. P. Muliolio su- 
nust Bernardas. Jis baigė Biz
nio Administracijos kursus.

Jaunas Bernardas A. Mulio- 
lis stoja į biznį su savo tėvu. 
Linkėtina geriausio pasiseki
mo.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO
RŪBUS."“... .. .... ....

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street

Tel. MU. 3549

Broliai Motuzai, gavę svar
bias filmas iš Lietuvos — apie 
Lietuvos kariuomenės paėmi- 
Vilniaus, ir kt., nori parodyti 
jas ir CIevelandiečiams.

Jie galutinai nustatė savo 
filmų rodymo laika Clevelande 
— rodymas bus Lietuvių Sa
lėje, du vakaru, trečiadienį ir 
ketvirtadienį, Balandžio - April 
10 ir 11 d. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga kaip visada, 35c. 
suaugusiems, 15c vaikams.

šias istoriškas filmas — ku
riomis gėrėjas! plati Chicagos 
apielinkė, kur tik jie parodo, 
privalo matyti kiekvienas Cle- 
velandietis.

Lietuviškos Saldainis
Puikios, skanios CARAMEL Lietuviškos 
saldaines — po 50c svaras. Tik ką gauta 
iš Lietuvos — skubėkit įsigyti Velykoms.

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th St. Cleveland

MARK Twain, one of Amėrica’s 
foremost humorists and writers, at 
one tirne proved himself to be his 
own g-randfather, and this is the 
train of logic he used to arrive at 
that conclusion: “I marrięd a wi- 
dow with a grown daughter. My 
father fell in love with my step 
daughter and married her — thus 
becoming my son-in-law, and my 
step-daughter became ' my mother 
because she was my father’s wife. 
My wife gavę birth to a son who 
was, of course, my father’s brother- 
in-law, and also my uncle, for he 
was the brother of my step-mother. 
My father’s wife became the moth- 
er of a son who was, of course, my 
brother, and also my grandehild, 
for he was the son of my daughter. 
Accordingly, my wife was my grand- 
mother because she was my moth- 
er’s mother — I was my wife’s 
husband and grandehild at the šame 
tirne — and, as the husband of a 
person’s grandmother is his grand- 
father — I AM MY 0WN GRAND- 
FATHER.”

BEAUTY SHOPPE
Parsiduoda

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.
6829 Superior Avenue.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit jų tarp savų.

15.95

S U I T S
TOPCOATS

Ready
to

W e a r
TOPCOATS

Made to 
Measure22-5°

3.95

M i II 
E n d 

PANTS 
To Order

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

15602 Waterloo Rd.
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DRY CLEANSNG
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

PUOŠTI

JONAS S. URBANAS, dai
nininkas, kuris prieš mėnesį 
laiko trumpa,! apsilankė Cleve
lande, ir sakė važiuoja į Pietų 
Ameriką, dainuoti, rašo Dirvos 
redaktoriui iš savo kelionės, iš 
Rio de Janeiro, Brazilijos. Iš 
Brazilijos keliaus į Buenos Ai
res ir Montevideo.

JIEŠKAU savo busbrolį Ka
ži Sasnavičių, kitados gyveno 
Netv Britam. Conn., prieš 29 
m. gyveno Alliapce, nuo to lai
ko nežinoma.- Jis pats ar kas 
apie jį žino prašau atsiliepti. 
Leonas Sausonavičius (14) 

414 Franklin street 
, Alliance, Ohio._________________________________

| Gera Anglis
| Bishop Pocahontas ^gįesbušeli! pelenų iš tono $9-50 | 
| Standard Pocahontas ai’Rlis Ilel f"rnaso $8.40j 
ĮGreat Heart Lump uba2/^“0Blis del pečiaus $8.90 | 

i Pennant Lump visai pelenų, ir mažai durnų, $g#25 j
ans’is/'........... . ........ S57.2S i

(14)

“ daug
Champion Lump kaltri

| KomerWocd & Coal
~ (Lietuvis)
i • 1409 East 92nd Street E
1 Telef. GArf. 2921 ~~=

Co. .

MILADY'S
Dress Shop
at 8909 Superior Avenue

FEATURING NEW SPRING STYLES
READY-TO-WEAR FOR
M1SSES and W0MEN.

DRESSES - HOS1ERY - LINGER1E 
MILLINERY and ACCESSORlįS

Estelle and Eve Puzin.

| Lietuviška Didelė Išdirbystė
i Langams užtraukti Blindu (Shades)
| VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
E SAVO LANGUS SU

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

I STATĖ WINDOW SHADES 1
i HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. =

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
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