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•EUROPA turi tik 15,305; 
460 telefonų ir 59,033,000 my
lių telefono vielų.

KAIP HITLERIS 
TIKI LAIMĖTI
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Capt. R. S. Freeman, commuiig 
of Ladd field, who was killed whoa 
four-motored huge army bomfe 
smashed into Ragged Top mm. 
tain at Lovelock, Nev., kūlių 
crew of seven.

TAIP PAT Liet 
atkreipi 
kada 
kvxie

DIRVA (THE FIELDS 
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Adv. K. P
359.

Cleveland, Ohio

WHEN the cost of living 
high, we could at least makei 
ing.

-Laisnuota Laidotuvių Direktorė)! 
(AI LIGONIAMS PERVEŽTI. . 

ui leidžiama naudotis nemokamai. 

.N FUNERAL HOME 
iue ENd. 1763

Orange Texas, 650 darbi
ninku streikas uždarė lai
vų išdirbystės statymą.

AUKSO pereitą savaitę 
i Ameriką importuota vėl 
dikčiai, pasiekė arti 30 mi
lijonų dolarių vertės.

Wilmington, N. C. — Pa 
sibaigė streikas prie staty
bos nuo karo lėktuvų ap 
saugos punkto, netoli Hol

pačią v^arįautį prieš užpuo 
Kaiks išvien su Anglais.

Washington, Kovo
paruošai Panamos Kanalo apsaugas, Įgijo
Respublil
tis ir kitokius Įrengimus priešams atmušti.

Panamos Respublika, kartu su Meksika, parodo sa
vo palinkima bendrai gintis nuo užpuolikų.

-L W AA Ad AC

Su v. Valstijos skubėdamos 
’ '■ > iš Panamos 

teisę ten steigti naujas karo orlaivių sto-

New York, Kovo 5. — Bethlehem Plieno korporaci
jos laivų išdirbystėse nekurie pasažieriniai laivai per
dirbami Į kareiviams vežimo transportus sulyg valdžios 
užsakymo.

S IŠPARDAV MAS
Vaik;

Londonas
kiečiai deda viltis Į laimė
jimą šiuo budu: jie ruošia
si didžiausiam užpuolimui 
Britų prekybinių laivų, ku
rie yra Britų gyvybės palai
kytojai. Apie Vokiečių pa
sikėsinimą užpulti Angliją 
eina abejonės.

Britai, iš savov pusės, tu
ri’vilti Vokiečius nuslopin
ti jeigu pavyktų nusmogti 
Rumuniją, kur Vokiečiai 
susigrūdo.

Karo Departmentas su
tiko leisti Fordui statyti 
lėktuvų dirbtuvę prie Yp
silanti, Mich., kuri kaštuos 
11 milijonų dolarių.

RUSIJA nežinodama ką 
daryti ir ką toliau Vokie
čiai darys, vis didina ir di
dina savo kariuomenes prie 
Rumunijos sienos.

Pittsburghe baigėsi strei 
kas Curtiss Wright lėktų 
vams propelerių dirbtuve

užmušta. Ayer
Penki civiliai už- 

automobiliui susilė- 
busais vežusiais ka
is Fort Devens.

NAZIAI skelbia kad "per 
menesi laiko jie nuskandi
no 800,000 tonų Britų lai
vu. Vokiečiai stiprina sa
vo submarinų blokadą prieš 
Angliją.

Sudegė šeima. Fort Mor
gan, Colo. — Užsidegus na
mui sudegė žmona ir trys 
vaikai. Iš širdgėlos jų tė
vas numirė, kuris matė sa
vo šeimą sudegant, bet ne
galėjo išgelbėt.

Nužudė šeimą. Lewiston, 
Me. — Tūlas Pellerin nu
šovė savo žmoną, jos moti
ną ir du kitus giminiečius, 
del nesantaikos šeimoje.

Iš KANADOS išsodinta 
18,000 kareivių Graikijoje, 
Salonikoj, kurie gins Grai
kiją nuo Vokiečių.

DIRVA
6820 Superior Aye,

PLIENO išdirbystės pra
neša kad jos gauna daugiau 
užsakymų, kurie kraunasi 
ateičiai, nes nespėja išpil
dyti. Dideli užsakymai pa
eina iš Britu ir Kanados.

Dayton, O., iškilo naujas 
streikas Wright Field dar
bininkų. Sutrukdyta ‘sta
tybos darbų už $5,900,003.

Entered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

BOLŠEVIKŲ cenzūra dab/ 
nededa jokių ženklų jog volA 
laiško siųsto į užsienį buA 
atidarytas.. Jeigu net iš ’ pa
viršiaus žiūrint atrodo kad vod 
kas nebuvo atidarytas, tai 'iš 
to jokiu budu neseka jog mas-1 
kolių žvalgybos specialistai n r* 
butų laiško skaitę. /

STAMPS
iškeisti savo Stamp Boo]

VOKIEČIAI daro puoli
mus Britų žemių orlaiviais 
po senovei, ir tą patį darc 
Anglai, atakuodami Vokie
čių karo punktus ir indus
trinius centrus.

BRITANIJA nutr a u k ė 
ryšius su Bulgarija ir už
vedė prieš. Bulgariją blo
kadą.

Amerikoje užšaldyta vi
si Bulgarijos pinigai kaęl 
nepatektų Vokiečiams.

Del Bulgarijos įsileidimo 
Vokiečių į savo ribas Tur
kija nutraukė savo sutar
tis su Bulgarija. Jos buvo 
sutarusios nepulti viena ki-

nkimas Vyrams ir

inių Ruby

VOKIEČIAI grasina už
puolimu Graikijos, dabar 
kai įsiveržė Bulgarijon, jei 
Graikai nebaigsią karo su 
Italiia. Vokiečiai stovi prie 
Graikijos sienos.

Iš Atėnų praneša kad su 
Anglais sutarta kovoti iš
vien iki Romos-Berlino ašis 
nebus nugalėta. Graikija 
tokiu budu pasilieka ka
riauti.

PRANCŪZAI per. savo 
savo karą su Vokiečiais 
turėjo šių nuostolių: apie 
80,000 kareivių' užmušta, 
apie 20,000 dingę be žinios, 
apie 120,000 kitų sužeista. 
Žuvo 9 generolai, 130 gene
rolų pateko nelaisvėn.

4 ŠEIMŲ mūrinis namas, 
kam. ir maudynė kožnai, e 
1364 E. 65 st. Auctiąn p 
davimas bus Sheriffs Offi 
pirmadienio rytą, Vas. 11 
9 valandą. ' ‘.

Ankara, Turkija. — Hit
leris pasiūlė Turkijai savo 
“draugiškumą”,1 pareikšda
mas jog nori “rūpintis” jos 
reikalais. Turkų vyriau
sybė atsakė nepriimanti jo
kių išlygų iš Hitlerio, ir lai
kysis savo artimų ryšių su 
Britanija.

Vokiečiai inėję Bulgari
jon prisiartino prie Turki-

TURKIJA ATSISAKO
HITLERIO “DRAUGIš 

KŪMO”

PREZ. ROOSEVELT su
darys stiprų kabinetą iš 
įžymių žmonių, vadovavi
mui plataus šalies gynimo 
ir Britanijai gelbėjimo pro- 
gramo.

Vyrų Sanforized geri j 
pasirėdymui marškiniai 
VAIKŲ K&E tvirti ( 
Broadcloth marškiniai 
VAIKŲ ir VYRŲ -... J 
Vilnonės kep -raitės 'T 
VYRŲ PAJAi iŠ .- j

Gražios broadcloth
VYRŲ IR VAIKINŲ G« 

SKRYBĖLĖS nupigintai

Strei kas. Birmingham, 
Ala. — Nutarė streikuoti 
unijistai Ingalls plieno iš
dirbystės darbininkai, kur 
turima virš 100 milijonų 
dolarių valdžios ginklavi
mo programo užsakymu.

. Taip pat streikuoja dar
bininkai Edgewater, N. J., 
Aluminum Co. of America 
dirbtuvėse.

Streikai eina Marylande, 
ir daugelyje kitų vietų.

ŪKĖ ant rendos (išsifitoa 
ja) pigiai, su gyvuliais ir J 
dargais, su visais rakama 
Atsišaukit laišku platesnių w 
formacijų. (

Peter- Keever
R R 3, Conneaut, Ohio

Milwaukee, Wis., tebesi
tęsia Allis-Chalmers Mgf. 
Co. streikas. Valdžios tai
kintojų pastangos neduoda 
pasekmių.

(26-ti Metai :: 26th

Washington,' Kovo 5. — Kongreso narys Dięs, tyri
nėjantis visokių šnipų šioje šalyje veikimą, tikrina kad 
jo gautomis informacijomis, apie-milijonas Vokiečių gy
venančių Pietų Amerikoje yra paruošti sulyg Hitlerio 
plano užimti tas šalis.iš vidaus.. ■ x

LIETUVOS Informacijų Biu
ras jau kartą buvo pataręs lai
kytis didžiausio atsargumo sti- 
sirašinėjant su bolševikų oku
puotos Lietuvos gyventojais/ 
Turima žinių kad laiškus iš už
sienio gavusieji neretai patiria 
nemalonumų iš bolševikų žval
gybos. Keli žmonės buvę ūži 
tai net suimti. Patartina kieki 
galint rečiau susirašinėti ir pa
sitenkinti vien tiktai grynai! 
šeimyninio pobūdžio žiniomp’j

JAPONIJA parodė dide- 
klaustas laikraščių atsto- 
nių reikalų ministras parei
škė “baltajai rasei” užlei
sti Aziatams didžią 1,000 
ketvirtainių mylių Okeani
ją. Ten yra salos kurių Ja
ponija nori sau.

Taip pat, kiek nujaučia
ma, Japonija norėtų užim
ti Amerikos valdomas Fili
pinų salas, Anglų valdomą 
Australiją ir Naująją Ze
landija Pacifike.

I Kiti pranešimai sako, Ja-

Lietuvos ordinais apdovano
tieji asmenys kurie galės pa
gerbimo bankete dalyvauti, ir
gi prašomi atsiliepti. Yra pla
nuojama sudaryti specialį sta
lą Lietuvos ordinų kavalie
riams.

Apart to, komitetas nori pa
žymėti kad nors kvietimuose 
pasakyta kad rėdytis reikia 
formaliai, bet tas ne būtina: 
tiktai kas gali, o šiaip dėvėti 
rubus kokius kas turi.

Rezervacijos turi būti atsių
sta ne vėliau Kovo 10 d., išra
šant čekius ar perlaidus iždi
ninko J. B. Laučkos vardu ir 
juos siunčiant sekretoriaus ad
resu.

.SUV. VALSTIJOS ren
giasi paimt į savo kontrolę 
nekurias Britu savinamas 
pinklų išdirbystės šioje ša-

G e 1 žkeliečiams atsirado 
apie 80,000 daugiau darbų 
nuo 1938 metų pabaigos, 
per pastarus porą metą.

Nuo pradėjimo šalies gy
nimo darbų padaugėjo ge
ležinkeliais žmonių važinė
jimas ir prekių vežiojimas 
traukiniais.

Seotvni Užmušta Orlaivio Nukritime

KAž KOKS 
telica, kuris 
kaip “Vilkaviškio liaudies teis
mo teisėjas”, aprašinėja kaip 
sovietų Rusijoje kovojama su 
chuliganais niekšais. Jis sako 
kad “Lietuvoje su chuliganiz
mu niekuomet nebuvo energin
gai kovojama. Chuliganizmas 
buvo priemonė mulkinti ir en
gti darbo žmones” (1). Palei
dę į gatvę iš kalėjimų viso
kius niekšus, dabar bolševikai 
kaltina pirmesnę valdžią už 
niekšų nesuvaldymą.

Seven persons were killed and nine were injured when this Eastern 
Airlines plane crashed near Atlanta, Ga. Rep. William D. Byron, of 
Maryland, was one of the seven killed. Among the injured was Capt. 
Eddie Rickenbacker, World war flying ace and owner of the airline. 
Photo shows rescuers searching in the debris for bodies.

Sentvni žmonės užmušti, devvni sužeisti orlaivio nukritime 
netoli Atlanta. Ga. Užmuštas William D. Byron. Kongreso at
stovas is Marvlnnd. ir sužeistas Kapt. Eddie Rickenbacher, pa
saulinio karo lakūnas ir tos linijos savininkas.

ponija atsai 
nenori skubii c savo užgro
bimus vykdyti, iki nepaaiš 
kės Europos karo nusviri 
m as.

MR & REICH CO
Ave Atdara Vaka

ANGLIJOS valdžia nu
sprendė sujungti ar užda
ryti virš 50 civilių industri
jų kuriose dirba apie mili
jonas žmonių, ir. jų darbi
ninkus išdalinti po dirbtu
ves gaminančias karo reik
menis. Tuo budu apie 750, 
000 darbininkų daugiau ei 
na i karinius darbus.

JAPONAI skuba Įsiver
žti i nekurtuos punktus In- 
do-Kinijoj, kur valdė 
euzija. Bet už tas pačias 
žemes varžosi ir kita. kai
myninė valstybė, Thai. ”

PREZ. A. SMETONA. — Vienas iš vėlesnių jo atvaizdu darytu 
Lietutuvoje, prie tėviškės, Užulėnio, kuri raudonieji konfiskavo.

dėmesį į 
neatsargiai

gautus iš okupuotos Lid^>' 
laiškus. vješąi qkelb/- Jąja 
Turima davinių kad
bolševikų žvalgyba daugelį iš 
Lietuvos rašomų laiškų nufo
tografuoja. Norėdama įklam
pinti, žvalgyba kai kada pralei
džia tokius laiškus kuriuose 
nepalankiai aprašinėjama gy-- 
venimo sąlygos naujame “ro
juje”. Laiškų rašytojai gali 
būti traukiami atsakomybėn 
priekabe “žinių teikimo kontr- 
revoliucijonieriams” ir “užsie
nio šnipams”.

Published every Friday in Cleveland
Ohio Lithuanian Publishing Co., <

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NORINTIEJI UŽKVIEČIAMI 
DALYVAUTI

Lietuvos Respublikos Prezi
dentui Antanui Smetonai Pri
imti Komitetas šiomis dieno
mis išsiuntinėjo kvietimus ge
riems Lietuviams tėvynainiams 
kurių tik adresus turėjo, kvie
čiant dalyvauti Prezidento A. 
Smetonos pagerbimo bankete.

Banketas įvyks ketvirtadienį, 
Kovo 13 d., nuo 8 vai. vakare, 
Hotel Pierre, 5th Avenue ir 61 
Street, New Yorke. Bilietai 
$5 asmeniui. Kvietimai yra 
asmeniniai ir neperleistini ki
tiems.

Kadangi komitetas del laiko 
ko stokos negalėjo surinkti vi
sų gerų tėvynainių' adresų, to
dėl prašoma skubiai atsiliepti 
tie kurie nori dalyvauti, pas 
Komiteto sekretorių, Adv. K. 
R. Jurgėla, 359 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Dr. B. K. Vencius, Pirm
J. B. Laučka, Iždininkas

Jurgėla, Sekr 
ion Avenue 
joklyn, N. Y

TARYBŲ LIETUVA (k<P* 
munistų laikraštis Kaune) ra
šo, “numatoma vėžius ekspor
tuoti į Tarybų Sąjungos did
miesčius. Kitas komunistų lai
kraštis “Tiesa”, frazės apie 
Lietuvos vėžių “eksportavimą” 
i išalkusius sovietų didmies
čius neįdėjo. Matyti, Tiesoje 
sėdi geresni propagandistai ne 
kaip Tarybų Lietuvoje, kurie 
nesuprato kad toks “ekspor
tas” tiktai blogai rekomenduo
ja “sovietų didmiesčius”, nes 
juk ir Rusijoje yra pakanka^* 
mai vandenų kuriuose turėtų 
būti vėžių. Bet maskoliai, tvar
kydami vandenis “sovhozų pa
grindais” (ką įveda ir Lietu
voje) matyti bus nutvarkę ir 
pačius vėžius!

New York, Kovo 6. — Prezidentas Antanas Smeto
na apleido Rio de Janeiro, Braziliją, Vasario 26, ir tiki
ma New Yorkan atvyks Kovo 9 ar 10. Atvažiuoja ir jo 
žmona bei sunūs Julius su savo žmona.

Belgradas. Jugoslavija, Kovo 6. — Skleidžiama ži
nios apie Sovietų caro Stalino pastangas tramdyti Hit
lerio sauvaliavimą Balkanuose, nors vienas Stalino “di
delis žygis” buvo tai pabarimas Bulgarijos kad Rusija 
negalinti jos užstoti del to kad Bulgarijos fašistų laik
raščiai rašė prieš komunizmą.... j

Stalinas, gal but norėdamas ką iš Hitlerio išgauti, 
pasiuntęs Vokiečiams notą. Kas joje pasakyta neaišku, 
bet jeigu kokios tai Hitleris vėl numes Maskvos carams 
kaulą, kad Jie graužtų ir tylėtų.

AVE. - CLEVELAND, OHIO

e.ikinarag||j

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose -------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje -------------- 2.50

A good name makes swell sta 
dal news. ■ j.‘>. J

Traukiniais pereitą -me 
bTrerfiu- -pa-5n.’ 

iškabinėti; ii
ant kurių užlėkė traukiniai 
jiems einant arba važiuo
jant per geležinkelio bė
gius.

1939 metais tokių užmu
šimų buvo 1,398.

1 Pernykštis padaugėjimas 
tų nelaimių priskiriama 
padaugėjimui traukinių va; 
žinėjimo ir žmonių judėji
mo pakilimui.
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ele Išdirbystė B 
i Blindų (Shades) 
N BUNDS
PRADĖTI APSIRŪPINTI 

3 LANGUS SU 
es ir Venetian Blinds 
iams patarnauti prieinama kaina. Į

IN DOW SHADES
E. 79 St. • J. Pečiulis, Su. 
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MEKSIKA bendru > 
Valstijomis rūpintis? ' -si 
apsigynimu nuo už^ftiolikų 
kokie kėsintųsi Amerika s 
užpulti.
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Po savo žiauraus darbo 
ras pasidavė policijai.
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ko j imi 
ma pa
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VIU IŠEIVIU

Lietuvių Naujienos
332 JM. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

PAYTONE ‘GERAI PAVYKO
VASARIO 16-taj

PAJIEŠKOJIMAS. Pajieškau 
savo vyro seserį, Kazę Žukaus
kaitę, po vyru Gailienę. Paei
na iš Stulgių par., Barzdų k., 
Tauragės ap.

Barbora Žukauskienė 
1060 McLaughlin Road 

Bridgeville, Pa.

® APSKAIČIUOJAMA k a d 
nuo 1930 iki 1980 metų, Ame
rikos gyventojų 60 metų am
žiaus ir daugiau, pakils nuo 8.5 
nuoš. iki 19.9 nuoš. žmonių 
gyvenimas ilgėja.

VASARIO 16 RAMI 
PROTESTO RE 

JOS. - KOLONE 
11 ŠEIMŲ IR TRR 
MUS.
Pernai čia pastan 

p. N. buvo suruoš 
kartų Vasario Ifi-tos 
jimas su vaidinimais, 
eilėmis ir šokiais, kui 
kuopuikiausią. .

Šymet buvo pirmiž 
klausti visi Lietuviai 
gimo. A. P. Nevio 
Vladui Rutkauskui p 
per Lietuvius ir pf 
del rengimo, visi ik 
sutiko. Buvo sušauki 
kūnas paminėjimo Yei 
siu pas ūkininką J 
Laįke to susirinkimo, 
tės, Marytė ir Magi 
ryte ir pernai kėlė 
sukėlė trukšmą kali 
rengimą. .Mat, jos 
tautai, tai rėkė kac 
tautinę šventę Liet 

, pakliūti, valdžia gal 
ryti Lietuvius į dari 
lą.... Pirmiau, ma 
buvo kam Lietuviški 
judinti, tai žmonelia 
davo bačkutę, išsig 
po visko. Nežiūrint 
relių išniekinimo vis 
Lietuviška, visi i
dalyvavę pritarė ] 
rengimui.

Parengimas įvyk 
15 d., 8 vai. vak; 
Jankausko ūkio nai 
karą atidarė ir vedi 
vidonskas, Amerik 
Lietuvoje buvęs pol 
ninku, čia ukinink;

Vasario 22 
ir Ashland 

žmogus

VERSIACKIENĖ Aleksandra, 
mirė Vasario men., Lowell. 
Mass.

Averell Harriman, New York finan
cier, whom President Roosevelt 
named as aide to Ambassador Wi
nant, as a step in aid to British un
der lend-lease bill program.

Averill Harriman, New Yor- 
ko finansierius, Prez. Roose- 
velto paskirtas padėjėju amba
sadoriui Winant, Londone, są
ryšyje su Britanijai gelbėjimo 
biliaus proframu.

® NEW YORK, N. Y. — Sun 
kiai susirgo apendicito užde 

girnų SLA. sekretorius' Dr. M 
J. Vinikas. Matyt be opera 
cijos neapsieis.

Kovo 9 d. p. J. Tubelienė 
kalbės Scranton, Pa., 2 vai. po 
pietų, gražioj North Side Ju
nior High School auditorijoje, 
kur telpa virš, 1000 žmonių.

Bus išpildyta gražus progra
mas. Įžanga nemokamai.

V. Ar Kersevičius.

Tytavėnų par.
Petras, pusamžis 
16. Chicagoje. — 
Luokės p., Balta-
Amerikoje išgy-

Stai Kaip Pasitaiko
BEAVER, Pa. — Tūlas Jo

seph Onusko, 27 m., šokiuose 
sus pažino su panele, Maxine 
Dav is, 19 m. amžiaus. Pasi
baigus šokiams, jis pasiūlė pa
vėžėti ją namon. Mergina at
sakė nesutinkanti su nepažys
tamais važiuoti.

Vaikinas tada išsiėmė iš ki- 
šeniaus peiliuką ir padavė jai 
sakydamas, “Štai tau ginklas, 

■ gali nebijot manęs”.
/ Bet vaikinas vietoj vežti ją 
namon, išsivežė ant apvienėju- 
sio kelio, sulaikė automobilį ir 
pradėjo ją kibinti. Mergina, 
kuri važiuodama laikė gatavai 
peili atlenktą, jį panaudojo ir 
apsigindama jį apibadė. Iššq? 
kus iš automobilio pasišaukė 
kitą pro šalį važiuojantį auto
mobilį, o vyras turėjo patekti 
j ligoninę.

Vincas, mirė 
Philadelphia,

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, mirusių skaičius 
iki šiol, nuo Vasario mėn. 1937 
metų, pasiekė 6500.

Marė, mirė
Mahanoy Ci-

Tėvynės Redakcija į cicilikų 
užmetimus buk p. Jadvyga Tu
belienė reikalavo sau pinigų 
esančių Lietuvos Generaliniam 
Konsulate, nepatekusių į Lietu
vos užgrobikų rankas, paaiški
na sekančiai:

Torger Tokie of the Norway Ski 
club soars to victory in the F. D. 
Roosevelt ski tourney at Bear Moun
tain, N. Y. His poorest leap was 
165 feet. His best was 180 feet, 
which beat by 9 inches the mark he 
established two years ago.

• MONTELLO, Mass. — Vasa
rio 22 d. čia įvyko Naujosios 

Anglijos Lietuvių katalikų sei
melis, kuris išnešė rezoliuci
jas pasmerkiančias Sovietų Ru
siją už Lietuvos pavergimą, ir 
prieš rėmimą tų musų biznie
rių kurie skelbiasi komunistų 
spaudoje.

— J. Nau-
- J. Virbic-
K. Stravin

skas, F. Radžius; J. Norus, J. 
Gedris, Adv. E. Schultz, J. Pus- 

\ kunigis, E. A. Katilius, M. Vi- 
tartas; iždininkas — J. Pa
krosnis.

Šiais metais jau prisiradė 
apie 12 naujų narių. Mat, per
nai rudenį, sudeginus paskuti- 
\ morgičių, pakelta sumany-

* .as kaip tik Klubo ižde bus 
r;s tūkstantis dolariu, staty- 

z aują namą Ukėje, ant Bi- 
kalno. Su ta idėja žmo-

I nes sutinka ir rašosi prie Klu-
> bp. Ten atsibuna daugiausia 

Lietuviškų piknikų vasarą, ir 
/įmonės mėgsta šiaip išvažiuoti 

Ūkę, kuri randasi vos 12 mai- 
*i;lliįQ' nuo Pittsburgho.

\V. BACEVIČIAUS KLAUSE 
MAŽAI. Maskvą- pasveikinęs 
pianistas V. Bacevičius, kuris 

l iš Argentinos atvyko į Ameri- 
yą, dabar buvo atsilankę^su 

j . laukė_^^<žai klausytojų, nes jo 
y neremia geri Lietuviai kurie 

priešingi Rusų okupacijai Lie
tuvos. Jam gi koncertą rengė 
Darb. Susivienijimas, tie žmo
nės kurie taip pat užgiria Lie
tuvos pavergimą. Tai nėra ko 
ir stebėtis kad Lietuviai nere
mia tokių žmonių.

J. Virbickas.

Pittsburghiečiai laukia vieš
nios iš Lietuvos, p. Jadvygos 
Tubelienės, ir rengia jai pra
kalbas. Ji čia atsilankys su- 
lyg maršruto, apie Kovo pa
baigą ir apvažinės kelias ap
linkines kolonijas, neskaitant 
prakalbų pačiame Pittsburghe.

Kadangi p. Tubelienė yra 
tautininke todėl tautinei gru
pei prisieis jai prakalbos ren
gti, kitų srovių veikėjai gal ne
sutiks prisidėti.

Trumpu laiku bus plačiau 
pranešta kada tikrai ir kurio
se salėse ta garsi viešnia kal-

Kalbėjo Tubeliene
SCRANTONE KALBĖS 

KOVO 9 D. /
Vasario 2 d. Liet. Piliečių 

salėje įvyko p. Jadvygos Tube
lienės, Lietuvos pabėgėlės, pra
kalbos, surengtos SLA. 7-to 
Apskričio. Publikos prisirinko 
pilna salė. •

Programą atidarė A. (Jalin
skas, pasižymėjęs veikėjas šia
me , mieste. Pirmiausia kalbė
jo J. šaliunas iš Kingston, apie 
Lietuvos padėtį. Antras kal
bėjo V. A. Kersevičius iš Scran- 
tono, SLA. 7-to Apsk. organi
zatorius, apie SLA.

Trečia buvo perstatyta kal
bėti p. Jadvyga Tubelienė, ne
senai atvykus iš Lietuvos, ja- 
bėgus nuo ^bolševikų teroro. Ji 
vaizdžiai nupiešė šiądieninės 
Lietuvos padėtį po Rusų oku
pacija. Ištikro tai gabi kalbė
toja, kiekvienam Lietuviui ver-

• NORWOOD, Mass. — Čia 
susiorganizavo Lietuva i č i ų 

Skaučių ratelis. Skaučių vadu 
išrinkta p-lė A. Pazniokaitė.

PAJIEŠKAU savo draugą, 
Joną Mockevičių, gyveno Ak
ron, O. Ukmergės par., žarolių 
kaimo. Prašau jį patį atsišau
kti arba žinančių pranešti.

Karolis Križenauskas

Lietuvių Naujienos — mene, 
sinis žurnalas, kaina tik $1 
už du metus. (20)

NUŽUDĖ ŽMONĄ
Pereitą savaitę, New Ken- 

singtone, tūlas Stanley Gra
bowski, 27 m., bedarbis anglia- 
kasis, nušovė savo žmoną, 19 
m. amžiaus. Jiedu nesugyve
no, žmona buvo palikus vyrą 
ir gyveno pas savo tėvą. Ne
galėdamas be žmonos apsieiti, 
Grabowski atsilankė pas ją ir 
prašė gryžti gyventi. Ji atsi
sakę. Tada jis išsitraukęs re
volverį pradėjau šaudyt. Ji 
leidosi bėgti, jis vijosi, ir gat
vėje dar pataikė jai porą kar-

Mums yra gerai žinoma kad 
ponia Jadvyga Tubelienė nie
kad nereikalavo nuo genera
linio konsulo J. Budrio kad jis 
jai atiduotų Vilniaus žmonių 
šelpimui surinktus pinigus, ku
rie nebuvo spėta pasiųsti Vil
niaus kraštui remti draugijai. 
Ponai Tubelienė norėjo kad 
bent dalis tų pinigų butų su
vartota Lietuvos nelaimingų pa
bėgėlių silšelpimui. Bet ji ne 
viena to norėjo ir nori. Iš tų 
kurie tuos pinigus sudėjo, iš 
pavienių žmonių ir organizaci
jų, yra gauta patarimų ir rei
kalavimų kad jų suaukoti Vil
niečiams pinigai butų suvartoti 
Lietuvos pabėgėlių sušelpimui. 
Tie kurie davė pinigus, gali juk 
ir pasakyti dabar kam tuos pi
nigus suvartoti, jeigu jų pini
gai nebegali sušelpti Vilniečių, 
o tebėra nesuvartoti. Gal butų 
gerai kad visi aukotojai kurie 
turi įrodymus kad jie davė au
kų Vilniaus kraštui yemti, atsių
stų generaliniam konsuliui J. 
Budriui savo pareiškimus, kam 
jie nori paskirti jų aukas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Čia gyvenantis Ignas! Gužaus- 
kas gavo laišką nuo savo gi
minaičio !š Lietuvos. Laiškas 
.rašytas Gruodžio 22,.. adresatą 
pasiekė Vasario 11. Rašo 
Onos Gužauskienės motina 
rė Rugpjūčio mėn. “Mes 
valandą esame sveiki. Dabar 
pas mus viskas pabrango par
duotuvėse, ypač drabužiai ir 
avalinė”, laiškas sako.

Kadangi laiško rašėjas nėra 
nei politikierius, nei buržujus, 
o Liednas žmogus mažažemis, 
turintis 10 hektarų žemės, jis 
ta nauja tvarka turėtų džiau
gtis. Betgi apie Stalino “saif- 
lės” apšvietimą, bei geroves 
kokias galėjo atnešti komuniz
mas paprastai liaudžiai 
simena nei 
rimus gali 
ri. Tat iš 
dasiprotėti

VAITEKUNIENĖ Teklė (Bu- 
tavičiutė), pusamžė, mirė 14 
Vasario, Chicagoje. — Ro
kiškio aps., Skapiškio par. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

ŽUVELIS Petras, pusamžis, 
mirė Vasario 14, Chicagoje.
— Šiaulių ap., Grinkiškio p., 
Gudžiūnų k.

VASNAUSKAS Jurgis, 62 m. 
mirė Vasario 14, Chicagoje.

KELPŠA Julius, pusamžis, mi
rė Vas. 13, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., žagariu par 
Amerikoje išgyveno 30

ROKAITIS Stasys, seno 
žiaus, mirė Vasario 13, 
cagoje. — Šiluvos p. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

ANUČAUSKAS Viktoras, 51 
m., mirė Vasario m., Rock 
ford, Ill.

ALEKSYNIENĖ
Vasario mėn.,

LINKIENĖ Ona 
Vasario mėn.,

PAJIEŠKAU Joną Gatavec- 
ką, gyvena Scranton, Pa. Pa
eina prienų par., šaltiniškių k 
Prąšau jį patį arba apie jį ži
nančius atsišaukti. (11)

Ona Micutaitė-Bernotienė 
8027 Kosciuszko Avė.

Cleveland, Ohio.

MIRĖ TRYS LIETUVIAI.
Vasario 16 d. mirė, o 19 d. pa
laidotas Jdnąs Sutkaitis, 78 m. 
amžiaus, Dirvos redaktoriaus 

i, motinos brolis. Tai 
mirtis Karpių šeimoje

Velionis 
mirė

šiaip buvo 
dirbo visą lai- 

Amerikoje išgyve- 
metu, ir visa laika

Torger Tokie, Norvegijos Ski 
klul o čiuožikas, laimėjo F. D. 
Roosevelto ski turnamente at
sibuvusiame Bear kalnuose. Jo 
žemiausias iššokimas buvo 165 
pėdos, aukščiausias 180 pėdų, 
arba 9 pėdos daugiau negu jis 
padarė du metai atgal.

AUGUSTAIČIUTĖ Fiorentina, 
24 metų, mirė Vasario mėn. 
Mahanoy City, Pa.

JOČYS Simanas, mirė Vasa 
rio mėn., išgylėjęs ligonbu 
tyje 19 metų.

ZABLACKIENĖ
Vasario mėn., 
ty, Pa.

PAULEVIČIUS
Vasario mėn.,

. KONCERTAS. Lietuvos Ne
priklausomybei paminėti Anso- 
nijos bendras draugijų komi
tetas surengė prakalbas ir kon
certą Vasario 16 d. Kalbėjo 
svečias iš Lietuvos, žurnalis
tas V. P. Barščiauskas ir vie-

• CHICAGO, Ill. — Čia lanko
si buvęs Londone Lietuvos 

žinių (Kauno dienraščio) ko- 
respontentas T. šlapoberskis.

Ketvirtas kalbėjo Adv. R. 
K. Jurgėla, iš Brooklyno, kuris 
pašiepė Rusus, iš ko publika 
turėjo daug judko.

Buvo atsilankę keletas bol
ševikų agentėlių, 
ant žarijų sėdėjo 
tuvos Himnas buvo yiedamas 
tai trys sėdėjo, bet kai užpa
kalyje stovinti moteris juos 
pavadino “kiaulėmis”, jie pa
raudę atsistojo, neturėdami 
kur akių padėt.

Buvo ir muzikalis progra
mas: p-lė šeporaitytė labai 
gražiai sudainavo keletą pat
riotiškų kainų; p-lė Mičiutaitė 
skambino pianu.

Aukų surinkta $44.88, pabė
gėliams iš Lietuvos šelpti.

Po prakalbų, viršutinėje sa
lėje svečiai ir veikėjai gražiai 
pavaišinti.

čia 
nu metų bėgyje 
go apie 4 savaites 
širdies sukrėtimo, 
tvirtas žmogus 
ką bravore, 
no apie 50 
Providence.

Paėjo iš 
Suvalkijos.

Vienas velionio sūnūs yra 
leitenansu Su v.- Valstijų karo 
laivyne-; vieno duktė gyvena 
Kalifornijoje. Viso turėjo 5 
dukteris ir vieną sūnų.

Vasario 16 mirė Morta Kai
rienė.

Vasario 22 d. mirė Stasė Ka- 
zukonienė,

Darbai Providence šiuo lai
ku eina gerai. Kor.

LIETUVIŲ ŪKĖS KLUBAS 
skis metai, kai išnaujo persi- 
erganiz- vo, pertaisė konstitu
ciją, is irinko jr naują gana 
veiklią zaldybą. Pirmininku— 
P. Pivazonas; vice pirm. — S. 
Simąnr. ičius; sekr. 
jokr.s; Cin. sekr. — 
kąs; direktoriai — 

Radžius; J

neuz- 
žodelio, nors pagy- 
rašyti kiek tik no- 
šio laiško gaftma 

kad Lietuvos liau- 
sulaukė sunkaus gyveni- 
patekus po barbarų glo- 
Musų bolševikiški laikraš

čiai rašo kad Lietuvos liaudis 
“susilaukus rojaus”. Tai yra 
didžiausia melagystė.

D. Rep.

• SO. BOSTON, Mass. — Ko
vo 2 d., čia įvyko Lietuvai 

Remti Draugijos naujai išrin
kto komiteto suvažiavimas. Į 
komitetą yra išrinkta 21-nas 
asmuo iš įvairių musų orga
nizacijų Mass, valstijoje.. Ko
mitetas susiqrganizavo Sausio 
26 d. Worcester, Mass. Lietu
vai Remti Draugija tik mėnuo 
laiko kai susitvėrė, o jau at
stovauja į 10,000 Lietuvių.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Marė, mirė
Rockford, Ill.
59 m., mirė
Geneva, Ill.

VALUNIENĖ Veronika, mirė
Vasario mėn., Kewanee, Ill.

VAITEKUNIENĖ Marė, mirė
Vasario mėn./ Mahanoy Ci-

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A.' TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato
riai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių • apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

S.L.A. SEKRETORIUS
New York, N. Y.

GAVĖNINIAI PĄRENGIMAI
SLA. C-čias Apskritis rengia 

kortavimo vakarą sekmadienį, 
Kovo *16, nuo 8 vai., LMD. sa
lėje, Soh) dalyje.

Kovo 23 d., taip pas tekma- 
dienį, nuo 8 vai., kortavimas 
rengiama Liet. Tautiškų Kapi
nių valdybos ir parengimų ko- 
misios, Šv. Jurgio parapijos 
salėje, South Side.

Su v. Vals
tijų Ministras Lietuvai Dr. 

Noręm Vasario 16 paskelbė 
kad jis apmokės visas išlaidas 
kelionei į Rusiją vienam ko
munistui kurie agituoja už 
Komunistu “rojų”. Bet norin
čių važiuoti neatsiranda. Ke
letas Chicagiečių siūlė šią pro
gą Pruseikai, bet matyt Leo
nas nenori važiuot 
kurį kitiems perša.

—Paaiškėjo kad 
d. gatvėje prie 34 
avė. rastas užmuštas 
buvo ĮJetuyis, Jonas Adomai

PAŠAVECKIENĖ Pranė, 73 
metų, mirė Clevelande Vas. 
21 d. — Trakų ap., Jezno m. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

RAČKAUSKAS Martinas, se
nyvo amžiaus, mirė Cleve
lande, Vasario 19.

SUTKAITIS Jonas, 78 metų, 
mirė Vasario 16, Providence, 
R. I. Amerikoje išgyveno 
virš 50 metų. Dirvos redak
toriaus dėdė, motinos brolis. 
— Aleksoto valsčiaus.

KAZUKONIENĖ Stasė, mirė 
Vasario 22, Providence, R.L 

KAIRIENĖ Morta, mirė Vasa
rio 16, Providence, R. L

PALEMBERGAS Juozas, mirė 
Vas. 12, Cambridge, Mass.

LABANAUSKAS Pranas, mi
rė Vas. 11, Baltimore, Md.

RINKEVIČIUS Juozas, 50 m., 
mirė Vasario 10, Brooklyn, 
N. Y.

KASPUTIS Jurgis, 46 metų, 
mirė Vasario 3, Bronx, N.Y.

KAMINSKAS Antanas, pusam- 
Chicago- 
Lydavė- 

Ameriko-

uALhn iBin k j re va, ’mirė vaSS 
rio m., Lost Creek, Pa.

JUREVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Vas. 20, Chicagoj 
— Panevėžio ap., Smilgių p 
Amerikoje išgyveno 40 m.

BUBLIAUSKAS Alfonsas, mi
rė Gruodžio 26, Sao Paulo. 
Brazilijoj.

LAPKAUSKAS Kazys, 34 m. 
mirė Gruodžio 31, Tucuman. 
Argentinoj.

SAUSYS Kazys, prigėrė besi
maudydamas Gruodžio 31. 
Montevideo, Uragvajuje. Ki
lęs nuo Panevėžio.

BULKIS Baltrus, 38 m.
Gruod. 31, Montevideo 
gvajuje. Kilęs nuo Panevė 
žio.

ŠERAUSKAS Vincas, pifsam 
žis, mirė Vas. 17, Chicagoj 
— Kražių p. Amerikoje iš- 

' gyveno 39 metus.
BARTKEVIČIUS Juozas, 6t 

metų, mirė Vasario 17, Chi
cagoje. —

BAGDONAS 
mirė Vas. 
Telšių ap., 
kiškių k. 
veno 30 metų

9 PORT,
šioj j'

yra”“1- ?’varve
gė mokytojos mokslą
dėjo savo profesiją kaipo mo 
kytoja.

2J) m., mirė 
Chicagoje, kur

ABLACKIENŽ M.rė (Pajau 
jytė), 89 m., mirė 
m., Mahai/y City, 
Kauno ap., Palečių k. Ame
rikoje išgyveno virš 60 me-

Daytone randasi gana didelis 
buris Lietuvių, nekurie jaučias 
net gerais tautiečiais, bet gaila 
nepasirūpino surengti tautiš
kos šventės paminėjimą.

Girdėjau kad SLA. ■ kuopa 
buvo nutarus rengti paminėji
mą Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties, bet nežinau del ko 
neįvyko, gal but del neturėji
mo tinkamo kalbėtojo. Iš ki
tu parsitraukti nepasistengė. 
Gal but nenori išgirsti apie Lie
tuvos vargingą praeitį 
už laisvę dabar.

Aš manyčiau kad 
nam doram Lietuviui I
mė yra karts nuo karto paana
lizuoti Lietuvos praeitį, istori
ją ir tautos darbus, kaip Lie
tuviai kovojo, dirbo, kiek lai
mėjo ir prie kokių aplinkybių 
tas vyko.

Manau, tie kurie yra tikrais 
Lietuviais, turėtų vien tik ir 
rūpintis apie Lietuvos pilnos 
laisvės atkovojimą, kadangi ki
tokio nusistatymo Lietuviai ku
rie darbuojasi už Lietuvą turi 
ir kitą kokį tikslą, kokį tai iz- 
mą ir už jį kovoja prisirengę 
Lietuvybe. Jie daugumoje, at
leisk jiems, Viešpatie, nežino 
ką daro, nežino kad jie sau ant 
kaklo neria virvę.

Kaip ta daina sako, “nelau- 
kim kad koksai didvyris mums 
padėtų”, turim patys kovoti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, ne taip kaip nekurie 
musų žmonės čia 
darni pirmenybės

• ginimo.
Taigi, Lietuvos 

vadovybė ir Lietuvos vairas ti-
i krenybėje priklauso ne kam 
■ kitam kaip tik tikriems Lietu-
• viams, ne kokiems izmams.

J^d^t^aklWi^^uiieciai Lie
tuviai nesnauskite, fl@uski- 
te, skobkite tautiškais dals 
įrodinėti kas Lietuviui ; 
sveika ir naudinga, kas yra ti
kras Lietuvis ir kad Lietuviuo
se yra geros medegos, geres
nės negu kitur, nes Lietuviai, 
po tokio ■ ilgo vergavimo Rusų 
valdžiai, gavę laisvę geriau pa
sirodė negu kitos tautos.

Taigi, rengkime Lietuviškus 
paminėjimus bei istorines pa
skaitas ir stengkimes perduo
ti savo žinojimą kitai gentkar- 
tei. S. žvergždas.

"žis, mirė Vas.
je. — Raseinių
nų p., Skiručio
je išgyveno 35

KFZIS Alfonsas,
Vasario
buvo ir gimęs.

KREIVĖNAS Kastancija, 22 
metų, mirė Vasario mėnesį 
Preston Hill, Pa.

• FORT SILL, Okla
nantų pareigas šioje S. Val

stijų kariuomenės stovykloje 
eina trys Illinois valstijos Lie
tuviai: A. Narbutas, W. Rot- 
kus ir P. Kl’įvitskas^^^ 

apj- - o/ 
a CHEyfER, N. Y. 
«mažoj kolonijoj Lietu- 
Alice Gotautaitė užbai

pra

kas. Programą vedė p. čeplin- 
skienė. Pirmiausia sugiedota 
Lietuvos ii’ Amerikos Himnai. 
Pirmutinis kalbėjo Juozas Mar- 
čilionis, antras kalbėtojas ' bu
vo vietos klebonas, 
Lietuvos pabėgėlis, 
kas, kuris plačiai 
kaip dabar Lietuvos 
elgiasi su musų tėvyne.

Toliau sekė dainos; solo su
dainavo p. Barštienė, kuri pu
bliką tikrai sužavėjo. Buvo 
renkama aukos, žmonės gana 
duosniai aukavo.

Vakaras užsibaigė šokiais. 
Ad. Slavinskas.
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ERIKOS LIETUVIAI

ZAELACKIENĖ Mirė (rajau- 
jyte), 89 m., mirė Vasario 
m., Mąhai/y City, Pa. — 

Kauno ap., Palečių k. Ame
rikoje 1 išgyveno virš 60 me
tų.

VAITEKUNIENĖ Teklė (Bu- 
tavičiutė), pusamžė, mirė 14 
Vasario, Chicagoje. — Ro
kiškio aps., Skapiškio par. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

ŽUVELIS Petras, pusamžis, 
mirė Vasario 14, Chicagoje. 
— Šiaulių ap., Grinkiškio p., 
Gudžiūnų k.

VASNAUSKAS Jurgis, 62 m. 
mirė Vasario 14, Chicagoje.

KELPŠA Julius, pusamžis, mi
rė Vas. 13, Chicagoje. - 
Šiaulių ap., žagariu par ir k 
Amerikoje išgyveno 30 m.

ROKAITIS Stasys, seno am
žiaus, mirė Vasario 13, Chi
cago j e. — Šiluvos p. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

. ANUČAUSKAS Viktoras, 57 
m., mirė Vasario m., Rock-

■ ford, Ill.
ALEKSYNIENĖ 

Vasario mėn., 
LINKIENĖ Ona, 

Vasario mėn., 
’ VALUNIENĖ Veronika, mirė 

Vasario mėn., Kewanee, UI.
VAITEKUNIENĖ Marė, mirė 

Vasario mėn./Mahanoy Ci
ty, Pa.

AUGUSTAIČIUTĖ Fiorentina, 
24 metų, mirė Vasario mėn., 
Mahanoy City, Pa.

JOČYS Simanas, mirė Vasa
rio mėn., išgylėjęs ligonbu- 
tyje 19 metų.

ZABLACKIENĖ 
Vasario mėn., 
ty, Pa.

PAULEVIčIUS
I Vasario mėn.,
vasa- 

a.
pusam- 
icagoj. 
Igių P- 
10 m. 
ts, mi-
Paulo,

Pa. „v
VERSIACKIENfe Aleksaitei 

mirė Vasario mėn., Loud 
Mass.

PAJIEŠKOJIMAS. Pajiešb 
savo vyro seserį, Kazę ŽuW 
kaitę, po vyru Gailienę. Pat j 
na iš Stulgiu par., Barzdą L 
Tauragės ap.

Barbora Žukauskienė 
1060 McLaughlin Road

Bridgeville, Pa.

PAJIEšKAU Joną Gatava 
ką, gyvena Scranton, Pa. h 
eina prienų par., šaltiniškio i 
Prąšau jį patį arba apie jį t 
nančius atsišaukti. (UI 

Ona Micutaitė-Bernotienė 
8027 Kosciuszko Avė.

Cleveland, OhiJ

m
-

KANADOS
NAUJIENOS

BROOKS, ALTA

VASARIO 16 PAMINĖJIMAS 
IR PROTESTO REZOLIUCI
JOS.
11 ŠEIMŲ 
N JUS.

- KOLONIJA TURI
IR TRIS PAVIE-

pastangomis A. 
suruošta pirmu

Pernai čią 
P. N. buvo 
kartu Vasario 16-tos paminė
jimas su vaidinimais, dainomis, 
eilėmis ir šokiais, kuris pavyko 
kuopuikiausia.

Šymet buvo pirmiausia atsi
klausti visi Lietuviai dėl ren
gimo. A. P. Nevidonskui ir 
Vladui Rutkauskui pervažiavus 
per Lietuvius ir pasikalbėjus 
del rengimo, visi iki vienam 
sutiko. Buvo sušaukta susirin
kimas paminėjimo rengimo tik
slu pas ūkininką Joną Lokį. 
Laike to susirinkimo, dvi sesu
tės, Marytė ir Magdutė (Ma
rytė ir pernai kėlė trukšmą), 
sukėlė trukšmą 
rengimą. Mat, 
tautai, tai rėkė 
tautinę šventę

x pakliūti, valdžia 
ryti Lietuvius į 
lą.... Pirmiau, 
buvo kam Lietuviškus reikalus 
judinti, tai žmoneliai nusipirk
davo bačkutę, išsigerdavo, ir 
po visko. Nežiūrint tų mote
rėlių išniekinimo visko kas tik 
Lietuviška, visi susirinkime 
dalyvavę pritarė paminėjimo 
rengimui.

Parengimas įvyko Vasario 
15 d., 8 vai. vakare, Pijaus 
Jankausko ūkio namuose. Va
karą atidarė ir vedė A. P. Ne- 
vidonskas, Amerikoje augęs, 
Lietuvoje buvęs policijos valdi
ninku, čia ūkininkauja.

kalbant apie 
jos priešingos 
kad rengiant 

Lietuviai galį 
galinti užda- 

darbo stovyk- 
mat, kai ne-

Savo trumpoje, karštoje ir 
pilnoje patriotizmo kalboje jis 
nupąsakojo kaip pirmiau nie
kad nematęs Lietuvos, nuvyko 
ten 1920 metais, rado ją su
naikintą, varge paskendusią, 
matė ją kylant, atsistatant ir 
tvarkantis, ir po kelių metų 
net nebuvo galima pažinti kaip 
ji pakilo, išsistatė. Ragino vi
sus nenusiminti del susidariu
sios padėties Lietuvoj, bet dir
bti, krutėti su Britų imperija 
ir ateis laikas, parblokšime ne 
tik nazizmą bet ir bolševizmą 
ir su demokratijos pergale at
gaus laisvę musų tėvų žemė.

Vakaro vedėjas pranešė pub
likai kad yra paruoštos dvi re
zoliucijos, Kanados Vyriausy
bei ir J. M. Karaliui Jurgiui 
VI, protestą prieš Rusų okupa
vimą Lietuvos. Rezoliucijas 
paskaitė V. Barkauskas, kuris 
su A. P. Nevidonsku įgalioti 
po rezoliucijomis pasirašyti ir 
išsiųsti.

Suvaidinta komedija “Du 
Bailiu”, gana puikiai pavyko. 
Tėvo rolėje vaidino Ant. Skais
giris, dukters — Danutė Nevi- 
donskaitė, tarnaitės — Biruta 
Jankauskaitė,
Jankauskas, jaunikio 
Strimaitis.

Antra komedija, parašyta A. 
P.'N. ir atsiminimų D. Nagin- 
s£o, lošiant jam Lietuvoje 
kale “Ekspropriatorius”, 
vardinta ‘Piršliui Pamoka’, 
darė daug juoko. Artistai 

vaidino. šeimininkės
— J. Užauskienė, panaitės 
Biruta Jankauskaitė, Ratilo 
Jul. Tomas, ir

— D. Naginskas.
Trečia komedija, 

P. N., užvardinta 
bai’

•yvanašlio — L.
Alg.

vai
lėj

vei- 
už- 
su- 
gy- 
ro-

kavalieriaus

parašyta A. 
“Trys Gry- 

vaizdavo Hitlerį, Staliną 
ir Mussolinį, juokingesnė nega
lėjo būti. Hitlerio rolę vaidino 
Al. Kalvąitis, Stalino su utėlėm 
— Alb. Janauskas, Mussolinio

■r
Hirht-T'Lf'f'' L”-1 1

Skubėkit Įsigyti šią naudingą knygą

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1,00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimuti 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Policijos Susirėmimas su Piketais prie Dirbtuvės

Police try to force hole through pickets to allow car to pass 
through Number 1 gate of the big Lackawanna plant of the Bethlehem 
Steel company, near Buffalo, N. ¥., during the C. I. O. strike, which 
periled defense production. The Bethlehem company has V/z billion 
dollars’ worth of military orders.

Policija susirėmus su streikeriais prie Lackawanna dirbtu
vės, Bethlehem Steel Co., netoli Buffalo, N. Y., laike CIO. iš
šaukto streiko. Ten dirba karo užsakymus.

su spaghetti —' Ged. Jankaus
kas.

Musų choras po vadovybe D. 
Naginsko sudainavo Anglų ir 
Lietuvos himnus, pradedant ir 
baigiant vakarą, ir pertrauko
se penkias liaudies dainas.

Bielčių vaikučiai, 6 ir 4 m., 
sudainavo ‘Lietuviais mes esam 
gimę’ ir ‘Aš Sapnelį sapnavau’. 
Garbė p. Bielčienei, kuri čia 
augus, o vaikučius moko Lie
tuvybės meilės.

Komitetas kuris daug darba
vosi surinkimui pinigų šio pa
rengimo lėšų padengimui, bu
vo Jonas Lokis ir Vladas Rut
kauskas.

Veikalų surengimu ir leidi
mais apsirūpino A. P. Nevidon- 
skas.

Sudaryta rinkliava, kuri da
vė $11.10; auka perduota Ka
nados Rauti. Kryžiaus Brooks 
skyriui.

Vaišių komitetą sudarė Jul. 
Tomai, J. Užauskienė ir Pijus 
Jankauskas. Daug prie to dir
bo J. Lekienė ir P. Jankaus- 
.ki&uė —____ __ ____ „

ČINGIS KHAN IR 
STALIN

DU ŽIAURUS AZIATAI BAR
BARAI RUSŲ VALDOVAI 
Daugelis yra skaitę apie se

nais laikais Mongolų Aziatų 
užpludimą Rusijos. Mes čia 
neturim tikslo pasakoti . 13-to 
šimtmečio pradžios istorijos.

Prisiminkime tik kad iš ry
tų Mongolijos minėtame šimt
metyje pakilo Mongolų gimi
nės, žinomos Totorių vardu, už
kariavo ne tik šiaurės Kiniją 
iki pat Korėjos, bet ir kitą 
didelę Azijos dalį iki Persijos 
bei Indijos, paskui gi per Kau
kazą ir Kaspijos juros pakraš
čius įsibriovė tų laikų Rusijon 
ir ją pavergė. Tęforiai išlai
kė Rusiją savo valdžioje dau
giau kaip 250 metų.

Kam visa tai primenama? O 
štai kam: likimo ironija, ma
tyti, norėjo kad raudonasis 
Maskvos, caras Stalin ir bar
bariškos Mongolų imperijos 

Čingis Khan turėtų

BULGARUOS
ISTORIJA

Bulgarija, kurion šiomis 
aomis Vokiečiai įsiveržė ir už
valdė, panašiu budu kaip pada
rė su Danija te karo, yra Sla
vų šalis. Jis yra artimiausia 
Turkijos ir Graikijos kaimynė.

Su Rusija ji nesusisiekia per 
Rumanijos teritoriją, kuri taip 
pat Vokiečių užvaldyta.

Bulgarija per kelis šimtus 
metų buvo po Turkų valdžia, 
nes kai Turkai įsiveržė Euro-

die-

pon, bųvp pavęrgę kelias Bal
kanų valstybes.

Bulgarai pasiliuosavo iš po 
Turkų valdžios Kovo 2 d. 1878 
metais — tik 63 metai laiko 
atgal. Dabar vėl, Kovo 2 d. 
į Bulgariją įžygiavo Vokiečiai.

Bulgarija plotu dvigubai di
desnė negu buvo Lietuva, tu
ri 103,149 ketv. kilometrų, gy
ventojų turi 5,596,890.. Sosti
nė Sofiją. Iki šiol valdoma ka
raliaus, šalis turi konstituciją.

Būdami Rumanjjoje ir Bul
garijoje Vokiečiai apžioja Tur
kijos žemės gabalą esantį Eu

ropoje, su garsiu miestu Ron 
stantinopoliu.

Iš pietų guli Graikija, kurią 
Vokiečiai, norėdami pagelbėti 
Italijai, savo mechanizuota ar
mija galės greitai sutrinti.

Jugoslavija ir Albanija nuo 
Bulgarijos yra rytuose.

J. Žemarjtauskas
“Dirvos” Agentas

Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

IR ŠTAI KAIP gauti dar daugiau naudos iš Cleveland Railway Savaitinio Paso. Sek- 
dieniais ... du vaikai jaunesni 12 metų GALI VAŽIUOT DYKAI su kožno suaugu
siu turinčiu pasą. Savaitinis pasas kaštuoja tik $1.25 ir JUS GAUNAT tris sutau- 
pyrnus^ ir PRIE TO DAR PATOGUMĄ kad gali važinėt visą savaitę pats! Pirkit 
savaitinį pasą . . . pradėkit (aupyt nuo dabar tuojau!
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ft

THE MAT CO'S.

s, 66 ( 
7, Chi- 
par. 
samžis, 
lie. —
Balta-1 
išgy-

SKAITYKIT
ir GARSINKITE

Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik H. 
už du metus. (M

‘Lietuvių Naujienos1
332 N. Gth Street 
Philadelphia, Pa,

ZKIT PRIE SU
UOMIS SĄLYGOMIS
1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m- 
į Amerikoje paskelbė vieną didžiau* 
jus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
ekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 
rviausiomis sąlygomis ir gauti dov»; 
mokės įstojimo ir nemokės daktarui 
lavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
gražią dovaną — SLA. JUBILEJIm

i moderniškus apdraudos skyrius įr 
$100 iki $5,000. Taipgi galima pri- 

Ipą, kurios mokama po $6, $9, ir 
galima apdraust nuo $100 iki 
asi visose didesnėse Amerikos Lie* 
ur darbuojasi tų kuopų organize 
:is SLA. kuopos organizatorjus--l»- 
tpdraudą ir prisirašykit prie Susivie- 
ko j e — didžiausios ir turtingiausios 
labdarybės organizacijos. Nora*

e:

SEKRETORIUS
jet New York, N. Y.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoj^

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su patarimais ir darbu daug 
prisidėjo šios šeimos: Jul. To
mų, Sal. Kalvaičių, J. Lokių, 
P. Jankauskų, VI. Rutkauskų, 
J. Užauskų, Sakalas ir Mo
ris Levitai (žydai iš Lietuvos).

Po program©, p. ir p. J. Už- 
auskai Įteikė nuo savęs ir cho
ro A. P. Nevidonskui dovaną, 
tris dėžes cigarų, .už jo darbuo
tę tarp Brooks Lietuvių, musų 
tėvynės labui.

Šokiai tęsėsi iki vėlyvo lai
ko ; musų moterys daug prisi
vežė pyragų, sausainių, sūrių, 
visokių užkandžių.

Svečių dalyvavo iš Alberta 
provincijos Langdon, -Calgary 
ir Glicken, ir Saskachewan pro
vincijos — Maple Creek, Car
dell, Piapot ir Sidewood. Bu
vo žmonių kurie jau 50 metų 
gyveno šiose apielinkėse ir ne
matę viešo Lietuvių vakaro, 
negirdėję dainų ir himno. Jie 
džiaugsmo ašaromis lydėjo dai
nas.

Garbė Brooksiečiamsf kurie 
nors tokia maža saujelė čia, o 
taip maloniai ir sutartinai mo
ka veikti savo numylėtos Tė
vynės Lietuvos labui. Darbuo- 
kites ir toliau.- Ten Buvęs.

ArNoriGyventlOOm?
Jei taip, tai įsigyk naujai išleistą knyga

GERA SVEIKATA IR ILGAS AMŽIUS BE VAISTU
Knyga susideda Iš 170 pus!., kuriuose aprašo kaip prailgytl žmogaus amžių. 

-------------- Ji duodasi --------------

DOVANAI Lietuvio Prenumeratos
« m B ii « * ■ H Amerikon Lietuvio Prenumerata Suv. ValNtijo.se S- metam* 

Jei dar neskaitai Arperikos Lietuvio, tai užsirašyk ŠIANDIEN, 
arba gauk jam vieną naują skaitytoją ir prisiųsk $2.00, ir už tą 
pasidarbavimą Tamstai bus pasiųsta viršuj minėta KNYGA DO
VANAI. Iš tos knygos tamsta ar Tamstos draugai, išmoks kaip 
prailgyti savo amžių iki 100 ir daugiau metų.

Be to dar, kiekvienas NAUJAI užsirašęs Amerikos Lietuvį gaus 
DOVANAI GRAŽŲ SIENINĮ KALENDORIŲ su užrašu: Laisvę 
Pažine Vergais Nebūsim. Visais reikalais, rašykite:

AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON STREET - WORCESTER, MASS.

tą pačią vardo reikšmę.- j 
/Kaip žinoma, Stalin yra pa- ; 

sirinkęs savo vardą nuo “plie- į 
no”. .Tuo tarpu Čingas Khano i 
ankstybesnis vardas buvo Te- ■ 
mudžin, kas Totoriškai reiškia Į 
“geriausias plienas”. Tuo var- : 
du jis 1203 metais buvo pa- į 
skelbtas Mongolų valdovu, o į 
tik po kelerių metų Karakoru-I: 
me pasivadino Čingis Khanu : 
(kas reiškia: galingiausias vai- ■ 
dovas). :

Kaip matote, 'Čingis Khano J 
ir Stalino pavardės turi tą pa-į: 
čią reikšmę. Temudžin buvo i 
nukaldintas iš geniausio plie- ■ 
no, o Stalinui prisieina tenkin- : 
tis paprastu plienu. ;

Bet ar tik pavardės tos pa- ■ 
čios? žinant iš istorijos čin-l; 
gis Khano žiaurumą ir ištisos I 
eilės valstybių kultūrų nuterio- 
jimą bėi sugriovimą, ar prieš 
musų akis neatsistoja Kremlio 
raudonojo caro vaizdas? čin
gis Khanas mėgdavo iš nukau
tų priešų kaukolių sustadinė- 
ti piramidas. Tokias daugy
bes žmonių jis nužudė.

Jeigu kada nors bus 
tytas tikras skaičius 
žuvusių nuo bolševizmo ir “ 
nialio” Stalino barbariško žiau
rumo, tai* iš jų kaukolių irgi 
susidarytų aukščiausi pirami- j 
dai-kalnai.

Temudžin-Čingis Khano var-| 
das yra inėjęs į istoriją' kaipo 
pasibaisėtino valdovo. Stalino- 
Džugašvili vardo laukia tas 
pats likimas. V.

nusta- 
žmonių

“ge-

DYKA! BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Jei kenti skausmą są
nariuose, naruose, jei 
jie sustingę ar jauslus, 
jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberaliu pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai- 
tvtoiarnš. Rai'yk DA
BAR — ŠIANDIEN į 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
2708 Farwell Avc.(_ Chiago, 111., ir 
gauk sau visos savaitės išteklių 
kuris tau nieko ri\ kaštuos.

MUSU KETVIRTAME AUKŠTE

Musų Visos Turimus I’rekės nuo $3 iki 530

NEEDLEPOINT TAPESTRIES
1 K '/ Nuskaitymas nuo Reguliarės Kainos

Pasirinkimas iš didelės daugybės visokių gra
žių siuvinėjimui šmotų . . . visi su viduriais iš
baigtais . . . viskas ko reikia tai apibaigti su- 
lyg Savo skopio. Visokiausi mėgiami pavidalai 
ir pageidaujamos mieros.

Musų Visos Turimos Prekes nuo $4.50 iki $60

NEEDLEPOINT RAKANDAI
1 'c Nuskaitymas nuo Reguliarės Kainos

Didelė grupė paskirų šmtoų, kėdžių, kedukių, 
ottemanų, suolų ir supamų kėdžių įvairiausių rū
šių ir stilių. Visos puikiai išbaigtos . . . ga
tavos tiktai išsisiuvinėti. Nekurie stiliai ima 6 
savaites pristatyti.

Labai Specialiai Nupiginta Grupė

NEEDLEPOINT TAPESTRIES
25c iki 2.25 Vertybės ■ j iki ] ’

Čmotai tinkami del pradinių siuvinėti. Mieros 
nuo 12x12, 15x18, 16x20, 23x23 ir 27x27. Pasi
rinkimas iš daugelio labai gražių pavyzdžių . . . 
visi išbaigti tiktai su dugnu palktu nubaigti.

Sutaupymai ant FLOCK SIUL.U
69c

30c

39c

55c

50c

20c
25c

Flock’s

Flock’s

Flock’s

Flock’s

Flock’s

Worsted Yarn, 4-oz tolka ....!......

Saxony 3-Ply Siūlai, 1-oz. kam.

Shetland Siūlai, 2-oz. tolka .... 
Z

Zepryh Sport Siūlai, 2-oz kam.......42c

Germantown Siūlai, 2-oz tolka ....44c

57c

24c

33c

Taupykit ant Mezgiamų Siutų 
CROCHET COTTONS

O.N.T. Crochet Cottons, siūlai, tolkelė ........16c
O.N.T. Bedspread Cotton, cream spalvos, 
1200 yardy tolkelė ................  16c
Musgrove Rug Yarn Siūlai, del mez
gimo patiesalų .............................................. 45c
Bucilla Wondersheen, ivory spalvos,’ 
700 yardų tolka ..............................................39c

55c

50c

Štampuoti APPLIQUE
KALDROS

Pasirinkimas iš 50 skirtingų stilių . . . visos 
sustampu.otos del kaldrų. 
3.95 
4.50 
6.00 
4.50 
1.0.0

Vertybės ......................................
ir 5.00 vertybės ..........................
ir 6.50 vertybės ..........................
Nustyle Kaldriniai Rėmai ......
Didelės mieros Kaldriniai Hoops

.2.98

.3.49

.4.49

.3.79
...79c

^iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHii įHimniiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiuni

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCA1T1S
Savininkas ir Kepėjas

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

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

g VISADA PRAŠYKIT NEW-DEAL DUONOS
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.-^

ValNtijo.se


I CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 1
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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TUBELIENĖ BUS ČIA!
VERBŲ SAVAITĘ

Poni Tubelienė užbaigia savo 
prakalbų maršrutą ry-------
valstijose, Kovo 16 d. kalbėda
ma Hartford, Conn. Iš ten, pa
silsėjus kokią savaitę laiko, va
žiuos į Pittsburghą, apie Kovo 
pabaigą, kur atlaikys prakal
bas keliose vietose Pittsburgh© 
ir apielinkėje.

Po Balandžio 1 dienos atke- 
kiaus į Clevelandą, Iš čia ap
lankys Akroną ir kitas koloni
jas kurios surengs jai prakal
bas. Taipgi Clevelande bus pa
taikyta tinkama diena, kad vi
suomenė galėtų sueiti ir išgir
sti tą žymią viešnią.

Kur tik p. Tubelienė atsilan
ko, visur salės buna užpildy
tos žmonėmis. Kurie girdėjo 
ją kalbant, sako ji yra viena 
iš geriausių moterų kalbėtojų.

Jos prakalbų diena ir visas 
programas Clevelande bus pa
skelbta trumpu laiku.

PHONE: ENdicott 4486

DARBAI PASIEKĖ 
AUKŠTO LAIPSNIO MIRIMAI

Youth’s Forum
LITHUANIAN LITERARY

TRENDS

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

Clevelando industrijose dar- 
". i bai daugėja ir daugėja, nuo- utinėse1 .Hat gaunant daugiau naujų ša-1 

lies gynimo reikalams užsaky
mų. Pereitą mėnesį dirbo in
dustrijose daugiausia darbinin
kų negu kada paskiru laiku bė
gyje praėjusių 20 metų.

žinios surinktos iŠ 100 žy
mesnių išdirbysčių parodo dar
bų pakilimą aukščiau -negu ka
da butą. Vasario mėnesi dir
bo 87,066 darbininkai, apie 
1,000 daugiau negu dirbo Rug
pjūčio mėn. 1029 m., kuomet 
buvo padaryta aukštas rekor
das.

čia minimos skaitlinės ap
ima tik dirbtuves. Kiti desėt- 
kai tūkstančių dirba įvairiose 
įstaigose, krautuvėse, 
liuose ir tt.

Surpraiz! Surpraiz!
Didelę naujenybę ir palinks

minimą Clevelando Lietuviams 
rengia Dirva po Velykų, Balan
džio 27 d., Lietuvių salėje.

Tikietai bus po 50c. ir $1. 
■ Taigi turės būti kas nors ne
paprasto. (Kurie išanksto nu
sipirks tikietus, gaus papigin
ta kaina.)

Laukit, tuoj sužinosit kas 
bus.

Katalikų Labdarybės 
Vajus Gegužės Mėn.
Clevelando Arkivyskupas Jo- 

sepl^^ch r emb s^jna skelbė,, 23-čią;
Kiį^Mncų Labdarybės" Korpora
cijos vajų, kuris bus vedamas 
nbo Gegužės 11 iki 18. Vajus 
apims visas parapijos Clevelan
do Katalikų Diecezijos, esan
čias 14-je apskričių Ohio val
stijoje.

visu smarkumu

už 89 milijonus 
dirbtuvė randasi 

šie inži-

Gamina Motorų už 
$89,000,000

Clevelande, General Motors 
Corp. Diesel’ motorų skyriuje 
eina darbas

( dirbimui Suv. Valstijų karo lai
vynui motorų 
dolarių. Ta 
2160 West 106th st.
nai bus naudojami del desėtko 
submarinų kurie dirbdinami 
Manitowac, Wis., ir kitiems ka
ro laivams.

ONA VAIŠVILIENĖ
Ona Vaišvilienė (Woysville), 

i 69 m. amžiaus, nuo 5609 Whi
te avė., mirė Kovo 5, pašarvo
ta Della Jakubs laidotuvių na
muose. Laidojimo pamaldos 8 
d. Kovo, Šv. Jurgio bažnyčio
je, nuo 9 vai. ryto. Laidojama 
Kalvarijos kapinėse.

Buvo sena Clevelando gy
ventoja. Priliko 4 dukteris: 
Mrs. Helen Barmess, Mrs. Em
ma Dame, Mrs. Nellie Smyth, 
Miss Anna Woyshville, keturis 
sūnūs, Juozą, Vincą, Jurgį ir 
Henriką.

Clevelande liko jos 
Antanas Traška.

Continued From a Previous Issue

ant Tendencies

brolis,

ELZBIETA ZUBINIENĖ

sandė-

pradė-• MAYORAS Blythin 
jo smarkų vajų išnaikinti iš 
karČiamų ir kitokių užeigų vi
sokias mašinas kurios išvilioja 
pinigus ne tik iš suaugusių bet 
ir iš vaikų. Paveizdan, patir
ta kad mokyklų apielinkėse kur 
saldainių krautuvės turi tokias 
mašinas, ten vaikai stiėję Į jas 
sukiša savo pinigus gautus nuo 
tėvų pietų laikotarpiu užkan
džiui pirkti ir iki paleidimo iš 
mokyklos buna alkani.

®OHIO Valstijos Legislatu- 
roje pravesta bilius geresniam 
sutvarkymui gimimų, mirimų 
ir kitų tos rūšies raštų sure- 
gistravimų. Viena dalis to bi
lious duoda teisę Ohio valstijo
je gimusiems žmonėms užre
gistruoti savo gimimą jeigu tas 
nebuvo padaryta laike gimimo, 
^Loloi -1

negalėdami gauti savo gimimo 
metrikų. “ Jeigu nebūtų galima 
gauti daktaro paliudymo, kuris 
prie gimimo buvo, tuo atveju 
gimimo įrodymui užtenka dvie
jų asmenų 
no ir gali 
asmuo yra

Šį bilių
Lietuvis atstovas, Jonas T. Dez-

Elzbieta Zubinienė, 85 metų 
amžiaus, po tėvais Gasparai- 
tytė, mirė Vasario 27 d., Cle
velande. Palaidota Kovo 1 d. 
Velionė paėjo iš Žagarės, Ame
rikon atvyko 1907 metais.

Clevelande gyveno prie sū
naus Prano Zubino, 4211 Deni
son avė. Chicagoje gyvena ki
tas jos sūnūs, Juozas.

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- 
kelis.

of the Vilnius problem in its drama 
and in fiction, the problem of the 
Klaipeda territory, the maintenance 
of the Lithuanian nationality thru- 
out the world, the economic and so
cial affairs of the state, the eco
nomical crises which weighed heavi
ly upon Lithuania for several years, 
the relations between the country 
and the city, the dwindling of the 
formerly huge estates and the cor
responding rise of small farms, the

development of a new intelligent
sia, ideological trends, cultural sue- 
cesses and failues----- all of these
and this is reflected in the new! 
Lithuanian literature. Neo-realism, i 
positivism, and agrarianism take im
portant positions in the thematic, 
ideological substance of Lithuanian 
literature; classicism, aestheticism, 
and individualism creep into Lith
uanian style and form. A newly re
born nation’s development of a new 
culture, a new Lithuanian aesthetics, 
and new national forms----- their
purpose js to create a maximum of 
spiritual values___ values which
might be useful to the general na
tional culture as well.

( THE END )

LITHUANIANE ENTER CHAMPIONSHIP
SERIES WITH ZUMBERACKS

series.
got
for
by

sweet revenge in 
the two defeats 
the Serbs earlier

furturism. sur- 
neoromanticism, 
the psychologi- 
influenced Lith- 
developed them

Pran-
Pašaveckienei, Vasario 

kuri buvo palaidota Vas. 
šiuomi dėkojame už gė- 
mišias, taip pat už daly-

PADĖKA
Mirus musų motinai, 

ciškai 
21 d., 
24 d., 
les ir
vavimą 1 šermenyse ir laidotu
vėse. Trejas mišias laikė ku
nigai Vilkutaitis, Bartis ir So- 
franic, kuriems ačiū už prie
lankumą.

Ačiū laidotuvių direktorei D. 
Jakubauskienei, grabnešiams ir 
visiemsLįįį?ms kurie prisidė-

upon the quality and 
Lithuanian children’s li- 
Within two years the 
(children's literature was

By defeating the Serbs last Wed-1 Zumįjeraks Bow to 
nesday nite by the score of 31 to 
22, the Lithuanian A.C. Basket Ball 
team dashed all hopes cf the Serbs 
to play in the Inter Lodge League 
championship 

The Liths 
this victory 
handed them
in the season.

The championship series got und
er way last Wednesday nite, March 
5, and it’s a two out of three ser
ies. The games are being played 
at the St. Clair Recreation Center, 
on Wednesday nites.

If you missed the first game, don’t 
miss the second one. During the 
regular season, the two teams play
ing in these series even, each win
ning one game. So, that shows that 
both teams are about evenly match
ed and the fans will see some thril
ling games before the 1941 Inter 
Lodge 
cided.

All 
come 
cheer 
Let’s 
down
following

Lithuanians 24—21
By Danny Otas

The Lithuanian AC eagers mov
ed one step closer to the Interlodge 
Championship as 'they edged the 
CFU Zumberaks 24—21, Wednesday 
nite at St. Clair Recreation. The 
local boys need a victory next Wed
nesday to take the title.

The two teams played on an 
equal basis throughout the game 
with the Litts holding a slight edge 
but never more than three poiflts.

The same tight defense the locals 
displayed in their 31—22 win last 
week over the Serbs, helped keep 
the Zumberaks in check and an 
equal scoring punch spelled victory. 
Miller and Minotas tallied five, Ma-

Ginger Rogers, who won the an
nual Acddemy of Motion Picture 
Arts and Sciences award for her 
performance in “Kitty Foyle,” and 
James Stewart, who was voted 
1940’s outstanding actor for his work 
in “The Philadelphia Story.”

zeika, Dubix and Bard meshed in 
four points apiece and Šakenis 
looped in a single decker.

The lads need more encourage
ment so let’s see more of you loyal 
Lithuanian rooters at.the game on 
next Wednesday at 8:30 P. M. at 
the Bathhouse and see if the Cham
pionship can rest in the hands of 
the Lithuanians once more.

League Championship is de

to 
and

Made To Measure

Hrhi I •» r yr ’ _
laidotuvių.

afidavitų, kurie ži- 
užtikrinti kad tokis 
valstijoje gimęs.
pagelbėjo pravesti

žy-
Pa-

Ji

SERGA I
Ona Mihelichienė, vietos 

mi veikėja, rimtai susirgo, 
imta i Polyclinic Hospital,
randasi globoje Dr. J. T. Vit
kaus.

Linkime laimingai pasitaisy
ki ir vėl stoti j darbą.

DVIGUBAS ŽUVU
SIU SKAIČIUS

Trafiko mirčių skaičius Cle
velande per pirmus du šių me
tų mėnesius yra dvigubai di
desnis negu buvo pereitą me
tą. Tam žymiam žuvimų pa
daugėjimui yra dvi priežlastys, 
padaugėjimas automobilių ■ ir 
didesnis naudojimas gatvių.

Inžinieriški pagerinimai da
romi gatvėse ir vieškeliuose, 
sumažinirhui trafiko susigrū
dimų, bet iš pusės Važinėtoj ų 
reikalinga kantrybės ir atsar
gumo, o iš pėksčiųjų pusės — 
apsisaugojimo, pagelbėjimui 
užkirsti kelią trafiko mirtims 

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept

leidžia 
pirkti 

talpina

• MIESTO valdyba 
gatvekarių kompanijai 
75 naujus busus, kurie 
po 40 pasažierių kiekvienas, 
pagerinimui patarnavimo esan
čiose linijdse.

• ŽIEMOS LAIKAS. Clevę- 
lande šiuo laikotarpiu turim ti
krą žiemos orą., Nors netyčia 
kurią dieną sniegą ir ledą pa
leidžia, bet vėl atšala ir pri- 
sniega. Tikras žiemos oras lai
kosi jau pora savaičių.

Velionė paėjo iš Trakų aps., 
Jezno par. Amerikon* atvyko 
1912 m., visą laiką išgyveno 
Clevelande. Liko čia trys duk
terys, Viktorija Stankevičienė, 
Antanina Sumakarienė ir Julė 
Kibeikiepė.
Duktė Antanina Sumakarienė.

KITAS PASIUNTINIS

Dr. James B. Conant, president of 
Harvard university, aboard the S. S. 
Excalibur, as he sailed for Europe 
on a mission for President Roose
velt. Dr. Conant is head of a spe
cial new mission to England to col
lect defense information.

Dr. James B. Conant, Har
vardo Universiteto prezidentas, 
išplaukė Europon naujon misi- 
jon, kuriai jį 
pasiuntė. Jis 
jas naudingas

P'rez. Roosevelt 
rinks informaci- 
šalies gynimui.

• CLEVELAND NEWS, Re- 
publikonų dienraštis, kuris rė
mė Burtoną, buvusį Mayorą, į 
Suv. Valstijų Senatorius, šio- 
mie dienomis jam rašo atvirą 
laišką, editorialo formoje, pa
reiškiant, nepasitenkinimą del 
jo nerėmimo Anglijai gelbėji
mo biliaus. News Leikalauja kad 
Burton remtų tą bilių, nes Se
nate tokie kaip jis senatoriai 
tą bilių ir kliudo.

News sako: Tamsta negali 
stoti eilėn su
nistais, kurie yra prieš tą bi
lių. Negali būti su saujele 
raudonukų šio 'miesto, kurie 
pereitą sekmadienį sukėlė $250 
kovai už to biliaus atmetimą.

naziais ir komu-

ŽADA VAŽIUOTI PASITIKT 
PREZ. SMETONĄ

Gauta pranešimai iš New 
Yorko Prezidento A. Smetonos 
Priėmimo Komiteto kad gerb. 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas pasieks New Yorką Kovo 
10 d. Kovo 13-tą rengiama 
jam pagerbti banketas, į kurį 
pakviesti nekurie Clevelandie- 
čiai veikėjai.

©UŽMUŠĖ. Trečiadienio va
kare automobilis nesustodamas 
Įtur Teikia sustoti, užlėkė ant 
kitu automobiliu važiavusių 
dviejų moterų, vieną jų užmu
šė. Ji yra poni Gallagher, 
East Ohio Gas Co. tarybos pir
mininko žmona. Nelaimė at
sitiko Shaker Heights.

GEROS AK3LIES

Many new talents have been de
veloped in Lithuanian literature dur
ing the past decade. A great deal 
has been added to it through the 
nation’s ambition, dynamic qualities 
and by the spark of literary crea
tion. The development of science 
and education brought out more and 
more talented creative abilities into 
'ntel’ectual life. The University of 
Vytautas the Great, where talents 
have been maturing steadily since 
1922, has produced quite a number 
f writers and has contributed ex

tensively to literary culture. It 
grounded potential writers theoreti
cally, historically, culturally, and in 
the science of literature. A large 
number of present-day writers have 
completed .their literary education 
at the University of Vytautas the 
Great.

However, a considerable number 
of writers have visited in Western 
Europe and have studied literature 
there. New Western European ten
dencies developed; 
realism, neorealism, 
neocatholicism, and 
cal technique have 
uanian writers and 
accordingly.

A highly important factor in the 
revivification of Lithuanian litera
ture was the advent of prizes. The 
Red Cross set aside the first prize 
for children’s literature in 1933. The 
donation of that prize had a mark
ed effect 
amount of 
terature. 
beauty of
noticeable and today’s literature for 
the young ranks among Lithuania’s 
highest. Babickas, ZoĮjjarskas, Vyt. 
Tamulaitis,. Vyte Nemunėlis - Braz
džionis. K. Binkis___ having given

J '‘hįldren' culturally,. DsiLchologically.
KVTI Pc i IJJj * I-7 1

and pedagogically suitžS§Paus^*' 
mally beautiful reading mSsbais 
of these are laureates of the\ 
Cross.

Observing the favorable effects of 
the Red Cross prize for children’s 
literature, the Sakalas publishing 
house awarded two prizes in 1935 
— one for poetry and one for fic
tion. Then, in 1936, the Ministry 
of Education set aside the greatest 
State prize for the best 
the year in any genre. 
1936, eleven prizes were 
Prizes enlivened literary 
inspired creativeness, and added mo
mentum to literature.

Lithuanian literature is now over
flowing independent Lithuania and 
flowing into the Vilnius territory. 
One of the most productive writers 
in the Vilnius territory is Rapolas 
Mackevičius, the former editor of 
“Vilniaus Rytojus”. He pictures the 
hard political, cultural, and econo
mic lot of the Lithuanians in Vil
nius. Besides, Lithuanian literature 
is produced by several poets.

Lithuanian literature, moreover, is 
also growing in America where many* 
Lithuanians have made their homes. 
Lithuanian literature in America is 
dated "as far back as the nineteenth 
century. The political activity be
gun there >by the editor of “Aušra”, 
a political refugee from Lithuania, 
bore marly fruits. Important 19th 
century writers and poets were: 
the Rev. Ą. Burba, the Rev. Žilius- 
Jonyla, Šliupienė-Eglė, and the Rev. 
Milukas.

New talents have developed in 
America recently. The well known 
poet Jurgelionis___  “Kalėdų Kau
kė”; modernist poet J. Tysliava; 
fiction writers such as K. S. Kar- 
pius-Karpavičius, the editor of the 
“Dirva”; Antanas Tulys, the inno
vator and portrayer of modern A- 
merican life, and in addition to 
many others, the dramaturgist, play
wright, Seirijų Juozas-Židanavičius.

The tendency of contemporary 
Lithuanian literature is to enfold 
all cf the renascent Lithuanian’s 
political, economical, and cultural 
"fr The longing for Vilnus in 
Lithuania’s poetry, the presentation

LITHS. 
Minotas, 
Barzdaiti

Lithuanians are invited 
down to these games 
their athletes oh to victory, 

have a good cheering section 
their Wednesday nite and the

Wednesday if 
BOX SCORE

G.
4 
4

necessary

š P RING sun's
TOPCOATS

Made to your individual measure
©In the styles you prefer and the patterns you

Order Now for Easter

22-50
and 27.50

like the best.

Šaukit

GArfield 2921

Komer Wood & Coal
1409 E. 92nd Street

Co

F.
. F.

F. 
0 
0

TP.
8
8

READY TO
WEAR 16-95

and 18.95

9 PORTA F-' 
Šioj s’ GC’ 
MiYauskas, G.

work of 
Thus, in 
awarded, 
activity,

SERBS 
Yanohar, F. 
Vujancic, F. 
Jerse, F.
N. Opalich, U, 
Žak, G. 
Zamen, G.

G.
1
2
1
1
3
0

F.
1
2
0
1.
0
2

TP.
3
6
2
3
6
2 .
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BRAZ/S BROS. CLOTHES ■ 
6905 Superior Ave. 

6122 St. Clair Ave. 15602 Waterloo Road
-------- Open Evenings till 7:30 P. M. -----------
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The long arm 
reaching into the 
of young men in 
week finds more

Off

is now

enter the
Defence

5th, four

Lithuanian Boys 
to Camp

of Mars
Lithuanian colony 
Cleveland. Every 
and more going, 

and getting prepared to
camps, of Uncle Sam’s 
Units. •

On Wednesday, March 
of our well known boys left for
their year “in the army”. They 
are: John Zilen, Joe Guzauskas, Joe 
Balutis and John Racyla, all off for 
Fort Benjamin Harrison, 
and all the others let us 
we’re “proud of you”.

To these 
say that

RECOMPENSE
MIDDLE AGE

FOR

WE . accept the handicaps of ad
vancing years because they permit 
us to refuse to climb mountains, ski, 
skate, walk in parades, dress for 
masquerades, shag, visit night clubs, 
attend lectures, engage in quiz bees, 
eat bear meat, act in the manner 
of the adverb, tour, swim in ice 
water, sleep double, flirt, read the 
latest books, see the newest plays, 
eat pocic lunches, ring doorbells, lis
ten to Walter Winchell, stifle yawns, 
spank babies, discuss religion, train 
dogs, and serve on the committees 
for the uplift of the human race. 
There’s a silver lining after all.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
’ laišką $1 dabar ir “Dirva” 

I ”'.ys jus ištisą pusmetį.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

—
''

Specialis Pasiūlymas Moterims

THE ADDISON & SUPERIOR 
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
SU ŠIUO SKELBIMU IR 39c MOTERYS GAUSIT 

69c vertės porą kojinių-pančiaku, keturių siūlų darbo. 
Ateikit tuojau pasinaudoti šiuo Specialiu Pasiulymu.
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades) rOįįfiį
VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

SAVO LANGUS SU
Naujais ShacĮes ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.

PUOŠTI

GALUTINIS SEZONO PABA/GOS

Išpardavimas
Jau prasidėjo!

Štai Jūsų Paskutinė Proga šiuo žiemos laikotarpiu

APSIPIRKTI SUTAUPANT PINIGUS
Mes turim padaryt vietos Naujiems Pavasariniams 

Prekėms kurios jau atsiunčiamos —

VYRAMS - VAIKAMS
Rūbų, Visokių Dėvėjamų Reikmenų

Kelnių Naujausių Skrybėlių
ŽYMIAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS!

nV[/A| GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI B IxZ\l gia ga]lt įkeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & ROCH CO
7010
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Nori Sudaryl 
Darbo Ta

Prez, Roosevi 
planą sudarymui 
ryįos tokios ku 
tik taikymo pai 
bininku nesusip 
kompanijomis, I 
spręstu darbo 
produkciją ir ki 
bes ineinančias 
pratimus darbdav 
bininkais. Prezit 
reiškė kad jis nei 
draudimo darbin 
streikuoti.

75,000 Strei
Šiuo tarpu Sui 

jose tęsiasi eilė sti 
imančią 25 indust 
rios turi šalies gyi 
kalama užsakymų 
75 milijonų dolarii 
kuoja jose bendrai 
tuksiančiai darbiu 

Streiko paskelbi 
po iškabinėti ii' Fc

ba apie 100,000 čk 
prie 151 milijonų 
valdiškų užsakymi

Milwaukee, Wfc 
Chalmers Go. da 
streikuoja jau 45 
neprieinama prie 
nežiūrint valdžios 
ją pastangų.

I Reikalauja datų 
| kesties. Pittsbuų 

CIO. vadas Murra 
še kad jis ruošia l 
no korporacijai 
mą, sulyg kurio pi 
bininkų unija bai 

' sutartį su kompan 
kelia reikalavimų 
darbininkams 10 r 
kesties daugiau. 1 
ja sako siūlanti

\ po pustrečio centi

f Dirbs 7 dienas, 
r delphia. — Midva 
’ dirbtuvių darbinii 

balsavo dirbti 7 d 
vaitėje, 56 valan 
skubinimui šalies

I programo. Dirbd
’ 40 valandų gaus r

pusantro tiek už t 
L nes valandas.

Sudegė 12 u; 
Brockton, Mass. - 
apverstam teatri 

I įgriuvas ir laike 
gaisrui, Kovo 9 d. 
einant sudegė 12 
šių, 16 kitų sužei

Streikuoja. Ne 
■justreikavo apie 
su šoferių kurie 3 
nes iš priemiesči 

» Yorką. šimtai t 
įmonių liko be ti 
rijos. Jie veikai 
kesties padidiniim 
jų savaičių apmol 
8togU; ' , ■. i

(laikė laikraš 
(h, Pa. — Sui 
istuvės d a r I 
jo būti sulai!
Morning Po

nrascio




