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Nuskendo Du Lietuvos Prek. Laivai
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BALTUOS JUROJE NUSKENDO LAIVAI
‘NIDA’ IR ‘PANEVĖŽYS”

20 METU SUKAKO NUO Š1U KOVU

IS LIETUVOS

SAKO ŽUVO GAIS
RE APIE 800 ŽM.

VOKIEČIAI PADIDINO KARĄ JUROSE

LAIKRAŠČIU

Caracas, V enezuela. —
Iškilus gaisrui aliejaus kai
me Lagunillas, spėjama žu
vo apie 800 asmenų. Kai
mo gyventojai dirbo greti
muose aliejaus laukuose.

LONDONAS, Lapk. 16. — Vakar nuskendo keturi
prekiniai laivai, kurių vienas buvo Britų, vienas Graikų
ir du Lietuvos laivai.
Lietuvos prekiniai laivai, “Panevėžys”4 1,607 tonų, ir
“Nida”, 945 tonų. Jie nuskendo nuo tuo tarpu nepatir
tų priežasčių, Estijos pakraštyje. (Ne nuo submarinų.) i
Išviso iki Lapkr. 15, šio karo bėgiu jau nuskendo j
126 laivai, iš jų 67 Britų, 14 Vokiečių, 7 Prancūzų ir 38
neutrališkų šalių.
Lapkričio 14 d. Vokiečiai paskandino tris Britų lai
vus, vienas jų buvo kariškas.
Su laivais žuvo keli desėtkai juose buvusių darbi
ninkų ir įgulos vyrų.
Lapkričio 13 d. Britų karo laivai paskandino du Vo
kiečių prekinius laivus, ir Britų lėktuvai savo nuskan
dino Vokišką submariną.
Nuo karo pradžios Britų žuvo 35 kariški lakūnai.

MIRĖ MYKOLAS SLEŽEVI
ČIUS.
Pranešimai iš Kauno
Amerikos Lietuvių spaudai sa
ko kad Lapkričio 11 d. mirė
Mykolas Sleževičius, Valsticčių-Liaudininkų žymus veikė
jas, buvęs Lietuvos ministerių
kabinetuose pradžioje Lietu
vos valstybės tyveninio.
Sleževičius buvo 58 metu
amžiaus.

215 DARBININKŲ UŽ
GRIUVO. Japonijoje, ne
toli Marioka, angliakasyklose giliai žemėje užgriu
vo 215 darbininkų po spro
gimo. Gelbstint juos, išne
šama tik lavonai.

i

MAISTO kainos šioje šalyje per pastarų porą savalčių eina žemyn, skelbia
S. V. Darbo Sekretorius.
Bėrimas, Lapk. 15. — Vokiečiai sako kad jų orinis
Atpigo cukrus, taukai ir karas prieš Britaniją “tiktai prasideda”, o submarinai
pupos. Taipgi nupiginta “parodė Britų prekiniam laivynui ką reiškia kariauti
nekuriu mėsų kainos.
su Vokiečiais”. Vokiečiai grasina užvesti smarkesnius
oro atakas Britiškų salų.
AUTOMOBILIŲ šy m e t
Vakarų fronte, įvyko susirėmimų, kuriuose Lapk.
per 10 mėnesių dirbtuvės 10 d. Vokiečiai tapo atmušti. Virš Paryžiaus buvo nu
pardavė daugiau negu per skrido Vokiški lėktuvai, kurie tapo nuvyti šaudymais
nai per ištisą metą.
iš apačios.
.
Šymet jau parduota 2,907,831; pernai visą metą SUOMIAI ATSISAKO; RŪPINASI ROOSEbuvo parduota 2,655,171.

UŽSILEISTI MAS
KVAI

VELTO KANDIDA
TŪRA

e
MIRĖ PROF. P. AVIŽONIS.

Spalių 17 d. Kaune mirė Vy
tauto Did. Universiteto profe
sorius Dr. Petras Avižonis.
9

Lietuvių kovos rjes Radviliškiu 1919 metais.
Čia buvo galutinai nugalėti Bermontininkai.

VILNIAUS KRAŠTO
SUDĖTIS

Nuotrauka iš Jerenio piešto paveikslo Karo
Muzejuje Kaune.

AMERIKIEČIAI GALI PIRKTI VILNIAUS
BONUS - MOKĖS 4įF

Kaunas, Lapkr. 7 d. —1 Lietuvos Ministrų Taryba
Atgautą Vilniaus Kraštą! atsižvelgdama Į Vilniaus padė
sudaro:
tį ir norėdama Vilnių greitai
v i.iuišiukiis'' SiŠ Se!. ?Var=- atstatyti bei Vilniją geležinke
sčiais: Nemenčinės, Paber liais ir plentais su visa šalimi
žės, Riešės, Maišiogalos, sujungti nutarė užtraukti 50
Naujosios Vilnijos, Trakų, milijonų litų paskolą, šita pa
Rudaminos, Medinės.
skola bus sukelta bonų keliu.
Švenčionėlių apskritis su Paskola vadinsis — Vilniaus
valsčiais: Smalvų, Dūkšto, Paskola., o bonai — Vilniaus
Ignalinos, Kaltinėnų, Pa bonais.
bradės, Švenčionėlių.
VILNIAUS PASKOLA labai
Valkininkų apskritis su reikšminga ir patriotinga. Ji
valsčiais: Rudiškių, Šalči bus lyg ir pirma dovana sena
ninkėlių, Valkininkų, Va jai sostinei Vilniui ir Vilnierėnos, Turgelių, Eišiškių.
V i 1 n iuje įsiviešpatauja KALTINA IR GAU‘
tvarka ir ramybė.

čiarns. Jos išpirkime ragina
ma dalyvauti kiekviena Lietu
vių Įstaiga, kiekvienas Lietu
vis/ nes tai patriotinga ir prak-i
tiška.
Bonai yra. 25, 50, 100, 500
ir 1,000 litų, pradedant maž
daug $5 ir baigiant $170.
Nuošimtis už bonus moka
mas 4 *4' < . Bonus galima pir
kti Lietuvos Banke. Informa
cijų apie bonus ir pinigų siun
timą Vilniun galima gauti Lie
tuvos Konsulatuose.

LIETUVOJE internuotų (su
laikytų su ginklais į Lietuvą
•nėjusių) Lenkų kareivių) yra
14,000.
•

spauda kalbėda
ma apie Lietuvos sutartį su
Sovietų Rusija ir Vilniaus at
gavimą, patikrina kad Lietu
vos susiartinimas su Sovietija
nei kiek nę'pakeieia gerų Lie
tuvos santikių su Vokietija..
Vilniaus grąžinimas Lietuvai
yra logiška išvada Sovietų Ru
sijos rytų Europos politikoje.
Vokiečių spauda rašo: “Lietu
vos susitarimas su Sovietų Ru
sija reiškia Lietuvos triumfą
kovoje kurią Lietuvių tauta at
kakliai vedė dvidešimts metų.”
VOKIEČIŲ

NEW YORKO uoste su
streikavo laivų krovėjai,
5,000 darbininkų, sutramWashington. — Ameri
Helsinki, Lapkr. 14. —
dvdami anglies pervežimą. Suomijos delegacija vėl su- kos politikieriai labai susi
gryžo iš Maskvos atgal, rūpinę ar Prez. Roosevelt
REPUBLIC plieno kor po griežtų atmetimų Sovie kandidatuos trečiam termi
poracija priteista užmokė tų reikalavimų kad Suomi nui. Šiomis dienomis jie
ŠIAULIŲ kriminalinė polici
Vilnietis. ja sulaikė didelę plėšikų ir va
ti iš jos darbų paleistiems ja užleistų Sovietams savo vėl tą savo rūpestį padidi
5,000 darbininkų $7,500,000 teritorijų dalį.
gių gaują, kuri įvairiose Šiau
no po Roosevelto kalbos
užvilktų mokesčių ir pri Sovietų ir Suomių komi pasakytos laike iškilmių
PASIKEIS LIETU lių apskrities vietose padarė
imti tuos darbininkus į dar sijų pozicijos labai griež padedant buvusio preziden
per 50 nusikaltimų, jų tarpe
VIAIS
-----------Į
DO SAVO PRIEŠUS
bą. Kompanija juos išva tai nesutinka, pasakė Suo to Thomas Jefferson pa
vieną žmogžudystę ir 10 plė
rė iš darbo už streikavimą mių misijos pirmininkas. minklo kertinį akmenį.
RUSŲ KARIUOME
Brusselis, Lapk. 13. — Kopenhagen, Lapk. 14.— šimų. Plėšikų gauja daugiau
1937 metais.
Maskvos laikraščiai ba
Naziai pradėjo gaudymą ir Sovietų Rusija ir Lietuva sia siautė Kuršėnų, Luokės,
NĖ PASIŲSTAS I
rasi dėl Suomių “nenuolaiPRAHOJE, 2,000 Čekų
persekiojimą daugelio sau susitarė pasikeisti 100,000 Papilės ir kt. valsčiuose.
PUNKTUS
DETROIT, Mich. — Ne daus užsispyrimo”.
nepatinkamų asmenų, ku Baltgudžių ir Žydų gyve DIDELĖ BAUSMĖ. Kau
universiteto studentų de
.
susipratimas darbininkų su
nančių Lietuviškoje Vilprotestuodami
Kaunas, Lapk. 14. •— Ei rie nepritaria Hitlerio po
niškis Jonas Radvinauskas pa
Chrysler automobilių dir IR HITLERIS atmetė. monstravo
prieš Vokietijos protekto nant Lietuvos- Sovietų su litikai. Municho sprogi niaus teritorijoje į tokį vasari žiauriu budu nužudė
bėjais dar tebesitęsia. Fe- Prieš keletą dienų Holandi rato valdžią.
i pat skaičių Lietuvių gyve
tartimi, numatyta kad pir mas, kur neva taikyta nu nančių Rusų užimtoje bu savo žmoną, su kuria negyve
deralės valdžios atstovas jos karalienė ir Belgijos
žudyti
Hitleris,
pripažysmieji Rusijos kariuomenės
no. Kauno Apygardas Teis
tarpininkauja sutaikymui. karalius pasitarę siūlė Eu
tama buvus surengta pačių vusioje Lenkų • okupuotoje mas šiomis dienomis už tai jį
Tarp darbininkų maišosi ropai taikytis. Tą siūly HITLERIS pats pridaro daliniai ateis į Lietuvą šio nazių, tikslu gauti priežas Lietuvių žemėje.
nubaudė kalėti iki gyvos gal
C1O. ir ADF. vadai, kurie mą komentuodamas Britų bereikalingų bėdų savo pi mis dienomis. Maskva lai tį ^kaltinti tuos kurie gali
liečiams.
Jis
užmiršo
sa

kys
Lietuvoje
apie
20,000
vos. Kaip jo bendrininkė bu
ir sukėlė tas tąsynes. Dėl premjeras Chamberlain pa
pakenkti nazių politikai ir
vo
per
kelis
metus
keltą
savo
kariuomenės.
to 58,000 Chrysler darbi sakė kad taikysis kai HitJAPONAI VĖL DA vo kaltinama Anelė Gelgaudainorėtų
Hitlerį
išversti
ir
riksmą
kad
kitose
šalyse
tė, bet ją teismas išteisino.
ninkų negali dirbti.
RO OFENSIVĄ
lerizmas Vokietijoje bus gyvenančios Vokiečių ma Sovietų kariuomenės sti- bandyti susitaikyt su alianpriausis
garnizonas
busiąs
nušluotas.
tais.
žumos persekiojamos, ken
Hongkong, Lapk. 15. — LEIDŽIA LANKYT VIL
5 UŽMUŠTA. Rawlins,
Šiomis dienomis Hitleris čia priespaudą. Jis dabar laikomas Novo Vileikoj e, ne Tame sprogime mirusių Japonai išsodino daugiau NIŲ. Kauno I notaras A. Ži
toli Vilniaus.
Wyo. — Kasykloje netoli pareiškė kad is jis atmetąs
skaičius pasiekė aštuonis. savo kariuomenės Kwan- linskas visiems savo kontoros
čia žemei užgriuvus už- taikos siūlymą, nes Britų įsakė gryžti į Vokietiją
Žuvusius naziai palaidojo tung provincijoj netoli Pa- tarnautojams paskyrė dviejų
100,000 Lietuvoje, Latvijo
mušta 5 darbininkai.
ir Prancūzų tikslas yra su je ir Estijoje gyvenusių Vo DIRBA TAIKOS IŠ- ' didelėmis iškilmėmis.
khoi ir pradėjo naują ofen- dienų atostogas aplankyti vi
griauti Vokietiją.
kiečių.
Jiems
toks
persi

sų Lietuvių išsiilgtą šventovę,
sivą prieš Kinus.
LAIKYMUI
PLIENO darbai visoje
suVOKIEČIAI
pradėjo
kėlimas
tik
vargas,
net
di

sostinę Vilnių, Jo pavyzdžiu
šalyje bendrai imant, turi
ITALIJA baigia tarybas delis nuostolis: jiems nelei Roma, Lapk. 14. — Po teikti Lenkams teisių užbe
abejo paseks ir kitos jstaiužsakymų tiek kad iki šių su Turkija ir netrukus sa
ABU CUKRAUS FABRIKAI gos.
imtose
Lenkijos
žemėse
—
svado
nieko
vežtis,
tik
110
piežius Pijus ir premjeras
metų pabaigos negalės su ko pasirašys sutartis.
turi
rų
bagažo,
viską
kitą
Mussolini deda pastangas tvarkos prižiūrėjimas pa Lietuvoje pradėjo dirbti Spa KAUNIEČIAI
mažinti savo veikimą.
suvalgo daug
Šių šalių sutartis prisi palikti.
išlaikyti taiką tarp 115 vedama Lenkams policinin lių 10 d. Darbas baigsis kai žuvies. Kas savaitę
Kartu su tuo, sako plie dės prie sustiprinimo Bal
į Kauną
šių
metų
cukrinių
runkelių
milijonų Pietinės Europos kams.
no industrijos žurnalas, pa kanų bloko.
atgabenama
po,
apie
10,000
ki
derlius
bus
paverstas
į
cukrų.
ŠVEDIJA užsisakė Suv. žmonių, Italija dirba už
didėjo užsakymai jau ir
logramų
žuviems
(virš
20,000
1940 m. pradžioje išpildy .BALKANAI bijosi stai- Valstijose 80 kariškų lek- sudarybą Balkanų neutra- RUSAI ir Japonai trum ŠIAULIUOSE įvesta Darbo svarų). Kauniečiai valgo žu
lio bloko. Tą užgiriu ir pu laiku pradės savo tary Rūmų kultūros kursai, kur su vį iš šiaurės ir rytų Lietuvos
mui. Darbai sako eis ge gaus Vokiečių užpuolimo. tuvų.
gali
priverBritų
blokada
Vokietija ir Aliantai. Vo bas. Britų vyriausybe tė- augę darbininkai gali šiepti ežerų, nes Nemuno žuvies ne
rai ir pirmus tris mėnesius
sti
Hitlerį
pultis
prieš
Bal

BELGIJA ir Holandija kiečiai tiki galės ir toliau mija prie’ ko tos tarybos platesnio mokslo.
1940 metais.
užtenka.
kanų valstybes.
pradėjo rodyti susirūpini gauti iš ten sau reikmenų, tokių nenaturališkų drau
PREZ. ROOSEVELT pa Taip pat akį į Balkanus mo kad Vokiečiai gali pul aliantai gi turį vilties kad gų gali privesti. Žiuri ar BIRŠTONAS, Lietuvos svei DRAUDIMO nuo Nelaimin
sikvietė ADF. vadą Green turi ir Sovietų Rusija.
ti Prancūziją per vieną iš tuomi bus sulaikyti Vokie nepakenks Britų intere katos ir vasarojimo centras, gų Atsitikimu Kasa deda pa
ir CIO. vadą Lewis į Bal • AL CAPONE, prohibici- tų šalių, kur nėra Prancū čių ir Sovietų skverbima sams Tolimuose Rytuose. šią vasarą turėjo daugiau kaip stangų sumažinti nelaimingų
sis į tas šalis.
tąjį Namą, paskiroms kon jos laikais pragarsėjęs sa zų didžiųjų tvirtovių.
30,000 svečių. Kurorte gydėsi atsitikimų skaičių įvairiose
ferencijoms. Prezident a s vo kriminališkais darbais,
Prie Holandijos sienos
RUSIJOS komunistų a- dešimties .įvairių valstybių pi Lietuvos darbavietėse. Tose
nori sutaikyt tuos didžiųjų ir išsėdėjęs federaliame ka įvyko susišaudymas: Vo 43 UŽMUŠTA. Prūsijo gentai aktiviai dirba Bul liečių. Vis daugiau ten suva darbo įstaigose kur daugiau
darbo organizacijų vadus, lėjime keletą metų, šiomis kiečiai buvo pagrobę ir va je, netoli Oppelno, trauki garijoje su tenaitiniais ko žiuoja gydytis darbininkų ir nelaimingų atsitikimų įvyksta
kad baigtų darbininkų tar dienomis paleistas. Jis nu ru nusivedę į savo pusę nių susimušime užmušta 43 munistais tikslu įvykdyti ūkininkų. Vasaros metu ten bus daroma griežtesni tikrini
pe kėlę kovą, o dirbtų dar važiavęs į Philadelphiją ir I kelis Rolandus pasienio ka pasažieriai ir 60 kitų su toje šalyje komunistinį per duodama koncertai ir groja mai ir įvedama didesnė prie
kasdien dūdų orkestras.
žiūra nuo nelaimių.
bininkų gerovei.
pasidavęs ligoninėn.
žeista.
versmą.
rius.
•

•

D T

PENNSYLVANIJOJE
PJTTSBURGH

Kandidatas SLA. Pre
zidento Vietai

R V "A

Am. Liet. Ekonominis Centras
IR JO SANTIKIŲ SUDERINIMAS SU iMUSŲ SPAUDA
*

REMKIME SPAUDĄ, JEIGU j
NORIM JOS PARAMOS
SAVO DARBAMS

CHICAGO, ILL.

TRUMPOS

MIRIMAI

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

Juozas J., 53 NAUJOKIUTĖ Lilija, mirė 28
metų, mirė Lapkričio 11 d.,
d. Spalių, Gilbtrton, Pa.
ŽINIOS
Cleveland, Ohio. — Verga- ŽEMAITIENĖ A., 26 metų,
PLIENO DARBAI PITTS(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ) |
kiemio k., Valkininkų par.,
Spalių 2 9d., Gelberton, Pa.
Amerikos Lietuvių Ekonomi
BURGHO srityje pasiekė 94G
Kas Pas Mus Gero
nis Centras, įkurtas arti 10
Vilniaus ap. Amerikoje iš- SĘLADONIS Jonas, 23 metų,
norn.alio ir ant tiek apsistojo.
Margutis rehgia paminėti 15
metų atgal, 1940 metais minės
mirė Spalių 30 d., Tuscaro. gyveno 33 metus.
Išrodo kad iki pat šių metų
CHICAGO, III. — Kasiuliui
į savo dešimtmečio sukaktį. Ko- ! metų Dzimdzi-Drimdzi artistų
galo nebus jokio sumažėjimo,
į kios iškilmės bus, sunku dar iš- ■ atvykimo į Ameriką sukaktu- I išvykus į teismą persiskyri KROPKAITIENĖ Ona, mirė į ra, Pa.
nes dirbtuvės turi užsakymų
Spalių 8 d., Worcester, Mass. į MAULIS Petras, pusamžis, mi
’ anksto pasakyti, tačiau visuomo bylos reikalais, Kasiulienė
i
ves.
Dzimdzi-Drimdzi
artistų
rė Spalių 28, Chicagoje. —
j
menė
apie
tai
patirs
per
musų
tiek kad turės dirbti ištisai.
BURKIENĖ Cecilija, mirė Spa- j
• grupę sudarė kompozitorius A. perpjovė sau ir savo 22 mėne lių 29, Union, N. J.
i Lietuvišką spaudą.
Tauragės ap., Upynos parap.
■ Jau visuomenė privalėtų ži i Vanagaitis, Juozas Olšauskas, sių dukrelei rankas ir atsukus * MIKALIUNAS Jonas, 53 me Amerikoje išgyveno 39 me
PITTSBURGHE, pada ryta
noti kad Ekonominis Centras Dikinis ir Dineika. Jie atvyko pečiaus guzą bandė nusižudy-1
tus.
krata Poloniu Radio Klube, 5
yra tai organizacija suimanti ’ į musų išeiviją 1924 metais ir ti. Parvykęs vyras rado abi j tų, mirė Spalių 31 d., BrookBUTKUS
Izidorius, pusamžis,
lyn, N. Y.
Court Place, kur buvo komu
| į save Amerikos Lietuvius biz- ; keliaudami per Lietuvių kolo- kruvinas prie pečiaus.
mirė
Spalių
20 d., ChicagoI nierius ir profesionalus, susirunistų lizdas. Užtikta ten bu
.
__ i MATUSEVIČIENĖ Ona. 55 m.
i nijas, davė visą eilę juokingų
—
Chicagoje,
Sandaros
salė-j
i
pinusius
išeivių
Lietuvių
gyve■
je.
—
Rimšų
par., Meliniškių
mirė Spalių 30 d., Btookria Įmonių, kurie girtavo per
' vaidinimų, humoristiškų dainų j e įvyko steigiamas Lietuvių Į lyn, N. Y. *
j
nimo
stiprinimu
ekonomiškai,
k.
Amerikoje
išgyveno 32
naktį. Krata daryta 5 vai. ry
prekiavimui su Lietuva, ir tt. koncertų. Nors ta Dzimdzi- Istorinės Draugijos susirinki
metus.
STADULIENĖ Ona (Kalinau
to.
į
Ekonominis Centras yra tai Drimdzi trupa dabar jau pa
mas.
Nutarta
pasigaminti
įs-j
skaitė),
57
metų,
mirė
Spa; tiesioginis centras Amerikos j krikus, tačiau išeivijos Lietu
tatus ir pradėti veikimą popui Lietuvių Vaizbos Butų, kurie,
lių mėn., New Yorke.
NUŠOVĖ MEILUŽĮ. Lap
viams ji davė daug gyvumo. liarizavimui musų tautos pra KATKEVIČIUS A, mirė SpaI
pradėjo
organizuotis
prieš
de!
kričio 11 d. tūla Rose Davis,
šimts metų. Tiktai Lietuvių, Jų įdainuotų humoristiškų ir eities.
Nauji ir gražiausia Dariaus ir
lių 26 d., Parsons, Pa.
29 metų amžiaus, nušovė Do
Girėno sieniniai kalendoriai, at
Vaizbos
Butų įgalioti delegatai j satyriškų dainų iš plokštelių
F.
Laukaitis
abu lakūnus, jų tik
miniką Martin, 44 m., kuomet
sudaro Ekonominio Centro vai-: (rekordų) ir dabar Lietuviai —Lapkričio 17, 18 Ir 19 d. VENSEVIčIUTĖ Ona, 19 me- vaizduojanti
rą orlaivį Lituąnicą ir Soldino
tų,
mirė
Spalių
30
d.,
BrookBuvęs Baltimorės Trafiko' dybą.
jis atsilankęs pas ją, užtiko su
Sandaros salėje įvyksta bazamišką, spausdinti keturiom spal
noriai klausosi.
lyn, N. Y.
vom, 15x20 didumo, labai puikus
Ekonominio Centro pareiga
ja kitą vyrą. Tarp jų kilo gin Teismo vyriausias teisėjas Wm.
ras,
kurio
pelnas
skiriamas
Vil

Iš buvusių Dzimdzi-Drimdzi
artisto J. Arlausko piešinys. —
F.
Laukaitis
tautininkų
stato

•
yra
be
kita
ko
organizuoti
į
JANKAUSKAS
Kazys,
56
mečas. ir moteris pasipiktinus jo
niečių
šelpimo
naudai.
Graži Kalėdinė dovana pasiunti
mas kandidatu į SLA. preziden
Butus tų kolonijų biz artistų Amerikoje dabar gyve
tų, užmuštas anglies kasyk- mui Lietuvon. Kaina 25c už vie
tokiu netikėtu atsilankymu, ii tus. Nominacijos tęsiasi per• Vaizbos
nierius ir profesionalus kur na tik du: dainininkas Juozas
ną. Užsakant pažymėkit kokiais
--Lapkričio 11 d. Lietuvių
loję, Beaver Valley, Pa.
nušovė. Policijai kuri darė ty Lapkričio ir Gruodžio mėn.
norit mėnesiais, Lietuviškais ar
i dar tokios organizacijos nėra, Olšauskas, kuris Amsterdam, Dariaus-Girėno Postas atidarė
TAMULIONIENĖ Domicėlė,
Angliškais.
rinėjimus ji sakė, “aš jį nušo
I ir visiems išvien stoti paimti į
N.
Y.,
Lietuvių
parapijoje
var

Agentai norinti pardavinėti, ar
iškilmingai
savo
namą,
išstaty

mirė
Spalių
26
d.,
New
B
!
savo
rankas
visus
ekonominius
viau, aš kalta, kam dar kokių
ba biznieriai kreipkitės informa
gonininkauja,
ir
tos
grupės
va

tą
lakūnų
Dariaus
ir
Girėno
reikalus, kiek tai galima attain, Conn.
cijų šiuo adresu:
(46)
lyrinėj imu reikia”.
l siekti, Amerikos Lietuvių gy- das kompozitorius Antanas Va atminčiai.
ŠAULĖNAS Antanas, 76 meSTANDARD CALENDAR CO.
i venime ir santikiuose sų Lie- nagaitis, kuris dabar Chicagoje
332 West Broadway,
tų, mirė Spalių 17 d., Nor• NE W ARK, N. J. — žymus
f; U 1940 METŲ PRADŽIA
i tu va.
SO. BOSTON, MASS.
duoda kasdieninius radio pro Amerikos Lietuvių tautines
wood, Mass. — Valkininkų
Pittsburghe atsidarys nauja LIETUVIŲ “BUSINESS DI- Į Planai ir darbai nebuvo vi- gramas ir leidžia dukartmėnepar., Pirciupų k. Ameriko
i
sai
nustatyta
tvarka
vedami,
srovės veikėjas Vincas AmbroRECTORY”
dirbtuvė, Dūųuesne Smelting
sin.i žurnalą Margutis.
'
tačiau
bandoma
eiti
prie
tiks

zevičius sugyveno 70 metų am je išgyveno 52 metus.
Goru., kuri užlaikys apie 300
Margutis dabar ir rengiasi
Tokiu užvardijimu knygą lo planingiau.
darbininkų. Kompanijos vado senai Jau buvo mums reikalin Naujai išrinkta Ekonominio paminėti Dzimdzi-Drimdzi at žiaus. Jis per desėtkus metų GRIBINAS Kastantas, 61 m.,
mirė Spalių 30, Chicagoje.—
vybe sako, jie turės darbo ar ga. Reikia pasidžiaugti kad Centro valdyba pradėjo įtemp- vykimo penkiolikos metų su darbavosi už Lietuvių tautinius
Šakių ap., Plokščių p., Gry
Europoje karas tęsis arba ne. tas darbas jau pradėtas. Jai į tą vajų suartinti Amerikos, kaktuves. Paminėjimas įvyks reiklaus ir už Lietuvos gerovę.
Lietuvius biznierius ir profeJis ir dabar dar aktyviai daly binių k. Amerikoje išgyve
medega renkama ir nepoilgam sionalus vienus su kitais, ir Stevens viešbutyje, Lapkričio vauja musų veikime.
no 40 metų.
abu su Lietuviška visuo- 23 dienos vakare. Iškilmė bus
ZALATORIENĖ Paulina, pus
Darbai Penmylvanijoje bus pradėta spausdinti Lietu : juos
mene. Iki šiol ir biznieriai- pamarginta dainomis ir juoka- • KANADOJE sutverta Kana
amžė, mirė Lapkričio 3 d.,
HARRISBURG, Pa. _ Per vių Biznierių Direktorija.
’
profesionalai
ir visuomenė vie- žaislėmis. Į svečius tą dieną
dos
Lietuvių
Sąjunga,
ku

Philadelphijos
Lietuvių
Ver

Chicagoje. — Panevėžio ap.,
I ni kitais nusiskundžia, nors ir
Spalių mėnesį P'ennsylvanijos
pas Margutį atvyks ir daininin rios tikslai bus auklėti nariuo Upytės par., Tarnagalos k.
slininkų
ir
Profesionalų
Sąryi
vieni
ir
kiti
iš
kitų
daug
reindustrijos paėmė atgal į dar
susirinkimų ! kalauja.
kas Juozas Olšauskas iš Am se Lietuvos meilę ir remti vi Amerikoje išgyveno 35 m.
bus 60,000 darbininkų, skelbia šis per daugelį
Profesonalai ir biznieriai sterdam, N. Y.
sokius tautinius reikalus.
Direktorijos
kalbėjo
apie
tos
PETRAITIS Juozas, pusamžis,
vilstijos komercijos departa
’ privalo artintis su musų visuoReporteris. • HARTFORD, Conn. — Lap
vis
kaž
koreikalingumą,
bet
mirė Lapkriičo 5 d., Chicamentas.
i mene, susidraugauti su ja, tadėl
nusitęsdavo
toliau,
Taeiau
go,
III.
'
da
gaus
visuomenės
prijautikričio
5
d.
vietos
Lietuviai
Sudėjus Spalių ir Rugsėjo
pastarame
susirinkime
Lapkri
:
mą
sau.
j
VALEVIČIUS
Jurgis, pusamšauniai priėmė ir pagerbė jau
mėnesių į darbu s su^ry žūsiu - čio 2 d., galutinai vienbalsiai ( Bet ir tai dar Ekonominio
•
iŠ
2000
ŽINOMŲ
mikrobu
mirė
Lapkričio
5 d., Chica
ja skaičių pasidaro bendrai
Centro susiartinimo pastangos ir bakterijų, tiktai apie 100 jų ną Lietuvį gydytoją, kuris apužgyrė
to
darbo
vykinimą,
įgagoje.
:
Paėjo
iš
Suvalkijos
sigyveno šioje kolonijoje, Dr.
DYKAI
rpie 125,000 darbininkų kurie
nėra pilnos.
liojant
savo
narius
Praną
Pū

yra
kenksmingos
žmonijai.
Ki

BALČIUS
Juozas,
pusamžis,
Antaną šupį.
gavo dirbti delei pagerėjusių'
Dar reikalinga ir pačiam A.
nuo dabar
ką ir Petrą Staniški tą darbą ' Liet. Ekonominiam Centrui su tos 1900 rūšių bakterijos yra
žis, mirė Lapkričio 6, Chicadarbų šį rudenį. .
į
siartinti su savo Lietuviška reikalingos vienam ar kitam
goję. — Tauragės ap., Šila
iki
Kartu su tuo mažėja ir šel atlikti.
spauda, suartinti ją su Vaizbos tikslui.
Knygos
turinys
bus:
sąra

les par., Dargailių le. Amepiamųjų skaičius. Visoje vai-'
Naujų Metų
; Butais ir pagaliau visuomenę
VILNIAUS ISTORI
rikoje išgyveno 31 metus.
stijoje iš pašalpų gyvenančių-1 šas vietinių Lietuvių draugijų, labiau suartinti-surišti su savo
KAMARAUSKAS Aleksandras
visiems
fu skaičius bėgyje .dviejų mė-; bažnyčių, chorų ir kitokių or spauda.
JA PACIFIKO PA
©NORS ELEKTRA yra nau
ganizacijų
su
trumpais
aprašy-j
37
metų,
mirė
Spalių
27
d..
Amerikoje
nėra
įvesta
val

nėšių sumažėjo 18 nuošimčiu, i
kurie tuoj
" m ai s :ipie juos. Tilps joje biz-i diškas patarnavimas (per paš dinga žmonijai vienokiu ar ki
KRAŠTYJE
Philadelphia, Pa.
tokiu
budu,
niekas
tikrai
neži

to
tarpininkavimą)
užsirašyki
niškai informacinės žinios rei
ČESONIENĖ Rozalija, pusam
atnaujins
TĖVAS NUŽUDĖ. — Potts- kalingos musų kasdieniniame | laikraštį. Tą pareigą privalo no kas elektra yra.
žė,
mirė
Lapkričio
7
d.,
Chi

LOS ANGELES, Calif. —
ville, Pa. — Lapkričio 12 d. gyvenime. Prie to bus .surin Į pasiimti ant savęs musų ekoDirvos
cagoje. — Šiaulių ap., Rad
šios
vasaros pabaigoje buvo
j
nominės
organizacijos.
tūlas Charles Ebert, 32 m. am kta Lietuvos istorinių faktų,
prenumeratą.
NELAIŽYKIT! e pranešta kad Los Angeles prie viliškio miesto. Amerikoje
žiaus, nužudė du savo jauna- atvaizdų, įvairių skelbimų ir ! Ta pareiga butų ir musų
' kultūrinių bei pašalpinių orgamiesčio Westwood Hills gyven išgyveno 40 metų.
mečius vaikus ir žmoną smar kitokių informacijų. Knyg ii i nizacijų, nes visi labai daug iš
tojas, plačiai žinomas Ameri ADOMIENĖ Monika (šaltyte),
kiai sumušė, bet ji pabėgo. Jis yra reikalinga antrašai: musų musų spaudos reikalauja, bet
BŪTINAI PRIDĖKIT 1.0c
I jai
kos Lietuvių veikėjas, Dr. Ju pusamžė, mirė Lapkričio 4,
beveik niekuo.
suimtas.
PAŠTO ŽENKLAIS
profesionalų, pramonininkų, ir Musųatsilygina
Chicagoje. — Rokiškio ap.,
spauda turi tenkintis tik
lius J. Bielskis tapo paskirtas
PERSIUNTIMO
biznio bei visuomeniškų Lietu individualinių asmenų užsiraPandėlio par., Buivisčių k.
©Daugelis siųsdami laiš- Lietuvos Garbės Konsulu.
KAŠTŲ.
viškų įstaigų. Taigi prašome šymu laikraščio, niekas jai ne
Amerikoje
išgyveno
30
m.
Peima Darbininkai
ke
pašto
ženklus,
seiDr. Bielskis, atsikėlęs gyven
visų vietos Lietuvių kooperaci stoja į talką, bet iš jos visada
lėja juos ir lipina prie ti Pacifiko pakraštyje, per ke
Gaus Daugiau Mokėt jos medegos patiekime.
visko tikisi.
laiško viduje, manyda letą pastarų metų, savo užima PIANO MOKYTOJA
Butų parengimuose,
D I R V A
Spalių mėnesio pabaigoje inTuo reikalu buvo išsiuntinė kurVaizbos
raginama
ir
prašoma,
vi

mi
kad
iš
užlipdyto
ma
aukšta
pozicija,
buvo
šal

Studijavus muzikos konservatoriėjuš Federalio Darbo Santikių ti laiškai Lietuviškoms organi suomenę remti savus biznierius
6820 SUPERIOR AVĖ.
voko ženklai pradings. tinis visokios naudingos Lietu .joje, praktikuojanti 12 metų mui
Akto antram laipsniui galiom zacijoms, įstaigoms prašant su ir nrofesionalus, kartu privalo
CLEVELAND, O.
Siunčiant pašto ženk vių tautai publikacijos Ameri zikoje, teikia piano pamokas pa36,200 darbininkų kuriems iki teikti žinių į rengiamąjį leidi būti primenama, raginama Lie
lus visada įdėkit juos koniškoje spaudoje šioje srity i silavinusięms ir pradiniams, Pašiol buvo mokėta žemos algos, nį. Jei kuri vietos draugija tuviai užsirašyti laikraščius,
mokos privatiškai arba mano naį laišką neaplaižytus, je.
9
gauna padidintą mokestį ir su negavo tokio laiško, tai dabar ne. dar didelė dalis musų žmomuose:
47)
nių ir po šiai dienai gyvena be
jie
iš
užlipyto
voko
ne■
3
ąpęs
Lietuvos
Garbės
Kon

trumpinimą darbo valandų.
nevilkinant teiksitės prisiųsti jokio laikraščio.
MISS D. BAKŠAITĖ
iškris, ir nereiks su sulu, jis dar daugiau atkreipė
Algų padidinimas vidutiniai savo organzacijos trumpą istoEkonominio Centro valdyba
3839
Vineuvood avenue
plėšyti ženklelio ban Amerikoniškos spaudos dėme
yra po $2 savaitei. Kaip kur riją žemiau nurodytu antrašu, nenori nadaryti tokios klaidos
DETROIT, MICII.
dant paliuosuoti nuo sį į save, ir štai, sąryšyje su
•J—O
kokią padarė paskiausia, pa
Telefonas TYler 6-4277.
ir daugiau.
bus pa talpiu ta nemoka ma i.
vyzdžiui,
Lietuvių
Dienos
ren

popierio
kur
jie
prilip

Lietuvos atgavimu Vilniaus ir
ši knygą-direktorija bus ga gėjai New Yorke, kurie spau
dyti.
kitais Lietuvos laimėjimais,
Įima ganti pas Lietuvių Vers- dą per virš puse metų laiko
liniukų ir Profesionalų Sąry š i o buvo užvertė savo atsišaukiDirvos Administracija. | apie desėtkas Los Angeles ir
Skaitykit “Margutį”, komp. valdybos narius.
apielinkės Angliškų laikraščių ■r
i mals, pranešimais, o už tai nei
809 Society for Saviugs Bldg.
Ą. Vanagaičio leidžiamą mu
ačiū
nepasakė
Lietuvių
DienoTelefonas:
Ofiso
MAin 1773
į
patalpino
Dr.
Bielskio
praneši

Namų KEnmore 4740-W
Fr, Pūkas,
*
zikos žurnalą. Eina du kar
i
j
e,
nei
tos
dienos
programe
neLietuvių
atlikta,
pasiekta
dėka
mus
apie
tą
įvykį.
609 N. 12th Street. ; paminėjo musų spaudos vienu
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkitu į mėnesį. Kaina metams
musu soaudos, kuri tai rėme,
Nekuriuose
tuose
laikraš

tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi
Taipgi gausit
gausit patarnavimą
patarnavimą
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
' žodeliu.
daug kartu net pasiauko.jo. Be
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.
ženkleliais, gausit vieną nu
Spauda buvo ir bus musų spaudos musų kultūrinis vei čiuose pranešimai buvo ir ga-Į
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
į
merį pamatymui. Antrašas:
YOUNGSTOWN, O. ■’ viešo Lietuviško gyvenimo ke- kimas. ekonominiai reikalai bu na ilgi. “Westwood Hills News
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
KreipJ*
liarodis Amerikoje, taigi rei tų “akli”: jei kas ką ir veiktu Pross” talpino net Vilniąus
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
“MARGUTIS”
kalinga mums visiems sudary me, apie tai visuomenė nežino istoriją, ir antraštę tam strai
7
6812 So. Westem Avė.
ti tampresnius ryšius su savo tų.
psniui deda per visą puslapio
SMAGUS VAKARAS. Lie laikraščiais.
Chicago. III
Amerikos Lietuvių
■Iii
viršų,
sekančiai: “Vilniaus At
tuvių šv. Pranciškaus parapi Ekonominio Centro vakL’ba,
Ekonominis Centras,
gavimas Pradžiugina Visus
Gamta Jus IŠGYDYS! jos salėje rengiama smagus prašydama savos Lietuviškos
Chas. IG Pikiui, pirm.
spaudos bendradarbiauti su
Dr. M. J. Col'ney, v. pirm. Lietuvius”.
ŽOLIŲ ARBATA sudaryta iš įvai vakaras, kuriame Kun. Ange
Centru, ras atitinkamus budus
F. Petrulis, v. pirm.
rių žydinčių žolių, žievių, šaknų, žie laitis iš Clevelando rodys gra
Nekurie laikraščiai patalpino:
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
spaudai
atsilyginti.
!
K.
S. Karpius, sekr.
dų? ir lapų yra geriausia ir pasek žias filmas, prie kurių bus ir
ir
Di’. J. J. Bielskio atvaizdą. ■
Viskas
kas
iki
šiol
Amerikos'
A.
S.
Trečiokas,
iždininkas.
IR BALS AM UOTOJAS
ei jngiausia nuo daugelio vidurinių
Taip tai, Dr. Bielskio apsimusų paskutinės Lietuvių D .elig'ų kaip tai nuo skilvio nevirškini
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
gyvenimas tolimame Pacifiko
mu, išpūtimo, dieglių, gazų, galvos nos pikniko vaizdai.
pakraštyje, kur Lietuvių visai
svaigimo, riemens, ' stokos apetito; ■ Kalbės Kun. Dr. Širvaitis,
e e
geriausia vidurių valytoja,
mažai gyvena, bet kur mums
Lietuvos. Po programo bus
T autinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas
■Pirkdami žolių arbatą žiūrėkite šokiai.
Atsilankiusieji turės
lygiai svarbu plėsti savo Lietu
kad butų vaidas: FLORA L HERB,
progą
laimėti
gražią
door
prize
Prezidentu —- Vincas F. Laukaitis arba A. 0. Šalna višką propagandą ir reklamuo
tai visada, gausit gerą vaistą. Vie
ti Lietuvą Amerikos žmonėse,
;r
smagiai
pasilinksminti
tik
Vice prezidentu — V. A. Kersevičius.
nas pakelis 50.; du už 80c;, 3 už $1.
Rakandų Krautuvė
neša musų. tautai didelę mora
Komitetas,
Rašykite:
(47) už 25c. įžangos.
Sekretorium — Dr M J. Vinikas
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
lišką naudą. /
Rgp.:
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
FLORAL- HERB .'COMPANY Ir jūsų giminės Lietuvoje ir
N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
Dept. D, Box- -74, Covington, Ind. i kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas,
Dirvą galima išsirašyti už
_
f,
VedėjaS
(Faaiškininiai bus ■ pridėti) ;
Daktaras-Kvotėjas
Dr. S. Biėžis.
rašyki! ją jiems: $3 metams
vieną dolarj — pusei metą. ’
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liai ir gėlynai kiemuose palai auksines širdis po savo sutep
kė šviežią atmintį per tą dau tais apvalkalais kokius mes
gybę metu; šie darželiai nie matėm. Kuo jos gali mus pri. DZIŲ 15 METU AMERIKON ATVYKIMO
kados nebuvo apleisti ir pra imti ?
Kuo gali pavaišinti?
Rašo ONA KARPIUS.
žydėjo su kiekvieno pavasario Kaip jos gali parodyt mums
SUKAKTIES - LAPKRIČIO 23 D.
atgimimu.
savo džiaugsmą ir meilę ką
jautė
musų sulaukusios? BiedMaži vaikučiai stovėjo ne
(Tęsinys iš pereito nr.)
priešakiniuose kambariuose po 1dokliai yra Bronės motinos drąsiai
ni tai žmoneliai, mes nenorim
itai
žiūrėdami
ištolo
lovą, o trečias kambarys tai 'miestelis. Bronė labai džiau mes įvažiavom į kiemą, ir tuoj vaišių, viskas ko mes norim
gavus pamatyti seną me
virtuvė; visai paprastas namas gėsi
,
tai tik pasidalinti žmonišku
APSIŽVALGOM RAMYGALO lyginant su jo tokia išvaizda iš dinę bažnyčią kurią jos moti išbėgo iš vidaus moteris pažiū
džiaugsmu plakančių šiltų šir
rėti
kas
čia
atvažiavo.
Už
mi

JE, KELIAUJAM I KUNI lauko. Tačiau viduje švaru ir na lankydavo ir jai daug pa
nėtos laiko jau įvyko sujudi džių, tokiu susitikimu vieno
GIŠKIŲ KAIMĄ PAS BU tvarku, pilna gėlių ir žalumy sakojo apie ją. Nuėjom į klebo mas ir Bronės teta Viktorija kraujo giminių kuriuos likimas
VUSĮ DETROITIETĮ. JAU nų puoduose ten kur vadinama niją, kur vargonininkas pasi atbėgo apkabinti Bronę į savo ir gyvenimas perskyrė plačiu
rodė labai draugingas ir malo
valgomasis skambarys.
NIMO VAKARO DAINOS.
glėbį. Džiaugsmo ašaros lais okeanu. Ir su jomis mudvi
Draugai ir giminės buvo su niai pasitarnavo viešnioms iš vai riedėjo, ir mus įsivedė į valgėm jų juodą duoną prie jų
Kuomet Bronė už kelių mi sirinkę su šypsą veiduose ir Amerikos. Jis pasiėmė didelį
seną bakūžę, kuri buvo stalo, su uogų košele, tik ką
nutų sugryžo, ji sakė kad jos džiaugsmu širdyse pasitikti iš geležinį raktą kuriuo atrakino prastą
motinos namai. Namai ? padaryta iš naujų uogų.
telegramą nunešė tik pusva užjūrio atvykusias viešnias. bažnyčios duris ir leido mums jos
Musų
širdys skaudėjo iš tokio
Kai mes apleidom, teta Vik
landis laiko atgal ir kad jos Bronė sueidinėjo į pažintį su I pamatyti jos vidų. Bronė la skurdžios
padė torija ašarodama laimino mu
dėdė kinkosi arklius ir pribus pusbroliais, pusseserėmis ir te bai džiaugėsi pamanydama kad ties kokią irčiaprimitivės
Maži dvi tardama, “pasirodėt jus va
už kelių minutų, nes jie gyve tomis; visiems jiems buvo di Štai ji vaikščioja savo motinos žemi langučiai, radome.
pro
kuriuos
na netoliese. Mudvi apkalbėjom delio džiaugsmo diena. Čia su pėdom, jos vienatinis troški šviesa vos gali ineiti, o dar ant landėlei, kaip skaisti saulutė,
tokį greitą patarnavimą tele- siėjom ir Ipolitą Jankevičių, mas buvo kad ir jos motina bu langų apdėta puodai gėlių ir ir vėl pradingstat”. Ji prašė
musų nrabuti pas ją visą die
gramo perdavime, kuris buvo kuris gauna Dirvą, išrašytą tų čia su ja.
Vadokliai vargu yra net mie mirtų, kurioms šviesa labiau ną, bet kaip gi galėjom, turė
pasiųstas diena anksčiau; bet jam pusbrolio Miko Drasučio
stelis, nes čia nėra šaligatvių reikalinga negu gyventojams; damos tiek daug vietų matyti
gal būt jiems buvo perdaug iš Clevelando.
tik paprasta kieta že ir aplankyti, taigi turėjom pa
vargo nunešti telegramą tą pa Vėliau po pietų visi nutarė nei akmenais grysto kelio; vie grindys
mė
suminta
gentkarčių didelių likti šiuos gerus, nuoširdžius
natinis
dalykas
kas
priduoda
čią dieną, taigi ant rytojaus važiuoti į miestą, aplankyti te
Garsieji Dzimdzi-Drimdzi, Vanagaitis, Olšauskas, Dineika, Dikinis
ir
mažų
kojų
kurios čia vaikš žmones. Paskui užsukom ap
miesteliui
vardą
tai
bažnyčia
buvo taip pat gerai. Mudvi tą, Karoliną Subatienę, ir jos
čiojo
per
visą
gyvenimą iki lankyti jos tėvo seną gimtinę,
bei
naCHICAGO, III. — Labai gra Ta proga Margučio redakto galėjom ir pakelti trukšmą dėl sūnų Joną, bet aš pasilikau ir kelios krautuvėlės
pagaliau
daugiau
nesugryžo. ir su sunkiomis širdimis delei
nedidelę
mai
apstatyti
aplink
žu kad Lietuvių išeivija Ame rius komp. Antanas Vanagai to, bet tas nebuvo taip svar ukėje ir priguliau, ant žolėje rinką, kurios viduryje įrengtas Kampe stovėjo molio pečius taip matomos stokos progreso
rikoje tinkamai įvertina ir pa tis, kaipo tos grupės tėvas, yra bu, o dabar mums iš to nebūtų patiestos paklodės, saulėje.
aprūkęs nuo ilgų laikų naudo per ta eilę metų Lietuvos pa
gėlynų darželis.
pasiruošęs sukviest keletą tūk
Kai vėliau Bronė sugryžo,
jimo, kitame kampe lova su stangų, gryžom atgal į Kuni
mini musų laikraščių, organi stančių Lietuvių į Stevens jokios naudos.
jos
Iš
čia
mes
nuvažiavom
į
Belaukiant, išėjom apsižval ji buvo pusėtinai nusiminus, motinos kaima. Suodžius, Šis patalais ir pagalvėmis, o šalę giškių kaimą,. nes saulė jau
zacijų, meno grupių ir atskirų viešbutį, Chičagoje, per “kala- gyti po miestelį ir rinkoje, ir nes teta ją barė, ji jautėsi už
lopšys pakabintas ant vir buvo nusileidus ir sutems iki
asmenų kulturingųs darbus, i kutines”, Lapkričio 23 d., ir mano dėmesį patraukė senas gauta kam Bronė nevažiavo tai ištikro senas kaimas, gal jos
vių ant kurių supamas.
sugryšim. Ir taip kita diena
šimto
metų
senumo
ir
beveik
iškilmingai
paminėti,
atgaivi

šymet ypatingai yra svarbus
žmogelis nešiojantis vėliausios tiesiog pas ją ir neapsibuvo su sugriuvęs, tačiau gyventojai
supinta su džiaugsmu
Nežiūrint
viso
to
šios
mote

minėtini metai Dzimdzi-Drim nant tą šaunią Dzimdzių pra mados avalais “vyžomis”: jo ja. Ištikro sunku yra paten vis jame laikosi, o rūtų darže- rys kurios mus priėmė turi praėjo,
ir
liudnumu.
(Bus daugiau)
dzi 15 metų į Ameriką atvyki eitį. Jam talkon ateina keli kojos buvo apsuktos skarma kinti visus gimines tokiu at
žymiausi
Chicagos
Lietuvių
mo. ši visiems žinoma Lietu
lais, padai buvo padaryti iš žvilgiu, nes iie visi yra tokie
vių komikų-artistų grupė yra chorai, solistai, geriausias or pėdoms reikalingo didumo se geri ir priimnųs ir kiekvienas
įdėjus reikšmingą dalį Ame kestras ir patys veteranai — no automobilio rato gurno, o tą prašo mus apsistoti jų namuo
rikos Lietuvių kultūros krai Vanagaitis ir Olšauskas.
j viską prie kojų buvo pririšęs se. Bet Bronė prižadėjo pra
Hic. i apivaromis apsuktomis aplink leisti dieną su jais ir aplanky
tyje.
kojas. Tai naujas būdas pa- ti juos kasdien iki mes čia bu
j naudojimui senų ratų gumų, sim. Bronė pasakojo apie sa
ir daug geriau negu basomis vo tetos sūnų, jos pusbrolį. Jo
i eiti, prie to gi pigiau negu ba- ną, koks puikus vaikinas jis
. tai, nes išnešioti šiuos stiprius yra. Jau buvo apie 9:30 vai.
i gumo avalus ima gana ilgai. vakaro kai jie sugryžo, o čia
Kai mes sugryžom į busų ūkyje taip tyku, ramu, ir mes
AMERIKIEČIU AUKOS VILNIEČIŲ ŠELPI sustojimo vietą Bronė pažino išgirdom toli kitame kaime
i savo dėdę jau laukiantį musų, dainuojant, kas pradžiugino
I su savo jauna gražia sesere. mus, nes jautėmės jog pergyMUI LAEAI LAUKIAMOS
Katryte. Mums visiems buvo venam tuos apsakymus kokius
smagus momentas, ir tuoj gru- musų tėvai pasakojo apie jau
I pė žmonių atsirado aplinkui, nimą kaip jie kaime linksmi ir
Kaunas, Lapkričio 9. — Lietuvoje sudaryta kelios ■ tėmijančių ir apžiūrinčių Ame visada dainuoja prie darbo, ar
Vilniečiams ir pabėgėliams remti organizacijos, kuriu rikietes viešnias. Tiesiog rei- ba vakarais susirinkę kai dar
centrai yra Kaune. Vilniečiams remti sudarytas Vy i kia stebėtis kaip tokiame ma- bą užbaigia. Ir taip dešimtą
riausias Kraštui Remti Komitetas; pabėgėliais bei in j žame miestelyje, visai netikė- valandą Katriutė nataisė mu
tu laiku atsirado daugiau gi- dviem lovas ir mes nuėjom
ternuotais rūpinasi Raudonasis Kryžius, kuris turi Žy i minių,
nes telegramas juos pa gulti, aš viename kambaryje,
dams specialų komitetą. Aukas geriausia siųsti per siekė tik pusė valandos atgal, Bronė kitame.
Chase National Bank ir Irving Trust Company.
o dabar mes jau susipažystam
Vilniaus miestas ir kraštas atgauti labai nualinti, su daugiau giminiečių; net ta JOTAINĖLŲ NAUJAKURIO
VDV.
Gražus upes Nevėžio pakraščių vaizdelis.-'
moteris
kurios
Bronė
nesenai
todėl tenka dalintis kukliais Lietuvos ištekliais. Ypa
nurodyti į telegrafo įs UKĖJE. — APLANKOME
tingai sunki našta pabėgėliams, kurių maitinimas pavo klausė
VADOKLIUS, IR SENOVIŠ
taigą buvo Bronės pusseserė,
jingai sumažins Lietuvos eksportą, todėl Amerikiečių o ji to nežinojo! Musų bagažą KUS LIETUVOS KAIMUS.
Keliaukit Vikingą laivais
sukrovė į vežimą, pagelbėjo
aukos labai laukiamos.
RUGP. 11, ketvirtadienis. —
Per Gothenburgą, Švediją.
mudviem įlipti, ir mes išvažia šį rytą kaip tik atsikėlėm, Kat
vom į Kunigiškių kaimą, Ra riutė tuojau atnešė mudviem
Laivų išplaukimų tvarkrašNew York, Lapkr. 8. — Lenkijos Žydų Federacija mygalos parapijoje, Panevėžio šviežio vandens nusiprausti, o Laiškai, Pinigai, Telegramai į Visą Lietuvą ir
tis ir laikavorčių kainos su
per Generalinį Lietuvos Konsulą išsiuntė kabeliu Kaune apskrityje, musų namus kele belaukdamos pusryčių išėjom
teikiama nemokamai, Kreisudarytam komitetui raštinei išlaikyti ir kabeliams tūk tui sekančių dienų.
ant gonkų kurios padirbtos Atgautą Vilniaus Kraštą Eina Geroje Tvarkoje
pkites į musų autorizuoMus
vežė
paprastu
keliu
ku

užpakalyje per visą namo plo
tus agentus ar bent kurią
stantį dolarių. Aukos pagalbai eis paskirai.
ris veda į Kunigiškių kaimą, tį ir atsisėdom ant supynęs pa
Tamsesnieji Lietuviai, ypač krašto miesteliais. Mokestis musų raštinę.
giminės sekė paskui savo veži kabintos retežiais prie lubų
Kellert, T. Augustas, p. BieTamstos kelionei niekas ne
mu. Bronės dėdė Juozas, su (kita Amerikoniška ypatybė). tie kurie laikraščių neskaito, už telegramus į Vilnių kaštuo
- -ir
liauskienė, p. Balkunienė,
ja
tiek
kaip
bendrai
į
Lietuvą.
patarnaus
geriau prisirengti,
gandus
visu
įgūžimu
platina
raudonais
veidais
ir
Lietuvišsmulkiais 30c.)
Tai buvo kaip rytinis pasikepikaip Tamstos vietinis laiva
15.00) ka šiaudine skrybėle turėjo nimas saule.
S. L. ,Zapėnas, Lawrence
buk į Lietuvą ir iš Lietuvos
Taipgi atsteigta telegrafo
J. M. Tumavičienė, Jamaica
korčių agentas.
Amerikonišką orumą apie saJaunasis Jankevičius vėl at neina, negalima ten pasiųsti susisiekimas su Vokiečių ir So
LIETUVOS GEN. KONSULATO
10.00
Plains, Mass.
’
ve,
nes
jis
gyveno
Detroite.
Jo
silankė šį rytą pas mus ir užNEW YORKE
sesuo Katriutė, tikra Lietuviš sikvietė į savo ūkį. Jis yra laiškų nei pinigų, nei laikraš- vietų užimtais Vilniaus krašto Swedish American Line
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS
AUKŲ PAKVITAVIMAS Nr. 18
ko tipo, mėlynom akim ir švie prielankus žmogus, tamsiom čių.
ir Lenkų miestais: Molodešno, 4 West 51st St. New York, N. Y.
Liet. Darb. Susivienijimo 142
tarpu
dalykas
yra
prieTuo
siais plaukais, buvo draugin akim ir visada šypsantis. Jis
kp., Pittsburgh, Pa. (per EI.
Novogrodek, Baranovice, RowVILNIAUS REIKALAMS
Kwedar)
2.00 ga, ir viskuo labai įdomavo- gyvena Jotainėlių kaime ir va šingai:
Bendras N. Y. Lietuvių Komi
no, Pinsk, Luck, Dubno, TarSLA. 17 kp., Montello, Mass.
si savo pasikalbėjimuose. Jie dinamas “naujakuriu”, naujai
PRANEŠKIT
Patys Dirvos skaitytojai ir nopol, Wlodzimier, Przemysl,
tetas, surinkta mitinge Kovo
(per Justinų Mickevičių)
5.00 kalbėjo apie savo šeimų reika
26 (per K. Vilniški)
$130.71
apsigyvenęs ant išdalinto kai visi kurie palaiko koresponden
Bridgeporto šešių pašalpinių
Lithuanian-Am. Import & ExBialystok, Gardinu, Lietuviška Savo Antrašo Permainą
lus ir tai kas giminėms įdo mo žemės. Lietuva deda vi
draugijų bendro išvažiavimo
ciją su Lietuva, su giminėmis Brasta ir Lvovu.
port Corp. New York (per
mu.
Rugp. 20 d. pelnas (pei* S.
sas
pastangas
išdalinti
kaimus
K. Vilniškį)
25.00
Kuomet rengiatės persikelti
Tamošiūnų)
61.00
Ūkiškas vežimas kratė mus į viensėdžius. Per visą Lietu ir draugais, gauna iš Lietuvos
Alfonsas Stankevičius, Bronx,
Taigi, ne tik paštas bet ir kitur gyventi, praneškit sa
laiškus.
Redakcijos
gauna
vi

per
apie
20
minutų,
paskui
dė

10.00
vą jau daugybė kaimų išsidali
N. Y.
vo naują antrašą Dirvos Ad
ĮVAIRIEMS REIKALAMS
Am. Liet. Tautininkų Klubas,
dė Juozas parodė mums savo no viensėdžiais, tačiau dar ims sus Lietuvoje leidžiamus laik telegrafas jau sutvarkytas.
ministracijai, ne paštui, nes
Brooklyn, N. Y., Spalių 9 d.
Siųskit
pinigų
saviškiams
S. L. Zapėnas, Lawrence, Mass.
namą, kurį galėjom matyti dikčiai laiko iki visi kaimai iš raščius, ir visi laikraščiai iš
Į
15.00
paštas
jums Dirvos i
minėjime surinkta
Prisikėlimo Bažnyčiai Kaune
pravažiavę pakelėje buvusius siskirstys, nes tas apima daug Amerikos siunčiami pasiekia Lietuvą dabar. Vilniečiai ku naują nesiųs
Federation of Lithuanian Jews
$10; Šventosios Uosto staty
vietą
jeigu
neprimoDėdė Juozas matyt darbo ir kaštų. Važiuojant per
of America, New York
20
rių
žemės
atiteko
po
Lietuva,
bai $10
20.00 krumus.
kėsit.
Parašykit
mums
už
parsivežė iš Amerikos gerų Lietuvą matai daugybę paski Lietuvą.
J. M. Tumavičienė, Jamaica
lc
atvirutę
prieš
persikėli

dabar
privalot
dar
labiau
su

Plains, Mass., Pittsburgho
Pinigai i Lietuvą siunčiami
idėjų, nes jo namas išrodė lyg rai išsistačiusiu laukuose ūkių,
APSIGYNIMO REIKALAMS
mą
į
kitą
vietą
gyventi.
•
—
Univ. Lietuvių Kambariui $3,
lėlių namelis ištolo. Tai Kali ir tankiai matai kaimus susi- per paštą ir bankus be sustoji- krusti siųsti saviškiams, neš Adresuokit mums trumpai:
Stasys čiapas, Waterbury, Ct.
Clevelando Lt. Darželiui $2 5.00
fornijos stiliaus bungalo bal burusių ūkininkų į vieną krū mo, ir nueina be sukliudymo. jiems reikia ne tik dovanų, bet
(per Joną Tareilų)
,25.00
$539.01 tai tinkuotas, skardos stogu.
VISO
M. .ir J. Krunklių pagerbtuvėse,
DIRVA
vą, bet tų kaimų namai pa
Pašto susisiekimą su Lietu tikros pagalbos atsistoti ant
Brooklyn, N. Y. surinkta (per
Artėjant
prie
jo
priminė
man
prastai
yra
nusenę,
su
šiaudi

stipresnių
kojų.
Cleveland,
Ohio
ATITAISYMAS:
Aukų pakvita
J. Valaiti)
15.30
Dėdė niais stogais, vėjo supašytais va palaiko švedų ir Holandijos
vime Nr. 17, paskelbta kad Roches- mažą pasakų namelį.
(aukojo po $1: J. Valaitis,
JUL
im
ter, N. Y., Lietuviškos organizaci Juozas pasuko arklį iš bendro ir apdraskytais tiek kad rodos laivai.
J. Krunklys, M. Krunklienė,
■
jos aukojo Klaipėdos tremtiniams jo kelio į kelią vedantį link jų ims ir nukris žemėn; namų sie
Elz. Milenienė, J. Garšva, p.
Taip pat sutvarkyta ir tele
Pasveikinkit Saviškius Draugus
$106.32. Aukotojams prašant, šiuo namų ir mes įvažiavom į jų
Monkus, E. Monkienė, n. Dainojai rodos gatavi sugriūti. gramų siuntimą si Lietuvą.
skelbiama kad ši auka yra skiria
lydčnas, M. Kazlauskas, W.
namų
kiemą,
šis
kelias
tikrai
Amerikoje ir Lietuvoje —
Tuogi tarpu “naujakuriai” ar
ma Lietuvos Raudonajam Kryžiui.
Baltrymas, p. Smetona, pp.
Western Union Telegraph
buvo kaip kelias į lėlių namelį, ba viensėdžiai ūkininkai turi
Lietuviškai !
nes jame nebuvo ratų išvaži naujus pastatus ir pradeda gy Co. praneša Dirvos redakcijai
Visi Dirvos skaitytojai, bendradarbiai, draugai, pra nėtų
grumstų bet minškta, ža venimą naujai. Tokį tai ūkį kad atsteigta telegrafo susie
šomi talkininkauti — agituoti savo draugus skaity lia žolė ir abiem pusėm žydė turi Jankevičius. Vienas tro kimas ir su Vilnium ir Vilniaus
jo gėlynai, balti, purpuriniai ir besys, kuris man išrodė i dar
ti Dirvą, išrašyti ją savo artimiesiems ir giminėms
ružavi, kurie siūbavo nuo vė žinę. buvo baigiamas statyti ir DYKAI BANDYMAS
Amerikoje, Lietuvoje ar kitose pasaulio
jo; visas vaizdas išrodė lyg dengiamas šiaudu stogas, tai NUO REUMATIZMO
paveikslas ant sienos. Musu gi mes jį nufotografavom.
dalyse gyvenantiems.
Mes turim puiku Me
dėmesį ypatingai patraukė pui Jankevičienė labai maloni,
todą nuo Reumatizmo,
ki žalia žolė aplink namą, nes jauna moteris; ji mus gražiai
kurį noriai pasiųsime
iki šiol dar mudvi nebuvom priėmė ir tuoj atnešė puikų,
kožnam šio laikraščio
skaitytojui kuris tik
mačiusios taip ištaisytos žolės, baltą sūrį ir sviesto ir pyrago
pareikalaus. Jei ken
išskyrus narkųose ir geležin ir prasidėjo vaišės, 'nors mudvi
čiate skausmą sąna
kelio stotyse. Bet dėdė Juozas tik ką buvom baigusios valgyt
riuose, jeigu jie su
LABAI GRAŽUS — TIK PO 5c.
žino kaip Amerikonai didžiuo pusryčius.
stingę, arba labai jau ■
slus, jeigu turit ken
jasi savo žalia gerai prižiūrima
Kambario siena toje dalyje
Skubėkit tuojau užsisakyti sau Kalėdų ir Naujų Metų
tėti kožnoje oro per
žolę; kad ji butų trumpa ir ge kur stovi stalas išlipyta Dir
linkėjimų puikias korteles (viena kortelė tinka Kalėdų
mainoj, štai jums pro
rai išrodytų jis leidžia savo ar vomis, kas patraukė musų dė
ir Naujų Metų šventėms), šymet turim labai puikių,
ga išbandyti paprastą,
IŠSIRAŠYKIT SAU DIRVĄ TUOJAU
klį ant ios apėsti, kitaip gi ji mesį, pradėjom žiūrinėti ir pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim10 centų vertės kortelių, parsiduoda po 5c. viena.
išaugtų didelė ir netvarki, pa skaityti žinomus antgalvius ir tams.
Paštu nesiunčiam mažiau kaip 6. Užmokestį prinašiai kaip matėme kitose vie paveikslus, šitoks popieriavi- Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
7 dienoms DYKAI IŠBAN
siųskit viso 35c pašo ženkleliais (persiuntimui 5c.)
tose, nes čia neturi tų žolei mas laikraščiais yra pripras Pakeli,
DYKAI 1940 SIENINIS KALENDORIUS
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
pjauti mašinėlių.
tas ir jis prisideda prie švaru daugiau, tą galėsit daryti už ma
SIŲSKIT SAVO LINKĖJIMUS Į LIETUVĄ ŠYMET
Namo įrengimas viduje yra mo.
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
ANKSČIAU (nes laiškams nueiti ima 3—4 savaites)
toks kaip ir kitų ūkio namų,
Paviešėjus Čionai, dėdė Juo naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
a
musų
kaštais.
Pasiuskit
savo
var

su paprastom lentinėm grin zas savo arkliu ir vežimu iš dą ir adresą tuojau į
DIRVOS KNYGYNAS
dim ir tik reikalingu stalu, kė vežė mudvi į Vadoklius, už ke ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-C
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio dėmis ar suolais, abiejuose leto kilometrų toliau. Va- 2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.
6820 Superior Avė.

MARGUTIS SURENGĖ PAMINĖJIMĄ DZIM-

Kelione po Musų Lietuvą!

Prašo Mus Gelbėti Vilniečiams

Neklausykit!
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KAS KĄ RAŠO

IZAIP tik karas Europoje baigsis, Dirvos redakcija tu*ri pasiūlyti didelį/ bet lengvai įvykinamą sumanymą, (Spaudoje Pasidairius)
Amerikos ir Lietuvos Lietuvių santikių atžvilgiu, kurį
Rašo Vyt. Sirvydas.
paskelbs spaudoje pasiūlydama atitinkamoms įstaigoms
pravesti. Butų gerai kad karas baigtųsi iki pavasario.
Kam Raudoti dėl
Neišvengiamo?
[DALYKAI keičiasi — neina iki pat galo taip kaip žmogus juos sugalvoja. Štai Hitlerio “Mein Kampf” Kairiųjų Vilnis teisingai nu
knygoje pasirašyti planai užkariauti Pabaltijo šalis' ir rodo kad “Sovietiją stiprinasi
Ukrainą tapo sutramdyti ant visados, ir dar prie to pri Pabaltijo valstybėse nuo gali
sidėjo Britanijos ir Prancūzijos užsibrėžimas išversti mo puolimo iš Vokietijos”.
Hitlerizmą iš pat šaknų, vedant “nervų karą” prieš Vo Svarbu prisiminti faktas, tas
kietiją. Vokietijoje jau daromi pasikėsinimai Hitlerio laikraštis sako, kad “seniau
atsikratyti. Pati Vokietija gali suplyšti kaip greitai Lenkijai priklausiusiose Ukrai
Hitlerio galybė bus perlaužta. Bavarija gali pasilikti ną ir Gudų srityse, taip pat
paskira karalystė, kaip kitados buvo. Austrija atsimes, Pabaltijyje, susidarė padėtis
o Čekai ir Slovakai vėl atgaus savo pilną nepriklauso kad ten gyvenančioms tautoms
mybę. Lenkija bus atsteigta, bet mažiukė, ir gal gaus (bent netolimoje ateityje) ne
prieigą prie juros per Danzigą, bet jeigu manys dar ir reikės bijotis Vokiečių Drang
Nach Osten pastangų”.
Vilnių ir Ukrainą atgauti tai Lenkų svajonės tuščios.
Pavojingas Europai, tiesa, Sovietų Rusijos komu Kiek ilgai bijoti nereikės,
nizmas, tačiau jį gerai pažabos Italija, Japonija ir Bri niekas nežino, nes žymus So
tanija. Viskas ko reikia tai Anglijai sueiti į gerus san- vietuos gyvenimo žinovas, ra
tikius su Japonija, ir Maskvos carų svajones apie už šytojas, Hindus, iš Europos ne
krėtimą komunizmu Azijos ir vakarų Europos atvės. senai gryždamas pasakė kad,
Šiuo budu Sovietiją pažabojus, Maskva bus man anksčiau ar vėliau, Vokietija
dagesnė ir savo mažoms kaimynėms — Lietuvai ir ki ir Sovietiją kariaus.
toms: pildys savo pažadą nesikišti į tų šalių naminius Naujienos nurodo kad Lietu
reikalus, o tuomet joms bus lengva"apsidirbti su savais va Rusų kareivių savo saugu
komunistais, kurie vis tebesvajoja apie savo šalių pri mui niekados neprašė. Todėl,
sako, tie kareiviai Lietuvon
jungimą prie Rusijos.

ton, reikia telkti visus Lietu
vius tautiniu pagrindu stovėti
kietai sudisciplinuotoje savo
politinės laisvės sargyboje, ir
visomis išgalėmis išrauti viso
kį svetimu agentų kurstomą
komunistinį sąjūdį Lietuvių
tarpe.
šįs sąjūdis dabar Lietuviams
tiek pavojingas kiek butų pa
vojingas Vokiškas nazių sąjū
dis, ar sulenkintų Lietuvių są
jūdis.
Lietuviai korektiškai pildys
savo susitarimą su Sovietiją,
kol Sovietiją korektiškai pildys
savo Lietuvai duotą žodį.
Pabaltijo valstybių gyvento
jai, kaip Latvijos užsienio rei
kalų ministras Munters teisin
gai pastebėjo, privalo daryti
viską kad Sovietiją čia jaustų
si “saugi”.
Lietuviai (Lietuvoje, ne Amerikoje) privalo rodyti duodidžiausį draugingumą Sovieti
jos valstybei ir jos pastangoms
patikrinti savo ir Pabaltijo ša
lių saugumą, nes geografinė
Pabaltijo tautų padėtis uždėjo
tokį likimą nuo Petro Didžiojo
laikų. Pabaltijis tai Rusų val
stybei “langas” į Europą ir
pasaulį.
Bet tas nereiškia kad mes
turime rodyti kokio nors dė
kingumo, prielankumo, ar no
ro kame nors koperuoti su mu
sų “namie augintais” komuni
stais. Jie yra negyvų kaukolių
partija," kuri senai pardavė sa
vo laisvę savistoviai protauti.
Jie tik vieno tenori — kuogreičiausia patekti svetimos vals
tybės visiškon priklausomybėn
ar net vergijon.
Bet Lietuvių tauta nori gy
venti laisva, o ne pavergta!

Dr. Vincas Kudirka - Himno Autorius

(1/TUSŲ tautos garbingų darbininkų tarpe yra pinosi žmones suagituoti prieš Rusų valdžią.
LLL
Vincas Kudirka, žiauri mirtis jį nu Kovą prieš Rusus jis vedė žodžiu ir raštu.
Varpui Kudirka atidavė savo jiegas, nes
nešė į kapą pačiame darbo žydėjime, vos 40 me
tvirtai tikėjo kad jo gaudimas prikels užguitą,
tų amžiaus.
Vincas Kudirka-Kapsas gimė 1858 metų prislėgtą Lietuvių dvasią ir ves tautą prie iš
Gruodžio 31 d., Pažeriu (Paežerių) km., Vilka sivadavimo.
viškio apsk. Vinco tėvai buvo gana pasiturį
PERSEKIOJIMAI, LIGA, MIRTIS....
ūkininkai. Motiejus Kudirka (Vinco tėvas) bu
vo sumanus, praktiškas ūkininkas, kalbėjo tik
Jo Varpo aidas plačiai pasklido Lietuvoje ir
Lietuviškai. Motina švelni, maloni moteris. De ragino visą tautą kovon su “kruglodurovais”,
ja, neilgai teko Vincukui džiaugtis gerąją mo “vziatkovičiais” ir kitais. Rusų žandaro akys
tute — mirė ji, dar jam mažam esant. Pamo nuolat sekė Kudirkos darbus ir dažnai darė
tė irgi buvo geros širdies -moteriškė. Iš tėvų pas jį kratas. Kartą Plokščiuose buvo iškrės
Vincas paveldėjo stiprią valią, valingą būdą.
tas ir pasodintas į kalėjimą. . Tas pakenkė Ku
Pažėriai — labai graži vieta: ežeras, aplink dirkos sveikatai, ir jis ėmė po to sunkiai sir
puiki gamta. Gamtos idiliškumas paveikė jo gti. Reikėjo mesti darbą ir važiuoti gydytis į
širdį ir įkvėpė jiegų grožio pomėgiams, meno užsienius. Bet užsieniai irgi jam nieko nepa
pamėgimą.
dėjo.
Kudirka daug dirbo ir kovojo. Dirbo iš
1871 metais Pažėriuose buvo atidaryta mo
kykla, kurią Vincukas pradėjo lankyti. Tris paskutinių jiegų. Džiova pakirto galutinai jo
metus pasimokęs, įstojo į Marijampolės gim sveikatą. Pasirgus dar kelis metus, 1899 metų
naziją. Jam labai sekėsi mokytis. Dar Pažė Lapkričio 16 dieną mirtis nutraukė jo gyvybės
riuose pats buvo pasidaręs smuiką ir nuolat giją. Mirė su negęstama jaunatvės šypsena
čirpindavo. Paskui Marijampolėje nusipirko ge veide.
rą smuiką ir išmoko gražiai griežti.
Kudirkos gyvenimas — tai pasiaukojimas.
Mokslus tuomet dėstė Rusų kalba, bet mo Atsisako jis nuo asmeninės laimės, šeimos lai
kiniai stengdavosi tuojau išmokti Lenkiškai kal mės, profesijos išnaudojimo, atsideda tik tau
bėti. Neišvengė to likimo ir Vincas. Mat tuo tos kultūrinimo darbui. Nieko sau — viską
siunčiami Sovietijos saugumui,
met stengdavosi kalbėti Lenkiškai visi kas tik tautai! Tai idealisto gyvenimas, paaukotas tau
e
su kuo ir komunistų Vilnis su
buvo išėjęs kiek mokslo. Visos mokyklos buvo, tos gerovei. Kudirka ir tauta tai viena siela
prigėrusios svetimos dvasios. Tas pats buvo ir sutapę du kūnai.
tinka.
Rusų
kareivių
įleidi

7VĮ OLOTOVAS ir Stalinas savo kalbose prikiša BritaDr. Vincas Kudirka visiems mums yra pa
gimnazijoje. Jei Lietuvis čia patekdavo tai bu
*Vinijai ir Prancūzijai jų kariavimą už savo “imperia mas Lietuvon ir sutartyje nu
vo
tik
du
išėjimai:
virsti
veidmainiu,
atsižadė

vyzdys.
Jis visą savo gyvenimą dirbo tik Lie
lizmą”. Imperializmas reiškia tai pastangas grobti, im matyti pasitarimai, kada kas
ti savo tėvų kalbos, arba skaudžiai nusivilti ir tuvai. Jis jai rašė, tik jai dainavo, smuikavo,
nukentėti. Ir Vincas greit pasidavė Lenkiškai ant jos aukuro padėjo savo turtą — sveikatą,
ti, pavergti po savo valdžia daugiau ir daugiau žemių Sovietijai ar Lietuvai puolimu
grėstų, reiškia kad “Rusijai
▼VV
įtakai. Vincas kalbėjo “poniškai”....
gyvybę. Jis parodė kelią kuriuo mes turime ei
ir ant jų viešpatauti.
Jis nuolat dirbdavo. Greitai puolė litera ti, parodė ne skambiais žodžiais, bet darbais.
karan
įsivėlus,
automatiškai
į
Bara Londoną ir Paryžių kad jie kariauja prieš
Jis dirbo net loyoje gulėdamas, šalia jo
karą įtraukiama ir Lietuva.” Ir Jie Daugiau Neobliuos tūros mokslam Atliekamu laiku smuikuodavo,
Vokietiją išgelbėjimui savo kolonijų, ii’ tt.
piešdavo,
mėgindavo
rašyti
eilėraščius,
žinoma
lovos,
^ant staliuko, būdavo visada žvakė su deg
Pora
metų
atgal,
ir
BingBet pažiūrėkim kaip viešpatauja Maskvos carai: Naujienos lyg nori išmetinė
Lenkiškai ar Rusiškai. Dalyvavo gimnazijos tuku, kad įsibriovus žandarams galėtų raštus
sudeginti.
jie turi pasibloškę po savim visą Sibirą, Gruziją, milži ti Stalinui kad jis rūpinasi sa hamtono socialistai Lietuviai chore. Ir tas viskas jam sekėsi.
sužavėti Maskvos įpirštu
Išgirskime Varpo akordą: “Kol j-aunas, o
nišką Ukrainą, Gudiją, ir dar tiesia savo nagus ant Pa vo valstybės saugumu. Lie buvo
broli, sėk pasėlio grudus”. Supraskime Varpo
TĖVAI NORI MATYTI JĮ KUNIGU
“
bendru
frontu
”
.
Ir
jie
nuėjo
tuvos
stojimą
karan
Rusijos
baltijo šalių. Ar tas ne imperializmas? Ar tos šalys
Juk jis ir dabar skamba, jo aidą karto
jau numatė vienas ra “su velniu obuoliauti”, reiškia
Baigus keturias klases, tėvai vertė Vincą balsą.
nori Maskvos hegemonijos, ar jos turi likti vergėmis ko pusėje
ja
musų
tėvynės kalneliai ir kloniai, pušynai ir
šytojas pernai, žurnale Musų “demokratiją Lietuvoje steig mokytis kunigu. Bet jis dar išsiprašė porą me žalieji gojai:
“Kelkitės, kelkitės, kelkitės!”
munistiškos Rusijos?
tų
pasimokyti.
Tat
vėl
lankė
gimnaziją.
Bai

Vilnius, pirm negu Musų Vil ti”. Deja, kiti metai, kiti la
Kudirka
palaidotas
Naumiestyje. Ant jo
pai. Kai kada ir aklas pama gęs šešias klases, 1877 metais įstojo į Seinų ku kapo Lietuviai pastatė paminklą. Jame buvo
nius buvo likviduotas.
nigų seminariją, bet čia jis ėjo ne pašaukimo iškalta: “Daktaras Vincas Kudirka, gimęs 31 d.
EJEREITĄ savaitę Muniche, Bavarijoje, surengta eks Karui tarp Vokietijos ir Ru to.
vedamas; ten jautėsi labai prislėgtas, mažai dir
plozija užeigoje kurioje Hitleris su savo aukštaisiais sijos kilus, Pabaltijo valstybės Praregėjo ir Binghamtono bo. Todėl po dviejų metų metė seminariją. Už gruodžio, 1858 mętais, miręs lapkričio 16 d.,
1899 m.”, o po šiais žodžiais iškalta antra dalis
naziais buvo atvykęs minėti savo 1923 metais nepavyku noromis - nenoromis taps karo socialistai — tarė sudiev Mas- tai tėvai supyko. Nedavė jam paramos.
jo
parašyto himno:
1879 metais jis gryžo į Marijampolės gim
sio “pučo” prieš Vokietijos vyriausybę, gali turėti dvi lauku. Tokiu budu, raudoti ar kviniams ir paliko juos “kaip
Tegul
saulė Lietuvos tamsumus prašalina,
naziją.
Gyveno
iš
privatinių
pamokų.
Vargo,
puses. Viena jų gali būti tai pačių Vokiečių ruošimasis pykti dėl neišvengiamo likimo be druskos”.
Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi!
stumdėsi
gimnazisto
kasdieniniu
pilkumu.
Hitlerio atsikratyti, o antra — paties Hitlerio gudrus yra bergdžias darbas. To vie Geriau vėliau negu niekad.
Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse,
Baigęs gimnaziją, 1881 metais išvažiavo į
planas atsikratytų tų kurie nori jo atsikratyti.
Varšavos universitetą mokytis kalbų. Ten tu Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Jeigu Hitlerio atsikratytų, karas tuoj baigtųsi. Bet
rėjo galutinai išvirsti Lenku. Pastudijavęs vie
Šias eilutes netrukus Naumiesčio policijos
nus metus kalbų mokslą, įstojo į medicinos fa viršininkas liepė panaikinti. Kaip buvo liepta
Hitleris dar svajoja ir karą laimėti ir viešpatauti, nors
kultetą.
taip ir padaryta. Tie žodžiai neilgai buvo pa
tam galimybės yra nedaugiau kaip sapnas. Jo tik su
Skurdus buvo Vinco gyvenimas. Vertėsi minkle, bett šiądien mes juos mokame ir gieda
sidėjimas su Stalinu ir užsidarymas sau durų į Ukrai
duodamas pamokas ir perrašinėdamas.
me.
P. Juknys.. .
ną sukėlė daugybę aukštųjų nazių prieš jį. Tarp aukš
Lietuvoje buvo tamsu. “Nei žodžio, nei
rašto”. Būdamas antrame kurse, kartą gryžęs
tesniųjų Vokietijos vadų einant bruzdėjimui prieš Hit
į Lietuvą atostogų, išgirdo kalbant apie išleidi
lerį, paties Hitlerio suplanavimu galėjo būti suruoštas
©ANGLIJA importuoja ir sunaudoja svies
mą Lietuviško ’ laikraščio. Nors ta žinia ir pa
tas didelis sprogimas, nuo kurio Hitleris išliko gyvas ir
to
iš
Naujos Zelandijos tiek kad iš to turi pra
darė jam įspūdžio, bet netikėjo, manė tik vaikų
sveikas, apleisdamas tą vietą anksčiau negu buvo nu
žaislu esant, bet dažniau prisimindavo Lietuvą. gyvenimą 70,000 šeimų tose salose.
manyta. Jis žinojo kada ateiti ir kada apleisti.
Jis ne tik studijuoja, bet ir visuomeniškai
©KINIJOJE leidžiamas laikraštis, “Pekingo
veikia. Skurdas, moralinė priespauda, kalėji
Nazių spauda tuoj ėmė šaukti kad tai “'Anglų ir Žy
mas suardo Vinco sveikatą, gauna džiovą.
žinios”, pradėjo išeiti 950 metų pirm negu bu
dų” darbas, bet jie gali pradėti suiminėti namie visus
vo išrastos dabartinės spaudos raidės. Tas laik
tuos kurių tik nori atsikratyti — niekas jų nesulaikys,
DR. BASANAVIČIUS IR “AUŠRA”
o viešai skelbti tą ką skelbia, kad nekristų jokia nuoraštis yra suvirs 1400 metų senumo.
Bet.... Rytuose pradėjo švisti. Iš Prūsų
žvalga ir pasipriešinimas prieš tai.
Lietuvos ėmė eiti Lietuvių laikraštis Aušra. Ją
©
sumanė leisti Dr. Jonas Basanavičius. Tai bu
LIETUVOS
VILNIUS
PRIEŠ
AUŠRĄ
vo pirmutinis laikraštis, Lietuviškas žodis, ku- i
T7ISKAS turi dvi puses. Dedant pastangas atmesti
rį ėmė leisti Didžiosios Lietuvos žmonės. Visur
‘ZEMDAPIAI
’ Anjerikos ginklų draudimą parduoti kariaujančioms
(Maironis)
Aušros spinduliai pasiekė Lietuvių širdžių gel
šalims, vieni numatė tik kiek daug iš to bus pelno, kai
mes — ir Varšavoj, ir>Rusijos glūdumose. Au
Antai pažvelgk! Tai Vilnius rūmais
šra neaplenkė ir paklydusio Vinco, švystelėjo
30c
kariaujančios valstybės pirksis ir gabensis sau karo
Dunkso tarp kalnų plačiai!
šviesa ir jo studentiškame kambarėlyje. Vin Šie n.ietuvo'S žemlapiai yra labai liškųs, nu
reikmenis, savo laivais, o Amerika tuo tarpu bus saugi
cas peyskąitęs Aušrą, sudrebėjo, išgirdo savo
Naktis jį rūbais tamsiais, kaip durnais,
nuo įsivėlimo į karą. Bet antra to visko gero pusė yra
visus miestus, miestelius ir bažnyt
tėvynės balsą ir suprato jos skundą. Prisimi rodanti
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Dengia! Jis miega giliai!
sekanti:
nė gimtuosius laukus ir savo kūdikystės dienas,
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai, apsipažinKame tas garsas kuriuo skambėjai?
Iš Europos tarnybos bus ištraukti 92 Amerikos pre
prisiminė Lietuvą. Suprato savo paklydimą, ir
su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
stambios ašaros suvilgė laikraščio lapus. .. . i ti
kiniai laivai, bus apleista aštuonios prekybos rinkos su
Kame galybė ir pranokėjai?
randasi,
kur susieina rubežiai kitų šalių,
Tai buvo pirmutinė jo auka savo tėvynei, pra-'
užsieniu, į ką Amerika turi investavus $1'95,061,000; lai
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
ir
viską
kitą reikalingo jame rasite.
šant atleidimo. Sukniubo ant staliuko ir ver
vą tuščių priežiūra kaštuos apie $4,000,000 metuose:
Kuriuos skleidei
kė. .. .
Reikalaukit ° Dirvoje”
Amerikos laivai nustos apie $52,000,000 metinių ineigų;
Atsikėlė...... Gimė antrą kartą. Gimė dva
Lietuvai, musų tėvynei?
Cleveland. OhJy
pasidarys nuostolių tūkstančiams laivų darbininkų; lai
sioje. Ir nuo to laiko visas savo jiegas ir gy 6820 Superior Avė.
Negreit
su
saule
išauš
dar
rytas!
venimą
pašventė
tėvynei.
Susižiedavo
su
Lie

vų linijų raštinių tarnautojų daugybė liks be darbų.
tuva ir jos literatūra.
Miega aplinkui naktis.
1888 metais Varšavos Lietuviai studentai Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas
su Kudirka priešakyje įsteigia Lietuvos drau
I IETUVOS Generalinio Konsulo New Yorke p. Jono
Iš debesų, tenušvis....
giją, kurios tikslas Lietuviškos kultūros ugdy
Budrio diplomatiški draugiški santikiai su Žydais
mas, Lietuvos tautinis gaivinimas.
Norėtum brangią išvysti pilį.

duos Lietuvai šiuo laiku kada labai reikia, desėtkus tūk
stančių dolarių. Lietuvos Žydai Amerikoje labai susi
rūpino gelbėjimu saviškių Vilnijoje. Jie pasiryžę sukel
ti $100,000 savo vientaučiams. Be to Žydai aukoja ir
tiesioginai Lietuvos reikalams, dėl to kad rado p. Bu
drio širdyje sąjausmą jų žmonių likimo klausimu.
Tie desėtkai ar net ir šimtas tūkstančių dolarių
Amerikos Žydų pasiutų į Vilniaus kraštą pinigų nors
taikomi Žydams, pasklis ir pasiliks Lietuvoje: iš jų bus
perkama ir maistas, ir reikmenys, ir rūbai, ir patalpos
ir viskas kitkas.
©

Apskaitliuota kad tik vienas iš kiekvienų 166 asmenų iš
gyvena gana ilgai kad jau miršta' nuo senatvės.

Kur garsus amžiai užmigę tyli, .
Kai Vilnius buvo mums kaip akis,
Kai švietė jis
Lietuvai, musų tėvynei.
Ko taip nuliūdai? Ko ant krutinės
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka,
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai juk mainos: slėgė pikti —
Nušvis kiti
Lietuvai, musų tėvynei.

NAMŲ DAKTARAS

KUDIRKA LEIDŽIA “VARPA”

Pirmutinis Lietuvių laikraštis Aušra po ke
lių metų sustojo ėjęs. Buvo sumanyta leisti ki
tą laikraštį. Po metų laiko Kudirka ima leisti
Varpą. Labiausia jis rūpinosi šio laikraščio
leidiniu ir rašydavo j jį gražiausių raštų. Var
pas rūpinosi visais Lietuvių reikalais, nagrinėjo
ekonominio, moralinio, kultūrinio Lietuvių gy
venimo pagrindus. . .
.
Daktaru gryžo Lietuvon, išpradžių į Pilviš
kius, paskui į šakius, ir pagaliau apsigyveno
Naumiestyje. Iš čia netoli buvo Tilžė, kur bu
vo spausdinamas jo paties leidžiamas laikraštis
Varpas. Kudirka ne tiek rūpinosi savo profe
sija kiek visuomeniniu, kultūrinių darbu. Jis
važinėdamas kaipo daktaras po apielinkes. rū

Tiktai $1.00
Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
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 Avė.

Cleveland, Ohio

DIRVA

Bukit Vilniečiams Geraisiais Broliais
Lietuvos Generalinio Konsulo Jono Budrio kalba Pasakyta Lapkričio 5 d., Apreiš
kimo Parapijos Salėje Brooklyne, Katalikų Federacijos Mitinge, ir Lapkr. 6 d.
per WNCW Radio, New Yorke

kaupu, kuriuos galėsiu išsiųs
ti papildomai. Tikiuos kad tai
tik pradžia ir kad kiekvienas
Lietuvis paskubės prisidėti sa
vo auka sulyg išgalių. Ameri
koje Lietuvių kolonijoje egzis
tuoja keliasdešimts Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrių. Jie ne
turėtų nustoti veikę/ bet kaip
tik dabar, pasivadinę Vilniui
Remti draugijomis, pasirūpinti
skubia parama Vilniečiams. . Kai
kurie jau tą ir padarė. Turiu
pamato manyti kad ir anks
čiau Lietuvos Vilniui Vaduoti
Sąjungos ir Geležinio Fondo
kapitalai dabar bus panąudoti
Vilnijos reikalams. Aš darau
tas išvadas dar ir iš to kad už
pirmą 500 dolarių Amerikiečių
auką kabeliu padėkojo Dr. Juš
ka, buvęs Vilniui Vaduoti Są
jungos valdybos narys.
Toliau konsulas Jonas Bud
rys ragino nepasiduoti gan
dams, bet toliau vieningai dir
bti, kur reikalas liečia Lietu
vą. Pasimokę iš paskutiniųjų
įvykių, nuo šios dienos Lietu
vis Lietuviui tebūna brob’s.
Skirtingi įsitikinimai neturi
tam kliudyti.

Brangus tautiečiai:
lime, kenkti.
mes pasidalinsime su jais tuo
ką
turime — laikinai paremsižmonės
susidarė
sau
pažiū

1920 metais Spalių 9 dieną
me
juos, o vėliau jie savo dar
ras
dėl
vyrų
savybių:
vyras
tu

Lietuva neteko savo sostinės ir
bu
prisidės
prie valstybės su
ri
būti
stiprus
kunu
ir
dvasia.
dinamoje. Panašių šventyklų butą daugybės ir trečdalio savo žemių. Ji nie Vyras neturi būti bailiu, ple stiprinimo ir gerovės. Lenki
(Tęsinys iš pereito nr.)
kuomet nerpipažino to smurto
Vilniaus kraštas buvo gili
Lukiškiuose, ir dabartinio Bernardinų sodo vie akto
ir * Vilniaus neišsižadėjo. piu, o ištikus pavojui turi j ieš jai
provincija,
Lietuvai jis bus
koti
galimybių
jo
išvengti
ar
toje.
Ta užgrobimo data virto vals
širdis.
atremti.
Kas
ryškiau
pasižy

tybei ir visai tautai liūdesio
SENOVĖS LIETUVIŲ PAPROČIAI
Dar neturime visų duomenų
diena. Devyniolika metų mi mi tomis ypatybėmis, iškyla į
IR TIKYBA
nėdami tą datą, lipdėj ome, bet vadus — taip bent turėtų bū apie atgautą kraštą, dėlto sun
ir tvirtai tikėjome kad Vilnių ti. Geras vadas gi negąsdina ku apie jį viską atpasakoti.
Vilniaus Svarbiosios Vietos, šventyklos
atgausime, ir štai susilaukėme savo žmonių, nes tuo tik silp Aišku kad šis kraštas pradžio
se savo atstatymui, ir sutvar
kad dalis tos užgrobtos žemės, nintų jų jiegas.
Senovės Lietuviai nebuvo laukiniais žemo
kymui pareikalaus daug lėšų.
Musų
tauta
parodė
tų
vyriš

svarbiausia su Vilnium ir Tra
susipratimo žmonėmis. Jų kultūra buvo savita
kais, gryžo po Lietuvos vėlia kumo savybių praeityje; pa Prisiminkime kad jei kas ten
rode jų pakankamai ir atgi- ir turėjo savo sutaupų tai jos
ir gana aukšta. Jie turėjo net savo kalendo
va.
mus
Lietuva, tai ir mes, tos visiems žlugo, drauge su Len
Visos Lietuvos bažnyčių var
rių, kurio atskiras vienetas-mėnesius žymėdavo
pačios
tautos vaikai, ne smul kijos valiuta. Tačiau jau ir
pai ir “Laisvės Varpas”, kurį
perkeldami nuo vienos jau čionai minėtų švenjus, Amerikiečiai, padovanojot, kiais ginčais, bergdžia polemi dabar aišku kad esami Lietu
tinyčios dvylikos papėdžių į kitą. Kada buvo
pranešė tą linksmą žinią, kad ka, bet kūrybiniais darbais ir vos fabrikai ir įmonės gauna
laikas perkelti ugnį ir, reiškia, kada prasidė
Lietuvos kariuomenė žengia į veiksmais stiprinkime ir vieny didesnę vidaus rinką ir atvirk
Vilnių. Pakelyje ir pačiame kime tautos jiegas. Vieni no ščiai — naujosios Vilniaus kra
davo naujas mėnuo, jie sužinodavę sekdami
Vilniaus mieste, žmonės džiau ri tokios Lietuvos, kiti kito što pramonės šakos gaus naują
žvaigždžių kelius, šį darbą atlikdavę vaidilos
gėsi pasitikdami savo karius, kios, o treti dar kitokios, O/ji Lietuvos rinką. Pagyvės ir
ir žyniai. Iš Krivių Krivaičių rūmų didžiojo
ir apdovanojo juos gėlėmis. yra tik viena vienintelė ir ke Nemuno baseinas, nes dabar
Vilnius
pasipuošė girliandomis liu įvairių Lietuvų būti negali. bus galima iš Sovietu Rusijos
bokšto apie naujo mėnesio pradžią būdavę pra
ir Lietuvos vėliavomis. Tai pa Toje esamoje Lietuvoje turi plukdyti mišką. Padidės ir ge
PASIŽVALGIUS
nešama ir žmonėms. Metus Lietuviai žymėda
rodo kad ne tik me sdžiaugia- tilpti ir tarp savęs sugyventi ležinkelių tinklas ir tranzitas.
Lietuvos valdžia gerai su
vę įmūrydami į bokšto sieną plytą, kuri kiek
mės, bet ir Vilnijos gyventojai visi jos vaikai, kurių pažiūrų
rodo kad ne tik mes džiaugia- jie bebūtų, kad tik jie vieno prato savo pareigas ir pasiuntė
viena turėjus ypatingą ženklą. Yra minima
jungiant Vilnių prie Lietuvos. dai brangintų ir gintu jos lai Vilnijon ištisus traukinius su
senuose raštuose kad dar 15-to amžiuje dabar
Ten Vilniuje ir Kaune žmo svę. Ir mes matome kad jie 1 maistu ir reikalingiausiais 'dai
tinės Vilniaus katedros varpinės sienoje tos
ktais. Tuojau Vilnijoje orga
nės džiaugėsi — o kaip čia pas sugyvena.
nizuoti
viešieji darbai, prie ku
Lietuvos
vyriausybę
sudaro
mus?
plytos buvę galima matyti.
skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų rių jau dirba 3,000 žmonių, o
Amerikos
Lietuvių
spaudoje
Senovės Lietuvių tikyba, apie kurią pasili
girdėti susirūpinimas Lietuvos žmonės, vienok jie padavė vie virš 25,000 biednuomenės mai
ko tik keletas smulkių ir nepakankamų žinių
ateitimi. Tai atskiras klausi nas kitam rankas bendram dar tinami kariuomenės virtuvėse.
mas, kuris neturi šiądien už bui vardan aukštojo idealo — Taip pat užtraukta 50 milijo
pilnam supratimui jos esmės ir formos istori
nų litų vidaus paskolos Vil
temdyti mums Vilniaus atgavi Laisvos Lietuvos.
kų žodžiais, buvus savo pagrinde ne tik ne že
Tas aukštesnis idealas tebū niaus reikalams. Pačių Lenkų
mo, atimti iš savo žmonių
mesnė už kitų tautų stabmeldžių tikybas, bet
džiaugsmą, kad tautos troški nie rodykle ir musu veiksmams spauda rašo kad pirmieji Lie
tuvos administracijos žygiai
dar žymiai aukštesnė. Jos apeigose labai maža
mas, kad ir išdalies, išsipildė. čionai.
buvo rūpinimasis biednuomePirmiausia
turime
pripažinti
Ir
kodėl
Vilniaus
atgavimą
bū

buvę kitų stabmeldžių tikybų neigiamų savy
ne.
Jus jau iš spaudos patyrė
kad
Lietuva
iki
šiol,
atsargios
tinai rišti su neaiškiu ryto
bių, kaip kruvinų aukų, žmonių ir gyvulių kan
jum? Musų du draugiški kai ir išmintingos politikos dėka, te kad Vilniuje įvyko neramu
kinimų. Vyriausia šventenybė buvus amžina
mynai nieko negavo, net šį-tą išvengė ne vieno pavojaus, ji mų neva dėl dvigubai pakilu
atidavė, bet jie, kaip ir mes, neįsivėlė į pražūtingą karą, su sių duonos kainų. Duona ne
ugnis, kuri šventyklos aukure negesinama de
turėjo
skaitytis su esama tarp gebėjo išlaikyti korektiškus pabrango, bet pinigas pasikei
gus. Vaidilos ir vaidelytės prižiūrėdavo kad ji
santikius su savo dideliais kai tė. O to Lietuviško lito dau Jurgis Durnelis, komunizmo
tautine ir vietos oadėtimi.
neužgestų. Vaidelytės buvo renkamos iš do
Tat skaitykimes su faktu mynais. Tą pripažinę, turime gumas dar neturi. Dar kelio sistemą Rusijoje pastudijavęs,
kad Lietuva tuo tarpu atgavo pamato tikėti jog ii tai darys lika dienų ir viskas sutvarky parašė šitokią kritiką:
riausių mergaičių tarpo. Jos turėdavo pasiža
ta.
Vilnių ir su juo dar dvidešimts dar apdairiau ir ateityje.
dėti neiti už vyro ir ištikimai tarnauti dievams.
Padėkite ir jus kuo galėda
Lietuvos
valstybės
vyrai
su
vąlsčių,
kas
padidina
jos
teri

Kai Lietuva Vilniaus netekus ilgėjos....
Šiaučius, kriaučius
Už prasižengimą prieš tuos pažadus veidelytės
toriją 4,000 kvadratinių mylių visu atsidavimu ir įgytu paty mi Vilniečiams. Jūsų pagal
Stalininkas
(1 mylia—1.67 kilometro), su- rimu budės nepriklausomybės ba be materialės turės ir di
buvo skaudžiai baudžiamos. Toks kilnus vaidcSiuvo Rusams
virš
pusę milijono gyventojų, sargyboje ir jieškos taikingų delę moralę reikšmę. Ji pa
VILNIUS — GEDIMINO SOSTINĖ
lyčių pasišventimas ir dabar tebėra gražiu pa
rodys
kad
Lietuvis
Lietuviui,
būdų
tolimesnių
klausimų
iš
čeverykus.
kurie, jei jiems Lietuvoje bus
vyzdžiu.
geriau, bendrai gins jos laisvę, sprendimo. Ką sąlygos leis— kur jis bebūtų, yra brolis. Kad
Siuvo, siuvo
Gedimino Sapnas
jei tam bus reikalas. Atgau bus padaryta, tik paremkime laikinai nusilpęs, jis yra kitų,
Krivių Krivaitis, vyriausias Lietuvių tiky
Nepasiuvo:
stipresniųjų brolių, paremia
1322 metais Vilniaus gyvenime nutinka tas plotas kelis kartus dides juos.
bos galva, prie pat šventyklos turėjo atskirus
Visi
Rusai
šiądien prieš Lietuvą stovi mas. Jūsų duosnumu pasiti
už Klaipėdos kraštą.
svarbiausias įvykis. Tais metais Gediminas per nisDabartinė
jam statytus rumus.
Basi
buvo.
kėdamas,
aš
jau
Spalių
14
die

daug
problemų
ir
sunkus,
ta

pasaulinė padėtis
kelia
Lietuvos
sostinę
iš
Trakų
į
Vilnių.
Nuo
ną
kabeliu
Amerikos
Lietuvių
čiau
sykiu
ir
malonus
darbas.
yra
tiek
paini
kad
niekas
ne

Toliau Vilnius Lietuvių gyvenime vis dau
v
n
gali būti rimtu rytdienos pra Atgavome kraštą kuris niekuo vardu išsiunčiau 500 dolarių,
giau ir daugiau įgauna reikšmės. Aplink šven to laiko ir Vilniaus istorija pradeda aiškėti, nes našu. Rimtai ir pamatuotai met nebuvo turtingas, o pas kad pirmieji vežimai su mais
Vieną Žalgirį Vokiečiams
tyklą ir pili tirštai apsigyvena Lietuviai. Sta Gediminui pradėjus su svetimom valstybėm san- niekas negali įrodyti kuo pasi kutiniu metu dar žymiai nu tu, kurie bus vežami į Vilnių, Lietuviai surengė su Lenkais
toma. ir daugiau šventyklų, kurios turėjo atski-^ tikiauti, kronikų apie Vilnių užrašai darosi gau baigs pradėtas karas. O jei kentėjo. Bet mes ne dėl tur neštų ir Lietuvių Amerikiečių — ar surengs kitą su Stalinu?
sesni ir tikslesni. Kiek yra svarbus tas įvykis to įrodyti negalima tai ir pe tu jo troškome, o vien dėl to pagalbą, ir aš nebuvau apvil
rų dievų vardus.
simizmą sėti, tai tik patiems kad jis yra musų ir Lietuviais tas. šiądien aš jau turiu ga
Jei pažvelgti į dabartinio Vilniaus siauru aiškių aiškiausia matyti kad liaudyje apie ji sau ir Lietuvai, kurią mes my- nuo amžių apgyventas. Dabar vęs tą išsiųstą sumą kiek su
AMERIKOS Kongresas at
šaukė ginklų embargo. Da
tes, dideliais ir mažyčiais nameliais apstatytas yra šimtai įvairių pasakojimų ir legendų. Pi
Gediminui sutikus, jis paklausė vaidilos bar Anglija ir Prancūzija lau
gatveles, sodus, aikštes ir kalnus, tai veik kiek lių — Aukštosios, dabartiniame Gedimino kal sus kauksmas reiškia kad pastatytasis miestas
ne,
ir
žemosios,
Šventaragio
slėnyje,
—
staty

kas yra pasaulyje visų lengviausia, kas visų kia kada duos ant bargo.
bus labai garsus ir plačiai žinomas.
viena žemės pėda mums Lietuviams brangi at
mo
pradžia
liaudies
atmintyje
iki
šiol
dar
užsi

saldžiausia ir kas visų kiečiausia? Vaidilos tuo
siminimais. Viena gražiausių Vilniaus miesto
Kiečiausia Motinos širdis
liko
liaudies
pasakų
pavidale.
Aukštoji
pilis
jau
atsakė: visų lengviausias — pūkelis; visų
PABALTIJO šalis susoviedalių yra Antakalnis. Jis senovės Lietuvių gy
Po
to
atitikimo
Gediminas
ėmęs
statyti
Vil

buvo
statyta
apsigynimui
nuo
priešininkų;
ji
saldžiausias
—
korelis;
visų
kiečiausias
—
plie

tinti
yra nonsensas, pareiškė
venime vaidino svarbų vaidmenį. Ir dabar dar
niaus
miestą.
Jo
pirmutinis
darbas
buvo
pilies
buvus
aukšta
ir
akmenine
siena
apmūryta,
že

nas,
kurs
kerta.
Molotovas.
Tą patį sako ir
žavi mus Antakalnio gražumas. Ką gi bekalbė
pastatymas.
Apie
statymą
Gedimino
pilies,
ku

Pabaltijo
žmonės.
mojoje
pilyje
gyvendavo
didieji
kunigaikščiai
—
O
aš
jums
pasakysiu
dar
lengvesnių,
sal

ti apie anuos laikus kada ten niūksojo nejudin
tos girios, iš vienos pusės apstotos aukštų Pa su artimaisiais; juose buvo vyriausia šventykla ri nors apgriuvus ir šiądien tebestovi, yra labai desnių ir kietesnių daiktų. Būtent, visų leng
graži reikšminga legenda.
TAS kuris savo balsą par
viausias — tai motinai jos kūdikis ant rankų;
nerių kalnų, iš kitos pusės paties Nerio perkir ir Krivių Krivaičio rūmai.
duoda,
visada verkia. Komu
Vilniaus
600
metų
sukaktuvių
iškilmėse
visų saldžiausias — tai jos pienas kūdikiui; gi
Kiekvienas Lietuvis, dar vaiku būdamas,
stos. Suprantama kad Lietuviai čia išsirinko
nistų
Vilnis
jau sako, Jurge
jau yra girdėjęs apie Gedimino sapną, žmonių Kaune, ties Karo Muzejum, gausingai susirin visų kiečiausia — tai, štai, mano motinos širdis,
tinkamiausias savo šventykloms vietas.
lionis
aršesnis
negu buvo Vikusiai žmonių miniai tą legendą pasakė velio kuri be ašarų siunčia mane taip baisiai mirti.
Kai kurie istorikai (Narbutas) tvirtina kad padavimą, kuris ne iš knygų išmokus pasakoja nis kanauninkas Tumas-Vaižgantas. Paduoda
Trukšmingas valio pareiškė jog Gedimino taitis. O už jį Vilnies štabas
Antakalnyje buvus bendra visų dievybių šven mas, bet tiesiog iš anų laikų žmonėse pasilikęs.
me čia jo žodžiais:
ir jo diduomenės sąžinės pritarė jaunikaičiui iš agitavo ir balsavo, socialistams
tykla, taip tariant, Lietuvių Panteonas. Ten Iš lupų į lupas keliauja tas padavimas; atke
Visa medega jau buvo patiekta gynimo pi minčiui. Ne, ne tokia Lietuvos dievų valia! Ir parsidavę! Bimbt, bimbt, po
laiko ašarėlės.
t
buvę sustatytos visų dievų stovylos. Tačiau liavo per senus žmones iki musų laikų ir dar
lies aukštame Vileikos kalne pamatams tiesti. liepia vaidiloms geriau pasiteirauti tos valios.
gal
ilgus
laikus
bus
pasakojamas.
Štai
trum

paskutiniu metu imta abejoti dėl to tvirtinimo,
Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas pasi Vaidilos, kiek atlyžę, tarė: kad nauja statomas
ESTAI pradėjo areštuoti sa
nes trūksta pakankamų tam Įrodymų. Bet Vil pai suglaudus tas padavimas.
klausė tautos tradicijų žinovų vaidilų kokiomis trobesys butų nesugriaunamas, reikia pamatau vo komunistus, ir šie nubėgo
niaus istoriją negrinėdami sutinkame maža do
Didis kunigaikštis Gediminas medžiojo su ceremonijomis reikia padėti kertinis, visų dipakasti gyva visų gražiausia, visų nekalčiausia skųstis raudonosios armijos
kumentais patvirtintų žinių, daugiausia turime savo artimaisiais Vilniaus apielinkėse. Medžio
džiausis akmuo, kad pilis butų nesugriaunama. mergelė.
vadams, šie atsakė: “Džiauglegendų, pasakų, kurių pagalba kartais esame klė gerai vyko: , didis kunigaikštis savo ranka
Vaidilos atsakė kad tam tikslui reikia di
Gerai. Tokių mergelių Lietuvoje rasti ne kites; pas mus tėvynės išda
priversti naudotis sudarydami senovės Vilniaus užmušė taurą. Gediminas po medžioklės ilsė
džiausios patriotinės aukos. Būtent, jei Lietu sunku. Ji buvo graži kaip Lietuvos gamta, akys vikus šaudo, o jus tik areštuo
vaizdą. Bet gi Panteono klausimą paliksime josi ant aukšto kalno. Jam užmigus sapnuo
voje rasis tokia pasišventėlė motina kuri vie mėlynos kaip Galvės ežero vanduo; pilniausias ja”. Gaila kad Rusai turi mo
galutinai spręsti musų istorikams. Dabartinės jasi didžiausias vilkas. Vilkas sapne matytas
natinį savo sūnų gyvą savo rankom paguldys po neišmanymas pikto švietė iš jos akelių. Ji net kyti Estus patriotizmo!
šv. Petro bažnyčios vietoje stovėjus meilės die- buvo geležinis. Aukštame kalne stovėdamas,
kertiniu akmeniu, tai pilis Lietuvai ginti tikrai neišmanė jog jai tenka dėl Lietuvos gerovės
vės Mildos šventykla.
tas vilkas taip kaukęs tarytum iš jo gerklės bu išlaikys visus priešų puolimus.
mirti, ir drąsiai atsistojo kur jai buvo parody JURGIUI Sporteliui aną va
Pokiliuose ir sueigose Lietuviai mėgdavę tų kaukę šimtas vilkų. Atsibudęs Gediminas
Tokia patriotė nesunku buvo rasti Lietuvo ta. Rankoje ji laikė prisiskynus glėbelį Lietu karą nutiko šitas poetiškai ap
išgerti midaus ir alučio. Jie turėjo dar gi link papasakojo sapną Krivių Krivaičiui Lizdeikai.
rašytas, bet visai nepoetiškas
je, kuri tokiu fanatizmu gynėsi nuo svetimųjų vos lauko gėlių.
smąjį dievaitį, aladirbių ir bitininkų užtarėją, Lizdeika kunigaikščiui taip paaiškino sapną.
įtakos. Lietuvė atvedė vienatinį savo sūnų, vie
Nusigando Gedimino ir jo diduomenės šir nuotikis:
Ragutį, kurį Lietuviai gan uoliai ir garbindavę. Geležinis vilkas reiškia kad čia bus didelis mienatinį savo džiaugsmą ir maitintoją, aštuonio dys. Na, bet tokia dievų valia! Nieko nepada Aš norėjau ją priglausti
Jo šventykla buvus miesto dalyje Bokštais va-1 stas, kurį kunigaikštis turi pastatyti. Jo bailikos metų bernaitį, ir pati jį savo sausom akim rysi. Nei nežiūrėdami tad apačion į iškastą
Prie savo širdelės:
^iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiii^^
Ji kai traukė man per žandą,
pastatė kasinyje, kur turėjo nuvirsti didžiausia pamatams vietą, urnai parito uolą ant gyvos
uola.
mergaitės. Uola krito žemyn ant jos. Darbi Sužibo žvaigždelės. ...
Lietuviuko butą išminčiaus. Jis nesiprie ninkai šoko užkasti. ,žiuri, gi mergelė gyva
VILNIUJE, sakoma, Lenkai
šino motinos valiai ir Lietuvos dievų valiai; tik stovi, ašarotas akis įsmeigus į sunkią uolą, kuri
su
raudonukais mušasi. Ge
norėjo kritingai patikrinti nejaugi tai tikrai jai gėles iš rankų pasiėmė ir ant jų atgulė.
Kaina $5.
Atiduodamas tik už $3.00
Lietuvių dievai norėtų jo tokio pasiaukojimo vel
— Va kokios butą Lietuvos dievų valios! rai, kai vieni kitus jie išsimuš
PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
tui. Lietuviška savo ome jis jautė jog čia gali Jiems gana esam gėlių iš gražiausios ir nekal bus daugiau vietos geriems
žmonėms, Lietuviams.
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
būti svetimybė, Totorių užnešta į Rusus, o Ru čiausios Lietuvaitės!
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
sų į mus. Prašo tat kunigaikštį kad jam pave
Jaunikaitis išminčius paskui vedė tą mer ANĄ dieną skaitėme knygą,
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3
lytų tris syk paklausti vaidilas; jei jie atsakys gaitę ir buvo Didžiojo Kunigaikščio Tarybos “Ko Hitleris Nori”, ir mums
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!
tinkamai, bus aišku jog jie Lietuvos dievų va narys.
prisiminė ta varlė kuri norėjo
DIRVOS KNYGYNAS
lią žino; jei netinkamai, tai kad geriau pasitei
jautį praryti.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
rautų kokia yra tikra Lietuvos dievų valia.
SEKA: VILNIUS GEDIMINO LAIKAIS.
■/ F '* " T t

Vilniaus Istorijos Trupiniai

PER TVOR.\

VILNIAUS Albumas

,1

DIRVA

PRASIDEDA COMMUNITY FUND VAJUS

LANKĖSI DU BOIS

Pranas ir Petrone Kundrotai
ir pp. Bier praeitą savaitę va
žinėjo Du Bois, Pa., pas Kun
drotu dukterį ir žentą T. Lasevičius. Turėjo daug malonu
mo, ir matė gražius gamtos ru
deninius vaizdus Pennsylvani
jos kalnuose.
Gryžtant atgal kelionėje jie
jau sutiko sniego ir lietaus.
Važinėjo Kundrotų automobi
liu.
Pranas Kundrotas gavo ži
nią iš Lietuvos kad ten mirė jo
motina. (Bus plačiau pažy
mėta kitame nr.)
LANKĖSI AKRONIEČIAI

Buris Akroniečių buvo atvykę į Clevelandą, į Juozo J.
Versiacko šermenis. Nekurie
jų apsilankė Dirvos redakcijo
je: Ant. Rudis, Pranas Švelnys, Ona Kazlauskiene, Adele
Bakalienė ir A. Gutauskas.

Bingham Kūdikių Prieglauda, iš
2640 E. 37 St., viena iš Community
Fondo palaikomų Dieninių Vaikų
Prieglaudų, leidžia savo vaikučiams
reguliariai lankysis ugniagesių stotyse.
Šiame atvaizde matom Harry Widowskį, inžinieriaus padėjėją prie
Inžino Kompanijos No. 18, 34 St.
,ir Orange avenue, aprodant vaiku
čiams ugnies pavojų ir kaip reikia
to vengti, ir naudojantį ugnies ge
sintoją, tikslu kad vaikai nebijotų
ugnį gesinamų įtaisų.
Vaikai mokinami nežaisti su degdūkais, ir jiems leidžiama 1 aipinėti

P A JIEŠKAU dėdės Jurgio
Bruožio, paeina iš Bladiškių .,
Šunskų par., Marijampolės ap.
Girdėjau kad gyvena CIevelan
de. Aš esu jo sesers Uršulės
Ambraziepės duktė. Jis pats
arba apie jį žinantieji prašomi
atsiliepti.
(48)
Magdalena Kazlauskienė
13726 Eaglesmere avė. “Three Sons” ir “Kid
Cleveland, Ohio.
Nightingale”
NUOMAI KAMBARIS

Warner Bros. Lake Theatre, ant
Euclid avė. ir E. 17 st., pradedant
šiuo penktadieniu, Lapkričio 17 d.,
patieks dvi naujas filmas, rodomas
pirmą kartą.
Viena yra tai RKO-Radio paveik
slas, “THREE SONS”, kurioje va
dovaujamą rolę vaidina Edward Ellis, pasižymėjęs kitose filiuose. Da
lykas einasi apie tai kaip jis su
savo žmona atvyksta ir apsigyve
na Chicagoje, po didžiojo gaisro,
norėdami sukurti savo naują gyve
nimą. Kaip tik sulaukia naujo šei
mos nario jie savo biznio namui dastato po vieną aukštą. Namas iš
auga didelis, bet tėvai turi didelį
apsivylimą savo augančiais vaikais.
Jų šeimyninis gyvenimas dėl vaikų
sugriuva ir praranda jie biznį.
Antra filmą yra Warner’s “KID
NIGHTINGALE”. Tai yra kumšti
ninkų gyvenimo paveikslas, kuria
me vadovaujamą rolę vaidina John
Payne, dainininkas valgyklos patar
nautojas, kuris pavaromas iš darbo
už dalyvavimą muštynėje. Pašalie
tis įkalba jam tapti kumštininku, ir
nuo to prasideda jo naujas gyveni
mas.
Nepraleiskit šių dviejų filmų ne
pamatę.

pavieniui vyrui arba porai be
vaikų, ir garadžius. Lietuviš
koj šeimoj. Kreipkitės
(49)
J. Strimaitis, 9125 Kenmore
avė. (prie Crawford rd.)

PARSIDUODA 3_ šeimų na-mas su 3 krautuvėmis, viskas
moderniška, ant Broadview rd.
ir Oak Park avė. Mėnesinės
ineigos $259. Visada užimta.
Galima pirkti mažu įmokėjimu.
Smulkmenų klauskit 5251 Dollof rd., 2 iki 3 po pietų.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

j J IPPODROM Į?
i

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKES tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ALUS — DEGTINĖ1
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

I
i
I
■

Palieka dar Savaitei
Delei didelio populiarumo, spalvuota filmą “DRUMS ALONG THE
M0HAWK”, Hippodrome paliekama antrai savaitei, pradedant šeštadieniu, Lapkričio 18.
Tai yra labai Įdomi istoriška fil
mą, pagaminta naturalėmis saplvomis, 20th Century-Fox gamybos, ir
taip puikiai pavykus kad yra tie
siog reikia gėrėtis.
Filmos svar
biausias įvykis yra tai mušis, kuo
met Amerikos kolonistai vykdami
į vakarus savo desperatiškomis pa
stangomis kovoja prieš laukinius
žiaurius Indijonus ^gražiame Mohawk Klonyje.
Veikale ineina ir
romansas, kame moteris kovoja ša
lia savo mylimojo.
Vadovaujamas roles šiame veika
le vaidina Claudette Colbert ir Hen
ry Fondą, prie jų veikia Edna May
Oliver, ' Eddie Collins, John Carradine, Dorris Bowder, Jessie Ralph,
Arthur Shields, Robert Lowery ir
Roger Imhof.
Kita Įdomi filmą Hipoodrome bus
tai “THE PRIVATE LIVES OF
ELIZABETH AND ESSEX”, kame
vadovaujamas roles turi Bette Davis
ir Errol Flynn.

PARSIDUODA cash grosernė, da
ranti $400 savaitinių ineigų, biznis
išdirbtas per 28 metus. Tas pats
savininkas. 5 geri kambariai greta
gyvenimui, žema nuoma.
Galima
pirkti su namu arba be. West Side.
Klauskit smulkmenų tarp 2—3 po
pietų, 11915 Corlett avė.
Zimerman.
(47)

HAN’S CAFE

SVARSTYKLĖS

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

PARDUODAM ir . TAISOM
visokias svarstykles krautuvėms
ir įstaigoms. 20 metų patyrę.

šešios Bovvling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27

Prie E.

SUPERIOR
55th St.

AVENUE
(14)

ENdicott 8908

Visokiame svarstyklių reikale
kreipkite? į mus.
(49)

ant ugniagesių vežimų ii’ apžiūrėti
viską, kad atsitikime gaisro jie nepersigąstų.
Ši prieglauda yra tik viena iš 21'
tokių vaikų institucijų kurios gau
na palaikymą iš Community Fondo, i
1938 metais Community Fondo įs
taigos apglobojo 45 nuošimčius vi
sų Didžiojo Clevelando biednųjų vai
kų.
Tos 21 įstaiga globoja apie
4,700 vaikų ir mergaičių.
Prie to dar virš 25,000 vaikučių
yra nariai 11-kos Community Fondo
remiamų viešų namų, kur jie su
eina žaisti ir mokytis visokių už
siėmimų.

BĖDA JUMS RAŠTO
MOKYTIEMS Neteisius įstatymus
Darantiems

Biblijos studentai pataria:
suraskit sau vienintelį kelią iš
sigelbėjimui, ateikite prie Šv.
rašto, ten rasite Viešpaties pa
tarimus ką reikia daryti; pa
žiūrėkite į faktus, šiądien lo asaulis eina prie sunaikinimo.
Brangus draugai, matote pa
tys savo akim, šiądien ant že
mės nėra teisingos valdžios, tai
galima nuspręsti iš Visagalin
čio Dievo žodžio, iš to mes ži
nome kas atsitiks pasauliui ne
tolimoje ateityje. Kame gi ga
lima surasti teisingą valdovą
šioje suspaudimo ir sumišimo
valandoje? Atsakymas yra tokis: Biblijoje, kuri yra Dievo
tiesos žodis, kuris duotas žmo
gui jį pamokinti teisybės kelio.
2 Timo. 3: 16 e. O kur gali
ma gauti bibliją? Pas Bibli
jos studentus.
Visagalis Dievas davė savo
pažadėjimo žodį kad savo Me
siją Kristų Jis padarys savo
teisingos valdžios galva ir kad
jis valdys pasaulį teisybėje ir
suteiks amžiną gyvenimą j į vi
siems paklusniems žmonėms.
Brangus draugai, nemanykit
kad mirtino žmogaus galybė tą
galės padaryti. žmogus turi
mirti, o Dievas amžinai gyvas.
Jieškokite tiesos, Dievo žodžio
pirma iki dar tebėra randama.
Nustatytas laikas jau pasibai
gė. Dievo karalystė yra čia
pat, ir Armageddonas yra ar
ti. Visos religijos yra prie
šingos Dievo karalystei. Aš
prašau visų, eikit į Viešpaties
pusę ir priimkit tiesą ir savo
Viešpatį, Jėzų Kristų.
Skelbia S. B. S. D. W. F.
S. K., 1150 E. 76th St. Cleve(Skelbimas)
land, O
J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Av. Dayton, O
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SKAITYKIT
VIENYBĘ

OHIO COUNTING SCALE CO. • VIENYBĖ — seniausias ir
geriausias Lietuvių laikraš
1819 Euclid Avenue
tis Amerikoje, einantis 52 me

tus ir antrus metus populiariu
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
Spaudos
Bendrovė.
PASINAUDOKITE!
Prenumerata metams užsie
TAUPYKIT PINIGUS
RESTAURANT
niuose $7.00, pusei metų $3.75,
3 mėnesiams $2.
ant visų Rakandų Atnaujinimo
Lietuviška ir Rusiška
ir Remodeliavimo Darbų.
Su v. Valstijose ir Kanadoje
metams $500; pusei m. $2.75.
Importuota Degtinė
Foot Stool DYKAI
su setu
Adresuokite:
Nap. E. Consineau, Mgr.

K. STONIS

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Dykai apskaičiavimas.
1 metas išsimokėti.
(49)

SCHNDLER FURN. CO.
5513 Superior Avė.
ENdicott 4070

VIENYBE
193 Grand Street
Brooklyn, N; Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiini!

PAVEIKSLAI

MIRTIES ŠEŠĖLYJE

Kasdien žmonės eina į mir
tį. Tūkstančiai jų. 1938 me
tais Su v. Valstijose suvažinėta
12,500 pėkščiųjų ir 275,000 su
žeista trafiko nelaimėse.
Pėkščiųjų užmušimai CIeve
lande ir kituose dideliuose mie
stuose nuošimčiai dar didesni.
Per pirmus 10 mėnesių šymet
Clevelando gatvėse sutiko mir
tį 87 .asmenys, o 61 iš jų buvo
pėkstieji.
Iš to reiktų manyti kad pėk
stieji yra labai nelaimingi. Ta
čiau analizas mirčių greitai iš
sklaidys laimės elementą. Iš
tų 61 pėkščiųjų kurie buvo už
mušti 15 laikėsi gatvėje tvar
kos. Taigi tiktai 15 buvo ne
laimingi, bet 48 patys užnešė
sau nelaimę savo neprisilaikymu nustatytų taisyklių, kurios
skirtos jo apsaugai.
Didžiausias tų taisyklių lau
žymas ir mirčių priežastis yra
tai bandymas perbėgti per gat
vę viduryje bloko ir pro užpa
kalį stovinčių automobilių. Tų
priežasčių delei žuvo 17 asme
nų. Automobiliu važiuojantis
visai nesitiki kad jam tokiose
vietose į kelią iššoks žmogus,
ir jis neturi laiko sulaikyti sa
vo automobilio.

Visoki šventi atvaizdai, rašančiai,
stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
sokių religiškų dalykų.
(49)

Geresniam Jūsų Avalų
CIGARAI
Pataisymui
50 cigarų, rankų darbo, už $1
GRYNAS TABAKAS 50c sv.
bandykit

PAS MUS GAUSITE KALE
DINIŲ KORTELIŲ

TIIE GUILD SHOE REPAIR
SHOP
7725 Superior Avė.

CIGARETAMS TABAKAS
turkiško importuoto mišinys
Pusė svaro 50c.
Didžiausias pasirinkimas Pypkių.

HENNINGER’S
8809 Superior Avė.

45 metai avalų taisyme.
F. Holt, Sav.
(51)

CLEVELAND TOBACCO CO.

AKINIAI ir Taisymas

SEZONO PREKĖS

Pritaikom akinius, juos taisom.
Turim visokių brangmenų ir
deimantų.
(51)

Visokiausių brangmenų dovanoms
ir visokiems reikalams.
Kainos
visai žemos. Taisau laikrodėlius .
Mano deimantai pirmos rūšies.

DR. HAROLD HARDING
OPTOMETRIST

7112 Lorain Avenue
WOodbine

3072

Visoki vaisti nuo šalčio, galvos
ir kitokių skaudėjimų.
Išpildau
daktarų receptus.
Pilnai Įreng
ta vaistinė.
(51)
Puikus veidui muilas 4 už 19c.

ANDREW A. YEAGER

Pharmacist

Mes duodam kreditą tiems ku
rie yra atsakomingi. Visokios
namams geležinės reikmenės ir
maliavos, plumbavimo dalykai.

(51)

EAST 79TH STREET
GARAGE

THE STONEMAN CO.
Plumbing Supplies — Hardware
Paints

7110 Superior Avė.
HEnderson 1759

■
O

Parvežam sugedusius automobilius
PARDUODAM ALIEJŲ.
20 metų patyrę tame darbe.
O. TULLAR, Savininkas.

Formai Cleaners ln(1.
Vyrišky
Moterišką
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

O. TULLAR, Sav.
ENdicott 2887

PASIGYDYKITE

Pastaba
PADIDINTAS PATARNAVIMAS JAU VEIKIA
ANT DAUGEL CLEVELAND RAILVVAY LINIJŲ
Patarnavimas Pritaiko
mas prie Padaugėjimo
Darbų
Norėdama patiekti greitą, pa
tikimą transportaciją tūkstan
čiams darbininkų kurie prade-1
da. rasti sau darbus Clevelan
do industrijose, The Cleveland
Raihvay Company didina pa
tarnavimą gatvėmis kuriomis
aptarnaujama biznio ir indus
trijos sritys.
Bus padaryta ir kitoki reika
lingi pagerinimai patarnavime
kur tik bus reikalas aprūpini
mui didėjančio reikalo Clevelando karų va
žinėtoj ų saugios, ekonomiškos, atsakančios
transportacijos.
Įj|
5'

THE CLEVELAND RAILVVAY CO

GREITAS
PATARNAVIMAS

Aš gydau veik visokias ligas su
serumais, kurie grąžina sveikatą.
Esu reguliaris gydytojas. Ofiso
valandos pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais tiktai, nuo
2-4 ir 7-8 vakarais.
(45)

DR. O. H. BOULEE
10111 Euclid Avenue
Room 206

Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

'J. Bindokas ir Sunai, Sav.

Heather Bldg.

DEIULA C

•

(51)

Visoks Auto Taisymas

1238 East 79th Street

6602 Wade Park Avė.

49)

GELEŽINIŲ DAIKTŲ
KRAUTUVĖ

D. D. HASKELL
Jewe1er
Addison Rd. cor. Wade Park
ENdicott 2696

VAISTINĖ

2133 ONTARIO ST.
Cleveland, Ohio

1194 East 79th Street

JAKUBS

1

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

n

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.

S

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

n

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Ken
tucky, West Virginia ir Ohio —
Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —
Parduodama

vežimais

arba

rišuliais

K O M E R
Wood & Coal Company tSP
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921
■K.

DIRVA

ura
JL

O AK FOREST, ILL.
h

SENELIAI DĖKOJA

>■

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
r/i

DĖL VARGONININKO PA
ŠALINIMO

c

rV

Dirvos Nr. 45 tilpo kores
pondencija iš Uticos, parašyta
(naujo) “žemaičio”.
Kadangi iki šio laiko Dirvoj
Disnos iliiestas yra Vilniaus apskrities miestu. Rusų glo
tilpę rašteliai buvo mano rašy
krašte, prie upės Dauguvos, boje Disna išbuvo iki 1914 m. i
ti ir pasirašydavau “žemaitis”,
dabar turintis virš 4,860 gy
tat negaliu užtylėti dėl to nau
Rusija konfiskuodama baž
ventojų. Tai apskrities mies nyčių turtus, Jėzuitams atėmė
jo “Žemaičio” rašinio.
tas, kurio pradžia Lietuvos žemę, o jų bažnyčią atidavė
Visiems Utikiečiams yra ge
metrikuose atsirado tik 1461 Stačiatikiams. Pranciškonų ba
rai žinomas tas naujas žemai
m., kada ten buvo įkurtas val žnyčia atiduota katalikų pa
tis : tai yra buvęs “soap box
sčius prie kunigaikščio dvaro. rapijai, bet ordeno žemę kon
spykeris” kaimyniškos Lietu
1560-70 metais siaučiant ka fiskuota.
vių kolonijos, o kadangi UtiVisokios
Žinutes
rui už Livoniją tarp Zigmanto
koje nėra raudonukų tai jisai
DISNOS APSKRITIS
Alfonsas ir Veronika žinteAugusto ir Rusijos caro Jono
pavirto
į “karštą” kataliką na
žiauriojo, Disna įgijo didelę
Disnos apskritis buvo Lenkų liai nusipirko namą ir jau ja ir eina į bažnyčią ne melstis
reikšmę kada prie Dauguvos okupuotas, o dabar jį pasiėmė me įsikūrė. Persikėlę į naują bet apkalbėt kiekvieną ateinan
įsteigta tvirtovę.
Rusai. 1921 m. Lenkai sura- savo namą, savo draugams su tį ir prie kiekvienos progos mė
1566 metais Disnoj prasiplė šinėdami gyventojus, visoje rengė vaišes. Jie yra Dirvos gina visokiais budais visus motė vaško ir druskos priklyba apskrityje surado 83,799 vy skaitytojai. Laimingos kloties kinti (žinoma nieko gero) ir
sausžemio ir vandens keliais, rus ir 89,233 moteris — viso jiems gyventi naujoje vietoje. savo įvarius keistus užmanyo tvirtovė tapo pilnai aprūpin 173,032 asmenis. Sulyg tau žaibo greitumu pasiekė Ak- mus įvyktyti. Jeigu kaip kata kariavimo ginklais ir amu tybės, užrašyta 75,202 Lenkai, rono Lietuvius mirtis Juozo J. da pasiseka šposą kam iškirsti
nicija. 1570 metais įsteigta 89,175 Gudai, 6,6620 žydų, Versiacko Clevelande, ir sek- I (kaip kad suardyti Vasario 16
muitinė ir iįstatyta pirkliams 1,040 Lietuvių, 100 Totorių, inadienį pusė Akrono Lietuvių apvaikščiojimą) tai jis eida
nakvynės namai arba viešbu- 852 Rusai. Tačiau tuos sura- važiavo į Clevelandą ir velio- mas iš smuklės į smuklę savo
tis.
šus atidžiai peržiurėjus žmonių nio Versiacko šermenis, pasku pasigyrimui neranda galo: Ot
1581 metas iš Vilniaus, jau- tikybų rubrikoj, pasirodo kad tiniam atsisveikinimui su juo. tai “aš” padariau! Jis
,
ne tik
Čių traukiamais ratais, atga- surašinėtojai Lenkais užrašė Velionis kelioliką metų gyveno darbininkus bet jaut ir kunibenta pirmutines kanuoles ir daugybę Lietuvių, Gydų ir net Akrone, užlaikė rūbų siuvyklą, gus pradėjo mokyti.
patrankas. 1579 metais kara žydų! Tuo budu Lenkų skait buvo visų Lietuvių mylimas.
Kaslink tilpusios “Dirvoje”
lius Steponas Batoras Disnoj lius Disnos apskrityje yra pa Prenumeravo Dirvą ir sakyda žinutės, tai nėra nei vieno žopriėmė priesaiką Kurši jos ku pildytas kitomis tautybėmis, vo kad hiekad su ja nesiskirs, džio tiesos: viena, Šv. Jurgio
nigaikščio ir Gotardo kaipo nors Disna yra toliausias nuo nes, sakė, jam esant karo lau parapijos klebonas “visai ne
vasalo, ir su 50,000 kariuome visos Lenkijos šiaurinis kam ke Prancūzijoje Dirva ateida teisingai” atleido ne vargoninvo, visur jį pasiekdavo, ir ži
nės išvykęs užkariavo Poloc pelis !
nojo
kas dedasi jo paliktame ką, bet neva vargonininkę, mo
ką. Polocką užkariavus, pirkDisnos apskritis senovėje
terį suvirs 50 metų amžiaus,
lyba Dauguvos upe pasileido buvo Lietuviškas kraštas, ma Clevelande ir apielinkėje. Iš kuri perdaug užsiėmė moteriš
į Rygą, ir tadą Disnos reikš žumu atskiestas Gudais ir karo gryžęs į Clevelandą, Ver- ku “amatu”, todėl labai sutiko
mė ėmė mažėti. Medžiai, der Lenkais. Kadangi toje srity siackas vėliau išsikėlė gyventi su tuo nauju “žemaičiu”; an
va, kailiai, vaškas, grudai ir je buvo dideli plotai kunigaik- Akronan, o prieš kelis metus tra, klebonas turėjo ją atleis
vėl gryžo į Clevelandą.
kitokios gerybės plaukė į Ry ščitj dvarų žemės tai Lietuvoje
ti, nes žmonės nustojo ėję į
krikščionybei įsikūrus, susikū Juozas Zdanis suėjo į bizni bažnyčią, nenorėdami klausyti
gąsu P. Ražuku. Jie turi pirmos
Karalius Batoras 1582 me rė daug vienuolynii su bažny klesos užeigą, su alum ir deg- jos “giedojimo”. Trečia, kle
tais Disnoje pastatė pirmutinę čiomis, kuriems teko daugybė tinę. Jie turi klubo leidimą ir bonas nustojo daug giedotinių
Jėzuitams bažnyčią, o 1630 m. žemės fundacijomis ir paskuti- laiko įstaigą atdarą ilgesnį lai mišių, nes parapijonys atsisa
Kristupas Chelchowski pastatė tiniais palikimais.
ką naktį. Veliju jiems gerų kė užpirkti mišias jeigu šita
antrą bažnyčią Pranciškonams.
Kraštui esant prie Maskvos pasekmių. Jų įstaiga randasi bobelė ir toliau bažnyčioje spyTais laikais Disnoje įsigyveno kunigaikščių rubežių, ėj o nuo- 1939 Manchester avenue, arti gaus.
stiprus Stačiatikiai, kuriems latiniai karai, kurie su seku- Kenmore Bulvaro.
Klebono priedermė yra
Kalnas.
1570 metais susiskaldžius, įsi siais marais ir bado metais
goti savo parapijos tvarką ir
stiprino unitai, bet paskiau žmones žymiai retino ir tokiu
reikalus, ką klebonas ir daro.
Maskvai Disną okupavus, uni budu tuščios žemės atliekami
Klebonas yra savo parapijos
tai tapo išnaikinti. Maskvitai plotai pereidavo Į dvarininkų RAUDONASIS KRY “bosas”, ir neprivalo skaitytis
Disną užkariaudami jos tvir rankas. Kada Lietuvą paglem ŽIUS GELBSTI EU su smuklių patronais.
tovę ir patį miestą žymiai su žė Rusija, ji rado Disnos plo
Tiesa, jaunimass neva su
ROPOS KARO NU- streikavo,
naikino, o 1700 metais kilęs tus žymiai aptuštėj usius ir
bet tai vis gudruogaisras sunaikino ir tai kas tuščią žemę pasisavino. Pas
lio ciciliko darbas ir
i pastangos
KENTĖJUSIEMS
nuo karo buvo išlikę, Paga- kui uždarinė j ant vienuolynus
suirutei sudaryti, kad galėtų
liau 1710 metais kilęs maras ir konfiskuojant vienuolynų ir
pasididžiuoti savo darbu.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus sa
išretino ir., žmones.
bažnyčių žemę, Ru sijos val- vanoriai
Kiekvieno ciciliko užduotis
darbų grupėje visoje Cuy
1793 metais suplėšius Lietu- ’ džia žemės įsigijo dar dau- ahoga apskrityje smarkiai dirba yra daryti tarp žmoniųi sumišivą ir Lenkiją, Disna teko Ru i giau. Vėlesniais laikais val- prie reikmenų, slaugių suknių, ban mus.
sams, kurie ją priskyrė prie džios žemės fondas dar clau- dažu, ir mezga šiltus apvalkalus,
Patartina žemaičiui II rū
viskas siunčiama i karo apim
pintis
savo reikalais, o bą žn y Minsko gubernijos ir palike giau padidėjo konf iškalomis kas
tas Europos sritis.
atimant žemę į stačiatikystę Mrs. J. B. Anderson, 2692 St. čios tvarką ir reikalus palikti
CHRISTMAS SEALS verčiamų unitų ir Lenkų suki James Parkway, Cleveland Heiglits, kunigams, nes tai yra jų bizSavanorių Tarnybos vedėja Cleve nis.
limų dalyvių dvarininkų.
žemaitis I
lando
Raudonojo Krvžiaus skyriu
Turėdama daugybę žemės
je, šaukiasi prašydama gyventojų
Rusų valdžia tada ją ėmė ko- dovanoti mezginiams reikalingų REIKALUI ATĖJUS
lonizuoti iš Rusijos gabena- siūlų. Raudonasis Kryžius taip pat Pilniausias pasirinkimas deiman
mals Rusais, ir tokiu budu Lie skelbia kad labai reikalinga vilno- tų prieinamomis kainomis. Taip
tuvos žemėje priviso Rusų tiek nių ar pusvilnonių blanketų gerame gi pritaikom akinius ir taisome
siuntimui karo nukentėju- laikrodėlius.
Visokių brangmenų
kad 1860 metais visoje Disnos stovyje
siems. Dovanos blanketais ir siu- krautuvė.
(51)
apskrityje iš 110,830 gyvento lais priimama Raudonojo Kryžiaus
įstaigoje, 3443 Euclid Avė. Raudo
A. T. HUETER
jų buvo 55,687 stačiatikiai, o nasis Kryžius NENORI senų rūbų
Jewe1er
tik 54,466 katalikai. Tuo pat siuntimui Į Europą.
Iki Sausio 1 d. reikalinga paga
8513 Superior Avė.
laiku visoje apskrityje katali minti ir išsiųsti apie 220,000 tokių
kai turėjo tik 13 bažnyčių, o dalykų, kaip praneša Amerikos Rau
Kryžiaus atstovas Europoje.
stačiatikiai turėjo 41 bažnyčią dono
Raudonajam Kryžiui darbuose la
BRANGMENYS
su vienuolynais ir dideliais bai gelbsti Lenkės moterys, kurių
daug teks ir Lenkų ka Parduodam graoffonus, radios ir
plotais žemių. Paskui ten pa padarinių
ro nukentėjusiėms.
visokias brangmenis, laikrodėlius,
Help to Protect Yo ur
sididino skaitlius ^Baltgudžių,
laikrodžius, deimantus. Didžiau
Ukrainų ir kitų Gudų.
Home from Tuberculosis
1 sias pasirinkimas. Šioje kaimy

DISNOS MIESTAS

'm

i

Mes šios prieglaudos Lietu
viai seneliai širdingai dėkoja
me geriems prieteliams Rosclando Lietuviams vyrams ir
moterims ir kitiems aplinki
niams asmenims ir organiza
cijoms kas tik prisidėjo prie
Roselandiečių parengimo musų
papavaišinimui. Tas įvyko 22
d. spalių.
Mes visi šios prieglaudos se
neliai Lietuviai susirinkome
į didelį valgomą kambarį, lau
kėme atvykstant svečių. Jie
pribuvo 1 vai. po pietų. Mes
visi Lietuviai seneliai buvome
sukviesti prie stalo apkrauto
skaniais valgiais. Visi valgėm
kiek tilpo ir džiaugėmės savo
vaišintojais. Komiteto atsto
vai prie to kiekvienam Lietu
viui dar įdavė po 50c pinigais
ir po valgiui po cigarą. Pir
mininkas p. Adomas Draugelis
pasveikino prieglaudos seneliūs ir tuomi prasidėjo mums
paruoštas programas, Trumpai kalbėjo du svečiai, taipgi
du chorai sudainavo Lietuviš
kų dainų. Programą baigė p.
Draugelis, pareikšdamas padė
ką komitetui už pasirūpinimą

EVA’ S

STATĖ
WIND0W SHADES

Dry Cleaning

i
Į

VISOKĮ LANGAMS UžTRAUKALAI (Shades)

|

Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo
pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.

=

nystėje esame 40 metų.

Senas Drapanas padarom
kaip naujas, iš vatom ir
sutaisom.
Paimam

E
E

HEnd. 2119 ® 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. |

ir gatavi jums patarnauti musų

Naujoje Vietoje
, 7010 Superior Avė.
Vyriškų Devėjamų Reikmenų Krautuvė

atsilankykit pamatyti būtinai.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue
D vejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės

i:

APSAUGAIS AVO REGĖJIMO

asas
k
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6702 Superior Avė.

Ž

Telefonas: HEnderson 1919

|
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APDRAUDOS REIKALE

|
i
E
E

E

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

|

P. P. MULIOLIS

I

E
S

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HĘnderson 6729

Re-Nu Rėnovating
Service

=
|

6510 Lexington Avė.

|
ž

§

25 METU PATYRIMAS
PATALINIU DARBE

Mes specializuojant
Daryme

PLUNKSNŲ

HE. 0141

/-

K aid r ų
Pagalvi,
Matrašų

• Iki žmonės suprato svar
bumą geros šviesos, tiktai
vienuose namuose iš šimto
turėta atsakanti šviesa skai
tymui ir kitokiems darbams
kokiems kiekvienas reikalau
ja savo akių atlikti.
Taigi nenuostabu., tada, jog
septyni iš kiekvieno desėtko suaugusiųjų turi silp
nas akis, ir kad nesuskai
tomi tūkstančiai kitų ken
čia nuo galvos skaudėjimų,
nevirškinimo ir “nervų”
paeinančių nuo akių įtem
pimo.
Tuo gi tarpu gera šviesa pi
gi—ji atsieina MAŽIAU NE
GU CENTAS DIENAI Uiž
elektrą reikalingą pakeitimui
vidutinio šešių kambarių na
mo nuo akių Įtempimo padė
ties į akis apsaugojantį pa
togumą !

Naudok
Modernišką
Sight-Saving
Lempą
išvengimui akių įtempimo, patogumui, sveikatos
apsaugai; įgykit po vienų kožnam šeimos nariui.
Akis Saugančios Lempos, gražes
nes negu kitados šymet, duoda ir
tiesioginę' ir netiesioginę šviesų,
duoda pakankamai šviesos, duoda
nežėrinčią, lygiai išskirstytą švie
są.

Pamatyk) t naujas 1940 Sight-Saving Lempas krautuvėse DABAR.
Jos galima gauti ir ant grindų
tais Įvairių stilių. Jų kainos prasideda nuo visai žemai.
Gaukit
sau vieną.

L.

SIGHT

IS

PRICELESS...LIGHT

IS

C HE 4 P

(51)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

EVA PETRAITIS

^*'4'* 4* 4* 4*4* 4* 4*4* 4*4* «£♦

LAIŠKAI ir laikraščiai iš
Lietuvos ateina tvarkiai. Dir
vos redakcija gauna Kauno lai
kraščius reguliariai. Ateina
palyginamai greitai: Kaune iš
leisti dienraščiai iš Spalių 21
dienos pasekė Clevelndą Lap
kričio 15 d.

4 Frank Cerne Jewelry Co.
t
6401 SI. Clair Avenue

iš namų ir pristatomT
gatavus atgal.

♦£* ♦J* **♦

Ignas Rainis.

Mes jau vėl Atsidarėme!

i

*

už siuntinėjimą mums laikraš
čio pasiskaityti.

VAISTINE

Skani Lietuviška Duona

C. Pakeltis Pharmacy
1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenejusio Reumatizmo, nuo įvairiij
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C.
1117

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

NEW DEAL
BAKERY
♦...

PR. KLNCA1T1S
Savi n i n k a s ir K e p e j a s
•

•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiem;s naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

NEW DEAL DUONOS

VISADA PRAŠYKIT

Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
.Ui—
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LIETUVOS MIESTELIAI

seneliams.
Buvo aplankyti ir tie Lietu
viai seneliai kurie jau nekelia
iš lovų. Jie taip pat pavaišin
ti valgiais ir gavo pinigines
dovanas.
Varde musų visų senelių ta
riu širdingą ačiū geraširdžiams
Lietuviams vyrams ir mote
rims. Taipgi dėkoju Dirvos
redakcijai ir administracijai
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Youth’s Forum

Kvietimas Visuomenei
...

PITONE:

.

Iškilmingas Minėjimas Dr. Vinco Kudirkos
40 metų Mirties Sukakties Lapkričio 19 d.
IR

DR. VINCO KUDIRKOS PAŠALPINES DRAUGIJOS 30 METŲ
GYVAVIMO JUB1LEJUS

LIETUVIU
Programo pradžia 6 vai. Sale atdara nuo 5 v.

Įžanga 25c.

Vaikams dykai.

Kvietimas į Iškilmes
Šiuomi kviečiame Dr. Vinco Kudirkos Pašalpinės Draugijos narius, jų Šeimas ir visą Clevelando Lietuvių visuomenę dalyvauti Draugi
jos 30 metų gyvavimo jubilejaus apvaikščiojime, kas atsibus Lietuvių Darželyje ir Lietu
vių salėje, Sekmadieni, Lapkričio-Nov. 19 d.

oficialiai Dr.
Vinco Kudirkos Draugijos valdyba ir nariai sa
vo papuoštais automobiliais. Visų kitų drau
gijų kurios užkviestos i iškilmes, taip pat bus
valdybos savo automobiliais. Visi automobiliai
privalo susirinkti prie Lietuvių salės ir Dirvos
redakcijos nuo 2 vai. po pietų. Važiavimas pra
sidės 10 minutų iki 3 vai.
Darželyje prie Dr. Vinco Kudirkos paminklo
bus padėta vainikai ir pasakyta, trumpos kal
bos. Taipgi bus aplankymas Dr. Basanavičiaus
paminklo.
LIETUVIŲ SALĖJE programas prasidės 6
vai. Salė bus atdara nuo 5 vai.
Bus pasakyta trūmpos kalbos apie D r. Vin
cą Kudirką, apie Kudirkinę Draugiją, ir sma
gus dainų programas. Po programo bus links
mas balius.

JONAS KAČINSKAS

Lapkričio 7 d. mirė Jonas
Bačinskas, 63 metų amžiaus,
nuo 1562 Davenport avė. Pa
šarvotas buvo Della Jakubs lai
dotuvių namuose, palaidotas
penktadienį, Lapkričio 10 d.
Pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio
bažnyčioje.
Liko žmona, Margarieta, 1
duktė, M. Blažienė, sūnūs Al
fonsas, ir du broliai, Juozas ir
Kazys, kurie gyvena Clevelande.

VERSIACKAS
Lapkričio 11 d. mirė plačiai
žinomas Clevelandietis, Juozas
J. Versiackas, 53 metų amž.,
nuo 8005 Crumb avė. Pašar
votas buvo N. A. Wilkelio lai
dotuvių namuose. Palaidotas
Lapkričio 15 d.
Pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje.
Liko žmona, Elena, ir pora
vaikų, Elena ir Juozas. Taip
gi brolis Jonas Akrone.
Paėjo iš Vergakiemio kai
mo, Valkininkų par.., Vilnijos.
Lietuvoje liko tėvas, motina,
du broliai ir sesuo. Ameri
kon atvyko 1906 metais.
Velionis buvo veiklus Clevelando Lietuvių kultūriniam gy
venime. Prieš kelis metus bu
vo apsigyvenęs su šeima Ak
rone, iš kur vėl gryžo į Clevelandą, čia priklausė keleto je
Lietuviškų draugijų, buvo ge
ras Dirvos rėmėjas.

SLA. Naujų Narių
Priėmimo Pokilis
SLA. 14 kuopa rengia for
mali savo kuopon naujų narių
Įvesdinimą šeštadienį, Lapkri
čio 25, Lietuvių salėje, su va
kariene nuo 8 vai. Po forma
lum ų ir vakarienės bus vaka
ruškos. Svečiams įžanga tik
50c.
J. J. RAČIŪNAS, žinomas
tautininkas veikėjas, savinin
kas Tabor Farm rezorto, su
žmona šiomis dienomis lankėsi
Bostone, New Yorke ir kitose
rytinėse kolonijose. Gryždami žadėjo sustoti ir Clevelande. Kelionę atlieka automobi
liu.

Mirė Lapk. 16, 1899

rett Marshall ir kitos poros.
Imtynės prasideda 8:30 vai.
vakare. Arena randasi ant
Euclid avė. ir E. 37 st.

Kalčdų-Naujų Metų
Sveikinimų Kortelės
Dirvos krautuvėje yra par
davimui gražių Lietuviškų Kalėdų-Naujų Metų sveikinimų
kortelių. Pasistengkit išsiųs
ti į Lietuvą savo sveikinimus
pradžioje Gruodžio, tada tikrai
nueis. Kortelės tik po 5c. ir
yra puikesnės negu kitados.
Taipgi jau galima gauti sie
ninius 1940 metų kalendorius
pasiuntimu i dovanų.
Kurie mokės savo prenume
ratą. už Dirvą gaus vieną ka
lendorių dovanų. Gaus ir tie
kurie naujai užsirašys Dirvą
iki pabaigai šių metų.
Bet kurie dabar išsirašo Dir
vą, gaus ją iki pradžiai 1941
metų, taigi keletą savaičių il
giau, už tą pačią kainą, $2.

JUOZAS J.

Petras Baltrėnas

Pereitą pirmadieni Clevelande pasirodė naujas Lietuvis
stipruolis, imtikas Petras Bal
trėnas, kuris turėjo pirmas im
tynes Arenoj su pagarsėjusiu
Chief Chevzacki, ir laimėjo.
Petras Baltrėnas yra apie 9
metai iš Lietuves, jaunas vy
ras, ir smarkus imtikas. Sve
ria apie 220 svarų, taigi yra
sunkiųjų imtikų eilėse. Paei
na iš pat Anykščių miestelio.
Atvykęs į Ameriką jau apva
žinėjo 44 valstijas, dalyvauda
mas imtynėse ir jam gerai se
kėsi. Pastaru laiku gyveno
Brooklyn, N. Y., o dabar at
vyko ir apsigyveno Clevelande.
Čia dalyvaus imtynėse Arenoj
ir gauna pakvietimus į kitus
miestus.
Baltrėnas dalyvaus Lietuvių
Klubo vakrauškose ir Dr. Vin
co Kudirkos Draugijos paren
gime, nori susieiti savo para
pijom} Anykštėnų.
Petras Baltrėnas (Pete Bal
trau) dalyvaus imtynėse ir at
einantį pirmadienį, Lapkričio
20 d., Arenoj. Kas jo priešas
bus tuo tarpu dar neteko pa
tirti.
Tas imtynes rengia promoteris Walter A. Taylor. Jose
imsis viso penkios poros gar
sių Amerikoje stipruolių.
Louis Thesz imsis su Eve-
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NOTĖS

SUPvPRISE — It will be a sur- NOVEMBER JAMBOREE — The
prise to most of their many friends Cultural Ciub is holding another
to know that Miss Aida Navars- of its successful affairs with a fun
was so quiet out here in the coun- kas will be married soon to Mr. frolic at the Rępublican Hali at
(Continued)
Congratulations 1478 E. 66 St., tis coming Sattry, that we could hear someone Alex Visniauskas.
urday Nov. 18. 8:00 to ??? Cards
singing far off in another kaimas, are in order.
are sent out to all friends and
When Bčrnice came back in a that brought joy to our hearts for
few minutes, she said they had just we felt we were living through the NOTĖS — The old Lithuanian book members with the folowing rather
deliv.ered her telegram a half hour stories our paręnts told us about of Hamlet displayed conspicuously clever invitation: It’s the kind of
ago, and he uncle was harnessing ■the young people in the kaimas in the window of Stouffers on Euc a party we all love to attend
tlie horses and tvould be down in being happy and always singing lid and 18th. — The two ZITSON Where the clasp of a stranger
a few minutes t’or he livės just a at their work, or gathered in the girls, CECILIA and MATILDA — becomes that of a friend.
short distance awąy.
We talked evenings after the work was done. both teaching difficult subjects at So grab your hat and coat and
over the speedy service of deliver- And so at. ten o’ciock Katriute John Hay. — HELEN SHUKAI- eane —
ing a telegram that was sent the made our beds ręady and we went TlS on her lašt year of nursing at And be off to meet old friends
St. John’s and MARIE MULIODIS
day before, būt I suppose it was to sleep.
o)i her first. — STELLA MALONIS I again.
too much trouble to deliever it the;
receiving enthusiastic and well de- Remember the time the day and
šame day, so the next day was THŪRSDAY — AUG. H
served applause for her singing the the place —
just as good. I suppose we could
This morning as soon as we were other Sunday at the Cultural Gar One for all and all for one —
have made a fuss about it būt it up Katriute busied herself by bringTogether in song- laughter and fun.
wasn’t so important, and would do ing bowls of fresh water for us den Banquet. MARY TRAINY get
ting her fingers into polities. She’s
us no good anyhow.
to wash v/ith, and while we waited
While we waited we took a xvalk for breakfast we went out on the the precinct committeewoman for
around the town and in the market, back porch aeross the full width her ward. — Mr. and Mrs. ALECKand I was attracted by an old man of the house, and sat on a swing į NA, proud parents of a baby boy.
The
wearing the. latest style in foot- that was hung by chains from the Iie’s the orchestra leader.
v/ear, “Vyžos”.
His feet up to ceiling (another Ąmerican feature). prospective name is Robert and the
By Al Katlen
tE<? aukle were bound in rags and It was likę taking a restful morn prospective godfather, Al (Dimes)
Vanagas
—
Ditto
for
MR.
and
MRS.
Color, texture, odor, and monogram
eloth, then he had a portion of ing sun bath.
ALECKNA of Akron.
She’s the
None of these create identity.
an old rubber tire as long as his
Young Jankevičius was over this former ADELA RAKAUSKAS of
No, it is substance which trips
foot foi* the sole, t.his he had morning again to see us and invite
the cam
tied with strings around his foot us to his house. He is a likeable Cleveland. DOM RAKAUSKAS on
For intellect, art, genius to achiand aukle.
A new ūse for old chap with very dark eyes, and a a visit to Akron to be godfather.
eve prosperity.
rubber tires, and much better that smile ahvays over his face.
The table decorations, the huge
He
bare feet, also much cheaper than lives in Jotainėliai kaimas and is birthday cake with its ten candles
shoes, for it will take a long tinie called a “naujakuris”, which means at the Cultural Garden Banquet Reminisce, and see if you can find
Whether any of the truly great
to wear out the strong rubber it is newly established on a por looked very charming. — And for
letters —
soles of these slippers.
tion of his own land, otherwise the once a long continuous procession
By the time we returned to the kaimas are group of farmers who of speakers was absent.
Instead John Keats; Lamb’s, Lincoln’s
Or those of any son of a great
bus stop Bernice recognized her live in one village. At present Lith a few main speakers intermingled
literary mind,
uncle already there with his young uania is making great efforts to with a musical program. A olipcy
attractive sister Katryte leoking for separate these groups and kaimas’ that deserves to be followed by Were composed in a statė of .per
sonalized glitters.
her. It was a happy momsnt for and sėt them up as individual far others. — MR. JOHN BRASS putall of us and soon a group of mers.
All over Lithuania there ting- up a hot fight in his campeople were standing around watch- are many already established būt paign for office in the S L A. —
ing and looking at the Ąmerican of course it will take a long- time
The Bazaar of Our Lady of Pervisitors. Its surprising how in a to get all of them started, for it petual Ilelp a huge success. This
small town likę this, at an un- is a lot of worl< and expense. In coming Sunday will mark the closexpected moment more relatives had traveling through Lithuania you see ing.
Here’s your lašt chance to
■ turned up, for the telegram was man ysingle farmers through the win the remaining bigprizes.
THE VARIETY BOYS
just delivered a half hour befere, countryside, and often you see them
and now we were meeting movė in clusters of many houses groupPresent
cousins and relatives; in fact the j ed together, which is the old style joy of beating warm hearts, in the
Attention mothers and fathers —
woman of who Bernice had jus; Į kaimas, these are usually weather reunion of blood relatives whom
asked direetions to the telegraph wo;n and aged, with the old straw fate -and life has separated by a if you don’t want your son or
Yet in spite of all daughter to have a genuine good
office was Bernice’s cousin am! she roofs wind-blown and tossed until wide ocean.
didn't know it! Our baggage was they seem ready to slip off, the this we broke black bread with time — please keep them home on
loaded into the wagon, v/e weie logs of the houses seem insecure them at their table, and partook Saturday, December 2.
of berry jam, just made of the
That’s the day the good ole’v ’
helped iii and we were off to and ready to ęrumble.
W*hereas
Varietv Boys chalk un another —
Kunigiškiai kaimas, Ramygala, in the “Naujakuriai” or individual far new crop.
When we left, aunt Victoria in rootin’ tootin’ FIFTH ANNUAL
Panevėžio Apskritis, our home for mers have new buildings and are
Whv, practically everyher
tears blessed us and remarked, DANCE.
the next few days.
making a nfew start. This is the
body who knows anything about
“
you
appeared
for
a
moment
likę
We rodę down the dirt road that kind of a : place Jankevičius has. the bright sun, only to dissappear good dancing music will be truckin’
led to Kunigiškiai kaimas, the rela One of the buildings, which I think again.” She had begged us to stay and a-shufflin’ to the melodious
tives following- us in tlieir wagon. was a barn was in the course of a day, būt how could we with so music of ED GUENTHER and his
Bernice’s uncle Joe witlj a rbsv having the straw roof put on, so much more to see and other places Ten Piece Orchestra.
complexion and Lithuanian sira-.v we tuok a pieture of it.
It’s at the handy, bot ‘smooth’
Mrs. Jankevičius, a sweet silent to visit, and so we left these sinhat hand an Ąmerican air about
cere lovable people.
We stopped Slovenian Auditorium, 6417 St. Clair
hir.i, for he had lived in Detroit. young woman, v/elcomed us and to see father’s old homestead, and Avė. The admission, less than a
His sister Katriute, a real Lith immediately brought out a lovely with heavy hearts at the Jack of round of beers — only 35c.
uanian type, with blue eyes and sweet vžhite cheese and butter, and progress through the hard years
blonde hair was friendly and ra- a “pyragas” . and the inevitable of Lithuania’s struggles we turned
diant with smiles and euriosity in feast was on, tliough we had just for the trip to Kunigiškiai, for the
JIEŠKAU DARBO.
her conversation. They were busy had our breakfast.
Viduramžė moteris, j ieškau
The side of the room around the sun had sėt and darkness would
talking about the families and of
table was papered with “Dirvas” fall before we get back. And so darbo prie namų; gera virėja.
things of interest to relatives.
another day had passed, mingled
Kreiptis 2517 Erin avė. (vir
The springless wagon jarred along whi.ch attracted us as we looked with joy and sadness.
for about 20 minutes, then uncle at familiar headlines and pietures.
šuje, suite 4.)
(47)
(To be continued)
Joe pointed out his home, which This practice of papering with
newspapers
is
common,
for
it
adds
we could see standing near the
road. Uncle Joe obviously brought to the cleanliness of the place.
After our visit here Uncle Joe
back some good Ąmerican ideas for
his home looked likę a doll house and his horse and wagon took us
in the distance. A California bun- back to Vadokliai, Severai kiloVadokliai is Ber
galow of white plaster, with a tin metres away.
roef. As we neared it, it remind- nice’s mother’s town. Bernice was
ed me of a little cottage in a fairy- thrilled all over to see the old
I
tale. Uncle Joe steered the horse frame wooden church her m other
went
to
and
had
told
her
all
about.
off the main road and we entered
the road that led far back to the We went to the parish house where
house and yard. This road was in- the organist was most friendly and
deed likę a road to a doll house, delighted to be of service to us
He took
for there were no ruts made by visitors from America.
the v/heels, instead it was soft, a big- oversized iron key with which
short, gree grass and on both sides he opened the church door and let
^■04. Sma/it
Ber
tall blossoming Phlox, white, pur us in to see the interior.
ple and pink nodding and waving nice was very happy to think she
in the breeze; the whole setting was walking in her mother’s footwas as pretty as a pieture on a steps, her only wish was that her
wall. We were espeeially attract dear raother could be here with
ed to the lovely green lawn around her.
Vadokliai was hardly a town for
SPECIALIZING IN:
the house, bęcause so far we have
never seen a lawn, except in the there were no sidewalks and no
• Bridal gowns
city parks or around the railroad cobblestone road; the only thing
stations. Būt uncle Joe knows how that gavę it the name of a town
® Bridesmaid’s dresses
Americans take pride in beautiful was the church and the few stores
lawns; to keep it short and in and houses sėt around a little pub• Formals
good trim he lets his horse grąže lic souare in the center of which
on it, otherwi.se it would grow wild was a little garden.
• Custom dresses*
From here we went to mother’s
the šame as we had seen it in
other places. as there are no lawn-, kaimas, Suodžiai. This was indeed
• Spo.rtwear
an old kaimas, perhaps a hundred
mowers.
years
old
and
practically
in
ruins,
The inside of the house was the
• Lingerie
šame as any other farm house, vet the inhabitants štili held on,
and
the
“
rūtų
darželis
”
and
flowwith plain wood floors and just
• Hosiery ,
the necesary table chairs or ben- ers all around the yard kept fresh
ches and a bed i n each of the two the memories through the years,
*Dresses made to order.
front rooms, the third room being these gardens xvere never neglectthe kitehen; a plain simple house, ed and flourish with the birth of
and a big contrast to the outside every spring-.
Little children stood shyly in a
attractive appearance. However it
was clean and neat, with the ever- distance as we drove i n the yard
present nlants and growing greens and soon a woman or two appearin the room considered the dining ed to see who these strange visitors
were. In a minute there was exroom.
Friends and relatives were gath- citement and Bernice’s aunt Vicered with smiling faces and joy in toria came out to clasp Bernice
their hearts to welcome the visitors in her arms. Tears of joy flowed
from aeross the sea. Bernice was freely, and we vvere taken into the
getting acąuainted with cousins and poor old “bakūže”, the home that
aunts, it was a happy day for mother knew. Home? Our hearts.
everyone.
Here we met Ipolitas ached at the sąualor and primitive
Jankevičius who is receiving the condition we found. Small low winDirva from his step-brother Mike dows, where the light- can hardly
come through, and štili on the winDrasutis of Cleveland.
Later in the afternoon they de- dow sill potted plants and “mir
cided to go to town to visit an tas” which needed the light more
aunt, Mrs.. Caroline Subačius, and than the inhabitants; the floor was
her son John, būt I stayed here to just bare dirt packed down solid
nap on a blanket throvvn on the by the generations of feet, big and
soft green lawn, in the sunshine. small, as they trod through life
Weeks to Pa y
When Bernice returned there was until they came back no more. In
a little sadness in her heart for a corner the brick stove smoked up
her aunt scolded her because she with years of ūse. in another cor
felt slighted that Bernice did not ner a bed with “natai-"'-” and pilX-Ray
come direetly to her, and was not lows, and beside it a “cradle” rigPay a Little Down
Bridges
staying there. It is indeed a prob- ged up with strings with which to
Fillings
a Little Each Wee k
lem to please all relatives in this rock it.
9 Extractions
No Interest or
In spite of all this these women
matter for they all are so kind and
hospitable and each one bėgs us who welcomed us had hearts of
Carrying Charge
Platės Repaired
to come to their house. However, gold under the soiled worn old
While You Wait
Bernice promised to spend a day elothes we could- see-. What could
with them, and come to see them they v/clcome us with ? What could
every rhv we were here. Bernice they treat us with ? ' IIow could
was telling me about this aunt’s thev show us their love and the
Poor
son, her cousin John, what a fine joy they felt at our visit?
HEnderson 3157
7042 Superior Avė.
charming man he is. It was about people they are, we want no feast,
all
we
want
is
to
share
the
human
9:30 p.m. vvhen they came back, it
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ANNA

KARPIUS

Fifth Annual Dance

DR. VINCO KUDIRKOS D-JOS VALDYBA
Jurgis Brazaitis, Pirmininkas,
Vincas Debesis, Vice Pirmininkas,
Izidorius Šamas, Užrašų Sekretorius,
A. M. Praškevičius, Fin. Sekretorius,
Juozas Vilčinskas, Iždininkas.
Gimė Gruocl. 31, 1858

Naujas Lietuvis Imti'
kas Clevelande

Traveling in @ur Lithuania

-

AVĖ.

Personalized Stationery

Į LIETUVIŲ DARŽELĮ važiuos

MIRIMAI

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

Tke Kramer & Reich
Co. Vėl Atsidarė
Vyriškų rūbų ir dėvėjimo
reikmenų parduotuvė, Kramer
& Reich Co., įsisteigė naujoje
vietoje, čia pat ant Superior,
tik kelios durys į rytus nuo jų
buvusios senos vietos. Naujas
numeris yra: 7010 Superior av.

Pinigai ir Laiškai Į
Lietuvą EinaLaiškai ir pinigai į Lietuvą
eina. Pasiuskit saviškiams ke
letą dolarių Kalėdų dovanų per
Dirvos agentūrą. Litu kursas
ir persiuntimo kaštai tokie pat
kaip buvo seniau.

DELLA JAKUBS IŠMODERNIZAVO
SAVO ĮSTAIGĄ
Della E. Jakubauskiene pa
didino ir remodeliavo savo lai
dotuvių namus, ištaisydama
vidų sulyg vėliausių reikalavi
mu.
Dabartinėse patalpose gali
ma turėti pašarvotus tris la
vonus vienu kartu.
Kas nori apsilankyti ir ap
žiūrėti, gali užeiti kada tik tu
ri laiko, atdara visada.

DAmVIN-KAZEL
-

Present

6910 Superior Avė.

-

HE. 3373

CR E D I T!
Dental Platės .
10 -15 20

DR. SILVER

I

Dentist

