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ČERNIAUS VYRIAUSYBE REZIGNAVO

IŠ LIETUVOS

KAUNAS, Lapk. 21. — NUSKANDINTA 151 j
LAIKRAŠČIO
Atsistatydino Lietuvos mi
LAIVAS
I
nistrų kabinetas, Gen. Čer
niaus vadovaujamas.
LIETUVOS Visuomenė jau
Londonas, Lapkr. 24. — ■
aukojo per Lietuvos Moterų
V a 1 s t y bes Prezidentui Vakar
šiaurės Juroje, ne-,
Tarybos Lietuviškoms kny
pavedus, Antanas Merkus toli Anglijos
už
goms rinkti komisiją apie 2700
sudarė naują vyriausybę. ėjo ant minospakraščio,
ir susprog
įvairių vertingų
Lietuviškų
Antanas Merkys yra tau
dintas paskendo Britų karo
knygų ir daug gražių kompletininkas, buvęs Klaipėdos laivas
”, su kuriuo |
tų žurnalų Vilniaus krašto Lie
krašto gubernatorium, iki žuvo 40“Gypsy
vyrų.
tuviams.
šiol
Kauno
burmistras
ir
SUV. VALSTIJŲ Karo
Taip tai, šios savaitės
Departamentas užsakė or Seimo narys, pastaromis bėgiu, per penkias dienas, I
SPAUDOS FONDAS rengia
laiviams reikalingų motorų dienomis buvęs Vilniaus paskandinta Šiaurės Juro
si išleisti naują, prieinamą vi
už $13,000,000. Darbą ga valdytojas.
je ir Anglų per tako j e 25
suomenei Vilniaus albumą. Se
vo E. Hartford, Conn., išKiti nauji ministrai:
laivai, kurių trys nusken
niau
išleistasis Vilniaus albu
dirbystė.
švietimo — Kazys Jo do nuo submarinų, kiti nuo
mas, kad ir buvo brangus, bet
kantas,
minų.
jau
išparduotas.
BURBANK, Calif., or Finansų — Ernestas Gal Tarp tų yra vienas lai
laivių dirbtuvėje šį mėnesį vanauskas ;
vas Lietuvos, “Kaunas”,
LIETUVOS Valstybės Ope
baigiama gaminti paskuti Susisiekimo — Jonas Ma 1,521 tonų, keli laivai kitų
Lietuvos orinio susisiekimo linijos keleivinis lėktų /as “Darius”, vasaros
ra ir Drama rengiasi pradėti.
niai iš 250 karo lėktuvų, siliūnas;
neutrališkų šalių, bet dau
metu skraidęs tarp Kauno ir Palangos.
Vilniuje vaidinimus regulia
Anglijos užsakytų 1938 m.
Žemės Ūkio — Agr. Au guma tai . Britų laivai.
riais protarpiais. Opera tuo
SOVIETŲ KARIUOMENĖS. DALINIAI
dėnas ;
Lietuvos laivas nusken MASKVA GRASINA I
jau statys “Otelio”, o drama
10 PRIGĖRĖ. Beaufort,
“Šarūną”.
Kiti visi pasilieka buvu-| do netoli Rotterdamo, HoSUOMIJAI
LIETUVOJE
N. C. — Prekiniam laivui šio kabineto nariai:
landijos vandenuose. Žuvo
-i------užvažiavus ant žuvininkų
KAUNAS, Lapkr. 16 d. — Sovietų kariuomenės; LIETUVOJE organizuojama
Ministro Pirmininko pa vienas iš 20 laivo vyrų.
Maskva. — Sovietų laįk-1
laivo juroje, prigėrė 10 žu dėjėjas — K. Bizauskas,
Šiaurės Juroje laivų ka rastis Pravda. aso grasi-1 daliniai, einant Maskvos Spalių 10 d. sutartimi, šiądien ■ kelios naujos akcinės bendro
vininkų. Jų laivas nusken Kr. Apsaugos — Gen. K. tastrofa įvyksta dėl palai nimus, taikom)-/ Suomijai,1 atvyko į Alytų, Prienus ir Gaižunus. Atvykdami Rusai.! vės, kurių tikslas yra atgaivin
do su 300,000 žuvų.
dų plaukiojančių minų, ku inp- S O "i5't’1
mręs ; einant tarptautiniais papročiais, pagerbė Lietuvą pa-j ti sunaikintą Vilniaus pramo
Musteikis,
rias
sako
paleido
Vokiečiai
Užsienių Reikalų — .L
laivynas esąs gatavas ap-. trankų saliutais ir sugriebdami Lietuvos' ir Sovietų, him nę. Į Vilniaus sritį norima
DIDELIS STREIKAS. Urbšys;
savo submarinais, teroriza sidirbti su Suomija, kuri' nus. Lietuvoje jie lygiai draugingai pasitikti.
įtraukti ir užsienių kapitalus,
Santiago, Čili. — Prasidė Vidaus Reikalų — ' Gen. vimui jūrinės prekybos pa atsisakanti tartis su “taiką
ypatingai iš Skandinavijos.
jo didelis streikas audiny- K. Skučas,
čių Britų, kuomet jie vyk mylinčia Sovietų vyriausy
Vilniečiams Šelpti Pasiųsta $1,275.80
čiose. Pagrąsino streiku
do
blokadą
prieš
Vokiečius.
KAUNO Valstybės Teatru
be”. Pravda rašo:
Teisingumo — A. Tamo
NEW YORK. — Lietuvos Generalinis Konsulatas sodelyje,
ir 5,000 telefono darbinin šaitis,
Išviso iki šiol nuskandin “Suomiai atsako mums Lapkričio
Spalių 28 d., Lietu
14 d. išsiuntė į Lietuvą $1,275.80 aukų, iš jų
kų.
ta 151 laivas, daugiausia mosuodami ginklais ir be $1,000 pasiųsta
vos
kariuomenės
į Vilnių įžen
kabeliu.
Britų.
gimo
dieną,
buvo
atidengtas
IŠGABENA SAVUS. Iš
sirengdami karui prieš So
paminklas Mikui .Petrauskui,
5 UŽMUŠTA. Nevv Bri Kauno praneša jog ten at Tarp tų laivų yra 7 Bri vietų Uniją. Suomių ka
ITALIJA LAIMĖS
NAZIAI TERORI pirmutinės Lietuviškos operos
tam, Conn. — Traukiniui vykus Sovietų Rusijos' ko tų kariški laivai.
riuomenės marguoja visur
BE KARO
ZUOJA ČEKUS
Britai paskelbė kad atsi rytiniame pasienyje.”
autoriui ir kompozitoriui. Bius
užlėkus ant automobilio už misija susitarė su Lietuva
tas yra pastatytas ant graniti
mušta penki WPA darbi išgabenimui Batlgudžių ir lyginimui už Vokiečių lei Pravda rėkia kam. Suo
Berlinąs.
—
Prahoje,
po
Londonas.
—
Italija
pa

dimą
minų
į
Britų
vande

nio pedestalo, kur iškalta Miko
ninkai.
Ukrainiečių atgal į jų na
miai atsisako įsileisti So
Čeku
studentų
demonstra

silikdama
neutrališka
tiki

nis,
Anglijos
karo
laivai
Petrausko
vardas ir gaidos.
mus, kurie pabėgo iš savo
vietų kariuomenę į savo
cijų
prieš
nazių
vyriausy

si
laimėti
tai
ko
ji
norėjo.
gaudys
jurose
Vokietijos
Atidaryme
dalyvavo
didelis ar
PAKĖLĖ ALGAS. Paw- gyvenamų sričių kuomet
žemę užimti sau karo sto
bę,
Prahoje
sušaudyta
ar

Vokiečių
sutartis
su
Rusi

eksportą,
nukirtimui
Vo

tistų,
muzikų,
rašytojų
ir žur
tucket, R. I. — Coats Jr. Rusai užimdinėjo Lenkijos
vyklas, “sudarymui drau
ti
10
Čekų,
ir
šimtai
kitų
ja
labiau
atskyrė
Mussolikietijos
prekybos
su
užsie

nalistų
būrys
ir
Miko
Petraus

siūlų dirbtuvė pakėlė savo valdomas žemes.
gingų santikių”....
suimta
ir
išsiųsta
į
pabau

nį
nuo
Hitlerio,
tačiau
Ita

niu
ir
sutramdymui
jų
pi

ko
brolis,
operos
artistas
Kip

darbininkams mokestį 7
dos
stovyklas.
Tai
yra
na

lija
neatsisako
savo
kelia

ras. Pasakyta, atitinkamos kal
nuoš. Ten dirba 3200 dar ITALIJA tikima bandys niginių apyvartų su neutiaITALIJA
IR
ISPANU
;
zių
pastangos
sulaikyti
vi

mų
Prancūzijai
reikalavi

bos.
lėmis
šalimis.
bininkų.
panaudoti savo visą galimą
są Čekų judėjimą prieš Vo
Kadangi Britai ėmė pa JA ĮIEŠKO TAIKOS mų.
spaudimą Europinio karo
NUO Spalių 30 d. Vilniuje
Karas Etiopijoje ir Is- i kiečių valdžia.
BRITAI pasiruošę pirk sūkuryje ateinantį pavasa sekmingai skandinti Vokie
pradėjo veikti pašto ir telefo
ti Amerikoje įvairių amu rį. Žinovai spėja kad Ita čių submarinus, Vokiečiai Amsterdam, Holandija.— panijoje labai išspaudė Ita Astuoni Čekų universite no bei telegrafo susisiekimas.
tai
ir
akademijos
nazių
įsa

liją,
ir
Italai
nenori
ka

griebėsi
paleisti
minas
ar

Eina gandai jog Italija ir
nicijos reikmenų, taipgi di lija gali prisidėti Aliantų
Pirmą dieną paštas Vilniuje
delius kiekius dirbtuvėms pusėn. Mussolini ir Hitle ti Anglijos pakraščių, kur Ispanija bendromis pastan riauti. Bet Italijai gal bus kyta uždaryti trims me buvo išnešiojamas jau du kar
tams.
suteikta
didesnė
reprezen

reikalingų mašinų ir įran ris beveik priėjo persisky plaukioja Anglų laivai ir gomis siūlys Aliantams ir
tu. Tą pačią dieną pradėjo
rimo. Mussolini piktinasi neutralių šalių laivai. Tuo Vokietijai daryti paliaubas tacija Suezo Kanalo tary
kių bei žaliavų.
VARšAVOJE Vokiečiai veikti ir visa eilė pašto įstaigų
Tuo pat laiku pačioj An Hitlerio sutartimi su Stali Vokiečiai sulaužė tarptau ir baigti karą. Noras yra boje ir suteikimas- teisių
Vilniaus krašte.
glijoje amunicijos dirbimas nu ir už Lenkijos sudras tine taisyklę, kas iššaukė išvengti karo prasiplėtimą Tunisijoje bei Djibouti uo griežtai atskyrė Žydus nuo
ste, už jų neutralumą.
kitų gyventojų ir uždarė
Anglus imtis griežtesnių į kitas šalis.
padidėjo apie dešimts sy kymą.
VILNIUI GRYŽUS prie Lie
juos
Žydiškame distrikte.
priemonių
prieš
Vokietiją.
Sakoma kad Mussolini ir
kių tiek negu daryta 1936
tuvos,
kavinėse orkestrai pra
JAPONAI pradėjo di
To pasekmė bus gaudymas Ispanijos valdovas Franco
metais.
dėjo
groti
Lietuvišką muziką.
NUMUŠĖ 11 VOKIE Vokiečių eksporto laivų. kreipęsi į Hitlerį patarda desnį veikimą Kinijoje, ei SUV. VALSTIJŲ Karo
Kanada ypatingai dirbs
Lapkričio 23 d. Vokiečių mi vengti įsiveržimo į Ho- na pirmyn centralinėje da Departamentas
pasiryžęs NUO PAČIOS pirmos per
ČIU LĖKTUVŲ
reikalingus karui šovinius.
lyje.
Centralinėje
Kinijo

lėktuvai
skraidė
virš
Angli

prašyti
Kongreso
ateinantį ėmimo dienos Vilniuje buvo įs
landiją ar Belgiją savo pa
Paryžius, Lapkr. 23. —
je
rūpinasi
įsteigti
sau
pa

ir
Prancūzijos,
kuriuos
jos
Sausio
mėnesį
$1,650,000,stangose nukariauti Pran
teigta keli maitinimo punktai
BETHLEHEM plieno iš Prancūzai lakūnai pastarų
lankią
Kinų
vyriausybę.
abiejų
tų
šalių
lėktuvai
ir
000
šalies
gynimo
reika

cūzus
ir
Britus.
.
neturtingiems. Karių virtuvė
dirbystėje reikalauja dar trijų dienų bėgiu numušė
Pranešimai sako kad Ja lams.
Esą žinių kad ir patys
se gaminami valgiai neturtin
bininkams mokėti $5 mini- 11 Vokiškų karo lėktuvų priešlėktuvinės žemės kaponų parinktas “naujos
Kariuomenės skaičių no giesiems duodami nemokamai.
mum mokesties į dieną.
kurie skraidė vakarų fron nuolės apšaudė. Pora Vo Vokiečiai sutiktų ant karo Kinijos” valdovas, Wang
rima padidint iki 600,000 Kasdien tokių pietų išduodama
paliaubų, jeigu butų pada
te arba buvo nuskridę gi kiečių lėktuvų numušta.
Ching-Wei,
reikalauja
sau
Prancūzija
ir
Britanija
vyrų.
ryta atitinkami žygiai.
po 25,000. šelptinų žmonių
Iš DANIJOS pranešama lyn į Prancūziją.
daugiau ir geresnių išly
susitarė išvien varyti blo
Vilniuje pasirodo yra labai
buk Rusai paėmę Latvijoje
gų,
jis
atsisako
būti
Japo

kadą
prieš
Vokietiją.
NAZIAI
Vokietijoje
su

TARP
KAUNO
ir
Vilniaus
daug, todėl kiekviena auka
penkis miestus daugiau ne 9 ŽUVO. Berlino-Ham
ėmė vieną jauną Vokietį, nų pastumdėliu.
reguliaris traukinių susisieki Vilniečiams šelpti yra labai
gu sutartyje su Latviais burgo gelžkelio linijoje su
BRITŲ ir Prancūzų ka du Anglus, kuriuos kaltina
mas įvesta nuo Spalių 29 die brangi. Aukos gausiai tebepažymėta. Taipgi eina gan simušime traukinių netoli
ro
taryba
savo
paskutinia

už
surengimą
Muniche
to
BRITAI
ir
Prancūzai
su

nios, ant rytojaus po Lietuvos plaukia. Jų laukiama daugiau
Berlino
užmušta
9
pasažiedai buk Maskva nori per
me
pasitarime
nutarė
,susprogimo,
kuris
taikyta
ne

sitarė
skandinti
'priešų
lai

kariuomenės įžengimo į Vilnių. ir ilgesnį laiką.
riai.
versmo Estijoje, tikslu įs
junti
visus
savo
ekonomi

va
Hitlerio
nužudymui.
Be
vus
’
,
lygiai
pat
ir
tuos
ku

Kasdien ten ir atgal vaikščioja
Karo pabėgėlių Vilniuje esa
teigti Sovietams prielan NAZIAI išleido perser
nius
šaltinius
ir
vyrų
jiegą
to
suimta
ir
vienas
Ameri

riuos
Vokiečiai
perves
Ru

po
keturis
traukinius.
ma
apie 15,000 ir Vilniaus kra
kesnę vyriausybę.
gėjimą mažoms savo kai suvienytam užsimo j i m u i kos pilietis, kuriam taipgi sijai ir nors ant jų bus iš Kasdien į Vilnių vyksta la
mynėms Pabaltijyje ir Ho- pergalėti nazių Vokietiją. primeta dalyvumą to suo kelta Sovietų vėliava. Tas bai- daug keleivių. Kol kas vyk šte apie 10,000.
SOVIETAI vėl kreipėsi landijai ir Belgijai kad jos
kalbio rengime.
persergėjimas išleista pa stantieji į Vilnių ir iš Vilniaus “SODYBOS” Bendrovė jau
į Turkiją siūlydami atnau laikytųsi griešto neutralu LENKAI ir čekai vadai
sklidus gandams jog Rusi gryžtantieji turi turėti Vidaus eksportavo 52 vagonus Lietu
jinti nutrauktas tarybas. mo šiame kare ir niekuo, Londone sutarė užmiršti JAPONIJA pradėjo gre ja nupirko kelis Vokiškus Reikalų įliinisterijos leidinius. viškų obuolių ir tariasi su už
Sutartis siūlo daryti tokias negelbėti aliantams.
savo praeities nesusiprati tintis prie S. Valstijų tiks laivus ir didįjį greitlaivį
sienių firmomis dėl didesnių
kurios butų priimtinos Bri BRITŲ imperija patiekia mus ir dirbti už atsteigimą lu atnaujinti prekybos su Bremen. Už tai Rusai su- VILNIAUS Universiteto esa kontingentų. “Sodyba” įstei
tams ir Prancūzams. Tur 70 nuoš. viso 1,000,000,000 savo valstybių. Čekų ir tartis, kurias Amerika nu lygę duoti Vokietijai rei mai padėčiai ištirti išvyko 14 gė savo skyrių Vilniuje ir pra
kija atsakė turi pasitarti svarų pasaulyje kasmet su Lenkų legionai ruošiami traukė. Su v. Valstijos į tai kalingų karo reikmenų ir Vytauto Didžiojo Universiteto dėjo supirkinėti obuolius Vil
su Britanija ir Prancūzija. naudojamos arbatos.
kariauti aliantų pusėje.
žiuri šaltai.
šiaip produktų.
niaus krašte.
atstovų-profesorių.
VOKIETIJOJE pailgin
ta darbo valandos svarbio
se industrijose iki 10 va
landų. Darbininkai Vokie
tijoje aptaksuoti nuo kiek
vienos valandos uždarbio,
bet už devintą ir dešimtą
darbo valandą taksų kolei
kas nemokės.
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Organizacijų Atstovų Susirinkimas Nutarė Kelti Paminklui Fondą

Bostoo, Mass.

pittsburgh

BROOKLYN, N. Y. — Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas
z
sušaukė konferenciją Spalių 29
Metinis Vaizbos Buto
d. aptarimui Dariui ir Girėnui
Adv. A. O. Shallna — paminklo statymo klausimo.
Banketas
Garbės Konsulas
Konferenciją atidarė ir
Kuomet likimas kai kurias. vedė Amerikos Lietuvių Pilie
Pittsburgho Lietuvių Vaizbos Butas Lapkričio 20 d. tu tautas nušlavė, kaipo politinius į čių Klubo paminklo statymo
rėjo savo metinį banketą, gra vienetus, musų Lietuvių tau-' komiteto pirmininkas Jonas
žioje Jono Jeznio Fifth Ave ta atgavo savo sostinę su gero Šaltis. Iki buvo draugijų at
nue Gate, 6690 Frankstovvn ku plotu savo žemių, ir tuom Į stovų mandatų patikrinimas p.
avenue. Svečių dalyvavo apie pat kartu praplėtė ir savo di-; Šaltis paprašė keletą asmenų
pora šimtų, didumoje Vaizbos plomatinę-konsuliarinę sritį įs-1 pasireikšti savo mintis kaslink
Buto nariai ir šiaip biznieriai teigiant du Garbės Konsulus '■ sumanymo statyti musų gar
Amerikoje.
siems lakūnams Dariui ir Gi
bei j ii draugai.
rėnui paminklą.
Bostonui
bei
Naujajai
Ang

Du svečiai buvo iš toliau —
Visi kalbėjusieji išsireiškė
lijai
Lietuvos
Garbės
Konsulu
tai Sandaros redaktorius M.
visų
,
už
tokio paminklo statymą.
paskirtas
populiarus
ir
Vaidyla iš Chicagos, ir Dirvos
Patikrinus
mandatus pasiro
advokatas,
Antanas
i
redaktorius K. S. Karpius, A. gerbiamas
dė
kad
konferencijoje
dalyvau
Liet. Ekonominio Centro sek-1 O. Shallna.
I
Bostono ir aplinkinių mies- ja 38 organizacijų bei klubų
retorius.
tų
Lietuviai darbuotojai sukru atstovai, viso 79 asmenys.
Vaizbos Butas savo banketus
rengia kai esti proga pagerbti to ruošti iškilmingą Konsula Einant dienotvarke, pirmi
kokį naują Lietuvį profesiona to atidarymą ir naujojo Kon-i ninkas paklausė dalyvaujančių
lą, daktarą, advokatą ir tt. Šį Į šulo instaliaciją. Komitete da- jų atstovų ar visi sutinka kad
kartą garbė teko biznieriui, p. lyvauja ir Lietuvoje kilusių butų statomas paminklas Da
Vincui Kraužliui (V. J. Kraus), 1 žydų atstovybė su Lietuviams riui ir Girėnui. Visi vienbal
kuris tik ką atidarė naują i žinomu Elihu D. Stone prieš- į siai pritarė paminklo statymo
sumanymui. Toliau buvo pa
brangmenų parduotuvę (jewel- akyje.
Iškilmingas instaliacijos ban-i kelta klausimas dėl paminklui
ry) 1816 Carson st.
Baigiant vakarienę, prasidė ketas įvyks jaukiame Boston! vietos parinkimo, Prie to pajo kalbų programas, kurį vedė | City Club, sekmadienį, Gruo-I aiškino kad Am. Liet. Piliečių
Charles K. Pikielis, Vaizbos Bu j džio 3, 6 vai. vakare. Dalyvaus. Klubas yra gavęs savo sunkioto veiklus narys ir Amerikos Lietuvos Generalinis Konsulas1 mis pastangomis (dėka Adv.
Liet. Ekonominio Centro pir- j Pulk. Jonas Budrys ir atliks į Briedžio) priešakyje klubo na
, reikiamas ceremonijos. Pakvie- mo aikštę, kurią miestas pava
mininkas.
' stas Mass. gubernatorius ir dino “Lituanica Square”. Taip
Kalbėti buvo perstatyti
gi pasakė kad klubas turi ir
. i Bostono mayoras ir kiti.
Vaizbos Buto pirmininkas
leidimą iš miesto valdžios pa
1
Visų
Bostono
ir
apielinkės
:
ras Pivaronas; po jo buvo
minklui statyti toje aikštėje.
.'
Lietuvių
veikėjų
ūpas
ir
pasistatyta visi Vaizbos Buto
Po diskusijų priduota sekandybos nariai. Toliau kalbėjo, ryžinias yra padaryti šį įvYkj
I
ti
įnešimai :
K. S. Karpius, M. Vaidyla ir. — Lietuvos Konsulato Bosto- į
Statyti paminklų LituaL
garbės svečias, p. Kraužlys, ir. ne atidarymą — tikrai reikš
Brooklyne.
Aikštėje
tuo kalbų programas baigėsi. mingu ir įspūdingų įvykiu Lie- nica
kur
nors kitur
2.
J
ieškoti
Vakaro vedėjas dar persta tuvių išeivijoje.
tė dalyvaujančius svečius ku žydų delegacija tvirtina kad ! tinkamesnės vietos.
; 3. Palikti tą klausimą atdanigus ir keletą valdininkų A- tame bankete dalyvausią tarp
I ru iki kitai konferencijai.
Lietuvių
be
.
200
ir
300
žydų
merikonų, o po to sekė vaišės
Šie visi įnešimai spręsta balabejo
bus
penkis
kartus
dau
ir šokis.
i
šoviniu,
ir liko nutarta paminSpaudos
Komisija,
Nors tai buvo pirmadienio, gi au■ klas statyte Brooklyne, Lituavakaras, bet visi ilgai linksmi
1 nica Aikštėje.
nosi ir patenkinti skirstėsi.
i Po nubalsavimo, Adv. Brie-

Liet. Vaiz
bos Buto banketo proga, atsi
lankius Pittsburghe Amerikos
Liet. Ekonominio Centro sek
retoriui K. S. Karpiui, įvyko
Ekonominio Centro reikalais
pasitarimas su Ek. Centro pir
mininku C. K. Pikieliu.
PASITARIMAS.

LANKĖSI J. J. RAČIŪNAS.

Lapkričio 18-19 d. Pittsburghe
lankėsi tautininkas veikėjas J.
J. Račiūnas, iš Sodus, Mich.
Jis su žmona gryžo per Pittsburghą iš New Yorko. Pasimatė su p. Pivaronu ir kitais.
SANDAROS

BANKETAS

Lapkričio 19 d., dalyvaujant
Sandaros redaktoriui M. Vaidylai, įvyko sandariečių suren
gtas Sandaros 25 metų sukak
ties minėjimo banketas. Pasa
kyta gražių kalbų ir linkėjimų.
Dalyvavo gana skaitlingas buris svečių.
Sandaros centro pirmininkas
yrą Pittsburghietis, P. Pi va fo
nas.
Koresp.
."‘.v

PADĖKA

Valentų šeima maloniai <lekoja už dalyvavimą laidotuvė
se jų tėvo, Petro Valento, vi
siems draugams, pažystamiems
ir giminėms. Taipgi nuošircLžiai dėkoja dukterėčiai, Stepahijai Breivienei, iš Bridgeport, Conn., už jos pribuvimą
Į laidotuves. Pagaliau ačiū
tiems kurie prisiuntė gėles:
S. Tamošiūnui, J. Černauckui
ir Jokupkų šeimai, iš Bridgeport, Conn.
Valentu šeima

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas”
NOTARAS

130 Congress Avenue
Waterbury, Cann.
Dirvą galima išsirašyti už
vieną dolarį — pusei melų.

MIRIMAI

Brooklyne Statys Dariui ir Girėnui Paminklą

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI
VALENTAS Petras, 61 metų, JANČIENĖ Morta, mirė Lap

kričio 12, Wilkes-Barre, Pa.
mirė Pittsburghe Lapkričio
mėn. Amerikoje išgyveno KULBICKIENĖ V., 38 metų,
netoli 40 metų. Paėjo iš Čimirė Spalių 5 d., Sao Paulo,
penų k., Vabalninko parap.,
Brazilijoj.
Biržų ap. Paliko nuliudime BAKUTIENĖ Veronika (J ami
žmoną ir septynis vaikus:
šauskaitė), pusamžė, ni irė
. keturis sūnūs ir tris dukte
Lapkričio 11, Chicagoje. —
ris. Lietuvoje yra likę jo se Raseinių ap., Kniecių k.
suo ir brolis. Palaidotas su JOKANTAS Antanas, pusam
bažnytinėmis apeigomis ku žis, mirė Lapkričio 9, Chica
rios atsibuvo Šv. Kazimiero
goje. — Rokiškio ap., Ska
bažnyčioje.
piškio p., Miškonių k. Ame
AKROMAITIS Tanias, mirė 13
rikoje išgyveno 33 metu u
d. Lapkričio, Brooklyn, N.Y. MAKŪNAS Povilas, pusamžis,
BUŠAUSKIENĖ Katrė, mirė
mirė Lapkričio 11, Chicago
Lapkričio mėn., Lawrence,
je. — Trakų ap., Semeliškių
Mass.
Musteinių k. Amerikoje
i
išgyveno 30 metų.
TARASEVIČIUS J., mirė Lap
kričio m’., Lawrence, Mass. PETRAUSKAS Vladas, 55 m
mirė Spalių 16 d. , ChristoBENDORAVIČIENĖ Katrė,
mirė Lapkričio 6 d., Balti pher, III. — Pilviškių par.,
Stanišiuskų k. Amerikoje
more, Md.
išgyveno 37 metus.
TYZENHAUS Tamošius, pus
STRAZDAUSKIENĖ Marcijoamžis, mirė Lapkričio 16 d.,
Komp. A. v an įgaitis
na, 70 metų, mirė Spalių 29,
Chicagoje. — Panevėžio ap.,
Krekenavos p., Mingelionių; Baltimore, Md.
k. Amerikoje išgyveno 27 į PEČUKAS Jonas, 48 metų,
Mr.rgučio Iškilme Lap
Lapkr. 7, Philadelphia, Pa.
metus.
MARKAUSKIENĖ
Ona, 59 m.
d.
kričio 23
VILINSK1ENĖ Ona, 83 metų,
ŽINIOS
mirė Lapkričio 8, Brooklvn,
mirė Lapkričio 6 d., Danvil(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
N. Y.
Chicagiečiai turi dvi skaitle, III. — Punsko par.
ŠILINGAS Jonas, mirė Spalių
tingiausias metuose pramogas, GUMBAKIS Ignas, mirė Spa
10 d., Sao Paulo, Brazilijoj.
lių 14 d., Detroit, Mich.
• NEWARK, N. J. — Dirvoje jau lyg tradicijomis tapusias.
Gimęs Kybartuose.
lijuvo pažymėta kad žymiam Tai Margučio (komp. A. Vana KURGAN Agota, pusamžė, mi-1 ŠEBEDIENĖ Marė, 71 metų,
tautiniam veikėjui V. Ambro- gaičio) pastangomis surengia rė Lapkričio 14, Chicagoje.
mirė Lapkričio 4, Riverhead,
zevięiui suėjo 70 m. amžiaus. mos iškilmės: Lietuvos Ne — Sudargu p., Resgalų kai
L.I. N.Y.
priklausomybės minėjimas ir
mo. Amerikoje išgyveno 36
Turėjo būti pasakyta 75 m.
Amerikos Padėkos Dienos iš metus.
NELAIŽYKIT! 9
9
kilmė
(šymet Lapkričio 23 d.). ZONEL1ENĖ Ona, mirė Lap
© CHICAGO, III. — Kun. Jo
nas J. Jakaitis gryžęs iš Ar Šiųmetinė Margučio pramo kričio 13, Detroit, Mich.
gentinos, kur sako gyvena 40 ga įvyko puošniame vidurmies- PAUKŠTIENĖ Justina, mirė
Lapkričio 8 d., Edwardsviltūkstančių Lietuvių, rinks au čio viešbutyje, Stevens Hotel.
le, Pa.
kas pirmutinei Lietuvių bažny Ši iškilmė buvo paminėjimui
• Daugelis siųsdami laišDzimdzi-Drimdzi į Ameriką at JUSTINSKAS Juozas, mirė 18
čiai statyti Argentinoje.
ke pašto ženklus, seiSpalių, Buenos Aires, Argen
vykimo 15 metų sukakties.
lėja
juos ir lipina priė
—Parnassik Galerijoje Lap Programą vadovavo komp
tinoj. — Šiaulių miesto.
laiško viduje, manyda
kričio 11 d. atidarė dailininko A. Vanagaitis, kuris buvo pats STONIS Juozas, 77 metų, mirė
mi kad iš užlipdyto
A; Skupo aliejinių paveikslų vadovas tų pragarsėjusių juok Lapkričio 3 d., Chicagoje.—
voko ženklai pradings.
paroda.
Raseinių ap., Viduklės par.
darių, Dzimdzių.
Siunčiant pašto- ženk
JUŠKEVIČIUS Blažys, vidur
lus visada įdėkit juos
• CAMBRIDGE, Mass. — Vie VILNIUS, VILNIUS — KAL
amžis, mirė Lapkričio mėn.,
į laišką neaplaižytus,
BOSE
IR
DARBUOSE
tos Lietuviai susilaukė nau
1 dis parodė paminklo planą. PaProvidence, R. I. Paėjo iš
jie
iš užlipyto voko neširdis
sosTėvynės
Lietuvos
! minklas visiems patiko, bet nu- jos gydytojos: Dr. Paulina LuVilniaus rėdybos.
iškris,
ir nereiks su
metų
buvo
tinę
Vilnius
per
19
; nutarta dar sulyg šio plano pa- zauskaitė užbaigė medicinos
’ GINTAUTAS Petras, mirė 2
\
________
plėšyti
ženklelio ban
į
' minklą statyti, palikta valdv- mokslus ir pradėjo gydytojos prispausta plėšraus Lenkti aro
d. Lapkričio, Chicagoje.
dant
paliuosuoti
nuo
negailestingai kiekvienas ŠAKAITIS Kazys, pusamžis,
ATSIŠAUKIMAS J DAYTONO i bai darbą tvarkyti ir gauti praktiką. Ji gimus ir augus ir
popierio
kur
jie
prilip

Lietuviškai darbuotei veikęs
LIETUVIUS
daugiau paminklo projektų iki Cambridge.
mirė Lapkričio 5, Chicagoje.
dyti.
narvelis buvo naikinamas.
Per porą desėtkų metų mu-i; sekančiai konferencijai.
— Raseinių aps., Lydavėnų
Dirvos Administracija.
© SAO PAULO, Brazilija. —
Bet štai, trumpas sukrėtimo!
su troškimas buvo kad Lietu-! Užbaigus svarbius klausimus
p., Palutupio k. Amerikoje
Atgavus
’
Lietuvai
Vilnių,
di

momentas. Aras dingo, Lievos sostinė Vilnius butų atgau-!I kaslink paminklo statymo, įvyišgyveno 29 metus.
deli
skaičiai
Pietų
Amerikos
tuvos. širdis pasiliuosavo. Lie- KUČINSKAS Andrius, mirė 1 DYKAI BANDYMAS
ta. , Dabar tas jau įvyko. Bet i ko riu kimas Paminklo statyVilniaus kraštas atgautas vi-į; mo komiteto, kuris turės visą Lietuvių norėtų gryžti tėvy tuvos ir užsienio Lietuviai nuLapkričio, Shenandoah, Pa. NUO REUMATIZMO
nėn,
bet
dėl
didelio
pabrangi

Mes turim puiki) Me
neapsakomai.
Atgavo
džiugo
sai nualintas. Dabar visos Lie- j tą darbą tvarkyti. Išrinkta
1 BUDRIENĖ Magdalena, 52 m.
todą nuo Reumatizmo,
mo
laivakorčių
negali
gryzti.
savo
istorinę
sostinę
—
Lietuva
tuvos žmonės turi dėti dideles ! sic:
mirė Lapkričio 3, Chicagoje.
kurį noriai pasiųsime
kožnam šio laikraščio
atgavo nualintą, nuvargintą,
pastangas Vilniaus krašto at Jonas šaltis — pirm.,
—
Telšių
ap.,
Gintališkių
p..
• BUENOS AIRES, Argenti
skaitytojui kuris tik
bet su istorinėmis brangenystatymui ir sykiu šelpti Vilnie
Antseinių k. Amerikoje
VI. šabunas — vice pirm.,
pareikalaus. Jei ken
na. — Spalių 18 d., ant gelečiate skausmą sąna
bėmis.
čius brolius-seseris, iki viskas
gyveno 26 metus.
Antanas Gudonis — sekr./ žinkęlio bėgių rastas Lietuvio
riuose, jeigu jie su
Chicagos Lietuviai tuo ne tik
atsigriebs.
stingę, arba labai jau
Jonas Spurga — ižd.,
Juozo Justinsko peiliais suba
slus, jeigu turit ken
džiaugėsi,
bet ėmėsi aktyvaus
Tat ir mes Daytoniečiai pa
Adv. Stephen Briedis — fi dytas ir traukinio nupjauta
tėti kožnoje oro per
PIANO
MOKYTOJA
darbo
—
Vilniaus
krašto
sušelmainoj, štai jums pro
dėkime jiems tą sunkią naštą nansų sekr.,
koja lavonas. Justinskas pa
ga išbandyti paprastą,
Studijavus muzikos konservatori
pakelti, Aukokime visi pagal
Jurgis Karpus ir Juozas
ėjo i.š Šiaulių miesto. Spėja pir.uii. Spalių 31 d. Chicagos joje, praktikuojanti 12 metu mupig'U Metodą, kuris pagelbėjo šimi
išgalės, Nei vienas Lietuvis rys — iždo globėjai.
ma kad tą darbą yra atlikęs Lietuvių Vaizbos Butas įstei- zikoje, teikia piano pamokas pa- tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
neturėtų teisės atsisakyti nuo
Po komiteto išrinkimo per- tūlas Italas, iš ' kurio Justins ge Vilniečiams gelbėti komisi- silavinusiems ir pradiniams, Pa- Pakeli,
7 dienoms DYKAI IŠBAN
au kavinio, Tai yra šventi ir skaityta visų dalyvavusių or- kas paveržęs meilužę Lietuvai ją., su kitų organizacijų atsto- mokos privatiškai arba mano na- DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
daugiau, tą galėsit daryti už ma
47)
va; S; laikė pasitarimą ir nuta- muose:
sykiu Lietuviška broliška par ga; izacijų vardai ir delegatu i tę.
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
rinkti
aukas
ir
teikti
pagalre
eiga. šiuo darbu privalo rū vardai, taipgi palikta po vieną;
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
MfSS D. BAKŠAITĖ
musų kaštais. Pasiuskit savo var
bą Vilniaus kraštui per Lietu3839 Vinevvood avenue
pintis organizuota spėka, drau-l dėl 3gatą iš kiekvienos organidą ir adresą tuojau i
DETROIT,
MICH.
gijos ir kuopos. Taipgi ir iš j zacijo's, kuris privalo padėtij | teritorija, kur yra didelių Lie vo ; Raudonąjį Kryžių, Tam
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X S
Telefonas TYler 6-4277.
2708 W. Farvvell Avė. Chieago. Iii.
iždų prašoma skirti po keletą' darbuoti Paminklo komitetui, i tuviškų organizacijų ir turtin išrinkta komisija tą patį vakagų Lietuvių, privalo apsiriboti ra sudėjo $50.
dolarių. Tai padarę galėsime;
J. šaltis. Pirmininkas.
4
Lapkričio 4 d. tos komisijos
sakytis kad mes atlikome Lie- i
Antanas Gudonis, Sekr. i šiam paminklui fondą kelti sa
P.
J.
KERSIS
vo
plote.
Clevelandiečiai
dide

trusu
buvo
surengta
šokių
va

tu viską pareigą — sušelpimui i
Organizacijos ir pavieniai i lėje didumoje sudėjo Lietuvių karas, pelną skiriant Vilnie
809 Society for Savings Bldg.
brolių Vilniečių.
Telefonas:
Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
asmenys norėdami prisidėti šį iį Kultūrinio Darželio įrengimui čio ms.
J. A. Urbonas, i
darbą paremti aukas siųskit i• savo išgalėmis ; PittsburghieNorėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Sandariečių moterų pastan
£ tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
iždminmui,
Jonas
Spuiga,
P
01
^jeiai
taip
pat
savo
pastangomis
gomis,.Lapk.
17,
18,
19
d.
su

® OI. A N DUJOJ E karvės ap Jelferson Sta., L. I. N. Y.
i
apdraudos-insurance reikaluose.
j sudarė didumą pinigų Lietuvių rengta bazaras, kurio pelnas s įvairiem
velkamos tam tikromis jekėPerku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
Aukos bus skelbiamos spau- Kambario fondui; Chicagiečiai nuskirta Vilniečių reikalams. y%
X
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
mis apsaugojimui jų nuo šal d oje. Informacijų apie pamin4
%
kitės
į
mane
telefonu
arba
asmeniškai.
pastate
Dariui-Girėnui
pamin

Lapkričio 10 d. Chicagos Lie
to ir drėgno žiemos oro.
klo reikalus rašant adresuokit: klą savo pasiaukojimu.
tuvių Auditorijoje Įvyko pra
Dariaus-Girėno Paminklo
Kitas kolonijas reikia palik kalbos apie Vilnių ir Vilniaus
Statymo Komitetas,
ti rėmimui, aukojimui vienam šelpimo reikalą. Kalbėjo Lie
Sekr. A. Gudonis,
dabartiniu laiku didžiausiam tuvos konsulas P. Daužvardis,
Keliaukit Vikingą laivais 28J Union Axve. Brooklyn, N.Y. ir būtiniausiam tikslui — Vil dienraščių redaktoriai ir kiti.
NUO REDAKCIJOS: Brook- niaus krašto gyventojų šelpi
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
Br. Gediminas.
i
Per Cothenburgą, Švediją.
lynas
ir
Didžiojo
New
Yorko
I
mui.
IR BALSAMUOTOJAS
Laivų išplaukimų tvarkrasi
tis ir laikavorčių kainos su
6522 Superior Avc.
HEnderson 9292
teikiama nemokamai. Krei
t
pkitės į musų
Skaitykit “Margutį”, komp.
tus agentus ar
A. Vanagaičio leidžiamą mu
1 autinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas
musų raštine.
zikos žurnalą. Eina du kar Nss
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Į LIETUVA

t
Nikodemas A. Wilkelis I

SLA NOMINACIJOS

Tamstos kelionei niekas ne
patarnaus geriau prisirengti,
kaip Tamstos vietinis lai va
korei ų agentas.

Svvedish American Line

i
si I West 51sf St.

New York, N. Y.

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

MARGUTIS

tu į mėnesį. Kaina metams
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

•MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.
Chieago, IR

The Wilkelis Furniture Co.

i

Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.

ENdicott 2343

N. A. W1LKELIS

Sa.’ininkas

JURGIS

.

ARBUCKAS

Vedėjas

1

I
1

Kelione
po
Musų
Lietuvą
Dirvos Jubilejinis
Rašo ONA KARPIUS.

kepti be plaktuvo ir tuzino ki
tų moderniškų prietaisų.
Na ir taip užtruko visas po
pietis iki iškepiau pajų ir kek
są.
Vėlai po pietų nuvykom į
miestelį pas tetą Karaliną, ku
ri turėjo parengus mums puo
tą. Mudvi buvom taip persivalgiusios. valgant visą dieną,
tačiau nenorėjom užgauti tetą
atsisakydamos2 taigi ir vėl tu
rėjom valgyt. Pusbrolis Jo
nas paskui savo vežimu par-

vežė mus namon, ir vėl pasi
baigė kita diena.
Rytoj sekmadienis ir mes
visi pasirengę vykti į bažnyčią
Ramygalon. Brangi Katriutė
pradžiugino mus pasakydama
kad rytoj vakare ji surengė
mums pokilį, tikras Lietuviš
kas kaimo vakaruškas. To tai
mudvi ir norėjom, nes nors iš- ■
buvom Lietuvoje virš du mė
nesiu, o dar nesam matę kai
miškų vakaruškų.
(Bus daugiau)

ti didelį pečių, nuo ko virtuvė
abai įkaista, paskui reikia iš
•
valyti
anglis, ir tik tada gali
pakepti pajų ir pyragą. 'Pa
LIANT RUGIUS. LIŪDNA
jus visai nusisekė, bet pyra
ISTORIJA PALIKTOS IR APLANKOM SENĄ KUNI gas (keksas) tai negaliu sakyt,
GIŠKIŲ KAIMĄ. VĖL AT- nes čia visos reikmenys buvo
UŽMIRŠTOS ŠEIMOS.
SILANKOM
RAMYGALOS prieš mane, nesu apsipratus
RUGP. 12, Penktadienis.
MIESTELYJE.
Visi Dirvos skaitytojai, bendradarbiai, draugai, Šiądien po pusryčių mes išva RUGP. 13, šeštadienis. —
žiavom į Ramygalą palankyti
prašomi talkininkauti — agituokit savo draugus tetą Karaliną ir Joną. Diena Ukėje taip ramu, ir rodos nie
kas Čia neturi ką veikti. Nuo
buvo šilta ir skaisti, juos ra musų atvykimo viskas ką mes
t
skaityti Dirvą, išrašyti ją savo artimiems
dom kuliant rugius, gera ku visi veikėm tai sėdinėjom ir
liama mašina, kurią jie mato valgėm ir kalbėjom, miegojom.
ir giminėms Amerikoje, Lietuvoje ir
mai nusinuomavo tai dienai. Bronė priėjo išvados kad kuo
kito pasaulio dalyse gyvenantiems.
Jiems gelbėjo keletas vyrų ir met atsilanko svečių, ypatingai
moterų, šiaudai ir pelai iš ku iš tolimo užjūrio, tai visiems
liamos mašinos per didelę ger tampa šventė, niekas nieko ne
JŪSŲ TALKA LABAI BUS ĮVERTINTA
klę buvo metami laukan į krū dirba. Tas nuolatinis ( valgy
vą, o motoras ir sukami pla mas mus nuvargina, ir jaučia Lietuvaitės vis labiau
taus diržo ratai ūžė. Mudvi mės nuolat persivalgiusios, nes puošiasi tautiniais dra
nenorėjom jiems trukdyti jų ištikro negaunam jokio prasi- bužiais. Moterys Šaulės
darbo, taigi sakėm palauksim mankštinimo; jeigu norim kur gražius Lietuvaičių dra
iki pabaigs. Teta Karalino at nuvykti tuoj pakinko arklį į bužius išpopuliarino po
nešė mums pagalvių ir paklo vežimą, nabagas arklys prisi- visą Lietuvą. Čia ma
dę ir nuvedė mus į atvirą lau mankština, o mes tik sėdim ir tomas Kybartų šaulių
ką prie upelio, kur galėjom il gaunam pamasažuoti kratymu moterų būrys.
sėtis ir snuduriuoti iki jie ap ratų važiuojant per grumstus
sidirbs. Kai jau nusibodo il ir akmenis ant kelio.
PRAŠO REMTI
sėtis ir žiūrėti į besiganančias
Bet šiądien mes ėjom pasi
karves kitoje upelio pusėje su vaikščioti į seną Kunigiškių
VILNIEČIUS
gryžom atgal pažiūrėti jų be kaimą, kur namai yra nusenę
(Kas greičiau išsirašys tas ilgiau Dirvą gaus
sidarbuojančių, bet jie tik pu ir sulindę į žemes; šiaudinia
KAUNAS. — Tikimasi kad
už tuos pačius pinigus — $2.00. Skubėkit.)
sę darbo tebuvo atlikę. Tada sĮogai taip žemai kad jie ne’
neliks
nei vieno Lietuvio ne
mes nuėjom į sodą netoli na žemę siekia. Ši kaimo dalis
mų ir pasitiesėm savo paklo yra toli už miškelio. Čia Bro tik Lietuvoje bet ir užsieniuo AZILNIEČIŲ ir sostinės išvadavimas buvo musų ir svadę vėl. čia mus aplankė tūla nė turėio smagų pasimatymą se bei užjūriuose kurs tuo ar * jonių ir pastangų tikslas per devyniolika metų. Jų
Subonienė, kuri seniau gyve
jos tėvo senu draugu, ku kitu budu neprisidės prie par- išvadavimas buvo Lietuvių tautos garbės ir Lietuvos gy
IRVOS 25 metų Jubilejinis Vajus prasidė no Amerikoje, ji palaikė mu su
ris labai džiaugėsi gavęs ją pa reigos Vilniui. Tikrasis kelias vybės uždavinys. Daug tam energijos 'pašvęsta, daug
draugystę per tūlą lai matyti, ir kuris klausinėjo jos
jo. Kadangi 1940 metais sueina 25 me dviem
ką ir atnešė mums užkandžio daugybės įvairių dalyku apie Lietuvių tautiniam susiprati neramių dienų pergyventa.
Dabar kai jau ir Vilnius ir didelė dalis Vilnijos su
tai nuo pradėjimo eiti Santaikos, kuri ne laiko praleidimui, šviežių agur Ameriką ir, žinoma, apie jos mui ir Vilniaus meilei parody
kų su medum. Tai nauja Lie tėvą ir šeimą, apie ką papras ti yra vyriausybės išleista Vil gryžo prie Lietuvos, pasveikinkim Vilniečius ištiesto
trukus buvo pakeista į Dirvą, tai visas 1 940 me tuviška kombinacija, kuri bu tai kiekvienas įdomaujasi. Bu niaus paskola, kurios lakštus mis bet ir ne tuščiomis rankomis. Juk gerai žinom ką
vo gana gera, nors išsyk mu
smagu pas juos paviešėti ir jau galima užsisakyti.
Vilniečiai pergyveno, žinome tat ir neužmirškime kad
tas bus Dirvos Jubilejinis metas. Aišku, taigi, dvi abejojom, nes niekad nebu' vo
apžiūrėti tas visas vietas kur
Lietuvos Aidas rašo kad , jiems trūksta visako: drabužių, mediciniškos pagalbos,
vom valgiusios agurkus su me
kurie dabar išsirašys Dirvą, tie skaitys ją kitais dum. Subonienė paskiau užsi-' jos tėvas praleido savo kūdi butų visai natūralu ir teisin net maisto. Palengvinkim bent dalį jų vargų. Tegul
kystę.
> .
mus į savo namus gre
Kuomet mes sugryžom j sa- ga per atstovybes ir konsula jų ir musų džiaugsmas bus visuotinas: rengdami Vil
metais, reiškia bus Jubilejinio meto skaitytojai. kvietė
timame name. Ji gyveno A-; vo namus aš sumaniau iškep tus, ar užsieniuose veikiančias niaus atvadavimo iškilmes, savo dovanomis^nušluostyki
DVIDEŠIMTS PENKI metai sugyventi mu merikoje, taigi jos namuose ir ti Amerikonišką obuolių pajų Lietuvos piliečių organizacijas me jų vargų ašaras, — savo brolišku, nuoširdumu leis
viskas bendrai tą aiškiai įro
pyragą-kėksą, laiko paįvairi
kime jiems pajusti laimingesnės ateities tikrovę.
sų išeivijos laikraščiui yra ilgas laikotarpis, todėl do. Ji yra siuvėja ir iš to pra rį
nimui. nes diena rodės tokia il paraginti ten gyvenančius Lie
Vilniaus sugryžimo faktas, Vilniaus istorinių pa
ga ir čia nėra kas daug veik tuvos piliečius pagal savo iš
tą faktą privalo įvertinti musų išeivijos veikėjai, gyvena, nes yra našlė.
Jau buvo vėlai po pietų ir ti, ypatingai po to kai mes vi gales prisidėti prie sėkmingo minklų paslaptinga kalba, Aušros Vartai, Basanavi
organizacijos ir visuomenė.
saulė leidosi kai jie baigė ja sada buvom taip užimtos ir Vilniaus Paskolos sukėlimo. čiaus kapas, ateinančių Kalėdų šventadieniškoje nuotai
vus kulti, grudai buvo supilti vis kur nors eidavom.
Nes “kiekvienas Lietuvos pi koje te neaplenkia nei vienos Lietuviškos šeimynos, te
Kaip kitaip galima laikraščiui atsidėkoti už'■ į maišus ir sustatyti gatavai
Katriutė visame pagelbėjo, lietis, kur jis begyventų, turi neaplenkia nei vienos kolonijos.
į malūną sumalti į parūpindama man kepimui rei
jo 25 metų tarnavimą Lietuvių tautai? Viskas, išvežimui
Pradėję nuo Spalių 10-tos rupesiais pilnų džiaugs
miltus. Jonas ir teta Karali- kalingus dalykus,^ bet kuomet jausti kad nepakanka naudotis
ko mes prašome — tai visų savo skaitytojų, gerosi na pagaliau nusivedė mus į sa mes pradėjom kisti malkas į vien teisėmis, bet reikia savo mo simfoniją, tęskime ją toliau minėdami Vilniaus sunamus, kur pavakarienia- pečių, aš beveik gailėjaus pra valstybei atlikti ir pareigų, y- gryžimą, ne tam kad pasigirti, bet tam kad pagelbėti
valios Lietuvių, platinti Dirvą tarp savo draugų, vo
vom ir kiek laiko pasiviešėjom, dėjus. nes visai nedasiprotė- patingai tais momentais kada pagalbos reikalingiems Vilniečiams.
giminių. Užrašykit Dirvą Kalėdų dovanų savo> o paskui Jonas pakinkė savo jau koks darbas yra ką nors valstybei visų jos piliečių pa
P. ŽADEIKIS,
ristą žirgą į vežimą ir išvežė kepti ūkyje. Namie iškepti
artimiems čia Amerikoje arba Lietuvoje. Ji lan' mus atgal į Kunigiškių dėdės pajų yra tik valandos laiko rama yra reikalinga.”
Lietuvos Atstovas.
Elta.
Washington,
D.
C.,
Lapk.
20.
L
Juozo
namus.
Jis
išbuvo
.
ai
klausimas,
tik
degtuką
priki

kys juos — ir primins jiems apie jus — per ištisą
.y.
*
■ mumis beveik iki vidurnakčio šus prie gaso gasiniame pečiu LIETUVOS kariuomenės į
metą.
ir paskui išvažiavo, kad mes je, o kai kepimas užbaigtas Vilnių įžengimo momentus vi
Lietuvos Pasiuntinybės Pasveikinimas Vilniečiams
galėtume eiti gulti. Jis mums gasą užsukai ir už valandos
sa
eilė
Lietuvos
dailininkų
pie

patiko,
gražiai
išrodo,
aukštas
$30.00
virtuvė atvėso lyg kad nieko
Ministras p. žadeikis ..............
Dirvos platinimui budai yra šie:
ir stiprus, draugingas ir šne nebūtų įvykę, čia reikia įkur- šia meniniais paveikslais.
20.00
Marė žadeikienė ......................
kus. Jo atviras išsikalbėjimas
1.00
Mirga-Zita žadeikytė (7 metų)
1. Atnaujinkit patys savo prenumeratą ir parodė jo pasipiktinimą tėvu,
10.00
Albina
Adžgauskaitė
..............
pasidarykit jos skaitytojais vėl per 1 940 metus. kuris paliko jo motiną su juo
Pasirinkimas puikių
2.00
dar mažu kūdikiu, ir visiškai
Elzbieta Mazauskaitė ..............
Garbe mums pasigirti kad turim daugybę tokių* užmiršo per tuos sunkius me
1.00
James Hawkins .......................
naujų sieninių
tus.
Klausė
jis
musų,
kas
ten
prenumeratorių kurie skaito Dirvą nuo pat jos
$64.00
Bendrai .......
tokio Amerikoje gali būti kad
Kalendorių
įsisteigimo. Palaikykit ir jus savo tokį neper žmonės užmiršta savo šeimas.
Ir jūsų giminės Lietuvoje ir Gamta Jus IŠGYDYS!
Jis negali suprasti kaip kas
traukiamą skaitymo rekordą.
kitur mėgs “Dirvą” — tik iŠ- Z ŽOLIŲ ARBATA sudaryta iš Įvai
nors galėtų palikti žmoną su
rašykit ją jiems: $3 metams rių žydinčių žolių, žievių, šaknų, žie
išvažiuoti į tą turtin
Kurie prieš pabaigą metų atnaujins prenu kūdikiu,
gą šalį Ameriką ir niekad ne
dų ir lapų yra geriausia ir pasek“DIRVOS”
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI mingiausia nuo daugelio vidurinių
meratą, gaus dovanų puikų sieninį 1940 Jubileji- prisiminti jų net laišku, čia
jie išgyveno vieni sau per eilę
1940 Kalendoriai
GREITAI PALENGVINAMI ligų kaip tai nuo skilvio nevirškini
nį Kalendorių (pridėkit* I 0c persiuntimo kaštų). metų, ne tik pergyvendami tą
mo, išpūtimo, dieglių, gazų, galvos
•
<
po 25c.
desperatišką sunkumų periodą
Nekentekite bereikalingai raumenų
svaigimo, riemens, stokos apetito;
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
geriausia vidurių valytoja.
2. Visi seni skaitytojai prašomi gauti nau laike pasaulinio karo, bet ir
nepaprasta palengvinimą
—1 Amerikos Vėliava su Ereliu ir pasiekė
stengdamiesi pasidaryti pragy
Pirkdami žolių arbatą žiūrėkite
reumatiškų
skausmų,
strėnų
raumenų
kitų tautų vėliavomis (yra ir
ją Dirvai skaitytoją. Toks skaitytojas gaus ka venimą, o jo tėvas niekad ne
kad
butų vardas: FLORAL HERB,
skaudėjimų,
išsinarinimų
ir
šiaip
rau

Lietuvos vėliava)
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
tai visada gausit gerą vaistą. Vie
lendorių dovanų, bet neriekia siųsti I 0c. (tas pa pamano apie jį ar savo žmoną,
___2 Lietuvaitė su Vėliava (ProPain-Expelleriu. Šis sensacingas linikurie palikti patys vargti, o
nas pakelis 50.; du už 80c; 3 už $1.
gress).
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
liečia naujus, kurie dar nėra Dirvos prenumera jis gal puikiai gyvena, ką jie
Rašykite:
(47)
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonDYKAI
—3 Mergina su Arkliu
gali žinoti. Tokius nusiskun
kučiu jau išparduota. Todėl neati
toriais) .
FLORAL HERB COMPANY
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
dimus aš girdėjau nuo dauge
nuo dabar
—4 Mergaitė su dideliu šunim
Dept. D,
Box 74,
Covington, Ind.
Pain-Expellerio. Reikalaukite Painlio kitų -su kuriais tik susiti
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
(Paaiškinimai
bus
pridėti)
___5
Ūkės
scena,
vaikučiai
ir
Obe

3. Padarykit Dirvą nuo savęs dovaną sa kau, 'jie visada klausinėja kas
iki
lės
galėjo atsitikti su jų broliais,
-SJIi
« ■ i» ■ ■ « b ■ ■ ■ i ■ » ■ ■ i j i ai a j i ■ ■ ■ ■ > « ■ i« ■ ■ ■ » ■ * ■ .
viems artimiems, prisiunčiant $2.00.
Naujų Metų
6 Ūkės vaizdas su tvartu ir
seserimis, žmonomis, vyrais.
galvijais
Pasveikinkit Saviškius Draugus
Tokiame atvejuje aš šiuomi
visiems
J
___ 7 1Namas gėlynuose ir laukai
norėčiau pareikšti savo mintį
Amerikoje ir Lietuvoje —
tokios rūšies žmonėms: jie
kurie tuoj
___ 8 :Namas ir gėlynai su vaikais
■
etuviškai!
Dirva yra JŪSŲ laikraštis, gerbiamieji skai turėtų gėdytis tokio savo pa
___ 9 :Malūnas mėnesienoje
atnaujins
sielgimo, palikimo savo bran
tytojai. Jus ją leidžiat, metas iš meto, savo pi- gių šeimų ir visiškai užmirši
___ 10 Viduržiemio scena
Dirvos
tytojai. Jus ją leidžiat, metas iš meto, savo pi mo apie jas. Ar musų gyve
__ u Medžiotojai ir briedis prie
nimas Amerikoje yra lengvas
upelio
prenumeratą.
vo gyvavimo metą. Jums turi būti malonu kad ar taip pat varginga kova už
___12 Gražuolė kailiu apsisiautus
turėtume nors kartą į
Dirvą pamėgtų ir visi kiti Lietuviai, taip kaip jus būvį,
—13 Gražuolės atvaizdas
metus, jeigu negalim tankiau,
BŪTINAI PRIDĖKIT 10c
parašyti jiems suraminimo lai
pamegot.
RELIGIŠKI VAIZDAI
PAŠTO ŽENKLAIS
škutį, arba nors pasakyti kad
__14 Šventoji Šeima
PERSIUNTIMO
Siųsdami prenumeratą, naudokit Dirvos ga dar esam gyvi ir sveiki ir pri
KAŠTŲ.
simenam juos.
Kiek daug
__15 Kristus Alyvų Darželyje
tavai spausdintus vokus, kurių skaitytojai turi po žmonių Amerikoje esu mačius
—16 šv. Juozapas ir Kūdikėlis
LABAI GRAŽUS — TIK PO 5c.
kelis. Visada įrašykit laiške kiek pinigų siun kurie pakrato rankas tik pa
Jėzus
»
minėjus jų gimines Lietuvoje,
Skubėkit tuojau užsisakyti sau Kalėdų ir Naujų Metų
___17 Kristaus Šv. širdis
čiat ir už keno prenumeratą, taipgi būtinai Įdėkit atsakydami kad kaip tik jie
DIRVA
linkėjimų puikias korteles (viena kortelė tinka Kalėdų
—18 Popiežius Pijus XII (dabar
ir Naujų Metų šventėms), šymet turim labai puikių,
6820 SUPERIOR AVĖ.
pilnus antrašus savo ir tų asmenų kam Dirvą už parašo jiems tie tuojau prašo
pinigų. Be abejonės, jie Lie
10 centų vertės kortelių, parsiduoda po 5c. viena.
tinis popiežius)
CLEVELAND, O.
rašot. Ant voko irgi svarbu kad užrašytumet sa tuvoje nesupranta musų sąly
___ 20 šv. Teresė
Paštu nesiunčiam mažiau kaip 6. Užmokestį prigų, jie įsivaizduoja kad mes
vo antrašą.
siųskit viso 35c pašo ženkleliais (persiuntimui 5c.)
pertekliuje gyvename, bet to
___ 21 Angelas Sargas
dėl mes privalome pasakyti
SIŲSKIT SAVO LINKĖJIMUS Į LIETUVĄ ŠYMET
___ 22 Kristus Vaikelis
jiems teisybę ir paaiškinti kad
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
ANKSČIAU (nes laiškams nueiti ima 3—4 savaites)
(Pažymėki! kurių ir kiek norit, ir
kiekvienam reikia sunkiai dirbt
99
pridėkit
po
30c.;
iš
tų
5c
skaitosi
už tai ką turi. Ne visi gimi
u D IR V A.
DIRVOS KNYGYNAS
persiuntimo kaštų. Galit siųsti paš

einasi ir tik užtikrinimo kad
dar savųjų neužmiršot, kad pri
simenat juos, nes paeinat iš to
RAMYGALOJE MATOM KU- paties kraujo.
(Tęsinys iš pereito nr.)

Vajus

Dirva nuo dabar
iki 1941 m. tiktai . .

$2

Pasveikinkime Vilniečius

D

*

1940

Kalendoriai

Kalėdoms,
Naujam Metui
Sveikinimai

6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

nės Lietuvoje yra vienodi, nekurie nori tik žinoti kaip jums

6820 Superior Avenue

to ženklais po 2c—3c—5c.)

•J •

Cleveland, Ohio
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DIRVA

4

Ne taip Baisu kaip
Piešia

' )

&

Kai kurie musų laikraščiai
(Draugas, Darbininkas) neturi
jokio pasitikėjimo Soyietijos
sutartims ir pažadams. Gali
6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
būti, ateitis jų nepasitikėjimą
jjnnmrm nrnimm
pateisins, nors praeitis nepa
teisina.
Naujienų korespon
e
dentas Lietuvoje, taip pat, ne
mato dar nieko baisaus. Jis
C KAITANT žinias apie paskendimą Lietuvos trijų prekinių laivų Lietuvis įgauna tam tikrą nusiminimą: (Spaudoje Pasidairius) sako: “Tiesa, Estija daug savo
savarankunp prarado, bet kul
tai nuostolis Lietuvai. Kiti sako net, kam leisti laivus
Rašo Vyt. Sirvydas.
tūriniai ir tautinai, dalinai valį jurą į pavojus, geriau laikyti juos namie.
stybiniai ir ūkiniai dar ji saDalykas tame: Lietuva turi išdirbus savo produk
varankiai, bent apytikriai’, gatams rinką užsieniuose, ypatingai Anglijoje, ir nori ją Lietuviai Argentinoje
lės tvarkyti savo vidaus gypalaikyti. Taipgi Lietuvoje paruošiami eksportui pro
Amerikon
grįžo
Marijonas
venimą.
Latvija ypatingai
duktai, kuriuos reikia išvežti, nors imant riziką. Ne
misionierius
Kun.
J.
J.
Jakai

savo likimu susirupinusi. Kiek
lengva išnaujo rinką surasti, na o sulaikius eksportą
tuoj žymiai nukentėtų viduje tie kurie gamina arba au tis, kuris su Kun. Vengru ir ramesnė Lietuva.”
Andrišiu buvo išvykęs Argen Kitu sykiu tas pats kores
gina eksportui reikmenis.
Dėl laivų skendinio nenusiminkit: viena, laivai ap- tinon, Lietuvių tikybinius rei pondentas sako: “Sovietijos
drausti, antra gi, Lietuva prieš kelis metus neturėjo nei kalus sutvarkyti. Jis Draugui valstybės interesų požiūriu jos
vieno jūrinio prekinio laivo, šią vasarą gi jau turėjo 11. papasakojo kad Argentinoje reikalavimai visai suprantami
Praeis karas, Lietuva vėl atsistatys savo prekinį laivy esą 40,000 Lietuvių, kurių 12,- ir net pateisinami.” Pripažin
ną, ir trumpu laiku įsigys ik tokių laivų kurie atvyks į 000 gyvena sostinėje, Buenos damas, kad Pabaltijo valstybės
Aires. Lietuviškų tikybinių or i čia daug pasiaukojo, koresyonpačią Ameriką!
ganizacijų ten nebuvo, ir to dentas sako, jos betgi išvenk ė
O
dėl daugelis, sako, “atprato •' karo pavojaus iš Vokietijos puA7ILNIŲ atgavome, nors dėl sąlygų kokiomis atgavi- nuo tikybinių pareigų ir pasi 1 sės, ir išvengė karingo Rusų
* rnas tapo galimas daug prisirupinom, prikalbėjom davė komunistų įtakai.” Ta įžengimo. Sako: “Bet Pabal
ir pridarėm išvadų. Bet VILNIŲ TURIM ir privalom čiau, daugumos Lietuvių už tijo valstybių tautiniai reika
rūpintis jį su visa kartu atgauta Lietuvos teritorija iš darbis toks mažas, kad savo lai nebus skaudžiai pažeisti. O
laikyti. Toliau aimanuojant, jieškant šian ir ten prie mis pajėgomis bažnyčios ne- tas labai svarbu. Socialiniu
kabių, net darant priekaištus Lietuvos vyriausybei, ne pasistatys. Todėl Kun. Jakai požiūriu, jei bus įvesta refor
ką pagelbėsim Lietuvai nei Vilniečiams.
tis atvyko Amerikon gauti au mų, tai jos neišvengiamos ir
Visa Lietuva džiaugsmingai pasiėmė Vilnių ir deda kų šitam tikslui.
kai kuriais atvejais net būti
visas pastangas'atgautą sostinę ir kraštą kuogreičiau?
nos.”
sia sustiprinti, pastatyti ant kojų.
Korespondentas, tačiau, nu
Vilniaus kraštas juk yra atsilikęs kraštas keliariorodo, kad karas dar tęsiasi, ir
pai imant: ir žemė ten nederlinga, ir ūkiai užleisti, ir Dėl Trijų Sąrašų
galutinų nuosprendžių dar ne
dvarų žemės dar tebėra kelių ponų rankose, ir ekspor Vilnis mano buk trys kandi davė.
tui tinkamų produktų ten nėra; kartu Vilniečiai buvo ir datų sąrašai SLA Tarybos Z. Jankauskas (Philadelphiedvasiniai nuslopinti, suvaržyti, jų Lietuviškumas pasi rinkimuose atsiradę dėl “aro i tis) tuo klausimu Vienybėje
liko nuo Lietuvos keliais desėtkais metų, reikia gelbėti gantiško demonstravimo savo ■ pasakė: “Amerikos Lietuviai
jiems visame pasivyti laisvai gyvenusią Lietuvą.
izoliacijos”. Vilnis, matyti, iš privalo rimtai į reikalą žiūrėti,
Pirmiausia parama reikalinga tai žmones aprūpin piktumo net Lietuviškų žodžių susilaikyti nuo piktos valios ir
ti maistu ir tam tikromis reikmenimis. Aukos būtinai neteko savo minčiai pareikšti. norų, kad neerzinti ir nedarreikalingos ir aukų rinkimas ir siuntimas iš Amerikos Sąrašų atsiradimas aiškus kiek kyti santikių kurius Lietuva
neturi būti sulaikytas. Parodykim savo džiaugsmą Vil vienam SLA nariui: socialis su didžiuoju kaimynu sudarė.”
niaus atgavimu ištiesdami Vilniečiams savo šiltą bro tai ir komunistai Susivieniji-Į
lišką ranką!
mą nori visaip išnaudoti, tau- i PER tris menesius si ą, vaPadarykit savo Kalėdų dovaną Vilniečiams! Siųskit tininkai nori jį išlaikyti, didin sąrą
garlaiviai Nemunu, kurių
per savo vietinius komitetus, per konsulatus, per redak ti ir tvarkon suvesti, nes jie •kursavo
13—14, pervežė apie
cijas.
Susivieniųimą įkūrė, ugdė, ir 168,000 keleivių. Susisiekimą
jam daugiausiai pasišventusiai jie palaikė tarp Kauno-Sudargų ir Kauno-Babtų.
D YTINĖSE valstijose šiuo tarpu eina įtemptas tauti- dirbo.

Vincas Kudirka-Kapsas
Paraše P. J. Žuris (Paminėjimui 40 metų Dr. V. Kudirkos mirties)

Il'jjtkd

KAS KĄ RAŠO

nes srovės konsolidavimo darbas. Asmeniniai ne
susipratimai kokie tarp nekuriu musų veikėjų buvo, ta
po palaidoti, ir visi tautininkai susispietė aplink dien
raštį Vienybę varymui naudingo tautinio darbo.
Tautinė veikla plečiama Didžiojo New Yorko plo
te, toliau net iki Maryland valstijos pietuose, ir iki Čonnecticut šiaurėje. Kaip tik ten bus apsidirbta, naudin
ga butų siekti dar toliau į šiaurę ir pasidarbuoti Massachusetts valstijoje. Ten altiniams tautiniams veikėjams
reikalinga inspiracijos ir patarimų.
Vakaruose, gera tautinė valia ir draugiškumas pa
skleista apie Dirvą ir Margutį susispietusių veikėjų ei
lėse ir visuomenės tarpe jau kiek anksčiau.
Taip tai Tautinės Tarybos prieš kelis metus pradė
tas tautinės srovės vienijimo ir stiprinimo darbas pa
tiekė gerus vaisius.
ITALIJA drąsiau ir atviriau pareiškė Sovietų Rusijai|
* kad nesikėsintų eiti toliau su savo įtaka: kad nelystų
tą įtaką plėsti Balkanuose. Jeigu Sovietų šį rudenį už
simotas savo įtakos plėtimas ir baigsis Baltijos šalyse,
tas išeis į sveikatą visai Europai. Tada nei Baltijos ša
lys nebus perdraslai slegiamos. Jeigu Maskvos įtaka
eitų tolyn ir platyn, butų bloga visiems.
•
©
Ą ME RIKOJE kilo papiktinantis juokas kai Sovietų carai pradėjo plėsti propagandą prieš Suomiją, skelb
dami buk ta mažytė Sovietų kaimynė ruošiancisi karui
prieš milžiną Rusiją! Suomija visomis pastangomis no
ri atsikratyti Maskvos perdaug toli siekiančios “apsau
gos”, ir rimtai, bet atkakliai veda derybas su Sovietų
vyriausybe. Sovietų vadams gal būt jau nusibodo aiš
kinti savo liaudžiai kodėl jie nepadaro sutarties su Suo
mija, tai jie paskleidžia propagandą buk Suomija, “im
perialistinių valstybių remiama”, norinti kariauti prieš
Rusus ir net užgrobti dalis Rusijos žemių! Tada, jeigu
Maskva puls Suomiją, Rusų mužikų širdyse nebus jokio
pasigailėjimo tai dorai, nekaltai tautelei.
Ko Maskvos carai spraudžiasi į savo mažųjų kai
mynių teritorijas? Kodėl savo apsigynimo punktų ne
įsteigia savo pusėje, kad ir prie pat tų mažų valstybių
sienų? Juk skirtumo beveik nėra, kuomet tos šalys to
kios mažos, ar lėktuvų stotys bus vienoje ar kitoje pu
sėje sakysim dabartinės naujos Lietuvos-Rusijos sienos.
©

Į ENK.AI, nedrysdami akių pakelti ir į 'Čekus pažiurčti, tačiaū., rado gana drąsos kalbėti apie susitaiky
mą su Čekais. Kai pienas palietas, kai didumoje iš
Lenkų kaltės abi tos valstybės Hitlerio sumintos, dabar
Lenkai jau susiprato....
Tarp Lenkų ir Čekų skirtumas tėra toks kaip tarp
Žemaičių ir Aukštaičių musų tautoje. Jeigu jų vadai
butų mokėję anksčiau susitaikyt dvi gerai ginkluotos
valstybės katu Lenkija ir Čekoslovakija nebūtų buvę
taip drąsu Hitleriui užpulti.

MANO MEILe
Myliu aš tėvynę, mėlyną jos dangų.
Man balti berželiai artimi ir brangus.
Myliu aš žemelę išpurentą, juodą,
Nes tik jai Lietuvis viską atiduoda:
Atiduoda meilę, atiduoda širdį.
Musų žemės balsas Lietuvą pravirkdė.
Myliu aš kalnelį, ežerėlį, šilą....
Lietuvą tėvyne mes visi pamilom.
Mes pamilom dainą, dainą artojėlių,
Skambančią pajūryj ir prie Nemunėlio.
Tat gyvuok per amžius tėviškėle musų, —
Nepriklausomybės mes gynėjai busim L
“J.U.”
B. Sadauskas.

RUDENĖLIS
Rudenėli pilkaskverni,
Koks tu murzinas esi!
Čirška žvirblis, krankia varna —
Tavęs baidosi visi.
Kur ,tu žengsi, kur užkilusi,
Ką beveiksi mus laukuos?
Apkabinęs žalią pušį
Jis jai plaukus pašukuos.
Nešukuoki, rudbarzdėli,
Savo pirštais atšiauriais;
Dar šypsosis pievoj gėlės,.
Vasarėlė dar pareis.
Rudenėli pilkaskverni,
Tu ne draugas mums esi!
Čirška žvirblis, krankia ’ varna:
Laukiam vasaros visi!

Bet neparlekia, negryžta
Joks paukštelis iš dausų....
Margos gėlės nepražysta
A nt šalnos baltų kasų....
“J.U.”
L. Žitkevičius.

Tautos Laisvės Pranašas — kuris Pats tos Laisves Nesulaukė
(Dr. Vincui Kudirkai Paminklas Suvalkų Naumestyje)
KĄ KUDIRKA MUMS PALIKO

PATENKA LENKININKŲ TARPAN

UR surasi tikrą Lietuvį kuris butų negirdė
čia nebus pro šalį šiek-tiek prabilti apie
jęs apie Vincą Kudirką arba kuris neskai padėtį Lietuvių studentų Lietuvos mokslinėse
tęs jo veikalų? Lapkričio 16-tą sukako vos 40 bendrai, o . Marijaifcpolės ypatingai. Socialėse
mokslo draugijėlėse, inteligentijos ir
metų nuo jo mirties, per kurį laiką jo mums pa grupėse,
dvasiški jos eilėse buvo persisunkę lenkomanija.
likimai ne tik kad nenudilo, bet labiau ir labiau Dvasiškija net taip toli nužengė nuo teisingu
tapo įvertinti musų kultūringai augančios visuo mo ir doriškumo kad paprastus brolius Lietu
menės.
vius grąsino pragaru .jei Lenkiškai nemokėdavo
poteriauti,
sakydami kad Lietuvių kalba tai pa
Bėgyje savo trumpo gyvenimo Vincas Ku
dirka mums paliko tiek daug protiškos ir tau gonį! kalba, o Lenkų — tai krikščioniška, ir kad
tiškos inspiracijos kad jo vardas ir darbai bus tik pastaruosius gali Dievas suprasti, o Lietuvių
anaiptol.
minimi Lietuvių kol jų vardas gyvuos.
Šalia šių sąlygų dar jo tėvo rustus pasiel
Kas gali pilnai apibrėžti ir įvertinti svarbą gimas
ir Lenkų malonus jo priėmimas daug dajo darbų ? Jo veikalai ir pavyzdingas gyveni
sidėjo
prie
atšaldymo Vinco nuo Lietuvystės ir
mas buvo ir yra inspiracija kiekvienam Lietu
patraukimo
prie “šlėktiškumo”. Mat, tūlas mo
viui. Kiek pritraukė jaunimo dirbti Lietuvys
kytojas
Ostrowskis
Vincui suteikė kambarį ir
tės dirvoje, kiek jie paliko neišdylamų įspūdžių
musų išeivijos tarpe ir juos sulaikė nuo ištau- jam dapadėjo už jo prisidėjimą prie gimnazi
orkestro ir už jo kitus pasidarbavimus. Ostėjimo! Jo eilės suteikė mums viltį svyravi jos
mo momentuose ir vėl pakėlė dvasią. Mes žvilg trovvskis jame’ rado malonumą, prakilnumii ir
terėję į jo darbus “vienoj akimirkoj atgimėm”. gabumą, jis permatė kad Vincas mokslo srity
tol žengs. Čia taigi yra stebėtina kad Vincas
• Vincas Kudirka ne tik yra musų tautiniu je
visai neišsižadėjo savo prigimtos kalbos ir Lie
didvyriu, tautos prikėlėju, bet kalbininku, poetu, , tuvybės, kaip kad tūkstančiai to laiko jaunimo
ir musų Mazzinu ir Linkolnu. Jo gyvenimas ir paskendo ištautėlįų sūkuryje. Tik vienur-kitur
darbai pilnai perstato prakilnumą jo budo ir gi atsirado nepaprastas jaunuolis turintis tvirtumą
lumą jo dvasios. Jis mylėjo savo tautą dau dvasios ir prakilnumą budo, kuris turėjo drąsą
giau už savo gyvastį, kurią jis dėl jos labo taip pareikšti save ir mesti lauk “svetimas' plunks
noriai paaukavo. Jis darbavosi ne tik kad Lie nas”.
tuva taptų savistove, bet kas svarbiausia, kad I
astuonias klases, ir sulaukus ru
ji butų apšviesta ir laisva. Jis suprato laisvę ■ dens,Užbaigus
Vincas nuvyko ir įstojo Varšavos Univer
daug geriau ir giliau negu šiądieninė karta, ku- i sitetan siekti filologijos mokslus, bet vėliau per
ri apie laisvę tiek daug kalba bet mažai už ją ėjo į medicinos skyrių. Jis neilgai trukus tapo
kovojo ir prie pirmos progos jos išsižada “Už
studentu. Gražios išžiuros, malonaus
gabalėlį aukso, gardaus valgio šaukšto”. Jo do populiariu
patraukiančio
budo, prigimto iš savo motinos,
ras gyvenimas, etinis susipratimas- turėtų būti lipšnus ir mandagus
apsiėjimas jį tuoj pažymė
musų tautos kelrodžiu. Jo laisvės supratimas jo kaipo nepaprastą moksleivį.
Vinco gabumas
buvo paremtas ant solidariškos papėdės ir ne kaipo smuikininko ir jauno poeto
atidarė jam
suterštas ištvirkimu, svyravimu, oportunizmu duris daugelio Varšavos salionų ir jam
užtikriarba populiarizmo pamėgdžiojimu, j
o
žymią
vietą
tarpe
įtekmingų
Varšavos
sluog
Vincas Kudirka gimė paprastoje ūkininke čių. Jam mokslas sekėsi ir viskas vyko kuogegryčioje Gruodžio 31 dieną, 1858 metais, Su riausia. Bet, kaip ir kiekvieno tobulėjančio pro
valkijoje. Tai buvo laikai kada Lietuvos vardas to taip ir Vinco atėjo laikas save pernagrirėti
senai jau nebuvo minimas ant žemėlapių, kada ir surasti gyvenimo filosofiją ir savęs paklaus
jos inteligentija daugiausia suaidėjo iš pro-Len- ti, “Ar aš esu teisingas savo užduotims, ar einu
kiškų klebonų ir lenkomanijos ištautėjėlių “mie doru ir prakilniu taku, ar aš darau darbą tam
sčionių”. Tai laikai kada kalbėti Lietuviškai kad kitiems suteikti laimės, ar tik esu saum.vlis
reiškė savęs pasižeminimą šių lenkizmo agentų ir viską darau vien dėl egojistiško savęs?” Prie
ir užsitarnavimą paniekos vardo, ‘chamo’, arba šių pernagrinėjimų dasidėjo ir tam tikros sąly
sermėgiaus “Litvomano”.
Likimas Lietuvai suteikė Vincą Kudirką gos.
atostogų, viešint jam Lietuvoje, vie
kaipo kokį vadą, vairą ir apšvietos bei susipra nas Laike
draugas
Vincui pranešė kad išeisiąs Lietu
timo Pranašą tam kad Lietuvos vardas nepra viškas laikraštis.
čia pamastė Lenkiškai,
žūtų nuo žemės skritulio. Rodos lyg 'jam buvo “bawią šie dzieci” Vincas
(žaidžia
vaikai). Bet vėliau
paskirta ta sunki našta išgelbėti, apšviesti ir iš- kada jam pateko pirmas “Aušros
” numeris jis
liuosuoti savo brolius. Pagarba, padėka tik ta
apmaudus smūgį, jo dvasia sujudo ir jo
da jam skiriama kada jo kūnas ilsis kape, bet jo pajuto
jausli sąžinė jam atėmė visą ramybę. Jis Čia
dvasios palikimai labiau ir labiau įvertinam; atgimė
ir tapo tikru Lietuviu ir nutarė pavesti
aukštesnio susipratimo jo brolių proporcijoje\ visą savo
gyvenimą Lietuvybės ir apšvietos la
Vincukas augo pas savo tėvelius, kurie, lai bui.
kydamiesi tų laikų papročių, dėjo visas pastan
Vincas Kudirka neatsižvelgė kiek jis pra
gas kad jis taptų geru kunigėliu. Pabaigus že- ras įtekmingų
draugu, kaip jis nukentės mate
mesnęją mokyklą jį išsiuntė į Marijampolės rialiai, kokius jis
sutiks persekiojimus nuo val
gimnaziją, paruošimui į Seinų Seminariją,
pašaipas nuo draugų, panieką nuo jo ne
Seinų Seminarijon įstojus, nepoilgam jį su džios,
kuriu sėbrų, bet išvydęs ir supratęs savo klai
rado netinkamu būti kunigu, ir nors kartą, kad da
jis su didžiausiu pasiryžimu ėmėsi darbo kad
ir netikslingai, tų laikų kunigija Lietuvai tikrai atitaisius
savo klaidą ir kad “palikus ženklą kad
pasitarnavo sugrąžindama jai gabų sunu, kuris žmogum
buvęs
Jis čia paaukavo save ir savo
tautą vestų prie šviesos ir tautinio susipratimo. sveiktą, likimą,”.ateitį
ir gyvastį ant tėvynės au
Sugryžęs į Pažeriu kaimą rado rustų tėvą kuro tam kad jo broliai
susilauktų geresnę, lai
ir šnairuojančius gimines. Tėvas atsisakė to svesnę ir laimingesnę vietą
gyventi.
liau jam clapadėti ir net padarė raštus kad nu
(Bus
daugiau)
kirtus jam iš namų priklausančią dalį.
Bet Vinco tvirta dvasia, pasiryžimas ir troš
®ANGLIJĄ ir VALIJA turi 585,000 arklių
kimas apšvietos surado budus ir galimybes at
siekti jo pasibrėžtą tikslą. Vincas griebėsi prie iš visų 75 milijonų arklių esamų pasaulyje,
darbo ir pats savo jiegomis įstojo į 7-tą klasę, i Škotija turi 147,000 ir Airija 524,000, taigi BriMarijampolės gimnazijoje, kad prsirengus uni
! tų salose yra išviso 1,529,000 arklių.
versitetan.
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DIRVA

Keliasi Vilnius...
*

BUVĘ MUSŲ NELAIMES
DRAUGAI

Mes su dideliu draugingumu
sutinkaiiie tuos Vilniaus gy
ventojus, kurie anksčiau prik
lausydami mažumoms, drauge
su musų broliais per 19 metų
nešė vargo naštą. Mes užtik
riname, kad prievartos ir var
go laikai jiems negrįš. Visi
mes ne tik tautinės, bet ir val
stybinės bendruomenės nariai
— piliečiai dalinsimės savo li
kimo našta ir gėrybėmis, kad
visiems po Lietuvos vėliava gy
venti butų gera ir jauku.

PER TV(
PASIŽVALGIUS

džiais gyvenimo keliais buvo
nuvesti
į svetimą bendruome
Po 19 metų laukimo, kalbė
dami Vilniaus maldą, atsisuka nę... Mes; su skausmu atsi
me į rytus, ir matome: Kelia kreipiame į juos ir sakome:
jus esate mums lygiai bransi Vilnius...,
Krinta nelaisvės pančiai, ku gus kaip ir tie kurie sunkų
išlaikė ne1
rie 19 metų buvo sukaustę gyvenimo bandymą
Miesto augimas ir garsėjimas
(Tęsinys iš pereito nr.)
tautinę dvasią ir iš požemių palaužti, Mes artinamės prie
Gediminui valdant Vilnius ėmė tiesiog nuo bei urvų, laisvės angelo sutin jūsų kaip reikia artintis prie
VILNIUS GEDIMINO LAIKAIS
stabiu budu iš tarpo tankių girių kilti, plėtotis. kami, išeina, sunkią gyvenimo brolio, kuriam atimtas giminy
Mes
Gediminas miestą kulturina kviesdamas į
Netrukus buvo užmegsta prekybos ryšiai su naštą išnešę, o vis dėlto po ta stės jausmas ir žadas.
“L.A.”
P. Stravinskas.
nepyksime
ant
jų,
jei
jie
musų
Vilnių kitų šalių amatininkus, dailininkus
plačiu pasauliu. Iš Rytų Rusai, iš Vakarų Eu našta nepalinkę, ir savo tikė
■V
ir pirklius. Kreivos miesto gatvės.
ropos tautos siųsdavo į Vilnių savo pasiuntinius jimo nepraradę kaliniai Lietu nepažins, mes kalbėsime į juos
kad
jie
mus
suprastų...
Musų
viai.
Tuo metu jau Lietuviai gyveno ne tik pa- tartis su galingu Lietuvos valdovu Gediminu
*’Htj
begalinė meilė, kurią mes jam
ties Vilniaus srityje, bet ir žymiai toliau į ry- įvairiais prekybos ir politikos klausimais. To SUTIKIMAS
RUSAI, sako, norį duoti
parodysime Lietuviui, atvers VILNIAUS KRAŠTE
Anapus neteisios ir musų jiems akis, kad jie yra musų UŽVERDA DARBAI šimtą tūkstančių Lietuvių už
tus. Mat, kryžiuočiai nuolat veržėsi į Lietuvą limų kraštų pirkliai ėmė lankyti Vilnių.
Anksčiau minėtais Gedimino laiškais (Į nepripažintos teritorinės lini- broliai, broliai iš kilnios Lie
šimtą tūkstančių Gudų ir žy
ir vertė Lietuvius trauktis rytų link.
jos,
prie
kurios
mes
19
metų
Rygą
ir
Vakarų
Europos
kraštus)
sukviesti
dų.
Jei tokių “Lietuvių” kaip
tuvių
giminės.
Prisiminkime kokioje padėtyje buvo Lietu
VIDAUS Reikalų Ministeri Angarietis tai gali sau pasilai
ilgėjomės
savo
nelaimės
broamatininkai,
meisteriai
ir
dailininkai
atvykę
į
va Gediminui tapus didžiuoju kunigaikščiu. Iki
LIKIMO NUBAUSTI SVETI jos statybos ir sauskelių in kyti.
tol Lietuvos žemės buvo pakrikę, valdėsi atski Vilnių žymiai pagreitino miesto statymo ir kul lių, sutinkame juos dabar lais MOS TAUTOS VAIKAI
spekcija su Vilniaus miesto
vus. Sutinkame juos ne vie
romis vienetomis-valsčiais. Valsčiai dažnai tarp tūrinimo darbą. Be to, jie atvažiuodami į Lie name fronte, bet jau sunkaus
savivaldybe susitarė tuojau
Musų
žemėje
mus
sutinka
ir
AMERIKOS valdžioje būda
savęs kariaudavo, žinoma, tarp atskirų valsčių tuvą ir kartais gryždami atgal į savo tėvynę, gyvenimo dirbtiniai atskirtus. ne musų giminės žmonės, at pradėti eilę viešų darbų, kad
mi, mes tuojau Stalinui pasiū
esant tokiems santikiams, negalėjo būti ir kal supažindino platųjį pasaulį su nauja jaunos val
nešti čia, į musų žemę gyveni darbininkai turėtų iš ko gyven lytume pasiimti visą Amerikos
bos apie rimtesnį prieš gausius priešininkus stybės sostine, išnešiojo žinias apie Lietuvos KALINIAI
mo bangų ar aplinkybių. Mes ti. Pradedami plento iš Vil
Iš Lukiškių ir kitų nelaisvės neklausime ar jie mus myli ir niaus į Panerius tiesimo dar komunistų partiją už dvi bonatsispyrimą.' Gediminas suvienijo savo valdžio turtus, apie jos gyventojus ir jų buitį.
Ir štai matome — vis daugiau ir daugiau namų, erškėčių kelią išėję grįž ar jie mus laukia: mes atei bai. Tas plentas jungs Vilnių kas geros vodkos.
je visą Lietuvą, privertęs atskirus valdovus ar
svetimšalių apsigyvena Vilniuje. Jų tarpe pa tą prie savo motinos — tėvy name į savo žemę ir į savo su Kaunu. Bus grindžiama
ba susitarti geruoju arba pasiduoti jo valiai.
PEREITAME kare žuvusiežymėsime
Naugardo, Pskovo ir kitų Rusų že nės musų broliai kankiniai. Jie miestą, savo tautos paskirtį pačiame Vilniuje Katedros Ai ji,- pasižiūrėję į
Lietuva iš visų pusių plėšriais kaimynais
dabartinį pa
yra tie Prometėjai, kurie nešė
apsupta buvo didžiausiame pavojuje. Lenkai, mių pirklius, Vokietijos amatininkus ir kitų laisvės ugnį ir saugojo ją nuo vykdydami ir savo tautos idea kštė. Įrengiama akmens ta- šaulį, teisingai gali klausti:
šykla plentams remontuoti, be “Tai už ką mes
kryžiuočiai ir Rusai tykojo Lietuvos žemių. Ge kraštų žmones, kurie šiokiu ar tokiu budu bu gyvenimo audros, kuri gesinu. lo vedini. Bet mes sakome,
kariavome?”
kad neturime nė mažiausios to bus tęsiama vandens elektri
diminas su vienais kariavo, su kitais laikinai vo Gediminui naudingi. Visa šita turtint gal
neapykantos tiems, kurie ne nės stoties statyba ir statomi
EUROPOJ persekiojami žy
taikėsi, kartu parodydamas karo vado gabumus voje, bus suprantama kodėl taip greit Gedimi LAISVIEJI KANKINIAI
suprasdami
musų, musų neap pašto rūmai, ligoninė ir šaldy dai, sako, prašo Amerikos 50
nas
sugebėjo
Vilnių
padaryti
vienu
didžiausiu
Iš
savo
namų,
iš
kurių
per
ir narsumą ir mokėjimą vesti diplomatines de
suomenės kultūros židiniu. Visas miestas bu 19 metų buvo vejama lietuvy kenčia, jei tokių, kurie mus tuvai. Palengvinti dirbantiems milijonų dolarių. Tada jie ap
rybas.
neapkęstų, mes ten, savo žemė įsigyti maisto produktų, jie sigyventų ties Tana ežeru Etio
Gedimino naujoji sostinė Vilnius ypač bu vo gražiai ir laikų reikalavimais atitinkamai su bės dvasią,- saugiai išslėpę sa je ir mieste rastume.
bus pristatomi į darbo vietas pijoje. Jei kas mums duotų
vo dvasios brangenybę, vargo
planuotas
ir
padalintas
į
keletą
dalių,
kurių
vo jo globojama. Susikūrus didelei valstybei,
ir duodami įskaitant į atlygi 50 milijonų dolarių ir mes ap
naštą numetę, išeina tie kan
nimą. Darbo vietose darbinin sigyventume pas juodą velnią,
buvo gyvo reikalo sukulturinti, padidinti ir pa kiekvienoje buvo apgyvendinta arba atskira trybės apaštalai, kurie išken ATLEIDIMAS . . .
Tie, kurie kankino musų tau kai gaus tvirtai nustatytomis
gražinti sostinę. Tuo tikslu Gediminas siunčia tarpusavyje amato žvilgsniu artimų piliečių tė didelę panieką ir svetimųjų
ne tik pas juodą Etiopą.
Gal
to

grupė,
arba
kurios
nors
tautos
žmonės,
tą
ir musų namus pavertė ka nebrangiomis kainomis duonos,
į Rygą, Luebeką, štetiną ir kitus Europos mie
priespaudą. Jų gyvenimas neį
stus kvietimus meisteriams, amatininkams ir dėl gan įvairus Vilniaus gyventojai tarp savęs veikė. Jie grįžta pas mus — lėjimais — tie jau yra likimo sviesto, mėsos, cukraus, drus Raulas Tinginys, sako, nedailininkams atvykti ir apsigyventi Vilniuje. nesipešė, išlaikydami kiekvienos tautos papro dvasiškai nepažeisti. Jie pra skaudžiai nubausti ir kenčia kos, tabako, degtukų ir kt. laimingiausias tvarinys: jis
dabar, nuo kitų ne mažiau kaip Viešieji darbai /pradėti jau
Atvykusiems tokiems svečiams Gediminas su čius, būdą ir tikybą.
persunkus lengvam darbui, ir
byla į mus musų Motinos kal
Imta statyti kitų kraštų pavyzdžiu dideli ba, ir jų akyse matome džiaugs mes 19 metų kentėme nuo jų. nuo Lapkričio 2 d.
perlengvas sunkiam.
teikė daug lengvenybių, tikėjimo ir teismų lai
Jų bendruomenės narius, liku Finansų Ministerijoje suda
ruimingi
kaip
mediniai
taip
ir
akmeniniai
rū

‘1
1
mo
ašaras.
Mes
jaučiame
kaip
svę ir medeginę pašalpą kad galėtų įsigyventi.
sius pas mus, mes sutinkame romi planai Vilniaus ir Vil
mai.
plaka
jų
širdis
ir
kaip
b
lin

Svetimšaliams į Vilnių atvykus, užsimezgė kaip
tauria dvasia ir kviečiame juos, niaus srities pramonei atnau NA, sudiev, gerb. Asilas eiDidžiajam kunigaikščiui rūmai buvo pasta guoja į mus jų dvasia.,.
politiniai taip lygiai ir prekybiniai ryšiai tarp
būnant drausmingais musų val jinti. Kai kurios įmonės galės na balsuoti už kairiųjų sąrašą
tyti
Šventaragio
slėnyje.
Ten
pat
buvo
ir
dau

SLA. rinkimuose. Geri nariai
Lietuvos ir kitų kraštų. Gediminas vėliau siun
DVASINIAI PO GYVENIMO stybės piliečiais, musų valsty jau neužilgo darbą pradėti ir
gumos
Lietuvos
didikų
rūmai.
Atvykusiems
iš
balsuoja
už tautinį, bet Asilui
tė savo laiškus į Rymo Popiežių, Minoritų ir
bės suverenume surasti savo duoti darbo nemažam skaičiui
NAŠTA SUKNIUBĘ
geras
ir
kairus.
užsienio
pirkliams,
kurių
tarpe
žymi
dalis
buvo
V.
Dominikonų ordenus ir Gotlando gyventojus užO toliau mes matome savo patenkinamą gyvenimą. Gy darbininkų, kurie bus imami
kviesdamas juos į Vilnių. Kalavijuočiai ir kry Vokiečių, pavesta buvo dabartinės Vokiečių gat brolius, kurie patys ar jų tė venimo pamoka parodė, • kad tik iš vietinių žmonių, NemaRAUDONOJI VILNIS Dir
žiuočiai tarp savęs buvo nesantaikoje. Tai ma vės rajonas. Ten buvo Vilniaus prekybos cen vai gyvenimo naštos neišlaikė: kelias į savo ateitį per kitų žo skaičiaus įmonių mašinos
tras.
vai
šitaip:
dvasinį
nualinimą
yra
netikras
rastos
netvarkoje,
o
ir
žaliavų
jie
užmiršo
esą
Lietuviai
ir
tydamas, Gediminas pasistengė Rygos vysku
Tuo
metu
Vilniaus
miestas,
aišku,
neužėmė
Todėl
ir
baigiasi
tragedija,
tuo
tarpu
trūksta,
kurių
teks
neteko
savo
motinos
kalbos.
“Clevelando ‘Dirva’ nepasi
pą savo pusėn palenkti, kad įgijus sąjunginintokio žemės ploto kokį dabar užima. Visas mie Jie pamažu slidžiais ir klai- mes tuo keliu eisime.
pristatyti.
tenkinus šios šalies demokrati
ką kovoje su kryžiuočių ordenu.
ja. .. .
Gedimino laiškuose į Rymo Popiežių sako- sto gyvenimas spietėsi apie kunigaikščio rumus
džioje
sujungti,
Gediminas
turbut
minėtų
ap

kitko
ir
todėl
kad
daugumoje
jų
buvo
šventų,
“Fašistuojančiai ‘Dirvai’ ne
m a kad jis prieš katalikybę nieko neturįs, Bet ir šventyklą ir apie užsienio pirklių gyvenamas
neliečiamų gojų, iš kurių imdavo tik apeigi linkybių skatinamas ir perkėlė savo sostinę iš patinka Amerikos demokratija,
vietas.
jos atstovai kryžiuočiai ir kalavijuočiai savo
Trakų į Vilnių.
o kadangi apie tobulesnę sovie
Gatvių, kokios dabar yra, nebuvo. Jei ir tiiamš* laužams kurą.
žiaurumais Lietuvius įkiršinę. Rygos vysku
Jis
tuojau
ėmėsi
Vilniaus
pilies
statymo.
tinę
demokratiją tas laikraštis
Europos
kultūringų
tautų
Gedimino laikais
pui Gediminas rašė kad jis atsiųstų Lietuvių liko iki šiai dienai kai kurių gatvių ir aikščių
nei
kalbėti
nenori tai koks to
Atkeliavusių
meisterių
ir
amatininkų
pagalba
keliauninkai, aplankę Vilnių, savo užrašuose jį
kalbos mokančius pamokslininkus, Jiems bu- pavadinimai nuo tų laikų tai pačios gatvės daž
mini su pasigerėjimu. Vilnius buvo laikomas buvo pastatyta Neries ir Vilniaus santakos vie laikraščio politinis idealas? Iš
vo užtikrinta laisvė ir dargi bažnyčias statant nai visai kitokį krypsnį dabar turi negu tada
labai svarbiu Europos miestu. Lietuvių gyve-r toje, aukštame kalne, vadinama Aukštoji pilis, rodo kad fašizmas, nes kalbė
pagalba. Kai kurie istorikai tvirtino kad tai turėjo. Pamažėl iš neaiškių, vos išbrendamų
nime jis išimtinai svarbų vaidmenį vaidino. Čia o Šventaragio slėnyje — Žemutinė pilis, kurios i damas prieš Amerikos demo
buvęs tik politinis apsukrumas. Bet pris.T.n- takelių, darėsi keleliai, pakeliais žmonės ėmėsi
buvo visos šalies tikybinis, politinis ir kulturi- viduryje ir buvo kunigaikščio rūmai, šventykla, ■ kratiją Karpiaus organas nie
nūs kad tuo metu Vilniuje jau buvo Rusiškij statyti namus, vėliau gyventojams sutirštėjus
ko nesako prieš fašizmą.
nis centras. Vilniaus padėtis buvo labai pato- Krivių Krivaičio rūmai ir bokštas.
cerkvių, kad Lietuviai nekliudė Rusams savaip pasidarė tikros gatvės.
Aukštutinėsės pilies vieta buvo rūpestin “Karpiui nepatinka kad bur
gi Lietuviams ypač nuo priešininkų apsigynimo
dabartinės
Vilniaus
gatvės
karŠtai
kodėl
žuazinėj demokratijoj daug
melstis, tenka manyti kad nis Gedimino žingsžvilgsniu. Gamtos kliūtys: aukšti, tankiais gai prirengta: kalnas pylimų pagalba paaukš kalbų ir daug prieštaravimų,
tais
stebina
naujai
atvykusį
žmogų
savo
ypa

nis buvo pilnai nuoširdus.
miškais apžėlę kalnai, plačios, gilios ir sriaunios tintas, jo šonai padaryta neprieinamais, Pati bet jis nesuvokia kodėl taip
Tuometinis Lietuvių svetimų įsitikinimų tingu supynimu. Ypač dideli miškai ilgą laiką
upės saugojo Lietuvius nuo plėšrių kaimynų pilis buvo akmeninė.
yra. Tai yra todėl kad yra
pagerbimas gali nustebinti ir musų laikų žmo- pasiliko Šventaragio slėnyje, dabartiniame An
puolimų.
klesos, kurių reikalai nesupuotakalnyje,
Lukiškiuose,
Užvingyje
ir
Rasose,
nes, kuriems to privalumo dažnokai trūksta.
žemes
savo
valPasiryžęs
visas
Lietuvos
la. Jei visuomenėj nebūtų kleLietuviai, kaip sakyta, Rusams nekliudė, bet ir kur dabar kapinės. Tų miškų nekirsdavo tarp
sų ar tik viena klesa, tai butų
patys prie jų nesidėjo. Jie greta krikščionių
harmonija, o ne priešginybės.
buvo atsidavusiais stabmeldžiais.
Bet ‘Dirva’ juk nori tokios vi
Rymo Papa gavęs Gedimino laišką, atsiun
suomenės kurioje butų klesos.
tė į Vilnių savo pasiuntinį, kuria didžiajam ku
O kur klesos, ten ir tarpusavio
nigaikščiui pareiškė Lad jis atvykęs Lietuvių
kovos.”
apkrikštyti, nes esą, Gediminas savo laiškuose
Vilnis, arba Pruseikos or
tam davęs sutikimą. Kronikininkai mini t 1 i
ganas, papasakoja kad yra dar
ir kokia ten “sovietiška demo
Gedimino atsakymą:
kratija”, kur “nėra klesų” ar
“Apie norą krikštytis aš nerašiau;
“tik viena klesa”....
brolis Bertoldas tą .parašė, tegul ir atsakomybė
Bet nepasako kad ten klesos
jam už tai krinta. Jei aš kada nors esu norė
išnaikintos
“likvidacijomis” ir
jęs krikštytis tai tegul pats velnias mane krik
visais žiaurumais; kad ten te
štija. Aš ištikro sakiau !z?d gerbiu Papą, kaip
roras palaiko “vieną klesą”
savo tėvą, bet aš tai pasakiau todėl kad Papa
ir niekam kitam išsižiot nega
vyresnis už mane. Visus senesnius — ir Papą
lima.
ir Rygos arkivyskupą ir kitus, aš kaip tėvus
Apsaugok perkūne nuo tos
gerbiu; sau lygaus amžiaus aš kaip brolius my
“tobulesnės sovietinės demo
liu ; tuos kas už mane jaunesnis, aš pasiruošęs
kratijos”, kurios ir pats Pruseika bijo ir niekad nenuvažia
kaip sūnūs mylėti. Aš ištikro sakiau kad krik
vo paragauti....
ščionims leisiu saviškai melstis, Rusams pagal
Juk pas Staliną, pas Hitlerį
jų papročius, Lenkams saviškai; mes patys melpas Mussolini yra tik po
simes Dievui irgi pagal musų papročius,
vieną
klesą”, tai kodėl fašiz
visi mes vieną Dievą garbiname”.
mą
primesti
Dirvai, o komu
Gedimino žodžius apie svetimų tikybų
nizmą (ir nazizmą) rodyti pa
bimą patvirtina ir tai kad jau 1324 metais bu
vyzdžiu? '
tą Vilniuje katalikų, kurie turėję net dvi bažny
Su peikimu fašizmo patarti
čias: Pranciškonų ir Domininkonų. Neliko tik
na būti Vilniai atsargiai: gali
rų žinių kur tos bažnyčios stovėjo. Spėjama,
prisieiti ir jį paimti į glėbį ir
Domininkonų buvus toje pat vietoje kur ir da
“priglausti prie širdies”, kaip
bar stovi, o Pranciškonų — Šv. Mikalojaus baž
vos nesenai padarė su Hitlerio
Per
girią,
girelę,
saulutė
tekėjo,
musu
broliai
kareivėliai.
Vilnių
paimt
ėjo....
nyčios vietoje.
nazizrnu
....
Supa Garba.
i
PRISIKĖLIMAS

Vilniaus Istorijos Trupiniai
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gai?

Svečiai Dirvos Redakci
joje

AUKOS VILNIEČIŲ
ŠELPIMUI

ĮJIPPODROMĘ
“THE PRIVATE LIVES OF
ELIZABETH AND ESSEX”

AKRON, OHIO

Kl. Jurgelionis, Tėvynės re Alekas Banys, VVS. skyLapkričio 13 d. apsivedė Ste
KUR CLEVELANDIE- daktorius, su žmona gryžda- riaus pirmininkas, paaukavo Ši svarbi ir įdomi istoriška fil
rni nuo Chicagos, apsilankę savo $25, kuriuos leidžia išlai- mą iš Anglijos valdovų gyvenimo, la Beleckaitė, po pirmu vyru
ČIŲ PARAMA VIL Detroite, sustojo ir Clevelanmėjimui Lietuvos nepriklauso kurioje vadovaujamas roles vaidina Gugeisonienė. Vyrą gavo ki
de.
Turėjo
pasitarimą
su
S.
mybės sukakties minėjimo die pragarsėję Bette Davis ir Erroll tos tautybės, George Steik Jų
NIEČIAMS?
L. A. kuopų veikėjais Lietuvių noje. Kas aukoja Vilniečių Flynn, pradėta rodyti ketvirtadienį, vestuvėse dalyvavo jos motina
salėje Lapkričio 16 d. Papa
10c ar daugiau, už Lapkričio 23, ir tęsis visą savaitę. iš Campbell, Ohio, su savo vy
Lietuvai atgavus Vilnių, vi sakojo apie naujo SLA. narių šelpimui
kožną
10c
gauna po bilietuką Veikalas apima didelę mailę ir ru. Vestuvės buvo naminio
sos Amerikos Lietuviai rodyda vajaus planus.
pobūdžio.
tų $25 laimėjimui.
gyvenimo nuotikius pragarsėjusios
mi savo džiaugsmą, deda-auPetras Gaška su žmona lan
Penktadienį, pp. Jurgelioniai
Iki šios savaitės pabaigos jis Anglijos karalienės Elzbietos, kurią
koja kiek išgali parėmimui Vil atsilankė Dirvos redakcijoje, išplatino
kėsi Chicagoje, dalyvavo Mo-j
tikietėlių
tarpe,
šių,
vaidina Bette Davis.
niečių, kad jie atsigriebtų, kad ir vėliau išvažiavo į įBuffalo, kurių aukos čia pažymimos:
nikos Adomienės laidotuvėse.
Greta jos, tuose pačiuose karališ
greičau sustiprėtų ir pradėtų pakeliui į New Yorką.
J. Jonuška su žmona lankė
2.00 kuose rūmuose švaistosi Lordas Es- si Clevelande pas brolį Joną
Vac.
Zambliauskas
gyventi smagesniu Lietuvišku
Lapkričio 18 d. lankėsi Ak1.00 sex, kurį vaidina Errol Flynn.
Visockas
gyvenimu.
Jonušką.
roniečiai, Ch. Baublis su žmo Ignas
1.00 Veikalas apima didelę meilę ir
Pas mus nei draugijos, nei na ir L. Venaitienė, Dirvos A. Bartulis
Juozo Versiacko laidotuvėse
1.00 pergalės ant Ispanų gryžta Essex. Clevelande iš Akrono dalyva
i
biznieriai nei šiaip asmenys ne skaitytojai. Užsimokėjo savo P. šūkis
1.00 Bet vietoj gauti paaukštinimą už tą vo šie Lietuviai: Milickas su
pasirūpina prisidėti savo auka, prenumeratas, užsisakė kalen K. Savickas
1.00 laimėjimą, karalienė Elzbieta jį pa žmona, Sasnauskai, Ižganailyg jie už atgautą Vilnių ir vi dorius, ir p. Venaitienė užraše Jeanette Jankauskas
1.00 žemina kam jis nepagrobė ir ne čiai, B. Versiackai, V. T. Nesą tą kraštą nieko nepaiso, lyg Dirvą savo pusseserei Onai Ona Dovidenkaitė
1.00 pargabeno Ispanų auksą. Peršir- verauskas, E. Garionienė, V.
visai nenori suprasti atlaisvin Cheknienei, E. Chicago, Ind. Vincas Baltrušaitis
1.00 dęs, jis pasitraukia iš karo tarny žintelienė ir Jonas Garionas.
F.
P.
Yucius
tų žmonių sunkios dalies....
Sako, Akroniečiai dabar ge Viola Milikauskaitė
1.00 bos ir apsigyvena savo pilyje. Ai
Šiek-tiek aukų gauna savo rai dirba, laikai pagerėjo.
Kadangi velionis Juozas J.
rių sukilimas būna priežastimi Elz
1.00
Julė
Salasevičienė
pasišventimu Alekas Banys,
Versiackas
Akrono Lietuvių
Iš Mansfield, O., lankėsi bu
1.00 bietai patraukti jį atgal į karališ buvo mylimas, jo artimi drau
kuris pats paskyrė $25 laimė vęs Clevelandietis, Pranas Ru- M. Drasutis
1.00 kus rumus, kur jo priešininkai, no gai sudėjo pinigų nupirkimui
jimui, ir kas duoda. 10c ar dau bežius, Dirvos skaitytojas. Vie M. Seilius
1.00 rėdami atsikratyti jo, įvelia jį va vainiko jo šermenims. Rinkė
J.
Savickas
giau kiekvienas gauna laimėji šėjo pas savo draugą F. Ba
1.00 dovauti kariuomenę prieš Airius. jos buvo: O. Jankauskienė ir
mo bilietėlį nuo kiekvienų 10c rauską ir savo dukterį ir žen Jonas Sajevicius
1.00 Išėjus jam su kariuomene, jo prie A. Bukolienė. Aukavo šie:
(aukavę dolarį gauna 10 bilie tą Juozą Matuzą. Abu su F. Steponas Saldauskas
1.00 šininkai namie sutrukdo pristaty Po $1: G. Rokus, J. Ižganaitis,
M.
Motiejūnas
tų).
Barkausku užsimokėjo savo
1.00 mą karo reikmenų ir jo ekspedicija J. Bukola, F. Jankauskas ir
Tarp p. Banio gaunamų au prenumeratas, ir p. Rubežius V. P. Banionis
1.00 prieš Airius nepavyksta. Jis per- Trumpaitis. Po 50c: F. StaP.
Kubilius
kų yra daugelis ir kitataučių, išrašė Dirvą savo švogeriui Pr.
1.00 pyksta ant karalienės, nori net už lioraitis, A. Gutauskas, J. Zda
Ben. Rakauskas
šiaip gi mūsiškiai atsisakė au Bogužiui, Marion, Ind.
1.00 imti jos sostą, bet po meilė Elzbie navičius, J. Jonuška, S. Mac
koti kada buvo renkama ginklų
Gryždami iš New Yorl:o, su Izidorius Šamas
1.00 tai sulaiko jį nuo sukilimo, bet ka kus, A. Rudis, T. švelnys, J.
fondui, ir dabar nieko neduo stojo pasimatyti su savo drau Ch. Stonis Restaurant
ralienė tada jį suima ir nusmerkia.
Chesler
’
s
Hardware
;
da.
gais
ir
pp.
Bačiūnai.
Ponas
BaFilmą yra spalvuota ir įdomi pa
1.00
3815
Payne
avė.
Aukas galima priduoti per
atsilankė Dr. Vinco Ku Blackstone Club,
matyti.
p. Banį, per Dirvos redakciją, čiunas
Šautuvų Taisymas
dirkos paminėjime Lietuvių sa 7323 Wade Park avė.
1.00
per konsulatus, tik duokit.
lėje
ir
pasakė
kalbą.
Išvažiavo
Revolveriai ir visokių rūšių
Paskirkit savo dolarį-kitą į savo Tabor Farmą pirmadie Taystee Bar-B-Que,
šautuvai. Kainos visai
8521 Hough avė.
1.00
kaipo Kalėdų dovaną tiems nu nį.
theate
žemos.
Kreiptis vakare
Stromberg & Co.
varginto krašto broliams, ku
7007 Wade Park avė.
1.00
rie daugelis pusbadžiai vaikš
1213 E. 71 Street
to, laukia pagalbos iš visų — PINIGAI I LIETUVĄ
DVI NAUJOS FILMOS
Aukų rinkimas tęsiamas ir
iš pačios Lietuvos brolių ir iš
toliau.
Savaitė iš savaitės, Warner Bros.
jūsų.
Wynne’s Odos Mostis
Lake Teatre rodoma puikus dvigubi
Visi po biskelį duodami panuo ECZEMA
už mažiausią kainą.
' lengvinsim naštą ir tiems ku
PĖKSTIEJI TURI BŪT programai
Pradedant Lapkričio 23 d., Lake Ši mostis buvo naudojama Airi
rie nuolat aukoja.
teatre bus rodoma šios dvi naujos joje per 400 metų su nuostabioATSARGESNI

Venaitis ir O. Kazlauskienė.
Po 25c.: B. Prospaliauskienė
ir K. Prospaliausko sūnūs Ka
zys. Viso surinkta $10.
Pinjgus į Clevelandą nuvežė

ir įteikė velionio žmonai p. A.
Bukolienė. Akrono Lietuviai
moka ne tik linksmintis bet ir
užjausti kitus jų liūdnoje va
landoje.
Kalnas.

GERIAUSIA VIETA PIRKTI SAU
GEROS RŪŠIES RUBUS UŽ

ŽEMĄ KAINĄ

UAKE

SLA. NARIŲ PRIĖMIMO
VAKARIENĖ, šeštadienio va

kare, Lietuvių salėje surengta
smagi vakarienė priėmimui i
14-tą kuopą įstojusių naujų na
rių. Po vakarienės bus šokiai.

Kalėdų Diedukas

Skubėkit pasiųsti pinigų į
Lietuvą, saviškiams Kalėdų
dovanų per Dirvos Agen
tūrą dabar — atdara va
karais iki 8 vai. Kursas
tas pats, patarnavimas ge
ras sulyg aplinkybių.
DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė.
Cleveland, O.

A N S E L’

ROAD

CAFE

Pinigai Į Centralinę
Europą

1066 AnseI Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Pinigai i Centralinę Europą, gali
ma persiųsti tuojau, dovanoms ir
šiaip reikalams.
Pinigai pasiekia
Degtine — Alus — Vynai
lengvai
ir
išmokami
be jokių truk
Valgiai
dymų.
Delei dabartiniu laiku sutrukdy
DVI SALIUKĖS tinkamos
mų pašto persiuntimo, patartina pi
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duąesne, Porter Alus nigus siųsti anksčiau, paštu arba
kabeliu.
duodamas tiesiog iš bačkų.
Platesnių žinių apie pinigų siunK. Nekrošius, Savininkas.
timą gausite iš R. T. White, viceprezidento kuris veda Užsienių rei
kalų bankinį skyrių The Cleveland
{ Trust Company.

filmos:
No. 1, “THE DAY THE BOOKIES WEPT”, su Joe Penner ir Bet
te Grable. Joje Joe Penner, taxi
vežikas, mėgsta karvelius, nors jo
kiti draugai vežikai atsidavę arklių
lenktynių sekėjai. Vežikai nuspren
džia pirkti lenktynių arklį ir nu
siunčia Joe į Kentucky nupirkti ar
klį, kuris betgi lenktynėse būna vis
paskutinis.
Jo mylimoji pagaliau
tą arklį pagirdo alum ir jis išeina
laimėtoju.
Antra filmą, “SMASHING THE
MONEY RINą” su Ronald Reagan,
Margot Stevens, ir Eddie Foy, Jr.
Tai atvaizdavimas valdžios slaptų
agentų veikimo prieš sukčius, va
gis, gangsterius ir tt.

rhis pasekmėmis nuo Psoriasis,
Eczema, Athlete’s Foot. Pas:

Didžiausia problema gatvės
Wynne-Marshall Prod. Co.
nelaimių atžvilgiu yra pėkstie5613 Curtiss Avė.
IIE. 8588
ji, sako Clevelando Policijos
viršininkas George J. Matowitz.
Pėkščiųjų daugiau užmušama
GELEŽINIŲ DAIKTŲ
negu važiuojančių automobilis
Krautuvė
tų, todėl kad pėkščias gatvėje
turi mažesnę progą negu va
Mes duodam kreditą tiems ku
žiuojantis automobiliu. Todėl
rie yra atsakomingi. Visokios
ir patariama kad pėkstieji dė
namams geležinės reikmenės ir
tų pastangas vengti susimušti
maliavos, plumbavimo dalykai.
su važiuojančiu automobiliu.
Daug, kartų yra kaltė ir au
THE STONEMAN CO.
tomobilisto, bet daugumoje at
Plumbing
Supplies — Hardware
vejų yra taip , kad automobilis
Paints
tas neturi jau kontrolės išven
gti nelaimės.
7110 Superior Avė.
Pėkstieji eidami skersai gat
IIEnderson 1759
(51)
vę privalo apsirūpinti kad ne
taptų .smarkiai važiuojančio EAST 79TH STREET
automoilio auka, tuo atveju
SVARSTYKLES
GARAGE
kai automobilistas neturi pro
PARDUODAM
ir TAISOM
gos pamatyti žmogų išbėgantį
Visoks Auto Taisymas
visokias
svarstykles
krautuvėms
jam į kelią, kai jam jau nėra Parvežam sugedusius automobilius
ir įstaigoms. 20 metų patyrę.
progos sulaikyti savo mašiną.
PARDUODAM ALIEJŲ.
Tarp automobilių nelaimėse
Visokiame svarstyklių reikale
20 metų patyrę tame darbe.
užmuštų 90 nuoš. yra asmenys
kreipkitės į mus.
(49)
O. TULLAR, Savininkas.
kurie patys niekad nevaldė au
tomobilio. Jie neturi surpati1238 East 79th Street
OHIO COUNTING SCALE CO.
(51)
mo apie greitį kokiu automobi O. TULLAR, Sav.
1819 Euclid Avenue
lis lekia, kuomet jie rizikuoja
ENdicott 2887
Nap. E. Consineau, Mgr.
pereiti skersai gatvę. Daug
kartų yra sunku patėmyti as
menį stovintį ar einantį gatve
vakaro metu. Tokiais atvejais
reikia eiti per gatvę ties skerskeliais ir kur šviesu.

Standartinė rūšis ir kaina Richman Brothers Rubu
padaro juos saugiausiu ir geriausiu pirkiniu mieste,
visada, bet ypatingai dabartiniais' laikais.
Dabar, kaip ir visais kitais laikais, musu medegos
yra grynos vilnos. Dabar, kaip paprastai, musų
darbas garantuotas atsidavimu musų pragarsėju
sios akcijų savininkų siuvėjų šeimos.

Mušti geras vardas yra brangiausias dalykas ką mes
turim. Jus galit būti užtikrinti jog mes savo var
dą vertinam perdaug kad duoti jums ką kitą negu
patį geriausį styliumi, pritaikymu ir dėvėjimo rū
šimi.

Dabar yra laikas prekiauti su pasitikėtinais žmonė
mis. Dabar yra laikas pirkti standartinę rusi, stan
dartinės kainos rubus. Toms ir daugeliui kitų prie
žasčių, dabar yra laikas pirkti jūsų rubus iš Rich
man Brothers.

Siutai ® Zipper-Pamušalu Švarkai
Topkotai O Overkotaii

$22.50
Trys Clevelando Parduotuves
736 EUCLID AVENUE

PROSPECT IR ONTARIO
5716 BROADWAY
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“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metų—įdėkit
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
jus ištisą metą.

i

Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Kentucky, West Virginia ir Ohio —

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

Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

Parduodama vežimais arba rišuliais

K O M E R
Wood & Coal Company
(Lietuvis)

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg
savininkai.

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

HAN’S CAFE

DELBA C

JAKUBS

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kraną

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)
ENdicott 8908.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis
, Pietums laike švenčiu
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1768

Į

NAMU TAISYMAS

=

• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos ’ apdedama aplink namus.
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

|

HOME OWNERS SERVICE

E

6804 Whitney Avė.

Phone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.

S

O Jauni asmenys, norinti gauti ge
resnius darbus ir padidinti savo Įtek
mingų draugų ratelį būtinai turi tu
rėti namuose telefonų.
Tuo budu jie greičiau pasiekiami sa
vo draugų ir biznio bendradarbių. Jie
prieis prie biznio ir socialių progų ku

THE

rios kitaip jiems gali pradingti.
Beveik kiekvieną dieną kuris nors jū
sų narys leidžia pinigus naudojimui
mokamos stoties telefono. Už visai
ką mažiau, jus galit turėti telefono
patarnavimo patogumą savo pačių
namuose.

C O.

DIRVA

m
J6

JL

I

LIETUVOS MIESTELIAI
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MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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. VILNIAUS KRAŠTE

Em. Balčiūnienė, Montello
1.00
jungiasi keletas nemažų ežerų:
CIGARAI.
PASINAUDOKITE!
LRKSA.
Conn.
Apskritis,
WaDringiai, Luša, Asalnai, Unkterbury, per A. J. Aleksį
10.00 50 cigarų, rankų darbo, už $1
TAUPYKIT PINIGUS
stis, Ukojas, Pakasas, AlmaLietuvių Vaizbos Butas, Brook
GRYNAS TABAKAS 50c sv.
ant visų Rakandų Atnaujinimo
jus, Asekas, šakarva, žemei- LIETUVOS GENERALINIO KON lyn, per Ks. Strumskj
10.00
ir Remodeliavimo Darbų.
CIGARETAMS TABAKAS
nis, dar artimi Balošas, Gavys,
Adv.
John
W.
Anseli,
N.
Y.
5.00
SULATO NEW YORKE
turkiško
importuoto
mišinys
Kretona, Vajunas. Pro Drin- AUKŲ PAKVITAVIMAS N r. 19 Ant. Mikalauskas, Brooklyn 5.00
Foot Stool DYKAI
su setu
Pusė svaro 50c.
Liet. Neprig. Klubas, C. Brook
gių ežerą teka Žeimena, gražus
Dykai
apskaičiavimas.
lyn, per VL Pivoriūną
7.00
Didžiausias pasirinkimas Pypkių.
VILNIAUS REIKALAMS
1 metas išsimokėti.
(49)
Neries intakas; aukštupyje ji
Am. Liet. Tautininkų Klubas,
K.
Cirbulėnas,
Montello
$10.00
vadinasi švogena. Iš tų eže
Brooklyn, per P. Narvydą
37.00 CLEVELAND TOBACCO CO.
SCHNDLER FURN. CO.
Per Adv. Jonn W. Anseli au
rų, pav. nuo Kirdeikių, dabar Alliance of American Lithua
nian Jews, Philadelphia, Pa.
2133
ONTARIO
ST.
kojo: J. Šneideraitis, J. Meš
5513 Superior Avė.
galima laisvai plaukti i Vil (per A. Goldstcin)
50.00
Cleveland, Ohio
49)
kauskas, Mary Ann • Anseli,
ENdicott 4070
nių ir Kauną. Dar svarbiau Pr. Justas, Bronx, N. Y.
10.00
Esther Tūba, Antanina Šamo
VVS.
Montreal
Skyrius,
per
kad šiuo vandens keliu galima
lis, J. Petrowski po $1; Ant.
50.00
plukdyti miško medegą. Taip A. Sakalą
Baltaitis, P. Blazaitis po $2.
Vienybė, Broolyn, N.Y.
Viso
10.00 I
pat dešinieji Žeimenos intakai: Moterų
(per seki*. M. Strumskienę) 25.00
Liet. Dienos Pas. Parodoje ProŠiaunė teka iš Aisedos ežero, M. J. Vinikas, New York
10.00
gramo Komitetas, per pirm.
Lakaja — iš Juodojo bei Bal T. Cirkelis, Brooklyn, N.Y.
5.00
Dr. M. J. Viniką
150.00
1.00 Dienraščio Laisvės metiniame
tojo Laka jų, Stirnų ir kitų eže Pov. Kubilius, Maspeth
1.50
rų; Dubingė — iš Asvėjos Karolis Vaičiūnas, Bronx
koncerte, Lapkr. 12 surinkta
ir gatavi jums patarnauti musų
Pr. Lukoševičius, Bronx
3.00
111.59
(Dubingių) ežero. Visi tie in Ant. Bartaševičius, New York 5.00 (per R. Mizarą)
takai sudaro patogų vandens Fab. Saranka, Paterson, N.J. 5.00 Anicetas Simutis, Brooklyn Lt. 50
kelią iš Molėtų apielinkių ir Aug. Misiūnas, Paterson, N.J. 1.00
APSIGYNIMO REIKALAMS
2.00 Am. Liet. Tautininkų Klubas,
Labanoro miškų — i platųjį Katr. Petrikienė, Brooklyn
Victoria Waluk, Brooklyn
1.00
Brooklyn, per‘Pr. Narvydą 25.00
pasaulį.
i
Dr. ir Mrs. John Waluk ”
5.00
Didžiausia ir gražiausia Vil N. N., Brooklyn, N. Y.
ĮVAIRIEMS REIKALAMS
1.00
niaus krašto upė — Neris, Morta Stankevičienė, Bronx
2.00 N. N., Fort Belvoir, Va.: Lietu
10.00
aukštupyje vadinama Vilija. Ji Elena Boris, Bronx
vos moksleiviams šelpti $2;
Vyriškų Dėvėjamų Reikmenų Krautuvė
kovai su svaigin. gėrimais
teka iš Gudijos, turi 510 km. Mykolo Karaktino šeima,
Woodhaven, N. Y.
15.00
$2; kovai su rukymu $1.
$5.00
atsilankykit pamatyti būtinai.
ilgumo. Dabar mes valdysime Elena Macalis, Woodhaven
5.00
Išviso
$733.44
visą Neries žemutinį ruožą, Kaz. čeledinas, Brooklyn
5.00
ir Litų 50.00
nuo Buivydžių iki žiočių, 226 Vincas M. Pūkas, Woodhaven 2.00
N. N., N. Grafton, Mass.
10.00
kilometrų ilgumo.
Jonas Budrys, Generalinis Kon
J. A. Urbonas
Šis ruožas labai sriaunus, va sulas, Nevv York
20.00
7010 Superior Avenue
ga akmenuota, daug vingių ir Izabelė Staknytė, Nevv York 5.00 “Dirvos” Agentas Daytone
2.00 534 Michigan A v. Dayton, O
rėvų. Plaukti Nerimi ar pluk Ona Sekienė, Brooklyn
'.JS^Dvejos durys i rytus nuo musų senosios krautuvės
1.00
dyti sielį labai sunku ir pavo Biru ta Ambraziejutė ”
Ona Tamošiūnaitė (A. Tarnus) 5.00
jinga. Tačiau “musų upelių Juozas Ginkus, Brooklyn
5.00
močiutė” turi didelę ateitį: ji Martin Pond, Jackson Hghts 2.00
★
★
bus panaudota elektrai gamin Frank Aitutis ir šeima (Mikas,
ti. Ties Turniškiais, 11 km. Ona ir Leonas), Bridgevvater 5.00
5.00
aukščiau Vilniaus, jau stato Adolfas Šaputis, Brooklyn
Klem. Cirbulėnas, Montello
10.00
ma pirmutinė hydroelektrinė Vai. Matulienė, Montello
5.00
stotis.
Vyt. Stašinskas, Jackson Hts. 10.00
Pietinėje Vilnijos dalyje te Adv. R. John Urevich, N. Y. 5.00
ka Merkys su savo intakais Juozas Ambraziejus, Brooklyn 1.00
Felix F. Morkus, Brooklyn
Šalčia, Visinčia, Verseka, Ulia Kearny, N. J., organizacijos ir 1.00
ir kitais. Tos upės teka pro visuomenė (per G. Katilių) 30.35
labai didelius miškus, vadina (aukojo: Šv. Vardo d-ja $10;
mą Rūdininkų girią. Giria se Kearny Moterų Ratelis, Liet.
90 kp., Moterų Sąj.
novėje buvo viena didžiausių, Vyčių
kuopa — po $5; Kun. L. Vai
sunkiai įžengiamų. Dar dabar cekauskas’, A. Daunoras, V.
joje skaitoma 60,000 ha miš J. Pietaris, G. Katilius, J.
ko. Beveik negyvenamuose gi Šilkaitis po $1; J. Žilius 35c.)
rios plotuose sutinkame didelių Jonas Varnės, New York
pelkių, raistų, yra keletas eže
rų. Miškuose gyvena daug re AKINI Aljr Taisymas
tų paukščių ir žvėrių, daug Įdo
Pritaikom akinius, juos taisom.
mių augalų, čia buvo manoma Turim
visokių brangmenų
įkurt tautini parką, draudžiant deimantų.
medžioklę ir miško kirtimą.
DR. HAROLD HARDING
(Jaunasis Ūkininkas)

AUKOS

menčinas, Riešė, Balingardas,
Buivydžiai, Rubna, Kalvarija,
Lietuva gyvena didelio džiau Naujoji Vileika, Nemiežius, La
gsmo dienas: gryžta išsvajo voriškės, Kena, Rudamina, Me
tas Vilnius, sena musų sdstinė dininkai, Rūdiškės, Turgeliai,
ir kultūrinis centras, Kartu Tabariškės, Rūdininkai, Šalči
su juo Lietuva atgauna dalį ninkėliai, Valkininkas, Butri
Vilniaus krašto, apie trečdali monys, Eišiškės.
Lenkų okupuoto krašto.
Vilniaus mieste matysime:
Naujas musų krašto plotas Gedimino kalną su pilies griu
sudaro apie 7,200 kilometrų. vėsiais bei atstatytu bokštu;
Lietuva, be Klaipėdos krašto, Aušros Vartus, Baziliką su ka
turėjo 53,250 km., dabar turės ralių ir kunigaikščių karstais,
u0,450 kilometrų ploto, vadi sena varpine, kelioliką stilingų
nas padidėjo 13.5 nuoš. (apie bažnyčių, Universiteto rumus,
vieną septintą dalį). Naujas Lietuvių Mokslo Draugijos ru
plotas tris kartus didesnis už mus, Rasų kapines ir tt. Vil
Klaipėdos kraštą; jis beveik niaus miesto per dientj nepa
toks kiek sudaro Utenos, Uk matysi, o su geru vadovu ga
mergės ir Trakų apskritys lėsi lankyti kelias dienas.
kartu.
Kita svarbi vieta — Trakai
Mums įdomu žinoti kaip at (27 km. nuo Vilniaus), čia,
rodo nauja Lietuvos teritorija, Galvės ežero saloje ir krante
todėl kad jos, ypač musų jau matysime didingų pilių lieka
nimas, nesame matę. Dabar nas. Tai Kęstučio ir Vytauto
bent trumpai paskaitykime a- galybės liudininkai 1 įdomės
pie “naują” Lietuvą.
nes pilies neturime visoje Lie
Pirmiausia — nauja Lietu tuvoje. Netoli Trakų yra se
vos rytinė siena. Paimkime nos Gedimino pilies pėdsakai—
žemėlapį ir nubrėžkime tuo tar žemės pylimai; dabar ta vieta
pu apytikrę sienos linkmę. Sie vadinasi Senieji Trakai.
na bus nužymėta nuo Latvijos
30 kilometrų į rytus nuo
sienos pro rytinį Drūkšių eže Vilniaus, važiuojant Ašmenos
ro galą. Drukšės ir Lašmens linkui, yra Medininkų pilies
upėmis siena eina iki Apvardų liekanos;, čia gyveno kurį lai
ežero, toliau pro Rimšę, Dau ką Vytauto Didžiojo šeima.
niškį, tarp Švenčionėlių ir
Netoli nuo Vilniaus, į šiau
Švenčionių, visą laiką lygiagre rę (apie 5 km.) yra garsi Kal
čiai Daugavpilio-Vilniaus gele varija su savo Kryžiaus ke
žinkelį (apie 8 km. į rytus), liais, gausiai tikinčiųjų lanko
tarp Pavoverės ir Kiemeliškio. ma. Kalvariją pastatė 1662
kerta Neries vingį ties Buivy metais Vilniaus išvadavimui iš
džiais, nuo čia tiesiai į pietus, Rusijos pažymėti.
palikdama mums Šumsko dv.,
Dar 5 km. į šiaurę nuo Kal
Medininkus ir Tabariškes — varijos yra keli žalieji ežerai,
ties Ašmenėle. Toliau siena kurie pasižymi skaisčiai žaliu
krypsta Į pietų vakarus tarp vandens atspalviu. Greta Kal
Šalčininkėlių ir Šalčininkų, tarp varijos yra Verkių parkas su
Eišiškės ir Rodunės, tarp Dai dailiais rūmais ir Trinapolio
navos ir Nočios, ir, pagaliau, bažnyčia Neries krante.
upe Ulia, Merkio įtakų, iki
Tas vietas daugiausia lan
Merkio 7 km. į pietus nuo Per kys musų ekskursijos.
lojos.
Labai įdomių vietų turėsime
PASIGYDYKITE
Nauja teritorija yra siauras Vilniaus šiaurėje. Didelis ir
gydau veik visokias ligas su
žemės plotas nuo 20 iki 60 km. dailus Dukšių ežeras; jo plotas Aš
serumais, kurie grąžina sveikatą.
platumo, apie 225 km. ilgumo. apie 45 ketv. kilometrų arba Esu reguliaris gydytojas. Ofiso
Didesni miestai: Vilnius ir 4,500 ha. Ežero įlankoje ties valandos pirmadieniais, trečiadie
Trakai.
Smulkesni: Smalvos, Drūkšių bažnytkaimiu, kuris niais ir penktadieniais tiktai, nuo
(45)
Dūkštas, Rimšė, Palūšė, Link pasiliko Sovietų Gudijoje, yra 2-4 ii* 7-8 vakarais.
menys, Kaltinėnai, Švenčionė didelė Pilies sala, kurioje buvo
DR. O. H. BOULEE
liai, Paberžė, Pabradė, Pavove Vytauto karališkasis dvaras;
10111 Euclid Avenue
Room 206
Heather Bldg.
rė, Kazokiškis, Maišiogala, Ne- nuo medinės pilies paliko tik
' CHRISTMAS^EALS I pamatai ir didelis akmeninis PAVEIKSLAI
kryžius rodo buvusios bažnyVisokį šventi atvaizdai, rašančiai,
čios vietą.
stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
Dysnų
Kitas labai didelis
sokių religiškų dalykų.
(49)
ežeras ties geležinkeliu iš VilPAS MUS GAUSITE KALĖ
niaus į Daugavpilį. Jis turi
DINIŲ KORTELIŲ
24 ketv. km. plotą, Abu minėti ežerai didesni kaip likšioHENNINGER’S
linis didžiausias Lietuvos eže
8809 Superior Avė.
ras — Dusia. Iš Dysnų ežero
pro gretimą Dysn.vkščio ežerą
teka Dysna, didelis Dauguvos Geresniam Jūsų Avalų
Pataisymui
intakas; mums priklausys tik
apie 10 km. jos ilgumo.
bandykit
Didelė ežerų grupė ties Pa
lūše, kurią iki šio laiko skyrė THE GUILD SHOE REPAIR
SHOP
Help to Protect Your
administracinė linija, dabar
7725
Superior
Avė.
visa laisvai prieinama. Čia
Home from Tuberculosis
Prof. STP. KOLUPAILA.
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WIND0W SHADES
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| VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades)
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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 išdirbyste.

HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. f
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45 metai avalų taisyme.
F. Holt, Sav.
(51)

SEZONO PREKĖS

Naujoje Vietoje

7010 Superior Avė.

THE KRAMER & REICH CO

Toksai draugingas žėrėjimas šilumos
gaunamas

tik Gaso Pečiuku

OPTOMETRIST

m

7112 Lorain Avenue
WOodbine

3072

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

• Ar jums patinka “pasikaitint žandus ir sušildyt rankas” prie žerėjančios, drau
gingos ugnies? Štai yra patraukiantis, ekonomiškas gazo pečiukas kuris suteiks
jums tai visa ir daugiau.

ANDREW A. YEAGER

Pharmacist

6602 Wade Park Avė.

Dabartinis meto laikas yra tai kada tūkstančiai gas radiant šildytoji} Įdedama.
Beveik kiekvienas namas gali panaudoti jų vieną arba daugiau. Daug naujų pavyz
džių yra gražus, ar tai ugniekuriui ar prijungimui prie kamino.

REIKALUI ATĖJUS
Pilniausias pasirinkimas deiman
tų prieinamomis kainomis. Taip
gi pritaikom akinius ir taisome
laikrodėlius.
Visokių brangmenų
krautuvė.
(51)

A. T. HUETER
Jewe1er
8513 Superior Avė.

Šie cirkuliuojančio tipo gasiniai pečiukai ne tik cirkuliuoja šiltų orų dideliuose
kambariuose, arba grupėje kambarių tame pačiame aukšte, kuomet centralinio šil
dymo Įrengimo naudojimas nepradėtas, bet skleidžia šilumą taipgi, smagiai ir gerai.
Dar didesniems pašildymo reikalams, nuo krautuvės iki dirbtuvės arba sandė
lio, vienas arba daugiau tų didėjančio populiarumo viršuje įtaisomų, arba industri
nio tipo gasinių šildymo prietaisų, tapo priimta kaipo patenkinanti apšildymo atsa
kymas.
Visų šitų tipo patog’/as ir naudingi gasiniai pečiukai yra išstatyti pamatymui
Gas Office, kur atsilankius bus jums mielai aprodyti.

BRANGMENYS

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Parduodam graoffonus, radios ir
visokias brangmenis,. laikrodėlius,
laikrodžius, deimantus. Didžiau
sias pasirinkimas.
Šioje kaimy
nystėje esame 40 metų.
(51)

M A in
dideliems
darbams

/

6640
Virimui • Vandens šildymui
šaldytuvui • Namo šildymui
i’-

6101 St. Clair Avenue

Skani Lietuviška Duona

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

D. D. HASKELL
J e vv e 1 e r
Addison Rd. cor. Wade Park

C. Pakeltis Pharmacy

PR. KUNCAITIS

1117 East 79th Street

Savininkas ir Kepėjas

ENdicott 2696

(51)

25 METŲ PATYRIMAS
PATALINIŲ DARBE

Į

APDRAUDOS REIKALE
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Mes specializuojam
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Mes es<%a pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

B

Daryme

|

P. P. MULIOLIS

|

E

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729

§
s

Mes jau vėl Atsidarėme!

Frank Cerne Jevvelry Co.
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PLUNKSNŲ

Kaklių

Mat rasų

Re-Nu Renovating
Service
6510 Lexington Avė.
HE. 0141

VAISTINE
(Kampas Pulaski Avc.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gjJMuoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenčjusio Reumatizmo, nuo Įvairiųžaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migos ir kitokių.

•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227
Kepa skanią Lietuvišką Kūginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYMT '13^

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

NEW DEAL DUONOS

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

Telefonas ENd. 8533

Vaistine atdara 7 dienas savaitėj®
1

•
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DIRVA

Youth’s Forum
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
IŠKILMINGAI PAMINĖTAS DR. VINCAS KU

DIRKA IR JO VARDO DRAUGIJOS

I
PHONE:

ž

Traveling in our Lithuania

MIRIMAI

30 METU SUKAKTUVĖS

MARGARIETA SKVERENEVICIENĖ

Dr. Vinco Kudirkos 40 metų kurių paskutinei pritarė ir pu
mirties sukakties ir Dr. Vinco blika.
Akompanavo Mrs. Martin ir
Kudirkos Palaipinės Draugijos
30 metų gyvavimo paminėji Aldona Wilkelis.
Programą vedė K. S. Kar
mas atlaikyta pereitų sekma
dienį su gražiomis iškilmėmis. pius. šios iškilmės surengi
Iškilmė prasidėjo nuo 2 vai. mui darbavosi komisija: Kar
po pietų kuomet ties Dirvos pius, M. Drasutis, I. Šamas ir
į
redakcija pradėjo rinktis auto J. Brazaitis.
mobiliai papuošti Lietuviškais
Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ir Amerikoniškais ženklais, ir jos valdyta šymet yra:
kurie visi — virš 20 automo Jurgis Brazaitis, pirm.
bilių — ilgoje eilėje, miesto
Vincas Debesis, vice pirm.
motorciklinio policininko vedi Izidorius Šamas, užrašų sek.
ni, važiavo į Lietuvių Kulturinį
A. M. PraškeviČus, fin. sekr.
Darželį. Važiavimas prasidėjo
Juozas Vilčinskas, ižd.
kelios minųtos prieš 3 vai., kad
P. Jasulaitis ir F. Samuolis,
į Darželį pataikius lygiai 3 v. iždo globėjai.
Darželyje taipgi buvo susirin
Vinco Kudirkos Draugi
kę apie pora šimtų publikos. ja Dr.
pasidarė
sau amžiną atmin
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos tį pernai rudenį
valdybos nariai ir šių iškilmių Lietuvių Darželyje išstatydama
savo pat
rengimo komisija, mergaitėms rono Dr. Vinco Kudirkos
pa
tautiniuose rūbuose nešant vai minklą.
Rep.
niką, ėjo prie Dr. Kudirkos pa
minklo. Prie paminklo pasa
kyta trumpos kalbos, kalbėjo
K. S. Karpius, draugijos pirmi Vaizbos Buto svarbus
ninkas Jurgis Brazaitis, ir
Susirinkimas
P. J. žuris. Oras pasitaikė la
Clevelando Lietuvių Vaizbos
bai gražus.
Darželyje susirinkus publi Buto svarbus mėnesinis susi
ka dar ilgiau užtruko, apsidai- rinkimas bus laikomas šį sek
rinėjo, aplankė Dr. Basanavi madienį, p. Mulijolio ofise, nuo
9:30 vai. ryte. Visi nariai, ir
čiaus paminklą.
naujai prisirašiusieji, prašomi
Po iškilmių Darželyje, vaka atsilankyti.
Valdyba.
re Lietuvių salėje įvyko pla
tesnis programas tų dvigubų
sukaktuvių paminėjimui.
Liet. Piliečiu Klubo
Salėje programas pradėta su
Lietuvos Himnu, kurį bendrai
Narių Vajus
giedojo publika, skautų vyčių
Baigiantis metui, Amerikos
būrelis, ir Lietuvių mokyklos
Lietuvių
Piliečių Klubas pra
vaikučiai, vedant p. žurienei;
pianu akompanavo jauna pane dėjo vėl prirašinėti narius į
klubą 1940 metams. \ Tie na
lė, Mary Jo Bendlerytė.
Kalbėtojais buvo: Draugijos riai gauna narystės kortelę ir
pirmininkas J. Brazaitis, sve su ja turi teisę ineiti Į Klubo
čias iš Michigan, Juozas J. Ba- penktadienio vakaro pramogas
Lietuvių salėje, ir pačiame klu
čiunas, ir P. J. žuris.
Kita programo dalis taipgi be lankytis kas vakaras. Ku
buvo gera ir įvairi: Mary Jo rie dabar įsirašo į klubo narius
Bendlerytė skambino piano so gauna 50c vertės barčekių, ku
lo Mozarto Sonatą. Biruta Ma- riuos gali praleisti klube per
cyauskaitė pasakė eiles, ir ki visą adventą penktadienio su
tas eiles iš Dr. Kudirkos raš eigose.
Advento laiku klube penkta
tų sakė Vaclavas Jurgelis.
dienio
vakarais bus po senovei
P-lės Stella Malonis ir Sofia Kučinskaitė dainavo solo, duodama žuvų ir blynų vaka
Bronė Rasiulytė su Maeriute rienė, pasikortavimas, ir pini
duetą, ir Rasiulytė, Maeriute giniai laimėjimai. Visas klu
ir Maloniutė dvi dainas trio, bo parengimu pelnas skiriamas
viena iš jų buvo Kauniečių my Lietuvių salės išlaikymui.
lima daina “Spaudos Baliaus
Valcas”. Jos buvo iššauktos ir
pakartoti.
Ona Dovidenkaitė ir Jurgis RUOŠKITĖS SUTIKTI
Mačys sudainavo duetą, ir dai
1940 METUS
nas užbaigė skautų vyčių būre
Padėkos Diena praėjo, dabar
lis Lietuviškomis sutartinėmis,
ateina didelė iškilmė — Dirvos
Jubilejinis 1940 metų sutiki
COMMUNITY FUND mo balius. Tas balius atsibus
sekmadienį, Gruodžio 31 d.,
VAJUS
Lietuvių salėje. Apie šituos
Dirvos balius jau žinot gerai.
Bet šis balius bus svarbus dar
tuo kad tai bus atidarymas
Dirvos 25' m. jubilejaus meto.
Kurie iki šių metų pabaigos
atnaujins savo prenumeratą
arba nauji užsirašys, gaus do
vanų 1940 metams sienini ka
lendorių ir vieną tikietą Į ba
lių. Kam bus reikalinga dau
giau, tie gaus jų kiek norės po
25c. (Pašaliniams, ne skaity
tojams, tikietai bus po 35c.)
Šymet imama 25c dėl to kad
naujų metų išvakąrė ‘išpuola
Šios savaitės pradžioje apie 15,000 sekmadienį, taigi ir salė bran
laisvanorių darbuotoju išėjo į Cle gesnė, ir muzikantai, ir kt.
velando gyventojus, biznius ir įstai
Bet atminkit: šymet bus du
gas rinkti aukas metiniam Coramu- programai: vienas nuo 6 vai.,
nity Fund vajui. Tai yra jau 21-as Dirvos Jubilejinio meto atida
metinis subendrintas labdaringoms rymui, antras 12 vai. naktį —
įstaigoms išlaikyti vajus.
šiame nauju metų pasitikimui.
vajuje nuskirta sukelti $3,350,000
Prie to, bus duodama daug
kitų metų reikalams. Vajus tęsis visokiu dovanų- tiems kurie
nuo Lapkričio 20 iki 30 d.
atsilankys.

Lapkričio 16 d. mirė Marga
rieta Skverenevičienė, po tė
vais Butkauskiutė, 51 m. am
žiaus, nuo 6205 White avė. Pa
laidota Lapkričio 20 d., pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje.
Liko vyras, Juozas, ir vai
kai: Margarieta, Vincas, Ele
na, Edvardas, Robertas.
Velionė paėjo iš Shenandoah,
Pa. Laidotuvėse pasitarnavo
laidotuvių direktorius N. A.
Wilkelis.
ANTANAS

MARTIŠIUS

BY

Lapkričio 18 d. mirė Anta-1
nas Martišius, 62 m. amžiaus, i
nuo 7524 Star avė. Palaidotas '
Lapkričio 22 d., pamaldos at
sibuvo Naujoje Parapijoje.
Paliko žmona, Matilda, ir 1
duktė, poni W. J. Baker, 5 sunai: Antanas, Juozas, Petras,
Bernardas ir Charles.
Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jaku
bauskienė.

MIRĖ LIETUVOJE
Pranas Kundrotą sulaukė iš
Lietuvos liūdną žinią, kad ten
Rugsėjo 15 d. mirė jo motina,
Ona Kundrotienė (Sutkaitytė),
89 metų amžiaus. Jos v^ras,
Juozas Kundrotą, mirė 1924 m.
Palaidotas Sintautų kapinėse.
Velionė Ona Kundrotienė pa
liko nubudime tris sūnūs ir
tris dukteris: vienas sūnūs ir
dvi dukterys gyvena Lietuvo
je, su šeimomis, Amerikoje gy
vena du sunai, Vincas ir Pra
nas, su šeimomis, Clevelande,
ir viena duktė Marijona su vy
ru ir šeima, R. Verikai, gyve
na Muskigan, Mich.
A. A. Ona Kundrotienė bu
vo duktė Kazio ir Onos Sutkaičių, Menkintų k., Sintautų p.
Buvo sesuo jau mirusio Kun. J.
Sutkaičio, kuris ilgą laiką kle
bonavo šv. Kazimiero parapijo
je Pittsburghc.
Per tris metus iki mirties
velionė gyveno pas vyriausią
dukteri. Marcelę, ir žentą Sa
baliauską, Griškabūdyje, šakių
aps.
/
Iškilmingai palaidota Rūgs.
18 d. Griškabūdžio kapinėse,
Ilsėkis ramybėje, brangi mo
tinėle, o mes tave nepamiršim
maldose.
Pranas Kundrotą.

Kalėdiniai Laiškai
Dabar pats laikas siųsti į
Lietuvą Kalėdų ir Naujų Metų
sveikinimus.
Atsilankyki! į
Dirvos Krautuvę, rasit gražių
Lietuviškų kortelių pasirinki
mui. Visos po 5c.
LANKĖSI

PITTSBURGHE.

Dirvos redaktorius p. Karpius
pirmadienį buvo išvykęs į Pittsburghą, kaipo Ekonominio Cen
tro sekretorius, pasitarti svar.1 iais Ekonominio Centro rei
kalais su ten gyvenančiu Ek.
Centro pirmininku Ch. K. Pikieliu. Gryžo į Clevelandą an
tradienį.
‘Messiah’ Perstatomas
Gruodžio 3 d. bus 18-tas metinis
perstatymas
Handel’o
“Messiah”,
Severance Hali, pastangomis Cleve
land Messiah Civic Choro. Šis vei
kalas apima virš 400 balsų ir vado
vaujamas William Albert Hughes.
Kas mot tas veikalas sutraukia
daugybes žiūrėtojų ir plačių Cleve
lando apieliiikių. Tikietai parsiduo
da iš Jos. Poe, Leader Bldg., Cle
veland. Kainos prieinamos.

ANNA

Formai Cleaners lnc'
Vyriškų
Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Dovanos tiems kurie atnaujins prenumeratą ir tiems kas užsirašys Dirvą naujai!
Visi Dirvos prenumeratoriai, kurie užsimokės savo prenumeratą .prieš pabaigą šių motą, $2.00. gaus DOVANŲ
vieną 1940 sieninį Kalendorių ir vieną tikietą į Dirvos Nauju Metų Pasitikimo Jubilejinį Baliiu (Kiti po 25c.)

ATEIKIT UžSIRAšYT DIRVĄ — ATEIKIT ATNAUJINT PRENUMERATĄ — ATEIKIT PASIIMT TIKIETUS.

-

CLEVELAND, OHIO

LITIS LOS E O PENE R

SATURDAY — AUG. 13
It is so restful in the country,
and it seems rr> one here has anythmg to do. bince our arrival all
FR1DAY — AUG. 12
Today after breakfast vve vvent vve have done is šit around and
to Ramygala to visit Aunt Caro- eat and talk, or nap. Bernice decided that vvhen there is company,
line and John.
It vvas a bright especiallv from aeross the ocean
warm day and we found thepi busy
thrashing wheat, vvith a fancy and it is a holiday for everyone, and
modern thrasher, a machine vvhich no one does any vvork. This constant eating is getting the best
they evidently rented for the day. of us and vve are miserable vvith
There vvere several men and vvomen that overstuffed feeling. for vve
helping, and the pipe of the thrash
er vvas blovving stravv and vvaste certainly do not get any exercise;
if vve vvant to go anyvvhere the
into a hugh pilė, vvhile the machine
chugged and snorted as the motor horse is hitched to the vvagon, and
the poor horse gets the exercise,
and vvheels buzzed along on vvide
leather belts.
We did not vvant vvhile vve just šit and get massagto hinder them in their vvork so ed by the rumble of the vvagon
vve said vve vvould vvait until they vvheels as they roll over the ruts
and bumps on the road.
vvere through. Aunt Caroline gavę
Hovvever today vve vvent for a i
us some pillovvs and a blanket anė vvalk to the old section of Kunigiš
took us to an open field undei
kiai kaimas, vvhere the houses are
n t.eo near a hrook. vvhere vve could aged and sinking into the ground,
ioli or nap until they vvere finish- the stravv roofs so lovv thev alcd. V/hen vve were tirėd of rest- most reach the ground. This part
ir.g and vvatching the cows grąže of the kaimas i? far avvay behind
on the other side of the brook we 1 a small vvoods. Here Bernice and
came over to vvatch the work for 1 had a delightful visit vvith old
a while, būt they vvere only half friends of her father’s vvho vvere
through, so vve vvent to the orchard overjoyed at seeing her, asking
near the house and srpead our numberless ąuestions about Ameri
blanket again.
ca, her father and the family,
Here vve had a visitor a Mrs. things that everyone is alvvays
Suboniene vvho had lived in Ameri- eurious about. It vvas . pleasant
ca, she kent us company for a to visit vvith them and look around
while, bringing us refreshments to at the places her father spent in
pass the time away, fresh gree his childhood.
When vve, got back to our house
cucumbers vvith honey.
A new
Lithuanian combination, that vvas I decided to bake an Ąmerican apquite good, though at first vve hesi- nle pie and cake for diversion, as
tated, for vve had never heard of the day seemed long and there vvas
cucumbers and honey. Mrs. Subo not much for us to do, especially
niene invited us to her house right after vve had been so busy alvvays
next door. She had lived in Ameri- going someplace.
Katriute vvas very helpful and
ca and her house and evervthing
about- it gavę this evidence. She got the ingredients for my baking,
is a seamstress and manages to and vvhen she started piling vvood
make a living vvith this vvork; she into the oven I vvas almost sorry
I started, for I never realized the
is a vvidovv.
vvork. it takes to bake in the coun
It was late afternoon and the try. At home to bake a pie is
sun vvas setting before they vvere a matter of an hoūr, vvith only a
through vvith the thrashing, and mateh to touch off the flame in
the grain vvas stacked in sacks all the gas stove and after the bak
ready for shipment to the mill ing just turn the gas off and in
vvhere it vvouįj be ground into an hour the house is cooled off as
flour.
John and Aunt Caroline if nothing had happened.
Here
finally took us into the house and she had to heat that big oven vvhich
we had sunner, visiting vvith them made the kitehen unbearably hot,
for a vvhile, vvhen John hitched his then the cinders had to be svvept
špirited horse to the vvagon and out after vvhich finally we put in
took us back to Kunigiškiai, uncle the pie and cake. The apple pie
Joe’s house.
He stayed vvith us vvas a success būt I vvon’t say a
until airdost midnight and then de- vvord about the cake, for afterall
parted so vve could go to bed. We the eouipment vvas against me, as
liked him very much, he is good I am not familiar vvith baking vvithto look at, tall and strong, being out my knitehen utensils.
V.’eli, anyhovv it took me all
very friendly and talkative.
His
frank conversation gavę evidence of afternoon to make the pie and
Late in the afternoon vve
bitterness tovvards his father vvho cake.
left his mother vvith him as a small vvent to tovvn to visit aunt Caro
child, and completely forgot them line, vvho had a feast vvaitin^ for
We vvere miserably stuffed
throuvh these hard years. He ask- us.
ed, vvhat is there in America, that vvith eating all day yet vve could
makes people forget their families? not offend aunty by refusing so
Ile couldn’t understand how anyone vve just ate some more John then
could leave a vvife and child, go to : took us home in his vvagon, and
a land of plente likę America, and another dav vvas over.
Tomorrovv is Sunday and vve are
never remember them — not even
vvith a letter. Here they vvere all all prepared and anxious to go to
alone all these years, not only liv church in Ramygala. Dear Katriute
ing through a desDerate period of has us all excited by telling us that
hardships during the World War, tomorrovv evening she is having a
būt struggling to make a living, part,r for us, a real Lithuanian
Just
and his father never thinking of “Vakaruška” in a Kaimas.
him or his vvife, vvhom he left to vvhat vve vvere longing for, for even
shift for themselves vvhile he per- though vve vvere i n Lithuania over
haps lived in luxury, hovv could tvvo months already vve had not
they knovv.
Stories likę these I seen or been to a “Kaimiška Va
had heard many time from others karuška”.
(To be continued)
vve came in contact vvith, they alvvays ask, vvhat became of their
brothers, sisters, vvives, husbands.
PARSIDUODA cash grosernė, da
For this condition I vvould likę ranti S400 savaitinių ineigų, biznis
to express mvself to those kind of išdirbtas per 28 metus. Tas pats
people novv: they ought to be a- savininkas. 5 geri kambariai greta
Galima
shamed of themselves, for leaving gyvenimui, žema nuoma.
their families behind them and com pirkti su namu arba be. West Side.
pletely. forgetting them.
Whether Klauskit smulkmenų tarp 2—3 no
Zimerour living in America is easy or pietų, 1.1.915 Corlett avė.
(47)
just as much a struggle to exist. man.
vve should at least once a year if
NUOMAI KAMBARIS
vve can’t do it oftener, vvrite them
a note of cheer or. at least tell . pavieniui vyrui arba porai be
them vve are alive and thinking of ' vaikų, ir garadžius. Lietuviš
them. Hovv many people in Ameri
(49)
ca I have seen . vvho shake their koj šeimoj. Kreipkitės
hand at the mention of relatives į J. Strimaitis, 9125 Kenmore
in Lithuania, vvith a remark that Į avė. (prie Crawford rd.)
as soon as you vvrite to them they
immediately ask for money.
Of
PARSIDUODA 3 šeimų nacourse tlie--- in Lithuania do not un
derstand our conditions, they’ ima . mas su 3 krautuvėmis, viskas
gine vve all livę in luxury and snlen- j moderniška, ant Broadview rd.
dor, būt it is up to us to tell I ir Oak Park avė.
Mėnesinės
them the truth and explain that
!
ineigos
$250.
Visada
užimta.
everybody has to vvork hard for
vvhat tbe-’ have. Not all relatives Galima pirkti mažu įmokė j imu.
in Lithuania are the šame, some i Smulkmenų klauskit 5251 Dolonlv vvant to knovv about their vvel- lof rd., 2 iki 3 po pietų.
fare, and just the reassurance that
they are not forgotten, būt rememKas platina Dirvą — tas
bered because they are of the šame
blood.
platina apšvietą.
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GREITAS
RATA RNAVIMAS
•
Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pristatom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

Three well-played games opened
the 1939-40 Inter Lodge Basketball
league race lašt Wednesday. The
games were played before a very
good sized crowcl. The Litts put
up a good fight būt the Spartaus
man power was too much.
Three games will be played every
Wednesday nite, with the first one
getting undervvay at 7:15, second
at 8:00 and the finai game at 8:45.
Admission — Adults 10c — Children 5c.
If any of our readers are looking for an inexpensive būt thrilling
way to spend Wednesday nites —
drop it at St. Clair Bathhouse and
you will have three hours of exciting entertainment.
MEETING

The club’s regular monthly meeting will be held Tuesday nite, Nov.
28 ai 8:00 P.M. in the Lithuanian
Hali.
Every member should make an
cffort to attend this meeting. Plans
for the 1940 National Basketball
Tournament will be discussed al
so arrangements made for out of
town games.
All Lithuanians interested in sports are invited to
this meeting.

REMEMBER DECEMBER 2nd
This is just a polite little reminder that the Variety Boys are
expecting one of the largest crowds
of young folks at their dance, in
recent years.
So be sure, that
you don’t leave yourself out of the
evening of enjoyment — Satuday
nite, Dec. 2nd.
We repeat, Ed. Guenther and his
Ten Piece Orchestra at the Slovenian Auditorium, 6417 St. Clair. Ad
mission only 35c.

Calendar Notice

The Baltic Ąmerican Society of
Washington, D. C. held its annual
meeting on October 15, 1939 at the
lnternational Studcnt House, 1708
N. H. Avė., at vvhich annual reports vvere . presented and read a
nevv slate of officers vvere also, elected. Miss Alexandra Meyendorff
vvho vvas to gi ve a talk before the
body, vvas not able to attend. In
stead she sent in an interesting
letter giving reminiscences of her
travels through he native land,
Estonia, and is a baroness in her
ovvn right būt no longer uses the
title.
Dr. Ellis Havvorth vvas re-eleeted
president of the society.
He is
head of the Science Department of
the Wilson Teachers College in
Washington and is the past presi
dent of the Washington Philateli
Society of vvhich President Roosevelt
is a member.
Mr. Everett B. Ansley, vvho heads
the Ąmerican Section, is a former
Ąmerican Commercial Attache at
Riga, Latvia and at Vladisvostok,
Siberia. He is at present an advisor in the Civil Aeronautic Authority.
Mr. L. J. Esunas, founder and
first president of the Society, continues for another tvvo years. Miss
Adele Dirvelis, is fourth vice presi
dent and chairman of Lithuanian
Section.
Mr. Nikula and Mr. Esunas, the
latter an energetic young Lith
uanian vvere chosen by the presi
dent as co-chairmen of a committee for the Thanksgiving banquet
and musicals of the Society vvhich
is to be held on November 26.

PAJIEŠKAU dėdės Jurgio
Bruožio, paeina iš Bladiškių .,
Šunskų par., Marijampolės ap.
Girdėjau kad gyvena Clevelan
de. Aš esu jo sesers Uršulės
Ambrazienės duktė. Jis pats
arba apie jį žinantieji prašomi
atsiliepti.
(48)
Magdalena Kazlauskienė
13726 Eaglesmere avė.
______ Cleveland, Ohio._____

Some evening when your in the
neįghborhood of the ‘Dirva’ newspaper office, don’t fail to stop by
and look in the window. No, it’s
not a “treasure hunt” būt a \vhole1
window full of treasured calendars
— treasured by the mon and dad,
or relatives and friends in Europe. ♦i*
The- selection this year is more O
beautiful than ever before, you can ii
proeure these year-long gifts with!
either the Lithuanian or English i
darės and months. Surprise some- j
Senas Drapanas padarom
one at home or aeross the water it
kaip naujas, išvalom ir
vvith one or several of these inexpensive yet so highly appreciated i sutaisom.
gifts.
Paimam iš namų ir pristatoni
gatavus atgal.
T

E V A’ S
Dry Cleaning

•*
T

JIEšKAU DARBO.

EVA PETRAITIS

Viduramžė moteris, j ieškau T■darbo prie namų; gera virėja.!
Kreiptis 2517 Erin avė. (vir-i ::
šuje, suite 4.)
(47) 1

6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

Pinigų Siuntimas
ŽEMOMIS KAINOMIS

į Rytines ir Centralines

Europos Valstybes
Delei galimų užtrukimų pašto,
pasistengkit pasiųsti savo
pinigus anksčiau

Pasitarkit savo artimiausiame bankiniame ofise

Che
Cleveland
Urust Company

1

CREDIT!
Dental Platės ...
10 -15 - 20
Weeks

to

Pa y

• X-Ray
• Bridges
© Fillings
• Extractions
Platės Repaired
While Y’ou Wait

DR. SILVER
i 7042 Superior Avė.

Pay a Little Dovvn
a Little Each Wee k
No Interest or
Carrying Charge

Dentist
HEnderson 3157

5

