DIRVA (TH'
‘

DIRVA (THE FIELD)

,

ANIAN

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

every Priday in Cleveland

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Lithuanian Publishing Co.
iperior Avė.

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Cleveland, Ohio

Metinė Prenumerata:
Suvienytose 'Valstijose ----------Kanadoje ir Meksikoje ----------Lietuvoje ir kitose šalyse______

GING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered as Sec<nd-Class matter December Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the Art of March 3, 1879.

No. 49

I he only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
KAINA 5c.
CLEVELAND. OHIO GRUODŽIO-DEC. 8, 1939

I)

I

6820 Superior Avė.

4?

R

V

$2.00
$2.50
$3.00

A
Cleveland, Ohio

24-ti metai (24-th Year)

SOVIETU ARMIJA VISU ŽIAURUMU RRIAUNASISUOMIJON
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRIE VIEŠŲ darbų vi
soje šalyje pradedant šio
mis dienomis priimama net.
250,000 daugiau darbinin
kų, taip kad prie tų darbų
dirbančiųjų skaičius bus
pakeltas iki 2,250,000.

AIRIJOJE, delei bedar
bes, šios žiemos bėgiu tiki
masi audringiausio perio
do tos šalies istorijoje. Iš
Anglijos deportuojami vi
si Airiai atgal j Airiją, ir
jie visi susidurs su klausi
mu kur dirbti ir ką valgy
ti. Daug Airių gryžta iš
Anglijos patys, nenorėdami
būti persekiojami už pasta
rų laikų vykdomus sprogdi
nimus, kas primetama Ai
riams kovotojams prieš
Angliją.

ČEKŲ avalų firma Rata
persikėlė į Peru sostinę,
Valparaiso (Pietų Ameri
koje), kur ryžosi išdirbti
batus, bet Peru batų išdir
bėjai prieš tai užprotesta
vo. Dabar Bata firma ima
ten gaminti įvairius gumi
nius produktus.
HOLANDIJOS avalų išdirbystės keliariopai padi
dino savo gamintų avalų
Įvežimą į Ameriką: pasku
tiniu periodu įvežta 108,528
poros.
AUKSO kasyklose Pietų
Afrikoje apsireiškė stoka
darbininkų. Vietos gyven
tojai pradėjo kodėl tai ša
lintis nuo darbo kasyklo
se.

DETROIT, Mich. — Po
streiko, 16,000 darbininkų
Briggs Body Co. dirbtuvė
se gauna 3c valandai dau
giau mokesties. Mokestis
pakelta ir tūkstančiams ki
tų darbininkų Chrysler au
tomobilių darbuose.

BEDARBIŲ skaičius S.
Valstijose pastaru laiku
nupuolė iki žemiausio laip
snio : Spalių mėnesį buvo
8,149,000. 1938 m. Spalių
mėnesį buvo 9,244,000.
Privatinėse industrijose
ir ukėse dabar dirba anie
46,446,000. Kovo m. 1933
m. dirbo 35,884,000.
Geraisiais laikais, 1929
m., darbus turėjo 47,925,000 asmenų.

RUSIJA importuoja sau
Britanijoje gamintas įvai
rias metalo apdirbimui rei
kalingas mašinas. Šymet
per 9 mėnesius įsivežė tų
mašinų už $8,127,000. To
mis mašinomis gaminasi ir
karo reikmenis. Bet ko
munistai rėkia buk Suo
miai kariauja prieš Rusus
Britų darbo karo pabūk
lais ir amunicija.
ITALIJOJE iš 10 žmo
nių devyni neapkenčia nazių, ir Italai didumoje ne
norėtų eiti į karą už Vo
kiečių pusę.

SUOMIAI KARIAUJA, PASKIAUSIOS KAN ARSI AI
|
RO ŽINIOS

PASKIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PASKANDINO 5
SUBMARINUS

KAUNAS, Gruodžio 4. — Naujuose įvykiuose (ŠuoLondonas, Gruodžio 6.—
, mių-Rusų kare) Lietuva nėra Leno nors interesų pusėje.
Helsinki, Gruodžio 7. —
Britų
jurų laivyno vyres
Londonas, Gruodžio 7. —
BERLINAS, Gruodžio 4 d. — Atsakinguose Vokie nybė praneša kad šią saLAIKRAŠČIU
Suomiai kol kas laikosi ga Baltijos juroje Vokiečių
čių
sluogsniuose
pareikšta
kad
Lietuvos
nepriklausomy

na pasekmingai prieš žy karo laivas suėmė Lietuvos
I vaitę Prancūzų ir Britų
miai didesnes Rusų jiegas. j prekini laivą “Kretinga” ir bė naudinga ir reikalinga tiek Vokietijos, tiek Sovietų I karo laivai paskandino 5
| LIETUVOS miestų statybą
Sąjungos interesams.
Rusų armija, oro ir jurų nusivarė į savo uostą.
šymet
Įdėta 66 milijonai litų.
i Vokiečių submarinus, kas
•
laivynas pasirodė prasčiau
VILNIUS, Gruodžio 4. — Vilniuje gyvenimas visiš- reiškia didelį nuostolį.
Laivas vežė prekes į An
negu tikėtasi, darant už
| kai susitvarkė. Darbai, mokslas, prekyba, pramonė atSmarkus laivu skandini-1 TREcHAM Cukraus fabrikui
gliją.
puolimą.
fgijo; maisto gerybių pilnos krautuvės. Iškeltus paleng mas Vokiečių minomis ir statyti Lietuvoje jau gauti už
Pirmą užpuolimo dieną,!
vintomis sąlygomis zlotus, suteikus, darbą gyventojai ! submarinais žymiai apma-1 sienių firmų siūlymai. Viso
Londonas,
Gruodžio
6.
—
Rusų karo lėktuvai užpuo
į atgaunu pirkimo galią. Nusistatė prekių kainos ir pre- ! žėjo. Britai suėmė jurose! yra gauta keturi siūlymai —
lė Suomijos sostinę Helsin Britanija, Vokietija ir Ita i kybą inėjo į normalias vėžes, nes pirklys pasitiki pasto- vieną Vokiečių laivą.
du Vokiški ir du Čekiški.
.y" ¥
•
kį, padarydami didelių nuo lija teikia Suomijai kariš ■ vios valiutos verte ir gauna normaliai prekes papildyti,
stolių, suardyta daug na kus lėktuvus ir kitokią ka j Miestai įveda Lietuviškus užrašus.
Iš KAUNO praneša kad VILNIAUS krašto viešoji
mų, kiti pradėjo degti, ir! ro medegą. Iš Italijos ga
Varšavoje Vokiečiai sušau policija turės 715 arkliu su apvo apie 60 lėktuvų.
žuvo desėtkai žmonių.
KARAS
tarp
Rusijos
ir
dė 53 Žydus už pasiprieši šarvavimu. Viešoji
PREZ. ROOSEVELTAS
pasie
po to kai Rusai užpuolė Vokietijos gali būti arti nimą Vokiečių kareiviams. nio policija turės 897 dvira
Suomiai praneša numušė
čius.
kelis desėtkus Rusų lėktų-. Berlinas, Gruodžio 6. — Suomiją, paskelbė pasmer mos ateities įvykis, tikrina
•
vų, suėmę 2,000 nelaisvių ir Vokiečių laikraščiai rašo kimą nepateisinamų bom Suv. Valstijų senatorius G. ' .NEUTRALeS šalys, Ru
bardavimų
civilinių
gyven-;
P.
Nye.
Nye
tiki
kad
ne

sunaikino virš 30 Sovietų kad- Britų blokada smaug
sijos ir Suomijos kaimynės, PRIJUNGTAME V i 1 n i aus
tankų.
ti Vokietijos prekybą su tojų iš oro. Kuri šalis tą užilgo Europos karo jie- nori taikos. Suomijai pa-' krašte yra apie 200,000 hekta
Prie Suomijos pakraščio užsieniu sudaro rimtą pro darys, prezidentas sako jai gos gali būti pertvarkytos galbon niekas nestoja. Tik rų miško, kuris sudaro 30 nuo
nuskandintas Rusų karo blemą. Prekyba su užsie turėtų būti sulaikoma par kitaip negu šiądien dirba. Švedija pašaukė desėtkus šimti viso Lietuvos miško.
davimas karo reikmenų iš
tūkstančių vyrų geresniam
•
laivas “Kirov”.
niu visai sustojus.
MASKVA
ant
tiek
mela

Amerikos.
i
apsaugojimui
savo
sienų.
LIETUVOJE Spalių 15 d.
Suomijos vyriausybė pa- j Jieško naujų kelių savo
vo pasauliui, jog už keleto
sikeitė, naują kabinetą su-! gaminiams išvežti.
buvo suregistruota oficialiai
VAKARŲ FRONTE vei gyvuojančių 789 draugijos (be
RUSIJA pradėjo raginti valandų po to kai Sovietų
darė Risto Ryti.
orlaiviai bombardavo' Suo kimo jokio žymaus nėra. jų skyrių). Tos draugijos yra
i
Rumaniją
pasirašyt
su
So-;
Karelijos pusiaus a 1 y j e
miją, skelbė “nežinanti aSovietai turi arti 80,000 ka ALIANTAI SPREN | vietais tokią pat “nepuoli-1 pie kokį nors Sovietų ata- Iš Paryžiaus trumpai pa kultūrinės, labdaringos, ugniaskelbta Gruodžio 5: “Prie gesybos, ir tt. Iš jų 338 yra
” sutartį kai u pasirašė
riuomenės, kuri stumiasi
DŽIA KĄ DARYT i mo
kavimą Suomijos”.
šas bandė daryti eilę puoli Lietuvių, kitos kitų tautybių
Latvija,
Estija
ir
Lietuva,
labai lėta* pirmyn, prieš!
SU RUSIJA
mų,
kurie nepavyko’'.
i
Tai
gali
būti
priežastis
kagy venanči ų Lietu vo j e.
pusę tiek Suomių, ir pane
NAZIAI pasiryžę išrink-'
1
bintis
ir
į
Rumaniją,
jeigu
•
ša didelius nuostolius nuo
Londonas. — S u o m ijai ta nesutiks, kaip pasielgė ti iš Vokietijos visus Žydus:
Suomių minų ir šaudymo šaukiant Tautų Sąjungos
PIEVŲ ir pelkių kultūrini
ir iškelti juos į tikrąją; DAR $1,000 VILNIE
ugnies. Rusai patys pri- posėdį Genevoje, iškėlimui su Suomija.
mo
darbas Lietuvoje pradėta
Lenkiją, apgyvendinti su:
ČIAMS
pažvsta kad jų nuostoliai bylos prieš Sovietų Rusiją,
1928 metais. Iki šios vasaros
Lenkais. Tokių Žydų bus
žymiai didesni negu Suo kuri užpuolė tą mažą val EUROPOS karo reikalų perkelta apie 2,000,000.
NEW YORK, Lapk. 29. — pabaigos jau sukulturinta 19,mių.
stybę, aliantams lieka grei tėmytojai tikrina kad ne Vokiečiai labai žiauriai Suprasdamas skubaus šelpimo 596 hektarų pievų ir pelkių.
•
šiaurėje virš Ladogos tu laiku nusispręsti kokio trukus Holandija, Vokieti elgiasi su užimtais Lenkais, svarbą, Gen. Konsulatas šią
jos
kaimynė
vakaruose,
ga

ežero Rusų kariuomenė pa atsinešim o laikytis linkui
mažiausį nepaklusnumą dien išsiuntė kabeliu antrą Iš RYGOS išsikrausčius Vo
li būti Hitlerio pašaukta už
žygiavo pirmyn į Suomiją, Rusijos.
tūkstantį
dolarių
Amerikos kietijos piliečiams, kurie buvo
Lenkai
esą net šaudomi.
su dideliais savo nuosto Rusija sako į tą posėdį suteikti Vokiečiams karo
Lietuvių aukų Vilniečiams šel Įsakyti gryžti Vokietijon, ten
liais. Kalnuota, miškuota savo atstovo nesiųs. Ru bazes savo žemėje, arba su BRITŲ pasiryžimas gau pti.
lieka apie 10,000 tuščių butų.
ir ežeruota Suomių žemė sijai lieka už tokį nedorą sidurti su likimu kokis pa dyti jurose Vokiečių lai
Iš Rygos išvyks viso apie 38,Rusams labai nepatogi.
pasielgimą iš Tautų Lygos tiko Lenkiją ir Suomiją. vus su Vokietijos eksportu!
000 Vokiečių.
Rusų tikslas tenai matyt rezignuoti, arba turės bū
į kitas šalis sukėlė daugelį' PREZ. SMETONOS
•
BRITANIJA
pašaukė
į
yra apęiti aplink ežerą ir ti išmesta, sulyg taisyklių,
neutralių šalių, kurios nuo į REIKŠMINGA KAL
LIETUVOJE yra apie 400
karo tarnybą dar 250,000 to turės nukentėti. Ir Ja-!
apsupti gynėjus iš užpaka kaipo užpuolike šalis.
BA
SEIME
medelynų,
kurie vaisinius me
lio.
Anglija, Prancūzija, ir naujų vyrų, nuo 20 iki 23 ponija pareiškia kad imsis j
delius
augina
ne tik savo rei
Suomija tuvi 65,000 eže net Amerika tuo tarpu tik metų amžiaus.
priemonių prieš tokį Britų VALSTYBĖS Prezidentas A. kalams bet ir parduoda. Me
rų, kurie yra geriausia pa žodžiais pasmerkia Sovie
pasielgimą. Tačiau Brita Smetona, Lapkričio 29 d., da
KANADA pradėjo stu nija rimtai pasiryžo laiky lyvaujant Vyriausybei, Seime delynų kontroliavimui ruošia
galba gynimuisi nuo už- tų užpuolikišką žygį.
ma Įstatymas, kad pirkėjams
puolėlių.
Italijoje ruošiame viešos dijuoti padaugėjimą persi tis to savo nusistatymo ir pasakė svarbią kalbą, pabrėž nebūtų parduodama menkos ir
Rusai traukia į Suomijos demonstracijos, publika rė skyrimų. 1918 metais bu kovoti prieš Vokiečių pra damas Vilniaus reikšmę ir ra bevertės rūšies medelių, nuo
frontą 700,000 kariuome kia “Viva Finlandia”, ir vo tik 114 divorsų visoje dėtą minų sėjimą juroje, gindamas tautą padėti atstaty ko pirkėjai ūkininkai tik nu
šalyje. 1936 m. divorsų naikinimui Anglų laivų.
nės. Dabartinėse susisieki smerkia Sovietus.
ti nualintą Vilniaus kraštą, su kenčia.
skaičius
pašoko iki 1,883.
mo sąlygose daugiau ir neTik vienas Berlinas tekantrumu pakelti karo meto
•
pajiegia pristatyti.
JAPONŲ spauda platina sunkumus. Prezidentas ypa
užgiria Maskvos žygį...
Karo reikalų žinovai sa Britų vyriausybė pareik Iš KOPENHAGOS pra žinias kad Japonijos žy tingai iškėlė darbo reikšmę, VYTAUTO Did. Universite
ko kad tik toks Rusų pasi šdama pasmerkimą Rusi neša kad Sovietų Rusijoje miausias priešas ateityje kartu pabrėždamas kad di to Kaune studentai, suprasda
rodymas prieš Suomius pa jai, vienok sako vengs da pradėję apsireikšti kokie darosi Suv. Valstijos, ku džiausias šiuo metu uždavinys mi Vilniaus krašto studentų
rodo Rusų prastą gabumą, ryti kokią nors greitą tai tai neramumai. Leningra rios užims iki šiol buvusios yra išlaikyti Lietuvos nepri sunkią padėtį ir turėdami gal
voje kai jie visą laiką sunkiai
o iš kitos pusės netikėtą ką su Vokietija. Jeigu pa de kilę riaušės delei Rusų Sovietų Rusijos vietą tuo klausomybę ir suverenumą.
Suomių narsumą.
siskubins taikytis, ateityje kariuomenės didelių pralai atžvilgiu. Japonai vis ti Krašto Vadovybė vykdo vie turėjo kovoti ne tik dėl moks
Rusai gabaus laimės, ta su Vokiečiais vėl turės bė mėjimų pirmomis dienomis ki kad Suv. Valstijos ren nybės idėją ir, kur tik galima lo įsigijimo, bet ir dėl Lietu
čiau paneš didelius nuosto dų.
giasi į karą prieš Japoniją. valstybės aparatan imami iš vybės reikalų, nutarė savo tar
karo prieš Suomiją.
pe suorganizuoti aukų rinki
lius.
Už visą tą kas dabar se
maningi žmonės, nevengiant
mo va j ii savo kolegams Vilniu
ka Britai kaltina Hitlerį,
BRITŲ Karalius Jurgis
MASKVOS žiaurus puo skirtingų politinių srovių su je šelpti. Siųsdami siuntimus
14 UŽMUŠTA. Vokieti kuris sutiko Rusijai duoti VI šiomis dienomis apsilan limas mažos kaimynės Suo tartiniame darbe, nes nuoširdi
joje, prie Dortmund, trau laisvas rankas Baltijos ša kė Prancūzijoje ir aplankė mijos galutinai atšaldė vi- vienybė yra būtina viešame ir Vilniečiams studentams, prie
kiniui- užlėkus ant buso už lyse už leidimą Vokiečiams savo kareivius vakarų mu- j są draugingumą kokį Ame- privačiame gyvenime atsispir jų prideda laiškus, kuriais no
ri užmegsti pažintis ir bendra
mušta 14 žmonių.
užpulti Lenkiją.
ti pavojams.
šio fronte.
rika link Rusijos turėjo.
darbiavimą su Vilniečiais.
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VILNIUJE pradėjo veikti
keli Lietuvos Banko skyriai.
Lietuvos Bankas centrą turi
Kaune, o skyriai randasi dau
gelyje Lietuvos miestų.
•

“Maisto” fabrikai Kaune: Kairėje matyti senasis “Maisto” fabrikas, o dešinėje dabartinis didingas, išplitęs.

“Maistas”

aprūpina produktais Vilnių.

BIČIŲ Lietuvoje, be Vil
niaus krašto, yra apie 173,000
šeimų (avilių).
Atgautame
Vilniaus krašte yra apie 5,000
bičių šeimų. Viso 180,000 avi
lių pagamina per milijonų ki
logramų medaus. Bitininkų
Lietuvoje yra apie 50,000 žmo
nių.
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MIRIMAI

Džiaugiasi Vilniaus Atgavimu. — Sveikina Amerikos Liet. Biznierius

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

SLA. NOMINACIJOS

MIRĖ 4,400 LIETU- ( ALKIMAVIČIUS Mykolas, pus
amžis, mirė Lapkričio 23 d.,
Tautinis Pild. Tarybos Kandidatų Sąrašas
VIŲ IŠEIVIŲ
Chicagoje. — Rimšos par.,
S. L. A. 40 KP. MITINGAS.
Gervelių k. Amerikoje išgy
DAINOS
CHORAS
PARĖMĖ
Prezidentu — Vincas F. Laukaitis
Gruodžio 3 d. įvyko SLA. 40
veno 30 metų.
KULTŪROS
ĮSTAIGAS
Vice prezidentu — V. A. Kerševičius.
kp. mitingas ir Centro valdy
Su šiame numeryje telpalSekretorium — Dr M J. Vinikas
bos nominacija. Šioje kuopo Šiądien kuomet musų visų
čiai mirusių išeivių Lietuvių ARMONAS Jonas, 71 m., mi
Iždininku — Juozas J. Bačiunas.
je yra visokių partijų, todėl ir mintys yra nukreiptos į užsie
vardais, iki šiol Dirvoje pažy rė Lapkričio 17, Spring Valley, III.
Globėjai — Stasys Mockus ir Jonas Brazauskas.
centro valdybos balsavime pasi nių karinius manevrus ir mu
mėtų mirusių Lietuvių skaičius
Daktaras-Kvotėjas — Dr. S. Biežis.
JAKUBAUSKAS Antanas, 68
rodė skirtingų nuomonių. La sų ' Lietuvių Vilniaus krašto
pasiekė jau 4400 asmenų.
“Nors ir labai sunkiai, per
metų, mirė Lapkričio 10 d.,
bai atkakliai darbavosi už so karo nukentėjusių šelpimo rei tris savaites, bet Kauną pasie
Mirusių Lietuvių skelbimas
cialistų kandidatus kuopos fi kalą, musų Dainos Choras ir kėm laimingai. Laivą pusDirvoje pradėta talpinti Vasa Spring Valley, III. — Mari
nansų raštininkė p. Kolicienė, Dramos Ratelis, nenorėdamas antrai savaitei buvo sulaikę
rio mėn. 1937 m. Taigi miri jampolės ap., Keturvalakių
buvus sandarietė, vėliau buvus užmiršti musų pačių Amerikie Anglai. Tardė, net dviejų va
par.
ŽINIOS
mų išeina po apie 1500 per
komunistė ir dabar vėl savo čių Lietuvių labdarybės bei žiavusiu Vokiečių neišleido.
metus, ir tai tik tų kurie ži JAKUBONIS Antanas, 52 me
(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
DALYVAVO 5,000 LIETUVIŲ
kailį iškeltus. Ji apdėjo visas kufturos reikalus nutarė kartą
nomi. Daug Lietuvių šioje ša tų, mirė Lapkričio 3, MusMARGUČIO VAKARE
“Musų ketveriukė: Dr. Kašsėdynes salėje socialistų kandi^ į metus surengti kultūriniams
svetimų j ų,
kegan, Mich. Amerikoj iš
Virš 5,000 Lietuvių atsilan • BROOKLYN, N. Y. — Gruo lyje miršta tarp
datų lapeliais. J. Virbickas pa ir labdaringiems tikslams nors kelis, Gricevičius, Valentukogyveno 30 metų.
ir apie juos niekas nieko nežinis ir aš, į Lietuvą atvažiavom kė Į Margučio surengtą Dzimaiškino kad tie lapeliai nėra vieną menišką vakarėlį.
džio 1 d. įvyko tautinėms no.
LUDAS Juozas, 58 metų, mi
Spalių 9 dieną, tada kai buvo dzi-Drimdzi paminėjimą 15 m.
oficialus ir kad balsuoti gali
jiegoms
bendrinti
veikėjų
su

priima
viDirvos
redakcija
rė Lapkričio 24, Chicagoje.
Šis parengimas, kuriame pri I susitarta su Rusija dėl Vil- sukakties Lapkričio 23 d., Stekaip kas nori.
sirinkimas
aptarti
Gruodžio
10
apie
mirusius
sus
pranešimus
DEREŠKEVIČIUS
Petras, pus
sidėjo ir Lyros Choras, kaipo ' niaus grąžinimo. Mus stotyje vens viešbučio didžiojoje salė
Balsavimų pasekmės: Bago- pakviesti garbės artistai, i"
dieną
ruošiamos
Konferencijos
Lietuvius.
amžis, mirė Lapkričio 23 d.,
^'pasitiko Liet. Verslininkų Są- je. Tai buvo didžiausia .Lie
ifčius — 38, Laukaitis 11, Mi Lietuvių Muzikalio Namo Ben-Įj
if
galutinus
planus.
Detroit, Mich. — Gimęs Liungos
cen
tro
valdybos
.
generaI jungos centro valdybos
tuviška pasilinksminimo pra
liauskas 9; Mazukna 45, šal- drovė, įvyko Dėkų Dienoje, 23! Unis sekretorius, kiti valdybos
verpool, Anglijoje.
56
metų,
miULOZA
Juozas,
moga kada nors Lietuvių pa • SPRING VALLEY, III. —
nienė 6, Kerševičius 7; Vini- Lapkričio, Muzikalėje Salėje. į narįa; didelis būrys verslininPOTELIUNAS
Jonas, mirė
rė
Lapkričio
22
d.,
Cleveland,
ruošta po vienu stagu Ameri Lapkričio 21 d. šio miesto
■ kas 33, Pilka 17, Zablackas 5;
Lapkričio
mėn.,
Kenosha,
Ohio.
—
Stakliškės
pa.,
PaParengimas pasisekė ne tik i kų, giminės ir žurnalistai. Virinkimuose likosi išrinktas į
Gugis 29, Bačiunas 17, žėbrys meniškai bet ir finansiškai, ir į sį džiaugėsi kad mes sveiki koje.
Wis.
Programas pradėta su Motu miesto teisėjus Lietuvis Vin dreskių k. Amerikoje išgy
6; Mikužiutė 41, Dargis 23, padarytas pelnas paskirstoma | gryžome. Mums irgi džiugu
RUSS Elena (Puidokaitė), 25
veno virš 30 metų.
zų brolių gražiomis filmomis, cas Vienbiškis.
Mockus 19, Brazauskas 16, Mi- sekamai:
metų amžiaus, mirė Lapkri
i buvo.
po to Dėdytė ir Tętytė prikrė • CHICAGO, III. — Lapkričio ČIŽIENĖ Ona (Norkunaitė),
chelsonas 4, Šmulkštys 3.
čio 19, Chicagoje. — Gimus
45
metų,
mirė
CIevelande
“Dabar Lietuva pergyvena tę juokų. Buvo atvaizduotas
$50 Lietuvių Kambario bai26 d., Hamilton viešbutyje
Kuopos Narys.
Port Arthur, Wis.
Lapkričio
25
d.
—
Upnikų
tiesiog triumfališką net draugas, caras, diktatorius įvyko Lietuvos žydų konferen
gimui Pittsburgho Universite- didelį,
par.,
Upnikėlių
k.
Ameriko

VERDINGAUSKAITĖ Elena,
džiaugsmą, kad grąžinta seno- ir “vaduotojas” mažų tautų, cija aptarimui gelbėjimo karo
te.
je išgyveno 26 metus.
26 metų amžiaus, mirė Lap
! ji Lietuvos sostinė Vilnius. Šią- Maskvos Juozas Stalinas.
DARBAI PAKILO
paliestų
savo
žmonių.
Lietu

LENKAITIS
Jurgis,
60
metų,
kričio 20 d., Chicago, Ilk,
$25 užlaikymui ir pagražini į dien, kada rašau Tamstai, mieDainavo savo tarpais trys vos žydai Chicago j e turi 40,000
mirė Lapkričio 27 d., Lee
kur buvo ir gimus.
mui Clevelando Lietuvių Kultū ! lasis, šį laišką, musų kariuo- Lietuviški chorai, prie to Lie
narių federaciją.
Park,
Pa.
VINSKUS Jonas, mirė Lapkri
Industrinis veiklumas Penn- rinio Darželio.
j menė pradeda žygiuoti į Vil- tuvos operos dainininkė Barbo
JANIMAITĖ Patricija,
mirė
čio 23 d., Chicagoje.
sylvanijoje pakilo ant tiek kad
• NORWOOD, Mass. — San
$25 naujų rūmų statymui ; niaus kraštą. Su kariuomene ra Darlys, Chicagietė.
Lapkričio
27,
Plymouth,
Pa.
ANDRIULAITIENĖ
Ona, mi
darbininkai gavo gerokai atsi Marianapolio Kolegijai, Thompdaros jubilejinėje vakarienė
Juokintojai ir virkdintojai
į sykiu vyksta ir valstybės raGRIŠIUS
Juozas,
pusamžis,
mi

rė
Lapkričo
mėn.,
Danville,
griebti. Darbai žymiausia at son, Pa.
■ diofonas, visas iškilmes trans- publikos buvo komp. A. Vana je Lapkričio 12 d. suaukota
rė
Lapkričio
30,
Chicago
j
e.
Pa.
gijo anglies kasyklose ir dirb Likučiai bus paskirti kuo
$35 Vilniečiams šelpti.
, liuoja per radiją, ūpas visoje gaitis, pirmieji Dzimdziai.
tuvėse.
Tarp margos publikos čiame • SAO PAULO, Brazilija. — — Šiaulių ap., Akmenės p.
met reikalas atsiras per atei i Lietuvoje labai pakilęs.
Amerikoje išgyveno 40 m. Geresniam Jūsų Avalų
Dirbtuvėse dirbantiems dar nančius metus.
“Vakar Kaune buvo didžiu- parengime dalyvavo dauguma Pietų Amerikos Lietuviai su- BIČIŪNAS Petras, 57 metų,
bininkams algos pakilo 18 nuoš.
Pataisymui
Philadelphijos Dainos Choras, lis Lietuvių verslininkų, susi Chicagos inteligentijos.
laukė
Lietuvos
naujo
įgalioto
Bosmirė
Lapkričio
17,
So.
lyginant su Rugsėjo algomis.
Šiame parengime atsilankiu ministro Pietų Amerikai, ku
bandykit
W. E. Norkus, Ižd. rinkimas ir skaičiau paskaitą
ton, Mass. — Kvietkų par.,
Dirbo 15 nuoš. daugiau negu
: apie Ameriką ir Lietuvius vai- sieji, matydami tokią gausią riuo yra Dr. Kazys Graužinis.
Medikių k. Amerikoje išgy- THE GUILD SHOE REPAIR
Spalių mėn. 1938 metais.
1 zbininkus. Susidomėjimas bu- minią, išsireiškė: “Jau didžiau Pirm jo Lietuvos ministru bu veno virš 30 metų.
SHOP
Bendrai imant į darbus buvo
; vo labai didelis. Tiesa, galiu sias pasaulyje viešbutis Mar- vo Jonas Aukštuolis.
j
NIEDZVIACKAS
Kostas,
39
7725
Superior
Avė.
pašaukta 73,000 darbininkų Ateivių Registravimas j pranešti kad aš gryžęs iš ke- gučiui pęrmažas”.
M.
45 metai avalų taisyme.—Pietų Amerikoje pabran metų, mirė Lapkričio 2 d.,
daugiau, ir tokiu budu dirbtu
Atmestas
Į lionės gavau paaukštinimą, maF. Ilolt, Sav.
(51)
Buenos
Aires,
Argentinoje.
gus laikraštiniam popieriui ir
vėse Lapkričio pradžioje dirbo
■
SCRANTON, Pa. — Penn- ■ ne paskyrė ir “Verslo”-“AmatiLietuviški laikraščiai turėjo — Vilniaus rėd., Kaniavos
viso apie 905,000 darbininkų.
sylvanijoje buvo praleista sve ■ ninko” vyriausiu redaktorium
v., Kaziukonių k.
pabranginti savo kainą.
PAVEIKSLAI
Padidėjus darbams, pakilo ir timšalių registravimo įstaty ir Liet. Verslininkų Sąjungos
KURAUSKAS J uozas, mirė
darbuose nelaimingi atsitiki mas, tačiau Federalis teismas Propagandos Vadovu.
Visoki šventi atvaizdai, rąžančiai,
—Brazilijoje daroma asmenų
Lapkr. m., Shenandoah, Pa. stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
mai.
inclentifikacija,
tam
tikslui
į
ištyrinėjęs tą įstatymą pripa“Aš, kaip Lietuvių Versli PIKTINASI RUSIJOS ŽY
pusamžis, sokių religiškų dalykų.
GRIČIUS
Stasys,
(49)
Valstijos industrinė komisi žino jį priešingu šios šalies ninkų Sąjungos Propagandos
valdišką biurą laikas nuo laiko
mirė
Lapkričio
27,
ChicagoGIAIS.
Kai
Sovietų
Rusija
už

PAS MUS GAUSITE KALĖ
ja praneša kad per Spalių mė konstitucijai.
pašaukiami ir nekurie LietuVadovas ii* Vyriausias Redak
je.-—■ Rokiškio ap., PanemuDINIŲ KORTELIŲ
nesį valstijoje buvo 10,405 su Tas įstatymas, kuris rei ka torius, dabar esu Sąjungos puolė barbarišku budu užka viai. Jiems daro pirštų nuo nėlio par., šetekšnų k. Amežeidimų prie darbų. Kietos lavo kad visi ateiviai kurie nė siunčiamas su paskaitomis į vi riavimui mažą Suomių respu spaudas ir fotografuoja.
HENNINGER’S
rikoje išgyveno 32 metus.
anglies kasyklose sužeidimų ra Amerikos piliečiais susire- sus verslininkų skyrius. lki bliką, musų mieste išeinanti
<3809 Superior Avė.
buvo 1381, minkštos anglies— gistruotų Valstijos Darbo ir1 Naujų Metų aplankysiu 40 mie trys Amerikoniški dienraščiai GARDEN CITY, Mich BISTURIS Mykolas, 45 metų,
mirė Lapkričio 25, Chicago
1125, ir plieno ir geležies dar Industrijos Departamente, tu- stų ir visur kalbėsiu apie jus, visi rašo Sovietus smerkianje. — Ukmergės ap., Žemait
čius
straipsnius,
o
Suomijai
buose — 1098.
rėjo ineiti galion Lapkričio 1. l broliai Amerikiečiai.
kiemio vai., Valų k. Ameri DIDELĖ LIETUVIŠKA
teikia
simpatijas
jų
nelygioje
S1DABRINĖS
VESTUVĖS.
Iš tų visų nelaimingų atsi
į “Pranešk Lietuviams vaizbi- bet teisingoje kovoje.
koje išgyveno 27 metus.
Vietos gyventojai, Vincas Ovetikimų užmušta arba mirė'nuo
i ninkams kad apie jų darbuotę,
Taip
pat
ir
iš
žmonių
lupų
raitis ir Teofilė Overaitienė TARANDA Antanas, pusamžis,
žaizdų 123 darbininkai.
i nuoširdumą, parodytą mums, skrenda pasmerkimai komunis (Ramavičiutė) Lapkričio 25 d.
mirė Lapkričio 26, Chicago C. Pakeitis Pharmacy
Prie viešų darbų P'ennsylvažino ir gėrisi visi Lietuviai biz- tiškos Rusijos pasielgimą, o minėjo 25 metus savo vedybi je. — Kauno ap., Kurklių
nijoje užsiėmimus turi 160,000
1117 East 79th Street
; nieriai. Mano ir kitų delega- Suomiams reiškiama. didelė nio gyvenimo, Iškilmėse clalypar., Vilžinių k. Amerikoje
darbininku.
(Kampas Pulaski Avė.)
I cijos narių didžiausi padėkos užuojauta.
išgyveno 23 metus.
vavo gražus burelis draugų iš
Užlaiko visokias namines ir im
i
žodžiai
ir
linkėjimai
siunčiami
SUSITVĖRĖ VILNIEČIAMS
Tat laikas jau yra susipras- vietos ir iš Detroito, tarp jų MANKUS Jonas, mirė Lapkr. portuotas gyduoles nuo visokių li
į visiems, visiems kurie mumis t i ir tiems Amerikos Lietu- Vinco brolis Juozas Overait’S
GELBĖTI KOMITETAS
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė26 d., Pittsburgh, Pa.
! Amerikoje rūpinosi.
viams
kurie
dar iki šiol tiki; iš Detroito. Pamylėjimui sve- GUDAITIS Antanas, 52 metų, jusio Reumatizmo, nuo įvairių
Vietos Lietuvių draugijos
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
!
“
Valio
Lietuva,
Amerikos
melams Bimbų, Pruseikų, An-! čių buvo surengta puiki vaka mirė Lapkričio 30, Chicago škinimo,
Keliaukit Vikingų laivais sudarė komitetą musų bro
užkietėjimo, kosulio, ka
i
Lietuviai,
Ekonominis
Centras,
driulių ir kitų jų gizelių, ku rienė, prieš vakarienę buvo pa je. — Grinkiškės par., Kubi taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
Per Gothenburgų, Švedija.
liams Vilniečiams gelbėti: ke
i valio laisva Lietuva su laisva rie kėlė Sovietų neva gerąsias sakyta atitinkama kalba. Pra
turios draugijos išrinko po du
liūnų k. Amerikoje išgyveno kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
Laivų išplaukimų tvarkraši sostine Vilnium!”
migęs ir kitokių.
puses,
kurių
niekaip
nespėja
sidėjus
vakarienei,
pasikalbėji

atstovu, taip pat neatsiliko ir
tis ir laikavorcių kainos su
32 metus.
tiškos
Rusijos
pasielgimo,
o
mai
ir
linkėjimai
tęsėsi
iki
vė

teikiama nemokamai, KreiŠv. Jurgio Lietuvių parapija, į
LUKOŠIUS V a 1 e r i jonas, 23
C. Pakeitis Vaistine
pkites į musų autorizuolyvos nakties.
ir jos atstovai prisidėjo. Ka-; ©PRANEŠKIT
metų, mirė Lapkričio 18 d., 1117 E. 79 St. Cleveland, O.
PRANEŠIMAS.
Atnaujinda

tus agentus ar bent kurią
Kadangi pp. Overaičiai abu
dangi Utikos Lietuviai daugu ADMINISTRACIJAI
Chicagoje, kur buvo ir gi
mi savo prenumeratą už Dirvą
musų raštinę.
Telefonas ENd. 8533
moje paeina iš Vilniaus ir Su Daugelis Dirvos prenumera ar užsirašydami Dirvą naujai, yra draugingi ir linksmo budo
męs.
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
Tamstos kelionei niekas ne
valkijos kraštų tai galima ti torių kai persikelia kitur gy pep J. A. Urboną, visi gausit per tai turi daug draugų, Papatarnaus geriau prisirengti,
kėtis gerų pasekmių šiame venti, užmiršta apie savo laik dovanų po gražų sieninį kalen gal išgalę jie dalyvauja įvai
kaip Tamstos vietinis laivaV
♦J
taip svarbiame darbe.
\ kurčių agentas.
P. J. KERSIS
raščio antrašo perkeitimą, o dorių 1940 metams. Taipgi rių draugijų parengimuose, ne
atsisako
paaukoti
centą-kitą
Naujas žemaitis.
809 Society for Savings Bldg.
tik už ilgesnio laiko praneša patartina užrašyti Dirvą saviš
Swedish American Line
kmyra
reikalas,
nors
iš
užsi

Telefonas:
Ofiso
MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
kiams
Lietuvon
ir
visur
kitur
4 West 51st St. New York, N. Y.
SENAM ŽEMAIČIUI. Koks ne administracijai, bet paštui.
ėmimo
Vincas
yra
paprastas
gyvenantiems.
Tai
bus
ge

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tai Senas žemaitis Dirvos nr. Paštas vėl sugaišina porą ar
ž
darbininkas.
riausia
Kalėdinė
dovana,
kuri
tės j mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimą
daugiau
savaičių
iki
antrašą
46 savo raštu bando ginčyti
❖
įvairies apdraudos-insurance reikalubse.
VAISTINĖ
❖
Taipgi dar reikia pasakyti
teisingas žinias, o paduoda, sa pakeičia, ir per tą laiką admi juos lankys visą metą.. Per
*♦*
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
Visoki vaisti nuo šalčio, galvos
vo sumaišytas su raudonaisiais nistracija turi mokėti už grą čięlus metus skaitydami gerą kad p. Overaičiai užaugino gra
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
ir kitokių skaudėjimų.
Išpildau
žinamą laikrašti arba pašto laikraštį, turės gražią atmintį žią. šeimą, vieną dukterį ir ke % kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
smuklės
lankytojais.
daktarų receptus.
Pilnai Įreng
turis sūnūs, duktė Marytė pri
Dėl vargom’nkės apšmeižimo pranešimus po 2c. Tas padaro apie jus.
ta vaistinė.
(51)
klauso
prie- Dailės Choro Det
ČPuikus veidui muilas 4 už 19c.
tai netiesa sakyti kad ji mote administracijai nuostolių.
MIRĖ LIETUVIS. Gruodžio
9.
Kaip tik keliatės į kitą vie 1 d. mirė po sunkaus sirgimo roite. Minėtas choras yra beris,
nes
ji
mergina,
ir
primes

ANDREW A. YEAGER
ti jai užsiėmimą ' “moterišku tą gyventi, būtinai PATYS pa Juozas Martinaitis, 54 metų. partyvis ir patarnauja, visoms
Pharmacist
amatu’’ (kalbomis) ; ji gražiai rašykit Dirvos administracijai čia išgyveno 32 metu, Velio- Detroito Lietuvių draugijoms I
6602 Wade Park Avė.
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
sugyveno su parapijos mote atvirutę už vieną centą, ir se nis buvo linksmo budo, Paėjo be skirtumo.
kantis Dirvos numeris ateis į iš Zapyškio parapijos, Liko jo
Apie trys mėnesiai atgal Ma
rimis.
IR BALSAMUOTOJAS
I
GELEŽINIŲ DAIKTŲ
9292 h
Kaslink choro nęgiędojįmo, jūsų naują vietą. Prisilaikykit žmona, Anastazija, trys dūk- rytė sumanė pakeisti savo gy
6522 Superior Avė.
HEnderson
KRAUTUVĖ
to.
Administracija,
tai kaip choras gali giedoti kad
terys ir vienas suims. Palai venimą, išsirinko sau už drau
e e
sekmadienį
ateina
kokia
tai
dotas su bažnytinėmis apeigo gą. Kazį Užusienė ir jiedu ap
Mes duodam kreditą tiems kusivedė bet abu gyvena prie jos
svetimtautė, kuri moka tik at. rie yra atsakomingi. Visokios
mis Kalvarijos kapinėse.
KOSTIUMAI
namams geležinės reikmenės ir
sakyti “amen” ?
D. Rep. tėvų. Linkėtina jiems sulauk
Didžiausias pasirinkimas, .kostiu
maliavos, plųmbavimo dalykai.
mų,
visokių
periodų,
ir
(uniformų,
ti sidabrinių ir auksinių vestu
Sakyti kad klebonas yra viišnuomavimui veikalams; į istoriš
J. Žemantauskas
vių.
J. O. Dalyvis.
sas bosas ir gali daryti ką 110- kų asmenų, vyrų ir moterų< -Už
THE STONEMAiN CO.
Rakandų Krautuve
ri
tai
ne
visai
gerai.
Tas
bosas
prieinamas
kainas.
•
•
(3)
Ęhimbing Supplies — Hardware
“Dirvos” Agentas”
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
J. A. Urbonas
Paini s
kas stato, o ne griauna, ir tas KRAUSE COSTUMES, Ine.
NOTARAS
N. A. VFILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
“Dirvos” Agentas Daytone
bosas kas pinigus moka, o ne
7110 Superior Avė.
Savininkas
Vedėjas
1025 Chester Avė.
130 Congress Avenue
534 Michigan Av. Dayton, O
, kas ima pinigus.
Pakeleivis.
HEnderson 1759
(51)
Waterbury, Conn.
CLEVELAND, OHIO
Amerikos Liet. Ekonominio
Centro pirmininkas Chas. K.
Pikielis, Pittsburgh, Pa., gavo
iš Lietuvos Verslininkų eks
kursijos vado, “Verslo” redak-Į
toriaus Albino Briedžio, šito-!
kio turinio laišką, rašytą Spa
lių 27 d. iš Kauno:

CHICAGO, ILL

TRUMPOS

■

DAYTON, OHIO

VAISTINE

UTICA, N. Y.

Į LIETUVxl

f
i
|-J.
g
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Nikodemas A. Wiikelis

I

I
i
I

i

i

The Wilkelis Furniture Co.

3

D 1 R V A
t

skambinau į policijos stotį, nėtum viešbučio ar sustojimo
raščių: čia va viskas. para
nes p. Petrauskas, kurį mes vietos, taigi butų prastai at
šyta kaip ant delno, — sa
turim
aplankyti yra policinin sidūrus mieste be vietos apsi
ko jis.
ku. Jis tuo laiku nebuvo vi nakvoti jeigu negalėtume su
— Dabar aš suprantu.
Rašo ONA KARPIUS.
duje, bet aš kalbėjau su jo rasti savo draugų. Tačiau pa
jaunesne dukterim, kuri priža sijutau gerai kai pasikalbėjau
Taigi, man gaila tavęs, ir
dėjo pasitikti mus busų stoty su panele Petrauskaite ir ji
negaliu todėl susilaikyti
(Tęsinys iš pereito nr.)
juk yra tik ūkės arklys, betgi dovanėlių. Bronė norėjo aplan je. Aš žinojau kad Pasvalys prižadėjo mus pasitikti.
nuo pasipiktinimo tais tų
kaip tik jis pakinkomas į veži kyti p. Petrauskus, jauną po yra mažas miestelis, gal būt
(Bus daugiau)
jūsų “darbininkiškų” laik DAR VIENA DIENA — DAR mą jis užmiršta savo nuobo rą, kurie buvo atvykę į Cleveprieš kelis metus, buvo
raščių redaktoriais, kurie DAUGIAU SVEČIŲ. — KE dų lėtą darbą ukėje ir tik no andą
inksmi žmonės ir su daugeliu
ri
sau
mandriai
pabėgioti.
už Maskvos banditų auksą,
LIAUJAM Į KITĄ KAIMĄ
Neužilgo mes nusukom nuo susidraugavo, dalyvavo Lietu
ar iš savo aklumo, šitokias JIEšKOTI APSIAUSTO.
akmeninio kelio ir vėl važia viškame veikime, paskiau pasi
nesąmones jums tamsiems RUGP. 15, Pirmadienis. — vom dulkėtu vieškeliu, o dar ryžo gryžti į Lietuvą, užkvies“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
žmonėms skelbia. Jie pa Po “vakaruškų” pereitą vaka už poros valandų vėliau pali dami savo draugus apsilankyti
Panevėžyje
jeigu
jie
kada
at

sivertę savo tėvynės ir viso rą, mes buvom pavargusios šį kom ir tą didįjį kelią ir įva vyks Lietuvon. Taigi dabar
Amerikoje visam metui ....................
$2.00
nekalto, doro pasaulio išda rytą, taigi ilgai pamiegojom. žiavom į grumstuotą ūkišką buvo mums proga, bet neturė
Kanadoje
...................................................
$2.50
ir įvažiavom į seną
vikais, pasitursinę ant ke Mudvi planavom išvažiuoti į keliuką,
jom antrašo. Patyrėm apie
Lietuvon
ir
į
kitas
šalis
............................
$3.00
kaimą.
Kelios
jaunos
mergi

bet Katriutė ir dėdė
lių prieš Maskvą, taip be Pasvalį,
antrašų biurą, kur nuėjom ir
Juozas prašė palikti dar vieną nos pasirėdžiusios savo šilki gavom antrašą. Pasišaukėm
protiškai į ją įtikėjo kad dieną, nes šiądien dar šventa, nėmis šventadienio suknelė
kuris nuvežė mus į jų
visokiausius jos niekšišku žolinė, sakydami, “Mes laukėm mis atėjo prie musų ir kai vežiką,
NAUJI DIRVOS PRENUMERATORIAI
namus, bet neradom nieko na
mes
pasakėm
savo
atsilankymo
mus pateisina, gina, ir vi jūsų visą vasarą, o dabar jus
jos parodė mums kitą mie, taigi tik palikom antrašą
sus kaltina kas tik kitaip atvažiavot keletui dienų ir vėl tikslą
ŠTAI VISA EILĖ NAUJŲ
SKUBĖKIT VISI! Kurie iš
kaimą
toliau už lauko. Bronė prašydami užsukti pas mus Į
norit mus taip greitai apleisti”,
viešbutį.
negu
jie
protauja,
—
sa

DIRVOS
ARTOJŲ:
sirašo
Dirvą dabar, visi gauna
su
Jonu
nuėjo
tenai,
o
aš
pa

DRAUGAS STEPAS PRO
kitas dalykas, jie buvo užsiparvežė mus atgal į
Vežikas
kau
aš.
silikau
sėdėti
vežime.
Man
laikraštį
per 13 mėnesių —
kvietę
daugiau
svečių
ir
gimi

TESTUOJA PRIEŠ
buvo labai smagu pasikalbėti miestą, kur užėjom į restora Mrs. B. Lech, Avon, Ohio.
nių
tai
dienai,
prie
to
nekurie
—
Sovietai
norėjo
užstot
tai
yra
per
visą Gruodį šių
SUOMIJĄ
tomis maloniomis jaunomis ną išgerti kavos. Truko pus Ant. Kutka, vietinis, sau.
Suomiją nuo užpuolikų, ku svečiai pasiliko čia per naktį, su
metų
iki
pat
pradžiai 1941
su raudonais vei valandį iki pagaliau kavą su
Gollins, Lakewood, užsirašė
Aną vakarą einu Supe- rie nori mažas tautas su taigi pradedant su pusryčiais mergaitėmis,
metų.
Tai
specialė
dovana nuo
tuo tarpu besėdint
sau.
vėl prasidėjo visos dienos ba- dais ir storomis supintomis laukėm,
rija į Lietuvių salės klubo naikinti, — sako jis.
matėm
kaip
žmogus
išėjo
ir
Dirvos
tiems
kurie
nesnaudžia
liavojimas, nes kaip tik dau kasomis.
J. Černiauskas, vietinis, sau.
vakaruškas ir susitinku
vėliau
sugryžo
su
mažu
pake

ir išsirašo Dirvą dabar.
— Taip tavo siauras su giau svečių pribuvo vėl praši Kuomet Jonas ir Bronė su
taigi žinojom kad jie ka Petras Masaitis, iš Donorą, Pa.
draugą Stepą.
Visi užsirašę metams laiko
pratimas sako, prisiskai- dėjo valgymas ir gėrimas. Dė- gryžo jie abu šypsojosi, o Bro liu,
vos neturi ir ėjo parsinešti iš
atsilankęs į Clevelandą, išde Juozas matomai prigamino nės akys šoko iš džiaugsmo, pildymui
— Gerą vakarą, Stepai. čius tokiu besažiningu me- dė
ir
užsimokėję $2.00 gauna do
užsakymo. Ka sirašė Dirvą.
bačkų bačkas alaus, nes vakar nes jiedu turėjo tą lietaus ap va buvo musų
Ko toks lupą pakabinęs, lagyscių tų žmonių
vanų
1940 metų Jubilejinį Dir
gera
ir
apsimokėjo
Į gėrimui nebuvo'galo, o, šiądien siaustą kurį Bronė taip bran
J. Mockevičius, iš Amsterdam,
moli
rninciii
lrmi
.. . i_____
lyg musmirių apsirijęs? — iiso jūsų
jos
laukti.
Gryždamos
į
vieš

vos
Kalendorių.
tamsuolių mulkinivėi uzbonas po uzbono buvo gino, nuo savo artimos drau
N. Y.
butį dar sustojom užvalgyti
sakau aš.
mo gyvena. Negalima tie- , nešama į stalą; niekad savo gės.
Stanley
Kojas, iš Bridgeport,
“
aiskrymo
”
,
kuris
buvo
tikrai
— Drauge, ir tu prastai siog dasileisti kodėl tiems gyvenime nesu_ mačius tokio Tuo laiku jau sutemo, bet skanus nes paprastai “aiskry- Conn., užsirašė Dirvą per
musų kelionė atgal buvo taip
jaustumeis jeigu paskaity jūsų išnaudotojams redak- didelio alaus gėrimo.^
S. Radwillą.
pat smagi, nakties oras buvo mas” (“ledai”) esti leduotas
Šį
rytą
mudvi
su
Brone
tu

*..... labai naudingą ir malo vėsus ir kvepėjo. Sustojom ir vandenuotas.
tum darbininkiškus laikraš toriams ta svetima pusiau; rėjom
Mrs. M. Šaltis, iš Kewanee, III.
1940
čius, — sako jis.
barbariška šalis liko tokia ' nią nuostabą, nes mums pra dar pas tetą Karaimą papasa- Sugryžusios į viešbutį pa išsirašė sau.
telefonavau
į
Pasvalį
kad
at

— Na tai ką, jau ir tu miela, kad dėl jos, kurios nešė kad jos vakar pamestas koti savo smagią žinią, o pas- važiuosim busu kuris pribus John Kopack, iš Detroit, Mich.
Pasirinkimas puikių
Jonas
tDJIlčIS išvežė
lSVCiC mus
niuo namon,
11CU11VJ.1,
ėmei pykt ant tų darbinin niekad nematys, nori par lietaus apsiaustas buvo suras kui
ten
9
valandą
vakare.
Aš
pasau.
kur susipakavom sako daiktus
naujų sieninių
kų mulkintojų?—sakau aš. duot ir savo tėvynę ir visas tas kur tai kitame kaime, ma ir pasiruošėm ryte išvažiuoti
William
Petulis, Berlin Center,
tomai
koks
vaikas
jį
rado,
o
— Tu visada priešingai. kitas mažas tauteles, ku tuo geru senu paprastu “virvi į Panevėžį ir Pasvalį.
Kalendorių
Ohio, sau.
Tik pažiūrėk ką rašo! — rios moka ir nori sau ra niu” telegrafu, žodžiais iš vie KELIAUJAM Į PANEVĖŽĮ,
Jurgis Zizunas, Thomas, W.
po 25c.
sako jis, pakišdamas man miai, laisvai gyventi, — sa nų lupų į kitas žinia apie pa KUR APLANKOM PAŽYS
Va. (išrašė jų sūnūs gyve
metimą praplito visur, ir šią
vieną “darbininkišką” laik kau aš.
Nauji skaitytojai gauna vieną
nantis Clevelande).
TAMUS.
mums pranešė kur galima
Nuoširdžios Aukos Vil Juozas Mason, iš Pasadena,
šių Kalendorių dovanai.
raštį.
— O ko jos negali susi dien
savo pamestą daiktą atgauti.
RUGP. 16, Antradienis. —
— Kad čia gatvėj tam taikyt jeigu Sovietai žada Mes nusistebėjom dėl greitu Septintą
niečių
Šėlimui
Calif., išrašė Dirvą savo tė (Seni skaitytojai prisiunčia
valandą mudvi atsi
su skaityti; einam į klubą, joms apsaugą, ko klauso mo kokiu gandai apie tai pra kėlėm ir rengėmės apleisti Ku Suvargusių Vilniečių šelpimui au vui, Juozui Maselskiui, Rad
10c. persiuntimo kaštų.)
atsisėsim prie šviesos, pa Anglijos ir kitų imperialis plito, ir tas priminė mums apie nigiškius; dėdė Juozas sukrovė kos plaukia iš organizacijų ir _ pa viliškio p., Eibariškių k.
asmenų.
Lietuvoje ūkinin
senus laikus, prieš telegramų musų bagažą į vežimą, paskui vienių
skaitysiu kas čia tokio, — tų kurstymų? —
kai ir ūkio organizacijos aukoja George Dauchess, Seltzer, Pa.
ir kitų greito žinių platinimo
mudviem įlipti, ir maistą, fabrikantai reikalingus ga
sakau aš.
— Koks čia žadėjimas būdų atsiradimą, kadangi šie pagelbėjo
išsirašė sau.
___ 1 Amerikos Vėliava su Ereliu ir
nusiminus
sėdo šalę minius, knygynai — knygas, profey
Nueinam, atsisėdam sau “apsaugos”, kad nori už paprasti ūkininkai neturi tele musų, taip Katriutė
kitų tautų vėliavomis (yra ir
mes apleidom šią sionalai, valdiningai ir darbininkai Povilas P. Poškus, Waterbury,
Lietuvos vėliava)
kampelyje, ir aš paimu tą imt tavo žemę, — sakau fonų, betgi jau mus pasiekė gražią lėlių grytelę su velveti pinigus. Visas šelpimas eina orga Conn., išrašė Dirvą per J.
ir plačiu mastu — žmonės
žinia kad jeigu nuvyksim į tą ne žalia žole ir aukštais žydin nizuotai
“darbininkišką” laikraštį. aš.
___2
Lietuvaitė su Vėliava (Prožemantauską, Juozui Poškui,
apsideda tam tikru mokesčiu, bent
gress).
kaimą,
už
kokių
20
kilometrų,
čiais
gėlynais
iš
abiejų
pusių
Žiuriu ir matau: ant pir
vienos
dienos
uždarbio
didumo.
— O ar Lietuvą neapsau
Kupiškio p., Smilgių k.
atgausim savo pražudyta keliuko kuris vedė nuo durų į Amerikoje Vilniečių šelpimas taip
mo puslapio didelėmis rai goja, ir ar neatidavė Vii- tai
Joseph
Kolosky, Idamar, Pa., ___ 3 Mergina su Arkliu
daiktą. Pusbrolis Jonas pa kelią. Miestelyje radom pus pat prasideda įsisiūbuoti, Žemiau
___ 4 Mergaitė su dideliu šunim
dėmis parašyta:
išsirašė sau.
j nių? Ar čia užgrobimas? sisiūlė nuvežti mus savo arkliu brolį Joną ir jo motiną, tetą paduodamos keturių dienų aukos:
ir
vežimu
į
tą
kaimą
vėliau
šią
Karaliną,
ir
keletą
kitų
lau

___
5 Ūkės scena, vaikučiai ir Obe
CHICAGO,
Ilk:
—
sako
jis.
Wm.
Kesslis,
iš
Detroit,
Mich.
“SUOMIAI NESILIAUJA
Lietuvai Gelbėti Fondas, per
lės
pat dieną.
kiančių
busų
stotyje
mus
iš
—
Stepai,
aš
iš
tavęs
at

išsirašė
sau
ir
savo
sesereR
PROVOKAVĘ SOVIE
$50.00
J. P. Rakštį
Vėlai
po
pietų
musu
svečiai
lydėti.
___ 6 Ūkės vaizdas su tvartu ir
5.00
imsiu tavo automobilį, ir pradėjo išvažinėti ir visi buvo Atsibučiavom su jais visais Adv. Paul M. Adomaitis
O. Minkienei, Montreal.
TUS”
galvijais
Vilniui Remti Draugija, per
paskui jį apgadintą tau ati
40.00 J. Vebriunas, iš Pittsburgh,
ir raminom kad neverktų, kad seks. O. Aleliunienę
“Keturis sykius atakavo duosiu, ar tu leisi man ap- liūdni dėl skyrimosi. Mums butų
___7 ]Namas gėlynuose ir laukai
(Šią sumą sudarė $36.80 pa
Pa., sau.
linksmi jog mes turėjom
buvo labai linksmas pasisve
Sovietų rubežių sargy
pelnas, $4 narių mosigyvent tavo namuose ir čiavimas, bet pagaliau atėjo šią progą juos susitikti ir pra rengimo
Petras
Stogis, iš Philadelphia, —8:Namas ir gėlynai su vaikais
kestys.)
binius vakar!”
leisti
su
jais
keletą
dienų
mu

laikas
skirtis,
gal
būt
ant
vi

—9 :Malūnas mėnesienoje
maišytis tau po kojų, o dar
Pa., sau.
Chicagos Liet. Moterų Klubas
sų gyvenime kartu, ir taip su iš savo iždo paaukojo
50.00
— Tai matai, drauge, kas kada nors, supykus, tave ir sados, tačiau Bronė ir aš ban paskutiniais
—10 Viduržiemio scena
17.00
atsisveikini m a i s Konsulas' P. Daužvardis
palaikyti jų dvasią pakel
darosi: dar gali užpulti! — visai iš jų išvyti? Toks dėm
4.00
L.
Labanauskas
—ii Medžiotojai ir briedis prie
tą užtikrindamos kad gal vėl busas nuvažiavo, o mudvi žiū J. Moskaičiai, Spring Valley, III. 2.00
upelio
tai “atidavimas” Vilniaus, kada nors juos aplankysim.
sako jis.
rėjom į juos stovinčius iki pa Liet. Piliečių Klubas, Spring
DIRVA Už $1.00:
— Jau ir užpuolė, Ste kaip dabar matyt iš Mask Taigi kai musų kompanija galiau pranyko iš akių.
___
12
Gražuolė kailiu apsisiautus
Valley, III.
3.00
(Šias dvi aukas pristatė dien
Kurie negalit mokėti $2 už ___ 13 Gražuolės atvaizdas
pai. Tu gal negirdėjai vė vos budelių apsiėjimo su apleidinėjo mudvi taip pat įsi- Panevėžys yra vienas iš di raštis
Vilnis)
lipom į Jono vežimą ir kartu desnių Lietuvos miestų, kur aš
visą metą, prisiųskit tik $1 už
liausių žinių, tik skaitei iš Suomija, — sakau aš.
RELIGIŠKI VAIZDAI
$171.80
VISO
išvažiavom į miestelį, mosuo esu buvus prieš dešimts mepusę
metų. Kitą pusmetį vėl
šio laikraščio, — sakau aš.
— Suomijos butų neuž dami atsisveikinimui kitiems, tų pirmiau, taigi jaučiausi be----- 14 Šventoji Šeima
atsiųsit dolarį.
(Pusmetiniai
— Tai provokatoriai! tai kabinę jeigu jie nebūtų iš kuomet pasukom į kita pusę. veik kaip namie kada busas
VĖLESNŽS aukos
negauna
kalendoriaus
dovanų.) ___ 15 Kristus Alyvų Darželyje
reakcijonieriai ir imperia provokavę ir nebūtų užpul- Jono arklys gerai išbistrintas įvažiavo į stotį.
CHICAGO, III.:
Čia
radosi
keletas
vežikų
lau

___ 16 Šv. Juozapas ir Kūdikėlis
listų agentai! Užpuolė dar dinėję Sovietų armijos, ir ir smarkus, taigi kaip tik jo
Lietuvos Konsulatas gavo iš ChiJėzus
kiančių
pavėžėti
keleivius
į
jų
kanopos
atsirado
ant
akmenų
KAIP SIŲSTI PINIGUS
bininkų respubliką! — sa jei nebūtų klausę Anglijos grendimo miestelyje, jis pra reikalingas vietas taigi Bronei cagiečių sekamas aukas:
—17 Kristaus Šv. Širdis
$21.00
Andrulienė surinko
šnipų kurstymo, — sako dėjo sparčiau bėgti, ir pirm laukiant prie bagažo aš nuėjau Julė
ko jis.
Dirvos prenumeratą siun
(Šią sumą sudėjo: po $5: J.
— Užpuolė, Stepai, tik jis.
negu mes pajutom jis jau bė- prie jų pasiderėti su vienu dėl Andrulienė ir L. Račkauskas;
čiant parašykit laiške savo pil —18 Popiežius Pijus XII (dabar
A.
Bradchulis
$1.
Sandaros
nuvežimo
musų
i
Rambyno
tinis popiežius)
ne Suomiai Rusus, tą tavo
— Tu, Stepai, giedi savo ,go gana smarkiai, kad mudvi
ną adresą, pažymėkit kiek pi
klube: po $1: Pr. Selemonaviviešbutį,
kurio
savininkas
yra
net
ėmėm
rėkti
ir
laikėmės
“darbinikų” respubliką, bet karunkėlę, šio laikraštpačius, K. Rugis, Dr. A. Zimonnigų siunčiat, ir ar už savo ar ___ 20 Šv. Teresė
įsikabinusios j sėdynę, senas Clevelandietis, p. Žitkus, tas, J. J. Hertmanavičius,
Sovietų kariuomenės puolė laikio besąžiningų melagių stipriai
kito prenumeratą, ir įdėję į ___ 21 Angelas Sargas
o kai Jonas paprastai laikė va kurį mes norėjom aplankyti J. Vitkus, G. A. Šūkis, Pr.
naikinti mažutę Suomiją,— redaktorių tau įkalbėtą. deles ir arklys apsistojo bėgęs; būdamos Panevėžyje.
Bastis, M. Vaidyla. Smulkio
laišką popierinį $1 arba $2 pa ___ 22 Kristus Vaikelis
mis $2.
— sakau aš.
Suomija nori tik gyventi bet vėliau kaip tik mes įsikal Tą susiderėjimo biznį nega Marė
siuskit. Ant laiško voko už- (Pažymėkit kurių ir kiek norit, ir
Zolpienė surinko ir Kon
— Tai gerai jai, kam ne- savo gyvenimą, o ne Angli bėjom ir įsijuokavom pasiju lima užmiršti, nes kitaip gali sulatui
pristatė
$11.50 rašykit pilną savo adresą ir pridėkit po 30c.; iš tų 5c skaitosi
ir permokėti. Kada
persiuntimo kaštų. Galit siųsti paš
(Šią sumą sudėjo: po $2: D.
sitaikė su darbininkų val jos klausyti, ar Rusijai pa tom kad arklys vėl bėga gana apsigauti
dirvos adresą taip:
to ženklais po 2c—3«—5c.)
susitaikėm ant kainos, mes su Zolpytė, S. Zolpis, M. Zolpie
smarkiai,
tačiau
Jonas
.
pasa

džia, kam klausė imperia sivergti. Jeigu Anglijai rei kė mums kad jo arklys taip iš sidėjom savo bagažą į karietą nė, *M. Šilius; K. Vilkevičius
<c
listų, Ii? Lietuvai tas pats kėtų kas pakurstyti prieš lavintas, jam niekad nereikia su senais automobilių ratų gu $1; M. Žydelis 50c.)
Ona Zdanavičiūtė
5.00
DIRVA”
butų buvę, drauge, jeigu Rusiją tai ji kurstys didelę raginti jį bėgti, jis tik laiko rnais ir už kelių minutų atsira Lietuvai Gelbėti Komitetas su
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
butų pasipriešinus, — sako ir galingą Japoniją, o ne vadeles Jaisvaį. Tikėkit man, dom prie viešbučio. Nebuvo rinko ir per ižd. J. P. Rakštį
$50.00
patarnautojų mus pasitik prisiuntė
jis.
tokį uodą Suomiją prieš aš niekad nemačiau arklio to čia
ti prie durų, taigi mudvi turė Liet. Vyčių Chicagos apskritis25.00
— Tai pasirodo, tu, Ste žiaurų meškiną Rusiją, Jei kio bistraus ir energingo, o jis jom užsinešti savo sunkias va per sekr. C. Kvietkiutę
Viso
S112.50
pai, tiki šitokiems “darbi kalbėti apie keno nors pro
lizas ant trečio aukšto, kur
Visos Konsulate gaunamos aukos
ninkiškiems” laikraščiams vokacijas, tai Japonai va vinu Hitleriu: kaip tik jie mus pasitiko jauna , moteris. skubiai
Lietuvon siunčiamos ir Vil
Paprašėm
jos
kambario
tik
ke

ir net įgavai tą pašėlusį rė net didžiausias provoka du pasispaudę vienas kitam
niečių šelpimo komitetui bei Raudo
valandų, nes nesiruošėm najam Kryžiui perduodamos.
suklaidinto žmogaus pasi cijas prieš Sovietus Azijo rankas, tuoj abu pradėjo letui
čia nakvoti, norėjom tik ap Už visas aukas Konsulatos nuo
gerėjimą kad barbarų val je, bet Maskvos budeliai užpuldinėti ir grobti mažų žiūrėti miestą, šį-tą aplankyti, širdžiai dėkoja išvargusių ir sku
bios pagalbos reikalingų Vilniečių
doma milžiniška valstybė nešoko Japonijai tą daryti tautų žemes. Iki kas nors ir gryžti į busą Pasvalin.
vardu.
Kuomet
mus
nuvedė
į
kam

užpuožė mažutę savo kai ką padarė Suomijai: su jų nesuvaldys, Europa bus
Vilniečiai yra musų broliai Lietu
mynę, ir net džiaugiesi kad Japonija skubino susitai plukdoma kraujuose, ir ga barį paprašėm pamatyti ponus viai; kiekvienas Lietuvis turi skai
Jų sūnūs Martinas yra tyti sau gyva pareiga juos broliš
tavo paties tėvynė Lietu kyti, nes mat anos reikia li sulaukti barbarizmo am Žitkus.
Clevelandietis ir musu drau kai paremti.
va galėjo patekti po tokia bijoti. O dabar atsisuko žių kokių net barbariškiau gas, jis taipgi lankėsi Lietu Kas alkanam duoda šiądien, tas
žiauria nelaime, — sakau mažas savo kaimynes: Lie si pasaulio valdovai anais voje, bet šiuo laiku jis jau bu duoda šimteriopai.
LIETUVOS KONSULATAS
aš.
tuvą, Latviją, Estiją ir pa tamsiais amžiais nemokėjo vo apleidęs ir išvažiavęs atgal
100 East Bellevue Place
į
Ameriką;
mudvi
susitikom
jį
— Drauge, Sovietų res galiau Suomiją, — sakau surengti. Nes šiedu barba
Chicago, III.
trankinyje
anksčiau
šie
vasarą
publika siūlė Suomijai tai aš.
LABAI GRAŽUS — TIK PO 5c.
rai nanaudoja prieš žmoni- važiuojant į Klaipėdą.
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
kų draugiškumą ir apsau — Kai visos mažos tau ■’n didžiausius ir baisiau Ponas žitus netrukus atėjo,
Skubėkit tuojau užsisakyti sau Kalėdų ir Naujų Metų
gą nuo priešų, ko jie atsi tos susispies apie Rusiją, sius šių laikų mokslo išra bet išsyk jis negalėjo mane at GREITAI PALENGVINAMI
linkėjimų puikias korteles (viena kortelė tinka Kalėdų
sakė. Ar ne dėl to kad tada joms bus ramiau ir dimus kitų gyvybėms at siminti, tik kai išsikalbėjom ir Nekentčkite bereikalingai raumenų
ir Naujų Metų šventėms), šymet turim labai puikių,
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
10 centų vertės kortelių, parsiduoda po 5c. viena.
juos kurstė imperialistiška saugiau, drauge. — sako imti — iki ateis jiems pa aš pasakiau jam kad esu čia pasiekė
nepaprastą
palengvinimą
buvus
su
savo
vyru
dešimts
Anglija kovoti prieš Sovie- jis.
tiems tralas! — sakau aš. metų atgal, jis atsiminė, ir tu reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
Paštu nesiunčiam mažiau kaip 6. Užmokestį pri
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
vietus ir varyti provokaci — Mažosios tautos ne — Gudbai. drauge, aš su rėjom įdomų pasikalbėjimą. menų
siųskit
viso 35c pašo ženkleliais (persiuntimui 5c.)
skaudėjimų vien išsitrindami su
jas? — sako jis.
reikalauja nei Sovietiškos tavim negaliu susikalbėt, Poni žitkienė buvo išvyks į re- Pain-Expelleriu. Šis sensacingas liniSIŲSKIT SAVO LINKĖJIMUS Į LIETUVĄ ŠYMET
ūmai suteikia laukiamą pa
zorta pasilsiui, taigi jos ir ne mentas
— Iš kur tu. Stepai, ši ramybės nei “apsaguos”: — sako iis.
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonANKSČIAU
(nes laiškams nueiti ima 3—4 savaites)
kučiu jau išparduota. Todėl neati
tokias tarptautinės politi kokią “apsaugą” Sovietai
— Iki nasimatymo, Stė matėm.
išėjom apžiūrėt mie dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
DIRVOS KNYGYNAS
kos gudrybes sužinojai? — Europai žada parodo Stali nai, kada busi protinges sto,Paskiau
vienoje krautvėje nusipir Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Expellerio
su
inkaru
ant
dėžutės.
— Iš darbininkiškų laik- no susibučiavimas su kru- nis, — sakau aš.
kom gražių rankšluosčių ir kitų
mi ii

Kelione po Musų Lietuvą
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Linkėjimu Laiškai po 5c
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fainriri

COVIETŲ darbininkija, spauda, ir net poetai, išėjo išvien pasmerkimui “imperialistinės” Suomijos! Tėmykit: pradingo jau “nazizmas” ir “fašizmas” kaipo
baubas, iškilo “imperializmas”. Tai tamsių darbininkų
akių muilinimui parinktas naujas žodis.
Komunistų spauda vienbalsiai šaukia jog “Suomiai
yra žiaurus, kerštingi, atkaklus ir pasalingi” — viskas
kas geriausia atitinka patiems Sovietams.
Nieko nėra žiauresnio, pasalingesnio ir atkaklesnio
kaip sufanatikėjęs komunistas, ir visi jų tikslui siekti
planai yra pasalingiausi ir net barbariškiausi negu kas
kito šiais civilizacijos laikais galima butų sugalvoti.
Suomiai pirmomis dienomis karo su nelygiu priešu
pasirodo narsus ir daug yra laimėję arba padarę Ru
sams nuostolių. Suomiai yra apie 8 kartus mažesnė
tauta negu Lenkija, ir Sovietija yra daugiau negu du
kartu didesnė negu Vokietija, tačiau Suomiai ilgiau at
silaiko prieš Sovietus negu Lenkai dalaikė prieš Vokie
čius.
Nėra abejonės, jeigu neįvyks paliaubos greitu lai
ku, ta narsi tauta daug nukentės nuo Maskvos valdo
vų barbarų ir bus nugalėta. Tačiau Suomių narsumas
užtarnauja jiems viso pasaulio pasigerėjimą.
Sovietų žemėje viskas paremta melagyste: visi gy
ventojai įtikinti jog Suomija Rusų meškiną užpuolus,
skelbiama jog Suomijoje įsisteigė sovietų valdžia, ir tt.
Tuo tarpu patys sovietų agentai vykdo savo valdžios
prižadėtą mažoms šalims “nesikišimą” steigimu neva
“liaudies” valdžios....
©

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. širvydas.
Laisvės Varpas
Lietuvos laikraščiai praneša
kad Amerikiečių padovanotas
Lietuvai Laisvės Varpas bus
iš Kauno Karo Muzejaus per
keltas į Vilniaus katedros bok
štą. Tuo klausimu Sandara
rašo:
“Musų nuomone tą Varpą
reikėtų į Gedimino pilies bokštą įkelti, nes jis geriau negu
katedra simbolizuoja Lietuvą ir
jos laisvę. Juk ir Amerikos
Laisvės Varpas kabo ne bažny
čioje bet Philadelphijos Liberty Hall salėje”.
Amerikoje bažnyčios reika
lai atskirti nuo valstybės. Bet
Sandaros pastaba vistiek tei
singa. Amerikos Lietuvių dau
gumai butų maloniau jei tas
varpas butų tautinėje, o ne ti
kybinėje šventovėje. Tada jis
galėtų skambinti tikybų ir tau
tybių Lietuvos piliečiams.

▼▼▼
A^AMaskvos carai ilgai gali kariauti?. Jeigu karas
Du Uždaviniai
su Suomija užsitęstų mėnesį ar pora — jeigu Suo Katalikų laikraštis Amerika
miai butų ant tiek laimingi — tas karas butų pradžia nurodo mums du svariu šiai
Maskvos komunistų imperializmo. pabaigos!
valandai uždaviniu: aukoti kiek
Stalinas bijo bent kokio karo. Jis pats savo namie galima Vilniaus reikalams, ir
nėra saugus nei dieną nei naktį. Ne visi dori Rusai ir remti visomis spėkomis Lietu
kiti Rusijos gyventojai pritaria šitokiam barbariškam višką spaudą.
mažos tautos užpuolimui, tuo tarpu kai Maskva gyrėsi
esanti mažų tautų “užtarėja”. Namie, Rusijoje, aplink Vilniaus reikalas, sako, yra
“milžiniškos reikšmės darbas",
paties Stalino sostą, verda sukilimo katilas.
bet,
šalia to, reikia “budriai
Toliau, Rusija apsupta iš visų pusių aplinkui “im
rūpintis
ir savo spaudos išlaiperialistinėmis” valstybėmis, kurios arba norėtų Mas
>
kymo
reikalais.
spaudą
kvos atsikratyti, arba pasiruošusios nuo jos gintis. Uk ' paliksime eiti ‘savoJeikeliu
’, jei
raina laukia progos tapti nepriklausoma valstybe.
leisime
jai
suskursti,
kas
ža
Vokietija,- Rumunija, Turkija, Japonija — visos ko dins mumyse meilę tautai, kas
tokio tyko ir laukia — ir labiausia laukia kad Rusija jungs išsisklaidžiusius plačio
susilpnėtų, kad ji pati namie suirtų, ir dingtų joms dvi
gubas pavojus: komunizmo ir didelės valstybės spaudi je šalyje, kas kvies draugėn
gyvuoti ir dirbti ?”
mo.
Taip pat yra galimybės Rusijos armijai ir laivynui
sukilti: Dar nebuvo Rusijoje tokio karo kad neįvyktų
Rusų armijoje sukilimo, ir nebuvo tokios Rusų armijos
kuri nebūtų palinkus sukilti prieš savo valdžią.
Rusijai sugriuvus iš vidaus, Europa atsikvėptų.
/
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Tą puikiai suprato ir Ekono
minio Centro vadai, kurie tam
tikru atsišaukimu ragino vi
suomenę visais* budais parem
ti Lietuvišką spaudą.
Tautininkų dienraštis Vie
nybė nurodo kad komunistų
dienraščiai kasmet pareikalau
ja iš savo pritarėjų iki $10,000
aukų. Tautinė ir katalikų
spauda, būdama skaitytojų ei
lėmis gausesnė, aukų retai, ar
ba niekados, energingai nepra
šo. Todėl kiekvienam susipra
tusiam Lietuviui begalo svar
bu kada ir kur tik gali, parem
ti tautinius laikraščius prenu
meratomis, aukomis, skelbi
mais, prikalbinimu naujų skai
tytojų, tarimu gero žodžio ir
propaganda už savo laikraščius.
Nepamirškim to, broliai Lietuviai!

Džiaugiasi Žemaitis iš
Geležėlės
Komunistų z Laisvė randa
progos pasidžiaugti pranešimais iš Lietuvos kad Rusų ka
reiviai išpirkę nemaža daiktų
iš Vilniečių ir užmokėję jiems
rubliais. Bet Naujienų kores
pondentas iš Lietuvos praneša
kad tie daiktai buvę veik prie
varta “išpirkti”, o Naujienos
nurodo kad “joks užsienio ban
kas Sovietijos pinigų neima”.
Reiškia, Vilniečiams sukišti
Sovietų rubliai, kurių niekas
niekur neima, ir kuriuos pra
leisti Vilniečiai turės kibą va
žiuoti Maskvon....
Dar šlykščiau pasidaro kai
Laisvė toki “supirkinėjimą”
vadina “suvenirų” (dalykėlių
atminčiai) pirkimu! Kaip žinoma, tais “suvenirais” buvę:
batai, laikrodėliai, durų klemkos, geresni pečiai, grindys ir
tam panašiai. Gerai sakė tas
Amerikos Lietuvis kuris pa
reiškė kad musų komunistai
yra šiądien aršesni musų tau
tai priešai negu Trockininkai
Stalininkams: jie ne tik nieko
nemato, bet ką ir mato tai
mato kreivai, žmonių ir Lie
tuvos apiplėšimą jie vadina
“suvenirų” pirkimu!

•

DROOKLYNE, Gruodžio 10 dieną, įvyksta rytinių valU stijų tautinių jiegų bendrinimo ir tautinės veiklos
stiprinimo konferencija. Šios konferencijos vaisius bus
galutinis sukonsolidavimas tautinių jiegų, kurios pasi
dalino po 1926 metų įvykusio Lietuvos vyriausybės per
versmo. Konferencija rengiama kaip tik savaitė prieš
13 metų sukaktį nuo to perversmo Kaune, kuris sukrėtė
dalis tautinių veikėjų po 1926 metų perversmo surišo
savo interesus su Kauno valstiečiais-liaudininkais, o ki
ti su Lietuvos tautininkais.^
Tautinių pakrikusių jiegų suartinimas, pradėtas
nuo 1934 metų Clevelando konferencijos, ėjo lėtai, nes
dalis tautinių veikėjų nuėjo su Kauno valstiečiais-liaudi
ninkais, o kiti su Lietuvos tautininkais.
Per tūlą laiką tarp šių dviejų fakcijų ėjo kova ne
tik už Lietuvos politiką, bet ir už savo nekuriuos Ame
rikoje iškilusius skirtumus, svarbiausia pažiūras į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje vadovybę.
Po 1936 metų Clevelando konferencijos skirtumas
SLA. klausimu išnyko. Sandariečiai atšalo ir nuo Kau
no valstiečių-liaudininkų.
Pagaliau, paskutinių dienų įvykiai Lietuvoje — So
vietų prisimetimas mažoms Pabaltijo šalims — panai
kino ir paskutinius likusius nesusipratimus tarp rytinių
valstijų tautininkų-sandariečių, ir visi pasiryžo dirbti
išvien bendriems tautos reikalams išeivijoje ir tėvynės
Lietuvos labui.
Sveikiname rytiečius jų konsolidavimosi proga ir
jų užsibrėžtus darbams planus paremsime visomis iš
galėmis!
©

pRANCUZIJA rodo didelio susirūpinimo savo tautos
* mažėjimu — Prancūzijos gyventojų skaičiaus nyki
mu. Valdžia išdirbo gana platų programą kuriuo no
ri net varu versti šeimas daugintis. Žada teikti pre
mijas šeimoms turinčioms didelį skaičių vaikų; aptaksuoti nevedėlius senbernius ir senmerges, kad tuomi
paskatinus juos vestis; nori net šeimos tėvui suteikti
daugiau balsų balsavimuose: kad tėvas galėtų balsuo
ti ne tik už save bet ir už kiekvieną savo vaiką. Abor
to naudojimas bus griežtai persekiojamas.
Italija ir Vokietija jau vykdo savo didelių šeimų
programą — nors bereikalingai: jos vis rėkia pasauliui
kad jos nesutelpa savo ribose....
VIENAS colis lietaus ant vieno akro žemės sudaro
6,272,640 kubįškų colių vandens.

LAISVĖS SUTIKIMAS
Biro gėlės po Jus kojų,
Linko beržai pakelėm....
Rankos laimino, žegnojo....
Purvą išpuoštą gėlėm.
Skrido maldos į aukštybę....
Alpo, džiaugsmo apimti....
Brido laisvė ir teisybė
Kur tėvų kapai šventi!
Ir sustojo Sostų Soste
Prie karališkos pilies.
Ašarotus veidus šluostė,
Kylant vėliavai šalies!
Ir iškilo mus trispalvė
Taip didinga ir miela....
Suaidėjo laisvės salvė....
—Vilniau, mus visų siela !
“Tr.”
Kazys Kunca.

Į RUDENĮ
Pašiaus ruduo, pašiaus pas klėtį
Ir baltą beržą pravirkdys....
O juodas nerimas išlėto
Knibždės mažutėje širdyj:...
Plačiam lauke, girioj rasotoj
Numirs daina, nebus žiedų.
Kodėl tavęs, graži saulute,
Mažam darželyj nerandu ?....
O kyla sutemos, ir teka
Rudens danguj būriai žvaigždžių.
Mėnuo nušviečia nakčiai taką
Pro girią, upę, pro medžius... .
Ir taip jauti kaip krinta lapas,
Kaip miršta laimė be žiedų....
O širdyje mažutėj slepias
Toks juodas, rūškanas ruduo....
“J.U.”

Juozas žemaitis.

EIGULIO ŽMONA

— Ir kam to reikėjo, Stase! — ištruko žo
džiai, nors gilumoje širdies jautė jai dėkingu
mą už tokį pasiaukojimą ir drąsą.
Niekas daugiau tą naktį biržėn neatėjo be
jųdviejų. Kaž kur tolumoje pradėjo giedoti
gaidžiai ir žadino rytinė aušra mišką iš nakti
nės tamsos paslaptingumo. Beržinis eidamas
namon galvojo apie naktinį paslaptingai-baimingą miško grožį ir apie moters pasiaukojimą ir
drąsą dėl savo mylimo vyro.

OERŽINIS buvo gražus, dailiai subudavotas
vyras, panašus į jo eiguvoj augančius jau
nus ąžuolus. Ne viena apielinkės mergina nu
rijo seilę į jį žiūrėdama. Suvirpėdavo mergi
nos širdis kai Beržinis gražioje eigulio unifor
moje prisiartindavo.
Bet Beržinis maža į jas domės kreipė, nes
miško šlamesys jam meilesnis buvo negu mer
Vladas Ulčinskas.
ginų juokas. O tos miškų samanos.... Ak,
tos samanos! Jos geriau žavėdavo kaip gelton
kasių garbanos. Beržinis pakliuvęs miškan sva
TAIP GIMĖ GIESMĖ “MES BE
jodavo amžiams pašvęsti savo meilę miškų gro
žio deivei.... Ėuti tik jai ištikimu.
VILNIAUS NENURIMSIM”
Bet gyvenimas plaukė kaip tas vanduo upe
lyje. Nešė jis džiaugsmų ir liūdesio bangas.
(Iš Lietuvos Aido)
Tos gyvenimo bangos užkliudydavo ir eigulį
Beržinį, nors jis, rodos, ir buvo pasislėpęs nuo
AžIN ar rastum kur Lietuvį nemokantį ar
jų miško glūdumoje.
bent negirdėjusį “Mes be Vilniaus Nenu
Atsimena Beržinis tą vakarą, tą vėlų va rimsim!” Ta giesmė, Lietuviams tapus taip
karą, kai jis gryžo iš miško ir rado gryčioje pat šventa kaip ir tautos himnas, skelbus Vil
grabnyčinę žvakę bedegant. Tada mirė jo mo niaus vadavimo mintį ir stiprinus visos Lietu
tina. Motina kuri jį išaugino tvirtu ir drą vių tautos rytumą nerimti tol kol Vilnius gryš
siu vyru, miško sargu. Po to, pradėjo Beržinį prie Lietuvos, skambėjo ne tik Nepriklausomo
spausti giminės kad jis greičiau vestų. Įgriso je Lietuvoje bet ir užvandenyje, visur kur tik
jam tos kalbos, tos piršlybos. Tik įkliuvus miš radosi nors būrelis Lietuvių, kenčiančių dėl tau
ko šventyklon, medžių gaudesys išsklaidydavo tai padarytos skriaudos ir trokštančių tos skriau
tas įkirias mintis....
dos atitaisymo.
Bet gyvenimo realybė apnuogina svajones
Dabar Vilnius jau musų. Ar ta giosmė bus
ir kartais tenka jos griežto dėsnio paklausyti.
užmiršta? žinoma, jos aktualumas priges. Bet
Taip ir Beržinis buvo priverstas vesti, nes ar
ji bus Lietuviams visada tokioje pagarboje ko
gali namai be moteriško būti....
kios nusipelnė. Lietuvių kovos dėl Vilniaus re
Beržinis vedė netolimo kaimo merginą, var
likvijų eilėje ji užims vieną iš žymesniųjų vietų.
du Stasę. Stasė jau senai Beržinį atakavo ug
Įdomu atsiminti kokiomis aplinkybėmis gi
ningais žvilgsniais, bet jis jų nepastebėjo, ar mė tos giesmės tekstas. Apie tai kaž kada yra
nenorėjo pastebėti. Beržinis žinojo kad menkas
pasakojęs jos autorius poetas Petras Vaičiūnas.
tas miško sargas kuris sužavėtas kokios nors
— Tai buvo bene 1924 metais, — pasakojo
geltonkasės žvilgsniais. O Beržinis tėviškai
P.
Vaičiūnas.
— Gėriau arbatą pas savo drau
mylėjo mišką, todėl ir atrodė toks šaltas toms
gą artistą Vaičkų (dabar jau miręs). Dar ge
jautrioms moteriškoms širdims. .. .
Kaip Beržinis mokėjo mylėti mišką, tai ne rai atsimenu seną, didelį, garais garsiai alsuo
blogiau mokėjo mylėti ir savo jauną žmoną-gy- jantį, kartais net vibruojančią gaidą traukiantį
venimo draugę. Bet vedybos nesulepino Berži virdulį ant stalo. Buvo apie Spalių mėnesio
nio ir jis dar energingiau braidė po savo eigu pradžia; abu, kaip buvę Vilniečiai, besikalbėda
vą. Tik sugryžus iš miško laukė jo dabar ne mi prisiminėme Vilnių. Staiga ateina Stanulis,
viena šilta troba, bet ir mylinti jauna karšta bendradarbiavęs tada ėjusiame iliustruotame
širdis. Ir slinko taip dienos vakarai, kaip tie žurnale “Atspindžiuose”. Jis buvo susirūpinęs
debesys iš vakarų dangum. Dabar Beržinis žurnalo specialiu Vilniaus numeriu, kurį reikė
turėjo du mylinčiu daiktu: mišką su savo šla jo leisti Vilniaus pagrobimo Spalių 9 d. atsi
minti, ir prašė ką nors parašyti apie Vilnių, ge
mėjimu ir žmoną su maloniu glamonėjimu.
Kartais Beržiniui tekdavo naktimis išeiti riausia eilėraštį. Daug negalvojęs sutikau ir
iš. namų kai iš miško dingdavo kokia nors ga pažadėjau netrukus eilėraštį duoti. Bet jau tą
myba.
Reikėdavo eiti pasaugoti, sugauti ar patį vakarą prie stalo tebesėdint ir apie pasi
išaiškinti nusikaltėlį. Beržinis drąsiai nakti imtą uždavinį po pasikalbėjimo protarpiais be
mis po mišką švaistydavosi, jis buvo iš tų kurie galvojant atėjo ir tema. Paėmiau pieštuką ir
baimės jausmo nepažysta. Tik pro duris žen ant popiergalio per 10—15 minutų surašiau gal
von atskridusias mintis, jau tuoj ir sueiliuoda
giantį jį palydi neramus žmonos žingsnis. .. .
mas.
Rytą dar kiek pataisiau, suderinau, suTą naktį smarkiai ūžė miškas ir retkarčiais
blyksteldavo iš po debesų mėnulio plikė, o Ber sklandinau ir atidaviau redakcijai. Tai ir buvo
žinis tyliai slinko pro štabelius norėdamas pa eilėraštis “Mes be Vilniaus Nenurimsim!”, ku
stebėti nusikaltėlį. Įvairus medžių šešėliai šok ris pasirodė “Atspindžių” Vilniaus numeryje,
davo keistą šokį kai mėnulio plikė pradėdavo žinoma, rašiau jį su nuotaika, su Vilniaus liū
šviesti. Tokioje aplinkumoje kartais ir drą desio jausmu, atsimindamas jo vaizdus ir jame
siam žmogui kaž kaip nejauku pasidaro. Be praleistą laiką. Bet nesitikėjau kad eilėraštį
klausydamas miško raudos, kurią jis gerai su laukia toks likimas, kad jis taip išpopuliarės.
prato ir mokėjo skirti nuo pašalinio trukšmo, Tačiau jau po kelių dienų “Atspindžių” redakto
įtempęs klausą Beržinis klausėsi ar kartais kur rius tada majoras (dabar pulkininkas) Lauri
naitis, sakė man, esą, gražų ir stiprų ir gražų
nepasigirs koks įtartinas šlamesys.
Tarp gūdžios naktinės miško muzikos, ku dalyką esu parašęs. Vėliau išgirdau kad šauliai
rią dirigavo vėjas medžių šakose, Beržinio au tą eilėraštį deklamuoja vakarėliuose. Aš pats
sį pasiekė vienas-kitas sausų šakų trakštelėji ir nejaučiau to eilėraščio stiprumo, kol kiti įti
mas.... “Koks nors miško vagis jau artina kino.
Netrukus komp. Vanagaitis, dabar gyvenąs
si”.... — mano Beržinis. Bet trakštelėjo ir
Amerikoje, tam P. Vaičiūno eilėraščiui parašė
vėl nutilo. Kas čia gali būti?....
muziką.
Eilėraštis suskambo visoje Lietuvoje
Palaukė kol mėnulis išlindo iš po debesio
ir pradėjo stebėti kas čia galėjo toks būti. Gi ir toli už Lietuvos sienų ir inėjo į Vilniaus va
žiuri Beržinis ir savo akim netiki: stovi mote davimo kovos istoriją.
Be dainos “Mes be Vilniaus Nenurimsim”
ris su šautuvu rankose ir dairosi.
“Moteris drysta naktį tokioje vietoje būti”, Nepriklausomoje Lietuvoje yra dar eilė Vilniaus
galvoja Beržinis, ir palaukęs ar kartais daugiau vadavimo motyvais dainų, jaunimo labai mėgnepasirodys jos sėbrų, jiems nepasirodant su tų ir visada visokiomis progomis dainuotų. Vil
niaus gryžimo Lietuvai idėja visoje tautoje bu
šuko :
— Ei, moteriške, ko naktimis po mišką vo gyva ir visada aktinga įvairiausiomis savo
pasireiškimo formomis. Vilniaus kryžų, Vil
bastais ?!
— Tai aš čia, mielasis! — pasigirdo pažys niaus medžių pilna Lietuva.
Tat manome kad Vilnių grąžinome dvasi
tamas Stasės balsas.
niu
ginklu,
kartu būdami visada pasiruošę už jį
— Na ir kaip dabar tu, Stase, čia pakliu
ir kraują lieti.
B. P.
vai? Juk, rodos, tave namuos palikau. .. .
— žinai, kaip tu išėjai, man baisu pasida
rė kad vienas eini, ir aš skubiai apsirengus ta
• VABALAI kitus vabalus naikina tik mai
ve pasekiau. Kai ėjai šunkeliais mačiau, o kai sto tikslu, sako tyrinėtojai; tarp priešingų ru
įžengei birželi, prabuvai, niekaip negalėjau rasti. sių . abalų karingumo ntsmna
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SĖKMINGA MUZIKO ANT.
KVEDARO DARBO
PRADŽIA

Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)

L. D. Kunigaikštis Gediminas 14-me
Šimtmetyje
7\/T IRUS Didžiam Kunigaikščiui Viteniui, Lietuviai susirinkę Kernavon, jo vieton Di
džiu Kunigaikščiu apšaukė velionio sūnų*, Tra
kų kunigaikštį Gediminą, kuris savo soste pra
buvo apie 25 metus, ir žuvo nelaimingoje kovo
je prie Vokiečių pilies Bajerburg, ties Veliuo
na, kur kryžiuočių komanduotojo tapęs perver
tas vilyčia.
Gediminas kaipo valdovas, savo viešpatavi
mo metais atsižymėjo didele tolerancija ir di
plomatiška išmintimi, o kaipo kariautojas jis
buvo sumanus strategikas, išmintingas ir teisingas. Todėl ir Vokiečiai savo raštuose apie jį
kalbėdami, vadina jį Lietuvos karalium, nors
karalium jis niekas nebuvo. O karuose visi jo
bijodavo ir su juo skaitėsi. Nors kariaudamas
jis neatėmė Vokiečiams užkariautos Lietuvių že
mės šiaurėje bei vakaruose, bet rytų ir pietry
čių pusėje jis Lietuvos rubežius nukėlė gana
toli. Jis užkariavo Voliniją, Podoliją, rudųjų
ir juodųjų Gudų žemę, ir sumušęs Totorius, Va
lakus ir Moldavus, jų žemę prikergė prie Lie
tuvos.
Nors pats Gediminas buvo pagonas, bet re
ligijos atžvilgiu jis toleravo visas tikybas be
skirtumo. Savo žemėje jis leido kurtis krikš
čionių bažnyčioms ir įvairių ordinų misijonieriams skelbti krikščionybę, negynė to nei kitų
išpažinimų garbintojams. Skųsdamasis ant kry
žiuočių už Lietuvos skriaudimą ir plėšimus, ra
šė popiežiui laišką, kuriame žadėjo apsikrikš
tyti su visu savo dvaru, jei tik kryžiuočiai liausis Lietuvą kariauti, bet iš popiežiaus užtarimo
negavęs, jis savo prižadą atšaukė ir pagonu pa
siliko iki savo nelaimingos mirties. Tačiau
krikščionybei Lietuvoje plėstis jis kliūčių ne
darė. Jo laikais pačiame Vilniuje įsikūrė pir
mutinės katalikų bažnyčios ir vienuolynai.
Ir patį Vilniaus miestą įkūrė Didis kuni
gaikštis Gediminas. (Apie Vilniaus įkūrimą
legenda jau buvo čia paduota. Red.)
Didis Kunigaikštis Gediminas tapęs 1339
m. ties Veliuona sužeistas, numirė kelionėje, ga
benamas į Vilnių. Numirdamas jis paliko ga
na plačią giminę, kurioje buvo septyni sūnus:
Kernavos ir Slonimo kunigaikštis Montvydas;
Karelionos, Pinsko ir Mozyriaus kunigaikštis
Normantas; Krivyčių ir Baltgudžių kunigaik
štis Algirdas; Trakų, Gardino, Kauno, Upitos
arba Panevėžio ir Latvežų kunigaikštis Kęstu
tis; Naujapilio, Vilkaviškio ir Veliuonos kuni
gaikštis Karijotas; Gudų ir Padolijos kunigaik
štis Liubartas, ir Vilnaus, Ašmenos, Vilkmer
gės ir Breslavos kunigaikštis Jaunutis. Dukte
rų liko keturios: Danutė, ištekėjus už Mozūrų
kunigaikščio Venceslavo; Aldona už Lenkų ka
ralaičio Kazimiero; Aigustė už Mąskvitų kuni
gaikščio Dimitrevo, ir ketvirta, kurios vardo ne
žinom, už Lietuvos maršalo Davėto.
l

Lietuvos Didis Kunigaikštis
Jaunutis
1339 metais palaidojus Lietuvos Gediminą,
Vilniun susirinkę tėvūnai, Didžiu kunigaikščiu
apšaukė jauniausį Gedimino sūnų Jaunutį, ku
rį mirdamas Gediminas paskyrė savo karšin
čium. O kadangi Jaunutis buvo dar visai jau
nas, tai tėvūnai pasitarę, visus valstybės nami
nius, užrubežinius ir kariškus reikalus tvarkyti
pavedė jo vyresniem broliam, kunigaikščiam
Algirdui ir Kęstučiui, kurie turėjo tuos reika
lus tvarkyti kol Jaunutis pasieks savo amžiaus
pilnus metus.
Nelikus išmintingo ir galingo valdovo Ge
dimino, Lietuvoje apsireiškė nauji pavojai, nes
Lietuvos priešai, pasinaudodami valdžios permanomis, pradėjo Lietuvos veržtis iš rytų ir
vakarų, o Čekijos karalaitis Karolis jau visą
Lietuvą, lyg kokią savo nuosavybę, kad ir neuž
kariautą, padovanojo kryžiuočiams! Ptie to
dar išdygo ir tarpe pačių Lietuvos kunigaikščių
nesusipratimas, kurį pagimdė kunigaikščio Ka
rijoto mirtis, ir Didžio kunigaikščio Jaunučio
silpnybė. O tai atsitiko šitaip:
Numirus Lenkijos karaliui Kazimierui, Len
kai neturėjo kam pavesti karaliaus sostą, nes
Kazimieras nepaliko sosto įpėdinių. Ilgai tarę
si ir ginčijęsi Lenkų didžiūnai pagaliau susita
rę pakvietė į savo karaliaus sostą velionio Ge
dimino sunli, Volinijos ir Rudųjų Gudų kuni

gaikštį Karijotą, kuris pakvietimą priėmęs, su
tartoje dienoje nuvyko į Krokuvą užimti kara
liaus sostą, bet Lenkai pareikalavo Karijotą
pirmiausia krikštytis. Karijotas betgi krikš
tytis atsisakė ir gryžo namon be nieko, o sugryžęs, nežinia ar susikrimtęs nepasisekimu, ar
dėl kitokių priežasčių susirgo, ir netrukus mi
rė. Tada Didis kunigaikštis Jaunutis Karijoto
kunigaikštystę atidavė Liubartui, o tas davė
pradžią nelauktiems įvykiams.
Kunigaikštis Liubartas netikėtai gavęs taip
didelį žemės plotą su pilimis, ir įgijęs valdžią,
pasikėlė didelėn puikybėn ir besididžiuodamas
ėmė neklausyti Algirdo ir Kęstučio valdžios, o
suprasdamas kad tai gali iššaukti naminį karą,
jis pasitelkė Valakus ir Vengrus, ir ėmė gink
luotis. Bet naminį karą pradėti Liubartui ne
pavyko. Kunigaikštis Algirdas su savo kariuo
mene apgulė Liubarto buveinę Skalos pilyje,
atėmė Breslavos, Sokolkos, Smotricos ir Skalos
pilis, o Vengrus ir Valakus ištrėmęs patį Liu
bartą suėmė ir išsiuntė į Vilnių, gi jo kunigaik
štystę atidavė Podolijos kunigaikščiui Goštau
tui. Tokiu budu naminio karo pavojus tapo
užgesintas.
Bet tuo brolių sukiršimu pasinaudojant, iš
laukiniai priešai lyg susitarę ėmė dar labiau
veržtis Lietuvon. Tada Algirdas pasitaręs su
Kęstučiu, turbut Kernavon sušaukė tėvūnų su
sirinkimą, kuriam aiškiai išdėstę gręsiantį pa
vojų, prašė nutarti kaip reikia vienyti spėkas
kad Lietuvą nuo priešų apginti.
Susirinkimas tačiau vieton tartis kaip iš
pavojaus gelbėtis, suskilo į partijas ir tėvūnai
ėmė ginčytis tarpe savęs, vieni siūlydami savo
patarimus, kiti savo, o treti savo. Nors Algir
dai' ilgai kalbėjo ir kvietė visus vienybėn, ta
čiau tai negalbėjo. Matant kad visus prie vie
nybės ir bendros nuomonės atvesti nebus gali
ma, Algirdas su Kęstučiu pasišnekėję, susitarė
Jaunutį pašalinti nuo Didžio kunigaikščio sosto.
Tai padaryti sutarta 1339 m. Lapkričio 22 d.,
bet tai dienai prisiartinus Algirdas Vitebske
užtrukęs, į Vilnių atvykti nesuspėjo. Tada Kęsturis apsidirbo vienas. Jis savo kareivius su
sodinęs į vežimus, liepė juos apkrauti šienu, ir
taip šieno vežimus išsiuntė į Vilnių. Kada tie
šieno vežimai Vilniun įleista, nakčia kareiviai iš
šieno išlindę, apgulė abi pilis ir Vilnius atsirado
Kęstučio valdžioje. Didis kunigaikštis Jaunutis
iš miego išbudęs ir pajutęs trukšmą, vienmarš
kinis iš pilies pabėgo, bet Kęstučio kareiviai jį
sugavę atvedė atgal. Tuomsyk atvyko ir Al
girdas su savo kariuomene.
Algirdas ir Kęstutis tuojau sušaukė tėvūnų
susirinkimą ir tam pasakė kad perversmas įvyk
dyta ne su išdavystės bet šalies gelbėjimo tik
slu; parodė iš baimės drebantį Jaunutį ir pa
klausė ar galima tokiam bailiui jaunuoliui pa
vesti valdžią taip pavojingose valstybės dieno
se, ir pagaliau pasakė kad Jaunutis turi būti iš
sosto prašalintas. Susirinkimas nesipriešino,
bet nežinojo ką skirti Didžiu kunigaikščiu, nes
nei Kęstutis, nei Algirdas sostą užimti nenorė
jo: Kęstutis prašė Algirdą, kaipo amžium už
save vyresnį, o tas Kęstutį, kaipo kariškuose
žygiuose narsesnį. Antgalo abudu susitarę pa
sidalinti valdžią ir Lietuvą valdyti bendrai.
Jaunučiui atiduota žaslavos kunigaikštystę, ku
rią valdydamas jis ir numirė.
V. S. Jokubynas.
*NUO REDAKCIJOS: Ne visi istoriški šal
tiniai paduoda tam tikrų įvykių metus vieno
dai. Gedimino atvejuje sakoma kad jis buvo
brolis, ne sūnūs, Vitenio. Gedimino mirti įvy
kus, kiti šaltiniai sako, ne 1339 m. bet pat pra
džioje 1341 metų, ir Jaunutis iš Vilniaus sosto
buvo pašalintas ne 1339 m. bet 1345 ni.
(Bus daugiau)
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Lapkričio 26 d. Lietuvių sa
lėje Detroito Lietuvių Dailės
Choras, vadovaujamas muziko
Antano Kvedaro, turėjo pirmą
šio sezono vakarą, kurio pro
gramas susidėjo iš Miko Pet
rausko operetės “Malūnininkas
ir Kaminakrėtis” ir koncerto.
Nors šis vakaras suruošta la
bai trumpu laiku* į porą mė
nesių, bet reikia pripažinti vi
sais atžvilgiais pavykusiu. Pu
blikos susirinko tiek daug kad
vos į salę tilpo, d programas
išėjo taip gražiai kaip mažai
kada Detroite tarp Lietuvių
matyta.
Operetės vaidylų tarpe daly
vavo ir pats p. Kvedaras, Kaminakrėčio rolėje, ir jis vaidi
na ir dainuoja gražiai ir išdi
džiai, kaip tikras artistas. Pra
no rolę pildė J. Valiukas, Detroitiečių pripažintas geriausias
tenoras, bet Valiukas kartu
yra ir geras aktorius. Malūni
ninkas — Dilius; Kurčia sen
mergė — Dilienė; tai nenuiltanti scenos darbuotojai, be ku
rių retas veikalas Detroite es
ti suvaidinamas, ir jie niekad
Detroitiečiams nenusibosta; jie
daug juoko sudarė publikai šio
je operetėje, prie to pasirodo
kad Dilius yra gana geras dai
nininkas.
Teklytės, Petronėlės ir Sabuko partijas vaidino jaunuo
liai vaidylos,. kurie pirmu kar
tu dainavo solo ir rodė savo ta
lentus. Teklytė — M. Jurkiutė, tikra Dievo dovana scenai,
gražiai vaidina, maloniai dai
nuoja, prie to dar ir jos as
mens gražumas daro ją ideališ
ka scenai. Sabukas — E. Masonis, dainas pildė gerai, o vai
dino tikrai artistiškai. Kadan
gi spausdinto programo nebu
vo todėl neteko patirti kas at
liko Petronės rolę.
Prie operetės užbaigimo p.
Kvedaras patiekė šokį “Virvę”,
kurį atliko keturios poros, o
choras su orkestru jiems dai
navo, kas išėjo labai gražiai.
Choristės ir šokėjos buvo apsi
rengusios tautiškais drabužiais,
vyrai visi baltais marškiniais
be kaklaraiščių. Vaizdas buvo
tikro Lietuviško vakaro.
Po vaidinimo, choras vėliau

sudainavo trejetą dainų; mer
ginų kvartetas ir poni Kveda
rienė, kuri dar Chicagoje gy
vena, bet buvo atvykus šiam
programui, sudainavo porą dai
nų gana puikiai; už tai ji ap
turėjo nuo Dr. Andrews pui
kų gėlių bukietą.
Chorui esant ant estrados,
priešakyje susirinko pora desėtkų vaikučių ir mergaičių,
paskiau paaiškėjo kad tai jau
nuolių choras, kurį p. Kveda
ras pradėjo mokyti, tik prieš
trejetą savaičių, bet jaunuo
liai padainavo porą dainelių ir
gana gražiai, o publika jiems
gausiai paplojo.
Jaunoliams pasišalinus nuo
estrados, choras programo už
baigimui išpildė Šimkaus dai
ną “Lietuviais Esame Mes Gi
mę”. ši daina pataikė į pub
likos Lietuviškus jausmus, nes
chorui baigus dainuoti plota
per porą minutų visu karštu
mu.
Su pirmu Dailės Choro va
karu, vadovaujant muzikui A.
Kvedarui, pasirodė jog Detroi
tas pradeda naują muzikosdainos erą. jau nuo muziko
Olšausko ir komp. Miko Pet
rausko laikų Detroite nėra bu
vę žymesnio muziko, todėl muzikališkų vakarų ir nebuvo įs
tengta parengti, taigi Detroi
to Lietuvių publika pasirodė
išalkus geresnės muzikos bei
dainos, už tai taip gausiai ir
susirinko į šį parengimą.
Kiek girdėti, sekanti operetė
bus “Birutė”. Valio muzikas
Kvedaras, valio Detroitiečių
Lietuvių Dailės Choras.
Reporteris.

DETROIT, MICH.
SUSITAIKĖ. Chrysler au
tomobilių išdirbystė ir U. A.
W. (CIO.) unija susitaikė. Dar
bininkai laimėjo. Unijos at
stovai sako, darbininkai gavo
didžiausią mokestį automobilių
industrijoje. Visi darbininkai
gauna pakeltą mokestį po 3c
valandai daugiau. Antra ir
trečia pamainos gaus 5 centus
bonus. Mažiausia mokestis į
valandą Chrysler dirbtuvėse
bus moterims 68c, vyrams 78c.
Streikas tęsėsi 54 dienas, di
delių nelaimių neįvyko.
Chrysler Corp. ir unija pa
sižadėjo ant toliau nestreikuot
bet tartis per atstovus.
V. Markuzas.
X

fSOHIO

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

KAS KĄ UŽPUOLĖ?
Sovietų gizelių Vilnis rašo:
“Sovietų orlaiviai, karo lai
vai ir armija smarkiai atakuo
ja finus, bet finų nežūsta, o
rusai tūkstančiais žūsta ir ne
laisvėn paimami.
“Rodos niekada pirmiau ka
pitalistinė spauda neparodė
taip aiškiai savo žinių melagin
gumo kaip šį sykį.”
Taigi, draugučiai: iki šiol ži
nių melagingumą rodė tik So
vietai ir jų gizeliai Ameriko
je: jie skelbė buk finai (Suo
miai) užpuldinėjo Rusiją, ir
kad Rusija norinti “apsaugoti”
savo mažas kaimynes.
Iš Vilnies dabar pamatome
kad sovietų orlaiviai, karo lai
vai ir armija smarkiai atakuo
ja finus — tą mažą, nekaltą
respubliką, kuri kovojo su So
vietų melagingais gretinimaisi ir siūlymais “apsaugos”.
Ta pati Vilnis stebisi kad
“Suomijos demokratiją gina ir
Mussolini”. Nuo ko gina? Nuo
kruvinų Maskvos barbarų už
puolikų. .. .
Vilniai gal norisi kad ir Mus
solini, kaip padarė Hitleris,
priimtų Stalino kruviną ranką
ir visi išvien eitų skersti civi
lizuotą pasaulį....
Supa Garba.

6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

Dul-dul-dudelė,
Graži mano dūdelė:
Ką Maskva paliudija
Tą jinai patriubija.
SLA. Pildomoji Taryba vėl,
sakoma, šoka Picburko šocą.
STALINAS ir Hitleris, ma
tyti, gyvena kaip gyvendavo
musų šliupas su Kun. žebriu.
žebrys, kaip žinoma sakyda
vęs: “Jonuli, tave myliu ir my
lėsiu, bet tavo raštus degin
siu !”
O Maskvos Juozukas Berlino
Adolfukui sako: “Tave myliu
ir mylėsiu, bet prieš tave ginkluosiuos!”
, KAUNIEČIAI sako, nesu
prantą Amerikos Lietuviškos
spaudos. Bet ta spauda aiški
kaip diena: ką kairieji giria,
tą visi kiti peikia, o ką tauti
ninkai giria, tą visi kiti peikia.

JURGIS Pilozopas sako kad
plaukus nuo galvos iš piktumo
raudamas, pykčio nenuraminsi,
tik save plikagalviu padarysi.
A/
Marcinkonių Dzūkai pasako
ja:
Mus naminė gana smarki,
Dar smarkesnė munšainėle,
Kol pašauksim tau graborių,
Štai, išgerki puskvortėlę.

“TAI KUR GERAS
BOSAS, JUOZAI!

VOKIEČIAI, sakoma, Berli
no žvėryno slonius ir kupranu
garius pakinkė karo tikslams.
šeškus, žalčius ir vilkus jau
kiek pirmiau darban paleido
Austrijoje, Čekoslovakijoje ir
Klaipėdos krašte.

“Taip, tamsta, ta SOHIO Company elgiasi su žmogum pri
deramai. Mano dėde ištarnavo jiems jau 28 metus, ir jis nė
ra jokia išimtis. Jie turi šimtus darbininkų kurie išbuvo su
jais per 10.... 20.... ir 30 metų. Ir tikėk man, tiktai tokia
kompanija kuri gerai apsieina su savo darbininkais gauna iš
jų pusės tokį pat ištikimumą.”
Nėra nepaprasta girdėt dalykus tokius kaip šis apie Standard
Oil. Ir “Kompanija” didžiuojasi tokiu atsindšimu. Tai yra
paprasčiausias ir tiesioginis išaiškinimas to kas ištikro suda
ro Standard Oil’s “šeimą”—šeimą kurioje visų rasių ir tikybų
žmonės dirba kartu, kur progos yra kiekvienam vyrui sulyg
jo gabumų.

KAINA TIK .$1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

TIES musų kairiųjų laikraš
čių redakcijų durimis kabo ši
direktyva f

SKAIČIAU Naujienose jų
Picburko korespondento apra
šymą tos kolonijos Lietuvių
Vaizbos Buto metinio banketo,
kuriame dalyvavo du svečiai
redaktoriai: Vaidyla iš Čika
gos ir Karpius iš Klyvlando.
Korespondentas matyt suin
teresuotas SLA. centro perkė Mažas šių dienų katekizmas:
limu į Picburką, žūt ar būt, tai
— Kodėl bolševikai iš Vil
visur tą klausimą ir maišo.
niaus krašto mašinas ir laik
rodžius išsivežė?
— Dėl to kad Sovietijoje to
kių dalykų neturi.
— Dėl ko bolševikai paliko
ko savo blusas?
— Dėl to kad patys jų daug
turi ir svetimų nereikalauja.

/
ir Namų Prižiūrėjimas

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai,, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Jis nori įkalbėti kad tie du
redaktoriai giria Picburką pa
čių Pickurgiečių akyse, bet kai
reikia kelt SLA. centrą į Pic
burką tai jie savo laikraščiuo
se Picburką niekina... .
Aš tą visą reikalą žinau ki
taip: Tie redaktoriai pagyrė
Picburko Lietuvius už jų darb
štumą, sugabumą organizuotis,
o ne patį miestą. Ir kada jie
rašo apie negalimumą kelti S.
L. A. centro į Picburką, ir ta
da ne miestą peikia, bet tik
įrodo kad SLA. paneš bereika
lingus nuostolius su centru besibastydamas.
Biskį daugiau teisybės ko
respondencijose, draugučiai.
Supa Garba.

THE STANDARD OIL CO. (OHIO)
X
Copyright 1939, The Standard Oil Company [Ohio]

Jurgis Durnelis susirūpinęs
kad lėktuvų gausumas, kuris
Europos padanges tamsina, žy
miai pak*enks garniams savo
pareigas eiti.

CAPONE, sakoma, nemyli
kai Hitlerį kas prie jo lygina.
Sako, mano vardas ir taip blo
gai linksniuojamas. Kam dar
jį visai apipurvinti?
AMERIKOS Tautininkai ne
privalėtų tiek daug Staliną pul
ti — juk jo Maskvos-Berlino
ašis pagimdė Brooklyno tauti
ninkų ąšį, kurios negalėjo su
kalti trys Tautinės Konferen
cijos ir viena Tautinė Taryba.
V.
Kalėdiniai LaišE<ai
Dabar pats laikas siųsti į
Lietuvą Kalėdų ir Naujų Metų
sveikinimus.
Atsilankykit į
Dirvos Krautuvę, rasit gražių
Lietuviškų kortelių pasirinki
mui. Visos, po 5c.

/

DIRVA

- 6
Jonas DeRighter Išrink

tas Taupymo Lygos

i

I

Pirmininku

1940
Dirvos 25-to Jubilejinio Meto Atidarymo

(Žiūrėkit p. 8-tą)
ir apskri
tyje skubinama paruošti viešų
darbų tarp 6 ir 10 milijonų
dolarių, kad turėtų kur padėti
bedarbius imančius pašalpą,
kai pašalpoms pinigų pritru
ko. Apie 6 iki 7 tūkstančiu
bus paimta Į tuos viešus dar
bus trumpu laiku.
• CLEVELANDE

Jonas T. DeRighter

Phone ENdicott 9713

Lietuvių Banko sekretorius
Jonas T. DeRighter pereitą sa
vaitę tapo išrinktas prezidentu
Cuyahoga County Savings and
Loan League. Tai yra taupy
mo ir paskolos draugijų lyga,
kurią vadovauti išrinktas Lie
tuvis pastarame jos metinia
me susirinkime ir bankete Cle
velande. Tame susirinkime bu
vo išrinkti ir kiti tos lygos vir
šininkai.
Jono DeRighter patekimas į
tos organizacijos vadus yra
kreditas Clevelando Lietuvių
Taupymo ir Paskolos Draugi
jai (Lietuvių Bankui), kuri
yra tos lygos nariu.

Specialiai Vaikams
Reikmenys

MIRIMAI

Vaikams ir kūdikiams dėvėjimo
reikmenys — moterims kojinės
ir kiti mažmožiai.
(50)

ELENA ŽILINSKIENĖ

Linkime Lietuviams
Linksmų Kalėdų

STUDNEY’S
GULF SERVICE STATION

Superior Avenue prie
East 66th Street

THE CHILDRENS SHOPPE
Josephine Perpar, Prop.

5810 Superior Avė.

Hoedl’s Music House
Elektriški namams reikmenys
ir Muzikos Instrumentai
Muzikos
Mokykla.
Specialės
kainos Naujų Akordionų. Par
duodam lengvomis išlygomis.

7412 St. Clair Avenue

US
88F* Su brangiomis Dovanomis Dalyvaujantiems Baliuje
r

I dovana- PHILCO RADIO - $55

Gruodžio 3 d. mirė Elena Ži
linskienė, 63 m. amžiaus, nuo
1019 E. 70 St. Palaidota su
bažnytinėmis pamaldomis, ku
rios atsibuvo šv. Jurgio baž
nyčioje, Gruodžio 6 d., Kalvari
jos kapinėse.
Liko vyras, Antanas, du sunai, Petras ir Antanas, ir duk
tė, Margarieta.
Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jaku
bauskienė.

\

I

i

HEnderson 01.39

ONA AMBRAZIENĖ

Gruodžio 5 d. mirė Ona Ambrazienė, 77 m. amžiaus, po
tėvais Baltrušaitytė, nuo 1364
E. 68 st. Bus laidojama šeš
tadieni, Gruodžio 9, su pamal
domis iš Šv. Jurgio bažnyčios,
9 vai. ryto. Pašarvota Wilkelio laidotuvių namuose, 6522
Superior avė.
Velionė paėjo iš Suvalkijos.
Liko duktė, Jakvelina ir sūnūs
KAIMYNIŠKOS Kazys.

UŽEIGOS
ANSEL

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

PYTHIAS

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

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

J. Verbyla ir A. čiutelč

savininkai.

TAUPYKIT GYVAS
TIS
tr
George J. Matowitz, Chief
of Police, kreipiasi į Clevelando
visuomenę šiais žodžiais:
“Sutaunykit gyvastį Kalė
doms”, yra tai obalsis saugu
mo vajuje prieš pabaigą šių
metų. Kiekvienas gali prigelbėti sutaupyti gyvastį, savo
paties arba kito žmogaus, nau
dojant reikalingą atsargumą.
Nuo Spalių 19 d. iki šios sa
vaitės pradžios Clevelande au
tomobilių nelaimėse užmušta
23 asmenys, o iš jų 16 buvo
pėkstieji. Tai yra aukščiau
sias skaičius bent kuriam pe
riodui šiais metais. Pirm to
aukščiausias žuvusių skaičius
bent kurį vieną mėnesį buvo
trylika. Žiemos oras ir pail
gėję tamsos valandos priside
da prie nelaimių gatvėse. Bet
pereitą metą Lapkričio mėnesį
žuvo tik astuoni asmenys.
Pėkstieji daugiausia žūsta
neatsargiu vaikščiojimu gatvė
se ir bandymu pereiti skersai
gatvę viduryje bloko, tose vie
tose automobilistas važiuoja
greitai ir nesitiki kad kas nors
gali iššokti jam į kelią.’

\

Didžioji Dovana—Philco Radio
$55.00 vertes
2ra—Dovana — Puiki Floor Lempa

PENKIOS metinės Dirvos Prenumeratos ir

DESĖTKAS kitokių vertingų dovanų.

X

■

t)

(Dovanų dalinimas įvyks 12 vai. naktį — visi privalot laikyti savo kuponus iki tai valandai)

Dirvos

Daugiau po

25c.

Kitiems po 35c

ĮSITeMYKIT: Tą vakarą bus išpildyta DU programai:
PADĖKA

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR
Prie E. 55th St.

Prenumeratoriams Vienas Bilietas DYKAI.

AVENUE
(14)

ENdicott 8908

K. STONIS

Mirus mano vyrui, Antanui
Martišiui, dėkoju visiems musų
giminėms ir draugams daly
vavusiems laidotuvėse, prisiuntusiems gėles, ir už mišias.
Ačiū Kun. Angelaičiui už jo
patarnavimą pamaldose ir lai
dotuvių direktorei Dellai Ja
kubauskienei už jos pasitarnavimą.
Matilda Martišienė
ir šeima.
PEDĖKA

Šiuomi noriu padėkoti vi
RESTAURANT siems giminėms ir artimiems
draugams už dalyvavimą šer
Lietuviška ir Rusiška menyse ir laidotuvėse mano
žmonos, Onos Čižienės, kuri
Importuota Degtine
buvo palaidota Lapkričio 28 d.
Skanus Lietuviškas Skilandis Dėkoju Kun. Angelaičiui ir jo
Pietums laike švenčių
asistentui, ir laidotuvių direk
torei Dellai Jakubauskienei už
Vista kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.
jų prielankų patarnavimą.
Vyras, Vincas ir sūnūs
6824 Superior Avė.
Stasys čižai.

Pirmas: lygiai 6 v.: Dirvos Jubilejinio Meto Atidarymui
Antras: lygiai 12 vai. nakties: Pasitikimui 1940 Meto.

■ v

1940 Metų iškilmingas ir linksmas pasitikimas

idieni, Naujo meto išvakarėse

Pradžia 6:00 vai. Iii

GRUOD.DEC. JI

■

DIRVA
JL

Keliai iš Kauno į

LIETUVOS MIESTELIAI

Vilnių
Iš Kauno galima pasiekti
Vilnių sauskeliais pro Ukmer
gę - širvintus - Maišiogalą, apie
150 kilometrų ilgio keliu.
Pro RumšiškĮ-Kruonį-žiežmarius-Vievį — apie 115 kilome
trų ilgio keliu;
Pro Alytų- Daugus- Valkininką-Pikčiupį-P'aluknę, apie 192
kilometrų, ir, pagaliau,
Pro Alytų- Varėną- EišiškesPaluknę, viso apie 235 klm. il
gio keliu.
Pirmu keliu, pro Ukmergę
važiuojant, nuo Kauno iki Uk
mergės 70 kilometrų plento,
nuo Ukmergės iki Širvintų apie
32 kilometrai gero vieškelio, ir
toliau nuo Širvintų pro Maišio
galą iki Vilniaus apie 49 klm.
seno plento.
Antras kelias pro Rumšiškes
ir Vievį, buv. administracijos
liniją, plentu ir I rūšies vieške
liu apie 85 klm. ir nuo buvu
sios administracijos linijos iki
Vilniaus plentu apie 30 kilo
metrų. šis kelias yra trum
piausias. Plentas ir vieškelis
yra neblogame stovyje, išsky
rus Vievio, buv. administraci
jos linijos ruožą, kur busimam
plentui žemės darbai jau atlik
ti, ir iki bus plentas baigtas tą
vietą kolei kas reikia apvažiuo
ti laikinais keliais. Nuo buv.
administracijos linijos iki Vil
niaus vietomis plento tarpai
dar nebaigti.
(Liet. Aidas.)

te

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
r/» ■»■■<■■■ i i nmm ii ■ ■ ■ ii « ■ b i ■■Trii» ■ ■ nrrmnmn n ■ liri nrumriTT*
VILNIAUS KRAŠTO MIESTAI IR MIESTE

LIAI ATITEKĘ LIETUVAI
Atgautame Vilniaus krašte,
be paties Vilniaus, kitų didelių
miestų nėra. Yra keletas mie
stų turinčių daugiau kaip po
1,000 gyventojų ir keliolika
miestelių ir bažnytkaimių.
Kiek teko surinkti duomenų
apie juos čia ir parašysime.
Didžiausias miestas po Vil
niaus yra Naujoji Vilnia, esan
ti už 9 kilometrų į rytus nuo
Vilniaus. Lenkijos . gyventojų
surašinėjimo duomenimis, 1931
metais (žinios apie visus mie
stelius paimtos iš to surašinė
jimo duomenų) Naujojoje Vil
nioje buvo 778 gyvenami na
mai ir 6,951 gyventojas. Tais
pačiais metais Švenčionėliuose
buvo 590 gyvenamų namų ir
3,867 gyventojai.
Pabradėje — 394 gyvenami
namai ir 2,569 gyventojai;
Trakuose — 369 gyv. namai
ir 2,530 gyventojų;
Eišiškėje — 2,500 gyvento
jų;
Dūkšte — 264 gyv. namai ir
1,689 gyventojai;
Valkininkuose — 237 namai
ir 1596 gyventojai;
Ignalinoje — 232 namai ir
1,538 gyventojai;
Nemenčinėje — 240 namų ir
1,482 gyventojai;
Rūdiškėse — 191 namas ir
1.232 gyventojai;
Šalčininkėliuose — 105 na
mai ir 799 gyventojų;
Maišiogaloje — 70 namų ir
476 gyventojai;

Turgeliuose — 77 namai ir
434 gyventojai;
Rudaminoje — 64 namai ir
373 gyventojai;
Rimšėje — 65 namai ir 337
gyventojų;
Kaltanėnuose — 41 namas ir
298 gyventojų;
Senuose Trakuose — 64 na
mai ir 389 gyventojai;
Medininkuose — 30 namui ir
223 gyventojai;
Riešėje 40 namų ir 199 gy
ventojai ;
Varėnos geležinkelio stoty
je — 15 namų ir 146 gyven
tojai;
Mickūnuose — 23 namai ir
142 gyventojai;
Smalvose — 12 namų ir 73
gyventojai.
Štai čia ir visi atgauto Vil
niaus krašto žymesnieji mies
tai ir miesteliai . Venas-kitas
Čia dar nepaminėtas, tačiau
jie taip pat nedideli ir nežy
mus. Apie juos ir duomenų
buvo sunku gauti. Šių paduo
tų miestelių duomenys jau kiek
pasenę, 8 metų amžiaus, todėl
tuose miesteliuose gyventojų
skaičius, savaimi aišku, yra
kiek pakitėjęs.

Wynne’s Odos Mestis

Kaip teko patirti, atgautame
Vilniaus krašte yra apie 6,000
kaimų, miestelių, dvarų, pali
varkų ir viensėdijų pavadini
mų. Dvarų ir palivarkų yra
per 670.

Gruodžio 4 d. buvo sur
kortavimo vakaras su u
džiais, Lietuvių salėje, s
mui nors kiek pinigų “K
Eglaitės Fondan”. Kasme
lės Bendrovė ^aprengia eg
ir duoda dovanas mažiems
kams. Nors oras buvo 1.
blogas tą vakarą, bet visa
susirinko žmonių kurie atj
čia šiam darbui, ir linksi
praleido vakarą.
Pabaigus kortavimą, bu
teisėjas W. F. Laukaitis trų
pai užsiminė 'apie Vilniaus ■
dėtį, paragindamas paauk
Vilniečių šelpimui. Visi te
atjautė ir buvo surinkta $17.J
Vakaro vedėjai buvo: W.
surasti.
ševičius, J. Milunaitis ir S
Mikuckis.
/
Sekanti aukavo Vilniečiam
Po $1: W. F. Laukaitis, S. Lt
vanavičius, A. Miliauskas, t
Lukoševičius, St. Loškevičiu
St. Butkus, Br. Aleknavičii
J. šakalas, Z. Gapšis, J. G
beris, V. Vaičiūnas, Mr. ir M
J. Milunaitis. Po 50c.: EI
beth Lazauskas, Ona Lukoši
čienė, J. Kazakevičius, V. 3
žis, A. Stankevičius, K. Vt
kūnas, St. Mikuckis, St. Jar.
ka. Smulkių $1.10.
Ona Lukoševičie

WADE PARK MEjS

nuo EGZEMA

MARKET

Ši mostis buvo naudojama Airi
joje per 400 metų su nuostabio
mis pasekmėmis nuo Psoriasis,
Eezema, Athlete’s Foot. Pas:

6612 Wade Park Avė.

Ši parduotuvė yra naujų
savininkų rankose, užlaiko
visokias geriausios rūšies
mėsas, geras groseriškas
reikmenis, taipgi šviežias
daržoves ir vaisius. (52)

Wynne-Marshall Prod. Co.
5613 Curtiss Avė.

HE. 8588

DUONKEPYKLA
Vicoki keptuvės dalykai žemomis
kainomis. Kreipkitės savo kai
mynystėje į .
(51)

visokį avalai

Lietuviai ras čia sau geriausių
valgomų reikmenų.

WETHERED’S PAKERY
7022 Superior Avė.

Vyrams — Moterims — Vaikams
Didžiausias pasirinkimas moderniškų avalų ant St. CIair
gatvės, tik patys naujausi, Aš esu Romos Katalikas ir
jau 35 metai avalų biznyje, Patogi vieta Lietuviams ateiti apsipirkti visai šeimai avalus.

TAUPYKIT

PINIGUS

Foot Stool

DYKAI

su setu

SCHNDLER FURN. CO.

CIGARAI

LO-EL Dress Shoppe

ENdicott 4070

50 cigarų, rankų darbo, už $1

7412 St. CIair Avė.

EAST 79TH STREET
GARAGE

GRYNAS TABAKAS 50c sv.
CIGARETAMS TABAKAS
turkiško importuoto mišinys
Pusė svaro 50c.

Dressmaking
Alterationš ‘
Hcsiery — Lingerie
Notions

1238 East 79th Street
O. TULLAR, Sav.
ENdicott 2887

I

Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Ken
tu cky, West Virginia ir Ohio —

K O M E R
Wood & Coal Company Ų’’
PIRMUTINIS
NAUJŲ

DELLA C JAKUBS

IŠ

60

MOTORINIŲ

PALEISTAS

MODERNIŠKU,

KOČŲ

JAU

Pereitą savaitę, išėjo
tarnybą pirmutinis iš tų
naujų Clevelando motori
nių kočų. Vieno mėnesio
bėgiu po visą miestą bė
gios 60 naujų kočų musų
linijomis. Šie nauji Įren
gimai, sudėjus su šimtu
dvidešimts penkiais moto
riniais kocais Įgytais per
eitą metą, yra tik vienas
žingsnis Į didesnio moder
nizavimo programą koki
The Cleveland R a i 1 w a y
Company pasiryžus pravesti taip greitai kaip sąlygos leis.

ji

ENdicott 1763
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STATĖ
WINDOW SHADES
i

UŽTRAUKALAI
(Shades)
VISOKĮ LANGAMS
- K.. .
' •
į- V
. . • .< U •

~

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.

=
=

~
E
”

- = HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis. Sav. |
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APDRAUDOS REIKALE |

E
S
E

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

~
s
£
E

i

P. P. MUKIOMS

|

~
E
E

PLUNKSNŲ

ENdicott 2696

'pagalviu
Matrašų

6510 Lexington Avė.
HE. 0141

Pagertinta Ventiliacija
Daug tyro oro praeina
per šiuos naujus kočus.
Ventiliacijos taloa šiuo
se yra dvigubai didesnė
negu pirmesniuose.
Dujų Neužudžiama
Kožnas kačas turi prie
taisų kuris beveik visai
naikina visas dujas. Šis
pagerinimas įvedamas į
visus Cleveland Railvvay
motorinius kočus kaip
greit galima.

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

DR. HAROLD HARDING
OPTOMETRIST

7112 Lorain Avenue
WOodbine

(51)'

Už $3 metuose pralinksminsi t
visą kaimą — išrašykit Dirvą
saviškiams Į Lietuvą.

Re-Nu Renovating
Service
Modernus, Smagus Vidus
Minkštos sėdynės, daug
vietos kojom, daug švie
sos ties kiekviena sėdy
ne aiškiam skaitymui.

AKINIAI ir Taisymas

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

Daryme

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

49)

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

Mes specializuojam

Vežimai ligoniams pervežimui į HgonbuČius.

5621 EDNA AVENUE

2133 ONTARIO ST.
Cleveland, Ohio

25 METŲ PATYRIMAS
PATALINIŲ DARBE

TARNYBON

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

LITHUANIAN FUNERAL HOME

A. T. HUETER
Jewe1er
8513 Superior Avė.

Užkviečiame Lietuves užeiti
ir pamatyti sau naudingų
reikmenų.

CLEVELAND TOBACCO CO.

SEZONO PREKĖS

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

Parduodama vežimais arba rišuliais

Didžiausias pasirinkimas Pypkių.

(51)

REIKALUI ATĖJUS

Taigi malkos šildymui ir prakūrimui

Padekit šį šalia jos
Kalėdinės eglaitės

Dykai apskaičiavimas.
1 metas išsimokėti.
(49)

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

Cleveland

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

stačiusius. Atminan—moterys
geriausia pageidauja Elektriš
kų Dovai-n’!

ant visų Rakandų Atnaujinimo
ir Remodeliavimo Darbų.

Visoks Auto Taisymas

ŠIĄDIEN!

LOUIS MAYER

PASINAUDOKITE!

5513 Superior Avė.

ATARNAUJA CLEVELANDĄ

- i

641 0 St. CIair Avenue

AUKA VILNIEČIAMS

3072

Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savu.

Duokit GaliŲ per šventes
Visokios gėlės, ant kotų ir puoduose, už pri
einamas kainas. Vestuvėms, laidotuvėms, 11‘ goniams ir tt. Pristatom į namus.
,

J. SLAPNIK, Jr.

6102 St. CJair Avenue

HEnd. 1126

Kalėdoms Ugtuviški Pyragai
NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas
•

0

4023 E. 141 ST
Telefonas WAšhington 3227

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

Railway Company

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

.. -......

I

VISADA PRAŠYLIT

NEW DEAL DUONOS

Pristatėm tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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DIRVA

Youth’s Forum
NE:

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

I

(’aveling in our Lithuania
BY

ANNA

KARPIUS

Can’t you just hear the crovvd,
some high, some higher, just stream- ‘
ing out of the Lithuanian Hali,
vvith that remark ringing above all
others? No, not next vveek or the
vveek follovving — BŪT
Sunday
nite, NEW YEAR’S EVE, December 31st!
It is the big ANNUAL ‘DIRVA’
NEW YEAR’S PARTY ushering
in and combined vvith ‘Dirva’s’ —
25th Anniversary. You’ve heard of
these Parties novv for the past
10 years — they vvere only New
Year’s Ęve or Christmas eelebrations, būt this year it’s a double
event, vvith double EVERYTHING.
First vve start the celebration of
this silver jubilee vvith two programs, one from 6 to 8, follovved
by dancing and partying.
The
second entertainment goes on at
12:00 P.M. follovved (are you štili
vvith us) vvith more dancing and
some more partying.
Feature number two is the beautiful prizes being given avvay —
Firs prize a $55.00 Philco radio;
second prize, one of these late
model floor lamps donated by the
Ileld Furniture Čo. (Both of these
prizes vvill be exhibited in the Dir
va vvindovv. Five free 1 year Dirva subscriptions, calendars, etc. etc.
all given to luc-ky ticket holders.
Oh yes, there’s a $7.00 end table
also listed among the prizes.
Admission is 35c to outsiders —
Dirva subscribers, 25c.
To those
just renevving their subscrintion one
ticket vvill be given FREE in addition to a beautiful calend^r. As

į

(Continued)

DlKVlfcaClAlVlS
Philadelphijos Dainos Choro
iždininkas W. E. Norkus pri
siuntė per Dirvos redaktorių
p. Karpių $25.00 čekį, Dainos
Choro dovaną Clevelando Lie
tuvių Darželiui, tarp kitko pa
žymėdamas kad tie pinigai ski
riami užlaikymui ir pagražini
mui Clevelando Lietuviu] Kul
tūrinio Darželio.
ši dovana kaip tik laiku gau
ta, kuomet pasitaiko proga pa
gražinti Lietuvių Darželį pa
statymu jame Lietuvaitės sta
tulos, kuri šią vasarą stovėjo
prie ineigos į Lietuvos Paviljo
ną New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje.
Philadelphijos Dainos Chorui
už tokią gražią dovaną didelis
ačiū.

Dirvos Baliuje

TĖMYKIT! Ant 6-to pusi,
telpa pranešimas apie Dirvos
Jubilejinio Meto atidarymo Ba
lių ir 1940 Metų Pasitikimą.
Tas viskas bus Lietuvių sa
lėje, sekmadienio vakare, Gruo
džio (Dec.) 31 d.
Baliaus dalyviams bus duo
dama puikios įžangos dovanos:
1. Naujas Radio, $55.50 ver
tės.
2. Naujausia lempa (floor
lamp),
3. Penkios metinės Dirvos
prenumeratos
Ir desėtkas kitokių vertingų
dovanų.
Padidėjo Darbai
(Dovanos išdėtos Dirvos ad
Clevelando 140,000 dirbtuvių ministracijos lange.)
darbininkų šį rudenį uždirba
apie $3,200,000 daugiau negu
TIKIETAI DYKAI
uždirbo pernai šiuo pat laiku.
Kaip
ir kitada, kiekvienas
Ant tiek šymet darbai pagerė
Dirvos
prenumeratorius,
užsi
jo. Pernai bendras dirbtuvių
darbininkų uždarbis per savai mokantis už 1940 metus du
tę išėjo po $3,400,000, šymet dolariu, gaus vieną tikietą į tą
gi bendrai uždirbama po $4,- balių DYKAI. Visi tikietai nu
meruoti, ir reikės būti tą va
200,000.
karą salėje norint turėti teisę
prie tų dovanų.
105 UŽMUŠTA
Taip pat kiekvienas užsimo
kėjęs
prenumeratorius galės
Su pereitu sekmadieniu, Cle
velando trafiko nelaimėse jau įsigyti Dirvos administracijoje
užmušta nuo šių metų pradžios savo šeimai ir draugams dau
105 asmenys. Pernai iki tos giau tikietų po 25 centus. (Po
pat savaitės užmuštų buvo 115 25c imama todėl kad Naujų
asmenų. Taigi šymet sutau Metų vakaras išpuola sekma
pyta 10 gyvasčių lyginant su dienį, salė ir permitai ir mu
1938 metų nelaimėmis, ir ke zikantai brangesni.)
lis desėtkus gyvasčių lyginant
TĄ PATĮ VAKARĄ kas at
su 1937 metais.
eis į balių, prie durų įžanga
bus 35c visiems.

DU PROGRAMAI

UNION TRUST CO.
DEPOZITORIAMS
Lietuviai kurie gausit savo
pinigus iki šiol buvusius padė
tus Union Trust Company, esat
prašomi atnešti juos padėti į
Lietuviška Banką, nes čia gau
sit didesni nuošimtį.
Depozitai Lietuvių Banke
yra apdrausti per valdišką
Fe d erai Įn su ra nce.
LIETUVIŲ TAUPYMO IR
PASKOLOS DRAUGIJA

6712 Superior Avė.

Tą vakarą salėje bus DU
programai: vienas nuo 6:00 v.,
atidarymui Dirvos Jubilejinio
meto, su puikiu koncertu ir
skautų dainomis.
Antras programas bus — ly
giai 12 vai. nakties — pasitikimui Naujo Meto.
Naujo Meto pasitikimo pro
gramai jums jau žinomi — tik
Dirva juos taip puikiai suren
gia. Taigi rengkitės visi.
GAUKIT TIKIETUS

Tuoj skubėkit ateiti užsimokėt už Į)irva: kas mokės už vi
są metą $2 gaus dykai vieną
tikietą ir vieną 1941 sieninį
Kalendorių.
Kas naujai umirašys Dirvą
visam metui, gaus Kalendorių
'ir vieną tikietą.
Tiems daugiau tikietų reika
laujant bus tik po 25c.
Dirvos administracija atda
ra vakarais iki 8 vai.

Balsų į SLA. Pilei. Tarybą
gavo:
Laukaitis 57; Bagočius 32;
Miliauskas 13;
Kersevičius 65; Mažukna 26.
Dr, Vinikas 87; Dr. Pilka 1.
J. J. Račiūnas 78, Gugis 6,
žebrys 4.
Jonas Brazauskas 93, Mockus 72, Mikužiute 5, I) argi s 3.
Dr. Biežis 69; Stanislovaitis 9, Dr. Graičunas 3.

VIS KIŠA NGSI

DAY — AUG. 15
„er the “Vakaruška” lašt night
vere tired this morning so \ve
late. We had planned to leave
alys būt Katriute and .Uncle
begged us to stay just one
: day, saying: “vve waited for
all summer and now you come
a few days and want to leave
Įuickly”, and ariother thing —
was a holiday “Žoline” and
had invited some guests and
tives for the day, in fact some
Jiem had stayed over night, so
ting with breakfast it was an- I
er all day party, because soon
re company arrived and eating
' drinking began. Uncle Joe had
lently prepared barrels and bar■ of beer because yesterday there
no end to it and agaii) today,
her after piteher came to the
,1c; never in my life did I see
much beer drinking.
l'nis morning Bernice and I
most unusual and welcome
?e, for word reached us that the
coat she lošt yesterday was lod in another kaimas, evidently
i boy found it, and the good
ashioned “grapevine” telegrathe word from mouth to mouth
d likę wild f irę, and here
we learned where we should
o find it. We vvere amazed
he speed in which the word
d, and it reminded us of the
days before te'legrams and
ither quick methods of spreadnews, for here they vvere just
le farmers and have no telees, yet word was given to us
if we go to this kaimas, per20 miles away we will get our
artiele back. Cousin John of1 to drive us out ' there later
he day vvith his horse and
>n.
ter in the afternoon our com■' began to leave and everyone
sad at parting. It was a most
joyous visit for us, būt alas the
time had come when we too had to
part, perhaps forever, būt Ber
nice and I kept their spirits up and
reassured them that someday again
we will visit them.
So as our company was leaving,
we too got into John’s vvagon and
together we drove to to\vn where
we waved goodbye to the others
as we turned in the other direetion.
John’s horse i s well trained and
energetic and as soon as his lioofs
touched the cobble stoned pavements of the town, he picked uo
speed, and before we realized it
he was galloping along so that we
screamed and held tightly to our
seats. būt John very calmly held
in the reins and the horse slovved
down; then again as we talked and
laughed we began to realize the
horse was galloping again, būt our
Johnny also reassured us that is
the way his horse is trained, he
never has to urge him on in fact
he held the reins lightly. Believe
me l never saw a horse so full of
pep and energy, afterall he is just
a farm horse, būt vvhen he i s harnessed to the vvagon he forgets the
dūli slow work of the farm and
just vvants to trot along in style.
Soon we vvere off the cobble
stones and again on the dusty highvvay, and about two hours later
vve turned off the main road, and
went far on dovvn a rutty country
road vvhere vve entered and old
kaimas. Severai young girls dvessed in their Sunday šilk dressos
came over to us and after vve told
them about our mission they pointed out the kaimas far aeross the
fields.
Bernice and John vvalked
over while I sat in the vvagon and
vvaited. I enjoyed talking to the
svveet friendly girls, vvith rosy pink
cheeks and thiek braided hair.
When John and Bernice returned
they vvere smiling and Bernice’s
eyes vvere dancing far they had the
raineoat that Bernice treasured vvith
them.
By this time i( vvas dark and
our trip back home vvas just as
joyful, the night air vvas cool and
svveet. We stopped over at Aunt
Caroline’s vvith the good hevvs and
then John took us home, vvhere vve
packed our things and made ready
to depart for Panevežis and Pas
valys in the morning.

Ta nabagė gazietėlė su savo
susmukusiu redaktorėliu ir jos
drukorium nežino nei ko grieb
tis ir ką išgalvoti kad tik prie
kitų kabinėtis. Bet gali labai
greitai įkišti savo nosis pergiliai į kitų biznį, už ką prisieis
atpakutavoti.
štai jie kabinasi prie Dirvos,
už tai kad rengia savo jubilejų,
prie Lietuvių Darželio už tai i
kad Darželis gauna naują pa
minklą, ir net inkriminuojan
čiai nupiepė jo apie Lietuvių
Banką. Anot tų pagieža ap
imtų žmonelių, tai Lietuvių
Bankas visai pakrikęs — ir tik
dėl to kad ne jie jį vadovau
ja. Bankui prisiėjo to pono
advokatėlio atsikratyti dėl jo
netvarkių apsiėjimų: neatliki
mą darbo, o nuolat išanksto
išreikalavimą užmokėti už dar
bą. Dabar jis nori banko va
dybai atsikeršyti. >
jis taip ir kandinėja į ranką
kiekvienam kas tik jį šėrė.
Jeigu mokėtų pats savo dar
bu gyvenimą pasidaryti, nereiktų kišti nosies į kitų biz
nius.
Tokie rašinėjimai prieš visus
yra tai ženklas žmogaus despe
racijos ir stoką kultūros.
Savas. TUESDAY

— AUG 16

not to cry, būt be happy that vve
had this .opportunity to meet and
spend a fevv happy days of our
lives together, and so vvith a lašt
farevvell the bus rolled avvay as
vvė vvatched them standing there
until vve vvere out of sight.
Panevežis is one of the larger
tovvns of Lithuania, and I had been
(įere ten years before so I felt
almost at home vvhen the bus rol
led into the station. There vvere
Severai “Vežikas” vvaiting to take
travelers to their destinations so
vvhile Bernice walted with the baggage I vvent over to bargain with
one of them, over the charge of
taking us to the Rambynas
“
Hotel,
ovvned by an old Cievelander, M r.
Žitkus,
___ , vvhom
_____ we had Nanned to
visit while here.
This bargaining business mušt
never be forgotten or else you get
fooled and overpay. When we had
agreed on the price • we piled our
boxes in the carriage xvith old rubber automobile tires and in a few
minutes we were in front of the
hotel. No porters met us at the
door so we had to carry our heavy
suitcases up three flights of stairs,
where a voung woman met us.
We asked for a room for just a
few hours for we, had no intentions
of staying Sover night, as we expected to stay just long enough to
see the town, make a few visits,
and then get a bus for Pasvalys.
When she showed us to the room
we asked for Mr. and Mrs. Žitkus.
Their son Martin, is a Cievelander
and our friend, he also was visiting in Lithuania, būt by this time
he had denarted for home, we had
met him on the train early in the
summer on our wav to Klaipėda.
Mr. Žitkus came in shortly, and
at first he could not remember
me būt after we talked and I told
him I had bcen there with my husband ten years before he remembered and we had an interesting
conversation. Mrs. Žitkus ha^^ened to be at a resort for a ręst so
we did not see her. .
We vvent out to see the town,
went shopping and bought some
lovely tovveling and a few souvenirs
in one of the stores. Bernice vvanted to visit a Mr. and Mrs. J. Petrauskas, a young couple who had
come to Cleveland a few years be
fore, they vvere very gay young
people and made many friends,
they werc active in Lithuanian doings and when they deeided to return to Lithuania they invited their
Cleveland friends to visit them in
Panevežis if ever they went to
Lithuania. So, now was our chance,
būt we did not have the address.
We learned of an addres bureau to
whieh we went and there obtained
the address. We hailed a Vežikas
who took us there būt we found
no one at home so we left a note
for them to call on us at the hotel.
The Vežikas brought us back
to the center of town where we
yvent for some coffee.
lt took
about a half hour before the cof
fee, finally came, and we noticed
while we waited that the man
went out and came back in a ew
minutes latei’ with a little package,
so we knew that thev had no cof
fee on hand būt had to go out
and buy it to fili the order. It
was very good and was worth while
waiting for. On our wav back to
the hotel we stopped at an ice cream
store where we ate some delicious
ice cream, for usually ice cream is
icy and watery.
When we got to the Hotel we
made a long distance telephone call
to Pasvalys to tell, we were coming in on the bus which would arrive about 9 o’clock i n the evening, I called the police department because Mr. Petrauskas whom
we were to visit is a noliceman.
He hannened to be out at the time
būt his younger daughter was on
hand, so she promised to meet us
at the bus station. I knew Pas
valys was a small town with perhaps no hotel or no place to go
to and it vvould be a bad situation
to find ourselves in a town with
no nlace to iro for the night in case
vve could not locate our friends.
Horvvever I vvas relieved after I
špoke to Miss Petrauskas vvhen she
promised to meet us.

Baltic-American

Society News
The Baltic American Society of
Washington, D.C. had their Thanksgiving celebration on Sunday, Nov.
26. It vvas rather a combined observance.
It observed Thanksgiving Day and commemorated the Independence Days of Finland and
Latvi a.
The purpose of these celebrations
and the society are: to associate or
bring into fellowship persons residing in Washington, D.C., and vicinity vvho are of Estonian, Finnish, Latvian and Lithuanian nat.ionalities and other persons interested in the Baltic peoples; to
promote a deeper apnreciation and
understanding of
the
American
ideals; to develop friendly relations between these peoples of the
Baltics and the people of the United Statės; to acąuaint members of
the achievements, progress and aspirations of the Baltic peoples.
It is also the purpose of this
society to entertain noted Baltic
neoples and visitors; to hold various
affairs for the enjoyment of the
members of the Society; to not engage in party politics and in religious controversies.

By

Geo.

C.

Venslovas

LITTS LOSE SECOND GAME
B Y ONE POINT
Zumberacks Nose Out Litts 30—29
Tvvo vveeks in a row novv the
Litt team has been defeated b:
m
the margin of one point, and ...
both games, a free shot from the
foul line deeided the vvinner. T\vo
vveeks ago, the St. Paul (Croatian)
team \von in two over time periods.
In this game at the end of the regulation period, both teams were
tied at 32 points in the first over
time period vve got one field goal
vvhile St. Paul got two fouls making the score 34—34. In the sec
ond overtime period St. Paul made
good from the' foul line, and in
two opportunities from the goal
line our bovs inissed. finai score,
35—34.
• Again in lašt vveek’s game, a
miss from the foul line in the lašt
second of the game put another
game in the lošt column. A good
shot vvould have sent this game
into an overtime period.
The team has taken it on the
chin three times now, and in two
games by very olose scores. The
team’s playing now in the past
fevv vveeks shovvs iniprovement and
vvhen thev get clicking it will be
just too bad for someone.
Basketball fans can see three
games at St. Clair Bath, each Wed.
nite, altho some “big” narnės are
missing from the league’s roster
this season, the games are har*'
fouglit and full of thrills, from any
fans vievvpoint.
If you haven’t
been down yet come down anv
first game
Wed. nite — ____
___ at 7:15
and the nrice of admission, Adults
10c and Children 5c.

DUBOIS TRIP PLANNED
The Cleveland Litts road team
will make ils first out-of-tovvn trip
January 6th. An old custom, established many, many years ago —
the annual gei-together of DuBois
and Cleveland Litts vvill be continu
ed as heretofore.
The “feuding”
of these Litts, has brought about
very friendly fellovvship and is alvvays looked forvvard to, by both
clubs.
Watch this column next
vveek for announcement in regards
to the Third National Lithuanian
Basketball Tourney.

Kalėdinės Dovanas
Štai keletas iš daugybes reikalingų dalykų:
Marškiniai _ _ $1.00

Kaklaraiščiai

gražus, visokių stilių, ir aukš.

visada

Sveteriai

_

$1.95

Užsimaunami, zipper ir susisegami, nuo 1.95 ir aukščiau

Kakliniai

Pajamas

$1.00

Broadcloth, flanelette.

ir aukš.

Kojinės

$1.00

50c

maloni dovana. Dėžėse
po 50 ir aukščiau.

3 už $1.00

visokių marginių, šilko ir vilnoniai,
po $1 ir aukščiau

Visokių marginių, šilko ir vil
nos, visokių didumų vyrams.

$1.95

Skrybėlės 2.95, 3.95

KELINĖS
Darbui ir šiaip.

Vėliausių

ir aukš.

madų

ir spalvų.

Šimtai kitų dalykų tinkamų dovanoms

Mes DUODAME ir iškeičiame EAGLE STAMPS.

(To be continued)

7010 Superior Avenue
'LiJ^Dvejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės

NUOMAI KAMBARIS

iŽ

usual the kids are free i f accompanied with parents or grovvnups.
Music vvill be furnished by Aleckna
and his merrymakers.
Please note: We are not responsible for peoole who can’t get in
the doorvvay — hurry and get your
tickets by purchase or subscription
NOW!

Duokit

At seven o’clock vve vvepe up and
ready to leave Kunigiškiai; Uncle pavieniui vyrui arba porai be
Joe loaded our baggage into the vaikų, ir garadžius. Lietuviš
vvagon, then helped us and sad eyed koj šeimoj. Kreipkitės
(49)
Katriute beside us and vve vvent I
J.
Strimaitis,
9125
Kenmore
avvay from this lovely doll house
vvith the velvety green grass and avė. (prie Crawford rd.)
tall blooming flovvers on each side
of the lane that led from the door I
to the road.
In tovvn vve found
cousin John, his mother Aunt
Caroline and several others vvaiting
a t the bus station to see us off.
We kissed them all and told them
Vyriškų

Kas Galima Siųsti
į Lietuvą
Laiškai Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos ėjo iki šiol nesutrukdomai, nors kiek ilgiau imdavo
nueiti ir ateiti.
Pinigai taip pat eina po se
novei, ir Lietuvos paštas išmo
ka pinigus ir naujai atgautame
*$<-»*•*
'*£**$**$**J*J**5**J**5*•*'*a$**i*
Vilniaus krašte.
Dirvos redakcija pasiteiravo
A.merikos pašte rnie siuntimą
šiaip siuntinių į Lietuvą. ŠtM
Dry Cieaning
ka netyrą:
P?štns priima visokių daik t Senas Drapanas padarom
tu siuntimą į Lietuvą po seno t kaip naujas išvalom
vei.
-'itlaisnm
Rišulmi ‘T''li būti nc-didusm j. P;’aimam iš namų ir pristatom 7
44 svaru. Nuo svr.ro kaštuota į
I
gatavus atgal.
4
apie 25c. persiuntimus.. Visi rišnliai turi būti tandžiai užda £ EVA PETRAniS i
f i ar-užlieti (sealc l).
ryti užsiūti
1
6702 Superior Avė.
šitų siuntinių negalima ap
Telefonas: HEnderson 1919
drausti, bet tik užregistruoti. Į
.
❖
*ę**I**4* * *♦* *♦* *♦* *♦* ♦**♦* ********* ****** ************ *** *♦■* *** ****** ******
Registravimas kaštuoja 15c.

CLEVELAND, OHIO

AVĖ.

•*<

Dental Platės
10-15

Formai Cleauers lnc'

20

Moterišku
RUBŲ
Taisymas
Valymas

Weeks

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

to

Pay

X-Ray
Bridges
Fillings
Extractionš

Platės Repaired
While Yču Wait

Telefonuokit
HEnderson 3050

S

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

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

J

Pay a Little Down
a Little Ėach Week
No Interest or
Carrying Charge

Dentist
HEnderson 3157

t

