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Suomiai vis Pasekmingai Laikosi
DARBININKŲ ŽINIOS

IS LIETUVOS

80 UŽMUŠTA. Rumanijoje, celiuliozės fabrike ištikus sprogimui užmušta
80 darbininkų ir 200 kitų
sužeista.

LAIKRAŠČIŲ
VILNIAUS srityje yra per

AVALŲ industrijos dar
bininkams minimum fnokestis nustatyta 35c valandai,
/į'ai yra maža, bet ir tai nekurie avalų išdirbėjai rei
kalauja valdžios kad tas
patvarkymas butų pakeistas.
Iš Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių.

GAUS BONUS, Westinghouse Elektros kompa- SUGADINO DIDELĮ
nija praneša kad išmoka
RUSU KARO LAI
savo 46,500 darbininkų bo
VĄ
nus sumoje 10 nuoš.

APDIRBTO PLIENO
gaminių iš dirbtuvių išda
vimas pasiekė aukšto laip
snio, skelbia U. S. Steel
korporacijos vadovybė.
Per Lapkričio mėnesį iš
leista 1.270,894 tonų, prieš
1,218,545 tonų Spalių mėn.,
ii* 676,653 tonus Lapkričio
mėn 1938 mot*-11*01-.
Per 11 mėnesius šymet
išleista 9,347,866 tonai, ar
ba 3,416,702 tonai daugiau
negu per tiek pat laiko per
nai.

Helsinki, Gruodžio 21. —
Tris dienas išeiles Suomiai
raudonosios armijos puo
lami ties viduriu jų gyni
mosi sistemos ir prie Ka
relijos sąsiaurio. Nežiūrint
didelių pastangų, Rusai at
mušti atgal arba sulaikyti
su dideliais nuostoliais.
Per 4 dienas mūšio su
gadino ar sueitie ‘ 100 rau
donosios armijos tankų.
200 Sovietų lėktuvų da
rė puolimus Suomijos mie
stų, bet su mažais nuosto
liais; Suomių lėktuvai pa
kilę prieš juos pakėlė mūšį
ore ir juos nuvijo.
Jurų fronte, Suomiai su
gadino Rusų didelį karo
laivą.

VOKIEČIŲ - BRITŲ
ORO MŪŠIAI

Vokiečiams nanešus didelius nuostolius jurose su
laivais ir submarinais, jie
pradėjo smarkiau veikti
orlaiviais.
Gruodžio 19 d. sakoma
įvyko “didžiausias šio kaorlaiviais.
ro” susirėmimas
f
Naziai skelbia kad jų lėk
tuvai “sunaikino 23 Britų
laivus”, numušė 36 lėktu
vu?'. Ik. it a.-. ' ko Kad V
kiečiai užpuolę iš oro pa
kraštinius žuvinius laivus,
kurie nėra ginkluoti.
Britai pripažysta kad jų
7 lėktuvai nukrito, ir jie
numušę 12 Vokiškų lėktu
vų.
Abi nusės savo nuosto
lius mažina, o savo priešo
labai išpučia.

Vilniaus rinktine-; daliniai pakeliui i

Vilnių.

BRITAI IR PRANCŪ PASKIAUSIOS KAU
NO ŽINIOS
ZAI GELBĖS SUO
MIJAI

350 dvarų, o ūkiai yra mažiu
kai, daugiausia ūkių yra iki
10 hektarų. Neišskirstvtų kai
mų yra 1105. Vilniaus krašto
ūkininkai daugiausia sėja ru
gių. Kiekvienais metais rugių
užsėja apie 77,000 ha., kvie
čiais apie 5,000 ha, miežiais
per 13,000 ha., avižomis — 32,000 ha; grikiais — apie 11,000
ha; linais — apie 4,000 ha;
žirniais — apie 3,000 ha ir bul
VIRŠ 3000 AUKŲ
vėmis užsodina 25,000 ha.
Gyvulių skaičius prieš VoVILNIEČIAMS
' kiečių-Lenkų karą atgautoje
NEVV YORK, Gruodžio 16.— srityje siekė: arklių per 45,000,
J Generalinį Konsulatą jau su j raguočių — per 110,000; kiau
plaukė Amerikos Lietuvių au lių — apie 89,000 ir avių apie
I 114,000.
kų Vilniečiams $3031.66.

Kaunas, Gruodžio 18. —
Finansų
vice ministras E.
Paryžius, Gruodžio 19.—
Danta
pareiškė
kad Lietu-!
Aliantų aukščiausi karo ta
I
vos
pramonė
žaliavų
ir buryba nutarė teikei visą mo
.
tino
reikalingumo
užsienio
ralę ir materialę pagalbą
VIEŠIEMS DARBAMS Lie
ŽEMĖS REFORMA
Suomijai kovoti prieš Ru prekių nepritruksianti.
tuvoje prieš šių metų pabaigą
j paskirta dar 1,046,000 litų.
siją, neapsilpninant savęs —Gruodžio 16 d. perim VILNIAUS KRAŠTE
15.
KAUNAS,
Gruodžio
tas
Vilniaus
universitetas.
kare prieš Vokietiją.
Dėl tarptautinių įvykių susi—Lietuvoje įsteigta ko Seimas priėmė Įstatymą žemes trukdžius nekuriems pramonėPasitarime dalyvavo ir
Britanijos premjeras, ku operatyvų sąjunga ‘Linas’. reformai Vilniaus krašte pra į j e ir statyboje darbams Lieturis lankėsi Pr: uęuzijoje ir —Šiomis dienomis gauta vesti.
j voje atsirado daugiau bedar
apžiiuejo savo AKi'iuvmc- ; Klaipėdos pabėgėliams 16 ŠTABO V fR» ĮNINKĄS
bių, kuiL* ; pradėta aprūpinti
maišų drabužių, kuriuos IŠVYKO Į RYGĄ
viešais darbais.
nę.
Mūšiai vakarų fronte at- prisiuntė Amerikos Lietu KAUNAS, Gruodžio 15.
Iš LIETUVOS siunčiama į
sibuna labai menki, bet vei viai.
Lietuvos Vyriausio štabo vir Vilnių ir Vilniaus sritį apie 400
—
Gauta
pranešimas
kadi
kia ir lėktuvai ir kareiviai
šininkas div. Generolas Pun
darydami mažus puolimus Amerikos Raudonasis Kry-I dzevičius išvyko revizuoti Lat mokytojų. Jau taip Vilniaus
žius išsiuntė į Lietuvą ka-| vijos Generalinio štabo virši srityje buvo apie 200 Lietuvių
priešų linijų.
mokytojų. Dedama pastangos
ro pabėgėliams 110 dėžių |
ninką.
užvesti Lietuvišką mokymą
drabužių.

AMERIKOS Darbo Fe
deracijos ir C. I. O. vadai
ALIANTŲ ARMIJA
greičiausiu laiku.
sutarė išvien stengtis iško
STEIGIAMAS
Vilniui ir Vilniaus sričiai
voti daugiau bedarbės at
MIRĖ. Amerikos laikraš PRAMONĖS BANKAS
TURKIJOJE?
paskirta
ir teisėjai.
lyginimų darbininkams ku
čių rašytojas ir rašytojų KAUNAS, Gruodžio 15. —
rie paeina po tų atlygini
«Iš Maskvos paleista per gildijos pirmininkas Hey- Lietuvoje kreipiama daug dėNUSKANDINO DU
mų sistema.
radio gandas buk aliantai wood Broun mirė Gruodžio mesio tinkamai remti ir kredi NAUJOJE Vilnėje Lapkričio
Daugina Kariuomenę
Sakoma kad iš kiekvieno
SAVO LAIVUS
steigia didelę armiją Tur 17 d. Jis buvo tik 51 me tuoti pramonę. Tam tikslui 9 d. pradėjo veikti “Maisto” fa
Helsinki,
Gruodžio
20.
—
dolario surenkamo bedar
kijoje, kuri bus sargyboje tų amžiaus. Nesenai tik šiuo metu steigiamas Pramo brikas, kuriame dirba 70 dar
Suomija
šaukia
daugiau
bininkų, Fabrikas bus plečiabių apdraudai išsimoka tik
Buenos Aires, Argenti prieš Rusijos galimą puo priėmęs katalikų tikėjimą, nės Bankas.
vyrų
į
kariuomenę:
visi
vy

mas. Tabako fabrike Vilniu54 centai tam tikslui.
na, Gruodžio 20. — Šiądien
rai 40 metų amžiaus šau nusišovė Vokiško kariško limą į pietus. Nors tas nė jis palaidotas iškilmingai LENKIJOS PABĖGĖLIAI
je
darbai pasinaujino, dirba
ra dar patvirtinta, tačiau New Yorke su katalikiško
kiami
į
eiles.
,
daugiau
kaip 200 darbininkų.
LIETUVOJE
PLIENO darbai prieš
laivo kapitonas Hans Lan- aliantai gali, kartu su Tur mis apeigomis.
Pereitą
savaitę
Rusai
už

•
KAUNAS,
Gruodžio
13.
—
šventes šiek-tiek apmažė
gsdorff, apgailaudamas di kijos kariuomene, paruošti
ėmė
šiaurėje
Suomių
nike

VILNIAUS Lenkai studenLietuvos
vyriausybė,
apsvars

ju; bendrai imant šią sa
delio nuostolio, kurį pane milijoną kareivių Turkijo PRASIŽENGĖ. Kalifor
vaitę nupuolė 2 punktais. lio kasyklas, kurias Suo- šė turėdamas paskandinti je, kas sudarytų Rusijai nijoje, Red Bluff miestely čius padėtį ryšium su dideliu tai per savo organą atsišaukė
miai pasitraukdami suar- Anglų apgadintą savo lai
į Lenkus studentus ir Vilniaus
nemažą pavojų, jeigu ji no je, sulaikytas vienas 58 m. pabėgėlių skaičium iš Lenkijos, Lenkų bendruomenę raginda
dė.
kurie
apsunkina
mažą
valsty

vą “Graf Spee”. Tą laivą
Rusai nepaneša didelių jis paskandino Gruodžio 17 rės toliau Europą užkabi senis, kuris automobiliu bę, jau ir be to kenčiančią Eu mi ateityje susilaikyti nuo iš
BERLINE sako pradeda
važiavo visai nuogas.
nėti.
ropos karo pasėkas, kaip pre sišokimų ir laikytis ramybės
pritrukti anglies geležinke šalčių, nes nusiųsti į Suo d., išvežęs keletą mylių nuo
miją
prastai
aprengti,
nu

kybos suvaržymas, ir kad rū ! ir tvarkos.
liams ir kitiems reikalams.
kranto prie Montevideo.
HITLERIO
ir
Stalino
to

Iš
Amerikos
žymiai
pa

•
Namams pavelija gauti tik šąlą kojas, rankas.
Šis laivas buvo vienas iš didėjo popieros išvežimas į lesnis susitarimas esąs kad pinimasis pabėgėliais trukdo j MIŠKŲ nusakinimo
darbai
jai
atkreipti
visą
dėmesį
i
Vii-'
visai mažą kiekį anglies.
trijų tokių Vokiškų smar kitas šalis.
Rusija
gali
skverbtis
į
Šve

Lietuvoje
\
šiam
metui
baigti,
SUV. VALSTIJOS suti kių karo laivų, dariusių už
diją ir Norvegiją, o Vokie ųijos atstatymą, kreipėsi i So-|į Viso šymet buvo nusakinta
ko užleisti gabenti Suomi puolimus jurose.
vietų Rusijos, Vokietijos, Šve
TARP ITALIJOS ir Ru jai 44 kariškus lėktuvus,
STALINAS ir Hitleris čiai bandysią įsiskverbti į dijos, Danijos, Norvegijos ir apie 240,000 pušų. Dirbo prie
sijos santikiai pradeda la įurie buvo daryti Ameri Gruodžio 19 d. patys Vo abu turi savotiškus tikslus Daniją. Tos šalys yra Tau
nusakinimo apie 300 darbinin
kiečiai paskandino kitą di link Rumanijos, bet abu tų, Sąjungos palaikytojos, Amerikos vyriausybes prašy kų.
biau šaltėti. Italija be to kos kariuomenei.
delį savo laivą, “Colum- neišsižada siekti jos užgro taigi tiedu Europos bandi dama perimti dali Lenkų papasižada laikytis neutrališ•
I bėgėlių. Sovietai jau davė subus
”
,
kuris
karui
prasidė

ka ir toliau šiame kare, nes
tai
gali
kėsintis
jas
par

Iš
KLAIPĖDOS
miesto iš
bimo,
jei
progą
pataikytų.
Iš MANILOS praneša jus nespėjo gryžti Vokieti
j
tikimą,
kitų
atsakymas
tebe

Mussolini išsyk nesutiko su kad Gruodžio 19 d. audro
blokšti, stiprinantis prieš
siųsta apie 1,500 Lietuvių dar
laukiamas. Pabėgėliai nebus bininkų kurie yra Lietuvos pi
Hitleriu kuomet šis rengė je užėjo dideli potviniai, iš jon ir slapstėsi Meksikos
Britus
ir
Prancūzus.
siunčiami Į kitas valstybes liečiai. Jiems duota įsakymas
vandenuose. Dabar jis su VARŠAVOS Žydams gy
si pulti Lenkiją.
naikinta laukai su derlium, manė slapta sprukti Vokie ventojams įsakyta nešioti
prieš jų (pabėgėlių) norą.
per 10 dienų iš Klaipėdos iš
žuvo šimtai žmonių.
ant
rankovių
ženklus,
gel

LENKAI
KRAUSTO

tijon,
bet
jį
ėmė
sekti
An

V.
I).
UNIVERSITETO
važiuoti. Pinigų leido išsivež
ANGLAI ir Prancūzai
toną juostelę sti žydiška
glijos
karo
laivas.
“
Col
lim

MI
IŠ
VOKIŠKŲ
ti ne daugiau kaip 8 sidabrines
DALYS
I
VILNIŲ
praneša šios savaitės pra 350 LAVONŲ. Japoni
žvaigžde, kad butų galima!
bus
”
kapitonas
nenorėda

Į Vilnių keliami iš Kauno markes.
džioje paskandinę po Vo jos pakraštin išplauta 350
SRIČIŲ
pažinti kurie yra Žydai,
mas
laivą
Anglams
paduo

♦
Teisių,
Humanitarinių Mokslų
kišką submariną.
lavonų žmonių žuvusių su ti nusprendė jį nuskandin Kurio nors diedukas ar
Berlinas.
—
Iš
Estijos
ir
ŠAKIUOSE
Lapkričio pabai: ir Teologijos-Filosofijos fakulAliantai tikrina kad iki sudužusiu ir nuskendusiu
močiutė
buvo
Žydų
kilmės,
Latvijos
pargryštanti
Vo

goję
atsirado
keletas
Lenkijos
ti. Jis buvo virš 30,000 to
j tetai.
šiol jau nuskandino 50 Vo Rusų laivu.
ir
tie
skaitomi
Žydais.
kiečiai
apgyvendinami
Vo

kareivių
pabėgusių
iš
Vokieti
nų, didžiausias šiame kare
kiškų submarinų. Tuo bil
DR. ŠLIUPAS PAGERBTAS
kiečių
užkariautose
Lenkų
jos
belaisvės.
Vienas
Lenkų
du Vokiečių vandeninė ga HITLERIS, sakoma, no- žuvęs laivas.
Vytauto
Didžiojo
UniversiRUSIJA
per
keletą
me

žemėse,
o
Lenkai
stumiami
karys plaukdamas Šešupėj pri
Iki šiol per šį karą Vo
lybė gal būt sulaužyta.
ri gauti savo didžiųjų patų skelbė pasauliui kad ji gilyn į pačią Lenkiją apie: teto Teisių fakultetas suteikė gėrė. Iš atbėgusių keletas bu
kiečiai
nuskandino
jau
12
dėjėjų sutikimą pradėti di
yra stipri Tautų Sąjungos Lubliną. Ten keliami ir•: Dr. Jonui Šliupui Teisių Garbės vo Lietuvių, kilusių nuo Šven
ŠVEDIJOJE registruotų delį puolimą aliantų jiegų savo laivų, kuriems gręsė rėmėja ir palaikytoja prieš Žydai.
į Daktaro diplomą.
čionėlių.
pavojus patekti į Britų ar
bedarbių skaičius nupuolė vakaru fronte.
Hitlerį.
Bet
kai
reikėjo
Nazių
planas
yra
apgy

Prancūzų nelaisvę.
iki 9917, Birželio mėnesį
tą įrodyti darbais, Sovietų vendinti tikrais savo žmo POPIEŽIUS atsidūrė po OBUOLIŲ šymet iš Lietuvos
buvo 15,310.
RUSIJA, žinovai tikrina, ITALIJA šio karo begiu darbai pasirodė: ji virto nėmis visas savo žemes ir gydytojo priežiūra pasta- eksportuota už 1 milijoną litų.
Ši skaitlinė neapima be dabar likus “laisva”, išme praturtės, nes ji aprūpina banditu, pasinaudojo Hit sudaryti sieną nuo Rytų. mis dienomis. Sako jis su Obuolių supirkimas buvo nu
darbius amatu, unijose, ku sta iš Tautų Sąjungos, ga tam tikromis reikmenimis lerio draugingumu, ir pati
Iš Lietuvos Vokiečių iš- sinervavęs dėl komunisti skirtas Jonavoje, Marijampolė
rios pačios rūpinasi savo li susitarti su Japonija pa nekurias kariaujančias ir tęsia savo užgrobimą savo sikėlimas prasidės ateinan nio pavojaus ir karo pliti je, Obeliuose, Alytuje, Šiauliuo
nariais.
sidalinti Kiniją.
savo kaimynes valstybes.
se ir Panevėžyje.
kaimyniškose šalyse.
tį pavasarį.
mo.

r f>

DIRVA

PENNSYLVAN1J0JE

Į Po Rytų Tautines Konferencijos
Spaudos Palaikymas,. Lietuvos Reikalais Rūpinimasis — Svarbus Tarimai

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI L1

*—

PITTSBURGH

BROOKLYN, N. Y. — Gruo
džio 10 d. čia įvykusioje ryti
nių valstijų tautininkų veikė
jų konferencijoje plačiai ap
svarstyta tautinės srovės kon
solidavimas, veikėjų pastangų
ir darbų subendrinimas, ir pri
imta eilė rezoliucijų.
Pirmutinė rezoliucija, lie
čianti jiegų bendrinimą skam
ba šiaip:

TRUMPOS

LABIAUSIA REIKA

Morta, 57 , STANKUS Adomas, n^j 9 d.
metų,
mirė
Gruodžio
16 d.,
Gruodžio, Philadelphia, Pa.
I
■
ŽINIOS
Clevelande.
ČURLINSKAITĖ Julė, 17 meFONDAS
DRAUGIJŲ VEIKLA. Soho
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
KULOKAS
Kaulas,
68
metų,
tų, mirė Gruodžio 10, OzoVilniečiams Sudėta
Lietuviškos draugijos per porą
ne Park, N. Y.
mirė
Gruodžio
10,
Youngspaskutinių metų darbuojasi išVisiems Amerikos Lietuapie $250
town,
O.
Palaidotas
su
baž

PAŠAITYTĖ Bruną, mirė Lap
vieno, rengia piknikus ir kito
• BROOKLYN, N. Y. — Gruo viams yra labai aišku tas kad
/ Gruodžio 17 d. SLA. kuo
nytinėmis
apeigomis.
Paliko
kričio 1, Sao Paulo, Brazili
kius parengimus, kas daug len
džio 9 d. mirė Kun. Silves Vilniečių sušelpimui pagalba
pos buvo sukvietusios Lietu
žmona,
penkios
dukterys
ir
joje.
gviau atsiekiama.
tras Remeika, Jamaica, L. L, pas mus eina, želvės “risčia”,
vius į Lietuvių salę tikslu pa
septyni sūnus. Amerikoje NEDZVECKAS Kastas, mirė
T’a komisija ką veikė praeitą
buvęs ilgametis klebonas An Dėl ko taip? Dėl to kad tas
rinkti aukų Vilniaus suvarguišgyveno 45 metus, YoungsBuenos Aires, Argentinoje.
visą metą, nutarė rengti Nau
gelų parapijoje.
vykdoma (ar mėginama vyk
Lietuviams šelpti, žmosiems
towne
12 metų. Lazdijų paPaėjo iš Vilnijos.
jų Metų sutiktuves LMD. sa nių buvo nedidelis būrelis, bet
Visus tautinius, kulturinius • CHICAGO, III. — Gruodžio dyti) neorganizuotai. Musų
rap., Verstaminų k., Suval TELEIŠIENĖ Marė, mirė 7 d.
lėje sekmadienį, Gruodžio 31.
pasekmės buvo labai gražios. I ir ekonominius Lietuvių dar
10 d. Brighton Park Lietuvių Susivienijimai, parapijos ir ki kijos.
M. S.
Todėl kurie norit būti Naujų
Aukų surinkta salėje $244, gi bus bendrinti. Tam tikslui parapija apvaikščiojo 25 metų tos organizacijos Į Vilniečių TAMULINAS Juozas, 51 me Gruodžio, Richmond Hill,
Metų sutiktuvių parengime pa
komisija žadėjo dar apeiti ke-■ kviečiame Amerikos Lietuvių sukaktuves. Paminėjime atsi šelpimą žiuri lyg j nesavo par tų, mirė Gruodžio 8, Crica- j N. Y.
sirūpinkit gauti bilietus, kurie1
ULIČKIENĖ Domicėlė, 50 ineį lėtą gerų biznierių ir tikrino i tautines ir valstybinio nusista- lankė žmonių pilna auditorija. eigą. Koktu ’.
goję.
—
Kalesnikų
k.,
Su

su valgiais, gėrimais ir šokiais
tų, mirė Gruodžio 8, Bronx,
Mes žinome ir tą kad Lietu
jog mažiausia $250 bus Lietu
bus tik 75c. ypatai. Pabaig von persiųsta telegramų Kalė-i tymo organizacijas, draugijas į • CHICAGO, UI. — Sandara' viai iš prigimties yra gerašir valkijos.
N. Y.
ir veikėjus.
ČIVINSKAS Jonas, pusamžis, RAKŠTELIS Monika, pusamžė,
sim senus metus linksmai ir
jau
atspausdino
nemažai
įdo

džiai
žmonės
ir
duosnųs
labda

doms. Kalbėjo Prof. J. W. I Pageidaujama kad visų tau
mirė Gruodžio 10 d. — Ma mirė Gruodžio 8 d., Chicago
gražiai pasitiksim naujuosius.
i Stanton ir Dr. J. Jonikaitis, va- tinių organizacijų, inimant ir mios jubilejinės medegos, kuri riai. Bet, kadangi juos nėra
rijampolės parap., Tarpučių
nušviečia musų veikimą bėgy kam tinkamai paskatinti prie
je. — Šiaulių ap., Žagarės p.,
L. M. D. RINKIMAI. Lie ! karą vedė F. Motuzas.
SLA. reikalais, tautinės min
kaimo.
je
pastarų
25
metų.
Kas
dar
Amerikoje išgyveno 32 me
tuvių Mokslo Draugija Soho
Dailės Choras po vadovyste ties veikėjai butų vieningi tų l| iš sandariečių neparašėt savo labdarybės ir nėra tam tikros, MATUSEVIČIUS Vincas, 45
tus.
visuomenei pasitikinčios istaidalyje, kuri taip pat turi savo A. P. Kvedaro sudainavo kele organizacijų gerovei ir ištiki-j
metų, mirė Gruodžio 13 d., STANKEVIČIUS Vincas, mirė
į
atsiminimų
arba
praeities
įvy

gos rinkti aukas, todėl nėra
namą su sale, išrinko naują tą dainelių, kurios tiesiog ža- mi tautinės minties idėjai. Pa- j
Chicagoje. — Paėjo iš Su
Gruodžio 8 d., Mąhanoy Ci
valdybą 1940 metams: pirmi ! dilio kožno Lietuvio širdį. Ypa-i gedaujama kad spaudoje ir vei kių prašomi tai padaryti ir pa gerų pasekmių.
valkijos.
siųsti
Sandarai.
ty,
Pa.
Berods, girdėt jog kai kurie
ninkas J. Pociūnas (pirmiau ' tingai buvo labai įspūdinga dai- kėjų tarpe nebūtų susiskaldy
LAZAUSKIENĖ
M.,
60
metų,
daug metų dirbęs draugijai ir į na “Vilniaus Lietuviai, sveiki mo ir pasiskirstymo organiza • CHICAGO, Iii. — Komp. A. musų klebonai renka aukas
mirė Gruodžio mėn., Balti- NAUJAS IŠRADIMAS
pirmininkavęs) ; vice pirm. F. name Jus”. Pabaigoje p. Da- cijų vadovybės siekiančių tarPocius ruošia išleisti naują bažnyčiose ir siunčia Chicagos
more,
Md.
Gutauskas; sekr. F. Rauktis; 1 rata Kvedarienė užtraukė Lie- . pe nei jokiu kitu atžvilgiu, kas Lietuviškų dainų rinkinį, ku vyskupui. Dėl ko? Tokia rin PANEBAŽINSKIENĖ M., 80 IŠ PIETŲ AMERIKOS
kliava Lietuviams \ ra nesu
fin. sekr. J. Saveikis; ižd. A. |; tuvos Himną, publikai prita- 1 silpnintų tautines jiegaš ir pa- ris tiks musų jaunimui.
metų, mirė Gruodžio mėn.,«
Peter Zebic
prantama ir abejotina.
Zdankus; direktoriai ir iždo____
. rįant. Visi skirstėsi labai pa- čias organizacijas.
Baltimorę, Md.
—Margutis tuoj po švenčių
Taip pat ir Lietuviški ko
globėjai S. Pauliukonis, J. Ka-; Kilusiu lipu,
Stipi iausia?
Spaudos klausimu
persikels į naują vietą, skersai munistai renka aukas Vilniečių SAVICKAS Petras, mirs Gi uorauskas ir J. Mikeska. Gaspa-:i______
.
Tai jau antras Vilniaus Lie- 1 Tautinės spaudos palaikymui į gatvės, 6757 So. Western av.,
džio 2 d., St. Louis, Mo.
žmogus
i sušelpimui.
dorium K. Leliušis. Visi gana i ^nvjy naudai vakaras. Dėkų
Bet Lietuviams KUN. A. VAŠKELIS, mirė 12
kur
pirmiau
buvo
Namon
Fi

pasaulyje
geri, tinkami savo vietoms, to-,į —
• ‘ • buvo surengę prakal- i priimta sekanti rezoliucija:
žinant kokiais komunistai yra
Dienoje
d. Gruodžio, Nęw Britain,
nai
įce
Corp.
Naujoje
vietoje
i
Visomis
išgalėmis
ir
budais
dėl geriausio pasisekimo Liet. i bas komunistųi vadovaujamas
‘prieteliais’ Lietuvystei ir Lie Conn.
išdirbystės
Mokslo Draugijai 1940 metais. • “kongresas”. 1Kalbėjo L. Pru- j moraliai ir medegiškai remti, dabar atliekami įvairus remon- I tuvai, nuo tų ‘labdarių’ Lietu
SVENTICKAS Vincas, 56 me, ta\ imo darbai. Čia Margutis viai šalinasi.
savininkas
J. Virbickas. seika, Dr. Jonikaitis ir kiti. 1 palaikyti ir tobulinti tautiškątų, mirė Gruodžio mėn., Phi
! ją spaudą — Amerikos Lietu Į turės gražią salę.
(No. 1) Vienatinis skystis kuris
Dabar štai čia ir dar kartą
žmonių sakoma ten buvo apie vių tautinio išsilaikymo ir kul
ladelphia, Pa.
gydo Exzjema, Dedervines, Atviras
•
PITTSBURGH,
Pa.
—
Pet

iškyla klausimas: dėl ko Ame LIAUDANSKAITĖ Paulina, 23 ! Žaizdas, Atletiškas ir Užtrintas kotiek pat. Bet aukų tesurinkta tūrinių darbų pagrindą. To
ras Pivaronas su savo broliu rikos Lietuviai neturi tokios
NEW PHILADELtaipgi Įvairius odos uždegimus,
buvo $56.
metų, mirė Gruodžio 9 d., ij jas,
1 siekti kviečiame ir visas orga Dominiku iš Chicagos, buvo iš įstaigos kuri butų visos tautos
Pasekmės i 10 dienia, ir išgydomos
Katalikai nei pirmojo nei šio nizacijas bei veikėjus.
PHIA, PA.
i visiškai. (Amžius neribotas).
Brooklyn, N. Y.
vykę į Pennsylvanijos kalnus srovėms pasitikima ir kuri ru- JANKUS Kastantas, pusamžis, Virš >60,000 patenkintų naudoto
antro kvietimo nerėmė. Tur
Kitos rezoliucijos paliečia pa medžioti briedžių. Abu yra ge | pintųsi visais Lietuviais ku mirė Gruodžio 8, Chicagoje. jų Suv. Valstijose ir Kanadoje.
NEPRAŠYTI
SVEČIAI
būt jie nori rengti atskirai.
(No. 2) Po to naudoti Cleanser,
čią Lietuvą, reiškiama pasiža ri medžiotojai. Petras nusišo riems pašalpa yra reikalinga?
— Telšių ap., Medingenų p. Į kuxxs atgaivina ir nalaiko odų šva
Gruodžio 3 d., apie 10 vai. Taip jau mat musų vadai įsi dėjimas dirbti ir rūpintis tė vė briedį pirmą dieną, o Domi Tokia labdarybės organizacija
Amerikoje išgyveno 35 me-: rių. (Naudot abu, No. 1 ir No. 2.)
ryto, kada veik visi gyvento tikinę: bijo į vieną vietą suei Į vynės reikalais.
ninkas tik trečią medžioklės sušelptų ne vien tik nelaimės
(No. 3) Hair Tonic nuo plikimo,
ti,
dar
labiau
bijo
savo
sekėtus.
pleiskanų, aliejuotos odos ir sulai
jai meldėsi bažnyčiose, užplū
i diena. Jis savo briedi išsivežė Į paliestus tautiečius, bet turėtų BARAN AUS KIENĖ Veronika, j kymui
'Poliau,
sekė
rezoliucija
dėl
i
jus
į
vieną
vietą
suleisti.
Jau
!
plaukų slinkimo. Duoda puido šį miestelį neprašyti svečiai
I kiasi pasekmes. Garantuotas atauLietuvos santikių su Sovietija iChkaBa.
rūpintis sušelpt ir talentingus
Į
beiĄ
šiame
klausime,
kjiir
joki
j
mirė
Spalių
28
d.,
Buenos
Jahovai. Jie pasileido būriais
I ginti plaukus iki 45 metų amžiaus.
ir Vokietija.
Gruo- j studentus, kurie dėl stokos pa Aires, Argentina.
(No. 4) Rubbing Liniment —
visose gatvėse, į kiekvieną na politika nėra kišama, vien lab Penkta rezoliucija kalba apie • ELIZABETH, N. .J.
ramos moksle nenueina i tą KRUGELIS Juozas, mirė 11 d. I įvairiems skausmams, išnarinimams
darybės darbas — šelpimas at I
džio
10
d.
susirinkime
Elimą veržėsi. Vieni nešėsi glė
Arthritis, Lumbago
gautos Vilnijos brolių, — turė reikalą steigti Amerikoje Lie zabeth Lietuviai surinko Vil- vietą kuriai tas ar ta yra tin Gruodžio, Wilkes-Barre, Pa. i irir Reumatizmui,
panašiems.
bius literatūros, priverstinai
tuvių
Kultūros
Fondo,
kurs
kamiausiais.
Taipgi
galėtų
šel

No. 5.) IMPORTED EUROPEAN
brukdami ją gyventojams, ki tume visi turėti drąsos sueiti apimtų teikimą Lietuvai pa niečių reikalams $124.37. Be pti našlaičius ir kitus tauti BIZAS Juozas, 63 metų, mirė TEA.
valo sistemų ir suteikia
krūvon, turėtume išsirinkt vie
to susirinkimas išnešė Lietu
Gruodžio 11, Plymouth, Pa. apetitų.— Tinka
ti dėžėse turėjo grafofonus,
nuo Dusulio, anglia
galbos, rėmimą mokslus einan
nius ir kulturinius darbus pa
Dusulio, Kataro, Gallstones,
juos užsukę rėžė himnus ir pa ną bendrą komitetą, kuris Šį čių pasižymėjusių studentų, ir vos reikalams bendro gero re remti finansiškai, žodžiu, to ČEiPUKEVIČIUTĖ Agnetė (Se kasių
Nerviškumo, Skilvio ir Inkstų ne
darbą ilgainiui varytų. Kam
suo Angelą), 26 metų, mirė gerumų.
zoliuciją, kuri pasiųsta Sovie
mokslus, Keliose vietose, tė nauda
au- tų Sąjungos ir Vokietijos am kia organizacija, butų musų
iš trijų sykių kviečiamų rūpintis remti Amerikoje tau
Gruodžio 6, Scranton, Pa.
No. 6) GENERAL TONIC and
vams nesant namie, išgąsdinta
mitingų ? Salė kainuoja apie i tinę spaudą, organizacijas ir basadoriams Amerikoje. Rezo tautos labdarybės šaltiniu. Ir, KULIKAUSKAS Jonas, mirė CONDITIONER. Nuo gasų, rukšLietuvių vaikučiai.
tumo, vidurių liuosavimui ir sustip
$25 kožną kartą susieiti, Vien ■ kitus reikalus.
liuciją pasirašė: D. Petručio- suprantama, reikalinga pagal Gruodžio 1 d., Worcester, rinimui kūno. Rekomenduojama ir
Kadangi tie svečiai čia apsi
$75,
Konferencijoje
dalyvavo
apie
ba
bei
pašalpa
butų
greitai
ap

salėms išleista bus apie
vaikams.
Mass.
nis, R. Džiovelis, K. Bernotas.
lanko jau ne pirmu kartu, ir
rūpinta, nes tokia organizacija KUN. SILV. REMEIKA, mirė i (Už vizitų niexo neskaitoma)
ką butų galima atlikti su $25. į šimtas rytinių valstijų ir PenniŠ anksčiau iš to buvo labai
visuomet butų atsakančiai pa Gruodžio 9, Jamaica, N. Y. i The Samson Tonic &
Pagalvokime, verskime sa vo , sy 1 van i j os vei k ė j ų.
liūdnų pasėkų, tai miesto ma I
siruošus visokiems ir įvairiems BRUŽAS Juozas, 57 metų, mi
Konferencija rado reikalin
užsispyrėlius vadus eiti Į vieyoras V. Vasiliauskas tuoj pa
Tea Company
reikalams.
nybę. Vienybėj dirbdami dau gu sudaryti tautininkų veikėjų
rė Gruodžio 7 d., Brooklyn, 1285 East 79th St.
reikalavo kad Jahovai iš mies
Cleveland, O.
centrą Amerikos rytuose.
Tokios organizacijos reikaN. Y.
to išsikraustytų. Bet atėjūnai giau nu veiksim, mažiau laiko
Konferencijos prezidiumą su
i lingumą mes suprantam, bet GURAUSKAS Stasys, mirė
atsisakė miesto galvos reika ir centų išaikvosim. Juk dabar darė: Pirmininkas — A. Mika
nieko to link neveikiame. Ma Gruodžio mėn., Philadelphia,
lavimą pildyti. Tik kai keletas mes visi pripažystam tą pačią lauskas; vice pirm. — S. Gegu PRISIMINUS MARGUČIO
Lietuvą
ir
dėl
tos
pačios
Lietu

į
na
u kad niusi) fraternalės ir
Pa. — Ramygalos par. A- Nauji ir gražiausia Dariaus ir
jų buvo įmesta į kalėjimą, tuo
žis; sekretoriai — P. BukšnaiPARENGIMĄ — JO 5,000 Į kitos organizacijos turėtų su
vos
sakomesi
dirbame.
męrikoje
išgyveno 37 metus, Girėno sieniniai kalendoriai, at
met svečiai” sutelkė savo au
abu lakūnus, jų tik
ti's ir J. Sagys.
sidomėti
tuo
ir
padėti
pagrin

MINIĄ
MIŠKINIS
Jonas,
51 metų, mi- vaizduojanti
tomobilius, kuriais jie čia at DARBAI. Chrysler automo į Tautinių pajiegų konsolidarų orlaivi Lituanicą ir Soldino
dą tokiai labdarybės organiza
rė Gruodžio mėn., Kevvanee. mišką, spausdinti keturiom spal
vyko, ties kalėjimu, iš kur pa bilių išdirbystės darbininkai I vimo darbą tęs specialus komiDidžiulis Margučio parengi I cijai, kurios darbo pasekmės
vom, 15x20 didumo, labai puikus
III.
leista areštuotieji, išvyko savo buvo sustreikavę ir tas buvo . tetas, kuris pavadintas Ameri- mas Lapkričio 23 d. Stevens į
artisto J. Arlausko piešinys. —•
Kalėdinė dovana pasiunti
keliais.
palietęs žymiai viso miesto pra j kos Rytų Tautininkų veikėjų viešbutyje paliko Lietuviams į suteiktų Amerikos Lietuviams i MURALIS Steponas, 37 metų, Graži
mui Lietuvon. Kaina 25c už vie
ne
vien
materialinę
naudą
bet
mirė
Lapkričio
4,
MonteviMayoras Vasiliauskas šį kar monę. Darbininkai streiką lai centras. Išrinkti: Dr. B. K. neišdildomą įspūdį,
ną. Užsakant pažymėkit kokiais
Gražiau- j
deo, Urugvajuje. —
Kokis-! norit mėnesiais, Lietuviškais ar
— Rokištą stengėsi Jahovus išvaryti iš mėjo, gryžo darban, šiuo lai Vencius, S. E. Vitaitis, P. Buk- šia salė, talpinanti apie 5,000 I ir dvasinį sustiprinimą — tai
Angliškais.
kio ap., Juodupės vai.
miestelio ribų kuogreičiausiao ku darbai, bendrai, eina gerai, šnaitis, J. Valaitis, X. Strum- žmonių, Margučio svečių nega butų kultūrinio darbo atžymėAgentai norinti pardavinėti, ar
jiino dar vienas pliusas!
GEDUTIENĖ Stasė, 51 metų, i ba biznieriai kreipkitės informa
bijodamas susilaukti baisaus bet naujiems darbas gauti ne skis, J. Sagys ir P. Narvydas. lėjo sutalpinti.
(46)
J. S. Sudavus.
mirė Gruodžio 10, So. Bos cijų šiuo adresu:
įvykio kokį turėjome Liepos lengva. Nepatartina iš kitur
Įvairus programas davė pub
Kep.
STAN
DAR
D
CALENDAR
CO.
ton, Mass. Amerikoje išgy
mėnesį 1936 metais, Tuomet į čion važiuoti darbo jieškoti.
likai smagių juokų, patriotinių rengtas bazaras Vilniečių su
332 West Broadway,
vena 30 metų.
įniršusių miesto gyventojų pa ORAS, ši rudenį čia iki Ka
SO. BOSTON. MASS.
minčių, keli chorai patiekė šelpimui. Pelno liko virs $60,
AMBRIDGE, PA.
sielgimą su Jahovais šių žodžių lėdų labai geras
jausmingų dainų. Brolių Mo
oras. Nei šal'irašytojas bijojo siųsti į spau Čio nei sniego,
*:■
LAK. A. KIELA VEIKIA. Į •I’
tuzų filmą, ypatingai dalis —
$60 VILNIEčlAMS.
žmonės džiauAmP.
J.
KEKSIS
I
dą. Tai buvo retai kur šios giasi kad mažai
.j.
anglių tereikia i bridge ir Aliųuippa Lietuviai “Laisva Lietuva”, pagaminta Nors ir sunkų ir ne kaip pel809 Society for Savings Bldg.
rūšies ii- šiais laikais žmogaus sudeginti.
ningą
savo
kasdieninį
darbą
Nepartyvis. i sudėjo Vilniečiams pagelbėti Margučio štabo, labai jaudino
Namų KEnmore 4740-W
t Telefonas: Ofiso MAin 1773
akim matomas barbariškas žy*
išeivio Lietuvio jausmus, Ši dirbdamas, lakūnas Ant. Kie- •t1
■
$60.
šioje
sumoje
ineina
SLA.
f
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkigis. Dabar, kai jau viskas užla
visgi
visą
liuoslaikį
pašven

filmą
kad
ir
kaip
atšalusį
nuo
t
169
kuopos
$10.
Taipgi
buvo
1
tęs Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
miršta, dėl visko galima pri- tas Į nieką paverčiamas, atsa
.t.
Tėvynės Lietuvos Lietuvį su- čia aviacijai: skraido pats ir
Į
išrinkta
gabiausios
kuopos
nakė:
“
Taip
reikia
geram
žmogui
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
įvairics
siminti.
žadina. Joje vaizduojama am- kitus mokina. Be to, jis pa
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
•t
Jie tada, sekmadienio rytą, j elgtis”. Po to jie užklausė ko i rėš eiti parinkti aukų — Ona žina ugnis deganti aukure, ir darė savo konstrukcijos lėktu
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
!
Triska
ir
Liūdvisė
Vasiliausrespondentą:
kodėl
jus
tikite
atsirado čia panašiu budu kaip:
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
komp. Antanas Vanagaitis sa vo motorą, kurį šiomis dieno
dabar, Bet miestelio gyven-; į kunigus ir jų klausote, o ne Į kienė. Jos perėjo per namus ko: “Kol ta tėvynės meilės am mis atidavė i liejyklą jį paga
tojai taip prieš juos sukilo ir norit paklausyti musų ?” Ja ir surinko $40. įskaitant ir iš žinoji ugnis degs musų Lietu minti. Baigęs tvarkyti moto
Įtūžę išmėtė jų literatūrą, iš kovai savo tikybą platina nepa LI)S. kuopos $10 auką. Aukos vių širdyse, tol pas mus bus rą, pradės statyti jam pritai
plėšė iš automobilių ir sudaužė prastu užsidegimu. Ne tik kad j $60 sumoje pasiųsta Lietuves ir ta 'galinga tėvynės meilė”. kintą lėktuvą.
Br. Gediminas.
B. Gramba.
jų grafofonus, gadino, į mo tėvai, motinos eina pranašau ' konsulatui.
Po to filmoje seka vaizdai, +
torus pribėrė žvyro; pačius Ja dami. bet vedasi ir mažus vai ‘‘Dirvai” išsirašyti nereikia
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
kus:
septynių
metų
vaikutis
kurie.
Lietuvio mintyje ir jau ♦ •
hovus stumdė, mušė, gatvėse
laukti pradžios metų—įdėkit
EVA
’
S
IR BALSAMUOTOJAS
dr
parblokštus valkiojo. Miesto man siūlė brošiūrą, gerai pa i laišką 82 ir “Dirva” lankys smuose pasiliks ilgam. Filmos •f•
aiškindamas
jos
turinį.
6522
Superior
Avė.
HEnderson 9292
pabaigoje, A. Vanagaitis vėl
jus ištisą metą.
valdžia skubino ,atėjimus pa
Dry
Cleaning
i
Korespondentas.
pažvelgia į publiką, o jo išrai- *•
slėpti kalėjime nuo imrtusių
Senas Drapanas padarom J
škos bruožai rodos primena:
REIKALUI
ATĖJUS
gyventojų. Atėjūnai ir teisme
kaip naujas, išvalom ir ❖
pralaimėjo, nes neklausė mie VILKAVIŠKIO apieiinkėj šį I Pilniausias pasirinkimas deiman “Matei laisvą Lietuvą, ji tau ♦i*4 sutaisom.
$
sto autoritetų draudimo nesi rudenį smarkiai pabrango ku tu prieinamomis kainomis, Taip- primena kad ir tu esi tos did- Painiam iš namu ir pristatomi
vyrių tautos sūnūs, kurios negatavus atgal.
4
pritaikom akinius ir taisome
1
lankyti čia.
rui reikalingos durpės: už vi gi
Rakandų Krautuvė
laikrodėlius,
Visokiu brangmenų gali išsižadėti niekados.”
t EVA PETRAITIS |
Korespondentui teko su Ja dutiniškų durpių 1000, su pri krautuvė.
(51)
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2313 I
hovais kalbėtis. Užklausti ko statymu į namus, pernai mo
BAZARAS.
Chicagos san J
6702 Superior Avė.
1
A. T. HUETER
N. A. ^VILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
dėl jie šypsosi kada mušami, kėta 18—20 litų, dabar ima jau
dą r iečių moterų pastangomis, į* Telefonas: HEnderson 1919 I
Jewe1er
Savininkas
Vedėjas
I
stumdomi, išjuokiami ir jų tur- 28—30 litų.
Gruodžio 1, 2 ir 3 d. buvo su8513 Superior Avė.
I
B

JURČUKONIENĖ

LINGA BENDRAS

CHICAGO, ILL

1940

t

a

—I

Nikodemas A. VVilkelis i

i
The Wilkelis Furniture Co. II

H

E

v

Gerb.

SPRAGILAS

4

)

dėl to kad Kūčių dieną ro
juje gerb. Adomas ir Jieva skynė obuolius nuo me
džio! Jeigu butų palaukę
kai juos kas kitas nuskins
ir nuneš j kamarą, tada gal
viskas kitaip butų išėję.

A

S "

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

rytoj be jokio pasiteisinimo
turim išvažiuoti Į Marijampo
lę, kur turju aplankyti savo vy
ro gimines, kurie per vasarą
rašė ir klausė kada aš atvažiuo
siu, paskui turiu nuvykti i Oškasvilius ir Skaisčiunus, kur
mano teta ir pusseserės iš tėvo
pusės laukia manęs visą va
sarą.
(Bus daugiau)

Lapkričio 25 d. Ka- L
ro ligoninėje Kaune mirė Tel
šių Vyskupijos Kapitulos gar
bės kanauninkas Vincas Jarulaitis. Velionis gimė 1859 m.
Reizgių k., Šiaulių vai. Palai
dotas Aukštelkės
kapinėse,
Šiaulių apsk.
MIRĖ.

Sekančias kelias dienas pra- 25
1 d. ir vykti į Marijampolę,
leidom Kaune be jokių įvykių tačiau leidom poniai Babravi•
<
persikalbėti ir pasilikom
DAR VIENA DIENA PASVA ir manau dabar jau mudvi bu- čienei
vom
nuvargusios.
Vieną
va

dar
vieną
dieną su ja. Betgi
Mano gerb. Šonkaulis ir LYJE.
karą mudvi nutarėm eiti į fil
gi kentėjo: štai kitos mo RUGP. 18, ketvirtadienis.— mų teatrą, vienatinį kartą ką
terėlės, ponios ir panelės Šį rytą kuomet Aldona ir turėjom laiko nueiti visu savo
Lietuvoje. Kaune yra
dėvi puikius šiltus kailinius Kazė atėjo mus pažadinti jo- buvimu
keletas filmų teatrų ir jie čia
dvi
šypsojosi
ir
kuždėjosi
tarp
žiemą, o ji neturi. Per ke savęs, nes mums gerai užtai vadinami “Kino”. T’as teatras
lis metus vis kenčia ir zur- sė. Pereitą vakarą eidamos kurim nuėjom turi apie 300
za kąd nori šiltų kailinių, gulti prašėm jas prikelti mus vietų, sėdynės raudonu plušiu
ba žiemą reikia šaltis ken anksti kad paspėtume į busą, apdengtos, gana patogus ir
filmų teatras kokio tik
tėt, ale kai buvo prastesni bet jie visi prašė mus pasilik gražus
galėtum tikėtis. Visas tas pri
ti
dar
vieną
dieną,
taigi
dabar
laikai tai vis buvo pasitei tyčiomis leido mums pramiego minė mums mažą gerai užlai
sinimas : nėra iš ko... .
ti ir buvo pervėlu, nes busas komą kaimynišką teatrą mu
Štai aną vakarą parėjęs išėjo dvi valandos atgal, dabar sų mieste. Rodoma 'buvo Ame
kalbama filmą su
gaunu skanią vakarienę, ba jau buvo .aštunta valanda. Ne rikoniška
Robert
Montgomery
ir Rosabuvo
kas"
kito
daryti
kaip
tik
GERE. SPRAGILAS
parsinešiau gautą savo už prisitaikyti prie aplinkybių, lind Russell. Bandžiau klausy
SVIETO MARNASTIS mokestį darbe. Apsilaižiau kadangi tik vienas busas per ti ką artistai kalbėjo per vitaprisivalgęs, imsiu paskai dieną teeina iš čia į Panevė foną Angliškai, ir paskui sku
v
arba':
tyt. Dirvą. Ale mano gerb. žį, ir tik 6 valandą ryto, o ki biai bandžiau perskaityti Lie
tas dalykas ką prisidėjo prie tuviškus parašus paveikslo apa
Kaip šioj Ašarų Pakalnėj šonkaulis sako:
pasilikimo buvo tai lie čioje, filmos eigoje. Buvo ga
— Ar tu žinai kad jau musų
Žmonės Kenčia už
na įdomu tėmyti Lietuviškus
tingą^ apsiniaukus diena.
už kelių dienų bus Kalė Keletas kaimynų ir draugų aiškinimus apie veikimą kokis
Adomo ir Jie vos
ėjosi; turiu pripažinti
dos? — sako ji.
atsilankė su mumis pabuvoti filmoje
N uodėmę
kad
daugelį
buvau su
— Žinau. O tai ką? — ir mudvi smagiai su jais lai maišyta nors kartų
girdėjau An
Kūčių diena yra tai, kaip sakau aš.
ką praleidom kalbėdamos ir gliškai kalbant,ir nes
Lietuviški
maldaknygė rodos, musų
— Aš turiu tau pasakyt pasakodamos. Geroji p. Pet parašai visai ką kitą nusakė,
rauskienė musų laiką sunaudo taip kad paskiau ignoravau pa
pirmutinių tėvų, Adomo ir supraižą, — sako ji.
jo
ruošdama ir duodama mums
Jievos - diena. Ir kaip tik
— Tai gal ir pas tave visokių skanių valgių ir man rašus ir klausiau kalbos. Kū
Kūčios artėja tuoj žmogus Kalėdų Diedukas buvo? Ir rodės viskas ką *mes per dieną ne rodo ne tik Amerikoniškas
kalbamas filmas, bet ir Vokiš
ir prisimeni anie aną ne tu į jį tiki?
veikėm tai tik valgėm.
sakau aš.
kas, Rusiškas ir Angliškas.
laimingą atsitikimą kada
— Žinoma. Man Kalėdų Vakare atėjo daugiau tų pa- Keletą kartų aplankėm po Gražus Lietuviški molio dirbiniai, kokių dabar daug matyti krautuvėse ir namuose* Lietuvoje.
^ jaunų draugų iir mes vi
gerb. Jieva sugundė musų diedukas dovanoja j -•1l v ne
«j
spHpdarni
anlink istalą dai nią Babravičienę A. Panemu KAUNE Gruodžio pradžioje1
si
sėdėdami aplink
pirmutinį tėvą gerb. Ado dalyką, — sako ji.
KINŲ mūšiuose su Japo- ta apie 3,000 Japonų, sako
navom liaudies dainos, ir už- nėje, kur visada turėjom sma
mą nuskinti užgintą obuo — Nebūk mažas vaikas, kandžiavom šviežių žalių agur gius vakarus pasivaikščiojant daryta rinkliava žiemos Pagal nais, pereitą savaitę išmuš- Kitų pranešimai.
gražiame pušyne, ir paskui už bos Komiteto vadovybe, šelpi
lį ir mes nuo tada likom ką tu čia kalbi? — ■ sakau kų su medum.
sukom į “Kurhauzą” kavai ir mui biednuomenės.
Apie
vienuoliktą
valandą
ei

paleisti į šį pasaulį varge aš.
pažirėti šokant, ir pačios pa•
damos
gulti
prašėm
duoti
bulius vargti, kovas kovoti.
— Pamatysi, — sako ji. ! dininką laikrodį, kad tikrai ne- sišokom.
LIETUVA
galutinai
susita
Ale man rupi kaip tai
Tuo tarpu suzvirbė durų i praleistume buso. Ir taip bai Rugpjūčio 23 d., buvo išleis
rė
su
Vokietija
dėl
laisvo
uos
galėjo būt kad žiemos me varpelis, nuėjau prie durų,! gėsi musų pasisvečiavimas ge tuvės Majorui ir poniai Naruto
zonos
Klaipėdoje.
Sutartis
šiams, pas kuriuos mes gyve
tu, pei Kalėdas, galėjo ant žiuriu stovi jaunas vaiki roje Petrauskų šeimoje.
žaislai Vaikams — Visoki įnagiai — Sporto reikmenys
nom Kaune, nes pagaliau at apima pašto, telefono, telegra
medžiu obuolų rastis kad nas ir kiša man didelę po
žuvavimo dalykai — Pačiūžos — Rogutės.
ėjo
diena
kuomet
jie
turėjo
iš

gerb. Žaltys galėtų įsiriog pierinę dėžę. “For Mrs. PER PANEVĖŽĮ ATGAL Į važiuoti į savo įdomią kelionę fo susisiekimą, laivininkystės
linęs į medį sugundyti die Spragilas”, sako jis. Mano KAUNĄ. — MJR. S. NA- Amerikon. Per savaitę prieš tvarką, darbininkų aprūpini
Elektriški dalykai — Laikrodžiai — Waffle Irons
Curling Irons — Toasteriai — Mikseriai — Washeriai
vą norėt to užginto vai gerb. Šonkaulis tuoj atbė RUŠIO IŠLEISTUVĖS. — išvažiavimą Majoras dirbo la mą maistu, ir muitus.
PASKUTINIAI AMERIKIE bai įtemptai norėdamas baigti
Vacuum Cleaners — Coffee Mixers — Prosai.
siaus.
go pasiėmė ir džiaugdmaDr. Vinco Kudirkos bronzinio
Jeigu sakytų kad obuo si nešasi. Aš tuojau nore- j ČIAI. — KELIONĖ Į MA biusto
Namams reikmenys — Svarstyklės — Floor Lempos
darbą ir ruošė išvežti į
liai buvo sudėti kašėje ir jau uždaryt duris, ale tas' RIJAMPOLĘ.
Clevelandą, padovanoti LietuBridge Lempos — Durims Varpeliai — Pyrex
paslėpti Dievo kamaroje, o vaikinas sako: “Šimtas do RUGP. 19, Penktadienis. — tuvių Kultusiniam Darželiui,
Wearever
Aluminum — Nerudyjami Palivuočiai
Atsikėlusios 4:30 vai. ryto ren kuris buvo dovana nuo Kari
Adomas su Jieva ten įlin larių kollekt, plyš”....
Carpet
Sweepers — Pečiai ir daug kitko.
gėmės
apleisti
Pasvalį,
ir
tuoj
dę ir užtikę butų pradėję
Man net akys pažaliavo. prieš 6 valandą išvykom, visai ninkų Ramovės Kaune. Dirb
kas tai negero atsitiko
I I
tuos obuolius ragauti butų Sudėjau , visą parsinešta šeimai lydint mus į busų sto tuvėje
su
pirmu
liejimuę nes kr į žal
KALĖDOMS REIKMENYS
ne tiek keista negu kad ant mokestį su viso mėnesio už tį. šis pasi viešej imas buvo la varis atvėso
jis susiraitė, na o
VIKINGŲ
LAIVAIS
bai
malonus
ir
mudvi
apleidom
medžio Kūčių dieną sode darbiu ir atidaviau vaiki
laikas buvo trumpas taigi jie
Eglaitėms lemputės — Lempučių setai — Pastovai
Ter Gothenburgą, Švediją.
ir Petrauskų šeimą su turėjo smarkiai dirbti nuliediobuolių rasti. _
nui, nenorėdamas pakelt Pasvalį
gerais įspūdžiais.
Vainikai — Tinsels, Sniegas ir kiti papuošalai.
Laivų išplaukimai
nimui kito biusto. Tuo visu
Na bet jau po laiko gal skandalo, o kai^ pažiurėjau , Už poros valandų atvykom laiku
SS. DROTTNINGHOLM
Majoras
buvo
dirbtuvėje
voti kaip ten buvo, tada/ tik ką ji* iš tos dėžės išsiėmė, į Panęyęžį, kur turėjom mainy dieną ir naktį, darydamas ką IŠ New Yorko — Vasario 3
Sausio 16
dabai* mes turim už tokį ugi matau: juodus kaili ti busą kelionei į Kauną. Pa tik gali kad tik darbas butų IŠ Gothenburgo
nevėžyje,
kaipo
didesniame
kelionei
niekas
nepatarJūsų
gei'b Jievos lengvatikystę nius, kuriuos tuoj apsivil mieste, turėjom pasirinkimui baigtas išvežimui kartu su sa
HARDWARE
naus geriau prisirengti kaip
vim
į
Ameriką,
šį
vakarą
jo
kus ir prieš veidrodį atsi keletą busų į Kauną, taigi pa
atkentėti.
Jūsų vietinis laivakorčių agenvisi rūpesčiai buvo praėję, jis
tas.
1169 East 79th Street
ENdicott 8805
O kiek tų kentėjimų šioj stojus kraiposi.
siryžom išvažiuoti 4 valandą. buvo linksmas; mes visi linkėašarų pakalnėj žmonėms — Koks perkūnas su ta Tas davė mums keletą valandų jom jiem laimingos kelionės, o Swedish American Line
Musu 36-tos Kalėdos
reikia, panešti tai nei ant vim: tik nesenai sakei kad praleisti su Mikalina ir Juozu vakarą praleidom kalbėdami 4 West 51st St. New York, N. Y.
jaučio odos neišrokuotum. Kalėdų Diedukas tau duos, Petrauskas, kurie gyveno Cle apie Ameriką ir įdomybes ko
prieš keletą metų, ku kias jie ten ras.
Vaikinai nori sau pane o dabar man visus kišenius velande
riuos pažadėjom aplankyti kai
lių rasti, neranda ir ken iškratei. Kur tas tavo Ka buvom sustoję čia išvažiuojant Trečiadienio vakare, Rugp.
24, pusę septintos, grupė drau
čia, paku tavo ja. Panelės lėdų Diedukas? — sakau į Pasvalį.
gų susirinko Kauno geležinke
Radom
ponią
Petrauskienę
nerasdamos bernučių taip aš.
stotyje Majorą ir ponią Namus priimti ir tu lio
pat pakutavoja. Tas pats — Ugi va: tu esi mano ' pasiruošusią
rušius
jų kelionėn į
smagų popietį apkalbė- Ameriką.išlydėti
Mudvi
su Brone at
ir senmergėms ir senber Kalėdų Diedukas.... Žiū rėjom
damos apie senus laikus ir ben
rėk kaip ji epuikiai ant drus draugus Clevelande. Po sisveikinom su jais žadėdamos
niams.
į Clevelandą pirm ne
Kiti nori turėti daug pi manęs išrodo! — sako ji. nas Petrauskas yra tarnauto pargryžti
gu
jie
atvažiuos,
juos priimti,
nigų ir lengvai dirbti, ne Tai ir vėl naujas kentė jų prižiūrėtojas “Maisto” fa o ypatingai todėl kad mes pa
brike
Panevėžyje,
taigi
po
sa

jimas: aš likau su tuščiais vo darbo sugryžo į namus pas čios norim būti ir matyti tas
atsiekdami to kenčia.
esu šiame darbe jau per 23
Dar kiti neatsiekę kokio kišeniais Kalėdų sulaukęs. kutinę valandą musų buvimo. dideles iškilmes Clevelande,
metus, ir aš niekados nesigailėjau jog
aukšto stono, į kitus žiūrė To paties linkiu ir jums Paskui jie palydėjo mudvi į padovanojimą šios didelės do
vanos
Lietuvių
Kultūriniam
busų stotį, ir taip mes išvažia Darželiui ir Clevelando miestui.
dami tiems pavydi ir patys visiems.
dirbu dėl SOHIO. Tai Kompanija
vom atgal į Kauną.
kenčia.
kuri apsieina su savo darbininkais
Iš Kauno išvažiavusios bu Likusią dalį šio vakaro pra
Kiti nori svetimas šalis LENKIJOJE, Vokiečių vom
leidom
svečiuose
pas
Kauno
jau daugiau virš savaitę
prideramai! ... ir tikėk man, mes
valdyti, bet, kai kas nors užimtuose plotuose, kur su laiko, bet išrodė kad daug il Notarą, kuris užsikvietė mu
dvi
su
nekuriais
kitais
drau

pasipriešina, juos sumuša varyta Lenkai ir Žydai, giau, nes nors smagu buvo vie
taipgi laikomės už savo Kompaniją!
į savo puošnų šeštame au
ir pavergia, ir tada jie pa 19 milijonų žmonių susidu šėti su giminėmis ir draugais gais
kšte butą, kuris kaip tik yra
“Yra daugybė darbininkų taip kaip
ria su bado šmėkla. Tie provincijoje, tačiau buvo labai aukščiausias
tys sunkiai kenčia.
gyvenamas namas
smagu
sugryžti
į
Kauną
ke

aš su OHIO—vyrai kurie išbuvo su
Išrodo kad visas pasau žmonės žudomi, persekioja letui sekančių dienų.
Kaune. Matėm daug puikių
lis tik ant kentėjimų ir ne mi, spaudžiami, sako Len Jau buvo vėlyvas Rugpjūčio butų Kaune, tačiau šitas tik
šia Kompanija 10 . . .
20 . .
ir
galių paremtas, vien tik kų informacijos biuras.
mėnesio laikas, taigi pajutom rai buvo puošniausias. Butas
net suvirs 30 metų. . O kuomet darbi
Kaune nykumą, dauguma mu. turi apie septynis kambarius,
f
■.
r
kiekvienas
didelys
lyg
salė,
su
sų Amerikiečių jau buvo iške
ninkai laikosi su Kompanija tiek il
liavę, o kiti skubinėjo ruošda žėrinčiomis parketo grindimis
Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Ken
gai, tai galit spręsti kad tai yra tik
miesi sutvarkyti savo kelionės ir masyviais baldais. Maudy
tu cky, West Virginia ir Ohio —
nės
kambarys
pilniausia
įreng

reikalus.
rai gera Kompanija dirbti!
Laikas nuo laiko susitikda tas, su baltomis palivuotomis
Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —
sienomis
ir
moderniškais
daly

vom Laisvės Alėjoje kokį Ame
“Yra dar vienas specialis dalykas apie SOHIO kas man
Parduodama vežimais arba rišuliais
rikietį ir paklausiam, “ar jus kais, net stiklinė užtvara švirškynei.
Virtuvė
taip
pat
bal

dar čia?” Atsakymas būda
patinka. Ten kiekvienas žmogus turi progą, sulyg savo
K O M E R
vo, “tik dienai-kitai, nes jau tom palivuotom sienom, su mo
gabumų. Nedaro skirtinio kokios rasės- ar tikybos jis yra.
esu gatavas iškeliauti”. Mums derniška sinka ir sidabruotais
Wood & Cpal Company
chrome
metalo
kranais,
viskas
taipgi buvo laikas ruoštis iš
Tai tas ką aš vadinu tikra lygybe.
(Lietuvis)
keliauti iš brangios Lietuvos. žėri ir švaru ir moderniška su
1409 East 92nd Street
lyg
vėliausių
išradimų.
Mintys apie tai mudvi nuliū
“Taip, tamsta, aš džiaugiuosi kad dirbu dėl SOHIO!”
Telef. GArf. 2921
Mus pakvietė ant specialių
dindavo, taigi niekad apie tai
daug ir nekalbėdavom, tačiau vynuogių (panašių kaip Kali
nuvykom į Cunard Linijos ofi fornijos vynuogės), kurias jis
są pasirinkti sau laivą ir nu išaugino savo šiltnamiuose, bet
C JAKUBS
statyti išvažiavimui dieną. Mu pirmiausia jis turėjo paruošęs
dvi dar norėjom būti Kaune pilnus pietus, su puikiais im
I
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
per didžiąją Tautos Šventę, portuotais Prancūziškais like
paskutinę didelę iškilmę šio ju- riais ir vynais, šį smagų vaL
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
bilejinio 20 sukaktuvių Lietu karą užbaigėm tomis skanioJį
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
vos Nepriklausomybės minėji mis vynuogėmis, kurios buvo
mo
meto, Rugsėjo 8 d., taigi taip didelės ir tokios spalvos
LITHUANIAN FUNERAL HOME
savo iškeliavimo dieną pasisky- kaip tamsiai mėlynos slyvos.
Copyright 1939, The Standard Oil Co. [Ohiol
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1762
rėm tuoj po tos šventės, Rug Mudvi buvom pasiryžusios iš
sėjo 11 d.
važiuoti iš Kauno Rugpjūčio

Kalėdoms Reikmenys

I Lietuvą
I Ameriką

EISENBER.G

“Taip, Aš Dirbu dėl SOHIO!”
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DIRVA

ji, nėi Sovietija neturi jokios
moralės teisės Suomijai ką
nors šiuo klausimu prikišti.

Ko ten Buvo?
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė,, Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO

ĮZALĖDOS! šios senos šventes laukdami, sveiki
name visus Dirvos rėmėjus, skaitytojus, drau
gus ir bendradarbius. Linkime kad jos visiems bu
tų linksmos ir gražios.

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. Sirvydas.

Argumentas su Skyle
Kairiųjų Vilnis nurodo kad
1918-1919
metais Suomijoje
C O VIETŲ Rusijai užduota moralinis smūgis — išmetimu iš Tautų Sąjungos — Tautų Sąjungos specialia buvo tarpusavio karas, kurį
me posėdyje pereitą savaitę, Suomijos sušauktame pa-i pralaimėjo bolševikai. Perga
siskųsti dėl Tautų Sąjungos narės užpuolimo kitos na lėtojai, kuriems pagelbėjo Vo
rės. Rusijos atstovas Litvino v iškilmingai pareiškė kiečiai, ir kuriems vadovavo
1934 metais kad Sovietai pasiryžę kooperuoti su Tautų Gen. Mannerheim, gana žiau
Sąjunga vykdymui pasaulinės taikos, ir Sovietai tapo riai su raudonaisiais pasielgė.
priimti į Sąjungą. Bet Sovietai tą savo prižadą sulau Ir iš to fakto, dabar musų kai
žė savo brutališka milžiniška jiega užpuldami savo ma rieji darosi politinio kapitalo
pulti dabartinės Suomijos vy
žutę kaimynę.
Keliolikos valstybių, tarpe jų ir Lietuvos, atstovai riausybę ir tautą, taip atkak
susilaikė nuo balsavimo už Sovietų išmetimą, nes joms liai savo laisvę ginančią.
Maskva galėtų žiauriai pakeršyti. Kitos gi šalys drą Tas argumentas, tačiau, be
vertis. Tiesa, dabartinė san
siai pareiškė savo pasmerkimą agresoriui.
Sekantis žingsnis Tautų Sąjungai yra tai teikti pa tvarka Suomijoje kilo nugalė
galbą užpultai šaliai ginklais ir kitaip. Kas tą pagalbą jus raudonuosius. Bet, tokiu
teiks? Tos šalys kurioms rupi Rusijos susilpninimas ir pat budu kilo ir šių dienų pa
dėtis Suomijoje. Tat, jei smersulaikymas komunizmo plitimo Europoje.
kti
vieną, reikia smerkti ir kiNekurie žinovai tikrina kad šis Sovietų užpuolimas
tą,
ko musų kairieji nedaro,
ramios mažos Suomijos gali reikšti pradžią visos Euro
pos “krucijato” (kryžiaus karo) prieš komunizmą. Iš nes nepripažysta logikos moksišokimai tankiai reiškia pražūtį didelėms valstybėms. slo. Antra, tarp Suomijos ir
Išsišoko Lenkija, išsišoko Vokietija, ar tik neatėjo Sovietijos santvarkų didelis
eilė ir Rusijai susidurti su savo išsišokimo pasėkomis? skirtumas. Suomijoje laisvi
Gandai apie prasidedančius kad ir mažus neramu rinkimai nuo 1919 metų ir gy_
mus pačioje Rusijoje ką nors reiškia. Dėl šio kad ir ventoj ai pasirinkdavo tokią
mažo karo prieš Suomiją Rusijos viduje gali pradėti valdžią kokios Suomiai norėda
kilti suirutės. Sukilimams ir Stalino galybei versti Ru vo. Paskutiniai rinkimai, pa
sijos ribose medegos ir norų yra labai daug. Lai tik sak Keleivio, įvykę 1936 me
tais, davė socialdemokratams
jie kiek nors pasijunta laisvesni.
Suomija pasiūlė Maskvai pradėti taikytis, tačiau 83 vietas, valstiečiams 53, šve
komunizmo carai atsisako. Dar keistesnis yra Moloto dams 21, unijų atstovams 20,
vo porinimas buk Rusija su Suomija “nekariaujanti”, tautininkams 14, kitiems 9. Jo
buk Suomijos “liaudies” “valdžia” sutinkanti su visais kių kraujo praliejimų, jokių
partijų persekiojimų Suomijo
Maskvos reikalavimais.. . .
Ši nerimtų žmonių komedija gali tuoj pasikartoti je nuo 1919 metų nebuvo.
pačioje Rusijoje: kas nors turės gana drąsos padaryti O Sovietijoje? Ten ne tik
sutartį su Stalino priešais ir paskelbti pasauliui kad badu numarinta trys milijonai
Stalino sovietai jau neegzistuoja....
Ukrainiečių, nenorėjusių Stali
no žemės reformos (kolchozų),
bet apie penki milijonai nu
į bado ir-šalčių karaliją
DRITŲ garsus valstybininkas, Lloyd George, išėjo at- grūsta
Sibirą sunkiems darbams. So
virai prieš Lenkiją. Nors kai kurie, gailėdami par vietijoje jokiai partijai nėra
blokštos šalies, švelniau apie ją išsireiškia, Lloyd George laisvės, ir nėra laisvų rinki
nukalba gana atvirai. Jis rašo:
mų. Be to, ten per paskuti
“Suomijos užpuolimas sukėlė gilesnį atgarsį nuošir nius tris metus ėjo toks valy
daus pasipiktinimo negu užpuolimas Lenkijos. Lenki mas kad tūkstančiai geriausių
jai užuojauta nebuvo visuotina. Demokratijos simpa komunistų ir gabių vadų tapo
tijos buvo prarastos dėl Lenkų tokio gudraus ir klastin sušaudyta.
go militariškos juntos užgrobimo Lietuvos miesto Vil
niaus nuo savo silpnesnio kaimyno; po to atėjo vėlesnis Tokiu budu, nei musų kairieI

New York Times paskelbė
žinių apie Estijos vado, Gene
rolo Laidonero buvimą Mas
kvoje šiomis dienomis.
Pirmutinė žinia (Gruodžio
7 d.) sakė kad jis atvykęs pa
sitarimams. Kita žinia pasa
kojo kad Rusai Gen. Laidonerį
ir jo karininkus labai puikiai
sutikę. Jam pietus iškėlęs pats
karo komisaras Vorošilov, ir
bankete dalyvavęs Stalinas ir
Molotov.
Gruodžio 11 žinios sakė kad
Gen. Laidoner iškėlęs pietus
Vorošilovui, Molotovui ir ki
tiems. O Gruodžio 15 d. Mas
kvos laikraščiai įdėję padėkos
telegramus, kuriuos Gen. Lai
doner pasiuntęs Molotovui, ir
kuriose prašė išreikšti jo “gi
lią pagarbą Stalinui”.
Koks tų pasitarimų tikslas
buvo ir už ką Laidoner pager
bė Staliną nei viena keturių
žinių nepasakė.
Chicagos Tribūne korespon
dentas, kuriam tikėti pavojin
ga, nes jis ne kartą žinias iš
piršto laužia, pasakoja buk ir
Lietuvos Gen. Raštikis su Lat
vijos Gen. Balodžiu buvę pa
kviesti į Maskvą. Times šių
nemini.
Tfibune pasakoja buk Rusai
reikalavę Estų paleisti savo
Šaulių sąjungą ir gal, sako, to
paties reikalausią iš Lietuvos
ir Estijos. O jei ne — ati rei
kalausią pripažinti “demokra
tinę” Suomių valdžią, kurią
komunistai sukurė.
To atsilankymo tikrų prie
žasčių, tačiau, tenka palaukti
iki ateis pilnesnių ir teisingų
žinių.

Lenkų Dovanos Vilnie
čiams Giminėms
Be visuomeninių aukų Vil
niečiams, Lietuvos Konsulatas
Čhicagoje yra gavęs ir kablegramais išsiuntęs į Lietuvą
$1,075.00 asmeninių arba spe
cifinių dovanų. Tas dovanas
Konsulatui yra pristatę keli
Čhicagoje gyveną Vilniečiai.
Kitos bei mažesnės Lenkų
ir žydų dovanos Vilniečiams
eina įvairiomis perlaidomis be
tarpiai. Tai sveikintinas ir
gražus reiškinys.

begėdiškesnis įvykis jų pasielgime kuomet Vokiečiai pa
skerdė Čekoslovakiją. Lenkai ne tik kad nedavė jai
pagalbos, bet net patys reikalavo sau skanaus kąsnio iš
to lavono.
“Tas viskas atšaldė užuojautą Smigly-Rydzo val
džiai. Tokios dėmės nėra ant Suomijos tautos garbės.
Jie kovojo už savo liuosybę, bet niekad nesikėsino ant
savo kaimyno žemių nei laisvės”.
Toliau Lloyd George privedžioja kad Sovietų puo
limas ant Suomijos tikrenybėje buvo taikytas Vokietijai.

DUSUOS puolimas Suomių papiktino visą dorą žinoniją. Stalinas Amerikos spaudoje karikatūrose vai
zduojamas milžinu gorila užpuolusiu mažą žmogelį-Suomiją, ir visaip kitaip. Tik tokiais ir visokiais kitais bu
dais ir tegalima išreikšti pasibjaurėjimą pasielgimu to
kių valdovų kurie panaudoja savo visą brutalškumą
prieš mažą šalį, įsitikinę kad nebus kam užstoti ir ži
nodami kad pati užpulta šalelė nepajiegs apsiginti.
Daug dorų komunistų meta komunistų partiją.
Musų gi komunistų spauda visu savo fanatiškumu
gerėjasi raudonosios armijos žygiais ir laimėjimais,
ir tiki kad raudonoji armija tik pliekia ir pliekia Suo
mius. Tuo mastu imant, Suomija butų buvus jau visa
kelis kartus užimta kaip musų komunistų spauda savo
akliems sekėjams nurašom. Atsimenam kaip rašydavo
apie “laimėjimus” Ispanijos lojalistų....
AMERIKOJE nekurie mano kad dabartinis Stalino užsimojimas prieš mažas kaimynes šalis yra jo sva
jonė įžiebti karo ugnį plačiai Europoje, kad paskui, po
visko, komunistai galėtų pasinaudoti karo pasėkomis,
kaip krankliai kritusiais gyvūnais ir žmonėmis naudo
jasi.
Suprantama, Maskvos carai niekad neišsižadėjo sa
vo didelių svajonių sukomunistint visą pasaulį. Hitle
riu jie pasinaudojo todėl kad jis buvo silpniausias ir į'
bėdą pakliuvęs. Maskva pasigrobė daugelį tų žemių į j
rytus nuo Vokietijos, kurias turėjo užsibrėžęs pasiimti’
Hitleris.
t
Tačiau,-pačios stipriausios šalys Europoje ir Azįio-i
je yra komunizmui priešingos ir jos^ras budus tai plė-i
gai kelius užkirsti, kada ateis reikalas.
j

PIRMYN I KOVĄ!
(Maironis)

Pirmyn į kovą už tėvynę,
Už brangią žemę Lietuvos!
Garbė tėvams kurie ją gynė
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus
Atremti priešo puolimus!
Už musų žemę numylėtą,
Už bočių milžinų kapus,
Už brangų vardą paveldėtą,
Kursai garsus pasaulyj bus
Palaimink, Viešpatie galingas,
Lietuvių pastangas teisingas.
*

Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę,
Už brangią žemę Lietuvos!
Ją bočių bočiai amžiais gynė,
Už ją ir j u vaikai kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus
Atremti priešo puolimus.

Kur senas miestas Gedimino,
Kur eina Nemunas platus,
Kur musų Vytį priešai žino,
Kas drys užpulti tuos kraštus?
Palaimink, Viešpatie galingas,
Atremti audras pragaištingas!

SENI KALĖDŲ PAPROČIAI
Seni padavimai apie Kalėdas — Dievas Ubago rolėje Jieško Gerų Žmo
nių. — Aukštaičių, Dzūkų ir Žemaičių Kalėdinės Dainos
TAU iš senovės Lietuvių liaudyje Kalėdos yra
viena mėgstamiausių švenčių. Jos yra la
biausia laukiamos, ypatinga nuotaika sutinka
mos, iškilmingai ir romantiškai apeigoj amos ir
linksmai, šauniai visur švenčiamos.
Išdalies tai yra dėl to kad, Lietuviams ap
sikrikštijus, pati pirmutinė krikščioniška šven
tė, kuri Lietuvoje buvo įvesta, bažnyčios ir val
stybės pripažinta, ir visiems švęst privaloma,
buvo Kristaus gimimo šventė Gruodžio 25 d.
ši krikščioniška šventė Lietuvių liaudyje
greitai prigijo dar ir dėl to, ji supuolė su se
novės Lietuvių labai iškilmingai tuo pačiu me
tu (Gruodžio 22-26) švenčiama saulės gryžimo
švente arba senobiškomis Kalėdomis. Tuo me
tu Lietuviai žemdirbiai jau būdavo baigę visus
rudens darbus, todėl turėjo laiko pailsėti, švęs
ti ir pramogauti. Saulės gryžimo šventė arba
Kalėdos senovės Lietuviams atstodavo Naujus
Metus, kurių jie nešventė. Kalėdų metu jie
kaldavo į gryčios sienas žvėrių ragus arba
ąžuolinius kaištelius, kuriais atžymėdavo metų
skaičių, šeimos narių amžių ir įvairius žymes
nius įvykius. Be to, krikščioniškų Kalėdų švel
nios, romantiškai mistiškos apeigos labai atiti
ko Lietuvių būdą, jų dvasią, todėl jos ir buvo
visų labai pamėgtos.
šis Kalėdų švenčių pamėgimas pasireiškė
ne tik gražiuose ir gausiuose liaudies kalėdi
niuose papročiuose, bet ir ryškiai jis atsispindi
Lietuvių tautosakoje — dainose, pasakose, pa
tarlėse, priežodžiuose, myslėse — visoje turtin
goje liaudies kūryboje. O iš liaudies dvasinės
kūrybos nemažai kalėdinių siužetų ir minčių
pasiskolino ir Lietuvių poetai bei rašytojai.
Liaudies kūryboje kalėdinių motivų itin
gausu. Plačiai žinoma yra pasaka apie tai kad
Kalėdų naktį šuliniuose vanduo pavirsta į vy
ną. žinoma, tai atsitinką vidurnaktį, lygiai 12
valandą. Tos pasakos yra labai daug variantų.
Vienas, vyno belaukdamas, užmigo ir įkrito į
šulinį. Kaž koks godišius, kuris vyno laukė, įli
pęs į šulinį jame ir prigėrė. Trečias pataikė
momentą ir prisisėmę pilną kibirą vyno, ku
riuo per šventes vaišino visus kaimynus. Dar
kitas iš to sumanė biznį padaryti ir pripylė vy
no visus kubilus bei statines. Bet kitą rytą ra
do tik vandenį.
Dar populiaresnė pasaka apie gyvulių kal
bą. Kalėdų naktį, lygiai 12 valandą, visi gyvu
liai pradedą kalbėti žmonėms suprantama kal
ba. Jie pasakoją apie savo vargus, blogus ir
gerus šeimininkus, jų slaptus darbus, sumany
mus, santikius su kaimynais. Kas tą momen
tą nutaiko gali išgirsti gyvulių kalbą, sužinoti
daug paslapčių. Ir vėliau toks visada gali su
prasti ką gyvuliai kalba. Tačiau tik nedauge
liui pavyskta gyvulių kalbą išgirsti ir visai nie
kam nepavyksta išmoktą gyvulių kalbą išlai
kyti.
Tose kalėdinėse pasakose yra labai daug
sąmojaus, juoko ir savotiškos didaktikos, pamo
kinančių motyvų. Nebūti godžiam, smalsiam,
ne j ieškoti negalimo, neplepėti niekų, nenorėti
būti gudresniu už kitus ir tt.
Gražios yra kalėdinės pasakos apie raga
nas ir vilktakius. Kalėdų naktį raganos, apsi
žergę šluotas, išlekia pro kaminą ir dumia į
sąskrydžius. Todėl jei norima ragana sugauti
reikia uždaryti kaminą jai išlėkus. Gryžus, ji
pro kitą vietą į namą negali ineiti, todėl turi
tupėti ant stogo ir šauktis žmonių pagalbos.
Pasakose ir minima šimtai nuotikių kaip tokiu
budu raganos buvo sugautos ir pažintos, o vė
liau gerai išplaktos.
Su velniu derybas padarę vyrai Kalėdų nąktį pasiverčia vilkais, išbėga prie kelių ir užpul
dinėja žmones, gryžtančius iš Bernelių mišių.
Tačiau tą naktį ir juos galima sugauti ir at
versti į žmones. Mat, vilkatakiai paprastai gryžta tomis pačiomis pėdomis. Todėl suradę jų
pėdas atsineša šalto vandens ir šermukšninę
lazdą ir laukia. Kai vilktakis bėga atgal, už
pila jam ant nugaros šalto vandens. Pabaisa
tuojau sustingsta ir negali pabėgti. Tada dro
žia jam tris kartus su lazda ir — vilktakis vėl
pavirsta žmogus. Pasakose tokie “įvykiai” la
bai gražiai nusakomi.

Kalėdų naktį ir Dievas vaikščioja po žmo
nes žilu seneliu pasivertęs. Ta proga jis išban
do žmonių širdies gerumą, patiria jų duosnumą, gerus ir blogus darbus. Kur jo, sušalusio
ir pavargusio, nepriima į nakvynę, neleidžia pa
sišildyti, neduoda išmaldos, ten jis ir savo pa
laimos nepalieka. Dievas senelis apsiima išpil
dyti visus žmonių prašymus. Tačiau gobžai ir
šykštuoliai dažnai nusvyla nagus.
O štai kalėdiniai priežodžiai, patarlės:
Per Kalėdas ir rankovė midų geria.
Pei’ Kalėdas ir ubago barzda taukuota.
Kiaulė ir per Kalėdas nesiprausia.
Liesos kaip čigono Kalėdos.
Blogas gaspadorius kuris per Kalėdas sė
di prie stalo vienas.
Kas rugiapjūtėj jieško pavėsio tas per Ka
lėdas jieško duonos.
Kad ne vargai, bėdos — visada butų Ka
lėdos. .. .
Liaudies dainose taip pat dažnai minimax
Kalėdos. “Per Kalėdas gera gerti, yra laiko pa
girioti; man nereikia tvoros tverti, nei naktygonėn nujoti”, dainuoja Biržėnas naminio alu
čio pritraukęs.
Rokiškėnai berniokai, gryždami į tėviškę,
dainuoja apie gerus ar blogus buvusius savo
šeimininkus: “Koks gaspadorius, toks ir zaplotas, vietoj paviržio — šluotražio kotas”. “Gaspadinė kaip pelėda, duos paviržio ant Kalėdų:
bernui šarką, mergai varną, piemenėliui žvirb
lio sparną”.
Ir visur Aukštaičiuose per Kalėdas skam
ba: “Per adventą dvasią šventą, per Kalėdas
opapa!”
Seniau, Rusų laikais, prieš Kalėdas paleis
davo’ iš kariuomenės atitarnavusius kareivius.
Bet pasitaiko karas ir namiškiai nesulaukia sū
naus ar brolio. Ir tą liūdesį išlieja dainoje:
“Jau ir Kalėdos šventos atėjo, musų brolelis
gryžti žadėjo. Oi, nesugryžo iš svieto galo,
verkia močiutė už balto stalo....” Ir merge
lė berneliui viliokėliui dainuoja: “Pagalvok, ber
nyti, per visą adventą, ar bus tavo meilė visada
taip šventa? Kai ateis Kalėdos, suskambės
cignoriai, ar vesi už rankos prie švento alto
riaus ?”....
Dzūkuose galima išgirsti: “Per Kalėdas,
per Kalėdas šoka boba, šoka diedas. Muzikontas polką groja, seni, jauni turavoja.” Atseit,
visuotinis džiaugsmas ir linksmumas. Arba vėl
apie piršlybas: “Kai tik sulaukiau Kalėdų ryto,
radau žirgelį jau pakinkytą. Važiavau kitą,
pas mergužėlę dar nelankytą”.
žemaičiuose galima ir dabar išgirsti Kalė
dinių dainų, kuriose supinta liaudies gyvenimo,
švenčių pramogų ir tikybinių motyvų, štai vie
na iš jų:
Trys varpeliai suskambėjo,
Sveiki gyvi, kaimynėliai,
Dideli ir mažutėliai.
Jėzus Kristus jau atėjo.
Atėjau iš sodžiaus galo,
Sėdau už Kalėdų stalo.
Sveikas, Petrai, sveikas, Rokai,
Jus, sveteliai, ne pijokai.
Gieda Jurgis ir Dzidorius,
šokinėja gaspadorius.
Taigi, Kalėdų šventės jų papročiai, apeigos
ir pramogos labai ryškiai atsispindi visose Lie
tuvių liaudies kūrybos srityse.
J. Sakalas.
(“Sekmadienis”)

VALGIŲ
GAMINIMAS
ir Namu Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit uDirvoje”
6820 Superior Avė,

Cleveland, Ohio

DIRVA
Daugelis Lietuvių reikalau
ja atskirti Bažnyčią nuo Val
stybės. Puikus dalykas! Bet
dabar dar svarbiau yra atskir
ti dolarį iš musų kišeniaus V;iniečių pagelbėjimui!

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Linkime visiems savo
geriems draugams
LINKSMŲ KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ 1940 METŲ

KLESOS SOVIETŲ
ARMIJOJE

Skaičiau laikraščiuose kad
Maskva pasiuntė į Suomiją sa
vo trečios ar ketvirtos klesos
armiją, ta gavo gerai į kailį.
Dabar pasiunčiama Suomius teriot pirmos klesos armija.
Na tai jau laikas Sovietuose
pradėt revoliuciją už lygybės
grąžinimą. Net prie caro ne
buvo tokių klasių skirtumo.

i

Lietuvos Artilerijos batarejos Vilniaus gatvėse.

KO SIEKIA ITALIJA?
Amerikos laikraščių rašyto
jas Paul Malio n šitaip įdomiai
rašo apie dabartinį Suomių-Sovietų karą:
Stalino smūgis Suomijai pla
čiai perplėšė Hitlerio aukštą
ją vadovybę. Skilimas tarp
Goeringo ir von Ribbentropo
nuo menkų asmeniškų nesuti
kimų už politikos eigą per
plyšo per visą Nazių partiją.
Tie 50 karo lėktuvų kuriuos
Mussolini pasiuntė oru į Suo
miją kariauti prieš Rusiją,
skrido per Vokietiją ir buvo
nusileidę Vokietijoje pasiimti
daugiau kuro. Tą atlikti ga
lėjo' tik su sutikimu atsakin
go Vokietijos valdininko. Vie
natinis valdininkas kuris turi
teisę išduoti kam nors gasolino kurą Vokietijoje, kas taip
labai taupoma lyg auksas viso
je Nazių žemėje, arba pavely
ti svetimiems neutralės šalies
kariškiems lėktuvams nusileis
ti ant Vokiečių žemės, yra Vo
kietijos Oro Ministras Her
mann Goering.

Hermann visada buvo arti
mas Mussoliniui. Jisai nuka
lė tą dabar sulenktą ąšį. Pri
pratęs turėti diplomatiškas ato
stogas Italijoje, jis ten buvo
nuvykęs prieš pat karo prasi
dėjimą. 'Kiekvienas užsienių
diplomatas esantis Berline žino
kaip Goering susirūpinęs kas
gali atsitikti iš priežasties von
Ribbentropo (Vokietijos užsie
nių reikalų ministro) sutarčių
kurios suteikė Stalinui per
daug galybės. Goering rodo
didelį nenorą įsileisti Aziją į
Europą.
Kokių pažiūrų laikosi Hitle
ris niekas nežino. Diplomatai
bendrai tik žino kad von Ribbentropas įvėlė jį į karą dėl to
kad užsienių reikalų ministras
netikėjo jog Britanija stos ka
riauti. Hitlerio tylėjimas nuo
to kai raudonieji įsiveržė į
Suomiją reiškia tiek pat susi
maišymo kaip ir įvairus prane
šimai iš Berlino, kurie skelbė
vieną dieną kad Vokiečiai siun
čia ginklus Suomijai, o antrą

Švenčių
L

dieną kad viskas tarp Maskvos
ir Berlino yra geroje tvarkoje.
Gal būt Hitleris patenkintas
leisti Goeringui lošti vieną pu
sę, o Ribbentropui antrą, bet
tas negalės tęstis visada. Nie
kam nesuskaudėtų galvos jei
gu von Ribbentrop butų pa
prašytas išeiti, arba butų iš
mestas, iš Vokietijos kabineto
kada nors apie pavasarį.
Milžiniški nepasisekimai rau
doniesiems pirmas dvi savai
tes jų užpuolikiško karo Suo
mijoje dabar dar negalima at
sverti teisingai. Maža Suo
mių kariuomenė vis atsimušė
kelis kartus didesnei užpuolikų
armijai.
Smarkus oro bombardavimai
pirmas dvi dienas manyta su
kelti Suomiuose išgąstį, bet jie
matyt tos komunistų minties
nesuprato. Pačioje Suomijoje
komunistų radosi mažiau negu
Maskva tikėjosi. Gal .būt Suo
miai komunistai tik garsiai rė
kavo ką jie gali padaryti, bet
kai bombardavimas prasidėjo
jie sulindo į duobes. Ežerai
gana neužšalo Rusų armijai
per Suomiją marguoti.

Oras

GERB. ASILAS atsimena
kaip, būdavo, Tautų Sąjungos
susirinkimų puikioji salė Genevoje net skamba nuo Litvięiovo perkūniškų kalbų prieš
agresorius (užpuolikus).
O
dabar, to paties Litvinovo ša
lis tapo išmesta iš Tautų Są
jungos pro duris už tapimą
agresorium.
O tempora, o mores! Arba,
tai laikai, tai žmonės!

Dėkojame už jūsų paramą
praeityje ir pasitikime jū
sų prielankumo ateityje.

V'
RŪPINKIS APIE KELNES

Klyvlando advokatėlis “Elzė”
kiša savo ilgą nosį į kitų rei
kalus iki tiek kad net pradėjo
rūpintis kodėl Dirvos bendro
vės šėrininkai negauna divi
dendų.
Reikia to mizerioko paklausti
kodėl jis nepasirūpina kad jo
gazietėlės bendrovė nupirktų
jam nors kelnes už “redagavimą”.... Iki šiol vargšas dirAmerikonas Ripley sakydavo ba-šmeižia kitus, ir vis dykai.
kad Lietuva buvo vienintelė
valstybė kurios sostinė buvo
kitos valstybės ribose. Dabar
RAUDONOJI Vilnis pradėjo
tą vietą užėmė Lenkija, kurios rūpintis kad Lietuva įsileistų
sostinė Prancūzijoje. Mainosi į savo ribas tą raudonlapį, dėl
rūbai margo svieto, Maironis to kad Amerikos Lietuviai kosakydavo, arba, nekask kitam munaziai užgiria Stalino poli
duobės.
t V. tiką. .. .
Bet iki šiol, ir po šiai dienai,
ta pati Vilnis triubija prieš
Jurgis Durnelis, pasiskaitęs dabartinę Lietuvos vyriausy
žinių apie karą Suomijoje, »su- bę, ir Gruodžio 18 d. sako:
“Mes neužmiršim Gruodžio
posmavo:
17 dieną, 1926 metų”.
Stalino narsieji vyrai
Taigi tas raudonlapis, norė
Ima Suomiją nagan:
damas perversmo Lietuvoje, ti
Tris žingsnius padaro
kėdamas ir skelbdamas kad ten
priekin,
turi būti įvesta “liaudies” valO penkiolika atgal.
džia, nori kaip ta davatka patekti į dangų, nors nuo altoriaus bažnyčioje kiaušinius vaMASKVA rezignavo iš pa- gia.
Supa Garba.
saulinės revoliucijos vado vietos, ir pasaulio darbininkai re
zignaciją mielu noru priėmė.
Amerikos komunistai, sako,
neboikotuos Vokietijos prekių.
Kas iš to? Jie neturi pinigų
jų pirkti, o Vokiečiai neturi
ko parduoti.

A. S. Bartkus, Lietuvis Fotografas

1197 East 79th Street

HEnderson 3535

pasitaikė blogas užpuolimams
iš lėktuvų.
Pagaliau, nėra įrodymo kad
raudonoji kariuomenė turėjo
tokį norą tam užpuolimui. T'ai
buvo šaltas, klampus, nepato
gus ėjimas prieš šalį labai pasiryžusią ginti savo namus.
Niekas čia nedėtų penktuko
lažyboms kokios gali būti paPAJIEŠKAU savo sūnų Po
sėkmės, Nėra galimybės matuoti komunistų sugliarimo ir vilą Kuisį, gyveno Nova Gra
nada, Sao Paulo, Brazilijoje.
Suomių patriotizmo.
Iš Lietuvos Sartininkų p., Tau
ragės ap. Aš, jo motina, atvy
Į š. Ameriką. Jei kas žiDIDELĖ LIETUVIŠKA kau
notu kad jis miręs, prašau bū
tinai pranešti, ilgai negaunu iš
jo žinios. Rašykite:
Eleonora Kuisienė
C. Pakeltis Pharmacy 17414 Neff rd. Cleveland, O.
U. S. A.

VAISTINE
1117 East 79th Street

(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokią li
gą, kaip tai nuo aštraus užsisenejusio Reumatizmo, nuo įvairią
žaizdą, dedervinią, vidurią nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytišką nusilpnėjimą, viso
kią lytišką ligą, nerviškumo, ne
migęs ir kitokią.

C. Pakeltis Vaistine
Cleveland, O.

1117 E. 79 St.

Mes kurie operuojame gatvekanus ir motorinius kočus norim išreikšti savo padėką
ir gerus linkėjimus Clevelando žmonėms
šventės sezonu.

Šymet mes norim jausti kad musų linkė
jimai išreiškiami daugiau reikšmingu bu
du, naujais motoriniais kočais, kurie dabar
paleidžiami į tarnybą musų linijomis.

Mes esam dėkingi savo rėmėjams už jų
mandagumą ir linksmumą šiuo laiku. Vi
sos musų galimybės teikti gerą patarnavi
mą panaudojama šiuo didžiausio judėjimo
metu. Mes trokštame kad iki ateis kitos
Kalėdos musų sąlygos leis mums padaryti
patarnavimą dar labiau- patobulintą ir pa
greitintą.

Su geriausiais linkėjimais Smagioms Ka
lėdoms ir Laimingiems Naujiems Metams.

The Cleveland Railwav Co

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

SS

Skaidės

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

Visai savo šeimai
ir nuo jos

THE STONEMAN CO.
Plumbing Supplies — Hardware
Paints

7110 Superior Avė.
HEnderson 1759

.

(51)

STATĖ
WINDOW SHADES

~

I

VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades)

Į

~
~
=
E

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

S

E

HEnd. 2149

® 1248 E. 79 St, ®

J, Pečiulis. Sau.

3

|

APDRAUDOS REIKALE

|

Mes ess»n 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
~
IS

P. P. MUEIOEIS

Į

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

$

Kodėl nepatelefonuoti savo linkėjimus giminėms ir
specialiams draugams šį metą. Kiekvienas gali pa
sakyti keletą linkėjimo žodžių. Tai smagus nuotikis ir kaštuoja visai mažai. Long Distance kainos
būna žemiausios nuo 7 vakaro šeštadienį, Gruodžio
23 iki 4:30 ryto Antradienį, Gruodžio 26. Galima
pasikalbėti per 112 mylių tolumo tik už 35c, 180 my
lių už 50c, 300 mylių už 70c. šios kainos yra už 3
miliutų stotis-į-stotį šaukimų. Kalėdinės kainos gaunarnos kalbėjimams su Kanada, Alaska, Hawaii ir
Puerto Rito.

D T K V A
LIETUVOS GELBTOJAMS ir
LIUOSUOTOJAMS —
Musų tėvynei Lietuvai
Linkiu
KALĖDŲ

LINKSMŲ

ir
LAIMINGŲ

METŲ

NAUJŲ

1940

ALEKAS BANYS
VVS. Clevelando Skyriaus pirm.

Dėl Skelbimų

Į VIETINES ŽINIOS į
• OHIO BELL telefono kom
panija skelbia kad 1940 me
tais savo Įvairiems plėtimams
ir gerinimams Clevelando sri
tyje praleis $6,000,000.

ATTENTION!
XMAS

SPECIALS

Vandine Beauty Shoppe
7915 Wade Park Avenue
(Formerly 8001 St. Clair for
nine years)
Guaranteed Oil Permanent Wavse:
Machine—1.50 & up complete
Machineless 2.50 & up
Phone Henderson 3399
Mrs. D. Black
Helen Selickas

šiame Dirvos numeryje tel
pa specialiu sveikinimų-skelbimų nuo jūsų ir musų draugų.
Tai tų gerų biznierių prisimi
nimas apie jus, palinkėjimas
jums gero. Dirvai iš to irgi
yra naudos. Taigi nepykit kad
daug vietos užima skelbimai —
gal ne visi ir turėsit laiko per
šventes daug skaityti.
Remkit tuos biznierius kuriu skelbimai ir sveikinimai
telpa Dirvoje.
Administracija.

• DIRBTUVĖSE

Dirvos 25-to Jubilejinio Meto Atidarymo

Clevelande,

kuriose tik dirbama kokios ka
riškos reikmenys, Įveda špiegavimą, sekiojimui komunistų
ir nazių, kurie sutartinai pasi
ryžę dirbti sabotažavimui dar
bų, ypač jeigu praplis karas
prieš Rusiją ir Vokietiją.

f

OfiF" Su brangiomis Dovanomis Dalyvaujantiems Baliuje
/

PYTHIAS
CAFE
SENAS METAS

BAIGIASI!
Yra jau laikas planuoti
kaip geriau pradėti 1940
Naują Metą kad butų pa
sekmingas.

Vienas tikras kelias į pa
sekmę yra tai taupymas.
Jei taupai arba manai pra
dėti taupyti, dėk savo pi
nigus ten kur yra geres
nis uždarbis, šioje Įstai
goje dabar moka 3% ant
depozitų, ir Federal Insur
ance apdrausta kiekviena
knygutė- iki $5,000.

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n
6712 Superior Avė.
f

INSURED

I dovana- PHILCO RADIO - $55

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. Ciutelė
savininkai.

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

6824 Superior Avė.

ANSEL

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų
šešios Bowling Alleys

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

visokį

PHILCO
RADIO

ROAD

Didžioji Dovana—Philco Radio — $55.00 vertės

CAFE

I-IAN'S CAFE

I

/

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

I

i

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
DVI S ALI U KĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duąesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

PENKIOS metinės Dirvos Prenumeratos ir

DESĖTKAS kitokių vertingų dovanų.

K. Nekrošius, Savininkas.

2ra—Dovana — Puiki Floor

avalai

I

•J

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

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

Dirvos
I

Prenumeratoriams Vienas Bilietas DYKAI.

Daugiau po

25c.

Kitiems po 35c

LOUIS MAYER
641 0 St. Clair Avenue ‘

Du programai

Cleveland

■

KUR PIRKTI
© Ateikit pamatyti ir pasirinkti puikių Kalėdų
dovanų —
PILNIAUSIAS PASIRINKIMAS MOTERIMS,
MOTERIŠKŲ VAIKAMS IR VYRAMS
DĖVĖ.JAMŲ REIKMENŲ
Linkime Jums Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų.

ANTON A AZLOV.VR
6202 St. Clair Avė.

JACK’S MARKET
6601 Wade Park Avenue

ŠVIEŽIA MĖSA — VAISIAI — DARŽOVĖS
KEPTUVĖS DALYKAI
Mes Specializuojame daryme Naminių Dešrų.
Kainos pas mus žemos.

■
■

ĮSITĖMYKIT: Tą vakarą bus išpildyta DU programai:
Pirmas: lygiai 6 v.: Dirvos Jubilejinio Meto Atidarymui
Antras: lygiai 12 vai. nakties: Pasilikimui 1’940 Meto.

/

1940 Metų iškilmingas ir linksmas pasitikimas

idienį, Naujo meto išvakarėse

Pradžia 6:00 vai. O

GRUOD.DEC. J
Lietuvių Saleje
V

f £1

PI R VA

“Four Wives'

(HappyNewYeaf
117

1
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Linkime savo draugams ir giminėms.
Sveikiname visus savo draugus ir kaimynus ir linkime
L I N K S M Ų

KALĖDŲ

NAUJŲ

ir
LA I M I N G Ų

METŲ

Laim

PAT S TAVERN
|

METŲ

Lake

theatej

i

VACL. IR MARIJONA GECEVIČ1AI

,

1202 East 79th Street

JOHN O. MCWILLIAMS

Linkime visiems

COUNTY ENGINEER

Marė Yesienė

Petronėlė Jonilienė

NAUJŲ

(Valgomų daiktų parduotuvė)

Pasitikime Jūsų draugingumu ateityje.

1385 East 65th Street

KALĖDŲ

LINKSMŲ

L i n

ir
LAIMINGŲ

GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

Clevelande pirmą kartą pasirodys
filmą “Four Wives” Hippodrome
Theatre pradedant šeštadieniu, 23
Gruodžio. Tai yra pasėka veikalo
“Four Daughters” ir jame dalyvau
ja trys Dane Seserys, Priscilla, Rosemary, ir Lola, Gale Page, Claude
Rains, Jeffrey Lynn, May Robson,
Frank McHough ir Diek Foran. Su
jais dar yra šie žinomi artistai:
John Garfield, Eddie Albert ir tt.
Veikalas yra įdomus ir apima pa
prastas žmonių gyvenimo ypatybes.
Šioje filmoje keturios seserys per
gyvena savo margus gyvenimus.
Veikalas visapusiai Įdomus ir pa
tartina jj pamatyti.

•R

L i n k s m

kaimynams Lietuviams

ų

Kalėdų

ir
NAUJŲ

METŲ

J. C. BLASER - HARDWARE
6933 Superior Avenue

Du Nauji Veikalai

Penktadienį, Gruodžio 22, prade
dama rodyti Warner Bros. Lake
Theatre dvi naujos filmos.
i
Pirmutinė, 20-th Century-Fox paI vadinta “20,000 Men a Year”. Tai
j jaunų vyrų lavinimas skraidyti oru
ir paruošimas šių laikų būtinumui.
Filmą taip pat apima romansą.
Kita filmą yra tai “Private Deteetive”.
Dalykas einasi apie žudystės misteriją, kurioje vadovauja
mas roles turi Jane Wyman ir Dic
Foran.
Jums patiks abu šie veikalai, to
dėl pasistengkit pamatyti.

Savo klijentams ir prieteliams linkiu
L I N K S M Ų

ir

To All
Sveikiname visus savo gimines ir draugus ir linkime

LINKSMŲ

NAUJŲ

PETRAS P. MUL1OLIS
(Apdraudos ir nejudamo turto agentūra)
6606 Superior Avenue

K A L Ė D Ų

LINKSMŲ

Sveikinu savo draugus ir linkiu

ir

Siunčiame linkėjimus saviškiams Lietuvoje.

LAIMINGŲ

N AUJŲ

M ETŲ

LINKS M Ų
KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

FORMAL CLEANERS Inc

ALEX M1LLER DRY CLEANING
and TAILOR

Juozas Bindokas ir Sunai Sav.

1494 E. 79th Street

1023 Ansel Road

METŲ

linkime

METŲ

S. I R V. PROKOPAI

NAUJŲ

Visiems savo draugams, giminėms ir rėmėjams

KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ

LA I M I N G Ų

KALĖDŲ

(Lietuvis rūbų siuvėjas ir taisytojas)
Sveikinu visus savo drau-

Linkini visiems Lietuviams
musų rėmėjams ir
draugams

ir rėmėjus ir linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkiu savo broliams Lietuviams

KALĖDŲ

V

ir

ir

LAIMINGŲ

1910

Prie Superior

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ
LINKSMŲ

LAIMINGŲ

1283-91 East 74th St.

1940

METŲ

C. PAKELTIS
1117 E. 79th St.

Lietuviška Vaistinė

METŲ

Sveikiname savo draugus ir kaimynus

H E L D’ S F U R N I T U R E
6900 Superior Avenue.

priešais Lietuvių Salę

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ

1940

STONIS RESTAURANT
6821 Superior Avė.

Kazys Stonis, Savininkas

SUPERIOR TAVERN
Mr. ir Mrs. P. Kubilius, Sav.

Visiems musų rėmėjams,
draugams ir giminėms
linkime

HAPPY NOT W

6528 Superior Avė.

Linkiu savo draugams ir pažystamiems
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ

ANDRIUS URBŠAITIS

METŲ

Lietuviška plaukų kirpykla

LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime visoms musų
rėmėjoms

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ

ir

LAIMINGŲ

1940

7013 Superior Avė.

Savo daugybei draugų ir pažystamų Clevelande
ir kituose miestouse linkiu

METŲ

LRKSA. 178 kuopa priešmetiniame susirinkime i valdybą
1940 metams išrinko: pirmi
ninku — Veroniką žintelienė;
A. Bernotavičius, padėjėjas;
rašt. J. Sebestinas; ižd. — V.
Slesoraitis.
Susirgo Dirvos skaitytoja p.
M. Martusevieienė. Linkėtina
I greitai
pasveikti.
Savo vardines šv. Barboros
apvaikščiojo p. B. Palionienė
ir B. Prospaliauskienė.
Jaunuolė p-lė Vanda Slivinskaitė turėjo atostogas, pralei
do New Yorke. Ji tarnauja
orlaivių agentūros raštinėje.
Kompanija jai nemokamai su
teikė kelionę į New Yorka or
laiviu, ir apmokėjo atostogas.
SLA. 354 kp. priešmetiniame
susirinkime išrinko valdybon
1940 m. šiuos: Pirmin. — L.
Glinskis; padėjėju J. Sebesti
nas; užrašu rašt. A. Aleknie
nė; fin. rašt. — J. Ramoška;
ižd. — K. Prospaliauskas.
Kuopa savo susirinkimus
laiko buvusioje Lietuvių šv.
Petro bažnyčios salėje, prie
Birutos gatvės.
Kalnas.
SVEIKINIMAS. Su Kalėdų
šventėmis ir naujais metais
.sveikinu Dirvos redaktorių, io
bendradarbius, Dirvos skaity
tojus ir rėmėjus. Taipgi p.
O. Karpienę, kuri taip vaiz
džiai aprašo savo Lietuvoi ap
silankymo įspūdžius.
Sveikinu visus Akrono Dir
vos skaitytojus ir visus Lietu
vius.
S. Rodavičius.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
Matilda Smith, Sav.

I. S AM AS-J E WE L E R

7011 Superior

6704 Superior Avenue

nams Lietuviams

FELIKSAS BARANAUSKAS
895 East 128 St.

Visiems musų draugams Lietuviams linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ

ir

1940

METŲ

LAIMINGŲ

tinrs

1940

METŲ

PYTHIAS CAFE
J. Verbyla, A. Ciutelė, Sav.

E. 156 Stheet

8101 Pulaski Avenue

PORTAGE MARKETS
Linki visiems Lietuviams
savo draugams
LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime visiems

ir

LAIMINGŲ

1940

METŲ

MUSŲ PARDUOTU VĖS:
7018 Superior Avenue
7040 Wade Park Avenue
1407 Hąyden Avenue
8702 Hough Avenue
1611 E. 79th Street
10324 St. Clair Avenue

Kalėdoms
NEW DEAL
BAKERY

kitur.

LINKSMŲ KALĖDŲ

LA1MINGŲ

YEAH 5
BEST UISHES

ir

1940

METŲ

I 940

JUOZAS ir ONA BLAŠKEVIČIAI
1168 East 77th Street — Kampas Donald
•

M

j?- A- M 4 M M M:T 4E2M 41 4^

6612 AVade Park Avė.

Ši parduotuvė yra naujų
savininkų rankose, užlaiko
visokias geriausios rūšies
mėsas, geras groseriškas
reikmenis, taipgi šviežias
daržoves ir vaisius. (52)
Lietuviai ras čia sau geriausių
valgomų reikmenų.

Dirvą galima išsirašyti už
vieną dolarį — pusei metu.
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Sveikinam esavo draugus

ir gimines Clevelande ir

WADE PARK MEAT
MARKET

ADD1SON HARDWARE CO.
7318 Wade Park Avenue

MR. ir Mrs. B. VELIČKAI

HM.'
1940

Cleveland.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1940 METŲ

Rūbų Siuvėjas ir Taisytojas

linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ

17909 Maplecliffe Rd.

Visiems savo draugams ir prieteliams linkiu

Savo draugams ir kaimy

Visiems savo draugams,
rėmėjams ir giminėms
linkime

JONAS BRAZAUSKAS

♦

Lieloviški

Pyragai |

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
• •
4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

NEW DEAL DUONOS |

VISADA PRAŠYKIT 1®=
Pristatom tiesiog Į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
SKUBĖKIT!

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS

Ž

PHONE;

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

AVĖ.

-

CLEVELAND, OHIO

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

KARPIUS

DRAUGIJOS TRUMPA FINANSINĖ
we ahvays enjoyed the evenings
with a vvalk in the . lovely pine
woods, and then stopped in the
THURSDAY — AUG. 18
■•Kurhauzas” for coffee and to \vateh
This morning vvhen Aldona and the dancers or dance ourselves.
Lietuvių Taupymo ir Pasko atidarysi! savo sąskaitą čia.
Kaze came to wake us up they were
On Aug. 23, there was a farewell
los Draugija buvo suorgani
Lietuvių Banko finansinis l smiling and giggling for the put party for Major and Mrs. Narušis
zuota 1909 metais, tikslu pasi- stovis dabar yra stipriausias1 one over on us. Lašt night when with whom we stayed in Kaunas,
we went to bed we asked them to for the day finally arrived when
gelbėti vienas kitam įsigyti ne negu kada buvo. Nors bendra i awaken
us early enough to give us they wei^ ready to leave for an adjudamą nuosavybę, ir koks pel sąskaita 1923 mėtis buvo auk time to get the bus, būt they all venturous
trip to America. The
nas iš tos apivartos bus, pasi štesnė, bet aš turiu mintyje i begged us to stay one more day, week before they vvere ready to
now thev deliberately let us leave the Major vvorked frantically
dalint tarp įstaigos narių.
stiprumą tame kad dabar pa- ■ and
oversleep and it was too late for with finai arrahgements for shipNariu tampa tik tas kuris i skolos duodamos labai atsar- j the
bus had left two hour ago, as ment of the bronze bust of D r.
nusiperka šios draugijos Šerą, ‘ giai ir kad turim valdišką ap it was already 8 o cloek. There was Vincas Kudirka, which he was to
ir vien tik nariai gali gauti pa- , draudą. Valdžia atsargiai pri no way out būt to accept the situa- bring to Cleveland and present to
tion because only one bus a day the Lithuanian Cultural Garden i n
skolą, ko ir iki šiol prisilaiko-! žiūri visas musų banko opera- i leaves
Pasvalys for Panevėžys,, and Cleveland, a gift from the Karinin
cijas.
į
ma.
that one is at 6 in the morning, kų Ramove in Kaunas. Something
Čia musų pirmtakunai per Su pabaiga šių metų bus pa-į and another tlpng that heiped out .vent wrcng at the foundry with
matė reikalingumą Lietuviams siekta bendra saskaita • (As- j was a dūli drearv day, and it was the first mou’d for whcn the bronze
cooled it curled, and as the time
tokios įstaigos, ne vien kad sets) iki $840,000. Per 1939 raini'ng.
was short they had to work franti
A
neighbors
and
friends
came
metus
paaugom
arti
$100,000.
•
savitarpiai pasigelbėti, bet tuo
’n to keen us company and we en- cally to make another one. All of
patim ir apsisaugot nuo sveti Padaryta paskolų irgi už arti ;oyed talking and teliing stories. .he time the Major stayed at the
mų išnaudotojų. Tas pats prin $100,000; depozitų paaugo virš ; De ’’ M
IV! ra.
rs. Petrauskas kept busy foundry day and night, doing all
ar:ng special delicious meals he could to rush it so he vvould
cipas atitinka ir šiose dienose, $70,000. čia aiškiai pasirode
it seemed to me all we-* did be sure it was ready for shipment
kaip pirm 30 metų: Lietuviai kad ši įstaiga sparčiai auga, ir 1 all dav
vvith him wh.en he vvas
was ready to
w;
eat.
už savo sutaupytus pinigus, ir pasitiki kad su didesne Lietu In the
be^inning of the evening leave. This evening all his vvorr
.aikomus Lietuvių įstaigoje, ar vių parama tuoj paliks milijo- Į seme voung friends of the g-irls ries were over, he vvas happy; vve
came in and v/e all sat around the all wished them bot’n a happy jourtai taupymo sąskaitose ar pir ninė įstaiga.
and spent the evening talking
kę Šerus, turėjo didesnius nuo štai kaip Liet. Taupymo ir i table and sang old Lithuanian folk ney,
about America and the ivonders
songs,
v.-hile
we
ate
sweet
fresh
šimčius, ir dabar turi, negu Paskolos Draugija bujojo:
chcy would find there.
green cucumbers with honey.
kituose bankuose.
19 9 m. pabaigoje turtas Į About eleven olclock vvhen vve On Wednesday evening Aug. 24
6:30, a group of friends met at
Kaip jau visiems žinoma, siekė $1,300. Taip povaliai ji j went to bed we asked for an alarm at
to be sure vve vvould not miss the Kaunas railroad station to see
šiuo tarpu bankai moka už tau augo kad iki pabaigai 1918 m. I clock
the bus again. And so our visit the Major and Mrs. Narušis off
pomus pinigus pusantro, o dau turtas pakilo iki $150,600.
with hosnitable devoted Petrauskas on their trip to America. Bernice
and I bid them farevvell vvith a
giausia du nuošimčiu. Lietu Karo, laikais ir po karo dar- famil” ended.
oromise that we xvould be back in
viškoje įstaigoje moka tris bymetės metais paauka ‘mar FRIDĄ Y — AUG. 1*
Cleveland before they got there to
nuošimčius.
čiai: 1923 m. pasiekė $922,000 At 4:30 we werc up getting welcome
them, and especially be
Lietuvių Banko direktoriai sumą.
ready to leave Pasvalys, and short- cause we ourselves wanted to be
Bet ant nelaimės, laikai pra ly before six we left with the vvhole there to tvitness the’big event in
savo susirinkime Gruodžio 16
eseorting us to the bus sta- Cleveland, the presentation of this
d. vėl paskelbė kad mokės tre dėjo prastėti, ir dar prisidėjo family
tion.
was a most delightful grand gift to the Lithuanian Cul
čią nuošimtį už taupomus pi uždarymas su mums artimai visit andIt we
left Pasvalys and the tural Garden and the city of Cleve
nigus, ir vieną dolarį nuo kož- surištos kitos paskolos draugi-' Petrauskas family with lovely im- land.
We spent the remainder of this
jos, iškelta priekabių jieškoji-! pressions.
no dabartinio šėro.
In a coupe of hours we arrived in evening visiting the Notary of Kau
Man rodos kad kiekvieno mai, kas viskas nupuldė 1927; Panevėžys
we had lo change nas who had invited us with some
Lietuvio, ne tik vaduojantis metais musų įstaigą iki $763,-: busses to vvhere
continue on to Kaunas, other friends to his luxurious sixth
obalsiu “savas pas savą”, bet 000. 1929 metais vėl atsigrie-1 Panevėžys being one pf the larger floor apartment, which incidentaltovvns we had the ehoice of one of ly is the highest building in Kauir nesileidžiant svetimiems iš bta iki $910,000.
Kita bedarbė ir bankų užsi several busses for Kaunas, so we na s. We had seen many beautiful
naudoti ir tuo pačiu syk leisti
to take one at 4 o’clock. homes in Kaunas and this certainsave sužiniai nuskriausti, re:- darymas vėl nupuldo 1936 m. decided
This gavę us time to spend a few ly was one of the most luxurious.
kalas yra dėti savo pinigus į šią įstaigą iki $495,000.
hours vvith Mikalina and .Juozas There were about seven rooms, and
Po valdžios pastangomis vi Petrauskas, vvho had iived ’in Cleve each one spacious as a dance hall
Lietuvišką įstaigą. Pavyzdi?.:

turėdamas Lietuvių įstaigoje soje šalyje bankų pertvarky land a few years ago, and whom with shiny narąuet floors and mas
promised to visit when \ve came sive furniture. The bathroom yvas
$1,000 taupymui (denosit), čia mo, ir gavimo Lietuviškai įs we
through here on our way to Pas perfect in apnointments, vvith pure
jus uždirbai per metus $30, taigai valdiškos paramos, ji at valys.
v/hite tile vvalls and modem fixpenkiolika dolarių daugiau ne - sistojo ant stiprių kojų, ir vis We found Mrs. Petrauskas ex- turės, even the shower was glass
The kitehen too aws white
gu kitur. Tokį uždirbtą per eina aukštyn, ir, kaip pirmiau pecting u;-; and we had a pleasant enclosed.
talking over old times tile with modern shiny silvery sinks
viršį kiekvienas gali graži; i minėjau, šį metą užbaigiant afternoon
ir Cleveland and mutual friends. and chrome faucets, everything so
sunaudoti savo bėgantiems re - turtas pasieks apie $480,000. Mr.
is hersonnel mana bri<>ht and clean and modern to
Aš nuoširdžiai linkiu kad ger Petrauskas
kalams.
in the “Maistu” factory in the latest invention.
Our invitation was to partake
Panevėžys, and after vvorking liours
Kiek iš šaltų skaitlinių pa 1940 m. padarytų šią įstaigą he
came home for the lašt part of of a special variety of grapes (simimilijonine.
Reporteris.
sirodo, kurias žemiau matysit,
our visit. Then they vvent vvith us ' lar to California grapes) vvhich he
nekaip sekėsi iš pat pradžią
to the bus station to see us off, | grovvs in his own greenhouses, būt
Lietuvišką visuomenę suinte LIETUVIŲ MOTERŲ
and wė vvere on our way back to first he had a complete dinner for
us including an assortment of fine
Kaunas.
resuoti jų pačiu naudai. Gal RATELIO VALDYBA
Kaunas j imported fine French liųuors and
We
had
been
away
from
Lietuvių
Moterų
Ratelio
val

pirmiau buvo priežastis, ir' rei
We ended this delightful
a week būt it seemed such vvines.
kia sakyti rimta priežastis, ku dyba 1940 metams susideda iš] over
a long time, for even though we evening with bunches of luscious
ri tam trukdė, tai savo įstaigai šių:
enjoyed visiting vvith our relatives grapes the size of and color of
blue plums.
nepasitikėjimas kad tokia ma Marė Mišeikienė — pirm. j and friends in the country it was dark
had intendęd to leave Kaunas
Elena Baltrukoniutė — v. p. . a grand feeling to be "oing back on We
žutė negalės atlaikyti stiprių
Aug. 25, and go to Marijampole,
to Kaunas, for the next few days.
Eva
Petrai!
i
enė
—
sek
r.
konkurentų. Bet pasirodo kad
We vvill have to go to Marijampole būt we permitted Mrs. Babravičius
mažytė įstaiga geriau atsilai Stella Praškevičienė — Ižd. to visit my relatives on my fath- to persuade us to stay over anoth
day and spend it vvith her. Būt
kė už stipresnes: tą patys ge Gėlių komisija: Adelė Zubi-į er’s side and I mušt pay a visit ' er
vvithout fail tomorrovv we leave for
to
my
husband
’
s
relatives
vvho
reniutė,
Ona
Kančiutė.
rai žinot, ir Lietuviškoje įstai
Marijampole vvhere I have to visit
there.
goje kurie turėjo taupomas są Darželio Sąjungos atstovės..! side
It vvas already late in August my husband’s relatives who have
M.
Mišeikienė,
T.
Kersevičienė.
skaitas nepražudė nei cento,
and vve could sense the lull in i been vvriting to me asking when
išskyrus tuos kurie paklausę
Kaunas, most of the Americans had ■ I will come. then we mušt go out
already left. and others were seur- . to Oškasvilliai kaimas and Skaisįvairių spekuliantų savo kny ATSIIMKIT LAIŠKĄ
around making finai arrange- j čiunai, vvhere my aunt and cousins
Dirvos administraciioje yra I rying
geles pardavė.
from my father’s side have been
ments before leaving.
Dabar, kada turim valdišką laiškas iš Lietuvos nuo Onos' Occasionallv vvhen vve’d meet a i vvaiting for me all summer.
(To be continued)
apdraudą ant taupymų sąskai Kyederienės, iš Bartininkų, su | stray American on Laisvės Alėja i
vve
vvould
ask,
“
are
you
štili
here?
”
j
labai
neaiškia
pavarde
kam
jis
,
tos iki $5,000, tai čia saugu
The ansvver vvould be “just for a
mas yra lygus kaip ir visuose Clevelande priklauso. Adre- i day
or tvvo, I’m almost ready to !
DU BOIS NOTE
sas
bene
bus
7909
Utica
avė.
kituose bankuose kurie tik tu
leave.”
It vvas time for us too, ,
ar
tam
panašiai,
kuris
taipgi
1
to
make
reservations
and
prepare
ri tokią apdraudą. Todėl gi
The DuBois, Pa. Basketballers
: to leave dear Lithuania. The very are meeting such Lithuanian teams
svarbiausia kliūtis prašalinta, neaiškus.
thought of it alvvays made us sad | ąs the tougli Akronites, Cleveland,
ir tie kurie dar iki šiol neturė
so vve never talked much about it, Amsterdam, N. Y., Baltimore, Pittsjot Lietuvių Banke taupymo SVEČIUOJASI
hovvever we vvent to the Cunard, ton, Duųuesne, and Niagara Falls.
Charles Bills išvažiavo pas1 L.ne Offiee, seleeted our boat and ' This is a ^retty complete card, būt
sąskaitos nuoširdžiai prašomi
padaryti naujų metu pažadą- savo gimines į Du Bois, Pa., i sėt the date for our departure. j vve vvould štili lf/e to play a couple
We štili vvanted to be i n Kaunas j of other so-called toughies, especialrezoliuciją kad su 1940 metais šventėms.
for the big National holiday cele- lv the Youngstovvners and Daytonbration, the lašt big celebration of nites.
this jubilėe year, the 20th anni-1
Any Lithuanian team desiring a
versary of Lithuanian Independence I game or games vvith the DuBois
This celebration takes place on >' outfit please write to — Manager
September 8th.
George R. Waylonis, 817 W. WashThese next fevv days vve spent ington Avė., DuBois, Pa.
in Kaunas vvere uneventful and:
afterall I guess by novv vve too vvere (
JIEŠKAU brolį Juozą Beri
tired out. One evening vve decided (
to go to a movie, the one movie vve niką, išvykęs iš Lietuvos; 20
had seen during our entire stav in 1 metų, gyvena Kanadoje ar AnLithuania. There are several movie gilioje.
Skaudvilės par., Nohouses in Kaunas and they are cal- šalčiu k. žinančių, arba jo> paled “Kino”. The one vve vvent to
štai keletas iš daugybes reikalingų dalykų:
had seating for about 300 vvith red ties prašau atsilepti.
Urš. Bernikaitė-Petrulienė
seat covers, quite comfortable
Kaklaraiščiai
50c nlush
Marškiniai _ _ $1.00
and as nice a movie theater as 534 E. 143 St.
Cleveland, O.
visada maloni dovana. Dėžėse
gražus, visokių stilių, ii* aukš.
could be expected. The vvhole atpo 50 ir aukščiau.
mos^here and place nroner remind$1.95
Sveteriai
ed me of a small, vvell-kept neighPajamas
$1.00 borhood
Užsimaunami, zipper ir susisetheater. The pieture vvas:
Broadcloth, flanelette. ir aukš.
gami, nuo 1.95 ir aukščiau
an American talkie film vvith Rob- i
ert Montgomery and Rosalind Rusi
Kojines
už $1.00 sell. I kept my self busy trying
$1.00
Vyriškų
Kakliniai
to keep tract of vvhat I heard over
Visokių marginių, šilko ir vil
Moterišku
visokių marginių, šilko ir vilthe Vitaphone, then hurried to read
nos, visokių didumų vyrams.
noniai,
po $1 ir aukščiau
RUBŲ
the Lithuanian sub-titles that flashTaisymas
Skrybėles 2.95, 3.95 ed aeross the film as the pieture
$1.95
KELINĖS
Valymas
progressed.
It vvas fun to note
ir aukš.
Vėliausių madų ir spalvų.
Darbui ir šiaip.
the Lithuanian interpretation of the
action taking place; I mušt confess
Šimtai kitų dalyk ų tinkamų dovanoms
that many times I beeame confusGREITAS
and even though 1 heard the
Mes DUODAME ir iškeičiame EAGLE STAMPS. ed
PATARNAVIMAS
English spoken būt the sub-title
Painiam visą darbą
interpreted something so far from
iš jūsų namų ir prithe point I did not knovv vvhat it
statom gatavą atgal.
vvas all about for a fevv minutes
Telefonuokit
until I ignored the translation and
listened to the talkie. In Kaunas
HEnderson 3050
they shovv not only American talk
7010 Superior Avenue
ios, būt also films from Germany.
J. Bindokas ir Sunai, Sav.
I '£7g°Dvejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės
Russia, and England.
1194 East 79th Street
We made several visits to Mrs.
Babravičius in A. Panemune, vvhere

30 METU APŽVALGA

Dirvos 1940 metu pasitiki
mo ir jubilejinio meto atidary
mo balius ateina visu smarku
mu — bus jau tik už savaitės
laiko.
Ateikit užsimokėti savo pre
numeratą ir pasiimti sau ir
savo- šeimai tikietus Į tą balių.
Gaukit ir savo kalendorių
1940 metams.
Dirvos administracija atda
ra vakarais iki 9 vai.

VILNIEČIAMS PEL
NYTA VIRŠ $41.00
Pereitą sekmadienį, Lietuvių
Vaizbos Buto surengtose imty
nėse Lietuvių salėje, Vilniečių
pašelpimui, liko pelno apie $41,
kuris ir persiustas Lietuvos
Konsulatui persiusti į Lietu
vą.
Imtynės išėjo labai puikios,
kurie dalyvavo tiesiog gėrėjo
si Lietuvių imtikų narsumu.
Petras Baltrėnas ir Juozas Ko
maras, kurie padarė šias imty
nes galimas, sunkiai darbavosi
ir tą pati vakarą su savo prie
šais apsidirbti. , Komaras nu
galėjo už save didesnį nelabai
rangų Indijoną, o Baltrėnas
po labai smarkios ir atkaklios
kovos su sau visapusiai lygiu
ir smarkiu jaunu imtikų, Len
ku, jį sutrankęs, irgi parodė
savo viršų.
Refery buvo Jack Ganson,
Lietuvis imtynių renkėjas iš
.Buffalo. Programa vedė Vaiz
bos Buto pirmininkas P. P.
Muliolis; prie imtynių surengi
mo darbavosi Muliolis, Kar
pius, Brazauskas, Andersonas
ir kiti.
Publikos buvo gana daug,
nors galėjo dar ir daugiau sa
lėje tilpti. Mat, Lietuviai se
nai jau matė imtynes ir lyg
atšalo nuo jų.
MOKYKLOS VAIKAMS

Lietuvių mokyklos pamokos
per švenčių periodą nebus, se
kantis mokinių suėjimas Goodrich House bus šeštadienį, Sau
sio 6, nuo 2 vai. no pietų.
Pereitą sekmadienį, p. žiū
riu namuose įvyko tos mokyk
los mokinių tėvų susiėjimas,
aptarta nekurie klausimai.
Kurie Lietuviai gyvena arti
Goodrich House, leiskit ten sa
vo vaikus i Lietuviška mokvklą.
• NAUJŲ

M15TŲJ

laukiant.

Clevelande karčiamos negalės
pardavinėti stiprių gėrimų, nes
naujų metų išvakarė išpuola
sekmadienį. Apie tai praneša
valstijos svaiginančių gėrimų
viršininkai.
• WPA per Gruodžio mėnesį
į viešus darbus paėmė 6900 be
darbių.
Per 1939 metus iš viešų dar
bų ir iš šelpimo eilių pasitrau
kė virš 100,000 asmenų. Bet
į jų vietas kiti atėjo ir tam
panašiai. Bet tas parodo kad
ne visi ir ne visada būna be
darbiais.
VIS KITU BĖDOMIS
GYVENA

Tas advokatėlis, palindęs po
Elzės andaroku, savo rašinėji
mais įrodo savo ne tik kišeniaus bet ir dvasios bankruta.
Jis sumanė parašyt kad Dir
vos redaktorius iš savo skai
tytojų minta. Taip, Dirva vi
sada primena jos skaitytojams
kad jie yra Dirvos leidėjai ir
kad jie leidžia Dirvą sau, ne,
redaktoriui. Tas tvarkoje.
Bet iš ko minta tas advoka
tėlis? Jis iš savo profesijos
jokio biznelio nepadaro, o kai
pasigauna kokį “klijentą” tai
tas jį atsimena ir į Dirvą at
ėjęs papasakoja apie jo “dar
belius”.
Jis giriasi kad jam rupi Lie
tuvių Darželio reikalai. Jeigu
taip tai kur ta penkinė kurią
septyni metai atgal viešai “pa
aukavo” Darželiui, o iki šiai
dienai neatidavė?....
Jo dvasios- bankruta puikiai
vaizduoja jo užkabinę] imas ir
žmonių ir įstaigų, bet tuomi
jis niekam nepakenkia, o visi
jį nuo savęs veja.
žinantis.

‘

(Continued)

CHR1STMAS CAROL
The^earth has grovvn old vvith its burden of care,
But at Christmas it ahvavs is young
The heart of the jevvel burns lustrous and l’air,
And ils soul full of niusic breaks forth on air,
Vvhen (he song oi’ the angels is sung.
The fect of tbe huniblest may vvalk in the fiekl,
Vvhere the feet of the holiest have trod,
'filis is the niarvel to niortals revealed
\Vhen the silvery trumpets of Christmas have
pealed,
That mankind are the children of God.
Philips Brooks

WISHING ALL EVERY l’OSSIELE SUCCESS
AND JOY FOR A MERRY CHRISTMAS!
. . . THE YOUTH’S FORUM.

LOOK FOR
YOURSELF . . .
And vve mean just that . . .
During the vveek, stop in front of
the Dirva Publishing Co.’s vvindovvs
and have a look at the beautiful
prizes being given avvay at the
Annual New Year’s Celebration —
plūs the celebration of Dirva’s 25th
Anniversarv.
Tvventy-five years of making a
great many friends (and of course
an eneniv here and there).
A
ąuarter of a century o f serving the
immigrants of Lithuania. Keeping
them abreast vvith homeland and
nevvland activities. It’s really something to celebrate.
Let’s all —
meaning Akron, Youngstovvn, Alliance and Dayton, etc., join in this
happy occasion of ushering in a
Nevv Year and the commencement
of 25 years of ‘your’ nevvspaper.
As statai in ’n-evious issues, there
vvill be tvvo programs, entertaining
and enjoyable. Dancing and merry-

EKSTRA!

.
j
I
j
Į

making vvill lašt until the wee vvee
hours of the morning.
With every subscription renevval
to Dirva, the management is mak
ing the special Anniversary gift of
a ticket to this nite of nites, plu.
a beautiful regular 25c calendar
You couldn’t ask much more than
that, except vvant them to read the
paper for you; Additional tickets
can be had for 25c for friends of
Dirva, outsiders 35c. Children ą_ccompanied b” grovvn-ups vvill be
admitted free.
Each ticket is numbered and these
stubs entitle bearer to a chance on
anyone of the $150.00 vvorth of
prizes being offered.
Get yours
earlv, as they honestly are dvvindling fast.

PARSIDUODA ALINĖ .
Turi 6U alaus ir vyno lais. nus; elektriški įtaisai; keturi
! kambariai gyvenimui, maudy
! nė ir furnasas. Kaina žema.
| 1046 East 76th Street.

Kalėdoms ir Naujiems Metams

Lietuviški KUMPIAI
P“

JUOZ. BLAŠKEVIČIA Į

1168 E. 77 St.

kampas Donald avė.

Visoms savo draugėms ir bendrai Lietuviams linkiu

NATALIE KAZEL
6910 Superior Avė.

HEnderson 3373

Natalie Kazel-Kazlauskaitė, Sav.

Duokit

Kalėdinės Dovanas

Formai Cleaners Ine.

3

Švenčių Linkėjimai
visiems
LINKSMŲ

KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ 1940 METŲ

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

