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Britanija Gelbės Suomius, sako Chamberlain
DARBAI

RUSAI VIS SUMUŠAMI; MASKVA PRIPAŽYSTA PASITRAUKIMĄ ŠIAURĖJE

IR DARBININKŲ ŽINIOS

IS LIETUVOS

KASYKLOJ UŽGRIU
Londonas, Sausio 10. — į SUOMIJA ŠAUKIASI
VO 86 DARBININ
Anglijos premjeras Cham
PAGALBOS
KUS
berlain savo karingoj kal
Bartley, W. Va. — Sau
sio 10 d. anglies kasykloje
ištikus sprogimui užgriuvo
86 darbininkus. Pradėjus
gelbėjimo darbą, išimta ke
liolikos darbininkų lavonai
ir 47 išsigelbėję gyvi. Ki
tų likimas dar nežinomas.

ATMETĖ UNIJĄ. Binghamton, N. Y. — 17,000
Endicott-Johnson avalų išdirbystės darbininkų dide
le dauguma balsų atmetė
bent kokios unijos atstova
vimą jų santikiuose su jų
kompanija. Tos kompani
jos darbininkai turi geres
nes sąlygas negu kitų išdirbysčių darbininkai. Jie
atmetė ADF ir CIO orga
nizacijų agitatorių siūly
mus įsirašyti į unijas.

boj per radio į Britų impe
riją pareiškė kad Britani
jos pagalba Suomijai “bus
ne paprastas formališku
mas”,. bet tikra, apčiuopia
ma parama, kurią pradės
teikti toliau daugiau.
Kaslink karo su Vokieti
ja, sako jis, dabar tai yra
“tik pradžia didžios kovos”
kuri ateina. Karas iki šiol
įsmarkėjęs tik juroje, to
liau jis įsiliepsnos ir ant
žemės.
Kaslink Suomijos gelbė
jimo, Chamberlain pasakė:
“Tie narsus žmonės gali
būti užtikrinti kad mes atsiliepsim į pastaru laiku
Tautų Sąjungos padarytą
nutarimą ir musų pažadas
gelbėti nebus tik formalu
mas”.

LAIKRAŠČIU
PRAŠO GRĄŽINTI Iš VIL
NIAUS IŠVEŽTĄ KULTŪRI
NĮ TURTĄ. Lietuvių draugi

Helsinki, Sausio 10.
Suomijos valstybės išgalės
smarkiai nyksta, sako mi
nistras pirmininkas Risto
Ryti, ir ji turi gauti kredi
tų iš užsienių finansavimui
sako apsigynimo prieš So
vietų Rusiją.
“Kaipo taiką mylinti ša
lis, mes anksčiau nekreipėm dėmesio į amunicijos
industriją”, sako premje
ras, “taigi dabar būdami
užpulti mes turim gaut ka
ro reikmenų iš užsienių”.
v
.s
»
NORI SKOLINTI SUO
MIJAI. Washington, D. C.
— Senatorius Brown šildo
kad Suv-. Valstijos duotų
Suomijai $60,000,000 pa
skolą.

jos SSSR tautų kultūrai pažin
ti visa valdyba apsilankė pas.
Sovietų pasiuntinį Kauno, įga
liotą Lietuvai ministrą Pozdaiakovskį ir “VOKS” atstovą
ir įteikė memorandumą, kuria
me prašoma grąžinti išvežtus
archyvus ir knygas iš Vilniaus
Wroblewskio vardo bibliote
kos.
•
LEIPCIGO mugėje, Vokieti
joje, kuri atsibus ■ 1940 metų
pavasarį, tarp kitų šalių užsi
rašė dalyvauti ir eilė Lietuvos
firmų su savo prekėmis.
•
VILNIUJE
NUSAVINAMI
MIŠKAI, šiuo metu po kraš

tą važinėją aštuonios komisi
jos, kurios surašinėja ir nusa
Lietuvos kario-ryšininko sumanus keturkojai talkininkai.
vina. privačius miškus, kurie
bus paversti Lietuvos valsty
biniais
miškais.
MASKVA PRIPAŽY- ITALIJA SUSITARIA ROOSEVELT GAME AR KANDIDATUOS
SUOMIŲ
LAIMĖJI

•
BUS DIDELIS AUTO
TREČIAM TER
SU VENGRIJA PRIEŠ NA TAIKOS PLANĄ
STA
PASITRAU

RADO
PASIKORĖLĮ.
Nau- i
MOBILIŲ METAS. DėtMAI . DIDELI
MINUI?
UŽPUOLIKUS
KIMĄ
jamiesčio vai., Asteikių kaimo
roit. — Automobilių išdirI
—_-----Washington, Sausio 9.—:
miške, Lapkričio 16 d., pieme
bysčių vadai tikrina kad
Helsinki, Sausio 10 d. —
Budapešt, Vengrija. — Prez. Roosevelt gamina pa Washington, Sausio 8. — nys rado pasikorusį žmogų.
1940 bus didelis automobi Suomių armijos vadai pra Maskva, Sausio 10d. —
grindinį Europos taikos Demokratų partijos aukš
lių industrijai metas. Sa neša kad bėgyje pastarų 12 Raudonosios armijos ofi Pereitą savaitę įvyko pasi planą, kurį pasiūlys ka tieji vadai turėjo pietus Pasirodė kad tai buvo Stasys
ko, bėgyje šių metų bus iš dienų Suomių kariuomenės cialus pranešimas sako kad matymas Vengrijos ir Ita riaujančioms tautoms kuo kitados buvusio prezidento Praninskas, 27 m. amžiaus, iš
dirbta apie 4,000,000 pasa- sunaikino dvi Rusų divizi Sovietų kariuomenė pasi lijos užsienių reikalų mini met ateis laikas svarstyti Jacksono dienoje. Daly Miškių k., kuris tarnavo tame
žierinių automobilių ir pre jas, 163-čią ir 44-tą, mū traukė atgal “keletą kilo strų Venecijoje. Sakoms, karo baigimą ir taikymąsi.: viai mokėjo po $100 už va kaime bernu. Jis Lapkričio 15
kinių sunkvežimių.
1939 šiuose šiaurėje ir pietry- metrų” pasekmėj atkaklių Italija prižadėjo teikt Ven Iš kitos pusės, Italijos karienę. Pinigai eina par d. išėjo iš namų be šeiminin
grijai karišką pagalbą jei
metais padaryta 3,725,000. čiuose nuo Suomussalmi.
mūšių Suomussalmi fron Rusija arba Vokietija pul diktatorius Mussolini, ku tijos reikalams, artėjant ko žinios ir negryžo. Pasiko
ręs dėl nesveikatos.
Apie 15,000 ar daugiau te.
ris tikrina kad' nuo jo pri Į prezidento rinkimams.
tų.
•
PLIENO industrija pra raudonųjų kareivių išmuš
klausys laimėjimas vienos
Dalyvavo Prez. Roose GREITIEJI GARVEŽIAI į
dėjo 1940 metus su 86.5% ta, sužeista, paimta nelais
ar kitos pusės jeigu Italija velt, kuris savo kalboje pa Lietuvą jau atgabenti iš ŠkoKARAS JUROJE IR
SKIRIA $267,000,000
normalio. Sako turi darbo vėn ar išbėgioję sušalti.
stotų į karą, taipgi darbuo juokdavo, adresuodamas į dos fabriko Čekijoje. Lietu
Washington, Sausio 8. — jasi taikai. Jis tariasi su “kandidatus čionai ir te
gana bent pusei šių metų.
ORE
Suvirs 1,000 Rusų paim
Atstovų Rūmų pinigų sky Popiežium, kuris susirūpi nai” (jo stalo pusėje ir ki vos geležinkelių valdyba užsa
Plieno gamyba paskutinį ta nelaisvėn, pakliuvo 43
kė 6 tokius garvežius, iš ku
rimo komisija užgiria Pre nęs karo baigimu.
dešimtmetį buvo mažesnė tankai, daug šovinių ir ki Londonas, Sapsio 10.
toje). Demokratams rupi rių du jau atgabenti į Virba
negu dešimtmetį prieš tai. tų karo reikmenų; 1170 ar Smarkiu puolimu orlaiviais zidento Roosevelto reko Nekurie Amerikos poli ar Roosevelt kandidatuos
Paveizdan tarp 1920-29 m. klių, 47 lauko virtuvės, 278 Vokiečiai apšaudė 11 Bri mendaciją skirti skubiems tiški rašytojai tikrina kad trečiam terminui, bet ir šį lį. Jie bus naudojami trauki- ,
niams tarp Kauno ir Vilniaus.
plieno pagaminta 426,896,- automobiliai ir 10 šarvuotų tiškų ar neutrališkų laivų, šalies apsaugos paruoši Europoje taika gali įvykti kartą jis nepasisakė.
•
000 tonų. Per 1930-39 de automobilių.
kurių Vokiečiai sako nu mams $267,197,908. Tie pi bėgyje 90 dienų.
Alf M. Landon, Repu be BŪTINAIS ūkiniais sumeti
šimtmetį — 337,926,000 t.
44-ta divizija buvo viena skandinę 8, Britai tikrina nigai eitų kariuomenei, lai
Sako, Hitleris nori tai konas Roosevelto oponen
nusistatyta šventosios
vynui, pakraščių sargybai kos, taiogi nori Anglai ir tas 1936 metų rinkimuose, mais
iš pačių gerųjų Sovietų ka kad nuskendę tik du.
uostą pagilinti iki 11 metrų,
NEPRIPAŽYSTA. Chi riuomenės dalių, buvo puo Vienas Britų laivas už ir federaliam tyrinėjimų Prancūzai. Aliantai neno matomai labai nenori kad kad į uostą galėtii įplaukti ii*
ri siūlyt taikos vien tiktai Rooseveltas kandidatuotų; didieji jūriniai laivai. Gilini
cago. — Suv. Valstijų teis šni ir dalyvaudavo Mask ėjęs ant minos perplėštas biurui.
todėl kacl Vokietijoje valdo jis spaudoje pareiškė: “Jei mo darbams perkama didelė
imas išnešė nuosprendį jog vos paraduose. Ir ji pasi pusiau. Tuose įvykiuose
SUV. VALSTIJŲ karo Hitleris, kurio pasielgimai ir norėtų, Roosevelt nega žemsemė, kuri galėtij kasti ju
žuvo apie 35 žmonės.
Wagnei:’o Darbo Santikių rodė bejiegė.
Išblaškytus
mažais
ba

laivyno
aukštieji vadai pa ir prigavystės įkirėjo. Jei lėtų gauti nominacijos” (iš ros dugną iki 11 metrų ir iš
Devyni
Britų
lėktuvai
aktas nepriverčia darbda
riais
Rusus
Suomiai
seka
tiekė
Kongresui
prašymą nebūtų Hitlerio, aliantai Demokratų partijos).
darė
užpuolimus
Vokieti

vį pasirašyti sutartį su sa
kasti apie 200 kubinių metrų
ir
naikina.
Apie
6,000
rau

skirti
naujus
$1,300,000,000
tuoj su Vokietija taikytųsi.
jos pakraščių. Vokiečiai
vo darbininkų organizaci
juros grunto. Be to perkama
tikrina tris jų numušę, še- karo laivyno plėtimui, aki
SKANDINAVIJOS val vienas tvirtas vilkikas ir trys
ja jeigu jis to nenori. By donųjų išmušta.
Pastarų
poros
dienų
bė
vaizdoj “gręsiančio pasau VOKIETIJOJ visuome stybės persergsti didžią šąlančios iškastoms žemėms ša
ki sugryžo.
la paėjo dėl Inland Plieno
{
------------------lio įsiliepsnojimo”.
kompanijos santikių su jos giu raudonieji liovėsi pul
nė pradėjo smarkiai dėti sias kariaujančias valsty lin pagabenti,
darbininkų unija, kuri pa dinėję Suomius, gal išvar PARYŽIUS, Sausio 10.
•
aukas pastatymui kito ka- bes nesikėsinti padaryti jų
FRANK MURPHY, bu ho laiko tokio kaip buvo žemes savo kariavimo ba Į VILNIŲ atvyko Lietuvos
tiekė skundą prieš kompa go, o gal ruošiasi netikė — Vakarų fronte, be kelių
mažų susišaudymų, ramu. vęs Michigan valstijos gu nuskandintas “Graf Spee”. . zėmis prieš kitas.
niją dėl jos atsisakymo pa tiems puolimams.
darbo rūmų atstovai. Jie čia
Juroje
Rusai
neparodo
Prancūzijos seimas susi bernatorius, pernai paskir
sirašyti sutartį su unija.
susipažysta su sąlygomis dar
jokio veikimo, ore visai ne- rinks svarstyti Daladiero tas Suv. Valstijų Prokuro
BRITAI baigė nutiesti bininkams steigti kulturinius
ALIANTAI užsakė Suv. kiek teveikiama.
karo politiką.
7
ru Roosevelto kabinete, da JAPONIJA rengiasi įs savo pakraščių apsaugai klubus.
•
Valstijose dar daugiau ka
bar paskirtas teisėju Suv. teigti savo sudarytą užka minų juostas, pro kurias
BRITŲ valdžioje pada Valstijų Aukščiamsiajame riautos Kinijos tvarkymui negalės prieiti prieš laivai NUO Gruodžio 1 d. pradėjo
riškų lėktuvų, kurių užsa SOVIETŲ karo laivas
“Kirov”, kuris bandė pulti ryta permainų» paleistas Teisme. Murphy1 'bus vie valdžią visai trumpu laiku. \ ar submarinai prie Britų veikti geležinkelio susisieki
kymas siekia arti 5,000.
Suomiją pradžioje karo, iš vietos energingas karo natinis katalikas teisėjas Japonija suteikia Kinams | pakraštinių prekinių laivų. mas iš Vilniaus į Latviją.

ANGLIJA deda pastan
gas susitarti su buvusio
mis Vokietijos prekybinė
mis šalimis, tikslu atitrau
kti jas nuo Vokietijos.

KANADOJE buvo ma
nyta steigti Britų industri
jas karo reikmenims ga
minti. Vietoj to, nutarta
pirkti Amerikoje dirbamus
lėktuvus, o Kanadą panau
dos kareivių ir lakūnų la
vinimo lauku. Tam tikslui
paskirta $600,000,000.

tiek Suomių sušaudytas ir
sugadintas kad dabar kitų
laivukų atitemptas į Lie
poją taisymui.

sekretorius Leslie HoreBelisha ir pakeista* kiti au
kšti asmenys. Dėl karo
sekretoriaus paliuosavimo
kilo visuomenėje pasiprie
IŠMETĖ KOMUNISTUS šinimų.
Paryžius, Sausio 9. —
AMERIKOS prekių per
Prancūzijos atstovų rūmai
savo pirmame karo laiko 1939 metus išvežta į kitas
posėdyje išmetė komunis šalis už $800,000,000 dau
tus atstovus, kurių buvo 7. giau negu importuota iš
Dėl to kilo muštynių, ta kitur. Visas eksportas per
čiau komunistams, atimta nai buvo apie $3,100,000,teisė atstovauti partiją ku 000, importas — $2,300,| 000,000.
ri dabar neteisėta.

tarp devynių to teismo, na lengvas išlygas, ištrauks iš
Kinijos savo kariuomenę,
riu.
nereikalaus nuostolių atlyTURKIJOJE nuo potvi ginimų, ir pripažins visišnių tiesioginai pereitą sa ką nepriklausomybę.
vaitę žuvo apie 5,000. Ke
letas dienų aukščiau bai VOKIEČIAI grąso Švesiame žemės drebėjime už dijai tokiu pat likimu kaip
mušta apie 45,000 žmonių. sutiko Lenkija, jeigu Šve
dai leistų Anglams išlipti
TRYS MIRĖ. Nuo Sau jų žemėje veikti prieš Vo
sio 1 d. šymet mirė trys S. kietiją.
V. Kongreso atstovai, vie Prancūzija nežada siųsti
nas ju užmuštas automobi-savo kareivių Suomijon palio nelaimėje.
dėti kariauti.

7

NUŽUDĖ TĖVĄ. Det
roit. — Tūlas R. Fairbank,
37 m., nušovė savo tėvą, 70
m. amž., sakydamas kad
jam nusibodę į jį žiūrėti.
Sūnūs yra buvęs proto li
gų ligoninėse dėl savo silp
no proto.
VILNIUJE Gruodžio 6 d.
buvo suvažiavę Žemės Ūkio
ministerijos pareigūnai nustatyti Vilniaus krašto žemės
ūkio pertvarkymo planus.

LIETUVOS miestuose bėgy

je 1939 metų pastatyta ar tebebaigiama statyti 4,980 tro
besių, ,į kuriuos įdėta apie 66
milijonai litų. 1938 m. buvo
pastatyta 5,500 trobesių su
madaug 53 milijonų litų kapi
talo. 1938-39 metų statyba
Lietuvoje laikoma rekordine,
nes anksčiau tokios sumos į
statybą, nebuvo įdedama. An
kstyvesniais metais būdavo
pastatoma per metus už 20-30
milijonų litų.
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PENNSYLVANIJOJE
PrrTSBURGH

MIRIMAI

Vilniaus Naujas Gyvenimas
Lietuviška Dvasia Plečiama Visur. — Steigia-

V ALLEY, P a.

si Lietuviški Bizniai — Darbų Eiga

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

*
j

MUČINSKAS PASI

MIRĖ 4,500 IŠEIVIŲ

TRAUKĖ IŠ ŠVEDŲ

sulau
kus senatvės mirė Gruodžio
31 d., Chicagoje. — Taura
gės ap., Gaurės par., Milgaudžių k. Amerikoje išgyveno
36 metus.
LEONAS Aleksas, seno am
žiaus, mirė Gruodžio 27 d.,
So. Chicago, III.
KAZAKEVIČIUS Adomas, se
no amžiaus, mirė Gruodžio
24 d., Plymouth, Pa.

DIRVINSKIENĖ

Ona,

Ūkių gyvenimas gana sun->
LIETUVIŲ
Vilniuje jau įsikūrė nema padės sunormuoti darbo ir ne
AM. LINIJOS
kus
pastarų kelių metų bėgiu,
NAUJAS LIETUVIŲ
i Su šiame num. telpančiais!
nes rinkos produktams nėra. žas skaičius Lietuviškų krau darbo klausima pačiame k rasRADIO PROGRA
tuvių,
knygynų,
kontorų,
biu

! mirusių išeivių Lietuvių var-;
Bulvės yra vienos kurias ge
rų, įmonių skyrių ir tp. Visų i!
i dais, čia sužymėtų mirusių
riausia
auginama,
bet
šiądien
MAS
1 skaičius jau pasiekė 4,500.
bušeliui bulvių kaina 75c. To tokių krautuvių ir Įstaigų lan-'
Šis mirusių sužymėjimas vekia kaina ne tik kad naudos gai gražiai išpuošti Lietuviš
Pittsburgho jaunieji Lietu neneša, bet dar reikia pridėti. kais motyvais, iškabinta tai
Į dama nuo Vasario men. 1937
viai turės savo radio praneši Atvežant Į namus bulvės par syklingos Lietuviškos iškabos,
■ metų.
ŽINIOS
mą sekmadienio rytą, Sausio duodamos po $1 bušeliui, bet Į■ ir viduje skoningai įrengta.
•y
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
14 d., nuo 10:45 vai., iš sto- kalbu apie rinkos kainas.
Vilniaus gatvėse yra įtaisyBAGVILA Aleksandras, seny
ties KQV.
I ti radio garsintuvai, prie kurių
Obuoliai
45c
bušelis
;
kiauši

vo amžiaus, mirė Gruodžio AUGUSTINAVIČ1US Juozas,
Taigi dabar turėsim du ramirė Gruodžio mėn., Shenan
kas
vakarą
renkasi
dideli
pulniai 25-30c tuzinas. Daržovės
24, Chicagoje. — Šiaulių ap.,
BROOKLYN, N. Y. — Am.
dio programus: vienas P. Dar!
kai
gyventojų
pasiklausyt
praVaiguvos par., Užapės kai doah, Pa.
Lietuvių Piliečių Klubo su
gio, o antras Jaunų Lietuvių, miestuose visos yra iš pieti i nešimų, žinių ir Lietuviškos
nių valstijų, gaunamos švie
mo. Amerikoje išgyveno 30 SKIPTUNAS Juozas, mirė Gr.
organizuotas Lietuvių komite
šio antrojo programo kalbėto■ rnuzikos.
mėn., Frackville, Pa.
žios,
taigi
vietos
ūkio
produk

metų.
ju-announceriu bus H. A. KapLietuvos Darbų Rūmai stei tas pradėjo vajų rinkti aukas
tams
rinkos
nėra.
BERNOTAS
Jonas,, jaunuolis,
BACEVIČIENĖ Marė, 41 m.,
turauskas. Visi stengkites ne
gia Vilniuje pirmutinį kultu- išstatyti paminklą Dariui ir
Kiauliena
nupuolė,
10c
sva

mirė Gruodžio mėn., BayonVladas Mučinskas
mirė Gruodžio 22 d., ChicaGirėnui, Brooklyne. Aukas ga
praleisti neišgirdę Jaunų Lie
ras, kol vietos ūkininkai turi ' ros klubą.
ne, N. J.
tuvių radio programo.
Artimiausiu laiku Į Vilnių lima siųsti iždininko vardu, Jo Amerikos ir Lietuvos visuo goję, — šakių ap., Lekėčių DANEVIČIUS Juozas, 60 me
kiaulių;
į
pavasarį
kaina
vėl
J. Virbickas.
nas Spurga, j Port Jefferson menėje jis žinomas laikraščių par. Amerikoje išgyveno 30
pakils. Jautiena ir veršiena : išsikelia Kauno amatų mokyk- Station, L. I. N. Y.
tų, mirė Gruodžio 24 ck, So.
bendradarbis ir skaitlingų eks metų.
kiek brangesnės, 18-20c. sva i la.
Boston, Mass. — Luokės p.
VABALAS Mateušas, pusamį Vilniaus miestas turi šias • WATERBURY, Conn. — šv. kursijų į Lietuvą organizato
rui, šviežia.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Gruodžio
20
d.,
žis,
mirė
20,000 Sėdėjo Kalėji
Pienas 13c. kvortai, sviestas ; svarbiausias įmones elektros Juozapo parapija buvo Įstei rius bei palydovas. Sėkmingai Chicagoje. — Seinų apskr., JESKEVIČIUS Jonas, 34 me
vidutinis 35c svarui, geras — ' stotį, kuri aprūpina šviesa ir gta 1883 metais, ir pirmutiniu dirbąs švedų Amerikos Linijo Šventažerio par., Mikščių k.
me 1939 Metais
tų, mirė Gruodžio 26 d., So.
energija ne tik patį Vilniaus klebonu buvo Kun. J. žebrys. je, Nevv Yorke, Lietuvių sky
40c svarui.
Boston, Mass.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Šieno ukėse trūksta, reikia ; miestą, bet ir Trakus, Naująją Lietuvių mokykla buvo pradė riaus vedėjo pareigose per de VASILIAUSKIENĖ Ona, 33 STRIMAITIS Jonas, 63 metų,
1939 metais, Pittsburghe,
i Vilnią, Lentvarį, Jageloną, ir ta 1898 m., mokytoju buvo P. šimti metų ir energingai popuAllegheny apskrities kalėjime mokėti $25 už toną.
mirė So. Boston, Mass. —
metų, mirė Lapkričio 26 d.
Isma. Iki 1939 metų mokyk liarizavęs Klaipėdos uostą. Iš
buvo sėdėję suvirs 20,000 as Kopūstų šį rudenį nebuvo ir kitas mažesnes vietas.
Naumiesčio par., Tupikų k.
Buenos Aires, Argentinoj —
menų, nuo 18 iki 99 metų am vietos kainos buvo geros, bet ! Turi naujas^ moderniai įren- la išleidus į gyvenimą daugiau minėtos linijos pasitraukė, ver Alytaus ap., Ūdrijos valse KARČINSKAITĖ Alice, 27 m.
žiaus, kurių vidutinis amžius ūkininkai neturėjo ką parduo j gtą betono fabriką, kuris ga- 3,000 jaunuolių, iš jų daug čiamas Europos karo, dėl ku Cibelikų k. Argentinoj l
mirė Gruodžio 8 d., Washinrio turizmas Į Lietuvą, kaip ir
buvo 37, ir vidutinis kalėjimo ti; jeigu kuris kiek turėjo tai i mina kanalizacijai vamzdžius, ; profesionalų.
gton, Pa.
gyveno 10 metų.
laikas 12į/s dienų.
kopūstų skonis nėra tokis ku ' šaligatviams grysti plytas ir • G. BOSTON, Mass. _ Gruo i kitas Europos valstybes, su ZAVADSKIENĖ K., mirė Gr. RUMŠĄ Dominikas, pusamžis,
stojo.
. kt. Kaunas tame fabrike jau
Iš tų 20,962 kalinių. 19,153 ris būna gerais rnėtais.
mirė Gruodžio ?4 d. Chic;
mėn., Elizabcth, N. J.
džio
20
d.,
11
vai.
nakties,
V. Mučinsko namų antrašas:
buvo vyrai ir 1809 moterys. Iš
Dėl sausros praeitą vasarą, užsisakė daug statybinės fne- kil > gaisras Lietuvių salėje ir
goję. — Raseinių ap., Kra105 Etna St., Brooklyn, N. Y. GELUMBAUSKIENĖ Leokadi žiu p. Amerikoje išgyveno
jų tik 34$. nemokėjo skaityt mano ūkis paiiešė $150 nuo- i degos.
ja, 63 metų, mirė Gruodžio
Turizmo žinios.
I Mieste yra 98 kilometrai ka- ją .sunaikino.
ir rašyt Angliškai.
stolių.
40 metų.
mėn., Curtis Bay, Md.
Didžiausias prasikaltėlių buDabar \Vyoming Valley mie- nalizacijos ir 114 klm. vanden- • CHICAGO, 1111. — SusigrauPUDGIENĖ Agota (Stasiuliu- DAUKŠAS Stasys, pusamžis,
tiekio vamzdžių.
ris, 5370, buvo tarp 31 ir 40 ste dirba pusę laiko.
mirė Gruodžio 25 d., Chicažęs dėl mirties savo žmonos,
tė), pusamže, mirė Gruodžio
Turi skerdyklą, kur per me- M i kaliuos, pasiuntęs Naujie
metų amžiaus. Devyni kalti
Jonas J. Niėnius.
goję.
26 d., Chicagoje. — Šiaulių
tus paskersdavo apie 95,000 nų redakcijai eiles, nusižudė
ninkai buvo po 81 ir daugiau
LETKAU.SKAS
Ignas, 50 me
ap., Užvenčiu par.
PER GRUODŽIO m. Penn galvijų, bet ji neatitinka hy- Aleksandras Bartulis, pasikar
metų amžiaus.
tų,
mirė
Gruodžio
mėn., Bal
BULVIDAS Stasys, mirė G r.
Tautybių atžvilgiu, kalėji sylvanijos degtinės parduotu gienos reikalavimams, miesto damas savo namų skiepe, jo
timore, Md.
28 d., Bayonne, N. J.
me “svečiais” buvo 27 tautų vės išleido degtines už $11,- savivaldybė turės statyti nau- žmona mirė Gruodžio 5 d., iš MOTERŲ VEIKLA. Balti- MARMA Kazys, mirė Lapkri- ANDRIUŠIS Stasys, 51 metų,
831,000. 1938 metų Gruodžio i
skerdyklą,
mirė Gruodžio 22 d., Pittsširgu.s metus laiko. Bartulis morės Lietuvių Moterų Pilie čio mėn., Sao Paulo, Brazilinarių.
m. parduota buvo už $11,212,-; Miestui priklauso teatras, 4 I nusižudė
ton, Pa.
po
Kalėdų,
tuoj
čių Klubas laikė savo šešiolik-' joj. — Kauno ap., Vilkijos
ligoninės su 800 lovų, vaistinė
TALUBA
Andrius, 60 metų,
PARDUOS 10,000 NAMŲ.
■ —Pradžioje metų ligoninėje tą Kalėdų vakarėli, savo na- j valsčiaus.
ir kinematografas.
mirė
Gruodžio
26 d., PlyWilkes-Barre, Pa. — Luzerne
: pasimirė Jonas Zelnis, 70 m. rems ir jų draugėms, Sausio ŠIMAS Antanas, 51 metų, mi
Miesto
autobusų
susisiekimouth,
Pa.
apskrities valdyba už neapmo- KAIP RAŠYTI LAIŠ mas iki Gruodžio 31 d. pri- amžiaus, kuris buvo automobi 6 d., Lietuvių salėje. Susirin-1 rė Lapkričio 6 d., Dock Sud,
Argentinoje. Pabiržės vai.,
ko rpie 135 moterys. Vakaras
kėtus taksus nuo 1930 metų išKUS Į LIETUVĄ
klausė vienai šveicarų firmai, liu sužeistas Lapkričio 19 d.
Užubalių k. Argentinoj išbuvo
vienas
iš
linksmiausių,
stato varžytinėms 10,000 gyve
į kurios koncesijai pasibaigus
—
Sandaros
metinis
banke

gyveno 15 metų.
kokį
pilietės
pasirengė
savo
pa

namų namų. Pardavimas pa.
i toliau susisiekimą perims pati
tas
Įvyks
Chicagoje
Sausio
28
Daugelis
Amerikos
Lietuvių
'
BARAUSKAS
Jonas, pusamžis,
silinksminimui.
skelbta vietos Angliškuose lai
miesto valdžia ir paleis naujus d., South Side Viking Temple.
adresuodami
laišką
į
Lietuvą
i
mirė
Sausio
1 d., Chicago
Stalai buvo gražiai papuošti
kraščiuose.
užpildo antrašu visą voką. To-, iš Kauno gautus autobusus.
je.
—
Raseinių
ap., Girkal
ir apkrauti skaniais valgiais.
P A ŪDOS darbai yra
Visos Vilniaus gatvės pakei • NEW HAVĖN, Conn.
kio didelio
nio par., Surmantų k. Ame
Po vakarienės, iki 2 vai. ryto
K Dirvos Spaustuvės
Gruodžio
24
d.
Lietuvių
kai

čiamos
Lietuviškais
vardais.
RADO VYRĄ PRIE gelis užrašo
rikoje išgyveno 28 metus.
specialybė. Atlieka:
bos mokyklos naudai buvo šu- tęsėsi pasilinksminimas, ir dar
linga.
KAZLAUSKIENĖ
Ona,
pus

I viešnios nenorėjo skirstytis.
Visoje
atgautoje
Vilniaus
e PLAKATUS
NUŽUDYTOS MER
rengta puiki vakarienė ir Ka
Štai kaip daugelis dar
amžė, mirė Sausio 1 d., Chi
srityje yra tik vienas didelis ledų Eglaitė mokyklos va ik uLAIŠKUS
Tiktai vienas vyras šiame
GINOS
VOKUS
šuo ja laišką į Lietuvą:
prekybos centras, tai pats Vil Čiams. Programą išpildė mo parenigme tebuvo, tai muzi cagoje. — Šakių ap., Lukšių
9 KONSTITUCIJAS
par.,
Arijų
k.
niaus
miestas,
šiuo
laiku
Vil

kantas,
K.
Stupuras,
kuriam
Jonas Jonaitis,
kiniai.
BILIETUS
niaus miesto ir krašto preky
Pilietės nedavė nei pasilsėti,
ALIQUIPPA, Pa. — Sausio
ir kitokius.
Sausšakių kaimo,
• ĘACINE; Wis. — Sausio 14 pageidaudamos kad grotų dali-1
boje
dirba
daugiau
kaip
40,000
4 d., Elzbieta Lukinich, iš ne
AKYS
PAVOJUJE
Prienų gmino (ar valsČ..)
žmonių (Įskaitant ir šeimų na d. čia rengiama prakalbos giau ir daugiau.
Draugi jos, biznieriai, or
tolimo Ambridge miestelio bu
Prienų pašto,
ganizacijos, pavieniai —
Vilniečių šelpimo naudai. Kal
rius).
Gamybos
įmonių
Vil

Rengimo
komisija
buvo:
pir1
vo pakviesta į savo vyro na
Marijampolės apsk.
paveskite savo spaudos
niaus krašte yra arti 600, pa bės Sandaros redaktorius M. mininkė M. Bulotienė, vice pir
mus, su kuriuo ji buvo pasi
Suvalkų gubernijos,
darbus mums.
Vaidyla.
mininkė M. Remeikienė, finan- j
metus. Pribuvus Į jo kambarį,
Europe Lithuania Lietuva čiame Vilniuje tokių įmonių
Klauskit musu kainų —
yra 565. Be to, yra 1700 ama • BROOKLYN, N. Y. — Vie sų rašt. O. Lukas, iždininkė M.
moteris išvydo baisų reginį:
atsakymą
gausit greitai.
Jonui Jonaičiui laišką pasiųs-j tininkų.
jos vyras gulėjo be dvasios
nybės naudai rengiama kon Milunaitienė,. padėjėjos: Tere- j
Darba Atliekam •
, Stambesnių pramonės įmo certas Vasario 4 d., Labor Ly- sė Matulauskienė, Natalija Joskersai jaunos merginos lavo- ti užtenka šitokio antrašo:
E R A I
nių Vilniaus krašte priskaito- ceum salėje. Bus vaidinama nonienė, Elzbieta Glebienė, K.
ną, kurios gerklė buvo perpjau
Jonas Jonaitis,
R A ž I A I
ta; šalia, jų radėsi mėsininko
R E I T A I
Sausšakiai,
Prienų paš.. ma apie 160 su apie 6,000 dar populiarė operetė, “Kamina- Trainienė ir A. Pravdzavičiebininkų.
nė. Gaila kad klubo užrašų
peilis; ta mergina buvo mažai
krėtis ir Malūnininkas”.
Lithuania.
raštininkė, Julė Rastenienė, ne
Visame atgautame Vilniaus;
-kuo apdengta. Tas vyras, dar
Gubernijų Lietuvoje jau nė krašte yra 14 žemės ir akmens • BROOKLYN, N. Y. — Susi- gulėjo su mumis būti, nes ji Kiekvienas privalo naudoti
bininkas, 35 m. amžiaus, Louis
I R V A
Lukinich, turėjo galvą apsisu ra. Paštų sistema gerai su pramonės įmonių, kuriose dir daręs komitetas Miko Pet- turėjo išvažiuoti Į Clevelandą1 savo paskirą rankšluotį iš6820
Superior Avė.
kęs skaruliais, burna prie at tvarkyta, ir jei tik parašai kai ba 666 darbininkai; 15 metalo rausko Muzikos Kuriniams lei Į savo tėvo, L. P. Baltrukonio, vengimui akių užkrėtimo.
Cleveland,
Ohio
sukto degamų dujų krano, kas mo vardą ir paštą, laiškai nu ir elektrotechnikos Įmonių su sti turi surinkęs per $200 tam laidotuves. Visos Pilietės ap Sight Saving Council of Cleveland
rodė kad ir jis bandė nusižu eina net neužrašant apskrities. 296 darbininkais; 12 chemijos tikslui ir ruošiasi išleisti kelis gailauja jos nelaimės ir laukia
dyti dujomis. Jis nuvežtas i Jei koks mažas, naujai įsteig- pramonės Įmonių su 327 dar- dešėtkus Miko Petrausko dai kad sustiprėjus galės vėl bū
kartais reikalinga užrašyti ir bimnkais; 15 odos ir kailių nų. Vėliau išleis daugiau.
ti musų tarpe.
Ona Lukas.
ligoninę ir atgaivintas.
P. J. KERSIS
tas paštas ar pašto agentuta, įmonių su 614 darb.; 26 popie809 Society for Savings Bldg.
apskritis, bet nerašykit jokių riaus ir poligrafijos Įmonių su
leielonab:
Oliso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
gubernijų, nei apskričių, jeigu 819 darb.; 15 tekstilės Įmonių
YOUNGSTOWN, O
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą
tik miestelis-parapija kiek ži- su 819 darb.; 25 medžio pra
tės i mane, gausit už pigią karnų. Taipgi gausit patarnavimą
nomesnė. ir užtenka parbšy- monės Įmonių su 1,002 darb.;
įvairios apdraudos-insurAnce reikaluose.
VILNIEČIAMS ŠELPTI $10, Į
a
ti tik: LITHUANIA, kad ži- 30 maisto produktų įmonių su
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
a
Vietos S. L. A. 157 kuopa pa-'
notų Amerikos paštas i kurią 976 darb.; 6 elektros, vanden
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
siuntė per Dirvos redakciją Į
»
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.
šalį laiškas siunčiamas.
tiekio
ir
šviečiamųjų
dujų
Įmo

savo auką, $10.00, Vilniečių
Mieste gyvenančiam užten- nės su 279 darbininkais.
sušelpimui. Pinigus išsiuntė I ka parašyti:
Tiktai $1.00
ai
♦
kuopos iždininkas V. AndreVilniaus krašto pramonėje
'trumpi,
aiškus
apibudinimai
kelių šimtų
Pranas Pranaitis,
jauskas. Tokiu budu ir musų
dirba per 85,000 žmonių (skai-;
kasdieninių
ir
sunkių
ligų
ir
nesveikumų
4, tant ir jų šeimų narius). Be-'
Kupiškis, Vytauto
kolonija prisidėjo prie sušelpikokie
žmogų
paliečia,
nuo
paprasto
gerklės
Lithuania.
mo po motinos' Lietuvos spar
darbių ^Vilniuje niekuomet ne- |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
skaudėjimo iki sifilio,s vėžio ir kitų ligų.
nu atitekusių Vilniaus krašto
Tas pats ir dėl laiškų į at- truko. Dar 1937 m. jų buvo |
IR BALSAMUOTOJAS
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
brolių-seserų.
Rep. gautą Vilniaus kraštą: užrašy- užregistruota 37,050.
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
Vilniuje be to rasta didelis.
V>V.W«WAV.V.-.W.V.^\Wi kit kaimą, paštą arba valsčių,
• e
ir to užteks, jeigu nežinot nau nuošimtis inteligentų bedarbių, i
Iki dar jįi turim, po 551.00 (persiunti
Jonas Tareila
jai įvestų Vilniaus krašte ap daugiausia buvusių biurokra-'
mui Į kitą miestą reikia pridėti 10c.)
“Dirvos” Agentas”
skričių ir prie kurio koks paš tiškų Lenkų įstaigų tarnauto-1
Conn. valstijoje “Dirvos” pre- tas priklauso.
•jų, kur jų buvo daug daugiau i
numeratas užrašo žinomas tauAmerikos Liet. Ekonominio negu reikalinga. Daugeliui jų
Rakandų Krautuvė
Reikalauk&t “Dirvoje”
tininkas Jonas Tareila, kreipki
teks pakeisti savo pažiūras į
Centro Valdyba.
tės prie jo.
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
6820 Superior Avė.
Cleveland. Ohj"
darbą ir imtis fizinio darbo.
826 Bank Street
Dirva dabar yra pigiausias
N. A. ^VILKELIS
JURGIS ARBUCKAS
Laukiamoji Vilniaus krašte
Waterburv. Conn.
darbininko liuoslaikio drauSavininkas
Vedėjas
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D I fe V A
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Kelione po Musų Lietuvą

Bronė sukniubo ir pravirko, sados bus, lai Dievas juos lai-_
lyg jai širdis plyštų. Mes iš- mina! Lai juos myli! Lai išiaibuvomsu jais ’visą : gražią va ko juos sveikus ir saugius!
sarą, jie atidavė "mun)s savo Ilgiausių metų brangiai, ; nu
Rašo ONA KARPIUS
širdis;' ir ar reiktų, . priminti mylėtai nepriklausomai Lietu
kad
ir mes. pavedėm jiems sa vai, linksmai, , visko pilnai ir
kuotis paskutinius dalykus ką ti mudvi, mojonr ji'ems, su aša
(Tęsinys iš pereito nr.)
taikingai!
vo
širdis
?
dar galėjom įgrūsti į taip jau romis pilnom akim, o kai jau
Musų nuoširdžios maldos vi
(GALAS)
perpildytą bagažą, nes vis dar negalėjom jų daugiau matyti,
DIDINGAS PARADAS —
bėgom pirktis ko nors ką tik
TAUTOS ŠVENTĖ
prisimindavom . paskutinę miRUGSĖJO 8. — Šį rytą, dė nutą. Viena iš paskutiniųjų
Ale pažiūrėkit kaip gra- šimtą valandą, mės pasisamką mudvi užėjom atsi
I žiai musų raudonukai nu dėm vežiką, kuris nuvežė mus vietą
sveikinti buvo D. U. L. R., ku
porina apie tai ka Maskvos į aviacijos aikštę ankštai ant ri taip daug prisidėjo prie pa
carai daro užgrobtoje Uk kalno kitoje Nemuno pusėje, darymo musų apsilankymo Lie
rainoje ir Gudijoje (atim- kur atsibuvo didysis paradas
tuo -smagiu patyrimu
, tose nuo Lenkų žemėse): pagerbimui pirmųjų karių ir tuvoje
kokis jis buvo.
! “Per šimtą dienų ten buvi tautos šventės iškilmė. Lais
mo Sovietai nusavino, vi vės Alėja buvo tuščią, išsky-. Musų geras draugas, p. Josos tautos (kokios tautos?) rus tų kurie paskutiniai dar • nas Makauskis, vaistininkas
nuosavybėn paversta 382 skubėjo linkui aviacijos aikš Kaune, surengė mums išleistu
vių pietus Versalyje. Su p.
industrinės įmonės, NusaGERB. SPRAGILAS APIE |j vintą 577 dvarai. Beže- tės. Gatviniai busai buyoj už Makauskiu mes galėjom užRAUDONUKŲ MAR- I miams išdalinta 450,000 kimšti žmonėmis, rodės kad miršti tą širdgėlą kuri apėmė
kitų net galvos buvo išlindu
NASTIS
i akrų žemės. Pristeigta net sios per langus nuo spaudimo- mus tik pamanius kad reikia
237 Baltarusiškos mokyk- si tų kurie buvo paskutiniai išvažiuoti, tačiau buvo ir gearba:
rai kad atėjo pagaliau galas,
! los. 19,000 bedarbių jau
Musų Kamunistai nori Pa‘ gavo darbą. Tūkstančiai prie durų. Nebuvo galima gau nes mes turim suprasti kad vitekt į “Dangaus Kara darbininkų, kurie pirmiau ti transportačijos į aviacijos' si Lietuvoje buvo taip pavargę
aikštę už meilę ar pinigus, ne
lystę” Kentėdami Sta
buvo užguiti, dabar gavo simatė jokio taksi, busai ku kaip ir mes po vaišinimų visą
lino Sopulius
paaukštinimą. Jiems pa rie atvyko buvo grūste pri vasarą, taigi pagerbimui jų
turim suprasti kad jau laikas
Herr Hitleris ardydamas vesta vadovaujančios vie grūsti, ir tik netikėtu stebuk keliauti namon.
Europos ramybę, turėjo tos industrinėse pramonė lu mes pamatėm vienintelį ve Paskutinę valandą prieš mu
Kaip Kaune namai papuošiami šviesomis per dideles tautines šventes.
susidurti su galingais Ang se!”
žiką kuris tik ką buvo išleidęs sų išvykimą į musų geležinke
lais ir Prancūzais — ir už Tai matot koks “rojus” pasažierį. Mudvi nubėgom' pas lio stotį, Barbora Darlys ir po
dėties. Atsižvelgiant kad disiliepsnojo karas, bet Vo įkurtas ir kaip greitai — jį tekinos, kad tik mus nepa ni Babravičienė, musų geriau
durna gyventojų Lietuvoje kakiečiai iš aliantų juokiasi, bet tai tik vienoje Balsto liktų, nes pėkščiavimas į kalną sios draugės, su kuriomis pra
talikai, valstybės santikiai su
nes tie nekariauja.
gėje! O jeigu imtum ro buvo gana tolimas ir jau bu leidom daugiausia laiko būda
šventu ,sostu labai svarbus, Tie
Kamarotas Stalinas už kuoti visą Ukrainą ir Balt- vo beveik laikas paradui prasi mos Kaune, atėjo praleisti pas
santikiai normalus. Lietuvos
Dalyvavo
Prez.
A.
Smetona,
Min.
Pirmininkas
simanęs užgrobti Baltijos gudiją tai “rojus” butų 100 dėti.
Pasiuntinys šventam sostui pa
kutinę valandą kartu. Prieš
kraštus, turėjo.susidurti su kartų didesnis!
i
skirtas, apaštališkas nuncijus
Šis paradas buvo žavėtiniau- apleisiant namus, parėjo mus
A. Merkys, Urbšys ir kiti
mažyte Suomija — ir. kad
laukiamas Lietuvoje.
Tik pamanykit ką reiškia sias spektaklis kokį aš kada išlydėti Majoras Jakšta ir Lei
gauna tai gauna į kailį.
sovietų išdalinimas žemės esu mačius. Mes sėdėjom ir tenantas Sribikė, Narušių įna KAUNAS, Sausio 5. — Šią nas Merkys pabrėžė didelį Res Spalių 10 d. sutartimi So
Nusigandęs, Stalinas pa žiemos laiku. Kai nušvis žiūrėjom per tris valandas, kai miai, kur ir mes gyvenom. Iš dien Tautininkų konferencijoje publikos Prezidento A. Smeto vietų Sąjunga pasidarius Lie
siskubino pagarsint pasau pavasaris ir sniegai bei le kareiviai, tiesus ir jauni, su einant mums į taksi, atvyko Valstybės Prezidentas A. Sme nos autoritetą. Jo nurodymai tuvos sąjungininke; Sovietų
liui, minėdamas savo 60 dai nutirps mužikai gavę heroišku patriotizmu ir drą dar pora musų draugų mus iš tona savo kalboje pareiškė gy vadovauja vyriausybės politi daliniai Lieutvoje laikosi grie
metų amžiaus sukaktį, sa žemės apsidžiaugs tik pel siai plakančiomis širdimis nar lydėti, ir iki nuvykom į gele vą pasitenkinimą' kad Lietuva kai, tiek viduje tiek užsienio žtai tarp abiejų šalių sudary
vo nuolankumą Hitleriui, kėmis kur pempės savo vai siai žygiavo pro šalį. Karinin- žinkelio stotį ten radom didelį savo taikingos politikos dėka klausimais. Vilniaus krašte tos sutarties, kuria uždraustas
pasakydamas kad “mudvie kus peri. Dvarai ir jų že■ kai ant ristų žirgų su ištrauk- būrį musų ištikimų ir malonių išvengė karo. Ateitis bus pa vyriausybė organizuoja norma kišimasis i Lietuvos vidaus rei
jų draugingumas sucemen mės bus komunistų ranko-■ tais kardais švytavo skaisčioje draugų, kurių galėjo būti apie remta tarptautiniu teisingu lų gyvenimą, remdamasi tau kalus.
tuotas krauju”. Tikra tei | se, o “paaukštinti” darbi-• salėje, žygiavo jie ir žygiavo, penki desėtkai.
mu, prekybiniais laisvesniais tine, tikybine tolerancija, tei Lietuvos santikiai su Vokie
sybė, krauju kitų žmonių, ■ ninkai turės arba tą žemęj tūkstančiai jų, artilerija, in- Kuomet traukinis pribuvo ir mainais. Vieningos Lietuvių sėtu reikalavimu vidaus tvar tija normalus, draugiški, ple
kuriuos jiedu abudu pa-i dirbti arba stoti prie sie-• fanterija, patrankos, tankai ir buvo laikas skirtis, mudvi su tautos tikslais yra išlaikyti sa kos ir respublikos saugumo ri čiasi prekybos srityse. Gilus
visi kiti prietaisai reikalingi Brone Visus išbučiavom Ameri vo laisvę, nepriklausomybę. Ji bose. • Dėl Vilniaus arkivysku draugiškumas jungia Latviją,
skerdė — ne savo krauju!; nos!
Lietuviški komunistai iš
Gudijoje, kur įvesta so apgynimui šios brangios lais konišku budu, tikru nuoširdžiu ištvers neramius laikus.
po pakeitimo vyriausybė sten Estiją ir Lietuvą. Su visais
draugiškumu kokis susidarė
kailio neriasi išradimui žo vietai, ten stebuklai dėjosi. vos Lietuvos.
kraštais Lietuva palaiko poli
giasi susitarti su Vatikanu.
džių kaip labiau pasmerkt Ale nepamini apie stebuk Jaudriausias vaizdas buvo musų širdyse šiems naujiems Tauta turi būti organizuotatiką
paremtą tarptautine tei
Suomius, kad tik sumažini lus kokie pasirodė Vilnijo kuomet pradėjo maršuoti pir brangiems draugams, kuriuos disciplinuota, klusni dabartinio Užsienių reikalų ministras se ir pasirašytomis sutartimis.
sau sopulius dėl Suomių pa je, kur raudonarmiečiai pa mieji savanoriai. Vyrai viso radom . maloniais, draugingais, rimto momento būtiniems įsa Urbšys išaiškino įgimtas Lie'tu vos užsienio politikos' gaires, Kas platina Dirvą — tas
sisekimų prieš raudonar sisuko: ten viskas išplėšta, kio amžiaus, suėję iš visų Lie didelėmis širdimis, brangioje kymams.
išeinančias iš geopolitinės pa
Ministras
pirmininkas
AntaLietuvoje!
tuvos
dalių,
nekurie
uniformo

išvežta, net jiems nereika
miečius barbarus.
platina apšvieti.
Kuomet
traukinis
pradėjo
eiKada Lietuviškas komu lingi dokumentai ir archi- se, kiti savo paprastuose na
nistas redaktorius iš pagie vai! Dabar Lietuva krei minio darbo rūbuose, daugu
žos ir sielgraužos dėl Ru piasi į Maskvą reikalauda ma jų šiuo laiku dirbanti ra
sų nepasisekimo, vadina ma kad surastų raudono miai savo ukėse, kurie visi sa
1940 DIRVOS
mažos, save gabiai ginan sios armijos išvogtus daik vo jaunose dienose buvo nume
KALENDORIAI
tę savo dalį arba žagrę ėjo at
čios tautos žmones šunsnu tus ir grąžintų!
siliepdami
į
savo
tėvynės
šau

kiais tai jau reikia tokį re Jeigu narsius Suomius
po 25c.
daktorių skubiai gabenti į už gynimą savo šalies va ksmą, stojo į eiles ir kovojo
lazarietą išegzaminuot jo dinti “šunsnukiais” tai vi karo laukuose, kur išlaimėjo
prosą (atsiprašau: zeceriš- są raudonąją armiją, išau savo šaliai liuosybę, kuria jie Nauji skaitytojai gauna vieną
šių Kalendorių dovanai.
ka klaida; turi būti: razu- klėtą silpnesnius už save ir džiaugiasi per praeitus porą
užpultus žmones plėšti, rei desėtkų metų.
mą)!
(Seni skaitytojai prisiunčia
Jeigu dar mėnesį laiko kia vadinti vagių gaujo Parado žiūrėtojai taipgi bu
10c. persiuntimo kaštų.)
Suomiai išsilaikys prieš So mis. Jie kariaut nemoka, vo suvažiavę iš visų Lietuvos
IRVOS 25 metų Jubilejinis Vajus įsisiūbavo. Visi jus — Dirvos
vietų skarmalius, Lietuviš kur reikia kariaut, bet se dalių, tūkstančių tūkstančiai
ki komunistų redaktoriai na Rusiška prigimtimi la susirinkę plačioje atviroje aik ____ 1 Amerikos Vėliava su Ereliu ir
skaitytojai, bendradarbiai, draugai prašomi talkininkauti: agituokitų tautų vėliavomis (yra ir
pasidarys sau hari-kiri!
bai gabiai moka vogt, kiše- štėje didelio aerodromo, links
Lietuvos vėliava)
kit visomis pusėmis kad jūsų giminės, draugai, pažystami Lietuviai už
Dar niekad pasaulyje ne nius kraustyt, žulikiškus mi, šypsančiais veidais; mer
___
_4
Mergaitė
su
dideliu
šunim
gaitės
tautiškuose
rūbuose
gy

buvo tokio kvailo fanatiz darbus atlikt!
sirašytų Dirvą metams, ar nors pusei metų, Padarykite Dirvą dovana
mo demonstravimo kaip jį
Už visus šituos raudon vų skaidrių spalvų, pilnais glė ____ 5 Darius ir Girėnas (naujas)
saviškiams patys prisiųsdami už juos nors vieną dolarį. Jie paskaitę ir
demonstruoja Lietu v i š k i armiečių “nuopelnus” Lie biais gėlių, kurias jos davė ir ____ 10 Žemos vaizdas ir kalnai
•raudonukai Amerikoje da tuviški komunistai trokšta mėtė į praeinančius veteranus.
susipažinę su Dirva, vėliau patys ją prenumeruos.
bartiniu laiku.
kad Lietuva pamiltų Sovie Mano širdį žavėjo viskas ką ____ 12 Gražuole kailiu apsisiautus
Ten kur Sovietams nesi tus, o už musų raudonukų mačiau ir jaučiau, iš akių per ____ 13 Gražuolės atvaizdas
Dėkit visas pastangas pasitarnauti, pagelbėti, atsidėkoti savo laik
seka, musų raudonosiai (ar laikraščių agitavimą kad ir veidus riedėjo ašaros, iš džiau ____ Darius-Girėnas (naujas)
raščiui, kuris per 25 metus tarnauja Lietuvių visuomenei sąžiningai, tei
raudonukai) bando paro Lietuvoje butų įvesta so gsmo ir pasigerėjimo iš tų nar
RELIGIŠKI VAIZDAI
dyt kad pasaulis meluoja: vietai, nori kad Lietuvos sių ištikimų patriotinių širdžių,
singai, ir parėmė visus musų Tautą keliančius darbus.
nors Suomija jau pusantro valdžia leistų jų laikraš tų maršuojančių vyrų, ir aša ____ 14 Šventoji Šeima
mėnesio ginasi ir įpuolan- čius laisvai Lietuvoje pla- ros dėl tų švelnių, įvertinančių ____ 16 Šv. Juozapas ir Kūdikėlis
Dirva yra tai JŪSŲ laikraštis, gerbiami skaitytojai1 JUS esat tik
ištikimų širdžių tų mergelių
Jėzus
čius raudonarmiečius pa tint!.
sekmingai naikina, Lietu Tai labai pigus sumany kurios puošė juos gėlėmis.
.17 Kristaus Šv. širdis
rieji jos leidėjai, todėl JŪSŲ pareiga yra ją ir platinti.
viški komunistai rašo buk mas musų raudonukams at Mudvi su Brone buvom dau
Platinkit Dirvą gaudami jai naują skaitytoją; patys atnaujindami
Rusai laimi. Jeigu taip tai siekt “dangaus karalystę”! giau negu patenkintos kad pa (Pažymėkit kurių ir kiek norit, iiir
pridėkit
po
30c.;
iš
tų
5c
skaitosi
silikom
Kaune
pamatyti
šitą
Suomijos senai butų nelikaštų. Galit siųsti paš savo prenumeratas kai tik pasibaigia, ir išrašydami arba atnaujindami
didį įvykį, nes tas įdiegė at persiuntimo
to ženklais po 2c—3«—5c.)
mintis ir įspūdžius kurie pasi
prenumeratas savo giminių gyvenančių Lietuvoje ir kitur.
liks mumyse ant visados.
Kurie dabar užsirašys naujai arba atnaujins savo prenumeratą viDIRVA
SUDIEV LIETUVA!
. i.; Į
6820 Superior Avenue
si gaus dovanų 1940 metų Jubilejinį Dirvos kalendorių.
RŪGS. 9, penktadienis. —
• VIENYBĖ — seniausias ir
_
Cleveland, Ohio
geriausias Lietuvių laikraš Ši tai paskutinė musų diena
I I I
tis Amerikoje, einantis 52 me Kaune ir brangioje Lietuvoje,
(Kurie neišgalit mokėti $2 už visą metą, prisiųskit $1 už pusmetį,
Nepaprastas Palengvinimas
tus ir antrus metus populiariu
nes
septintą
valandą
lipsim
į
Reumatiškų Skausmų •
VIKINGŲ LAIVAIS
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
ir Dirva jus lankys' be sutrukdymo.)
traukinį kuris išveš mus iš čio
Spaudos Bendrovė.
Per Gothenburgą, Švediją.
Nekentėkite bereikalingai raumenų
Laivų išplaukimai .
Prenumerata metams užsie nai ir mudvi pabudom iš gyve skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
nepaprastų palengvinimą,
SS. DROTTNINGHOLM
niuose
$7.00, pusei metų $3.75, nimo kuris buvo daugiau kaip pasiekė
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
Iš New Yorko — Vasario 3
3 mėnesiams $2.
sapnas negu tikrenybė. Vis skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
Visus laiškus adresuokit sekančiai.:
Iš Gothenburgo — Sausio 16
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
kas
kas
mums
liks
tai
širdis
Suv. Valstijose ir Kanadoje
Jūsų kelionei niekas nepatar
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini<4
naus geriau prisirengti kaip
metams $500; pusei m. $2.75. pilna meilės ir prisiminimų a- mentas ūmai suteikia laukiamą pa
Jūsų vietinis laivakorčių agen
Adresuokite:
pie tą brangią mažą šalį kurios lengvinimą. Virš 17 milijonų bontas.
kučiu jau išparduota. Todėl neati
gyventojai atsiduoda savo šir dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
VIENYBĖ
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
Swedish American Line
Pain-Expellerio. Reikalaukite Paindis savo svečiams.
193 Grand Street

SPRAGILAS

kę, o Suomių iki šiol dar
nei sostinė neužimta.
Jie nudžiugo kad Suomi
joje įsteigta “liaudies val
džia”. Tai ko Maskva ne
padaro taikos su ja, ko ne
baigia karo? Greičiau užI baigtų Lietuviams raudo' nukams “sopulius”.

TAUTININKŲ KONFEREN
CIJA KAUNE

savo gimines ir
ir draugus Dirvo Skaitytojais!

v •

|V. v •

Į Lietuvą...
I Ameriką

SKAITYKIT
VIENYBĘ

DIRVA'’

4 West 51st St.

New York, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Šiądien mudvi baigėm pa

Expellerio su inkaru ant dėžutės.

DIRVA
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GALBA LABAI REI

G

KALINGA
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

VILNIUS. — Vilniaus ne tik
mieste bet ir krašte yra labai
daug varguomenės, reikalingos
pašalpos. Vyriausias Komite
VĖL PROHIBICIJA?
tas Vilniaus Kraštui Remti tuo
Nuo prohibicijos panai tarpu jau yra surinkęs davi
kinimo, 1933 metais Ame nius apie pagalbos reikalin
rikos Blaivininkai vėl pra guosius Švenčionėlių apskrity
dėjo savo siųarkią kovą už je: pačiuose Švenčionėliuose
svaiginančių gėrimų drau 300, Pabradėj 200, Dūkšte 100,
dimą. Iki šiol jie giriasi Ignaline 100, Kaltinėnuose ir
atsiekę 5,000 paskirų lai Linkmenyse po 50, kitose vie
mėjimų. Jie veikia mažo tose dar 100, viso 850 šeimų.
se bendruomenėse, kur len Skaitant šeimą po 4 asmenis,
gvai gauna pasekėjų. Apie Švenčionėlių apskrityje reika
43 nuoš. visos šalies terito linga šelpti apie 3000 žmonių.
rijos per šešis metus vėl Pašalpos reikalingas šeimas
tapo “sausa”. Apie 1947 sudaro: našlės su mažais vai
metus jie sako padarys pu kais, ligoti ir nedarbingi tėvai
su mažais vaikais, luoši, palie
sę šalies “sausa”.
Dideliuose miestuose jie gę, seniai ir senės, šeimos bu
pasisekimo neturi ir nesi vusių Lenkijos karių, dingusių
be žinios arba gryžusių sužeis
rodo su savo veikimu.
tų, buvusių emeritų šeimos,
palikusios be maitintojų.
ANGLAMS ir Prancū Iš kai kurių vietų pašalpų
zams išeina į naudą Mas šaukiasi ištisi kaimai, kurių
kvos veidmainystė. Mask I milžiniška gyventojų masė yra
va tarėsi su tomis valsty bežemiai arba mažažemiai.

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

iy

©

JUT ASKVA tenkinasi pranešimais apie savo karo veik* smus Suomijoje sekančiai: “Karelijos fronte šiądien
nieko ypatingo neįvyko; šiaurėje jokio veikimo nebuvo;
juroje akcijos nėra; lėktuvai buvo pakilę žvalgybai”, ir
tt. Jeigu tik tiek Sovietų raudonoji armija — kuri per
pasaulį išreklamuota “baisia galybe”, — tepajiegia Suo
mijoje pasirodyti, tai KAME dalykas? Jeigu Sovietai
gali pastatyti prieš Suomiją desėtką kartų daugiau ka
riuomenės viename fronte negu Suomija gali išviso su
daryti, kodėl raudonieji Suomiją dar neužėmė, nei jos
sostinės nepasiekė, kuri yra arčiau Leningrado negu
Varšavo nuo Berlino?
Sovietai manė pasirinkę gerą laiką Suomius užpul
ti: žiemos metu, kada"mažieji ežerai užšalę. Vasaros
laiku, per daugybę ežerų sunku žygiuoti, o tarp ežerų
Suomiai gali juos pasekmingai mušti. Tačiau gabus ka
riautojai ir žiemos metu moka puikiai gintis.
C U V. Valstijų Kongresas pradėjo savo posėdžius, susirinko, kaip ir pačių Amerikiečių spauda pažymi,
“praleisti šešis mėnesius ginčijimamsi ir žiūrėti kuris
asmuo bus stipresnis kandidatas į prezidentus, vietoje
rūpintis šalies reikalais.”
Prezidentas sekančią dieną padavė Kongresui savo
biudžetą, kuriame reikalauja skirti fiskaliam metui pra
dedant Liepos 1 d. šalies reikalų vedimui $8,424,000,000,
kas yra $675,000,000 mažiau negu buvo pernai. Šalies
gynimui, prezidentas prašo skirti $2,248,000,000, arba
$466,000,000 daugiau. Tam tikslui Kongresas turės nu
balsuoti priedinių taksų, kas jiems nemalonu daryti, nes
šymet yra rinkimų metas ir nauji taksai gali atsiliepti
į jų kandidatūras. Todėl, kas bus naudinga ir reikalin
ga, bus vilkinama, ginčijamasi, ir praeis pusė metų be
naudos. Tai Demokratijos tvarka.

TZAIP Maskva lengvai gali prie Lietuvos prisikabinti
jau buvo Dirvoje minėtą prieš keletą savaičių, ir
dabar tas pradėję įvykti faktiškai. Paskaitykit čia pa
duodamą žinutę iš Lietuvos Aido:
Iš Alytaus mums praneša kad Lapkričio 29 d. vakare vie
nas Sovietų įgulos automobilis, smarkiai važiuodamas Vilniaus
gatve, mirtinai suvažinėjo beeinantį siuvėją Migliną. Automo
bilis nesustojęs pabėgo. Kadangi sovietų įgulos automobiliai
neturi jokių numerių tai sunku nustatyti kas yra kaltininkas.
Apie įvykį buvo pranešta Sovietų įgulos vadovybei, kuri į ka
tastrofos vietą atsiuntė komisiją, kuri tyrinėjo, fotografavo
padangų žymes. Tačiau iki šiol kaltininkas dar nesurastas. Iš
viso praneša mums, Sovietų įgulos automobiliai persmarkiai
važinėja ir nepaiso jokių taisyklių. .. .

Dirva yra sakius kad Sovietų kareiviai, betvarkiai
elgdamiesi Lietuvoje, girti ar girtus nuduodami, galėtų
priversti Lietuvos policiją juos areštuoti ir bausti, o tas
butų gera priekabė Maskvos carams šokti ant Lietuvos.
Ši žinutė yra aiškus pavyzdis: tik savaitę-kitą pabuvę
Lietuvoje, raudonarmiečiai jau varo savo darbą, tyčio
mis ar ne, kuris negali nesukelti Lietuvių pasipiktini
mo. Raudonieji nesilaiko jokių taisyklių ir elgiasi kaip
jiems patinka, bent Alytuje. Jeigu Lietuva nepasikęsdama tokiais raudonųjų pasielgimais pradėtų vykdyti
savo šalyje privalomą tvarką, kas gali tikrinti kad Mas
kva nesumanys imti daryti Lietuvoje “tvarką”?....

/N

bėmis kad Rusijai butų pa
vesta saugoti rytų frontas
nuo Vokiečių. Kilus karui, Lietuva Prekiauja su
Sovietai vistiek butų grobę
Sovietų Rusija
ir lindę į mažasias savo
kaimynes — ir Anglai su
Prancūzais butų turėję tą KAUNAS, Sausio 5. — Liet
užgirti, kaip dabar daro ūkis pirko iš SSSR prekių už
16 milijonų litų.
Hitleris....

RYGOJ ir Pabaltijo ža
lėse bendrai kalbama kaslink Hitlerio-Stalino sutar
čių taip: nėra aišku ar tai
yra jų artimas draugingu
mas ai- tik dviejų gudrių
sukčių susidėjimas, kurie
žiuri kuris ‘ kurį greičiau
galės apgauti pirmiausiai
progai pasitaikius.
Lietuvai sumažėjo Vo
kiečių spaudimas, ji pradė
jo daugiau darbuotis savo
uosto Šventosios gilinimui,
gal būt norėdama Klaipė
dą pabausti.
Dirvą galima išsirašyti už
vieną dolarį — pusei metų.

Antru finansų vice ministru
paskirtas Dr. Domas Cesevi
čius. (Cesevičius yra univer
siteto docentas; tarnavęs fi
nansų ministerijoje, buvęs J.
D. Rockefellerio fundacijos sti
pendininkas Anglijoje ir Suv.
Valstijose.)
IŠKELTA sumanymas smelėtų ir nederlingų sričių ukininkus Vilniaus krašte perkel
ti į derlingas žemes, o smėly
nus apželdinti miškais. Šis
perkėlimas bus vykdomas pa
tiems ūkininkams sutinkant.
Pavasarį prasidės žemės nu
sausinimo darbai Vilniaus kra
šte.
x
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RANDAI per Šveicariją pasiekia Amerikos Vokiečius,
nepritariančius Hitlerio režimui, buk Hitleris esąs
Vokietijos karo vadų-generolų nelaisvis; jis turi būti su
kareiviais fronte, negali gyventi Berline, ir buk Gen.
Goering, Hitlerio pirma ranka, bijodamas Hitlerio, pla
nuoja Hitlerį išversti ir sudaryti kitą valdžią. Jeigu
tas. butų teisybė tai įvykus perversmui karas su aliantais tuoj baigtųsi. Vienok, jeigu Vokietijoje einasi to
kios požeminės tąsynės, jos gali baigtis ir tragiškai:
tam tikra klika galėtų Vokietijai pakenkti iš vidaus la
biau negu patys Vokiečiai nori, ir tas atsilieptų visai
vakarų Europai. Vokietijai yra rimtas komunizmo pa
vojus, numato kiti.
/

I 7ENGRIJOS ir Italijos užsienių reikalų ministrai tu* rėjo pasitarimą Venecijoje. Tai yra pirmi žings
niai į stiprinimąsi pietų Europoje prieš galimus pavo
jus iš Rusijos ir Vokietijos pusės. Sakoma kad Italija
susirupinus nedaleisti Vokiečiams ir Rusams žygiuoti į
Vengriją ir Balkanus.
Gen. Goering, nazių antras svarbumu asmuo, pasi
ryžęs vykti Italijon svarbiais Vokiečiams reikalais.

f IŽ visą talką Dirvos redakcijai 1939 metais, kaip ir
pirmiau, -padėka priklauso šiems bendradarbiams,
kurie savaitė iš savaitės atlieka savo pasiskirtą darbą:
Vytautui Sirvydui už “Kas Ką Rašo” ir kitus rašinius;
Vincui P. Banioniui, už uolų rankiojimą iš Lietuviškų
laikraščių pranešimų apie mirusius, ir smulkių žinučių
apie Lietuvių veiklą. Toliau, padėka priklauso nuola
tiniams Akrono, Daytono, Pittsburgho koresponden
tams, kurie aprūpina Dirvą žinutėmis iš savo kolonijos
beveik kas numeris. Pagaliau, ačiū ir tiems bendra
darbiams bei korespondentams Amerikoje .ir Lietuvoje
kurie sulyg išgalių laikas nuo laiko rašo. Pasitikime jų
nuoširdžia parama ir ateityje.

RUDENIO SAULUTEI
Medžiai rūsčiai šlama
Rudenio motyvu,
O saulutė šviečia
Žvilgsniu lyg negyvu....
Aš tave pamatęs
Baimingai šypsausi,
Rodos, tik pažvelgus —
Toli nukeliausi!
Taip retai parodai
Savo šviesų veidą,
Tavo spinduliai vėl
Greitai mus apleido.
Kodėl skubiniesi
Iš kraštelio šito,
Liūdną mums palieka
Gamtą nurėdytą....
Žemei trūksta laimės
Su padange rūsčia,
Žemei maža saulės,
O širdyje tuščia....
Tai sudiev saulute
Iki meto kito....
Tikimės sulaukti
Daug gražesnio ryto!
Vikt. Tatarelis.

RUDUO TĖVIŠKĖJE
Ant šakelės dreįą mirštantis lapelis.
Ranką maldai deda rymantis smutkelis.
Jau arimų vagą užvertė artojas,
Pashkutinę smilgą velėna užklojęs.
Neša gervių juostos paskutinę žymę,
Kol sugryš paguosti vasara tėvynėn.
“J.U.”
Jonas Jakštas.

KASTUYBES B\ \DYM A S
X ZlLNIAUS Pilies kalne šiądien plevėsuoja
v Lietuvos trispalvė. Ištisą devynioliką me
tų laukė Lietuva tos valandos kada Gedimino
mieste pasigirs Lietuvio kario daina. Daugybė
skeptikų jau senai nustojo vilties atgauti Vil
nijos kraštą; tik maža dalis entuziastų nenusto
jo tikėję 'tiesos pergalei. Ir jie neapsivylė.
Teisybė, atgavome ne visą, mums priklau
santį kraštą, tik jo dalį, bet užtai atgavome be
karo, be kraujo praliejimo. Tačiau tas atgavi
mas susijęs su Lenkijos žlugimu.
Nedera mums džiaugtis iš kaimyno nelai
mės, bet ne musų kaltė kad Lietuvis ir šiądien
negali taikyti posakio “De mortuis aut bene
aut nihil”. Negreit užmirš Lietuvis Suvalkų
sutarties sulaužymą, kraujo upelius išlietus klas
tingai puolant mažą Lietuvą, Lietuvių mokyklų
uždarinėjimą, mokinių mėtymą iš bendrabučių,
tampymą Lietuvių po kalėjimus, ir tūkstančius
kitų panašių darbelių, kuriuos išskaityti reikia
daugybės tomų.
Šiądien Lenkija suniokota, suskaldyta, va
dai išblaškyti po visą pasaulį, ir dar daug van
dens nutekės Visla kol Lenkiją pavyks atstaty
ti. Dar bus išlieta daug ašarų, pakelta daug
vargo. Užjausdami nelaimingus Lenkijos gy
ventojus mes vis dėlto kitų kaltininkų nesuran
dame kaip pačius Lenkus.
Lenkai šiądien užsienyje skundžiasi kad
kalti agresoriai laužanti tarptautinius pasižadė
jimus, nepripažystanti duoto parašo, ir tt. Ta
čiau kas pirmas pokariniais laikais sulaužė tarp
tautines sutartis? Kas pirmas pažemino Tau
tų Sąjungos autoritetą? Kas pirmas išmokino
pasaulį grobti jiega neatsižvelgiant į teisę? —
Lenkai, Lenkai, ir Lenkai.
Lenkai, kad atsiplėštų turtingą gabalėlį že
mės padėjo draskyti Čekoslovakiją, ir jei tuo
laiku sąjungininkai butų puolę Vokietiją tai
Lenkija butų ėjus kartu su ja, arba, geriau
siu atsitikimu, butų buvus Vokietijai palanki.
O juk nereikalinga buvo būti politiku kad pa
sakytum jog Čekoslovakijos išdraskymas buvo
Lenkijos mirtis. O turint laiko daug ko butų
galima Lenkams primesti! Jie turi labai ir la
bai nešvarią sąžinę. Tur būt nėra pasaulyje
tokio smurto kurio Lenkai nebūtų įvykdę.
Ir nežiūrint to Lietuviai sunkiausiomis
Lenkijai dienomis nepasinaudojo Lenkų silpnu
mu, kad atsiimtų savo atplėštą kraštą. Prie
šingai, jie priklaudė besitraukiančius nuo prie
šo Lenkijos karius ir jos civilinius pabėgėlius,
jie juos globoja, rengia, maitina.
Atrodo kad tokiu Lietuvių elgesiu Lenkai
turėtų būti patenkinti ir Lietuvai dėkingi. Bet
kur tau! Atsibastėliai iš Lenkijos gilumos
pradėjo Lietuvoje reikšti pretenzijų, reikalau
dami ne tik lygių teisių, o net ir privilegijų ir
vietomis net viešai grąsina busimosios “mocarstvos” kerštu. Jie užsimiršta esą tik svečiai
svetingų šeimininkų namuose. Pasirodo kad
Lenkus istorija nieko nepamokė. Jie turbut ne
supranta kad taip elgdamiesi vėl kasa savo li
kimui duobę, į kokią įkrito draskydami ir eng
dami kitas tautas.
Lietuviai iš prigimties yra labai kantrus,
labai tolerantiški, net perdaug. Tačiau reikia
neužmiršti kad kartkartėmis net didžiausia kan
trybė išsenka. Pagyvensim, pamatysim ar il
gai “ponai šlechtai” bandys musų kantrybę ir
ar neprivers visus “mylimus giminaičius” su
kišti į koncentracijos ir darbo stovyklas.
Lietuva, Lapk. 28, 1939.
C. P.

MIKALDO^
PRANAŠYSTES

NAUJAS LIETUVIŲ TAUTININ
KŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS
Lietuvių Tautininkų Sąjungos Šefo Prezi
dento A. Smetonos įsakymu Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos Pirmininku paskirtas Dr. Domas
Cesevičius.
Naujasis Sąjungos Pirmininkas yra gimęs
1902 metais Dapšionyse, Smilgių valsčiuje, Pa
nevėžio apsk. Gimnaziją baigė Panevėžyje 1924
metais. Po to iki 1928 metų studijavo Lietu
vos Universitete Filosofijos-pedagogikos moks
lus. Nuo 1928 iki 1933 metų studijavo Koelin
universitete ekonominius bei valstybės moks
lus ir įgijo ekonominių ir valstybinių, mokslų
daktaro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjo
dirbti V. D. Universitete, teisių fakulteto eko
nomikos skyriuje, kur dabar yra privat-docentas. 1938 metus praleido studijuodamas ekono
minius mokslus Anglijos universitetuose, o 1939
metų vasarą tas studijas tęsė Amerikoje.
Nuo studijavimo laikų bendradarbiauja
tautinėje spaudoje. šiuo metu yra “Neo-Lithuania” korporacijos filistrų pirmininkas. Pas
kutiniu laiku L. T. Sąjungos Vyriausioje Vady
boje buvo Sąjungos pirmininko pavaduotojas.
Nuo Spalių 3 d. yra Lietuvos Aido vyriausias
redaktorius.
Naujasis Pirmininkas nedviprasmiškai sim
bolizuoja jau Lietuvos laisvės dvasioje brendu
sios jaunosios kartos mąstymą ir siekimą.
L. A.

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS
SOVIETŲ RUSIJA (Europoje ir Azijoje).

Plotas — 21,875,000 ketv. kilometrų. Gyvento
jų — 170,000,000. Valstybės santvarka — dik
tatūra. Sostinė Maskva — 2,000,000 gyvento
jų.
SUVIENYTOS

VALSTIJOS

(Amerikoje).

Plotas — 7,996,900 ketv. klm. Gyventojų —
130,000,000. -Valstybės santvarka — Respubli
ka. Sostinė Washington — 437,000 gyventojų.
Pinigas — Dolaris. (Be to Amerika turi labai
daug kolonijų).
SUOMIJA (Europoje). Plotas — 388,583
ketv. kilometrų. Gyventojų — 3,500,000. Val
stybės santvarka — Respublika. Sostinė Hel
sinki — 207,950 gyventojų. Pinigas — Markė.
SALVADORAS (Amerikoje).
Plotas —
20,948 ketv. klm. Gyventojų — 1,610,000. Val
stybės santvarka — Respublika. Sostinė San
Salvador — 205,000 gyventojų. Pinigas — Ko
lona.
SIAMAS (Azijoje). Plotas — 518,159 ktv.
klm. Gyventojų — 9,724,000. Valstybės san
tvarka — neribota monarchija. Sostinė Bangkong — 931,170 gyventojų. Pinigas — Tikai.
ŠVEICARIJA (Europoje.) Plotas — 41,295 ktv. klm. Gyventojų — 3,936,000. Vals
tybės santvarka — Respublika. Sostinė —■
Bern, 104,600 gyventojų. Pinigai — Auksinis
Frankas.
’ f' f I I f J11
ŠVEDIJA (Europoje). Plotas — 448,460
ktv. klm. Gyventojų — 6,053,560. Valstybės
santvarka — konstitucinė monarkija. Sostine
Stokcholmas — 402,000 gyventojų. Pinigas —
Švedų Krona.

VAEGIĮT

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai- Su
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašte
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

GAMINIMAS

SAPNININKAS

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

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

DIRVA

Michigan valstijos laikraščių pažymojimai musų tautiečio Juozo J. Račiū
no darbų ir sumanymų kaipo tos valsti
jos gyventojo ir Tabor Far'm rezorto

savininko, valstijos naudai ir^rezortų
operatorių biznio pakėlimui. Bačiunas
yra tarp pirmaeilių rezorto biznio propagatorių ir vadų.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Y*

Vilniaus Istorijos Trupiniai

tourist Week
Is Planned For$
West Utichigan

/

(Tęsinys iš pereito nr.)
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KĘSTUTIS KRYŽIUOČIŲ NE
LAISVĖJE

[ Resort Weėk
N Pians Made
L

t

DIDKUNIGAIKŠTIS KĘSTUTIS DU KARTU
PAKLIUVO KRYŽIUOČIŲ NELAISVĖN

Value of Industry to Statė
VVill Be Emphasized by
Annual Observance

-----------

klTourist Group Appoints|
į
Sodus Resident to |
Map Detailš
|
| Į Preparations for the promotion |
Iof a Tourist and Resort week, g
probabiy as.soon as feasible after g
Easter, were furthered by the ex- B
eeutive committee of the West ■
Michigan Tourist and Resort association meeting Tuesday at the
Pantlind hotel. ,

5^41una8 is proprietor
of the Tabor Farm resort at
bodus, Michigan, near tBenton
Harbor. He is a director of the
associatlon and president of
charter 22. Hotę| _ fireeters o f

K"

v

TOURIST

West Michigan Tourist and Resort As-j
x sociation on the suggestion of J. J. Ba- |
| chunas, one of its directors, is agitating
B and will sponsor a Tourist and Resort
? Week to go along with all the many j
other “Weeks” we already observe. The j
start, of course, will be made by the i
Statė of Michigan; Govcrnor Dickinson
, will be asked to proclaim such a Week
to. be observed sometime in the Spring.
Būt if Michigan starta it, why is it not
; perfectly logical that the Federal GovČ emment should string along and make
į the observance of such a Week a naI tional event? We already have Apple
Week and Orange Week and many
other such YVeeks būt not one of them
įreally means so much in an economic
way and tQ the entire Nation as az
| Tourist and Resort Week.

A

tJ
nl

cha
daW
Plaus for a Tourist week, to ac- •th3
quaiut Michįgan people with the vėj
importance ot the t' urist industry wi3
in the statė. were jtacussed Tues- ingį
day at a meeting ot' the executive edl
committee ot the West Michigan
to j
Tourist and Resort a3sociation at boaj
the Pantlind hotel.
sėli
President John Hekman of the
association appointed a committee dari
consistmg of J. J. Bachunas of in 1
LSodus, Don C. Weeks of Traverse beei
pity, Tony Bolthouse of Muskegon
wes
fend Knowles B. Smith of Cadillac nad
rto tvork out pians for its obser
vance.
The observance probabiy wi!I be
iheld in April, just prior- to the
[opening of the resort season. £■'.,
į The committee discussed the a&
[vertising program of the associsjj
tion and approved the cover desiįng
iof the 1940 West Michigan VacatffiJįSj
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LIETUVOS AIDE

skaitau:

Vienas Vilniaus Lietuvis pa
1361 metais Lietuvos Didi Kunigaikščiai,
sakoja savo įspūdžius iš VoAlgirdas, Kęstutis ir šio sūnūs kunigaikštis Pa
kiečių-Lenkų karo, Jo pasakotirkis, su penkiais šimtais savo kareivių prie
j
imąs nėra persunktas to traParusnio rubežiaus giriose medžiojo netoli nuo
Jce Bachunfc of Sodus was named
ch.iirman of a committee to work
/
giško
susisielojimo. šis Vilout details. Bachunis proposed
kryžiuočių pilies Lesenburg. Juos užtėmij ęs
the observance at the annūal
mėeting of the association in Octo- i
nietis
savo įspūdžiais optimisD. I ber. Assisting him will be'Don C.
kryžiuočių rubežiaus sargas tuojau pranešė pi
m
■ Weeks of Traverse City, Anthony
tas:
■ Bolthouse of Muskegon and Knowlies komanduotojui kad buk skaitlinga Lietuvių
U leš B. Smith of Cadillac.
RESORTWEEK
| With the co-operation of other
Nuvarė mus ties Rytprūsių
H tourist promotion agencies efforts
kariuomenė ilsisi prie Vobelių ežero, o viena
K will be ma^e to obtain an official
siena. Pasproginęj o bombos,
K proclamation from the governor.
tos kariuomenės dalis jau artinasi prie Lesen■ The week is to be given over to
INMICHIGAN
Lenkų kareiviai išsiblaškė. Ir
H the education of Michigan citizens
■in the value of the tourist indusburgo pilies.
.. try.
aš
pamačiau žygiuojant Vokie
įf
The executive committde also
IS
APRIL
14-21
į made pians for a meeting in LanPilies komanduoto jas Kraničfeld tuojau iš
čių
kuopą. Pagreitinau žings
sing with (representatives of other
resort associations for the purpose
cį
visų apygardų sutraukė visą savo kariuomenę,
nį
ir
seku iš paskos. Su šau
| of tvorkihg out a national adver-.
e Committee Chooses Dalės For
s tising plan. Because the legįslaCampaign To Increase
, ture failed to appropriate funds Įdar vienas juozo| j
ir užpuolė ramiai medžiojančius Lietuvius, ku
tuvu,
Lenkų kareivio unifor
for an all-state adveptising prod
Vacation Trade
-• ; gram Michigan faces vvhat may be
e
April
14
to
21
has
been
d;;ignatcd
moje. Taip žygiavau keletą
rie to užpuolimo nesitikėję, nors nebuvo mušiui
a banner tourist year without a
į “Resort Week’’ in. Michigan, when
national advertising proferam,
BAČIŪNO
LAIMĖJIMAS
j an intensive, statevide campaign to
Hugh J Gray, rnanager. pdinted
kilometrų, kol Vokiečiai pagapasirengę, tačiau stojo gintis, ir gynėsi narsiai,
į spread Michigan’s tourist and vacaout.
I tion attractions tvill come to a eli
“Wlth travel abroad eut off by
Michigan
Valstijos
Rezortininkų
Asocia__
liau atkreipė dėmesį:
te
max
bet triskart skaitlingesniems atsilaikyti nega
the war we may expect ,/n unI 'The dates for "Resort Week" were Pr
||!
cijos
metiniame
suvažiavime
Grand I
usually hęavy travel year In Amerį fixed in Grand Rapids yesterday at w:
ica,
”
he
said.
"Other
statea
have
— Na, Polak, iš kur tu Čia
|| Rapids, Mich., Juozas Bačiunas pravedė |
lėdami, ėmė krikti. Dargi viename susirėmime
I a meeting of a special committee of to
been looking ahead to nexE year
| the West Michigan Tourist a? Re br
and we believe Michigan should
||
sumanymą, kad Michigan valstija skirtų
gi sort association,
at
dabar
išdygai ?
maintain its competltive position.
didesnei nelaimei vienas kryžiuočių vytis vardu
[■ Hugh J Gray of Grand Rapids,
m vieną savaitę, ateinančio j vasaroj, visos I
We tvould likę to obtain at least
h secretary of the association. went v,i
D. L. K. Kęstutis—Vytauto tėvas
a modest allotment of funds from
—
Aš
ne Polak bet Lietuvis,
h to Lansing today to obtain the
Hanke, savo keste kunigaikščiui Kęstučiui užm
Amerikos turistams. Visi Grand Rapids
the statė for ttiis purpoše. We
; approval of_ Governor Dickinson c'J
believe it would be a wise investgi ir kitų miestų laikraščiai labai entuziastiš- |||į Fand to rcquest the governor to issuę
Kurių
galų man kariauti su
ment, not as outright expendidavė taip smarkiai kad tas nupuolė nuo žirgo,
kai aprašė šį projektą, atspausdindami IB į an offfciAi'pro.clamation.
ture.”
vėn imamą savo tėvą dar ginantis, kaip įpykęs
S Jce Bachunas. otvner of TtfKffjumis
?
Gray also reported that efforts
Juozo
Bačiūno
paveikslą
ir
prižadėdami
IN
o komanduoto jas Kraničfeld greitai prišokęs
įh farm, Sodus and one ,of the state’s
stjjl were being made to induce
f ir.ost active resert campalgners, iį
the census bureau to include ąi
lokis puolėsi raitas jį gelbėti. Drąsindamas sa
gFj pilnai paremti Bačiūno planą. RezortininVisa kuopa ėmė smagiai
It'chdirjnan of 'the "Resort Wcek"'
travel censuš in its 1940 fabula-j
paėmė jį nelaisvėn. Apkalęs Kęstutį geležiniais,
ku
suvažiavimas
paskyrė
Juozą
Bačiūną
B
| committee Assisting him are Don C.!
tions.
.
.i
vo kareivius, ir žirgą kaip smaką šokindama^,
| Week6 of Traverse City, ,, Anthony,
juoktis
ir leido man drauge su
Eh į komisijos pirmininku, kūli buvo ten pat I
■ Bolthouse of Muskegon and Knovles
nusiuntė į Marienburgą ir atidavė Didžiam mis■ B Smith of Cadillac
III išrinkta šiam darbui.
Amerikos lietuviai 1
veržėsi į kryžiuočių būrį kalaviju kapodamas į
jais
žygiuoti;
kelias savaites
B,
Plan Essay Contest
trui, kuris tuo pasidžiaugęs liepė bažnyčiose
||| gali pasidžiaugti, kad mūsų tautietis Juo- H B "The purpose of ‘Resort Week tvill
B be to publicize to the'greatest posabi puti, bet ir jam atsirado pavojus, kuomet
gyvenau
su
jais,
drauge valI
zas
Bačiunas
pasiekė
dar
vieną
laimėjimą
N
■ sible cxtent Michigan’s unexcelled
skambinti varpais kad tuomi atiduoti Dievui
Bvacation advantąges,” Chairman
HĮ plačios Amerikos gyvenime.
giau ir rukiau. O Vilniuje iškryžiuočių vytis vardu Hačberg, iš šalies suda
■Bachunas said today, on-his return
padėką už pagonų valdovo suėmimą, o Kęstutį
Įfrcm. Grand Rapids., f'The war in
garavus paskutiniams Lenkų
vęs bardišium, nutrenkė jį nuo žirgo. Nupuo
užrakino pilies kalėjime. Bet Kęstučiui nelais
valstybės pėdsakams, gryžau
lęs nuo žirgo kunigaikštis Patirkis dar pėkščias
vėje ilgai būti neteko: Lietuviai jį išpirko grą
pas tėvą....
visu įnirtimu kovodamas veržėsi prie nelaisvio,
žindami nelaisvėn suimtus Vokiečius ir jų tal
Supa Garba.
bet ir jį kryžiuočių buris tuojau apstojo. Tada
kininkus, kurių, kaip spėjama, Lietuvoje buvo
žemaičiai visu savo narsumu puolę apsupo jį
nemažiau 30,000. Lietuviams betgi liko ilgai
apstojusius kryžiuočius, ir iš jų jau kruviną
Lietuvos Aidas rašo (Spa Viską suėmus draugėn, .mes
neužmirštas skaudulys tuo kad Vokiečių vytis
KOSTIUMAI
Smulkios Žinios
Patirkį išveržė. Bet Kęstutį išgelbėti jau ne lių 10 d. — ištraukose) :
turime platesnę teritoriją, ku
Stadion sugavęs 19 metų amžiaus Kęstučio duk
Didžiausias pasirinkimas kostiu
suspėjo.
Susirgo biznieriaus P. Taru mų visokių periodų, ir uniformų,
Vilniaus vadavimo metai jau riai atgauti buvo išvengta
terį, išgabeno ją į Marienburgo pilį ir ten už
Kova baigėsi tuo kad Lietuviai nuliūdę, su nuslinko į praeitį....
kraujo, bet kartu ir garantuo čio žmona. Jai miesto ligoni išnuomavimui veikalams; istoriš
kų asmenų, vyrų ir moterų. Už
daręs Šv. Agnės vienuolyne, neišleido ją iki
tą išorinį saugumą ateičiai.
kruvinu savo vadu kunigaikščiu Patirkiu iš ko Vilnius musų....
"
(3)
nėje padaryta operacija ir ten prieinamas kainas.
mirties.
vos lauko pasitraukė, o kryžiuočiai netekę dau Europos karo pasėkoje Lie Tačiau visų didžiausias sau gydosi. Linkėtina greito pa KRAUSE COSTUMES, Ine.
Kęstutis, gryžęs iš nelaisvės, tuojau grie gybės savo kareivių ir kelių žymių vadų, juos
gumas išplaukia iš musų pa sveikimo. Taručiai yra ilga
1025 Chester Avė.
bėsi Vokiečiams atkeršyti, ir žiemos metu su jau nesivijo. Jie džiaugėsi nelaisvėn suėmę Di tuvos ekonominis gyvenimas čių valstybinio ir individuali mečiai biznieriai ir Dirvos
CLEVELAND, OHIO
įgauna kitokį vaizdą...:
telkęs savo kareivius, puolėsi į Parusnį arba dį Kunigaikštį Kęstutį, kurį geležiniais retežiais
nio susipratimo. Daug pareis skaitytojai.
Prūsiją. Kadangi žiema buvo baisiai šalta tai apkalę nusigabeno į Marienburgą ir ten pilies a Teritorinė Lietuvos padėtis nuo to kiek mes galėsime su
Stasys Lukas iš Maryland
taip pat pasikeitė. Mes nete mažinti savo asmeninius rei
kariuomenė keliavo taip greitai kad apšarmoję, kalėjime užrakino.
kome Klaipėdos ir uosto, bet kalavimus, padidinti darbingu valstijos atvyko pas savo gi
su suledėjusiais ūsais ir barzdomis pėstininkai
VAISTINĖ
Kas paskiau su kunigaikščiu Kęstučiu at- atgavome Vilnių, kacl ir be uo mą ir gamybą, ir vengsime miniečius K. Prospaliauskus ir
spėjo žygiuoti su raiteliais. O paskui kariuo sitiko paskaitysite kitame numeryje.
Jis
apsigyveno,
čia
tuo
tarpu
Visoki
vaisti nuo šalčio, galvos
sto, tačiau su didele teritorija. staigių posūkių. Mums visiems
ir
kitokių
skaudėjimų.
Išpildau
menę ėjo virtinės šunų traukiamų rogių, už
įstojo
į
biznio
kolegiją.
Jisai
O svarbiausia, atgavome sosti tenka susikoncentruoti prie vi
daktarų receptus.
Pilnai Įreng
kalba
gražiai
Lietuviškai,
gakrautų maistu ir ginklais.
nę, kur galime remtis visomis sos tautos bei valstybės pa
ta vaistinė.
(51)
Nužygiavus Prūsijon Lietuviai tuojau už
dvasios jiegomis. Lietuva pa grindinių reikalų ir užmiršti, bus jaunuolis, Linkėtina jam
Puikus veidui muilas 4 už 19c.
IŠLEISTA 525 VERTINGOS
kariavo Jenesburgo ir Ekesburgo pilis, o nuo
didėjo teritorija ir gyventojų bent kol kariaujama, visus gerų pasekmių moksle.
ANDREW A. YĘAGER
Gabus jaunuolis, Jonas Griskaičiumi.
ten siaubiant kitas apygardas, skaitlinga kry
KNYGOS
skirtumus, susiskaldymus, nors gas, Juozo Grigo sūnūs, gal
Pharmacist
žiuočių kariuomenė Lietuviams pastojo kelią.
Negalime apeiti nepaminėję jie ir butų keliami kilnių re- . •
6602 Wade Park Avė.
pirmutinis iš Čia augusių Lie
Prie Lietuvos švietimo Ministerijos nuo faktinės karinės padėties. Te formų šūkių.
Išsivysčius mūšiams, nuo Lietuvių ginklų kri
tuvių turi automobiliams čiato 1,600 Vokiečių, taipgi maršalas Dahenfeld 1919 metų veikia Knygų Leidimo Komisija, Ji ko sutikti su tuo kad draugin
lių
ir ratams gumų parduotu
ir 12 vyčių savo galvas padėjo. Mistras išvy įstengta tuometinio švietimo ministro Juozo Tu- gos musų valstybės' Sovietų
vę.
Jis superka ir senus auto NAUJAS IŠRADIMAS
MAIŠIOGALOJE, Vilniaus
Sąjungos
tam
tikras
kariuo

dęs pavojų, griebė vadovybės vėliavą ir ėmė belio. Dabar komisiją sudaro vice' ministras
krašte, suimta gauja banditų, mobilius ir parduoda jų gele IŠ PIETŲ AMERIKOS
graudyti jau pradėjusius krikti savo kareivius, K. Masiliūnas, ministerijos departamentų di menės kontingentas butų įter kita kriminalinių plėšikų gau- žis. Daro gerą biznį. Laiko
Peter Zebic,
kurie mistro šauksmais sugraudinti betgi susi rektoriai L. Vaitiekūnas, M. Kviklys,' M. Sob- ptas musų teritorijoje. Dėl ja suimta Vilniuje. Juos teis keletą darbininkų. Jo biznis,
svetimos, kad ir draugingos,
Stipriausias
metė vienan būrin, ir visu smarkumu puolė ant lys, vyriausias inspektorius M. Miškinis ir tech
kariuomenės atvykimo į musų karo teismas. Bendrai, Vil- Arlington Auto Wrecking Co.,
Lietuvių, Kova buvo labai žiauri ir tęsėsi il- ninis komisijos sekretorius referentas V. Tumė žemę bent kuriam Lietuviui niaus miestas ir kraštas jau randasi ' 423 N. Arlington st.
žmogus
gai. Toje kovoje savo narsumu ir atkaklumu nas. Taigi 1939 metais komisijos veiklai suėjo kyla daug principinio ir prak baigiamas apvalyti nuo krimi Sugedus automobiliui kelyje,
pasaulyje
arba reikiant kokių dalių, gali
atsižymėjo žemaičiai. Sakoma kad toje kovoje 20 metų.
tinio pobūdžio klausimų, kurie nalistų, kurie čia buvo paplitę
išdirbystės
Lietuvių žuvo nemažiau 3,000.
Iki šiol komisija yra išleidus 525 pavadi ne vieną gali pesimistiškai nu kai Lenkai paskutinėmis savo ma pas jį kreiptis. Grigas yra
valdymo dienomis iš kalėjimų Dirvos skaitytojas. Linkėtina
savininkas
Didis Kunigaikštis Kęstutis tame mūšyje nimų knygas. Visos išleistos knygos duodamos teikti.
gero pasisekimo ir šiais metais
buvo ir karvedžiu ir kareiviu, tat viename susi nemokamai viešoms valstybės bibliotekoms iri Sutikdami su /esama padėti- i paleido visus nusikaltėlius.
(No. 1) Vienatinis skystis kuris
jo biznyje.
gydo Exzema, Dedervines, Atviras
rėmime, kada raitas jis veržėsi į kryžiuočių bū valdžios mokyklų laikomoms bibliotekoms. Pir mi turime pabrėžti tokias iš
Per šventes, pas savo tėvus Žaizdas, Atletiškas ir Užtrintas ko
PRANEŠKIT
rį, vienas kryžiuočių vytis vardu Vinheim savo kėjams parduodamos už savikainą, nes yra vy vadas: 1) svetimoji kariuome
Janickius atvažiavo jų sūnūs jas, taipgi įvairius odos uždegimus.
Pasekmės į 10 dieny2, ir išgydomos
jietimi Kęstučiui per šoną sudavė taip smar riausias uždavinys išleistą knygą išplatinti, bet nė pas mus ateina ne kaip už
Savo Antrašo Permainą Stasys, iš Perry, Ohio. Trum visiškai. (Amžius neribotas).
kariautoja
bet
kaip
sąjunginin

kiai kad tas nupuolė nuo žirgo, bet puldamas dar ne pasipelnyti iš jos.
00,000 patenkintų naudoto
Kuomet rengiatės persikelti pai paviešėjęs išvažiavo atgal jų Virš
Suv. Valstijose ir Kanadoje.
savo j iešmu perdūrė jo arklį, tat ir Vindheim
Visai nesenai komisijos leidinių apie 21,000 kė; 2) jos atėjimas nieku ne kitur gyventi, prąneškit sa į tarnystę.
(No. 2) Po to naudoti Cleanser,
su arkliu puldamas gavo gvlą. Bet Kęstutį tuo egzempliorių nemokamai duota šaulių Sąjungai, paliečia musų pačių kariuome vo naują antrašą Dirvos Ad I SLA. 198 kp. naujų metų va kuris
atgaivina ir palaiko oda šva
nės tvarkymosi; 3) ateinančią
jau apšoko buris kryžiuočių ir suėmė jį nelai Katalikų Veikimo Centrui ir Jaunosios Lietuvos kariuomenę nelydi jokie civi ministracijai, ne paštui, nes kare surengė pasilinksminimą, rią. (Naudot abu, No. -.1 ir No. 2.)
paštas nesiūs jums Dirvos į
(No. 3) Hair Tonic nuo plikimo,
svėn.
Sąjungai, kad jos tas knygas taip pat nemoka liniai pareigūnai, kurie butų naują vietą jeigu neprimo- statė scenoje veikalėlį “Neti pleiskanų., aliejuotos odos ir sulai
kėtai”; vaidino O. Sebestinie- kymui plaukų slinkimo. Duoda puiKunigaikštis Patirkis, matydamas nelais- mai išdalintų savo skaitykloms.
skirti musų kraštui, • ir mes kėsit. Parašykit mums už nė, G. Gaškienė, V. žintelienė kiasį
pasekmes. Garantuotas atau
lc atvirutę prieš persikėli
ginti plaukus iki 45 metų amžiaus.
pasiliekame kaip ir buvę, visiš mą
į
kitą
vietą
gyventi.
—
ir A. Milickaitė. Vyrų rolėse: (No. 4) Rubbing Liniment —
viliai ir kariuomene. 6. žuvusiųjų karių, šau kai laisvi ir nepriklausomi mu
SAVANORIŲ
Adresuokit mums trumpai:
B. Yarašius, J. Beleckis, A. Sa- įvairiems skausmams, išriarinimams
lių ir partizanų sąrašai.
sų valstybės tvarkyme; 4) tos
Reumatizmui, Arthritis, Lumbage
vokynas ir A. Rudis. . Publi ir
ir panašiems.
DIRVA
ŽYGIAI
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, kariuomenės atėjimas, sutalpi
kos buvo daug ir visi gražiai No. 5.) IMPORTED EUROPEAN
Cleveland, Ohio
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4i Sani namas ir visi kiti su ja susiję
užsilaikė.
Kalnas. TEA. — valo sistemą ir suteikia
Parasč PETRAS RUSECKAS
apetitą. Tinka nuo Dusulio, anglia
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. uMirę ir žuvę .kariai klausimai yra tvarkomi dviekasių Dusulio, Kataro, Gallstones,
(Baudžiavos autorius)
susijų
draugingų
valstybių
J. Žemantauskas
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
Nerviškumo, Skilvio ir Inkstų ne
gerumų.
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa tarimais; 5) tie žinomi susi® ITALIJOJE, iš 18 milijo“Dirvos” Agentas”
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po žystamų, giminių arba .ir šiaip iš savo krašto tarimai aiškiai garantuoj a ne
No. 6) GENERAL TONIC and
nų
darbo žmonių, virš 10 me- CONDITIONER. Nuo gasų, rukšNOTARAS
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. žmonių.
sikišimą į musų vidaus reika
\
vidurių liuosavimui ir sustip
tų amžiaus, apie pusė dirba tumo,
130 Congress Avenue
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
rinimui kūno. Rekomenduojama ir
lus; 6) Sovietų Sąjungos ka
Waterbury, Conn.
u kės e.
“Savanorių žygiai”, 1-mas ir Il-ras tomas
vaikams.
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
riuomenės buvimas musų te
(Už vizitą nieko neskaitoma)
yra
didesni
už
“
Baudžiavą
”
,
taigi
už
$2.50
kant gaunama už $2.50.
©AMERIKOJE,
pagreitiniritorijoje jokių ekonominių
J. A. Urbonas
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
mui vieno traukinio laiko gali The Samson Tonic &
sunkumų mums nesudaro, nes
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuomelapių įdomių skaitymų.
Skubėkit įsigyti.
“•Dirvos” Agentas Daytone reikti pakeisti važinėjimo laijos išlaikymas visiškai /pri
Tea Company
nes kūrimas ir kariai, 2. Pėstininkai. 3. Ar534
Michigan
Av.
Dayton,
O.
i
ką
kokių
300
kitų
traukinių.
klauso
Sovietų
Sąjungai....
1285 East 79th SL w Clev<4and, O.
Reikalaukit ^Dirvoje” ■
tilerija ir Aviacija. 4. Komendanturos. 5. Ci18
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LIETUVA SU VILNIUM-

AKRON, OHIO

DIRVA
IBI

The Cleveland Railway Co. Nauji Diesel Busai Atgabenti ir Pradeda
. Vaikščioti; Jie Yra Patogus, Lengvai Eina, Nekrato Važinėjančiu

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

• NUŠOVĖ. Pereitą sekma
dienį, nakties laiku, Western
Union Telegrafo įstaigoje tapo
nušautas privatinis policinin
kas. Jį nušovė plėšikas, jau
nas, 21 m. vaikinas, John L.
McCormick, P'ittsburgho uni
versiteto studentas, gerai pa
siturinčių tėvų sūnūs iš Pittsburgho. Iš ten jis atvyko į
Clevelandą plėšikauti. Jis ta
po sužeistas susišaudyme
tuo policininku.

M

*

Kuriu prenumerata už Dirvą pasibaigė tie gavot paraginimą su tokiu dideliu žodžiu:
“PASIBAIGĖ”. Tai yra priminimas Jums kad už 1940 metus vėl reikia užsimokėti ir
Dirva lankys Jus nesutrukdoma. Prisiųskit $2 (arba $1 už pusę metų.)

BĖDA JUMS, RAŠTO Paminėjimas buvo Pa
sekmingas
MOKYTIEMS
Naujoje Parapijoje pereitą
sekmadienį įvyko 10 metų pa-

Gimimo Metrikų Gavi
mo Reikale
Kuriems reikalinga gimimo
metrikai partraukti iš. Lietu
vos, o neturit ten artimų gi
minių, Dirvos agentūra jums
tame reikale pagelbės.
Šymet jau prasideda mokėji
mas senatvės apdraudos, neku
rie negaus tos apdraudos neĮrodydami savo amžiaus; taip
gi ir valstijos senatvės pensi
jos gavimui reikalinga įrodyti
amžius. Kreipkitės į Dirvos
agentūrą tuojau.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius

miiijg

Pirmutiniai Diesel busai bent ka
da pirkti Cleveland Railway Kom1 panijos jau paleisti tarnybon ant
l Scranton Road linijos.
Jie yra dalis tų 60 busų užsaky
tų miesto tarnybai už $576,504, ką
kompanija paskyrė jų pirkimui.
Jie eina ramiai, nekrato ir netrūk
čioja pradedant važiuoti.
Nekurie gasolino busai iš1 to už
sakymo jau veikia. Šie Diesels, iš

Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

JĮIPPODROMĘ

Dabar laikas užsakyti darbas,
kol dar nenrasidėjo pavasario
darbymetė; gausit darbą atlik
ti už pigesnę kainą negu vasa
ros metu.

“Destry Ridės Again“

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Marlene Dietrich dalyvauja nau
jame veikale Universal filmoje, su
James Stewart, pavadintoj “Destry
Ridės Again”, kuri pradedama rodyti Hipodrome Theątre šeštadienį,
Sausio 13.
Ši filmą yra viena nepaprastų
šio sezono veikalų. Ji vaizduoja
dramatišką spektaklį senų, vakarų,
kur Amerikonai kūrė sau naują gy
venimą sunkiai kovodami su gamta
ir patys tarp savęs.
Veikale vaizduojama kova tarp
dviejų moterų, Dietrich ir Una Mer
kei, kuri yra antra svarbi veikėja
šioje filmoje.

Duok žmogui šviesą — jis pats
atras sau kelią — kas platina
Dirvą — tas platina apšvietą.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

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

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

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

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

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

6824 Superior Avė.
ANSEL

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKŪS tinkamos

METAIS
Rašo George J. Matowitz,
Chief of Police.
Jeigu jus kartais butumet
užmiršę pasižymėti į savo nau
jų metų pasiryžimus saugumą
trafike, štai keletas priedų jū
sų sąrašan. Trafiko aukos bė
gyje 1939 metų buvo 111 as
menų, dėl to kad automobilis
tai atsargiau važinėjo ir suma
žino užmušimų skaičių lygi
nant su pirmesnių metų užmu
šimas. Tuo budu Clevelandas
vėl sto j a tarp pirmaeilių mies
tų už saugiausio Amerikoje
didelio miesto titulą.
šių metų bėgiu reikia ryžtis
palaikyti trafiko žuvimų skai
čių žemiau šimto, ir važinėtojai bei pėkstieji raginami dėti
pastangas to siekti.
Trafiko susimušimų atsitiki
mai. pereitą metą parodo kad
automobilistai privalo atsar
giau ir lėčiau važinėti, ypatin
gai naktį. Patirta kad užmu
šimų skaičius daugėja tuo at
veju kai smarkiai važinėjama.
Prižadėkit sau važinėti atsar
giai ir rimtai. Girti automobilįstai taipgi yra priežastimi
daugelio užmušimų.
Pagaliau, svarbiausia reikia
apsižiūrėti tiems kurie gatvėse vaikščioja. Pereitų metų
trafike žuvusiųjų 76 asmenys
buvo pėkstieji, kurie žuvo dėl
to kad biskelį permažai kreipė
dėmesio į atsargų vaikščioji
mą gatvėse. Atminkit kad
mirtis arba keli mėnesiai ligo
ninės gali jums tekti vien tik
<del vieno neatsargaus žingsnio
gatvėje.

K. Nekrošius, Savininkas.

Moterų Sąjungos 36 kp. per
eitą rudenį suruošus pikniką
padarė gryno pelno $200 Kun.
E. šteigmanui paremti, kuris
randasi Šv. Aleksio ligoninėje.
Vėliau, naujoje parapijoje su
rengė naujų narių įvesdinimo
vakarienę, nuo kurios liko pel
no virš $75, iš kurių parapijai
suteikta auka $68. Tai vis
gražus pasidarbavimas. Bet
ne visos ir Sąjungietės įvertina savo kuopos darbus. Vienos įtemptai dirba, o kitos no
rėtų tik pirmenybės, bet puopos gerovė joms mažai apeina.
Visos pažangesnės kuopos
narės privalo žinoti organiza
cijos tvarką ir jos laikytis, da
lyvauti susirinkimuose, spręsti
reikalus viešai, o ne slaptai ne
šioti kokius ten skundus.
P. štaupienė.

GRYNOS VILNOS SHAKER KNIT

Sveterių 9.95
Corduroy Kelnės
Margos ir vienodų 0-95
spalvų.

1940

Moterų Sąjungos 36

Dėvėdami vieną iš musų šiltų

Vyrams ir Vaikinams

ATSARGUMAS

Mitingams ar Vestuvėms
Budweiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš/bačkų.

Rengkites šiltai
Apvaliu kaklu
Vienodų spalvų

kurių 10 bus pastatyta tarnybon
iki šios savaitės pabaigos, kaštuo
ja kompanija po $12,899.
Šie busai, Įrengti su 40 sėdynių,
varomi dviejų eiklių Diesel inžinais
General Motors išdirbimo. Jų spal
va yra žalia-ir-pilka ir jie beveik
nesiskiria nuo kitų jau vartojamų
šios kompanijos gasolinu varomų
busų.
Tuos busus gavus, tuoj išbandyta
kaip jie veikia ir demonstruota jų

flBH

Union Apatiniai
stori, šilti, ilgom ar trum
pom rankovėm ir kojom
97c ir aukščiau

Mes DUODAME ir iškeičiame EAGLE STAMPS.

netrukčiojanvas ėjimas įvairiais važinėjimais prieš Main Avenue kalatliko General
ną. Demonstravimą
E_____ _
Motors vežikas, Charles Nolan, iš
Pontiac, Mich.
Pažymėjimui šių Diesels prista
tymo į Clevelandą buvo surengta
pietus Hotel Hollenden, per George
W. Codrington, Clevelando skyriaus
General Motors vedėją, ir E. J.
Gleason, vietinio General Motors
Cleveland Fisher Body vedėją. '

STANDARD OIL POKILIAI MININT
70 METŲ SUKAKTĮ
Minint Standard Oi! Co. of Ohio
70 metų gyvavimo sukaktį, trečia
dienį buvo išdalinta ketvirtdalis mi
lijono gimtadienio pyragaičių The
Standard Oil Co. of Ohio kostumeriams iš jos gasolino patarnavimo
stočių.
Šių pyragų kepimas buvo tai didžiausiąs vienkartinis kepimo užsa
kymas kokis kada buvo, tie 250,000
pyragų svėrė 62% tonų, sunaudota
31,000 svarų miltų, 35,000 svarų
cukraus, 180,000 kiaušinių, 25,000
puskvorčių pieno, 15,000 sv. sviesto
ir riebalų, 1,500 svarų kepamų mil
telių (kilimui), ir 4,500 svarų drus
kos.
Prie to ketvirtdalio milijono py
ragaičių, ši kompanija taipgi ap
vaikščiojo savo sukaktįį užkviesdama savo 5,000 darbininkų į šešetą
paskirose vietose surengtų gimta
dienio banketų, iš kurių trys laiky
ta Clevelande, vienas Toledo, vie
nas Columbus ir vienas Cincinnati.
Kiekvienas šios kompanijos tar
nautojas ir darbininkas buvo už
kviestas į jam artimiausį miestą.
W. T. Holliday, kompanijos pre
zidentas, lankėsi tuose banketuose
ir pasakė į darbininkus kalbas.
-
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Pilietybės Reikale
Kurie Lietuviai nežino savo
SKAITYKIT!
atvažiavimo dienos ir laivo
kreipkitės į Dirvos agentūrą, ir platinkit šiuos laikraščius:
jums bus pagelbėta tai suras
AMERIKOS LIETUVIS
ti. Taipgi norintiems išpildo
D I R V A
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
M A R G UTIS
tadieniais ir šeštadieniais.
V I E N Y B Ė

STATĖ
WIND0W SHADES

VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades)

|

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

E

DEBLA C JAKUSS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHŪANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

i
:

Į
■

ENdicott 1763

APDRAUDOS REIKALE

|

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

E
E
E

P. P. MUKIOMS

|

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

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

to

Pay

X-Ray
Bridges
® Fillings
• Extractions
Platės Repaired
While You Wait

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

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

Dentist
HEnderson 3157

Ar Jieškot Geresnio Darbo?
Jeigu jus jieškos darbo ar ge
resnės sau vietos, užsimoka tu
rėti namuose telefoną. Kiti
aplikantai toms pačioms vie
toms turi telefonus. Jie leng
viau pasiekiami. Jie’ gauna

PETRAS LUIZA, žinomas
Clevelando scenos komikas, iš
važiavo į Cincinnati savo kom
panijos reikalais keletui dienų.
THE

kis, 22 m. vaikinas, Vinco Velioniškio sūnūs, nuo 1401 Giddings rd. Antradienį nuvežtas
į Polyclinic ligoninę, kur Dr.
Vitkus padare jam operaciją.
Linkėtina greitai pasveikti.

★

=

HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. Į
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Kp. Darbuotė

SUSIRGO William Velioniš-

7010 Superior Avenue
I^TDvejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės

Ir ši Evangelija apie Kara
lystę bus apsakyta per visą
pasaulį liudijimui visiems žmo
nėms, ir tada ateis galas. Eva.
Šv. Matt. 24: 14 e. Biblijos
studentai ir skelbia pabaigą,
kuomet senasis pasaulis pradėjam pasauliui. Bet mes netujo mirti ir palikti vietos naurim laukti kad susyk kas nors
perdaug vyktų, vienok jau ga
lime pastebėti dideles permai
nas pasaulio tautiškoje ir po
litiškoje srityje. Pats Jėzus
nurodydamas į šio amžiaus pa
baigą pasakė: Kuomet Vieš
pats. ateis, ar jis ras tikėjimą
ant žemės? Todėl faktas kad
pasaulyje visai mažai tų kurie
tiki į bibliją. Tačiau amžiaus
pabaiga nereiškia sudeginimą
musų žemės, bet žemė pasileka per amžius. Dievas sutvė
rė ją kad butų gyvenama. Bi
blija parodo, Iza. 45, 18 e. žo
dis pasaulis yra naudojamas
biblijoje. Jis nereiškia- žemę
bet žmonių susivienijimus ant
žemės. Mes skaitome kad pa
saulis yra labai sujaudintas ar
supurtintas, visos politikos bū
klė, žemiškos karalystės ir re
ligijos: tas reiškia pasaulis,
tie bus sudeginta amžinai. To
dėl darykit atgailą ir gryžkit
prie Dievo, kad jūsų nuodėmės
butų išdildytos, kad ateitų nuo
Viešpaties veido atgaivinimo
laikai ir kad jis siųstų jums
apreikštąjį Jėzų Kristų.
Brangus draugai, eikit prie
tiesos, švento Rašto. Laukite
manęs, sako Viešpats, ir mano
karalystės ant žemės.
Skelbia S. B. S. D. — W. F.
S. K, 1150 E. 76 St., Cleve
land. O.
(Skelbimas)

rapijos gyvavimo paminėjimas
su gražiu banketu. Svečių at
silankė labai daug, tuomi paro
dydami savo prijautimą tai
parapijai.

PRMAS PROGAS. Kam apsi
sunkinti save neturėjimu tele
fono, kuomet jis kaštuoja taip
mažai? Musų biznio ofisas
noriai suteiks jums pilnas in
formacijas apie tai.
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ssaasui

gaitis). šypsodamasis prieina
prie Baltraus, jį apkabina, su
SE VISI SVEIKINASI
šukuoja plaukus kairėn pusėn
ir prilipinęs siaurus usus (paLIETUVIŠKAI
darė Hitlerį), jam drastiškai
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
pasakoja kad visas kapitalisE KAUNAS. — Karo Sanitari
ururi i » n» »« ■ » rr« nimi
tiškas pasaulis turi buti tuoj
išgriautas.
jos Valdybos pasiųsti skrajo Kvietimas Organizuoti Bendrą Amerikos Lietu
KURŠĖNŲ MIESTELIO ISTORIJA
janti sanitariniai būriai jau
Osipui karščiuojantis, išeina
5aigė savo darbą Vilniaus kra
vių Komitetą Tautos Reikalams
jo žmona, ir kiek pasiklausius,
KURŠĖNŲ MIESTO ĮS1KURI-, Ponas nesitenkindavo savo šte; jie teikė medicinos pagal•jį subara: “Ką tu čia su kažin
KAS
PAS
MUS
DAROSI
MAS ANT DVARO ŽEMĖS, j dvarais, jis važinėdavo į Pa ją kur reikėjo, davė pašalpų,
kokiu Baltrum diskusuoji? Eik
Kiekvienam karui ar nelai Tik Amerikiečių darbavima
SUNKUS
BAUDŽIAUNIN ry žiu, Londoną, Varšavą, kui •amino ir pasakojo žmonėms
man tuoj vaiką nuprausk!” Ir
Brooklynui
su
komunistais
sis
davė
progą,
drąsą
ir
kan

praleisdavo Lietuvių uždirbtus įpie geresnę ateitį laisvoje tė mei atsitikus, viso pasaulio mu trybę musų žmonėms, jų va besitariant eit obuoliaut, tie paėmus Osipą už ausies, iš sce
KŲ GYVENIMAS.
sų broliai ir seserys kreipia
pinigus. Aukso ir sidabro tu vynėje.
Gružausko Dvaro Praeitis —
pagalbos
šaukiančias akis į sa dams ir jų kariuomenei Lietu obuoliai pakvipo ir Chicagos nos jį išsiveda.'
rėjo prisipylęs kubilus, nežino Firmas burys, vadovaujamas
Gerosios ir Blogosios Dienos.
vo tautos trečdalį, laimingai voje kovoti už jų laisvę ir ša komunistams^ kurie laiko ne . KOMUNISTAMS LIGA ■
jo gerybių galo.
Leit. Dr. Mikalausko, Lapkri- begyvenantį Amerikos šalyje, lies nepriklausomybę.
trukdydami tuojau apsimetė
DVaro darbininkai ir bau čio 27 d. iš savo paskutinės kur visi nuskriausti randa užGrušausko dvaras randasi
Tas reginys ir Įvarė musų
Lenkams ir jų sėbrams ne geraširdžiais ir leidosi j ieško
Šiaulių apskrityje, Kuršėnų v. džiauninkai meldėsi Aukščiau .plaukymo vietos, Trakų, gry- tarimą ir paramą.
ti
už
save
durnesnių,
kad
su

komunistams
ligą. Komunis
norint, Baltijos j uros krante
Prieš 300 metų, dvaro įkūrėjas siojo prašydami užtarimo. Vi :o į Vilnių, iš kur parvyko į
daryt
su
jais
“
vienybę
”
.
Mė

tai
tuo
įsižeidę
ėmė visaip burPasibaigus pasauliniam Ka- ištiko stebuklas: supynė sau
Grušauskas atsibastė iš gilu sa vargšų paguoda buvo, nak "Fauną. Per visą savo kelionės
gino
lyst
pat
katalikus,
bet
tie
not
visuose
pakampiuose,
o jų
rui, musų nusiųsti atstovai Pa- priklausomybes mažutės valmos Lenkijos ir. atėmė iš kai čia ateidavo pas Ventos upelį ’.aiką, beveik lygiai per mėnesį,
drūčiai
užsidarę
jų
neįsileido.
dienraštis
atidarė
visas
savo
ryžiuje ištolo nebuvo prileisti stybėlės, Latvija, Estija ir dimo gyventojų žemes, įkūrė žiūrėdami į vandenį nuošir priėmė ir apžiurėjo 1341 ligo
prie tarptautinės taikos konfe desnė Lietuva, Plaukė joms Tada pasiskubino pultis prie triubas Vanagaičio plūdimui ir
šiuos dvarus: Kuršėnų, ženuč- džiai išsiverkdavo, nusiplauda nį. Trakų apielinkėse užkre
rencijos, o Prancūzijos laikraš simpatija, pagalba ir pinigai, tautiškai nusistačiusių jų, ir jo parengimų niekinimui. Jų
nų, Medvalakių, žalgenų ir vo skruostus vandeniu ir vėl kamų ligų nerado, tik viename
čiai netalpino nei vieno žodžio ypatingai iš musų Amerikie ėmė tiems pasakot kaip daug supratimu, Osip Stalin yra ne
gryždavo į dvarą klausyti už valsčiuje, kame yra per 12,000
Kvašų.
apie Lietuvos nepriklausomy čių pusės. Buvo tuo laiku, nuo Rusija Lietuvai gero padarė liečiamas stabas, ir kaip Vana
Kuršėnų dvare dažniausia vaizdų keikimo.
gyventojų, įregistruota 600 as
bės reikalavimus. Amerikoje 1914 iki 1922 metų, visuomenei Lietuvos žemėn įsirioglydama gaitis galėjo jį įžeisti!
gyvendavo pats ponas Lenkas
menų
sergančių
trachoma.
Atsimainė betgi ir baudžiau
patikimos organizacijos vien su savo čebatais, ir net Vilnių
Bet Vanagaitis į visa tai ty
Grušauskas. Dvaras turi gra ninkų laikai, ir Lietuva surū Pačiuose Trakuose esanti gi kitaip ėjo tas musų svarbus tik tokiems tikslams. Veikė “padovanojo”!
lėjo,
ir kada komunistų karš
žius parkus, moderninius rū dijusiu kardu iškovojo nepri mūrinė dviejų aukštų ligoninė reikalas musų pačių veikimu: New Yorke Tautinė Taryba su
Su
tokio
muilinimo
tikslu
ko

tis kiek apmažo, jis sykiu su
mus, gražų sodą prie Ventos klausomybę, patys Lietuviu su 50 lovų. Gydytojas tuo lai- Prezidentas, Valstybės Sekre skyriais kituose miestuose.
munistų ‘dvasiškas tėvas’ Pru- iš Detroito atvažiavusiu Kve
torius
ir
šalies
Kongresas
Lie

upės. Grušauskas žmonių Len tapo savo valdovais.
ku buvo tik vienas, Ligonių tuvos nepriklausomybės reika Veikė Lietuvos Nepriklauso seika nepatingėjo ateiti į Vil daru per radio padainavo kitą
kinimo tikslams pastatė netoli
niaus Lietuvių šelpimo komi dainukę: “Oi laikai, tai laikai
Grušausko dvarus išdalino radosi 20 žmonių, Ligoninė
dvaro mažą medinę bažnyčią, gavo žemės darbininkai ir bu urinti pirtį, kuria naudojasi lavimus, musų iškeltus, malo mybės Fondas; Mažų ir Nu teto susirinkimą ir net $1 pa-. dabar jau atėjo: komunistai
baudžiauninkams ir dvaro dar vusių baudžiauninkų vaikai visi Trakų miesto gyventojai. niai išklausė; daugel ką rašė skriaustų Tautų (24 tautos) aukavo, ir Tūlio pavaišintas po-1 Lietuvai aukas rinkt pradėjo”.
Amerikos laikraščiai apie musų Lyga; Estų, Latvių, Lietuvių
bininkams. Ponas aplink baž kurie moka dirbti, nori turėt
Apie Trakų ir apielinkės gy tautą ir musų politinius reika ir Ukrainiečių Lyga; nuo karo nišku papirosu dar ir prakalbą Šita dainukė komunistams bu
nyčią žemes ėmė išnuomoti ir nuosavos žemės.
ventojus Dr. Mikalauskas savo lavimus Europoje. Išlipinome nukentėjusiems šelpti ir kitos pasakė. Girdi, “dabar Lietu vo sauja druskos ant jų jau
leido statyti trobas. Jau prieš
nranešime
taip sako:
New Yorko miesto namų sie organizacijos ir komitetai. Jos i vai jau nėra jokio pavojaus iš I apgesusių žaizdų, kurių skaus
pasaulinį karą Kuršėnai turė Ant dvarų žemės ploto iš
agresorių pusės, ir viskas ge- mo skatinami dabar jie vėl vi
“Čia Lietuviškai kalbančių
jo 5000 gyventojų. Grušaus augo naujos sodybos, nauji ymiai daugiau, ir retai pasi nas dideliais skelbimais apie nors buvo suorganizuotos Tau ,rai.” Norėjo dar kaž ką sa- su įnirtimu Vanagaitį plusta
kas žemės sklypus nepardavė, ūkiai. Pranyko pono gale/ li vadina save ‘tuteišy’, daugu Lietuvos nepriklausomybę; or tininkų jiegomis, rėmė jas ir ! • kyti,. bet pritruko žodžių, ir ir jam grūmoja. Vanagaitis
tik išnuomavo. Per metus nuo ko mažiukas, bejiegis. Atėm* mas sakosi esą Lietuviai, že ganizavome didelius savo ir ki veikė kartu viršutinės organi į tuo kalbą baigė. (Pruseika
tyli ir laukia kol jie atvės, kad
mos gaudavo apie 50,000 rub ir jo valdytą Kuršėnų miesteb mė čia geresnė, ūkininkai gy tų tautų seimus. Kas savaitę zacijos iš katalikiškos pusės. |i dabar jau ne toks “oratorius”
vėl jų žaizdas pasudvt. .. .
savo
ir
su
kitomis
su
visa
nuoma.
Dabar
gyven
turėjome
Atėjo
svarbus
reikalai
musų
lių. Jeigu neišmokėdavo nuo
kokiu jis pirmiau buvo.) Vievena geriau, bet dar kaimuo
Vynų Tūzas.
mininkas nuomos, ponas atim tojai mokesčius moka ne ponu se. Vykstant keliu, visi svei tautomis pasitarimus apie sa- tautai ir vėl. Paliko musų tau-!j nąs-kitas pliaukštelėjo delnais,
laisvės
reikalus.
bet
valdžiai.
Valdžia
suprato
vo
šalių
tos dalis viena po Rusais, kita •
davo užstatytą namą, išvary
kinasi Liet aviškai, ‘laba diedalyką
ir
neduoda
žmones
iš

pradžios
karo
musų
Iš
pat
po Vokiečiais, ir, aršiausia, ko-:! ir viskas “gražiai pasibaigė”. DIDELĖ LIETUVIŠKA
davo pliką, leisdavo naują nuo
ia
’
,
nors
užkalbinus
ir
pasiro

naudoti,
straipsniai laikraščiuose ir vie munistų kariuomenė Lietuvoje Rodės kad jau susidarys obuo-.
mininką.
do
kad
Lietuviškai
nemoka
ar
šos prakalbos pynė pritarimą apsistojo. Reikia tą viską ati liavimo kompanija, bet galas
I
Kaip žilagalviai seneliai pa Dabar Grušausko dvaro cen visai mažai temoka”.
i davė pasipainiot nesmagumui,
ir
reikalavimą
duoti
mažoms
taisyti
kokiu
nors
budu.
Spau

tras
vos
laikosi,
trobesiai
griū

sakoja, ponas buvo labai žiau
j kuris komunistams įvarė neAntras būrys, savo pavestą
raus budo, baudžiauninkams va, kumečiams neišmoka algų larbą atlikęs, irgi sugryžo i tautoms, ypatingai Lietuvai, dos jiega atsiekia tankiai dau-1 kulturiškumo ligą, ir dabar jie C. Pakeltis Pharmacy
paskirstydavo darbus-: nupjau baigiasi ponų Lenkų dinastija Kauną. Pastaru laiku jis ap ncpriklusomybę ir laisvę. Tuo giau ne kaip kanuolės ar lėk , negražiai serga. O tai vis tas
1117 East 79th Street
pačiu laiku teikėme nuolat tą tuvai. Mes galime veikti, kaip |
Ant to dvaro laukų išaugo
ti, užarti, iškulti ir sumalti.
(Kampas Pulaski Avė.)
1
juokdarys
Vanagaitis
kaltas.
lankė
pačią
šiaurinę
Vilniaus
pačią,
idėją
Prezidentui
Wilsopirmiau karo metais, visokiais
Jei baudžiauninkas nepajiegda- antras Lietuvos cukraus fab krašto dali.
Užlaiko visokias namines ir im
, nui; musų tautos atstovybės budais savo sutikimu ir susi-1
J. Almonaitis.
STALINO ĮŽEIDIMAS
vo paskirto kiekio nudirbti, ■rikas.
Per visą savo kelionę būrys Į Washingtone, Londone, Pary- organizavimo jiegomis. Rei Vanagaitis savo firmos Mar- portuotas gyduoles nuo visokių li
ponas prisakydavo savo užvai/I
buvo sustojęs 29 vietų, priėmė : žiuje ir kitur veiks Amerikie- kia mums nuolatos žadinti ir įi gučio vardu kasmet Padėkos gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėzdoms atskaityti baudžiaunin
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
1021 ligonių, arkliais nuvažia
drąsinti savuosius visokiuose i: Dienoje vidurmiestyje rengia žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
kui 25 rykštes per nuogą ku RUOŠIAMI ŽEMĖS vo 274 kilometrus. Tekę va į čių jiegomis.
Latvių ir Estų mažam skai tautos gynimo reikaluose. Lie savo vakarus. Tokį vakarą pa- škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
lią. Jeigu baudžiauninkas pa TVARKYMO DAR dinėti po keletą kilometrų ir
čiui čia esant, jų politinius rei tuvoje, iš Vilniaus atgavimo | rengė ir Lapkričio 23 d. Pri taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
bėgdavo pas Kitą poną, vėl su
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
oas
atskirus
ligonius.
Būrio
priežasties jie turi džiaugtis, į sirinko visokių pažiūrų žmo- migęs
kalavimus savais padarėme.
BAI VILNIJOJE
sigrąžindavo ir liepdavo lipti į
ir kitokių.
vadas Kpt. Dr. Tupčiauskas
Gavome valdžios šutikimą kada jų broliai ir seserys kito- įi nių (per 4,000), net ir komunimedį ir kukuoti gegutės bal
džiaugiasi savo atliktu darbu. turėti Lietuvių Dieną visoje se šalyse turi tik vergti.
C. Pakeltis Vaistinė
1 štai neatsiliko. Nesveika kosu, o ponas iš medžioklinio
KAUNAS. — Kaip patirta
Paskutinį savo keliones eta Amerikoje rinkimui aukų mu Lietuvių centralines organi-1j munistams buvo matyt tiek 1117 E. 79 St. Cleveland, O.
šautuvo žiūrėdavo ar gerai pa iš žemės Tvarkymo Departa- pą būrys atliko per mišriai
Telefonas ENd. 8533
taikys. Kada baudžiauninkas merito direktoriaus Inž. B. Ba- 'ipgyventas vietas. Tačiau ir sų nuo karo nukentejtįsiems; zacijos reikalingumą visi pri-!! daug publikos, dar tuo labiau
negyvas iškrisdavo iš medžio, čelio, atgauta Vilniaus sritis čia gyveną duuguma Lietuvių, Į išgavome jiems pašalpą iš Rau- pažystam. Reikia ją būtinai į kad tai parengime Vanagaičio, Vaistine atdara 1 dienas savaitėje
ponas liepdavo jį pakovoti ne sudaro apie 689,000 ha žemės tiktai nutautusių, primiršusių . donojo Kryžiaus, ir šelpėme tverti. Pasaulinio karo metais kurie jie negali prisiprašyt
šventintose kapinėse. Dvaro plotą. Apytikrėmis žiniomis tš neišmokusių savo tėvų gra ! Lietuvius belaisvius iš Ryti- veikė tėvynes ir tautos labui i kad jų parengimus per radio
Į nūs Prūsijos. Iš musų gautų ueveik visi be jokio atlygini-1 garsintų. Bet tai buvo ne visužvaizdos tuoj paliepimą įvyk miškai sudaro apie 250,000 ha žios kalbos.
LA. 1 nuo Amerikos valdžios reikme- mo, rasime ir dabar juos ir j kas.'
skaitykit “Margutį”, komp
dydavo.
viensėdžiais neskirstyti kaimai
A.
Vanagaičio leidžiamą munaujos
kartos
pagalbą,
ir,
kaip
j
nų
susidarė
Lietuvoje
pirmutiVakaro programas buvo laGrušauskas labai mėgo me apie 250,000 ha ir dvarai apie
dkos žurnalą. Eina du kar
turi
kitos
tautos
tokias
orga
■
nis
iždas
valdininkams
ir
ka| bai puošnus ir patriotiškas, bet ui į mėnesį. Kaina metams
džiokles, turėjo nuosavų girių 55,000 ha. Likusį plotą apie
KAIŠIADORYSE, šviet i m o
nizacijas, turėsim ir mes.
kad Vanagaitis savo parengi $2.00. Pri siųskit 10c pašto
' neužmatomus plotus.
225,000 ha sudaro maži, nesie Ministerijos žinioje, pradėjo ! riuomenei apmokėti.
Malonėkite padėti, išrinkit muose niekad neapsieina be ženkleliais, gausit vieną nu
Ponas surinkęs visų dvarų kią 80 ha dvareliai, parduotų ! veikti Statybos Amato moky- i Karo Paliaubų Sutarties Pametų uždarbius, keldavo poki- dvarų plotuose įsikūrę nauja i <la. Mokykloje yra trys sky- ! ryžiuje pirmu parag*rąfu, mu gerus tautiečius atstovus ir juokų tai ir šiame vakarė su merį pamatymui. Antrašas:
liūs, į kuriuos suprašydavo ku kuriai, išskirstytų kaimų vie- riai: dailidžių, murininkų ir sų Tautinės Tarybos nario iš priduokit man jų antrašus. Vi vaidinta trumpas farsas, kuris
"MARGUTIS”
tisai rašytu, Lietuvos nepri sa tauta laukia, Reikia veikti1 komunistams ir įvarė “nekulnigaikščius, grafus, generolus, nasėdžiai ir iliustracijos laikų krosnininkų.
6812 So. Western Avė.
klausomybė buvo nuo priešų skubiai.
turišką ligą”, kuria jie dabar
Chicago. III.
dvarponius ir bajorus.
vienasėdžiai.
Vincas F. Jankauskas, serga ir “į žemes kasasi”, TaBaliai tęsdavosi keletą diežemės tvarkymo darbai at DYKAI BANDYMAS apsaugota iki Gruodžio mėne
Lietuvių Spaudos Klubo me farse suvaidinta toks re- Wynne’s Odos Mestis
sio 1919 metų. Musų žemėlanų; 'išlepę ponai ir ponios slan- gautoje srityje sudaro nema
NUO
REUMATIZMO
Sekretorius,
I piai ir reikalavimai nustatė
ginys:
kiodavo po sodą-parką. Bau- žą objektą. Skubiais darbais
nuo EGZEMA
Mes turim puiku Me I Lietuvos sienas nuo Latvijos
1226
Bloomfield
Street,
Jeronimas scenoj ilgai su Ši mostis buvo naudojama Airi
džiauninko, miestelėno vargin reikia laikyti dvarų ir kaimų
todą nuo Reumatizmo
Hoboken, N. J.
Baltrum “diskusavęs” kažin joje per 400 metų su nuostabio
kuri noriai pasiųsime iki Gardino pietuose ir nuo
gą gyvenimą nematė ir neno reformą.
kožnam šio laikraščio | Vokietijos iki pat Rusų sienų.
kur
išeina. Baltrus likęs vie- mis pasekmėmis nuo Psoriasis,
rėjo matyti nei suprasti.
Buvusioje Vilniaus vaivadi
skaitytojui kuris tik
Athlete’s Foot. Pas:
:
Šukelėm
Lietuvai
paskolą,
ir
pareikalaus. Jei ken
Dvaro darbininkai, nuplyšę, joje buvo per 290 matininkų,
Skelbimai “Dirvoje” na s, clainuoja Pustapėdišką Eczema,
čiate skausmų sąna atnaujinom greitai po
Wynne-Marshall
Co.
karo
dainušką, “Ah ti Litva, ti mo- 5613 Curtiss Avė. Prod.
kietą duonos plutą grauždami, kurie aptarnavo ne tik Vilniaus
riuose, jeigu jie su
50c už vieną kartą
HE. 8588
stingę, arba labai jau pašto susisiekimą.
ja liubezna tėvyne, ar žinai
vos pusbadžiai maitinosi. Po vaivadiją, bet ir gretimas. Da
tris kartus už $1.00
slus, jeigu turit ken
kad tave Rusija apgynė?” Tuo
nas Grušauskas auksuotoje ka bar Vilniuje yra užsiregistra
tėti kožnoje oro per
DUONKEPYKLA
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, tarpu scenon išeina dideles
mainoj,
štai
jums
pro

rietoje su ketvertą arklių va vusių gauti darbo apie 170 ma
Visoki
keptuvės dalykai žemomis
kaip tai namų pardavimas, iš
ga išbandyti paprastą,
žinėjo, o miesto nuomininkai, tininkų, bet daugumas yra at pigų Metodą, kuris pagelbėjo šimnuomavimas, krautuvių išnuo kumštis gniaužydamas, su ne kainomis. Kreipkitės savo kai
(51)
mavimas ar pardavimas, pajieš- tvarkiai sušukuota galva, di mynystėje i
dvaro darbininkai ir baudžiau ėjūnai, dalis yra matininkų be tams.
galima gauti pas
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
kojimai,
padėkos
laiškai,
gali
deliais ūsais, trumpu trinyčiu
ninkai pamatę jį ne tik kepures cenzo, todėl priimti Į tarnybą Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
WETHERED’S BAKERY
ma patalpinti šia kaina:
D-RĄ MATULAITĮ
apsivilkęs Osip Stalin (Vananusiimdavo, bet ir priklaupda bus apie pusė. Nuo Gruodžio DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
7022 Superior Avė.
daugiau, tą galėsit daryti už ma
(Lait)
1 d. priimama tarnybon 35 žm. žus kaštus. Mes kviečiame jus
vo.
1940 m. pradžioje bus paimta naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI
1155 East 79th St.
musų kaštais.' Pasiuskit savo var
tiek pat.
dą ir adresą tuojau i
KONO RADIO
PRODUCTS CO. Dėbt. X-t
Be kaimų ir dvarų tvarkymo ROSSE
2708 W. Farvvell Avė. Chicago. Iii
ELECTRIC & PHOTO
: darbų, bus dar visa eilė bėgaNELAIŽYKIT!
SERVICE
I mųjų darbų: miestų tvarkymo, 31
@ Daugelis siųsdami laiš• žemių atsienojimo, sienų at- 3
8 hour Photo Service
ke pašto ženklus, seiį naujinimo, žemių pakeitimo,
Rūšis ir darbo gerumas
ĮGALIOJIMAI
lėja
juos ir lipina prie
Savininkas ir Kepėjas
garantuojama.
(5)
bendros nuosavybės padalini
laiško viduje, manyda
reikalingi Lietuvoje pirki
o
©
mo ir kitų.
LA.
7313 Wade Park Avė.
mui, pardavimui, valdymui
mi kad iš užlipdyto
žemių ir kitokio turto.
voko ženklai pradings.
♦____ O
Siunčiant pašto ženk
K. S. KARPIUS
Telefonas WAshington 3227
lus visada įdėkit juos
Registruotas Lietuvos
į laišką neaplaižytus,
= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą. Duoną, visokius Pyragaičius, PyKonsulate
Notaras.
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
jie iš užlipyto voko nere
ragus Vestuvėms, Baliams' ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
s
=
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
iškris, ir* nereiks su• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Rašykit laiškais arba atsiplėšyti ženklelio banTuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
lankykit asmeniškai.
dant paliuosuoti nuo |
VISADA PRAŠYKIT
HOME OWNERS SERVICE
popierio
kur
jie
prilip

6820 Superior Avė.
E 6804 Whitney Avė.
Phone HE. 3842
|
Pristatom tiesiog Į namus ir parsidu oda jūsų maisto krautuvėse
dyti.
Cleveland, Ohio
Joseph Graff, Lietuvis amatninkąs.
e
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BALIUS DYKA! KOS-į
TUMERIAMS
Clevelando- Liet. Vaizbos Bu
tas — biznierių organizacija—
rengia smagų balių su progra
mų, šokiais ir dovanomis DY
KAI visiems savo kostumeriams. Balius bus sekmadieni,
Vasario 3 d., paskutinį sekma
dienį prieš užgavėnes.
Visi kurie prašysit savo biz
nierių Vaizbos Buto narių,
gausit i tą balių DYKAI 25c
vertės bilietą. Prie to bilieto
paskirta naudingos piniginės
dovanos $25, šitaip: viena $5,
nenkios no $2, ir 10 dovanų
po $1. Viskas tas “cash”.
Gaukit sau bilietus tam ba
liui, u turėsit smagu laiką ir
dar progą gauti pinigines do
vanas.
Tą pati vakarą reikės mo
kėti no 25c.
(Dirva turi bilietu savo skaitytoiams dovanoti.)
Jeigu j u su Lietuvis biznie
rius nėra Vaizbos Buto narys
ir neturi bilietų jums padova
noti, naraginkit lai jis prisira
šo į Vaizbos Butą.
Kom.
LIETUVIŲ BANKAS
STIPRUS
Šiame numeryie teina Lietu
viu Taupymo ir Paskolos Drau
gijos 1939 metų biznio užbai
gos apyskaita. Iš jos matine
kad musu Lietuviška finansinė
įstaiga pasekmingai gyvuoja ir
po depresijos laikų atsigavus
stinriai laikosi.
Banke sudėtu taupymų su
ma siekia $583,907.97, taigi su
virs puse milijono dolarių. Vi
sas banko turtas yra $833.627,
arba visai netoli milijono do
larių.
Geroj tvarkoj, visiems Lie
tuviams savo įstaiga remiant,
už meto-kito gali viršyti ir mi
lijoną dolarių.

Justi Klubo Vakaruš-kos
Amerikos Lietuvių Piliečių
Klubo nariams pranešama kad
Klubo patalpose penktadienių
vakarais atsibuna šokiai prie
geros muzikos, taipgi skanus
užkandžiai, išsigėrimai, ir lai
mingiems svečiams paskirta
devynios nenkinės. Taigi už
prašome tuos kurie jau senas
laikas, klube nebuvo matomi,
atsilankyti.
Šymet gavėnia ateis anksti,
Vasario nradžioie, taigi sku
bėkit atsilinksminti per Šį mė
nesį, lankykitės klubo vakaruš
kose.
SUSIRINKIMAS

Sausio 16 d. bus Klubo me
tinis susirinkimas, kuriame vi
si nariai prašomi dalyvauti:
bus rinkimas valdybos, išduo
ta raportai iš praėjusių metų,
ir nutarimas naujų veikimu
šiems metams.
P. P. Muliolis, Prez.

Lietuvių Banko Metinis
Susirinkimas
Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Draugijos šėrininkų me
tinis susirinkimas ir direkto
rių rinkimas atsibus SausioJan. 18 d., ketvirtadienio va
kare, Lietuvių salėje.
Valdyba.
“Dirvos” Redakcija priima ir
talpina pranešimus apie vietinį
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai.
Pra
nešimai reikia priduoti arba
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

GERA

KAIP EINASI LIETUVIU
SALEI
Rengiantis prie metinio Lie
tuvių Draugijų Salės Bendro
vės susirinkimo, ne pro šalį
bus pažymėti kaip pastarais
metais Lietuvių salė gyvuoja
ir kas joje padaryta jos pakė
limui, iš ko šėrininkai ir vie
tos Lietuviai supras kad salei
yra graži ateitis, ko yra pasie
kę kitų miestų Lietuvių tokie
vieši namai.
Salės Bendrovė 1929 metų
Balandžio mėnesį pradėjo biznį
su $25,000 paskola (mortga
ge). Dabar tos paskolos liko
jau tik $6,400. Nors nekurie
šėrininkai norėtų gauti divi
dendų, bet tai gal tie kurie nie
kad į salę neatsilanko ir neži
no kaip daug reikia darbo pa
dėti ją išlaikyti. Kurie mato
salės reikalų eigą, tie patenkin
ti kad tokiose sunkiose sąlygo
se salė - išsilaikė ir dabar jos
ateitis išrodo gražesnė.
1922-23 metais bendrovė at
mokėjo $15,500 skolos, dėl to
kad buvo gauta už parduotus
bendrovės pirmiau pirktus na
mus. Po to, tik 1926 m., 1927
m., 1930 m. tesumokėta pasko
los $1,200, po ko iki 1937 me
tų jau nepajiegta mokėti. Ta
da mortgečio buvo likę dar
$8300. Per pastarus tris me
tus—1937-38-39—mortgečio iš
mokėta $1900.
PAGERĖJIMAS VISOMIS
PUSĖMIS

Palyginant kad nuo 1924 iki
1936 metų išmokėta tik $1100,
tai aiškiai matom kad paskuti
niais trimis metais salės rei
kalai žymiai pagerėjo.
Pagerėjimas yra keliariopas:
ne tik kad salės mortgečius apmažintas, bet ir pati salė žy
miai pataisyta, panaujinta ir
pagerinta.
Per tuos tris metus salės už
vilktų mokesčių . ir įvairiems
pagerinimams kaštu išmokėta
$3400.64.
Salės biznis pradėjo žymiai
mažėti po 1930 metų. Tais
metais ineigų buvo $4037.31,
o nuo 1931 iki 1935 metų kas
metinės ineigos nesiekė nei po
$3000. Tik 1935 m. perviršijo
$3000, o po to kas met buvo
palyginamai tokios kaip būda
vo iki 1930 metų.
1936 m. inėjo $4446.94; 1937
m. _ $5049.38; 1938 m. —
$4741.43. (1939 m. bendrų in
eigų nepatirta).
KAIP SALĖ ĖMĖ KILTI'

Salės reikalai pagerėjo nuo
1935 metų, kada po depresijos
slogučio prie salės reikalų va
dovybės stojo jaunesnio krau
jo žmonių ir padarė salę bizniška vieta, kuri ne tik laukia kad
kas ateitų ją išnuomoti savo
reikalus, bet ir pati daro pel
ningą biznį klube.
Kaip tik pravesta apatinės
salės pataisymas, ir tuoj buvęs
sau paskiras Lietuvių Piliečių
Klubas (vadinamas klubelis)
pervedė visą savo biznį ir ti
tulą salės naudai, salėje prasi
dėjo gyvumas: vakaruškos., -šo
kiai, laimėjimai, žuvų ir bly
nų vakarienės, ir tt.
Tų visų pramogų uždarbiais
apmokėta salės mortgečio net
$1900, salė išmaliavota, įreng
ta du dideli barai, klubelio pa
talpos perdirbtos, modernizuo
tos, virš to visko užmokėta už
vilktų iki 1936 metų taksų ar
ti $1,000, o viskas tas padeng
ta iš ekstra daromo biznio.
Nežiūrint kad salės nuoma
vimo ineigos sumažėjo, bend
ros ineigos iš savo biznio pa
kilo, ir salė sulaukė sau geres
nių dienų.
Už salės' atgaivinimą ir pa-

ANGLIS

Bishop Pocahontas
Pelan\is ton° $9.50
Standard Pocahontas «era an«lis del furnaso $8.40
Great Hearth Lump labaJ/;™n“'0gIi8 del pečiaus $8.90
mažai pelenų,
Pennant Lump visai daug
- šilumos
Champion Lump kaltrl anslls
Parduodama

vežimais

arba

rišuliais

Komer Wood & Coal Co.
(Lietuvis)
1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

ii- mažai durnų,

PHONE:

6820 SUPERIOR AVĖ.

ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA
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'SUMMARY
Cleveland A.C.
Flds Fls
1-2
Wasalauskas, f __ __ 1
3-4
Zebris, f.
1
Sakinis, c
_ 0
3-5
_ 1
1-3
Dubickas, g
Peskavich, g ___ __ 0
1-2
_ 0
0-1
Vitonis, g
Raguaskas, g ----- __ 0
0-0
9-17
TOTALS ______ _ 3

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
x
Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street

Tel. MU. 3549

Formai Cleaners Ine.
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Vaiymaę

GREITAS

Į
'
1

By

Geo.

C.

Venslovas

Wise in Old Time Form
Litts Win

The spark the Litts needed, seem
ed to be found lašt week in the
game with the Zumberaks.
Ralph Wise Veteran of many seasons battles seemed to have his
stride in this game and played in
his old-time form. Ralph could be
depended on for 10 or more points
each game, būt this year just could
not seem to hit his stride, and that
may have accounted for many of
the team’s defeats by one point.
The boys needed this vietory to
get into the playoffs, and the playing of Ralph vvill sūrely give them
this needed confidence to go furtber in the playoffs.
Only two
more games remain of the regular
schedule.
If you haven’t seen any InterLodge league games yet why not
come dovvn next Wednesday nite.
Three good games and admission
only- 10c. We play the first game
at 7:15 with the Cleveland Workers team as opponents.
Tot.
LITHUANIAN NATIOINAL BAS3- KETBALL, TOURNAMENT — 13
5 and 14 OF APRIL. •
3
3
1
0
0
15

Flds Fls Toto
DuBois Litts
Abormavich, f ----- __ 1
2
0-1
2
A. Rasavage, f __
4
0-0
4
__ 2
Lucasavage, f
0-0
9
2-6
Amilkavich, f
8
12
0-1
W. Rasavage, c __ __ 6
Wallick, g
- _ _ 1
4
2-2
Koknoski, g
0-0
0
_ 0
1
Metalonis, g _ _ __ 0
1-2
TOTALS ______
15
5-12
35
CLEVELAND A.C
_ 15
DUBOIS LITTS ______________ 35

SALĖS B-VĖS ŠERININKŲ MITINGAS

bodies ■’.vitĄ whom we spent the
most time in Kaunas, came over to
spėnd that lašt hour together. Be
fore we vvere ready to leave Major
Jakšta and Lieutenant Sribike, our

S P O P T S

DUBOIS, PA. — A stubborn,
hard-fighting, Cleveland Lith quintet went dovvn in defeat here lašt
Saturday evening at the hands of
a revitalized DuBois Litt aggregation.
Unable to cope with the cagey
offense of the locals, the Cleveland
outfit; after takihg a 3—2 lead in
the first quarter, fell before the
smashing assault of field goals by
“Wild Bill’ Rasavage and Amilkavich.
Entering the second half with
24—11 score against them, the
fancy floor play of Dubickas and
Sąkanis went to no avail, for the
locals continued their barrage of
goals, stemming any attack Cleve
land produced.
The game was played before the
largest crowd to be packed into
the local gym this season.
It was announced by the local
Litt management that Cleveland’s
St. George’s team vvould probably
make an appearance on the DuBois
floor later this season—probably7 on
February 3rd.

BURTON NORI DAU

rinkimą. atvykti, savo balsus
gali perduoti kitam šios ben
drovės šėrininkui per Proxy.
Chester G. Zuris,
Pirmininkas.

MOST people naturally are what
we term, “clock vvatehers” when it
comes to vvorking, būt conver^ely
to the popular opinion, Albert Ur
bonas, a recent youthful arrival
from Lithuania who has served his
military duty there, after vvorking
for a time at Crosby’s Restaurant
maintains that restaurant work demands so many hours of its employees that he’s afraid to count
them.
To hear Albert offer his descriptive version of American life is an
exccedingly interesting expėrience—
for me, at least. It’s quite nove!
and. impressive to learn about familiarities from a new “slant.”
•
THE Sylvan Valley (N.C.) News
some time ago reported a “hugging sočiai” planned for church
benefit:
About 500 people vvere present
and a nice amount was raised for
the church. The schedule of prices for the event vvas: Two-minute
hug, 15 cents; 15-to-25 minute hug,
50 cents; another man’s wife, $1;
old maids and no time limit, 3
cents.
The young ladies of the
church want to give another sočiai
to clear the church dėbt, būt the
older members pro tęst.
Asheville Citizen-Tim.es

By George R. Waylonis

FRIDĄ Y — SEPT. 9

This is our lašt day in Kaunas
and dear Lithuania, for at 7 o’clock
we will board the train that will
whisk us away and we will awaken from a life that was more likę
a dream than reality. All we will
GIAU TAKSU
have is a heart full of love and
Mayoras Burton ruošia bal memories of a dear little land whose
savimus Kovo 19 d., reikalau ; inhabitants give their heart^ to all
damas dar $10,530,991 daugiau their guests.
taksų miesto reikalų vedimui Today we finished packing the
1940 metų bėgiu. Jeigu tak lašt few things we could squeeze
sai butų nubalsuoti, namų sa into our overstuffed baggage, vvhile
vininkai turės mokėti 32.451 we kept running out to purchase
nuo tūkstančio dolarių. Per things we thought of the lašt min
ute.
One of the lašt places we
nai buvo 30.2 nuo $1000.
Tuo pat laiku Burton prane stopped in to bid farewell was the
šė kad jis ir keli jo direktoriai D.U.L.R. who did so much for us
grąžins sau pirmiau buvusias to make our visit in Lithuania the
didesnes mokestis. Jis gauda happy experience it was.
vo $15,000 metinės, nusimušė Our good friend Mr. Jonas Maiki $12,000, dabar nori vėl im kauskis, the druggist in Kaunas,
ti pilną $15,000, ir taip pat jo had invited us to a farewell dinner
tūli direktoriai, kurie buvo su which we had at the hotel Versalis.
It was with Mr. Makauskis that
mažinę savo mokestis.
we were able to forget the ache
that was i n our hearts at the
thought of leaving, hoyvever it was
a good thing that the time was
finally at an end, for we mušt unLietuvių Draugijų Salės Ben derstand that everyone in Lithuania
drovės šėrininkų metinis susi mušt ’have been as tired out as we
rinkimas bus laikomas pirma were after entertaining guests all
dienį, Sausio-Jan. 15 d., 1940, summer, and in respect to them we
nuo 8:00 vai. vakare, Lietuvių should know when .its time to go
Salėje, 6835 Superior avenue. h ome.
Visi Salės Bendrovės šėrinin The lašt hour before we were
kai prašomi pribūti ir dalyvau ready to go to the railroad station
ti aptarime' Bendrovės svarbių Barbara Darlys and Mrs. Babrareikalų. Kurie negali į susi vicius, our bist friends, the two

fellow boarders at the Narušis
heme, came in to see us off. As
we came out to the taxi two more
of our friends yvere corning over
to see us off, and when we got to
the railroad we found a whole
crcwd of our most Ioyal and lovable friends, there mušt have been
about fifty of them.
When the train rolled in and it
was time to tear ourselves away,
we kissed them all in good Ameri
can style, with the true sincere
kisses of the undying friendship
and admifation that had grown in
our hearts for these our new dear
friends, which we found in lovable,
hespitable, big hearted, dear Lithuanią!
Wnen the train started to movė
we waved to them with tear-filled
eyes, and when we could see them
no longer, my Bernice broke down
and sobbed as if her heart would
break. We were with them, for a
whole glorious summer, they gavę
their hearts to us, and need I say
we too lošt our hearts to them ?
Our sincerest prayer will ahvays
be, God bless them; love them;
keep them safe and secure! Longlive beloved, dear, independent Lith
uania, happy, prosperous, and peaceful!
'(THE END)

DU BOIS NEWS

Gaukit Savo Kalendo
rių 1940 m.
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C R I B B L E R‘ S
CRAPS
By

KARPIUS

(Continued)

On September 8th at 10 A.M. we
hired a “Vežikas” who took us to
darymą jos save palaikančia
airport grounds high on the
gyva biznio įstaiga kreditas .the
hill aeross the Nemunas, where the
priklauso tiems kurie pamatę
jos smukimą 1934-35 metais big parade in honor of the national
šoko ją gelbėti ir tiems kurie day celebration was held.
po to atėie. per pastarus ke Laisves Alėja was deserte! exlis metus, su įvairiais gerais į cept for those lašt ones who were
sumanymais padarė ją tokia hurrying in the direction of the
ištaiga kur dabar kas vakaras airport. The avenue bųssęs were
Lietuviai gali susieiti, tam tik leaded to capacity, it seemed even
rais vakarais net pasilinksmin , heade were being forced out of winI dows because of the pressu.re of
ti, o iš to salei yra pelno.
Jos aptaisymams, remodelia- Į the hangers on at the doors. You
vimams, įvairiems naujiems i couldn’t get transportątion to the
įrengimams darbus atlikti pa j airport fer love or money, not a
sišventė nekurie geri sales šė I axi vas in sight, the busses that
rininkai, kiti atliko svarbius came aiong one after the other
darbus visai už pusdykę, kad j -,vero b/melescly full, and thėre by
i a sl.ęor miraele we saw a lone
tik salė galėtų pakilti.
ež.’kas v;ho had just diseharged a
i passenger. We ran to him excitedNAUJI DARBAI
Yra dar keletas būtinu dar I ly so we vvculd not get lcft, for
bų salei atlikti: reikalinga iš- ‘ the walk to the hill was ouite far
budavoti patogesnė ineiga į and it was elose to time for the
parade to start. '
klubą ir dar kai kas.
This parade was the most thrilTam reikalinga visų šėrinin ling
spęctacle I have ever seėn.
kų ir vietos Lietuvių koopera- We.sat
and watched for three hours
vimas atsilankymu į salę, pri while soldiers
straight and young
sirašymu į klubą, pagelbėjimu with heroic patriotism
and brave
salės visuose darbuose.
beating- hearts marched briskly by.
Kaip žinoma, pradėjus salę Officers on spirited horses with sagaivinti, sumažinta direktorių bers drawn and flashing in the
skaičius. Bet reikalinga talki bright sun. On and on they conninkų visokiems darbams.
tinued to march, thousands of them,
Reikalinga butų sutverti sa artillery, infantry, canons, tanks,
lei veikiantį komitetą iš visų and all the necessary military equipdraugijų kurios turi arba netu ment for proteetion of this belovri salėje šėru, kad tas komite ed free Lithuania.
tas pasitarnautų salei visokia The most touching sight was when
me reikale, ir butų kaip drau i the first voluriteers, the old vetergijų sąryšis, kuris padėtų ki i ans marched by. Men of all ages,
toms draugijoms jų parengi ' gathered from every corner of Lithmus sutaikyti, išvengti rengi ! uania, some in uniforms, others in
mo tuo pat vakaru kitų pra i their simple homespun country ap| parel, most of them at present just
mogų, ir tt.
Toks komitetas populiarizu.o- hard-working pe'aceful farmers, who
tų sale, iš ko butų nauda ma : in their younger days had dropped
žoms draugijoms rengiančioms the scythe and plough in answer to
balius ar vakarus, kurios da their country’s call filled in the
bar paneša nuostolius, nes į jų rauks and fought the battle that
parengimus mažai žmonių at won the freedom their country was
eina.
; enjoying for the past twenty years
Tas komitetas veiktu išvien The spėctators that watched the
su direktoriais, bet nesikištų į parade were from every part of
direktorių darbą, nes direkto Lithuania too, thousands upon
riai yra bendrovės prisaikdin thousands of them gathered here
ti atsakomingi prieš yalstijos i on the wide open field of the spaĮstatymus žmonės. Juo ma cious airport, smiling, happy girls
žiau direktorių, o didesnis to- in national costumes of bright vikis geru, darbščių vyrų ir mo vid colors,’with arms full of sweet
terų veikiantis komitetas, neš delicate flowers, v/hich they gavę
and threw to the passing honored
tų salei dau°’ naudos.
Senas šėrininkas. veterans. M y heart thrilled so to
everything I saw and felt, tears
were rolling dovvn my cheeks, tears
of joy and admiration for the brave
Ioyal patriotic hearts, of the marching men, and tears for the tender
Kurių prenumerata už Dirvą ( appreciative Ioyal hearts of the girls
pasibaigė, ateikit tuoj atnau į who decorate them with flovvers.
jinti, gausit sau gražų sieninį Be,rnice and I were more than
j happy that we stayed in Kaunas
1940 m. kalendorių.
to see this great event, for it left
us with memories and impressions
®247 PILIEČIŲ. Pereitą sa that will be with us forever.

vaitę federaliame teisme Ame
rikos pilietybę gavo 247 atei
viai, tarp jų keli Lietuvos pi
liečiai.
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PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

Jay Dee

PEEPING out from behind a
dense forest of Pin-up lamps whose
construction has tasted his masterly hand, Anthony (Sam) Dumchus,
employee of the the Railley Lamp
Mfg. Co., gloatingly exhibits his
handivvork before all the guests he
has the fortune to ensnare. Diogenes in his day may- have gone
on a spree with a candle, mateh,
torch, or something; būt Tony feels
reassured that electricity vvill serve
the purpose and accomplish a much
more thorough job for him.

WATERBURY,

Conn.

We are glad to announce to our
readers and listeners of the Lithuanian Chamber of Commerce ra
dio program (Vaizbos Buto) that
the next program Sunday, Jan. 14,
at 1:30 p. m. over radio station
WATR, vvill give us the opportunityr of hearing a young Lithuanian
Boy, Antanas Obraitis (O’Bright),
of Manchester, Conn.
We, as Lithuanians are proud to
brag about this boy, who has achieved honors and merits of rote.
One of our Lithuanians vvho has
helped. elevate the name Lithuanian
and make them more knovvn and
heard of.
Anthony «ovves all his
popularity and publicity to his beautiful mastery of the Xylophone.
Some of his major achievements
and marks of uote are . . .
Statė Amateur Xylophone cham
pion, 1934.
On Major Bovves’ Program 6 times.
Fred Allen’s Town Hali Program,
(first prize).
Roxy Theatre N.Y.C.
Nevv England Concert Tour and
Radio Work.
Now eonduets two orchestras, and
is preparing two shows.
Speaks a very nice Lithuanian and
has-a pleasing peršonality.

“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metų—įdėkit
į laišką $2 ir “Dirva” lankys

E V A’S |
.į

Dry Cleaning

?

“ Paimam
X

iš namų ir pristatom’*
gatavus atgal.

| EVA PETRAITIS |
6702 Superior Avė.

|

Telefonas: HEnderson 1919

*5*

Sutraukta Finansinė Apyskaita
Pabaigoje Biznio Gruodžio 31 d. 1939 m.
T U R1’ A S

Pinigai ant Rankų ir Bankuose ____________________ $ 63,268.57
Bondsai: Home Owners Loan Corp. ________________
8,400.00
Pirmo Mortgage Paskolos __________________________ 527,073.40
Antro Mortgage (Penkios po $1.00) ____ r.__________
5.00
Collateral Paskolos ________________ ___________ ____ •_
400.00
Real Estate Parduota sulyg Kontraktų ______________ 40,086.69
Turimas Nejudamas Turtas _____________ ;___________ 153,958.14
Federal Home Loan Bank Stock __________________
7,500.00
Ofiso Namas (Nuvertintas) ________:------------------------- 2.5,312.00
Kitokis Turtas __ _ ____________________ '-----------------7,623.21
_________________________________________ $833,627.01

ATSAKO M Y B Ė
Pastovus Capital Stock --------------------------------------------$ 64,638.32
Rezervo Fondas
__________________
67,070.48
Nepadalinto Pelno Fondas —-------------------37,365.54
Taupymų Depozitai _________________________________ 583,907.97
Numatomas Pelnas už Parduotą Nejudamą Turtą___
1,137.40
Nebaigtos Paskolos (Procese) ______________________
30,486.40
Avansas iš Federal Home Loan Bank ______________ 45,582.50
F.H.A. Apdrauda ir Taksų Kreditas ________________
627.78
Skolintojų Avansavimas Taksams _____________ _____
1,687.87
Paskelbti Dividendai ant Stock ____________________
1,122.75
VISO

____________ _____________________________ $833,627.01

Dabartinis nuošimtis 3% ant depozitų.

Kiekviena knygutė apdrausta per
Federal Insurance Corp. iki $5,000.00.

THE LITHUANIAN
SAVINGS &

į

T
f Senas Drapanas padarom
R kaip naujas, išvalom ir ••
I sutaisom.

Lietuvių Taupymo ir
ir Paskolos Dr-jos

VISO

••

LOAN

ASSOCIATION

6712 Superior Avenue

