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RAUDONOJI ARMIJA TRAUKIASI SUOMIU VEJAMA
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

40,000 RAUDONARMIEČIŲ BĖGA NUO
SUOMIŲ SALLA FRONTE ŠIAURĖJE

ŽUVO 92 ANGLIA

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Helsinki, Sausio 17. — MASKVA užginčina paŽiaurus, mirtį nešantis šal skleistus gandus buk SoBRIG. GEN. ČERNIUS, bu
Bartley, W. Va. — Perei tis prisideda - prie Sovietų vietų kariuomenei peror
vęs
ministras pirmininkas, pa
tą savaitę ištikus sprogi raudonosios armijos nepa ganizuoti pakviesta Vokie
skirtas
ypatingų reikalų kari
mui vienoje angliakasyklo- sisekimų Suomijos užpuoli čiai militariški instruktoninku prie krašto apsaugos mi
je, žuvo visi joje buvo 92 muose. Suomiai praneša riai. Maskva kaista iš gėnistro.
darbininkai. Išsyk many kad jiems vėl pavyko nu dos kad Sovietų armijai
'
<
i n
ta kad dar nekuriuos teks galėti užpuolėlius Salia sri per du mėnesiu nepavyko
KAUNO tautinių 1 i a u dies
Suomiją parblokšti.
išgelbėti. Gyventojai ruo tyje, šiaurėje.
meno dirbinių rėmėjų koopera
Priedui dar prideda kad
šalčiai yra tokie dideli
šia jiems visiems bendras
tyvas
“Marginiai” atidaro Vii-,
laidotuves. Daugybė šeimų kad temperatūra siekia 51 Suomių užpuolime išviso
niuje
savo
skyrių, kurs pasi
žuvę tik 900 raudonosios
laipsnius žemiau 0 F.
neteko savo duondavėjų.
stengs ir Vilniškius to darbo
kariuomenės vyrų, ir tai
mėgėjus pakelti ir Vilniaus
Sausio 18 d. iš Kopenha- ne nuo Suomių šovinių bet
STIKLO gamyba Gruo geno atėjo naujos žinios
krašto liaudies kūrybą parem
džio mėnesį pasiekė aukšto kad Salia srityje Suomiai sušalę....
ti. Vilniaus mieste ir krašte
Suomių tuo tarpu žuvę
laipsnio: padaryta 18,744,- atmušė 40,000 raudonosios
yra nemaža liaudies meno dir
277 ketvirtainių pėdų. Lap armijos kareivių ir priver apie 2,000 nuo Rusų kariš
binių
gamintojų, drožinėtojų,
kričio mėn. buvo padaryta tė juos trauktis. Rusai nu kų pabūklų. ... Tai visai
audėjų, mezgėjų, ir rankdar
12,811,952 ktv. pėdų. 1938 stoję vilties tą sritį išlai mažai, jeigu tik tiek.
ŽIEMOS SPORTAS LIETUVOJE. Pastarais laikais Lietuvoje labai plinta ir žiemos
biai čia iš senų laikų gana iš
Maskva toliau užginčina
sportas. Vaizdelyje matome atkaklius pažliužininkus. Suomiai, gabus ant tų pašliū
metų Gruodžio mėn. pada kyti žiemos metu, bėga.
siplatinę.
kad
Sovietų
lėktuvai
bom

žų,
dabar pasekmingai apsigina nuo jų šalį užpuolusios raudonosios armijos.
ryta 12,691,262 ktv. pėdų.
Bėgančius Rusus vydami bardavę Helsinkį.
♦
1
UŽDRAUDUS Kalėdų eglai
Suomiai daro jų užpakali Tuoj gal praneš kad rau SUOMIAI KOVOS IKI PRANCŪZIJA KRA LENKAI RUOŠĖSI IŠ
tėms naikinti geriausias eglai
BERLINE dėl didelių nėms eilėms didelius nuos donoji kariuomenė į Suo
PASKUTINIO
VYRO
TOSI KOMUNISTŲ
VERSTI LIETUVOS tes, šymet sutaupyta keli šim
šalčių is stokos kuro žmo tolius.
miją visai nei nebuvo įsi
tai tūkstančių miško prieaug
nės labai skursta, nuo šal Raudonarmiečių a t a kai veržus ....
IR NET VAIKO
VALDŽIĄ
Paryžius, Sausio 16. —
lio. Bet pasirodė kad Kalėdų
čio yra ir mirusių.
Suomių atmušti ir Kareli
jos sąsiauryje, su dideliais
Suomijos vyriausias ka Prancūzijos Atstovų Rū VILNIUS, Sausio 11. — Su šventės nuo to draudimo nei
SUIMTA TERORIS ro vadas Gari voA Manner- mai nubalsavo išmesti iš sekta ir likviduota nauja peo- kiek nenukentėjo, nes gyven
BOSTON, Mass. — Bu nuostoliais Rusams.
vo sustreikavę 4,000 trokų
TŲ GAUJA
heim, 72 m. senukas, parei seimo 63 komunistus atsto viakų (Lenkų kariška) orga tojai susigalvojo pasidaryt eg
Rusai
deda
dideles
pas

važinėtojų, kas buvo sulai
l
škė spaudos atstovams se vus ir šimtus įvairių mies nizacija. Daugumas atėjūnai. laites iš eglošakių,
tangas
atakuoti
Suomijos
•
kę miesto prekių ir reikme
New York, Sausio 14. — kančiai: “Mes kovosim iki tų valdybose esančių komu Sausio 15 d. pradeda veikti
miestus
orlaiviais.
Šios
sa

LIETUVOS
miškų departa
nų judėjimą. Darbininkai
Čia susekta ir areštuota paskutinio musų seno žmo nistų. Komunistų partija Vilniaus Universitetas.
vaitės
pradžioje
atakuose
Prancūzijoj uždrausta. Vi Vilnijoje nusavinti 37 dva mentas padarė sutartį su Ry
gryžo dirbti, tarybos veda
dalyvavo apie 400 lėktuvų. teroristų gauja iš apie 20 gaus ir pasmutinio vaiko. siems valdiškas vietas užgos firma Northern Forest Co.
mos.
Sovietų nuostoliai kare asmenų, kurių tikslas buvo Mes išdeginsim savo namus imantiems komuni s t a m s rai žemės reformos reikalams. kuriam parduoda 100,000 erdnužudyti tam tikrus aukš ir savo girias. Išnaikinsim
PLIENO darbai pereitą prieš Suomiją nustatyta tus asmenis prie Amerikos savo miestus ir savo indus buvo duota proga iki Spa KAUNAS, Sausio 12 d. — metrių eglinių popiermalkių
savaitę ėjo su 86 nuoš. nor arti 100,000 vyrų. Stali valdžios ir padaryti per trijas — viskas kas Rusi lių 26 d. 1939 m. viešai pa Cukraus šymet pagaminta 24,- už 2,200,000 litų.
«
malio. kiek žemiau negu nas skubiai ruošia siųsti į versmą. Jie veikė po gra jai teks bus pačios gamtos reikšti jų nutraukimą ry 000 tonų. To kiekio Lietuvai
trečias
mušius
naujus
burius.
nepakanka.
Statomas
VILNIAUS krašte, po ne
pirmiau, bet numato kad
žiu vardu, “Krikščioniškas užkeikta.” Suomijoje mo šių su komunistų partija. cukraus fabrikas.
Kurie
to
nepadarė,
turi
nu

pavykusio
“streiko” ir su Len
darbo bus užtektinai per
Frontas”. Tų ‘krikščionių’ terys užima visus vyrų na
kų dėstomąją kalba valstybi
sekančius du ar tris mėne BELGIJA . ir Holandija klube rasta daug ginklų ir minius ir industrinius dar kentėti kaipo komunistai.
vėl patyrė gandus buk Vo
Keli seimo nariai yra iš KALBA APIE BEND nėse gimnazijose mokslas eina
sius.
bus, kad vyrai galėtų eiti į
kiečiai nori pultis per jų sprogstamos medegos.
sižadėję
tos partijos.
normaliai ir sklandžiai. Tų
Jie buvo valdomi naziš- karo frontą.
Prancūzija pasiryžus ko RAVIMĄ SU S. V. gimnazijų direktorijos nusista
AUTOMOBILIŲ gamy žemes į Prancūziją, todėl ku diktatorišku budu. Pa
LIETUVIAIS
tę priimti atgal į mokyklas ir
ba tikima bus viena iš di jos sustirpino savo karines sodinus juos kalėjiman se VOKEčIAI paskandino voti kartu ir prieš Staliną
jiegas
priešo
sutikimui
ir
ir
Rusiją,
už
Maskvos
veidtų tėvų vaikus kurie po Gruo
džiausių šį Sausio mėnesį.
kama jų daugiau.
tris Britų submarinus Sau manystes.
KAUNAS, Sausio 10.— Lie džio 6 d. “'streiko
i
” liko nepriPereitą savaitę išleista užkirtimui kelio. Prancū
sio 15-16 d. Su jais, kaip
tuvos vyriausybė rūpinasi pa imti, bet jų tėvai prašo jiems
111,330 automobilių ir tro zija taipgi pasirengus gel
patys Britai praneša, bus
kų. Savaitė prieš tai bu bėti toms mažoms kaimy ITALIJA GALINTI
SUV. VALSTIJŲ admi laikyti tamprius ryšius su atleisti.
žuvę 108 jūreiviai.
nėms,
jeigu
Vokiečiai
jas
vo išleista 87,510, o metai
nistracija svarsto suteiki Amerikos Lietuviais. Minis
STOTI J KARĄ
1
laiko atgal tą pat savaitę pultų.
mą Suomijai 25 milijonų tras pirmininkas A. Merkys VIENAS Vilniaus Lenkas
JAPONIJOJ
persiorga

Berline
šį gandą užgin86,925.
dolarių paskolos. Prezi šiądien tais reikalais turėjo il kunigas, Toločka, parašė strai
Roma, Sausio 17. — Fa
čina, sako jis pakilęs Pary šistų partijos sekretorius nizavo ministerių kabinę-, dentas Roosevelt paskolos gą pasitarimą su įvairiais as psnį “Vilniaus Balse”, kuria
menimis; tarp kitų su Dr. Rač- me rašo apie Lietuvių ir Len
MEKSIKOJE, netoli Pa- žiuje.
Ettore Muti pareiškė kad tas. Premjeru liko Adm. teikimą remia.
Mitsumasa
Yonai.
Jis
yra
kum, Kun. Kemešiu, DULR. kų visuomenės santikius. Šis
chuca. kasykloje užgriuvus
Italija gali būti priversta
žemei užmušta 12 darbistoti į karą “bent kurį mo draugingas link Suv. Val ŽYDAMS Vokiečiai įve pirmininku R. Skipičiu. Lau nuosaikus Lenkų veikėjas be
ŠVEDIJA GELBĖS
Japonija susirupi- dė dar didesnius suvaržy kiama daugiau iniciatyvos.
ninku.
mentą”. Tą persergėjimą stijų.
kita ko pareiškia kad “jei Lie
SUOMIJAI
nus
kad
nenutruktų preky mus: uždrausta iš maisto
jis išleido po pasitarimų su
tuva ir nežinia dar kokios po
biniai ryšiai su Amerika,
ARGENTINOJE dabar
litikos laikytųsi Lenkų atžvil
LIETUVOJE STIPRUS
Stockholm, Sausio 17. — 26 provincijų partijos va nes šiomis dienomis baigia parduotuvių gauti nekuriu
pats vidurvasaris. Buenos Švedijos premjeras Hans- dais. Jis ragina Italiją bū
iki šiol dar gautii produk
giu ir jei net visus Lenkų val
ŠALČIAI
Aires mieste ir kitose ša son, atsakydamas į Rusijos ti pasirengusią imti ginklą si prekybos sutartis, o Suv. tų.
'
KAUNAS, Sausio 10.— Lie- dininkus butų palikus įstaigo
Valstijos atsisako ją atnau
lies dalyse nuo karščio mi spaudimą kad Švedija ne ir stoti į karą.
se ir nereikalautų net Lietuvių
jinti dėl Japonijos sauva ITALIJA deda pastan tuvoje stiprus šalčiai, net iki kalbos mokėjimo, vistiek ne
rė 26 žmonės.
Bet
jis
dar
nežino
kurio

25, o kai kur iki 37 laipsnių
gelbėtų Suomiams, pareiš
je pusėje Italija stos.... liavimų užimtose Kinijos gas stiprinti prieš-Sovieti- Celciaus (kas atitinka 34.5 že- maža dalis Lenkų visuomenės
kė
jog
Švedija,
jeigu
no

dalyse.
JAPONIJOJE, gaiš ras rės, Suomiams gelbės ir jos
nį frontą pietrytinėje Eu miau 0 Fahrenheito.)
butų Lietuvai neištikima. To
sunaikino Shizuoka mies niekas nesulaikys. Sovie BRITAI skubiai gamina
ropoje. Turkija tikisi su
dėl, jo nuomone, Lietuva čia
tą, sudegė 2000 namų, ma tų pasikėsinimas prieš Šve naujai išrastus labai grei NpRS AMERIKOS res laukti Italijos paramos at
turi didžiai saugoti savo galy
noma bus žuvę apie 300 dijos neutralumą bus su tus kariškus lėktuvus. Jie publikos nustatė savo pa sitikime Sovietų puolimo.
JAPONIJA rūpinasi su bę, visai nepaisydama ar kam
kraščių neutralį ruožą 300
žmonių.
tiktas visomis šalies išgalė neužilgo bus pradėti nau mylių gilyn į Atlantiką, Turkija pasirašė sutartį eiti į sutartį su Sovietų Ru tai nepatinka, nes Lenkininkų
doti.
su Bulgarija visapusiam sija. Tam tikslui pasiryžo vadų ištikimybės niekada ne
savo saugumo delei, betgi taikos palaikymui Balka dėti didžiausias pastangas. teksią susilaukti.
ANGLIJA sako nesibijo mis, sako Hansson.
badavimo šio karo laiku,
Iš DANIJOS pranešama Britanija pranešė kad ne nuose.
Taipgi pasitiki pagerėjimo
nes ji per praeitus 12 mė PRAŠO 2 BILIJONŲ kad Rusijos santikiai su gali to ruožo pripažinti,
santikių tarp Italijos-Japo VILNIAUS miesto savival
GINKLAVIMUISI
nesių pirko iš visur viską
STALINO valdžia pager nijos ir Vokiętijos-Japoni dybė baigė pasiruošimą netru
Skandinavijos šalimis įsi
♦ ' ir krovėsi į slaptus sandė
tempė labiau. Maskva per BRITŲ valdžia, kaip pa bė 2,606 raudonosios armi jos.
kus paleisti į darbą nuosavą
lius. Jei toliau laivai ir Washington, Sausio 16. radio ėmė skelbti buk Šve starų dienų pranešimai iš jos kareivius, už “narsu
stiklo fabriką, kuris 8 mėne
negalėtų atvežti reikmenų — Admirolas Stark kreipė dija verčianti bedarbius ei Londono sako, j ieško vie mą” kovose prieš Suomius PRANCŪZIJOS seimas sius išbuvo be darbo.
iš užsienio, tų turimų iš? si į Atstovų Rūmų karo ti kariauti už Suomiją. Iš tos į kurią tiktų pasodinti baltgvardiečius.
užgyrė programą davimui
teklių pakaktų metams lai laivyno komisiją pareikš Švedų pusės užginčijama paliuosuotas karo sekretoSuomijai paramos, kuomet DAINOS Draugija, Kaune,
ko.
damas kad karo laivynui kad Britai siūlytų Švedijai ‘ rius Leslie Hore-Belisha.
JAPONIJA pripažysta yra tikrų žinių kad Italija kurie yra. padarę savo muziiki 1945 metų numatytą paramą karui kilus.
! Dėl jo paliuosavimo Ang kad Kinijoje per pustrečių siunčia Suomojai karo lėk kalinės karjeros pradžią ne
ŠVEDIJA ir Norvegija karo laivų ir lėktuvų stalijoje pradėta garsiai pro metu kariavimo užmušta tuvus, karo medegą ir sa vienas musų dainininkas ir
įteikė Maskvos valdžiai sa tymo programą baigti reiVARŠAVOJE susigrūdę testuoti. Atstovų rūmuo 70,000 Japonų kareivių.
vanorius per Prancūziją. pats Kipras Petrauskas, Gruo
vo protestus prieš Sovietų kalinga $2,276,000,000 su- suvirs 1,300,000 žmonių la se pakelta riksmas, kuris PEREITĄ savaitę juro Tarp Hitlerio ir Musso- džio 16 d. atšventė savo 40 me
karo lėktuvų skridimą į tų ma. Yra numatyta sta- bai skurdžiose sąlygose. priėjo iki to jog reikalauta se įvairiais budais nuskan- linio pradėjo kilti nesusi tų jubilejų. Dainos choro kon
šalių teritorijas ir laužymą tyti 145 karo laivus ir nau Miestui gręsia tyfo epide pats Chamberlain atsista-j dinta 17 laivų, iš jų 12 bu- pratimai dėl Italijos teiki certe dainavo ir buvęs jos na
jų neutralumo.
jų lėktuvų.
rys Kipras Petrauskas.
mija.
tydinti.
į vo Britų.
mo Suomijai pagalbos.
KASIAI
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Lietuvos Atstatymo Bendrovės Reikale

PENNSYLVANIJOJE
prrrsBURGH

*

■

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

TRUMPOS

McKEES ROCKS, PA.

WYOMING KLONIO, PA.
KLAIDOS PATAISYMAS: .
Kaip Aikvojasi Bendroves Paskutiniai Pinigai
ŽINIOS
MIRIMAI
Pranešime
apie
mirtį
K.
Ta

NEW YORK. — Aną dieną kale nieko nedarė liudija adv.
REMS LIETUVIŲ KAMBA
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
mošiūno, Pittsburgh, Pa., bu
RĮ. L. P. D. A. laikytame su teko kalbėtis su vienu iš Lie Tirschwell su A. B. Strimaičio
vę pažymėta kad jis paėjo iš TAMULIS Vincas (Thomas),
PERSERGĖJIMAS
67 metų, mirė Sausio 3, Wilsirinkime Sausio 7 d., perskai tuvos Atstatymo Bendrovės di kelionė į Albany. Kaip matyi Troškūnų par., turėjo būti —
PITTSBURGHIEkes-Barre, Pa. — Buvo žino
tyta laiškas gautas nuo Pitts- rektorių, kuris šiuos žodžius į ti adv. Airschwell niekas jokių ® NEW BRITAIN, Conn. — j Jurgelioniu k., Siesikų par.
mas labai plačiai visame klo
burgho Universiteto Lietuvių rašančiam papasakojo kas įvy i sunkenybių Albany nedarė: jis ■Sausio 8 d. Centrai Junior
ČIAMS
nyje per 45 metus. Paliko 4
Kambario komiteto, kame at ko bendrovės direktorių posė su Strimaičiu nuėjo į taksi] de High mokykloje atidaryti an KAZLAUSKIENĖ Ona (Mapartamentą ir ten nuderėjo tro metų pusmečio Lietuvių i reikiutė), mirė Gruodžio 27
seseris, dvi čia.., ir dvi LiePittsburgho ir apielinkės sišaukiama prisidėti su auko- dyje šių metų Sausio 4 d.
bendrovės
naudai
$2,000.
Gi
KamBuvo laivakorčių
tuvoje.
benPasirodo kad nesenai
Lietuviai, saugokitės Lietuvio mis užbaigimui Lietuvių
kalbos kursai. Dėstoma Lie d., Idamar, Pa. Buvo 64 m.
Striadv.
Bagočius
paėmęs
iš
benagentas
ir
viešbučio savinin
drovės sekretorius, A. B.
apgaviko, kuris lengvai išvilio bario įrengimo.
tuviška ir Angliška kalbos.
amžiaus, Amerikoje išgyve
ja dolarius iš Lietuvių. Jisai
Laiškas priimtas, ir trum maitis, drauge su adv. Max j drovės pinigus už patarnavino 30 metų. Paliko nuliūdi kas per 40 metų. Iš Lietu
vos Dievogalio k., Zapyškio
eina neva pardavinėdamas Lie pai pasitarus nutarta tam tik Tirschwell, lankėsi pas New į mą, visai nieko nenuviekė. Ne- ® NEW YORK. — čia atvyko i me vyrą, du sūnūs ir vieną
tuvių Daktarų žurnalą, paima slui surengti balių Sausio 26 d. Yorko Taksų Komisijonierių, ’ gana to. Jis dėjo pastangas Albertas Karlonas, nuskendu
dukterį. Iš Lietuvos Ruda vai. ūkininko sūnūs.
sio
Lietuvos
prekinio
laivo
Remiantis
Jo-1
ir
pačiai
bendrovei
kenkti
kanpo $3, bet tiems kurie užsirašė ir visą jo pelną pasiųsti Lietu Albany, N. Y.
minos par., Zbirutos k.
TUNAITIS Juozas, 78 . metų,
“Panevėžys” jurininkas. Jisai
jau 4 mėnesiai nieko neatsiųs vių Kambario fondui. Visi no Dumčiaus advokatų iškelta džiojant direktorius.
mirė Sausio 3, Wilkes-Barre,
ta. Jis ir pats sAve vadina pasiryžo darbuotis kad butų prieš Lietuvos Atstatymo Ben Ryšyje su Dumčiaus užves gimęs Brooklyne, Lietuvon nu KISLIENĖ Eleonora, 63 metų,; Pa. Buvo plačiai žinomas.
mirė automobilio sužeidime, į
daktaru.
Jos. Petraitis. kuogeriausios pasekmės ir kad drovės direktorius bylą, Tak ta prieš L. A. B-vę byla perei važiavo su tėvais, ten užaugo,
Gruodžio mėn., Akron, O. | Paliko čia sūnų, daug gimi
vėliau
įstojo
švedų
laivan
už
liktų daugiau pelno. Todėl vi- sų Komisijonierius pareikalavo tą vasarą, Lietuvių Dienoje,
nių. Amerikoje išgyveno 50
si vietos"ir aplinkiniai Lietu-1 kad Bendrovė sumokėtų užsi- mano geras pažystamas susiti darbininką, o toliau gavo ant KUNICKAS Kazys, 70 metų,
meti] ir visą laiką šiame klo
PENNA IMASI KO viai, ypač Pittsburghiečiai, už-i vilkusius už keletą metų tak ko New Yorke su adv. Bago- Lietuviško laivo. 'Panevėžiui' mirė Cicero, III.
nyje. Iš Lietuvos nuo Su
ant minos ir nusken- TAMAŠAUSKAS Juozas, mirė
VOTI SU DŽIOVA kviečiami dalyvauti. Nepamir-'i sus su atitinkama pagal įstaty čium, ir besikalbant teko išgir užėjus
dargu.
jis išliko gyvas. BudaGruodžio 27 d., Sioux City,
škit dienos: penktadienio vaka-i mus pabauda. Nors tas rei- į sti Bagočių pa. Yi -iant kaip dus,
Amerikos piliečiu, atvyIGNATAVIČIUS Juozas P., 38
Iowa.
kalas oficialiai turėjo būti jau j jam pasisekė nekurį ’snaignų ;
Pennsylvani j o j e pradedama re, Sausio 26, pradžia 8 vai.
Amerika
gyventi.
m., mirė Sausio 2 d., pas tė
TAMOŠIŪNAS Kazys, mirė 24
senai baigtas, vienok Dumčiaus | advokatą sukvailinti. Jis tam ko i
platus vajus kovai su džiova.
GRAŽUS OBALSIS. Sausio!
vus. Pikes Cr^ek, Pa., tikė
GiUvižY; p?tt«bivgh Pa
byla, — liudininkus betardant, j advokatui įkalbėjęs užvesti by ® GARY, Ind. — Tūlas LietuTas darbas imamasi nuo vals
7
d.,
L.
P.
D.
A.
susirinkimai
ję. Amerikoje gimęs.
lą
prieš
Lietuvos
Atstatymo
—
iškėlė
aikštėn
tą
faktą
kad
;
tijos sostinės Harrisburg. Bus
vis atvažiavo iš ūkės pralei- PETRAITIS Augustinas, už
atsilankė
delegatės
iš
musei
bendrovės ižde yra $28,000 pi-1 Bendrovės direktorius bylą, sti šventes mieste, Gerokai
įsteigta desėtkas valstijinių
muštas traukinio Gruodžio JAKŠTIS Antanas, 45 metų,
klinikų, iš kurių pirmutinė bus kairiųjų pusės su prašymu su nigų. Todėl Taksų Komisijo- nes jam labiausia rūpėjo kad įsigėręs, atsigulė skiepe su de 25 d., Chicagoje.
mirė Sausio 2 d., Kingston,
įsteigta Harrisburge, gal būt teikti salę nemokamai paren ; nierius užpuolė bendrovės di- A. B. Strimaitį ir A. S. Tre gančiu cigaretu, ir ryte rastas ALDONIENĖ Petronėlė, pusPa. Paliko daug gimiiiių čia
gimui vakarienės, kurios pelną 1 rektorius, kad jie tuoj atsiskai- čioką “sunaikinti” tam kad jie
prie Harrisburgo ligoninės.
ir Lietuvoje. Čia išgyveno
Sausio
3
d.,
Chiamžė,
mirė
sudegęs.
Tos klinikos bus pradėtos skirsią Vilniaus krašto parėmi i tytų. Bendrovės reikalų ap- negalėtų jam busimuose SLA.
26 metus. Paėjo nuo NovaTauragės
apskn,
cagoje.
—
mui. Salė nutarta duota, nes 1 gynimui direktoriai nusisamdę rinkimuose kenkti. Jei taip tai • CHICAGO, 111. — Sausio 7
atidaryti visai trumpu laiku.
raisčių, Lekėčių par.
par.
Amerikoje
Skaudvilės
Valstijos rekordai parodo rengėjai pažada visą pelną sių- ! adv. Max Tirschvvell ir Gruo- I Bagočiui pavyko bylos iškėli d. Aušros ^artų parapijos
išgyveno 25 metus.
PAULIENĖ Marė, 46 metų,
kad is 100,000 gyventojų gg
U sti per Lietuvos konsulatą Vil : džio 29 d., 1939 m., abudu su mas pravesti. Pakol kas apie salėje įvyko atsisveikinimo po- ORLICKAS Aleksandras, mirė
mirė Sausio 2, ligonbutyje,
I
niečių naudai.
i bendrovės sekretorium A. B. Bagočiauš triksą dasiprotės tai kilis Kun. J. Jakaičiui, kuris
miršta džiova.
Gruodžio 27, Kingston, Pa. į iš Larksville, Pa., Paliko vy
Nėra abejonės kad parengi I Strimaičiu nuvyko į Albany, jau bus po rinkimų ir kad ko- j išvyksta į Argentiną.
rą, sūnų, tris seseris.
BLINSTRUPAS Pranas, mirė
salė
duodama
j
N.
Y.
Ten
adv.
Tirsėhwell
pakicis
SLA.
Centras
jau
bus
mas
įvyks,
nes
BETHLEHEM, Pa. — BethJonas J. Nienius.
Gruodžio 28 d., Swoyersvil—-Gruodžio 14 d. gavo leidilehem Plieno kompanija pra nemokamai, ir pelno padarys, I vyko apie $2,000 nuo susida Pittsburghe.
le,
Pa.
mą advokatauti Lietuvis John
dėjo didinti savo įstaigas, ku nes visi Lietuviai tam prijau-j riusios taksų sumos nuderėti. BENDROVĖS DIREKTORIŲ B. Kirulis. Jis baigė advoka MURAUSKAS Juozas, 42 meRADIO PROGRA
riam tikslui paskyrė pusantro i čia. Bet ar pinigai nueis tam | Sako, taksų sąskaita viršijus
REIKALAVIMAS
tūros mokslus De Paul univer
tų, mirė Gruodžio 31, Plytikslui
kuriam
žadama
?
Te,
Vadinasi,
kelionė
į
$6,000.
milijono dolarių.
MAS APIE LIE
mouth, Pa.
L. A. B-vės direktoriai visa sitete Chicagoje. Savo ofisą
mysim laikraščiuose apyskai- j Albany apsimokėjo.
mirė
MENČINSKAS
Juozas,
jis
turės
Brighton
Parke.
Adv J. Anseli įteikė savo pusiai apsvarstę bylos eigą nu
TUVIUS
tas.
Gruodžio 31 d., Pittston, Pa.
tarė
iš
Bagočiauš
pareikalauti
pranešimą
reikale
American
Rūpinasi Darbais Val
—Chicago je šiek-tiek priei
DIRVA L. P. D. A. name.
atlyginimo už padarytus nuo nama prie darbo tam tikrais ANDRIUŠIS Antanas, mirė 30
“Americans All — ImmiHome
Builders
Corporation
ir
Tautiniams nariams pasirūpi
stijoje
Gruodžio, Pittston, Pa.
stolius. Savo susirinkime Sau bendrais klausimais. šymet
nusiskundė
kad
adv.
C.
Pau

grants
All — turės transliaci
nus, tapo. išrašyta Dirva į L.
SLAVINSKAS Jonas, 54 metų, ją apie Lietuvius Sausio 28 d.,
sio
4
d.,
1940
m.,
B-vės
direk

Lietuvos Nepriklausomybės pa į mirė Gruodžio 26 d., LudinHARRISBURG, Pa. — Gu P. D. A. salę, Lietuviams pasi lauskas, atstovaująs Lithua
toriai
išnešė
sekamą
rezoliuci

nian
Building
and
Loan
Assobernatorius James rūpinasi di skaityti. Čia Lietuviai iš se
minėjimas bus rengiamas ben i gton, Mich., nusišaudamas, 2 vai. po pietų, iš Illinois Statė
ciation,
į
jo
laišką
neatsakė
ir
ją:
dinimu valstijoje darbų, su niau suklaidinti kairiųjų tai
dromis įvairių srovių pastan j SLAVINSKIENĖ (vardas ne Rcgister (Springfield) stoties
WTAX.
todėl
jokios
nuomonės
tame
“
Kadangi
Lietuvos
Atstaty

mažinimui bedarbių skaičiaus. net ir geri katalikai graibsto
gomis. Tuo klausimu Lietu
pažymėta),: nušauta jos vyišreikšt
šiuo
tarpu
nereikale
mo
Bendrovės
akcininkų
sei

Per 1939 metus bendras šel komunistiškus laikraščius.
vos Konsulate įvyko srovių va j ro, Gruodžio 26 ch, Ludingmas, 1936 m. Vasario 25 d., dų pasitarimas.
piamųjų skaičius PennsylvaniJ.j S. galįs.
ton, Mich.
į tai A. S. Trečiokas padarė pavedė adv. F. J. Bagočiui at
joje buvo sumažintas 34 nuo
VAICEKAUSKAS
Antanas,
šitokią pastabą: Jeigu adv. šaukti Bendrovės čarterį Dela- ® SO. BOSTON, Mass. — Pr.
šimčiais.
užmuštas
sunkvežimio
Gruo
Malkevičius, 26 m. amžiaus
A nsell iš Lithuanian Building ware valstijoje ir New Yorko
1939 metų pradžioje išviso
džio
31,
Mahanoy
City,
Pa.
and Loan Association negavo valstijoje įregistravimą, kad Lietuvis, kuris nesenai su vie1,612,000 asmenų buvo palaiko
PAUDOS darbai yra
DAUKŠIENĖ
Solomeja,
mirė
patenkinančių informacijų tai. bendrovė pasiliuosuotų nuo nu Airiu apiplėšė banką, likos
mi valstijos pašalpa arba turėI) ir vos Spaustuvės
Gruodžio 20 d., Baltimore,
kodėl nesikreipė tiesiog į Re- ‘franchise taksų’ mokėjimo, nuteistas kalėjiman nuo 6 iki
specialybė. Atlieka:
jo viešus darbus. Gale metų
Md.
gister’s Office, Jersey City, kaipo neveikianti korporacija, metų.
PLAKATUS
j 0 skaičius buvo sumažintas
PALIULIS Jonas, 64 m., mirė
VIEŠAS
VAKARAS VIL kur viskas tame reikale užre ir,
LAIŠKUS
iki 1,065,000.
i Gruodžio m., Baltimore, Md. j
VOKUS
NIEČIŲ NAUDAI. Sekmadie gistruota ir iš kur galima gau
“Kadangi adv. F. J. Bago
MARCINKEVIČIŪTĖ B a rboKONSTITUCIJAS
BROOKLYN, N Y.
nį, Sausio 21 d., įvyksta pra ti atsakančias informacijas. čius to reikalo atlikimui gavo
ra,
pusantrų
metų
amžiaus,
BILIETUS
Svarbu ir tas kad A. S. Tre iš šios bendrovės $100; ir ka
ir dainų vakaras svar
ir kitokius.
mirė Sausio 3 d., So. Boston,
YOUNGSTOWN, O kalbų
biam tikslui — Vilniečių su- čiokas padarė antrą rimtą pa dangi adv. F. J. Bagočius nie
AL. VASILIAUSKO KONMass.
stabą prie sekretoriaus pažy- ko tuo reikalu nepadarė, Lietu GERTAS. Sekmadienį, Sausio
Draugijos, biznieriai, or
SLA. 157 kp. rengia paminė šelpimui; įvyks žinomoje salė
NORIS Jonas, 68 metų, mirė
ganizacijos, pavieniai —
motų
faktų,
būtent,
kad
buvuvos Atstatymo Bendrovės čar- 21 d., Grand Paradise salėje,
jimą Lietuvos Nepriklausomy je, 48 Green Street.
Gruodžio 30, Chicago je. —
paveskite savo spaudos
Bensis
Lietuvos
Atstatymo
SLA. 1-tos kuopos susirin
terio neatšaukė, ir nepanaiki rengiama didelis koncertas ar
bės 22 metų ir Vilniaus atga
Mažeikių ap., Akmenės par.,
darbus nuims.
drovės legaJis patarėjas, Vice- no New Yorko valstijoj regis tisto Aleksandro Vasiliausko
vimą. Tas parengimas įvyks kime, pirmininkas Tarnas Ma
i Mancelių k. Amerikoje išKlauskit musų kainų —
Pirmininkas ir dabartinis di tracijos, del to korporacijai pa naudai. šiame programe be i gyveno 35 metus.
sekmadienį, Vasario 4 d., prieš tas įnešė parengti tą vakarą
atsakymą gausit greitai,
rektorius, adv. F. J. Bagočius, darė piniginių nuostolių $2,300 paties A. Vasiliausko dalyvaus
užgavėnias, Lietuvių parapijos Vilniečių šelpimo naudai. Na
| BUGDINIENĖ Agota (Štasi• Darba Atliekam t
Vasario 25 d., 1936 m., buvo — Delaware ir New Yorko val jo broliai dainininkai iš Det
riai
tą
sumanymą
parėmė,
ta

salėje, pradžia 6 vai.; įžanga
liutė), pusamžė, mirė GruoG ERA 1
visuotino akcininkų metinio su stijoms, kaipo Franchise Taxes roito, taipgi vietiniai: Marijo
po
išrinkta
komisija
iš
ketu

bus 25c., vaikams po 10c.
j džio 26, Chicagoje. — ŠiauG R A ž T A T
važiavimo įgaliotas tuojau su už 1936, 1937, 1938 ir 1939 m.; na Kižiutė, Bruce King ir jo
rių
asmenų.
Taipgi
nutarta
G
R E I T A I
lių ap., Užvenčio par., DonBus suvaidinta veikalukai:
sinešti
su
Delavvare
Valstijos
prie
šio
darbo
pakviesti
visas
“
Dėlto
Lietuvos
Atstatymo
choras, Violos Tamkiutės Lie
e
vietų kaimo.
“Martynas špokas”, ir “Kuku
Departamentu kaslink panaiki Bendrovės direktoriai savo re tuvos Dainos kvartetas, ir ki ŽITKEVIČIŪTĖ Barbora,
lio Nervai”. Padainuos Lietu kitas organizacijas.
pusamžė, mirė Gruodžio 29 d.,
vių parapijos vyrų choras, kal J. žemantauskas pasidarba nimo bendrovės čarterio ir kad guliariame susirinkime 1940 ti. Po programo bus šokiai.
D I R V A
j Chicagoje. — Kretingos ap.,
bės klebonas Kun. Petreikis. vo sukvietimui visų Lietuviš atšauktų jo ir bendrovės įre m. Sausio 4 d., vienbalsiai nu
6820
Superior Avė.
Salantų par. Amerikoje išPrie to bus kitokių paįvairini kų draugijų ir klubų atstovų gistravimą New Yorko valsti tarė išreikalauti iš adv. F. J.
Cleveland,
Ohio
joje, kad nereiktų daugiau da Bagočiauš sumą $2,300 su kaš Operete “Kanklinin 1 gyveno 30 metų.
mų. Tai bus paskutinis pasi susirinkimui, Gruodžio 6 d.
Prisidėjo šios: Liet. Piliečių ryti finansinius raportus ir tais kad padengti nuostolius į
linksminimas prieš gavėnia.
kas”
f
Visi vietiniai ir aplinkinių Politiškas Klubas, Liet. Pilie- mokėti valstijai taksus už ben kokie pasidarė Bendrovei del i
BROOKLYN, N. Y. — Tik o
drovę.
Ir
direktorių
susirin

čių
Nepr.
Klubas,
LDS.
4
kp.,
Adv.
Bagočiauš
apsileidimo
;
P. J. KERSIS
miestelių gyventojai užprašo
ką išėjo iš spaudos nauja ko
mi atsilankyti. Pelno pusė ALDLA. 28 kp., Waterburio kime tą pačią dieną adv. Ba taip pat išreikalauti iš jo $1.00
809 Society for Savings Bldg.
Liet. Šviesos I)r-ja, Moterų gočius aiškino kiek, maždaug, duotų jam už laukiamą patar miška, patriotiška vieno veik
Telefonas: Ofiso AlAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
skiriama Lietuvių parapijai.
smo operetė, “Kanklininkas”,
likvidacijos
darbas
atsieis:
jis,
Lietuvių
Apšvietos
Klubas,
ir
navimą,
kurio
jis
niekad
neat

Rengimo Komit.
Norėdami pigiai pirkti namus mi^te ar priemiesčiuose, kreipki
kurią parašė J. Steponaitis. į
sake, apsiima tą darbą atlikti, liko.”
Vaizbos Butas.
tės Į mane, gausit už pigių, kainų. Taipgi gausit patarnavimą
Iš tl] organizacijų atstovų ir likvidacija kainuosianti nuo
įvairiem apdraudos-insurance reikaluose.
Pirmininkas leido šią re šį veikalą muzika įpinta Žile
Kas platina Dirvą — tas
išrinkta viešo susirinkimo su- $300 iki $500. Tą pačią dieną zoliuciją nubalsuoti. J. Var vičiaus, Šimkaus, Kurdinaičio,7
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
platina apšvieti.
*
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
rengimo komitetas: pirminiu- adv. Bagočius pareikalavo bent nės įnešė, P. Bukšnaitis parė Eremino. Suvaidinti visai lenkitės
i
mane
telefonu
arba
asmeniškai.
kas Tarnas Matas; vice pirm. $100 avanso. Direktoriai sutr mė, kad rezoliucija butų priim gva, nes čia nėra apsunkinimų
nei kostiumais, nei kebliomis
M. Ciplijauskas, vice pirm. V. ko duoti Bagočiui $100.
ta kaip skaityta.
scenos dekoracijomis, Tinka
Grebliunas; ižd. J. Adomėlis, ADV. BAGOČIUS DARBO
Sekančiame direktorių ■ susi
vaidinti
ir mažam ir dideliam I
iždo globėjai A. Orentas, J.
NEATLIKO
rinkime, i)o pasitarimo su adv. chorui.
žemantauskas; sekretorius A.
I
Ar adv. Bagočius bendrovės“ Tirschwell bus nutarta kokius
Muzika ir libreto vienoje
• VIENYBĖ — seniausias ir Balčiūnas; korespondentai: V.
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
geriausias Lietuvių laikraš Dumšienė, K. Jankeliunienė, J. reikalais ką nors darė, ar kur legalius žygius imti atgauti iš knygoje, Knygos kaina, su
tis Amerikoje, einantis 52 me Strižauskas.
važinėjo iki šiol nežinoma. Jis adv. Bagočiauš bendrovei pa vaidinimo teisėmis $10. TarIR BALSAMUOTOJAS
■
tus ir antrus metus populiariu
darytus nuostolius. Direktoriai tis reikia
vienok
bendrovės
direktoriams
su
autorium:
J.
SteKalbės Lietuvos Gen. Kon
6522
Superior
Avė.
HEnderson
9292
dienraščiu. Leidžia Lietuvių
patarė adv. J. Anseli kad šiame
sulas J. Budrys iš New Yorko, tvirtino kad jis lankęsis Alba reikale su adv. Max Tirchsvrell ponavičius, 495 Grand Street,
Spaudos Bendrovė.
e e
ny, N. Y., ir ten kalbėjęs su I
Brooklyn, N. Y. Pinigus rei
Prenumerata metams užsie- Adv. F. J. Bagočius iš Bosto
pasitartų
ir
savo
nusistatymą
SS
niuose $7.00, pusei metų $3.75. no, Dr. B. K. Vencius iš New valdininkais. Bet bendrovės ■ paskelbtų sekančiam direkto kia siųsti su užsakymu. Pažiūrėjimui niekam nesiunčia- i
3 mėnesiams $2.
Yorko, D. M. šolomskas iš New nariai tiek težino kad čarteris Į rių susirinkimui.
Į
I
ma.
Dejavvare valstijoje nebuvo pa-'1
Suv. Valstijose ir Kanadoje Yorko.
Kas
iš
to
išeis
visuomenei
Rakandų Krautuve
Dainuos Vilijos Choras ir naikintas ir New Yorko valstimetams 85; pusei m. $2.75.
® CHICAGOS MIESTO ribo
joje įregistravimas pasilikęs. be abejo teks patirti ateityje.
Adresuokite:
Waterburio Radio Choras.
6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343
Baliukas. se randasi 40 mylių takų nu
Už tai ir taksus su pabauda;
paKviečiami
visi
Lietuviai
N.
A.
^VILKELIS
JURGIS
ARBUCKAS
VIENYBE
Savininkas
Vedėjas
skirtų.
dviratininkams
važinė

reikėjo užsimokėti.
atremti
šį
reikalą,
skaitlingu
Dirvą galima išsirašyti už i
193 Grand Street
Kad
adv.
Bagočius
tame
rei-l
tis.
vieną
dolarj
—
pusei
metų.
silankymu.
V. Dumčienė.
&
Brooklyn, N. Y.
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SKAITYKIT
VIENYBĘ

Nikodemas A. Wilkelis

II
The Wilkelis Furniture Co.
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Protokolas Amerikos Rytinių Valstijų
Tautininkų Veikėjų Konferencijos

4

t

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke aukų pakvita
vime 6r. 23 naujų aukų surin
kta
$433.06
Anksčiau surinktų
aukų buvo skelbta 4,264.92
Bendrai iki šiol
Vilniaus reikalams
$4,697.89
gauta ir pasiųsta
Ir litais 17.25.

mo, darbo našumo, kooperaci
jos ir sąžiningumo.
Organizacijos pajamas su
darys aukos, pramogos, prakal3os ir kiti visuomeninio pobū
PIRMOJI SESIJA
<dėsnių ir dienotvarkę, paruoš džio parengimai ir pramogos.
Komisijos Tautinėms JieKonferencija įvyko Susivie- tą
1
Rezoliucijų komisijai kiek il
goms
Bendrinti.
nijimo salėje, 197 Grand str., ‘
*
-ygiau užtrukus, pradėta apkalPo trumpo apkalbėjimo kon
Brooklyn, N. Y.
oėti nauji sumanymai. Kal CHICAGOS Lietuvos Konsu
Konferencijos posėdį pradė ferencija vienbalsiai priėmė bėta liuosai, be aiškios temos latas naujų aukų gavo ir skel
tautinei veiklai ben
jo 11:30 valandą ryto, Anta- sekančius
!
dėl to kad nebuvo žinios ką tais bia $949.50 sumą.
drinti
dėsnius
:
nas Mikalauskas, sekretoriavo '
klausimais patieks Rezoliucijų
Ši konferencija sušaukta Di Komisija. Veikėjai patiekė
Juozas Sagys. Konferencijon
atvykusius veikėjus registra džiojo New Yorko Lietuvių rimtų sumanymų, pasakė įdo Tokių Svečių Daugiau!
tautininkų iniciatyva. Organi mių kalbų Amerikos Lietuvių
vo Pijus Bukšnaitis.
NEW YORK. — Lietuvos
Sesijai prasidėjus, konferen zacijos vardas — Amerikos tautiniais reikalais. Taipgi ir Gener. Konsulatan New Yorke
Lietuviškų vestuvių
cijos atidarymo pirmininkas A. Rytų Tautininkų Centras. Šį Lietuvos dabartiniais dienos Sausio 13 d. atsilankė Jonas
nimas gamtos prieglobstyje,
Mikalauskas pakvietė kai ku organizacinį kūną sudaro Ame klausimais ir jos neaiškia pa Biekša (233 Second St., Elikur nors Lietuvoje.
riuos visuomenės veikėjus pa rikos rytų Lietuvių kolonijų dėtimi ateityje. Tai buvo įro zabethport, N. J.), ir įteikė
reikšti mintis dienos klausimo visuomenės veikėjai. Ameri- dymas kaip kiekvienas Ameri 550 dolarių. “Du šimtu dolaŠtai vėl pluoštas naujų Dir Pr. Laurent, iš South Boston,
kos Rytų Tautininkų Centro kos Lietuvis yra susirūpinęs rių persiųskite kabeliu mano
reikalu. Kalbėjo šie:
1940 DIRVOS
vos art jų, įstojusių į eiles tūk
Mass.
Dr. B. K. Vencius, Jamai- vadovybė yra Amerikos Rytų ne tik Amerikos gyvenimo rei giminiečiui Vilniaus universi stančių senų Dirvos artojų.
Mrs.
Mary
Miskis,
iš
Los
An

KALENDORIAI
Tautininkų Centro Valdyba.
kalais, bet ir savo senos tėvy teto studentui Jonui Biekšai;
ca, N. Y.
geles,
Cal.,
išsirašė
Dirvą
J. Ivanavičius, vietinis, išra
Organizacijos tikslas — sie nės.
po 25c.
nupirkite už 2025 litus Vil
St. Gegužis, Mahanoy City,
sau ir Viktei Deškevičienei,
šė Dirvą savo giminiečiui,
kti
kuoplačiausio
bendradarbia

Kalbėta
ir
musų
tautinės
niaus
paskolos
bonus,
iš
jų
po
Jonas Tareila, Waterbury,
Lietuvoje.
Nauji skaitytojai gauna vieną
Kaziui Griniui, Lietuvoje,
P. W. Birštonas, Shenan- vimo tarp įvairių Amerikos spaudos reikalais. Daugiausia 1,000 litų įteikite kaipo mano
Ant.
Statkus,
iš
Philadelphia,
šių Kalendoriii dovanai.
seniau gyvenusiam ClevelanLietuvių tautinių organizacijų kreipta dėmesio į dienraščio dovaną jau minėtam studentui
doah, Pa.
Pa.
Jonas Norbutas, vietinis, išsi
ir jų veikėjų. Budus siekti sa
(Seni skaitytojai prisiunčia
ir giminietei Birutei Latviutei,
Z. Maurutis, Philadelphia, Pa.
Adv. Wm. F. Laukaitis, Bal- vo tikslo nustato ši konferen Vienybės padėtį.
rašė Dirvą sau.
10c. persiuntimo kaštų.)
šaltiškių
kaime,
Valkininkų
ap.
(Bus daugiau)
timore,
. - cija arba išrinkta jos centrinė
F. Barkauskas, vietinis, išrašė Mary Paschke, Chicago, III.
Vilniaus krašte), o už 25 litus
S. E. Vitaitis, Brooklyn.
savo giminiečiui, Pr. Bar Stasys Jurkūnas, Chicago, III.
valdyba.
duokite man — noriu pažiūrėti
Juoz. Vaidelys, Chicago, III.
Laiką sutaupyti, pakviesti
kauskui, Lietuvoje.
___ 1 Amerikos Vėliava su Ereliu ir
senieji veteranai tik pasveikin Organizacija rūpinasi ne tik AMERIKA MOKINA kaip tie bonai atrodo.... o kas Prank Bokner, vietinis, išsira
kitų tautų vėliavomis (yra ir
Platinkit
Dirvą,
išrašykit
ją
Amerikos
Lietuvių
vieningu
liks irgi Birutei”.
Lietuvos vėliava)
ti konferencijos dalyvius, šie:
šė
sau.
savo draugams ir giminėms,
SI IŠ SUOMIJOS
veikimu,
bet
bendradarbiauja
V. Ambrozevičia, Newark,
George Dailyda, Jefferson, O. kaip daro kiti Dirvos skaityto ___ 4 Mergaitė su dideliu šunim
A. B. Strimaitis, Brooklyn, su Lietuva ir Lietuvos įstaigo
J.
Mockevičius, Akron, Ohio, jai.
DARIAU-GIRĖNO
___ 5 Darius ir Girėnas (naujas)
Simanas Cvirka, New Haven mis. Organizuoja Lietuvai pa
per
S.
Rodavičių.
Kaip
kitais
metais
taip
ir'
šy

Suomija
davė
labai
gerą
pa

Žemos vaizdas ir kalnai
PAMINKLO
V. A. Kersevičius, Scranton. galbą ir užmezga santikius su moką Amerikos kariuomenei,
Ant. Mockevičius, Akron, O., met Dirva duos įdomių istori
įvairiomis Lietuvos ir Ameri
per S. Rodavičių.
nių apysakų ir kitokių svarbių __12 Gražuolė kailiu apsisiautus
REIKALE
Prezidiumo rinkimai
kos Lietuvių organizacijomis. kaip lygiai ir Rusijos kariuo
J. Grigas, Akron, O., per S. j raštų, kurie jums visiems pa ___ 13 Gražuolės atvaizdas
Į prezidiumą vienbalsiai iš Amerikos Rytų Tautininkų menei. Praeityje Suv. Valsti
Rodavičių.
tiks.
----- Darius-Girėnas (naujas)
Centras rūpinasi remti ir ben jų kariuomenė manevrus lai
rinkti :
Labai
yra
girtinas
BrooklyMike
Zaica, iš Brooklyn, N.Y.
ATMINKIT: Dirvą išsirakydavo
vasaros
metu
arba
Antanas Mikalauskas konfe- idradarbiauti visai Amerikos
niečių pasiryžimas pagerbti la Jonas Ilčiunas, iš Pittsburgh, šyt lengva: tik įdėkit laiške
RELIGIŠKI VAIZDAI
rencijos pirmininku; jo padėjė Lietuvių tautinei spaudai ir jo pietinėse valstijose, kur oras kūnus Darijų ir Girėną už jų
Pa., Dirvą sau ir broliui Į $2 (arba $1 už pusę metų) ir ___ 14 Šventoji Šeima
maždaug
vienodas
ir
pastovus,
ju — Stasys Gegužis; sekreto je praneša ir diskusuoja savo
drąsų žygį, pastatant pamink
Lietuvą.
įrašę laiške ir ant voko savo ___ 16 Šv. Juozapas ir Kūdikėlis
rium — Juozas Sagys; padė reikalus, ją remia ir materia ir tai kartais manevrai būdavo lą. Tačiau, pakol tas pamink J. K. Leimontas,
iš
Niagara
aiškų antrašą pasiuskit Dirvos
nutraukiami jeigu užeina lie
Jėzus
lai bei bendradarbiavimu.
jėju — Pijus Bukšnaitis.
las
tas
paminklas,
labai
butų
Falls,
N.
Y.
Administracijai.
tingas
oras.
___
17
Kristaus Šv. širdis
Rezoliucijų komisijon prezi Vienas šio organo pagrindi
praktiška kad Dariaus-Girėno Anna Užup, iš Manchester, Ct.
Kurie
paskubės
išsirašyti
šį
Tačia
Sovietų-Suomių
įvykis
(Pažymėki! kurių ir kiek norit, ir
diumo paskirti ir konferenci nių tikslų yra visokiais budais
paminklo iniciatoriai teiktųsi W. Yodauga, iš Detroit, Mich., mėnesį, dar gaus dovanų 1940 pridėkit
po 30c.; iš tų 5c skaitosi
jos vienbalsiai užtvirtinti se pagyvinti tautinių organizaci aiškiai įrodė militariškoms gal dar kartą visapusiškai apspręsau ir savo seserei Lietuvo metų sieninį Dirvos Jubilejinį persiuntimo kaštų. Galit siųsti paš
voms
kad
karai
gali
būti
ka

kanti: Adv. W. F. Laukaitis, jų veiklą visose Amerikos Lie
to ženklais po 2c—3c- 5c.)
je.
Kalendorių.
Jonas Valaitis, St. E. Vitaitis, tuvių kolonijose, Amerikos ry riaujami ir žiemos metu snie sti štai ką:
1. Ar nebūtų daug naudintuose, ir bendradarbiauti su guose. Amerikos reikalų tėD. Klinga, P. W. Birštonas.
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
giau
pastatyti salę, kurioje ga
mytojai
pareiškia
šiaip:
Jeigu
Į spaudos komisiją apsiėmė panašiomis organizacijomis ki
lėtų
koncentruotis
to
miesto
Amerikoje visam metui .........................$2.00
visi aukščiau įvardinti rezoliu tose Amerikos dalyse ir užsie pasitaikytų musų kariuomenei
6820 Superior Avenue
Lietuvių
visas
judėjimas,
vie

eiti
ginti
Alaską,
paveizdan,
ji
Kanadoje ............................................. $2.50
niuose.
cijų komisijos . nariai.
Cleveland, Ohio
Konferencijos maršalka iš
Pasikeitus Lietuvos politinė susidurtų su oro sąlygomis ne toje kito kokio paminklo?
2. Atsižvelgiant į dabarti
rinktas Vincas V. Vyšnius.
padėtis verčia Lietuvą konso- daug kitokiomis nuo tų kokio
nes
musų tautos sąlygas, ir į
se
Somiai
kariauja
Rusus
užPo pietų pribuvusius veikė liduoti savo jiegas vieningam
musų
senos tėvynės Lietuvos
puolėlius.
jus registruoti paskirtas P. darbui, todėl ir Amerikos Liebūtinus
reikalus, rodos kad bu
Dabar
gi,
nors
Amerikos
ka

tuviai, šiais netikėtumų ir neJuknys.
tų
daug
naudingiau šelpti Lie
Baigiant priešpietinę sesiją, aiškaus .rytojaus laikais turi riuomenės daliai neparupinta
tuvos
būtinus
fondus, negu
dainininkas A. Vasiliauskas, subendrinti savo jiegas, kad balti apmavalai ant rūbų, kaip
pianu lydint Ks. Strumskiui, reikalui esant visi Amerikos turi Suomiai, vis tik desetkas statyti simbolinis paminklas,
sugiedojo Lietuvos himną ir Lietuviai butų pasiruošę grei Amerikos kariuomenės kuopų kuris ir už dešimties metų ne
išvesta žieminiams manevrams bus pervėlu pastatyti.
tai ir organizuotai akcijai.
tris kitas dainas.
Ypatingai dabar, atgavus
Amerikos Rytų Tautininkų New Yorko valstijos kalnuose,
Sekretoriatų skaitomi svei
kur
oras
yra
tikrai
žiemiškas
Vilnių ir Vilniją, kuri ekono
kinimai konferencijai ir jos Centras taip pat rūpinasi užmiškai ir kultūriškai, ir labiau | ^)lRVOS 25 metų Jubilejinis Vajus įsisiūbavo. Visi jus — Dirvos
dalyvių veikėjų ir peršaukia megsti prekybos ir ekonomi su visais šalčiais ir sniegais.
Tie kareiviai vaikomi po gi sia visko tautiniame sąmonin
mi užsiregistravę rytinėje se nius santikius su Lietuva ir
stengiasi Amerikos Lietuvių lius sniegus ir šaltame ore, ko gume yra labai nualinta, viso
sijoje veikėjai.
Sveikina ir linki suburti vi kolonijose skatinti Lietuvius kiu šiaurinė dalis New Yorko pirma mes privalome sukopti
skaitytojai, bendradarbiai, draugai prašomi talkininkauti: agituosas tautiškas jiegas sėkmin biznierius ir profesionalus or■ valstijos pasižymėjus; tie ka visas savo jiegas ir rinkti vi
reiviai ten naudoja net naujos sus savo skatikus Vilniečių su kit visomis pusėmis kad jūsų gimines, draugai, pažystami Lietuviai už
gam Lietuvybės darbui Gene ganizuotis.
.
Amerikos Rytų Tautininkų rūšies miegamus maišus, ku- lietuvinimui ir sukulturinimui.
ralinis Konsulas Jonas Budrys,
Padarykite Dirvą dovana
3. Ta vieta kurioje projek sirašytų Dirvą, metams, ar nors pusei metų.
J. J. Bačiunas, Sodus, Mich., Centras reaguoja į politinius> riuos turint nereikalinga staK. S. Karpius, Cleveland, O. įvykius Lietuvoje ir čia Ame• tyti palapinių. Tie manevrai tuojama statyti Dariui-Girėnui saviškiams patys prisiųsdami už juos nors vieną dolari. Jie paskaitę ir
Amsterdam, N. Y., Lietuvių rikoje. Jis smerkia visokius bus pratęsti per keturis žie- paminklą nėra publikos lanko
ma vieta, ir pati gatvė yra susipažinę su Dirva, vėliau patys ją prenumeruos.
kolonijos veikėjų vardu sveiki politinius ir ekonominius žy mos mėnesius.
gius kurie yra kenksmingi Su
kurti. Ten, gal būt, tiktų sta
na Bablinskas ir Olšauskas.
Dėkit visas pastangas pasitarnauti, pagelbeti, atsidėkoti savo laik
tyti paminklas vietiniam “tvar
Pirmutinė sesija užsidarė vienytoms Valstijoms ir Ame
rikos Lietuviams, Lietuvos ne LAIVU JUDĖJIMAS do” politikieriui, bet ne tarp raščiui, kuris per 25 metus tarnauja Lietuvių visuomenei sąžiningai, tei
pietums 1 vai. dieną.
priklausomybei, ir į tai tinka
tautinio skridimo aviatoriams.
ANTRA SESIJA
DIDŽIAISIAIS EŽEmai reaguoja.
Daugiau nieko nesakysiu a- singai, ir parėmė visus musų Tautą keliančius darbus.
Antrą sesiją atidarė pirm.
šiame organizaciniame kū
RAIS 1939 M.
pie tą vietą, .nes žinau kad jus
A. Mikalauskas 2:40 vai. po ne gali priklausyti tik aiškus
Dirva yra tai JŪSŲ laikraštis, gerbiami skaitytojai1 JUS esat tik
patys aiškiai matote ir supranpietų. Vardošaukis į popietinę tautininkų organizacijų veikė
1939 metų laivų judėjimo• tate tą jog Dariui ir Girėnui rieji jos leidėjai, todėl JUSU pareiga yra ją ir platinti.
sesiją atvykusių veikėjų.
jai. Nežiną kuriai politinei sro sezonui Didžiuose Ežeruose at• pagerbimo paminklui reikia suSekretoriatas konferencijai vei priklauso ir aiškus Lietu
i rasti viešesnė ir garbingesnė
Platinkit Dirvą gaudami jai naują skaitytoją; patys atnaujindami
perskaito projektą pagrindinių vos nepriklausomybės priešų sidarius, judėjimas juose buvo
J. Smailis.
gana aukštas, nes sezoną bai- vieta.
organizacijų nariai šioje kon gė Gruodžio mėnesį su 95 nuo
savo prenumeratas kai tik pasibaigia, ir išrašydami arba atnaujindami
ferencijoje nepageidaujami.
šimčiais normalio. Tikisi šį
NELAIŽYKIT! • prenumeratas savo giminių gyvenančių Lietuvoje ir kitur.
Savo veiklai plėsti ir tikslo metą, kaip tik ledai aptirps.,
ninku Centro nariai, šios kon- tęsti tokį pat aukštą judėjimo
@ Daugelis siųsdami laiš
Kurie dabar užsirašys naujai arba atnaujins savo prenumeratą visiekti Amerikos Rytų Tauti- laipsnį.
ke pašto ženklus, sei
ferencijos dalyviai savo koloni
lėj a juos ir lipina prie si gaus dovanų 1940 metų Jubilejinį Dirvos kalendorių.
Geležies rudis, viena iš pir
I I I
jose taip pat sušaukia vietinių maeilių Didžiųjų Ežerų perve
laiško viduje, manyda
tautinių organizacijų pavienius žimo medegų, 1939 metais bu
(Kurie neišgalit mokėti $2 už visą metą, prisiųskit $1 už pusmetį,
mi kad iš užlipdyto
VIKINGŲ LAIVAIS
veikėjus ir sudaro veikėjų ko vo ketvirta išeilės daugumu.
voko ženklai pradings. ir
Per Gothenburgą, Švediją.
Dirva jus lankys be sutrukdymo.)
;
mitetus. Komitetų veikimas Rudies pervežta 45,072,724 to
Siunčiant pašto ženk
Laivų išplaukimai
visuomet derinamas su Centro nai, arba 140 nuoš. daugiau ne
lus visada įdėkit juos
Iš New Yorko:
veikimu
ir
jo
siekiais.
į laišką neaplaižytus,
gu
1938
metais.
SS. DROTTNINGHOLM
Kadangi organizacijos veik Minkštoji anglis, antra, svar
jie iš užlipyto voko neVAS. 3,
KOVO 16,
BAL. 27
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
bumu,
užėmė
trečią
aukščiau

iškris,
ir
nereiks
su

los
darnumas
ir
darbo
našu

Jūsų kelionei niekas nepatar
plėšyti ženklelio ban
naus geriau prisirengti kaip mas pareina nuo vieningo dar sią istorijoje vietą — jos per
Jūsų vietinis laivakorčių agen bo ir gyvos iniciatyvos, tat šio vežta 41,200,000 tonų.
dant paliuosuoti nuo
tas.
Po to, eina pervežimas gru
popierio kur jie prilip
tautininkų centro tikslas bus
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
Swedish American Line visur ir visuomet siekti vienin dų, statybai reikalingų akme
dyti.
4 West 51st St. New York, N. Y.
Dirvos Administracija.
gumo, sistematingumo, darnu- nų, automobilių ir tt.

Konferencija Įvyko Gruodžio 10 d., 1940 m.
Brooklyn, N. Y.
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VOKIEČIAI APIE

JVAUJASIS Lietuvos Ministras Pirmininkas A. Mer* kys, kaip pranešimas iš Kauno sako, rūpinasi palai
kymu tamprių ryšių su Amerikos Lietuviais. Tuo rei
kalu tarėsi su Dr. Račkum, Kun. Kemešiu, DULR. pir
mininku R. Skipičiu.
Iki Lietuvą pradėjo valdyti tautininkai, pirmesnės
vyriausybės niekados nei nepamanydavo apie Amerikos
Lietuvius, nors mes čia sudarome visą trečdalį Lietuvių
Pirmiail
tik partijų vadai vykdavo pas
tautos žmonių. 7
‘
mus savo “kovų fondus” prisipildyti. Tautininkams val
dant, įvyko keletas kultūriškų santikių tarp Amerikos ir
Lietuvos Lietuvių. Tas išėjo į didelę naudą. Tolesni
santikiai laikinai nutraukta Klaipėdos netekimu ir da
bartinio karo įsisiautimu.
Bet Amerikos Lietuviai su savo senąją tėvyne santikius dabar dar labiau palaiko pavidale aukų, rėmimo
įvairių Lietuvos reikalų, kaip ginklų fondo, Šventosios
uosto statymo, Vilniečių šelpimo ir tt.
Lietuvai iš savo pusės privalu su savo žmonių treč
daliu palaikyti daug tampresnius santikius. Yra kele
tas būtinų dalykų kurie jau Dirvoje buvo minėti ir ku
rie dar nepaminėti, kurie mums išeiviams svarbus ir
Lietuvai yra arba butų naudingi, labiau juos išplėtus.
Svarbu kad gerb. ministro pirmininko pasitarimas
su keletu asmenų Kaune, kurie, vieni buvę Amerikiečiai,
kiti tik lankęsi Amerikoje, nepasibaigtų jų pasikalbėji
mais.
Reikia imti vykdyti gyveniman šie dalykai:
1. Iš Lietuvos pusės, pagelbėjimas seniems musų
išeiviams įgyti jų gimimo metrikus, kad senatvėje, kiti
jau varge atsidūrę, galėtų prieiti prie pensijų ir socia
linių apdraudų.
2. Sudaryti galimybes kad Amerikos Lietuviai pa
imtų Lietuvos-Amerikos eksportą į savo rankas.
3. Pradėti darbuotis kad pasiturintieji Amerikos
Lietuviai dalis savo palikimų užrašytų Lietuvos kultū
rinėms, mokslo ir labdaringoms įstaigoms.
4. Kad pati DULR paremtų platesniu mastu Šiau
rinės Amerikos Lietuvių mokyklas ir kitas tam lygias
įstaigas.
Laikui atėjus, Dirva pasiūlys dar nekurtuos svar
bius ir naudingus kaip Lietuvai taip mums išeivijai pro- i
jektus.
©

LIETUVĄ

ĮZALBANT apie Amerikos-Lietuvos eksportą, reika* Minga kad Lietuvos Atstatymo B-vės akcininkai grei
čiausia atimtų bendrovę iš advokatų rankų, kurie pa
siėmė ją vieni neva “aptarnauti”, o kiti iškėlė bylas, kas
galutinai reikš sunaikinimą paskutinių pinigų kurie į
bendrovės iždą pateko. Reikalinga kad bendrovės rei
kalai butų pavesti biznį nusimanantiems, visuomenės
reikalams dirbantiems asmenims, tada ji dar paskuti
niais savo turimais pinigais atliks svarbią užduotį. .
Lietuvos eksporto-importo bizniui pradėti pinigai
yra Lietuvos Atstatymo Bendrovėje, naujų kapitalų ne
reikalinga kelti. Tik bendrovė privalo kuogreičiau at
sikratyti tų kurie užpuolė ją sunaikinti neva “gelbėda
mi”, kuomet pajuto kad joje atsirado pinigų.
Tie vyrai padarys Lietuvių visuomenei naudingą ir
gerą darbą jeigu kuogreičiau atšauks savo bylas ir pa
liks bendrovę ramybėje. Tada ji turėtų sušaukti akci
ninkų suvažiavimą ir, apsisaugo j ant nuo pelnagaudų,
išrinktų į direktorius tokius kurie galės ją pastatyti ant
kojų paimant Lietuvos-Amerikos eksporto biznį.
©
i VILNIUJE susekta Lenkų peoviakų organizacija, kuri
* turėjo tikslą padaryti Lietuvoje perversmą ir įs
teigti Lenkų valdžią! Tai yra “Polska organizacyja
wojskowa”. Ji veikė pat Lietuvos nepriklausomybės
pradžioje, kuomet Lenkai norėjo Lietuvą pasijungti. Ji
ir dabar atgijo, ir vis pačioje Lietuvoje.
Ar ne laikas butų Lietuviams liautis būti tokiais ge
raširdžiais ir savo amžinus priešus globoti kaip savo
brolius? Lietuviai Lenkams vis rodo gerą širdį, o tie
lyg gyvatė auginama antyje, visuomet gatavi Lietuvą
pražudyti ir Lietuviams už jų gerą atsilyginti....
Laikas butų Lietuviams panaudoti prieš Lenkus jų
pačių “vaistus” ir ginti savo tėvynę nuo tokių priešų ly
giai taip kaip Lietuvis yra pasiryžęs ginti karo lauke.
Kodėl Lenkai Lietuvoje neruoš -perversmų? Po
Sovietais patekę jie liko be jokių teisių; Hitleris pasi
ėmęs kitą jų dalį, pamynė po savo kulnu, tik Lietuviai
juos broliškai priėmė ir svetingai užlaiko!
Žalčiams galvos turi būti sutrintos jeigu nori apsi
saugoti nuo įgylimo!
nRANCUZIJA, kuri Lenkiją išaugino į raguotą rytų
Europoje milžiną, kuris vėliau pačius Prancūzus
suvylė ir nukrypo į Vokiečių pinkles, kur ir galą gavo,
dabar vėl, naujai sudarytai neva Lenkijos vyriausybei
pataikauja, daro sutartis, žada pagalbą Lenkijai atsta
tyti, ir tt. Tas primena Maskvos valdovų įsteigimą
“liaudies valdžios” Suomijoje, su kuria Molotovas ir
sutartis daro ir ją palaiko, bet ji kaip kiaura pūslė neišsipučia ir tiek.
©
©SUV. VALSTIJŲ gyventojų dabartiniu daugėjimo saiku,
kas met priauga po 600,000 naujų darbininkų, kas reiškia kad
nuo 1929 metų iki šiol darbo jieškaneiųjų skaičius padaugėjo
šešiais milijonais.

Vienoje einąs Vokiečių laik
raštis “Neues Wiener Tageblat” straipsnyje apie Vilnių
be kita ko rašo kad Vilnius sa
vo plačiu užsimojimu ir apielinkėmis tikrai yra vertas sostinęs vardo ir būti senųjų ku
nigaikščių įpėdinių vietove.
Dabar Lietuvių valdžios or
ganai pradėję šį miestą moder
ninti, didelis dėmesis kreipiamas į žemės ūkį, sudaromas
platus mokyklų tinklas, ukininkai pageidauja Lietuviškų
mokyklų.
Keblesnis yra Lenkų inteli
gentijos klausimas, kurių dau
gumą čia sudaro ne vietiniai
žmonės, dar neatsikratė didžio
sios Lenkijos idėjų. Tačiau,
keliant Kauno universiteto fa
kultetus į Vilnių, Lietuvių kal
ba greit įsisprausianti į Vil
niaus kultūrą ir literatūrą, ša
lia Lenkų pradėsią dirbti ir
Lietuviai kunigai. Vilnius vėl
turėsiąs atlikti savo seną mi
siją — būti Baltijos įvykių
centru.

raliaučiuje ir kitur įsidėjo apie
dabartinę Lietuvos padėtį ben
drą straipsnį, kuriame be kito
rašoma: “Negalima turėti jo
kių abejonių kad Lietuviai Vil
nių padarys tikra valstybės
sostine. Kai kurios įstaigos iš
Taikinos sostinės’ bus perkel
tos į Vilnių. Taip pat dalis
Lietuvos universiteto persikels
į Vilnių. Dėl to jau šiądien
galima pasakyti kad kai kurių
Lenkų sluogsnių įžūlumas grei
tai nuostos reikšmės.
Pastangos kurių reikalauja
Vilniaus prijungimas nukreipė
Lietuvos politiką į vieną aiškų
tikslą. Vidujinei konsolidaci
jai susidarė geros sąlygos. Dėl
to politiniuose sluogsniuose
jaučiamas optimizmas dėl kra
što ateities. Lietuvos užsienių
politikos kryptis yra aiški. Su
tarčių saugoma Lietuva gali
ramiai laukti didžiojo Europos
konflikto pabaigos.”
Elta.

VILNIAUS

Stepono Batoro

Universiteto vadovybė perimta
į Lietuvos švietimo Ministro
skirto valdytojo Prof. Igno
Končiaus rankas, šiuo metu
Vilniaus universitete mokosi
apie 2,500 studentų. (Steponas
Batoras, Vengrų kilmės, buvo
Lietuvių-Lenkų respublikos ka
ralius 1576—1586 m.). Bato
ras buvo prielankus Lietu
viams, ir prie jo Vilniuje buvo
įsteigta aukštoji mokykla, vė
liau tapus universitetu. Len
Keli žymus Vokiečių laikraš- kai, pagarbai Batoro, universi
čiai Muniche, Hamburge, Ka- tetą pavadino jo vardu.)

LIETUVIŠKOS, AMERIKONIŠKOS DIENOS,

IR SVARBIOSIOS ŠVENTĖS 1940 M.:

Vasario 2 — Grabnyčios.
Vasario 6 — Užgavėnės.
Vasario 12 — Abraomo Linkolno gimtadienis.
Vasario 16 — Lietuvos Nepriklausomybės 22 m. sukaktis.
- - --- Vasario 22
Jurgio
Washingtono
gimtadienis.
Kovo 17 — Verbos.
Kovo 19 — šv. Juozapo.
Kovo 24 — Velykos.
Balandžio 23 — šv. Jurgio.
Gegužės 12 — Sekminės.
Gegužės 30 — Amerikoniška Decoration Diena.
Birželio 29 — šv. Petro ir Povilo..
Liepos 4 — Amerikos Nepriklausomybės šventė.
Liepos 17 — Dariaus ir Girėno žuvimo diena (1933 m.)
Liepos 26 — šventos Orios.
Rugpjūčio 15 — žolių šventė.
Rugsėjo 8 — Tautos šventė (Lietuvoje).
Spalių 12 — Kolumbo diena.
Lapkričio 21 — Padėkų Dienos.
Gruodžio 1 — Adventai.
Gruodžio 25 — Kalėdos.

NEMUNAS
(šiaulėniškis)

Lyg tarp žolių baltas dobilėlis,
Lyg tarp mergaičių jaunas bernužėlis
Nemunas didis tarp upių, upelių
Bėga, banguoja per musų šalelę.
Kas gal bangų jo bėgį sulaikyti?
Kas gal Lietuvos būvį išnaikinti?
Nemunas — širdis Lietuvos krūtinėj:
Kolei jis bėga, dar gyvuos tėvynė!
Kaip širdin musų lašelis už lašo
Iš viso kūno gyslos kraują neša —
Taip Nemunėliu iš visų šalelių
Daugel subėga upių ir upelių.

Jos jam apsako, neslepiant teisybės,
Apie musų vargą, dejas ir linksmybes;
Ir jis, jų žodžius sau į širdį dėdams,
Į plačią jurą neša jas globėdams.
Jei žinią linksmą koks atneš upelis,
Tuoj nudžiugs musų Nemunas senelis;
Tada jo srovės visai nebanguoja —
Krantus tik glosto, prie savęs vilioja.
Bet jeigu rūsčią kur išgirsta žinią,
Baisus tada jis: jo stipri krūtinė
Veržias į viršų, bangos krantus graužia,
Kriokia, putoja, žmogui plaukus šiaušia.
Taip šitas milžins dar tėvynę myli!
Jei kas ją skriaudžia — pirmas jis netyli!

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA
Komp. Stasys Šimkus Parašė Operą Danutės draugių talka verpia, juostas audžia ir
“PAG1RENŲ DANUTE”
F)RIEŠ trejus metus būrelis teatralų, muzikų
1 ir žurnalistų buvo nuvykę į Birutės kaimą,
prie Kauno, pagerbti muziką Stasį Šimkų, jo
muzikinio darbo 30 metų sukakties proga. Pri
simenu Šimkaus pareikštus žodžius, kad jis, iki
tol komponavęs dainas ir kitus mažesnius mu
zikos kurinius, radęs kiek daugiau laisvo laiko
imsis didesnio darbo. Kas tas didesnis darbas
bus, net geriems prieteliams Šimkus nesakė.
Pastarus trejus metus energingą, linksmą
Stasį Šimkų retai kur matydavome. Retkar
čiais sutikę pirmiausia išgirsdavom jį visą lai
ką niūniuojantį.
\
Pereitą rudenį Stasys Šimkus baigė rašyti
keturių veiksnių buities operą, “PAGIRĖNŲ
DANUTĖ”, iš 19-to amžiaus pabaigos. Opero
je vaizduojama Seredžiaus apielinkės ūkininkų
santikiai su dvarininkais, tos apielinkės kur
Šimkus gimė ir jaunystės dienas praleido, kur
mielai laisvu laiku ir dabar pagyvena. Operai
tėkštą parašė Prof. Balys Sruoga ir operos so
listas poetas Stasys Santvaras. Su pertrauko
mis opera truks pastatyti apie tris valandas.
Dvaras nežeminamas, iškeliami jo teigia
mumai, tačiau vyrauja kaimas ir jis nugali.
Nors yra daug dramatinių scenų, tačiau šioje
operoje niekas nežūsta, neužmušamas, nenušau
namas. Operą galima pavadinti lyriškai dra: matine, šią operą pastačius musų chorai, solis■ tai ir vokaliniai ansambliai turės koncertams
i gausų naują Lietuvišką repertuarą. Operos au: torius yra įsitikinęs kad visos jo gyvenimo mu■ zikinės idėjos yra šioje operoje įkūnytos.
Tarp kita ko paminėtinas vienas reikšmin
gas momentas. Prasidėjus pereito rudens ka
rui Europoje, autoriui nedaug bebuvo likę dar
bo operai baigti. Tačiau visą laiką jo buvo rū
pinamasi kad pabaiga išeitų kuotriumfališkesnė.
Bet karo pradžia, nežinomas rytojus, nervingu
mas darbui labai kenkė. Autorius jau buvo nu
siminęs, tarėsi greitai negalės operos baigti.
Tačiau Vilniaus gryžimas Lietuvai kompozito
riui tiek suteikę energijos ir muzikinės kūry
bos kad per kelias dienas opera buvo baigta ir
finalas išėjęs toks iškilmingas kokio jis pats
anksčiau nesitikėjęs.

dainuoja. Atėjęs senis pasakų sekėjas mergi
noms laimę buria. Merginoms besiaučiant gryžta įsigėręs tėvas ir įvairiais budais ima veikti
kad Danutė eitų į dvarą. Motina priešingai
veikia. Atvyksta dvarponiai su piršliais, bet
Danutė griežtai jų pasiūlas atmeta. Nieko nepešusiems ponams išvykus, tėvas mėgina mo
teris nubausti, bet jam viskas susipainioja.
Trečias veiksmas vyksta Dargailio dvaro
rūmuose. Dvarininkas su kaimynais puotauja,
aplinkui iškilmingi šokiai, dainos. Dargailis ne
gali nurimti be Danutės. Spoksas pasiūlo nau
ją kombinaciją: Praną priimti į dvarą raštinin
ku. Tada Dobilas Danutę leis už Prano. Pra
nas savo jauną žmoną turės leisti į dvarą kam
barine. Pašaukia Praną, jam praneša apie tar
nybą. Pranas kombinaciją supranta, tačiau nu
duodamas nieko nenusimanąs, pasirašo sutartį.
Ketvirtas veiksmas vėl Dobilų seklyčioje.
Visi laukia ’gryžtant iš bažnyčios jaunavedžių.
Jaunimas užima stalą, kurį svotai dainomis ir
dovanomis išvaduoja. Piršlys giria ir dalina
svočios pyragą. Į vestuves atvyksta ir dvaro
ponai. Jie kalbina jaunuosius tuoj vykti į dva
rą. Pranas atidengia dvaro pinkles sunaikinti
jaunųjų meilę ir meta dvarininkui pinigus, ku
riuos buvo gavęs kaip rankpinigius už busimą
raštininkavimą. Paniekinti ponai išvyksta.
Vestuvėse pasidaro sumišimas. Pranas mu
zikantams įsako groti “Padūkėlę”, kuri įkaitina
vestuvinę linksmybę. Senasis Dobilas susipran
ta klydęs, piktinasi susidėjęs su dvaro ponais, ir
įsijungia į bendrą džiaugsmą.
Visą laiką daug originalių Lietuviškų dainų,
daug muzikos ir šokių.
J. K. B.

NAUJOS KNYGOS
LETUVIŲ TAUTINIO ATBUDIMO PIO
NIERIAI. Parašė Dr. A. Petriką. Išleido A. L.

Darb. Literatūros Dr-ja, nr. 44. — šioje knygo
je telpa vaizdus gyvenimo ir darbų aprašymai
šių žinomų musų tautinio atbudimo veikėjų:
Dr. Vinco Kudirkos, P. Višinskio, G. Petkevičai
tės-Bitės, J. Biliūno, žemaitės, Lazdynų Pelė
dos, Šatrijos Raganos. Knyga 318 pusi, didu
OPEROS TURINYS
mo.
Išleista Brooklyn, N. Y. Kaina 1.50.
Išviso opera nelengva, “Bohemos” tipo. Di
rigentas, solistai ir choras turėsią sunkaus dar
LABAS RYTAS. — Lietuvių. Kalbos Vado
bo. Pats kompozitorius nenusistatęs savo su vėlis, kurį parašė Juozas Jurginis, pernai lan
kurtai operai diriguoti. Jis norys kad jauno kęsis Amerikoje Lietuvos žurnalistas. Išleido
sios musų teatro jiegos galėtų pasireikšti prie LDS. Vadovėlis tinkamas mokintis Lietuvių
jo kurinio, į kurį įdėjęs viso savo gyvenimo pa kalbos vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.
tirtį, jaunystės pergyvenimus.
Puslapių apačioje telpa paaiškinimai daugelio
Trumpai supažindinsime su operos turiniu. Lietuviškų žodžių Angliška kalba. Knygelė di
Svarbiausi veikianti asmenys yra. šie: Dobilas, desnio formato, 9 puslapi. Išleista Brooklyn,
turtingas ūkininkas (bosas) ; Dobilienė, jo žmo N. Y., 1939 m. Kadangi vadovėlį leido vadina
na (mezo-sopranas); Danutė, jų duktė (sopra mas Darbininkų Susivienijimas, todėl jame danas) ; Pranas Daniulis, našlaitis, prasilavinęs dėta keli “darbininkiški” straipsniukai, kurių
jaunikaitis (tenoras) ; Dargailis, dvarininkas tikslas matomai yra skiepyti jaunimui “susipra
(baritonas) ; Spoksa, dvaro urėdas (aukštas bo timą” kairia j a linkme.
sas) ; pasakų sekėjas (bosas). Be to, dalyvauja
LIETUVA DIDŽIAJAME KARE. Didžio
svočia, skerdžius ir piemenukai, merginos ir vy
rai rugiapjovėjai, merginos verpėjos ir linų šu jo karo nuotikiai ir įvykiai, aprašyti paskirais
kuoto jos, kaimiečiai, šventadieniškai pasirėdę, apskričiais ir vietomis. Surinko ir suredagavo
vestuvininkai, jaunimas, kaimynai.
Petras Ruseckas, Amerikos Lietuviams žinomas
Pirmame veiksme tolokai matyt dvaro rū savo kitais pirmesniais raštais, kaip “Baudžia
mai ir Seredžiaus piliakalnis. Piemenukas klau va”, “Savanorių žygiai” ir tt. “Didysis karas
sosi skerdžiaus pasakų. Dvarininkas su Spok Lietuvoje buvo vienas iš baisiausių įvykių musų
sa neva eina medžioti, bet ištikrųjų jieško Do- istorijoje”, pažymi įžangoje autorius. “Skaity
bilaitės, be kurios, jo žodžiais, negalys gyventi. kite šioje knygoje atsiminimus, nupasakojimus,
Piemenis išvaikę jiedu tariasi kaip dvarininkui kaip Vokiečiai už pasitikėjimą jais atsilygino—
gauti Dobilaitę. Spoksa gerindamasis planuoja išviršiniu be tuščiu mandagumu, pasisveikini
kad jis Danutę vesiąs ir dvarininkui per Įeisiąs. mu, ir neatidėliotinais, žiauriais plėšimais, vo
Girdėti Prano daina, kuris taip pat laukia Do- gimais, neprasmiškais ūkių, pasėlių naikinimais,
š bilaitės. Jos tėvas nori kad Danutė ištekėtų į gyvulių šaudymu, rekvizicijomis, žmonių muši
dvarą. Su jaunimu pasirodo Danutė ir ji pasi mais ir net žudymais”. Kaslink Rusų autorius
lieka su Pranu. Dvarponiai slepiasi krūmuose sako: “Netvarkiai besitraukianti caro valdžia
ir seka Danutės su Pranu pasikalbėjimą. Kai paliko Lietuvą naujiems okupantams be jokios
dvarponiai priėję ima jaunuolius gąsdinti ir gė globos, nesuorganizavus iš vietos žmonių jo
dinti, tie sumaniai atsikerta. Dvarponiai nusi kios valdžios ar atstovybės, net mažiausių nu
mena, nes mato kad Danutė iŠ jų rankų slysta. rodymų nedavus kaip žmonėms karo baisenybių,
Jaunimas puola ponus, iš jų juokiasi, kad pakru- saugotis, kaip laikytis su naujais atėjūnais,
miais merginas gaudo. -Senis Dobilas ponus iš- kaip ginti savo teises. .. . ”
gelbsti ir palydi į dvarą, o jaunimas pasilieka
Knyga spausdinta Vilniuje, 1939 m., išleido
siausti.
“Vilniaus žodžio” redakcija. 336 psl., 5 litai.
Antras veiksmas vyksta Dobilų seklyčioje. (Amerikoje jos pardavimui dar nėra.)
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Ar Gali Suomija Gintis Savo
Jiegomis?

DALIS UŽ GYVAS
TIES IŠGELBĖJI
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barda vimo

Vilniaus Istorijos Trupiniai

pavojui

artėjant,

Suomių Kapitonas Halstis Atsako: “Taip, ma- Suomių kareiviai pasislėptų
miškuose, ir lakūnams butų
žiausia dvejus rųetus“. — 40,000 Ežerų
sunku susiorientuoti. O tuo

*

i

Atsižvelgiant į Kunigaikštie
nės Birutos padorų ir religiš
kai pasišventusį gyvenimą, ir
taipgi į jos mirtį kaipo kanki
nės už patriotiškus žygius, ma
nau kad butų labai logiška ir
kilnu jei Lietuvos valdžia ar
tam atitinkama organizacija
įsteigtų Birutos vardo ordiną
ar medalį, kuris butų suteikia
mas tiems asmenims kurie sa
vo gyvybę statydami į mirties
pavojų išgelbsti kitus žmones
jau esančius mirties pavojuje,
kaip va: skęstant vandenyje,
esant ugnyje ir kitokiuose ne
laiminguose atsitikimuose.

atsidarė vartus ir juos be kliūčių išleido. Tada
tarpu Suomių priešlėktuvinės
tai Suomių Talkininkai Kare
jiedu paspaudę žirgus nujojo tolyn, o prijoję gi
patrankos galėtų nepastebimai
atlikti savo uždavinį.
rią, ploščius numetę ir žirgus paleidę, patys pa
(NUO DIRVOS REDAKCI čiau tie darbai pareikalautų
traukė į girios tankumynus ir tais draskydamieKĘSTUČIO PABĖGIMAS IŠ
KAPITONO OPTIMIZMAS
si lindo kol priėjo neišbrendamas pelkes, į ku JOS: šis straipsnis tilpo Lie daug laiko.
rias inėję pasislėpė ir ten pralindo j o per tris tuvos Aide tuo laiku kai Sovie
KRYŽIUOČIŲ NELAISVĖS
Oro pavojus baisiausias su
40,000 EŽERŲ — NEPATIKI
paras. Ryto metu kryžiuočiai apsižiūrėję su tų Rusija ruošėsi Suomiją už
sisiekimo
ir pramonės cent
MAS TANKŲ KELIAS
kėlė trukšmą ir raiti visose pusėse skraidydami pulti. Suomiai tada numatė
rams,
lėktuvų
bazėms ir staIZĘSTUČIUI, Didžiam Lietuvos Kunigaikščiui, jieškojo pabėgusių kalinių, bet jų nerado.
Sakysime, anksčiau ar vėkad jie galės laikytis, ir jų
ten- bams.
antru kartu patekus kryžiuočių nelaisvėn,
O Kęstutis su Alpu, trukšmui aprimus, per. spėjimai buvo geresni negu liau Suomijos kariuomenei
Reikia pripažinti, — rašo
Lietuviai ypatingai rūpinosi jo išvadavimu. Du pelkes ir miškų tankumynus rėplom keliavo vis Lenkų, kurie didžiavosi Vokie ka pasitraukti iš pasienio sri- knygos autorius, — jog Suočių. Tada karo veiksmai perkartu siuntė savo pasiuntinius su derybomis pirmyn, net lemtai nenumanydami kur jie ke čius sumušiu.)
J. Smailis.
simestų
į krašto vidų, Papra- mija šiuo atveju beveik ineapV
Ą'.
'
kad nelaisvį išpirkti, bet derybos pasekmių ne liauja. Pagaliau po ilgai ir begalo vargingai
saugota.
štai
manoma
jog
tuo
atveju
davė, nes kryžiuočiai už jį reikalavo paliuosuoti kelionei, abudu išbadėję, purvini, nuplyšę ir į, Labiausia šiuo metu skaito
Čia dažnai nusveria pramo
karas jau pralaimėtas.
savo nelaisvių daug daugiau negu Lietuvoje jų žmones nepanašus, išėjo į Mozurijos kaimą ma knyga Suomijoje — Kapi— Jeigu mes dar turėsime nės centrų geografinė padėtis.
ŽMONIŠKUMAS
buvo. Todėl Kęstučiui teko nelaisvėje išbūti Eidam. Kadangi Mozurijos kunigaikštis Ven- tono H. Halsti nesenai išleispakankamai kariuomenės ir Juo toliau tenka priešo bom
nevisai pilnai aštuonis mėnesius. Kryžiuočiai jį ceslavas buvo vedęs Kęstučio seserį Dauntę, tas veikalas, “Suomijos Gyvepriemonių, — rašo Kapt. Hal bonešiams skristi, juo dau
laikė kaip garbingų valdovą ir su juo elgėsi la tat sargams pasisakius, tie juos nuvedė į ku nimas”. šioje knygoje auto- sti, — tai karą galėsime toliau giau jie išaikvoja kuro medeTai buvo prieš-kalėdinis lai
gos. Svarbiausi Suomių pra kas, kuomet žmonės, lyg tos
bai mandagiai, bet atidžiai saugojo. Dienos me nigaikščio dvarą, kur švogeris ir sesuo juos rius svarsto savo krašto kari tęsti.
tu leido jam vaikščioti pilies kieme, bet jį ten priėmė su didžiausiu gailesčio džiaugsmu, nu nius ir ūkinius galimumus bu Iš Karelijos siaurumos prie monės centrai sutelkti vaka darbščios bitės, būriais traukė
sekiojo du sargai, gi naktį jį su tarnu užrakin prausė, pavalgydino ir liepė pasilsėti. . Kęstu simajame kare. Kiekviename šas galėtų veržtis į vakarus ruose. Mažiausia apdrausti į krautuves įvairių pirkinių
nuo oro pavojaus rytiniai pra
puslapyje keliamas tas pats
davo kamaroje.
tis pasilsiu pasinaudodamas pasiuntė laišką kry klausimas: Ar Suomija pati arba į įšiaurę. Vakaruose su monės židiniai prie Vuoksi eže pirkti savo draugams ir gimi
nėms ir mylimiesiems, kalėdi
Kadangi Kęstutis nemokėjo Vokiškos kal žiuočių mistrui, kuriam gražiai dėkodamas už
telkti visi svarbieji Suomijos
bos tat kryžiuočiai jam davė tarnu sau ištiki vaišes, prašė nieką neįtarti ir nebausti už jo savo jiegomis galėtų priešin miestai. Helsinkyje, pramo ro ir galingos elektros stotys. nėms dovanoms.
mą jaunikaitį, suvokietintą Lietuvį vardu Al- išleidimą, ir baigdamas juokais pridėjo: “Kai tis ? Atsakymas visur teigia nes ir prekybos centre, įreng Taip pat neapsaugota ir UotoStoviu prie lango ir tėmiju
mas: Taip, ir dar kartą taip! tos Suomių laivyno bazės, šia kummu sritis, kur įrengtos va tas mases žmonių besiskubanpas, kurį kryžiuočiai dar mažą Lietuvoje sugrie tamsta pakliūsi į Lietuvių nelaisvę, aš saugiau
Autorius teigia jog kilus ka kryptimi tėra viena geležinke rio kasyklos. Taipgi gręsia čias. Štai prie kampo gatvės
bę parsigabeno į Marienburgo pilį, jį apkrikšti dabosiu kad nepabėgtum.”
rui Suomija ne tik galėtų at lio linija ir du plentai. Drą pavojus pietinei Suomijai,, kur besistumdydami ir garsiai rė
jo ir išaugino Vokiškoj dvasioj. Alpas Lietuviš
Venceslavo dvare kelias dienas pasilsėjus, i remti staigų arba išanksto pa
pajūryje sutelkti karo pramo
kai kalbėt jau nemokėjo, bet tą kalbą gerai su tas kunigaikštis savo švogeriui Kęstučiui ir Al- I rengtą puolimą, bet ir tam tik siai galima teigti jog priešas, nės fabrikai, šias sritis gali kaudami prieina du jauni vai
prato, todėl ir kryžiuočiai matė jį tinkamu Kęs pui davė žirgus, ginklus ir sargybą, ir pats pa rose sąlygose galėtų tikėtis sa prasiveržęs iš Karelijos siau ma butų pulti iš juros ir šiuo kinai, kurie pamatę išmatų
rumos, kiekviename tolesnia
kubilą, greitai puolėsi prie jo
tučiui tarnu. Bet Alpas, Kęstučio nuolat kal lydėjęs juos iki Lietuvos rubežiui, sugryžo, o vo persvaros net kariaudama me žingsnyje silpnės.
atveju Suomiai bejiegiai. Ta ir jame graibstė šiukšles, ti
binamas ir šnekinamas Lietuviškai, greitai sa sargams liepė juos nulydėti į Kauną, kur Lietu su kiekybiškai ir techniškai
Suomių vidurinėse srityse čiau patys svarbieji karo fa kėdami rasti ką sau naudingo.
vo prigimtą kalbą atsiminė ir netrukęs ėmė ge viai savo garbingą kunigaikštį pasitiko su džiau stipresniu priešu.
taip pat pilna gamtinių kliūčių. brikai gerai apsaugoti, Karui Neradę nieko žibančio, kiek ap
rai Lietuviškai kalbėti.
Kapitonas
Halsti
numato
viNuo šiaurės į pietus šis kraš kilus vienas didiausių rupes- rimo.
gsmu ir verksmais.
V. S. Jokubynas.
są
eilę
frontų.
Nuo Karelijos tas nusėtas ežerais, išraižytas nių tai apginti geležinkelių
Su prigimta kalba pas Alpą atgimė ir Lie
štai, lazda budinėdamas į
šiaurės siaurumos iki Laplan upėmis. Ir tarp vandenų riog mazgus. Tatai sunkus uždavituvybės dvasia. Su Kęstučiu kalbėdamas apie
šaligatvio
kraštą, ateina nere
• 1938 METAIS Suv. Valstijose nuo nelai dijos Suomių kariuomenei
Lietuvių vargus, apie jų nuolatinas kovas su
so tikrai siauri sausžemio lie nys, nes Suomių naikintuvai gys senukas, kuris priėjęs prie
mingų įvykių žuvo 94,000 žmonių. Iš jų 63 svarbiausi talkininkai — gam
žuviai. Su didesnėmis kariuo tuo pačiu metu negali būti vi- gatvės kampo sustojo ir klau
priešais, apie Lietuvių karvedžių narsumą ii'
nuoš. užsimušė puolimais ir automobilių susi- tos ir laiko sąlygos. Ypač lai menės jiegomis iš Karelijos sose pavojaus vietose.
pasišventimą, Alpas užsidegė meile Lietuvybei,
sosi kuomet nutils automobi
daužymais.
ko sąlygos, šaltis ir sniegas— pusės į Suomijos centrą tega
o Kęstučio nuolat vadinamas sunum, dargi pri
lių
užmas, kad tada eiti sker
•ANGLIJOJE, ant vienos ketvirtainės mai- Suomijos
“gamtinės tvirto lima patekti ruožu tarp Saimo ILGAS KARAS — SUOMIŲ
sai
gatvę.
siminęs kaip girdėjo Didį mistrą kalbant kad
PAGEIDAUJAMAS
lės gyvena po 701 žmones. Aišku kad tokiai vės”. Speigai fiziškai nusilp ir Pajentės. šioje siaurumoje
Kęstutis yra labai garbingas, išmintingas ir dėl
Tiedu jaunuoliai patėmiję
šaliai savo maisto neužtenka, reikia importuoti. nins priešo karius, o sniegas Suomiai įsirengė tvirtovių. To
Toliau kapitonas plačiai ap neregį mėginantį pereiti sker
savo teisingumo šventas valdovas, jis Kęstutį
• LOS ANGELES miestas, Amerikoje, au smarkiai trukdys transportą. kiose sąlygose Suomija gali at žvelgia Suomijos ūkinius galisai gatvę ir abejojanti apie
taip pamilo kad pasiryžo jį kaip nors iš nelais
tomobilių turi tiek kad išeina po vieną dėl 2.2 Kas šias dvi kliūtis įveiks to remti priešą su daug mažes mumus. čia. jis randa nema- perėjimo saugumą, pasitraukė
vės išgelbėti. Kelias dienas apie tai galvojęs ir
to miesto gyventojų. Lyginant visoje šalyje, pusėje bus laimėjimas, Ar nėmis jiegomis.
ža tamsių taškų, tačiau, kaip kiek toliau, ir vienas kitam
pagaliau su Kęstučiu mintimis pasidalinęs, slap
bent persvara, žiemos karui
Toliau
autorius
rašo
jog
vienas automobilis išpuola ant 5.5 asmenų. Tas
visada, išvados šviesios, drąsi mikstelėję, į savo kumštis
Suomiai gerai parengti, Visi
tai kamaron įsinešė geležinį įrankį, ir kada va
reiškia kad susodinus po 5 ar 6 asmenis į au kariai aprūpinti šiltais drabu priešui • žygiuojant nuo pasie nančios. Suomių karo išlaidos prunkštė, manydami kad, gal
kare sargai, juodu kamaroj užrakindavo, jie tin
tomobilius, visi Amerikos gyventojai butų gali žiais, o drauge su savimi gali nio į krašto gilumą, teks savo taikos metu siekia 10 milijonų būt, senis papuls į automobi
kamoje sienos vietoje sujieškoję po lango už
ma vienu kartu kur nors išvežti ir šalis liktų pasiimti į žygį ir šildomąsias jiegas paskirstyti atskiromis markių (apie 1 milijonas litų). lių sukuri, na ir čia bus juo
danga diktį akmenį, ir aplink jį ėmė ardyti sie
grupėmis, kurios dėl vietos są Autorius pareiškia jog visas ko... .
tuščia, be žmonių.
palapines,
kurių
dėka
žiemos
lygų kasdien neteks kovos at Suomijos turtas vertinamas
ną. Iš sienos iškrapštytas muro daleles Alpas
Tuo laiku atėjo patogi, jau
metu kariuomenei nereikia jie- sparumo. O tuo metu Suomi 100 milijardų markių. Jeigu
susiėmęs į kišenių s, rytmetį išsinešęs laukan jas
na
mergina. Ji priėjo prie ne
škoti pastogių. Suomijos ka ja galės savo jiegas sutelkti karas pareikalautų 20 milijar
ATSKREND SAKALĖLIS
išbarstė kad niekas nesusektų kas kamaroje
regio,
ir, ką tai paklausus, pa
riuomenės susisiekimą paleng- i| gausesniais daliniais. Tam tik dų markių paskolos, Suomiai
veikiama. Atsargiai dirbamas darbas tęsęsi ga Atskrend sakalėlis per žalią girelę,
inė
jį
už rankos ir pervedė
vina gausus pašliužininkai — rose vietose Suomiai galės su dėl to nebankrutuotų. Turint
na ilgai, o kada sienoj akmuo buvo jau užtekti
Atmušė sparnelius į sausą eglelę (2 kart)
šioje srityje nei vienas priešas tikti priešą su nemenkesniais tokią sumą galima butų ka saugiai i kitą gatvės pusę.
nai išjudintas, Alpas kamaron įnešė virvę, ir
Pakol mergina ir vėl sugry
negali
susilyginti su Suomiais. kariuomenės daliniais. O pa riauti dvejus ir daugiau metų.
Pažiūrėk, mergele, į sausą eglelę,,
prieš kamaros užrakinimą, vakare pats kieme
žo
atgal, tuo laiku pas mane
Šiaurėje prie Ladogos ežero čiose skaudžiosiose fronto lini
Kai pradės žaliuoti tai tu busi mano.
Maisto
reikalai
Suomiams
į
vidų
atėjo žmogus, kurį iš
pasislėpė.
krantų Somiams gamta teikia jose — net su gausesniais.
Eglelė nudžiuvus žaliuoti pradėjo,
taip
pat
nekelia
rūpesčių.
Gru

matymo
pažinojau. Aš jam
1362 metų Lapkričio 18 dieną, vėlyvą naktį
labai palankias sienų gynimo
Jeigu Suomijai pavyktų vie dų ir bulvių pakanka. Tiesa,
Kur gi tas bernelis kurs mane mylėjo?
papasakojau
ką buvau paste
Kęstutis išklibintą sienoje akmenį nukėlęs ka
sąlygas. Šiaurės sritys tokios ną tokią priešo grupę sugniuž
stinga
žaliavų
tekstilės
pramo

Ar
už
jurų
marių,
ar
už
vandenėlių,
bėjęs.
Jis
sako:
“O, tai yra
bekraštės jog priešas gali slin dyti, tai ir kitos grupės turėtų
maros aslon, turimą virvę pasirišęs prie lango
nei.
Nėra
sprogstamų
medeAr
kitas
mergeles
mylėti
pradėjo?
Onytė... Lietuvaitė. O tie pa
kti į priekį tiktai atskirais, to pasitraukti, nes priešingu at
geležinių grotų, išlindo per sieną lauko pusėn,
gų,
anglies,
skystojo
kuro.
kampių studentai tai yra Len
li
vienas
kito
išmėtytais
dali

Nei už jūrių marių, nei už vandenėlių,
ir virve nusileido ant žemės. Čia jo laukė Al
veju jos butų pasmerktos su Daugelio šių dalykų Suomiams
kučiai. Aš juos visus pažys
niais, be saugaus ryšio. Suo naikinimui.
Nei kitas mergeles mylėti pradėjo.
pas su dviem žirgais ir dviem kryžiuočių bal
nepakaks
pirmiems
karo
mė

tu. Jie vTi netoliese nuo mu
miams ryšiai bus nedvejotinai
tais ploščiais, paženklintais juodu kryžium.
Kad karvelis bučiau, sparnelius turėčiau,
nesiams.
Tačiau
Suomiai
turi
sų gyvena”.
lengvesni ir jie galės kur kas JUROS KRANTAI IR ORO
Skrisčiau pas mergelę rytas, vakarėlis.
Ploščiais apsisiautę ir ant žirgų susėdę, ramiai
šiems
būtiniems
dalykams
pa

Iš šito ką aš pastebėjau ir
greičiau permesti savo dali
KARAS
atjojo prie pilies vartų. Sargai matydami jo
vaduotojų.
O
nuo
cukraus,
Ankstųjį rytelį kad ją pabudyčiau,
čia pareiškiu, jei yra reikalin
nius puldinėdami išblaškytas,
Pietuose ir pietvakariuose arbatos ir kavos gyventojai ga išvada, skaitytojas teiksis
jant du kryžiuočiu, ir nieko blogo nemanydami,
Vėlų vakarėlį kad ją užmigdyčiau.
atskiras priešo jiegas. Jeigu
karas užtruktų tai priešas per Suomių juros krantų apsauga galį atsisakyti. Taupiai gy pats ją pasidaryti.
J. S. Sudavus.
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau šias negyvenamas sritis nutie glaudžiai susijus su Alandų sa vendami Suomiai galėsią drą
SAVANORIU
lų
klausimu.
Viena
silpniau

siai
pakelti
keletą
karo
metų,
stų geležinkelius ir tatai labai
lių ir partizanų sąrašai.
sių vietų Suomijos apsaugoje net ir tada kai importas bus
ŽYGIAI
• PASAULINIAME K A R E
II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, palengvintų jo pozicijas, ta- yra šių salų nepakankamas su visai sustabdytas.
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tvirtinimas. Tiesa, šioje sri Karui kilus Suomijai butų karžygiais buvo ne tik žmo
Parašė PETRAS RUSECKAS
PRANEŠKIT
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai
tyje dar galima šį bei tą pada naudingiausia taktika nutęsti nės bet ir gyvūnai. Svarbias
(Baudžiavos autorius)
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
ryti ir karui kilus.
tą karą mėnesiams, metams. roles atliko arkliai, mulai, kup
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa Savo Antrašo Permainą
šiaurės Lediniuotame vande Per tą laiką daug kas gali pa ranugariai, jaučiai ir šunes.
SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto Kuomet rengiatės persikelti
Šių gyvūnų darbai geriau žino
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. žmonių.
kitur gyventi, praneškit sa nyne, Petsamo uoste taip pat kitėti tarptautiniuose santy mi. Tačiau naudota balandžiai
vo naują antrašą Dirvos Ad galima laukti puolimo iš Mur kiuose. O tai, gal būt, kaip
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
žinioms perleisti. Kanarkos ir
ministracijai, ne paštui, nes mansko pusės. Tačiau iš čia tik Suomijai išeis į gerą.
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per “Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas
paštas
nesiūs
jums
Dirvos
į
baltos pelės, dėl jų geriausio
eina
dar
ilgas,
ilgas
kelias
per
P.
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50
kant gaunama už $2.50.
naują vietą jeigu neprimo- šiaurės lygumas.
pajutimo netyro oro, jos laiky
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
kėsit. Parašykit mums už
I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome lapių įdomių skaitymų.
ta submarinuose; taipgi savo
Oro
kare
sausžemio
kliūtys
Bus:
Suomijos
Istorijos
ir
Skubėkit įsigyti.
lc atvirutę prieš persikėli
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
Suomija
ne
tokios
svarbios,
Geografinės padėties aprašy dalis yra' atlikę katės, žąsys,
mą į kitą vietą gyventi. —
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
Reikalaukit “Dirvoje”
Adresuokit mums trumpai:
aplamai nėra saugi nuo oro mas. Plačiau skaitytojas susi ir kitoki gyvūnai dalyvaudami
su kareiviais ir jūreiviais.
puolimų, Ji teturi 120 karo pažins su Suomija.)
DIRVA
Tačiau
oro
desantus
lėktuvų,
Cleveland, Ohio
išsodinti iš lėktuvų ir įgulas RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
Pastaba Skatytojams
aprūpinti karo medega priešui GREITAI PALENGVINAMI
Kuomet negaunate kurio
Turint
vis
dėl
to.
butų
sunku,
J.
Žemantauskas
Dirvos numerio tai prašy
•
. •
Kaina $5.
Atiduodamas tik už $3.00
Nekentėkitė bereikalingai raumenų
dami Administracijos pri
galvoje
Suomijos
apsaugos
sis

“Dirvos” Agentas”
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus
siųsti jį, nerašykit: “Ne
temą,
išskyrus
tiktai
plačiapasiekė nepaprastą palengvinimą
NOTARAS
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
gavau pereito numerio”,
sias šiaurės tundras, Suomijo reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
130 Congress Avenue
bet pažymėkit: “Negavau
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
je nėra tokių plotų kur galėtų menų skaudėjimų vien išsitrindami su
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
Waterbury, Conn.
nr. 5, 32, arba 44”. Tada
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3
būti išlaipinti didesni oro de Pain-Expelleriu. Šis sensacingas linigreitu laiku bus jums pa
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!
siųsta tas tikras numeris
santai. Taip pat Suomijoje lengvinimą. Virš 17 milijonų bonkurio negavot.
kučiu
jau
išparduota.
Todėl
neati

J. A. Urbonas
maža tokių vietų kur galėtų dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
DIRVOS KNYGYNAS
“Dirvos” Agentas Daytone nutūpti priešo sunkieji trans- Pain-Expellerio. Reikalaukite PainDIRVA
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
534 Michigan Av. Dayton. O.! porto lėktuvai. Orinio bom- Expellerio su inkaru ant dėžutes-

(Tęsinys iš pereito nr.)

.

DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS

5

,'j

KAIP AUGAUDINĖ- RENGIAMA MINĖJI KAIP IŠKEPT SOHIO
PYRAGĄ
JAMI PILIETYBĖS
MAS 22 METŲ NE
TEŠKANTIEJI
PRIKLAUSOMYBĖS
Gaunant daug klausinėjimų kaip
Daugelis Lietuvių j ieškančių
Amerikos pilietybės popierų
pasiskundžia Dirvos redakcijai
kad juos kokie nors meklioriai
apgavę: paėmė brangiai už iš
pildymą blankos, pažadėjo po
pieras greitai parūpinti, net
pasigyrė kad jie pažystą pilie
tybės viršininkus, o aplikantas
užmokėjęs viską kas reikalin
ga, nieko visai negirdi.
Atminkit štai ką: jeigu mo
Dirva dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio drau kėsit už išpildymą aplikacijos
gas; platinkit ją tarp savų. $5 ar $10, žinokit kad tas pil
dyto jas jus tikrai apgauna.
Štai kame dalykas: ant pi
♦
«•
oi
lietybės
aplikacijos yra paklau
««
E V A’ S
«.
simas: “Ar tamsta pats išpil«•
dei šią blanką? Jeigu ne tai
Dry Cleaning
o
i kas?” šioje vietoje jūsų blan
Senas Drapanas padarom
kos pildyto jas turi parašyti sa
kaip naujas, išvalom ir
vo vardą-pavardę.
I I sutaisom.
*
Jis paima iš jūsų dar $2.50
L Paimam iš namų ir pristatom* ’ pasiuntimui su jūsų aplikacija,
..
gatavus atgal.
kaip įstatymas reikalauja.
:: EVA PETRAITIS :: Bet jis paėmęs iš jūsų $5,
ar $10a jau papildo prasižengi
6702 Superior Avė.
*' mą, nes jus aplupo. Jis bijo
•*Telefonas: HEnderson 1919
t siųsti tą blanką į reikalingą
vietą, į valdžios biurą, nes ant
blankos ,yra jo parašas. Jeigu
atsitikime jus pasiskųstumet
kad jus perdaug aplupo, jis pa
klius į bėdą. Tokiu budu jis
pasilieka sau ir jūsų duotą už
mokestį už aplikaciją, blanką
suplėšęs numetą, ir jus galit
laukti jo pažadėtų “popierų”.
Teisingu budu išpildžius ir
pasiuntus blanką, už jūsų su
mokėtus $2.50 tuoj ateina val
diškas paliudijimas. Ar jusu
KAIMYNIŠKOS blankoje jūsų paduoti atsaky
mai yra geri ar ne, niekeno nė
UŽEIGOS ra kaltė, nes jus pats apie sa
ve turit žinot viską teisingai,
ne kitas. Bet jus gaunat val
džios
liudijimą už $2.50
PYTHIAS ir tas biuro
parodo kad jūsų aplika
cija pasiekė reikalinga vietą.
CAFE
i šitoks paliudijimas ateina už
i poros ar trijų savaičių, bet jei
jūsų blanka sudraskyta, nieko
LIETUVIŠKA UŽEIGA
Dirvon ateinasgaunaaJieiam
231 EAST 156 STREET
negirdėsit iš niekur.
(Netoli Euclid Beach Parko)
Tokie žmonės palaukę me
ALUS — DEGTINĖ
tus, porą ateina į Dirvos ad
ministraciją pildyti blanką išUŽKANDŽIAI
naujo.
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA

F Lietuviu Demokratų Klubo
metinis susirinkimas bus lai
komas ketvirtadieni, Sausio 25,
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių
salėje. Bus rinkimas valdybos
ir komisijų. Taip pat rasis la
bai svarbių tarimų. Visi De
mokratai prašomi būti.
Klubo rašt. P. P. Muliolis.
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Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS

savininkai.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

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

ENdicott 8908

ANSEL ROAD
CAFE
1066 Ansel Road

Ilgametis Clevelando muzi
kos dirvoje darbuotojas, Vin
cas Greičius, praeitą sekma
dienį, šv. Jurgio parapijos sa
lėje minėjo savo 35 metų muzikalio darbavimosi Lietuvių
tarpe. Tam tikslui buvo su
darytas platus muzikalis pro
gramas. Dalį programo išpil
dė Greičių šeimos nariai, ku
rie visi yra muzikališki.
Vincas Greičius dabar užima
Šv. Jurgio parapijoje vargoni
ninko vietą.
Liet. Piliečių Klubo Su

sirinkimas

BLACK CAT

•

K. STONIS

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

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

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

6824 Superior Avė.

Dabar Laikas!
Apsirūpinimui Žiemos Reikmenimis!
p

Musų didelis pusmetinis

PARDAVIMAS
VYRAMS - VAIKINAMS - VAIKAMS
RŪBŲ - SKRYBĖLIŲ ir visų kitų
DĖVĖJAMŲ REIKMENŲ
Kainomis kurios reiškia Sutaupymą
Priedui prie musų žemų kainų dar

DYKAI

Greičiaus 35 Metų Dar
bavimosi Minėjimas

Sausio 16 d. įvyko metinis
susirinkimas Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo, Lietuvių sa
lėje. Tarp kitų dalykų, išrin
kta 1940 metams valdybon šie:
CAFE
P. P. Muliolis — pirm.; Vic
• Night Club •
Andersonas — vice pirm.; F.
4058 ST. CLAIR AVĖ.
Saukevičius — užrašų sekret.;
(Atdara iki 2:30 ryto)
A. škarnulis — finansų sekr.;
J. Urbšaitis — iždininku; A.
Liutvinas — maršalka.
Muzika Penktadienio ir šeštadienio
Vidaus reikalų komisija: Ch.
vakarais
G. Zuris, A. škarnulis, J. StagJUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.
Priduokit gatavai parašę “Dir niunas.
šis klubas yra salės palaiky
vos” Administracijai.
tojas; jis rengia penktadieniais
vakaruškas salėje, ir šiaip klu
be kas vakaras būna daroma
biznis.
Klubas šymet gave ga
RESTAURANT
na dikčiai narių.

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA

K. Nekrošius, Savininkas.

buvo iškepti tie Standard Oil Co.
of Ohio 70 metų sukakties pyragai,
Kaip jau Dirvoje buvo mi kurie
dalinta Sausio 10 d. visiems
nėta, Lietuvos Nepriklausomy jų gasolino pirkėjams, čia paduoda
bės 22 metų sukakties minėji ma receptas kaip jį gali kiekviena
mas Clevelande rengiama sek šeimininke išsikepti namie. Tiktai
pranešime buvo klaidin
madienį, Vasario 11 d., Lietu pereitame
gai pažymėta kaslink sunaudotos
vių salėje. Kadangi tai bus druskos tiems visiems pyragams:
jau gavėnios laikas, todėl pa vietoje 4,500 svarų druskos sunau
minėjimas susidės iš trumpų dota tiktai 775 svarų.
kalbų, gražių patriotiškų vaiz Štai receptas tam Sohio pyragui,
jį paduota Paul Herrmann,
delių ir patriotiškų ir kariškų kaip
žymus kepimo žinovas Clevelande:
dainų, kurias atliks jaunuoliai
% puoduko riebalų
skautai. Scena tam tikslui bus 214 puodukų cukraus
specialiai papuošta, su Vil 214 puodukų pyraginių miltų
14 šaukštuko druskos
niaus simboliais.
3
šaukštukus baking poder
Programas nustatyta pradė ' 1 puoduką pieno
ti 7 vai. vakare ir baigsis apie 1 šaukštuką vanillos
4
kiaušinių baltymus
10 vai. Šokių nebus.
Reikia
suplakti riebalus ir dadėĮžanga į salę tą vakarą bus
ti palengva cukrų. Susi joti miltus,
dykai tiems kurie jau turi nu baking powder ir druską krūvon ir
sipirkę tuos 10c. bilietėlius, ku dadėti maišant su pienu. Dadėti
riais Alekas Banys skiria $25 vanillą, kuri reikia įmaišyti į su
Vilniečių šelpimui. Kurie šių plaktus kiaušinių baltymus. Pilti
bilietėlių neturės, jų galės gau į gerai taukuotą skardinę ir kepti
minutų 350 laipsnių karštyje.
ti prie durų salėje, ir visi turės 30Pyragui
aptepti (icing) reikalau
lygią progą prie tų $25.
ja: 4 šaukštukus sviesto, 3 puodu
Tą pačią dieną, nuo 3 vai. kus saldainių cukraus, 2 šaukštus
po pietų, bus vainiko vežimas į grietinės, 2 kiaušinių baltymus, 2
Lietuvių Darželį prie Dr. Ba šaukštukus vanilos.
Išplakti sviestą, dadėti cukrų, ir
sanavičiaus paminklo.
atmiešti grietine. Suplakti kiauši
nių baltymus ir supilti į mišinį.
Tada dar plakti iki susidarys savo
pavidalą. Tada tepti ant pyrago.

Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

• UKRAINIEČIŲ vadai

tu

rėjo savo konferenciją Cleve
lande pereitą sekmadienį. Jie
nutarė šaukti trumpoje ateity
je tautinį Ukrainiečių kongre
są. Jų tikslas dirbti už suvie
nijimą rytų ir centralinės Eu
ropos Ukrainiečių į nepriklau
somą valstybę.
ŠIRDINGA PADĖKA

Nori padėkoti iš širdies Milickams ir Išganaičiams už jų
pasidarbavimą mano ir mano
vaikučių paramai. Taipgi dė
koju visiems aukotojams, šir
dingai ačiū Akroniečiams už
jų tokią gražią surinktą auką.
Milickas ir Išganaitis aukas
rinko ir asmeniškai per Kalė
das man atvežė.
Mrs. Versiackas.

JĮIPPODROMJJ
“Swanee River”
šeštadienį, Sausio 20, Hippodrome
Theatre pradės rodyt “SWANEE
RIVER”, spalvuota filmą iš gyve
nimo žymiausio Amerikos trubadur.o, Stephen C. Foster. Jo dainos
praeities dienose taip pragarsėjo ir
jo dainas visi dainavo ir niūniavo,
kas jį padarė populiariu Amerikoj.
Štai kelios iš jų: “The Old Folks at
Home” (Swanee River), “Old Black
Joe”, “My Old Kentucky Home”;
“Oh, Sušauna” ir kt.
Šioje filmoje ineiija nemirtinos
dainos Forster’o į jo romantingą ir
dramatišką gyvenimą.
Don Ameche vaizduoja tą garsų
Amerikos Trubadurą, Andrea Leeds
jo mylimąją ir žmoną, Jean McDowell, kuriai Foster parašė vieną
meilišką dainą.
Ši filmą nuves žiūrėtojus atgal
į praeities romantiškus laikus, kuo
met Foster gyveno. Vaizduoja jo
smagų jaunystės gyvenimą, jo an
kstyvas kovas ir tt., pagaliau mir
tį varge ir apvienėjime.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, paj ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

KONO RADIO
ELECTRIC & PHOTO
SERVICE
Rūšis ir darbo gerumas
garantuojama.
(5)

7313 Wade Park Avė.

AKINIAI
galima

gauti

pas

D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)

1155 East 79th St.

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu
mų visokių periodų, ir uniformų,
išnuomavimui veikalams; istoriš
kų asmenų, vyrų ir moterų. Už
prieinamas kainas.
(3)

KRAUSE COSTUMES, Ine.

1025 Chester Avė.
CLEVELAND, OHIO

PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Park Av.
ENd. 9276

PASIBAIGĖ
Kurių 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.)
...................................... ......... ............................. ................ ................................................ .

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios
Pirmiau čia buvo Aukščiau
sios Liet. Prieglaudos kuopa ir
joje priklausė maišytų pažiū
rų žmonės.
Vėliau, iš pabėgusių iš SLA.
narių susiorganizavo LDS. 73
kuopa ir prie jos prisitraukė
A.P.L. kuopą. Jos priešakyje
atsistojo Jurgis Brazas ir kuo
poje pirminkavo lyg koks dik
tatorius. Kada šiam metui
kuopa rinko valdybą, jis kaipo
diktatorius pareiškė, kas tik
bent kur jo vardą paminės jis
baus tos kuopos narius pinigiškai, ir taip Jurgis manė bu
siąs kuopos diktatorium šim
tą metų. Bet virto kitaip: šį
kartą kuopa pirmininku išsi
rinko Joną Navickį. Brazas
nuleidęs ragus apleido susirin
kimą. Jis paskui norėjo kad
Liet. Piliečių Klubas jį rinktų
pirmininku, bet ir čia vyrelis
nelaimėjo. Nariai džiaugiasi
jo nusikratę. Tai yra Stalino
čebatlaižis ir trukšmadaris, vi

siems jau įkirėjęs. Gal jis vo automobilio nelaimėje sužei
galvoja kokią naują kuopą sta prieš porą mėnesių, bet vis
tverti, vėl norėdamas būti pir dar nepagijo. Jai labai sužalo
mininku.
ta ranka. Gydosi namie.
St. Thomas ligoninėje UbarKalnas.
dienei tapo padaryta operaci
ja, ji ten ir gydosi.
Per šventes pas savo tėvus DIDELĖ LIETUVIŠKA
lankėsi Vincas Stukas iš Tole
do, Ohio. Taipgi Zonas Vasi
liauskas atlankė savo tėvus.
C. Pakeltis Pharmacy
SLA. 354 kuopa Vasario 3
1117 East 79th Street
rengia šeimyninę vakarienę sa
(Kampas Pulaski Avė.)
lėje ant Raymond gatvės.
Pas J. Kavaliauskus švenčių Užlaiko visokias namines ir im
metu atsilankė jų sūnūs Jonas, portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėiš Toledo, O.
jusio Reumatizmo, nuo įvairių
Pas biznierius P. Ražukus žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
jų įstaigoje atsilankė iš Det škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
roito jų švogeriai S. Kazlaus taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
lytiškų ligų, nerviškumo, ne
kas su dukteria ir žentu ir kių
migęs ir kitokių.
Juozas Valinskas su žmona.
Trumpai paviešėję apleido AkC. Pakeltis Vaistine
roną, dėkingi p. Ražukams ' už 1117 E. 79 St. Cleveland, O.
vaišingumą.
Telefonas ENd. 8533
Ražukų įstaiga turi klubo Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
laisnus ir yra atdara iki 2:30
vai. ryto.
»
k'
Biznierka p. Garijonienė bu-

VAISTINĖ

aį

Priminimas Akrono
Lietuviams
Aš J. Grigas, savo įstaigoje ARLINGTON AUTO WRECKING Co.
turiu pardavimui automobiliams da
lių ir gumas (tires) ratams. Per
ku senus automobilius, už juos mo
ku aukštą kainą. Sugedusius auto
mobilius kelyje parvežu.
Reikiant
kokių dalykų kreipkitės pas mane,
patarnausiu kuogeriausia. Adresas:

ĮGALIOJIMAI
at

■

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui
žemių ir kitokio turto.

■

K. S. KARPIUS

•

M
K
k

K

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.
■

Rašykit laiškais arba atsilankykit asmeniškai.

ARLINGTON AUTO WRECKING
6820 Superior Avė.
CO.
J. Grigas, savininkas.
423 N. Arlington st. Akron.
Cleveland, Ohio
Telef. IIE 1013. Naktį BL. 5663 P- nrifrrannra ■ . « a » iTr«■ umrfjji

■

STATĖ
I
WINDOW SHADES |
I VISOKĮ LANGAMS UžTRAUKALAI (Shades) 1
S
E

Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo
pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.

E

KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.

E

E

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti.

Lietuviška išdirbystė.

HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. 1
....................................................................

E

DELLA C
r
b

JAEUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

D

ENdicott 1763

6621 EDNA AVENUE

| APDRAUDOS REIKALE Į
E
E
E

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

E

į

P. P. MULIOLIS

i

■E

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

=
=

=

E

A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kaina metams
$2.00. Prisiųskit 10c pašto
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

"MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, III

=
=

“dimiiiimiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiHiiiimiiiiHiiHiiiiiiiiiimiinniiiiiiiHimnuiniiiiiiiiiE

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

MARGUTIS
WINE HOUSE Skaitykit
“Margutį”, komp.
šaltas — šaldomas musų
nauja 200 keisų šaldymo
sistema.
Gausit kiek norit po
$1.65 už keisą.

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

8 hour Photo Service

P E R R Y’ S

STIPRUS ALUS

IU1

•
®

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

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Pay

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

Dentist
HEnderson 3157

x

r .4,
l
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LIETUVOS MIESTELIAI
E

GEDIMINO KALNAS VILNIUJE ŠIĄDIEN
GEDIMINO KALNE VĖLIA
— Per tuos devyniolika me
VA KELIAMA KASDIEN. į tų Lenkai tyrinėtojai yra at

D

-

Lietuvių . bet ir kitataučių
svetimšalių, kuriems jos pri
mins musų amžinas teises Į sa
vo senąją sostinę Vilnių, kur
buvom pasiekę savo aukščiau
sios galybės laipsnį, kur atgimėme ir pasiskelbėme nepriklausomi.
— Gedimino kalnas mums
yra labai brangi vieta. I JI
eiti visi turime su pagarba, su
tam tikru susikaupimu, ką vi
si Lietuviai ir daro. Bet yra
pastebėta kad kai kurių tauty
bių žmonės, dažnai piktos va
lios, ir vaikai šią mums bran
gią vietą negerbia ir net ter
šia. Visuomenė tokius daly
kus pastebėjus yra prašoma
pranešti ar kalne esančiam ka
ro invalidui, arba 1 pėstininkų pulkui.
— Kai kas klausia kodėl Gedimino kalne plevėsuoja tautinę, o ne valstybinė vėliava,
juo labiau kad valstybinės vė
liavos antroje pusėje yra ir
Gedimino herbas, šis klausi
mas turėtų būti pasvarstytas
atitinkamų įstaigų. Dabar vai
stybės t pM-'v -s piivilegiją tu
ri Respublikos Prezidentas, Mi
nistrų Taryba, Seimas, ir iš
imties keliu valstybinė vėlia
va keliama Karo Muzejaus bokšte.
Pr. Ra.

jų

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

:

: -

I

I

R

V

ii

7

A

NAUJI PILIEČIAI IR
SVETIMŠALIAI

j ..IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vyii vai ir trys moterys. 62 pusi........................................ 50c

SCENOS VEIKALAI

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti;.

KAS TURI TEISĘ BŪTI VIL
NIAUS KRAŠTO GYVEN
GAUNAMI “DIRVOS”
TOJU
6820 Superior Avė.

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:
J — Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos
Bejieškant.............................................................................. 25 c

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p..... 25c

KNYGYNE
Cleveland, Ohic

Lietuvos Aidas Lapk. 30 d.
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau
praneša: .

galima siųsti pašto ženkleliais)

$:

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c
l ’lVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................... 25c

ALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama,
Nuo šios dienos prasideda
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė........... 10c
pasų
Vilniaus
išdavinėjimas
AMERi.
.
K
PIRTYJE
—
Komedija
4
aktuose;
vaidi

kasę nemažą pilies sienų dalį,
ŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
Iš pasikalbėjimo su Karo Mu
25
krašto gyventojams.
Pagal na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi...................
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi............ 25c
bet
toli
gražu
dar
ne
viską.
zejaus Viršininku
kas
veikiančius
Pasų
įstatus,
IKIS UŽ AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename
IIKŲ
TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
Yra likę dar daug neatkastų
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15
Brig. Gen. Nagium.
lėje: 1—‘Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
turi
Lietuvos
pasą
tas
yra
sienų. Bet svarbiausia, dar
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. VaiLietuvos pilietis.
gavėnės. Neilgi veikalukai......................................... 503
Įsakymu kariuomenei Gedi neatkastas pilies tunelis jun
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi................................ 15<
Kas galės būti Vilniaus
mino kalnas Vilniuje pavestas gęs pilį su kalno papėde. Pa
EIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag tdija 5
DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Veište laikomas Lietuvos piliečiu kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi............................ 15< veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p. 50c
Karo Muzejaus globai ir 1 p. našus tunelis dar prieš didyjį
ĖMĖS ROJUS — trijų veiksnų komed ja. Vaidi
aiškiai nurodo Vilniaus mies Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
D. L. K. Gedimino pulko ap karą buvo atkastas Bakštos
na 5 vyrai. 4 moterys. 77 pusi.. ........................
5(M
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
tui
ir
jo
sričiai
tvarkyti
įveda

saugai. Karo Muzejui dar pa rajone. Griūvančios pilies sie
(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kel vaikai)
čių Lietuvių priet’kių atsilankius Lietuvoje. (To
mas įstatymas, būtent — kas je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
vesta, kontakte su Vilniaus nos kiek atstatytos, sutvirtin
1920 metų Rugpjūčio 20 d. bu tis). 64 rusi. __________________________________ .5<
rinktinės vadu, nustatyti ir iš tos, dalis bokšto pristatyta.
vo laikomas Lietuvos piliečiu DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama,
kilmes kokios turi būti atlieka
— Kaip visi lankytojai ma
ir 1939 metų Spalių 27 d. gy vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi........................
mos Gedimino kalne pakeliant to, Gedimino kalno paviršius
MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas
veno Vilniaus krašte. Vadina GRAŽI
ir nuleidžiant vėliavą.
ir visi takai apleisti, suolai su
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę
si, vien pliko gyvenimo fakto
Lapkričio 23 d. į Vilnių bu lužę, gyvenamojo pilies namo j
GUDRI MOČIUTE — Keturių veiksmų komedija;
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
neužtenka
kad
galėtum
tapti
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................... 35
vo nuvykę Kauno Karo Muze vieni iš geležinių vartų atida- Į
lę
— tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
Lietuvos piliečiu: reikia dar GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
jaus invalidai su savo orkes ryti, vidus priterštas, Bokš- j
sių,
gražių dainų rinkinis, nekurios jų su
45
Pasu ’ 4 L inų numatytais do dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi................................
tru ir dalyvavo vėliavos nulei te, kurio aukštis dabar siekia 1!
gaidomis.
Iš šios knygelės galėsit išmok
kumentais turėjus teisę 1929 GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
dimo iškilmėse. Tuo budu nu 15 metrų, į viršų veda siauros
25
medija.
Vaidina
9
vyrai,
3
moterys.
50
p
........
ti
pasidainuoti
sau visas mėgiamiausias
metų Rugpjūčio 20 d. būti Lie
statyta Karo Mnžeiaus ir Ge kox;čei_6
bxix^cid laiptai,
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat,
IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
tuvos piliečiu ir jos iki 1939 IONUKAS
dimino kaino ir tarpusaviai kuriais pavojinga vaikščioti.
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
metų
Spalių
27
d.
neišsižadė

2 vaikai.................................................................................. 10<
santikiai, ryškiau tai pabrėžta Viršuje, bokšte, vėliavos stie
jus faktinu išvykimu iš Vil KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
visuomenės akyse.
bas labai žemas, didelei vėlia
KAINA TIK 25c.
medijos: 1—Uošvė j namus, tylos nebus; 2—Kur
niaus
krašto.
Lapkričio 24 d. Karo Muze vai nepritaikintas.
Žentas; 3--Vargšas Tadas: 4—Advokato pa
šitie nuostatai pakankamai čias
tarimai; 5—Gaila Ūsu; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
jaus viršininkas Brig. Gen. Na— žinoma, tokios netvarkos
patikrina kad kiekvienas asmuo vykus komedija. 183 pusi........................................... 50
gius Vilniuje turėjo pasitari negalima palikti. Pirmiausia
i kurį riša su Vilniaus kraštu ROMUČIU ROJUS — keturių veiksmų tragikomemų su įstaigomis ir asmenimis tenka atlikti pačius skubiau
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi........ 5c'
kuriuos liečia muzejui pavesti sius kalno tvarkymo darbus. ĮSIKŪRĖ LINO KO kilmė ar pastovus gyvenimas
I prieš Lenkų okupaciją, gaus KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME —
Gedimino kalno globos klausi Su architektu žemkalniu buvo
Veikia 3
veiksmų dramatiškas epilogas,
OPERATYVŲ ' | Lietuvos pilietybę. O visi tie trijų
35.
vyrai, 3 moterys. 111 pusi.................
mai.
tartasi kad kalnas šiuo tarpu
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos
į asmenys kurie yra atvykę Len
SĄJUNGA
KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis
— Buvau nuvykęs su Pulk. liktų Vilniaus miesto savival
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
kų
okupacijos
metu,
automa

dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys,
Šarausku, — pasakojo spaudos dybės žinioje, kad savivaldybė
jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su
tiškai pasidaro svetimšaliais. 2 vaikai. 27 pusi.............................................................. 15. lių
atstovams Gen. Nagius, — į pasamdytų reikiamą skaičių
prisiuntimu
tik 30c. Galit prisiųsti pašte
GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija
KAUNAS. — Gruodžio 16 d. : Jie Lietuvoje galės gyventi tik KUNIGO
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)
Vilniaus . miesto savivaldybę, sargų kalnui saugoti ir tvar
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p
kur išanksto su miesto inžinie kai palaikyti, kad tuojau butų , įsikūrus kooperatyvų sąjunga ' tiek kiek jiems administracijos KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose,
rium arch. žemkalniu-Lands- pastatytas naujas aukštesnis j “Linas” yra laikoma viena 'iš į organai leis. Lietuvai nebus vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi.....................
bergu susitarus teko pasima stiebas vėliavai. Viskam tam svarbiausių organizacijų Lie Į jokios pareigos nei jiems pa- KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vytyti su tais inžinieriais, archi prižiūrėti ir ekskursijoms aiš-1 tuvos ukiui kelti. “Linas” at rūpinti darbo nei jų kaip ki- 'nnfn •> Ino-ailos laikų 30 pusi. .............................
drama viename veiksme, iš
KONTRIBUCIJA
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas
tektais ir archeologais kurie kinti susitarta čia laikyti pus- j sistoja greta “Lietūkio”, “Pie taip šelpti.
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15<'
Kiek
tokių
svetimšalių
Vilnocentro
”
ir
“
Maisto
”
kaip
sa

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena
iki šiol vykdė Gedimino pilies karininkį karo invalidą, kuris1
< T t?p.qnt a <3 K A T T A S — KpDit”1 vo-’ksm11 knm“sapną. Kiekvienas privalo ii turėti
vo struktūra taip ir pasiimtais, niaus krašte galės būti?
kasinėjimus ir dalyvavo re- butų 1 pėst. pulko žinioje.
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c
namuose.
Pačių
Lenkų
statistika
:
rodo
uždaviniais.
Kai
pirmieji
trys
monftiojamos katedros pože — Paskiau Vilniaus rinkti
Drama
trijuose
veikLIZDAS
NAMINIO
LIŪTO
Kaina su prisiuntimu 51.00
mių tyrinėjimuose. Remdamie nės štabe tariausi su štabo vir- l didieji kooperatyvai pakėlė ir I kad vien tik Vilniaus mieste smuose. vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.
•_____ '____ ____
.d T '
■
si savo atliktais tyrinėjimais, šininku ir 1 pėstininkų pulko prilygo, o neretai ir pralenkė, 1919 metais radosi 123,655 gy MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
ventojai,
o
1937
metais
jų
skai
daugelio,
kitų
kraštų
sviesto,
kams; vaidina 5 vakai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
jie Gedimino kalnu laiko kitą vadu, dalyvaujant Pulk. Šamu-'
gelė 34 pusi, didumo....................................................... 25
V
vietą, esančią vieno kilometro skui, ir priėjome tam tikrų iš bekonų ir kiaušinių kokybę ir čius buvo pakilęs iki 208,478.
MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
!
Taigi
prieauglis
siekia
85,000.
kainas,
tai
linų
ūkis,
iki
šiol
atstume nuo mums rupimo pi vadų, dėl kalne atliekamų vė
25
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pūsk .....................
GAMINIMAS
lies kalno. Jie mano kad tik liavos pakėlimo ir nuleidimo iš neturėjęs kas juo pasirūpina, Niekam negali kilti, abejojimo MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
!
kad
šis
prieauglis
nėra
susida

buvo
apleistas
ir
iki
paskutinių
roji ir centrinė Gedimino pilis kilmių. Susitarta kad Gedimi
vėiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.
ir Namų Prižiūrėjimas
buvus tarne kitame kalne, nors no kalne vėliava bus pakeliama metų buvo tvarkomas pasenu ręs natūraliniu keliu. Ta pa MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
ti
Lenkų
statistika
rodo
kad
budais,
pluoštas
apdirbasiais
KAINA TIK $1.00.
šiądien ten liekanų ir nematy ir nuleidžiama kasdien, ne tik
10
rai,, 2 moterys. 20 pusi.............................................
ti. Tyrinėjimų ten dar neda sekmadieniais ir šventadie mas primityviomis priemone- ■ Vilniaus miesto natūralinis gy MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
ryta. Musų gi vadinamas Ge niais, kaip anksčiau buvo ma mis ir eksportas vedamas di- ventojų prieauglis 1920-1937 ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi............... 1
gaminti
visokius valgius: sudėta daugybė
dimino pilies kalnas buvęs tik noma. Atsižvelgta į plačios delio skaičiaus smulkių ir ne metų tesiekia apie 20,000. Bu- 'DHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
fortas ir turėjęs signalinį bok visuomenės pageidavimus. Vi visuomet sąžiningų perkupčių. ’ vusiame Lenkijos užkampio dina 27 vyrai, 2 moterys. 61 pusi............................. 25
mieste
Vilniuje
nei
pramonė
Dėl
to
iki
paskutinių
metų
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
štą. Panašus bokštas buvęs si, paprastomis dienomis atvy
NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
giai,
mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
1
nei
prekyba
neaugo.
Taigi
ne

už
Lietuviškų
linų
pluošto
tas
vyrai,
2
moterys.
30
pusi
..............................................
15
rajone, Bakšta vadinamame. kę į Vilnių ir čia gyvenantieji
pesnio
ir vargo su gaminimu valgių, priva
Tačiau tai esamos padėties ne teiraudavosi kodėl Gedimino pačias rūšis užsieniuose tebu i buvo jokio akstino plaukti į“ ■I PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
lo
įsigyti
šią naudingą knygą. KAINA $1.
keičia, nes juk tvirtovės susi kalne neplevesuoja musų gra vo gaunama žemesnės kainos ■ Vilnių aplinkinių kaimų gyven- j sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi..........................................1*’
PINIGU NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
deda ne iš kurio vieno centri ži trispalvė. Paprastomis die kaip už kaimyninių kraštų li i. tojams.
buvusi' 10 vyrų, 1 moteris, 23 pusi..................................... 10<
nio įtvirtinimo, bet iš1 atskiru nomis vėliava bus pakeliama nus. Tuo tarpu linai yra vie 1 Visiems žinoma kad tik
Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą
sa-! PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
, Lenkija nepasitikėjo ne
fortų.
ir nuleidžiama vien trimitų na visų seniausių ūkio šakų
veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterysKaip ten nebūtų, jie negin- garsams palydint, kaip tai da Lietuvoje. Dar žiloje senovė i vo gausingomis mažumomis, kiuose
3 vaikai. 110 pusi. .■................................................... 50
j
bet
ir
pakraščių
Lenkais.
Točija kad kalno pilies murai sie- bar yra daroma Karo Muzeju je musų bočiai sėjo linus, iš
j ’ONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
kia Gedimino laikus, Tenka je Kaune. Sekmadieniais ir kurių gamindavosi baltinius ir I dėl į Vilnių planingai buvo ga- smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll
• benami iš krašto gilumos Lenmanyti kad ateities tyrinėji šventadieniais bei per tautines drabužius.
i kai. Jiems buvo atiduodamos i PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
Prieš
didyjį
karą
linų
Lie

' Tiktai $1.00
mai dar daug nauja pasakys. šventes ir kitomis progomis
rai, 3 moterys. 109 pusi.............................................
50
Daug Jvam kas dabar užlipa bus Įspūdingesnės ir didesnės tuvoje buvo sėjama dideli plo ■ administracinės vietos, mokyk- NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
išparceliuotų tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
į Gedimino kalną kyla klausi iškilmės. Visų šių iškilmių tai ir linų eksportas duodavo į lds, parapijos,
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų
mas iš kur ant pilies muru at tvarka netrukus bus nustaty- dideles kraštui pajamas; be to i dvarų žemės ir kt. Iš minėtų vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................... 60. kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės
.
j
Lenkų
statistikos
duomenų
mai PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksnio kodemiiš linų tuomet būdavo gamina
sirado tiek kasenų. Pasirodo ta įsakymu kariuomenei.
i ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p................. 10
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų.
J
tyti
kad
okupacijos
metu
iš
vimi
baltiniai
visame
krašte,
iš

kad Rusai pilies nuirus užpylė
— Kaip katedros tyrinėtojai
PIRMI
ŽINGSNIAI
—
4
veiksmų
drama,
vaidinime
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
iš kitur atvežtomis kasenomis ir remontuoto j ai man su giliu skiriant didesnių miestų gy-. sos Lenkijos suplaukusių “1 ga Į dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi...................
i
lileušų
”
su
šeimomis
yra
nė
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
!
ventojus,
kurie
jau
vartojo
į RUSIJOS CARAS — Monologas ................................
greičiausia iš kalno apačioje įsitikinimu tvirtino, Vytauto j
į
i
mažiau
65
—
70
tūkstančių.
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Amerikobuvusios pilies. Tiek čia tų Didžiojo palaikai niekur iš j vatos manufaktūros; sėmenų
Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
Savaimi suprantama, į SI i nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p............
kasenų buvo užpilta kad re- Vilniaus nėra išvežti. Jie tu- įi aliejus sudarydavo gana nemui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)
1
skaičių
neineina
visi
šio
karo
į
RUSIJOS
BOLŠEVIKU
DARBO
BIURAS
—
vieno
daug ir mūrų bebuvo matyti. ri būti kur nors katedroje. ’į mažą pasparą krašto maitini
,
veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
pabėgėliai.
Spaudoje
pasirodė
Tai buvo padaryta fortifikaci Mums tai yra labai svarbu, nes me. Net pirmaisiais pokari
KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage
spėjimų kad jų galį būti 25-40i ŠIAURĖS
___ _ _nepri-1
.
jos sumetimais. Mat, kalno mes norime turėti ir Vilniuje niais metais, 1Lietuvai
dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p...............
.
I
Reikalaukit “Dirvoje”
viršūnė turėjo būti apginkluo tokią vietą kaip Kaune Neži klausomybę gavus, linai ir sė-. tūkstančių, šiaip ar taip, lie SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuoka aišku kad pasus išdavus,
Cleveland Oh?
ta patrankomis.
nomojo Kareivio kapą, kurioje menys tebuvo viena iš pamati-1 Vilniaus krašte svetimšalių su se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi............ 25c ■£20 Superior Avė
[
nių
ūkio
šakų
ir
keletą
metų
Į
vėliavą nuleidžiant galėtume
šeimomis susidarys dešimtys,
.u
rinktis, susikaupti ir pagerbti išeilės Lietuvos pajamos už Į
VAISTINĖ
tūkstančių. Jiems visiems au
eksportuojamus
linus
ir
sėme

savo didžiausią tautos ir val
Skani Lietuviška Duona
Visoki vaisti nuo šalčio, galvos
tomatiškai bus pritaikytas mi
stybės
vadą Vytautą ir musų nis siekdavo 65 iki 85 milijo
ir kitokių skaudėjimų.
Išpildau
nėtas svetimšalių režimas, ku
garbingos praeities paminklą nų litų per metus. Tos paja
daktarų receptus.
Pilnai Įreng
ris anksčiau ar vėliau baigsis
ta vaistinė.
(51)
Gedimino pilį. Reikia spėti kad mos sudarydavo nuo 26 iki 33
tuo
kad jie visi turės Lietuvą
Puikus veidui muilas 4 už 19c.
I vėliavos nuleidimo iškilmės Ge- nuošimčių viso krašto ineigų
apleisti.
Į d i mino kalne bus nemažiau įs- iš užsienių ir arti pusės paja- j
ANDREW A. YEAGER
Pharmacist
Savininkas ir Kepėjas
į pudingos ir branginamos kaip mų už visus eksportuojamus
“Linui” tenka atlikti tas pats
6602 Wade Park Avė.
j Karo Muzejuje Kaune, ne tik- žemės ūkio produktus.
Linų ūkis nepriklausomos uždavinys kokį yra atlikę ki
: Lietuvos pradžioje yra daug ti tos rūšies kooperatyvai —
4023 E. 141 ST.
♦______
: prisidėjęs prie lito tvirtumo iš- Maistas, Pienocentras ir Liet
Telefonas WAshįngton 3227
. Elta.
■ laikymo ir viso krašto ūkinio ūkis.
s
• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
; gyvenimo sustiprėjimo.
Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, Šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py=
• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
SKAITYKIT!
:
Vėliau, pasaulinėje rinkoje
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.
• FURNASA1-Pečiai taisomi kuogeriausia.
: prasidėjus didelei konkurenci- ir platinkit šiuos laikraščius
=
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Į jai, ir Lietuva pieno ir mėsos
~
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
AMERIKOS LIETUVIS
produktais pasivijo pažangiau
VISADA PRAŠYKIT
|
HOME.OWNERS SERVICE
D I R V A
sius Europoje eksporto kraš
= 6801 Whitney Avė.
Phone IIE. 3842
Pristatėm tiesiog Į namus ir parsidu oda jusų maisto krautuvėse
M A R G UTIS
tus, bet linų ūkio produktų
Joseph Graff, Lietuvis amatniiikas.
miimiiinMimuminiHiRiiinijniiiniiiiiiniiHnnnimiiiiiiiuiininimimimHimįHHtnimHimu
V I E N Y B Ė
Todėl dabar
Ik'
5jl8MS8S!88!S»888JI8!8!88l!l!W8l8!!8!!8!8!J!!8!88!!!!8!!!!l!!!8!H8I388I!!!ni!!lll8H!8n!!!!!!!!!!l^ buvo pasilikus.
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TOURNAMENT NEWS
valstijos Demokra LIET. SALĖS B-VĖS DIVORSAI DAUGĖJA
tai pradėjo darbuotis už rėmi
METINIS SUSIRIN
Naujai tapęs Cuyahoga teismą Prez. Roosevelto kandida
KIMAS
mų raštininku, County Clerk
tūros trečiam terminui.
Leonard Fuerst, skelbia kad
• MELUOTI PAVOJINGA.
Sausio 1.5 d., atsibuvo Lietu persiskyrimai Cuyahoga apsŠiomis dienomis federalis tei
krityje nuolat daugėja.
sėjas atėmė pilietybę tūlam vių Draugijų Salės Bendrovės
1937 metais Common Pleas
Italui, Niek Russo, kuris 1931 šėrininkų metinis susirinkimas.
metais tapdamas Amerikos pi Susirinkimą atidarė direktorių teismas užtvirtino 3,054 persiliečiu pasisakė kad nebuvo už pirmininkas Chester G. Zuris, skyrimus; 1938 metais 3,225,
nieką areštuotas. Jisai betgi pasakydamas įžanginę kalbą, ir o pereitais 1939 metais 3,452
buvo patekęs po areštu, ir tas pasiūlydamas kad iš dalyvau poros buvo paliuosuotos nuo
dalykas išėjo į viršų po 9 me jančiųjų butų išrinktas susi vedybinių ryšų.
Sekmadenį, Sausio 21 d., Alrinkimo vedėjas, kaip papras
tų.
tai ši bendrovė daro. Susirin lerton viešbutyje rengiama pa
• ŽIEMA pagaliau Clevelan
kimo vedėju vienbalsiai išrink gerbimo vakarienė naujam Ap
de apsibuvo. Nuo Naujų me tas P. P. Muliolis. Sekretoria- skrities teismų raštininkui —
tų vis šala, su visai mažu at vo direktorių sekretorius F. Clerk of Courts — Leonard F.
lydžiu. šios savaitės pradžio Baranauskas.
Fuerst. Pagerbimą rengia 30je žaltis visai viduržieminis:
Sekė salės biznio raportai, to Wardo Demokratų Klubas.
temperatūra stovi apie 10 laip
snių virš 0. Taipgi prisnigta Pirmininkas p. Zuris išdavė
ir vis dar sninga. Kaip kur savo raportą bendrais bruožais, DR. STRONG ATSI
Clevelando apielinkėse šaltis paminėdamas bendrovės ineiDARĖ OFISĄ
gas 1939 metais ir atliktus
siekia ir žemiau 0.
darbus. Pasirodė kad iš savo
Dabartinis šaltis prasidėjo apivartos apsimokėjo salės vi
Joseph M. Strong, M. D.,
po sekmadienį įvykusio netikė si reikalai, ir dabar salė stovi praneša savo pažystamiems ir
to gamtos prajovo: tą dieną lygiomis: nėra jokių užsivilku kaimynams Lietuviams kad at
ir lijo ir vėlai po pietų griaudė. sių skolų nei neapmokėtų są sidarė ofisą, kur priiminės pa
Tą naktį betgi staiga pradėjo skaitų arba kokių nors taksų. cientus, 1291 East 79th st.,
šalti.
Likus tik viena skola ant nuo- kampas Superior avė. (Tele
fonas ENd. 1995). Jis prak
• NORS ŠALTIS Clevelande savybės, kurios tėra $6400.
Taipgi išdavė raportus salės tikuoja mediciną ir chirurgiją.
šiuo laiku didelis, tačiau nuo
Dr. Strong turi plačią prak
stabiai mažai žmonių serga pa biznio vedėjas ir paskiau fitiką,
nes baigęs medicinos moprastais šalčiais, skelbia mie nansų sekretorius, Visų rakslą
1935 metais, jis metus
sto sveikatos departamento ve portai priimti.
laiko
ištarnavo Charity ligonidėjas. Sausio mėnesį papras
Sekė rinkimas bendrovės dlnėję,
paskui
Ohio Valley ligotai influenza serga po virš 300. rektorių šiems metams, Išrinninėje,
Steubenville,
O., Kair
šymet tik 80 susirgimų rapor kta šie: Chester G. Zuris, VI.
tuota. Taipgi plaučių uždegi Malinauskas, Ad. Padegimas, mount Statė ligoninėje, Fairmu susirgimų būna iki 240, šy P. škarnulis, A. škarnulis, V. mount, W. Va., ir paskiausia
metus laiko tarnavo Consolidamet jų raportuota tik 66.
Gudynas, VI. židžiunas, Juo
ted Coal Co. daktaru, Monon• ŠYMET miesto gatvėse ža zas Stagniunas, S. Mežanskas. gah, W. Va.
da įdėti net 9,000 signalų įvai
Laike balsų skaitymo ėjo ap
Pradinius ir aukštesnius mo
riuose skersgatviuose. Bus ti kalbėjimai nekuriu salės rei kslus išėjo Clevelande, lanky
kra bėda: automobiliu jau ne kalus liečiančių naujų suma damas East High, Western Rebus galima nei pavažiuoti: rei nymų. Nekurie sumanymai li serve College ir Medical School.
kės tik sustoti ir sustoti.
kosi priimti. Pora jų yra šie: šiame mieste.
Iš šio susirinkimo išrinkta
Priėmimo valandos: kasdien
• MIESTO taryba nubalsavo
komisija
nominavimui
kitiems
nuo
1 iki 3 po pietų; antradie
atmesti Mayoro Burtono siųlymetams
salės
direktorių,
nes
niais
ir trečiadieniais nuo 3 iki
Vną palaukti dar 60 dienų su
kaip
iki
šiolei
susirinkime
jieš5
po
pietų; ir vakarais nuo 7
panaikinimu 25 nuoš. taksų
kant
kandidatų
užtrunka
labai
iki
8:30
v.
nuo vandens kaštų, kurie pi
daug
laiko,
ir
tankiai
nesirannigai naudota mokėjimui nuobėgų sistemos įrengimo, Van- d ant tinkamų žmonių, pakliuva. į direktorius ir visai nieko Vaizbos Buto Vakaruš
duo todėl bus atpigintas.
apie bizni nenusimananti arba
kos Šeštadienį,
• POLITIKIERIAI vėl jieš- tokie kurie visą metą nieko ne
Vasario 3 d.
ko būdų atmesti 1938 metais dirba.
įvestą priedą prie miesto čarTon komisijon inėjo: P. P.
Smagios vakaruškos, su 25
terio kad visi miesto darbinin Muliolis, Ch. G. Zuris, K. S.
dolarių
piniginių dovanų, ku
kai butų po civil service, kad Karpius.
rios
būtinai
teks dalyvaujan
jie nepriklausytų nuo pasimai
Išrinkta ir kita komisija, ku- tiems baliuje, rengiamos Cle
nančios miesto administracijos.
ri tarsis su direktoriais ir rū velando Lietuvių Vaizbos Bu
Dabar norima vėl grąžinti seną
politišką sistemą. Tuo klausi pinsis visokia pagalba, salės to šeštadienį, Vasario 3 d., Lie
biznio pagerinimui ir teikti rei tuvių salėje.
mu bus daroma balsavimai
kalingą talką visokiuose dar Vaizbos Buto nariai biznie
Gegužės 13 d., kuomet įvyks
buose. Išrinkta: P. štaupienė, riai turi jums dovanai įžangos
apskrities ir valstijos viršinin
Karpius, Julė Salasevičienė.
bilietą: kiekvienas jūsų šei
kų nominacijos.
šis susirinkimas praėjo labai mos narys privalo gauti bilie
• MIESTO policijos ir ugnia gražioje nuotaikoje.
Rep. tą, nes turės progą su juo gau
gesių departamentų pagerini
ti vieną iš 16-kos to vakaro
mui ir plėtiniui reikalaujama
piniginių dovanų.
$232,000 suma. Tą reikalavi GAUKIT SAU DIRVOS 1940
Atminkit, balius įvyks šeš
mą įteikė miesto tarybai mies METŲ KALENDORIŲ— atsi- tadienio vakare, pradžia apie
to saugos departamento vedė lankykit administracijoje tuo- 7 vai., kurie anksčiau ateisit,
jai. Vis tai apsunkinimui tak jau. Kurių prenumerata pa geriau ir ilgiau įsilinksminsiu
sibaigus prašomi užsimokėti už
sų mokėtojų naštos.
Prašykit bilietų pas savo
1940 metus.
Lietuvius biznierius. Kurie ne
turės jums bilietų, paraginkit
REMKIT ROOSEVELLietuvis Išrinktas Biz kad taptų Vaizbos Buto nariais
TO FONDĄ KOVAI
ir įsigytų savo kostumeriams
nierių Pirmininku
bilietų iš pirmininko P. P. MuSU PARALYŽIUM
Superior Avenue Business liolio, 6696 Superior avė.
Tą patį vakarą į salę ineiti
Didelė minia laisvanorių or Men’s Association 1940 metų
ganizatorių pradėjo darbuotis bėgiui pirmininku išrinko Lie kaštuos 25c.
Clevelande ir Cuyahoga aps tuvį, Eddy Armon’ą, Portage
krityje prisidėjimui prie me Market Superior krautuvės ve
tinio vajaus kovai su Infantile dėją. šioje organizacijoje pri POLICIJA DĖKOJA
Paralvsis. Tas vajus rengia klauso visai mažai Lietuvių
Clevelando Policijos Depart
mas sąryšyje su Prez. Roose biznierių, tačiau Lietuviai ne
mentas dėkoja visiems už j v
velto gimtadienio paminėjimu, ignoruojami, kuris yra tinka kooperavimą pereitą metą pa
Sausio 30 d. Vajus pradeda mas, renkamas ir į valdybą.
gelbėti sumažinti nelaimių ir
mas Sausio 20 ir baigsis 30 d.
žuvimų skaičių trafike. Tų vi
Visuomenei bus išdalinta di
• MIESTO valdyba suaikvo- sų pastangų pasekmėje daug
deli kiekiai vokų kurie talpina jo $269,368 pinigų kovodama žmonių išliko šiądien gyvais ir
sveikinimą Prezidentui ir tuo- už gazo kainų numažinimą, bet šimtai išvengė kentėjimą ir
se vokuose galima nusiųsti 10c iš tų pastangų nieko neišėjo: nuostolius kokie pasitaiko ne
ar daugiau i tą fondą.
gazo kaina dar net tapo pa laimėse. Atminkit ir naudoki
Pats Prezidento gimtadienio branginta nuo 57.2 centų iki tės savo Naujų Metų pasiryži
paminėjimo pokilis įvyks Are 68.88 centų už 1000 kubiškų muose šiuo obalsiu, “Stengkinoje Sausio 30 d. Tam pro pėdų. Gyventojams tas pada tes išlikti gyvais per 1940 me
gramai sudaryti paimta pažy ro dvejopą nuostolį. Gaso pa tus”.
mus žmonės, kurie ruošia ką branginimo byla dar tebėra
Public Relations Bureau
nors svarbaus.
Cleveland Police Dept.
1 Ohio Aukščiausiame teisme.
©OHIO

/

The American Lithuanian Athletic
Association, is now entering its 3rd
year of athletic activities, with a
program much bigger and which
we hope will be much beit t than
any before.
Its principles are the šame. That
only Lithuanian athletes and tnose
of Lithuanian descent can participate iu the National Tournaments.
The first tournament of the year,
will be the third National Basket
Bali Tournament in the Cathedral
Latin gym, Cleveland, O., April 13,
and 14, 1940.
Of special interest to all teams
entering the tournament this year,
will be the trophy going to the
champions of the tournament.
Mr. Povilas Zadeikis, Minister of
the Lithuanian government to the
Ur.ited Statės, is offering this tro
phy. This should be initiative sufficient enough to draw every basket
bąli team in the country to participate. There will be other team trophies, and trophies for individuals.
It is too early to say now that
Minister Zadeikis will be present,
būt if time permits he will personally present the trophies to the victors, and what could be more thrilling- to any athlete, that a presentation from a man of this distinction ?
No eligible Lithuanian Club can
afford to stay out of this tourna
ment. The days of the tournament
have been sėt late in the basketball
season so teams from distant points
could get here at very littlę cost by
driving. Start building up a fund
now, arrange a few baskteball carnivals, have sectional meets and
from the proceeds senti the best
teams to the tournament.
In conclusion we wish to say that
a part of the proceeds of this tour“įament will go to our brother ath-
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Venclovas

Litts Smack Serhs
Again!

i

Zębris Stars as Litts Win Second
Straight
The Litts seemed to have hit their
stride and i n the past two weeks
won both of theis scheduled games.
The Litts dropped many heartbreaking games earlier in the season, dropping contest after contęst by the margiu of one or two
points.
In the lašt two weeks,
they proved their metai by coming thru with two well timed, well
earned vietories. Zebris’ 12 points
topped the Litt’s team in scoring
lašt week, būt the team.-work of all
players was nice to watch.

KIDDIE

Visitor from Saginaw

“Dirvos” Redakcija priima ir
talpina pranešimus apie vietini
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai.
Pra
nešimai reikia priduoti arba
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas
Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS Iš LAUKO.
Duokit man padabinti jusu na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausį darbą kai
nos yra prieinamesnės.
Kreipkitės:

E Pluribus Unum! One composof many—the motto of the
United Statės whose liberties and
inalienable rights are coveted by
many foreign peoples. With even
more nations — however small
Belgium and the Netherlands may
be classed — being daily sucked
into the bloody vortex of a Second
World War, it’s an attractive and
pleasant thought to be able to converse in a jocular vein — seriousiy©

Diccarding wars as un-necessary
and applying a few statisties to
the hateful routįne of shaving, I
flnd that the average man shaves
about one sixty-fouth of an inch in
length, shaving daily. For the nor
mai period of growth in the average
man, it is calculated that seventyone yeards of beard are removėd.
Meeting
Why, that’s enough to furnish the
The Cleveland Lithuanian A.c. little wife with about four hair
Meeting will be held Monday nite, coats!
©
January 22nd.
This meeting will
be for members only. A t our reguFloor washing seems to be one
lar monthly meetings the public is form of manual labor which two
invited būt- this being the club’s of our Lithuanian emigrants accept
yearly meeting', when officers are as inevitable — after a grub-disto be eleeted, so only paid-up mem pensing ceremony, at any rate. —
bers will be admitted.
Scan, ye, the following rumination
It is very important that all the and believe: Ponas Kostas Savic
members be in attendance to hear kas ir draugas Albinas Urbonas
the report of the work (jone on the kas prižadėjo grindis išmazgot po
Third National Basket Bali Tourna choro banketo,
Linksmo mazgojiment that is to be held April 13 mo, vyreliai!
and 14. We invite all that are interested in sports to join the club
The lašt word — that appears to
and now is the time to enroll. be one which the majority of talkStart the New Year right. Join ers are so desperately attempting
the Cleveland Lithuanian Athletic to acąuire. And yet, how many of
Club, affiliate of the American Lith- us have ever discussed “Zyzzogeuanian Athletic Association.
ton?” Very few, if any, I’d venture
to assume, foi* the dietionary defines the word as: “a genus of

’etes and sportsmen in Vilnius, Lithuania.
For full details and entry blanks
The Lithuanian Cultural Club is
■vrite to: George C. Venclovas, at holding a Masquerade Kiddie Party,
1267 E. 82nd St, Cleveland, Ohio.
Saturday evening, January 27 at
the home of Mr. and Mrs. Frank
Galones, 3802 East 116th St.
It’s a New Year — it’s a New
Party! Get in the spirit and come
Mis.- Rose Baltrušaitis, former
Rose Lucas, of Saginavv, Michigan, out and turu the calendar back to
could not suppress her desire to vis the days everyone longs for,
Prizes will be awarded for the
it home and old friends any longer.
Passing thru Cleveland, to Youngs- rnost comical, original, and best kidMusic for dancing,
town, home of her parents, Mrs. die costumes.
Baltrušaitis visited her many friends singing and entertainment. All the
refreshments you long for.
and relatives in Cleveland.
Get in touch with your friends
Rose informs us that again she
w
’
n
o have cars and make a date
intends to return to her literary
attempts in the Youths Forum, to for that nite — Sat, Jan 27, and
wh.ich we say thank you. While come out together, if not, be inher she made Severai definite visits, dependent and come out on the
street car — after all it is Leap
pay her compliments to her sister,
Y ear.
Mrs. Helen Mog, the Karpius’, the
Take eitlier the 55th or 105th
Wilkelis’ where a small gathering
street
car to Union Avė and take
was hurried together and a delightful eyening was spent. Also she a Union Avė car to John Adams
visited the P. J. Zuris’ and Joseph High School. The place is on 1l6th
opposite the High School.
Bendlers.
There you will find the friendly
spirit of childhood, and the “at
home feeling” at this KIDDIE
“Dirvai” išsirašyti nereikia
laukti pradžios metų—įdėkit PARTY!
į laišką $2 ir “Dirva” lankys
Ali this for twenty-five cents, o r
a price of a neighborhood show!
Come out — don’t be one of the
missing. Remember lašt year’s afPilietybes Reikale
fair at the šame address? O.K.
Kurie Lietuviai nežino savo come early, will be seein’ you.

atvažiavimo dienos ir laivo
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penkadieniais ir šeštadieniais.
(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

By Jay Dee

large South American leaf hoppers,
baving the pronotum tuberculate
and the front tibiae grooved.”
From an amusing report from
Edward Warnick, huge, rawboned,
205 pound specimen of mascul’infty,
t, snicker-provoking episode is learn?d. It is alleged that some gent
vho had purchased a monkey to
•elieve his solitude in the wilds of
i Canadian hunting cabin had concined the animal in an adjoining
■oom, locking the door. Later, becoming eurious as to why the othe.rwise frisky little chimp had ceased making noise, he cautionsly aporoached the door, and knelt down,
nlacing his eye to the keyhole. A
~hy, amazed, little brown eye cur’ously probed his large blue one.
The chimp had been watching his
puzzling manuevers for some time.

Gimimo Metrikų Gavi
mo Reikale
I
Kuriems reikalinga gimimo
metrikai partraukti iš Lietu
vos, o neturit ten artimų gi
miniu. Dirvos agentūra jums
tame reikale pagelbės.
Šymet jau prasideda mokėji
mas senatvės apdraudos, nekurie negaus tos apdraudos ne- i
įrodydami savo amžiaus; taip :
gi ir valstijos senatvės pensi
jos gavimui reikalinga įrodyti ■
amžius. Kreipkitės į Dirvos
agentūrą tuojau.

“Bees in the bonnet,” a trite,
American expression denoting re<
presed mentality, when ascribed to
the Japanesė innovation becomes a
pluralized synonym for the šame
meaning.
The Commentator clarifies the relationship quite appropriately with this excerpt: “The
eonfliet in China has promoted the
bee from gatherer of honey to a
mail carrier for the Japanese. With
the help of modern photography,
messages can be reduced to a tiny
frąction of their normai size. The
bee with its burden, likę the car
rier pigeon, finds its way home
unfailingly from a distance of as
much as three or four m i les. As
long a s the ųueen remains the šame
even its home can be moved.
Bees are not only reliable būt
speedy, making from 30 to 40 miles
per hour.
Much is expected of
bees as a modern substitute for
pigeons.
And woe to him who
tries to fight them.”

Wynne’s Odos Mostis
nuo ECZEMA
ši mostis buvo naudojama Airi
joje per 400 metu su nuostabio
mis pasekmėmis nuo Psoriasis,
Ėczema, Athlete’s Foot. Pas:

Wynne-Marshall Prod. Co.
5613 Curtiss Avė.

HE. 8588

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO
Mes turim puiku Me
todą nuo _ Reumatizmo,
kurį noriai pasiųsime
kožnam šio laikraščio
skaitytojui kuris tik
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su

stingę, arba labai jau-*
siųs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,
pigą Metodą, kuris pagelbėjo šinitams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus.
Mes kviečiame jus
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI,
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresa tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-8
2708 W. Farwell Avė. Chicago. III.

F. BARANAUSKAS

JOHNC. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
Paima iš namų ir pristato.

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

895 East 128 Street

Telefonas POtomac 6899

Tel. MU. 3549

495 East 123rd St.

Gera Anglis
Bishop Pocahontas tik A bušelis Pelen,» is ton° $9.50
Standard Pocahontas gera anglls del furnaso $8.40
Great Heart Lump
labai gUa anglis del Pečiaus $8.90
r
ar furneso
Pennant Lump v’sai" mažai pelenų, ir mažai durnų,
daug šilumos

_

Champion Lump kaitri

$7.25

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

Formai CIeaners Ine. ESTELLA BEAUTY SHOPPE
Vyriški]
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

1218 E. 79th Street
Opposite Public Library

3 Day Specials
MON.

TUE.

&

WED.

Croguignole Permahents
GREITAS

PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jusu namų ir pri
statėm gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

$2.00 and u p
Shampoo, Hair Sėt
FaciaI & Manicure

$1.50—reg-2-50
By Expert Operators.

9114 St. CIair Avė.

J. Bindokas ir Sunai, Sav.

Phone:

Telef: MUlberry 0744

1194 East 79th Street

ENdicott 2751

t

£1

