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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

CHRYSLER STREI
KAS BAIGĖSI

Detroit, Mich. — Chrus- 
ler Corp. ir United Auto- 
mobile Workers (CIO) bai
gė savo derybas Lapkričio 
28 d., prieidami susitaiky
mo. Taip baigėsi didelės 
tąsynės automotivų indus
trijoje. Apie 60,000 darbi
ninkų nedirbo, iš jų 10,GO0 
Chrysler ir 50,060 Eriggs 
Mfg. Co. Streikas tęsėsi 
54 dienas. Abi pusės pa
nešė didelius nuostolius — 
apie $117,000,000.

Sutartį dar užtvirtins 
darbininkai pirm gryšiant 
Į darbą.

IŠVENGĖ. Hollywood, 
Cal. — Gręsiantis streikas 
kurio galėjo uždaryti vi
soje šalyje filmų teatrus, 
išvengtas, teatrų patarnau
tojų ir mekanikų reikalavi
mus dalinai patenkinus.

Apie 35,000 tokių patar
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Rusų Kariuomene Puola Suomiją
MASKVA PANAIKINO NEPUOLIMO SU

TARTI SU SUOMIJA
Maskva, Lapk. 30. — Sovietų Rusija nutraukė su 

Suomija diplomatiškus ryšius, panaikino savo nepuoli- 
sutartį ir siunčia savo kariuomenes prieš Suomiją.

Tuo tarpu Molotov vis tikrina: ‘Rusija neturi tik
slo užgrobti Suomijos teritoriją ar sukompromituoti jos 
nepriklausomybę. Rusija imasi ‘skubių žygių’ užtikri
nimui savo saugumo.”

Suomija, negalėdama išpildyti visų Maskvos reika
lavimų, po paskutinių tarybų pasakė viską paliekanti 
Rusijos nuožiūrai. Rusija ir naudoja savo “nuožiūrą”.

y.

I^ndonas, Lapk. 28. — Karo vadovybė praneša kad 
Anglai nuskandino arba suėmė 12 Vokiškų laivų.

Iš Paryžiaus skelbia kad pastarų 10 dienų bėgiu 
aliantų karo laivai nuskandino 6 Vokiečių submarinus.

KAS DAROMA LIETUVOJE VILNIAUS REI
KALAIS. — LAISVĖS VARPAS BUS 

IŠKELTAS GEDIMINO KALNE
Kaunas, Lapkr. 27. — Iš Kauno ruošiamasi perkel

ti i Vilnių Laisvės Varpą ir įtaisyti jį Gedimino kalne.
Lietuvos ir SSSR santikiai geri. Ministras pirmi

ninkas A. Merkys Seime padarys naujosios vyriausybės 
deklaraciją.

Vyriausybės įgaliotiniu Vilniui ir kraštui paskirtas 
Kazys Bizauskas. Vilniuje gyvenimas ineina į norma
les vėžes; gyventojai mato ir įvertina vyriausybės rū
pesti ir pastangas atstatyti kraštą, paleisti darban nu-

f
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visoje Baltijoje, turi visus mokslui ir spor
tui reikalingus Įrengimus, muzejų, valgyk
lą ir kitas reikalingas patalpas. Gimnazi
joje mokosi 611 berniukų ir mergaičių, vi
si Šančių ir A. Panemunės gyventojų vaikai.

Vaizdelyje matoma naujai pastatyta Kau
no priemiesčio Šančių gimnazija, kuri Spa
lių 22 d. buvo atidaryta, dalyvaujant Res
publikos Prezidentui ir švietimo ministrui. 
Gimnazijos rūmai skaitomi vieni gražiausių

CHAMBERLAINO 
TAIKOS PLANAS

f

t SVARTO 2 BILIJONU 
DOL. APSIGYNIMO 

PLANĄ

ITALIJA PRISIBIJO 
RUSIJOS

24-ti metai (24-th Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PIRMUTINĖ Lietuvių įmo
nė kuri iš Kauno persikėlė į 
Vilnių yra “Spaudos Fondas“. 
Tai yra knygų ir visokių rašo
mų ir šiaip importuotų reik
menų parduotuvė ir Lietuviš
kos Enciklopedijos leidykla. Ją 
vadovauja Amerikos 
viams žinomas Balys

Lietu- 
žy gelis.

adminis- 
paskirti:

m. Jur-

e oo,uvv lokiu patar- * . * .. ..« . * . .• Sr ičirn. Stojusias veikti pramones įmones. Nuo dabar kursuoja;
nakpli.' dk ' beverčiai zlotai išpirkti ir deponuoti Lietuvos ivojo sau mokesties pakėli

mą.

PLIENO užsakymai pra
dėjo mažėti ir karo biznis 
neapsireiškė taip kaip jo 
tikėtasi, skelbia plieno in
dustrijos žurnalas. Atvyk
sta i Ameriką Britų komi
sija karo reikmenų užpir
kimui. Visų akys nukreip
tos i ją.

Lapkričio mėnesi gauti 
plieno užsakymai yra ma
žesni negu buvo Spalių m.

Plieno darbai Youngs- 
town, O., pakilo iki 93
po nukritimo iki 90 nuoš. 
pereitą savaitę.

/C,

DIES komitetas, tyrinė
jantis komunistų veikimą 
šioje šalyje, tikrina kad 
komunistai ruošia streikus 
ir sabotažą industrijose, jei 
jų veikimas nebus pilnai ir 
greitai iškeltas viešumon.

Komunistai gelbės Vo
kiečiams ir darys visokius 
trukdymus aliantams reik
menų daryme ir išvežime. 
Dies ragina nutraukti ry
šius su Rusija, jeigu So
vietai nesilaikys savo su
tarčių ir teiks iš Maskvos 
veikimo planus komunis
tams šioje šalyje.

Bankan iždo sąskaitom
Vyriausybė per savivaldybes šelpia neturtinguosius, 

organizuoja viešus darbus. Krautuvės gauna prekes iš 
Kauno ir veikia normaliai.

Sveikatos Departamentas pasiuntė kelis skrajojan
čius sanitarijos burius su gydytojais ir slaugėmis, kurie 
vyksta iš kaimo Į kaimą ir reikalingiems teikia medici
nos pagalbą ir vaistus.

Kad greičiau išaiškinti kas yra tikrieji Vilnijos gy
ventojai ir atskirti pabėgėlius bei buvusius Lenkijos val
dininkus atsiųstus iš Lenkijos gilumos, nuo Lapkričio 
29 d. nuolatiniams gyventojams pradės išdavinėti vi
daus pasus.

Londonas. — Britų mi
nistras pirmininkas Cham- 
berlain išdėstė Britanijos 
taikos tikslus, pareikšda- j 
mas jog jo siekiniai yra Įs-1 
teigti “naują Europą”, ir 
dėl to pirmiausias Britani
jos tikslas yra kariauti iš- 
naikinimui “tor.ąjg^sivaus,, ______ __
padaužiško protavimo ku^radimą kokių nors specialių
tis jieško valdyti kitus 
žmones savo jiega”.

Ta jo kalba buvo duoda
ma per radio Britų impe
rijai ir Suv. Valstijoms.

Britų tikslas, Chamber- 
lain sako, yra kariauti iki 
tokie gaivalai kurie valdo 
Vokietiją bus nugalėti ir 
tada Europa sulauks tai
kos ir ramybės.

I

I

NUSKANDINTA 163 
LAIVAI

Nuo šio karo pradžios iki 
Lapkričio 28 d. submari
nais ir minomis jurose nu
skendo jau 163 laivais, dau
giausia maži, bet tarp jų 
keliolika didelių.

Pereitą savaitę nuėjo Į 
jurų dugną laivų arti 30 
užeidami ant Vokiečių vi-i 
sur paleistų minų, Anglijos': 
pakraščiais.

Lapkr. 28 d. Britų lėktų-' 
vai nuskridę užpuolė Bor- 
kum salą, Vokiečių lėktuvų 
bazę, iš kur atnešama mi
nos.

VALDŽIA turi surinkus 
žinias sulyg kurių skaičiuo
ja kad visose šios šalies or
laivių dirbtuvėse reikalui 
kilus butų galima gaminti 
po 1250 lėktuvų per mėne
sį. šalyje yra 43 orlaivių!

VOKIEČIAI pradėjo rė
kti prieš Britaniją kam ji 
naudojanti slaptingus “Q- 

I laivus” kovai su Vokiečių 
submarinais. Tie laivai esą i 
tai stipriai apginkluoti An
glų prekiniai laivai, ir nau
dojanti kitų šalių vėliavas. 
Kai tokį laivą sulaiko sub- 
marinas patikrinti ką ve
ža, laivas atidaro ugnį.

PASKENDO ‘Pilsudskį’. 
Lapkričio 26 d. nuskendo 
Lenkų linijos naujas pasa- 
žierinis laivas Pilsudskį, ir 
tą pat dieną Vokiečiai pa
skandino Britų karišką lai
vą Rawalpindi. Su tais 
vais žuvo 287 žmonės.

lai

VOKIETIJOJE tik

VAKARŲ fronte, tarp 
Vokiečių ir Prancūzų nė
ra jokio veiklumo. Šaltis 
ir sniegas trukdo operaci
joms.

Pereitą savaitę, Lapkri
čio 23-24 dienomis per 48 
valandas, aliantai numušė 
22 Vokiečių kariškus lėk
tuvus. i

I—

VILNIAUS srities 
tracijos viršininkais 
Vilniaus policijos vadas Vincas 
Remeikis, gimęs 1901 
barke.

Valkininkų apskrities virši
ninkas — Vladas Rozmanas. 
gimęs Taujėnuose, Ukmergės 
ap.. 1893 m.

Švenčionėlių apsk. viršinin
kas Kostas Kalendra, gimęs 
1898 m. Rygoje. Po karo gry- 
žęs į Lietuvą daug dirbo viso
kiose tarnybose.

Roma. — Italija atsar
giai tėmija Sovietų veiki- ’ 
mą Suomijos parubežyje, 
nes sako kaip tik Rusija 
apsidirbs su savo kaimy-I 
nais Baltijoje ji gali kreip
tis Į Balkanus ir, naudoda
masi Hitlerio - “bekrauju” 
užkariavimo budu, bandy
ti Įsigalėti pietuose.

Pati Italija žiuri i Bal
kanus ir centralinę Euro
pą kaip geriausią sau rin
ką ir Įtakos plėtimo sferą. 
Diplomatai tiki kad po ka- 

i ro, kai aliantai laimės, Ita
lijai bus leista praplėsti sa
vo Įtaka Centralinėje Eu
ropoje. Lenkija kokia bu
vo^ nebus atsteigta, ir bus 
atgaivintos Austrija ir Bo- 

: hemija, vietoje Čekoslova
kijos.

IWashington. — Kariuo
menės štabo viršininkai 
remia Prez. Roosevelto siū
lymą skirti $271,999,523 ša 
lies gynimo reikalams, iš
kilusiems dėl dabartinio 
karo Europoje. , - -

Prezidentas svarsto

!
I

taksų finansavimui šalies 
gynimo išlaidų, kurių kitą 
fiskali metą savo susida
rys apie $500,000,000.

Taipgi svarstoma kitos 
milžiniškos sumos laivyno 
ir kariuomenės reikalams, 
kurios apima bendrą dvie
jų bilijonų dolarių planą.

VOKIETIJOJ, traukinio 
susimušime Lapkričio 27 d. 
užmušta 11 žmonių, 18 su
žeista.

FRITZ THYSSEN, vie
nas žymiausių Vokietijos 
plieno industrialistų, kuris 
pagelbėjo Hitleriui įsigau 
ti Į valdžią, dabar turėjo 
apleisti savo šalį. Jo dirb
tuves ir visą turtą naziai 

I užgrobė. Jis apsigyveno 
Šveicarijoje.

I

VILNIUJE šiomis dienomis 
jau pradėta vieši darbai. Dar
bu t 3,000 Vilniečių
bedarbių.

•
VILNIAUS kraštas aprūpi

namas atsakomais miškinin
kais. Pat pradžioje buvo pa
siauta. 29 miškininkai, 
kutiniu laiku išsiųsta 
miškininku.

o pas- 
dar 20

KUPIŠKYJE, išėjus
Stukams Į turgų,

BUNDO VADAS nuteis- 
j tas. New York. — Fritz 
j Kuhn, Vokiečių nazių va- 
į das tapo rastas kaltu su- 
i vogime savo organizacijos 
pinigų. Jam gręsia apie 
30 metų kalėjimo.

ŽYDAI užimtoje Lenki
joje taip suvaržyti kad jei 
koks Žydas išeitų iš namų 

i tarp 5 vakare ir 8 vai. ry
te gali būti sušaudytas.

ITALIJA pasiryžus su
mažinti savo kariuomenės 
skaičių paleidžiant iš tar
nybos apie 300,000 vyrų.

levams 
vaikai be- 

žaizdami ugnimi pasidegė, su
degė 8 metų mergaitė.

•
SPALIŲ 1 d. Lietuvoje buvo 

įregistruota 59,393 radio abo
nentai (kurie turi savo namuo
se radio priimtuvus). Per pas
kutinius 3 mėnesius radio abo
nentų padidėjo 1,494.

•
VIEŠIEJI DARBAI Vilniuje 

pradedami visu smarkumu ir 
geru suplanavimu. Iki Lapkri-

I čio 5 dienos jau buvo užregis
truota 6,000 fizinių darbinin
kų, kurie darbus dirbs pakaito
mis. “Maistas” Vilniaus kraš-

, te steigs raguočių ir kiaulių 
i supirkimo punktus. Vilniaus 
į namų savininkai nori prisitai- 
! kyti prie Kauno kainų. Taip- 
gi organizuojama Vilniuje Mo-

• tinos ir Vaiko Globa.
•

STAMBIOS KAUNO gėlių 
Įmonės ir gėlių parduotuvės 
pasiuntė į Vilnių Dr. Basana- 

■' vičiaus kapui papuošti daugy- 
. bę gėlių. Nemaža gėlių į Vil-
II nių su savimi 
i Į organizacijų 
■ i gėles padeda 
i Į vičiaus kapo
• jų vardu.

VILNIUJE visos parduotu-
■ vės aprūpinamos prekėmis. Jų , 
pristatymu rūpinasi ‘Lietūkis'

i kuris savo sandėliuose turi
■ kankamai įvairių prekių.

•
LIETUVOS medelynu

| kytojai paaukavo 420 medelių 
Vilniečiams, kaip tik iškelta t 

' mintis aukoti Vilniaus krašto 
Į ūkininkams vaisinių medelių, 
kad jie galėtų užveisti sodus.

LIETUVOJE* viso yra 638 
l ugniagesių komandų viršinin
kai. Su Klaipėdos kraštu tu
rėta jų 762. Esamieji koman
dų viršininkai nuo 20 iki 80 
metų amžiaus, daugiausia nuo 

130 iki 40 metų. Nekurie jų 
lyra toje tarnyboje po 30, 40 
į ir 50 metų.

•
LIETUVOJE šiuo tarpu tu- 

į ri 46 diplomuotus miškininkus, 
o jų reikia 350. Lietuvoje yra 

! 1,082,000 hektarų miškų, iš jų 
871,000 ha. valdinių, o kiti pn- 

i vačių žmonių. Valdžios miškų 
; plote ineina vandenys, durpy- 
1 nai, keliai ir kt.

APRŪPINS ŠEIMAS. Vals
tybės Taryba ruošia projektą 
kuriuo bus aprūpinama netur
tingos bet gausios šeimos. Pir
moje eilėje numatoma aprū
pinti mažamečius steigiant jų 
laikymui bendrabučius ir 
dant tinkamo auklėjančio 
bo. Tėvai kurie su savo 
kais blogai elgsis galės 
nubausti. Neturtingoms 
moms už Kauno ir provincijo
je bus statomos kolonijos.

' y 
pa-

lai

BERLINO valdžia išrei- 
šė Sovietų vyriausybei už
jautą jos užsispyrime “ko
voti” prieš Suomių “agre
siją”.... Rusų nota rei
kalaujanti kad Suomių ka
riuomenė butų atitraukti 
nuo rubežiaus patalpinta 
spaudoje pilnai, bet kad to 
paties iš Rusų reikalauja 
Suomija, Vokiečių laikraš
čiai užtyli....AMERIKOS komunistų 

I vadas Browder slampinėja 
' iš vieno miesto į kitą su 
savo prakalbomis. Jis no- 

į ri prilysti prie universite- 
1 tų studentų, skelbdamas sa- 
į vo neva taikos idėją, ra- 
i gindamas atimti jiega “iš 

VOKIEČIAI s u s irupinę •“pitalirtų nagų” jei no- 
....... nma išlaikyti taiką. Ke

liuose miestuose jam kal
bėt neleido. Tačiau jią ga
vo progą kalbėti New Ha- 
vene, kur yra Yale univer
sitetas. Ten studentai ap
vertė jo automobilį.

DABARTINIS Europos 
karas kariaujančioms val
stybėms atsieina po apie 
100 milijonų dolarių dienai, 

I apskaičiuoja Amerikos ži- 
i novai.

VOKIEČIAI skelbia iš
radę būdą daryti iš bulvių 
virkščių popierą ir rūbams 
siūti medegą.

vežasi ir atskirų 
atstovai, kurie 
ant Dr. Basana- 
savo organizaci-

dirbtuvės, kurių 23 dabar rūsiam laidoti galima pir- kad grąžinus savo piliečius! 
gamina militariškus lėktų- kti rubus ar bent ką dary- iš Pabaltijo kraštų—Lietu
vi18 ir jų reikmenis. tą iš audinių. Taigi ūžte- vos, Latvijos, Estijos, — ir

ko tik nunešti mirties certi- 
fikatą parodyti ir galima 
buvo pirkti. Bet pasirodė 
kad šeimos pradėjo naudo
ti tuos liudijimus įsigyti 
sau dėvėjimui rubus. Pa
aiškėjo kad kiti net skolin-

vus ir jų reikmenis.

VOKIETIJOS konsulas
San Francisco mieste išėjo 
griežtai prieš Amerikoje 
veikiančius nazius Bundi- 
ninkus, kurie dirba už 
Hitlerį. Pavadina jų kal
bėtojus žioplais ir ragina Į davo tuos liudijimus iš kai- 
Vokiečius Amerikoje lai- mynų. Dabar ir šermenų 
kytis Amerikos principų, j rūbų pirkimas suvaržyta.

- - - j
kitur, nukentės Vokiečių! 
eksportas. Iki šiol tie Vo
kiečiai stengėsi pirkti Vo
kiškus produktus ir ūkiš
kas mašinas ir net Įkalbė
davo savo kaimynams Lie
tuviams (ar kitiems) jų ge
rumą. Dabar gi jų pro
duktų ir padargų reikala
vimai turės sumažėti.

LENKAI po Vokiečiais 
susiduria su bado šmėkla. 
Apie 20 milijonų Lenkų pa
jus badą. Padėtis atsirado 
tokia pati kaip buvo Belgi
joje kada 1914 metais Vo
kiečiai okupavo Belgiją.

Geriausios agrikultūriš
kos žemės Poznanėje ir 
Pomožėje atiteko Vokie
čiams. o Lenkai nustumti 
į nederlingas sritis. Prie 
to Vokiečiai viską reikalin- 

i go dabar suima sau, Len- 
1 kams palieka visai maža.

JAPONŲ l^aro lėktuvai 
70 skaičiuje a&rė užpuoli
mus ant Kinų Lanchowe, 

i užmušė 10 asmenų. 100 ki- 
Į tų sužeidė.

duo- 
dar- 
vai- 
buti 
šei

NUBAUDĖ. Garliavos vai., 
Jurginiškių k. ūkininkas Juo
zas Lukšaitis turėjo kerštą 
prieš kaimyno berną P. Motie
jūną. šymet Birželio 10 d. 
Lukšaitis su savo bernu Kaziu 
Kleiza įsigėrę nuėjo į kaimy
no kluoną ir Motiejūną iš pa
salų užmušė. Kauno Apygar
dos teismas juos nubaudė ka
lėti iki gyvos galvos. Tačiau 
Kleizai, kaip nepilnamečiui, 
bausmė pakeista 15 metų sun
kių darbų kalėjimo.
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PITTSBURGH

SURINKO VILNIE
ČIAMS VIRS $100

IŠ SLA. 7-to APSKRI-I 
ČIO SUVAŽIA

VIMO

Petras Pivaronas, darbštus 
Pittsburgho tautietis ir biznie
rius, gavęs iš Lietuvos Minis
tro p. P. žadeikio Vilniečiams 
pašelpti aukų lakštą, pradėjo 
rinkti aukas tarp vietos Lietu
vių, kad ir Pittsburghas nebū
tų pasilikęs nuo tos pareigos.

Gerb. Pivaronas turėjo ge
ras pasekmes — aukos- pervir
šijo šimtą dolarių.

IŠNEŠTA PROTESTAS PRIEŠ 
SOVIETŲ RUSIJĄ. — AUKA 

VILNIAUS LIETUVIAMS. 
KERŠEVIČIUS UŽGIRTAS 
SLA. VICE PREZIDENTO 

VIETAI

T
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

SANDARIEČIŲ 
VAKARIENĖ

tu-Pittsburgho Sandariečiai 
rėjo savo 25 metų jubilejaus ■ 
vakarienę ir koncertą, sekma-; 
dienį, Lapkričio 19 d., Lietuvių 
Piliečių salėje.

Publikos dalyvavo apie 200.; 
Vakarienė prasidėjo lygiai 8 
vai. vakare, po ko buvo pasa
kyta daug gražių kalbų ir lin
kėjimų Sandarai ir sandarie- 
čiams už jų darbavimąsi Lie
tuvystės labui. Buvo prisimin
ta 25 metų bėgis ir maždaug) 
nuveikti darbai Lietuvos ne
priklausomybės reikale ir Lie-! 
tuvybės palaikymui tarpe Ame- i 
rikos Lietuvių.

Šioje pramogoje dalyvavo• 
specialiai pakviestas Sandaros i 
redaktorius M. Vaidyla iš Chi-) 
cagos, kuris pasakė pritaikin-. 
tą iškilmei kalbą.

Po kalbų buvo muzikalis pro-j 
gramas, dainavo Lietuvių Me- i 
no Draugijos Choras, vadovau-i 
jamas Mildos Rroski (Virbic- 
kaitės). Choras pirmą^ kaętą ! 
pasirodė, bet gana gražiai su-! 
dainavo apie astuonias dainas, i 
Choras susideda iš apie 30 dai-, 
nininkų.

Smuiką solo griežė Marytė 
Marčukoniutė, jai akompanavo i 
jos mokyklos draugė. Marču-: 
koniutė labai gabiai valdo sa-) 
vo instrumentą. Taip pat due-į 
tą smuikpmis griežė broliai Gi
liai, Algirdas ir Ričardas. Jie, 
dar jauni muzikantai, bet gra-i 
žiai griežia.

Juozas Virbickas, i 
I

✓

Žuvo 20,000 Žmonių

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro valdyba vykdyda
ma savo darbų programą nori 

j tampriau susirišti su Lietuvių 
į Vaizbos Butais ir Profesionalų 
Sąjungomis kurios ir kurie gy
vuoja daugelyje kolonijų jau 
eilė metų, bet dar ne visai ži-j 
no kad Ekonominis Centras yra' 
jų pačių centralinė organizaci- - 
ja.

Kiek ištikro dabar yra taip 
sakant ‘gyvų” Lietuvių Vaiz-‘ 
bos Butų ir Profesionalų Są
jungų?

Kiek Ekonominio Centro vai-, 
dybai iš spaudos žinoma, veik
lus Vaizbos Butai yra šiose ko-, 
lonijose:

Chicagoje, Clevelande, Pitts-. 
burghe, Philadelphijoje, Brook- 
lyne, New Jersey, Waterbury- 
je.

Šių kolonijų Vaizbos Butai 
pastaromis dienomis veikia ką 
nors visuomeniško, ir jų var
dai patenka musų spaudon.

Ką veikia kitų didesnių ko
lonijų Vaizbos Butai?

Ar visose didesnėse koloni
jose Vaizbos Butai suorgani
zuoti? Jeigu ne, tai raginame 
porą, tris biznierius ir profe
sionalus sueiti, pasikalbėti ir 

i-1 sukviesti savo biznierių ir pro-1 
fcsionalų susirinkimą. Ir j u-1 

me- i sų darbas bus pradėtas.
' Apie savo veikimą senieji ir

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

I

W1LKES - BARRE, Pa. — 
Lapkričio 26 d. čia įvyko SLA. 
7-to Apskričio suvažiavimas. į 

• Dalyvavo 19 kuopų su 47 dele- 
i gatais ir septyniais Apskričio 
i valdybos nariais. Atsilankė ir 
apie 15 svečių.

Suvažiavimas tarp kitų rei
kalų išnešė protesto rezoliuci
ją prieš Sovietų Rusiją už su
laužymą pasirašytos su Lietu
va sutarties ir pavergimą da- 

1 i lies grynai Lietuviškų žemių 
’ i Vilniaus krašte.

Į
Paaukota $10 Vilniaus kraš

to Lietuviams sušelpti.
f Vienbalsiai nutarta užgirti
V. A. Kerševičių į SLA. Pildo
mos Tarybos vice prezidento 
urėdą.

Delegatai labai pasipiktinę 
dėl Įvedimo SLA. organe Tėvy
nėje cenzūros. Jau trečias šio 
apskričio protokolas nėra tal
pintas Tėvynėje.

Apskričio valdyba 1940 
tams išrinkta ta pati.

Po posėdžio, toje pačioje sa- nauji Vaizbos Butai tuojau ra- 
lėje delegatai buvo pavaišinti portuokite Ekonominio Centro 
skania vakariene su gėrimais. ■ valdybai.

Kadangi tą pačią dieną čia; Būtinai reikalinga Vaizbos 
įvyko Tautinių jiegų bendri- Butams susirišti su Ekonomi- 
nimo konferencija, kurioje da- niu Centru. 
lyvavo iš Brooklyno Vienybės 
redaktorius S. E. Vitaitis ir 
D. Klinga, tai jie buvo pakvie
sti kaip garbės svečiai ir laike 
vakarienės pasakė įspūdingas, 
ilgai atmintinas kalbas.

Delegatai šį gražų suvažia
vimą ilgai atmins. žynius.

I

VAIZBOS BUTO VEIKIMAS 
IR KITOS ŽINIOS

HARRISBURG. Pa. — Au- 
tumoilių nelaimėse Pennsvlva- 
nijoje per paskutini desėtką 
metų buvo užmušta 20,633 as
menys ir 469,125 kitų sužeista. 
Šios žinios apima 518,951 au
tomobilių nelaimių įvykusių to 
dešimtmečio bėgiu.

PHILADELPtilA

ŽUKAUSKIENĖ A., mirė 11 
Lapkričio, Philadelphia, Pa.

ŠŪKIS Kazys, mirė Lapkričio 
8 d., Shenandoah, Pa.

MARGEVICIUS Juozas, 55 me
tų, mirė Lapkričio mėn., nu
sišaudamas, Hazleton, Pa.

JASONIS Jonas, jaunuolis, mi
rė Lapkričio mėn., Pater- 
son, N. J.

GAČIUS Leonas, mirė Lapkr. 
mėn., Paterson, N. J.

Domininkas, 6u 
Spalių 31, Ply-

MARTIŠIUS Antanas, 62 me
tu amžiaus, mirė Lapkričio 
18 d., Cleveland, Ohio. 

SKVERENEVIČIENĖ Marga- 
rieta (Butkauskiutė), 51 m. 
amžiaus, mirė Clevelande. 
Lapkričio 16. Gimus She
nandoah, Pa. 

i KAČINSKAS Jonas, 63 metų 
amžiaus, mirc Clevelande 7

T R II P O S' d- LaPkričio-A AM vr ATE * V »^.TAMOŠIUNAS Kazys, pusam
žis, mirc Lapkričio 17, Chi
cagoje. — Panevėžio apskr., 
Krekenavos par. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

NIUNEVIENĖ Kazė, mirė 20 
d. Lapkričio, Chicagoje. — 
Telšių ap., Gudanavos par. 
Sarakų kaimo.

KRAKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Lapkričio 21 d., Scranton, 
Pa.

PETKEVIČIENĖ Jieva,
Lapkričio 21, Pittston, 

RUKŠTELĖ Alekas, mirė 
kričio mėn., Detroit, Mich. 

BALČIŪNAS Juozas, pusam
žis, mirė Lapkričio 20, Chi
cagoje. — Marijampolės ap., 
Višakio Rudos par., Gulio-! 
niškės kaimo. Amerikoje iš- iI 
gyveno 39 metus.

NORIUŠIS Jurgis, 62 metų, ■ 
mirė Lapkričio 22 d., Chica
goje. — Raseinių miesto. 
Amerikoje išgyveno 38 me
tus.

GRIGALIŪNAS Jurgis, mirė 
Spalių mėn., Racine, Wis. 

PRALEIKIUTĖ Ona, 23 metų, 
mirė Lapkričio 17 d., New 
Britain, Conn.

KANČIAUSKAS Julius, 59 m. 
amžiaus, mirė Lapkričio 19, 
So. Boston, Mass. — Vaigu
vos par. Amerikoje išgyve
no 40 metų.

LAŽAUNIKIENĖ Marė, mirė; 
Lapkričio 17 d., Durvea, Pa. 

ČETAITIENĖ Marė, 42 metų,; 
mirė, Lapkričio 19 d., Hano- 
ver, Pa.

VERKAVIČIENĖ Ona, mirė 21 
d. Lapkričio, Durvea, Pa. 

RUSIENĖ Elena, mirė Lapkri
čio mėn.. Lovvell, Mass. 

BAKUNIENĖ M., mirė Lap
kričio mėn., Lowell, Mass. 

JUKNELIS Juozas, mirė Lap-; 
kričio 8 d., Kearny, N. J. — 
Marijampolės par., Grabavos 
kaimo.

GEČIS Adomas, pusamžis, mi
rė Lapkričio 16 d.. Chicago
je. — Tauragės apsk., Nau
miesčio par., Palendros kai
mo.

ŽINIOS
(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ) I

• M HITEHALL, Man., Kana
da. — . Dirbant miškuose, 

Rugsėjo mėnesį Joną Martino- 
nį buvo užpuolusios meškos. 
Martinonis tik savo vikrumu 
išsigelbėjo ir bebėgdamas bu
vo paklydęs miške.

i

Mykolas, mirė 
Plymouth, Pa. 

Marė, 69 metų, 
5, Shamokin,

IVaterburio Lietuviu Vaiz
bos Butas varo savo viešo vei
kimo programą lenktyniuoda- 
mas su kitų kolonijų Vaizbos 
Butais kurie rodo kokio nors 
veiklumo.

štai jau pasirodė žinios vie
tos Amerikonų spaudoje kad 
Vaizos Butas rengiasi prie di
delio metinio koncerto, kuris 
atsibus Sausio 14 dieną. Ren
gimo komitetą sudaro Petras 
Krugelis, E. A. Mažaika ir 
Br. Maršalka.

Vaizbos Buto moterų sky
rius rengia Kalėdų pokilĮ.

Taipgi Vaizbos Butas išrin- 
i ko speciali komitetą paruošti 
' Vaizbos Buto veikimo istori
jai.

VVaterburio Lietuviai paren
gė gražų priėmimą Lietuvaitei Bruno Smardaką, savo asme- 
Metropolitan Operos daininin
kei Onai Kaskas, kuri čia buvo 
atvykus dainuoti Lapkričio 14 
d. Amerikonų- surengtame kon
certe.

Programą ji išpildė Angliš- 
Lietuviškai ir dar poroje 
kalbų. Rep.

• MANVILLE, N. J. — Jonas
Makauskas Lapkričio 

rinkimuose gavo didumą 
ir likosi išrinktas miesto 
bos nariu (councilman).

7 d. 
balsų 
tary-

• CHICAGO, III. — Laike gin
čo alinėje nežinomas asmuo 

kirto peiliu į nugarą Lietuviui 
i Mykolui Lingiui ir sunkiai su- 

■ žeidė.

I • CHICAGO, III. — 
pašto viršininkas 

jauną ir energingą

Chicagos 
pasiskyrė

Lietuvį,

i
niniu sekretorium ir patarėju.

j Y. — šeš-
Gruodžio 2

..'

mirė 
Pa.
Lap-

JANČARAS 
metų, mirė 
mouth, Pa. 

MAKČIUNAS 
Lapkričio 5,

1 NAUJALIENĖ
mirė Lapkričio 
Pa.

GIEDRAITIENĖ 
mirė Lapkričio 
tain, Conn. — 
Seirijų p.
veno 34 metus.

Mikalina,
13, New Bri-
Seinų apskr., 

Amerikoje išgy-

I

I

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų «

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Erpellerio su inkaru ant dėžutės.

NELAIŽYKIT!

• BROOKLYN, N.
tadienio vakare,

d., Įvyksta didelis priešadven- 
tinis Vienybės dienraščio ban
ketas SLA. salėje, 197 Grand 
St. Rengimu rūpinasi Moterų 
Vienybė.

I

laiš- 
sei- 
prie

Ekonominis Centras, kurį su- 
j daro “gyvųjų” Vaizbos Butų 
delegatai išrinkti į valdybą, 

1 pradėjo savo įtemptą darbą po 
M o baisių “SUSIARTINIMAS”:

1. Lietuviai biznieriai ir pro
fesionalai visose kolonijose pri
valo susiartinti tarp savęs;

2. Privalo dirbti už susiar- 
. tinimą su savo kolonijų Lietu
viška visuomene;

t

i 3. Kuogreičiausia turi susi- 
į artinti visi Lietuvių Vaizbos 
i Butai vieni su kitais įstojant 
■ į Ekonominį Centrą;
; 4. Artintis- su Lietuviška
į spauda, talpinant joje savo pa
sveikinimus savo kostumeriaras 
ir klijentams Kalėdų, Naujų 

' Metų, Velykų ir kitų švenčių
• proga; apie savo veikimą ra- 
i syti savo Lietuviškuose laik- 
j raščiuose;

Tokį susiartinimo programą 
I vykdydami sukursime išeivijo
je tvirtą savo Lietuvišką eko-

• numini pasaulį, kuriame bus
i lengviau gyventi mums visiems. 
’ Per EkJhominį Centrą
' visi Vaizbos Butai ir Profesi«>- 
‘ nalu Sąjungos atliks savo di-
dži-iusį SUSIARTINIMO tiks
lą — susiartins su Lietuvos 
ekonominėmis organizacijomis 
ir biznio firmomis praplėtimui 
Lietuvos produktų eksporto 
Amerikoje, padidinimui savo 
biznių ir tt.

Vaizbos Butai prašomi tuo
jau išrinkti į Ekonominį Cen
trą savo veiklų atstovą ir pri- 

, . . 1 siųsti jo varda ir antraša Ekcv
minėti keterai atvyksta m>l-|nomj„io Centr0 vaWvba< 
gracijos kvotos vizomis ir gi- Netnjkus Ekonominio Centro 
me Amerikoje asmenys, Lietu-i u u . - . .•. v •* J ’ i valdyba turės svarbesnių pra-
voje užaugę. vo;,kzw

Laivas numatoma atplauks: 
į New Yorką Gruodžio 4 ar 5, j 
sustos prie Pier 97, gale West 
57th street. Jei kas iš gimi- 

; nių norėtų pasitikti atvykstan
tį saviškį, privalo turėti Pier 

Į Pass, gaunamas: Room 219, 
j Custom House, New Yorke.

šis laivas Gruodžio 9 d. iš
plaukia iš New Yorko su skai
tlinga Kalėdų ekskursija į 
Skandinavijos ir Pabaltos val
stybes. Turizmo ginies.

ATVYKSTA IŠ LIE
TUVOS KELEIVIAI 

IR PAŠTAS

kai, 
kitų

i

Švedų Amerikos Linijos lai
vas Gripsholm išplaukė iš Go- 
thenburgo Lapkričio 25 d., ku
riuo iš Lietuvos atvyksta se
kanti keleiviai:

Marijona Armalienė, Brook- 
lyn, N. Y.

Julė Stalgaitytė, Brx>klyn.
Elzbieta Dukauskaitė, Cle

veland, Ohio.
Edvardas Galevičius, Wor- 

cester, Mass.
Mendelis Gansas.
.Marė Indriulienė, 

phia. Pa.
Vytautas Klemka, 
Bronė Zvigaitytė,
Be abejo šiuo laiku gryžta i 

ir daugiau iš Lietuvos, kurie) 
praeitos vasaros ekskursijomis! 
nuvažiavo, bet jų laivakortės' 
buvo pirktos ten ir atgal, bei i 
tos kurios pirktos Lietuvoje,) 
ir laivui prieš išplaukimą ne
raportuotos, dėl to ir tų kelei
vių vardai nežinomi. Viršpa-

Chicago.
Philadel

Chicago. 
Detroit.

—Dienraščio Vienybės ben- ‘ 
drovė jau dabar rengiasi prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 22 
metų sukakties minėjimo, su 
iškilmingu koncertu. Vasario 
18 d., Labor Lyceume.

• PHILADELPHIA, Pa. —
Buris Brooklyno tautininkų 

veikėjų su Dr. B. K. Vencium, 
Ks. Strumskiu, Jonu Valaičiu 
priešakyje, lankėsi Philadelphi
joje pasitarti su vietos tauti-, 
niais veikėjais Tautininkų jie- 
goms bendrinti. į

1 
t 
i

I
I
I

i
i

• Daugelis siųsdami 
ke pašto ženklus, 
lėja juos ir lipina 
laiško viduje, manyda
mi kad iš užlipdyto 

' voko ženklai pradings. 
Siunčiant pašto ženk
lus visada įdėkit juos 
į laišką neaplaižytus, 
jie iš užlipvto voko ne- 
iškris, ir nereiks su
plėšyti ženklelio ban
dant paliuosuoti nuo 
popierio kur jie prilip
dyti.
Dirvos Administracija.

o ant 
Bložis

i

• BROOKLYN, N. Y. — Tau- 
i tininkų Jiegoms bendrinti 
i komisija rengia Gruodžio 10 d. 
suvažiavimą, kuriame dalyvaus 

! reliniu valstijų tautininkai vei- 
i kejai.

Lap- 
pelno

IŠKILMĖS LIET. TAUTIŠKOJ! 
KTA. PARAPIJOJ

Lietuvių tautiškoj katalikiš
koj Šv. Marijos parapijoj, 331 
Reed st., Gruodžio 8 d. įvyksta 
iškilmės. Mišparai prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare, su pa-, 
mokslais. Visi parapijonai ir 
draugai užprašomi dalyvauti, 
nes tik sykį į metus toks ap- 
vaikščiojinras atsibhna.

Ta iškilmė yra tai apvaik- 
ščiojimas ir pagerbimas vardo 
dienos, Lietuvių Tautiškos Ka
talikų Bažnyčios, Nekalto Pra
sidėjimo Panos švenčiausios.

Dalyvaus svečių kunigų, vy
skupų ir net arkivyskupas, pa
žadėjo dalyvauti ir operos- dai
nininkas ir profesorius Ottone 
Tamini. Jis giedos 
tynaškas giesmes, 
kft dalyvauti.

; *
ŽUDYHTĖ. 

Tulaa Stanley 
sunkiai sužeidė šuviu savo į 
žmoną, 22 m., ir nušovė jos 
motiną, Juzę Meckowskienę ir 
jaunesnę dukterį. Florencę, ,|

Kryger nesutiko su savo j 
žmona.

nešimų Vaizbos Butams ir vi
suomenei.

A. I
I

kelias Lo-1 
Nepamirš- Į

Valdyba.

■ į

*

Lapkričio 27 d.
Kryger, 30 m., 

šuviu

i

Chas.
629—54th

Dr. 
F.
A.
K.

Ekonominio Centro 
Valdyba:

K. Pikiel, pirm.
St. Pittsburgh. Pa.

M. J. Colney, v. pirm. 
Petrulis, v. pirm, 
S. Trečiokas, ižd. 
S. Karpius, sekr.

v.

SMULKIOS ŽINIOS
Lietuvių Katalikiškų draugi

jų sąryšis religia pasilinksmi
nimą su užkandžiu šeštadienio 
vakare, Gruodžio 2 d., bažnyti
nėje salėje. Pelnas skiriamas 
parapijos reikalams. Numato
ma kad dalyvaus daug publi
kos.

SLA. 105-tos kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
Gruodžio 6 d., priprastu laiku 
ir priprastoje vietoje. Bus no
minuojami kandidatai į SLA. 
Pildomą Tarybą. Bus renka- 
rna 105 kuopos valdyba, 
galo duos paskaitą Dr. 
iš sveikatos srities.

Kuopos balius įvykęs 
kričio 4 d. davė gryno 
$44.50.

Taipgi šiame susirinkime bus 
tarimas kiek kuopa iš iždo au
kos sušelpimui brolių-seserų 
Vilniečių.

Dabar yra geriausia proga 
rašytis prie SLA. 105 kuopos, 
nes yra išleisti nauji apdraudos 
laipsniai, ekonomiškais pagrin
dais, po trijų metų su rezer
vais. Tai yra didelė nauda na
riams. Delei informacijų ir 
prisirašymo kreipkitės prie M. 
Pauparo, kuopos organizato
riaus.

Šiuo laiku čia dirbtuvės dir- i 
ba gerai, bet Ir bedarbių ne
trūksta. Iš Lietuvių, galima Į 
sakyti, mažai randasi bedar
bių.

Vietos laikraščiai buvo pra
nešę kad čia septynios dirbtu
vės pradės išdirbti amuniciją 
ir karo reikmenis. Bet tų fir
mų neįvardino. .

Miesto šelpimo biuro virši- 
! ninkai pranešė kad turi šelpia

mų. žmonių 15 tūkstančių, o
pinigų tam tikslai jau neturi, i 
Jeigu nebus gauta iš valstijos i 
pagalba tai prisieis nutraukti! 

Į jų šelpimas su pradžia Gruo-- 
į džio mėn. O tie vargšai žmo- 
Į nes galės palikti Dievo apv«t-| 
Iždai. D. Rep.1

• APIE šilko atradimą
ma labai mažai. Labiausia pri- 

■ imtas padavimas yra tai kad 
! šilką pirmutinė pradėjo nau
doti Kinų imperatoriaus žmo
na apie 2000 metų prieš. Kris
taus gimimą.

žino-

—Dalyvaujant Brooklynie- 
čiams veikėjams. Lapkričio 26 
d. Įvyko tautinės veiklos ben- 

Į drinimo pasitarimai Nevv Ha- 
j ven, Conn., Newark, N. -J., ir 
I W:lkes-Barre, Pa.

Į*CHICAGO, III. —
Lietuvės, Amerikos 

Dariaus-Girėno posto
narės, savo pasidarbavimu su
kėlė $1,000 Dariaus-Girėno At
minties Namo statymo fondui.

Chicagos 
Legiono 

skyriaus

PIANO MOKYTOJA
Studijavus muzikos konservatori
joje, praktikuojanti 12 metų i 
zikoje, teikia piano pamokas 
silavinusiems ir pradiniams, 
mokos privatiškai arba mano 
muose:

MISS D. BAKŠAITĖ 
3839 Vinewood avenue 

DETROIT. MICH. 
Telefonas TYler 6-4277.

mu- 
pa- 
Pa- 
na-
47)

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų 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
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

I

pigų Metodą, 
tams.

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 jas 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 

I musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. 
2708 W. Farwell Avė. Chicaz’o. Iii.

—Vilniečių parėmimui, Lap
kričio 29 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje 
su kalbomis

surengta vakaras 
ir filmomis.

UL — Brighton

I

» CHICAGO;
Parko Lietuvių Nekalto Pra

sidėjimo Panelės švenčiausios; 
parapijai sukako 25 metai gy-j 
vavimo. Tos sukaktuvės pa-1 
žymėta atitinkamomis iškilmė- j 
mis. Dalyvavo eilė Lietuvių • 
kunigų.

I
• CHICAGO. Hl. — Margutis' 

savo parengimu Dzimdzi-, 
Drimdzi 15 metų paminėjimui. 
Lapkričio 23 d. vėl užpildė di
džiulę Stevens auditoriją. Pro-! 
gramas buvo turiningas.

Gruodžio 2 d. Sherrv viešbu
tyje jvyksta banketas pagerbi-1 
mui Dr. J. Poškos. Tą vakarą 
jam Lietuvos Konsulas Dauž-i 
gardis įteiks Gedimino ordiną.)
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Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Wilkelis Furnitnre Co.
Rakandų Krautuvė

6397-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. VILKELIS JURGIS ARBUCKAE

[ SarinmlCM Vedėja
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Dirvos Jubilejinis Kelione po Musų Lietuvą DIRVOS VAJAUS EIGA
.. * i j $ ’ * • 5 •’ s j v \ ? • ■ • • k

Rašo ONA KARPIUS.

Vajus
< •

Visi Dirvos skaitytojai, bendradarbiai, draugai, 
prašomi talkininkauti — agituokit savo draugus 

skaityti Dirvą, išrašyti ją savo artimiems 
ir giminėms Amerikoje, Lietuvoje ir 
kito pasaulio dalyse gyvenantiems.

JŪSŲ TALKA LABAI BUS ĮVERTINTA

Dirva nuo dabar
iki 1941 m. tiktai
(Kas greičiau išsirašys tas ilgiau Dirvą gaus — 

už tuos pačius pinigus — $2.00. Skubėkit.)

DIRVOS 25 metų Jubilejinis Vajus prasidė- ; 
jo. Kadangi 1940 metais sueina 25 me
tai nuo pradėjimo eiti Santaikos, kuri ne

trukus buvo pakeista į Dirvą, tai visas 1940 me
tas bus Dirvos Jubilejinis metas. Aišku, taigi, 
kurie dabar išsirašys Dirvą, tie skaitys ją kitais 
metais, reiškia bus Jubilejinio meto skaitytojai.

DVIDEŠIMTS PENKI metai sugyventi mu
sų išeivijos laikraščiui yra ilgas laikotarpis, todėl 
tą faktą privalo įvertinti musų išeivijos veikėjai,: 
organizacijos ir visuomenė.

Kaip kitaip galima laikraščiui atsidėkoti už 
jo 25 metų tarnavimą Lietuvių tautai? Viskas! 
ko mes prašome — tai visų savo skaitytojų, geros 
valios Lietuvių, platinti Dirvą tarp savo draugų, ■ 
giminių. Užrašykit Dirvą Kalėdų dovanų savo 
artimiems čia Amerikoje arba Lietuvoje. Ji lan
kys juos 
metą.

ir primins jiems apie jus — per ištisą

Dirvos platinimui budai yra šie:
1. Atnaujinkit patys savo prenumeratą ir 

pasidarykit jos skaitytojais vėl per 1940 metus. 
Garbė mums pasigirti kad turim daugybę tokių 
prenumeratorių kurie skaito Dirvą nuo pat jos 
įsisteigimo. Palaikykit ir jus savo tokį neper
traukiamą skaitymo rekordą.

Kurie prieš pabaigą metų atnaujins prenu
meratą, gaus dovanų puikų sieninį 1940 Jubileji- 
ni Kalendorių (pridėkit 10c persiuntimo kaštų).

2. Visi seni skaitytojai prašomi gauti nau
ją Dirvai skaitytoją. Toks skaitytojas gaus ka
lendorių dovanų, bet neriekia siųsti 10c. (tas pa
liečia naujus, kurie dar nėra Dirvos prenumera
toriais).

3. Padarykit Dirvą nuo savęs dovaną sa
viems artimiems, prisiunčiant $2.00.

(Tęsinys iš pereito nr.)

SEKMADIENIS RAMYGALO
JE — MINIOS ŠVENTA
DIENIAI PASIRENGUSIŲ 
KAIMIEČIŲ. — VAKARUŠ
KOS SU KAIMO JAUNI
MU.
RUGP. 14, Sekmadienis. — 

Buvo skaistus, šiltas sekmadie
nio rytas, mudvi apsimazgojom 
iš prausiamos! bliudo paleng
vinimui niežėjimo kuris gal būt 
paėjo nuo šiaudinio matraso, 
ar gal nuo permainos valgio ir 
geriamo vandens, ir apsiren- 
gėm važiuoti į bažnyčią. Kat
riutė pasirėdė puikia šilkine 
suknele skaidrios mėlynos spal
vos, kuri atitiko jos žėrėjan- 
čiom mėlynom akim. Ji dėjo 
visas pastangas pasitarnauti 
mums kad mudvi pasiūdytu
me kuopuikiausia visai Ramy
galai. nes juk mes esam 
viešnios iš Amerikos ir ji 
rėio pasididžiuoti mumis.

Nors diena buvo puiki ir 
ta, mes nujautėm kad gali bū
ti lietaus vėliau, todėl pasi
ėmėm su savim lietaus apsiau
stus, tokius ką susisuka į ma
žą pakelį, ir tuoj dėdė Juozas 
atėjo pasakyti kad arklys jau 
pakinkytas važiuoti, šis visa
da turėjimas arklio ir vežimo 
gatavai pakinkyto vežti mus 
į miestą priminė man patogu
mą kokiu naudojasi dauguma 
žmonių Amerikoje savo auto
mobiliais. Man tas išrodė vi
sai taip pat, tai nuvažiavimas 
nuo savo durų prie durų tos 
vietos kur vyksti.

Prie bažnyčios buvo suėjus 
didelė 
sėdėjo ant suolų didelių medžių 
pavėsyje miestelio centre ku
ris išrodė daugiau mažiau lyg 
parkutis. Pasistačius arklį ir 
vežimą ir priėjus arčiau prie 
minios mes jautėm kaip jie 
visi į mus su įdomumu žiurėjo.

Matėsi maži būreliai jaunų 
mergaičių ir vaikinų kalbančių 
ir šypsančių iš džiaugsmo pa- 
simatant vieni su kitais, nes 

1 bėgyje savaitės sunkaus darbo 
ukėse jie būna persiskyrę, o 
sekmadienis yra jų diena ir jie 

■ susieina kuomet ateina į baž- 
1 nyčią. Kiekvienas pasirėdęs 
geriausiais savo šventadieniais 
rūbais, mergaitės šviesiomis 
vasarinėmis spalvomis, ir tik
rai daugelis jų dėvi šilkinius, 
nors ne paties gerojo šilko, bet 
vis tik šilkinius; vaikinai vil
kėjo ne taip jau visai gerai 
nusiutus ir gal būt reikalingus 
prosyti rubus, betgi tai buvo 
jų šventadieniai rūbai ir jie 
jautėsi tai dienai pasirėdę. Ge
riausia visko tai kiek įsižiūrė
jau, nemačiau nei vieno baso, 
net maži vaikai ir tie kaip ir 
tėvai dėvėjo batukus. Tikre
nybėje daugelis jaunų moteriš
kų avėjo baltais sandalais, 

į kaip ir musų Katriutė.
Kitas dalykas kas patraukė 

mano dėmesį tai kad tik seno
sios moterys dėvėjo skareles, 
gi jaunos moterys ir merginos 
turėjo baltas arba spalvuotas 
beretes arba skrybėlaites ku
rias tikrai turėjo pirkti krau- 

į tuvėje. Nekurie praktiškesni 
vyrai ir vaikinai, ar gal tie ku- 

Irie nepajiegia nusipirkti vasa
rinių batukų, avėjo odos ba- 

’ tus surangytus apačioje, ir il
gus iki kelių.

Šie vaizdai Bronei ir man iš
rodė puikiai, nes čia mes ma- 

. tėm tikrenybėje tą ką musų 
motinos mums pasakodavo, iš
skyrus gal tiek kad nuo jų die
nų laikai kiek persikeitė, ir 
Lietuvos kaimiečiai paprogre- 
savo su naujais laikais iki tiek 
kad naudoja šilką šventadienio 
suknioms, ir batukai jau yra 
sekmadienio reikmenis, žino
ma, mes matėm daugelį dir
bant laukuose basomis, bet tai

jos 
no-

šil-

minia žmonių, nekurie

minėm, nes jis buvo toks pui- i 
kus ir toks reikalingas daly- : 
kas, prie to tai buvo jos dova
na gauta nuo gero draugo at
minčiai jos pirmos kelionės į 
Lietuvą. Ji ir pusbrolis Jo- 1 
nas nubėgo ten pajieškoti, bet 
kai nuėjo į tą vietą jau nera
do, kas nors pasiėmė. Naba
gė Bronė vos tik neverkė, bet 
Jonas ir kiti buvusieji musų 
kompanijoje liepė jai nesirū
pint, jie raportuos policijai, ir 
ji tikrai gaus jį atgal, nes to
kie dalykai kaip susukamas 
lietaus apsiaustas Lietuvoje 
yra retenybė, o ypatingai Ra
mygaloje, ir kiekvienas žino 
apie musų ten buvimą. Vie
nas aiškinimas buvo kad gal 
koks vaikas kuris nežino kas 
ten buvo pasiėmė, taigi mes 
priėmėm Bronės nuostolį su 
viltimi kad. bus grąžintas.

Vėlai po pietų mes išvažia
vom iš miestelio, nes Katriutė 

‘ norėjo pargryžti namon pra- 
’ dėti priimti svečius to vakaro 

sueigai. Bronei ir man rūpė
jo kaip tokios rūšies susirinki
mai vyksta, tai buvo pirmas 
musų patyrimas. Mes tikėjo
mės lietaus anksčiau dienos 
metu, bet nelijo ir vakatas bu
vo visiškai puikus po saulės 
nusileidimo. Jauni svečiai pra
dėjo rinktis, nekurie savo ma
žais arkliukais ir vežimais, ki
ti dviračiais, o dar kiti pėksti, 
ir tuoj kiemas prisipildė kle
gančių linksmų jaunų žmonių. 
Tarp jų atsirado du muzikan
tai, vienas su smuiką, kitas su 
armonika, ir vakaruškos prasi
dėjo. šokiai ėjo ant žolės di
delio šypsančios! mėnulio švie
soje; Bronės ir mano širdys 
plakė smarkiau tėmijant jauni
mą sukantis ir trepsint į že
mę sulyg polkos ritmo. Mudvi 
tik sėdėjom ir tėmijom į juos, 
kalbėdamos su tais kurie sėdė
jo greta. Vaikinai ypatingai 
kalbėjo į mus su pagarba. Pa
galiau išvedė ir mudvi šokti, 
bet tie vaikinukai elgėsi ir šo
ko su mumis taip atsargiai lyg 
mes butume padarytos iš tra
paus stiklo.
kaus sukimo nei trypimo, jau
čiau kaip atsargiai jis dėjo sa
vo kojas, visada ant pirštų ei
damas, kad neužsimintų man 
ant kojos. Kai tas šokis pasi
baigė ir prasidėjo kitas, ir jis 
išsivedė savo kaimietę draugę 
šokti, oho! koks skirtumas, jie 
sukosi ir ėjo ratu taip smar
kiai ir lengvai, kad jų kojos 
rodos žemės nesiekia; su ja 
šokdamas jis nevaikščiojo pir
štais rūpindamasis kad neuž
mintų jai ant kojų (lyg jos ko
jos butų kietesnės negu mano). 
Po kiek laiko mes į judinom 
juos ir privertėm šokti su mu- 

• mis tuo pačiu mitrumu, ir vi
si, kartu ir mes, turėjom la
bai smagų vakarą.

Dėdė Juozas gausiai vaiši
no naminiu alum, o Katriutė 
turėjo paruošus gana užkandžio 
(nors kada ji paruošė neteko 
sužinoti), ir vakaras buvo tik
rai linksmas, beveik toks ge
ras kaip bent kuris ką mes pra
leidom Metropolyje ant žiban
čių grindų, čia žolė ir smėlis, 
kojų dundėjimas prisidėjo prie 
viso smagumo, tuo gi tarpu 
viršuje žibėjo sidabrinis mė
nulis atšviesdamas musų link
smas šypsąs. Tarp šokių mes 
padainavom liaudies dainų ku
rios aidėjo toli už horizonto 
už žalių girių ir laukų.

Buvo liūdna valanda kai sve
čiai pradėjo skirstytis, bet pra
tęsimui to visko kiek ilgiau

mudvi sulipom į jų vežimus ir 
išvažiavom tuo gražiu keliuku 
tarp žydinčių krūmų abiem pu
sėm, kurie mėnesienoje išrodė 
taip skaidrus kaip ir dienus 
metu, ir išlydėjom juos į kelią, 
ąisi dainuodami atsisveikini
mo dainas. Paskui skubėjom 
vėl atgal į kiemą ir taip darėm 
su kitais iki patys paskutinie
ji iškeliavo. Pusbrolis Jonas 
buvo su mumis kiekvieną mi- 
nutą, jis toks aukštas ir stip
rus ir pagelbėjo mums įlipti į 
vežimą ir vėl išlipti, o. dabar 
kai sugryžom paskutinius iš
lydėję prikalbinom jį pasilikti 
nakvoti čia, nes tai buvo mu
sų paskutinė diena, rytoj tu
rim išvažiuoti į Pasvalį aplan
kyti Jono Petrausko tėvus, ką 
aš prižadėjau išvažiuodama iš 
namų, 
mas ir 
giamas

Jonas yra gerai žino- 
visų Clevelandiečių 
vaikinas.
(Bus daugiau)

m ė-

Nebuvo to smar-

GEN. VITKAUSKAS 
YRA SUVALKIETIS
Kųpmet buvo pranešta jog 

Lietuvos kariuomenė jau žy
giuoja į Vilnių, tuose praneši
muose pažymėta buvo kad Lie
tuvos kariuomenę veda Gen. 
V. Vitkauskas, Vilnietis.

LieTuvos Aide, sąryšyje su 
Vilniaus užėmimu, štai 
rašoma:

“Didelė laimė tenka 
kariuomenės I divizijos 
div. Generolui Vincui Vitkau
skui. Respublikos Prezidento 
aktu jis paskirtas vadu tos ka
riuomenės kuri įžygiavo į at
gautą sostinę Vilnių ir Vil
niaus kraštą.

“Div. Gen. Vincas Vitkaus
kas yra gimęs 1890 m. Užba- 
lių kaime, Pajevonio vai., Vil
kaviškio aps. Mokėsi Rusijo
je ir baigė Aleksiejaus gimna
ziją Orle. Studijavo Maskvos 
universitete matematiką dve
jus metus. Lietuvos universi
tete studijavo teises. Karinį 
išsimokslinimą V. Vitkauskas 
turi didelį. Karo mokyklą bai
gė Maskvoje, paskiau karinin
kų šaudymo kursus Orienbur- 
ge. Lietuvoje baigė aukštuo
sius karininkų kursus.

“Po didžiojo karo karinin
kas V. Vitkauskas gryžo 1919 
m. ir Vasario 1 d. įstojo į mu
sų kariuomenę. Tuojau buvo 

, paskirtas Raseinių komendan
tu.”

kaip

musų 
vadui

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ..............................$2.00
Kanadoje ...........................  $2.50
Lietuvon ir į kitas šalis ..............................$3.00

* * *

NAUJI DIRVOS PRENUMERATORIAI
Pradėjus Dirvos naujų skai- . 

tytojų vajų, šiuomi pradedame 
skelbti vardus visų tų kurie 
pastaru laiku tapo Dirvos skai
tytojais, ir tų kurie išrašo 
Dirvą savo giminėms ar drau
gams.

Kiekvieną savaitę, kaip tik 
turėsime Dirvoje vietos, pažy
mėsime naujų į Dirvos artojus 
įstojusių vardus.

Skubėkit išsirašyti tie ku
rie apsipažinę su Dirva, bet ją 
tik retkarčiais skaitot, ir tie 
seni Dirvos skaitytojai kurie 
per eilę metų Dirvą skaitot ir 
palaikot, išrašykit ją savo gi
minėms ir draugams.

štai tie nauji Dirvos arto
jai:

žibąs Vincas, vietinis, užsira
šė Dirvą sau.

Kutka 
Marė

savo 
i nui, 
i Ignas Jasiunas, Akron, 0., sau.

L. Venaitienė, iš Akron, Ohio, 
atsilankė Dirvos administra-Į vos Kalendorių, 
cijoje, užsimokėjo savo pre
numeratą ir išrašė savo pus
seserei, Onai Cheknienei, E.

Chicago, Ind.
Pranas Rubežius, iš Mansfield, 

Ohio, atsilankė Clevelande, 
užsimokėjo savo prenumera
tą ir išrašė Dirvą savo švo- 
geriui Pranui Bogužui, Ma- 
rion, Ind.

V. Juškevičiūtė, iš Detroit, iš
sirašė sau.

V. Markuzas, iš Detroit, sau. 
St. Laurynavičienė, iš Ham- 

tramck, Mich., sau.
M. Milunaitienė, iš Baltimore, 

Md., sau.
X. Strumskis, Brooklyn, N. Y.

Į LIETUVA
Keliaukit Vikingų laivais

Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimų tvarkraš- 
tis ir laikavorčių kainos su
teikiama nemokamai. Krei
pkitės į musų autorizuo
tus agentus ar bent kurią 
musų raštinę.
Tamstos kelionei niekas ne
patarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos vietinis laiva
korčių agentas.

Swedish American Line
4 West 51st St. New York, N. Y.

4

*

J. Maziliauskas, Amsterdam, 
N. Y.

Mikas Driznis, Ansonia, Conn. 
P. Svirskas, Bridgeport, Conn. 
Povilas Pusinas, New London, 

Ohio.
Mrs. B. Lesch, Avon, Ohio (iš

rašė jos duktė).
Ona Luzas, Lennox, Calif. 
Juozas Kolosky, Idamar, Pa. 
Magdė Ramokaitis, Canton, III.

(per jos draugę, Oną Raš- 
kauskienę.)

Sapiega, Troy, N. Y. 
Yankus, Hyde Park, Mass.

(Bus daugiau)

A.
V.

Antanas, vietinis, sau.
Raižis, vietinė, išrašė 
broliui, Jurgiui Leimo- 
Lietuvoje.

SKUBĖKIT VISI! Kurie iš
sirašo Dirvą dabar, visi gauna 
laikraštį per 13 mėnesių — 
tai yra per visą Gruodį šių 
metų iki pat pradžiai 1941 
metų. 
Dirvos

Tai speciali dovana nuo 
tiems kurie nesnaudžia 

ir išsirašo Dirvą dabar.
Visi užsirašę metams laiko 

ir užsimokėję $2.00 gauna do
vanų 1940 metų Jubilejinį Dir-

DIRVA Už $1.00:
Kurie negalit mokėti $2 už 

visą metą, prisiųskit tik $1 už 
pusę metų. Kitą pusmetį vėl 
atsiųsit dolarį. (Pusmetiniai 
negauna kalendoriaus dovanų.)

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Dirvos prenumeratą siun

čiant parašykit laiške savo pil
ną adresą, pažymėkit kiek pi
nigų siunčiat, ir ar už savo ar 
kito prenumeratą, ir įdėję į 
laišką popierinį $1 arba $2 pa
siuskit. Ant laiško voko už- 
rašykit pilną savo adresą ir 
dirvos adresą taip:

DIRVA
6820 Superior Avė.

,,

Cleveland, Ohio

1940 KALENDORIAI
Pasirinkimas puikių 

naujų sieninių 
Kalendorių

1940
Kalendoriai

“DIRVOS” 
1940 Kalendoriai 

po 25c.
__ 1

___ 2

Dirva yra JŪSŲ laikraštis, gerbiamieji skai
tytojai. Jus ją leidžiat, metas iš meto, savo pi- 
tytojai. Jus ją leidžiat, metas iš meto, savo pi 
vo gyvavimo metą.
Dirvą pamėgtų ir visi kiti Lietuviai, taip kaip jus ro^ai kuomet dirbi, 

pamėgot.
Siųsdami prenumeratą, naudokit Dirvos ga

tavai spausdintus vokus, kurių skaitytojai turi po 
kelis. Visada įrašykit laiške kiek pinigų siun
čiat ir už keno prenumeratą, taipgi būtinai įdėkit 
pilnus antrašus savo ir tų asmenų kam Dirvą už
rašot. Ant voko irgi svarbu kad užrašytumet sa
vo antrašą.

Visus laiškus adresuokit sekančiai:

T . . i .. i i j jau kita pasaka, nes darbasJums turi būti malonu kad yra darbas įr nesvarbu kaip iš-

“DI
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Tuoj mes turėjom apie save 
■ grupę draugų ir giminių, ir 
į vėliau nuėjom atsisėsti ant 
vierto iš tų suolų po medžiais. 
Musų Katriutė darbavosi tarp 
savo draugų: matėm.kaip ji 
juos kvietė šiam vakarui “va
karuškoms”.

Po pamaldų mes vėl užsu
kom palankyti tetą Karoliną, ir 
ji vėl turėjo prikepus naujų 
pyragaičių mums, pusbrolis Jo
nas net pavaišino mus soda 
(citrinadu), parneštu iš krau
tuvės, šiaip gi visada yra sa
vų naminių gėrimų.

čia Bronė staiga atsiminė 
kad ji paliko ant suolo švento
riuje savo mažą pakelį su lie
tiniu apsiaustu. Mudvi nusi-

Pasveikinlrit Saviškius Draugus 
Amerikoje ir Lietuvoje — 
Lietuviška i !

Kalėdoms,
Naujam Metui

Sveikinimai

I 
I
•
»
I
»

»
»
»

i

DYKAI 
nuo dabar 

iki 
Naujų Metų 

visiems 
kurie tuoj 
atnaujins 

Dirvos 
prenumeratą.

.BŪTINAI PRIDĖKIT 10c 
PAŠTO ŽENKLAIS 

PERSIUNTIMO 
KAŠTŲ.

J

___ 3

___ 4

___ 5

___ 6

7

___ 8

___ 9

tvartu ir

ir laukai 

su vaikais
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LABAI GRAŽUS — TIK PO 5c.
Skubėkit tuojau užsisakyti sau Kalėdų ir Naujų Metų 
linkėjimų puikias korteles (viena kortelė tinka Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėms), šymet turim labai puikių, 

10 centų vertės kortelių, parsiduoda po 5c. viena.
Paštu nesiunčiam mažiau kaip 6. Užmokestį pri
siųskit viso 35c pašo ženkleliais (persiuntimui 5c.)

SIŲSKIT SAVO LINKĖJIMUS Į LIETUVĄ ŠYMET 
ANKSČIAU (nes laiškams nueiti ima 3—4 savaites)

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

vvrnmtmvimmvfvmmvm
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DIRV A
6820 SUPERIOR 

CLEVELAND,

Amerikos Vėliava su Ereliu ir 
kitų tautų vėliavomis (yra ir 
Lietuvos vėliava)

Lietuvaitė su Vėliava (Pro- 
gress).

Mergina su Arkliu

Mergaitė su dideliu šunim

Ūkės scena, vaikučiai ir Obe
lės

Ūkės vaizdas su 
galvijais

Namas gėlynuose

Namas ir gėlynai

Malūnas mėnesienoje

------10 Viduržiemio scena

------11 Medžiotojai ir briedis prie 
upelio

------12 Gražuolė kailiu apsisiautus 

------13 Gražuolės atvaizdas

RELIGIŠKI VAIZDAI

------14 Šventoji šeima

------15 Kristus Alyvų Darželyje

------16 šv. Juozapas ir Kūdikėlis 
Jėzus

.—17 Kristaus Šv. širdis

___ 18 Popiežius Pijus XII (dabar

tinis popiežius)

___ 20 šv. Teresė

-—21 Angelas Sargas

___ 22 Kristus Vaikelis

(Pažymėkit kurių ir kiek norit, ir 
pridėkit po 30c.; iš tų 5c skaitosi 
persiuntimo kaštų. Galit siųsti paš

to ženklais po 2c—3c—5c.)



DIRVA

Kurie tikrino kad Lietuva 
neturi jokių gamtiškų ar že
miškų turtų, gali būti labai nu
stebinti. Dujos arba gazas iš 
žemės gaunamas yra labai pa
togus namams kuras. Giliau 
pagręžus pasirodo kad ir Lie
tuvoje yra—gazo šaltinių.

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

(Pabaiga iš pereito nr.)

IŽAS bus padaryta su Pilsudskio širdimi, kuri randa* 
. si palaidota Vilniaus kapinėse, tam tikroje puošnio
je vietoje, ir iki Lenkai valdė Vilnių, nuolat buvo sau
gojama Lenkų kareivių? Lietuviai, be abejo, nepasi-j 
elgė su tuo kapu nepadoriai, kaip butų pasielgę Lenkai,! 
jeigu jie butų Vilnių atsiėmę ir radę ten panašiu buduj 
palaidotą ką nors ką Lietuviai gerbė.

Tačiau tokį kapą toleruoti ir laikyti Lietuviams 
prieš akis — tokio žmogaus kuris buvo musų šalies iš
daviku ir didžiausiu priešu, pats iš tos šalies kilęs, vis
gi nėra galima.

Jeigu dar nepadaryta nieko, laikas butų kad Lie
tuviai rastų tam atitinkamą išvadą.

Lietu- 
Drau-

LIETUVOS AIDO vyriausias 
redaktorius A. Merkys atsista
tydino nuo Lapkričio 3 d. Re
daktorium pakviestas Dr. Do
mas Cesevičius, Teisių Fakul
teto privatdocentas. Liet. Ai
do redaktoriaus pavaduotoju 
pakviestas B. T. Dirmeitis, re
dakcijos nariais dar pakviesti 
Vyt. Alantas ir Br. Raila. (V. 
Alantas buvo L. Aido redakto
rium pirm A. Merkelio.)

I IETUVOS sutarti su Sovietais, sulyg kurios atgauta 
■L^ Vilnius ir dalis Vilniaus krašto, perspausdiname šia
me Dirvos numeryje. Ji paimta iš Lietuvos Aido, taigi 
autentiška, ir tokia kokią Lietuva priėmė.

Sutartis rašyta oficiale kalba, taigi paprastam skai
tytojui sunki zbus skaityti, bet patariame ją perskaity
si lėtai ir atidžiai. Supraskite tą dokumentą kuris su
daro naują lapą musų tautos istorijoje.

Iš visų sakinių toje sutartyje, kurie liečia Lietuvą, 
kaip tai jos suverenumą, nepriklausomybę, nesikišimą Į 
jos vidaus reikalus, užtikrinimą apsaugos ir tt. matosi 
gražus Sovietų prižadai. Kitaip jie ir negali būti para
šyti nei pasakyti, nes oficialiai tarp dviejų valstybių 
draugingumo sutarti rašant tik tokie žodžiai vartojami.

Lietuvos žmonės Į tuos žodžius deda didelę vilti — 
norėtume kad jie niekad nevirstų beverčiais..

Tačiau kaip ištikimai tuos savo gražius prižadus ir 
pasiryžimus Sovietų Rusija pildys?

Draugo 30 Metų 
Jubilejus «

Chicagoje leidžiamas 
vių katalikų dienraštis
gas šiomis dienomis užbaigė 
savo 30 metų jubilejinį metą.

Jubilejinio meto užbaigimui 
buvo ‘surengtas iškilmingas 
banketas, o laikraščio Lapkri
čio 18-tos dienos numeris išlei
sta keliariopai padidintas su i 
daugeliu įvairių raštų ir skel
bimų.

Draugo dabartinis vyriau
sias redaktorius yra Leonardas 
Šimutis, LRKSA. centro pre- • 
zidentas. Jis rodos ilgiausia 
išbuvo Draugo redaktorium ne-1 
ku kurie kiti pirma jo buvę. į

Draugas
talikų dienraštis musų išeivi- i Lietuvą vadina jau “didžiausia 
joje. Jis yra vienas iš kelio- Baltijos 1 ’ ~ \ \
likos Lietuvių katalikų laik-. ta Lietuvai teisę prie Vilniaus 

ir jau Belgu firmos pradeda 
gyvai interesuotis padidinti 
Lietuvoje savo pirkimus.

—
EELGIJOS didysis laikraštis l 

“Soir” Įdėjo straipsnį apie Lie
tuvą, su Lietuvos užsienio rei
kalų ministro Urbšio atvaizdu, 
rašo apie Lietuvos pastangas 

yra vienatinis ka- į atsiimti savo senąją sostine, ir

IJis yra vienas iš kelio-j Baltijos valstybe”. Pripažys-

raščių. Katalikų srovė, su kė-j 
lėtu savo smulkių žurnalukų, 
yra turtingiausia spauda negu 
kuri kita paskira musų srovė.

Draugas pradėjo eiti savaiti 
niu 1909 metais.

Ą T ASKV OS valdovų pastarų dienų pasielgimai su ma- i 
ža, taiką mylinčia kaimyne Suomija verčia Lietu

vį pamanyti kad už mažą ką Sovietai gali suplėšyti sa
vo “draugiškumo ir nepuolimo’’ sutartį su Lietuva, ar
ba su Estija ar Latvija, ir tęsti savo tolimesnius tų ša
lių užgrobimo planus.

Vienas iš nepadoriausių šių laikų civilizacija apsi
dengusių žmonių elgimasis yra tai Hitlerio žygis prieš 
Čekoslovakiją, paskiau Lenkiją, ir dabar Stalino elge
sys su mažute Suomija.

Maskvos carai nutraukė savo nepuolimo sutartį su 
Suomija, suruošė savo kareivių nušovimą prie Suomijos 
sienos, už tai kaltina Suomiją; nors Suomija sutiko ati
traukti savo parubežio sargybas nuo Rusijos sienos, 
Sovietų karo vadovybė siunčia savo šimtų tūkstančių 
kariuomenę prieš Suomiją prisidengdama vaikišku aiš
kinimu buk tą daranti savo “saugumo neliečiamybei” 
užtikrinti....

Tas Maskvos carų pasielgimas verčia manyti kad 
ir kitos mažos Sovietų kaimynės turės pildyti mažiausi 
Sovietų užsispyrimą, ir Sovietai nuolatos bandys sukel
ti priežastis savo grąsinimams paremti.

Ar girtas Sovietų kareivis, stovintis Lietuvoje, ką 
nepadoraus padarys, už ką kad ir netyčia bus nužudy
tas ar tik sužeistas, Maskvai galės būti gera priekabe 
visą šalį užgrobti. Arba iš tų pačių kareivių specialiai 
užlaikomi šnipai ar komunizmo agitatoriai, jeigu per
daug kišis Į Lietuvos vidaus gyvenimą ir bus sugauti, 
dėl jų areštavimo Maskva ras priekabę prisiųsti Lietu
vai savo ultimatumą....

Maskvos radio pradėjo net kurstyti Suomių liaudį 
sukilti ir nuversti savo valdžią. Tai tau ir “nesikišimas 
į vidaus tvarką”, dar nepriėjus prie jokių sutarčių.......

Šiais laikais karo sukėlimui ar šalies užgrobimui 
priekabės fabrikuojamos labai greitai ir visai pigiai.

Netoli Kauno Išsiveržė 
iš Žemės Dujos-Gazas

Lietuvos Aidas rašo:
“šiomis dienomis netoli Kau

no, Lapių valse., Maironiškių 
kaime, bekasant V. Steponai
čio ūkyje gilų šulinį, pradėjo 
iš po žemės veržtis dujos. Šu
linys, bejieškant vandens, bu
vo specialiai gręžiamas iki 38 
metrų gylio. Vakar šulinio 
gręžimo vietoje lankėsi Vytau
to D. Universiteto prof. Dr. 
Dalinkevičius su asistente ir 
šį retą gamtos reiškinį vietoje 
apžiurėjo. Besiveržiančių iš 
po žemės dujų ištirti jau pa
kviesti ir kiti V. D. U. techni
kos fakulteto specialistai. Jų 
tvirtinimu, esąs labai retas 
gamtos reiškinys, kuris būtinai 
reikią ištirti”.

Ir Amerikoje tik tokiu neti
kėtu prietikiu atrasta • natūra
lus gazas, kuriuo dabar šildosi 
ir verda daugybė Amerikos 
miestų gyventojų.

ITALŲ laikraštis “Ręsto dėl 
Carlino” straipsnyje “Vilnius į 
Lietuvai”, rašo kad "Lietuvos • 
valstybė nebuvo dirbtinis su-1 
tarčių kūrinys, bet tikras vie- 
nalytės, su savo nuosaviu cha- i 
rakteriu, su nuosava kultūra ■ 
ir literatūra tautos išreiškimas, i 
Lietuviai yra tikra ir gryna 
rasė, aiškiai skirtinga nuo vi
sų kitų. Tai izoliuotas etninis 
vienetas, kurio kalba kelia pa
sigerėjimą filologams, ši kal
ba yra viena iš pirmykščių Ari
jų kalbų, harmoninga ir su ne
paprastai turtingu žodynu. Ir 
pats Lietuvio 
niausiąs Arijų

•LONDONE
aukštesnis

Į

plotas susi- 
ketvirtainių 

yra tirščiausia apgy- 
Jis turi

tipas yra gry- 
pa vyzdys.”

.» 
nėra nei vieno

namo kuris butų 
per 200 pėdų.

• AZIJA, kurios 
deda iš 16,700,000 
mylių,
centas kontinentas, 
suvirs 954,000,000 gyventoj į, 
tai yra daugiau negu pusė vi
same pasaulyje esančių žmo
nių.

DRITANIJOS premjeras Chamberlain savo radio kal- 
u boję Britų imperijai ir Amerikai, pareiškė dėl ko 
aliantai kariauja.. Britai ir Prancūzai nepadės ginklo 
tol kol Europoje rasis tokie “padaužos kurie savo že
mu protu mano kad jie turi kitus prievarta valdyti”, 
ir iki jie nebus nugalėti. Tada, sako Chamberlain, Eu-j 
ropoję bus įsteigtas naujas gyvenimas, kuriame nerei
kės niekam sėdėti baimėje ir laukti kad kurią nors die
ną tavo grobišiškas kaimynas tave užpultų.

Chamberlain kalba, ir Prancūzai sutinka, kad turės 
būti atsteigta Lenkija, Austrija ir Čekija, bet jos jau 
nebus tokios didelės kaip buvo iki šiolei. Jų didumas 
parodė tik jų silpnumą, nes jos buvo sulipytos iš sveti
mų tautų žmonių, kurie nenorėjo būti vergais ir sau 
užmestos naštos nešti.

Vakarų Europa, kartu su savo mintimis apie nau
ją santvarką, prisibijo kad Vokietiją perdaug nusilp
ninus, ten gali pakelti galvą komunizmas. Jeigu Vokie-t 
tijoje komunizmas apsireikštų, Rusija šoktų Vokiečiams 
į pagalbą. Tas išeitų tik blogan visai Europai.

Todėl Britai ir nekariauja vakarų fronte, nori iš
lėto prislėgti Vokietiją, kad ji pajustų ekonominį sun
kumą ir pasirūpintų atsikratyti Hitlerio ir jo naziškos 
valdžios. Tada Anglai ir Prancūzai greituoju padarytų 
taiką, karas baigtųsi, ir nauja Vokietija gautų visokią 
pagalbą sustiprėti ir atsigauti, kad nebūtų ten priežas
ties komunizmui pakilti. <

•

' VIENAS astronomas apskaičiuoja kad saulė švies1 
dar per kitus 10 bilijonų metų, ir net eis karštus pakel
dama žemės temperatūrą vienu laipsniu kas šimtas mi
lijonų metų. I

DAINA TĖVYNEI
Tėvyne, tu gintarų gelsvų šalie’. 
Tėvyne, dirvonais žaliais įsisupus,
Graži tu, kaip skambi grėbėjų daina, 
Brangi mums, kaip rymai smutkeliuos 

suklupus....
Tėvyne.... tau pina artojai maldas, 
Kai svyra palaužti vargų kasdieninių.... 
Nors sunkiai dejuoja, prislėgti dalios, 
Bet lupose šventas jiems žodis: Tėvynė....

Kur lankos žaliuoja, kur bąla rugiai,
Kur teka upeliai, slėniais išsirangę, >
Kur gintarai kvepia sesučių plaukuos — 
Ten musų tėvynė, ten Lietuva brangi!

Čia mėlynos upės banguoja giliai 
Ir saulėti slėniai čia derlių brandina.
Čia skaisčios Lietuvės, kaip ryto rasa, 
Darželiuose žydinčias rūtas augina.

Čia stūkso didingi tėvų mus kapai,
Čia žemė smutkeliais ir rūtom nusėta.... 
Brangi mums esi, o karžygių šalie!
Per amžius istorijoj krauju nužymėta....

* * c-
Vėl toliuose kauposi juoda naktis....
Vėl ugnimi švysčioja tamsi padangė.... 
Bet mes, pasipuošim karžygių dvasia 
Ir saugosim musų Lietuvą brangią!....

Kas mums kad grūmoja iš tolių audra 
Ir dunda patrankom žaibai susipynę, 
Tu mums juk brangiausia, gintarų šalie, 
Tau laisvę mes ginsim, per amžius ją gynę!

“Tr.” Br. Getambauskaitė.

I

KUDIRKA ĮSTEIGIA “VARPĄ”

Netrukus Rusijos valdžios agentai suuodė 
kad čia randasi gabumai pakreipti žmonių lais
vei ir gerovei, ir tuoj Vincas Kudirka atsidūrė 
Maskolių naguose. Po areštų, kalėjimų ir sun
kenybių, kurios daug pakenkė jo silpnai ir pri
gimties sveikatai jis tapo prašalintas iš univer
siteto dvejetui metų, šiuo pasielgimu, valdinin
kai manė, kaip kad mano visi prispaudėjai, at- 
kratys jį nuo jo “klaidingumo”. Maskoliai ne
suprato kad kova už idealus negali būti praša
lintą nagaika, areštais, kalėjimu, Sibiru, kan
kynėmis arba persekiojimais, bet vien tik su
teikimu teisių tuos idealus įvykinti.

Bėgyje dviejų metų Kudirka neilsėjosi, ne
smaguriavo bet rengėsi darban, rinko bedegą 
“iš gyvenimo knygos”, teiravosi ir tvėrė tvirtus 
pagrindus ateities darbams.

Sugryžęs universitetan rudenį 1877 metais 
jis tuoj ėmėsi darban sutraukti visas Lietuviš
kas, ištikimiausias pajiegas ir štai pavasari 
jau randasi “Varšavos Lietuvių Studentų Dr- 
ja”, pasišventus plėsti Lietuvybės ir apšvietos 
darbą platyn ir tobulyn. Tarpe idealistų mes 
randame gerai Lietuvybės dalykuose žinomus 
vardus, k. t. “Dėdės” šerno, Gaidžio, Bylos, Va
balo, Marausko, Kunigaikščio Gedimino Beržan- 
sko Klausučio ir kitų.

Užgavėnių vakare, 1888 m. įvyko Varšavos 
Lietuvių Studentų posėdis, kuris visiems Lie
tuviams lėmė didelę svarbą. Šį vakarą buvo iš
keltas klausimas reikalingumo Lietuviško laik
raščio. Kad įvykdyti šį sumanymą buvo sutik-' 
ta atsiklausti Maskvos ir Seinų studentijos ir 
bendrai Lietuvių inteligentijos paramos ir ko
operacijos. čia laikraščio svarba dar labiau 
paaiškėjo kai “Aušra“ susidūrė su finansiniais 
trukumais ir nepajiegus patraukti į save visuo
menę jau du metai kaip buvo “mirus”.

Po daug truso ir pastangų sutraukti Lietu
višką studentiją vienumon, Maskvos moksleiviai 
ar tai iš pavydo, ar tai iš nesupratimo darbo 
svarbumo, pilnai neprisidėjo. Seinų klierikai 
surado tame darbe prieštikėjimiškus krypsnius 
ir šaltai atsinešė. Dr. Basanavičius, kuris buvo 
maldaujamas dapadėti, vis dar mėgino atgaivin
ti “Aušrą” ir matyti nebuvo pilnai prielankus 
įkūrimui naujo laikraščio arba praplėtimui drau
gijos “Lietuva” su užsimojimu patraukti plačią 
visuomenę. Inteligentija, arba, geriau sakant, 
klebonai, su maža išimtimi, tame darbe įžiūrėjo 
pakenkimą jų neapribotam autoritetui ir ne tik 
kad nerėmė to naujo laikraščio, bet vėliau net 
kenkė.

Pagalios Vincas Kudirka su savo draugais 
Varšavoje ir keletu išlaukinių rėmėjų, nutarė, 
žut-but, išleisti “Varpą”. Gavę sutikimą nuo 
Martyno Jankaus Prūsuose, ėmėsi redagavimo 
darbo. Visas sunkus, detalis ir stambus dar
bas puolė ant Vinco Kudirkos pečių.

Naujiems 1890 metams užgimė “Varpas”. 
Kiek džiaugsmo, linksmybės ir inspiracijos šis 
pirmas numeris suteikė jo kūrėjui ir jo sėb- j 
rams sunku yra nupiešti, štai tapo gyvu jų 
trusas, sapnai, darbai po daug vargo, kliūčių, 
rupesnių, trukdymo ir kitų sunkių sąlygų. Štai 
nešėjas apšyietos kibirkšties tūkstančiu liežu
vių skleidžia Lietuvybės dvasią paprastose Lie- i 
tuvio grytelėse, kaimuose, miesteliuose ir visuo
se kampuose, šaukiantis “Kelkite, Kelkite, Kel
kite!”

Per pirmą metą faktinu redaktorium buvo 
Vincas Kudirka, o pagelbininkais šernas ir Gai
dys. Darbas buvo daug keblesnis ir painesnis 
negu mes šių dienų Lietuviai galim įsivaizduoti.

Pažvelgus tiktai paviršutinai į tų laikų są
lygas mes geriau galim įvertinti jų pasišventi
mą. Bendradarbių kaip ir nebuvo. Tie kurie 
pristatė šiek-tiek raštų, neturėdami nustatytos 
rašybos, buvo su klaidomis, čion redaktoriui 
ir reikėjo pertaisyti raštus, mokinti rašytojus 
rašybos, gramatikos, sintaksės ir vienodumo. 
Prie to, ištaisius raštus, reikėjo didžiausiu at
sargumu juos į Prususi pristatyti. Atspausdi
nus “Varpą”, turėjo pargabenti kontrabandos 
keliu į Lietuvą ir ten slapta išdalinti, rinkti 
prenumeratorius ir brukte brukt ne tik kaimie
čiams bet net ir musų tų laiikų apsileidusiai in
teligentijai. čia sutiko daug įvairių kliūčių ir 
pavojų.

Neatsižvelgiant į visas kliūtis, sunkenybes, 
ačiū nenuilstančiai Vinco Kudirkos ir jo draugų 
energijai, “Varpas” kelte kėlė Lietuvį iš tam
sybės, apsileidimo, apatijos ir rengė jį prie to
limesnio tautiško prisikėlimo.

PASKUTINĖS GYVENIMO DIENOS
Pabaigęs medicinos mokslą 1890 metais, 

Dr. Kudirka turėjo apleisti Varšavą ir laikraš
čio redagavimą užleisti šernui ir Gaidžiui. Vie
nok jo gabi ranka visados matėsi prie vairo ir 
jis niekad “Varpo” neapleido.

Iškarto sugryžęs Lietuvon, Dr. Kudirka mė
gino apsigyventi Marijampolės apskrityje, bet 
pasitaikius daktaro vietai šakiuose jis ten nu
vyko ir apsigyveno, bet tuoj patiko žydų boiko
tą. Mat, žydai valdė viso miestelio nuosavybę 
ir sudarė tarpe savęs sutartį neįsileisti jokio 
profesionalo konkurento žydams. Pasekmėje 
šios padėties Dr. Vincas Kudirka buvo priver
stas praktikuoti šaltoje vietinio klebono klėtyje.

Dr. Kudirka tik tiek praktikavo mediciną 
kiek ji jam suteikė paprasčiausį pragyvenimą. 
Jausdamas kad jo pajiegos mažėja ir žinodamas 
kad jo silpnybė yra iš prigimties, o dar inten- 
sifikuota Varšavos kalėjimo, jis skubino kuo 
daugiausia nuveikti savo tėvynės gerovei pirm 
atsisveikinimo su šiuo pasauliu.

Vos tris metus papraktikavus, jį pajiegos 
ant tiek apleido kad jis buvo priverstas galuti
nai apleisti medicinos praktiką ir taisyti savo 
dylančią sveikatą.

Paliegęs, nuvargęs, be turto jis vis dirbo, į 
rašė, trusė ir vilties neprarado. Ačiū jo drau-I

Dr. Kudirkos antkapis Naumiesčio kapinėse.
Kudirka gyveno Suvalkijos Naumiestyje 

paskutinius savo gyvenimo metus ir ten mirė. 
Ten ir dabar yra ta? namas kuriame jis rašė ir 
kuriame su pasauliu atsiskyrė. Tas miestas da
bar vadinamas Kudirkos Naumiestis. Didelėje 
miesto aikštėje (buvusioje rinkoje) išstatytas 
masyvus paminklas Kudirkai. Visa ta aikštė 
aplinkui paminklą gėlėmis išsodinta.

gų pastangoms galų gale jiš butų išsiųstas i 
Krymą pasigydyti. Kitą metą vėliau jis buvo 
išsiųstas į Abaziją, iš kur pargryžo 1897 metais 
jau šiek-tiek pagijęs. Jausdamasis sveikesniu 
esąs jis perėmė redagavimą savo mylimo “Var
po” 1897 metais.

Padirbėjęs du metu, galutinai nusilpo kūne 
ir atsisveikino su šiuo pasauliu, palikdamas 
mums nemirčtančią ir negendančią dovaną, ku
ri mums teikė apšvietą, viltį ir inspiraciją.

x Plunksna yra galingesnė už kardą, nes kar- 
dar rudyja, genda ir pradingsta, ir jo darbai 
yra išnaikinimas. Iš plunksnos darbų atgema 
tautos, iškyla naujos idėjos, padarydamos per
versmus visos žmonijos tvarkoje ir pakelia 
žmoniją aukštesnėn civilizacijon ir kulturon. 
Plunksna duoda viltį, inspiraciją ir suteikia ga
limybes dar negimusioms kartoms.

Vienas iš gabesnių plunksnos valdytojų tai 
buvo Vincas Kudirka. Jo kuriniai yra labai gau
si dovana Lietuviams. Iš jų mes daug ko iš
mokome. Jo kritika turėtų tarnauti musų vi
siems kritikams ir tiems kurie turi tame nors 
kokią pretenziją. Jo bešališkumas, logika ir 
aiškus įvertinimas veikalų parodo Kudirkos ver- 
satilišką supratimą literatūros. Jo eilės liudija 
gilumą sielos, gabumą išsireiškimo ir įvertinimą 
šviesos, doros, ir meilės tėvynei. Kurį nepakė
lė prie gilesnio Įvertinimo laiko, naudingų dar
bų ir aukštesnių idealų jo “Labora”!? Pažvelg
tam j jo kitus mums paliktus veikalus. Jo ver
timai pasaulinių operų, “Orleano Mergelės”, 
“Vilius Tell’, “Kainas”, čia randame neišpasa
kytą gabumą interpretacijos ir apčiuopimo ir 
poetiško supratimo.

Dr. Vinco Kudirkos vertimai tautinių vei
kalų, k. t. “Mindaugo”, “Keistučio”, “Neriman
to” ir kitų dramų mums liudija ne tik jo gabu
mus, pasišventimą, ištvermę, bet viską suglau
dus ir nekuria gyvenimo filosofiją. Be abejo 
Vincas Kudirka pilnai Įvertino savo laiką ir “tą 
šventa ugnis nėjo ant nieko”. Jis mums pilnai . 
prirodo savo plačiais darbais, atliktais vos bėgy
je 15 metų kad ne tas ilgai gyvena kuris taupo 
savo laiką tinginystėje ir apsileidime, bet tas 
kuris jį vertindamas panaudoja laiką visuome
nės labui.

Jis trumpame laike ne tik mums paliko raš
tų vertimus, Įkūrė “Varpą” ir vėliau “Ūkininką”, 
kad savus labiau apšvietus, bet ir aiškius vaiz
dus iš pat jo laikų gyvenimo tokioje formoje 
kad jie visados atvaizdintų viršininkų silpnumą 
ir žiaurumą. Jo “Vilkai” vilkpylyje visados su
teikia mums pasipiktinimą tų laiku Maskoliško- 

• mis girtuoklystėmis, prie kyšių prijungtais val
dininkais, ir kartu mumis pakutena jo sveika 
satyra. Jo klasiška satyra, “Atsiminimai Lie
tuvos Tilto”, visiems yra prisiminema. todėl kad 
yra imta iš tikro gyvenimo ir aprėdyta aukštai 
ištobulinta satyra.

Pagaliau Vinco Kudirkos originaliai veika
lai, kaip tai “Nekalta Auka” ir kiti rašybiniai 
veikalai parodo kad jei likimas butų leidęs jam 
ilgiau su mumis pasilikti, tai butume ant tiek 
tapę turtingesni dailės ir tautos supratime.

Bet jeigu Dr. Vincas Kudirka-Kapsas butų 
nieko daugiau nenuveikęs kaip tik parašęs mums 
Tautos Himną, “Lietuva Tėvyne Musų, Tu Did
vyrių žeme”, tai jis hutų tik tuomi užsitarna
vęs neišdildomą vietą tarpe musų tėvynės did
vyrių. Nes šis himnas išreiškia Lietuvio tik
rus siekimus: taiką, meilę artimo, siekimą švie
sos ir vienybės. Tai yra suglausti sentimentai 
ir siekia musų visos tautos nuo pat giliausių am
žių.

Dabar apvaikščiodami atmintį jo mirties, 
teikime jam garbę, nes likimas jam uždraudė 
išvysti laisvą tėvynę ir sulaukti pareiškimo jam 
pagarbos ųž jo darbus ir pasiaugavimą. Tai 
mes nors Šuo paprastu budu, palenkę galvą tar
kime, lai būna jam lengvesnė tėvynės žemė, už 
kurios laisvę jis save pasiaukavo.
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GEDIMINAS, DIDIS LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTIS, ir LENKUOS 

KARALUS VLADISLAVAS

Kunigaikštytė Aldona Išteka už Lenko 
Karalaičio Kazimiero

IZETURIOLIKTAM šimtmetyje Lietuviai die- 
* na iš dienos kariaudami su savo priešais 
Vokiečiais ir kitais krikščionimis, išsilavino ka
riavime ir visame tų laikų pasaulyje pagarsėjo 
kaipo narsus kariautojai, kurie savo rubežius 
plėtė Juodųjų Jurų linkon vis labiau. Tuo pat 
laiku Vokiečiai-kryžiuočiai vidurinėje Europoje 
įsigalėję, jau ne tik Lietuvių žemę kariavo, bet 
veržėsi ir į Lenkiją, kurios karalius Vladislavas 
Lokietek nesumanydamas kaip savo priešus su
drausti, ėmė jieškoti sau talkininkų, bet jų su
rasti negalėjo, nes artimesni ir tolimesni kaimy
nai visi turėjo savo bėdas. Nors Lietuviai jau 
daug sykių Lenkų žemę buvo kariavę ir Lenki
jai daugybę nuostolių pridirbę, tačiau aplinky
bių verčiamas Lenkų karalius Vladislavas per
matė sau didelę naudą susidraugauti su narsiu 
ir kariavime Įgudusiu Lietuvos Didžiu Kuni
gaikščiu Gediminu.

Nors katalikų bažnyčia draudė krikščionių 
karaliams draugautis su Lietuviais pagonimis, 
tačiau karalius viską sau išsiaiškinęs nuspren
dė to draudimo nepaisyti, ir viską gerai apgal
vojęs, 1324 metais į Vilnių išsiuntė savo pasiun
tinius, įsakęs jiems savo sunui, 15 metų amžiaus 
jaunikaičiui Kazimierui, išpiršti Gedimino duk
terį, kunigaikštytę Aldoną. Pasiuntiniai
gaikščio dvare buvo labai gražiai priimti, ir po 
visų priėmimo vaišių, įsidrąsinę paprašė savo 
karalaičiui Aldonos rankos. Kungaikštis Gedi
minas, tokiu prašymu netikėtai užkluptas, gi
liai užsimąstė, ir tik po dviejų dienų, nudžiugęs 
kad pasitaiko proga įsigyti savo prietelium bent 
vieną krikščionišką karalių, sutiko savo dukte
rį išleisti už Lenko karalaičio, nes išsiaiškino 
kad su savo kaimynu karalium galės bendrai ka
riauti tą patį priešą, 
jo dvare 
vaišinimo 
dienas.

tižiausiomis iškilmėmis vyko į katedrą, kur Al
donai teko pirmu kartu atsistoti prie krikščio
nių altoriaus, sutuoktuvių ceremonijoms.

Istorija sako kad Lenkų žemė niekad ne
jautė tokio džiaugsmo kokį įnešė jiems Lietu
vos kunigaikštyte Aldona. Karalius su visais 
didžiūnais ir valstybės vyrais džiaugėsi politiš
ku laimėjimu gavęs sau narsų ir galingą kaimy
ną savo prieteliu. Paprastieji žmonės džiaugė
si visai netikėtai pamatę iš nelaisvės parkelia
vusius savo sūnūs, savo brolius, o nelaisviai ir
gi džiaugėsi netikėta liuosybe, kurios jie ne
laukė, ir manė Lietuvių nelaisvėje mirti. Vie
ni kitiems puldinėjo į glėbius,' vieni su kitais 
sveikinosi, o džaugsmo verksmai visose pusėse 
aidėjo.

Karalius Vladislavas, kuris dėl savo mažo 
ūgio buvo vadinamas uolaktiniu arba Lenkiškai 
Lokietek, to džiaugsmo atminčiai įsteigė emble
mą balto erelio pavidale, kurį Lenkai ir iki pat 
šiai dienai vartoja kaipo savo valstybės herbą. 
Tą įvykį Lenkai ilgai minėjo kaipo savo laimės 
dieną, ir ilgai nesigailėjo Lietuviams psgarbos 
ir godonės, nes be kita ko, Lietuviai daug kar
tų kariaudami Gudus ir Vokiečius, padėjo ap
ginti Lenkų žemę. V. S. Jokubynas.

(Bus daugiau)

I

kuni-

Kunigaikščiui davus žodį, 
tada prasidėjo užvedžių arba piršlių 
puota, kuri Vilniuje tęsėsi per kelias

Didelis Aldonos Kraitis
Po visų tų vaišių prisiartino ir skirta diena 

kurioje kunigaikštytė Aldona turėjo apleisti sa
vo tėvo dvarą, ir iškeliauti Lenkijos sostinėn, į 
Krokuvą. Vedlių ir palydovų susirinko Vilniun 
didelė daugybė, taip kad kelionei prasidėjus 
minia ant kelio išsitiesė per dvi Lenkiškas my
lias. Pirmiausia kaipo vedliai keliavo auksu ir 
sidabru dabintais parėdais pasipuošę Lenkų di
džiūnai, senatoriai, pilių komanduotojai, vaiva
dos ir kiti valstybės vyrai. Paskui tuos kelia
vo didelė minia gražiai pasirėdžiusių moteriškų 
ir mergaičių; priešakyje ėjo Lenkės, paskui tas 
Lietuvės, o viduryje gražiai pasirėdžius, rūtų 
vainimu ant galvos, kunigaikštytė Aldona. Pas
kui moteris sekė 1,000 Lietuvos raitelių, piestu 
šokinančių savo žirgus. Prie 
didis kunigaikštis Gediminas, 
nos kraitį, liepė paleisti visus 
ruošė buvo suimti nelaisvėn;
buvo tikrai nežinia, vieni istorikai sako jų bu
vo 24,000, o kiti kad 40,000. Visai tai miniai 
keliaujant į Krokuvą, žmonės metę savo dar
bus, bėgo arčiau kelio ir su pasistebėjimu žiu
rėjo į taip nepaprastus keleivius.

# Kada pasiekta Krukuvą, keleivius pirmiau
sia pasveikino bažnyčių varpai. Karalius Vla
dislavas pasirėdęs iškilmių rūbais, išėjo pasi
tikti savo marčią Aldoną, kurią reikšmingai pa
sveikinęs, atidavė į rankas šalia savęs stovėju

tos visos minios, 
didindamas Aldo- 
Lenkus kurie ka- 
kiek tų nelaisvių

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS

Valstybės san- 
Gyventojų arti 3,000,- 

Pinigai — Litas.
Plotas 65,791

I

LIETUVA (Europoje). Plotas (be Klai
pėdos krašto, su atgautu Vilniaus kraštu) virš 
60,000 ketvirtainių kilometrų, 
tvarka — Respublika. 
000. Sostinė — Vilnius.

LATVI  J A ( Europoje).
ketv. klm. Gyventojų — 1,857,000. Valstybės 
santvarka — Respublika. Sostinė — Ryga, gy
ventojų 337,700. Pinigai — Latas.

LENKIJA (Europoje). .Plotas (su buvu
sia Lietuvos dalimi ir Ukraina) — 388,390 ketv. 
klm. Gyventojų — 30,000,000 (tame skaičiu
je apie 12 milijonų ne Lenkų: Ukrainų, Gudų, 
Lietuvių, Vokiečių, žydų ir kitų). Valstybės 
santvarka — Respublika. Sostinė Varšava — 
apie 1,000,000 gyventojų. Pinigai — Zlotas. 
(Lenkija dabar sudraskyta: pati Lenkų žemė 
pateko Vokiečiams, Ukraina, Baltgudija ir da
lis Lietuvos Rusams, dalį atgavo Lietuva.)

LIBERIJA (Afrikoje), 
ketv. klm. Gyventojų —* 
santvarka — Respublika.
6,000 gyventojų. Pinigai — Amerikos dolaris.

MEKSIKA (Amerikoje).
147 ketv. klm. 
stybės-santvarka
Mexico, 615,400 gyventojų.

NORVEGIJA (Europoje).
793 ketv. klm. Gyventojų — 2,731,600. 
stybės santvarka
Sostinė Oslo (seniau Christiania) — 
gyventojų. Pinigai — Norvegų Krona.

I
I

- 95,400 į 
Valstybes J

Sostinė Momoria,

Plotas
1,500,000.

Plotas — 1,969,- 
Gy ventoj ų — 14,189,979. Val- 

Respublika. Sostinė — 
Pinigai — Peso.

Plotas — 393,- 
Val-

konstitucinė monarkija.
252,800

Paprastai mes niekuomet 
jaučiame kaip veikia musų 
dis. žmogaus širdis yra 
veik kumščio^ didumo, dides
nės pas vyrus, mažesnės pas 
moteris.

Ima tik 28 sekundas kolei 
kraujas pereina per visą kūną 
ir sugryžta atgal į tą pačią 
vietą. Per valandą laiko šir
dis perpumpuoja apie 50 galio
nų kraujo.

žmogaus širdis plaka apie 
115,000 sykių per dieną, o per 
metus laiko apie 42,048,000 
sykių.

Ligos paliesta širdis gali bū
ti taip išsiplėtus kad ji užima 
visą krutinę. Vyro širdis pla
ka 72 sykius per minutą, o 
moteries širdis plaka 80 sykių 
per minutą. Prie kūno tem
peratūros (karščio) kilimo ir 
širdies plakimas dažniausia 
pakyla.

Iš svarbiausių širdies suge
dimo ir pakrikimo priežasčių 
gali būti, kaip antai:

1. Reumatizmas, '
2. Sifilis
3. Difterija, pneumonia 

degimas plaučių) ir škarlatina
— tai pikčiausios ligos kurios 

kartais sužaloja širdį.
.4. 

lai.
5. 

lovos 
sunkios ligos dažnai sunkiai at
siliepia Į širdį.

6. Perdidelis svoris bei nu
tukimas.

Štai keletas būdų kaip pa
laikyt širdį gerame stovyje:

1. Laikas nuo laiko, nors sy
kį į metus, patartina aplanky
ti savo gydytoją. Jeigu jis ir 
suras trukumus, visgi geriau 
yra anksčiau sužinoti apie tai, 
negu laukti tol kol išsivystys 
ir gal pasidarys ilgai besitę
sianti arba nebeišgydoma liga.

(už-

Sugedę dantys ir tonsi-

Perskubus atsikėlimas iš 
ir sugryžimas i darbą po

2. Po ligos, ypač sunkios li
gos, yra geriau palaukti vieną 
ar porą dienų vėliau, negu ke
letą dienų pergreitai sugryžti 
prie darbo. Iš visų pusių žiū
rint yra daug praktiškiau duo
ti savo širdžiai gerai išsyk at
sigriebti.

3. Vengkit savo svorio per
viršio, tai yra nutukimo.

4. Prižiurėkit savo dantis 
ir tonsilus.

5. Nevartokis kas tik papuo
la, bile kokius rekomenduotus 
vaistus nuo savo įvairių skau
smų 
Tiesa, 
tuotų 
patys 
mas 
taipgi
rios esti kenksmingos širdžiai 
ir bendrai sveikatai. Tame ir 
yra svarba. Reikia žiūrėti i 
savo gydytoją ir dentistą kaip 
Į savo geriausius draugus. Tur 
būt buvo gera priežastis jeigu 
jus išsiskyrė t juos iš visų ki
tų ir pasirinkot juos jums pa
tarnauti. Reikia atsiminti kad 
sąžiningas gydytojas (ir dau
giausia jie yra sąžiningi) mė
gina pagelbėti, o ne išnaudoti 
savo pacientus.

6.
toti perdaug svaiginančių gė
rimų ir tabako, ypač jei jūsų 
gydytojas suranda kad jie yra 
jūsų sveikatai žalingi. Nuo 
jūsų kooperavimo ir išpildymo 
jo patarimų 
greit ir kaip 
savo sveikatą.

7. žmogus
mi turi stengtis kuodaugiausia 
praleisti laiką saulėtame, tyra
me ore, žiūrėti į viską šaltai, 
nesinervuoti, nesirūpinti ir per
daug nesiskubinti. Vasaros 
metu reikia saugotis kad per
daug nesušilti, neperkaisti. Ir 
kiekviena proga reikia miego
ti arba nors ilsėtis lovoje.

Laikas nuo laiko pagalvojant 
ir kreipiant daugiau dėmesio

į savo sveikatą, ne tik gyvastį 
prailginsit, bet ir jūsų gyveni
mas iš visų pusių bus naudin
gesnis ir malonesnis.

F. Pulsucki-Levan, M.D.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

ar galvos skaudėjimo, 
yra daug ir gerų paten- 
vaistų, kuriuos galite 

nusipirkti ir jų vartoji- 
jums nepakenks. Bet 
yra daug gyduolių ku-

Reikia prisilaikyti nevar-

priklauso kaip 
gerai atgausite

su silpna širdi-

SOVIETŲ Karinė Misija sa
vo lankymesi Lietuvoje, Spalių 
24 d. aplankė Lietuvos Karo 
Muzejų, kur svečių knygoje 
įrašė šitaip: “Muzejus ryškio
mis spalvomis atspindi Lietu
vos Respublikos ir jos kariuo
menės istoriją. Jo* įrengėjai 
su didele meile sukurė vaiz
dingą savo tautos istorijos pa
rodymą. Muzejuje mes gavo
me aiškų vaizdą apie Lietuvos 
kariuomenės buitį, už tai esa
me dėkingi Muzejaus viršinin
kui ir administracijai”. Pasi
rašė komandarmas Kovalev ir 
kiti.

•

VILNIUJE nuotaikos pra
dėjo gerėti tuoj kaip tik Lietu
vos kariuomenė ten inėjo ir 
kai ten įvesta Lietuviška val
džia. Staiga dingo maisto sto
ka. Vietoje Lenkų zloto pa
geidaujamas litas. Gausėja 
turgai. Nyksta gatvinės par
duotuvės, krautuvės veikia ir 
ve'da biznius. Vietoje Lenkiš
kų iškabų atsiranda Lietuviš
kos. Vilniaus gatvės pervar
dijamos Lietuviškai.

PAJIEŠKOJIMAI

ne-

at- 
gy-

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
pa jieško sekamus asmenis:

GLOBIS Pranas, kuri laiką gy
venęs 133 W._ 15 st., Chicagoje.

KNUŠTAITĖ Paulina, gyvenus 
Chicagoje. Paėjo iš Nugarės km., 
Telšių ap. Pavardė po vyru 
žinoma.

LEVICKAS Vladas. Amerikon 
vyko apie 1910 m. Iki 1926 m. 
veno Chicagoje.

NOREIKAI, Kazys ir Jokūbas, 
kilę iš Kvėdarnos apielinkės. Jiems 
priklauso brolio Liudviko palikimų 
dalis.

VEŽELIS Andrius, pirmiau gyve
nęs Lowell ir Worcester, Mass.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi skubiai atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti'I^įf^0SVa^T|R^

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)
$1

i

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
KRONOLOGIJOS

senoviškas 
61 pusi.

komedija;

25c

15<

15<

15c

.5C

50<

50<

35<

Kau-1465—Kazimieras I per žiemą gyvendamas 
ne minkštino Lietuvių širdis kad nepyk
dytų Lenkų.

1467— Lietuvos tėvūnų susirinkimas Gardine.
1468— Totoriai nuteriojo Voliniją ir* 10,000 gy

ventojų išsivarė nelaisvėn.
1469— Lietuvoje pasirodė baisi kometa; žmo

nės kentė didelę baimę ir pranašavo nau
jas nelaimes.

1470— Lietuvoje paskelbta įstatymai “Kazimie
ro statutas”. ‘

siam karalaičiui, Kazimierui. Tada visi su di-*1471—Lietuvoje dideli žmonių nerimavimai.

VILNIAUS Albumas
Kaina $5. Atiduodamas tik už $3.00

PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus 
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
mais, bažnyčiomis, įstaigomis,, daugelis paveikslų keliomis spal
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu, šių Albumų Dir
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3 
kurie tuoj prisiėsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

AMERP4 k PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi............................

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. , 36 pusi.........................

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis}. 64 pusi. _____________________________ -

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi. .

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai...................................... .............................. • •

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi......................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 motery*. 60 pusi.......

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
j trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 

vyrai, 3 moterys. 111 pusi....................................
KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 

dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusL ................... .. .............................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

j KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pus!...................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi......................... .

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, ii 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

s KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

Į LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
geli 34 tpusL didumo............................

45c

25<

10c

50c

5c0

35c

15<
/
10<

30c

25c

15c

45c

15c

25e

sako: 
nebuvęs,

tai kaip

kalabu-

atiduo-
tuojau

KRAŠTE kur tik vienas Hit
leris balsą turi, aišku, laikas 
nuo laiko prabyla dinamitas. 
Tik ten kur visi žmonės balsą 

i turi, parakas tyli. 
I

LIETUVIŲ minklė
“Kur buvęs, kur 

capt už bambos”.
Musų komunistai

ta bamba, štai, Estijon atei
na Rusai kareiviai — Estai

I tuojau šmakšt ir pasodina ke- 
į lėtą savo komunistų į 
zę.

Štai, Sovietija Vilnių 
da Lietuvai — Kaune
bimbt, 26 komunistai ir gauna 

i šaltosios.
Stalinas nori susiartinti su 

Hitleriu — tuojau, cvakt, as
tuoni komunistai generolai prie 
sienos.

Prancūzija paskelbė karą 
. Vokietijai — kaip matai visa 
i komunistų partija nustumiama 
į skiepus.

Reiškia, kaip tai beuodegei 
lapei pasakoje: kam tenka, ne
tenka, o jau vargšams raudo
nukams tai tenka!

GERIAUSI kemikai pasau
lyje yra Stalinas ir Hitleris: 
jie be jokių dažų ir kemikalų 
padaro rudus marškinius rau
donais, o raudonus rudais.

MUSSOLINI sau patylomis 
mykia, kurkia. Saugokitės kad 
ką neišperėtų, nes juk sakoma 
tyli kiaulė gilią šaknį knisa.

LODZĖS miestą Vokiečiai, 
sakoma, prie Vokietijos pri
kergę. Reiškia —

Lenkai Lodzės jau negaus,
. Nes ten Fricams kelras aus.

Tačiau, likimas gali vėl ra
gožium apvirsti, ir —

Gal Lenkija atsigaus,
Fricams kelnes gal numaus.

V.

I

♦
MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai

dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.........................
I _ . , — Komedija viename

_______ Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.
MIGLA — Vieno veiksnio komedija. Veikia 2 vy

rai,, 2 moterys. 20 pusi. .....................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..............

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi...........................

KASTUTĖ —> dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.......................................

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi...................................

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.................. . .............

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi..................................................... •

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — yieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

• t
PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy

rai, 3 moterys. 109 pusi.................. . ....................
VEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak

tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.................

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

.ŪSUOS CARAS — Monologas .............................
SYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........  35c
HUSUOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c
SIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............. 35c
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
.«IEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusL ...................................

SIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant. .....................................................................

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

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai 19 psL

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi........................................

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė...........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pust...........

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—"Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai................. ......................

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragsdija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija. Vaidi
na 5 vyrai, 4 motery*. 77 pusL.......................

(Vųįdina 3 vyrai, 6 motery*, keli vaikai)

25c

15c

25c

10c

50c

20c

50c

60c

KOKIE PAIKI TI£ SMER- 
TELNI ŽMONELI Ų

Kai žmogus netinka plauką 
iš jo juokia-

netenka rankos ar kojos 
apgailauja.
netenka dar.tu — rodos

10c

20c 
10c

Į
i ir lieka plikas
i masi.

Kai
— jo

Kai
lyg taip, ir reikėjo, ir suside
da kitus, be apgaiiavimo ar pa
juokimo.

KIŠA NOSĮ IR TIEK
Draugas Jogminas Vilnyje, 

I komunistų laikraštyje, kalbė
damas apie naują Lietuvos mi
nistrų kabinetą, priduria:

“Naujoji vyriausybė turėtų 
nedelsiant paskelbt politiniams 
kaliniams amnestiją”.

Nors Vilnis garsiai skelbė 
kad pati Sovietų vyriausybė, 
patys Maskvos carai pažadėjo 
nesikišti 
tvarką, ir 
bet musų 
liai jokiu
silaikyti nuo kišimo savo 
sies į Lietuvos reikalus, nors 
labai toli nuo Lietuvos randasi, 
niekas jų nepaklausys, ir nors 
Maskvos carukai nereikalauja 
politiškų kalinių paliuosavimo- 
(Tie politiški kaliniai kuriems 
laisvės reikalauja drg. Jogmi
nas yra tai buris Žydukų-Žy- 
delkaičių ir šiaip iš lygsvaros 
išėjusių asmenų.)

Supa Garba.

i

25c

50c

25c I

25c I
10c į

25c

10c

25<

50*

j Lietuvos vidaus 
už tai gyrė Maskvą, 
m i žemi komunistė- 

budu nepajiegia »u- 
no-
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Richman Brothers’ darbininkai gavo 12.000 akcijų sulyg einančio keturių metų plano, 
tas Frank C. Lewman išdalina akcijas.

Imtynes Vilniečiu 
sušelpimui‘Lietuviškos Vestuves’

PINIGAI I LIETUVĄ

Juozas KomarasPetras Baltrėnasi

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga ruošiasi prie pastaty
mo linksmo ir juokingo veikalo 
“Lietuviškos Vestuvės”.

Perstatymas bus Vasario 25 
d. Lietuvių salėje.

Skubėkit pasiųsti pinigų 
Lietuvą saviškiams Kalėdų 
dovanų per Dirvos Agen- 
tifrrą dabar — atdara va
karais iki 8 vai. Kursas 
tas -pats, patarnavimas ge
ras sulyg aplinkybių.

i

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior Avė. 

Cleveland, O.

savo 
laivo

Rengia imtynes Vilniečių šelp 
Du žymiausi Amerikoje Lie

tuviai imtikai, Petras Baltrė
nas, kuris naujai apsibuvo Cle
velande, ir jau iš seniau žincn 
mas Juozas Komaras, pasisiū
lė pagelbėti Clevelandiečiams 
surengti imtynes sukėlimui pi
nigų Vilniečių sušelpimui.

Imtynes rengti sutiko Lietu
vių Vaizbos Butas.

Imtynėms vieta numatyta 
Lietuvių salėje. Tai bus lab-

darybės imtynės.
Baltrėnas ir Komaras sutin

ka ristis su Lenkais, ar Ru
sais, nežiūrint, kokie openen- 
tai jiems bus patiekta.

Taigi bus dvi poros gerų im- 
tiku — Komaras su vienu, o 
Baltrėnas su kitu priešu.

Visi Lietuviai privalo pri
tarti šiam reikalui ir rengtis 
į imtynes. Imtynės bus ren
giamos sekmadienį, jei bus ga
lima salę gauti advento metu.

EMILIJA KLIKUNAI 
T£ APSILIKO 
CLEVELANDE

-r —..........

Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentė, p-lė Emili
ja Klikunaitė, kuri pat karo 
pradžioje atvažiavo į Ameri
ką kaipo delegatė į katalikiš
ko jaunimo Pax Romana tai
kos kongresą, po kongreso jau 
negalėjo gryžti į Lietuvą, nes 
ji yra Amerikos pilietė, Cleve
lande gimus, tik 1925 metais 
su tėvais gryžus į Lietuvą, Pa
nevėžį. Ten užaugo, ėjo mok
slus ir pagaliau tris metus lan
kė Vytauto Didžiojo Universi
tetą. Šį rudenį turėjo stoti į 

j universitetą ir jau baigti, bet 
šita kelionė į Ameriką visus 
jos planus suardė.

Kaipo Amerikos pilietė, ka
ro metu negauna Amerikoniško 
paso į užsienį važiuoti. Atvy
ko Į Clevelandą, kur buvo jau 
atvažiavęs jos jaunesnis bro
lis. Bet čia ji atsirado be pi
nigų, nei iš ko gyventi, nei ką 
veikti. Ją priėmė į katalikų 
Notre Dame Kolegiją, kur tu
ri butą ir tęsia mokslą. Moko
si Anglų literatūros ir tt.

Kaip tik karas baigsis ir at
siras galimybės p-lė Klikunai
tė žada skubėti į Lietuvą.

RICHMAN BROS. DARBININKU PADĖKOS POKILIS

- - • s f v w i
b* v T

MR ai .v y

UNION TRUST CO 
VĖL MOKĖS

Pilietybes Reikale
Kurie Lietuviai nežino 

atvažiavimo dienos ir 
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

i---------------------------------------- ---------------—

VIEŠA NUOŠIRDI PADĖKA
Šiuomi mes reiškiame savo 

nuoširdžią padėką visiems ku
rie tik kuomi nors prisidėjo 

i musų liūdnoje valandoje, laike 
šermenų ir palaidojimo mano 
.mylimo vyro ir šeimos tėvo, 
Juozo Ulozos, kuris mirė Lap
kričio 22 d., po staigios ligos.

Ypatinga padėka priklauso 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijai 
už prisiuntimą grabnešių lai
dojimo dienoje, ką mes neap
sakomai Įvertiname, ir už grą
žų gėlių vainiką nuo draugijos, 
kurioje velionis prigulėjo ir 
ją mylėjo. Taipgi .dėkojame 
kitiems už gėles ir visokį pa- 
sitarnavimą bei mums pareik
štą užjautą.

Uršulė Ulozienė ir šeima.

LIETUVIŲ KLUBE 
PENKTADIENIAIS

Draugiškos sueigos klube bus 
ir advento laiku, penktadienio 
vakarais, kaip iki šiolei, tik ne
bus šokių, šeimininkės po se- ' 
novei vaišins svečius blynais • 
ir žuvimi, ir viskas kitkas klu- j 
be bus kaip buvo.

Klubo nariai kurie dabar už-: 
simokės savo duokles už 1940 į 
metus, gaus 50c vertės barče-! 
kių; jie bus geri praleisti klu-į 
be penktadieniais per adventą.1

SLA. 14 Kp. Narių 
Priėmimas

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
salėje buvo surengta draugiš
ka vakarienė priėmimui į SLA. 
14 kuopą naujų įsirašiusių na
rių laike pereito vajaus. Da
lyvavo apie 100 narių ir jų 
draugų ir keliolika naujai įs
tojusiųjų.

Laike vakarienės buvo pasa
kyta keletas kalbų, programą 
vedė A. M. Praškevičius, kal
bėjo Dr. Vitkus, P. J. žuris ir 
Stilsonas, Nauj. Gadynės re
daktorius, iš Brooklyno; taipgi 
keli kiti pasireiškė po keletą 
žodžių, šiaip gi buvo persta
tyta žymesni dalyviai ir patys 
nauji nariai. Po kalbų, buvo 
šokis iki vėlumos. Visi turėjo 
smagų laiką. z

ANSEL ROAD

C A F E

• APSKRITIES valdyba pa
siryžus leisti balsavimui 3.4 
jnill šelpimo taksus naujiems 
balsavimams. Tas levy buvo 
atmestas Lapkričio 7 d.

PAJIEŠKAU savo sūnų Po- 
vilį Kuisi, gyveno Nova Gra
nada, Sao Paulo, Brazilijoje, 
iš Lietuvos Sartininkų p., Tau
ragės 
kau j 
syti.

ĮĮIPPODROMĮ]
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17414

ap. • Aš jo motina, atvy- 
Ameriką. Noriu susira- 

(51)
Eleonora Kuisienė 
Neff rd. Cleveland, O.

U. S. A.

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai 

Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

■;

PYTHIAS
C A F E

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

HAN’S CAFE 
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St.

ENdicott 8908
(14)

K. STONIS 
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

i

visokį avalai
Vyrams — Moterims — Vaikams

Didžiausias pasirinkimas modemiškų avalų ant St. Clair 
gatvės, tik patys naujausi.
jau 35 metai avalų biznyje. Patogi vieta Lietuviams at
eiti apsipirkti visai šeimai

Aš esu Romos Katalikas ir

avalus.

EOLTIS MAYER
641 0 St. Clair Avenue Cleveland

*

Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Ken- 
tucky, West Virginia ir Ohio —

Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —
Parduodama vežimais arba rišuliais

K O M E R 
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921
gSg

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams ^pervežimui į Egonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Buvusio Union Trust Com- 
panv banko depozitoriams šio
mis dienomis bus išmokėta 5 
nuoš. jų užšalusių pinigų — 
$5,250,000 sumoje. Pinigų Ka
lėdoms gaus apie 80,000 depo- 
zitorių. Tai yra tie depozito- 
riai kurie turėjo pasidėję di
desnes sumas. Smulkiesiems 
anksčiau buvo atmokėta visi.

“FIRST LOVE”
Deanna Durbin pagamino šeštų 

filmų, “FIRST LOVE”, kuri prade
dama rodyti Hippodrome Teatre šį 
penktadienį, Gruodžio 1 d.

Šioje filmoje ta jauna filmų žvai
gždė vaizduojama savo pirmame 
įsimylėjime. Filmos gaminime ir 
veikalo suruošime darbavosi visi 
tie patys asmenys kurie gamino

i pirmesnes žymias jos filmas, kurio- 
i mis Deanna Durbin pragarsėjo.

Deanna šiame veikale vaizduoja 
j našlaitę, kuri priversta gyventi su 
i savo teta, dėde ir dviem pussese- 
| rėm jos pačios amžiaus. Jie yra 
J turtingi ir į jų kaipo biednų gimi- 
; naitę žiuri su panieka.

Toliau veikalas išsivysto Į tai jog 
' Deanna sutinka savo pirmų meilę, 
susipažindama su Robert Stack, ku- 

j rį taip pat myli jos 
■ sere.

Prie jų vaidina visa 
j rų artistų.

Deanna šioje filmoje 
lias žymias dainas.i

A R E N A
Čamionato Imtynės
Pirmad. Gruodžio 4
IMSIS IR BALTRĖNAS

: Dvidešimts penki šimtai Richman
• Brothers darbininkų, žinomi visoje' 
i šalyje kaip Richman Šeima, šventėj 
i Thanksgiving pereitų savaitę tra-1 
■ diciniu Richman budu. Pokilis pra- 
! sidėjo išdalinimu 12.000 akcijų. 
! trečiu kartu sulyg einančio keturių 
Į metų plano, kuris prasidėjo rudeni 
Į 1936 metais ir baigsis Thonksgiv- 
! ing sezonu kitų metų.
i Nuo to kaip pirma kartų akcijos 
I išduota 1920 metais šios kompani- 
i jos darbininkams, jau išdalinta su- 
' virš 100,000 akcijų, kuriu bendra 
Į vertė siekia apie §4,000,000.

Po akcijų išdalinimo prasidėjo 
! Padėkavor.ės pietus; buvo pasakyta 
į kalbas, ir kompanijos Prezidentas 
: Frank C. Lewman išdalino seniems 
' darbininkams užsitamavimo ženk- 
, lėlius; toliau buvo patiekta smagus 
! programas iš pačių Richman darbi- 
j ninku talento. Pabaigoje tęsėsi 
i linksmi šokiai.

Septyni darbininkai apturėjo 25 
j metų tarnybos pažymėjimo ženkle-

Į

špatauja taika ir ramybė.
Su grupe darbininkų turinčių po 

virš 60 metų amžiaus, šiame poki- 
. lyje pietavo chairman Nathan G. 

Richman, Fichman šeimos diedu- 
! kas.

■
REIKALUI ATĖJUS

Pilniausias pasirinkimas deiman
tų prieinamomis kainomis. Taip
gi pritaikom akinius ir taisome 
laikrodėlius. Visokių brangmenų 

(51)i krautuve.

A. T. HUETER
.1 e w e 1 e r 

8513 Superior Avė.

«

Promoteris Walter A. Tay- 
lor rengia čampionato imtynes, 
kuriose svarbiausi pora bus 
čampionas Bronko Nagurski 
su Jumping Joe Savoldi, kuris Į 
iššaukė Nagurskį imtis už čam- 

i pionatą iki pergalės.
i Nagurski, buvęs Minnesota 
, universiteto futbolo karžygis, 
į laimėjo čampionatą nugalėda
mas Jim Londos, ir paskiau 

j paguldydamas Louis Thesz.
Prie jų bus ir kitos keturios 

į poros ger ųimtikų, jų tarpe ir 
! Lietuvis Petras Baltrėnas.

Baltrėnas imsis su John Ka- 
tan; Lem Macaluso su Cv Wil- 
liams; Dutch Heffner su Mays 

i McLean; Ray Steele su Baron 
s von Schacht.

I

liūs šį meta. Dabar jau randasi 
! 30 darbininkų kurie su šia kompani- 
’ ja laikosi virš 25 metų. Trylika 

asmenų apdovanoti 20 metų tarny
bos ženkleliais; 77 
ženklelius.

Iš1 2500 kompan 
apie 1900 išbuvo su 
ir daugiau, 
vusių 
liūs yra: 
Iena, — 
Joe V ana, 
nėr.

šokiams grojo Harold Ormsby or
kestras.

Prezidentas Levman, savo kalbo
je. išreiškė padėka Richman Šeima: 
už įvairius pasisekimus pereitais 
metais, ir džiaugėsi kad ji gali lai
mingai gyventi Amerikoje, kur vie-

gavo 15 metu

jos darbininku 
ja per 10 metų ( 

Vėliausia grupė išbu-
25 metus ir gavusių ženkle- , 

August Masek. Frank Ma- 
Frank Sindelar. Irvin Bellin. 

Joe Simone, Annt Eb-

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

1025 Chester Avė. 
CLEVELAND, OHIO

i

I

VAISTINĖ
Visoki vaisti nuo šalčio, galvos 
ir kitokių skaudėjimų. Išpildau 
daktarų receptus. Pilnai Įreng
ta vaistinė. (51)

Puikūs veidui muilas 4 už 19c.

išdidi pusse-

eilė kitų ge-

dainuoja ke-

ĘAKĘ THEATEJ*

Vėl Dvi Žymios Filmos
Warner Bros. Lake Theatre, ant 

i Euclid avė. ir E. 17th st., prade- 
I dant penktadieniu, Gruodžio 1, vėl 
patiekiama dvi naujos filmos, pir- 

j mutinė iš kalėjimo gyvenimo, “Full 
i Confession”, o antra “Too Busy 
i To Work”.

“FULL CONFESSION” vaizduo- 
: ja Victor McLaglen, Joseph Calleia, 
i Sally Eilers, Brry Fitzgerald. Da
lykas einasi apie tai kai McLag
len pasikėsina apiplėšti krautuvę, 
kur Fitzgerald yra naktinis sargas. 
Sargų sumušęs McLaglen jo šautu
vu nušauna policininkų, pats pabė
ga, o už nušovimų sargas nuteisia
mas mirties bausme. Vėliau Mc
Laglen patenka į kalėjimų už kitų 
prasižengimų, būna sužeistas kali
nių riaušėse ir tada prisipažysta 
prie savo kaltės, išteisina pirmąjį.

Antras veikalas, “TOO BUSY TO 
, W0RK”, perstata visų mylimų Jo
nės šeimų, su jų tolimesniais nuo- 

' tikiais. šį kartų Mayoraa Jonės 
1 praleidžia perdaug laiko politikoje.

iitiiiiimimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiniiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiHi*:

NAMŲ .TAISYMAS
• KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.

• APšIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

HOME OWNERS SERVICE
6804 Whitney Avė. * Phone HE.

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
3842

Frances Grdanc
1513 East 55th Street .

Lingei* i e 
H o s i e r y

Pilniausias pasirinkimas mote
riškų dėvėjamų reikmenų visai 
žemomis kainomis. Tiktai pir
mos rūšies prekės. Viskas ge
rai nešiojasi.

UŽKVIEČIAME LIETUVES 
’ KAIMYNES SUSIPAŽINTI.

WADE PARK MEAT .
MARKET

6612 Wade Park Avė.

naujų 
užlaiko 
rūšies

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

i

Lietuviai ras čia sau geriausių 
valgomų reikmenų.

AKRON. OHIO
ANDREW A. YEAGER

Pharmacist
6602 Wade Park Avė. t

PASINAUDOKITE!
TAUPYKIT PINIGUS

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

IVETHERED’S BAKERY 
7022 Superior Avė.

Lenkų tauty-

Ohio, lankėsi
Kliševičius su

svečiuose lan-

ant visų Rakandų Atnaujinimo 
ir Remodeliavimo Darbų.

Foot Stool DYKAI su setu
Dykai apskaičiavimas.

1 metas išsimokėti. (49)

EAST 79TH STREET 
GARAGE

Lapkričio 16 d. apsivedė Ma
rė Tamošauskienė, buvus žmo
na Karolio Tamošausko, su VI. 
Pieržynovskiu, 
bes.

Iš Campbell, 
Akrone Jonas 
žmona.

Pas žintelius
kėši žmonos dėdė Stasys Jod-; 
virskas, iš Pennsylvanijos. Jis | 
Lapkričio 26 d. lankėsi Cleve-1 
landė, apžiurėjo Lietuvių Kul- į 
turinį Darželį, ir labai juo ge- 
rėjasi. Po to aplankė Praną 
ir Agotą Kalvaičius ir savo gi
mines ukėje, Praną Balčiukai- 
tį ir Pr. Martinkų. Jodvirskui 
Akronas patiko, ir jis patenkin
tas savo genčių vaišingumu.

'Prie Perkins Woods parko 
esančios lūšnos Akrone bus iš
griautos ir federalės valdžios 
pinigais bus statoma moderniš
ki gyvenami namai. Toje vie
toje daugumoje apsigyveno ne
grai. Tame plote kur bus nu
griauti seni 'namai turės išsi
kelti ir keturios Lietuvių šei
mos, nors jų namai yra moder
niški. Sako, valdžia už namus 
visiems atlygins pinigais. Prie 
naujų namų statymo daug dar
bininkų gaus darbo.

Nelaimė patiko biznierius J. 
Garionus. Jiems važiuojant 
automobiliu iš farmos, apie 
mailė nuo Medina, kitas auto
mobilis užšvietė dideles švie
sas, ir Garionai nematydami 
gerai kelio įvažiavo į tilto stul
pą. Savo automobilį sumušė, 
labai užgauta p. Garionienė; 
jis pats kiek mažiau, ir dik- 
čiai sužalotas jo brolis Jonas. 
Visi gydosi namuose. Drau
gai ir pažystami reiškia jiemš 
užuojautą. Ta nelaimė įvyko 
šeštadienio vakare, Lapk. 25.

Kalnas.

i

X A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan Av. Dayton, O I

SCHNDLER FURN. CO.
5513 Superior A vėl

ENdicott 4070

CIGARAI
50 cigarų, rankų darbo, už $1 

GRYNAS TABAKAS 50c sv. 
CIGARETAMS TABAKAS 

turkiško importuoto mišinys 
Pusė svaro 50c.

Didžiausias pasirinkimas Pypkių.

CLEVELAND TOBACCO CO.
2133 ONTARIO ST.

Cleveland, Ohio 49)

PASIGYDYKITE
Aš gydau veik visokias ilgas su 
serumais, kurie grąžina sveikatų. 
Esu reguliarfs gydytojas. Ofiso 
valandos pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais tiktai, nuo 
2-4 ir 7-8 vakarais. (45)

DR. O. H. BOULEE 
10111 Euclid Avenue 

Room 206 Heather Bldg.

AKINIAI ir Taisymas
Pritaikom akinius, juos taiaom. 
Turim visokių brangmenų ir 
deimantų. (51)

DR. HAROLD HARDING 
OPTOMETRIST

7112 Lorain Avenue
WOodbine 3072

I

Visoks Auto Taisymas 
Parvežam sugedusius automobilius 

PARDUODAM ALIEJŲ.
20 metų patyrę tame darbe.

O. TULLAR, Savininkas.

1238 East 79th Street
O. TULLAR, Sav. (51)

ENdicott 2887

Wynne’s Odos Mostis
nuo ECZEMA

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

Wvnne-Marshall Prod. Co.
5613 Curtiss Avė. HE. 8588

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

I

♦

Mes duodam kreditų tiems ku
rie yra atsakomingi. Visokios 
namams geležinės reikmenės ir 
maliavos, plumbavimo dalykai.

THE STONEMAN CO.
Plumbing Supplies — Hardware 

Paints

7110 Superior Avė.
HEnderson 1759 (51)

SVARSTYKLĖS
PARDUODAM ir TAISOM 

visokias svarstykles krautuvėms 
ir įstaigoms. 20 metų

Visokiame svarstyklių 
kreipkitės į mus.

patyrė.

reikale 
(49)

OHIO COUNTTNG SCALE CO. 
1819 Euclid Avenue

Nap. E. Consineau, Mgr.

a
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

BIRŠTONAS - MIESTELIS IR VALSČIUS

■■■

7

atsišaukimas, kuriame 
ko sakoma:
ateiname, broliai, ne 
bet mylėti, ne griauti 

Mes ateiname

¥ ♦ ¥

Birštonas tai valsčiaus mies
telis Alytaus apskrityje, sto
vintis šiaurinėje pusėje Nemu
no vingio. Birštono valsčius 
sudaryta 1933 metais vieton 
panaikinto buvusio Nemaniū
nų valsčiaus, pridėjus kelis kai
mus iš Jezno valsčiaus. Da
bar Birštono valsčiui priklauso 
Birštono miestelis, ir kaimai: 
Gudakalnis, Jeržamkavas. Ker- 
nuviai, Lengveniškiai, Medei- 
koniai, Paprienė, Nemaniunai. 
Škevoniai, Bučiunai, Budai, Ge- 
lajdunai, Dimšiškiai, Dzingeliš- 
kiai, Kamelavas, Junduliškiai. 
Jackoniai, Martinoniai. Matie- 
šoniai, Moibeliai, Muliškiai, 
Naudžiūnai, Neciunai, Pane
munė, Padvariškiai. Paverk- 
niai, Palešiškiai, Pozoniai, Si- 
pioniai, šaltinėnai, Šilėnai, Tau- 
liukai, Trakeliai, Vaitiškiai, 
Vanagai, Žemaitkiemis, ir Ba- 
bronių, Pakartiškių, Pavysės, 
Siponių, šilaičių, Šutupio ir 
Ustronės palivarkai ir viensė
dijos.

Kadangi Mirštono miestelis 
yra apsuptas spyglėtų medžių 
miškeliu-pušynu ir stovi prie 
pat Nemuno žemumoje, tai 
gamtos atžvilgiu jis apsaugo
tas nuo didelių vėjų, o spyg
liuočių sakai tveria kvėpavi
mui labai malonų ir sveikatai 
naudingą orą.

Miestelio reginys labai gra
žus, nes daug grožės jam tei
kia tarp žalumynų vingiuojan
tis Nemunas.

Senovėje čia buvo dvaras, į 
naudojamas kunigaikščių me
džioklei, todėl čia dažnai lan
kydavosi Lietuvos didieji ku
nigaikščiai ir Lenkijos kara
liai ; Vytautas Didis čia prabū
davo po dvi savaites, o 1512 
metais lankėsi 
caras Vosilius

1473 metais
si nuo siaučiančio mabo epide
mijos Didis Lietuvos kunigaik
štis Kazimieras su savo šeima.

1643 metais Lietuvos kuni
gaikštis Vladislovas IV katali- 
kų bažnyčiai dovanojo septy
nis sodžius su baudžiavos tei
sėmis.

1787 metais Prienų seniūnas 
Kazimieras Sapiega savo lėšo
mis pastatė pirmutinę bažny
čią. kurią vėliau išpuošė vys
kupas Karpavičius.

Senovėje Birštone buvo ir 
pilis, kuri stovėjo ant kalno, 
vadinamo Vytauto kalnu. Da
bar pilies nėra nei ženklo, o 
buvęs Vytauto kalnas žmonių 
vadinamas kitokiais vardais.

1805 metais istorikas Teodo
ras Narbutas girdėjo tą kalną 
vadinant “užkeiktu dvaru”, o 
vienas senelis pasakojo joa 
kartą tūlas ūkininkas rengėsi 
tą kalną užarti ir užsėti linais, 
bet jam sapne pasirodęs sene
lis su ilga barzda, uždraudė tai 
daryti, nes tas kalnas esąs už
keiktas.

* * * 
sutariančių Šalių neras reika
lingu atšaukti šios sutarties 
terminų nuostatų už metų iki 
šios sutarties pabaigos, tai šie 
nuostatai automatiškai veiks 
dar sekančius dešimtį metų.

IX straipsnis
ši sutartis Įgyja galios rati

fikacijos dokumentais pasikei
tus. Pasikeitimas dokumentais 
įvyks Kaune šešių dienų po 
šios sutarties pasirašymo bė
gyje.

Ši sutartis sudaryta dviejuo
se originaluose, Lietuvių ir Ru
sų kalbomis, Maskvoje, 1939 
metų Spalių mėnesio 10 dieną. 
J. URBŠYS. V. MOLOTOV.

Savitarpinės Pagalbos Sutartis, pagal kurią 
Vilnius Gryžo LietuvaiKAUNAS. — Lietuvos Ai

das paduoda tekstą Lietuvos- 
Sovietų Sąjungos sutarties:

Lietuvos Respublikos Prezi- 
j dentas, iš vienos pusės, ir

Aukščiausios SSSR Tarybos 
I Prezidiumas, - iš antros pusės, 
i siekdami plėsti 1920 metų Lie- 
; pos mėnesio 12 dienos taikos 
sutartimi nustatytus draugiš
kus santikius, pagrystus ne
priklausomo valstybingumo ir 
nesikišimo į antros šalies vi
daus reikalus pripažinimu;

pripažindami kad 1920 metų 
Liepos mėnesio 12 dienos tai
kos sutartis ir nepuolimo bei 
taikaus ginčų sprendimo 1926 
metų Rugsėjo mėnesio 28 die
nos sutartis tebėra jų savitar
pinių santikių ir prievolių tvir
tu pagrindu;

įsitikinę kad abiejų Susita
riančių šalių interesus atitin
ka tikslių savitarpinio saugumo 
užtikrinimo sąlygų nusakymas 
ir teisingas išsprendimas klau
simo dėl valstybinės priklauso
mybės Vilniaus miesto ir Vil
niaus srities, Lenkijos neteisė
tai plėštų nuo Lietuvos,

pripažino esant būtina suda
ryti savo tarpe šią Vilniaus 
miesto ir Vilniaus srities Lie
tuvos Respublikai perdavimo 
ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
savitarpinės pagalbos sutartį 
ir šiam reikalui paskyrė savo 
įgaliotiniais:

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas :

LIETU Vuš ŽMONES
GELBSTI VILNIE- | 
ČIAMS VISOMIS 

IŠGALĖMIS
KAUNAS. — Lietuvos vi-j 

suomenės vardu išleistas į Vii-; 
mečius 
be kita

“Mes
j varžyti,
bet statyti, 
nešdami tvarką ir darbą. Mes 
atnešame teisę ir teisybę. Ne
teisinga buvo kad darbininkas 
neturėjo darbo, kad daug sri
čių buvo neapdirbta; kad žem
dirbys neturėjo duonos ir že-

1 mės, tuo tarpu kai dideli plo
tai žemių buvo perdaug nely- 

j giai paskirstyti. Bus stengia- 
Į gasi tas neteisybes išlyginti, 
i Lietuva yra musų visų tėvynė 
l ir visi jos sūnus ir dukterys 
turi lygias teises į vienodą jos 
meilę ir pagarbą. Nėra Lietu- 

Į voje papročio persekioti tiky
bą, kalbą ar atskirų žmonių

i įsitikinimus. Mes visi jaučia
me esą Lietuvos kūrėjai, todėl 
kiek tik musų jiegos leidžia dir
bame jos ir jos 
rovei.

¥ ¥

LIETUVOJE
RĖMIMUI

Vyriausio Komiteto Vilniaus 
į kraštui remti paraginti Lietu
vos žmonės pradėjo gausiai au
koti šventam reikalui — Vil
niečiams šelpti. Tam reikalui 
prie Vyriausio Komiteto susi
darė įvairių profesijų: žemės 

! ūkio, prekybos, pramonės ir 
amatų, namų savininkų, mies- 

j telėnų, laisvųjų profesijų, val- 
: dininkų ir darbininkų sekcijos, 
kurios nustatė kaip ir kokio
mis normomis turėtų aukoti 
atitinkamų užsiėmimų žmonės.

Tie kurie uždirba iki 300 li
tų per mėnesį, aukoja vienkar
tinę auką 3 nuošimčių nuo sa
vo mėnesinio uždarbio; kūne 
uždirba daugiau kaip 300 litų

i per mėnesi, aukoja 5 nuoš. nuo 
: vieno mėnesio uždarbio paja
mų ; darbininkai aukoja vienos 
dienos uždarbį; tose Įmonėse 
kuriose dirba po 4 dienas sa
vaitėje, nusistatyta leisti dirb
ti vieną penktą dieną, kurios 
uždarbį darbininkai ir tarnau
tojai nori paaukoti Vilniui.

III straipsnis
SSSR pasižada teikti Lietu

vos kariuomenei palengvinto
mis sąlygomis pagalbą ginklais 
ir kita karine medega.

ją, abi Susitariančios šalys 
tuojau apsvarstys susidariusią 
padėtį ir imsis visų priemonių 
kurios bendru sutarimu bus 
pripažintos būtinomis Susita
riančių Šalių teritorijų nelie
čiamybei užtikrinti.IV straipsnis

Lietuvos Respublika ir 
vietų Sąjunga pasižada drau
ge ginti Lietuvos sienas, ku
riam reikalui Sovietų Sąjun
gai suteikiama teisė savo lėšo
mis laikyti bendru susitarimu 
nustatytose Lietuvos Respubli
kos vietovėse griežtai aprėžtą 
Sovietų sausumos ir orinių gin
kluotų pajiegų kiekį Tiksli 
šios kariuomenės buvimo vie- 
ta ir ribos, kuriose ji galės bū
ti pastatyta, jos kiekis kiek
vienoje paskiroje vietovėje, o 
taip pat visi kiti klausiniai, 
kaip štai ūkinio, administraci
nio, jurisdikcinio pobūdžio ir 
kitokie, kylantieji ryšium su 
Sovietų ginkluotų pajiegų oši
mu Lietuvos teritorijoje pagal 
šią sutartį, bus tvarkomi at
skirais susitarimais.

Šiam tikslui reikalingi skly
pai ir pastatai Lietuvos Vy
riausybės bus teikiami nuo
mos teisėmis prieinama kaina.

V straipsnis
Grasant užpuolimu Lietuvai 

ir SSSR per Lietuvos teritori-

So-
VI straipsnis

Abi Susitariančios Šalys pa
sižada nesudarinėti bent 
sąjungų ir nedalyvauti 
cijose nukreiptose prieš 
iš Susitariančių Šalių.

VII straipsnis
Šios sutarties įgyvendinimas 

jokiu budu neturi paliesti Su
sitariančių šalių suvereninių 
teisių, ypač jų valstybinės san
tvarkos, ekonominės ir socia
linės sistemos, karinių priemo
nių ir, bendrai, nesikišimo į 
vidaus reikalus dėsnip.

Sovietinių sausumos ir ori
nių ginkluotų pajiegų buvimo 
vietovės (šios sutarties VI str.) 
visokiomis aplinkybėmis pasi
lieka Lietuvos Respublikas te- 
■ritorijos sudedamąja dalimi.

kurių 
koali- 
vieną

Birštonas turtingas minera- 
liškų vandenų šaltiniais, tin
kamais gydymui tūlų ligų, to
dėl čia yra kurortas, kurį va
saros metu lanko daugybė žmo
nių.

Į Nemuną čia teko upelis va
dinamas Druskupiu, nuo to 
kad jo vanduo labai sūrūs.

Visą kurortą su minerališ- 
kais šaltiniais tvarko ir prižiū
ri Lietuvos Raudonasis Kry
žius. Sveikatai reikšmingiau
siais šaltiniais yra du: Birutės 
ir Vytauto versmės. Birutės 
šaltinio vanduo turi ypatybes 
purvo maudynėms, o Vytauto 
šaltinis taikomas gėrimui, nes 
jo temperatūra tarp 8 ir 9 lai
psnių Celciaus termometro nie
kad nesikeičia. Dėlto Vytauto 
šaltinio vandens gėrimui žmo
nės suvartoja didelę daugybę 
visoje Lietuvoje, net ir Latvi
joje. Yra daug ir kitokių šal
tinių čia, bet visus juos ir jų 
vandens ypatybes apipasakoti 
imtų perdaug laiko.

Birštonas žiemos metu be
veik tuščias, bet vasaromis jis 
knibždėte knibžda nuo suvažia
vusių žmonių daugybės; žmo
nių suvąžiuotų dar daugiau jei 
per Nemuną butų nutiestas til
tas, kurio dabar trūkstant, 
daugelis nuklysta į kitas apy
gardas aplinkiniais keliais.

Ties Birštonu Nemunas la
bai susisukęs į kilpas. Savo 
krantuose bei vagos dugne tu
ri nemažai kreidos sluogsnių, 
kuriuos lengva pastebėti kada 

į patvinęs Nemunas ardo savo 
krantus, ypatingai pavasario 
metu, kada vanduo pakyla, ta
da griūvanti krantai aiškiau- 

i šia parodo 
klodus.

Birštono 
pasirūpino 
Bartuševičius, 
gyvenęs dvarininkas, kurio lau- 

; kuose buvo septyni šaltiniai, 
; kurių plotas su 17 hektarų že- 
’ mės tada priklausė Vilniaus 
j konsistorijai su nuomos teisė-j 
j mis, todėl su 1861 metu ten j 
Įsikūrė 18 gyvenamų namų ir i 
su tuo prasidėjo miestelio ku- 

I rimasis.
Dabar Birštono miestelis, 

kaipo jaunas, yra menkas, nes 
jokios pramonės nei išdirbys- 
tės susikurusios nėra. Kiek 
žmonių jame yra, tie gyver.a 
vien pelnydami iš vasaros me- 

j tu suvažjuojančių žmonių, ku- 
! rių prisirenka ne vien iš visų j 

gali-1 Lietuvos kampų, bet ir iš už
sienių. V. S. Jokubynas.

i

net ir Rusijos 
III.
Birštone slėpė-

i

gyventojų ge-

¥

DIRBAMA

I

♦

I

SIŲSKIT LAIŠKUS 
I LIETUVĄ!

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už ?1.0Q<

Juozą Urbšį, Užsienių Rei
kalų Ministrą,

Aukščiausios SSSR Tarybos 
Prezidiumas:

V. M. Molotovą, Liaudies Ko
misarų Tarybos Pirmininką 
ir Užsienių Reikalų Liaudies 
Komisarą, kurie įgaliotiniai, 
abipusiai pareiškę savo įgalio- 
jimus, rastus esant sudarytus 
tinkama forma ir reikiama 
tvarka, susitarė dėl štai ko:

I 
!

savo baltus kreidos

kurorto atidengimu 
pirmutinis Adomas 

netoli Birštono
I

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

—’lllllllllIlNlllllIilIlIllllltllfllllIllllllllllllllllIllinillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllii^:

STATĖ 
WINDOW SHADES

BRANGMENYS
Parduodame

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

Frank Cerne Jewelry Co.
6401 St. Clair Avenue

PAVEIKSLAI
Visoki šventi atvaizdai, rąžančiai, 
stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
sokių religiškų dalykų. (49)

I straipsnis
Lietuvos ir SSSR draugin

gumui sustiprinti Vilniaus ir 
, Vilniaus sritis Sovietų Sąjun
gos perduodami Lietuvos Res
publikai, įjungiant juos į Lie
tuvos valstybės teritorijos su- 

i dėtį ir nustatant sieną tarp 
Lietuvos ir SSSR pagal pride
damą žemėlapį, tačiau smul
kiau ši siena bus nusakyta 
pildodame protokole.

pa-

PAS MUS GAUSITE KALĖ
DINIŲ KORTELIŲ

HENNINGER’S 
8809 Superior Avė.

VIII straipsnis
Šios sutarties veikimo lai

kas dalyje, liečiančioje Lietu
vos Respublikos ir SSSR sa
vitarpinės pagalbos prievoles 
(str. II—VII), — penkiolika 
metų, tačiau, jei viena iš Su-

Švedų Amerikos Linijos lai
vai išplauks Į Gothenburgą su 
Lietuvos paštu šiomis dieno
mis:

Gruodžio 9 d. — Gripsholm,
Gruodžio 23 — Drottmng- 

holm.
Kalėdų ir Naujų Metų svei- , 

kinimo laiškai, Kalėdų dova
noms pinigai išsiųsti Gruodžio 
pradžioje, kurie pasieks Nev; 
Yorką prieš Gruodžio 9 d., nu
vyks į Lietuvą kaip tik Kalė
doms.

Skubėkit rašykit ir siųskit 
DABAR..

NUOLAT Al DIRBA PER 30 METU!
• Tai yra labai ilgas laikas bent kokiam bizniui. 
E et tai 
dirba dėl SOHIO.
darbininkų po 20, 
kaip turi Standard

nėra nepaprastas ilgumas vyrams kurie 
Mažai kompanijų turi tiek daug 
30 metų ir daugiau tarnyboje 
Oil.

draugavimas tarp kompanijos, 
publikos yra viena Įžymiausių

Tokis ilgų metų 
jos darbininkų ir 
Standard Oil Company ypatybių. Tai yra atspin
dys ištikimybės Standard Oil darbininkų savo įs
taigai ir kompanijos ištikimybė savo žmonėms.

Standard Oil yra tai susitikimo vieta Amerikos 
dvasios . . . nes Standard Oil yra tai susiėjimas i 
krūvą žmonių visų rasių ir tikybų; proga suteikia
ma kiekvienam sulyg jo paties su gabumų.

II straipsnis
Lietuvos Respublika ir

vietų Sąjunga pasižada teikti 
viena kitai visokią pagalbą, 
įskaitant čia ir karinę, Lietu- 

Į vos užpuolimo ar jos užpuoli- 
: mo grasymo atveju, o taip pat
SSSR užpuolimo ir užpuolimo 
grasymo per Lietuvos teritori- 

Į ją iš bent kurios Europos val
stybės pusės.

So-

I

Geresniam Jūsų Avalų 
Pataisymui

bandykit
GUILD SHOE REPAIR 

SHOP
7725 Superior Avė.

45 metai avalų taisyme.
Holt, Sav. (51)

THE Hoed’s Music House
Elektriški namams reikmenys 

ir Muziko* Instrumentai
Muzikos Mokykla. Specialės 
kainos Naujų Akordionu. Par
duodam lengvomis išlygomis.

1163 East 79th St.
HEnderson 0130

ĮI VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) i
S Išdirba m visokius užtrauksiąs (Shades) ir Venctian Blinds, nuo

pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom. 
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS. 

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.
H HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.
3uiiNiiiiiiiiiiiiinmiimnnmiiiiiiiiiiiiinmiiiiffliuiiiiiiiimiiitffliiiiffliimiiiiiiiiii-  
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j APDRAU
Mes es:-»n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- Ę 
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
z miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

1 P. P. MULIOLTS I
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

k

»

Visi šie dalykai 
savo patarnavimo 
per 70 metų.

pagelbėjo Standard Oil atlikti 
darbą atsakančiai ir ištikimai

SOHIO

THE STANDARD Oll CO. (OHIO)
Copyright 19?, The St«nd»rd OU Company [Ohie]

Kalėdoms Lietuviški Pyragai
i 
I

l!l

C. Pakeltis Vaistinė 
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

SEZONO PREKĖS
Visokiausių brangmenų dovanoms 
ir visokiems reikalams. Kainos 
visai žemos. Taisau laikrodėlius .

Mano deimantai pirmos rūšies.

D. D. HASKELL 
J e w ele r

Addison Rd. cor-. Wade Park 
ENdicott 2696 (51)

;;

25 METŲ PATYRIMAS 
PATALINIŲ DARBE

Mes specializuojam
Daryme

PLUNKSNŲ KĖ“^.
Re-Nu Renovating 

Service
6510 Lexington Avė.

HE. t!41

F.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Palūki Avė.) 

Užlaiko visokias namines ir im- 
portuotaa gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tST nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

I

NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

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

visada pRAšYirr NEW DEAL DUONOS 
Pristatom tiesiog | namus ir parsiduoda jusu maisto krautuvėse
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Darželiui Gaunam Naują Stovylą
Clevelando Lietuvių Kultūri

niam Darželiui yra pasiūlyta 
dar vienas paminklas-stovyla, 
kuri ateityje puoš musų Dar
želį. Tai yra ta didelė balta 
Lietuvaitės stotvyla, kuri pa
sitiko svečius ateinančius Į Lie
tuvos Paviljoną New Yorko 
Pasaulinę Parodą.

Stovyla yra apie 9 pėdų au
kščio, iš balto akmens, daili
ninko Mikėno gražus kūrinys. 
Kadangi dailininkas Mikėnas 
buvo valdžios išrinktas tą sto
vylą — Lietuvaitės simbolį — 
padaryti, ir į Pasaulinę Parodą 
Amerikoje siuntė, aišku kad

stovyla yra tinkamas meniš
kas kurinis ir Lietuvių Dar
želiui labai tiks.

šis pasiūlymas buvo patiek
tas Lietuvių Darželio Sąjungos 
susirinkime Lapkričio 26 d., ir 
visų dalyvavusių buvo vienbal
siai priimtas. Stovylos parve
žimą į Clevelandą turės apmo
kėti patys Clevelandiečiai.

šiuo pasiulymu ypač nusi
džiaugė Darželio veikėjos mo
terys. padarydamos pastabą 
jog Darželyje bus ir moteriš
ka stovyla, ne tik vyriškos.

Darželio veikianti komisija 
Į ima rūpintis tos statulos par- 
1 gabenimu.

I

i

i

l

Lankesi Kun. Zaikaus
kas

MIRIMAI

AUKOS VILNIEČIŲ 
ŠELPIMUI

Youth’s Forum
Traveling in our Lithuania

(Continued)

I

BY ANNA KARPIUS

6820 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

MEMBERSHIP 
DRIVE

Recreation Notės

Lapkričio 28 d. Dirvos re
dakcijoje lankėsi Kun. Kostan- 
tas Zaikauskas, prieš kelis me
tus buvęs Clevelando šv. Jur
gio parapijos vikaru. f 
metus laiko jis išvažiavo i 
tuvą paviešėti, o šių metų

, džioje gryžo.
Dabar, važiuodamas per 

velandą, užėjo į Dirvos redak
ciją pasimatyti. Kun. Zaikau
skas lankėsi apie Trakus, Vil
nijoje, ir papasakojo labai ma
lonių Įspūdžiu apie Lietuvišką 
jaunimą. Sako, Lietuvių jau
nimas yra kuogražiausias, ge
rai tautiškai išauklėtas, doras, 
moka padoriai linksmintis, ir 
kai suėjęs uždainuoja tiesiog 
žmogus turi tirpti klausyda
mas.

Jaunimas yra Lietuvos atei
tis, sako Kun. Zaikauskas, ir 
tiesiog gerėiasi kad musų tau
tos jaunoji karta taip gerai su
sipratus ir Lietuviška.

Kun. Zaikauskas prisilaiko 
Radom, III.

Antras Svečias Kunigas
Lapkričio 29 d. Dirvos re

dakcijoje buvo trumpai užsu
kęs Kun. S. J. Draugelis, iš 
Gary, Ind., žinomas Amerikos 
Lietuvių statistikų rinkėjas, ir 
“Pasiuntinio” leidėjas ir redak
torius.

Gryžta iš rytinių valstijų į 
vakarus, pasiryžęs dar užsuk
ti į Detroitą.

Naujos Gadynės redaktorius 
p. Stilsonas, iš Brooklyno, at
silankė Dirvos redakcijoje.

L “

Prieš 
į Lie- 

pra-

Cle-

I

I

t
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JUOZAS ULOZAS
Lapkričio 22 d. mirė Juozas 

Ulozas, 56 metų amžiaus, nuo 
1881 Reyburn road. Staigios 
ligos pagriebtas, skubiai pada
rytos operacijos negalėjo 
laikyti, ir 
traukė jį 
netikėtai, 
ankstokai 
siūlą.

Velionis

at- 
nelaboji mirtis iš- 

iš musų tarpo taip 
ir dar rodos gana 
nutraukė gyvybės

paėjo iš Padreskių 
k., Stakliškių par. Amerikoje 
išgyveno virš 30 metų, beveik 
visą laiką Clevelande.

Priklausė prie Dr. Vinco 
Kudirkos draugijos per 28 me
tus, 
tivus 
rieše 
budo 
karštus ginčus, 
sitikdavo

SVEČIAS Iš DONOROS
Lapkričio 25 d. Clevelande 

pas Praną Sadauską viešėjo 
Petras Masąitis, iš Donorą, Pa. 
Apsilankė K. Stonio valgyklo- j 
je, atėjęs į Dirvos redakciją 
užsirašė sau Dirvą, gavo dova
nų kalendorių. Sekmadieni ap- į 
žiurėjo Lietuvių Darželi.

Pirmiau buvo gana ak- 
narys, dalyvaudavo įvai- 
komisijose. Buvo rimto 
ir nesileisdavo Į jokius 

visuomet su- 
savo .pažystamus su 

malonia šypsą. Buvo gana dar
bštus, ir išauklėjo pavyzdingą 
šeimą bei susikūrė gražų gy
venimo lizdeli. Gaila kad po 
viso to triūso neteko jam kiek 
ilgiau pasidžiaugti.

Mėgo apšvietą, buvo ilgame
tis Dirvos skaitytojas ir rėmė
jas.

Paliko dideliame nubudime 
savo žmoną, Uršulę, dvi duk
teris, Stellą ir Adelę, ir sūnų 
Vincą, ir kitus gimines ir drau
gus čia ir Lietuvoje.

Tapo palaidotas gražiomis 
apeigomis Lapkričio 2 5d. La- 
keview kapinėse.

Reiškiu kuodidžiausią užjau
tą nubudusiai šeimai ir 
nėms.

Lai būna tau. Juozai, 
va amžinai ilsėtis šios 
žemelėje. A.

*9

gimi

leng- 
šalies 
M. P.

ČYŽIENĖ
mirė 

amžiaus,m.
Ona 
nuo 

Pašarvo-

• DARBAI Clevelande paki
lo ant tiek kad pasidarė dides
nės galimybės gauti darbus 
vyrams virš 40 metų amžiaus. 
Daugelis dirbtuvių jau nenori 
samdyti senesnio amžiaus vy
rų Į darbus.

i

ONA
Lapkričio 25 d. 

Čyžienė, 45 
16010 Parkgate avė.
ta buvo Della Jakubauskienės 
laidotuvių namuose. Palaido
ta Lapkričio 28 d. Pamaldos 
atsibuvo naujos parapijos baž
nyčioje. Paliko vyras, 
cas, ir sūnūs Stasys.

Laidojime pasitarnavo 
tuvių direktorė Della 
bauskienė.

Vin-

laido- 
Jaku-

UNION TRUST CO 
DEPOZITORIAMS I

Lietuviai kurie gausit savo 
pinigus iki šiol buvusius padė
tus Union Trust Company. esat 
prašomi atnešti juos 
Lietuvišką Banką, nes 
šit didesnį nuošimtį.

Depozitai Lietuvių 
yra apdrausti per 
Federal Insurance.

LIETUVIU TAUPYMO IR 
PASKOLOS DRAUGIJA 

6712 Superior Avė.

padėti į 
čia gau-

Banke 
valdišką

PADĖKA
Dr. Vinco Kudirkos 

gijos paminėjimo rengimo ko
misija dėkoja tiems pagelbi- 
ninkams kurie Lapkričio 19 d. 
darbavosi Lietuvių salėje laike 
paminėjimo. Darbavosi šie:

M. Čigas, M. Liutkus, F. Pe- 
čaitis, M. Micelis. J. Levickas, 
J. Miščikas, J. Vilčinskas, M. 
Micelienė, O. Brazaitienė, M. 
Adomaitienė.

Varde draugijos jiems' ačiū. 
Rengimo Komisija.

Drau-

Aukų rinkimas Vilniečių šel
pimui eina pirmyn. Pereita
me numeryje buvo paskelbta 
surinktų iš paskirų aukotojų 
$27, ir Aleko Banio $25.00, ku
rie sykiu sudaro $52.

Štai vėl būrelis naujų auko
tojų, prisidėjusių prie 
čių vargo palengvinimo: 
Dr. Jonas T. Vitkus 
P. J. Žuris 
Anne Alexander’ 
Vladas Malinauskas 
Apolonija Zalagubas 
Dr. F. Matulaitis 
A. M. Praškevičius 
J. Vilčinskas 
Juozas Bindokas 
Jonas T. DeRighter 
Justinas Miščikas 
Jonas G. Polter 
Jonas Ban šalis 
Superior Home Supply,

6401 Superior avė. 
Frank Chapas, Black Cat 

4058 St. Clair avė. 
Popovic’s O'd Bar,

2537 St. Clair avė. 
L. P. Baltrukonis Baccus 1 

2112 St. Clair avė. 
Red Raven Nite Club, 

1630 Pavne avė.
Belle Murphy’s Nite Club

1812 Payne avė.
Club Regai, 2115 Prospect

Viso šį kartą gauta $24.50 
Su pereitos savaitės 
Sykiu pasidaro
Alekas Banys, 

riaus pirmininkas, platina bi
lietėlius po 10c. Visi aukoto
jai gauna tų tikietėlių su savo 
auka. Jie geri gavimui jo do
vanotos $25 sumos.

Aukokite daugiau, kiti mies
tai mus Clevelandiečius pra
lenkia.

mor- 
bowl 
vvas 

in

Vilnie-

I

1.00 
Cafe

1.00

C;
1.00

1.G0

1.00 
avė. 1.00

52.00
$76.50

VVS. sky-

NAUJOS PARAPI
JOS ŽINIOS

Naujoje parapijoje rengia
ma “linen shovver”, įgijimui 
altoriui ir zakristijai reikalin
gų lininių padarinių.

Ta 4shower” atsibus parapi
jos salėje šį sekmadienį. Gruo
džio 3, nuo 3 vai. po pietų.

Užkviečiami atsilankyti kas 
tik tam prijaučia.

• GUBERNATORIUS Brick- 
er atsisako šaukti specialj val
stijos legislaturos posėdi tari
mui kaip pagelbėti, Clevelando 
ir kitų Ohio didmiesčių bedar
biams.

Clevelando Vaizbos Rūmai 
išsiuntė prašymus į 340 mies
te veikiančių firmų patariant 
imti į darbus tuos bedarbius 
kurie vienokiu ar kitokiu 
negali gauti pašalpos.

budu

VAŽINĖJIMAIS!
Julė ir Jurgis Salasevičiai 

kelias dienas praleido Detroite. 
Išvažiavo per Padėkų dieną, 
gryžo sekmadieni.

Ona ir Juozas Blaškevičiai 
Lapkričio 26 d. buvo išvažiavę 
į Pennsylvaniją, į laidotuves 
p. Blaškevičienės giminės.

F. ir P. Kundrotai buvo iš
važiavę į giminiečio laidotuves 
Moundsville, W. Va.

SUSIRINKIMAI

SUNDAY — AUG 14

It vvas a bright hot Sunday 
ning, vve bathed in the vvash 
to relieve a slight iteh that 
probably caused by the stravv
the matress, or perhaps the change 
in food or drir.king vvater, and 
then got dressed to go to church. 

dressed in a lovely 
bright blue that just 
sparkling blue eyes. 
helpful to us, lending 
see that we would

Katriute was 
šilk dress of 
matehed her 
She was very 
assistar.ee to 
make the best kind of a showing 
to all Ramygala, for afterall we 
were her guests irom America and 
she wanted to be proud of us.

In spite of the bright warm day 
’ ’ ' ’’ “ raĮn -la»_

our rain 
the kind 
package, 

Uncle Joe came in to 
iūe horse and wagon vvas 
fhis business of always 

a horse and vvagon ready 
you to town reminded me 
luxurv most people enjoy

had a feeling it might 
er iii tae day so we took 
coav.. v»-ith us, they were 

folJ up into a small
came 

and wagon

U.

ail(] SOOi* 
tell 
re a/. y. 
iiaving 
to 
of 
in 
To

take 
the 
America vvith their automobiles.
me it seemed the šame thing, 

it,vvas riding from your ovn door 
to the door of your destination. ■

There vvas a big crowd of people 
standing in front 
some vvere sitting on benches 
the shade of big trees in the cen- 
ter of the town that vvas more or 
less a small park. After ve park
eri our horse and vvagon and came 
eloser to the crowd vve could feel 
them all looking at us vvith euriosi- 
ty.

There vvere little groups of young 
girls and boys talking and smiling 
with the pleasure of seeing each 
other after being separated during 
the week of hard work on the 
farms that separated them, vvhile 
Sunday vvas their day and they al- 
ways got togetner vvhen they went 
to church. Everyone was dressed 
in their Sunday best, the girls m 
light summer colors and indeed a 
good man v of them wore šilk, per
haps not the best kind of šilk būt 
nevertheless it vvas šilk; the boys 
in suits that vvere not all perfeetly 
tailored and probably needed a 
little pressing, būt štili it vvas their 
Sunday suits and they felt all dres
sed up for the day. Best of all 
I am sure I did not see a single 
barefooted persons, even the little 
children vvith their parents vvore 
shoes. In fact many of the young 
ladies vvore vvhite sandais, as did 
our ovvn Katriute.

Another thing that attracted me 
vvas that onlv the older vvomen vvore 
kerchiefs, vvhile the younger vvomen 
and girls vvore eithęr vvhite or col- 
ored berets or hats that sure 
have been bought from a 
Some of the more practical 
or boys, or perhaps those who 
not afford shoes, vvore leather ___ _
that vvere vvrinkled at the ankle. 
and reached up to the knee.

It vvas all a pretty pieture for 
Bernice and me, for here vve vvere 
seeing in reality what our mothers 
alvvays told us about, except that 
since their time things have chang- 
ed some, and Lithuanian peasants 
have 
trend 
fabric 
shoes
Of course vve saw many many 
vvorking in the fields barefooted, 
būt that is again another story for 
vvork is vvork and hovv you look 
vvhen you vvork does not matter.

Soon vve had a group of friends 
and relatives around us and later 

of the 
Katriute

of the church,
in

mušt 
store, 

men 
could 
boots

urogressed vvith the modern 
to the extent that šilk is the 
for Sunday dresses, and that 
are a necessity on Sunday. 

we savv many
i n the fields barefooted.

SLA. 14 kuopos metinis su
sirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, Lietuvių sa
lėje, Gruodžio 6 d. Bus rinka
mas kuopos valdybos ir nomi- 
navimas SLA. Pild. Tarybos.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja savo metinį susirinkimą lai
kys ketvirtadienį. Gruodžio 7. 
Lietuvių salėje. Bus rinkimas 
valdybos 1940 metams.

Į

ly get it ^ack. for such a thing 
as a folding raineoat is rare in 
Lithuania, especially in Ramygala, 
and everyone knew about us being 
therg. The only answer vvas that 
perhaps a child who did not know 
what it vvas had picked it up, and 
so vve' teok Bernice’s loss vvith a 
hope and 
returned.

It vvas 
dc-parted 
to get home to vvelcome the guests 
for ' ' ~
and 
kind 
our 
pected rain earlier in the day būt 
it didn’t and the evening vvas 
feetly beautiful after the sun 
The young guests started coming 

;. some with their little horse and 
on bicycles, others 

soon the yard vvas 
filled vvith laughing happy young 
people. Sure eneugh there vvas tvvo 
musiciar.s, one vvith a violin and 
the other vvith an accordion, and 
the “Vakaruška” vvas 
on the grass under the 
moon; Bernice’s and my 
faster as vve vvatched 
and svving and stamp to 
of the polka. We just sat and 
vvatched them and talked to those 
vvho sat vvith us. The boys especial
ly talked to us vvith great respect. 
Finaliy vve vvere taken out for a 
dance, būt the dear boys handled 
and danced vvith us as, if vve vvere 
made cf brittle glass. There was 
no tvvirling and stamping, in fact 
I could feel hovv delicately he han- 
died his feel, alvvays on his toes 
to be sure. he vvould not step on 
mine. When the dance vvas over 
and the next one started and he 
took out his kaimiete friend, oh 
no! what a difference, they vvent 
around so svviftly and lightly, their 
feet hardlv touched the ground, 
deed I am sure he vvas not on 
toes vvorrying about her feet. 
After a vvhile vve vvarmed them 
ar.d made them dance vvith us 

and everybody 
most glorious

cuurage that it vvould be

late afternoon when we 
for Katriute vvas anxious

the evening party. Bernice 
1 vvere eager to see ho\v this 
of a gathering works, it i s 

first experience. We had

in.
wagons, some 
on foot and

i

|

i

I

ex-

per- 
set.

vve went to šit on one 
ber.ches in the shade. Our 
vvas busy getting around to her 
friends and we could see 
inviting them to the “Vakaruška" 
in the evening.

After church we stopped over te 
visit aunt Caroline. and again she 
had nevv fresh baked cookies and 
refreshments for us, cousin John 
even treated us to soda pop (cit- 
rinadas) bought from the store. 
ctherwise there alvvays is a home- 
made beverage.

All of a sudden Bernice realiz- 
ed that she left her little package 
with the raineoat on the bench in 
the park. Our hearts sank for it 
vvas such a lovely garment; it was a 
gift to her from a good friend in 
remembrance of her first trip 
Lithuania. She and cousin 
ran out to look 
they retumed alas 
comeone had picked 
Bernice almost cried 
-’ll the comnanv there resassured 
her not to vvorrv they vvould report 
’t to the and she vvould sure-

she was

for

to 
John 

it, būt when 
it vvas "one, 
it un. Poor 
būt John and

I
I
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ST. CLAIR RECREATION
The Boxing Exhibition vvhich vvas 

to have been held in the Tvvilight 
Ballroom on the fifth of Dec., has 
been indefinitely postponed. The 
reason is that the .date is too elose 
to that of other similar shovvs, 
given by other centers.

On the 20t’n of December, Mrs. 
Tarbert, the Svvimming Instructor 
at the center vvi’l eonduet a group 
of girls on a visit to the Shopping 
News Establishment. Ali girls in- 
terested in such a trip please get 
in tcuch vvith Mrs. Tarbert as soon . 
as convenient.

The Junior Aviation unit of St. 
Clair Recreation Center is now seek- 
ing competition from other nearby 
groups. If your unit is interested, 
please drop a post card or other- 
vvise communicate vvith Mr. Harry 
Piteher in care cf St. Clair Rec
reation, 6250 St. Clair Avė. He is 
the instructor in charge of the Club.

Luther Paddock.

The Junior Lithuanian Study 
Group, vvith ages varying from 13 
to IS years of age, have formed a 
group that study the cultural side 
of the Lithuanians. Also the mem
bers write to various • students in 
Lithuania and »the latest corres- 
pondent has received a letter vvhich 
telis all about the latest develop- 
ments during the Vilnius return’ng 
back to Lithuania, Also most of 
the members participate at the big 
school at Goodrich Hall, E. 31st St. 
studying the Lithuanian language, 
history, poetry and music. 
sessions take place from 
every Saturday afternoon. 
structors are Mr. Joseph 
Mrs. Thomas and Mrs. P. .

-Instruction is free.
So far the Group has performed 

at several funetions and vvere very 
well received. Sunday, at the me- 

i mariai of Vincas Kudirka, several 
.members of the school placed a 
wreath at his monument. This vvas 
a gift from the Kudrika Society 
in commemoration of his birthdav, 
plūs the Society’s inoculation.

To belong to the Junior Lith
uanian Study Group, one does not 
have to be a Lithuanian, only the 
urge to knovv Lithuanian music, 
dances and language is necessary. 
Dues are very small — five cents 
a month. .Meetmgs take place every 
three weeks. All those vvishing to 
join please come to our next meet- 
ing to be held at Lillian Vilčins
kas’ home, 10312 Vale Avė., Cleve- 

' land, at tvvo o’clock, Sunday after- 
I noon, Dec. 3rd.

These
2 to 4 
The in- 
Bendler, 
J. Zuris.

l

on. Danci'ng 
smiling big 
hearts beat 
them tvvirl 
the rhythm

in
kis

up 
the

šame sprightly vvay 
including us had. 
evening.

Our uncle Joe was 
vvith his home made 
riute had prepared 
(though vvhen she prepared it is 
štili a mystery to me) and it was 
a perfect evening, just as good as 
any vve spent in the Metropole on 
the shinv floors. Here the grass, 
and sand rugged footing added to 
the joy of it all. vvhile overhead the 
silvery moon shined brightly and 
refleeted our happy smiles. In be- 
tween dances we sang old folk 
songs that echoed far off bevond 
the horizon of green pines and 
fields.

It vvas a sad hour when the many 
guests began to denart, and to 
make it lašt just a little longer vve 
elimbed into their wagons and rodė 
vvith them dovvn that lovely lane 
vvith the blossoming phlox on eith- 
er side. that vvere just as bright 
in the moonlight as they vvere dur- 
mg the dav, and out into the road, 
all of us sintring farevvels. Then 
we vvould hurrv back and do it 
over again vvith the others until 
the lašt ones vvere gone. Cousin 
John vvas vvith us ever1’ minute, 
he is so tall and strong and vvas 
handy in lifting us into the vvagons 
and again helping us out, and now 
when vve , retumed after the 
had gone vve induced John to 
main over night for this vvas 
lašt dav as vve mušt be on 
vvay to Pasvalys to visit John 
trauskas’ parents, as I had promis- 
ed before vve left home. 
vvell

a

most generous 
'oeer and Kat- 
plenty to eat

4

lašt 
re- 
our 
our 
Pe-

John is 
known and liked in Cleveland. 

(To be continued)

“Cloud Hoppers” 
Air Rače

air-The “C’oudhoppers,” a medei 
plane club of Lakevvood, is about 
to begin a theoretical eoast-to-eoast 
air race.

Of the 19 boys vvho comprise the 
club vve have tvvo Lithuanian boys 
who play a prominent part, they 
are Jack Brosius, commander and 
Leroy Rasgaitis a flight lieutenant.

The vvay the Club vvorks is that 
the boys fly their planes over the 
įveek ends and the number of sec- 
onds a ship stays up is recorded and 
,dded to the time of its other flights 
that day. When the flying time 
has been totaled, it is used to in- 
licate flights betvveen cities. Each 
week the entrants position will be 
located vvith colorėd pins on a1 
map of the United Statės. The i 
vvinner wi’l be the first person to : 
reaeh Nevv York from Los Angeles. ’

Formai Cleaners |M’
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

Kalėdiniai Laiškai
Dabar pats laikas siųsti i 

Lietuvą Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimus. Atsilarikykit į 
Dirvos Krautuvę, rasit gražia , 
Lietuviškų kortelių 
mui. Visos po 5c.

paširinki-
* \\

‘Professor Proposes’

This Sunday, Dec. ?rd., the Amer- 
ican-Croatian Pioneers, Lodge 663, 
are going to celebrate their 12th 
Anniversary in a “big vvay”.

There vvill be a Variety Program 
vvith the feature attraetion being 
a hiliarious comedy, entitled — 
“The Professor Proposes”. This is 
a three-acf comedy directed by 
Rudolph Widmar, with vvell-trained 
members cf the lodge taking part 
in the east.

Mike Pavlovic, vvill act as mas- 
ter of ceremonies, and he hereby 
extends an invitation to all his 
Lithuanian friends to droQ in at 
the Slovenian Auditorium tliis Sun
day afternoon and see a good play, 
vvell directed and performed, vvhich 
vvill be follovved vvith dancing. It 
is said that all the good-looking 
boys and beautiful girls are seen 
at these dances, drop in and 
come easily acęuainted.

be-

Paimam vis* darbį 
ii jūsų namq ir pri- 
atatom gatavą atgal.

Telefonuokit
9 Ag Ar> RnopnvR

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

I

i

J

Šautuvų Taisymas
Revolveriai ir visokių rūšių 

šautuvai. Kainos visai 
žemos. Kreiptis vakare

1213 E. 71 Street

NUOMAI KAMBARIS 
pavieniui vyrui arba porai be 
vaikų, ir garadžius. Lietuviš
koj šeimoj. Kreipkitės (49) 
J. Strimaitis. 9125 Kenmore 
avė. (prie Crawford rd.)

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas su 3 krautuvėmis, viskas 
moderniška, ant Broadvietv rd. 
ir Oak Park avė. Mėnesinės 
ineigos S250. Visada užimta. 

'Galima pirkti mažu įmokėjimu. 
Smulkmenų klauskit 5251 Dol- 
lof rd„ 2 iki 3 po pietų._____

! EVA’S I

i

i

Variety Club Reminder
Just a few lines as a lašt re

minder — SATURDAY, DEC. 2nd 
is the date of the Variety Club 
Boys’ Annual Dance.
knovv it’s Guenther’s ten piece or
chestra and that it’s being held at 
the Slovenian Auditorium, so just 
don’t forget to come.

Į

You already

Dry Cleaning |
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919Tinkamiausios Dovanos
KIEKVIENAM - ŽEMOMIS KAINOMIS

*
* •i-

Duokit Vyrams tokias dovanas kurias Įvertins

Marškiniai 
šilkinis kaklaraištis 
Gražus kaklinis 
Pora pirštinių 
Vilnonis sveteris

Mes duodam ir

Setas naktinių pažamų 
Skrybėlė ar kepurė 
Pora gerų kelnių 
Union Suit apatiniai 
Diržas ar petnešos

išeičiam Eagle Stamps

THE KRAMEI! & REtCH CO
7010 Superior Avenue

’SSr’Dvejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės

CREDIT!
Dental Platės

10-15
Weeks to Pay

i

" •

X-Ray
Bridges 
Fillings 
Extractions

PUtcs Repai red 
Whi1e You Wait

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

20
Down

Week
Pav a Little 
a Little Each

No Interest 
Carrying Charite

Dentist
HEnderson 3157

f

'8*5-

assistar.ee

