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Pranašauja Darbingus 1940 Metus
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

JOHN L. LEWIS, CIO. 
prezidentas, išleido įsaky
mą savo unijos organizato
riams pradėti visu smar
kumu atitraukti statybos 
industrijos darbininkus iš 
Am. Darbo Federacijos į 
CIO. Tą darbą varyti įsa
ko neatsižvelgiant į jokias 
kliūtis.

Taigi, prasidės skaldy
mas stiprių statybos ama
tų unijų.

DETROIT. — Fordo au
tomobilių dirbtuvėse Kali
fornijoje federalė darbo ta
ryba įsakė grąžinti 275 iš 
darbo paleistus darbinin
kus, kurie pernai streika
vo.

VOKIETIJOS laikraščiai 
prieš Tautų Sąjungos po
sėdžio įvykimą grąsino ne
kariaujančioms šalims ne
dalyvauti Tautų Sąjungos 
posėdyje kur bus spren
džiama Rusijos užpuolimas 
Suomių, nesą tuomi tos ša
lys išstatysią pavojun savo 
neutralumą.

PRANCŪZIJOJE įvesta 
uždraudimas parduoti ir 
valgyti mėsą tam tikromis 
savaitės dienomis viešose 
valgyklose, tikslu taupyti 
mėsą. y

Iš Amerikos šimtai Suo
mių išvažiavo atgal j savo 
tėvynę, sakydami gryžta 
“nužudyti po keletą raudo
nųjų” jų šalies užpuolikų.

ITALIJA, sakoma, gau
siai remia Suomiją kariš
kais lėktuvais. Pasirodys 
kad Italija stoja prieš Ru
siją taip kaip dėjo pastan
gas Ispanijoje nugalėti ko
munistų užsispyrimą Ispa
niją susovietint.

ITALIJOS Fašistų tary
ba savo posėdyje Gruodžio 
8 patvirtino savo militariš- 
ką sutartį su Vokietija ir 
nesikišimą į Europos karą 
dabartiniu laiku, bet kartu 
iškėlė Rusijai persergėjimą 
nesikišti į Balkanus.

5 -ŽUVO. Chipewa Falls, 
Wis. — Nusižudant bandi
tas Cameron padegė na
mus, juose sudegė kiti pen
ki jo šeimos nariai.

KINIJA vienatinė šalis 
kuri pareiškė priešinsis iš
metimui Sovietų iš Tautų 
Sąjungos. Priežastis ta
me: nors Kinija pati užpul
ta Japonų tokiu budu kaip 
Suomija užpulta Sovietų, 
tačiau Rusija duoda Kini
jai pagalbą jos kovoje su 
Japonija. Visokios kombi
nacijos valstybes vienaip 
ar kitaip jungia.

.ANGLIJOJ per tris mė
nesius karo nuo trafiko ne
laimių užmušta apie 3,000 
žmonių, patamse važinė
jant.

Suomiai Sumuša Rusus
Helsinki, Gruodžio 14. — Suomių kariuomenės da

lys atstume Sovietų užpuolikų kariuomenę į Rusų teri
toriją tarp 75 ir 90 mylių šiaurėje Ladoga ežero “su di
džiausiu pasisekimu”, padarydama Rusams didelių nuo
stolių. Suomiai sulaikė Rusų kariuomenės puolimus ir 
kitose ilgo fronto dalyse.

A- A’ A

Montevidęo, Urugvajus (Pietų Amerika), Gruodžio 
14. — Britų trys kariški laivai smarkiai apšaudė ir su
gadino Vokiečių geriausį karo laivą “Graf Spee”. šis 
laivas buvo užpuolęs juroje Britų karo laivą “Exeter”, 
bet tuoj atsirado kiti du Britų kreiseriai ir juros mūšy
je Vokiečių laivas nedalaikęs, sugadintas pabėgo j Mon- 
tevideo uostą. Apgadintas ir “Exeter”. Žuvo 30 Vo
kiečių. “Graf Spee” internuotas Urugvajuje.

ŠALIES 1NEIGUS PASIEKS 71 BILIJONĄ DO
LARIŲ, SAKO PULK. AYERS

A A A

SOVIETAI ATMETA
TAUTŲ SĄJUNGOS
SIŪLYMĄ TAIKY-

Cleveland, Ohio, Gruo
džio 12. — Pulk. Leonard 
P. Ayres, plačiai Ameriko
je žinomas ekonomistas ir 
redaktorius bankino žur
nalo, skelbia kad bizniai 
didumoje savo sričių bėgy
je 1940 metų pakils arba 
eis taip kaip eina dabarti
niu laiku.

Svarbiausios įtakos į biz
nius ir industriją bus Eu
ropinis karas ir artėjanti 
Amerikos prezidento rin
kimai.

Industrinės produkcijos 
laipsnis, kuris šymet yra 
105, pakils iki 110 ateinan
čiais metais.

Nacionalės ineigos, . ku
rios šymet bus 69 bilijonai 
dolarių, 1940 metais pakils 
iki 71 bilijono.

Žymiai pakils visoje ša
lyje statyba, automobilių 
produkcija, plieno darbai, 
orlaivių gamyba ir' tt.

Amerikos prekių ekspor
tas padidės, importai su
mažės.

Tokius tai pagerėjimus 
Ayer nusako 1940 metams.

DĖL KO SUOMIJA 
UŽPULTA

Helsinki, Suomija. — So
vietų Rusija užpuolė Suo
miją svarbiausia dėl to kad 
Suomiai nesutiko atiduoti 
Maskvai Hanko, “Suomiško 
Gibraltaro”. Rusai reika
lavo Hanko išnuomoti 30 
metų, ir ten įsteigti savo 
tvirtovę. Suomija sutiko su 
kitais Rusų reikalavimais, 
bet atsisakė užleisti Han
ko. Toliau deryboms ei
nant, sako Molotov parei
kalavęs kad Suomija par
duotų Rusijai Hanko su 
aplinkine teritorija.. Tas 
Suomius papiktino, jie ne
sutiko užsileisti, ir Mask
va pasiuntė savo raudoną 
armiją Suomiją “bausti”.

BRAZILIJOJ areštuota 
virš 100 komunistų ir su
imta daug jų amunicijos.

AUSTRIJOJE autobusui 
važiuojant nėr -geležinkelio 
bėgius užlėkė traukinis, 18 
žmonių užmušta.

TIS SU SUOMIJA

Geneva, Gruodžio 12. — 
Sovietų užsienių reikalų 
komisaras Molotov atsilie
pė į. Tautų Sąjungos Mas
kvai pasiųstą pakvietimą 
daryti paliaubas su Suomi
ja, pašiepdamas , buk “So
vietų vyriausybė nekariau
ja su Suomija, todėl Suo
mių šaukimasis Tautų Są
jungos pagalbos yra nepa
matuotas; Sovietų Rusija 
esanti ‘taikos . santikiuose’ 
su Suomių komunistų ‘vy
riausybe’, o tikroji Suomi
jos valdžia Helsinkyje at
sistatydinus ir neturinti 
teisės kalbėti Suomių liau
dies vardu”.

Tai yra hipokritiškas, be
gėdiškas didelės valstybės 
žaislas, tai siauraprotiš- 
kas nusapaliojimas lygsva
ros nustojusių diplomatų, 
kurie tokiu savo vaikišku
mu uždaro kelią kitoms ša
lims su jais rimtai kalbėti.

Tuomi Maskva atidarė 
kelią Tautų Sąjungai ir di
džiosioms valstybėms pa
smerkti Rusiją kaipo už
puolike ir išmesti iš Tau-j 
tų Sąjungos.

PASKANDINTA 221
LAIVAS

Londonas, Gruod. 13. — 
Iki šiai dienai nuo karo 
pradžios įvairiose nuo ka
ro paeinančiose jurų nelai
mėse paskendo jau 221 lai
vas, iš jų 119 Britų.

Anglai skelbia nuskandi
nę kelis submarinus.

BRITAI turi kokį tai 
naujai išrastą slaptą gink
lą kuriuo lengvai numuša 
Vokiškus lėktuvus užpuo
lančius Anglijos krantus.

POPIEŽIUS užgyrė Ita
lijos nusistatymą nesikišti 
į Europos karą. Taipgi 
pageidauja kad Italijos vy
riausybė darytų pastangas 
sutaikyti kariaujančias ša
lis.

SUOMIAI KAUJASI 
KARŽYGIŠKAI

Helsinki, Gr. -Suo
mių kariuomenės ir orlai
viai sutriuškino Rusų pla
taus užsimojimo puolimą, 
sunaikindami tris priešų 
batalijomis. Rusai atmuš
ti su dideliais nuostoliais 
atkakliam mūšyje 200 my
lių fronte nuo Karelijos 
sąsiaurio iki Tolvaparvi, 
75 mylios šiaurėje nuo La
doga ežero. Suomiai su
naikino daug Rusų tankų 
ir Rusai paliko šimtus sa
vo vyrų gulinčių Suomių 
pozicijose. Suimta daug 
Rusų karo medegos.

Netoli Loimola, priešai 
darė smarkius puolimus, 
bet Suomiai sako juos at- 
mušę.

Gruodžio 9 d., Suomiai 
nuskandino ir sunaikino 
600 Rusų kareivių susprog-- 
dinimu stataus kranto to-: 
limoje šiaurėje, kur Rusai 
bandė išlipti į Suomijos 
teritoriją.

Daug mažesnė Suomių 
kariuomenė veikia prieš 
200,000 Rusų armiją.

Suomių toks ilgas pasi- 
laikymas prieš Sovietų ka
riuomenę rodo Rusų men
kumą.

Dideli šalčiai, sniegai ir 
ūkanos miškuotoje ir kal
nuotoje Suomija sudaro to 
krašto nepažystančiai Ru
sų kariuomenei įvairius su
trukdymus.

Maskva pasiryžus siųsti 
pusantro milijono savo ge
riausios kariuomenės, tik 
tada tikisi Suomius nuga
lėti..

Iš ŠVEDIJOS praneša 
kad Sovietų vyriausybė su
šaudžius 21 karo lakūną 
už sabotažą ir atsisakymą 
pildyt įsakymų. Jie turbut 
buvo priešingi užpulti Suo
miją.

VENGRIJOJE įvyksta 
demonstracijos, kuriose mi
nios simpatizuoja Suomijai, 
smerkia komunizmą ir So- 

' vietus.
'■

ĮSTEIGĖ suomių 
“SOVIETUS”

Maskva, Gruodžio 1. — 
Užpuolę Suomiją, Sovietų! 
valdžios vadai atsisako su! 
ja daryti paliaubas, ir bei 
to dar greitomis įsteigė so
vietų valdžią Suomijai pa- 
rubež.io miestelyje Terioki, 
kurią remia ir garsina per 
visą Rusija, buk tai esanti 
“teisėta” Suomijos vyriau
sybė, su kuria Maskva ta
riantis!. Helsinkio Suomi
jos vyriausybė buk esanti 
“išversta” ir “nelegali”.

Ta nauja “vyriausybė” 
sutinkanti išpildyti visus 
Maskvos reikalavimus ir 
net prijungti Suomiją prie 
Sovietijos....

Tai vis melagystės kurio
mis nežinėj palaikoma Ru
sijos liaudis šeriama.

BRITAMS paskelbus jog 
suimdinės juroje Vokiečių 
eksportą, prieš tai užpro
testavo ir Suv. Valstijos. 
Britų vyriausybė pareiškia 
nusistebėjimą dėl tokio S. 
Valstijų pasielgimo. Sako, 
gal protestuota tik politiš
kais sumetimais, nes Ame
rikos laivai tuomi nepa
liečiami.

BRITANIJA praneša su
tinkanti parduoti Suomijai 
karo reikmenis ir amuni
ciją, jų kovoje prieš užpuo- 
likę Rusiją.

BREMEN sugryžo. Vo
kiečių laivas Bremen pra
slinko pro Britų sargybas 
Šiaurės juroje ir sugryžo 
į Vokietiją. Britų subma- 
rinas tą laivą juroje matė 
ir galėjo nuskandinti, bet 
laikęsis tarptautinių tai
syklių neskandint be per- 

! sergėjimo. Gi persergėji
mą darant iš apginkluoto 
laivo butų buvę pradėta 
šaudyti. Be to, Vokiečiai 
sako kad Vokiškas lėktuvas 
submariną nubaidęs. Ang
lijos spauda pradėjo smer
kti tokį “geraširdišką” pa
sielgimą, paleidimą Bre- 
men’o sveiko. ■

BLOKADA PRIEŠ 
SUOMIJĄ

Maskva, Gruod. 9. — So
vietų vyriausybė paskelbė 
pradėjus karišką blokadą 
Suomijos vandenuose. Ru
sijos karo laivai veikia pa
kraščiais užpultos Suomi
jos, ir Baltijos juroje. Ku
rie laivai neprisilaikys blo
kados bus suimami arba 
skandinami.

ITALIJAI pradėjus kad 
ir mandagiai pagrūmoti 
Stalinui kad nesidairytų į 
Rumanija, tikslu užgrobti, 
Sovietų vyriausybė prane
ša kad Rusija neturinti jo
kių užsimojimų prieš savo 
kaimynę pietuose.

NAUJOSIOS LIETU-
TUVOS VYRIAU
SYBĖS DEKLARA

CIJA

KAUNAS, Gruodžio 6. — 
Ministras Pirmininkas Merkys 
Seime perskaitė naujosios Vy
riausybės deklaraciją, kurioje 
pabrėžė kad audringais karo 
laikais pagrindinis Vyriausy
bės uždavinys yra išsaugoti 
tautos ir valstybės laisvę ir 
gyvybę. Tam Vyriausybė pa
sirinko tautos vienybės konso
lidacijos kelius ir seks valsty
bės santvarkos pagrindiniais 
dėsniais išdėstytais Valstybės 
Prezidento paskutinėje kalbo
je, tęsdama tautos ir valsty
bės stiprinimą ir skatindama 
draugingus tarpvalstyb i n i u s 
santikius juos rems atkakliu 
savo teisiu gynimu ir stropiu 
prievolių vykdymu.

Vyriausybė rūpinsis gausin
gais Vilniaus reikalais, palai
kys lito pastovumą, kels gamy
bą, rūpinsis biudžeto pusiau
svyra, mokesčių sistemos pa
tobulinimu, darbo našumo pa
didinimu, darbininkų gerbūvio 
ir krašto kultūros kėlimu, ge
resniu socialiniu aprūpinimu ir 
žemės ūkio klestėjimu, žemės 
reforma Vilniaus krašte, ir ki
tais reikalais kiek sąlygos leis. 
Seimas deklaracijai pritarė.

24-ti metai (24-th Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Lietuva Turi 2, 875,070 
Gyventojų

......

KAUNAS. — Centralinis 
Statistikos Biuras išleido spe- 
savo statistikos biuletinį, su- 
lyg kurio:

Nepriklausoma Lietuva tu
rėjo 52,822 ketv. kilometrų že
mės su 2,421,570 gyventojų.

Gavo Vilniaus miestą su 104 
i ktv. kilometrų ir 208,500 gy
ventojų, ir Vilniaus kraštą su 
6,552 ktv. klm. ir apie 249,000 
gyventoj ų.

Viso tuo budu dabar Lietu
va turi 59,478 ketv. klm. ploto 
su 2,879,070 gyventoju.

• Latvija turi 65,791 ktv. klm. 
ir 1,971,000 gyventojų.

Estija turi 47,549 ktv. klm. 
įsu 1,131,000 gyventojų.

•

SEIMAS priėmė įstatymą, 
kuriuo Vilniuje steigdamas apy
gardos teismas, ir Vilniuje, 
Švenčionėliuose ir Valkininkuo
se steigiami apylinkių teismai.

•

ATEINANTĮ PAVASARĮ 
numatoma pradėti Vilniaus 
krašte žemės reformą. Per 
žiemą bus renkamos žinios a- 
pie dvarus ir kt. stambias že
mės nuosavybes bei jų pri
klausomumą, o pavasarį bus 
pradėta žemės dalinimas. Į 
Vilniaus kraštą siunčiama daug 
matininkų, kurie ten per žiemą 
dirbs žemės reformai paruošia
mus darbus.

•

VILNIAUS krašte Lietuva, 
gavo 230,000 ha. miško. Miš
kingi plotai yra Pabradės, Bud
nikų .ir Naujosios Vilnios apie- 
linkėse. Metinė ataugintų mi
škų kirtimo norma yra 350,000 
kietmetrių, 3,500,000 /litų ver
tės. Be Vilniaus krašto, Lie
tuvoje buvo 893.733 ha miškų. 
Lietuvos miškų plotas turės 
1,123,733 ha.

•

KLAIPĖDOJE NYKU. Klai
pėdos uostas. paskutiniais lai
kais yra visai tuščias, preki
nių laivų per savaitę pasirodo 
uoste vienas - kitas. Karinių 
laivų taip pat labai mažai be- 
pasirodo. Patiriama kad Klai
pėdos celiuliozės fabrike tedir
ba apie 600 Lietuvių. Tilžės 
celiuliozės fabrike dirbą apie 
1000 ir Ragainės — apie 600 
Lietuvių.

•

BENDROVĖ ‘‘žuvis” Palan
goje steigia žuvų apdirbimo fa
briką, kuriam dalis mašinų at
gabens iš Klaipėdos, kur buvo 
panašus tos pačios bendrovės 
žuvų apdirbimo fabrikas.

•

VILNIAUS Lenkų delegacija 
pirmomis dienomis kai Lietu
viai inėjo į Vilnių, atsilankė 
pas Vilniaus valdytoją Antaną 
Merkį. Jis išklausė Lenkų de
legacijos išdėtus pageidavimus 
ir bendradarbiavimo dvasioje 
pasitarė visais Vilniaus mies
to ir srities gyvenimo klausi
mais.

Be to, A. Merkį aplankė Vil
niaus Karaimų ir Mohametonų 
delegacijos.

kito.se
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Dalis Ohio Lietuvių Atsiliepia į Prašymą —
MIRIMAI

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

PITTSBURGH Ohio Lietuviai — atėjo eilė 
mums prisidėti prie parėmimo 
savo brolių Vilniečių, kad jie

SLA. NOMINACIJOS
Tautinis Pilei. Tarybos Kandidatų Sąrašas

ŽILINSKIENĖ Elena, 63 me-
Gruo-

numa- 
nusta- 
žemės 
namų.

PITTSBURGHO miesto ma
joras ScuĮly susiduria su di
džiausiu finansiniu krizių mie
sto istorijoje pastarų metų bė
giu. Jis j ieško naujų būdų su
kelti daugiau pinigų ir žada 
padidinti taksus 20 nuoš.

1940 metų biudžetas 
tvta $25,671,290. Siūlo 
tvti taksus po 24.6 ant 
nuosavybės ir 12.3 ant

DEGANČIOS kasyklos ugnis 
išsiveržė iš žemės per 30 pėdų 
nuo Pittsburgho naujos mies
to ligoninės netoli Pitt Stadio
no. Norima gauti iš viešų dar
bų fondo $25,000 to požeminio 
gaisro užgesinimui, užtroškini- 
mu, užmūrijant visas skyles 
kad į tą anglies sluogsnį neįsi
gautų oro. Prieš pusantrų me
tų buvo susekta ugnis tiesiai 
po numatyta tai ligoninei vie
ta ir dėl to ligoninei 
rinkta toliau.

vieta pa-

W. Mar- 
vedybinio

NUSIŠOVĖ. Tūlas 
tinelli, po 12 dienų 
gyvenimo, nesutikdamas su sa
vo žmona, nusišovė Seventh 
Avenue viešbutyje. Prieš nu- 
sižudant jis įspaudė savo žmo
nai į ranką dvi revolverio ku
li pkas ir tuoj nuėjęs į vyrų 
kambarį paleido šūvius sau į 
galvą.

PLIENO DARBAI Pittsbur- 
gho srityje pereitą savaitę ėjo 
tame pačiame aukštame laips
nyje kaip savaitė pirmiau. Vi
si bizniai bendrai pakilo.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Vilniaus atgavimo džiaugs
mo harmonijon Detroito Lie
tuviai rengiasi pridėti savo ‘ 
akordą, surengdami masinį su
sirinkimą sekmadienį, Gruodžio 
17, Lietuvių salėje, nuo 5 vai. 
vakare. Nutarta pakviesti žy
mius kalbėtojus, būtent Michi
gan Universiteto Istorijos Pro
fesorių J. Stanton, Dr. J. Jo- 
nikaitį, Adv. J. P. Uvick, J. J. 
Smailį, p. Kratavičienę, P. Jo- 
Čionį, P. P. Moli, Kun. I. Bo- 
reišį ir kitus. Muzikali pro
gramą sudaryti pakviestas mu
zikas A.

į Choru. 
! Per 20 
Į jautėme
senos sostinės Vilniaus, ir 
laimė pasuko su mumis, 
nius gryžo Lietuvai, todėl 
rodykime pasauliui kad 
Vilnių mylėjom ne žodžiais bet 
širdimi, susirinkime Gruodžio 
17 dieną į Lietuvių salę tuks- Į 
tautinė minia, įrodymui kad 
Vilnius turi musų būti amži-. 
nai.

įžanga į salę visiems nemo-i 
kainai.

Į
Šį masinį susirinkimą ren- j 

gia bendromis jiegomis SLA. i 
200 ir 352 kuopos. Tikime jog I 
šių organizacijų nariai ir vist 
Detroito Lietuviai musų pa
kvietimą išpildys.

Rengimo Komisija.

Kvedaras su Dailės

PENKI UŽMUŠTI. McDo- 
nald, Pa. — Gryžtant automo
biliu iš maldų sueigos namon, 
patekę po traukiniu užmušti 5 
asmenys, automobiliui užvažia
vus ant geležinkelio bėgių.

ANGLIES PRIKASĖ PER
DAUG. Scranton, Pa. — Pra
dėjus smarkesnį anglies kasi
mą šį rudenį, Pennsylvanijoje 
prikasta anglies tiek daug kad 
turėjo sulaikyti darbus ir ar
ti 100,000 darbininkų laikinai 
paleista.

SEIMAS PADIDĖS
VILNIEČIAIS

KAUNAS. —- Dabartiniam 
Lietuvos Seimui buvo išrinkta 
49 atstovai. Atskyrus nuo 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, iš
ėjo iš Seimo trys Klaipėdiškiai 
atstovai,

Dabar 
Vilniaus 
500,000 
po 1 atstovą nuo 50,000, numa
toma kad seimas padidės de
šimčia atstovų.

Dabartinio Seimo kadencija 
baigiasi 1941 metais. Seimas 
buvo rinktas 1936 metais. Kol 
Vilniaus kraštas bus visiškai 
administraciniai sujungtas su 
visa Lietuva, tai yra kol bus 
išaiškinta, tame krašte esančių 
asmenų- pilietybė ir kt., turės 
dar praeiti kiek laiko, taigi ir 
rinkimai į Seimą Vilniaus kra
šte dar neįvyks taip greit.

tat seime liko 46. 
gryžus prie Lietuvos 
kraštui su maždaug j 
gyventojų, skaitant

- -----

PAJIEŠKAU savo sūnų Po
vilą Kuisį, gyveno Nova Gra
nada, Sao Paulo, Brazilijoje. 
Iš Lietuvos Sartininkų p., Tau
ragės ap. Aš, jo motina, atvy
kau į Š. Ameriką. Jei kas ži
notu kad jis miręs, prašau bū
tinai pranešti, ilgai negaunu iš 
jo žinios. Rašykite:

Eleonora Kuisienė 
17414 Neff rd. Cleveland, O. 

■■ U. S. A.

REIKALUI ATĖJUS
- Pilniausias pasirinkimas deiman
tų prieinamomis kainomis. Taip
gi pritaikom akinius ir taisome 

-laikrodėlius. Visokių brangmenų 
krautuvė. (51)

i

J e w e I e r
A. T. HUETER 

8513 Superior Avė.

galėti! greičiau atsigriebti, at-;. 
sistoti ant kojų, ir kartu su vi-! 
sa Lietuva gyventų bendrą I 
gyvenimą, išvien dirbtų musų j 
tautos ateities budavojime :it 
šalies laisvės . gynime.

Ateina Kalėdos — parody
kit savo džiaugsmą kad atga
vome Vilnių, parodykit savo 
Kalėdų draugingą nuotaiką iš
tiesdami savo 
savo broliams

Skirkit savo
ir draugijos.

pagalbos ranką 
užjūryje.
aukas pavieniai

Paskiausiomis žiniomis, au
kas suteikė šie Ohio Lietuviai:!

metų mes Lietuviai 
skriaudą, ilgėjomės 

štai
Vil-
pa-

mes

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

CHICAGO, III

$25,000 LIETUVAI
CHICAGO, III. — Lietuvos 

žydų Federacija Chičagoje nu
tarė sukelti Vilniaus ir kitų 

į Lietuvos miestų žydams šelpti 
Į $25,ooo: ’ ■:
i Lietuvos ' žydų; Federacija

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Y. — Jono 
Radio Bal- 
Baltijos ir 

filmų,

metų, 
Cleve-

Iš DAYTON, Ohio, 1 praneša į
kad ten SLA. 105 kuopa įr na-; iaike savo specialę konferenci- 
riai sudėjo $30 Vilniečiams. ja Lapkričio 26 d.,

' . t . . | ■ . 7 ‘ ■ . . .

VOUNGSTOVVN O SLA viešbutyje, konferencijoje da- 
175 kuopa ’’ ’ $10.00 Į virš ŽOO žydų^ kaipo at-

CLEVELANDE darbuoj a s i 
rinkdamas tam tikslui aukas 
buvusio VVS. skyriaus pirmi
ninkas Alekas Banys,, kuris iš 
savo kišęniaus paskyrė $25.00 
leidimui išlaimėjimui, ir visi 
kas perka bilietėliu turės pro-.i ! gą prie tos dovanos gavimo.

i KITI Clevelandiečiai aukojo
j stambiomis aukomis: 
į BENIS DOVIDAVIČIUS —
Į $25'00. >T-
j CL. LIET. MOTERŲ RATE
LIS -

Dr.
K.

- $5.00.
J. T. Vitkus

S. Karpius

to, Clevelando

Hamilton

I stovai ir svečiai iš 40 jų drau-
Konferencija buvo labai, 

ir entuziastinga — pri- 
jautrias rezoliucijas Vil- 
atgavimo, Lietuvos Pre-

gyva 
ėn;ė 
niaus 
zidento sveikinimo ir nelaimin
gų žydų šelpimo reikalu.

Konferenciją sveikino ir apie 
Lietuvą bei Vilnių kalbėjo Lie
tuvos konsulas P. Daužvardis. 
Ji pristatydamas kalbėti, kon
ferencijos pirmininkas 
kė daug 
Lietuvai,

išreiš- 
gražių komplimentų 
užakcentuodamas tai 

kad. Lietuva dabar, yra
gi ogiausia žydams šalis 
po j e.

Konsulas savo kalboje

Alfonsą^ 
atsilankė

Buvęs Akronietis 
Kupris iš Detroito 
pas savo brolį Kazį Kuprį, at-į 
vežė jam ir jo žmonai gražią J 
Kalėdų dovaną, ir trumpai pa
viešėjęs gryžo namon.

P-lė K. Gaškaitė Gruodžio 9 
d. apvaikščiojo savo gimtadie
nį. Ją pasveikinti atsilankė 
skaitlingai jos draugų ir drau
gių jaunuolių.

Bronius Algirdas išvažiavo į 
Kaliforniją, kur įstojo į or- 
laivininkystės mokyklą. Jisai 
yra pavyzdingas jaunuolis, ge
ras muzikantas. Linkini jam 
geros kloties jo mokykloje.

Apsivedė Gustas Gervis su 
p-le Lena Moskaite.

Prie viešų valdžios darbų 
ne visi atleisti darbininkai tė
ra šaukiami atgal dirbti. Tie 
kurie nedirba, gauna iš miesto 
valdžios
Pašalpą teikia i

Gumų dirbtuvėse darbai 
na gerai.

Kurie Akromeciai 
lankyti į Dirvos 
pasitikimo balių 
rūpinti išanksto 
kietus. Dirvos 
riai vieną tikietą gaus
karnai, 
kės iio 
■sciau.

$5.00
. $5.00

Lietuvių 
imtynes,

Be
Vaizbos Butas rengia 
sekmadienį, Gruodžio 17 d., ku
rių visą pelną skiria Vilniečių 
apdovanojimui Kalėdoms.

• - 
Kas daugiau — kas greičiau, 

neraginamas, imkit, skirkit sa
vo auką ir siųskit kur tik ge
riau patinka:

DIRVOS redakcijai; (6920 
Superior avė., Cleveland, Ohio)
arba:

Lithuanian Consul GeneraI 
16 West 75th St.

New York, N. Y.

Li thuanian Consulate, 
‘ 100 E. Bellevue

Chicago,
PI.
UI.

YOUNGSTOWN

nors ir mažą pašalpą, i 
ir pavieniams.! 

ei- i

nori atsi- i 
Naujų Metų, 
privalo pasi

gauti sau ti-1 
prenumerato-1 

nemo- i
daugiau norėdami mo- • 
25c užsisakydami auk- j 
Tą patį vakarti atva-; 

žiavę į balių, prie durų visi tu- i 
rėš mokėti po 35c. Kalnas.'II 

i

i

3&C.

AKINIAI ir Taisymas
Pritaikom akinius, juos taisom. 
Turim visokių brąiigmeniĮ ir 
deimantų. (51)

I)R. HAROLD HARDING
OPTOMETRIST

7112 Lorain Avenue
WOodbine 3072

LO-EL Dress Shoppe
1163 EAST 79(1) ST.

Dressmaking 
Alterations 

Hosiery — Lingerie 
Notions

Užkviečiame Lietuves užeiti 
ir pamatyti sau naudingų 

reikmenų.

SLA. KUOPOS BALSAVIMAI

j Gruodžio 10 d. įvyko SLA. 
157 kp. susirinkimas ir Centro 
Va’dybos nominacijos, 
nacijose balsų gavo

Bagočius
Laukaitis 
Miliauskas
J. Mažukna
V. A. Kersevičius
VI. J. Vinikas
Zablackas
Gugi s
J. J. Bačiunas 
žebrys

Mockus
Mikužiutė
Brazauskas

o
O.

E.
J.
Smulkštis
Michelsonas
Stanislovai! j s
Biežis
Graičunas
Manoma kad iš 

lietaus mažai narių
man atsilankė, vienok kuopa 

' nutarė svarbių ir naudingų da- 
rengti paminėji-

Nomi- 
sekančiai:

1
20

2
: 6
17
21

1
2

20
1

21
2

21
.1
1
2

18 ' 
oč> 

priežasties 
susirinki-

lykų: nutarė
mą Lietuvos Nepriklausomy- 
l ės 22 metų 
skyrė šias aukas:

Vilniečių šelpimui
Liet. Kambariui

burgho universitete

sukakties, ir pa-

$10.00
P'itts-

5.00
Kuopos Narys.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

drau- 
Euro-

• BROOKLYN, N.
Valaičio Lietuvių 

sas rengia rodymą 
Skandinavijos kraštų
tarpininkaujant švedų Ameri
kos Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjui VI. Mučinskui. Rody
mas bus tris vakarus: Gruo
džio 15, 16 ir 17, Lietuvių Pi
liečių Klube, 280 Union Avė.
• CHICAGO, III. — Lietuvos 

žemės Banko viršininko p.
Vailokaičio dukterys atvyko į 
Chicagą Gruodžio 6, per Ita
liją, čia tūlą laiką pagyventi, 
dėl pakrikusio Europoje susi
siekimo.

tų, mirė Clevelande, 
džio 3 d.

AMBRAZIENĖ Ona, 77 
mirė Gruodžio 5 d.,
landė. Paėjo iš Suvalkijos.

MARTINAITIS Juozas, 54' m. 
amžiaus, mirė Gruodžio 1. 
Dayton, Ohio. — Zapyškio 
par. Amerikoje išgyveno 32 
metus. y

NORBUTAI, Antanas ir Pra
nas. Pranas mirė Spalių 27 
d., Antanas Lapkričio 27 d. 
Gyveno North Brookfield, 
Mass.

LITVINAITĖ TERESĖ 
amžiaus, mirė 
Tamaąua, Pa.

PAIČIUS Teklė 
pusamžė, mirė

—Bededant žieminius langus 
Antanas Gudaitis nukrito nuo 
kopėčių ir užsimušė.

__ d, 22 m.
Gruodžio 22,

EALONYTĖ Joana, 2Ų2 metų, 
mirė Lapkričio 26, Lee Park, 
Pa.

ŠUMLINSKAS Adomas, mirė 
Lapkričio mėn., Mahanoy Ci- 
ty, Pa. Amerikoje išgyveno 
50 metų.

BURBA Jurgis,
rė Gruodžio 2 
L. I. N. Y.

BANIS-Bobinson 
amžiaus, mirė 
Scotch Plains,

LINDA Antanas, 57 metų, mi
rė Lapkričio 30 d., Kings- 
■ton, Pa.

BABILAS Vincas, mirė Gruo
džio 3 d., Pittston, Pa.

ZABELSKIENĖ Marė (Svidu- 
kė), pusamžė, mirė Gruodžio 
1 d.,.Chičagoje. — šakių ap., 
Lukšių par., Pėtriškių kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

59 metų, mi-
d., Bentivood,

Adelė, 32 m.
Gruodžio 3 d.
N. J.

s

26 me-

pusam- 
d., Chi- 
ap., Pa-

nupie
šė Lietuvos teisingą politiką ir 
jos dabartinę padėtį, Lietuvių 
tautos įgimtą tolerantiškumą 
ir taikingumą bei norą su vi
sais geruoju; .gyventi ir visus 
lygiai bei teisingai traktuoti. 

Konferencijos p i r m ininkas 
dėkodamas konsului už kalbą 
tvirtai pabrėždamas pareiškė: 

‘Tonas Konsule. . . . malo
nėk perduoti musų sveikini
mus Lietuvos Respublikos ge- 

ir išmintingam Preziden-

• DETROIT, Mich. — Lapkri
čio 26 d., Dailės choras po 

padovyste A. Kvedaro pastatė 
operetę “Kaminakrėtis 
lunininkas”. Publikos
kė daug. Nuo to laiko kaip p. 
Kvedaras pradėjo vadovauti 
Dailės chorui vietos komu-na- 
ziai, pradėjo dergti 
vėdėją taip ir patį

ir Ma- 
atsilan-

kaip choro 
chorų.
J. — Lap- 

> širdies li-
e HARKISON, N.

kricio 28 d. nuo
gos mirė jaunas Lietuvis ku
nigas, Antanas Bubąs, vos 26 
metų amžiaus.

tam j r išmintingam Preziden- 
tui Antanui Smetonai ir. pra
nešk jam kad mes, Chičagoje 
gyveną Lietuvos žydai Lietuvą 
visuomet mėlyjome, mylime ir 
ją remsim kaip materialiai taip 
nioraliai

Šitam pareiškimui 
ditoriją 
pritarimą atsistojimu ir rankų 
plojimu.

Lenkijos žydų Federacijos 
atstovas sveikindamas konfe
renciją atkreipė klausytojų dė
mesį į tai kad Lietuvos žydai 
yra laimingiausi būdami demo
kratinės ir tolerantingos Lietu
vos vaikais, su kuriais dalyvau
jąs ir jų Tėvynės demokratiš
kas konsulas. Jie, esą, jau gy
vuoja 32 metai, o Lenkijos 

i konsulo savo tarpe dar nėra 
j turėję.
I Konsulą Daužvardė išlydė-, 
jus, tuoj buvo priimtos dvi re-j 

i zcliucijos: viena Lietuvos Pre- Į 
! plentui, o kita aukų reikalu. 
; Lietuvos žydai Chicagoj ža- 
I da savo kvotą 25 tuksiančius 
t detariu sumoje išpildyti auko- 
! mis ir parengimais.

Lietuviai turėtume imti 
žydų pavyzdį. G.

i

i

*

$30 VILNIEČIŲ ŠELPIMUI

ir visaip kitaip.”
visa au-

išreiškė griausmingą

iš
R.

• KINIEČIAI turi plačiai 
plitusi prietarą buk 
jie nuirs, jie turės išgerti vi
są tą vandeni kiek išgėrė bū
dami gyvi.

• GUMAS yra taip pritaiko
mas prie visokių dalykų išdir- 
biino kad viena gurno produk
tų dirbtuvė panaudoja gumą 
dėl 30,000 skirtingų daiktų.

• JŪSŲ ENERGIJOS 60% 
gaunama iš 
gu 40 nuoš.
labai svarbu

I puojat butų

iš- 
kuomet

oro, o mažiau nėr 
iš maisto. Taigi 

kad oras, kuri kvė- 
tyras ir geras.

!

Gruodžio 6 d. SLA. 105 kp. 
įvykusiame susirinkime buvo 
apkalbėtas svarbus reikalas — 
prisidėjimas su pagalba bro
liams Vilniečiams. Nutarta iš 
kuopos iždo paaukoti $15. Dar 
keletas narių aukojo nuo sa
vęs, sekančiai: J. A. Urbonas 
— $5; Dr. Geo. Bložis $2; po 
$1: M. Pa u pa ras,
Ig. Guzauskas, F. Majauskas, 
A. Vilimaitis, Ag. 
kimi ė (ne narė).

V.

J.

Kavaliaus- 
Po 50c: K. 

Zr.ameneckas, V. Adomaitis, 
V. Adomaitis, A. Melašienė, K. 
Paulauskais.

Pinigai pasiųsti į Lietuvos 
Konsulatą Chičagoje.

Taipgi dar iš kuopos iždo 
! paaukota $5 Barney Communi- 
I ty įstaigai, kurioje yra globo
jami gamtos nuskriausti vai
kučiai. D. Rep.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone ■ 

534 Michigan A v. Dayton, O į

uinHiiiianiiniiigiiiiiiiiiiiiiiiiiinnifinin

SKAITYKIT
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tu^ ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

ir

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

(Geležinaitč),
Gruodžio 4,

Chičagoje. — Tauragės ap., 
Švėkšnos par., Inkaklių k.
Amerikoje išgyveno 
tus.

MARTIKONIS Stasys,
žis, mirė Gruodžio 3 
cagoj. — Ukmergės
girių par., Jaująsėdžių kai
mo. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

GUDAITIS Antanas, 52 metų, 
mirė Lapkričio 30 d., Chica- 
goje. — Grinkiškės p., Ku
biliūnų k. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

BONSEVIČIUS Martynas,
rė Lapkričio 28,. Plymouth, 
Pa.

TOBULAITĖ Marė, 18 m. j h- 
žiaus, mirė Lapkričio 28 d., 
Philadelpbia, Pa.

BALČIŪNIENĖ Mikalina, 45 
m. amžiaus, mirė Lapkričio 
20 d., Philadelpbia, Pa.

ANULEVIČIUS Vincas, 55 m. 
mirė Lapkričio 23 d., Phila- 
delpia, Pa.

DAUJOTIENĖ Lucija, 72 
amžiaus, mirė Gruodžio 
Philadelphia, Pa.

BUBĄS Antanas, Kunigas, 
metų amžiaus, mirė Lapkri
čio 28 d., Harrison, N. J.

AKELAITIS Mykolas, mirė 23 
d. Lapkričio, Baltimore, Md.

LUKPETRIS Stasys, mirė 27 
Lapkričio, Baltimore, Md.

LAZAUSKIENĖ
rė Gruodžio 3
Md.

DIŠKEVIČIUS
Lapkričio mėn.,
Pa.

AMULEVIČIUS A., mirė Lap
kričio m., Philadelphia, Pa.

KARDAUSKAS Jurgis, mirė 
Lapkričio mėli., Phinneyvil- 
le, Pa.

LAZDAUSKIENĖ Ona, 67 me
tų, mirė Lapkričio 28, So. 
Boston, Mass. — Akmenės 
par. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

PETRAITIS Kazys, 46 metų, 
' mirė Lapkričio 30 d., South 

j Boston, Mass. — Veliuonos
j par. Amerikoje išgyveno 25

metus.

MUSŲ VIEŠPATIES 
ANTRAS SUGRY- 

Ž1MAS

Mes Šv.prieteliai.

26

Veronika, mi
rt., Baltimore,

Juozas, mirė 
Shenartoah,

Brangus
Rašto tyrinėtojai randam Bib
lijoje parašyta kad musų gar
bingas Karalius Viešpats su- 
gryžta antrą kartą ant žemės 
nematomoje galybėje. Darbai 
Apaštalų 1 per. 10 ir 11 e.

Dievo žodis Biblija parodo 
kad Dievas turės savo Karalių 
ant Jo sosto ir Jo karalystė 
prisiartina, todėl Dievas nu
sprendė ir pareiškė kad turės 
ateiti pasauliui toks suspaudi
mas kokio dar nebuvo žinoma, 
nes tokio nėra buvę (Pranašas 
Dangeilas, 12 per.) ir tame 
vargų laike vardiška krikščio
nija ir visa velnio organizaci
ja turės būti sunaikinta, ir 
Kristus Jėzus, teisybės Kara
lius, pilnai užims valdyti ir pa
laimins visus žmones ant že
mės, ir kad jisai ateis antrą 
syk karaliauti, šv. Raštas liu
dija kaip ateis didysis Kara
lius jis prašalins žemiškas ne
teisybės karalystes ir įkurs 
teisingą valdžią — taip sako 
Viešpats per pranašą Danielių 
2 per. 44 e. Dienose šių kara
lysčių Dievas iš dangaus pa
kels karalystę niekad nesugai
šinamą ir Jo karalystė neteks 

i jokiems kitiems žmonėms: vi
sos šios karalystės sutrupės ir 

į išnyks, o liks ji viena.
Matot, brangus prieteliai: 

nuo 1914 metų gaišinama vi
sos karalystės, o Viešpaties 
musų Karalystė pasiliks amži
nai. Todėl matom kad šis tei- 

. singas karalius turi pribūti ir 
sugaišinti šias karalystes, ir 
Jėzus Kristus bus karalius ant 
viso pasaulio.

I Skelbia W. F. S. K. 1150 E. 76 
' st., Cleveland, O. (Skelbimas)

P. J. KEKSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairiem apdraudos-insurance reikaluose. '

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

i* • • . -
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i Nikodemas A. Wilkelis

S

i

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. W1LKELIS JURGIS ARRUCKAS

Sa ,’ininkas Vedėjas
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS
APIE SVIETO MAR-

NASTIS
arba:

Lietuviškiems kamunis- 
tams ateis Hari-kiri die
na jeigu Suomiai sumuš 

Sovietus!
Lietuviškiems komunis

tėliams šioje ašarų pakal
nėje pasidarė labai liūdna 
gyventi kai milžiniška Suo
mija paskelbė mažutei So
vietų Rusijai karą ir grasi
na užėmimu Leningrado ir 
Maskvos, o draugui Stali
nui grąso išvijimu atgal į 
Kaukazo kalnus ožkų ga
nyt.

Lietuviški draugučiai iš
sižadėjo ir savo tėvynės 
Lietuvos ir prakeikė savo 
motinas kam juos Lietu
viais pagimdė, o įtikėjo į 
Maskvos dievaičius, kurie 
jų akyse tapo visi šventie
ji ir pasaulio išganytojai.

Per metų metus jie kėlė 
Rusijos meškiną už uode
gos, norėdami jį užtupdyti 
visam pasauliui ant spran
do, o labiausia jų tėvynei 
Lietuvai, kad ji, laisvę pa- j 
žinus, vėl kuogreičiausiat, 
svetimų verge taptų — ir Į 
ne keno kito kaip tik Mas-! 
kviškių balvonų!

Bet nelaimė — kuo la
biau jie meškiną už' uode
gos kėlė, tuo jis labiau ėmė 
smirdėti — ypač po to kai 

suėj o 
“į po-

. nuleidę vaikšto jų sukvai
linti Lietuviški darbininkai 
— ir vis dėl vienos kvaily
stes — dėl to savo aklo, pa
šėlusio Įsitikinimo kad ko
kis ten Kaukazietis, kuris 
į Maskvą atėjęs pradėjo 
Rusus skersti, gali tuo iš- 
ganyt visą pasaulio darbi
ninkiją!

Ištiesų, ištiesų sakau aš 
jums: ateitų baisi diena 
musų Lietuviškiems kamu- 
nistams jei neduokdie tie 
milžinai Suomiai imtų ir 
sumuštų mažutę Sovietų 
meškutę....

Musų draugučiai imtų 
sau galą darytis kaip galvų 
netekę vištos: nuo stogų 
šoktų, per langus virstų, 
po traukiniais lystų, nuo 
tiltų į upes ristųsi, iš vi-i 
sų vaistinių nuodus išpirk
tų, ir tuo pjautuvu kuriuo1 
Stalinas grąso dabar savo! 
kaimynėms šalims, sau vi
durius paleistų — Japoniš
ką Hari-kiri pasidarytų!

Kas juos tokiais bepro
čiais pagimdė, gal būt ne
verti buvo Lietuvio vardo 
nešioti! Jeigu tokių durnų 
sutvėrimų musų tarpe nie
kas nebūtų priveisę, mes 
Lietuviai visi gražiai galė
tume savo tėvynę remti ir 
jos gerove rūpintis, niekas 
mums nekliudytų; galėtu
me ramiai tarp brolių Lie
tuvių tautinį susipratimą 
skleisti, nebūtų kam juos 
mulkinti ir išnaudoti!

Gal ir jų motinos, kurios 
šiądien dar gyvos, kurios 
mato savo tokius sūnūs ir 
dukteris dirbant savo tėvy
nės ir savo brolių - seserų 
išdavikišką darbą, apgai
lauja kad jiems gimus ne- 
parišo jiems po kaklu ak
mens ir neįmetė juos į so- 
dželką, prūdą ar Nemuną!

Kelione po Musų Lietuvą

STASYS - VILNIAUS 
BURMISTRU

smirdėti 
meškinas (Stalinas) 
su šešku (Hitleriu) 
ra”. . .„.

Tų dviejų gyvūnų smar
vė užteršė Europos ir Azi
jos dangų. Viena po kitos 
mažutės tautelės pradėjo 
nuo tų jų nuodingų “dujų” 
kristi, arba vėliausio išra
dimo dujakaukes užsimo
vę dar šiek-tiek vaikšto gy
vos, bet nežino ar ilgai.

Ale kaip ilgai tas bus? 
Štai atsirado amazonė Suo
mija, kuri rėžė buože per 
nosį už kišimą jos į Suo
mijos daržą!

Kaip ten Suomiai su tuo 
meškinu apsidirbs parodys 
ateitis —.bet man rupi pa
pasakot jums kaip atjaučia 
tą meškino “skausmą” mu
sų savi broliai Lietuviški 
kamunistėliai.

Jie Amerikoje laksto- zy
lioja kaip iš beprotnamio 
ištrukę kad štai va Suomi
ja užpuolė Sovietus — kas 
bus, vai kas bus....

Jų laikraštpalaikiai kas
dien dūsauja kad Suomių 
užpulta Rusija gali neda- 
laikyti, kad Maskvos carai 
gali galvas paguldyti, ir 
kad visi pasaulio darbinin
kai gali būti pražudyti....

Svietas dar nematė ir 
negirdėjo tokio susirūpini
mo ir susigraužimo kokį 
rodo musų kamunistėliai iš 
baimės kad Suomiai, už
puolę tą dvokiantį meški
ną, gali jo gailį išversti į 
kitą pusę!

Verkia - aimanuoja, kro- 
kodiliaus ašaras lieja jų 
dykaduoniai r e d a ktoriai, 
dūsauja jų ilgaliežuviai a- 
gitatoriai, susiraukę, nosis

VILNIUS, Gruodžio 10 d.— 
Pirmomis dienomis Lietuvos 
valdžia paskyrė naujus .„Vil
niaus kraštui pareigūnus ' iš 
rūpestingai atrinktų, gerai sa
vo ilgamete tarnyba užsireko
mendavusių Lietuvos valdinin
kų. Tai buvo padaryta tik to
dėl kad reikėjo skubiai lygia
grečiai su ateinančia kariuo
mene sutvarkyti Vilniją per 
prityrusius žmones.

Bet tikrieji Vilniečiai bus pa
laipsniui visi pašaukti į darbą.

Šiądien atėjo džiuginanti ži
nia kad ilgametis Vilniaus Lie
tuvių Tautinio Komiteto pir
mininkas, nenuilstamas kovoto
jas ir kankinys Kostantas Sta
sys paskirtas sostinės Vilniaus 
burmistru. Savaime supranta
ma jog jis pasirinks Vilniaus 
miesto savivaldybės 
jus ir bendradarbius 
Vilniečių.

Mes, Amerikiečiai, 
mės K. Stašio paskyrimu, o< 
Lietuvos valdžiai linkime atsi
kratyti nuo primesto mums per 
Vokiečių okupacijos laiką sve
timo pavadinimo — burmis
tras, 
kamesniu Lietuvišku 
pavyzdžiui kad ir — 
Tėvūnas”.

i
Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Lėlės Lietuviškais tautiškais rūbais atvaizduoja Lietuviškas 
Vestuves —5 Kaune.

I

rėžė, “gaila, bet Lietuvišku pa
pročiu reikalinga turėti paso- 
gos, o aš neturiu.”

Ir taip smagus vakaras pa
sibaigė, o musų mintys nukry
po į rytą, kuomet jau turim 
apleisti Pasvalį busu 6 valandą 
ir vykti į Panevėžį ir Kauną. 
Mudviem
Aldona ir Kazė atnešė mums 
abiem po puikią dovaną, ran
kom išmegstą pagalvę Bronei, 
o man komodei užtiesalą. -Aš 
buvau atidavus joms dovanas 
nuo Jono vakar, po rankinį 
laikrodėlį su jų vardais, ir ra
šomą plunksną Vytautui. Jo 
tėvui ir motinai buvo įdavęs 
pinigines dovanas. Jie visi bu
vo linksmi iš dovanų, o mudvi 
buvom linksmos su jais.

Eidamos gulti prašėm 
tikrai prikelti mus anksti 
kad paspėtume į busą.

(Bus daugiau)

jo vyresnis brolis, Albinas. Tė
vai vėliau sugryžo Lietuvon, 
Albinas užaugęs išvažiavo at
gal į Scrantoną. Vėliau pas 
jį atvažiavo Jonas, ir jie gyve
no kartu Scrantone apie metus 
laiko, iki nelaimėje anglies ka
sykloje kur jie abu dirbo^ Al
binas buvo užmuštas. Nuo 
šios tragedijos suiro p. Pet
rauskienės sveikata ir ji nie
kad negalėjo užmiršti savo žu
vusį brangų sūnų. Jie užsi
spyrė parvežti jo kūną į Lie
tuvą palaidojimui, ir tarp ki
tų dalykų kuriuos mes Pasva
lyje matysim yra Albino ka
pas. Mudvi su Brone esam 
cartą susitikę Albiną kuomet 
jis lankėsi Clevelande, bet ne
žinojom iki pastarų laikų kad 
jis buvo Jono brolis. Jonas, 
aprūpinęs brolio kūno išsiunti
mą į Lietuvą, pats apleido an
glies kasyklas ir atvažiavo į 
Clevelandą.

PALIEKAM PANEVĖŽĮ, IR 
PATAMSE NUVAŽIUOJAM Į 

PASVALĮ, MIESTELĮ BIR
ŽŲ APSKRITYJE
Lipant trimis laiptais žemyn 

su musų bagažais p. Žitkaus 
viešbutyje Panevėžyje, mudvi 
susitikom p. Petrauską bėgan
tį visu smarkumu į viršų. Jis 
buvo parėjęs namon ir rado 
musų raštelį, taigi skubėjo ap
silankyti pas mus, bet mudvi 
štai jau vykstam į buso stotį 
keliauti į 
kartu mus į 
pusvalandį 
nūs laikus 
minė visus 
klausinėjo apie juos, 
lietų langelio buvo suėjęs di
delis būrys žmonių, bet mudvi 
vis kalbėjomės su p. Petraus
ku, o kai nuėįom pirkt savo bi
lietus gavom tik stovimas vie
tas. Busas buvo užgrūstas ne 
tik keleiviais bet ir jų rišuliais 
ir dėžėmis.

Kaip paprastai buvo susigrū
dimas prieš išvažiuojant, ir 
mes girdėjom konduktorių sa
kant kad daugiau pasažierių 
negali lipti, bet kas norės lau
kti sekančio buso. Tas mane 
išgąsdino, taigi aš priėjus pa
kalbėjau su konduktorium pra
šydama daryti ką nori kad tik 
mus nepaliktų, nors prisieitų 
ir stovėti visą kelią. Pasakiau 
jam kad mes esam svetimos 
ir kad musų draugai laukia 
musų Pasvalyje, taigi butų di
delio nesusipratimo jeigu mu
dvi praleistume šį busą; jiems 
rūpėtų kur mes pradingoje jei 
neatvyktame šiuo busu, o mes 
būtame dingusios mažame mie
ste jeigu atvyktume vėlai ir 
niekas mus nepasitiktų.

Jis buvo puikus ir prielan
kus vyras ir šypsodamas pasa
kė mums nesirūpinti, jis ras 
mudviem vietos ir nepaliks 
čionai. Jis sukrovė musų ba
gažą ir paprašė nekuriu vyrų 
paskutinėse sėdynėse užleisti 
mudviem savo vietas, ką jie 
noriai ir su šypsą padarė. Šis 
vienas kartas musų kelionėse 
buvo smagus, nes musų ben
drakeleiviai buvo pagelbingi ir 
prielankus. Mes atsisveikinom 

. su p. Petrausku ir prižadėjom 
, gryžtant iš Pasvalio už kelių 

dienų sustoti juos palankyti, 
’ nes tada bus namie ir jo žmo- 
1 na, kuri išvykt į Kauną kele- 
- tai dienų.

Truko apie porą valandų nu
važiuoti į Pasvalį, ir buvo apie 
dešimta valanda kai ten pasie
kėm. Buris žmonių laukė bu
so, o mes nors niekad nebuvom 
mačiusios tų mergaičių kurios 
atėjo mus pasitikti, pažinom 
jas tuoj kaip tik pamatėm, ir 
jos gal būt pažino mus dėl to 
kad mes kiek kitaip išrodėm 
nuo kitų keleivių. Aldona Pet
rauskaitė, jauniausi, apie 15 
metų amžiaus, storomis kaso
mis, buvo tai ta su kuria aš 
kalbėjausi telefonu, o Kazė, 
vyresnėii, turėjo kasas apsu
kus sau ant galvos. Abi aukš
tos ir laibos, labai prielankios, 
ir džiaugėsi kad mudvi gabaus 
atvažiavom. Jos laukė musų vi
są vasarą, nes jų brolis Jonas, 
kuris gyvena su mumis Cleve
lande, parašė joms kad mes at
važiuojam ir atvežam joms do
vanų nuo jo.

Išlipusios iš buso patėmijom 
kad tas mažas miestelis taip 
tamsus kad negalėjom matyti 
nei šaligatvių. Nėra ten lem
pų stulpų nei gatvinių lempų, 
vienatinės šviesos buvo tik tos 
ką silpnai mušėsi iš krautuvių 
langų. Paėjom didžiąją gatve 
kokį bloką ir paskui įsukom 
į Biržų gatvę, ir dar bloką pa
ėjusios daėjom jų namus, kur 
poni Petrauskienė, maža, malo
ni ir simpatiška moteris, laukė 
musų su vakariene. Už kelių 
minutų parėjo p. Petrauskas 
iš savo policininko pareigų, ir 
mus pasveikino. Jis yrą aukš
tas ir tiesus ir dėvi mėlyną 
policininko uniformą; dabar aš 
priėjau išvados kad musų Jo
nas panašus i savo motiną.

Praleidom visą vakarą kalbė
damos apie jų sūnų Joną, ką 
natūraliai jie labiausia norėjo 
girdėti, ir man smagu buvo pa
pasakoti jiems kad jis yra pui
kus vaikinas ir kad visi Cleve
lande jį pažysta ir myli.

Apie vidurnaktį ' mes ėjom 
gulti. Miegamasis kambarys 
buvo kaip Amerikoniškas kam
barys, su dviem lovom ir min
kštu ožkos kailiu patiestu ant 
grindų tarp lovų. Petrauskai 
yra gyvenę Amerikoje, Scran- 
ton, Pa., ir ten gimė Jonas ir

Pasvalį. Jis vyko 
palydėti, ir per apie 
apkalbę jom apie se- 
Clevelande, jis atsi- 

į savo draugus ir 
Prie bi-

tarnauta
is lojalių

džiaugia-
o

pakeičiant jį kokiu tin- 
žodžiu, 

“Miesto

MANčUKUO (Azijoje) Lie
tuvių kolonija negausi, prieš 
10 metų ji priskaitydavo gal 
apie 5,000 asmenų Lietuvių ir 
žydų tautybių. Dabar ji žy
miai sumažėjo, daug išvyko ki
tur, vienok ten nėra susiskal
dymo, nežiūrint pažiūrų ir tau
tybių visi Lietuvos reikalai ei
na išvien. Kiekvienas įvykis 
Lietuvoje tuojau randa atgar
sį Harbine ir stambios aukos 
siunčiamos tėvynei paremti.

Sužinojus apie Vilniaus gry- 
žimą Lietuvai, Charbino Lietu
vių kolonija, tinkamai jį pami
nėjo ir sudėjo 100,000 litų (a- 
pie 17,000 dolarių) Lietuvos 
Universiteto Vilniuje fondui.

i

PASVALIO ĮDOMYBĖS. — 
APLANKOM JONIŠKĖLĮ. 
RUGP. 17, trečiadienis. Šį 

rytą po gerų pusryčių Petraus
kaitės išsivedė mus apžiūrėti 
Pasvalio. Diena buvo graži ir 
skaisti, ir buvo turgaus diena, 
kas mudvi labai įdomina. Ne
galėjom susilaikyti nuo pirki
mo tų gražių skarelių, nors 
jau buvom pirkusios jų kituo
se turguose Lietuvoje. Pasva
lys tai mažas miestelis su ak- 
meųais grystomis gatvėmis ir 
didele sena bažnyčia apsupta 
aukšta murinę tvora, į kurią 
kurią nuėjom pažiūrėti. Pas
valys taipgi žinomas savo sa
natorija ir mineralinėmis pur
vo voniomis, kur atvyksta iš 
visos Lietuvos žmonės gydytis. 
Nuėjom pamatyti ir sanatori
ją, ir prižiūrėtojas mielai suti
ko mums aprodyti ją. Viena
me jos kambarių mudvi užti
kom Europiškas svarstykles, 
dėl juoko užlipom pasisverti ir 
patyrėm kad mudvi sveriam 
po 68 kilogramus.

Einant gatve netoli upės Le- 
venės- pakraščio pamatėm mo
teris iki kelių įsibridusias ir 
skalbiančias rubus senu 
kultuvėmis plakant ir 
nant vandenyje.

Pasvalyje yra puiki 
mokykla, Inž. Petro 
vardo Aukštesnėj i Komercijos 
Mokykla, kurią statydino kai 
Jonas važiavo į Ameriką, o da
bar jau užbaigta, ir ištikro yra 
puikus priedas Pasvaliui.

Sugryžusios namon pietums 
susipažinom su Jono jaunes
niu broliu, Vytautu, puikiu 
jaunu vaikinu, vos praėjusiu 
dvidešimts metų amžiaus, su 
tokiais pat gražiais apsiėji
mais kad mums išrodė lyg bu
tų pats Jonas. Jiedu ištikro 
yra labai vienodi ir kalboje ir 
gestuose, ir Vytautas tuoj ta
po mums artimas draugas. Jo 
nesusiėjom iki 
kad jis dirba 
tolokai. Kitas 
rys kuris pas 
vena yra miško urėdo padėjė
jas, jis dėvi žalią uniformą. 
Taigi visa šeima buvo krūvoje 
ir mes visi buvom linksmi.

Po pietų atvažiavo automobilis 
, kurį p. Petrauskas pasamdė 
. pavėžėti mus į Joniškėlį, už ke- 
. lių kilometrų, aplankyti kapi- 
. nes ir šeimos kryptą bei Albi

no kapą. Petrauskai taip pat 
t turi giminių ir nuosavybę Jo- 
> niškėlyje.

Vytautas ir tas girininkas 
išvažiavo pirma musų savo 
dviračiais, nes visas buris mu
sų negalėjo sutilpti į automo
bilį, taigi daugiau negu pu- 
siaukelyje mes juos pralen- 
kėm, o jie atvažiavo už kelių 
minutų paskui mus įkaitę nuo 
varymo savo dviračių.

Musų pirmas vizitas buvo 
kapinėse, kur matėm puikų ce
mentinį Albino kapą. Buvo 
pakviestas fotografas nutrauk
ti šeimos ir svečių atvaizdą 
prie kapo.

Šiose kapinėse būdama pa
tyriau kad čia randasi kryp- 
tos garsių Karpiu šeimos, ku
rie buvo šios apielinkes dideli 
dvarininkai ir didžiūnai.

Joniškėlyje aplankėm neku- 
riuos Petrauskų draugus ir 
paskui gryžom į Pasvalį, kur 
vakarui užėjo nekurie kaimy
nai ir draugai. Tarp jų buvo 
Pasvalio policijos viršininkas 
p. Lipštas ir jo žmona. Poli
cijos viršininkas su mumis 
juokavo ragindamas Bronę pa
silikti Lietuvoje, jis pripiršiąs 
jai puikų vyęą. Suprantama, 
viskas buvo juokais, bet rei
kia pripažinti kad Bronė yra 
gabi atsakymuose, ji tuoj at-

budu, 
plau-

nauja
Vileišio

besirengiant gulti,

juos 
rytą

LIETUVIŠKAS STA
LAS TARPTAUTI
NIAME BAZARE

Visa- 
paplitus organi- 
savo Internatio- 
New Yorke per 
Lapk. 29 iki Gr.

prieškalėdinį baza- 
Šitame

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE PAMINĖTA 
VALNIAUS ATGAVIMAS

Apdovanotas Ordinu Vienas Washingtonietis

NEW YORK City. 
me pasaulyje 
zacija YWCA 
nal Institute 
kelias dienas, 
3, suruošė 
rą-parodėlę. šitame babzare 
savo stalus turėjo Italai, Ki
nai, Indai, Britų Salos, Lenkai, 
Vengrai, Švedai, Lietuviai ir 
kt.

Lietuviškas stalas tame In
stitute buvo parengtas pirmu 
kartu. Iniciativos tą stalą 
ruošti ėmėsi iš Lietuvos į 
meriką atvykus paviešėti 
dona 
jauna 
gry. 
teikė 
pardavinėjo atvirukus su Lie
tuvos vaizdais. Tiek atskiri 
eksponatai, tiek skoningai pa
puoštas stalas turėjo didelį pa
sisekimą ir iš lankytojų susi
laukė pagyrimų.

Ypač didelį 
sukėlė gražus tautiniai (Vil
niaus krašto) drabužiai, ku
riuos dėvėjo minėtos 
tės. Parodėlėje buvo 
ta daug informacinės 
ros apie Lietuvą.

pa-
A-

Al-
suKundrotaitė, drauge 

Prancūzaite Denise Mar
ios prie stalo-parodėlės 
publikai • informacijų ir

susidomėjimą
•r

mergai- 
išdalin- 

literatu-

120 KELEIVIŲ
LIETUVOS

IŠ

šiądien dėl to 
pieninėje gana 
jų šeimos na- 

Petrauskus gy-

išGruodžio 6 d. atplaukusiu 
Švedijos laivu Gripsholm atvy
ko 120 keleivių iš Lietuvos. Iš 
Lietuvos vyko per Estiją, iš 
Talino laivu į Stockholmą.

Visi džiaugiasi atvykę į Ame
riką, pabėgę iš Europos karo 
padangės. V. M.

WASHINGTON, D. C., Gruo
džio 3. — Amerikos Lietuvių 
Draugija Washingtone praeitą 
sekmadienį po pietų atsilankė 
Lietuvos Pasiuntinybėje ir per 
Ministrą P. žadeikį pasveikino 
Lietuvos Vyriausybę su Vil
niaus atgavimu. Lietuvos Mi
nistras padėkojo už pasveikini
mą ir prie tos progos plačiau 
papasakojo apie Vilniaus pra
eitį ir apie Vilniaus atgavimo 
reikšmę Lietuvai. Buvo paro
dyta ir paaiškinta žemėlapis su 
naujomis Lietuvos sienomis. 
Draugijos nariai labai domėjo
si paaiškinimais ir net davinė
jo paklausimų.

Tarpe atsilankiusių buvo ir 
labai mažai Lietuviškai su
prantančių, todėl Dr. Jonas 
Bražinskas, buvusis draugijos 
pirmininkas, pakalbėjo Angliš
kai, taip kad visi buvo , paten
kinti. Draugijos dabartinis pir
mininkas p. Petrauskas-Peter- 
son atvykti negalėjo, nes ne
galėjo pasiliuosuoti iš tarny
bos Supreme Court sargybo
je, todėl draugijai vadovavo p. 
Liudvika Jurkienė, kaipo vice 
pirmininkė, ir p. Albėrt Aras- ” 
kevičius-Ross, sekretorius.

Girdėjosi kad tarpe Draugi
jos kilo sumanymas pasveikint 
Vilniečius Lietuvius sumetant 
Kalėdinę dovaną jų reikalams.

Po paminėjimo Vilniaus su- 
gryžimo Lietuvos Ministras 
Pulk, žadeikis pradžiugino Dr- 
jos narius pranešdamas kad 
vienas Draugijos narys yra 
per Lietuvos Vyriausybę apdo
vanotas Gedimino Medaliu, tai 
p. Juozas Gabralavičius, Drau
gijos iždininkas ir vienas se
niausių ir darbingiausių 
vių gyventojų Amerikos 
nėję.

Medalį įteikus, ponia
kienė pakvietė susirinkusius 
Draugijos narius prie užkan
džio. Svečių nuotaika buvo 
puiki ir susirinkimas baigėsi 
dainomis ir geriausiais linkė
jimais Lietuvai. Pakilusiu upu

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
4West 51st St. New York, N. Y.

buvo sugiedotais Lietuvos him
nas, “Lietuva Tėvyne Musų”.

Sp. Kor.

1940 DIRVOS
KALENDORIAI

Pasirinkimas puikių 
naujų sieninių 

Kalendorių 
po 25c.

Nauji skaitytojai gauna vieną 
šių Kalendorių dovanai.

(Seni skaitytojai prisiunčia 
10c. persiuntimo kaštų.)

2

____3

____4

____5

____6

12

___13

____14

____15

____16

____17

____18

tvartu ir

ir laukai 

su vaikais

Lietu- 
sosti-

žadei-

____1 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

Viduržiemio scena

Medžiotojai ir briedis prie 
upelio

Gražuolė kailiu apsisiautus 

Gražuolės atvaizdas

RELIGIŠKI VAIZDAI

šventoji šeima

Kristus Alyvų Darželyje

Šv. Juozapas ir Kūdikėlis 
Jėzus

Kristaus Šv. Širdis

Popiežius Pijus XII (dabar

tinis popiežius)

Šv. Teresė

Angelas Sargas

i Kristus Vaikelis

WADE PARK MEAT 
MARKET

6612 Wade Park Avė.

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

valgomų reikmenų.

a

s

V
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____20

____21

____22

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

to ženklais po 2c—3«—5c.)

DIRVA
6820 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Linkejimii Laiškai po 5c
■
u

a

Kalėdoms,
Naujam Metui

Sveikinimai
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

■
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

/GRUODŽIO 17 diena visados turi priminti Amerikos
Lietuviams tautininkams kad nuo tos dienos, 1926 

metų, Lietuvoje prasidėjo nauja era, kuri lėmė musų 
tautai ir musų valstybei gražesnę ateitį, Lietuvai pate
kus į'rankas tokių asmenų kurie mokėjo ją tvarkyti, ug
dyti, auklėti, kelti kultūriškai ir ekonomiškai.

Jau trylika metų suėjo kaip Lietuvą valdo tautinė 
vyriausybė su Prezidentu Antanu Smetona priešakyje. 
Nors mainėsi ministrų kabinetai, bet valdžios linija vis 
buvo ta pati: šalyje neįvyko jokių griežtų pakrypimų ku
rie butų sutrukdę viso gyvenimo pirmynžangą, ir val
stybė pasekmingai pergyveno kelias vidaus audras ir 

_ išlaukinius uraganus.
'Tautinė vyriausybė visada kvietė į darbą kiekvieną 

tinkamą, norintį savo šaliai tarnauti Lietuvos pilietį, 
tą daro ir šiądien. Lietuva buvo ir tebėra valdoma tuo 
budu kokį pagaliau turėjo priimti ir kitos šalys, kurios 
išbandė ir turėjo atmesti “liaudies frontus” ir kitokias 
kombinacijas, kurios tėra tik partijų žaislas, o valstybei 
pražūtis ar nors ir kliūtis žengti pirmyn.

Sveikiname Lietuvos Vyriausybę ir Tautos Vadą, 
Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną trylikos metų 
sukakties proga.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

da-
Jie
be-

Tara ošia i kurie Netiki
Musų komunistų padėtis 

bar tikrai nepavydėtina, 
bijo net plikiems faktams
tikėti! Apie Vilniaus fabrikų 
apiplėšimą, kurį raudonarmie
čiai atliko, rašė Lietuvos Ai
das, XX Amžius, Lietuvos ži
nios, Naujienų korespondentas 
Lietuvoje, ir Vienybės kores
pondentas,* Mačiulaitis. Bet 
Laisvė tą viską vadina “anti- 
sovietinės spaudos žioplu me
lu”.

Skaitykite, broliai Lietuviai 
darbininkai, komunistiškus lai
kraščius, jus nieko nepralai- 
mėsit, tik savo protą!

i

jau keliolikai Lenkų įsakė Lie
tuvą apleisti.

▼▼▼

Sunku, bet Yra Vilties
Dabartinis Lietuvos minis

trų kabineto pirmininkas, A. 
Merkys, buvo vienas pirmuti
nių aukštų valdininkų aplan
kęs Vilnių (jis buvo tada pa
skirtas Vilniaus valdytoju).

Vilųių .apžiūrėjęs, jis tada 
pareiškė: “čia susimaišė vis
kas : demoralizuoti Lenkų ka
reiviai, kriminalistai, avantiū
ristai, bėgliai, svetimų valsty
bių agentai, susidemoralizavę 
geri žmonės, 
nors sunki,

Amerikos 
čia būtina 
valandėlę

Tačiau padėtis, 
nėra beviltiška.” 
Lietuvių parama 

ir greita. Kiekvieną
atsiminkime Vilnių!

Prekyba

LIETUVA - NAUJAS ŽURNA
LAS AMERIKIEČIAMS

® z

A/T ŪSŲ komunistų spauda priėjo juokingos pozicijos: 
Stalino-Hitlerio susidraugavimas užnešė nelaimę 

Europai, ir pavojų mažoms Rusijos ir Vokietijos kaimy
nėms. Bet komunistams prireikė rasti pateisinimus tų 
dviejų despotų kombinacijai. Jie pateisinimus išgriozdė, 
ir tokius vaikiškus, tokius naiviškus ir begėdiškus jog 
doram žmogui net didžiausi pasipiktinimą sukelia. Tie
siog negalima įsivaizduoti kaip mokyti žmonės, tokie ži
nomi vyrai kaip musų komunistiškų laikraščių redak
toriai, priėjo tokio naiviško, tiesiog fanatiško žmogaus 
įsitikinimo buk SUOMIJA UŽPUOLUS RUSIJĄ, ką jie 
savo spaudoje drąsiai ir atvirai skelbia, didesniam sa
vo sekėjų-skaitytojų klaidinimui, lyg iš to kokią naudą 
turėtų.... z

Bet mes galime klysti: jie be abejo turi naudą: jie 
gauna gerai apmokėti už savo darbą jei ne tiesiog iš 
Maskvos tai iš įvairių komunistiškų fondų, kuriems jie 
amžinai aukas renka. BET kur tų vyrų sąžinė? Ar 
jie ištikro tiki kad mažutė Suomija užpuolė Rusiją — 
kad ne Suomija Rusų užpulta ginasi?

©

ĮŽEISTOS ir kitos musų komunistų spaudos išvados:
Štai vienas jų laikraštis reikalauja kad j Lietuvą 

butų įleisti ne Dirva, Tėvynė, Vienybė, Amerikos Lietu
vis, Naujienos, bet r— Laisvė, Tiesa, Vilnis, Liaudies 
Balsas! Kodėl? Todėl kad tie komunistiški laikraščiai 
užgiria visas Sovietų vyriausybės machinacijas Pabal
tijo šalyse, prie kurių prisitaikė ir Lietuva, o tautiški 
ir kiti laikraščiai iš to nesidžiaugia!

Komunistų laikraščių redaktoriai iš viso to matyt 
turi labai siaurą supratimą, ant kurio visas savo išva
das remia. Jie užmiršo kad jie iki šiol per porą desėt- 
kų metų skelbė Lietuvos valstybei pražūtį, reikalaudami 
kad Lietuva pasivestų Maskvos vergijon. Kadangi to, 
neatsiekė, visą laiką neigė, net skelbė nuvertimus Lie
tuvos vyriausybių, nepaisant kokios jos kuriais tarpais 
buvo. Toliau, dabar, kai Lietuva pasirašė su Sovietija 
tam tikras sutartis, ir kai So.vietų carai prižadėjo Lie
tuvai nesikišimą į Lietuvos vidaus reikalus, tie musų 
komunistiški laikraščiai tebeskelbia kad Lietuvoje tu
rėtų būti padaryta perversmas ir įsteigta kokia tai jų 
sapaliojama “liaudies” valdžia, kuri nuolankiai pasives
tų Maskvos diktatūrai!

Kurie musų laikraščiai Lietuvai naudingesni: ar 
komunistiški, kurie veidmainingai rodo neva džiaugsmą 
dėl Lietuvos naujų sutarčių su Maskva, bet kasdien lau
kia kad Maskva ją visą prarytų, ar tie kurie ištikimai, 

. visose bėdose ir sunkiose valandose Lietuvą rėmė, pa
laikė, šelpė, aukas davė, ir duoda, susirūpinę išlaikymu 
jos laisvos, nepriklausomos, savistovios?!

v ©

VTABAGAI Lenkai skaudžiai kenčia už savo praeities 
x nuodėmes: už savo grobišiškus norus ir darbus. 
Štai nauju Hitlerio įsakymu, iš kitų šalių paršaukiami 
atgal į Vokietiją visi Vokietijos piliečiai ir jie apgyven
dinami tose vietose kur iki šiol gyveno Lenkai tose Vo
kietijos žemėse kurias valdė Vokiečiai ir kur buvo lai- 
kimai paėmę Lenkai. Patys Lenkai siunčiami iš tų ge
rų ūkių, iš derlingų žemių gilyn į pačią Lenkiją, kur 
nuo seno dar tebeviešpatauja skurdas, stoka kultūros 
ir kur yra tikros Lenkiškos žemės, pačių Lenkų nemo
kėtos išvystyti, išdirbti.

Hitlerio planas užkariauti Ukrainą, visą Pabaltijį 
pasibaigė su Sovietų pasinaudojimu proga, kai Himleris 
ištiesė Stalinui savo kruviną ranką. Hitleriui neliko 
nieko daugiau kaip tik statyti sieną prieš Rusiją iš ry
tų, apgyvendinant visas Vokiškas sritis grynais Vokie
čiais. Tam tikslui jis atšaukia visus savo piliečius iš už
sienių. Iš Lietuvos Vokiečių migracija prasidės atei
nantį pavasarį.

Jei Hitleris norės Vokietijai gero, ir laiku spės per
matyti komunizmo pavojų, jis netęs karo su aliantais 
ilgai.

GRABAS skaitoma labai pritinkama davana se
nam giminiečiui suteikti Kinijoje.

\

Sunku....
Darbininkas skelbia iš .Mar

cinkonių gautą laišką, kuriame 
rašoma apie Rusų bolševikų 
varomą aitrią kovą prieš ka
talikų tikybą, ir pastangas Lie
tuvius iškraustyti Rusijos gi
lumom Laiško rašytoja sako: 
“Pirmiau žmonės kalbėjo kad 
gyvi numirėliams pavydės, taip 
ir atsitiko.”

Kurmis Keliasi
Naujienų korespondentas iš 

Lietuvos sako kad Lenkijoje 
ir Vilniaus krašte veikia slap
ta garsi peoviakų organizaci
ja, kuri pradėjo įtakuoti ir 
Lietuvon atbėgusius Lenkus. 
Šie pasidarę “nuobrądnesni”, 
ir prireikė uždrausti saugo
miems buvusiems Lenkijos ka
rininkams matytis su civiliais 
Lenkais. Kai kas iš Lenkų 
jau prasitarę buk Lenkija at
gis ir valdys ne tik Lietuvą, 
bet Latviją ir Klaipėdą!

Tačiau,' Kaune užsidaro Len
kų gimnazija, nes, Lenkijai 
griuvus, nėra lėšų ją išlaikyti. 
Lietuvos plikbajoriai tik kal
bėti moka apie “200,000” Lie
tuvos Lenkų skaičių. Lietuva

Lietuvos
Naujienų korespondentas iš 

Lietuvos nurodo kad Lietuva 
su Anglija darius šimto mili
jonų litų vertės prekybą, su 
Vokietija 30 milijonų, o su So
vietija 13 milijonų litų. Ka
ras prekybą su Anglija veik 
nutraukė, bet Lietuva bando 
nors per ^Skandinavijos valsty
bes nepaleisti savo svarbiau
sios rinkos.

Vokietija noriai viską iš Lie
tuvos išpirktų, bet neturi nei 
pinigų, nei tinkamų savo gami
nių Lietuvai mainais duoti.

Rusija, pagal naują sutartį, 
prekybą nori padidinti iki 40 
milijonų litų, bet, aišku, Ang
lijos vietos negalės užimti, nes 
Rusai bekonų ir sviesto mažai 
valgo, be to, ir savo užtektinai 
pasigamina.

Tokiu budu, 
Lietuvoje
klausimą, kurį, 
ryžimu ir išmintimi mano kaip 
nors išrišti.

turi
musų broliai 
gana keblų 

sako, su pasi-

ADV. M. SLEŽEVIČIUS, kuisiris mirė Kaune Lapkr. 11 d., 
buvo 57 m. amžiaus, iš Drun- 
lių k., Viduklės p., Raseinių ap. 
Buvo iki mirčiai Lietuvos Ad
vokatų Tarybos pirmininku. 
Pradžioje, buvo Lietuvos 
nistru pirmininku, ir buvo 
stiečių-liaudininkų vadas.

mi- 
val-

I)U LIETUVOS prekiniai 
laivai kurie nuskendo Baltijos 
juroje/ nebuvo nuskandin 
juroje — “Nida” ir “Panevė
žys”, nuskendo ne nuo kariš
kų minų, bet užėję ant seklu
mų ir uolų.

ŽYGIS Į VILNIŲ
Vėliavos iškeltos plakas! 
Renkas vyrai, žygis bus. 
Už kalnų — karalių takas, 
Vilnius vėl priglaus pulkus!

Ir sustos prie vyro vyras,
Žygį priesaika parems, 
Sudrebės po kojom žvyras, 
Užtvarų nebus keliams!

Sveikins širdimis ir mostais, 
Dainos mariom nuskardės! 
Ir nužengs karalių sostan: 
Iš dešnės ir iš kairės!....

Kliūtys — niekas, kraujas — niekas!
Žygis vardo ir garbės!

) Žingsniai amžini palieka:
Iš dešnės ir iš kairės!

Kils iš dulkių Gediminas, 
Žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina: 
Iš dešnės ir iš kairės!

Vėliava nuskaidrins veidus!
Kils ir rymos ant pilies! 
Ir skambės po miestą aidas: 
Iš dešnės ir iš kairės!

‘T. A,” Faustas Kiršu.

Lapkričio mėnesį pasirodė naujas Ameri
kos Lietuviams taikomas žurnalas LIETUVA, 
kurį jau tūlas laikas rengėsi leisti ir pagaliau 
išleido ir redaguoja buvęs Vienybės redakto
rius, Juozas Tysliava.

Savo įžangoje redakcija sako:
“Mes pradedame leisti naują laikraštį tuo 

metu kai senųjų laikraščių leidėjai skundžiasi 
pasunkėjusiomis spaudos gyvenimo sąlygomis. 
Mes pradedame naują darbo barą tada, kai ki
ti Lietuviškosios kultūros darbininkai, po dau
gelio kovos ir kūrybinio darbo metų, ant savo 
pečių pajuto sunkoką amžiaus naštą. Bet mes 
išeiname į darbo lauką tuo metu, kai senoji 
karta, sukruvus gana didelį kultūros kraitį, 
ruošiasi jį pavesti jauniesiems, pradedantiems 
gyventi ir dirbti.

“Todėl, pradėdami darbą, mes matome ne 
tik kliūtis, bet ir laimėjimus. Mes žinome, mes 
įsitikinę, kad pakeliui bus daug kliūčių, bet dar 
daugiau laimėjimų.”

Tokiais ir dar kilnesniais obalsiais buvo pra
dėti leisti daugelis kitų musų žurnalų Ameri
koje, tačiau kur jie šiądien? Todėl ir tie gra
žus žodžiai ir viltys pareikštos, nors lengvos 
parašyti, rašytoją ir žurnalo leidėjus apvils.

Kiek mes nenorėtume Amerikoje turėti tik
rą mėnesinį žurnalą, jam skaitytojų nėra ir jau 
nebus. Nors naujo žurnalo redakcija pasitiki 
ant jaunosios kartos, pasitikėjimas veltui, nes 
tik prieš porą metų buvo pradėtas leisti pačiai 
naujajai kartai taikytas žurnalas, ir pačių re
daguojamas, jis šiądien jau numiręs. Jis bu
vo pradėtas leisti dideliu išreklamavimu ir di
delėmis aukomis bei išanksto surinktomis pre
numeratomis.

Jokiu budu nereiškiame neigiamos valios 
prieš tą naują žurnalą, bet kalbame desėtkų me
tų patyrimu ir pagaliau pasiremdami Amerikos 
Lietuvių išeivijos gyvenimo nykimu. Nors 
Amerikos Lietuviai, “kaipo Lietuvių tautos da
lis”, turėtų eiti su visu Lietuvių tautos gyve
nimu, bet taip nėra: Amerikos Lietuvių senoji 
karta nespėja eiti su Lietuvos jaunaja karta, 
o Amerikos Lietuvių jaunoji karta jau eina ki- 

I tu — Amerikonizmo — keliu, ir nežiūrint kiek 
I kas tą ginčys ir bandys įrodinėti kad jaunoji 
i karta yra “musų ateitis”, tie žodžiai bus tik 
žodžiais žmogaus nesusijusio su musų išeivių 
gyvenimu.

Amerikos Lietuvių jaunimo tik mažutis 
nuošimtis susirišęs su musų Lietuvišku gyveni
mu, o iš to gal tik 10-tas nuošimtis teprenume- 

j ruoja kokį nors Lietuvišką laikraštį. Nekurie 
seka musų spaudą, bet tik tolei iki jų tėvai gy- 

1 vi ir už tą laikraštį moka-prenumeruoja.
šiais laikais, norint Amerikos Lietuviams iš 

širdies pasidarbuoti, geriausia gabiems rašyto- 
I jams pasirinkti tuos laikraščius kurie išpopu-

juos, tada raštai pasieks visuomenę. Leidimas 
žurnalo tik mažai dalelei naujai sugraibytų skai
tytojų yra sunaudojimas savo pastangų su ma
ža nauda.

Naujojo žurnalo turinys yra įvairus, telpa 
apie pora desėtkų straipsnių, laida graži, iliuos- 
truotas, 36 pusi, didumo.

Prenumerata metams $2, antrašas: LIE
TUVA, 188 Bleecker St., New York, N. Y.

DIDŽIOJI LIETUVOS RADIO 
STOTIS STATOMA

Nors nekurie Lietuvos laikraščiai pradėjo 
spėti kad nauja galingoji Lietuvos radio stotis 
sulaikyta statyti, tačiau prie jos darbai tęsiami.

Naujoji radio stotis yra aštuonioliktame ki
lometre nuo Kauno, Babtų pusėn. Ji gerai ma
toma važiuojant nauju žemaičių plentu. Jau 
galutinai baigti statyti naujosios radio stoties 
rūmai.

Visas naujosios radio stoties rajonas api
ma apie 70 ha plotą. Didžiausias pastatas yra 
pačios radio stoties — mašinų, techninių įren
gimų ir transliacijų salių — patalpos.

Rūmų požemyje bus didelė katilinė, kuro 
sandėlis, siųstuvo salės — mašinų salė. Salės 
šonuose — du rezervuarai, kurių kiekviename 
telpa po 21,000 litrų distiliuoto vandens, šalia 
rezervuarų — pompos ir siųstuvo šaldytuvai, 
o mašinų salėje įrengtas generatorius lempoms 
šildyti. Už salės įrengiami sandėliai, slėptu- 
vai, dušai, ir tt.

Viršuje, ties mašinų sale — didelė siųstu
vo valdymo salė. Viename jos šone vidutinių 
bangų, o kitame trumpų bangų siųstuvai. To
liau, įrengiamas svečių kambarys, laboratorijos, 
inžinierių, vietos studijos, stoties viršininko ka
binetas bei raštinės patalpos ir sargo butas.

Naujos radio stoties operavimui bus sunau
dojama didelis elektros kiekis, todėl rengiama 
ir savo elektros stotis. Dideliame elektros sto
ties bokšte bus įrengtas vandentiekis ir prožek
toriai stoties rajonui apšviesti.

Stotis teturės tik vieną stiebą, kuris jau 
statomas, šis stiebas bus beveik dvigubai auk
štesnis už dabartinius Kauno radio stoties stie
bus, jis bus net 240 metrų aukščio.

Pernai Iže jo 1299 Leidiniai
Bibliografijos Instituto žiniomis praėjusiais 

metais Lietuvoje išleista 1299 vienkartiniai lei
diniai (knygos, etc.). Iš tų 1211 Lietuvių kal
ba, 24 žydų kalba, 16 — Vokiečių; 14- — Heb
rajų; 9 — Rusų, 7 — Lotynų, 4 — Lenkų; ki
tomis — 14 leidinių.

Visi tie leidiniai sudaro 150,677 puslapius. 
1937 metais Lietuvoje išėjo 1080 neperiodinių 
leidinių.

Praeitų metų leidinių išėjimo
Kaune — 981, Marijampolėje —

vietos buvo:
196; Kėdai

niuose — 31, Panevėžyje — 18, Klaipėdoje — 
liarėję, kurie turi skaitytojų, o skaitytojai seka, 16, Šiauliuose — 13, Vilkaviškyje — 13, ir tt.

VYDUNAS-STORASTA 
gyvena po Vokiečiais Prū
sų Lietuvoje, Tilžėje. Vy
dūnas yra žymus musų 
filosofas, rašytojas, mu
zikas. Tarp jo žinomų vei
kalu yra “AMŽINOJI UG
NIS”, “PASAULIŲ KA
RAS”. Vydūnas artėja 70 
metus amžiaus.

Už savo Lietuvišką vei
kimą jis tankiai nuo Vo
kiečių nukenčia.
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Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)

LIETUVA VALDŽIOJE DVIEJU 
BROLIŲ - ALGIRDO IR 

KĘSTUČIO

Ą LGIRDUI ir Kęstučiui tapus Didžiais Lie- 
* 1 tuvos kunigaikščiais, tėvūnų, susirinkimas 
išleido visiems Lietuvos gyventojams įsakymą 
klausyti naujų valdovų ir rengtis karan su iš
laukiniais priešais. Kunigams tą įsakymą pa
skelbus ir išaiškinus žmonėms, Lietuviai griebė
si ginkluotis, o kada apsiginklavo, 1340 metais 
visi savo šeimas išvedę apgyvendino giriose tarp 
pelkių ir versmių, o visu panemunių nudegino 
savo trobas ir laukuose buvusius javus, kad įsi
veržę neprieteliai neturėtų kur prisiglausti nei 
kuo pasimaityti.

Kęstutis išėjo kariauti Lenkus, kurie grai
bstė Lietuvių užkariautus žemių plotus, bet ka
riauti ilgai jam neteko, nes nepaslankus Lenkų 
karalius Kazimieras, įsitikinęs kad Lietuviams 
neatsilaikys, Kęstučiui pasiūlė taiką ir noro- 
mis-nenoromis sugrąžino užgrobtą Draiciną, Lu
cką, Vladimyrą ir Kelmę, tik Ruduosius Gudus 
sau pasilaikė. Tuomsyk Algirdas išėjo kariauti 
Moskvos kunigaikštį Simoną, kuriam atėmė Mo- 
zaiko pilį, o Naugardo pilionys liuosnoriai savo 
kunigaikščiu apšaukė Algirdą.

1343 m. Algirdas išėjo kariauti Vokiečių 
kala vi jonų ordeną, kuriam išveržęs Dubiostės, 
Tauravietės ir Jalgavos pilis, ir siaubdamas Ry
gos apygardas, sakoma išmušė virš 2,000 Vo
kiečių. Tuom patim sykiu Kęstutis išėjo ka
riauti kryžiuočių ordeną ir nusiaubė Parusnį iki 
pat Vislai. Lietuviai kariavo taip narsiai kad 
kryžiuočiai drovėjosi išeiti atviron kovon, tik 
gynėsi užsidarę pilyse. O Lietuviai prisiplėšę 
gerybių ir prisigaudę nelaisvių taip daug kad 
reikėjo į Lietuvą keliais atskirais transportais 
gabenti, nes sykiu viską pargabenti nevaliojo. 
Užtai kryžiuočiai su savo talkininkais mėgino 
Lietuvon veržtis iš kitos pusės, bet apsiriko. Ne
munu nuplaukę rytų pusėn, išlipę ant krašto 
labai stebėjosi kad jokio Lietuvio niekur nesi
matė. Tuom pasidrąsinę leidosi šalies gilumon, 
bet niekur neužėjo nei sodybų, nei pavienių tro
bų, viskas buvo nudeginta ir sunaikinta. Tuo 
tarpu užėjo darganoti rudens orai. Per purvus 
ir pelenus brisdami nerado kur prisiglausti, pa
galiau pajuto ir badą, nes maisto atsigabento 
jau neturėjo, o rasti jo niekur nerado, kadangi 
Lietuviai buvo viską sunaikinę. Talkininkai 
pradėjo Vokiečius keikti už tą nelaimę, bet tai 
nieko negelbėjo. Pagaliau atsirado badas, iš to 
ir ligos, ir daugeliui parsiėjo mirti Lietuvos 
girių gilumose. Ant galo nieko neužeidami, 
plėšikai metė ginklus ir viską ką turėjo atsiga
benę, ir keikdami ėjo jieškoti kelio namon.

Taip keliaudami nežinomais keliais, vieni 
mirė laukuose, o kurie nuklydo į girias, ten pa
sislėpę Lietuvių moterys ir vaikai juos šuni
mis užpjudė. Istorija mini kad tada taip daug 
Vokiečių ir jų talkininkų žuvo kad* per kelias 
dešimtis metų Lietuvos laukuose ir giriose jų 
kaulai valkiojosi, o žmonės vėlesnių laikų visaip 
spėliojo iš kur tie kaulai atsirado.

1375 metais Kęstutis Vokiečiams keršyda
mas už pernykščias skriaudas, siaubė Ragainės 
apygardas ir perėjęs Graudžių girią įsiveržė In- 
sručio sritin, kur Spalių 6 dieną sudegino Vė
liavos pilį. Netoli Vėliavos skaitlinga kryžiuo
čių kariuomenė Lietuviams pastojo kelią, bet ne
atsilaikė, tat grvždami Lietuviai iš savo žygio, 
į Lietuvą parsivarė ar 40,000 nelaisvėn suimtų 
kryžiuočių.

13756 metų pradžioje kryžiuočiai su pul
kais Vokiečių, Prancūzų ir Angių atėjo Lietu
viams atkeršyti ir ties Veliuona už upės Stre- 
bės stojo mušin. Juos pasitiko su savo kariuo
menėmis Algirdas ir Kęstutis. Prieš mušius 
krikščionys visą dieną pasninkavo prašydami 
Dievo pagalbos, o rytojui auštant, Grabnyčių 
rytą, pradėjo mūšį, kuriame žuvo 50 kryžiuočių 
komtūrų, Danzigo pilies komanduoto jas Strei- 
gen ir Sami jos valdimieras Laustein.

Jau rodėsi kad Lietuviai laimės, tačiau už
pakalinėms Lietuvių eilėms keliantis per upę 
ledas lūžo ir pergalė sviro Vokiečių pusėn, ir 
Lietuviai turėjo pasitraukti į Veliuonos pilį, 
palikę daugybę savųjų kritusių kovos lauke. 
Kiek tikrai Lietuvių tada žuvo, tikrai nežinia, 
nes vieni rašo kad žuvo 10,000, o kiti kad 22,- 
000. Kiek žuvo Vokiečių, jų raštuose nėra pa-

D. L. K. Algirdas (Jogailos tėvas)

sakyta. Tuo laimėjimu Vokiečiai taip džiaugė
si kad jo atminčiai įkūrė du vienuolynu: Kara
liaučiuje ir Vėliavoje. O Lietuvos kunigaikš
čiui Algirdui nusiuntė pasiuntinius reikalauda
mi kad tas kaipo nugalėtas mokėtų jiems donį. 
Bet Algirdas pasiuntinius išjuokęs nugalėtu ne-' 
prisipažino, ir Su savo kariuomene įpuolęs į Sa- 
miją, ją apiplėšė, ir sugriebęs kelis tūkstančius 
nelaisvių, sugryžo į Veliuonos pilį.

V. S. Jokubynas.

(Bus ddugiau)

TRUMPA LENKIJOS ISTORIJA
Lenkijos valstybė įsikūrė iš Slavoniškų gen

čių dešimtame šimtmetyje ir jos pirmutinis ka
ralius Mieszko I priėmė krikščionybę. Nuo to • 
laiko Lenkija pergyveno įvairią istoriją: dide
les suirutes, iki ją paėmė valdyti Lietuvos ku
nigaikštis Jogaila, 1385 metais. Nuo to iki 1572 
metų ją valdė Lietuviškos kilmės Gedimino ai
niai. Po to vėl prasidėjo Lenkijoje suirutės, 
kurios tęsėsi iki padalinimo 1795 metais. Ją 
pasidalino Prūsija, Austrija ir Rusija, į tą pa
dalinimą pateko ir Lietuva.

Lenkija ■ išnaujo atgimė kaip valstybė po 
pasaulinio karo, Kovo 3 d., 1918 metais, po Ru
sų sutarties su Vokiečiais Lietuviškoje Brasto
je, kuomet Sovietų Rusija atsisakė savintis Len
kiją.

Birželio 3 d., 1918 m., Versalyje Lenkijos 
valstybę užtvirtino Aliantai: Britanija, Prancū
zija ir Italija.

Po to Lenkai pradėjo pūstis, keltis ir už
puldinėti kaimynes šalis: kariavo vienu kartu 
su Rusijos bolševikais, su Ukrainiečiais ir su 
Lietuviais, tikslu pasigrobti sau daugiau žemių.

1919 metais Versalio sutartimi pripažinta 
Lenkams Poznanius ir Danzigąs su karidorium; 
gavo jie Rytinę Galiciją ir žemutinę Ukrainą iš 
Austro-Vengrijos ų 1920 metais gavo gabalą Si
lezijos su daug Vokiečių; pagrobė nuo Lietuvių 
Vilnių ir trečdalį Lietuvos; 1921 metais gavo 
iš Rusijos dalį Ukrainos, Rygos sutartimi. Pa
galiau dar 1938 metais, kai Hitleris sudraskė 
Čekoslovakiją, gavo dar dalį tos respublikos, 
Teščeno sritį. Bet neilgam.

Lenkija, prieš sudraskymą, buvo 149,584 
ketvirtainių mylių didumo, turėjo po savim net 
34,446,000 gyventojų, kurių apie pusė buvo kitų 
tautų žmonės; turėjo anglies laukus, audimo in
dustriją, metalo, aliejaus, medžio ir cukraus 
įmones.

Tas viskas Lenkams buvo tik kaip sapnas: 
jų tokia galinga valstybė turėjo sugriūti kaip 
tik Vokiečiai užpuolė šymet Rugsėjo 1 dieną, ir 
prisidėjo Rusai Rugsėjo 17 d. Maskvos tary
bomis Rugsėjo 29 d. Lenkijos valstybė mirė.

Vokiečių ir Lenkų nusistatymu, Lenkijos 
nėra Europos žemėlapyje.

VALGIŲ 
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00./

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

Reikalaukit “Dirvoje”
16820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

LIET. KONSULATO BOSTO
NE ATIDARYMAS

ADV. A. O. SHALLNA PA
SKIRTAS LIETUVOS GAR

BĖS KONSULŲ

Gruodžio 2 d., 5 vai. po pie
tų, komiteto nariai pasitiko S. 
Bostono stotyje atvykusį iš 
New Yorko Generalinį Konsu
lą J. Budrį. 7 vai. vakare po
nai Shallnai suruošė pas save 
pietus, kuriuose dalyvavo Ge
neralinis Konsulas ir- pasitiku
sieji svečią nariai.

Gruodžio 3 d., 3:30 vai., Ge
neralinis Konsulas trumpai 
kalbėjo per W0RL radio stotį 
apie konsulato atidarymą, nau
jo konsulo įvesdinimą ir Vil
niečių parėmimo reikalą.

Jau prieš 1 vai. ties konsula
to buveine, 366 BroadAvay, su
sirinko didelė minia Lietuvių. 
Prie jų prisidėjo ir kitatau
čiai, tos apielinkės gyventojai.

Trumpai po antros valandos 
pasigirdo muzikos garsai -— 
tai pasirodė rikiuotėje gausus 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno postas su savo vėliavomis 
ir benu priešakyje. Tuojau at
vyko ir Generalinis Konsulas. 
Viduje susirinko komitetas, 
spaudos atstovai ir visų šei
mos. Gen. Konsulas trumpais 
žodžiais priminė naujam kon
sului, Adv. A. O. Shallnai, kad 
jis atstovauja visą valstybę, 
todėl privalo būti visiems vie
nodai lygus ir prieinamas. Po-| 
nas Shallna davė pasižadėjimą 
garbingai eiti patikėtas jam 
pareigas ir laikyti garbėje Ge
neralinio Konsulo įteikiamą 
jam Lietuvos vėliavą. Lietu
vos vėliava buvo pakelta prie 
Konsulato. Orkestrui sugrojus 
Lietuvos ir Amerikos himnus, 
Generalinis Konsulas Budrys 
paskelbė kad tuo pačiu Konsu
latas yra oficialiai atidarytas, 
palinkėjo naujam kolegai pa
sekmingos darbuotės, o visi su
sirinkusieji sveikino naująjį 
konsulą.

Po to, posto komandierius 
pakvietė Gen. Konsulą padary
ti posto inspekcją. Orkestrui 
grojant, J. Budrys apėjo fron
tą, ir, orkestrui sustojus groti 
Lietuviškai pasveikino. Visos 
iškilmės gatvėje buvo nufil
muotos.

Pasveikinti atėjo daug ponų 
Shallnų draugų ir valdžios at
stovų, tarp jų ir Bostono teis
mo prokuroras.

Vakare, puošniame Boston 
City Club įvyko banketas.

Tos dienos iškilmėms ir ban
ketui paruošti Bostone susida
rė platus komitetas. Tame' ko

mitete panorėjo dalyvauti ir 
aktingai dalyvavo visų organi
zacijų, nežiūrint pažiūrų, at
stovai. Gausiai dalyvavo ir 
Naujos Anglijos Lietuvos žy
dų Federacija su buv. proku
roru, dabar advokatu, Elihu 

’Stone priešakyje. Prie stalų 
užėmė vietas 450 dalyvių. Bu
vo ir Estų bei Latvių vietinės 
kolonijos atstovai, kurie savo 
konsulo Bostone neturi.

Konsulato atidarymo proga 
buvo gauta daugybė pasveiki
nimų. Bankete pasakyta kal
bos su sveikinimais ir linkėji
mais, ir atlikta pamarginimas 
su dainomis ir šokiais. Vaka
ras buvo gyvas, praėjo 'nepa
prastai jaukioje atmosferoje.

Šis vakaras dar kartą įrodė 
kad bendras veikimas ir gali
mas ir naudingas. Kur darbe 
pasirodo visi, kur vienybė — 
ten rezultatai ir Lietuvos ir 
vietos Lietuvių prestižas kyla.

Koresp.

NAUDINGAS LIETU
VIO SUMANYMAS

STALINUI GRĘSIA 
PAVOJUS DĖL UŽ
PUOLIMO SUOMIŲ

New York. — Kerenskis, 
buvęs Rusijos premjeru po 
caro išvertimo, tikrina kad 
Rusijos užpuolimas Suomi
jos reiškia paskubojimą 
Stalino diktatūrai galo Ru
sijoje. Jeigu Rusijos liau
dis pasiliuosuotų su pagal
ba dabartinio karo, kurį 
Stalinas išprovokavo, Ru
sai jaustų savo pareiga at
silyginti Suomiams už jų 
panešamus nuostolius.

Tarptautinių dalykų tė- 
mytojai tikrina jog Sovie
tai išstato save dideliam 
pavojui užsigeidę pasiekti 
tokį mažą laimėjimą.

NAZIAI užginčina pra
dėtus gandus, buk Vokieti
ja per Italiją siūlys taiky
tis po Tautų Sąjungos po
sėdžio Genevoje. Gandai 
skelbė buk Vokietija esan
ti gatava atsteigti Čekoslo
vakiją ir Lenkiją. Tie gan
dai pakelti tikrinant kad 
Vokietija statys savo tam 
tikras išlygas aliantams ir 
susitaikius dės pastangas 
išvien kovoti prieš bolše
vizmo plitimą į Europą.

per .tvora
PASIŽVALGIUS

CJerf

Prieš porą savaičių Grand 
Rapids, Mich., įvyko vakarinės 
Michigan valstijos turizmo re- 
zortų vietų savininkų suvažia
vimas. Lietuvis Juozas J. Ra
čiūnas, Tabor Fam rezorto sa
vininkas, pirmininkas ir direk
torius Hotel Greeters Associa- 
tion 22 skyriaus, sumanė ir pa
siūlė įvesti Turizmo ir Rezortų 
lankymo savaitę, ką draugija 
užgyrė, laikraščiai net edito- 
rialuose komentavo, ir klausi
mas pasiųsta Michigan guber
natoriui užtvirtinti.

Grand Rapids laikraščiai ra
šo kad tas sumanymas turėtų 
būti padarytas Nacionaliu ■— 
Federalė valdžia privalėtų įve
sti Turizmo ir Rezortų lanky
mo savaitę.

Geri sumanymai virsta dar
bais. šis sumanymas, kuris 
gali virsti visos šalies Turiz
mo ir Rezortų Savaite, kilęs iš 
Lietuvio, plačiai Amerikoje ži
nomo tautininko veikėjo.

ARTINASI Kalėdos — Lin
ksmybių šventė, — todėl Pas
kutinis Poetas nusprendė žmo
nijai parašyti šiuos moralus:

Kas degtine burną šlaksto
Tam po stubą velniai laksto. 
O kas užgeria alų, 
Tas vis guli po stalu.

Į I >
HITLERIS, Mussolini ir Ja

ponijos Mikado turėtų Stalinui 
duoti aukso medalį ir pagyri
mo diplomą už taip puikiai iš
eitą fašizmo mokslą ir jo pri
taikymą gyveniman, bet vieton 
to jie jam kiša karštą kačer- 
gos galą.

LIETUVOS kariuomenė šy
met Lapkričio 23 d. šventė ka
riuomenės sukaktuvių šventę 
su didesnėmis iškilmėmis ne
gu kitados. Lietuvos kariuo
menės lopšys yra Vilnius — 
ten buvo .pradėta organizuoti 
pirmieji kariuomenės daliniai. 
Ten šymet, Vilnių atgavus, ir 
švęsta 21-mos sukaktuvės.

BALTUOS VALSTY
BIŲ KONFERENCI

JOS TARIMAI
' i

TALLINN, Estija. — Gruo
džio 7-8 dd. įvykusioje trijų 
Pabaltijo valstybių konferenci
joje nutarta dar tampriau ben
dradarbiauti politikoje, drauge 
spręsti visas ekonomines pro
blemas, surištas su dabartinio 
karo kilusiais apsunkinimais, 
žaliavos pramonei aprūpinimą 
ir bendrų visų trijų valstybių 
produktų eksportu.

Balti j o Valstybių Santarvės 
konferencija prasidėjo Gruod. 
7 d., kurioje dalyvavo Lietuvos 
delegacija vadovaujama Užsie
nių Reikalų Ministro Urbšio, 
Politikos Departamento Direk
toriaus Turausko, Ekonominio 
Departamento Direktoriaus p. 
Norkaičio ir delegacijos nario 
Dr. Daukšos.

• MĖNULS tankiai išrodo 
lyg plaukia per debesis. Tikre
nybėje jis yra apie 100,000 
kartų toliau nuo debesų negu 
debesys nuo žemės.

LIETUVOJ komunistus va
dina “morčiniais gaidžiais”, 
nes jie gieda pagyrimus dar
bams už kuriuos doras žmo
gus raustų.

Kuomet jus norit paskolos pirkti 1 
namą, jus natūraliai manot apie 
Clevelando vienatinį savitarpinį 
taupymų banką — Society for 
Savings. šis 90 metų senumo 
bankas buvo geru draugu daugy
bės Clevelandiečių kuomet jie 
pirkosi sauo namus, ir dabar pa
sinio F.H.A. ir Savings Mortga- 
ges pagelbėti jums nusipirkti sa
vo namus.

Visuomenės Bankas and Public Square

Narys Federal Deposit Insurance- Corporation

Šekspyras kitados pasakė: 
“Kokie paiki tie smertelni žmo
nės!” štai, Italijoje studentai 
protestuoja prie Staliną, kuris 
Suomiją puolė tokiu pat budu 
kaip Mussolini puolė Etiopiją!

MUSŲ liaudies dainą
Kai aš turėjau 
kieme mergelę,
Ėjau lankyti 
kas vakarėlį,

musų komunistai dabar dai
nuoja šitaip:

Kai aš turėjau 
Maskvoj dūdelę, 
Klausiau aš josios 
Kožną dienelę.

Ką tik ji birbė, 
Viskam tikėjau, z 
Didžią ramybę 
širdyj turėjau.

V.

‘>KOKIE PAIKI TIE SMER- 
TELNI ŽMONELIAI’

Tos kitos gazietelės nuban- 
krutijęs “redaktorius”, prili
pęs liepto galą, nežino ką da
ryti ir kaip kitus 'užkabinti:

Bara Lietuvių Banką kad 
nerengė minėjimo savo gyva
vimo sukaktuvių, o Dirvai da
ro priekaištus kam ji rengia 
savo sukaktuvių minėjimą...

Supa Garba.

CICILIKŲ PAPA Grigaitis 
vėl pradėjo savo “bluf” kam
paniją, talpindamas savo ga- 
zietoje tik tų SLA. kuopų bal
savimų pasekmes kurios dau
giau balsų davė cicilikų kandi
datams. Tai senio “inžinie
riaus” nudėvėtas gudravoji- 
mas parodyti savo akliems se
kėjams buk “visi” balsuoja už 
cicilikus....

Kodėl nepažymi Klyvlando ir 
kitų didelių kuopų, kur visi 
balsavo už tautininkus kandi
datus?

Vai kaip gaila kad to am
žiaus sugyvenęs žmogus, ir 
dar laikraščio redaktorius, ti
ki kad ir kiti yra tokio vaikiš
ko razumo kaip jis. ... S. P.

Nepaprastas Palengvinimas į 
® Reumatišką Skausmų ©

Nekentekitė 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- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

©



plETOIES ŽINIOS GAUK KLUBO 1940
NARYSTĘ

(Žiūrėkit p. 8-tą)

Amerikos Liet. Piliečių Klu
bo nariai pasiskubinkit įsigyti 
savo 1940 metų narystės kor
telę atsilankydami į Lietuvių 
salę penktadienio vakarais, kur 
atsibuna kortavimai, vakarie
nė ir pasikieminėjimas su sa
vo draugais.

Kurie dabar užsimoka 60c 
už visą metą gauna dar barče- 
kių už 40c kuriuos r>ali ten 
pat “praulioti”.

Atminkit, lankyti klubo va
karuškas reikalinga būti klubo 
nariu.

/ 1940
• UNION TRUST Banko de- 

pozitoriai gaus prieš Kalėdas 
didesnes sumas pinigų: viso 
bus K mokėta $5,250,000 suma 
80,000 depozitorių. ~ Kurie Lie
tuviai gausit savo čekius iš to 
banko, pasidėkit juos Lietuviš
koje bankinėje įstaigoje, kur 
pinigai apdrausti ir mokama 
didesnis nuošimtis._____ ____

Specialiai Vaikams 
Reikmenys

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

THE CHILDRENS SHOPPE
Josephine Perpar, Prop. 
5810 Superior Avė.

KORTAVIMO VAKARAS
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia kortavimo vakarėlį šeš
tadienį, Gruodžio 16, Mudraus- 
kų namuose, 1538 E. 174 St. 
(prie Nottingham linijos).

Pelną skiria naudingam tik-j 
slui. Prasidės 7 vai. vakare, ! 
įžanga 25c. Visi Sąjungiečių 
draugai kviečiami dalyvauti.

Komisija.

Dirvos 25-to Jubilejinio Meto Atidarymo

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS
Pereitą šeštadienį atvažiavo 

į Clevelandą apsigyventi Elz
bieta Dukauskaitė, iš Pužų p., 
.Raseinių aps., pas savo seserį 
ir švogerį Igną Visockus. Va
žiavo per Švediją. P'-lė Dukau
skaitė yra gimus Donorą, Pa., 
taigi Amerikos pilietė.

Jos partraukimu rūpinosi 
Dirvos agentūra.

MiT’ Su brangiomis Dovanomis Dalyvaujantiems Baliuje

SENAS METAS 
BAIGIASI!

Yra jau laikas planuoti 
kaip geriau pradėti 1940 
Naują Metą kad butų pa
sekmingas.
Vienas tikras kelias į pa
sekmę yra tai taupymas. 
Jei taupai arba manai pra
dėti taupyti, dėk savo pi
nigus ten kur yra geres
nis uždarbis. Šioje įstai
goje dabar moka 3% ant 
depozitų, ir Federal Insur
ance apdrausta kiekviena 
knygutė iki $5,000.

ŠIRDINGA PADĖKA
• šiuomi noriu pirmiausia pa
dėkoti p. Stasiui Meldažiui ir 
jo žmonai ir p. Petrui Ramoš
kai už tokią gražią jų auką su
rinktą ir suteiktą man ir ma
no vaikučiams, širdingai ta
riu ačiū šiems ištikimiems ir 
gėriams mano draugams už jų 
taip sunkų pasidarbavimą.

Taipgi labai širdingai dėkoju 
visiems aukotojams kurie taip 
noriai prisidėjo su savo auko
mis.

Brangus draugai, už visas 
jūsų pastangas ir jūsų taip 
gausias aukas priimkit mano 
širdingiausią padėką.

Mrs. Versiackas.

The Lithuanian Savings 
& Loan Ass’n

6712 Superior Avė,

VALDYBOS
SLA. 14 kuopos valdyba 1940 

metams išrinkta iš šių:
F. Baranauskas — pirm,
Jurgis Česnius — vice pirm. 
Marė Mišeikienė — fin. sekr. 

į Juozas Juraitis — užr. sekr.
Juozas Vilčinskas — ižd.

I Pr. Bulbo, J. G. Polteris ir 
J. Medelis — iždo globėjai.

Dr. Vitkus, Dr. Kazlauskas, 
ir Dr. Matulaitis — kuopos 
daktarais kvotėjais.

* * *

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos valdyba:

Jurgis Brazaitis — pirm.
J. Vaitkevičius — vice pirm.
A. M. Praškevičius — f. sek. 
Izidorius Šamas — užr. sek. 
Juozas Vilčinskas — ižd.
P. Jasulaitis, F. Samuolis— 

iždo globėjai.
KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

ANSEL ROAD 

C A E E 
1066 Ansel Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų. 

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS 
RESTAURANT 

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai. 

6824 Superior Avė.

EAST 79TH STREET 
GARAGE

Visoks Auto Taisymas
I Parvežam sugedusius automobilius 

PARDUODAM ALIEJŲ.
20 metų patyrę tame darbe.

O. TULLAR, Savininkas.

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

ENdicott 2887

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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)

/

PHILCO
RADIO■ I .

I

Didžioji Dovana—Philco Radio — $55.00 vertes

■ v

ĮSITeMYKIT: Tą vakarą bus išpildyta DU programai: 
Pirmas: lygiai 6 v.: Dirvos Jubilejinio Meto Atidarymui 
Antras: lygiai 12 vai. nakties: Pasitikimui 1940 Meto.

I dovana- PHILCO RADIO - *55

PENKIOS metines Dirvos Prenumeratos ir 
DESĖTKAS kitokių vertingų dovanų.

/

A

2ra—Dovana — Puiki Floor Lempa

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

Dirvos Prenumeratoriams Vienas Bilietas DYKAI. Daugiau po 25z. Kitiems po 35c

PYTHIAS
C A F E

1940 Metų iškilmingas ir linksmas pasitikimas
Sekmadieni, Naujo meto išvakarėse Pradžia 6:00 vai. OI

GRUOD.DEC. JI /

HAN’S CAFE 
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop. 

5325-27 SUPERIOR AVENUE 
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

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.

Lietuvių Saleje /



DIRVA
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GIVE
ELECTRICA1 GIFTS

1940 MIRIMAI
Dr. 

1 d. 
Suv.

Dr. Kamesis Armijos 
Daktaru

žinomas Clevelandietis, 
J. J. Kamesis, Gruodžio 
apleido Clevelandą, įstojo
Valstijų armijos tarnybon, iš
važiuodamas į Camp Jackson, 
South Carolina, pietinėse val
stijose. Jis stojo kariuomenės 
stovyklos ligoninės daktaru, 

,1-mo Leitenanto laispniu.
Trumpu laiku išvažiuoja pas 

savo vyrą ir p. Kamesienė su 
šeima.

Linkėtina Dr. Kamesiui ge
riausio pasisekimo jo naujose 
pareigose.

Nauji ir gražiausia Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiom spal
vom, 15x20 didumo, labai puikus 
artisto J. Arlausko piešinys. — 
Graži Kalėdinė dovana pasiunti
mui Lietuvon. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėkit kokiais 
norit mėnesiais,' Lietuviškais * ar 
Angliškais.

Agentai norinti pardavinėti, ar
ba biznieriai kreipkitės informa
cijų šiuo adresu: (46)

STANDARD CALENDAR CO.
332 West Broadway,
SO. BOSTON, MASS. _

JACK'SMARKET
6601 Wade Park Avenue

MORTA JURČUKONIENĖ
Morta Jurčukonienė, 57 me

tų amžiaus, nuo 2616 Alaba- 
ma Court, mirė Gruodžio 13 d. 
Pašarvota namuose. Laidoja
ma šeštadienį, Gruodžio 16 d. 
Pamaldos atsibus 9 
naujoje parapijoje.

Liko vyras., Mikas, 
Albertas ir Juozas, 
p. Gudinienė.

Laidojime patarnauja 
tuvių direktorė Della Jakubau
skienė.

® SOWINSKI COMMUNITY 
Center turi Įvairią pramogą 
visokio amžiaus žmonėms. Ku
rie Lietuviai gyvena toje apie-

linkėję gali atsilankyti pralei
dimui laiko. Rodoma filmos, 
būna muzika, atletiški progra
mai, vaidinimai, mokoma viso
kią užsiėmimų ir tt.

KALĖDINIŲ DOVANŲ PASIŪLYMAI

vai. ryte,
du 
ir

sunai,
sesuo

laido-

SYLVIAS < 111,18 IMAS (HALI

Elektrišką Laikrodi
Kas jūsų dovanų sąraše tu
rėtų džiaugsmo gavęs Ele
ktrišką Laikrodį Kalėdų 
dovanu ? Kiekviena s! Nes 
kožnam reikia tikro laiko 
visą laiką.
• Elektriški Laikrodžiai 
yra tuzinais stilių; taipgi 
yra laikrodžiai tinkami vi
siems namų kambariams, 

c Yra laikrodžių rašomam 
stalui, mantelinių laikro
džių, budintojų laikrodžių, 
sieninių laikrodžių, virtu
vei laikrodžių ir šiaip pa
šaliniams kambarams.

<5

ŠVIEŽIA MĖSA — VAISIAI — DARŽOVĖS 
KEPTUVĖS DALYKAI

Mes Specializuojame daryme Naminių Dešrų. 
Kainos pas mus žemos.

«

HOUR OF CHARM, Sundays at 10 P. M., WTAM

i 
i

pamatykit Elektriškus 
Roasterius, Toasterius, 

Virė-

Atminkit. . .
Elektriškas

geriausia!

'TiAg Jle&tį4&8.

VYRAMS IR

LMiiiiiiimmmiimiimiiimHimmimmmimmmmmmimiiimmmminmmmpj Spausdintos rayon medegbs, 
atdarais pirštais odos padais 
“D'Orsays” Burgundy, Mėly
nos ar Juodos spalvos! 'Mie
ros 4 iki 8 moterims ir mer
gaitėms!

The MAY Co

ARENA
BALTRĖNAS IMSIS SU

CHRIS ZAHARIAS 
Gruodžio 18 d. Arenoj

Walter A. Taylor rengia įdomias 
imtynes, pirmadienio vakare, Gruo
džio 18 d., Arenoj, nuo 8:30 vai. 
Jose imsis musų Lietuvis, Petras 
Baltrėnas su smarkiu Graiku, Chris 
Zaharias.

Kitos imtikų poros bus šios:
Ray Steele su Danno O’Mahoney, 
George Zaharias su Jumping Joe 

Savoldi,
Louis Thesz su Chief Sanooki, 
Ivan Rasputin su Pat Kelly.

ĮflPPODROMĮ^

• Pamatvkit šiuos puikius 
1940 
džius

Elektriškus Laikro- 
krautuvėse DABAR.

*
Taipgi,
Pečius,
Perkolatorius ir Kavos 
jus, Maišytojus ir Akis Sau
gančias Lempas.
moterys mėgsta 
Dovanas

] NAMŲ TAISYMAS
: • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.

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

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
Ė Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
Ę HOME 0WNERS SERVICE
Ė 6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.

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

JDELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME ,
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

STATĖ i
WIND0W SHADES I

= VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) | 
E Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo E pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
2 KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS. E
E Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė. E
1 HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. |

Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes es.'Vi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

| P. P. MUMOLIS Į
E Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate E 
E ir Apdraudos Agentūra į
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

. J . J

BASEMENT
Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

Krautuvės Valandos šeštadieniais 9:30 ryto iki 9:00 vak.

Moteriški Spausdinti 
D’Orsay” Sliperiai

$|.29 pora

Moteriškos Rayon
Satino šliures

$|.69 pora

Gražaus 
narnos 
Odos padai 
čio kulnys! 
Siauros ir

darbo tiesiog isiau-
ir dirželiu užsekamos;

ir vidutinio aukš-
Mieros 4 iki 8 (į! 

vidutinio pločio.

May Co. Skiepe Rasit Praktiškų DovanųThe

Gražųs 
siaustai 
bo, su 
nieriais 
Spalvos 
žalios.

grynos' vilnos ap- 
. . . stipraus dar- 
atverčiamais kal- 
ir perlo sagomis! 
maroon, 
Mieros

dideliems ir 
vyrams.

navy ir 
mažiems, 

vidutiniams

Moterims
Dovanai

Avikailio
Batukai

pora

Nąturalio avies kailio, pilkos 
odos suėdė arba, spalvuotos 
pigtex! Mieros 4 iki 8 mo
terims ir panelėms!

MOTERIMS

Vyriški Opera
Naminiai Sliperiai

$j.99 pora

Opera ir Everettė sliperiai su 
tikros odos viršais! Odos vi
dus! Minkštos odos padais! 
Vyninės, Mėlynos. Juodos 
Rudos spalvos! Mieros 6 
11.

Vyriški Minkštos 
Odos Apavai

$|.39 ’

Tikros ožio odos apavai, 
ten tuo tos alligator odos 
šai! Odos padai!
Vyno, Juodos ir Rudos 
vos! Mieros 6 iki 11.

ir 
iki

pora

Pa- 
vir- 

Mėlynos, 
spal-

The MAY Co

FOR HER

by Sylvia Parker

AN ELECTRIC OVEN . . 
plugs in anywhere . , • 
broils, bakes, roasts

. . even cooks a 
complete m e ai 
for six.

AN ELECTRIC CLOCK 
. . . very good looking 
. . . gives correct time 
all the time.AN ELECTRIC MIXER 

, ., savęs hours of vvork 
. . . any vvoman is bound 
to appreciate this gift.

FOR HIM
ELECTRIC PERCOLATOR 

. . . perfect coffee every time 

... a real ornament for any- 
body's table.

A WALL LAMP . . . 
good light over his 
desk, next to his 
chair or above his 
vvork bench in the 
basement.

A RADIO LAMP 
. . . very new 
. . . sight-sav- 
ing light, plūs 
a radio sėt in 
the I a m p ’ s

AN 1NFRA-RED 
LAMP ... the lat- 
est way to e ase 
aches and pains.

A VACUUM CLEANER .. 
savęs time and work 
every day in the year. . . 
a practical gift that 
women likę.

ku-

ma-
ku-

“We A re Not Alone”
Ši nauja filmą su Paul Muni bus 

pradedama rodyti Hippodrome Te
atre šeštadienį, Gruodžio 16. Fil
mą pagaminta iš James Hilton’s 
popui iarės apysakos.

“We Are Not Alone’” gavo užgy- 
rimą visų Hollywoodo artistų 
rie jų mate vos pagamintą.

Muni šiame veikale vaidina 
žo miestelio Anglišką daktarą,
ris gabiai patarnauja savo ligo
niams, bet negali išgydyti skausmo 
kuris paliečia jo gyvenimą. Jam 
vienu tarpu prieina eiti su pagalba 
keliaujančiai Austrei šokikei, kuri 
jo mieste lankosi, ir nuo to prasi
deda meile, pavydumas, pasišven
timas ir kitokį įvykiai jo gyvenime.

Prie jo vaidina Jane Bryan ir ei
lė kitų gerų artistų.

LAKE theateę
Dvi Naujos Filmos

Warner Eros. Lake Theatre vėl 
patiekia du veikalu, pradedant pen
ktadieniu, Gruodžio 15.

Pirmutinė filmą yra RKO-Radio 
paveikslas “Everything’s On Ice”. 
Vaidina gabi maža čiuožinėtoja, 
Irene Darė, prie jos Roscoe Karns, 

; Edgar Kennedy, Lynne Roberts, 
i Erie Linden ir Mary Hart. Veika- 
• las yra grąži komedija.

Antra filmą bus “Bombs Over 
London”, vaizduojanti 
gaują, kurie gamindami 
siryžę įvelti pasaulį Į 
tikslu pasipinigauti.

pelnagaudų 
ginklus pa
baisų karų,

KONO RADIO
ELECTRIC & PHOTO 

SERVICE
8 hour Photo 

Rūšis ir darbo 
garantuojama.

Service
gerumas

(5)

7313 Wade Park Avė.
H Enderson 2579

25 METU PATYRIMAS 
PATALINIU DARBE

Mes specializuojam
Daryme

PLUNKSNŲ “pagalvi,
Matrasų

Re-Nu Renovating 
Service 

6510 Lexington Avė.
HE. 0141

S

i

KUR PIRKTI
® Ateikit pamatyti ir pasirinkti puikių Kalėdų 
dovanų —
PILNIAUSIAS PASIRINKIMAS MOTERIMS, 

MOTERIŠKŲ VAIKAMS IR VYRAMS 
DĖVĖJAMŲ REIKMENŲ 

Linkime Jums Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

ANTON ANZLOVAR
6202 St. Clair Avė.

VISOKĮ AVALAI
Vyrams — Moterims — Vaikams

Didžiausias pasirinkimas moderniškų avalų ant St. Clair 
gatvės, tik patys naujausi, 
jau 35 metai avalų biznyje, 
eiti apsipirkti visai šeimai

Aš esu Romos Katalikas ir
Patogi vieta Lietuviams at- 

avalus.

JLOUIS
6410 St. Clair Avenue

MAYER
Cleveland

Dental Platės
10-15

Weeks to Pay

• e

X-Ray
Bridges
Fillings 
Extractions

Platės Repaired 
While You Wait

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

20
Down

Week
Pay a Little 

a Little Each
No Interest or

Carrying Charge

Dentist
HEnderson 3157

| Kalėdoms UBttiviški Pyragai
<

NEW DEAL
BAKERY

♦ _

i

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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* CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—/Atdara vakarais PIK)NE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ CLEVELAND, OHIO
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Imtynes Vilniečių šelpimuiV •
Traveling in our Lithuania AN ODE TO SLANDER

TO W!I0M IT MAY CONCERN
BY ANNA KARPIUS

/

(Continued)

Lietuvis Kovos su Lenku the 
Zit- 
vve

Lietuvių Salėje — Sekmadienį, Gruodžio 17, įžanga tik 50 centų

Jack Ganson

Petras Baltrėnas

Abu Lietuviai imtikai sutiko 
stoti prieš toki priešą kokį 
jiems gausim. Taigi štai kaip 
jie suporuoti:

Juozas Komaras su Indi jonu 
Chief Sunoki,

Petras Baltrėnas su Lenku 
Vic Tanski. iš Bostono.

Juozas Komaras
reikalui gelbėti atva

duota Vilniaus krašto gyvento
jus, Petras Baltrėnas pasiūlė 
surengti Lietuvių salėje imty
nes ir pelną skirti Vilniečių 
šelpimui. Juozas Komaras tą 
sumanymą parėmė. O kai apie 
tai išgirdo Bu fialoj gyvenantis

trečias musų stipruolis, Jack 
Ganson, ir jis sutiko atvažiuo
ti į Clevelandą, būti tose imty
nėse refery.

Imtynes rengia Clevelando 
Lietuvių Vaizbos Butas, Lietu
vių salėje, sekmadienio vakaro, 
Gruodžio-Dec. 17 d., ^pradžia

lygią’ 8 vai. 
popuiiariška,

Visi Clevelando ir apielinkės 
Lietuviai, be pažiūrų skirtu
mo, prašomi atsilankyti: šel
pimas Vilniečių yra reikalas ir 
katalikų, ir tautininkų, ir so
cialistų, ir komunistų.

Įžanga padalyta 
tik 50c. ypatai.

MIRĖ SULZMANN
9 d. mirė John M 
plačiai ir Lietu-

Gruodžio
Sulzmann,
viams žinomas politikos dar
buotojas, buvęs miesto tary
bos narys ir apskiities šerifas. 
Jis buvo 70 metų amžiaus.

Palaidotas antradieni su di
delėmis iškilmėmis, pamaldos' 
atsibuvo šv. Jono katedroje.

TRAFIKO AUKOS
AUKŠČIAUSIOS
ŠVENČIU METU

• TOLEDO, vienas didesnių 
Ohio miestų, visai subankruti- 
jo: miesto valdyba liko be pi
nigų, mokyklos užsidarė ir ei
lės piliečių badauja negauda
mi pašalpos, kai tuo pačiu lai
ku ten darbai eina gerai, dar
bingumas pasiekė 1929 metų 
laipsnį.

• ŠELPIMAS (relief) mies
te vėl panaujinamas ir visi ku
rie Lapkričio 15 d. gavo pašal
pas dabar vėl pradės gauti ir 
mieste šelpimo krizis baigsis, 
skelbia miesto valdyba.

WPA viešuose darbuose dą- 
dėta dar 1,382 darbininkai O- 
hio valstijoje.

• NUSIŠOVĖ. Tūlas Stanley 
Rosolowski, 22 m. amžiaus, su- 
gryžęs iš kalėjimo ir radęs kad 
jo mylimoji ištekėjo už kito, 
nusišovė toje valgykloje kur 
rado ja patarnaujant prie sta
lų.

• WHITE Motor Co. dirbtu
vėje darbai šiuo tarpu eina 
gerai. Tai kompanijai dirba 
2.900 darbininkų. Išrodo kad 
darbai joje eis gerai ilgai ir 
1940 metais. Karo departa
mentas užsakė iš White Mo
tor Co. 85 kariškus trokus su 
šešiais ratais.

• STATYBOS darbuose Cle
velando tam tikri raketieriai 
pridarė tiek niekšysčių kad 
federalė valdžia visą padėtį iš 
šaknų krečia. Unijos viršinin
kai prašomi pagelbėti tyrinėji
mą padaryti pasekmingu.

George J Matowitz, Cleve
lando P linijos Viršininkas, at
sikreipia į Clevelandiečius se
kančiai :

’-Prafiko nelaimių mirtys bė
gyje pereitų dviejų mėnesių 
buvo beveik dvigubai didesnės 
negu tuo pat laiku pernai, ta
čiau nelaimingu įvykių rekor
dai parodo kad periodas pačių 
didžiausių mirčių ii- sužeidimų 
skaičių iš automobilių priežas
ties dar tik ateis. Nelaimingų 
įvykių skaičiai pereitais dau
geliu metų būdavo vis švenčių 
sezonu.

Visokios kliūtys ledo, sniego 
ir darganu ir ankstyvas sute- 
mimas sudėjus su dideliu sku
bėjimu švenčių laiku Gruodžio 
mėnesį esti aršiausias mėnuo 
trafiko nelaimėms. Trafiko 
nelaimių tragedijos sugadino 
smagumą daugeliui pereitą me
tą, o šymet tu nelaimių skai
čius yra didesnis negu buvo 
šiuo nat laiku pernai.

Pasistengkime pagerinti tra
fiko rekordą šį metą prisilai
kant trafiko taisyklių ir šalto 
protavimo apie saugumą. At- 
likit savo pareiga — “Išgelbė- 
kit gyvastį Kalėdoms”.

Tūlas 
savo 

drau- 
gerė- 
tarpu 

šautuvas iššovė ir Saulit per
šautas per galvą tuoj mirė.

• DEMOKRATAI Clevelande 
pasiryžę tęsti savitarpinę kovą, 
du jų vadai, Gongwer ir Miller 
nemato 
ir 1940 metų rinkimu klausi
mais.

• SENA ISTORIJA, 
vyras nupirkęs šautuvą 
švogerini, užėjęs pas savo 
gą, William Saulit, iuo 
josi ir apžiūrinėjo. Tuo

galimybių susitaikyti

VILNIEČIAMS ŠEL
PTI PASIUNČIAMA 

$45.00
Geras tautietis ir biznierius, 

Benis Dovidavičius, atsilankęs 
į Dirvos redakciją įteikė savo 
auka, $25.00, persiuntimui Vil
niečiams paremti.

Clevelando Lietuvių Moterų 
Ratelis taipgi pridavė $5 au
ką Vilniečiams Kalėdų dovanų.

Prie šio pridedama 
aukos:

Juozas Mieliauskas
K. S. Karpius

ir anksčiau minėta $5.00 Dr. 
J. T. Vitkaus, ir viso $45.(10 
pasiunčiami per Dirvos redak
ciją Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke.

Stambesnės aukos, ( po $5.00 
ar daugiau, kaip tik gaunamos 
tuoj ir siunčiamos į Konsula
tą persiuntimui į Vilnių.

Ši suma, $45, yra jau antra 
šį rudenį iš Clevelandiečių.

Pereitą mėnesį buvo pasiųs
ta $70 per Lietuvos Ministrą 
Washingtone, P. žadeikį.

Kitos aukos, kurios renka
mos sąryšyje su Aleko Banio 
$25.00 dovana, 
desnę sumą ir 
kartu.

NAUJOS

dar šios

renkamos į di- 
bus pasiųstos

AUKOS

Banio
aukų 
aukos:
Mieliauskas

bilietėlių 
rinkimu

plati
nau ta

V. Sadauskas
Jankevičius 
Matusevičius

Damukaitis
Baltrėnas

$5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00

Kalėdiniai Laiškai
Dabar pats, laikas siųsti i 

Lietuvą Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimus. Atsilankykit i 
Dirvos Krautuvę, rasit gražių 
Lietuviškų kortelių pasirinki
mui. Visos po 5c.

“ŠVENTOJI NAKTIS”
Praeitą sekmadienį, Gruo

džio 10, Sv. Jurgio bažnytinėje 
salėje parapijos choras po va
dovyste Vinco Greičiaus statė 
scenoje Miko Petrausko opere
tę “šventoji Naktis”.

DOVANOS DIRVOS 
SKAITYTOJAMS

Aleko
nimu ir 
dar šios

J uozas
Chester G. Zuris
Juozas
Jonas
Vincas
Simas
Petras
The Frolics Hippodrome

Alley 1.00
Per Dirvos Redakciją gau

ta šios:
Benis Dovidavičius
K. S. Karpius
GI. Liet. Motorų Ratelis 5.00
Stasys želenekas
Ona Raymond
Ant. Navalinskas,

Lcrain, Ohio
Viso naujų aukų gauta
Pereitame numeryje

buvo pažymėta
Viso iki šiol

$25.00
5.00

1.00
1.00

1.00
$51.50

$7650
$128.00

Žiūrėkit

6-ta pusi.

Visi vietiniai Dirvos prenu
meratoriai ateikit užsimokėti 
savo prenumeratą už 1940 me
tus ir pasiimti sau 1940 Dir
vos kalendorių ir j Dirvos Ju- 
bileiinio Meto atidarymo 
lių tikietus.

Tikietus-ir kalendorius 
tiktai tie kurie moka už 
meta prenumeratą, $2.00.

šias dovanas gauna ir 
tie kurie naujai užsirašo 
vą.

Ba-

gaus 
visa

visi 
D ir

i

Tikima ta ingi gražios aukos 
po Lietuvių Vaizbos Buto ren
giamu imtynių šį sekmadienį. 
Publika prašoma gausiai pa
remti atsilankant i imtynes.

Kur aukos Clevelando drau-
Tik vienas Moterų Ra

telis, kaipo organizacija, iki 
šiol dar teprisidejo su auka.

Just as we \vere going down 
three flights of stairs of Mr. 
kus’ Hotel vvith our baggage 
met Mr. Petrauskas running up in 
breathless haste. He had come 
home and found our not, and vvas 
coming over to visit 
vve were already on 
the bus station, and off for Pas
valys. He came along vvith us to 
see us off, and in the meantime 
for about a half hour vve talked 
about the old times in Cleveland, 
he remembered all his friends and 
asked about them. There vvas a 
big crovvd at the ticket office būt į 
vve vvere busy talking to M r. Pe-i 
trauskas and finally vvhen vve vvent i 
to get our ticket. vve could get 
onlv standing room. The bus vvas i 
nacked not only vvith passengers i 
boxes.

Az alv/ 
i i cetting 
oor-duc'.or 
covld get 
vvait for 
cited me _ „ , .
up bv telling him vvhatever he did 
please not to leave us there even 
if vve have to stand all the vvay. 
I told him vve vvere strangers and 
our friends vvere vvaiting for us in 
Pasvalys, and it vvould causo a lot 
of trouble for all of us if vve mis- 
sed this bus: they probably vvould 
vvorry about vvhei'e vve disappeared 
if vve did not come in on this bus. 
and vve vvould be lošt in a small 
tovvn if vve arrived late vvith no 
one to meet us.

He vvas a very fine helpful man 
and smilingly told us not to vvorry, 
he vvould find room for us and not 
leave 
gage 
some 
their 
very 
pleasure. 
travels that vve vvere happy, for 
our 
and 
M r. 
stop 
our 
fevv 
vvife 
vvhere she had gone for a fevv days.

It took about tvvo hours to got 
to Pasvalys, and it vvas ten o’clock 
vvhen vve got there. A crovvd of 
people vvere vvaiting for the bus 
and even though vve had never seen 
the girls vvho vvere meeting us, vve 
knėvv them as soon as vve savv 
them, and thc-y probably recognized 
us as beini’' a little diiTerent from 
the ręst of the passengers. Aldona 
Petrauskas, the yunger one, about 
fifteen vears old, vvith long thiek 
braids, vvas the one vvith vvhom I 
conversed over the phone, and Kaze 
the older one, her braids vvrapped 
around her head. Both tall slim 
girls, verv friendly and glad that 
vve finally arrived. They had been 
expecting us all summer, for their 
brother John vvho lives vvith i 
Cleveland had vvritten to them 
we would come to see them 
bring them gifts from him.

When vve got out of the 
vve found the small tovvn so 
vve could hardly see the sidevvalks. 
There vvere no lamp posts, and no 
street lights; the only lights vvere 
those that came dimb* through the 
store vvindovvs. We vvalked dovvn 
the main street a block and then 
turned 
block 
home, 
small, 
vvas vvaiting for us, 
In a fevv minutes Mr. Petrauskas 
came in from his duties as a police- 
man to vvelcome us. He is tall and 
straight and vvears a blue police- 
man’s uniform, and it vvas then that 
I decided that John (the vvell-knovvn 
Johnnie of Cleveland) mostly 
sembled his mother.

We spent the remainder of the | 
evening talking about 
John, which naturally 
they vvanted to hear, 
glad I vvas able to tell 
a very fine gentleman 
hovv everybody in Cleveland knovvs 
and likęs him.

It vvas about midnight vvhen vve 
vvent to bed. The bedroom vvas just 
likę an American room, vvith tvvin 
beds and a soft fur goat skin rug 
on the floor betvveen the beds. 
The Petrauskas’ had lived in Scran- 
ton. Pa., and that is vvhere John 
and an older brother A’lbin vvere 
born. The parents later returned 
to Lithuania, and vvhen Albin grew 
up he came back to Scranton. Af
ter a while he vvas joined by John, 
and they lived in Scranton together 
for about a year until a tragedy in 
the coal minės vvhere they both 
vvorked. killed Albin. This trage
dy broke Mrs. Petrauskas’ health, 
and she has never gotten over the 
loss of her beloved son. They in- 
sisted on bringing his body to the 
land of his ancestors for būriai, 
and among the things we are to 
see in Pasvalys is Albin’s grave. 
Bernice and I had met Albin once 
'vhen he vvas visiting in Cleveland, 
būt *we did not knovv until very 
recently that he vvas John’s brother.

John had arranged for the shipping 
of his brother’s body to Lithuania 
and himself left the coal minės 
and came to Cleveland.

By I. M. Ilurt

For centuries, Sword and Pen have openly 
Contested ėach other’s supremacy so bitterly.

Būt Slander, too, has treacherously proved itself 
A sly formidable opponept, hidden in the disguised delf

Of Honesty Trufh, Honor, Trust, and Faith.

gii u?

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit jų tarp savų.

us, būt here 
our vvay to

iys there was confusion 
loaded, and we heard the 
tay no more passengers 
on, būt wou!d have to 

the next bus. This ex- 
very much, and 1 špoke

us behind. Ile took our bag- 
and loaded it on and asked 
men in the rear seats to give 
places to us, vvhich they did 
vvillingly and tvith smiles of 

This is one time in our

fellow travelers' were helnful 
kind. We bade goodbye 
Petrauskas and promised 
over to visit them again 
retur n from Pasvalys, in 
days, and by that time his 
would be back from Kaunas

to 
to 
o n 

a

us in 
i that 
i and

bus 
dark

dovvn Biržų Gatvė, about a 
and then turned into their 
vvhere Mrs. Petrauskas, a 
svveet, sympathetic vvoman, 

tvith supper.

re-

their
was

and I
them
he is and

son 
vvhat 

vvas 
what

BRANGMENYS
Parduodame

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

, i

Frank Cerne Jewelry Co.
6401 St. Clair Avenue

M EDNESDAY — A U G. 17
■ This morning after a good break- 
fast the gi ris took us for a vvalk 
to see Pasvalys. It \vas lovely and 
bright and it vvas market day, al- 
ways fascinating to us. We could 
not res'ist buying lovely bright-col- 
ored kc-rchiefs, though we had al- 
ready bought several at other mar- 
kets in Lithuania. Pasvalys is a 
small town vvith cobble stone streets 
and a big old church surrounded 
by a high cement wall vvhic.h we 
vvent to see. Pasvalys is also not- 
ėd for its sanitorium of mineral 
and mud haths, vvhere people come 
from all over 
their ills. We 
sanitorium, and 
most vvilling to show us around. 
In one of the bath rooms we found 
a European scale, and just for fun 
wo vveighed ourselves and found 
we vveighed 68 kilograms.

As vve vvalked along a stream 
near the Levenis river vve savv 
vvomen knee-deen in the vvater busi- 
ly vvashing clothes the old-fashion- 
ed vvay, beating and rinsing them.

There is a boautiful nevy school 
i n Pasvalys (Commercial Statė 
High school) that vvas being built 
vvhcn John left and 
nleted and reali y a 
Pasvalys.

We got home in
vvhere vve met John’s vounger bro- 
thcr, Vytautas, a fine young man 
in his early tvvcnties, vvith charm- 
ing manners that really made us 
feel that it vvas John. They cer- 
tainly are very much alike in speech 
and gestures, and Vytautas1 becarųe 
our elose friend immediately. We 
had not met him until today be
cause he vvorks at a dairy some 

member 
a young 
Petraus- 
he is a 

“Urėdo Padėjėjas”, and

Lithuania to eure 
vvent to see the 
an attendant was

now it i s com- 
show place of

time for lunch

distance atvay. Another 
of the family showed up, 
man that rooms with the 
kas’ (I forgot his name) 
Forėster, a 
h e wears a green uniform. The 
whole family was here and- we were 
all happy.

After dinner an automobile that 
Mr. 
for 
few 
the 
and _
so have relatives and propert.v in 
Joniškėlis.

Vytautas and the forester start- 
ed out ahead of us on their bicy- 
cles because tho crovvd of us could 
not get into the auto, and more 
than half wav on the road we passed 
them up, .būt they arrived after a 
few minutes breathless and tired 
from the hard 
bikes.

Our first visit 
tery, where we

The Sword, in its execution, is generally direct;
The Pen, at least, makes claim to being publiely correct. 

Yet Slander — the lethal and loathful sin
Shuns these open paths, and wins

By creeping along the shaded byvvays of gossip and 
eonfidence,

To thrust its deadly vvcapon into pure, unsuspecting 
inriocence.

Woe to him vvho is destined to taste verbai defatnation 
Bitter and lasting is his pain, torture, and

Who, after executing his vvorldly duties 
the dietates

Of his Christian philosophy and religion, 
Slander, Calumny, i n a suhstitution o f 

Trust and Faith.

deterioration 
according to

meets 
perfidy f oi'

Lithuanian Women’s
Club Election

the
on 

the

A t the annual meeting of 
Lithuanian Women’s Club held 
Tuesday evening, Dec. 12th, at 
home of Mrs. Sukis, a new list of 
officers was eleeted for the ensuing 
year. Mrs. Anna Mihelich was un- 
animously re-eleeted for the 14th 
year, she has faithfully served as 
president of the Club since its be- 
ginning. First vice-president, Mrs. 
Anna Karpius, Second Vice-presi
dent, Anna Degutis, Secretary, 
Blanche Arbukas, treasurer. Ilelen 
K rausė, trustees. Aldona Wilkelis 
and Josephine Ditchman, and rep- 
resentatives to the Cultural Garden 
League. Mrs. Anna Mihelich, 
Miss Heleri Peckaitis.
ANNUAL DINNER-DANCE

The annual dinner-dance of 
Lithuanian Women’s Club that 
postponed from November 11, 
now be held on January 27th, 
urday evening, at the Midday
on the 20th floor of the Union 
Commerce Building on East 9th and 
Euclid Avė. These annual dineer- 
dances are ahvays looked forvvard 
to, by members and their friends? 
It’s a gala affair with no long-wind- 
ed speeches, a fine dinner is serv- 

( ed after which the guests get to- 
gether in a friendly nranner to 

■ dance and play until the early 
! morning hours.

This year the committee is mak
ing a special cffort to make this 
party the 
ever had, 
ment by 
Lithuanian 
troduced.
uanian Women’s Club are cordial- 
lv invited to come and share a 
joyful evening vvith them. Tickets 
may be obtained from members and 
the committee: Mrs. Adele Peckai- 
tis-Primosch, Aldona Wilkelis, Jose- 
nhine Ditchman, Anna Vitkus, Til- 
lie Chesna and Anna Karpius.

On VVednesday evening, Dec. 27, 
the Club vvill have a Christmas 
party for members at the home of 
Mrs. Vitkus, 16313 Brevvster Rd. 
Santa Clause vvill be there with 
a big bag of gifts to be given to 
mem bers.

and

the 
was 
vvill 
Sat- 
Club

Petrauskas had hired called • 
us to take us to Joniškėlis a i 
miles avvay, so vve could see ( 

cemetery, at Ihe family vault, j 
Albin’s grave. Petrauskas ai-

pumping on the

vvas at the ceme- 
savv the beautiful 

big cement tomb vvhere Albin is 
buried. A photographer vvas there 
to take a pieture of the family 
and guests at the vault.

In this visit to the cemetery I 
discovered that there are family 
vaults of the vvell-knovvn Karpius 
family, vvho vvere of the nobility, 
and great landovvners in this vicin- 
ity.

In Joniškėlis vve stopped to visit 
some relatives of Petrauskas’ and 
then returned to Pasvalys, vvhere 
some neighbors and friends drop- 
ped in for the evening. Among 
them vvas the Chief of Pasvalys 
Police, Mr. Lipštas and his vvife. 
The Chief of Police kept us enter- 
tained by insisting Bernice should 
remairi in Lithuania for he vvould 
find her a good man for a hus- 
band. Of course it vvas all in fun, 
and I mušt say Bernice is pretty 
clever vvith ansvvers, for she said, 
“too bad, būt Lithuanian customs 
require a dovverv, and I have none”.

And so a delightful evening end- 
ed vvith our thoughts turning to 
the morning vvhen vve expected to 
leave here on the 6 o’clock bus for 
Panevežis and Kaunas. A s vve
vvere preparing for bed Aldona and 
Kaze brought us each lovely gifts, 
a hand embroidered pillovv for Ber- 
niee and a dresser scarf for me. 
I had given them their gifts from 
John the day before, a vvrist vvatch 
for each of the girls vvith their 
numes inscribed and a lovely foun- 
tain pen for Vytautas. To his 
mother and 
♦hey could 
They vvere 
their gifts, 
vvith them. 
asked them 
us early enough to get the 
time.

(To be continued)

biggest and best they 
by arranging entertain- 
guest singers and ne\v 
folk dances vvill be in- 

All friends of the Lith- 
Women’s Club

By Geo. • C. Venslovas
LITTS GAIN SMASHING VICTOIŽY 

OVER SERUS
After suffering three straight de- 

feats the Litts gained their l’irst 
vietory over the highly rated Serb 
five by the seore of 24 to 15. It 
vvas one of the best games played 
that nite. The defense of both 
teams was superb. At the end of 
the first ųuarter the seore vvas 
tied at 1 point. This is a record for 
the Inter-Lodge league and prob- 
ably for many other leagues.

In the second quarter the Serbs 
broke thru the team’s defense and 
at the end of the half they vvere 
in the lead 8—5. After the ręst 
period our boys turned on the steam 
and in the third quarter scored 11 
points in the meantime holding the 
opponents to 1 markei'. Going into 
the finai quarter our boys garr- 
ered three field goals and two 
fouls running their totai to 24 
vvhile the Serbs only gathered 6 
points .making their totai 15

In all vve got 9 field goals vvhile 
holding the Serbs to 4. All Inter- 
Lodge League games are played on 
Wednesday nite. The first game 
starting at 7:15 and three games 
in all. Admission for adults 10c, 
for children 5e.

for Vytautas.
father some cash vvhich 
ūse
all very happy with 
and vve

A s we went to
to be sure to

as they savv fit.

were happy 
bed vve 
avvaken 
bus on

Formai Cleaners Ine.
Vyrišku 

Moterišku
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal. 

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.) 

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

MEETING NOTĖS
The regular monthly meeting vvill 

be held Monday nite, Dec. 18 at 
8 p.m. in the Lithuanian Hali. All 
members are urgently requeste<l to 
be present. Also invited are all 
Lithuanian vvho are interested 
Sports. You do not have to par- 
ticipate in athletics to be a member. 
Your moral support is very much 
needed for the Lithuaniaji youth to 
carry on. It is only vvith this sup- 
nort that it is possible to hold Na- 
tional tournaments. So vvhy not 
be a member? We vvould likę to 
see you at this meeting.
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus . atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

Kalėdinės Dovanas
Štai keletas iš daugybės reikalingų dalykų:

Marškiniai _ _ $1.00 
gražus, visokių stilių, ir aukš. 

Sveteriai _ $1.95
Užsimaunami,

gami, nuo 1.95

Kakliniai
visokių marginių, 
noniai, po $1

KELINĖS
Darbui ir šiaip.

zipper ir susise- 
ir aukščiau

$1.00 
šilko ir vil- 
ir aukščiau

$1.95
ir aukš.

Kaklaraiščiai 50c 
visada maloni dovana. Dėžėse 

po 50 ir aukščiau.

Pajamas $1.00
Broadcloth, flanelette. ir aukš. 

Kojines 3 už $1.00 
Visokių marginių, Šilko ir vil

nos, visokių didumų vyrams.

Skrybėlės 2.95, 3.95
Vėliausių madų ir spalvų.

Šimtai kitų dalykų tinkamų dovanoms
Mes DUODAME ir iškeičiame EAGLE STAMPS.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avenue

•^"Dvejos durys i rytus nuo musu senosios krautuvės
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