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ŽUVO 28,000 KINŲ
Automo-
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LIETUVA YPATIN
GAI RŪPINASI VIL

NIAUS KRAŠTU

48 PRIGĖRĖ. Portuga
lijos pakraštyje nuskendus 
Ispanų laivui žuvo 48 žm.

Rygoje mirė Pral. 
daug pasidarbavęs

BROWDER, komunistų 
vadas Amerikoje, stoja tei
sman Sausio 2 d. už klas- 
tavimą pasporto savo ke
lionei į Rusiją. KARPATŲ kalnuose ne- 

kuriuose perėjimuose sta
toma fortifikacijos, apsi
saugojimui kad Rusija ne
siveržtų į pietų Europą.

DANIJOJE daroma ty
rinėjimai gaminti gąsdiną 
iš durpių.

SUV. VALSTIJOSE 420 
universitetuose mokosi apie 
10,000 studentų aukštojo 
orlaivininkystės technikos 
mokslo ir skraidymo.

PER ŠVENTES ŽUVO 
633 ŽMONĖS

POPIEŽIUS PASIŪLĖ 
TAIKYMUISI 

PLANĄ

TRAUKINIŲ KATAS
TROFOS VOKIE

TIJOJE

nuo karo nuken- 
Suomijai

ŠVEDIJOJE eina prisi- 
siruošimas kariauti prieš 
Rusiją užpuolikę. Daugy
bė Švedų stoja savanoriais 
j Suomijos kariuomenę.

TURKIJOJ ŽUVO 8,000 ŽEMĖS DREBĖJIME
Ankara, Turkija. — Gruodžio 26-27 d. Anatolijoje, 

Turkijoje, žemės drebėjimuose žuvo virš 8,000.

I

at-.

■■■, i
Washington, Gruod. 23.;Karsruhe, Vokietija, Gr. 

23. — šiądien įvykusioje 
traukinio nelaimėje užmuš
ta 50 pasažierių.

Tokių katastrofų Vo

BRITANIJA nutarė nu- se Japonai sako irgi turėjo 
didelius pasisekimus.

Kinai praneša išžudę ar
ti 2,500 Japonų prie Paotu.

I I

I
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Entered as Sec<nd-Class matter Decera- 
»er 6th, 1915, at the Cleveland Postoffke 

under the Act of March 3, 1879.

KAINA 5c.
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

CLEVELAND. OHIO GRU0D2I0-DEC. 29, 1939 24-ti metai (24-th Year)

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SU SAUSIO mėnesiu in- 
eina galion socialės ap
draudos senatvės pensijų 
mokėjimas. Apie milijonas 
asmenų virš 65 m. amžiaus, 
kurie buvo Įsiregistravę 
kaipo darbininkai, gaus at
lyginimus. Atlyginimo su
ma nustatoma sulyg uždar
bio gauto tarp Sausio 1 d., 
1937 m. ir to laiko kada pa
sitraukia iš darbo.

S. VALSTIJŲ eksporto 
prekyba per 11 mėnesių 
1939 metais buvo $2,809,- 
725,000. Importuota iš ki
tur už $2,071,193,000. Tai
gi Amerikos naudai buvo 
$738,532,000.

IK UOJA. Detroit. 
sh-Kelvinator dirb-

So nuo pereito pavasario, 
delei tuo laiku įvykusio še
šių savaičių streiko. Jie, 
kaipo nedirbanti, pareika
lavo kad jiems butų mo
kama bedarbės apdrauda. 
Teisme jų reikalavimas ta
po pripažintas teisėtu, ne
žiūrint valstijos bedarbių 
apdraudos departam e n t o 
vedėjų tikrinimo kad jie 
nėra bedarbiai ir todėl ne
turi teisės i atlyginimą.

Suomiai Vydami Raudonuosius Inejo Rusijon. Rusų Nuostoliai Dideli]
 ■

SOVIETAI PRARADO SUŽEISTAIS IR UŽ
MUŠTAIS APIE 70,000

i■

Londonas, Gruodžio 28. — Britų spauda skelbia jog 
Maskvoje esančių svetimų šalių atstovų apskaičiavimu, 
Sovietai savo užpuolime Suomijos prarado apie 70,000 
kariuomenės užmuštais ir sužeistais.

Helsinki, Suomija, Gruodžio 27. — Gen. Kurt Wal- 
lenius, Suomijos kariuomenės vadas šiaurėje, praneša 
kad Suomiai savo puolimais Rusų Įsiveržė per 50 kilo
metrų Į Rusijos teritoriją ir ten užpuldinėja raudonuo
sius. Suomiai nori nukirsti geležinkelį kuris eina iš Le
ningrado Į Murmanską ir pristato Sovietų kariuomenei ’ 
reikmenis šiaurės fronte.

“Mes neduodam jiems nei atsikvėpti, neduodam nei 
miegoti”, sako Gen. Wallenius. “Kur tik Rusai prisi
artina į musų sargybas, miškuose, kalnuose ir Paeže
riais, jie jau negryžta gyvi.”

Šiaurinėje Suomijoje, kur Rusai yra Įsiveržę i Suo
mių teritoriją, per Kalėdų šventes trijų dienų mūšyje 
Rusai neteko 4,000 savo kareivių.•

Suomiai išsprogdindami dideliuose ežeruose aketes 
nuskandina šimtus Rusų kuomet tie kur nors per ežerą 
seka arba daro puolimą Suomių.

Mūšyje ant ežero Suvanto, kur raudonoji armija 
darūssmarkų puolimą, Suomiai sako numušę 23 Rusų 
lėktuvus ir prigirdę arba išmušę 700 Rusų kareivių.

Prie Aglajarvi Sumiai paėmė 6 kanuoles, 8 tankus, 
8 prieš-tankines kanuoles, daug kulkosvaidžių ir tt.

kad tarp Sovietų ir Suomių tėra 
pūdymai

. Rusija’-pašaukė dari 
4,500,000 vyrų į kariuomenės eiles. Suomijon pasiųsta 
300,000 raudonosios kariuomenės sulaikyti Suomių puo
limus ir užpulti tą mažą valstybę visu žiaurumu.

Rusai iš oro atakavo Suomių miestus, padarydami 
nedidelių nuostolių. Didžiomis kanuolėmis už desėtkų 
kilometrų Sovietai bombardavo Viborgą. Suomiai ap
šaudė ir padegė Sovietų tvirtovę Kronštadtą.

"KAZIAI prasiblaivė nuo 
savo nesenai pradėto reikš
ti pasididžiavimo jog jie. 

i “valdo juras”, kuomet pa
sisekė užpulti ir nuskan 

Į dinti daug aliantų laivų. 
I Dabar gi, kai patys turėjo

DETROIT.
biliu produkcija 1939 me
tais pasiekia 3,720,000 skai
čiaus ir skaitoma dešimtas

/geriausias automobilių me
tas. Pabaigon metų per 
savaitę buvo padaroma po nugramzdinti savo vieną iš 
apie 118,000 automobilių, trijų smarkiausi naują ka-, 

------------- ro laivą “Graf Sr>ee” ir tre- 
KANADA imasi griežto čia iš eilės didžiausį savo 

vajaus suvaržyti komunis
tų veikimą ir persekioti 
jų agitatorius ir narius..

Komunistai išleido lapelį 
kuriame ragina Kanadie
čius “padaryti galą impe
rialistiniam karui”, išver
čiant valdžią ir įsteigiant 
tokią kuri tuoj imsis tar
tis dėl taikos.

I
I 
I

Pradžios mokykla Užulėnyje. Ukmergės aps. Panašių mokyklų Lietuvoje jau 
yra apie 900. Bet dar didelė dalis mokyklų yra skurdžiose patalpose.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

TARP KAUNO - VILNAUS 
' bus Įvestas tiesioginis ekspre- 
I sinis traukinys, kuris eis be 
i sustojimų. Dabartiniai trau- 
. kiniai iš Kauno i Vilnių 103 
■kilometrų kelio eina per 2:30 
Į valandos, o ekspresinis trau
kinys nueitų maždaug per 

i 1:30 vai.
•

ŠVENTOSIOS uosto geležin
kelis, kuris tiesiamas nuo Dar
bėnų i pajūrį, bus apie 12 klm. 
ilgio. Prie geležinkelio tiesi
mo dirba apie 300 darbininkų. 
Per upę šventąją statoma du 
tiltai: vienas medinis, kitas 
gelžbetoninis. Geležinkelis bus 
baigtas pavasarį-

Vatikanas, Gruodžio 24. 
— Kūčių vakare, Popiežius 
Pijus XII pasiūlė kariau
jančioms Europos šalinu 
penkių punktų >.programą, 
kaipc -ta-

įryboms. Kartu toje kalbo
je popiežius pasmerkė ag- 
; resorius, kurie vykdo kitų 
šalių užpuolimus išanksto 
surengtais planais.

Žinoma, kariaujančios ir: 
kitas šalis • užpuolančios i 

į valstybės to plano nepri- Į 
i ims, jos sieks savo užsibrė- Į 
žimų naikinti kitus ir savo 

! pačių žmones, iki prieis ■ 
koks lemiantis momentas, i

pradžios įvyko jau 10 ir jo
se užmušta 319 žmonių.

Kas nors Vokietijoje sa- 
botažuoja traukinių judė
jimą.

f

SUV. VALSTIJŲ AM 
AMBASADORIUS 

VATIKANUI VILNIAUS srityje, 
ūkio ministro įsakymu, perim
tos iki šiol buvusios

žemes

____ ___________ _____ žemės 
— Prez. Roosevelt paskyrė į ūkio mokyklos Bukiškyje ir 
Vatikanui am’

>ma i

turėjimo ry
3-yu ■ -‘-sostu-.-- ________

rium bus Myron C. Tay 
lor. Tavlor yra ne katali 
kų tikybos. Jis bus sočia 
lis, ne oficialis, ambasadų 
rius.

Popiežius šią žinią paty 
ręs pareiškė didelio pasi 
tenkinimo.

nistras pirmininkas, Respubli
kos Prezidento aktu, vėl pri- 

: imtas i tikrąją karo tarnybą.
•

LIETUVOS KELIŲ FONDO 
lėšomis, kuri Seimas sudarė 
tam tikru įstatymu, bus tiesia
mi Lietuvoje plentai ir statomi 
tiltai. Fondas pradeda veikti 
nuo Sausio 1 d. 1940 metų.

•
TRAKŲ miestas ir valsčius

■ prijungta prie Vilniaus apskri-
■ ties. Vėliau numatoma Tra- 
į kus pakelti į apskrities miestą, 
I tuo budu pagerbiant buvusią
Lietuvos senovės sostinę.

MIRĖ PRAL. JASINSKAS. 
šiomis dienomis, kaip praneša 
iš Kauno, 
Jasinskas, 
Lietuvybei.

Per tris dienas Kalėdų 
švenčių Su v. Valstijoje žu
vo 633 žmonės. Trafiko 
nelaimėse iš to skaičiaus 
žuvo 418, kiti sutiko kito
kias mirtis. Pereitu metu *- *. 
Kalėdų šventėj žuvo 508.

PASMAUGĖ MOTINĄ. 
Chicago. — Per Kalėdas 
tūla Anna Barton, 66 m., 
pasmaugė savo aklą moti
ną, 90 m. amžiaus, ir pati 
bandė nusižudyti. Ji 
gaivinta.

VAKARŲ fronte atsibu- 
na abiejų pusių lėktuvų 

| apsilankymai priešo pusė- 
I je, ir bandymai juos apšau- 
• dvti arba nuvyti. Tuose 
susirėmimuose viena ir ki- 

i ta pusė numuša priešingos 
pusės po lėktuvą-kitą, bet ^uvv 

! didesnių musių neatsibuna. į kow.
------------- Kituose mušiu frontuo- 

RR IT A NU A nutarė nu
tiesti minų ruožtą jurose| 
aplink savo salas, labiausia 
Šiaurės juroje, apsaugoji-' 
mui savo pakraštinių laivų 
nuo Vokiečių sumbarinų ir 
kitų laivų bei jų mėtomų 
minų.

Hong Kong, Gr. 26. — 
Japonai praneša kad pieti- 

; nėję Kinijoje puolant Ki- 
. nūs išžudyta 13,000 Kinų.

Taipgi kiti 15,000 Kinų 
žuvo mūšyje aplink Han- AMERIKA gausiai gel

bsti Suomijos ir Lietuvoje 
esančius i.__ 
tėjusius žmones, 
pasiųsta $100,000 Kalėdų 
šventėjs. Lietuvon viso iš
siųsta virš $30,000.

VILNIAUS krašte Lietuva 
gavo per 350 klm. geležinke
lių.

TREČIĄ CUKRAUS fabriką 
Lietuvai Įrengs ta pati užsie
nio firma,, čekų “Škoda“, kuri 
išstatė Marijampolės ir paskui 

: Pavenčio cukraus fabrikus. At- 
] siskaitvmas tikrenybėje bus ne 
pinigais, bet Lietuvos žemės 
ūkio produktais. Fabrikas kaš
tuos $66,000 arba 3,993,000 li
tų.

KAUNO Vaikų Darželių ve- 
: dejų kursais susidomėjo ištisa 
i eilė Vilniaus krašto Lietuvai- 
■ čių. Keletas jų netrukus ža
da įstoti į tuos kursus. Ir ki- 

I ti Vilniečiai Lietuviai domisi 
įvairiomis Lietuviškomis mo
kyklomis Kaune.

ŠVENTOSIOS uosto staty
bos darbai vykdomi. Taipgi 
tiesiamas geležinkelis nuo Dar
bėnų į šventosios uostą. Uos
tas perleistas į Susisiekimo 
ministerijos žinią.

PREZ. Roosevelt prane
ša jog reikalaus Kongreso 
surasti šaltinius iš kur su
kelti 550 milijonų dolarių 
sumą, kurią valstybės iž
das skolingas, išdavęs ūkių 
fondui. Kongresas susi
rinks Sausio 3 d.

Dasažierinį laivą “Colum 
bus”, jie po nakčiai aprimo. 
Vokietijos žmonių nurami
nimui tie įvykiai išgarsinta 
“karžygiškais” laimėjimais 

Į prieš aliantus....
■ %

STALINAS, už raudono
sios armijos nepasisekimus 
prieš Suomius, sako apkal
tino Gen. Mereckovą. Le
ningrado aDygardos karo 
viršininką, kuris vadovavo 

Į puolimus • Suomijos.
Eina gandai jog Stalinas 

vykdo “apvalymą” raudo
nosios armijos vadų eilėse 
dėl nepasisekimo prieš ma
žutę Suomiją.

SUPLAIŠYTA 5 VAIKI
NAI. Waterford, N. Y.— 
Gruodžio 26 d. medžiodami, 
penki vaikinai, užėję dina-j 
mito vežimą laukuose pa
liktą prie gilinamo kanalo, 
matomai šovė į vežimą, di
namitas sprogo ir jie visi 
tapo suplaišyti.

AMERIKOS Federalio 
Rezervo Taryba skelbia jog 
aliantai turi šioje šalyje 
$8,440,000,000 gatavo auk
so, pinigų ir kitų vertybių, 
už ką gali pirkti sau 
reikmenis. Vokietija 
tik $160,000.000.

BRITAI šiame kare jau 
prarado apie 550 lakūnų, 
iš kurių 380 mirė, kiti su
žeisti.

karo 
turi

PRANCUZUA šio 
bėgiu prarado apie 
savo kareivių.

karo
1500

HITLERIS per Kalėdas 
apsilankė vakarų fronte ir 
kalbėdamas į kareivius pa
sakė: “Mes Vokiečiai tu
rim. kovoti iki laimėsim 
pergalę.... ”

TARP RUSIJOS ir Vo
kietijos sutartas piliečių 
apsikeitimas vykdomas: iš 
Rusų užimtų buvusių Len
kijos žemių išeina 100,000 
Vokiečių. Sunkumų suda
ro išvažiavimas iš Rusijos 
pusės, nes nėra gero susi
siekimo. Leidžia ūkininkui 
imti porą arklių, vežimą, 
ir vestis vieną karvę, bet 
ilgose kelionėse karvės bū
na tik kliūtis, su jomis ne
galima greitai keliauti.

i Gryžimas į tėvynę palie
kamas savanoriai: kas at- 

i sisakvs gryžti, turės būti 
, .. patenkinti tuo gyvenimu
dėti ir Suomijai kariauti, (kokis jų lauks ateityje.

PRANCŪZUOS premje
ras Daladier Kalėdų kalbo
je per radio pareiškė: “Mes 
duosim smūgį už smūgį už 
kiekvieną iš Vokiečių pa
einantį žiaurumą.”

MUSSOLINI, kaip sako 
gandai iš Romos, pasiuntė 
Hitleriui pasiūlymą baigti 
su aliantais karą ir taiky
tis.

MIRĖ FOKKER. Gruo- 
džio 23 d. New Yorke mirė 
Holandietis orlaivių išradė
jas Anthony Fokker. Jis 
mirė 49 m. amžiaus, po 3 
savaičių ligos. Jisai buvo ________________
vienatinis lėktuvų išradėjas pasiryžus kuolabiausia na 
kuris tapo milijonierium. i

PRANCŪZUOS seimas 
perleido $1,300,000,000 ka
ro biudžetą. Prancūzija

STALINAS, minėdamas 
savo 60 metų amžiaus su
kakti. kas Rusijoje buvo 
dirbtinomis iškilmėmis ap
vaikščiojama, pažadėjo sa
vo sekėjams vykdyti “pa
saulinę revoliuciją”. Žmo
gus nemokantis savo na
minių reikalų tvarkyti vi
sada sapalioja apie tolimus 
svetimus dalykus.

SUOMIJOJE, Teriioki 
mieste, kur įsteigta “liau
dies valdžia”, Rusai šnipai 
areštavo Suomius komunis
tus, dėl to kad iie suklaidi- 

ino Staliną kaslink Suomi
jos militariško stiprumo.

VILNIUS, Gruodžio 19. — 
Statant svarbiausiu savo užda
viniu rūpintis naujai prijung
to krašto gerove, Ministras pir
mininkas A. Merkys ir minis
trai: Musteikis, Skučas, Gal
vanauskas, Masiliūnas ir Ta
mošaitis atvyko į Vilnių, vie
toje nuodugniai susipažinti it 
patirti kaip atsiliepė visos val
džios pastangos atgaivinti kra
štą ir ką dar reikia ir galima 
padaryti ta kryptimi.

•

VILNIUJE atidaroma dvi 
į Lietuvių gimnazijos: berniu- 
i kų ir mergaičių, abi valstybi
nės.

LIETUVOJE buvo išleistas 
žemei įsigyti naujas patvarky
mas. Iki Spalių pabaigai nuo 
pavasario jau išduota 6,226 lei
dimai žemei įsigyti.
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pittsburgh DETROIT,MKH
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA 1940 METAMS
su- 

val- 
pir-

“Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų!”
t

MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

ii ir nelengvi darbai. Todėl, 
nuoširdžiai geisdami Lietuvai 
tikrai laimingus 1940 metus, 
paremkime jos pastangas įvai
riais budais kaip kam paran
kiau, o prie šios progos linkiu 
jums visiems tikros gerovės 
saugioje Dėdės Šamo padangė
je.

I 
I
i

šį Lietuvių tarpe įprastą
■ linkėjimą, kuris dabar skamba sąskaitų bepatiektiy todėl, ne- 

Kauno ir Vilniaus gatvėse ir
LIETUV IAI PRAMONININ-, skaitlinguose Lietuvos kaimuo- 

KAI. Detroito Lietuviai ne
atsilieka pramonėje. Čia ran-; 
dasi keletas mažų mašinų dirb
tuvėlių, kurių savininkai yra 
Lietuviai; būtent: Master Tool 
& Die Co., Aukštakalnis savi
ninkas; Daukus Mfg. Co., Bin-

■ kintz Bros. (Sinkevičiai), Ac-

niekas Lietuvai nebeturi jokių

Liet. Piliečių Draugijos 
šiepkime išrinkta nauja 
dj&a 1940 metams iš šių : 
mfninkas J. Narauskas; jo pa
dėjėjas F. Kadžius; sekr. F. 
Marchukonis; fin. sekr. J. Ber- 

Simanavičius;
Benis Russell; me pįe Co.. Jonas Homchis, sa- 
direktoriai: J. vininkas, jis daro biznį ir ki- 
K. Gutauskas. Į tuose miestuose; Juozas Miš- 
J. Zinkus, J.i

Į se, siunčiu per spaudą bro- 
j liams ir seserims Amerikoje.

Lietuva, atgavus Vilnių ir 
jo apielinkės, jaučiasi didžiai 
moraliniai sustiprinta ir jos 
pasiryžimas savo nepriklauso
mybę ginti yra atitinkamai už- 
sigrudęs. Lietuvos kaimyniš
ki santikiai yra išsiryškinę:

i i

paisydama karo audrų, kurios 
kame tai netolymais gaudžia, 
Lietuva, prakaitą braukydama 
ir išsijuosus darbuojasi savo 
ūkio ir kultūros dirvonuose, 
tuomi įgydama sau draugingu
mo ir kaimynų tarpe ir plačia
me pasaulyje.

Lietuvai tenka atstatyti nu
alintą Vilniaus sritį. Lietuvai 
tenka maitinti apie 100,000 
bėglių iš Lenkijos. Tai dide-

P. ŽADEIKIS 
Lietuvos Atstovas.

Washington, D. C. 
1939 m. Gruodžio 22 d.

STEPUNAITIS Juozas, mirė 
Gruodžio mėn., Kewanee, III. 

PAGEMENĖ Agnė (Vasiliau
skaitė), mirė Gruodžio 7 d., 
Palos Park, III. — Panevė
žio miesto. Amerikoje išgy- 

GIRCIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 30 d., Chi- 

Šiaulių ap., Ak- 
Amerikoje išgy-

ŠIMKUS Jonas, užmuštas au
tomobilio, Gruodžio mėnesį, 
Detroit, Mich.

VIRBICKAS Antanas, 45 m., 
d., Pitts-

kinis turi įsigijęs net tris te-; 
atrus; J. A. Kratavičius užlai- 

■ ko gyvulių skerdyklą; A. E. 
Gaudišius išdirba cementinius 
blokus dėl namų budavojimo.

^Praeitais metais, pirminin- j Gi alaus ir degtinės pardavyk- 
kaajant F. Radžiui, draugija' las (karčiamas) didumą valdo 
padarė plačią pažangą pirmyn, I Lietuviai, šiame biznyje yra 
daug pagerinimų atlikta ir pa- ir prasigyvenusių. Spėjama Į 
čiame draugijos name, ir dar kad Lietuvių karčiamninkų čia 
padaryta pelno. Taip reikia yra apie 150. Pažymėtina kad 

jie didumoje biznį daro ne tar
pe Lietuvių bet kitataučių.

notas; ižd. S. 
biznio vedėjas 
(Rupšplaukis); 
AT -Kazlauskas, 
K-. Stravinskas,
Valaitis, V. Stašinskas.

Reikia pasakyti kad naujoji 
draugijos valdyba yra pilnai 
tinkanti.

i i

LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĖS 

REIKALE

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

padaryta pelno.
tikėtis ir iš naujos valdybos. į. 
Naujasis draugijos pirmininkas ; 
pereitais metais buvo vyriau-' 
siu direktorium, todėl gerai' 
susipažinęs su draugijos reika-i 
lais. F. Radžius šį kartą ne
palaikė pirmininko kandidatu-1 
ros. bet sutiko pasilikti valdy-i 
boję vice pirmininku.

Liet. Piliečių Draugija yra j 
didžiausia Lietuvių organizaci- ■ 
ja Pittsburghe, turi savo dide-! 
lį namą su sale South Side da- ‘ 
lyje. J. Virbickas.1

Įi 
i
i

i 
i

Pradėjo Statyti Lietu 
vaičių Vienuolyno 

Akademiją

‘Lietųvaičių šv. ffranciškaus 
% Vienuolynas netoli

greta Castle Shannon, šiomis 
dienomis pradėjo darbą staty
dinimo šv. Pranciškaus Akade- 
rnijos. Akademijos pastatai 
atsieis apie §250,000. žemės 
prakasimo ceremonijose daly
vavo Kun. M. J. Kazėnas iš 
Pittsburgho, ir šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Motina Loui- 

vietosša. Akademijoje bus 
dėl 400 mergaičių.

• PROTESTUOJA. Miesto
Ventojai protestuoja prieš 
yoro Scully reikalaujamą padi
dintą 1940 metams biudžetą, 
kuris uždės taksų mokėtojams 
didesnę taksų naštą.

gy 
ma

I
GRAŽUS BALIUKAS. Mi

kas ir Katrė Kutkauskai pirko 
nuosavybę ant kampo Howard . . 
ir 22-ros gatvės, kur randasi i 
dabar jų alaus Darželis (beer 
garden) ir šešioms šeimoms 
butai. Atžymėjimųi savo įsi
gytos nuosavybės, Gruodžio 10 
jie susikvietė savo draugus į 
p. Varneckienės ruimingą va
sarnamį prie Walled Lake, kur 
labai gražiai visus vaišino net 
dvi dienas. Smagu 
kad p. Kutkauskai 
Lietuviai, nuoširdus 
darbų rėmėjai, taigi 
šes atvyko daugelis 
Lietuvių. Čion teko matyt Dr. i 
Jonikaitis, Michigan Universi-: 
teto Prof. J. W. Stanton, Kun. > 
I. F. Boreilis, J. A Blažis su*nez 
žmona, chorvedis A. Kvedaras,' 

; kuris nesenai atvykęs iš Chi- 
| cagos dabar čia mokina Dailės j 
; Chorą ir taipgi lavina vaikučių \ 
j grupelę, visuomenininke M. Ke- • 
; mėšienė, nejudamo turto ir ap-; 
; draugos agentas P. Molis su 
i žmona (P. Molio patmavimu 
; p. Kutkauskai įsigijo tą atžy
mimą nuosavybę); teatrinin- 

1 kas J. Miškinis su žmona, V. 
• Bukšnis su žmona. D. B. Bra
zis su 

j žmona 
1 vardu
Į

pažymėti 
yra geri 
tautinių 

ir į vai- 
prakilnių

i f
Į

• CHICAGO, I1L — Vincas Ra 
ginis laukė gatvekario ir be- i

važiuojant pro šalį sunk veži-1 
miui atsiliuosavęs jo ratas Ra-; 
gini vietoje užmušė.

—Komp. A. Vanagaitis ne- Į 
senai gavo iš Lietuvos operos 
solisto Kipro Petrausko laišką, 
kuriame jis sako norįs aplan
kyti Ameriką, o ypatingai Chi-; 
caga.

—Sandaros metinis banke- 
! tas įvyks sekmadienį, Sausio ■ 
28, South Side Viking Temple, 
Chicagoje.

—IVilliam Bagdonas tapo 
apkaltintas už varymą plataus 
■‘butlegeriavimo” (nelegališkos 

pa'; degtinės platinimo) Illinois,
■j Indiana, Wisconsin, Ohio ir ki- 

tilv- I• tose valstijose, 
šia ■

____ ‘ • YOUNGSTOVN, O. — Lie-
Tie $26,000 yra gauta iš in-i tuvių mažutė šv. Pranciš- 

vestmentų kokius L. A. Ben- kaus parapija susirinkime nu- 
drovė padarė Lietuvoje, ir tik tarė statyti sau naują salę, 
ten jos sudėto kapitalo
__Z±J > i

Jeigu tą minimą sumą 
šėrininkai
gal 
kis 
tie

Visiems Lietuvos Atstatymo 
! Bendrovės šėrininkams yra ži
noma kad tą bendrovė priėjo 
liepto galą. Tačiau, truputį 
pasižvalgius pasirodo kad joje 
dar randasi gražių grudų, iš 
kurių galima sulaukti puikių 
vaisių, (žinoma, jeigu tie gru- 
dąi butų pasėti atsakančiai.)

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė dar turi apie $26,000 grynų 

. Jeigu tie pinigai butų 
*! įdėti į Vilniaus reikalus tai at- 

• eityje • Lietuvos sūnus bei auk- • 
terys gėrėtųsi Amerikos Lie- 

' tuvių vaisiais.
i Man labai gerai prisimena 
kad ]x> pereito karo, Lietuvos 

; Atstatymo Bendrovę organi- 
Į zuojant, jos tiksiąs buvo 
Į gelbėti atstatyti Lietuvą.
ja, kiek dabar paaiški tai 
renybėje Lietuva atstatė 

j liendrovę.

žmona, K. Aimanas su 
ir daugelis kitų, kurių 
neteko sužinoti.

Nepartyvis.

¥

LIETUVIŲ VAIZBOS 
BUTAMS APLIKA

CIJŲ BLANKOS

dalis ! • WORCESTER, Mass. — Su
■ r

■ i mes!
tai;

Pe*1-; $2 metams, vietoj kaip iki
Bet jeigu ; buvo $150

tų perduoti Vilniaus dabarti- * NEVV BR1TAIN
niams reikalams tai daug kas
butų pagelbėta.

pasidalintume 
gautume maždaug po 
centus už serą. P 
§26.000 pilnoje sumoje bu-

19-fo metai.-. Kaip praneša 
savaitraštis Amerikos Lietu- 

i vis, jo prenumerata kaštuos 
šiol

GAVO $25,000. Aliąuippa, 
Fa. — Dvidešimts trys darbi
ninkai dirbę Jonės & Laughlin 
Steel Corp. ir buvę paleisti iš 
darbo už streikavimą 1936 m. 
kuomet buvo plieno darbinin
kai organizuojami į GIO. uni
ją, dabar prieš Kalėdas laimė
jo bylą ir turėjo būti priimti 
atgal Į darbą ir jiems užmokė
ta- algos už praeitą la^ką l>en- 
droje sumoje $25,000.

i

tauta•♦JOKIA valstybė ar
nėra turėjus taikos periodo 
savo istorijoje, kad butų ne
turėję karo naminio ar su kai
mynais ilgiau negu 300 metų 
laikotarpiu.

• VABALŲ pasaulyje, bitės, 
širšės ir skruzdės nekuriu ty
rinėtojų pripažinta turint dau
giausia “išminties’”.

JIEŠKAU brolį Juozą Ber- 
ūiką, išvykę^ iš Lietuvos 20 
pietų, gyvena Kanadoje ar An
glijoje. Skaudvilės par., No
saičių k. žinančių, arba jo pa
ties prašau atsilepti.

,’Urš. Bemikaitė-Petrulienč 
534 E. 143 St. Cleveland, O.

M

70 metų, 
d., Chica- 

— Grinkiškės parap., 
Amerikoje išgy-

cagoje. — 
menės par. 
veno 40 metų.

LEVISKAS Kazys, pusamžis, 
mirė Gruodžio 1 d., Chicago
je. — Panevėžio ap., Suba
čiaus par., Vivolių k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus, 
veno 32 metus.

MELIENAS Jonas, 54 
mirė Gruodžio mėn., 
nee, III.

TRIBULAS Vladas, 7 
mirė Gruodžio 13 d., 
lyn, N. Y.

ČIURLINSKAITĖ Julė,
amžiaus, mirė Gruodžio 
Ozone Park, N. Y.

KUPRIENĖ Onai, mirė Gruo
džio mėn., Ashland, Pa.

SODONIS Kastantas, mirė 25 
Lapkričio, Easthampton, N. 
Y. — Žiežmarių par., židei- 
kiškiij kaimo.

GAJAUSKAS Juczas, 62 me
tų, mirė Lapkričio 18, Ben- 
ton, III. — Raseinių apskr. 
Baksnų 
išgyveno

BIČIŪNAS

metų, 
Kewa-

Amerikoje išgyve-

mirė Gruodžio 13 
burgh, Pa.

KRIVICKAS Kazys, 
mirė Gruodžio 15 
goję.
Rudžių k. 
veno 34 metus.

RAGINIS Vincas, 51 metų, 
mirė Gruodžio 15 d., Chica
goje.
no 26 metus.

ŽEBROVSKIS Jonas, 55 metų, 
mirė Gruodžio 18 d., Chica
goje. — Telšių aps., Liep- 
laukio par. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

URBAITIS Kazys, pusamžis, 
mirė Gruodžio mėn., Chica
goje. — Žvingių par., Kika- 
venų k. Amerikoje išgyve
no 40 metų.

metų, 
Brook-SVARBUS PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras trumpu laiku iš
siuntinės visiems Lietuvių Vai
zbos Butams ir Profesionalų 
Sąjungoms Aplikacijų blankas. 
Kiekvienas Vaizlios Butas pri
valo suregistruoti savo narius 
ir jų aplikacijos blankas surin
kus prisiųsti Ekonominio Cen
tro valdybai.

Ekonominis Centras yra tai 
Amerikos Lietuvių Biznierių 
ir Profesionalų organizacija, 
susideda tik iš Vaizbos Butų 
ir Profesionalų Sąjungų oficia
lių įgaliotų delegatų, todėl vi
si Vaizbos Butai privalo neati
dėliojant įsirašyti j Ekonomi
nį Centrą formaliai, įrašyti į 

I jį visus savo narius, kad su 
pradžia 1940 metų galima bu- 

i tų pradėti mokėti į Ek. Centrą 
narinius mokesčius ir kad Ek. 
Centras galėtų pradėti funkci- 

: juoti kaipo rimta, stipri Ame
rikos Lietuvių orgąnįząęjją. L (

Netrukus Vaizbos Butai ap- 
laikys ir savo įstatus bei Eko
nominio Centro statutą.

Gerbiami biznieriai ir profe- 
; sionalai! Mes busim daug sti- 
' presni kaipo Lietuviai Ameri
koje, jeigu susirišim ne tik į

17 m.
m.,

NAUJAS IŠRADIMAS 
IŠ PIETŲ AMERIKOS

Peter Zebic,

Stipriausias

žmogus 

pasaulyje 

išdirbystės 

savininkas
•9 

kaimo. Amerikoje 
32 metus.
P., mirė Gruodžio 

mėn., Montello, Mass.
ŠLIŽIENĖ Anastazija, 48 

tų, mirė Bronx, N. Y.
SINKEVIČIUS Povilas, 78 

tų, mirė Gruodžio 15, Long 
Island City, N. Y.

LEPEŠKIENĖ Antanina, 54 
metų, mirė Grūodajp 15 d., 
So. Boston, Mass. V

KAZLAUSKIENĖ EIzbiel^v60 
metų, mirė Gruodžio 15 d., 
So. Boston, Mass.

MARCILIONIS Antanas, 58 
metų, mirė Gruodžio 15 d., 
Baltimore, Md.

JOKŪBAITIS Jonas, 48 metų, 
Brook-

I

me-
i 

me- j

(No. 1) Vienatinis skystis kuris 
gydo Exzema. Dedervines, Atviras 
Žaizdas, Atletiškas ir Užtrintas ko
jas, taipgi įvairius odos uždegimus. 
Pasekmės į lft dient-2, ir išgydomos 
visiškai. (Amžius neribotas).

Virš 60,000 patenkintų naudoto
jų •<Jnv. Valstijose ir Kanadoje.

(No. 2) Po to naudoti Cleanser, 
ku,.o ai?_ąivuia ir palaiko odą šva
rią. (Naudot abu, No. 1 ir No. 2.),

(No. 3) Hair Tonic nuo plikimo, 
pleiskanų, aliejuotos odos ir sulai
kymui plaukų slinkimo. Duoda pųi- 
kiasį pasekmes. Garantuotas atau- 

hsittj uflianktA aią^aą^.
(No. 4) Rubbing Liniment — 

įvairiems skausmams, išnarinimams 
ir Reumatizmui, Arthritis, Lumbago 
ir panašiems.

No. 5.) IMPORTED EUROPEAN 
TEA. — valo sistemą ir suteikia 
apetitą. Tinka nuo Dusulio, anglia
kasių Dusulio, Kataro. Gallstones, 
Nerviškumo. Skilvio ir Inkstų ne
gerumų.

No. 6)
CONDITIONER.

i tumo, vidurių 
Į rinimui kūno, 
j vaikams.

(Už vizitą

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St. Cleveland, O.

i
, Conn.

-- - - - - - I Gruodžio 12 d. mirė šv.
- - . Į driejaus parapijos

Taigi tie kurie dar jaučiatės Kun. Antanas Vaškelis. 
Lietuvos patriotais galite per- ■ (l°tas Gruodžio 15 d. 
vesti savo serus Lietuvos Ge- Į honis buvo gimęs Lietuvoje 
nei-aliniam Konsului, p. Jonui j Gruodžio 7 d., 1889 m. Kuni- 
Budriui New Yorke (16 VVest ■ įšvęstas Gruodžio 21. 1918. 
75th St.), kuris žinos kaip ju- New Britaino klebonu paskir- 
sų pinigus perduoti Lietuvos j Sausio 28, 1931. 
atgautam Vilniaus krašti su-, * WAUKEGAN III. 
šelpimui. ;

Puiki proga (dabar o ne ry-j surengė 
toj), nors F-*-
Lietuviškam pasauliui kad mes kaktuviu. 
vądovajames Lietuviška šamo-; ‘
ne ir dvasia savo tautos reika-| * CHICAGO, III. Viktorija 
lucse. Jonas Varnas.

An- 
klebonas Į

Palai- savo Paskii*us mažus ar dides- 
ye_ nius burius savo kolonijose, liet 

kuomet susirišim per Amerikos1 
Lietuvių Ekonominį Centrą į 
galingą’ VISOS AMERIKOS; 
Lietuviu Biznierių ir Profesio-• - I

nalų organizaciją.
Gavę aplikacijas arba kito

kius laiškus iš Ekonominio 
Centro tuoj juos apsvarstykit 
ir bizniškai atsakykit: nepadė- 
kit į šalį lyg kokį svetimą rei
kalą.

Artinkimes mes visi tarp sa- 
Mackevičienė, bankieriaus J. vęs — ir greitai, neatidėlioda- 

— I Mackevičiaus žmona, prieš Ka- mi, tada musų pastangos su- 
I ledas aplankė Oak Forest se-. siartinti, sustiprėti savo vien- 
; nelių prieglaudą ir ten esan- tarčių tarpe bus žymiai reikš- 
i čius senelius Lietuvius apdo- 
; var.ojo po $1 pinigais. Tai jau 
trečia Mackevičių tokia dova
na tos

Dirvos skaitytojai Petuliai J- J- Žukas, sportininkas, 
gyveną Berlin Center, Ohio, į kuris pereitą vasarą 
gavo* laišką iš Lietuvos nuo sa- Kauną, dabar gryžo iš Lietu- 
vo giminiečių iš šventažerio.:vos- Tarp kitko jis 
Seinų apsk., kuriame rašoma: j kad iš Vilniaus Rusų raudono-

“Mes visi s_____ ___ ____
Iiai ir -gyvi, tik nežinome 

, musų laukia, galime dar 
j tekti bolševikų rankose, 
dar ir mus kankinti kaip 
kiečiai žydus kankina.

“Po karo su lankais iš 
dų viską atėmė ir išvarė iš 

! mu. tiktai tarbukėse kiek 
' kelia tiek pasiimą, ir tai 
! ima. Jais ir aria ir akėja ir _ Sas ^Konsulatui, labai reikalingas.
I važiuoją, nei valgyt, nei užsi- ’ 1910 m Karo metu Urnavęį US-A. 
Į klot kuo. jie einą į Lietuvą. I kariuomenėj. Iki 1926 m. gyveno 
bet čia neturi jų kur padėt tai' 
neleidžia. Vieną sykį prie Lie- ■ iŠ 
tuvos rųbežiaus buvo atėję vi- įr
SaS kilometras Žydų ir suklau-' klauso brolio tilviko palikimų *da- 
pę prašė kad leistų, bet čia ne- P\EŽELIS Andnus. gyvenę> 
turi kur padės ir neleidžia į;£*il, Masa.. Jr 1922 m. persikėlęs į 
Lietuvą. | - __

“Ir pas mus vasara buvo ne- j jno3 
lietinga, viskas gerai užaugo, siliepti. 
ir bulvės, tik linai tai visų 1 Lietuvos konsulatas

100 East Bellevue Place 
žmonių neužderejo. J Chicago, UI.

į
I i
I

I 54 m. 
Chica- 
Rage-

NELAIMINGA MIRTIS. Jo
nas Trilikaitis (Trinth), 24 m. 

’ amžiaus, gimęs ir augęs Det- 
, roite, dirbo Fordo Motor Co. 
Parvažiuodamas automobiliu iŠ 
darbo buvo sunkiai sužeistas, 

j po kelių valandų mirė ligoni
nėje. Velionis buvo geras vy
rukas.

Buvo iškilmingai palaidotas 
i su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Jurgio bažnyčioje, Gruodžio 16 
Tūkstantinė minia žmonių pa
lydėjo į kapus.

Jo motina, Trilikaitienė, jau 
mirus 
tėvas, 
rys.

Mes 
kiame
likaičių šeimai jų liūdnoje va
landoje.

du metai. Paliko gyvas • 
trys broliai ir dvi sese-1

Li uo
sy bės Choras Gruodžio 10 d. 

_ i vakarą paminėjimui 
kartą pasirodyti. sa\ O 25 metų gyvavimo' su-

KARO NUKENTĖJU
SIEJI VERŽĖSI I 

LIETUVĄ
įstaigos Lietuviams.

išvyko į

t

mingesnės!

A. Liet. Ekonominio Centras,
Chas. K. Pikel, pirm 

629—54th St. Pittsbprgh, Pi

mirė Gruodžio 10, 
lyn, N. Y.

JASINEVIČIUS Petras, 
mirė Gruodžio 16 d., 
goję. — Raseinių ap.,
lių parap., Meldučių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

PALILIONIENĖ Elzbieta, 55 
metų, mirė Gruodžio 17 d., 
Chicagoje. — Biržų parap.

TAUTVAIŠIENĖ Joana, pus
amžė, mirė Gruodžio 18 d., 
Chicagoje. — Kaltinėnų p., 
Požerių k. Amerikoje išgy
veno 35 m.

KULIENĖ Barbora (Abromai- 
čiutė), seno amžiaus, mirė 
Gruodžio 20 d., Chicagoje.— 
Šeduvos miesto. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

EŽERSKIS Mykolas., mirė 18 
d. Gruodžio, Chicagoje. — 
Amerikoje išgyveno 35 me
tus.

GENERAL TONIC and 
Nuo gasų. rukš- 

liuosavimui ir sustip- 
Rekomenduojąma ir

nieko neskaitoma)

1940
Nauji ir gražiausia Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rą orlaivi 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 pažymčkit 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.

1

i

i

Detroito Lietuviai reiš 
širdingą užuojautą Tri-

i 
j

I 

pasakojo
‘ J 

sveiki dar iki ko- J* kariuomenė išsivežė kiekvie-- 
mažinusį daiktelį.

ŽŲDYSTE LIETUVIŲ 
ŠEIMOJE

/*•

PARSIDUODA SMUIKĄ. Ge
rą proga Lietuviui muzikantui 
įsigyti puikią smuiką, kuri la
bai bus naudinga geram žmo
gui. Ji yra apie 300 metu se
numo ir gražiai išrodo. Maty
ti galima antrašu: (3)

Peter Masaitis
144 Tampson st. Donorą. Pa. j

AUKOS LIETUVAI. Gruo
džio 17 d. Lietuvių salėje buvo 
masinis susirinkimas, sušauk
tas SLA. kuopų, Vilniečių su- 
šelpimui. Surinkta apie $240. 

i Be to aukos ir toliau renka- 
i mos. Detroitiečiai jau yra su- 
; rinkta virš $500. Detroitie- 
jčiai kalba: “Daviau Lietuvos 
reikalams, ir vėl duosiu”.

V. Markuzas. 1 
j -* r ■/ i

• NEVADOS valstijoje, mu
sų šiaurinėje Amerikoje, ant 
100 moterų išpuola 140 vyrų. 
Massachusetts valstija turi 95 
vyrus ant 100 moterų.

v0. PAJIEŠKOJIMAI
L'etuvos Konsulatai Chicagoje 

Žy. i pajieško sekamus asmenis:
BUDRIKAS Vincas, atvykęs prieš 

j pasaulinį karą. Gyveno įvairiais 
pa- adresais Bridgeporte, Chicagoje.

. į GLOBIS Pranas, prįeš kelioliką 
Į metų gyvenęs Chicagoje. Jo adre-

' LEVICKAS Vladas, atvykęs apie 
1910 m.

| Chicagoje.
NOREIKA L Kazys ir Jokūbas, 

“i Kvėdarnos apielinkės. atvykę 
j prieš didyjį karą, gyvenę įvairiuo

se Amerikos miestuose. Jiem pri- 

lis.
V EŽELIS Andrius, gyvenęs Lo- 

, Vorcester, Mass.
J'eškomieji asmenys arba apie 

juos žinantieji prašomi skubiai at-

Slavickas Nušovė Savo 
Žmoną ir Pats Nusišovė 
LUDINGTON, Mich. — Jo- 

I nas Slavinskas, gyvenantis ne
toli Fountain, Mich., 54 m. am
žiaus darbininkas ir ūkininkas, 
nesutikdamas su savo žmona, 

: Gruodžio 26 d.’ ją nušovė ir po 
• to pats nusišovė. šaudyda
mas dar sužeidė vieną savo 
dukterį, kuri nuvežta į ligoni
nę, ir ji nepasveiks. Kiti jų 
vaikai apsigynė nuo nušovimo 
mesdami į tėvą namų rakan- 

1 dus nuo antro aukšto, kuomet 
jis norėjo trepais užlipti ir nu
šauti vyresniu sunu. Sūnūs 
vėliau per langą iššoko ir pa
bėgo.

Prieš desėtką dienų jo žmo- 
' na ir vyriausias sūnūs padavė 
prieš tėvą skundą policijai 

, tėvo žiauraus apsiėjimo 
muose ir buvo pareikala 

jsiskyrimo nuo jo.

N

a

dėl 
ną- 
at-

K.

P. J. KERSIS
t 809 Society for Savings Bldg.
I Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namą KEnmore 4740-W
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 Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki

tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
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DIRVA

DRAUGAS STEPAS NO
RI BAIGT KARĄ

Aną vakarą, po vakarie
nės, nuėjau ant Superijos! 
nusipirkt Kalėdų eglaitę, 
ir pasikišęs vieną nedidelę 
po pažaste nešuosi namon. 
Tai buvo pirmas žiemos va
karas, snigo, pustė ir šalo, 
tai aš kaklą įtraukęs, gal
vą nulenkęs dylinu sau.

Mano eglaitės storgalis 
tik bakst kam tai į pilvą, 
ir aš sustojau.

— Eskiuzmi mister, — 
sakau aš.

— Vata-el vai donču vač 
veryou goin! — sako jis.

Pakėlęs akis aukštyn pa- 
mačiu kad tai draugas Ste
pas.

— Na matai, bučiau su
mindžiojęs savo gerą para- 
pijoną, ir tai dar prieš Ka
lėdas. Už tai, Stepai, ei
nam pas Stonį, aš tau už- 
fundysiu parodymui kad 
aš tau gero veliju, — sakau 
aš.

— Neturiu laiko, drau
ge, aš skubinu su svarbiu 
reikalu, — sako jis.

— Gal ir tu bėgi eglaitės 
pirkti? sakau aš.

TI KlllS SPT111S

na įtraukt Ameriką į karą 
ir paskandint darbininkus I 
kraujuose, — sako jis.

— Iš to tu pasirodai vi
su savo žioplumu: tu atsi
sakai matyti kad Hitleris 
paduodamas Stalinui savo 
kruviną ranką įtraukė Ru; 
siją į karą, ir kad Stalinas 
įsismaginęs pasikėsino ant 
mažų savo kaimynių, ir ra
mią šalį Suomiją plukdo 
kraujuose? Kodėl šis la
pelis nemini nieko apie So
vietų surengtas skerdynes 
nekaltų Suomijos 
ninku? Kodėl tu 
nieko kad pačios 
jauni, nieko pikto 
rę vyrai grūdami 
savo galvas prieš 
savo laisvę ginančius Suo
mius? — sakau aš.

— Drauge, Sovietu ka
reiviai kovoja Suomijoje 
sunaikinti imperializmą ir 
išliuosuot Suomijos liaudį, 
— sako jis.

— Suomija buvo, yra ir 
bus demokratiška šalis, ji 
pirmutinė buvo kovotoja 
prieš senojo caro imperia
lizmą, ir jos reikalavimai 
buvo išpildyti. Dabar gi, 
Sovietų carai užsinorėję 
paglemžti nekurias Suomi
jos dalis savo neva apsau
gai, užpuolė žudyti ir kan
kinti tos šalies liaudį. Ar 
tu tiek nesupranti kad ne 
kas daugiau kaip tik pa-

, prasti darbininkai, liaudis 
i daugiausia kenčia tą bar- 
barišką, Maskvos išprovo- Eubnienė ir jos duktė

•kuotą užpuolimą. . Suomi- ■ Vanda norėjo mus priimti gė
ja, kaii) Lietuva ir kitos riausia kaip galėjo, bet jų bu- 
mažos šalys, per suvirš po- 

1 ra desėtkų metų išgyvenu- 
i sios ramiai ir laisvai, žino 
• kad ir toliau gali gyventi, 
jų niekas neužkabino, iki 
neprisimetė geraširdė Ru
sija su savo “pagalbos” pa
siūlymais, ir tą “pagalbą” 
teikia šalies užpuolimu ir 
darbinikų žudymu abiem

i 
i

dėvėtus dalykus kaip Kalė
dos netikiu, — sako jis.

— Anava, iš kur tu toks 
gudruolis atsiradai. O ko-1 
kiu tai reikalu tu dabar to
kiame ore skubini? — sa
kau aš.

— Te, pasiskaityk, žino
si, — sako jis.

Ir pakišo man lapelį, ku
riame parašyta: “Padary
kim Galą Imperialistiniam 
Karui”.

— O, tai tu tokiame blo
game ore lakstai platinda
mas komunistinę literatū
rą! — sakau aš.

— Už darbininku reika
lus, drauge, aš nesigailiu 
nei pinigo nei gyvasties. 
Mes visi darbininkai turim 
stoti išvien prieš imperia-' 
listinį karą ir kovoti kad 
jis butų sulaikytas, — sa
ko jis.

— Pilnai sutinku su ta
vo mintimis, Stepai. Bet 
kokį karą tu nori sulaikyt 
ir kaip?

Kelione po Musu Lietuva

I

darbi- 
nesakai 
Rusijos 
nepada- 
guldyti 
narsius

4

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

APSILANKOM MARIJAMPO
LĖJE IR APLINKINIUOSE 
KAIMUOSE. — ATLAIDAI 
LIUDVINAVE. — DAUGY
BĖ GIMINIŲ IR VAIŠĖS.
RUGPJŪČIO 26 d. mudvi iš

važiavom autobusu į Marijam
polę. Diena buvo labai pras
ta ir smarkiai lijo. Iš Kauno 
į Marijampolę nuvažiuoti tru
ko apie pusantros valandos, o 
važiuojant pakeliais matėm 
laukus jau nuvalytus, tik li
nai tebebuvo, bet jau parudę 
ir gatavi rauti, ši Lietuvos 
dalis, žinoma kaip Suvalkija, 
išrodo turtingesnė negu kitos 
Lietuvos dalys, čia matėme 
daug- naujų namų baltu tinku 
nudarytų, ir labai mažai šiau
dinių stogų.

Marijampolė yra vienas iš 
didesnių Lietuvos miestų, turi 

1 cukraus fabriką, seminarijas 
ir aukštesnes mokyklas. Di- 

I džioji gatvė per miestą išpla
tinta ir asfaltuota, namai nu
dažyti ir pąnaujinti, kas duo
da miestui švarią ir gerai už- 
žiurimą išvaizdą.

Lijo nemielaširdingai kuo
met atvykom čia, ir mudvi su- 
šlapom kiaurai iki suradom 
mano vyro pusseserės Bubnių 
antrašą, kuri gyvena su savo 
dukteria ir žentu čeponiu. Jie 
gyvena antrame aukšte raudo
no mūrinio namo, kurį užėmęs 
su šeima - advokatas Juozas 
Liudžius, su kuriuo mes susi
pažinom ir kuris užprašė mus 
apsistoti tai nakčiai jų na-

t

Padėka ir Linkėjimai
Šiuomi noriu padėkoti visiems mano aprašymų skaityto

jams už jų gražius laiškus su komplimentais už mano pastan
gas aprašyme Mano Kelionės į Brangią Lietuvą. Aš nieka
dos nesapnavau kad ims arti porą metų apsakyti to kas atsi
tiko bėgyje penkių mėnesių. Tikiu kad jus turėjot smagumo 
skaitydami kaip aš turėjau aprašydama. Rašydama šiuos 
straipsnius aš pergyvenau kiekvieną brangų momentą, nes 
turėjau permąstyti viską kas įvyko praeityje. Trokštu kad 
kurią dieną tuoj vėl taika sugryžtų pasaulyje, ir mes galėtu
me nuvykti į Lietuvą vėl, bet dabar esu tikra mes praleistu
me daugiausia savo laiko Vilniuje, Lietuvos senovinėje ir tei
singai priklausančioje sostinėje, kuri visai nesenai jai buvo 
grąžinta.

Šiuomi siunčiu visiems savo nuoširdžius linkėjimus lai
mingiems Naujiems Metams. Ona Karpienė.

t

man keletą mažų dovanėlių 
parvežti į Clevelandą jo broliui 
ir tetai.

Vėlai po pietų mudvi ėmu
sios taksi išvažiavom į Skais
čiunų kaimą, keli kilometrai 
nuo Marijampolės. Buvau pa
rašius jiems prieš keletą dienų 
kad mes atvažiuojam, bet ka
dangi jie nebuvo atėję į paš
tą laiškų pasiimti mudvi ten 
nuvykom jiems nežinant.

Man buvo labai smagu maty
ti mano brangią tetą, Jievą 
Maurukienę, po desėtko metų, 
nes j.ą mačiau kai buvom Lie
tuvoje su savo vyru, ši teta 
yra mano tėvo sesuo, ji yra 
vienatinė likus Lietuvoje, kiti 
visi iš jų šeimos, broliai ir se
serys ir jos vyras išvažiavę į 
Ameriką ir palikę ją su ketu
riais mažais vaikais. Ji šiaip- 
taip išvargo per tą eilę metų, 
dabar jos vaikai suaugę, jau 
augina savo vaikus, ji sako 
esanti viskuo patenkinta.

Mes praleidom tris dienas 
čia su mano pussesere, Zuzana 
žiginskiene ir jos vyru bei jų 
dviem gražiom šviesiaplaukėm 
dukrelėm. Jie yra “naujaku
riai” ir sunkiai stengiasi pra
sigyventi. Jie darė viską ką 
galėjo patenkinti mus, ir mes 
buvom patenkintos, nes kas 
gali būti malonesnio kaip su
sieiti su šeima kurią likimas 
perskyrė plačiu okeanu.

Kita mano pusseserė, Mari
jona Tumienė, gyvena kitame 
kaime, Oškasviliuose, kuri at- 
eidinėjo kasdien su mumis pa
buvoti. Ji turi šeimą iš dvie
jų mergaičių ir dviejų vaikų.

Sekmadienį mes visi susėdom 
Į Antano vežimą, įkinkytą po
ra arklių, ir 
Liudvinavą į atlaidus, 
madienis buvo 
tas miestelis 
žmonėmis ir vežimais 
liais, taip kad mes vargu galė
jom praeiti, žinios siūbavo 
aplink laikinai pastatytą pa
prastą bažnyčią, nes senoji bu
vo sudegus; kada nors jie ti
kisi išsistatyti naują puikią 
bažnyčią. Karabelninkai parda
vinėjo visokius pigius mažmo
žius. Buvo žydtf pilnais veži
mais baronkų, dišrų, ir gabus 
biznieriai pardavinėjo saldai- 
nes suvyniotas į margas popie- 
rėles. Buvo taipgi tam tikras 
masišku šposų rodymas, kur 
Bronė nusivedė vaikus pama
tyti. Viskas tas buvo labai 
įdomu, ir primine man mažų 
Amerikos miestų “fėrus”, nes 
atlaidai Lietuvoje yra didelis 
nuotikis, niekas nenori apsi
lenkti į juos nevažiavęs.

Mano dėmesį ypač patraukė 
raiši ubagai prie šaligatvių, 
kurie pavėsyje sėdėdami pra
šė išmaldų ir giedojo giesmes, 
grieždami senais smuikais ar
ba mažais armonikais. Taigi 
pagaliau mes turėjom progą 
atsilankyti net atlaiduose, apie 
kuriuos tiek daug girdėdavau, 
čia aš susitikau kitą savo pus
brolį, Antaną Mauruką, kuris 
gyvena netoli Liudvinavo. Mu
sų apsilankymas jį labai nu
stebino ir mes visi turėjom 
smagią giminių sueigą. Mes 
buvom užimti per keletą valan
dų susipažinimu su mano gi
minių giminėmis ir visų jų 
draugais; pirm negu patyrėm, 
jie visi sutarė vykti į Budba- 
lių kaimą pas žiginsko gimi
nes. Jau buvo apie 4 vai. po 
pietų, ir kaip tik mes ten nu
važiavom prasidėjo valgymas 

Mes išsėdėjom 
keturias
ir kalbėdami bei 
Jau pradėjo tem- 
kaimas dar gana

negyvos, taigi turi būti ir ri
bos priimti geraširdžių žmo
nių vaišingumą. s

Važiuojant į Skaisčiunų kai
mą, mėnesienoje, buvo gana 
vėsu, taigi drebėjom ir paga
liau supratom kad vasaros se
zonas beveik baigiasi, praside
da vėsios rudens naktys.

(Bus daugiau)

*»

Jauki Lietuvos ūkininko sodyba viensėdijoje.

LAIVAKORTES VĖL BUS GALIMA PIRKTI 
IKI KAUNO AR KLAIPĖDOS

Lietuvi agentą, ar bent kurią 
Švedų Amerikos Linijos rašti
nę, adresą rasite švedų Ame
rikos Linijos skelbime.

Turizmo žinios.švedų Amerikos Linija pra
neša kad nuo„ Lapkričio 15 d. 
ineina į galę naujos laivakor
čių kainos, laivų išplaukimams 
po Sausio 1 dienos, 1940 me
tų.

Laivakortės bus galima pir
kti nuo New Yorko iki Kauno | 
ar Klaipėdos (Memel), arba iš 
ten į New Yorką. Iki šiol dėl 
nepastoviu aplinkybių laiva
kortės buvo galima pirkti tik 
iki Gotenburgo ar Stockholm), 
nuo ten keleivis pats privalei :> 
apmokėti kelionę ir kita? &usi- 
dariusias išlaidas, nes nebuvo 
galima žinoti kiek kelionė kaš
tuos nuo ten iki Lietuvos.

Dabar keliavimas pagerės 
nors tiek kad keleivis išvykda
mas jau galės žinoti kiek jam 
kelionė atsieis
nereikės keisti savo pinigus į 
kiekvienos pervažiuojamos ša
lies valiutą ir pirktis geležin
kelio bilietus, ir tt.

ir
pra-

Interesuoti, kainoraščio 
laivų išėjimo tvarkraščio, 
šomi kreiptis į autorizuotą

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolarj — pusei metų.nuvažiavom į

Sek-
labai gražus ir 
buvo užgrūstas 

ir ark-

tas yra mažas ir jie neturėjo 
daugiau lovų. Taigi jie pasi
rūpino apie mus susitardami 
su Liudžiais, kurie kaip geri 
kaimynai pagelbėjo.

Po pietų kuomet lietus ap
mažėjo mes išėjom į miestą 
padaryti keletą vizitų. Aplan
kėm Joną Lenkaitį, kuris gy
veno Clevelande; jis rašė man 

Į į Kauną kaip tik mes ten at
vykom, kviesdamas mus ap
lankyti kuomet atvažiuosim į 
Marijaftfpoię. ■ Jis- yra dėdė 
Adelės Kuncaitienės, mano ge
ros draugės iš jaunų dienų; 
Adelė .ir jos vyras yra gerai 
Clevelande žinomi biznieriai, 
kurie aprūpina Clevelandiečius 
gera Lietuviška duona, iš New 
Deal Kepyklos. Po to mudvi 
aplankėm Marijampolės teisė
ją Steponą Stonį, kurį susipa
žinom Kaune, nes jis gyveno 
tame pat bute kaip mes, ir bu
vo Palangoje tuo pat laiku kai 
mes ten buvom, taigi prižadė- 
jom jį aplankyti kai atvažiuo
sim į Marijampolę.

Buvo dar keletas kitų senų 
draugų aplankyti, bet blogas 
oras mus kliudė, o mes norė- 

į jom kitą dieną išvažiuoti į kai- 
1 mą aplankyti mano tetą. Ta
čiau kitą dieną, pirm, negu ap
leidau čeponius, Bubnius ir tą 
draugingą Liūdžiu šeimą, ma- 

' ne prikalbino čeponiai būti 
kurna jų pirmutinio kūdikio, 

i kurį jie laikė nekrikštinę be
veik tris mėnesius iki aš neat
važiavau. Viskas reikėjo at
likti greitomis, mes nuvežėm 

į kūdikį į Marijonų bažnyčią, 
kur jis buvo pakrikštytas var
du Vytautas Antanas.

Kuomet mes buvom gatavi 
pasirašyti krikšto certifikatą, 
kunigas staiga pakėlė galvą ir 
paklausė manęs, “ar tamsta 
esi poni Karpienė, Dirvos re
daktoriaus žmona ?” Tas ku-

• nigas priminė man kad dešimts
• metų atgal kuomet aš su savo 
. vyru atvažiavom į Lietuvą mes 
j atvežėm jo tėvams dovaną
nuo jo brolio Broniaus Lesiaus, 
kuris gyveno Clevelande. Iš
tikro šis pasaulis yra mažiu
kas ir nuostabos niekad nepa
sibaigia, nes šiame netikėtame 

' momente senos pažintys atsi
naujino. Kun. Lesius įdavė

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

__  . sakau aš.
— Drauge, jeigu Suomių 

nebūtų sukurstę Anglų ir 
Prancūzų šnipai Rusiją už

pulti, Suomiai butų su So
vietais susitaikę, — sako 
jis.

— Tu tiki Maskvos agen
tų begėdiškiems melams ir 
todėl negali rimtai protau
ti. Jeigu Suomiai užpuolė 
Rusiją tai kodėl Rusų, lėk
tuvai pirmiausia pradėjo 
bombarduoti Suomių mies
tus ir Rusų kariuomenės 
įsiveržusios į Suomiją gau
na iš Suomių gerai į kailį ? 
— sakau aš.

— Jiems slaptai padeda 
Prancija, Anglija ir Ame
rika. Už tai mes norim 
kad šios šalys nesikištų, —j 
sako jis.

— Tai anot tavęs, Stepai, 
tu nori kad Prancūzija ir 
Anglija liautų “imperialis
tinį” karą prieš Hitlerį, o 
taip pat trokšti kad Sovie
tų carai tęstų savo barba
rišką naikinimą Suomijos. 
Tačiau, kiek matyt, nekal
tai užpultiems ir gamta pa- 

' deda: štai milžinas Rusija 
lyg koks ištižęs lepšys per 
mėnesį laiko ne tik nieko 
nepešė, bet dar ir pati ga
vo gerai pliekti. Štai tau 
ir “galingą” Rusija: ji gy- 

l rėsi kad šokus užkariauhj 
visą pasaulį, net buvo be-j 
siruošianti su Vokiečiais 
kada nors susikirsti, o štai 
mažytė Suomija meškinui 
kailį peria. Visas pasaulis 

i juokiasi iš tokių Maskvos 
! “galiūnų”. Lai džiaugiasi 
kad gavo su Suomija pir
miausia susikibti, jei butų 
susikibę su Vokietija, į tris 
dienas Hitleris butų tav > 
Staliną išvijęs ant kokios 
nors ledinės salos su meš
kom brolautis, — sakau aš.

— Ateis Suomiams ga
las, sovietai jiems parodys 
kaip provokacijas kelti, — 

Jsako jis.
— Mes žinom, maža šalis

i
|

iki Lietuvos ir
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STATĖ 
WINDOW SHADES

Į VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) Į
: Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo S

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

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. Ė
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sakau aš.
— Drauge, tu pats ma

tai: Anglija, Prancija ii ■ 
Amerika nori užkariaut vi-! 
są pasauli ir pavergt visus 
darbo žmones, — sako jis. i

— Stepai, aš manau kad 
visa tavo išmintis ir tėra 
tik tokio didumo kiek šia
me lapelyje parašyta. Šio 
obalsio skleidėjai nori už
tarti ir išgelbėti Hitlerį ir 
Staliną iš blogesnių pasek-! 
mių kokios gali paeiti, po' 
jų užpuolikiško prisigrobi-! 
mo svetimų žemių. Jų a-i 
gentai skleidžia šiuos lape
lius,- na o jus tikėdami kad 
jie kovoja už darbininkų 
reikalus, liežuvius iškišę 
lakstot ir juos platinat, — 
sakau aš.

— Drauge, jeigu aš ne
matyčiau kad tai dėl dar
bininkų gerovės, aš nepla
tinčiau šių lapelių. Ar tu 
esi toks aklas ir nematai 
kad ištikro taip yra: juk 
Anglija ir Prancija skubi-

prieš tokį milžiną visada | 
neatlaikys, bet Suomių pa
rodytas narsumas yra tai 
geriausias įrodymas kaip 
maža šalis, savo laisvę my
linti, moka gintis nuo bar
barų užsiustu nežinančių 
už ką kovojančių jaunų So
vietų vyrų, — sakau aš.

— Su tavim, drauge, ne
gali susikalbėt. Gudbai, — 
sako jis.

— Laimingų naujų metų 
ir daugiau sveiko proto 
tau, — sakau aš.

t

ir gėrimas, 
prie stalo 
dainuodami 
valgydami, 
ti, o musų 
toli, todėl mes pradėjom rū
pintis gryžti į savo namus. 
Bet tik įsivaizduokit! jie dar 
tik pradėjo ruošti mums didelę 
vakarienę, o mes rengėmės iš
važiuoti. Kas svarbiausia bu
vo tai kad mes valgėm visą 
laiką ir net pamanius apie val
gį reikėjo sirgti, todėl nepai
sant jų prašymų mes išvažia
vom, ir esu tikra kad juos už- 
pykinom, bet mes buvom taip 
išvargusios kad rodės krisim

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
NekentHrite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatišku skausmų, strėnų raumenų 

jžginarinim 
menų skaudėjimų vien ii 
Pain-EapeUeriu. šis ser 
mentas ūmai suteikia
lengvinimų. Viri 17 milijonų bon- 
kuciu jau išparduota. Todil neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Ezpellerio. Reikalaukite Pafn- 
Erpelleno ta inkaru ant dėžutės.

valandas
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D IR VA

KAS DAROMA VIL
NIUI GAIVINTI

NJAUJAS 1940 metas tuoj mums prašvis — sena- 
sis užtems ant visados. Kurie laimingai pra

gyvenome 1939 metus, bukim dėkingi savo likimui, 
turėkim viltį kad ir naujas metas bus toks pasek
mingas ir laimingas. Kurie kentėme, nepasiseki
mų turėjome, troškime kad sekantis metas links
miau mums prasišypsotų.

IZALĖDŲ švenčių proga, Popiežius Pius XII išleido 
1 atsišaukimą j kariaujančias valstybes taikytis, pa
siūlydamas penktis punktus kurie turėtų būti pagrin
diniai taikos klausimo punktai. Tie punktai yra: 

didelėms, mažoms,
diniai taikos klausimo punktai.

Garantavimas visoms tautoms 
galingoms ar silpnoms — teisę gyvuoti ir būti nepri
klausomomis. ~

Paliuosavimas pasaulio nuo ginklavimosi vergijos. 
Pataisymas klaidų ir nereikšmingumo internaciona

linių organų sudarytų sprendimui taikiu budu pasauli
nių problemų.

Skaitymasis su reikalais ir teisingais siekiniais tau
tų, žmonių ir etniškų mažumų.

Dėti pastangas kad valstybininkai ir žmonės prisi
laikytų Krikščionybės principų.

Atsižvelgiant kokios valstybės kariauja ir kokiais 
tikslais—kaip raudonasis Stalinas ir įšėlęs Hitleris—ir 
pats Popiežius savo pareiškime sako “numatąs rimtas 
painiavas kurios kliudo siekti čia nurodytų tikslų”, tai
gi numato jog į tą jo pasiūlymą siekti taikos agresorės" 
valstybės atsilieps neigiamai ir nebus pradėta taikos 
siekti, nors pasauliui ir labai reikalinga taika ir ramybė.

i

i

i

D AIGIANT 1939 metus, kurie visam pasauliui ir mu- 
sų tėvynei Lietuvai buvo gana prietikingi — reikia

prisiminti kaip Amerikos Lietuviai atsiliepė Į atgarsius 
tų prietikių kurie palietė Lietuvą.

Amerikos Lietuviai visus Lietuvos blogumus atjau
čia giliai, ir duosniai prisideda savo pagalba aukomis.

Lietuvos konsulatų skelbiami aukų sąrašai per vi
są šj metą, ginklų fondui, Klaipėdiečiams pabėgėliams 
šelpti, Šventosios uostui steigti, dabar vėl Vilniečiams 
šelpti — tūkstantinės sumos — parodo kaip Amerikos 
Lietuviai gyvena savo tėvynės gyvenimu, nors toli nuo 

- jos atsiskyrę. Lietuva net turi džiaugtis kad galėjo iš
leisti dali savo šunį ir dukterų “į tolimą pasaulį”, kad 
jie, geresnėse sąlygose gyvendami, galėtų reikale ir sa
vo tėvynei ranką paduoti.

Neužtenka to, Amerikos Lietuviai dar sudėjo arti 
du tūkstančiu dolarių Lietuvos Paviljono išlaikymui New 
Yorko Parodoje iki parodos pabaigai. Gaunama aukos 
dideliems musų viešiems paminklams — Clevelando Lie
tuvių Kultūriniam Darželiui ir Lietuvių Kambariui 
Pittsburgho Universitete; nemažai pinigų iš darbinin
kų išvilioja ir komunistai savo tikslams, nors jie atskai
tų niekad nepaskelbia.

MOTINŲ MIRTINU M A^ 
SUMAŽĖJO

Suv. Valstijų sveikatos 
vadovybė praneša kad 1939 
metais moterų mirtinumas 
nuo gimdymo nupuolė.

Ant kiekvieno 1000 gy
vų gimusių kūdikių mirė 
tik 4 motinos, kas reiškia 
23 nuošimčiais sumažėjimą 
tokių mirčių lyginant su 
1937 metų mirtimis.

15 metų atgal, mirdavo 
74 motinos nuo kiekvieno 
1000 kūdikių gimusių gy
vais, iki kūdikiui sueidavo 
vienas metas amžiaus.

VILNIAUS MIESTO magis
trate Lietuviai rado įregistruo
ta 7200 darbininkų, jų tarpe 
6000 fizinių ir 1200 intelek
tualinių. Pirmą savaitę dar
bais aprūpinta 3500 darbinin
kę. Organizuojant naujus dar
bus susiduriama su dideliais 
sunkumais dėl stokos susisie
kimo priemonių, nes daug ma
šinų ir vežimų buvo raudonar
miečių išvežta. Taip pat su
daro sunkumų kuro ir reika
lingos medegos stoka. Visi šie 
reikalai skubiai baigiama tvar
kyti. Trumpu laiku bedarbių 
skaičius Vilniuje turės suma
žėti iki minimumo.

Lietuvių bedrabių Vilniuje 
suregistruota 350 asmenų — 
tai daugiausia asmens atsikė
lę iš kitų sričių, pasilikusių So
vietų ribose. Inteligentų be
darbių : mokytojų, agronomų

DVASIOS
Sargyboje snausi — Velniui patmausi

VAIZDELIS Iš LIETUVOS KAREIVIŲ 
GYVENIMO

DŽIOVA IŠNYKS
Philadelphia, Pa., Eagle-1 ir kt. Vilniuje užregistruota 

ville Sanatorijos medikalis 
direktorius Dr. Cohen pra
našauja kad džiova bėgy
je sekančio 100 metų pasi
baigsianti. Džiovos mir
tys pastarų 30 metų bėgiu 
sumažėjo 75 nuoš. Ši liga 
dabar jau yra nupuolus į 
septintą vietą mirčių skai
čium.

apie 400.
Ką tik Vilnių perėmus buvo 

susirūpinta yiešų darbų orga
nizavimu, kad butų suteikta 
žmonėms darbo ir pragyveni
mo. Tuojau imta vykdyti ir 
tęsti tie darbai kurie jau buvo 
Lenkų pradėti, kaip tai Neries 
krantų reguliavimas, naujų pa
što rūmų statymas, agronomi
jos skyriaus, technikos mokyk
los, ginekologijos klinikos, šal
dytuvų, lombardo, radio sto
ties, muzejaus, ligoninės, ug
niagesių ir kitų pastatų staty
ba ir taisymas.

Pradėtas ir tęsiamas toliau 
Panerių plento iš Vilniaus į 
Kauną statymas, prasideda 
tedros aikštės grindimas, 
naujinami vandentiekio ir 
nalizacijos darbai.

Ateityje projektuojami 
nauji darbai: kelias į Rasus; 
kelias Polovos gatve; akmenų 

prižadus gar- tąsymo ir skaldymo darbai, ir 
Elta.

SOVIETŲ lėktuvai mė
tė Suomijoje lapelius, ku
riuose siūlo nuversti savo 
valdžią ir įsteigti sovietus. 
Prie sovietų jie dirbsią as
tuonias valandas į dieną ir 
gausią dvi savaites apmo-

Į karnų atostogų. Maskvos 
propagandistai visai neži
nojo kad Suomijoje darbi
ninkai dirba 8 valandas ir 
gauna tris savaites apmo
kamų atostogų metuose.

Suomiai paskaitęs tuos 
“rojiškus” 
džiai pasijuokia.

Ka- 
at- 
ka-

šie

y 7YRUKAS esu ne iš bailiųjų. Kaimo žmo- 
* nės buvo apie mane tokios nuomonės kad 

aš nebijau nei gyvo nei mirusio. Ir ištikrųjų 
aš dar nebuvau niekam iš kelio pasitraukęs. O 
atsitiko vieną kartą taip kad aš bėgau net pa
dus pasipustęs. Gėda prisipažinti kad bėgda
mas dar turėjau šautuvą ir pilną šovininę šovi
nių. Čia kaltos buvo krikštynos, kurios man 
per dvi naktis nedavė progos užmerkti akių.

Po krikštynų parėjau namon ir, traukda
mas nuo kojų batus, maniau sau: kad miegosiu 
tai miegosiu. Betraukiant antrą batą, atbėgo 
uždusęs seniūnas ir suriko: “Jurgi, greičiau 
renkis!” — ir kyštelėjo man po nosim raštelį. 
Paskaičiau — nieko ypatingo: “Tamsta esi šau- 

! kiamas TUOJAU atvykti ten ir ten.” Ką da
rysi? Grąžinau batus kojoms, pasibalnojau sar
tį ir pasileidau per laukus. Iš mobilizuotųjų at
vykau pirmas. Čia man išdavė drabužius, šau
tuvą ir kitus reikalingus kareiviui daiktus. Be 
to, liepė tuojau pasiruošti į sargybą. Mat, pa
sienio batalione, į kurį aš patekau, 
kaip aš buvo reikalingi pastatyti į 
vietiniai pasieniečiai buvo užversti 
niais reikalais.

Pratraukiau šautuvo vamzdį, 
spyną, pamankštinau batus, 
ko, bet, kaip žmonės sako, 
ję”, nes ir batų aulai stypsojo atsivėplinę nuo 
blauzdų, ir šautuvas rankose jautėsi panašiai 
kaip kirvis....

— Sveikas žuvęs, vyruti, — gąsdino ma
ne senie j i pasieniečiai - -Tau, j uk teks. stovėti 
kapinėse. Argi nežinai kad ten vaidenasi: iš
lenda iš kapo baltas šešėlis ir slankioja po ka
pines. Eini artyn — jis bėga; pats bėgi 
vejasi. Arba, sako, raguotas velniukas laksto 
takais ir mekena. Paimk, brolau, rožančių, nes 
kitaip neatsiginsi.

— Niekis jūsų dvasios ir velniukai. Aš su 
jais ir savo priemonėmis apsidirbsiu....

Čia pat vienas pasienietis papasakojo Go
golio “Baubą”, kurį klausantis bailiui tikrai tu
rėjo plaukai atsistoti. O aš klausiausi ir prak
tikavausi kaip galint greičiau užtaisyti šautuvą. 
“Kai dvasios prakrapštę Baubui akis, jis apsi
dairė ir, rodydamas į seminaristą, sušuko: “štai 
jis!” 
rė....” — porino pasienietis.

Pradėjo jau temti kai atėjo sargybos vir
šininkas ir man pasakė:

— čirvai, neklausyk tų pasakų! Jie tave 
nori tyčia įbauginti. Na, renkis ir einam.

Apžiurėjau prie tvoros pririštą sartį, o pats 
su sargybos viršininku nuėjau į kapines.

— Tamsta stovėsi prie šito dvišako medžio, 
bet, reikiant, galėsi pasiduoti šituo taku į vie
ną ar į kitą pusę. Seksi plotą iš dešinės nuo 
upelių santakos ir iš kairės iki atskiro medžio. 
Ypatingą dėmesį kreipsi į priešakyje augančius

i?

toki vyrai 
postą, nes 
mobilizaci-

pavarsčiau
Viskas, rodos, ti- 

“dar nebuvo prigi-

Kristus vėl gryžo i savo seną- 
Mano širdis sudavė porą stipresnių 

“Nesnausk, čirvai, ne-

krumus, kurie susijungia su kapinių tvora, nes 
čia mėgsta kontrabandininkai šliaužioti. Mane 
iššauksi trimis ilgais švilpukais, o esant ypatin
gam reikalui — šuviu....

Buvo dar tik prieblanda ir aš puikiai ga
lėjau susipažinti su aplinkuma. Kapinės buvo 
didelės su daugybe gražių paminklų. Kaip tik 
prieš mano sekimo plotą buvo paminklai: Kris
tus su kryžium ant pečių, o kiek kairiau — Pa
na Marija su baltais, kaip sniegas, drabužiais 
ir išskėstom rankom. Čia pat prie tako buvo 
Vokiečių karių kapai. Priėjęs prie vieno kapo 
dar galėjau įskaityti parašą: “Gefr. Erich Par- 
plies I. R. 19. Gest. 19. X. 1914” .

Taip, čia palaidotas Prūsų Lietuvis gran
dinis Parplys, tarnavęs 19-me pėstininkų pulke, 
galvojau žiūrėdamas kitus parašus ir viena 
akim visą laiką sekdamas pasienį.

Iš debesų išlindo pusė mėnulio. Smulkus 
debesėliai laižė medžių šakas. Mano sekimo 
plote nebuvo nei gyvos dvasios. Joks nakties 
padauža nesudrumstė nakties tylos.

Praėjo kokia valanda laiko ir niekas nepa
sikeitė. Stabtelėjau ties dvišaku medžiu ir sa
vo pečius įspraudžiau tarp jo šakų. Iš čia pui
kiai galėjau sekti visą pasienį. Kiek aš taip sto
vėjau neatsimenu, tik staiga pamačiau kaip 
Kristus pajudėjo iš vietos ir su kryžium ant pe
čių žygiuoja tiesiai pro mane. Aš žengiau" žin
gsnį pirmyn ; 
ją vietą.
smūgių ir vėl nurimo.

Į snausk!” — prabilo mano sąžinės balsas.
Kiek pavaikščiojęs, vėl įsispraudžiau į dvi

šaką medį, šį kartą atkreipiau dėmesį į Paną 
Mariją. Ji pamažu nulipo nuo paminklo ir iš
skėstom rankom pradėjo į mane artėti. Jos 

jaučiau jokios baimės. Puikiai galėjau įžiūrėti 
kad ji vienoje rankoje laikė rožančių, o kitoje 
leliją.

— Pavargt, kareivėlį, gal nori miego? -- 
; paklausė ji šv« . k, maloniu balsu.

— Miego as nenoriu. O jei ir norėčiau 
neturiu teisės, nes kareivis poste miegoti 
gali. Kas už mane saugos pasienį?

— Snustelėk nors truputį, kareivėli, 
nieko blogo neatsitiks. Aš pašauksiu savo 
nų, jis už tave pastovės poste. Aš žinau kad tu 
pavargęs....

Pana Marija mostelėjo lelija ir Kristus su 
kryžium ant pečių pradėjo artėti tiesiai į mane.

— Ačiū, nereikia, — tariau aš ir pašokau 
iš vietos. Kristus ir Marija gryžo į savo seną
sias vietas. Šį kartą širdis sudavė penkis stip
rius smūgius, o sąžinė prikaišiojo: “Miegaliai, 
čirvai, miegaliau!”

Peržvelgiau akim pasienį: viskas buvo kaip 
buvę. O miegas lyste lindo ir merkė mano akis. 
Bandžiau gnybti sau į ranką, bėgioti, bet ni.- 
kas nepadėjo. Kad nors pradėčiau ko nors bi
joti, gal miegas išdulkėtų. Prisiminiau pasaką 
apie Baubą, bet ir jis manęs negąsdino. Neju
tau kaip trečią kartą įspraudžiau pečius į "'.e- 
džio šakas. (Bus daugiau)

taip toliau.

i

Dvasios jį puolė, o jis iš baimės numi-

jis

C OVIETIJOJE pereitą savaitę įvyko didelės iškilmės Į 
minėjimui Stalino 60 metų amžiaus sukakties. To- j 

se iškilmėse ir apeigose jį padarė net “dievaičiu-hero- 
jum”, kuris daug pasitarnavęs darbininkų “laisvės” ko
vose. Žinant kad Rusijoje spauda turi rašyti tik apie į 
Staliną ir tik jį girti-aukštinti, kad visi po jo komisarai 
iki pačių proletarų turi jam lenktis, todėl jis gavo viso
kiausių sveikinimų nuo darbininkų grupių ir tt. Poetai, 
bijodami “likvidavimo”, rašė jo garbei eiles....

Kiek draugas Stalinas darbininkų gerovei pasitar
navo pasako ši ištrauka iš Naujienų, kurių redaktorius 
plačiai žino ir seka Rusijos revoliucinį gyvenimą: 
'‘....pasakoja kaip Stalinas ‘organizavo darbininkus’ Tiflise ir 
Batume, kaip jisai studijavo ‘marksizmą’, ‘vadovavo’ revoliuci
niam judėjimui Kaukaze, buvo areštuojamas ir bėgo iš trėmi
mo, ir tt. Bet tikrumoje Stalino vaidmuo Rusijos darbininkų 
judėjime ir net pačiame Kaukaze iki 1924 m. buvo nežymus. Nė 
vienoje Rusijos revoliucijos istorijoje, parašytoje per pirmą so
vietų gyvavimo dešimtmetį, nėra parodyta, kad Stalinas butų 
atlikęs kokį žymesnį darbą. Jo vardas minimas tarpe daugelio 
kitų, nieku nepasižymėjusių asmenų. Tiktai nuo to laiko, kai 
Stalinas intrigomis ir klastomis pagavo i savo nagus diktatoriš
kos mašinos vairą, tai jo pakalikai pradėjo fabrikuoti visokius 
‘stebuklus’ apie jį.”

Pats Juozas Stalinas, savo kalboje į Rusiją per ra
dio pareiškė savo pažadėjimą plėsti pasaulinę revoliu
ciją.

Tai tušti žodžiai, kurių jis neįvykdys. Tai lengviau
sias pareiškimas, kuriam savo sekėjus lengva palaikyti 
sukurstytus. Tai mažiausios reikšmės darbas ir pastan
gos kam nereikia turėti proto. Iš senų laikų istorija 
parodo kad visoki barbarų vadai, kurie tik turėjo ne
suskaitomas gaujas kariuomenių po savo komandą, ne
darė nieko geresnio nei savo šaliai pakelti, nei pasaulio 
gerovei kaip tik eiti-pulti kitus ramiai gyvenančius už 
save silpnesnius žmones ir juos žudyti, jų mantą grob
ti, jų vietose apsigyventi, arba sau nuolankius ištiki
mus vasalus pasodinti tose vietose valdyti.

Nieko geresnio savo šaliai nepasiūlo Stalinas, kaip 
nepasiūlo Hitleris nei kiti jų plauko žemos ružies žmo
nės. Kiekvienas girtas, kiekvienas kvailys, kiekvienas 
niekšas gali pagriebti ginklą, juomi švaistytis, jei tiktai 
jaučia kad nėra už jį stipresnio jį nuslėgti.

Bet tie švaistymaisi yra laikini — taip buvo visada, 
taip bus ir Stalino klausime. Švaistysis tol kol kas nors 
prisitaikęs jį parblokš arba jo galybę sugriau

SVEIKI DIRVOS ARTOJĖLIAI!
Sveiki Dirvos artojėliai, 

Sveika mylima Dirva;
Pagarba Kolumbo šaliai! 

Lai gyvuoja Lietuva!
Dvidešimts penki jau metai 

Prasiskubino pro mus, 
Kaip mes dirbam savo tautai 

Ardami minties laukus.
Vyturėliams sučiulbėjus, 

Sužavėti jų giesmės, 
Žengėm per audras ir vėjus, 

Vargo nebijojom mes.
Per dirvonus varėm vagą, 

Laukėm brėkštančios aušros, 
• Skynėme kas sena, bloga, 

Sėjom pasėlį tiesos.
Kai mes dirbom darbą našų, 

Talkom kvietėm Lietuvius, 
Daug'piktų sutikom priešų, 

Kurie rodė liežuvius....
Tie tvarai, klastingi, godus,. 

Kad mažėtų mums derlius, 
Kai mes sėjom aukso grudus, 

Jie mums barstė kūkalius.
Bet jie apsivylė baisiai, 

Savo tautą neigdami: 
Musų rimto darbo vaisiai 

Amžius bus atmenami.
Mes artojai, Dirvos žmonės. 

Matėm laimės ir vargų....
Be tų nenaudų malonės 

Susilaukėm daug draugų!
Aušrai užtekant išbudę, 

Prakaitavome darbe:
Mes dainuojam — priešai liūdi... 

Jiems gėda, o mums garbė* .
Ei, į darbą artojėliai, 

Te bujoja mus Dirva!
Pagarba Kolumbo šaliai! 

Lai gyvuoja Lietuva! 
12-15-1939. J. S» Galatis.
Baltimore. M d.

čia
su-
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Vilniaus Istorijos Trupiniai
(Tęsinys iš pereito nr.)

LIETUVIŲ-LENKŲ KARIŠKI ŽY
GIAI VOKIETIJOJE 14-ME 

ŠIMTMETYJE

PUSIAU PERKIRSTA
IZETURIOLIKTAME
* ** susibičiuliavus su

MOZURĖ GRAŽUOLĖ 
šimtmetyje Lietuviams 
Lenkais, abeji susitarė 

keršyti savo bendriems priešams — Vokiečiams
ir jų talkininkams Mozūrams. 1327 metais Len
kijos karalius pasiruošęs kariauti, o jausdama
sis persilpnu, pasikvietė sau talkon Lietuvius. . 
Lietuvos Didis kunigaikštis Gediminas Lenkams 
talkon pasiuntė savo narsų ir karuose atsižy
mėjusį vadą Dovėtą su 10,000 raitelių, kurie 
buvo vadinami “meškinuočiais” nuo to kad jie . 
išrodymui baisesniais buvo apsisupę meškų kai
liais, o ant galvų dėvėjo įvairių žvėrių galvas 
su ragais, iltimis ir dantimis, kas darė juos la
bai keistais ir baisiais.

Kariavimai tais laikais turėjo ypatingą tik- i 
slą, nes kariauta daugiausia ne tam kad už- : 
grobti žemę, bet tam kad priešą nugąsdinti ir 
nusilpninti, todėl išsileidus į tolimesnius žygius 
visuomet plėšta tik turtą, deginta sodžius ir 
miestus, griauta pilis, ir gyventojai žudyta bei ; 
imta nelaisvėn. Tat ir šiuokart, kada Lenkai 
nuslinko kariauti Kujaviją ir Pameroniją, Lie
tuvos kariuomenė persikėlus per Vislą ir Adrą, 
užpuolė Brandenburgiją ir nusiaubus visas Bėr
imo apielinkes, persikėlė per upę Elbą, ir užpuo
lė Saksoniją. Tų siaubimų pėdsakus čia pasa
koti nesimato reikalo. Lietuviai nusiaubę tuos 
Germanų kraštus ir prisiplėšę gerybių, gryžo 
namon varydamiesi didelę daugybę nelaisvių, ku
rių tarpe, sakoma, tik vienų mergų buvę šeši 
tūkstančiai. Lietuviai džiaugėsi savo žygiais 
kuriuos niekas jiems nesutrukdė, ir didžiavosi 
savo narsiu vadu Dovėta, kuris buvo skaitomas 
vienas - - gabiausių—-narsiausių kariškty-^vadų t 
Lietuvoje. Bet kelionėje įvykus nelaimė Dovė- 
tai nedavė sugryžti į savo tėvynę, jam prisiėjo 
žūti kelionėje. O ta nelaimė įvyko šitaip:

Dovėto vedama kariuomenė gryždama iš 
Germanų žemės, pakeliu užsuko dar į Mozuri- 
ją, ten pasilsėti. Mat, Mozurija tada buvo silp
nutė valstybėlė, nekaž kokias kariškas jiegas tu
rėjo, o tuomsyk ir tos pačios buvo išsklaidytos 
kariavimui su Lenkijos karalium Vladislavu. 
Prie tokių apystovų Lietuviai drąsiai sakė kad 
užsukus Mozurijon bus galima be baimės pasil
sėti, nes jiems pavojus gręsti negalėjo. Bet tas 
pasilsis Mozurijoje jiems nepavyko štai kaip:

Tris dienas lėbavus, du kariškiai susivar
žė už vieną nelaisvėn suimtą gražią Mozūraitę, 
kurią pasidalinti negalėdami, nusivedė ją pas 
savo vadą Dovėtą, ir prašė kad tas išspręstų 
jųdviejų ginčą, nes abu nelaisvę savinosi, vie-

nas ir antras tikrindami kad tik jis ją sugavo. 
Dovėta ilgai klausęs savo kariškių ginčo, paga
liau išsitraukė savo kalaviją, ir juo Mozūraitę 
perkirtęs pusiau liepė abiem ją pasidalinti. Tai 
padaręs Dovėta manė kad jis labai išmintingai 
ir teisingai pasielgė, tačiau už tai jam teko už
mokėti savo gyvybe, nes nukirstos Mozūraitės 
sužiedotinis Andrius Gast pasiryžo už tai at
keršyti. Jis nudavęs nieko nežinąs ir apsime
tęs Lietuvių prieteliu, įsiprašė Dovėtos tarny
bon, o tarnybą gavęs, jietimi Dovėtą pervėrė ir 
tokiu budu jis užbaigė savo dienas tėvynėn ne- 
sugryžęs. Lietuviai ilgai jį minėjo kaipo narsų 
ir nepergalimą savo vytį, o Lietuvių priešai il
gai jį prisiminė keikdami kaipo didelį krikščio
nių neprietelių, ir vadino jį krikščionių giltine.

Po tam įvykiui Lietuviai Mozurijoje ilgai 
netrukę, gryžo namon nubudę, Vilniun nešdami 
daugybę priplėštų gerybių ir varydami pulkus 
nelaisvių. O žinant kad Vokiečiai ilgai nelau
kę griebsis išnaudoti progą ir atkeršyti už Do
vėtos žygius, kunigaikštis Algirdas ilgai nelau
kęs su savo kariuomene persikėlęs per upes Vis
tą, Adrą ir Elbą, kariavo vėl tuos pačius Ger
manų kraštus. Įsiveržęs Brandenburgijon ap
gulė Magdeburgo pilį, prie kurios išsivystė žiau
ri kova, nes Vokiečiai pasiryžo savo pilį apgin
ti, o Lietuviai prisiekė kad nesitrauks kol pilį 
sugriaus. Tris dienas kovojus, pilis tapo Lie
tuvių padegta ir sudegė iki pamatų, o kovoje 
žuvo daug Vokiečių; su kitais pražuvo ir pats 
Brandenburgijos karalius Voldemar. Lietuviai 
ir vėl kaipo Germanų pergalėtojai, gryžo lelio
dami su daugybe nelaisvių ir priplėštų gerybių. 
Vilniuje jie sutikta savųjų su dideliu džiaugs
mu. Yra sakoma kad visas Vilnius tą džiaug
smą šventė per tris dienas dėkojant dievams 
ne vien už tai kad Germanai dviem atvejais ta
po taip žymiai įgriebti, bet ir už tai kad vieton 
žuvusio narsaus karvedžio Dovėtos radosi ki
tas toks narsuolis, Algirdas.

Nelaisvėn parvaryti imtiniai, kaip visuo- 
jnet_±aip__ir.^d3bax, -palikti ramybėje be jokių 
persekiojimų; jie galėjo liuosai 
juos nevaržė. V.

(Bus daugiau)

• DIDELIS ŠALTIS žiemos

gyventi, niekas 
S. Jokubynas.

KAIP PASKENDO 
‘KAUNAS’

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

komunistai? Nagi kad grei
čiau kokia tai jūsų 
sukiltų ir prijungtų 
prie Maskvos!

Tame ir skirtumas
tų šalių komunistų ir patra- 
kėlių Lietuvių raudonukų.

“liaudis” 
Lietuvą

“Ispanijos Komunistų Parti
jos atsišaukime randame po
sakį: ‘Mes sveikinam Stalmiš- 
ką tautinę politiką, kuri, grą
žinant Vilnių ir Vilniaus kraš
tą Lietuvai, yra ryškiausiu pa
vyzdžiu teisingumo 
tautoms’.

“Suomija butų 
daugiau, jeigu jos
būt parsidavę svetimom vals
tybėm. Bet jie vietoj taikos 
pasirinko karą”.

Taip, drauguti: Ispanijos ko
munistai džiaugiasi kad Lietu
vai grąžinta Vilniaus kraštas, 
o ko trokštat jus, Lietuviški

tarp ki-

KAUNAS. — Lietuvos pre
kinis laivas ‘Kaunas’ į Belgiją 
buvo atplaukęs iš Leningrado. 
Iškrovęs visas prekes Ghento 
uoste, rengėsi plaukti į Angli
ją paimti prekių ir gryžti į Lie
tuvą. Visa įgula kaž ko neri
mo — prieš akis dar turėjo 
baisią kelionės dalį, nežiūrint 
kad pats baisumas (išvažiavi
mas iš Baltijos juros) buvo 
jau praėjęs.

Kadangi šiaurės juroje pil
na minų, patrulių, ir šiaip esti 
daug susirėmimų, kapitonas p. 
Krikštopaitis nutarė naktį ne
plaukti, o stovėti ant inkaro, 

i Visa įgula nujautė nelaimę. 
Kapitonas susidėjo pas save 
ant stalo visus dokumentus, 

' pasus, laivo knygą ir tt. Jei
gu kas atsitiktų, galvojo jis 
sau, spėsiu viską išsinešti.

Tuo tarpu atėjo pas kapito
ną vyriausias mekanikas pra
nešti kad “visur tvarka, maši
nos veikia normaliai”. Jura 

' nevisai buvo rami. Be to, lai
vo knygoje pažymėta kad šiau
rės juroje per vieną dieną 
“Kaunas” matė tris plaukio
jančias minas.

Tuo akimirksniu kai kapito- 
į nas norėjo pasakyti kad ir jam 
nesiseka, įvyko baisus sprogi
mas.

Eksplozija juos apsvaigino. 
Kadangi tai buvo vakare tai 
kai kurie jurininkai jau rengė
si miegoti. Kilo sumišimas. 
Kapitonas tuoj išbėgo ant vir
šaus. Savo padėjėją rado gu- 

i lintį ant vairo apsipylusi krau- 
Į jais, perskelta galva. Jis irgi 
nežinojo kas čia darosi. Lai
vą tuoj pradėjo semti vanduo. 

| Tuojau davė įsakymą nuleisti 
valteles.
vo. Dar 
tas kiek 
vo vidus, 
atsitolino

Pastebėta kad trūksta Kuli
kausko. Nenupalukus nei 100 
metrų nugrimzdo priešakinė 
laivo dalis, o paskui pasinėrė 
ir Lieuvos vėliava. Kapitonas 
mano kad Kulikauskas buvo 
arčiausia sprogimo vietos ir 

i per eksploziją žuvo vietoje. 
! Laivas paskendo per 5 minutas. 
Visą “Kauno” įgulą išgelbėjo 
Belgijos žvejų laivas. LA.

i

Jokios panikos nebu- 
kartą buvo peržiurė- 
galima apsemtas lai- 
ir gelbėjimo valtelės 
nuo laivo.

mėnesiais labai 
reikalingas daugeliui gėlių šiauriniame ruože.

• VIDURAMŽIŲ LAIKAIS skaityklose 
vo paprastas dalykas prirakinti knygą storu 
težiu prie lentynos, kad neišneštų. Knygos 
da buvo didelė retenybė: ne spausdintos 
ranka rašytos.

•PER PIRMUS šešis mėnesius šių metų 
Suv. Valstijose civiliniam naudojimui buvo pa
dirbdinta 1627 lėktuvai. Pernai buvo padirb
dinta tokių lėktuvų tik 853.

•MUSĖS kurios veisiasi ant vaisių šaltame 
ore, turi 12 kojų vietoje šešių.

bu- 
re- 
ta- 
bet

SIRVYDO BIOGRAFI
JAI LEISTI KOMITE

TO PRANEŠIMAS

*

ATVADUOTAME 
VILNIUJE

Vilniaus Aušros Vartų 
Stebuklingas Dievo Mo
tinos paveikslas.

< z '1

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

savo bajorams

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

Telefonas EN<L 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitei*

gavus dar 
‘vadai’ ne-

mažosioms

I

Lenkai tapo katalikais 966 
metais. Vokiečiai pavers juos 
pagonais 1940 metais.

LIETUVIAI
leido sulenkėti, o Rusai pasiim
tuose kraštuose juos sušaudo. 
Kuris likimas geresnis, spręs
kite patys, Asilo durnas razu- 
mas neišneša.

SKAIČIAU Dirvoje kad So
vietų vyriausias karo komisa
ras kvietė Į Maskvą vyriausius 
karo vadus Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Ar tik neprašo jų pagelbėti 
“išgelbėti” Rusiją nuo Suomi
jos užpuolimo.__

Patys Rusai neįstengia.

RAUDONOJE Vilnyje skai
tau:

“Sovietų lėktuvai lapelius 
mėtė Helsingforse”.

Ale Vilnis užmiršo pasakyti 
kad tuose lapeliuose buvo įvy
niotos bombos, kurios sprogi- 
no ligonines ir Raudonojo Kry
žiaus įstaigas.

Taip pat mačiau kad Vilnis 
jau pradeda iškilmingai Kalė
das minėti. Jau draugas An
driulis, gal Draugo redakto
riaus įgraudintas, rašo kad Ka
lėdos yra krikščioniška šventė. 
Krikščionys apie tai senai ži
no. Bet Vilnis matyt gali pa
daryt daugiau biznio iš Kalėdų 
negu iš ‘raudonos revoliucijos’ 
sukaktuvių minėjimo. ...

Teisybę Tysliava pasakė: 
neužilgo' komunistai pradės 
“Pulkim ant kelių” giedoti!

Supa Garba.

Pranešame visiems J. O. Sir
vydo biografijos prenumerato
riams ir šio darbo bendradar
biams kad nerustautų nei antį 
komiteto nei ant tų žmonių į 
kurie komitetui padėjo prenu- 
ratas rinkti jei iki šiai dienai 
knyga dar nėra išleista.

Komitetas dėjo ir deda visas! 
pastangas kad knyga butų iš- Į 
leista dar šymet. Bet ne iš: 

I komiteto kaltės knygos leidi-! 
į mas nusitęsė jau net į 1940 
metus, nes iki dabar knygai 
rankraštis dar nėra pilnai pa
ruoštas ir sutvarkytas.

Komitets stengiasi tą darbą 
kaip nors pagreitinti, ir' prašo; 
visų biografijos leidimui pri
sidėjusių turėti kantrybės, ir Į 
nieko tame darbe nekaltinti.

Biografijai išleisti surinkti 
i pinigai yra sudėti banke, .ku
rių nei vienas centas kitiems 
tikslams nėra išleista. Net vi
sos susirašinėjimo lėšfą yra 
komiteto padengtos savais pi
nigais. i

Sirvydo Biografijos Komitetas 
J. Sagys, pirm. 
P. Narvydas, ižd.

k

•SUV. VALSTIJOSE metų 
bėgiu pagaminama 45 bilijonai 
kvortų pieno.

•SAMOA salose, vyrai ne
šioja plaukus ilgus, o moterys 
savo plaukus kerpa trumpai.

t

Linkime 
geriems draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 1940 METŲ
♦

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

Žadi Se&eMfy-/UniU

A. S. Bartkus, Lietuvis Fotografas

1197 East 79th Street HEnderson 3535

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

iniiiii|iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-

| APDRAUDOS REIKALE Į
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

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

Virimas Savo Gerume
Su MODERNINIU
GASO Pečium

Įsitėmykit patogumus Modernizuoto gazu virimo: 
Pilnai insuliuoti, visiškai automatiški, vienodai 
kaitinanti pečiai ...» ventiliuojami . , . . be- 
duminis kepimas .... švariai deganti be sky
lučių liepsnų indai .... greita ugnis, lėtas de
gimas “bevandeniniam” kepimui, bent koks rei
kalingas pečiaus karštis ir visi jie uniforminiai . 
. . . taipgi labai gražus .... ilgai laika n ti.

. . . ekonomiški ir lengvai valdomi, taipgi . . 

. . . žodžiu—

Valgių Gaminimas Pačiame Gerame 
MODERNIŠKU GAZO Pečium

1-

THE EAST OHIO GAS CO

t
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B I R V A

6612 Wade Park Avė.

6824 Superior Avė.

JACK’S MARKET

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu 

Vieta kur sustoja kitų miestą 
pravažiuojanti Lietuviai.

1940

I

I
•4

6601 Wade Park Avenue

iI

TELEFONO KOMPANIJA SAVO ĮSTAIGOMS 
PLĖSTI SKIRIA $17,400,000

The Ohio Bell Telephono 
Company planuoja praleisti 
$17,400,000 didinimams ir ge
rinimams savo įstaigų 1940 
metų bėgiu, toje sumoje inei- 
na $5,500,000 nuskirti Cleve
lando . telefono stočiai, skelbia 
iš Clevelando skyriaus Ran- 
dolph Eide, kompanijos prezi
dentas.

Visai valstijai paskirta skai
tlinė yra arti $3,500,000 dides
nė negu buvo praleista 1939 
metais. Toje bendroje sumoje 
ineina $705,000 už žemę ir pa
status, $4,040,000 už centrali- 
nio ofiso reikmenis, -$8,450,000 
stočių įrengimams, $3,780,000 
išlaukinėms įstaigoms, ir $425,- 
000 šiaip reikmenims.

“Tie padidinimai ir pageri
nimai tapo reikalingi delei 
nuolatinio daugėjimo telefono 
patarnavimų”, sako Mr. Eide.

Prie tų $5,500,000 kurie bus 
sunaudoti Clevelando stotyje, 
dar $500,000 bus praleista ki- 

K tiems Clevelando skyriams, jų
-tarpe visoje Cuyahoga apskri
tyje ir į rytus taip toli kaip 
Painesville ir Burton.

Mr. Eide sako kad kompa
nija tikisi gauti apie 60,000 
daugiau naujų telefono naudo
tojų 1940 metais, prieš apie 
53,000 gautų 1939 metais.

Didžiausia dalis paskiro dar
bo vienoje vietoje bus padary
ta Clevelande. Mr. Aide tik
rina jog 1940 metais Clevelan
de naujų telefono naudotojų 
skaičius bus 18,400, prieš 1939 
metų 15,200.

Šių metų pabaigoje ši kom
panija turi apie 766,000 telefo
nų naudotojų, iš kurių apie 
265,000 yra Clevelande.

WADE PARK MEAT 
MARKET

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.

K. STONE
RĘSTAURANT

Dirvos 25-to Jubilejinio Meto Atidarymo

brangiomis Dovanomis Dalyvaujantiems Baliuje

I dovana- PHILCO RADIO - ^55

PYTHIAS
C A F E

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA 

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

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

ENdicott 8908

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

ANSEL’ ROAD 

CAFE 
1066 Ansel Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų. 

K. Nekrošius, Savininkas.

VISOKĮ AVALAI
Vyrama — Moterims — Vaikams 

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

LOUIS MAYER
6410 St. Clair Avenue Cleveland

Į KUR PIRKTI
į • Ateikit pamatyti ir pasirinkti puikių Kalėdų 
i dovanų —
i PILNIAUSIAS PASIRINKIMAS MOTERIMS, 

MOTERIŠKŲ VAIKAMS IR VYRAMS 
dėvėjamų reikmenų 

Linkime Jums Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

ANTON AAZLOVAR
6202 St. Clair Avė.

ŠVIEŽIA MĖSA — VAISIAI — DARŽOVĖS 
KEPTUVĖS DALYKAI

Mes Specializuojame daryme Naminių Dešrų. 
Kainos pas mus žemos.

*

PHILCO

Didžioji Dovana—Philco Radio — $55.00 vertės

*
i

PENKIOS metinės Dirvos Prenumeratos ir 
DESĖTKAS kitokių vertingų dovanų.

2ra—Dovana — Puiki Floor

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

A

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

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

1940 Metų iškilmingas ir linksmas pasitikimas
Sekmadienį, Naujo meto išvakarėse Pradžia 6:00 vai, fl|

GRUOD.DEC. OI
Lietuvių Saleje
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GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMSSveikiname visus savo draugus ir kaimynus ir linkime

COUNTY ENGINEERPetronėlė Jonilienė

i*

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Pasitikime Jūsų draugingumu ateityje.

PAT S TAVERN
1385 East 65th Street

Laimingų 1940 Metų!

(JCHĖčB t?M<a
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LAIMINGŲ 1940 METŲ
LAIMINGŲ 1940 METŲ

■ 
a 
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Visiems savo draugams, giminėms ir rėmėjams 
linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

FORMAL CLEANERS
1194 E. 79th Street Juozas Bindokas ir Sunai, Sav.

HELD’S FURNITURE
6900 Superior Avenue. priešais Lietuvių Salę

STONIS RESTAURANT
Kazys Stonis. Savininkas 6824 Superior Avė.

JOHN O. MCWILLIAMS
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Sveikiname visus savo gimines ir draugus ir linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Siunčiame linkėjimus saviškiams Lietuvoje.

1023 Ansel Road

Linkini visiems Lietuviams 
musų rėmėjams ir 

draugams

Sveikinu visus savo drau-

ir rėmėjus ir linkiu

Linkime sąvo draugams ir giminėms.
LAIMINGŲ N AU J Ų METŲ

(Valgomų daiktų parduotuvė)

VACL. IR MARIJONA GECEVIČIAI
1202 East 79th Street

Linkime visiems kaimynams Lietuviams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. C. BLASER - HARDWARE
6933 Superior Avenue

Savo klijentams ir prieteliams linkiu
LA ĮMINGU NAUJŲ METŲ

PETRAS P. MULIOLIS
(Apdraudos ir nejudamo turto agentūra)

6606 Superior Avenue

Sveikinu savo draugus ir linkiu 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

ALEX MILLER DRY CLEANING 
and TAILOR f

(Lietuvis bų siuvėjas ir taisytojas) 
1283-91 East 74th St. Prie Superior

Linkiu savo broliams Lietuviams
LAIMINGŲ NAUJŲ 1940 METŲ

C. PAKELTIS
Lietuviška Vaistinė 1117 E. 79th St.

Sveikiname savo draugus ir kaimynus
LAIMINGŲ NAUJŲ 1940 METŲ

SUPERIOR TAVERN
Mr. ir Mrs. P. Kubilius, Sav. 6528 Superior Avė.

LAIMINGŲ 1940 METŲ
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Linkime visoms musų

rėmėjoms

i

■

LAIMINGŲ 1940 METŲ

Visiems musų rėmėjams, 
draugams ir giminėms 

linkime

HAITY NEW YEAR
Linkiu savo draugams ir pažystamiems

LAIMINGŲ NAUJŲ 19 4 0 METŲ

ANDRIUS URBŠAITIS
Lietuviška plaukų kirpykla 7013 Superior Avė.

Dvi Įdomios Filmos
W*rner Bros. Lake Theatre pra

neša kad Naujų Metų pasitikimui 
patiekia dvi dideles naujas filmas, 
jos yra, Fox paveikslas “The Cisco 
Kid and the Lady”, ir RKO pavei
kslas “Flving Deuces”. Šios fil
mos pradedama rodyti Penktadienį, 
Gruodžio 29 d.

“The Cisco Kid and the Lady” 
persta to pietvakarinio krašto Ame
rikos— Arizonos — gyvenimų. Cesai 
Romero vaizduoja to veikalo karžy
gį, prie jo kitas roles vaidina Mar- 
jorie Weaver, Chris-Pąn Martin, 
George Montgomery, Robert Bar- 
ret, Virginia Field ir Harry Green.

Kitame veikale, “The Flying Deu
ces”, vaidina du žymus Amerikos 
komedijantai, Laurai ir Hardy, prie 
jų vadovaujamų moterišką rolę tu? 
ri Jean Parker.

Specialia rodymas bus naujų me
tų pasitikimo naktį.
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SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
7011 Superior Avė.Matilda Smith, Sav.

LAIMINGŲ 1940 METŲ

Visiems savo draugams, 

rėmėjams ir giminėms 

linkime

I. SAMASJEWELER
6704 Superior Avenue

linkime

LAIMINGŲ 1940 METŲ

Greetmrs
MR. ir Mra. B. VELIČKAI

8101 Pulaski Avenue

PORTAGE MARKETS
Linki visiems Lietuviams 

savo draugams

LAIMINGŲ 1940 METŲ

MUSŲ PARDUOTUVES:
7018 Superior Avenue 

7040 Wade Park Avenue 
1407
8702
1611
10324

Hayden Avenue 
Hough Avenue 
E. 79th Street 
St. Clair Avenue

kitur.

Linkime visiems

Savo draugams ir kaimy- 
/
nams -Lietuviams

II

Savo daugybei draugų ir pažystamų Clevelande 
ir kituose miestouse linkiu

LAIMINGŲ NAUJŲ 1940 METŲ 

JONAS BRAZAUSKAS 
17909 Maplecliffe Rd. Cleveland.
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Visiems savo draugams ir prieteliams linkiu

LA I M I N G Ų NAUJŲ METŲ

FELIKSAS BARANAUSKAS
Rūbų Siuvėjas ir Taisytojas 895 East 128 St.

Visiems musų draugams Lietuviams linkime

LA ĮMINGU NAUJŲ METŲ

DR. A. F. SADD
7904 Sųperor

ĮĮIPPODROMĘ

f

Lietuviškai, kitas Ru- 
Pradžia 3:30 vai. po 
Muzika pradės groti 

vai. Kviečia visus
Rengimo Kori.

“The Hunchback of 
Notre Dame"

šis nuostabus ir šiurpus veikalas 
pradedamas rodyti Hippodrome Te- 

' aire šeštadienį, Gruodžio 30 d.
< Šis veikalas galima sakyti yra 
Į spektakliškiausia filmą kokią Hol- 
lywood pagamino pastarų dešimties 
metų bėgiu.

Si filmą pagaminta iš garsaus 
Prancūzų rašytojo Victor Hugo vei
kalo. _ Dalykas einasi apie Pary
žiaus Notre Dame bažnyčios kup
rotą varpininką, kuris bevilčiai įsi
myli į čigonę šokikę, Esmeraida, o 
ją iš kitos pusės pamyli karaliaus 
Aukščiausias Teisėjas. Ji atsisako 
jį mylėti, už ką teisėjas nužudo 
vieną jos draugų ir apkaltina ją žu- 
dystėje. Tas kuprotas varpininkas 
paaukoja savo vyvastį išgelbėti ją 
nuo mirties.

Dalykas dedasi Karaliaus Liudvi
ko XI laikais, Paryžiuje.

SLA. 198 kuopa savo susi
rinkime Gruodžio 14 d. išrinko 
naują kuopos valdybą 1940 m. 
Valdybą sudaro šie: Pirminin
kas — B. Yarašius; padėjėjas 
— B. Versiackas; užrašų rašti
ninkas — P. Jurgelis; finansų 
rast. — Nellie Kupris; iždinin
kas — F. Jankauskas; tvark
dariu — Pr. Paulauskas.

Per 20 metų išbuvęs kuopos 
raštininku V. T. Neverauskas 
atsisakė nuo tų pareigų. Per 
tiek metų dirbdamas kuopoje 
jis į SLA. prirašė daug narių. 
Kada ši kuopa turėjo įvedus 
Lietuvių vaikams mokyklą jis 
davė jiems pamokas; jo buvę 
mokiniai ir šiądien moka Lie
tuviškai skaityti ir gražiai kal
ba Lietuviškai, žodžiu sakant 
jo darbavimasis SLA. 198 kp. 
buvo surištas su Lietuvybės 
darbu šioje kolonijoje. Eina 
gandai kad p. Neverauskas ne
trukus visai apleis Akroną. 
Tuo budu Akroniečiai nusto
sim gero darbuotojo. Linkėti
na jam gerų pasekmių, o mes 
atminsim jo gerus darbus tau
tai ir Susivienijimui.

Gruodžio 13 d. Adelė Buko- 
lienė apvaikščiojo savo gimta
dienį. Jos artimi draugai ir 
draugės susirinko ' pas ją pa
sveikinti, palinkėti ilgiausių 
metų.

Buvęs Akronietis, Jonas Šla
pikas, Indiana valstijoje tapo 
įtartas sąryšyje su baltvergy- 
ste ir areštuotas. Jis užsigi
na jam daromų kaltinimų.

Kalnas.
BALIUS. SLA. 198 kuopa 

bendrai su Rusų pašalpine dr- 
ja rengia balių Grodžio 31 d. 
W. C. salėje 772 Raymond st. 
Bus suvaidinta du veikalukai, 
vienas 
siškai.
pietų 
nuo 7

Sveikinam esavo draugus 

ir gimines Clevelande ir

LAIMINGŲ 1940 METŲ

PYTHIAS CAFE
231 E. 156 Stheet J. Verbyla, A. Ciutelė, Sav.

1

: Dantistas
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Skani Lietuviška Duona, |
PR. KUNCAITIS * |
Savininkas ir Kepėjas

• •

NEW YHR’S
BEST WISHES

JUOZAS » ONA BLASKEVIČIAI
1168 East 77th Street — Kampas" Donald •

b

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

/ VISADA PRAŠYKIT fir NEW DEAL DUONOS 
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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CLEVELAND, GHIO

(Continued)

bus to

ii

VUtuauA Atucubauitno- 9deja 
1940 meto- PcMtikitno- dalioje.

• VISI Dirvos skaitytojai kurie tik kreipsis į Administraciją tuojau, gaus sau vieną tikie- 
tą į Dirvos Naujų Metų pasitikimo balių. Skubėkit gauti savo tikietą, o kurių prenume
rata baigiasi užsimokėti už visą metą. Tikietus gaus ir tie kurių prenumerata baigiasi 
vasaros metu. Visi dalyvaukit Dirvos 25 Jubilejinio meto atidarymo Baliuje — Naujus 
Metus smagiai pasitikti Lietuvių salėje. Bus du programai: vienas prasidės 6 vai. iki 3 
vai. Dainuos Bronė Rasiulytė, Stella Malonis, Sofia Kučinskaitė, Bronius Nekrašas ir jo 
vadovaujama Skautų vyčių grupė; Petras Luiza ir imtikas Petras Baltrėnas. Bus trumpa 
kalba apie Dirvos 25 metų jubilejų. Po šio programo bus šokiai iki 12 vai. Lygiai 12 va 
landą salėje pasidarys tamsu
Scena bus išpuošta Gedmino stulpais ir kitais įdomiais paįvairinimais'. 
(Kurie nori daugiau bilietų į šį balių, gaus jų po 25c. kiek tik nori, 
salės durų visi mokės po 35c. — žiūrėkit p. 6 apie dideles dovanas

ir bus įdomus, gražus Naujų Metų pasitikimo programas

PHONE: ENdicott 4486

Tą patį vakarą prie 
tame baliuje.)

Pradės Mokėti Senatvės 
Apdraudą ! Mirė L. P. Baltrukcnis

Youth’s Forum
6820 SUPER10R

Traveling in our Lithuania
ANNA KARPIUS

Su Sausio mėnesiu, Ohio val
stijoje 12,937 vyrai ir moterys 
gaus pranešimus kad jie gali 
gauti savo mėnesines senatvės 
apdraudas, kas bus mokama iki 
jų gyvos galvos. Apie 17 nuo
šimtis to skaičiaus gyvena Cu- 
yahoga apskrityje, kurį aptar
nauju Clevelando Socialės Ap- 
draudos tarybos ofisas.

Senatvės apdraudos čekius 
pradės gauti tie kurie yra re
gistruoti darbe ir kuriems su
eina 65 metai amžiaus.

!
Dirvai einant į spaudą gavome žinią kad mirė senas Cleve

lando Lietuvių gyventojas, biznierius ir tautinių reikalų rėmė
jas, L. P. Baltrukonis. Baltr.ikonis sunkiai susirgo pastaromis 
dienomis. Prie jo buvo pašai kta ją duktė Julė Rastenienė, iš 
Baltimorės. Mirtis Įvyko ket zirtadienį, Gruodžio 28.

(Kitame num. bus plačiau.)

LIETUVIŲ BANKO 
TURTAS SIEKIA 

$840,000

MIRĖ ALEKNOS MOTINA
Jonas K. Alekna gavo i 

saviškių laišką iš Lietuvos kad 
Lapkričio 4 d. Plundakiuose, 
Kupiškio par., mirė jų motina, 
Anelė Aleknienė. Šią žinią pra
šo pranešti ir kitiems gimi
nėms gyvenantiems Ameriko
je.

nuo

Pereitame numeryje aprašy
me apie Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugiją įvyko zece- 
riška klaida skaitlinėse kur mi
nima šių metų banko turtas.

Dviejose vietose buvo pasa
kyta apie šių metų turtą, b< t 
paskutinėje dalyje rašinio k'u • 
sakoma: “ši metą baigiant tur
tas pasieks apie $480,000” 
ri būti $840,000.

tu-

DAINININKAS URBONAS 
PIETŲ AMERIKOJE

Buvęs Clevelandietis daini
ninkas, Jonas Urbonąs, buvo 
nuvykęs dainuoti į Braziliją ir 
Argentiną. Rašo Dirvos re
dakcijai iš Rio de Janeiro, Bra
zilijos. žada būti atgal New 
Yorke apie Naujus Metus.

MOTERŲ KLUBO 
j BALIUS SAUSIO 27

Lietuvių Moterų Klubas
i vo susirinkime Gruodžio 12^- cl.
i išrinko valdybą 1940 metams 
I iš šių f _ _ . *

se-

Paskutinė Proga Gauti 
L. P. Klubo Narystės 

Kortelę
Po adventų, Lietuvių Pilie

čių Klube vėl prasidėjo links
mos vakaruškos penktadienio 
vakarais. Muzika, šokiai, kor- 
tavimas, žuvies, blynų vakarie
nė ir penkinių laimėjimas lau
kia jūsų.

Bet atsiminkit kad į Klubą 
ineiti ir vakaruškose dalyvau
ti visi privalot būti Klubo na- 

i riais. šis penktadienis yra pas- 
: kutinę proga įsigyti klubo na- 
į Tvatės korteles užsimokant 60c 
už visą metą ir gaunant dar 
dovanų 40c vertės barčekių.i

On Aug. 26, vve took the 
Marijampole. It vvas a miserable 
day and rained torrents. It took 
about ap hour and a half from 
Kaunas to Marijampole and as vve 
rodė along vve realized that all of 

! the grain from the fields had been 
harvested, only the flax remained, 
brovvn and ready to be uprooted. 

| The countryside in this section of 
Lithuania knovvn as Suvalkija ap- 
peared more prosperous than other 
parts of Lithuania. Here vve savv 
many new homesteads of vvhite 
plastered houses, and very fevv of 
the stravv thatched roofs.

Marijampole is the largest city 
of Lithuania, vvith a sugar factory, 
semir.aries and higher schcols of 
e-rning. The ntain street has been 
viaeaed and asphalted, the bu;ld- 

are painted and rebuilt vvhich 
,..es ihe tovvn a clean, vveil kept 
apj»earance.

It v.-ns pouring mercilessly vvhen 
•ve arrived, and vve vvere soaked 
thrrough before vve found the ad- 
Iress of my husband’s cousin Mrs. 
Bubnys vvho lives vvith her daugh- 
ter Vanda ar.d son-in-lavv Čeponis. 
They live on the second fleor of a 
red brick house occupied by an at- 
tomey and his family Juozas Liu
džius, vvhom vve met; he most gra- 
eiously invited us to sDend the night 
vvith 
tiece 
mrfke 
vvere 
no extra bed. 
thoughtful and 
to take care of 
family likę 
helpful.

In# the afternoon 
let up vve vvent out 
and ir.ade Severai visits. 
ited vvith John Lankaitis vvho had 
’ived in Cleveland and vvrote to me 
•n Kaunas as soon 
’nvitir.g us to visit 
go to Marijampole, 
of Adele Kuncaitis, 
-f mine since vve

I

I

them, Mrs. Budnys and my 
Vanda were most anxious to 
us comfortable as their roorr.s

I guessed they had 
Hovvever they vvere 
rr.ade arrangements 

us, and the Liudzius 
good

small and

neighbors

when the
to see the

\Ve vis-

rain 
town

T h a n k s
I vvant to thank all the readers 

of this column for the lovely letters Į 
vvith compliments for my efforts ] 
in . vriting about M v Trie. to dea? 
Litnuania. I never dreamed that 
it vvould take almost :wo years to 
toli ~about vvhat bacpened during 
five months. I hope vou have ai! 
enjoyed readir.g as much as I en- 
joved vvriting.

fn vvriting this ar.kie I have re- 
lived every 
I have to 
hanpened. 
there vvill 
world, and 
take a trip to Lithuania, būt this 
time I am sure vve v. iii spend most 
of our time in 
ar.cient 
has been recently re-.urned to her.

May I extend niy heartiest gTeet- 
ings for a prosnerous and a hanpy 
Nevv Year. ANNA KARPIUS.

precious n -ment because 
think bark at what had 
I hope s< me day soon 
again be oeace in the 
vve vvill ;:ll be able to

Viln as, Lithuania’s 
and rightful capital vvhich 

recently

f ARTH

coooj

WISH TO YOU, OUR FRIENDS
CONTINUED PEACE IN

IN YOUR HEARTS AND
YOU BE BLESSED WITH

AND
MAY
PERITY AND GOOD HEALTH.

AND READERS IS 
THESE UNITED STATĖS 
HOMES — VVITH THESE 
YOUR SHARE OF PROS-

THE YOUTH’S FORUM

i

By GEO. C. VENSLOVAS

LAŠT REMINDER

\Vben the 
vvhistles and 
Nevv Year’s 
vve don’t want any of you saying: 
“Gee maybe vve should have gone 
to Dirva's big blovv-out”. Nossir, 
make up your mind that this is 
going to be the program your go
ing to attend.

Remind . your j 
their subteription 
lov.ing them to take 
the free ticket being 
as a special courtesy 
agement of Dirva, in 
their celebration of 
ne -.vspaper work and

bells peal and the 
horns blow on this 

celebration of 1939-40

I

■ could think of t<> make us haupy, 
I and vve vvere, for what could be 
l.nicer than to be tcgether vvith the
■ family that fate has separated by 
i a vvide ocean.

Another cousin 
' ne, 'vvho lives in 
I Oškasviliai, came 
j vvith us. She ha 
j boys and tvvo gir 
i all gvg into Ant 
| dravvn by a tęa 
I thev took us to 1 
į laidai”. It vvas 
i day and the tovvi 
Į ^cople and vvag: 
i that vve had to 
! Crovvds vv-ere ::: 
i roughly construct 
į of vvorshin as t 
I bumed dovvn, an 
į intend to rebuild 
| its place. Sana 
• cheap jevvelry a: 
I were Jews vvith
baronkas. 
business 
candies 
paners.
trieks th 
ren vvent 
esting si 
small tovvn 
“atlaidai” is 
one likęs to

I v.-as especial!
crippled
and in the 
ging and - . .
on olQ fiddles, or small aecordion. 
A t lašt vve had a chance to even Į 
attend an atlaidai that I had heard 
so much about.
other 
who 
visit 
was 
We 
meeting relatives of my side, and 
friends of everybody; before vve 
kr.evv it they all had agreed to go 
to Budbaliai kaimas to relatives 
of Mr. Žiginskas. By this time it 
vvas about 4 o’clock and as soon 
as vve got there eating and drink- 
ing began. We sat at the table 
for four hours singing and talking. 
By this time it vvas dark and our 
kaimas seemed miles avvay so vve 
insisted on starting out for home. 
Imagine! they vvere just beginnmg 
to preoare a big supper for us, 
and vve decided to leave. The part 
that hurt the most vvas that vve 
had been eating all the vvhile and 
just the thought of food made us 
siek, so in spite of their pleadings 
vve left. and I am sure vve offended 
them, būt vve vvere so vvorn out 
and almost ready to drop dead, 
and there is a limit even to accept- 
ing big hearted people’s hospitality. 
As we rodė to Skaisčiunai kaimas 
in the moonlight, it vvas quite cold 
and vve shivered as we realized that 
the summer season vvas nearly over, 
and the cool nights of autumn vvere 
vvith us. (To be continued)

Marijona Tumie- 
he next kaimas, 

>v ery day to be 
; familv of tvvo 

On Sunday vve 
as’ little vvagon, 

of horses, and 
advinavas to “at- 
> beautiful Sun- 
vvas packed vvith 
i and horses so 
eeze to get thru. 

:.i’!:ng around the 
d temporary place 

hę old church had 
id some day they 

a fine church in < 
kers vvere selling į 

:d souvenirs. There • 
v. agons loaded vvith į 
’.usages, and clever 

v.-< re selling stiek

I

LITTS LOSE ANOTHER IN 
OVERTIME

Ousting of Players on Personai 
Fouls Proves Costly

The Litts threvv quite a seare 
into the league leading Spartans 
iast vveek, before going dovvn to 
defeat in another overtime period. 
The absence of Gregg and the 
ousting of Wise and Dubix on fouls 
hurt the Litt cause plenty. With 
the team’s full strength in there. 
the game never vvould have gene 
into an overtime period, as our 
boys outplaved the league leaders 
until tvvo of the team’s starting 
ulayers vvere removed.

'■ The team štili has a chance to 
get into the play-offs and the 
next fevv vveeks vvill tell the story.

On January 3rd the league spon- 
sors a carnival nite, vvith three big 
games, entertainment and daneing.

Admission to “carnival nite” 
only 10c 
ehildren. 
sale and 
member
Take advantage 
nrogram and 
the members of the Litt Club. 
them get credit for all Lithuanian 
fans, attending this- “camival nite”.

Litts to be at DuBois on Jan. 6
The Litts are making their an- 

nual trip to DuBois, Pa. earlier

«

parents to renevv
> immediately, al- 

advantage of 
given them, 

of the man- 
keeping vvith 
25 years of 
existence.

Here’s how it vvorks, one ticket 
i s given free vvith each renevved 
subscription to Dirva, nlus a very 
beautiful calendar. Additional tic
kets can be obtained for 25c each. 
These tickets are good for admis- 
sien to the Lithuanian Hali. 
sc< ne of the huge party. 
rities you 
an evening consisting of two 
grams, one earlv and one late, 
cing, to Alekna’s jitterbuggers 
a chanee»on anvone of the 
’.vorth of prizes.
f We’ll be seeih’ vou then.

1

the 
_ It en_

to remain all evening, 
nro- 
dan- 
and 

$200

I

|1
is 

for adults and 5c for the 
These tickets are novv on 
can be 
of the

, ana 
men 

wra:>»>ed in fancy cclored 
re vv
Bcrniee and the child-
see.

, ant
fa: r s

s a show of magic secured from any 
basketball team. 
of this bargain 
our tickets from 

Let

It vvas an inter- 
reminded me of i 
for in Lithuania . 
g event, and no j 
them.
attracted by the 

beggars along the eurb, 
shade, they vvere bėg

si::: ; '-y»AvnPs-. piąylng

as we arrived, 
him when we 

He is an unele 
a good friend 
were ehildren;

Adele and her husband are well 
<nown Cleveland business people 
vho sunp’y Clevelanders with good 
Lithuanian brėad, from the New 
Deal Bakery. Then vve visited af- 
fąble Judge Steponas Stonis of Ma- 
•ijampole; we had met him in Kau- 
'ias for he Iived in the šame apart- 
ner.t we . Iived in, and he was in 
’alan^a wheii vve vvere there, so, 
-’e promised to visit him when 

got to Marijampole.
There vvere Severai other old pals 

vnd friends to visit būt the bad 
weather kept us back and we vvere 
anrious to start out the next day 
to visit my aunt in the kaimas. 
Hovvever the next day before vve 
left čeponiai, Mrs. Bubnys and the 
’riendly Liudžius family, I allovved 
Mr. and Mrs. Čeponis to persuade 
me to be godmother to their first 
little babv boy, vzhom they kept 
vithout being christened almost 3 
months until I got there. Every
thing was done in a hurry and we 
took the baby to Marijonu Church 
vvhere he was christened Vytautas 
Antanas.

When vve vvere ready to sign the f 
certificate, the good priest sudden- 
Iv raised his head and asked me,

R
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Here I met an- 
cousin, Antanas Maurukas 

lives near Liudvinavas. Our 
vvas a suprise to him and it

a grand reunion for all of us. 
vvere busy for severa! hours

Vacaticners, Holiday 
Visitors

M r. Victor Lutas, student-toacher 
of North Carolina Universite and 
his colleague, Mr. John. Rodis, scu-1^ 
dent-instructor of the University of 
Illinois, vvere visitors of Victor’s 
sister, Mrs. Keimeth Mog.

Bot'n boys are vaeationing and 
i visitinv friends after having spent 
! Christmas vvith their parents in 

Youngstovvn, Ohio. Both of these 
i young aspiring Lithuanians vvere 
į students at Marietta College, Mari- 
I etta, O. from vvhence they vvere 
: avvarded scholarships or fellovvships 
I to the respective universities. Mr. 
i Lucas ma.įors in chemistry, vvhile 
, Mr. Kodis specializes in physics.

vvho desire to make this trip are i 
asked to contact Joe Dubix, chair- 
man of the transportation commit- ■ 
tee, to make arrangements

Lithuanian National Basket Bali \ 
Tournament in Cleveland. April

13 and 14
The 1940 Lithuanian National ■ 

Basket Bali Tourney vvill be held | 
about the šame day as they vvere j 
lašt year. It vvas planned to hold ; 
the tourney one vveek earlier this I 
year, būt on request of some out! 
of tovvn clubs vvho expect to be' 
playing in city and home statė j 
tourneys. the date has been sėt one ; able at the present time. In clos- 
vveek later. Plans for this tourna- j ing vve vvish to say that the Cleve- 
ment vvere discussed at the Club’s I land Lithuanian Athletic 
lašt monthly meeting, and as all ; tion vvishes its 
the details have not been vvorked J and everyvvhere A 
out as yet, no more news is avail- Y’EAR.

ŽIEMA į Clevelar.dą ateina 
j visai nedrąsiai. . Iki pat Kalė- 
i dų sniego pasirodė visai mažai, 
į ruduo buvo sausas ir nešaltas. 
| šiomis dienomis pradėjo šalti 

d.

narių: pirmininke vien
balsiai išrinkta 14-tam-metui 
Ona Mihelichenė, kuri klubą 
vadovauja nuo pat jo įsistei- 
gimo. Pirma vice pirmininkė 
— Ona Karpienė, antra vice 
pirm. — Ona Degutis; sekre
torė — Blanche Arbukas, .iž
dininkė — Helen Krause; iždo 
globėjos — Aldona Wilkelis ir 
Josephine Ditchman; atstovės 
j Lietuvių Darželį — Ona Mi- 
helich, Elena Pečkaitis.

Moterų Klubo puošnus meti
nis balius atsibus šeštadienį, 
Sausio 27 d., Mid-Day Klubo 
patalpose, 20-me aukšte, Union 
Commerce Blg. Bilietus reikia 
įsigyti išanksto pas klubo na
res.

J T

MIRIMAI
ANTANAS VAIKŠNORAS

so

* *

JUOZAS MURAŠKA
Gruodžio 21

the most

EONO RAD1O

EVA’S
Dry Cleaning

tuviams draugams

the other 
footballer,four small 

somehovv to 
years, and 
are raised.

Associa-
manv friends here •

HAPPY NEW

gerumas
(5)

there vvith

ELECTRIC & PHOTO 
SERVICE

8 hour Photo Service 
Rūšis ir darbo 
garantuojama.

They are 
(new homesteaders) 

and are struggling hard to get 
ahead. They did everything they

7313 Wade Park Avė
HEnderson 2579

I

Gruodžio 26 d. staiga mirė 
Antanas Vaikšnoras, 20 metų 
amžiaus, nuo 1371 Clearaire 
road. Pašarvotas tėvų namuo
se viršminėtu antrašu. Laido
jamas penktadienio ryta. 9:30 
vai. pamaldomis 'naujoje para
pijoje.

Liko nubudę tėvai, Antanas 
ir Ona Vaikšnorai, ir seserys 
Marė, Stella, Adelė, Elena ir 
Ona.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorė Della Jaku
bauskienė.

d. mirė Juozas 
Muraška, 43 m. amžiaus, ne
vedęs, mirė nuo sumušimo ke
lios dienos anksčiau, gatvėje. 
Jis gyveno su savo motina, p. 
Pranckuniene ir patėviu, ant 
Whitney avė. Poni Prancku- 
nienė yra žinomo musų veikė
jo A. M. Praškevičiaus sesuo. 

Pernai prieš Kalėdas A. M. 
Praškevičius ir jo sesuo gavo 
pranešimą kad Kalifornijoje 
mirė jų brolis, šymet gi šven
tėms mirė kitas jų šeimos na
rys.

Major Ccnfectionery
1370 EAST 65TH ST

$6,000,000 CLEVELANDUI
Federalė valdžia paskyrė na

mu statybai Clevelande dar 
šešis milijonus dolarių. Tuo 
budu mieitas jau bus gavęs 18 
milijonų dolarių tam tikslui.

kiek labiau, ir Gruodžio 27 
pasirodė daugiau sniego.

BUS VESTUVĖS?
Teko patirti kad musų žino

mas veikėjas Feliksas Bara
nauskas jau susižiedavo ir pa
sirengęs apsivesti trumpu lai
ku. Feliksas su savo sužiedo- 
tine tankiai matomi Lietuviš- 
se sueigose. Tikrai žinąs, niame bankete.

Ed Prokopas Atsižymi
Visiems yra žinomas Sporti

ninkas Juozas Prokopas, kuris ‘ 
1938 metu vasara atstovavo»“Are y°u Karpius. Dirva Edi- 
Clevelanda’ Lietuvos Tautinėje• j • T« i x • i r^le that ten years ago wnen Mr.Olimpiadoje. Jis plačiai atsi- Karpius and I came to Lithuania
žymėdavo ne tik Clevelande bet we brought a gift to his parents 
ir Ohio valstijoje sporto srity- from his J>rot;her Bronius 
je, kuomet buvo studentu Ca
thedraI Latin High mokykloje. 
Juozas dabar lanko Notre Da- 
me Universitetą.

Bet toje pat mokykloje Cle- j 
velande liko jo brolis, Edvar- s 
das, kuris pasekė Juozo pėdo- ■ 
mis tuoj pat kaip tik Juozas iš 
šios mokyklos išėjo, ir Edvar- i 
das pats savo nuoDelnais pa
sižymėjo sporto lauke. Nese
nai Edvardas laimėjo Ohio val
stijos sporto varžytinėse, da
bar tapo pripažintas CathedraI 
Latin pažymiausias (most out-, 
standing) atletas. Edvardai 
ir kitas tos mokyklos atletas: 
buvo pagerbti mokyklos meti- į

s Lesius 
vvho iived in Cleveland. Indeed a 
small vvorld. and surprises never 
end, for in this unexpected moment 

renevved. 
me a fevv 

back to 
and aunt.
we

Marijampole.

old acąi^aintances vvere 
Father Lesius then gavę 
small tokens to bring 
Cleveland to his brother

Late in the afternoon 
out to Skaisčiunai kaimas, 
miles from 
vvritten to them a fevv days 
‘ha t vve vvere coming būt 
they had not called for mail 
nost office vve were thpre 
they knevv it.

I was so glad to see my dear 
aunt Jieva Maurukiene, again, af- 
ter ten years. for I had seen her 
’vhen I was in Jathuania on my 
first trip. This aunt is my fafher’s 
sister, she was the only one left 
:n Lithuania, the ręst of the fam- 
i!y, the brothcrs and sister and her 
husband all went to America and 
left her 

j ehildren. She managed 
j struggle through the 
I now that her ehildren 
j md are raising their own, she says 
I she is contented.

We spent three days here with 
■ my cousin Zuzanna Žiginskiene and 
j her husband Antanas and two love- 
| Iv blonde daughters. 
I “Naujakuriai”

taxied 
a fevv 
I had 
before 

since 
at the 
before

• Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Paimam iš namą ir pristatom 
gatavus atgal. ,

EVA PETRAITIS
6702 Snneriftr Avė.

į •; Telefonas: HEndersoif 1919

Eddie Prokop Selected 
Latin’s Grid Captain
Eddie Prokop, CathedraI Latin’s 

all-scholastic and all-Ohio halfback 
vvas honored in tvvo different ways 
lašt Thursday, Dec. 21st, at Latin’s 
football banquet at the school.

He was eleeted honorary captain 
for 1939 and also named 
valuable player.

Eddie is the brother of 
famous CathedraI Latin 
Joe Prokop. Eddie claims he is 
just carrying on the tradition of 
the familv. vvhile his cheerful, hard 
vvorking mother stands bv and en 
courages her famous sons.

Formai Cleaners Ine
V yriškų 

Moterišku 
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
ii jusą namą ir pri
stato™ gatavą atgal. 

Telefonuokit
HEnderson 3050

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


