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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUTOMOBILIŲ 1939 m. 
padaryta 40 nuoš. daugiau 
negu buvo padaryta 1938 
metais, arba viso 750,000 
automobilių daugiau.

FORD automobilių dar
bininkams Anglijoje delei 
karo pakelta mokestys ir 
dar bus mokama priedinių 
kožnai šeimai kuri turi 
daugiau negu du vaiku.

PLIENO 1939 metais pa
gaminta 46,800,000 tonų ly
ginant prieš 28,200.000 to
nu pagamintu 1938 m. ir 
50,318,000 tonų 1937 m.

ARGENTINOJ šios žie
mos grudų -derlius pasiro
dė labai prastas: gaus ne
daugiau 5,000,000 tonų.

1938-39 m. derlius buvo 
9,150,000 tonų. (Argenti
noje dabar vasara, prasi
deda rugiapj utė.)

!

PRASIDĖJO 1940 METŲ KONGRESO POSĖ
DŽIAVIMAS. - LAUKIAMA TRUKŠMO

i paprastos padėties ir apsi-
■ gynimo reikalais.
' Prezidentas reikal a u j a 
greitu laiku skirti ansigy- 

I nimo . reikalams šiam fis- 
kaliam metui $271,999,523. 

Daugiau negu pusė pre- 
!mes turim būti pasiruošę zidento kalbos senatoriams 

apsirūpinti savimi atsitiki- ir atstovų rūmų 
me jeigu pasaulis negalės suėjusiems į bendrą vietą, 
atsiekti taikos”. . buvo skirta apibudinimui

! tarptautinių reikalų ir pro
blemų. Visą šalį ragino 
laikytis vieningumo, ir pa
stebėjo kad nežiūrint pa
saulinio karo sudarytų pro
blemų, nereiškia jog šalies 
vyriausybė apleis ar pa- 
stums į šalį savo naminius 
reikalus.

Nors sako kad Amerika 
negali nuduoti jog ignoruo
ja dabartinį karą, tačiau 
gali turėti visas viltis iš
vengti nuo įsimaišymo i jį.

Washington, Sausio 3.— 
Prez. Roosevelt, asmeniš
kai kalbėdamas šių metų 
Kongreso sesijos atidary
me, pareiškė jog ši šalis 
savaimi gali patapti vado
ve pasaulio taikai, bet ir G.

nariams

ORLAIVIŲ darbai eina 
smarkiai. Los Angeles, Ca. 
lif. — Pietinės Kalifornijos 
orlaivių išdirbystė turi už
sakymų kariškiems lėktu
vams padaryti už 160 mi
lijonų dolarių. Lėktuvai 
reikalaujama į Prancūziją, 
Angliją, Kiniją, ir pačiai 
Amerikai.

PAKELIA MOKESTIS. 
Lawrence, Mass. — Naujo
sios Anglijos audinėse apie 
50,000 darbininkų, prade
dant Vasario 5 d., gaus pa
kėlimą mokesties po '7 iki 
10 nuošimčių. Pirmiausia 
sutartį dėl mokesties pakė
limo su CIO. unija pasira
šė American Woolen Co. 
Ją paseka kitos audimo 
kompanijos.

SANTA FE geležinkelio 
linija užgyrė planą pralei
sti 1940 metais savo page
rinimams $6,775,000.

ŠALIES ineigos 1939 m. 
bėgiu pasiekė $68,500,000,- 
000. Tai yra $4,500,000,000 
suma daugiau neguvo bu
vo 1938 metais.

paPrez. ROOSEVELT 
siuntė į Suomiją buri dak
tarų kurie ten darbuosis 
tarp paprastų žmonių karo 
nukentėjusių, išveng i m u i 
atsiradimo epidemijų.

Todėl tai, sako jis, prašo, 
akivaizdoje besitęsiančios 
pasaulinės suirutės ir neži
nomo rytojaus, skirti Su v. 
Valstijų laivynui ir kariuo
menei išlaikyti atitinkamas 
sumas pinigų, paremtas ne 
panika, bet šaltu protavi
mu.

Prezidentas siūlo kad bu
tų uždėta priedinių taksų 
kuriais butų galima paden
gti kaštus surištus su ne-

&
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Klaipėdos uosto švyturys žiemą: apvienėjęs, taip kaip dabar tuščias pats uostas.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

VILNIAUS bažnyčiose grą
žinta Lietuvių kalba, kuri bu
vo Lenkų išguita. Jau laiko
mos Lietuviškos pamaldos ke
leto j e bažnyčių.

• č
TARP LIETUVOS ir Sovie

tų Rusijos nustatyta siena jau 
statomi stulpai. Tarpas tarp 
Lietuvos ir Sovietų stulpų pa
liekama 5 
29 pėdų).

metrų atstumo (apie

•

pat karui praside
dant, prie Turniškių, ant Ne
rio upės Lenkai buvo pradėję 
statyti vandeninę elektros sto
ti. Tolimesnę statybą rengia- 

i si perimti Lietuvos “Elektros” 
, bendrovė ir tuo reikalu i Tur-
■ niškius buvo nuvykę bendro-
■ vės įgaliotiniai 
' Pastatyta stotis 
| elektros energiją
niui ir plačioms

i ■ •
VILNIAUS krašto gyvento- 

ę.jais Lietuvoje labai rūpinama
si. Per vyriausi komitetą iki 
Gruodžio 1 d. gauta apie 300 

Į tūkstančiu 
j Paskiausiu 
siųsta dar

PRIEŠ

A. MERKYS SVEIKINA
KAUNAS, Sausio 1 d. (kabeliu Lietuvos Pasiuntinybei 

Washigtone):
Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikinu visuose konti

nentuose gyvenančius brolius Lietuvius, ir ypač Jus, Ame
rikos Lietuviai, kurie parodėte tiek daug jautrumo tėvynes 
reikalams. Esu Įsitikinęs kad vieninga Lietuvių tauta pa
kels siaučiančius Europoje karo sunkumus ir laimingai su
lauks pasaulio taikos, kuri sustiprins Lietuvą.

ANTANAS MERKYS, Ministras Pirmininkas.

MAISTAS VILNIUJE
SUTVARKYTAS ir ekspertai, 

galės tiekti 
ir šviesą Vil- 
apielinkėms.

VILNIUS, Gruodžio 29. — 
J Sutvarkius maisto produktų 
privežimą, kiekvienas laisvai 
gali pirkti už normalią prieina
mą kainą produktų kiek nori, 
todėl atpuolė reikalas maisto 

i kortelių ir jos panaikintos.
Kas sekamdienis iš Kauno 

j atvyksta bent tūkstantis eks- 
! kursantų, kurie patys džiaugia- 
si Vilnium, o miestui palieka, 
ir moralės ir daug materialės 

’ naudos.
žinomo generolo želigowskio 

dvaras nusavintas (paimtas i 
Lietuvos valdžios žinią).

Vilniaus Arki vyskupui 
j brzykowskiui 
vos pasas.

; KAUNAS, 
Pasirašyta

i mokėjimo (clearingo) 
su Italija.

Sutartimi su Rusija, Sovie- 
: tai pirks Lietuvoje kiaulių už 
12 milijonų ir pieno produktų, 
už 9,300,000 milijonų litų.

Suv. Valstijų vyriausybė at- 
nuskendo 100; sisakė priimti Lenkų pabėgė- 

laivų, žuvo 370 kareivių ar-! liūs.
ba jurininkų.

Viso šio karo bėgiu žu
vo 284 laivai, kurių bendras 
tonažas siekia 1,015,394 to
nų, 
nu.
vų 146 buvo Anglų.

Sovietų karo vadovybė 
vis skelbia jog karo fronte 
‘nieko svarbaus neįvyksta’.

Helsinki, Suomija, Sau
sio 3. — Suerzinta nepasi
sekimais, Sovietų vyriau
sybė sako siunčia septynias 
divizijas—apie 105,000 vy
rų—naujam puolimui Suo
mių Karelijos sąsiauryje. : 

I Pastačius prieš Suomius 
naują karo vadą, Sovietai 
tikisi perlaužti Suomių ei
les. Iki šiol sako Sovietai 
turėjo tame fronte 300,000 
vyrų. Suomiai išviso turi 
apie 190,000 vyrų ginančių | 
visas puolimo vietas.

Kianta ežero srityje Šuo-; 
miai, įvilioję 15,000 Sovie- j 
tų kareivių į ežerą, ledus; 
susprogdino ir sako visa; 
Rusų divizija tapo sunai-1 
kinta. Pabėgę 2,000 vyrui 
sušals arba mirs badu, jei-1 
gu Suomiai jų nesuras.

Šiame mūšyje Suomiams I 
teko 250 Rusų sunkvežimių, 
apie 500 vežimų, 15 tankų, 4 
orlaiviams šaudyti kanuolėš, 
virš 3G0 arkliu. 27 lauko 
kanuolėš, daug vaistų, ra
di o aparatų in kitko, 

į Daug ko nuskendo eže- 
|re kartu su kareiviais.

Rusai neteko 400 tankų 
ir 150 lėktuvų veikusių 
prieš Suomius.

Rusų nuostoliai iki šiol 
skaičiuojami tarp 100,000 ir 
150,000 sužeistais ir užmu
štais.

Suomijoje siaučia smar
kus šalčiai, kurie siekia iki 
40 laipsnių žemiau 0.

Tūkstančiai Švedų sava
norių eina Suomiams į pa
galbą. Sako ir Italija at- 
siunčianti 2,000 vyrų prieš 
raudonuosius kariauti.

Italija, kaip žinoma, bu
vo vyriausia pagalba nu
galėti raudonusius Ispani
joje.

Suomija gauna pinigų ir 
karo reikmenų iš kitų ša
lių. Kaip ilgai ji galės iš
silaikyti be didelės pagal
bos sunku pasakyti.

LATVIJA sutarė su Vo
kietija 1940 metų mainų 
prekybą, kuri Vokietijai 
labai reikalinga. Vokietija 
veda derybas su kitomis 
Pabalti jos šalimis mainytis 
prekėmis ir produktais.

STALINAS kreipėsi į 
Hitlerį kad atsiųstų mili- 
tarišką Vokiečių misiją pa
tarti kaip kariauti su Suo
mija. Toje misijoje tačiau 
yra daug tų pačių karinin
kų kurie gelbėjo 1918 me
tais dabartiniam Suomiu 
karo vadui Mannerheimui 
išgelbėti Suomiją nuo ko
munistų užpuolimų.

NAZIAI grąso Prancū
zijai puolimais jeigu ji sių
stų savo Alpų kalnų karei
vius Suomijai į pagalbą.

Prancūzų ar Anglų ka
reivių išsodinimas 
joje, sako naziai, 
kad aliantai užima 
ją, o tas praplėstų

PER NAUJUS ME
TUS ŽUVO 346

TURKIJOJE ŽUVO
45,000 ŽMONIŲ

Suomi- 
reikš tų 
Suomi- 
karą.

Iš MASKVOS praneša 
buk Suomijos ‘baltgvardie- 
čių’ , valdžia areštuojanti 
tūkstančius darbininkų ku
rie atsisako 
prieš

eiti kariauti 
raudonuosius.

VOKIEČIŲ LAI
ĮSAKYTA GRYŽ 
TI NAMON

Per Naujų Metų šventę 
Su v. Valstijose žuvo 346 
asmenų, iš kurių 174 žuvo 
.automobilių nelaimėse, ki- je. 
ti sutiko mirtį kitokiomis 000 žmonių, 
priežastimis. Nusižudė 37 
ir 23 buvo nužudyti.

NA

PRANCŪZŲ karo laivas 
išgelbėjo degančio Ispanų 
laivo suvirš 200 žmonių.

Ankara, Turkija. — Po 
pereitos savaitės didelio že- 

i mes drebėjimo lVIaž. Azijo- 
auskaičiuota žuvo 45,- 

100,000 kitų 
sužeista, 500,000 liko be pa
stogės.

Po šios nelaimės tuoj už
klupo dideli potviniai, ir 
nuo to tūkstančiai nuken
tėjo.

neduotas

A* A*

Gruodžio 
prekybinių

i Jal-
Lietu-

29. — 
mainų 

sutartis

litų aukų pinigais, 
laiku i Vilnių pa- 

25 vagonai maisto.

LIETUVOS Geležinkelių Li
gonių kasa buvo Įsteigta 1931 
m. Ji rūpinasi darbininkų ir 
laisvai samdomų geležinkelių 
tarnautojų socialine globa. Ka
sa globoja 6,169 narius ir 
6,610 jų šeimų narių. Viso 
tuo budu kasa globoja 12,789 
žmones. Su Vilniaus srities 
geležinkelių tarnautojais da
bar kasoje padidės apie 2,000 
narių.

GEDIMINO KALNAS Vil
niuje, kariuomenei išleistu Įsa
kymu, pavedamas globoti Kau
no Karo Muzejaus vadovybei. 
Karo Muzejaus vadovybė glo
bos ir Vytauto Didžiojo palai- 

; kus esančius Vilniaus katedro- 
j e. Karo Muzejui pavesta pa
ruošti sumanymas kuriuo bil
du Gedimino kalne galėtu bū
ti iškeltas Amerikos Lietuvių 
paaukotas Laisvės Varpas.

I KAUNE} Lapkričio pabaigo
je įvyko tarptautinė Lietuvos- 

j Vokietijos - Rusijos tiesioginio 
’ geležinkelių susisiekimo kon
ferencija. Dalyvavo ir Latvi
jos bei Estijos geležinkelių at
stovai.

per menesį sunai
KINTA 100 LAIVUJAPONIJA NETEKO 

1,4664,400 VYRŲ
šanghai. —■’ Kinų karo 

vadovybė skelbia kad per 
visą šį Kinų-Japonų karą 

| Japonija neteko 1,464,400 
■ savo kareivių, iš jų 585,760 
užmušta ar sužeista mū
šiuose, kiti mirė nuo ligų.

___________________

i

Paryžius. — Prancūzijos 
karo laivyno vadovybė sa
ko, aliantai atidžiai seka 
500 Vokiškų laivų esančių 
visose pasaulio dalyse, ku
riems įsakyta visais gali
mais budais gryžti į Vo- 
kietiją. Sako, tie laivai tu
ri parvežti Vokietijai la
bai reikalingų žaliavų ir 
šiaip reikmenų.

Aliantai stengsis 
laivus gaudyti.

Aliantai žino kad tie lai
vai, kaip tik bus jų karo 
laivų- vejami, bus skandi
nami pačių Vokiečių.

Iki šiol Vokiečiai paskan
dino patys 23 savo laivus. 
Aliantai sugavo 27 Vokie
čiu laivus. Aliantams teko 
870,000 tonų Vokiškų lai
vų prekių.

tuos

. KOMUNISTAMS nesise
ka. Nevy Yorke, iš komu- 

' nistų dienraščio štabo pasi- 
| traukė vienas redaktorius, 
■ nuo ko paaiškėjo kad jam 
i mokėta tik $25 savaitėje, 
'ir tų jis negavo per keletą 
! savaičių, nes dienraštis nu
stojo daug biznio nuo pasi
rašymo Rusų-Vokiečių su
tarties.

______ *

SOVIETŲ spauda laikas 
nuo laiko kelia grasinimus 
Rumanijai, jeigu ji nepasi
rašys su Rusija sutarties 
kokią Maskva siūlo, jos li
kimas gali būti tokis kaip 

i Suomijos.

—
Gruodžio mėnesio bėgiuI 

jurų kare i__._L.-_?.- "T

Viso žuvo 2,728 asme- 
Iš tų nuskendusių lai'

RUSIJA, prieš Suomijos 
užpuolimą, labai daug ko 
pirko iš Amerikos. Lap- 

| kričio mėnesį pirko už virš 
' $7,000,000 įvairių metalo 
■ apdirbimui mašinų, elek
triškų aparatų, vario, pet- 

I rolejaus produktų ir tt. Ji 
: matomai ruošėsi karui.

VOKIEČIAI suėmė 1,000 
Čekų vyrų, buvusių Čeko- 
Slovakų kariuomenės kari
ninkų, kuriuos kaltina su
teikime Lenkams žinių lai
ke Vokiečių puolimo Len
kijos. Suimta ir keli Ško
da amunicijos dirbtuvės 
darbininkai, kurie kaltina
mi vogimu amunicijos dir
bimo planų.

BRITANIJA išleido įsa
kymą suregistruoti kariš
kai tarnybai dar du milijo
nus vyrų. Tas sudarys iš
viso 3,500,000 vyrų tech
niškai esančių po ginklu.

RUMANIJA,
gandus kad Sovietai nori 
atgauti Besarabiją, ir pa
drąsinti mažos Suomijos 
atsilaikymu prieš Rusiją, 
sako gins Besarabiją iki 

' paskutinio žmogaus.
i-- n f a

SUV. VALSTIJŲ karo 
laivynas užsakė 50 didžių
jų lėktuvu už virš 20 mili
jonų dolarių.

Karo laivyno departa
mento vadai reikalauja pi
nigų įsigijimui 500 naujų 
karo lėktuvų.

Amerikos Biblijos Drau
gijos vadai skelbia kad Šv. 
Raštas šiuo laiku yra iš
spausdintas tūkstantyje vi
same pasaulyje vartojamų 

; kalbų.
A;;. u v-: g į

girdėdama

STALINAS dabar prisi
savino visus imperialistiš- 
kus buvusių Rusijos carų 
planus ir užgrobimo budus 
ir pats pirma sukeldamas 
svetimose šalyse suirutes, 
paskui kaltindamas kad ten 
persekiojami Rusijos pilie
čiai, tuomi pasinaudoja tą 
šalį užpulti. Jeigu Turki
ja bus įtraukta į šį karą, 
tada karas tikrai bus dide
lis, nes turės įstoti ir Ven
grija, ir Jugoslavija ir pa
galiau Italija.

l

20 SUDEGĖ. Minneapo- 
lis, Minn. — Sausio 3 d. 
kilus viešbutyje gaisrui su
degė arba šokdami per lan
gus užsimušė 20 asmenų.

•

LIETUVOS MUZIKOS Kon
servatorija ir Dailės Mokykla 
nuo 1940 metų rudens bus per
kelta iš Kauno Į Vilnių.

•

KRETINGOS apskrities ta
ryba nutarė šventosios mieste
lyje Įvesti savaitinius turgus, 
šeštadieniais, šiam uosto mie
stui augant tokie turgai buvo 
labai reikalingi, nes gyventojų 
ir tarnautojų skaičius čia nuo
lat didėja.

PERNAI Lietuvoje pastaty
ta gyvenamų namų už 45 mi
lijonus litų, iš kurių 31 mili
jonas teko mūrinių namų sta
tybai.
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MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

I BEDARBIAI PENNSYLVA- 
NIJOJE. Harrisburg, Pa. — 
Valstijos šelpimo įstaigos pra- 
neša kad 1939 metų pabaigoje! 
nors ir pagerėję darbai dar ne-; 
pasiekė 1937 metais buvusio, 
aukšto darbingumo laipsnio.

___  Spalių mėnesį, sulyg skaitlį-: 
burgho Universitete Komitetas j nių, valstijoje radosi 1,047,000 Į 
išleido laiškus į spaudą ir vei-1 bedarbių, 
kėjams prašydamas kad ’ prisi- į 
dėtų su daugiau aukų Lietuvių 
kambario darbams pravesti.

Apskaičiuojama kad reikės 
išviso apie $8,000. Reikia dar 
surinkti suvirš du tūkstančius 
dolarių, ir kada ta suma susi
darys tada Lietuvių kambaris 
bus baigtas.

Visa Lietuvių Kambariui rei
kalinga iš Lietuvos medega 
iš Lietuvos jau gauta, daugiau 
iš Lietuvos nieko neateis. Da
bar patys Amerikiečiai turi už
baigti fondą ir visą darbą.

Aukas siųskite iždininko ad
resu: V. Zambliauskas, 31 
nooka St., Pittsburgh, Pa. 
kius reikia išrašyti: Lithua- 
nian Memorial Room Fund.

Komitetas.

PITTSBURGH

Kambariui dar Reikia 
Daugiau Aukų

Lietuviu Kambario Pitts-

Bendrove Turi Progą Paimti Lietuvos Eksportą Į savo Rankas ir Atsigau
ti. — Šerininkai Prašomi Atsiliepti, Pareikšti Savo Mintis apie Tai

Liepos mėnesį 1938 i 
i m. bedarbių skaičius buvo pa-
I kilęs iki 1,351,000. Birželio! 
mėnesį 1.937 m. jų buvo tiktai) 

! 620,000. j

Mi- 
če-

DARO GERUS PELNUS. 
’ Harrisburg, Pa. — Valstijos! 
Degtinės Parduotuvių sistema 

, užbaigė 1939 metus su didžiau- 
1 siu pelnu negu kada turėjo po 
prohibicijos panaikinimo: už 

j degtinę parduotą valstijos mo
nopoliuose padarė 19.77 nuoš.1 

! pelno.
i Degtinės parduota 
400 milijonų dolarių, 
apie penkias kvortas 
kiekvienam 
gaiš
$6.62 nuo galvos.

—
BALTRUKON1S, Lukošius P., 

73 metų amžiaus, mirė Gr. 
27, Clevelande. — Marijam
polės ap., Keturvalakių p., 
Baltsupių k. Amerikon at
vyko 52 metai atgal.

RAPONKA Povilas, 
mirė Sausio 3 d., 
Ohio. — Paėjo iš
Ameriką atvyko 
tais.

VAIKšNORAS Antanas, 20 m. 
amžiaus, mirė Gruodžio 26, 
Clevelande, kur buvo ir gi
męs.

ANTANAS VAŠKELIS, 
metų amžiaus,
d., New Britain,

/kur buvo klebonu. Buvo 
eivis iš Lietuvos.

TAMOŠIŪNAS Kazys, 49 
amžiaus, mirė Gruodžio 
d., Pittsburgh, Pa.
k.,
ap. 
metus.

I

TRILIKAITIS Jonas, 24 metų, 
mirė po sužeidimo automobi
lio nelaimėje, Gruodžio 13, 
Detroit, Mich., kur buvo ir 
gimęs.

47 metų, 
Cleveland, 
Kauno, į

1917 me-i
CHICAGO, ILL.SVARSTYTINAS PASIŪLY

MAS
Rugsėjo mėnesį esu rašęs į 

platų straipsnį siūlydamas kad 
Amerikos Lietuviai sudarytų! 
kokį nors kooperatyvą arba ir 
bendrovę paimti į savo rankas 
Lietuvos Importą-Eksportą.

Plačiau nurodžiau kad gali
mybės tam yra patogios: Lie
tuva turi daug ko eksportuoti į 
(kalbu apie normalius laikus) ; 
pristatymas iš Lietuvos geras; į 
Lietuviai biznieriai* Lietuvos i 
produktus priima ir platina;' 
musų spauda tą remia ir rėk-! 
lamuoja; Amerikos Lietuviai ir j 
kiti Lietuvos produktus nau
doja ir jais patenkinti.

Prie to, vra ir kiti Lietuvos 
' išdirbiniai reikalingi Amerikos 
. sunaudojimui. Yra daug de- 
lykų kurių Lietuva pareikalau
ja iš Amerikos.

Lietuvos firmos turinčios ką 
; nors eksportuoti į Ameriką, 
mielai yra pasirvžusios koope
ruoti su Amerikos Lietuviais 
iinporto-eksporto atžvilgiu.

• VISKAS YRA GATAVA — 
tik reikia atsakančios įstaigos 
tą biznį paimti ir vesti.

,• Prieš kelis metus Lietuvos 
! importas ėjo per 
kas New Yorke. 
darė savo skyrių 

i sto” bendrovė.
pinta daugiau savo produktų 

visų draugijų i platinimu, ne bendru eksportu- 
importu.

Viskas ko tam mano pasiu-

už apie < 
arba po 
degtines1 

gyventojui. Pini-i 
už degtinę praleista po!

KUN.

Baltijos-Amerikos Draugijos Pokilio Vaizdas

Latvės 
Bilmanis, 
Elli Ha- 

Procope', 
Suon-'ijos Ministras, ir poni Bilma- 
nieno.

Baltic-American Society of Wash- 
ington, D. C., turėjo pietus ir muzi
kali programą, sekmadienio vakare, 
Lapkričio 26, paminėjimui Padėki? 
Dienos ir apvaikščiojimui Suomijos 
ir Latvijos nepriklausomybės. Pa-

veiksle matomi (iš kairės į dešinę):
Mrs. Ruth S. Beckmann, 
kostiume; Dr. Alfred 
Latv jos Ministras; Dr. 
wortj, Dr. Hjalmar J.

LIETUVOS KONSULATAS 
Chicagoje prieš Kalėdas vėl iš
siuntė į Lietuvą gautų iš Ame
rikos Lietuvių aukų Vilnie
čiams $527.54.

mirė Gr.
Conn., 

at-

m.
24 

Sesikų 
Troškūnų p., Ukmergės
Amerikoje išgyveno 27

PRAKTIŠKI SVEIKINIMAI. 
J. F. Budrikas, didelės rakan
dų krautuvės savininkas Chi
cagoj e, pasveikino Lietuvos 
Konsulą Petrą Daužvardį štai 
kokiu laišku:

“Gerb. Tamsta: Linkėdamas 
linksmų Kalėdų švenčių ir lai
mingų naujų metų, čia siunčiu 
čekį sumoje 50 dol., kaipo Ka
lėdinę mano dovaną Vilniaus 
krašto sušelpimui.”

Adv. Joseph J. Grish, taip 
pat padarė, pasveikindamas p. 
Konsulą ir prisiųsdamas $5.00 
Vilniečių

PIRKO
Duosnus
gyvenąs Town of Lake, Chica
goj e, Kalėdų švenčių proga iš
siuntė Lietuvon 600 litų (virš 
šimto dolarių) Vilniaus Pasko
los Bonų pirkimui. M. Švei
kauskas bene bus pirmutinis 
Chicagietis pirkęs virš $100 
vertės Vilniaus Bonų.

APDOVANOTI PA
RODOS ATSTOVAII

!

i
i

Lietuvoje Ii- ■ 
ir sesuo. Ve-! 
išgyvveno 27 į 

dirbtuvėje iš- i 
kur pakenkė 
Iš Lietuvos į 

Troškūnų p.,

I

MIRĖ. Gruodžio 24 d. mirė 
Kazys Tamošiūnas, 49 m. am
žiaus. Paliko nuliudime žmo
ną, tris dukteris, 
ko motina, brolis

Amerikoje 
Vienoje

25 metus,
jo sveikatai.

paėjo Sesikų k., 
Ukmergės ap.

Palaidotas su
apeigomis Šv. Marijos kapinėse 
McKees Rocks. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė.

AMSTERDAM, N. Y

lionis 
metus, 
dirbo 
ir

bažnytinėmis

Su
gy

venantis ant W. Carson gatvės, 
laikė savo namuose didelį šu
nį, ir turbut neturėjo leidinio. 
Pamatęs kad atvažiuoja mies
to šunų gaudytojai, švagždąs 
išėjo kieman pažiūrėti ir pa
šaukti savo šunį į vidų. Šuo 
tuo tarpu pamatė tą šunų gau
dytojų troką ir staiga puolė į 
savo šeimininką tiesiai į kojas. 
Tuo puolimu perlaužė švagždui 
vienai kojai kaulą, ir jis dabar 
guli lovoj sugipsuota koja.

Kaziui Zabielai dirbtuvėje 
sumušė koją, sulaužė kaulą, jis 
paimtas šv. Pranciškaus ligo
ninėn. J. S.

ŠUO SULAUŽĖ KOJĄ, 
vo taip: Jonas švagždąs,

VILNIEČIAMS ŠELPTI SU
AUKOTA $175. VVS. narių 

i iniciativa buvo sušauktas visų 
, vietos Lietuvių draugijų atsto
vų susirinkimas kaip nors pa- 

: gelbėti atstatyti nualintą Vil
niaus kraštą. Buvo visokių 

i minčių kai]) kuogreičiaušia su
kelti tam reikalui pinigų. Dau
guma narių siūlė eiti per Lie- 

į tuvių namus rinkti aukas, bet 
tas sumanymas nepriimtas.

i Buvo nutarta 1 
atstovų komitetą pavadint Vil
niaus Šelpimo Komitetas. Iš-, 
rinkta laikina valdyba, su gar- lymui truko tai kapitalo iš 

žida-. Amerikos Lietuvių pusės to- 
Pasiul.vta kad pii’-įkiai importo-eksporto bendro- 

Kalėdų rinkliava i vej sudaryti.

Mano mintyje buvo vienas 
j lengvas planas kapitalui sukel- 

j ti tai šis: Amerikos Lietuviai 
maisto krautuvių savininkai 

pkurie pardavinėja Lietuvos im- 
; maisto produktus. 

■ sudeda po porą-tris šimtus do- 
[ larių, sudaro savo tam tikrą 

vokeliuose ir visus kitus ibotą korporaciją, kuri neš-

nusimanančių ir sąžiningų as
menų rankas, ir butų pagrin
das Lietuvos-Amerikos impor
to ir eksporto bizniui įsteigti.

šią sumą pinigų turint, nė
ra reikalo rinkti naujų pinigų 
tai mano siūlytai importo-eks
porto bendrovei steigti.

ŽYDAI IR LIETUVA

svetimų ran- 
Paskiau ati- 
Kauno “Mai- 

Bet ji suru-

SUTAUPYS KETURIAS VA-!
LANDAS. Ką reiškia naujas 
tiesiamas vieškelis nuo Pitts- 
burgho į Harrisburgą automo
bilių važinėtojams patvirtins 
šis faktas: 
sunkvežimiai 
prekes tuo 
vieškeliu sutaupys keturias va
landas laiko. Privatiniai auto
mobiliai kurie gali greičiau va
žiuoti, sutaupys dar daugiau 
laiko, kai kurie sutaupys iki 
6 valandų laiko kelionėje tarp 
Pi ttsbu rgho-Harri sburgo.

Tas naujas vieškelis eis tie
siog per kalnus tuneliais ir iš
kėlimais per klonius. Dabar
tinis kelias suka, kraiposi slė
niais, aplink kalnus ir vieto
mis kelias prastokas, todėl nu
važiavimas iš vieno į kitą pami
nėtų miestų trunka tarp 9 ir 
11 valandų.

Be to, gubernatorius James 
paruošė 1940 metams kelių 
statymo ir taisymo programą, 
kuris apima 47 projektus vi
sose valstijos dalyse 
tuos apie $25,800,000.

Tam tikslui federalė 
patieks $20,651,600, o 
iš savo iždo — $5,148,500.

Apskaičiuota kad 
(troliai) vežini 

didžiuoju tiesiu

ir kaš.

valdžia 
valstija

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

i

bės pirmininku Kun. J.
Į navičium.
i mos dienos 
) bažnyčioje butų paskirta varg-! 
j stantiems Vilniečiams. Su to-1 
kiu sumanymu sutiko Kun.

. židanavicius.
Klebonas Kun. židanavicius 

: tą sumanymą ir pravedė, sa- 
■ vaitę prieš Kalėdas paskelbda- P01(.uotus 
; mas parapijai kad jisai visas 
i jąm bažnyčioje sudedamas au
kas 1_______  „ ----- ---- - (
popierinius tos rinkliavos pi-'^1’ Rems naudą. New Yorke 
nigus paveda brolių Vilniečių i sandėlis priimantis Lietu-

1 sušelpimui. ! pioduktus ir persiuncian-
Tokiu klebono geraširdingu-j j Lietuvą tą ką Lietuva iš 

mu visi džiaugėsi ir g____ ,
parėmė. Pradedant nuo aukų 
po $10, $5 ir žemyn, viso su
sidarė $175.

Kun. J. Rastutis taip pat dė
jo visas pastangas per pamok
slą ragindamas bažnyčią, lan
kančius aukoti Vilniečių šelpi
mui. Bažnyčios komiteto na
riai J. Bublinskas ir J. Mikė
nas padėjo rinkti aukas ir po 
visko, sutvarkę, tuoj persiun
tė Lietuvos 
nu i Budriui 
siuntimui į

Tai buvo 
Lietu viii Kalėdinė dovana var
ge pakliuvusiems Vilniečiams.

Antanas Marozas, 
Vilniaus Šelp. Kom. koresp.

(Nuo Redakcijos: Dėl stokos 
vietos šį pranešimą sutrumpi
nome ir netalpinome aukotojų 
vardų, nes jie bus paskelbti 
paties konsulato.)

gausiai i Amerikos importuoja.
Šitokia apribota bendrovė, 

rimtai valdoma, darytų didelį 
■ biznį ir šiame biznyje nėra jo- 
| kos rizikos.

I UR INEINA LIETUVOS 
ATSTATYMO B-Ve?

Gen. Konsului Jo-1 
New Yorke, per-;

Lietuvą.
žymi Amsterdamo j

I 
!

I

PRANEŠKIT

Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai. ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. •— 
Adresuoki! mums trumpai:

ITRVA 
Cleveland, Ohio

Nesenai girdėjome kad Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė ga
vo iš Lietuvos savo investuo
tų pinigų ir kad kas tai iškėlę 
teisme bylą tikslu tuos pini
gus “apsaugoti” nuo dabarti
nės Bendrovės valdybos “išaik- 
vojimo”. Ta byla tuoj turėtų 
būti sulaikyta, nes gali žūti ir 
tie paskutiniai $26,000.

šiuomi siulau kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė tais gau
tais pinigais (apie $26,000) ei
tų į Lietuvos-Amerikos Impor
to-Eksporto biznį.

savo kapitalą lai
tais $26,000

Jeigu bendrovė žlugo praras- 
dama visą 
kytą Amerikoje, 
iš Lietuvos gauto kapitalo tu
ri progą atsistoti ant naujų 
kojų — turi puikią progą pa
imti į savo rankas Lietuvos 
importo biznį ir išaugti net di
dele firma, kuri atmokėtų Lie
tuviams jų sudėtus į bendrovę 
pinigus, arba bent didesnę da
li, o ir savo originalį tikslą — 
Lietuvai gelbėti — pilniausia 
įvykdytų.

Bendrovė galėtų būti tvar
kiai perorganizuota; kapitalas 
— $26,000 — pavesta į biznį

Norėčiau kad Amerikos Lie
tuviai, Atstatymo Bendrovės 
šerininkai, pasireikštų Dirvo
je arba kituose laikraščiuose, 
ar jie sutiktų kad jų bendrovė 
— Lietuvos Atstatymo Ben
drovė — paimtų Lietuvos eks
porto-importo biznį, kuris ga
limas paimti ir kuris butų tik
rai pelningas, gerose rankose 
vadovaujamai Dabar turi- 

, mų $26,000 pilnai užtektų tam 
! bizniui pradėti.
Į Kaip sakiau, importo-ekspor- 
1 to biznis jau yra užvestas, rei- 
‘ kia tik kad jis patektų į Ame- 
! rikos Lietuvių rankas ir butų 
i vedamas modernišku Ameriko
niško biznio mastu.

Jeigu tuos $26,000 išdalinti 
šėrininkams,. ir nuo dolario tek
tų po 5 centus, kas nauda iš 
tų penkių centų? Bet jie vi
sai lengvu budu padėtų Ame
rikos Lietuviams įsteigti reikš- 

importo-eksporto ben- 
Ji bus pelninga dabar- 
šėrininkams, o kai iš- 
Lietuviai ateiviai, jų

minga 
drevę, 
tiniams 
sibaigs
vaikai turės sau gerą biznį ir 
Lietuva turės savo atstovybę 
šiame kontinente.

K. S. Karpius, 
Amerikos Liet. Ekonominio 

Centro Sekretorius.

9

VAIZBOS BUTO DARBAI.
Gruodžio 18 d. Waterburio Lie- 

Į tuvių Vaizbos Butas turėjo sa
vo metinį susirinkimą, kuriame 

I išrinkta nauja valdyba 1940 
| metams, kuri susideda iš šių 
I narių: Petras K rugelis — pir- 
imininkas; E. A. Mažaika — 
! vico pirm.; Br. Maršalka, sek- 
I retorius; Jonas Tareila, ižd.; 
, Marcelė Digmas ir poni Colney 
spaudos komisija; savaitinių 

Lradio programų vedėjai: Dr. 
I AI. J. Colney, Br. Maršalka, E. 
1 A. Mažaika, A.
Lukas ir Jonas

Prie Vaizbos
Mikolas Adams

Buvo nutarta

's.

Skaitome spaudoje jog Lie- 
i tu vos žydų Federacijos konfe
rencijoje New Yorke, vienas iš 
federacijos vadų, su džiaugs
mu ir pasididžiavimu pareiškė 
kad Lietuva yra vienintelė val
stybė pasaulyje kuri savo lėšo
mis užlaiko Žydų mokyklas.

Ištikro, yra kuo džiaugtis ir 
didžiuotis ne vien tik žydams 
bet sykiu ir patiems Lietu
viams. Nes šiame pasireiškia 
tas kad Lietuviai gyvena ir 
kulturėja ir leidžia savo šalyje 
ir kitiems piliečiams laisvai 
gyventi ir kultūrėti, neatsižvel- 

1 giant į jų tautybę nei religi
nį įsitikinimą.

O kas gi šiame gyvenime ga
li būti kilnesnio ir brangesnio 
kaip kad gyventi ir kulturėti!

Bet, meldžiamieji federan-1 
tai, ar pasaulio Lietuviai gali j 
didžiuotis ir džiaugtis tuo jog,' 
kada Lietuva atgavo savo sos
tinę Vilnių, 
ilių širdys alsavo meile ir prie- 
teliškumu prie visų savo arti
mųjų, ■ neišskiriant nei žydų, 
tuo pat laiku būriai jaunuolių, 
nešdami raudonus skarmalus, 
užpuolė Lietuvius ir pažeidė jų 

! idealinę šventę! O tie jaunuo- 
! liai buvo žydų tautybės nenuo- 
j rainos. Ar 
1 rantai gali 
džiuotis ?

Šalia to, 
i parodo kad 
elemento yra net 80 nuoš. žy
dai . iš vieno nuošimčio visų pi
liečių. Tai yra reikšminga, ar 

. ne ? Juk yra aišku kad tokie 
pasireiškimai Lietuvius visai 

; nedžiugina. O patiems žydams 
į tokie išsišokimai kitose valsty- 
' bėse sukūrė net pogromus.

Tatgi, matant tokius įvy- 
j kius ir žinant jų pasekmes, 
j manau kad federantai turėtų 
I pavartoti savo įtekmę ant Lie
tuvos jaunų žydų, kad jie dau
giau vadovautųsi sveiku pro
tu bei humaniškumu, 
pasenusio žydiškumo, 
prieš žydų tautą jau 
griežčiausius priešus 
visoje Europoje, ir jau tik Lie
tuvoje vienoje jiems liko lais
va vieta gyventi.

Kas gi gali būti paikesnio 
kai patiems sau duobę kasti?!

J. S. Sudavus.

NEW YORK. — The Board 
of Estimate of the Civy of 
New York išnešė nutarimą, 
kuriuo visi Pasaulinės Parodos 
svetimų valstybių generaliniai 
komisarai, jų pavaduotojai ir 
kai kurie komisijų nariai už 
nuopelnus apdovanoti meda
liais. Visiems apdovanotiems 
suteikta “honorary citizen of 
the City of New York”. Me
daliai, diplomai ir nutarimo 
nuorašai Įteikti per Maverą 
LaGuardia.

Iš Lietuvos Komisijos apdo
vanoti generalinis komisaras 

' M. Avietėnaitė, Gen. Konsulas 
i Jonas Budrys ir architektas A. 
Šalkauskas. Taip pat visi trys 
gavo garbės piliečių diplomus.

i

šelpimui.
VILNIAUS BONĄ.
Mečys Šveikauskas,

SKAITYKIT!
ir platinkit šiuos laikraščius: 

AMERIKOS
R
G
N

D
M A
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LIETUVIS
V A
UTIS
Y B Ė

ir Lietuvos žmo-

tuorni įvykiu fede- 
džiaugtis ir di-

Lietuvos statistika
prieš-valstybinio

vietoje 
kuris 

sukėlė 
beveik

!

Pinkevičius, 
Dougall. 
Buto prisirašė 
ir St. Lukas, 
rengti Vaizbos

Buto Kalėdų Vakarėlis, kuris 
ir atsibuvo Gruodžio 21 d.

Tame vakarėlyje pasakyta iri 
kalbų, kurias sakė šie: Jonas; 
Lasky, Vincas Visockis, Jonas į 
Smitkus, Pr. Zailskas, P. Kru-; 
gelis, J. žemantauskas, Juozas Į 
Samoška, Dr. Frank Hill Jur-i /

gis Steponaitis, Morta Zails- 
kienė, Dr. M. J. Colney, Jonas 
Danisevičius ir poni Lasky.

Waterburio Liet. Vaizbos 
'■ Buto radio programai būna iš 
Į stoties. WATR, tarp 1:30 ir 
2 vai. sekmadieniais.

Taipgi Vaizbos Butas rengia 
koncertą ir šokius sekmadienį, 
Sausio 14 d., 48 Green street.

Rep.

1940
Nauji ir gražiausia Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rų orlaivi Lituanicų ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiom spal
vom, 15x20 didumo, labai puikus 
artisto J. Arlausko piešinys. — 
Graži Kalėdinė dovana pasiunti
mui Lietuvon. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėkit kokiais 
norit mėnesiais, Lietuviškais ar 
Angliškais.

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

STANDARD CALENDAR €O.
332 West Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. L! 
tu į mėnesi.
$2.00. P ‘ ‘ 
ženkleliais, gausit 
merį pamatymui.

Eina du kar- 
Kaina metams 

Prisiųskit 10c pašto 
vieną nu- 
Antrašas:

“MARGUTIS” 
6812 So. Western Avė. 

Chicago. III.
*♦•**■* ****** •‘♦**i**** •***♦* < J*
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O PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:

e
PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos. pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam • 

G “
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R E I T A

•

D I R V
6820 Superior

Cleveland,

T 
I 
I
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JP. J. KERSIS

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

m

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

e e

The W.ilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Sarininkas Vedėjas
HiH

s

S
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Kokia ta Sovietų
Kariuomene

Kelione po Musų Lietuvą
AVA rTAT>DTTTQRašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

DĖKOJAME UŽ SVEIKINIMUS
I

jovietų Kariuomenės Arkliai tai Kuinai — Šautu
vai Virvutėmis Parišti — Vyrai Alkani.

Viską Jie Grobė ir Vežėsi iš Vilniaus Išeidami.

APLANKOM GUDELIUS. — 
KELIOS PASKUTINĖS DIE

NOS KAUNE. — BRONĖS 
VARDODTENIS

KAIP LENKAI PASIDAVĖ 
LIETUVIAMS

Naujienų pas mus dabar la- 
I bai daug. Kaip žinote, dabar 
musų valstybė padidėjo, pa
platėjo, atgavome Vilnių ir jo 
krašto dalį. Lietuvoje šita ži
nia buvo sutikta su didžiausiu 
džiaugsmu ir entuziazmu. Aiš
ku kad 
laikų, 
siautęs 
sukėlęs
Buvo daug 

pasiųsta prie

f

turėjome ir neramių 
Lenkų-Vokiečių karas 
musų pašonėje, buvo 
nerimo ir Lietuvoje, 

vyrų mobilizuota 
ir pasiųsta prie sienos, kad 
ginkluotos Lenkų gaujos nesi
veržtų į Lietuvą, Bet ačiū 
Dievui viskas baigėsi geruoju; 
Lenkai pereinantieji į musų 
pusę nesipriešino ir ginklų ne
reikėjo pavartoti kad juos nu
ginkluoti. Pereinant Lenkams 
į musų pusę buvo gražių pasi
reiškimų, bet buvo ir bjaurių. 
Buvo atsitikimų kad Lenkų 
kareiviai perstume per rube- 
žių benziną pabaigusius savo 
■tankus, kad jie liktų Lietuvai, 
bet buvo ir atsitikimų kad pri
joję rubežių Lenkų kareiviai 
šaudė savo arklius ir vėliau 
ėjo Lietuviams pasiduoti.

VILNIUS BOLŠEVIKŲ 
RANKOSE

Vilnius kaip žinote apie tre
jetą savaičių buvo valdomas 
bolševikų. Bolševikai pasiro
dė yra labai neturtingi; neturi 
maisto, avalynės ir drabužių. 
Jie iš Vilnijos beveik viską iš
vežė ką tik galėjo. Išvežė dau
gybę mašinų, archyvus, prekes 
ir kitką. Jie ką tik galėjo pir
ko, bet mokėjo savo sovietiš
kais rubliais, kuriuos dabar 
žmonės neturi kur dėti, nes pa
tys bolševikai savo pinigų da
bar neima. Kitaip tariant iš
vežė iš Lietuvos daug turto ir 
paliko beverčius popieriukus. 
Labai mums gaila kad jie iš
vežė daugelio fabrikų mašinas. 
Tarp išvežtų iš Vilniaus fabri
kų mašinų buvo didžiausio Ry
tų Europoje radio fabriko, kur 
dirbo, kaip sako, apie 1000 
žmonių.

Dabar Vilniuje jau pradėjo 
tvarkytis. Kraštas pats labai 
nualintas Lenkų rekvizicijų ir 
karo. Kad jį atstatyti reikės 
daug ir labai daug pinigų. Tas 
žinoma smarkiai apsunkins 
venimą, bet tas vis dėlto 
riau negu kad butų buvęs 
ras.

Vilnijoje yra labai daug
bėgusių iš gilumos Lenkijos 
žmonių, 
būklę. Juos 
daugumą net 
atbėgo kaip
daugelis atsivežė su savim pi
nigų, bet iš tų pinigų naudos 
maža, nes jie atsivežė Lenkiš
kų zlotų, kurie dabar nieko ne
verti.

Bolševikai būdami Vilniuje 
padarė ir gero darbo. Jei pir
miau daugybė manė kad Rusi
joje yra labai gera gyventi tai

pamatę raudonąją armiją nu
sivylė. Jų kariuomenėje be
veik visi šautuvai parišti ne 
dirželiais o virvutėmis, batai 
tai tik galvos odinės, o daugy
bė aulų brezentiniai; maistas 
blogas, o arkliai tai tik kuinai.

Žmonės lygindami Sovietų 
ir Lietuvos kariuomenę nega
lėjo atsistebėti, kaip tai gali 
tokia maža valstybėlė kaip 
Lietuva turėti tokią šaunią ir 
gerai ;

Vos 
Vilnių 
teikti 
maisto, 
sies, 
dienomis iš kariškų virtuvių 
išdalindavo po 25,000 pietų. 
Šitas žmonėms geriausia pati
ko.

Bet pasitaikydavo ir bloges
nių atsitikimų. Atsibastę Len
kai iš gilumos Lenkijos pradė
jo nerimauti ir reikėjo imtis 
griežtų' priemonių, 
dalykai nusistovėjo.
kėtis kad po 
nėšių viskas 
vėžes.

Gyvenimas
tiniu laiku pasunkėjo, bet jei- i 
gu tikrai pasakyti, tai pasun- 
kėjimas jaučiamas ne tik Lie
tuvoje, bet ir Latvijoje, Esti
joje, Suomijoje, Belgijoje, Ho- 
landijoje ir kitose neutraliose 
valstybėse, nekalbant jau apie 
Vokietiją, Lenkiją, Prancūziją 
ir Angliją. Lietuvoje yra sun
kiausia, kad del minų jurose 
negalima atsivežti reikalingų 
žaliavų, kaip tai žibalo, vilnų, 
manufaktūros, geležies, žino
ma, šiek-tiek minėtų žaliavų ir 
gauname, bet labai brangiai, 
nes transportas brangus, pa- 
brangęs dvidešimts ir daugiau 
kartų. Ir suprantama kad iki 
galo karo didelio gerumo ne
bus. Bet kad tik Dievas sau
gotų nuo karo; visa kita susi
tvarkys savaime. C. P.

aprūpintą kariuomenę, 
tik musų kariuomenei į 
inėjus reikėjo skubiai 
Vilnijos biednuomenei 

, nes badas buvo ant no- 
Kariuomenė pirmomis

Dabar jau
Reikia ti- 

poros-trejeto mė- 
ineis i normales

Lietuvoje pasku-

AUKOS

gy- 
ge- 
ka-

at-

tai jie irgi sunkina 
reikia maitinti, o 
ir rėdyti, nes jie 
stovi. Teisybė,

Vėl Pasiųsta Vilniečių 
Šelpimui $1,233.01
Lietuvos Generalinio Konsu

lato Aukų Vilniečiams lakšte 
Nr. 22 skelbiama sekamai: 
Aukų pakvitavimas

Nr. 22 $1,233.01
Litais 120.25

Anksčiau

Bendrai

skelbta $3,031.91
Litais 50.00

4,264.92
Litais 170.25

gautos aukos jau iš- 
Lietuvą anksčiau.
22 pakvitavimo su-

I B

Į Lietuvą...
j Ameriką

VIKINGŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimai
SS. DROTTNINGHOLM 

Iš New Yorko — Vasario
Iš Gothenburgo — Sausio 16

•Tusų kelionei niekas nepatar
naus
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas.

3

geriau prisirengti kaip

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

Pirmiau 
siųstos į

Šio Nr.
ma $1,233.01 pasiųsta i Lietu
vą šiaip: Gruodžio 22 kabeliu 
$600; Gruodžio 27 kabeliu — 
$500; ir Gruodžio 28 čekiu — 
$133.01. Vidaus Paskolos lak
štu Lt. 120.25.

Generalinis Konsulatas nuo
širdžiai dėkoja aukotojams, 
aukų rinkėjams bei kitaip pa
sidarbavusiems ir visiems linki 
laimingų 1940 metų.

Gen. Konsulatas taipgi pa
žymi sekantį:

“Patirta kad kai kurie iš 
Lietuvių mano jog jų aukos ei
na šelpimui visų pabėgėlių ar
ba gal net ir internuotų Lenkų 
karių. Taip nėra. Lietuvių au
kos eina išimtinai tik Vilniaus 
Lietuvių šelpimui”.

Be išvardintų aukų, žydai ir 
Lenkai per Gen. Konsulatą iš
siuntė 33 perlaidas dovanų gi
minėms Vilniuje, viso sumoje 
$2,429.00.

Mudvi buvom apsisprendu- 
sios išvažiuoti kitą rytą, bet 
čia ^vėl prašė musų pasilikti 
dar nors vienai dienai, o kad 
tikrai pasiliktume leido mums 
pramiegoti buso išvažiavimo 
laiką, taigi mes praleidom vi
są pirmadienį Marijonos na
muose Oškasvilių kaime, kur 
mus valgydino iki perviršio. 
Tačiau vėlai po pietų atsisvei
kinom su visais mano giminė
mis, ir Antanas žiginskas ir 
jo žmona Zuzana išvežė mus į 
Marijampolę, iš kur ėmėm bu- 

i są į Rudenų k., Gudelių par., 
netoli Balbieriškio. Ši Lietu
vos dalis yra lėkšti ir aš ste
bėjausi iš tokių didelių plotų 

l pelkynų ir durpynų. Tas pri
minė man Floridą, kur per 
mylias nematyt krūmų ar me
džių. Mudvi vežėm dovaną 
Jurgiui Blaškevičiui, broliui 
musų plačiai žinomo Clevelan
de biznieriaus Juozo Blaškevi- 
čiaus. Kuomet atvažiavom į 
Gudelius, užėjom į vieną kar- 
čiamą paklausti kaip 
į Rudenų kaimą, čia 
teries savininkės buvo 
nas vyras, ir kaip tik 
minėjom Jurgį Blaškevičių, jis 
atsiliepė, “tai aš”!

Tas pats busas pavežė mus 
dalį kelio, o pakui turėjom pa
eiti apie porą kilometrų į kai
mą, kur vėl buvom priimtos 
kaip giminės, šis ūkės namas 
yra labai didelis ir senoviškas, 

| su šiaudiniu stogu, jame gyve
na dvi šeimos, paskiruose ga- 

i luose. čia mums parodė ver
piamą ratelį ir audžiamą var
stotą (stakles), kuriomis au
džiama tie puikus lino audiniai 
ir kiti dalykai kuo Lietuvos 
moterys taip didžiuojasi.

Pernakvojom čia ant lovų 
kurios buvo apkrautos pagalvė
mis veik iki lubų, kurias mes 
gražiai perkėlėm ant stalo kaip 
tik pasilikom kambaryje vie
nos, nes ištikro nebuvo galima 
užmigti sėdint. Anksti kitą 
rytą Jurgis Blaškevičius pa
kinkė savo arklius į vežimą ir 

! išvežė mus atgal į miestelį kur 
mes jį susitikom, ir mes vėl 
iškeliavom į Marijampolę, ir 
iš ten vėlai po pietų išvažiavom 
į Kauną. Tai buvo Rugpjūčio 

J 30 d.
Musų programas tai vasarai 

duvo užbaigtas, matėm ir ap
lankėm 
kokias

; jusios.
1 baigėm

kiek tik musų 
Dar turėjom 

priešakyje, tuo 
atlikti apsipirkinėjimą, 
nėlių
labiausia gi norėjom parsivež
ti namon po Lietuvišką 
ką kostiumą.

šios savaitės 
turėjo audiciją 
stotyje stoties 
apturėjo šiltų komplimentų,

Generolui ir poniai Nagevi- 
čiams jų namuose Kaune, ku
rie randasi prieš Vytauto Mu- 
zejų, ten vakare stovėjom ant 
balkono jų bute ir tėmijom vė
liavų nuleidimo ceremonijų Ka
ro Muzejuje. Gen. Nagevičius 
palinksmino mus muzika plok
štelių kurias jis prisirinko iš 
įvairių savo kelionių po pasau
lį: iš Europos, Pietų Amerikos 
ir Afrikos.

Rugsėjo 3 
pokilį “Trijų 
na, kuris tik
sidarė žiemos sezonui, 
na buvo Bronės vardo diena, 
pirmą kartą jos gyvenime ji 
apvaikščiojo savo vardodienį, 
nes ji nežinojo ar jos vardui 
yra diena. Barbora (Bronė) 
Darlys dalyvavo su mumis ir 
jos abi buvo' garbės viešnios, 
kurioms suteikta daug gražių 
linkėjimų.

rėjo gražiomis šviesomis ant 
visų namų, bet gatvės buvo už
pildytos besiūbuojančių žmo
nių. (Bus daugiau)

Daugybei musų draugų, prisiuntusiems mums Kalėdų 
Naujų Metų sveikinimus, iš Suvienytų Valstijų, Kanados 
Lietuvos, šiuomi reiškiame nuoširdžią padėką už jų prisi
minimą ir linkėjimus.

ir
ir

KAZYS IR ONA KARPIAI.

Padarykit savo gimines ir
vakare, 

Milžinų” 
Rugsėjo

turėjom 
restora- 
1 d. at-

Ši die-

TAUTOS ŠVENTĖS IŠKILMĖ
Rugsėjo 7 d., Kau- 
kitas pasaulis negu 

nes

ir draugus Dirvos Skaitytojais!
e

DIRVOS VAJAUS EIGA

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

¥

1940 DIRVOS 
KALENDORIAI

po 25c.

nuvykti 
be mo- 
tik vie- 
mes pa-

Vakare 
nas buvo 
mes iki dabar gyvenom, 
rytoj įvyksta didelė iškilmė,
Tautos šventė. Aš nesapnavau 
kad Kaunas galėtų būti taip 
pakeistas, ypatingai naktį. Vi
si didieji valdiški namai buvo 
apvedžioti elektros šviesomis. 
Kaunas žėrėjo pasitikimui sve
čių iš provincijų ir iš visų Lie
tuvos kampų, ypatingai pri
ėmimui savanorių kurie kovo
jo už Lietuvos nepriklausomy
bę prieš 20 metų, šį vakarą 
buvo didelės iškilmės Muzie
jaus sodelyje, tai buvo atiden
gimas paminklų tiems kurie 
pirmutiniai krito už Lietuvos 
laisvę.

Kaip jau minėjau kiek se
niau, kuomet didelis įvykis 
kaip šitas rengiamas, suvažiuo
ja į Kauną žmonės iš visos 
Lietuvos. Kaunas ne tik žė-

KAIP VILNIEČIUS 
MAITINA

viską ir visokias vietas 
tik turėjom pasižymė-

Dabar
galėjom

kai viską už- 
ramiai ilgėsis 
širdys troško, 
savaitę laiko 
laiku turėjom 

dova-
parsivežimui atminčiai,

tautiš-

bėgiu
Kauno 

direktoriui;

* 
k

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

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

JŪSŲ TALKA LABAI BUS ĮVERTINTA

štai visa eilė naujų Dirvos 
artojų, kurie išsirašė Dirvą 
sau arba išrašė savo giminėms 
Amerikoje ar Lietuvoje Kalė
dų ir Naujų Metų proga.

Sveikiname juos, linkime il
giausių metų, o tiems kurie iš
rašė saviškiams, sakome ačiū 
už rėmimą savo laikraščio.

Kiekvienas Dirvos skaityto
jas yra Dirvos leidėjas, ir kai
po leidėjas privalo uoliai pla
tinti savo laikraštį.

Wm. Overaitis, Garden City, 
Mich.

Miss Ann VVinters, Chicago, III. 
M. Kuchinsky, Virginville, W.

Va.
Galutis J. S., Baltimore, Md.
Antanas Lopet, Baltimore, Md. 
Ambrasas Sinias, Amsterdam, 
Leonavičius

Conn., per
Raziulevičius

Kanadoje.
R. P. Gasiunas, Conuby, B. C., 

Kanadoje.
K. Gronski, Hęrrin, III.
Butkus Peter, Bethlem, Conn.
Silauskas K., Thompsonville, 

Conn.

IpoL, Waterbury, 
J. žemantauską.
D., Toronto, Ont.

NAUJI SKAITYTOJAI
TI PRIEŠ SAUSIO

VILNIUS. — Pirmomis die
nomis Vilnių atgavus, svarbią 
rolę Vilniečių maitinime suvai
dino didieji Lietuvos koopera
tyvai “Maistas”, “Pienocent
ras” ir “Lietūkis”. Jie su mai
sto pilnais vagonais atvažia
vo kartu su įžygiuojančia ka
riuomene. Pradėjus duoti ket-l 
virtį kilogramo sviesto už du 
zlotus, bematant gatvėse prie 
krautuvių susidarė ilgiausios 
eilės žmonių. Buvo įvesta lai
kinos kortelės, tačiau eiles per 
keletą dienų nemažėjo. 
000 gabalų sviesto buvo 
kta bematant.

Maisto produktai buvo
sti per 200 su viršum krautu
vių. Per pirmą mėnesį Vilnius 
išpirko apie 125,000 klg. svie
sto ir arti milijono kiaušinių.

Pienocentras baigia įsteigti 
Vilnų j e septynias savo krau
tuves ir užbaigia Lenkų pradė
tus statyti didelius šaldytuvus, 
kuriems reikia pridėti dar 250,- 
000 litų.
ypatingai reikalingi pradėjus 
eksportą į Rusiją ir Tolimuo
sius Rytus.

“Valgio” bendrovė įsteigė 
Vilniuje dvi užkandines-valgy- 
klas, kurias kasdien lanko apie 
1000 žmonių. Be to žadama 
pastatyti Vilniuje Lietuvių 
viešbutį. Lenkai pradžioje ban
dė varyti propagandą kad žmo
nės neitų į Lietuviškas “Val
gio” užkandines, bet dabar ir 
patys ateina.

Bendrai Vilniuje “Valgio” 
valgyklose žmonės pavalgo už 
1 litą. Elta.

40,- 
išpir-

palei-

GAU-
1:
per

Meš- 
užsirašyti

Tie šaldytuvai bus

Nauji skaitytojai gauna vieną 
šių Kalendorių dovanai.

(Seni skaitytojai prisiunčia 
10c. persiuntimo kaštų.)

------1 Amerikos Vėliava su Ereliu ir 
kitų tautų vėliavomis (yra ir 
Lietuvos vėliava)

Lietuvaitė su Vėliava (Pro- 
gress).

Mergina su Arkliu

Mergaitė su dideliu šunim

Ūkės scena, vaikučiai ir Obe
lės

Ūkės vaizdas su
galvijais

Namas gėlynuose

Namas ir gėlynai

Malūnas mėnesienoje

Viduržiemio scena

Medžiotojai ir briedis prie 
upelio

Gražuolė kailiu apsisiautus 

Gražuolės atvaizdas

------Darius-Girėnas (naujas)

___2

____3

____4

____5

__6

____ 7

____8

____9
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____11

___12

___13

tvartu ir

ir laukai 

su vaikais

Bronė 
radio 

ji 
o

Rugsėjo 5 d. ji dainavo Lietu
vai per radio, akompanuojant 
Radio orkestrui. Tai buvo lyg 
atsisveikinimas su Lietuva ir 
jos gerais žmonėmis. Progra
mas buvo puikus ir Bronė pa
dainavo labai gražiai. Sekan
čią dieną dienraštis Lietuvos 
Aidas ją gražiai komplimenta- 
vo ir patalpino jos atvaizdą; 
ją už tai sveikino visi ką tik 
mes susitikom.

Tai buvo jau paskutinė mu
sų savaitė Kaune ir Lietuvoje; 
šalia apsirūpinimo pasportais 
ir dokumentais prieš išvažiavi
mą, mudvi atsisveikinėjom su 
savo draugais, o jie dar vis už- 
prašinėjo mus paskutiniam vi
zitui pirm negu išvažiuosim. 
Padarėm dar paskutinį vizitą

KAUNO žurnalistai - rašyto
jai organizuotai lankėsi Vil
niuje, kur buvo priimti Vilniš
kių Lietuvių žurnalistų. Gruo
džio 3 Vilniškiai lankėsi Kau
ne ir buvo Lietuvos žurnalistų 
Sąjungos svečiai.

Mikas Preidis, vietinis, 
Preidienę, kuri su p. 
kauskiene atėjo 
Dirvą savo namams.

Bernotas A. K., vietinis. 
Yacas Stasys, vietinis.
Meiliūnas L., vietinis. 
Banzienė Marė, vietinė.
Anna Zuk (užrašė jos vaikai) 

vietinė.
M. Astrauskas, vietinis. 
Katalynienė Marė, vietinė. 
Petkus Chas., vietinis.
Mitko Id., vietinis.
Meškinis U., vietinis. 
Masiauskas C., vietinis.
Indrauskas J., vietinis.
G. Savickas, vietinis, išrašė 

vo broliui Lietuvoje.
Grasilda Želvienė, vietinė, išra

šė savo giminietei F. Petrau
skaitei, Lietuvoje.

Jonas Vilčinskas, Steubenvil- 
le, Ohio.

Kaushakis P., Parma, O. 
Kunicky Ant., Brecksville, O. 
Mrs. John Yurgaitis, Niles, O. 
Vaiveckas J., Akron, O., per S.

Rodavičių.
Jonas Kubilius, Dayton, Ohio, 

per J. A. Urboną.
Ant. Ardzijauskas, Dayton, O., 

išrašė į Lietuvą Kaziui Sem-- 
kui, per J. A. Urboną.

A. Jankauskas, Charleroi, Pa. 
Stella Dusute, Caro, Mich. 
Petras Miliaskas, Akron, Ohio, 

išrašė Dirvą savo sunui tar
naujančiam Amerikos armi- 

. joje, Canal Zone.
P. Vieraitis, Chicago, III., išra

šė Dirvą savo broliui Jonui 
Vieraičiui Lietuvoje.

‘ P. Dedulionienė užrašė Dirvą 
M. Polonis, New Lyme Cta., 
Ohio.

: Jim Gvazdauskas, Adamson, 
Okla.

Juozas Yarashunas, Torring- 
ton, Conn.

J. A. Urbonas

P-

sa-

(Bus daugiau)

KALENDORIUS DOVANŲ
Visi Jubilejinio Meto Dirvos 

skaitytojai kurie patys užsisa
ko sau Dirvų, arba kitam, gau
na 1940 metams Kalendorių 
dovanų. Skubėkit 
Dirvą per Sausio 
šit kalendorių iki 
me.

Senieji Dirvos
riai taipgi skubėkit atsinaujin
ti savo prenumeratas už 1940 
metus . Bukit Dirvos rėmėjais 
ir dabar, kada ji sugyveno 
žų 25 metų amžių.

užsirašyti 
mėnesį, gau- 
dar jų turi-

prenumerato-

Visus laiškus

' DI
6820- Superior Avė.

gra-

“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan Av. Dayton, O.
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RELIGIŠKI VAIZDAI

Šventoji šeima

Kristus Alyvų Darželyje 

šv. Juozapas ir Kūdikėlis 
Jėzus

Kristaus šv. širdis

Popiežius Pijus XII (dabar

tinis popiežius)

Šv. Teresė

Angelas Sargas

Kristus Vaikelis

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

to ženklais po 2c—3c—5c.)

PINIGUS už Dirvą prisiųsti 
labai lengva: tik ivyniokit lai
ške $2 (arba $1 už pusę metu) 
ir užrašykit ant voko savo aiš
kų adresą, ir užadresuokit se
kančiai :

adresuokit sekančiai:

R VA”
Cleveland, Ohio

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais _  į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 
pusi., su daugybe paveikslų? Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 

“Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
“Dirvos” prenumeratoriams atiduoda- 

50c.
(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland, O.

$1.00. 
80c., bet 
ma už

*
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C DO MI AI, energingai gindami savo tėvynę nuo nuož- 
mių 20-to amžiaus barbarų, atviruose mūšiuose vis 

laimi ir raudonąją Sovietų kariuomenę atmuša. Kaip il
gai jie tęsės be išlaukinių pagalbos, sunku pasakyti, ta
čiau atsilaikyti virš mėnesį laiko prieš 50 kartų didesnį 
už save užpuoliką yra tai tiesiog stebuklas, už ką Suo
miai užtarnauja sau visiems amžiams garbę.

Suomių užpuolimuose, kaip karo reikalų žinovai sa
ko, Sovietai prarado virš 100,000 savo vyrų užmuštais 
ir sužeistais. Ant 1 Suomio krito po 11 Rusų.

Sovietų užpuolikai turi šiokius-tokius pasisekimus 
atakuose iš oro. Tačiau kur tas Sovietų milžiniškas oro 
laivynas, kuriuo jie grąsino “užtemdinti dangų”, jeigu 
kada nors Rusija turėtų kariauti su priešu?.... Kele
tu orlaivių raudęnieji daro užpuolimus neapginkluotų 
Suomių miestų ir padaro nuostolių, lyg bailiai pribėg
dami ir tuoj bandydami prasišalinti, jeigu spėja.

Maskva pakeitė net vyriausią Sovietų puolikų ar- i 
mijos vadą, tikėdama kad tas ką gelbės. Iš pranešimų 
gaunamų iš Lietuvos, kur jau teko susitikti su raudo
nąja kariuomene, matome kokia ta raudonoji armija: 
tai, sako, skarmalių būriai, vyžomis apauti; jų šautuvai 
virvutėmis parišti, o kurie raiti, tų arkliai ne arkliai 
bet kuinai....

Stebuklas bus jeigu šiais Sovietų nepasisekimais ne
pasinaudos tie kurie tyko išversti Stalino valdžią.

e

---------------------------------------------------------------

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

Siūlo Jungą ir 
Prastesnę Tvarką

Nuo bendro fronto gadynės 
(1935 metų) savo tikslus slė
pę, musų komunistai dabar at
virai pasisako, norį Lietuvą pa
vesti Sovietijos globai ir įkur
ti joje sovietinę tvarką. A. Bim
ba, pavyzdžiui, šviejoje rašo: 
“Geriau ir sveikiau Lietuvių 
tautai butų susikurti sovieti
nę santvarką, negu demokrati
nę, arba turėti dabar esančią 

. pusiau fašistinę.”
Musų laikraščiuose 

atvejais buvo nurodyta 
Lietuvoje jokių fašistinių 
džių niekados nebuvo, nes 
tuvoję nėra kapitalistų, 
stiprių dvarponių, o pramonė 
ir prekyba organizuojama ko
operatyvų ir kooperatinių-val- 
stybinių bendrovių pavyzdžiais. 
Bet musų komunistams kur 
balta ten j uodą.

keliais 
kad 
val- 
Lie- 
nėra

OARYŽIAUS laikraštis Petit Parisien paduoda pra- 
1 nešimą iš Italijos, sulyg kurio Italija dedanti pas
tangas baigti Vokiečių-Aliantų karą ir sugrąžinti Euro
pai ramybę. Hitleris, sulyg šio plano, pasitrauktų iš 
dabartinės savo vietos ir liktų Vokietijos prezidentu su 
apribotomis teisėmis; Gen. Goering taptų kancleriu vie
toje Hitlerio, o patys aršieji naziai butų pašalinti iš val
džios ir į jų vietą pastatyti rimtesni vyrai, kurie nusi
mano apie šalies ekonominius reikalus ir sugyvenimą 
su kaimyninėmis šalimis. Šiuo planu Vokietija butų ati
traukta nuo perdaug artimo bičiuliavimosi su Rusija.

Ar tas planas bus galimas pravesti tikrų žinių nė
ra, tačiau Italijos diktatorius Mussolini gali daug pri
sidėti prie taikos grąžinimo. Aliantai ir Vokiečiai grei
tu. laiku rastų pagrindą taikai, jeigu tik nazai parodytų 
tikro noro gyventi kaip kultūringai tautai pridera.

e
T lE'TUVOS AIDE tilpo maža žinutė apie, tai kad galu- 

tinai priimta didžiųjų raidžių rašymas. “Dr. A. Sa
liui pareieravus, galutinai, su mažais pakeitimais, pri
imta ir nustatytas musų kalboje didžiųjų raidžių rašy
mas”, žinutėje sakoma. Negavus plačiau apie tų didžių
jų raidžių nustatymą patirti, sunku pasakyti kaip jos 
bus vartojamos Lietuvių rašyboje. Iki šiol Lietuvių ra
šyboje vartojama mažosios: lietuviai, daktaras, profe
sorius, organizacijų pavadinimai, knygų antraštės ir 
straipsnių antgalviai, ir tt.

Tik viena Dirva, su mažais išėmimais nekuriu kitų 
laikraščių, jau virš 15 metų kaip vartoja dideses raides: 
Lietuviai, Vokiečiai, Lietuviškas, Vokiškas, Dr. Prof., 
“Vaikams Vadovėjis”, ir tt. Kas liečia titulus asmenų, 
kaip kunigų, daktarų, e te., visi jie turi būti rašomi su 
didžiąją raide, Dr. Kun., Prof., nes tai yra žmonių gar
bės titulai ir su jais surišti visam amžiui. Organizaci
jų vardai, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, Lietuvos 
laikraščių kaip kada rašoma: susivienijimas-lietuvių A- 
merikoje, ir tt.

Europos tautos savo rašyboje laikėsi gilioje seno
vėje pradėto rašymo tautų vardų su maža ja. Tik asme
nų, šalių ir tam tikrus kitus žodžius rašė su didėsėmis. 
Anglų rašyba jau senokai' priėmė didžiųjų raidžių var
tojimą net ir mėnesiams, nes juk tai yra saviti vardai.

Yra dar ir kitų užsilikimų rašyboje, ypač musų ra
šyboje daug kas priimta iš senosios Rusijos rašybos, ko 
būtinai reiktų atsikratyti. Vienas dalykų yra tai per- 
tankus vartojimas kablelio (,), o kitas įvardinių būd
vardžių rašymas pergausiai ir ten kur visai nereikia.

Bet ir Bimbos siūlomą sovie
tinę santvarką Naujienos tin
kamai nu vaizduoja prastesne 
negu dabartinė Lietuvoje. Le
nino sugalvota sovietinė san
tvarka, sako, buvus atžagarei- 
viškiausia, nes į sovietus ' rin
kimų sistema buvus netiesio
ginė. Be to, miestelėnams so
vietuose buvo duodama 25 kar
tus daugiau vietų negu mili
jonams Rusijos valstiečių. Sta
linas dabar Lenino sistemą pa
keitė lygesne balsų atžvilgiu, 
bet padarė atžagareiviškesne 
demokratijos atžvilgiu, nes vi
sas politines teises pavedė tik 
vienai komunistų partijai. Net 
žemės ūkio atžvilgiu (kas Lie
tuvai 
žemės ūkio kraštas)? Sovietijos

Dabar aiškėja ir 
kitoms Pabaltijo 

(Lietuvai, Latvi- 
butų apsimokėję

Po Pietų šaukštai
Jau ir katalikų Draugas ra

šo: “Dabar tik aiškėja, kaip 
toli matą buvo Suomijos val
stybės viršininkai. Jie lyg nu
jautė kad ateis laikas kuomet 
skolos mokėjimas (Amerikai) 
sugryš jų kraštui so dideliais 
nuošimčiais, 
tai, kad in 
valstybėms 
jai, Estijai)
reguliariai savo skolas (Ameri
kai) mokėti.”

Deja, musų laikraščiai ir va
dai Amerikoje šį reikalą nega
nėtinai suprato kada reikėjo 
ir Lietuvos vyriausybių nes
paudė visu smarkumu nesekti 
Anglijos ir Prancūzijos “jur- 
gių” politiką, šių žodžių rašy
tojas buvo vienintelis kuris nuo 
senai šiuo klausimu balsą kėlė, 
bet jam pritarė tik Dr. Pau- 
lonis Brooklyne ir Legionierių 
organizacija.

Dabar visi matome kokia di
delė klaida padaryta, bet šauk
štai popiet. Smarkius protes
tus ir įrodymus reikėjo vi
siems Amerikos Lietuviams kel
ti tada, kada Lietuva pirmusyk 
atsisakė savo mažutę skolos 
dalį Amerikai sumokėti.

svarbiausia, nes Lietuva

KAUNIŠKIAI rašytojai ir 
žurnalistai užmezgė artimus 
ryšius su savo Vilniečiais drau
gais. Lietuvių rašytojų drau
gija savo centrą perkelia i Vil
nių. Taip pat Lietuvių Daili
ninkų Draugija. Daroma pa
stangų šioms draugijoms gau
ti iš Vilniaus savivaldybės bu
vusius kunigaikščių Oginskių 
ramus, kurie yra miesto centre 
ir turi keletą salių ir apie 50 
kambarių.

POETAI

T AIKAS nuo laiko tarp Amerikos Lietuvių pasigeri d a- 
ma bendros tarpsrovinės centralinės organizacijos 

kuri galėtų geriau ir atsakingiau rūpintis musų tautos 
bendrais reikalais, Lietuvos reikalais ir net musų išei
vių reikalais. Tačiau, nežiūrint nekuriu žmonių gerų 
norų tam tikri kiti turi blogus norus ir prie to neprisi
leidžia. Bendram Aukščiausiam Komitetui ar kaip ki
taip jį pavadinus sudaryti sutinka tautininkai beveik di
dumoje, sutinka tūli katalikų vadai, bet dauguma mu
sų katalikų vadų turi kitokias mintis. Jie turi bendrus 
ryšius ir tam tikrus ■ planus su Lietuvos krikščionimis 
demokratais, kurie vis svajoja vieni patys kada nors 
Lietuva valdyti. Tokius norus turinti žmonės aišku ne- 
siskaitys su niekuo kitu.

Prie tokio bendro komiteto einant prisidėtų ir so
cialistai ir butų nors į* pabaigą Amerikos Lietuvių išei
vijos gyvenimo sudaryta kas nors didesnio ir naudin
gesnio negu iki šiol paskirai veikiant turėta ir atsiekta.

Katalikų. Federacija, kurios vadai nustato ką kata
likų visuomenė turi ar neturi daryti (nors ne visi jų 
klauso), nori palaikyti savo sekėjus siaurose ribose ir 
juos naudoti saviems tikslams. Federacija ir aukas iš 
katalikų gaudama, bene-dalį jų pasilaiko savo politikos 
reikalams, ruošdamasi savo kokiems nors ateities pro
jektams.

PRANAŠAI
Laikais mus tėvynės vergovės 
Tikėjomės laisvę atgauti.
Nevienas darbavos in kovės
Ir skelbė — “nereiks jau vergauti!” 
Bet daugelis metė tą viltį, 
Nemėgo žiūrėti į tolius.
Tik pranašai stengės netilti, 
Dainomis gaivino mus brolius!
Poetai sukurė mums posmą 
Kad gryš ir senoji sostinė, 
Kad greitai į Vilnių nujosme, 
Kad aušta nauja mums gadynė!
Ir štai išsipildė tie žodžiai 
Ką jaudino širdį dainuojant: 
Atgauti mus miestai, mus sodžiai, 
Ir matom ten brolius žygiuojant! 
Išburkite laimę, poetai, 
Liepsnomis uždegkit krutinę, 
Kad laisvė, gerovė klestėtų, 
Minės jus dėkinga tėvynė!
Dainų nenustokit rimuoti, 
Sielos ten įdėkite dalį, 
Kad mes nenutiltum dainuoti, 
Gražintume savo kraštelį!

Vikt. Tatarėlis.

VAKARINE MALDA
Jau saulutė leidžias už tamsių miškų; 
Aš palikęs viską pailsėt skubu.
Ačiū Tau, o Dieve, už dienelę šią, 
Kad vis sveiką, linksmą išlaikei mane. 
Leisk per nakt ilsėtis tėviškoj globoj, 
Ir sveikam pabusti su Tavim rytoj.

“J.U.” M Z.

DIEVĄ

santvarka prastesnė. Lietuvo
je dvarų nėra ir ūkininkai val
do savo ukius, bet Sovietijoje 
visa žeme iš valstiečių atimta 
ir suorganizuota dvarais, ku
riems duota kolchozų ir sov- 
chozų vardai. Tuos dvarus 
valdo komunistų partijos ko
misarai. Valstiečiai, reiškia, 
paversti beteisiais kumečiais, 
kuriems palikta tik “ordinari- 
ja” — po darželį, po karvukę, 
ir po avutę.

/

DVASIOS
Sargyboje snausi — Velniui patrnausi —

VAIZDELIS Iš LIETUVOS KAREIVIŲ 
GYVENIMO

(Pabaiga iš pereito nr.)
Pasigirdo varpų skambesys. Pradėjo svy

ruoti ir virsti kapų paminklai ir kryžiai. Kur 
ne kur pasirodė iš kapo belendąs karsto galas. 
Kad niekas negalėtų manęs paliesti, aš apsive
džiau aplink medį užburtą ratą, kalbėdamas 
burtų žodžius: “Kas eis, kas neis — šito rato 
nepraeis”. Sukilo visos kapinės. Karstai pra
dėjo šliaužioti takais, o kai kurie pakilo ore ar
ba skraidė kaip lėktuvai, keldami nežemišką 
trukšmą. Paskui karstai vienas po kito atsi
vožė ir iš jų pasirodė išblyškę numirėlių veidai 
arba kaukolės. Numirėliai išlipo iš karstų ir 
išskėstom rankom artėjo prie manęs. “Kur Čir
vas, kur čirvas?” — klausinėjo barškindamos 
dantis kaukolės.

— Pašaukit Parplį, jis pasakys kur yra 
Čirvas, — tarė vieni griaučiai.

— Grandini Parply, sakau tau, kelkis! — 
sušuko vieno kunigo lavono balsas.

Staiga pasviro grandinio Parplio kapo kry
žius ir iš žemės pasirodė Vokiško šalmo smail- 
galis, paskui visa galva, o vėliau ir visas, apli
pęs žemėmis, Vokiečių uniforma kareivis.

— Parply, sakyk, kur čia čirvas? — rėkė 
balsai.

— Palaidojot mane be karsto. Matot kad 
mano akys aplipusios moliu — aš nieko nema
tau. Prakrapštykit man akis. .. .

Šoko prie Parplio šimtai rankų ir prakrap
štę jam akis. Parplys apsižvalgė, žengė kelis 
žingsnius į mane, ištiesė savo kaulinę ranką ir 
parodė, sakydamas: “štai jis!” Tuo pat metu 
visi lavonai ištiesė į mane rankas ir kalendami 
dantimis puolė per užburtą ratą.

Aš pašokau iš vietos, užtaisiau šautuvą ir 
nesavu balsu surikau: “Stok, šausiu!”

Visi lavonai nėrė į kapus. Tik medžių vir
šūnės sujudėjo ir pasigirdo didžiausias trukš- 
rnas: “Kvar-kvar-kvar”. .. .

Mane išpylė šaltas prakaitas. Iki kelių ko
jos buvo nutirpusios, eiti negalėjau. Apsidai
riau aplink, krutinę padaviau pirmyn, įtraukiau 
kvapą. “Tai varnos”, — garsiai tariau, ramin- 

į damasis. O pabudintos iš miego varnos dar 
kvarksėjo ir sparnais daužė medžių šakas....

Po tokios pamokos nusprendžiau daugiau į 
medį nesiremti, širdis dar vis daužėsi krūtinėj.

Pradėjau vaikščioti taku. Dabar jau ne 
miegas, bet baimė pradėjo mane kamuoti. Sten
giausi įsikalbėti kad nieko blogo čia atsitikti ne
gali. Staiga iš vieno kapo kyštelėjo baltas še
šėlis. Sukaupęs visą savo drąsą, pradėjau į jį 
artėti, o jis pamažu tolinosi; man sustojus, ir 
šešėlis sustojo. “Kas ten?” — paklausiau. At
sakymo jokio. Laikydamas rankoje šautuvą, 
tvirtais žingsniais žengiau į baltą šešėlį. Pri
ėjęs per kokius penkis žingsnius išgirdau: “Ga- 
ga-ga” balsą. Ak, tai žąsiukė! Aš maniau 
kad kokia dvasia. Pasigavau tą žąsį, apčiupi- 
nėjau. Taip, tai buvo tikra žąsis. Ji turėjo, 
kaip ir visos žąsys, snapą, kojas, plunksnas. 
“Na, gerai, žąsele, dabar man bus ramiau, nes 
busim dviese!”....

Artėdamas į medį prie kurio buvau užsnū
dęs, pamačiau tarp jo šakų ragus. Ragai krai
pėsi į visas puses, o snukutis' prieš mėnulį šyp
sojosi. “Argi velnias?” pamaniau. “Kas bus 
tai bus, eisiu”. Priėjau arčiau, išgirdau: “Me- 
ke-ke!” — ožiuko mekenimą. ”Ciba, ciba!” — 
pasišaukiau. Turėjau kišenių j e duonos, pada
viau jam. Jis graužė man duoną laikant ran
koje. “Tai ne velnias jei duoną graužia”, pa
maniau.

Dabar esant mums trims, pamažu nusira
minau. Juokiausi pats iš savęs dėl savo bailu
mo ir susapnuotų vaiduoklių.

Mėnulis vėl lindo į debesis. Horizonte bal
tavo Panos Marijos stovyla. Mano žvilgsnis 
ties ja ir sustingo. Iš po paminklo išlindo kita 
tokia pat stovyla ir lėtais, vos-vos pastebimais 
žingsniais artėjo į mane. Judančioj i stovyla 
taip pat laikė išskėstas rankas, kurių vienoje 
turėjo rožančių, o kitoje leliją.

Argi ir vėl sapnuoju! Pratryniau akis.

Ne, nemiegu! Taip, tikrai slenka į mane balta 
statula. Griebiau šautuvą ir jį užtaisiau.

“Stok! šausiu!” — surikau.
Statula kaip ėjo taip ir eina. Paleidau šū

vį. Statula ėjo kaip ėjus. Jau ji buvo nuo ma
nęs per kokią dešimt metrų, kai mano nervai 
neišlaikė ir aš pasileidau bėgti. Bėgdamas vie
ną kartą atsigręžiau ir pamačiau kaip baltoji 
statula mane vejasi. Daugiau atsigryžti jau bi
jojau. O kas bus jei aš pamatysiu baltą sta
tulą griebienčią mane už gerklės! Juo arčiau 
kapinių vartų, tuo daugiau jutau kaip šaltos 
rankos čiupinėjo mano nugarą. Pribėgęs prie 
vartelių, griebiau už rankenos — užrakinta. 
Kaž kokia nežemiška jiega permetė mane per 
dviejų metrų aukščio tvorą.

Atsikėlęs lengviau atsidusau ir nusišluos
čiau šaltą kaktos prakaitą. Tolumoje pamačiau 
iš kardono išbėgančius tamsius šešėlius: tai sar
gybos .viršininkas su keliais kareiviais atskuba 
man į pagalbą. “Baily, čirve, baily”, — pri
kaišiojo man sąžinė.

Staiga susigriebiau. O kas bus kai sargy
bos viršininkas neras manęs poste? Teismas, 
kalėjimas.... draugai liežuviais papjaus. O 
gal ten nieko nėra? Padaviau krutinę pirmyn, 
dėl visa ko persižegnojau ir kas bus tas bus — 
eisiu, čiupau už kapinių vartelių rankenos — 
šį kartą varteliai atsidarė. Pasirodo kad aš iš 
tos baimės pirmiau vartelius bandžiau atidary
ti į priešingą pusę. Baltoji statula stovėjo per 
kokį dešimt metrų nuo kapinių vartelių. Užsi
moviau durtuvą, tvirtai žengiau vieną žingsnį 
pirmyn ir paklausiau: “Kas esi?!”

Tyla. .. .
Žengiau dar kelis žingsnius pirmyn. Da

bar jau galėjau įžiūrėti suveltus plaukus, išver
stas akis ir perkreiptą veidą.

“Ne, čia tikrai ne ta statula kurią mačiau 
ant kapo!”

Šokau su durtuvu pirmyn ir juo užsimojau. 
— Kas esi? — sušukau antrą kartą.

— Esu palaimintoji Dorė, Panos Marijos 
vietininkė žemėje. Aš tau nešu palaimą, žinok 
kad mane šausi — nepataikysi; clursi — dur
tuvas sulinks. . . .

Nutraukiau “palaimintajai” paklodę nuo 
pečių ir pamačiau šiurpų vaizdą. Prieš manę 
stovėjo išdžiūvus ir skarmalais apsikarščius 
moteriškė. Atsivariau aš ją į savo postą.

— Stok, stok, šausiu! — pasigirdo sargy
bos viršininko žodžiai.

Prie kapinių tvoros buvo sulaikyti keli kon
trabandininkai, kurie kvailę Dorę panaudojo 
pagąsdinti sargybinį, kad galėtų iš kapinių iš
gabenti ten paslėptą kontrabandą.

Kuopos vadas mane pagyrė už sumanumą, 
o aš tirpau iš gėdos ir tylėjau.

Tos nakties pergyvenimų niekam nepasa
kojau. Nors manęs bailiu niekas nevadino, bet 
ištikrųjų toks buvau. Kiek kartų po to teko 
stovėti tame poste, visuomet mane atlankydavo 
kapinių sargo žąsis ir ožiukas, kuriuos aš kuo 
turėdamas pavaišindavau. Tik kvailoji Dorė 
daugiau nebesirodė, nes ji buvo uždaryta į be
protnamį. Kristus ir Marija daugiau iš savo 
vietų nejudėjo, nes pirmąją naktį aš snaudžiau 
paskutinį kartą. Justas Tyla.

(KARYS)

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Avė. Cleveland/ Ohio s
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(Tęsinys iš pereito nr.)

DIDIS KUNIGAIKŠTIS KĘSTUTIS 
LENKŲ NELAISVĖJE

JUODOJO MARO PLĖGA 
VASARA ŽIEMĄ

1352 metai Lietuvoje buvo karų ir visokių 
nelaimių metai. Lietuviams šiaurvakariuose 
kariaujant su Vokiečiais ir jų talkininkais, Len
kijos karalius Kazimieras ta proga pasinaudo
damas, su kryžiuočiais padaręs taiką jis įpuo
lęs ėmė kariauti Lietuvių užvaldytus Ruduo
sius Gudus ir Podoliją. Lietuviams nebuvo 
kaip Lenkus suvaldyti, nes visos kariškos jie- 
gos buvo įtemptos kare su Vokiečiais, todėl 
Lenkai Gudų žemes Lietuviams paveržė.

Tais pačiais metais kilo maras, vadinamas 
Juoduoju maru. Tas maras pirmiausia atsira
do Azijoje, kur iškirtęs 15 milijonų Kinų, pas
kui Viduržemio pajūriu parėjo į Siriją ir Egip
tą, o iš ten Genuos pirklių laivai jį pargabeno 
į Europą, kur jis pirmiausia atsirado Italijoje, 
iš ten gi išsiplėtė į Prancūziją, Vokietiją ir An
gliją. Kryžiuočių talkininkai iš tų kraštų ke
liaudami kariauti Lietuvius, tą marą atnešė į 
Karaliaučių ir Danzigą, o iš čia jis perėjo į Lie
tuvą ir kitas šalis. To maro liga pas žmones 
apsireikšdavo unkštimu žarnų plonumose; li
goniai urnai susirgę po dviejų-trijų dienų krau
jais pravimę, pajuodo ir mirė. Nuo to ligonių 
pajuodimo maras ir buvo vadinamas “juodasis 
maras”.

Tą maro priežastį žmonės aiškinosi savo
tiškai: krikščionys manė kad tuom maru Die
vas juos baudžia už tai jog jie nepasiskubina 
kuogreičiausia pagonus

mažiau negu užpuolikai, todėl Lenkai Lietuvius 
greitai suvaldė, ir kunigaikšti Kęstuti paėmė 
nelaisvėn. Ir Vladimiro pilis Lenkams turėjo 
pasiduoti, tik vieną pilies komanduoto ją Liu
bartą vienas Gudas persirengęs Lenkų karei
viu, per sargybas slaptai išvedė, ir tokiu budu 
Liubartas išvengė nelaisvės.

Kunigaikštj Kęstutį Lenkai parsivedę užra
kino kalėjime, tačiau su juo elgėsi žmoniškai; 
nors tvirtai sergėjo, bet Kęstučiui pasižadėjus 
krikštytis, Lenkai juo pasitikėjo ir prie kalėji
mo sargybos beveik visai nelaikė. Tat Kęstu
tis 
go

nutykojęs tinkamą progą, iš kalėjimo pabė- 
ir sugryžo Į Lietuvą pas savuosius.
Sekanti metai, t. y. 1353 m., Lietuvoje bu- 

labai nepaprasti gamtos atžvilgiu. Pasitai- 
labai ankstyvas pavasaris, taip kad Sausio

vo 
kė 
mėnesi sužydėjo pievos ir visas vasarojas buvo 
atsėtas. Tačiau apie Sekmines užėjo žiema. 
Nors šalčių didelių nebuvo, bet sniego pridrėbė 
iki trijų pėdų, taip kad pribrendančius javus 
visus išguldė ir storai užklojo, žmonės labai 
nusiminė ir ėmė dejuoti kad tą metą nebus duo
nos ir vėl užeis badas. Kiti savo javų derliaus 
gailėdamiesi, virvėmis sniegą nuo jų braukė, 
tačiau po trejetui dienų sniegui nutirpus, nu
brauktieji javai arba išdžiuvo arba išaugo be 
grudų, o tie kuriuos palikta ramybėj, išaugo ir 
užderėjo taip kad tą metą žmonės grudus netu
rėjo kur padėti. Tai buvo stebuklingi metai 
savo brandumu, kokių niekas iki tol Lietuvo
je neatsiminė. V. S. Jokubynas.

(Bus daugiau)

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

kuogreičiausia pagonus Lietuvius apkrikštyti 
arba išnaikinti, ir todėl nežiūrėdami į maro pa
vojus visur telkėsi ir ėjo Lietuvius kariauti. Gi 
pagonys Lietuviai aiškinosi kad tuomi maru jų 
dievai juos baudžia už tai kad jie savo žemėje 
gyvenančius krikščionis toleravo.

Dėl tokių nuomonių daugel kur Lietuviai 
buvo pradėję net maištus kelti ir krikščionims 
keršyti, o Vilniuje minia užpuolus Gudų kuni
go Kruglec buveinę, tą kunigą užmušė, dėl ko 
kunigaikščio dvare buvo atsiradęs sumišimas, 
nes kunigas Kruglec buvo kunigaikščio Algirdo 
sekretorium, ir kunigaikščio žmonos Julijonos 
kapelionu. To kunigo relikvijos ir šiądien 
Vilniuje stačiatikių bažnyčios rūsyje, o kas 
sitiko su kilusiomis riaušėmis istorija apie 
nieko nesako, tačiau tenka dasiprotėsi kad 
kėjo pavartoti jiegą žmonių nuraminimui.

Ir tokiose liūdnose aplinkybėse, kada maro 
visur barkšojo, Lie- 
bet siaubė jos žeme- 
Algirdas ir Kęstutis, 
atsiginti jiegų jiems

yra 
at- 
tai 

rei-

krečiamų, žmonių lavonai 
tuvos neprieteliai nerimo, 
lę. Didieji kunigaikščiai, 
matydami kad nuo visų
trūksta, pasitelkė Krimo Totorius ir su tais už
puolė Lenkiją, kuriai pirmiausia atėmė paglem
žtą Gudiją, paskui nuteriojo visą Sandomyro 
apygardą ir paėmė visas Lenkų pilis, tik Lvovas 
arba Lembergas pasiliko jų rankose.

• Lenkijos karalius Kazimieras degdamas 
kerštu, pasitelkęs Vengrus puolėsi Lietuviams 
atimti Voliniją, ir užklupo Didį Kunigaikštį Kęs
tutį tik su vienu kareivių pulku taisant Vladi
miro pilį. Kadangi taip ūmo užpuolimo Lietu
viai nesitikėjo ir todėl mušin nebuvo pasirengę, 
prie to dar gi ir kariuomenės turėjo kelis kartus

PRANCŪZIJA (Europoje). Plotas — 550,- 
986 ketv. kilometrų (be kolonijų). Gyventojų 
— 39,870,000 (be kolonijų). Valstybės san
tvarka — Respublika. Sostinė Paryžius — 3 
milijonai gyventojų. Pinigai — Frankas.

PERSIJA (Azijoje). Plotas — 1,647,000 
ktv. klm. Gyventojų — 9,000,000. Valstybės 
santvarka — Konstitucinė monarkija. Sostinė 
Teheranas — 210,000 gyventojų. Pinigai — 
Tomanas.

PORTUGALIJA (Europoje). Plotas — 
91,944 ktv. klm. Gyventojų — 6,041,000. Val
stybės santvarka — Respublika. Sostinė Lisa
bona — 486,300 gyventojų. Pinigai — Eskudo.

KLYVLANDO advokatėliui, 
besislapstančiam po Elzės an- 
daroku, linkiu išlysti į viešu
mą, ir elgtis su teisių profesija 
taip kad nebūtų gėdos ne tik 
pačiam bet ir kitiems advoka
tams, tada nereiks jieškoti ki
tokių užsiėmimų ir nereikės 
kepurę užsismaukus bėgti 
tą gatvės pusę pamačius 
klijentą ateinant.

4/
KAIP MATOSI, bus

teisybė kad Lietuviai turės ei
ti išgelbėti Sovietų Rusiją nuo 
Suomių, — dėl to gal Maskva 
prisikalbino Lietuvą Į “apsi
gynimo” sutartį, o Lietuviš
kos kiaulės ir karvės tikrai iš
gelbės “visko pilnos” 
komunistus nuo bado, 
kva užsisakė Lietuvoje 
kiaulių už 12 milijonų 
pieno produktų už arti 
lijonų litų.

*•»«

kraštą, buvo paskirtas Vyriau
sybės Įgaliotiniu Vilniaus kra
štui. Kaipo Kauno burmistras 
su oficialiais vizitais ir tarp
tautinių burmistrų konferenci
jų proga yra lankęsis visose 
didžiosiose Europos sostinėse.

Nuo pat dabartinio Seimo 
pradžios yra Seimo narys (iš
rinktas iš Kauno rinkimų apy
gardos) .

Atskirai visuomenėje veiklo
je dalyvauja kaipo daugelio 
organizacijų pirmininkas, vak 
dybos narys, globėjas ar kitas 
pareigūnas.

Lietuvos Aidas paduoda se- 
l kančias žinias apie plačiai Lie
tuvos gyvenime žinomą asme
nį, Antaną Merkį, dabartinį 

(Lietuvos Ministrų Tarybos pir- 
i mininką:

A. Merkys yra gimęs 1887 
! mį Sausio 20 d. Bajorų sodžiu- 
1 je, Skapiškio parapijoje, Ro- 
! kiškio apskrityje. Eksternu 
Rygos Aleksandro gimnazijo
je yra baigęs vidurinį mokslą 
ir Dorpato (Tartu) universi
tete 

| tojo 
, įgijo 
• tete
; sės 
! yra 
| nės
116 
pulke.

Kilus Didžiajam 
vo mobilizuotas ir 
tarnauti geležinkelių 
danturoje. 1914-15 
geležinkelių komendantu Kau
no, Kaišiadorių ir Kėdainių 
nuovadose, o 1916 m. Kreic- 
burgo nuovadoje. 1917 metų 
pradžioje buvo perkeltas į Ru
munų frontą, kur buvo fron
to štabo kariuomens gabenimo 
skyriaus viršininko padėjėju 
ir Reny Benderų rajono gele
žinkelio' komendantu. Rusų ka
riuomenei ėmus irti ir kylant 
savosios kariuomenės organi
zavimo idėjai, suorganizavo 
Rumunų fronte buvusius Lie
tuvius karius-pirmunus.

Gryžęs į Lietuvą, savanoriu 
stojo į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę, kurios tarnyboje 
dirbo nuo 1919 m. Sausio 11 d. 
iki 1922 m. Lapkričio mėn.

Kaipo juristas, buvo pakvie
stas besikuriančios kariuome
nės juridinio skyriaus vedėju. 
Netrukus buvo pakviestas ir 
krašto apsaugos ' ministru. Juo 
buvo Nepriklausomybės pra
džioje nuo 1919 m. Balandžio 
16 d. iki Rugpjūčio 21 d., ir 
nuo 1920 m. Vasario 23 iki 
Birželio 19 d. Kaipo juridi
nio skyriaus vedėjas, vedė tei
sinį kariuomenės organizavimo 
darbą, ruošė ypatinguosius 
valstybės apsaugos įstatus ir 

Būdamas krašto apsaugos 
organizavo kariuome- 
su Nepriklausomybės 
Prieš pasitraukda- 

kariuomenės, KaunePERU (Pietų Amerika). Plotas — 1,355,- 
054 ktv. klm. Gyventojų — 5,550,000. Vals
tybės santvarka — Respublika. Sostinė — Li
ma, 228,100 gyventojų. Pinigai — Peru Svaras.

RUMANIJA (Europoje). Plotas — 294,- 
892 ktv. klm. Gyventojų — 17,500,000. Val
stybės santvarka — Konstitucinė monarkija. 
Sostinė Bucharestas — 600,000 gyventojų.

• SUV. VALSTIJOSE tik penkios valstijos 
turi gyventojų kurių daugiau negu pusė gyve
na ukėse; tai yra: North ir South Dakotos, Ar- 
kansas, South Carolina ir Mississippi.

• NUGRIEBTAS PIENAS naudojamas iš- 
dirbimui knypkių (guzikų). Chemikai tyrinę-

į ki-
savo

tikra

studijavęs teises. A’ukš- 
mokslo baigimo diplomą 
Kijeve, Kijevo universi- 
išlaikęs valstybinius tei- 

egzaminus. Taikos metu 
tarnavęs Rusų kariuome- 
177 Izborsko pėstininkų ir 
Malojaroslavo pėstininkų

karui, bu-| 
paskirtas 

komen- 
m. buvo

• DIDŽIOJO LONDONO gy
vūnų populiacija yra maždaug 
tokia: arklių apie 
vijų apie 9,000; 
18,000; avių apie 
apie 400,000, ir 
1,500,000.

40,000; gal- 
kiaulių 
6,000;
kačių

apie 
šunų 
apie

PAJ IEŠKOJIMAI

Generalinio Konsulato 
pajieškomi asmenys:
Mateušas, ir jo duktė 
dar ir pavarde Eitutis,

Klaipėdos 
prie Di-

| kt.
ministru, 
nę kovai 
priešais.
mas iš
buvo brigados vadu.

i Išėjęs į atsargą, kurį laiką 
j vertėsi advokatūra.
I kraštui prisijungus
I džiosios Lietuvos, buvo Aukš
tojo Įgaliotinio Klaipėdos kraš
tui A. Smetonos, dabartinio 
Respublikos Prezidento, sekre
torium. 1925 m. 
miesto tarybos 
1926 m. Gruodžio

kartu buvo pakviestas kraš- 
apsaugos ministru. Juo bu- 
iki 1927 m. Rugpjūčio 11 d. 
pareigų pasitraukęs ir išėjęs

Lietuvos 
New Yorke

AITUTIS
Ona, žinomi 
1930 m. gyveno Greenpoint, N. Y., 
vadinęsis Mike Aitutis. 
klauso turtas Lietuvoje.

BIRELIS Kazys, žinomas dar 
kaip Charles Baker, atvykęs 1913 
m., iki 1920 m. gyveno Milnor, N.D.

BATAITIS Juozas, dar nesenai 
gyvenęs Pittston, Pa.

DIRINGIS Jonas, kilęs iš Ilgši- 
lio k., Luokės vai., Telšių ap., at
vyko 1913 m. ir 1927 m. gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

KASPERAVIČIUS Adolfas, žino
mas dar ir pavarde Kasper, j Ame
riką atvykęs 1923' m. ir gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

KRIUČIUNAI, Pranas ir Anta
nas, iš Sintautų v., Šlamu k., šakių 
ap. Turimomis žiniomis jie gyve
nę ir mirę Brooklyn, N. Y., bet ne
žinoma kada. Jų likusio turto Lie
tuvoje sutvarkymui reikalinga mi
rimo metrikų ištraukos.

MASELIS Aleksandras, iš Puo
džium; k., Linkuvos v., Šiaulių ap., 
nesenai gyvenęs Brooklyn, N.Y.

PAKELTIS Baltrus, iš Užulanių 
k., į Ameriką atvykęs 1913 m. ir 
apsigyvenęs Chicagoje.

PAŠKEVIČIUS Kasperas, 
m. gyvenęs New Yorke.

PATAPAS Pranas, 1913 
venęs Brooklyn, N. Y.

RASIMAVIČIUS Kazys, 
konių k., Butrimonių v., Alytaus ap. 
1926 m. gyvenęs Amesturby, Mass.

ŠEKA1TIS Jonas, kilęs iš Biržų, 
atvykęs 1904 m. ir pradžioje gyve
nęs Philadelphia, Pa.

VAIDILA Kazys, iš Vaiguvos m., 
Raseinių ap., atvykęs prieš 38-39 
metus ir 1914 m. gyvenęs Wilkes- 
Barre, Pa. Jo jieško Kanadoje gv- 
venantis brolis Jonas Vaidila.

VARAŠKEVIČIUS Motiejus ir jo 
sūnūs Ignas, kurie 
New Yorke.

ZAKARAUSKAS 
gyvenęs Pottsville,

Jieškomieji arba 
tieji maloniai prašomi rašyti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

16 W. 75th St. New York City

Jiems pri-

Kazys, žinomas

tai
ne-
pa-

bolševi- 
saulė

iki 1929

m. gy-

iš Griš-

1934 m. gyveno 

Aleksandras,
Pa.

apie juos žinan-

PASKUTINIS POETAS po 
Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių sako:

Buvo gera kumpį ryti 
Per tų švenčių pietus, 
Ir ragauti skystymėlius 
Maišytus, ar kietus.

Bet, Dievuliau, mano bran
gus,

Kitas dienos rytą
Galvą skauda, šonai pučias 
Nervai suardyta.

Kitą metą, jei tik sveikas
Vėl švenčių sulauksiu, 
Tai aš savo valgomąją 
Palubėje padžiausiu!

SUOMIJA pasauliui parodė, 
jei Ruso bolševiko nosis 
raudonuoja iš gėdos, 
raudonuoja nuo šalčio.

ĮDOMU kaip gamta
kam neprelanki. Ana, 
Pavolgėje išdeginusi javus, o 
“žiema” dabar Suomijoje su
šaldė Rusų armijas.

BENDRO fronto linija eida
mi, musų kairieji sakosi inėję 
į socialistinį raistą, bet nauja 
Maskvine linija eidami jie ne
teks galvų ir nosių.

ĮDOMUS musų laikų krikš- 
čionys: per Kalėdas papeni ir 
apdovanoja visus pavargėlius, 
o paskui per visą ' metą vėl 
juos pamiršta.

SAKOMA, jau aštuoniose 
vietos Rusijos geležinkeliai su
eina su Vokietijos ir jais vežė 
Fricams aliejų ir javus. Bet 
mums regis įvyks tik pilsty
mas iš tuščiasios į dykąją, nes 
Rusai neturi ko parduoti, o 
Fricai neturi už ką pirkti.

“Dirvai” išsirašyti nereilda 
laukti pradžios metų—įdėkit 

i į laišką $2 ir “Dirva” lankys

būvo Kauno 
pirmininku. 

18 d. ketvir-

Daina girdėta Dirvos Naujų Metų Pasitikimo
Baliuje, Lietuvių Salėje, Gruodžio 31 d.:

tu 
to 
vo
Iš

DRULIA-DRULIA!

darni galimybes nugriebto pieno, kurio daugy- į atsargą pulkininko leitenanto
be turėjo būti sunaikinama, išrado kad iš jo 
galima padaryti rago stiprumo padarinį.

“MAISTO” skerdyklos ir mėsos gaminių fabrikas Tauragėje. Panašius fabrikus “Mai
stas”-''turi Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje.

parei-
pava-

kuri

laipsniu, buvo paskirtas minis
tro teisėmis Klaipėdos krašto 
gubernatorium, kuriose 
gose išbuvo iki 1932 m. 
sario.

Gryžęs iš Klaipėdos,
laiką kaipo juristas dirbo Val
stybės Taryboje, buvo jos kon
sultantu. Drauge vėl užsiėmė 
ir privačia advokato praktika. 
1933 m. pabaigoje Kauno mie
sto tarybos didele balsų dau
guma buvo išrinktas septyne- 
riems metams Kauno miesto 
burmistru. Atgavus Vilniaus

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

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

Vilnių mus vyrai traukė, 
gėlėmis visi jų laukė!

užspringo, nes daug norėjo,

Lietuviai Vilniaus ilgai lūkėjo, 
Bet jį atgauti diena atėjo —

Drulia, drulia, drulia-lia-lia-lia, 
bet jį atgauti diena atėjo.

Kada į
Ten su
Drulia!
Lenkai
Ir brangus Vilnius vėl mums parėjo! 
Drulia!
Hitleris šoko Lenkus užgauti, 
Ir jam su Anglais teko 
Drulia!
Stalin’s į Suomius kibt
Bet pats į kelnes gerai 
Drulia!
Amerikonai tai džiaugsmo rado, 
Nes daugiau darbo čia atsirado. 
Drulia!
Dirva daug metų jau sugyveno, 
Bet vis stipri dar, dar nepaseno! 
Drulia!
Visi jus Dirvą turit
Jeigu tik norit daug 
Drulia!
Lai gyvuoj Karpius,
Tegul sulaukia dar daug rytojų! 
Drulia!

kariauti.

susapnavo, 
jis gavo.

skaityti, 
išmanyti.

Dirvos “artojas”,

Rusijos 
Mas- 

riebių 
litų, o 
10 mi-

STALINAS dabar ir sapne 
dreba iš džiaugsmo kad Hitler > , , v 
ris ištiesė jam savo kruviną P', 
ranką. Jeigu butų prisiėję 
Maskvos carams kariauti
Hitleriu, šiądien Stalinas jau 
butų padavinėjęs Hitleriui ka- 
viąrą į stalą, kaipo Hitlerio’ lia- 
kajus.....

su

Supa Garba

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

Puikus veidui muilas 4 už 19c.

ANDREW A. YEAGER
Pharmacist

6602 Wade Park Avė.

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu
mų visokių periodų, ir uniformų, 
išnuomavimui veikalams; 
kų asmenų, 
prieinamas

KRAUSE
1025
CLEVELAND, OHIO

istoriš- 
vyrų ir moterų. Už 
kainas. (3)

COSTUMES, Ine.
Chester Avė.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Metodą,

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytoj'ui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-pigu 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-S 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS 
IŠ PIETŲ AMERIKOS

Peter Zebic,

Stipriausias 

žmogus 

pasaulyje 

išdirbystės 

savininkas

(No. 1) Vienatinis skystis kuris 
gydo Exzema, Dedervines, Atviras 
žaizdas, Atletiškas ir Užtrintas ko
jas, taipgi įvairius odos uždegimus, 

j Pasekmės i 10 dienai, ii’ išgydomos 
visiškai. (Amžius neribotas).

Virš 60,0t)0 patenkintų naudoto
jų Suv. Valstijose ir Kanadoje.

(.No. 2) Po to naudoti Cleanser, 
kuris atgaivina ir palaiko oda šva
rią. (Naudot 'abu, No. 1 ir No. 2.)

(No. 3) Hair Tonic nuo plikimo, 
pleiskanų,, aliejuotos odos ir sulai
kymui plaukų slinkimo. Duoda pui
kias! pasekmes. Garantuotas atau
ginti plaukus iki 45 metų amžiaus.

(No. 4) Rubbing Liniment — 
i 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) GENERAL TONIC and 
CONDITIONER.
tumo, vidurių 
Tinimui kūno, 
vaikams.

(Už vizitą

The Samson Tonic & 
Tea Company

I 1285 East 79th St. c Cleveland, O.

Nuo gasų, rukš- 
liuosavimui ir sustip- 

Rekomenduojąma ir

nieko neskaitoma)

Į



DIRVA

Br. Nekrašas Sutinka 
Koncertuoti

Clevelande apsigyvenęs mu
zikas ir dainininkas Bronius 
Nekrašas sutinka koncertuoti 
kitose kolonijose arba vietoje, 
jeigu bus pakviečiamas drau
gijų ar kultūrinių organizaci
jų. Kurie norėtų su juo susi
žinoti gali parašyti jam laišką 
Dirvos redakcijos antrašu: — 
6820 Superior Avė., Cleveland, 
arba: 603 E. 97 St., Cleveland, 
Ohio.

Lietuvių Demokratų 
Klubo Susirinkimas

Ateinantį ketvirtadieni, SAUSIO 
11 d., nuo 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Salėje bus laikomas metinis su
sirinkimas Liet. Demokratų Klubo, 
kuriame visi Lietuviai Demokratai 
prašomi būti, ypatingai tie kurie 
sutinka su Prez. F. D. Roosevelt’o 
šalies tvarkymo programų.

Bus svečių kalbėtojų, bus svars
tymas ateinantiems metams rinki
mo trečiam terminui Prez. Roose
velt’o, bus pavaišinimas visiems, ir 
taipgi bus rinkimas klubo valdybos 
ir komisijų.

Tas visi prašomi dalyvauti ir bū
ti aktyviškesni, kad neateitų vėl 
Hoover’o “prosperity”.

Klubo Valdyba.

AMERIKOS LIET. PILIEČIŲ KLUBAS - 
CLEVELANDIEČ1Ų TVIRTOVĖ

--- — I
bai daug nusiskundimų - prie
kaištų buk tai mes nesugebam 
remti savųjų, mes atšalę nuo 
jų, reiškia mes užmiršę obal- 
sį “Savas pas Savą”. Tas la
bai netiesa ! Mes eiliniai Lie
tuviai turime ir kitą obalsį ly
gų tam, “Savieji su Savais”, ir 
tuomet savas pas savą.

Mes suprantam jog geriau 
profesionalui maišytis tarpe sa
vųjų negu stovėti kryžkelėje ir 
laukti ten užklydusio klijento.

Taip pat mes matome savo 
biznieriams tą pačią pareigą 
su išlyga kad biznierius jaus
tųsi sąžiningai kuomet jis kei
čia savo prekes ant pirkėjo 
gryno pinigo. Jeigu mes visi 
prisilaikysim šių principų tai 
nors ir maža yra musų tauta, 
ir mažai musų yra Amerikos 
išeivijoje, vienok visi busim 
stiprus ir pasekmingi šioje mu
sų naujai pasirinktoje tėvynė
je, po Amerikos vėliava, kuri 
suteikė mums j 
teises kaipo šios 
miems piliečiams.

Musų ateivių 
diena po dienai, 
aišku kad reikia

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas tai vienintelė Clevelan
de Lieutvių organizacija, kuri 
prilaikys mus visus vienybėje 
jo Amerikos žvaigždėta vėlia- 

A. Padegimas.

Mes Clevelando Lietu viai 
esam dar ant tiek laimingi kad 
turime vieną čarteriuotą drau
giją kuri jau gyvuoja virš 20 
metų. Tai yra Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas.

Tiesa, yra ir pora kitų drau
gijų bei kuopų kurios dar il
giau gyvuoja ir yra mums la
bai reikalingos ir naudingos, 
bet jos yra frakcijų sistemoje 
vienokio.ar kitokio įsitikinimo.

Bet Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas yra suorganizuotas 
tokioje stiprioje formoje kame 
nėra jokių frakcinių skirtumų, 
ir čia griežtai draudžiama už- 

• gauti ar paliesti keno nors įsi
tikinimus ar jausmus. Musų 
visos kitos pašalpinės draugi
jos likvidavosi ir mes Cleve- 
ląndo Lietuviai likome beveik 
tuščiom rankom. Kitose kolo
nijose kad ir mažesnėse kaip 
Clevelandas dar gyvuoja pana
šios draugijos, reiškia jie lai
mingesni už mus.

Bet mes Clevelandiečiai ne
turime nusiminti ir vien tik 
pasivesti savo likimui. Mums 
irgi yra išeitis, tik reikia mums 
turėti noras ir geras susipra
timas.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas riša mus visus į vieny
bę, per kurią palaikysime ir 
Lietuvių salę. Lietuvių salė 
yra tai musų monumentalis pa
statas, kuriame mes visi jau
čiamės kaip savo namuose.

Mes eiliniai darbininkai tu
rime savo tarpe visokio luomo 
žmonių. Ypatingai musų pro
fesionalų, musų biznierių (ver- 

, telgų) visų yra lygi pareiga 
1 maišytis Lietuvių visuomenės 
tarpe. Tiesa, mes gauname la-

prieglaudą ir 
i šalies ištiki-

eilės retėja 
Mums labai 

vienybės.

va.

JIEŠKANT1EMS 
PILIETYBĖS

ARENA

SONJA HENIE
Clevelande Sausio 9.-13

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

i«
TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

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

Moterų Sąjungos 36 kp 
Darbuotė

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. ČiutelS 
savininkai.

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

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.

Daugybė Lietuvių vis jieško 
sau pirmų pilietiškų popierų. 
, Dirvos agentūra pagelbsti 

išpildyti aplikacijos blankas ir 
surasti laivų vardus ir įvažia
vimo dienas. Bet pačiam pilie
tybės j ieškotojui štai kas rei
kia padaryti:

1. Gauti sau blanką iš fe- 
deralio biuro, Room 435, sena
me pašte.

2. Turėti dvi fotografijas 
tinkamas tam tikslui (fotogra
fui reikia pasakyti kam foto
grafijos reikalingos).

Vedusieji vyrai ar moterys 
turi žinoti:

1. Vyro arba moteries gimi
mo metus ir vietą;

2. Vyro arba moteries Ame
rikon įvažiavimo dieną, mėne
sį, metus, ir kuriame mieste iš 
laivo Amerikoje išlipo;

3. Savo vestuvių dieną 
metus;

4. Vaikų gimimo dienas 
metus.

Kurie manot j ieškoti sau 
lietybės popierų, išsikirpkit šį 
paaiškinimą ir atlikit viską kas 
pasakyta.

• MIESTO biednuomenės šel
pimui pinigų parūpinta dve
jetui mėnesių, apie milijonas 
dolarių. 

Žavėjanti Sonja Henje, pragarsė
jus pasaulyje ledo čiuožinėtoja ir 
laimėtoja Olimpiškų čampionatų, 
atsilanko Clevelande penkių vakarų 
pasirodymui puikiame naujame ledo 
perstatyme, kas prasidės antrad., 
Sausio 9 iki Sausio 13 d., Arenoje.

Ji buvo čia ir pernai, tačiau šis 
jos perstatymas yra naujas, nema
tytas, labai puikus.

Komuanija šiuo kart yra didesnė 
negu kitados; dalyvauja 160 Holly- 
woodo gražuolių ir čiuožinėjimo 
čampionų. Veikalas užima pustre
čios valandos laiko.

Kainos yra prieinamos, ir dabar 
jau galima pirkti bilietus Arenoje, 
3700 Euclid avė., Cleveland.

Gruodžio 16 d. surengtas 
Moterų Sąjungos 36 kp. korta- 
vimo vakaras S. Mudrauskie- 
nės namuose gerai pavyko. Ge
rą dalį svečių sudarė pp. Mud- 
rauskų kaimynai. Svečiai gė
rėjosi pp. Mudrauskų moder
nišku namu, puošniais rakan
dais ir gera tvarka. Darbščios 
sąjungietės vaišino svečius už
kandžiais. Suruošime .šio va
karėlio daugiausia darbo įdėjo 
komisijos pirmininkė Ant. Zi- 
nienė, taipgi dirbo ir dovanas 
davė S. Amšiejienė, Julė Sa- 
lasevičienė, pati namų šeimi
ninkė S. Mudrauskienė, K. Ma
gilienė, P. štaupiene, kuopos 
pirmininkė P. Šukienė ir kt.

NAUJA VALDYBA. M. S. 
36 kp. valdyba, po ilgos ir sėk
mingos darbuotės, visa atsisa
kė, išskyrus finansų raštinin
kę p. Kundrotienę. Nauja val
dyba susideda iš šių: pirminin- 

A. Miliauskaitė, vice pirm. 
Mačionienė, nutarimų rast. 
Mudrauskienė, 
Kundrotienė;

; iždo 
ir K.

kė
J.
S.
P.
Magilienė;
Mačienė 
korespondentės P. štaupiene ir 
,S. Mudrauskienė; dvasios va
das Kun. Angelaitis.

P. štaupiene.

finansų rast, 
iždininkė K. 

globėjos Ona 
Miliauskienė;

ir

ir

pi-

LANKĖSI DETROITE
Per naujus metus, vietiniai 

Jurgis Mačys su žmona, Vikto
ras Andersonas su žmona, Po
vilas Šukys ir Ona Dovidenkai- 
tė lankėsi Detroite pas Mačio 
ir Andersonienės seserį, Ta- 
landžius.

visokį avalai
Vyrams — Moterims — Vaikams

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

Aš esu Romos Katalikas ir 
Patogi vieta Lietuviams at- 

a valus.

LOBIS
641 0 St. Clair Avenue

MAYER
Cleveland

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

MOTERIŠKŲ VAIKAMS IR VYRAMS 
DĖVĖJAMŲ REIKMENŲ 

Linkime Jums Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

ANTON ANZLOVAR 
6202 St. Clair Avė.

JACK’S MARKET
6601 Wade Park Avenue

ŠVIEŽIA MĖSA — VAISIAI — DARŽOVĖS 
KEPTUVĖS DALYKAI

Mes Specializuojame daryme Naminių Dešrų. 
Kainos pas mus žemos.

I

c

JOHN 6. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

WADE PARK MEAT 
MARKET

6612 Wade Park Avė.

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

valgomų reikmenų.

I.

DĖKOJA CLEVELANDUI
Jonas Brazauskas gavo laiš

ką nuo J. J. Bačiuno, iš Tabor 
Farm, Sodus, Mich., kuriame 
rašo matęs Dirvoje SLA. 14 
kuopos centro valdybos nomi
nacijų pasekmes, dėkoja Cle- 
velandiečiams už gerą pasiro
dymą balsuojant už tautinės 
srovės kandidatus.

Gaukit Savo Gimimo 
Metrikus

Daugeliui darbininkų reika
linga įvairiems tikslams gimi
mo metrikai. Toliau jie bus 
dar reikalingesni, gavimui pen
sijų ir tt.

Skubėkit rašyti į Lietuvą į 
savo gimines kiekvienas ir pa
prašykit kad išimtų ir prisių
stų jums gimimo metrikų nuo
rašą.

• OHIO valstijos žmonės iš
gėrė per Kalėdas tiek degtinės 
kad joje galėtų paplukdyti ka
rišką laivą. Kalėdoms išpirko 
degtinės už $2,714,673. Nau
jų Metų pasitikimui išpirkta 
dar už daugiau.

• FEDERALĖ valdžia perei
tais metais Ohio valstijoje vi
sokiems veišiems darbams iš
leido $324:973,870.

Cleveland
Crust Company

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO GRUOD. 3CV 1939

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose ________________
United Statės Government obligacijos, tiesiogi-

nos ir garantuotos ___ '____________________
Statė, Municipal. ir Kiti Bondsai ir Investmen-

t’ai, kartu ir Stock Federal Reserve Banke, 
be Rezervų _______________________________

Paskolos, Diskontai ir Palūkos, be Rezervų___
Bankiniai Namai (įskaitant invcstmentus ir ki

tokį turtą netiesioginai bankinius namus)___
Kitoks Nejudamas Turtas (įskaitant investmen- 

tus ir kitokį turtą netiesioginai reprezentuo
jantį kitą nejudamą turtą) be Rezervų_____

Kitoki Šaltiniai _______4.____ ________________
Kustomeriams Atsakomybė už Palikimus Atlik 

tus šio Banko ___________ _____ ____________

138,741,915.01

108,148,065.09

10,015,606.40
131,770,476.30

6,441,088.11

7,625,609.28
2,075,324.41

179,882.89

/

Viso 404,997,967.49

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ____________ _ $13,492,000.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą) 
Kapitalo Stock ---------- -------- _

yiso ______________
ir Nedalinti Pelnai
Netikėtinumams

13,800,000.00

v

NAUJAS COUNTY 
CLERK

Leonard F. Fuerst užėmė 
vietą antradienį kaipo Clerk of 
Common Pleas Court, kuri li
ko tuščia kai buvęs to ofiso 
vedėjas John J. Busher pereitą 
rudenį tapo išrinktas teisėju į 
Municipal Court. Fuerst 
navo vyriausiu jo padėjėju 
pastarus septynis metus.

J JIPPODROMJ7Į

Perviršis
Rezervas 
Retirement Fund Kapitalo

Notoms ir Nuošimčiams iki
Vasario 1, 1940 _________

5,185,314.93
294,676.63

395,949.47

$ 404,997.967.49

\

33,167,941.03

tar- 
per

• NAUJŲ METŲ diena 
met buvo šalčiausia negu 
da buvo per pastarus 10 metų

Šaltis Clevelande prasidėjo 
Gruodžio 22 d.2 prieš Kalėdas, 
bet vis buvo be sniego. Snig
ti ir dar labiau šalti pradėjo 
Gruodžio 27 d.
Clevelandas sutiko naujus me

tus gana linksmai, ūždami ir 
baliavodami įvairiose užeigose, 
valgyklose, viešbučiuose ir sa
lėse žmonės ūžė beveik visą 
naktį.

• CLEVELANDO trafiko ne
laimėse 1939 metų bėgiu žu
vusių skaičius buvo 14.6 nuoš. 
mažesnis negu 1938 metais. 
Tuomi Clevelandas tapo “sau
giausias Didelis miestas Ame
rikoje 1939 metais”. 1939 m. 
trafiko mirčių skaičius pasie
kė 111, arba 19 mažiau negu 
1938 metais.

Clevelandas tikisi vėl gauti 
nacionalę dovaną už sutaupymą 
daug gyvasčių gatvėse. Dova
ną gavo pernai.

Prie dovanos gavimo dar yra 
viena sąlyga: asmenys kurie 
buvo sužeisti trafike 1939 me
tais jeigu mirs iki Sausio 15 
d. bus priskaityti į 1939 me
tų žuvusiųjų eilę.

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

Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —
rišuliaisParduodama ^vežimais arba

K O M E R
Wood & Coal Company 

(Lietuvis) 
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

šy- 
ka-

Palieka dar Savaitei
“The Hunchback of Notre Dame” 

turėjo tokį pasisekimą pirmą savai
tę rodymo Warner Bros. Hippodro
me Teatre kad ta pati filmą palie
kama dar savaitei laiko, pradedant 
šeštadieniu, Sausio 6.

Tai puikus filmoje atvaizdavimas 
garsaus rašytojo Victor Huero vei
kalo, kuriame Charles Loughton 
vaidina vadovaujamą rolę. Dalykas 
dedasi viduramžių Paryžiuje, kurio 
suvaidinimui pastatyta labai daug 
žymių artistų.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Z. Marušauskienė 
Petronėlė Petravičiūtė 
Nauj. Romuva , '
Žiežmarių klebonas 
Ant. Mozuraitis 
Jieva Valaitienė 
Liškiavos klebonas 
Palėvenės klebonas
Rabinų Sem., Kaunas."

Kreipkitės vėl

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

šios

!

DEPOZITAI
Pareikalavimui ____________
Ilglaikiniai _______________

. Eštate Trust Department
(Preferred) ___________ '___
Corporate Trust Department
(Preferred) ___________1__

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc.
Kitokia Atsakomybė _____ ,_______
Costuinerių Pavesti Atlikimai

Viso

172,233,966.45
176,278,199.89

16,274,898.17

368,129,230.56

1,364,363.75
2,156,549.26

179,882.89

United Statės Govemment Obligations ir kitokis turtas api
mantis $14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
£ru’sto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija Įstatymai.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

6

i'imiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiHiiiisiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt
$20.00
$10.00 
$5.00 
$5.00 
.$2.50 
$2.50 
$2.00 
$2.00 
$2.00i

Wynne’s Odos Mostis
nuo ECZEMA

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

AVynne-MarshalI Prod. Co.
5613 Curtiss Avė. HE. 8588

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

WETHERED’S BAKERY 
7022 Superior Avė.

Major Confectionery
1370 EAST 65TH ST.

Linki Lietuviams draugams 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

1940 METŲ!
/

| APDRAUDOS REIKALE I
Mes esc%n 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 (flire-monus).
P. P. MULIOLIS J

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvišką Real Estate
ir Apdraudos Agentūra =

: 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
:dimiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim7
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Dental Platės.
10 15 20

o

Weeks to Pay

M

O

X-Ray
Bridges

• Fillings
• Extractions

Platės Repaired 
While You Wait

I

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Dentist
HEnderson 3157
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aujas Artisto Kalašnikovo Pieštas Portretas

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

Visi be

New

New

i

kuri su 
500,000 

statybos 
prekybi-

didžiosios 
organizaci- 
įpareiguos

jau apie milžiniš- 
naštą aprūpinti 

ir valgiu

riiiirinim

PASIKEITĖ MAŽEIKIŲ APSKRITIES 
VEIDAS

ir^nrrinnr

žydų Federacija

APSKRITIES
BĖS 20 METŲ DARBAI
1915-1918 m. Vokiečių oku

pacinė valdžia Mažeikių apskri
tį buvo padalinus į du kreisus: 
Akmenės ir Sedos.

Mažeikių apskrities savival
dybė įsikūrė 1918 metų pabai
goje ir vadinosi Sedos apskri
tis ir visos jos įstaigos išbuvo 
Sedoje iki 1919 metų rudens. 
Tų metų Rugsėjo mėnesį Sedos 
apskrities komitetas buvo pa
vadintas Mažeikių apskrities 
valdyba ir buvo perkeltas į Ma
žeikius.

SAVIVALDY- ; ha nuosavos žemės, žemės pri- 
i pirkta todėl kad prieglauda 
galėtų geriau verstis iš savo 
ūkio, kad mažiau reikėtų jai 
pridėti lėšomis.

1938 m. įsteigta devyni svei
katos punktai. šiais metais 
užbaigta statyti didelė pustre
čio aukšto ligoninė, 
įrengimu kainavo per 
litų. Prie ligoninės 
prisidėjo ūkininkai,
nininkai ir valdžia pašalpomis 
bei paskolomis. Ligoninė įren
gta pagal paskutiniųjų laikų 
patobulinimus. Turi dvi ope
racines su specialia elektros 
lempa, nedarant šešėlio. Mo
dernią sterilizacijos kamerą ir 
kitus įrengimus.

ŠVIETIMAS
Jau 1918 metų pabaigoje ap

skrities komitetas pradėjo ati
daryti pradžios mokyklas. 1920 
metais jau buvo 57 mokyklos 
su 78 mokytojais. Dabar yra 
74 pradžios mokyklos.

Kadangi apskritis susideda 
iš 80,000 gyventojų Jai viena 
mokykla tenka apie 198 gyven
tojų.
savivaldybės iniciativa buvo 
atidarytos Mažeikių ir Sedos 
progimnazijos. Dėl labai rei
kalingų kitų kapitalinių staty
bų, naujų mokyklų tepastatyta 
tik 12, iš kurių Mažeikių, Ak
menės ir Viekšnių didelės ir 
moderniškos.

7

Išimties Kviečiami i Ryžtingą Talką
Vilniečiams

E. George Lindstrom

sis artisto Basil Kalašnikovo pieštas portretas yra vienas ii 
eilės jo daugelio Clevelande atliktų darbų, kurie dabar yra iš
statyti Fenu Kolegijoje. Kalašnikov yra Rusas artistas, pabėgęs 
nuo Rusijos revoliucijos, pačioje jos pradžioje, ir per Kiniją, Ja
poniją ir Honolulu atvykęs į Ameriką 1918 metais. Clevelande 
jis apsigyveno 1936 metais. Jis turi piešimo studiją 11212 Milės 
avenue, telefonas DI. 0266.

Ė. George Lindstrom, 1462 Rosewood avenue, Lakewood, gimęs 
Švedijoje, Amerikon atvykęs jaunas vaikas ir pradėjęs dirbti 
spaustuvėje Oil City, Pa. Nuo to jis pasiekė laikraštininko kar
jerą. Jis yra pažymus rašytojas ir dabar spaustuvninkas Cleve
lande. Čia gyvena nuo 1905 metų.

VAIZBOS BUTU KO 
OPERAVIMAS SU 

EKONOMINIU 
CENTRU

/

Arba pašalpas galima siųsti 
senu ir įprastu budu per Lie
tuvos Konsulatus ir per Lith
uanian Legation, 2622 — 16th 
St, N. W, Washington, D. C.

Kadangi reikalas yra dide
lis ir skubus, kadangi Vilniu
je žiema yra pačiame smarku
me ir kadangi nėra galimybės 
kreiptis su atskiru laišku ir at
skiru prašymu į kiekvieną A- 
merikos Lietuvių organizaciją. 

I klubą ar draugiją ar į kiekvie- 
j ną asmeniškai, tai šiuomi pa- 
i tiekiu Jums per Jūsų spaudą 
i Jūsų maloniai atidai šį Vilni- 
| pos Lietuvių šelpimo reikalą ir 
meldžiu visus ir kiekvieną vi 
sese Lietuvių kolonijose, ypač 
draugijų viršininkus, neatidė
liojant sudaryti bendrus vie
tos komitetus Vilniaus Krašto 
gyventojams sušelpti.

Tikėdamas kad 
Amerikos Lietuvių 
jos iš savo pusės
savo skyrius šį istorinį darbą 
paremti ir kad tas artimo pa
galbos darbas jau pasieks vir
šūnės Vasario 16-tai 1940 be
siartinant, linkiu energingos 
ir pasekmingos talkos su tuo 
įsitikinimu jog tokia talka su
stiprins Lietuvos nepriklauso
mybės pamatus ir užtikrins 
linksmesnę ir laimingesnę at
eitį.

Tos draugijos ir draugijos ir 
pavieniai labdariai, kurie jau 
atnešę savo dovanas, jau įsi
traukę į labdarybės darbą, te
būna mums visiems pavyzdžiu.

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Atstovas.

Washington, D. C. 
1939 m. Gruodžio 28 d.

Prasidėjus Amerikos Lietu
vių Ekonominio Centro pagy
vintam veikimui, keletas Lie
tuvių Vaizbos Butų taip pat 
sukruto aktyviau veikti savo 
kolonijose ir daugiau bendra
darbiauti su Ekonominiu Cen
tru.

Pirmutinis keletos Vaizbos 
Butų aktyvus bendradarbiavi
mo žygis buvo tai pasiuntimas 
delegatų į Ekonominio Centro 
suvažiavimą New Yorke Rug
sėjo 11 d. Dalyvavo delegatai 
nuo šių Vaizbos Butų:

Brooklyn, N. Y.,
Long Island, N. Y.,
Chicago, Illinois,
Cleveland, Ohio, 
Pittsbųrgh, Pa., 
Netvark, N. J„ 
Waterbury, Conn.
Prie to, dalyvavo Amerikos 

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Draugija, kaipo viena platesnio 
masto Amerikos Lietuvių Eko
nominių organizacijų.

Sekantis žingsnis yra tai su
sirišimas visų Vaizbos Butų su 
Ekonominiu Centru.

Pittsburgho Vaizbos Butas 
buvo pirmutinis padaryti tą 
žingsnį, paskirdamas Ekonomi
nio Centro reikalų vedimui, 
$20. Laukiama kitų veiklių: 
Vaizbos Butų prisidėjimo.

Taipgi pasitikima kad tuoj 
atgis ir susitvarkys veikti ir ( 
tie Vaizbos Butai kurie iki šiol 
snaudė arba nematė reikalo: 
veikti savo kolonijoje nei ben
dradarbiauti ■' su Ekonomini u 
Centru.

Toliau, labai pageidautina: - -------- - - .—<=>--- ,r.
. , ' . šio 10, 1870 m., kuomet John D. per kurią korporacija atliko daugykad susinstų su Ekonominiu Rockefeller '̂ William Rockefeller, ’ ......................
Centru Amerikos Lietuvių A d- ?eiįry M- Flagler, Samuel Andrews 
vokatų Dr-ja, Amerikos Lietu
vių Daktarų Dr-ja ,iri kitos 
profesionalų organizacijos.

1 Nekalbant 
ką Lietuvos 
pastoge, drabužiais 
apie 100,000 atbėgusių iš Len
kijos (tą naštą kiek nors pa
lengvina ir Amerikos Raudo
nasis Kryžius ir Commission 
for P'olish Relief, Ine.,
Yorke, taipgi ir Jewish Joint

i Distribution Committee,
’ Yorke), dar yra kita skaudi ir 
neatidėliotina problema — tai 
pačių Vilniečių gyventojų, Lie
tuvių, žydų ir kitų šelpimas, 
ypatingai šios žiemc-s laikotar
piu.

Lietuvos
(Bronx, N. Y.), jau darbuoja
si išsijuosę ir ketina surinkti 
apie 100,000 dolarių saviškiams 
pagelbėti. O Vilniečių Lietu
vių pašalpos klausimas tebėra 
atviras- ir beldžiasi ir į musų 
duris, kaip beldžiasi į duris vi
sos Lietuvos gyventojų.

Tam tikslui Lietuvoje tapo 
atgaivintas Vilniaus Geležinis 
Fondas ir aukas tam fondui 
galima siųsti tai į Kauną, tai 
į Vilnių (netrukus po Naujų 
Metų Amerikos paštas pradės 
priimti Money Orders ir sta
čiai į Vilnių). Lietuvoje yra 
sudaryta ir kita visuomenės 
organizacija, specialiai netur
tingiems Vilniaus Lietuviams 
ir kitataučiams šelpti. Yra tai 
Vyriausias Komitetas Vilniaus 
Kraštui Remti. Komiteto bu
veinė tuo tarpu yra: Duonelai
čio gatvė, 9a, Kaune, bet Ko
mitetas turės netrukus pasto
vų adresą ir Vilniuje.

Tas Vyriausias 
Vilniaus Kraštui

j atidaręs savo einamas 
tas (checking accounts) 

i Kauno bankuose:
žemės Bankas,

Sąskaita Nr.
Bankas *
Sąskaita Nr. 12220

Kooperacijos Bankas, 
Sąskaita Nr. 7247

Reiškia, Amerikos Lietuvių 
Draugijos ar atskiri asmenys 
gali siųsti ar per savo banką, 
ar per U. S. paštą pinigines 
pašalpas adresuodami pavyz
džiui taip:

V. Komitetas Vilniaus 
Kraštui šelpti 

žemės Banko Sąskaita ■ 
Nr. 2764, 

Kaunas, Lithuania.

Viekšnių stoties su 
buvo padaryta 3 ki- 
plento, o sujungiant 
su Mažeikiais pada-

SUSISIEKIMAS
1933-4 metais apskrities sa

vivaldybės prisidėtu darbu me- 
degų paruošimui ir lėšomis su
jungimui 
miesteliu

1921 metais apskrities ’ lometrai
Tirkšlius 
ryta apie 3 klm. plento, nes 
Tirkšlių kryptimi sueina 
tyni vieškeliai.

Per tą laiką pravesta > 
naujų kelių ir ištiesinta 
vieškelių. Keliai taisomi 
sava mašina. Pirmos ir

SOCIALINIAI REIKALAI
1923 metais pastatyta laiki

na ligoninė . 
atitinkamų 
1928 metais 
dybė miesto 
trečio 
namus.
įrengė vaidinimams bei susi
rinkimams salę, atidarė savo 
vaistinę su 50,000 litų kapita
lu, o kiek vėliau įrengė ir nuo
savą kino teatrą, kuris dabar 
vienintelis Mažeikiuose. 1930 
m. savivaldybė nupirko Dabi
kinės dvaro centrą 
litų. Atitinkamai 
ir atremontavus, iš 
vo perkelta vaikų 
su 23 auklėtiniais.
j e

Nesant bent kiek 
įstaigai patalpų, 
apskrities savival- 
centre pirko pus-

aukšto gerus mūrinius 
Juos atremontavus, 

vaidinimams bei 
atidarė

šio-
1.00 

dar-
Ga-

už 120.000 
pertvarkius 
miesto bu- 
prieglauda 
Dabar

prieglaudoje talpinasi 
auklėtinių, čia yra vaikų 
želis ir pradžios mokykla, 
besnieji auklėtiniai leidžiami
gimnazijom kiti mokomi ama
tų. 1938 m. preglauda dar 
pripirkta per 40 ha žemės ir 
dabar prieglauda turi per 60

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

1155 East 79th St.

laiš- 
sei- 
prie

• NELAIŽYKIT!
$ Daugelis siųsdami 

<• ke pašto ženklus, 
lėja juos ir lipina
laiško viduje, manyda
mi kad iš užlipdyto 
voko ženklai pradings. 
Siunčiant pašto ženk
lus visada įdėkit juos 
į laišką neaplaižytus, 
jie iš užlipyto voko ne- 
iškris, ir nereiks su
plėšyti ženklelio ban
dant paliuosuoti nuo 
popierio kur jie prilip
dyti.
Dirvos Administracija.

sep-

daug 
senų 
nuo- 

1 an
tros rūšies vieškeliuose pasta
tyta geležiniai kilometriniai 
stulpai.

Kadangi 
kritį teka 
upė Venta, 
kų, tai kasmet teko statyti po 
tris-keturis įvairaus 
tiltus, kas sudaro 
ir darbo.

Tiltai daugiau 
mišrios 
statyti 
tiltų.

per Mažeikių aps- 
didžioji Žemaitijos 
kuri turi daug j ta

STANDARD
SAVO

OIL COMPANY OF OHIO
70 METŲ SUKAKTUVES

MINI

didumo 
daug išlaidų

medegos. 
keletas ir

bu vo daromi 
Bet teko pa- 
gelžbetoninių

Ūkio

Komitetas 
Remti turi 

sąskai- 
šiuose

2784

Dalyvaujant apie 
,kų jos svečiais, rr" 
Co. of' Ohio minės 
:kąktuves eile šešių 
atsibus keturiuose 
miestuose.

labai pageidautina . ši kompanija buvo įsteigta Sau-

; 5,000 darbiniu- Palengvą 
The Standard Oil I industrijoje, 

savo 70-tas Su- | o f Ohio 
banketų, kurie j rinkas iki 
šios valstijos | leunio industrijos globotoja.

71

jau visas ■
Akmenės visai bai- 

Kitų miestelių cent- į

MIESTAI
Mažeikių miestas turi 

gatvę, kurių ilgis per 25 kilo
metrus. Išskiriant vieną, visos 
centrinės gatvės išgrystos. Sa
vivaldybė išgrindo ir didžiulę 
turgavietę.

Ylakių miestelis 
išgrystas. 
giamas.
rai taip pat išgrysti.

Prie miestelių grindimo taip 
pat apskrities valdybai teko 
prisidėti. Miestelių ir bažnyt
kaimių planavime taipgi daug 
padaryta. Jų planavimo dar
bas jau eina prie galo.

Pereitais metais per miesto 
centrą pravesta kanalizacija 
apie 2 klm. ilgio ir nuo gele
žinkelio stoties per miesto cen
trą vandentiekis. Šie darbai 
atsiėjo apie 100,000 litų.

NAUJI PLANAI
Atlikus reikalingiausias 

tybas,

SKAITYKIT
VIENYBĘ

i

i

sta- 
apskrities savivaldybė 

tolimesniame savo darbų pla
ne pirmoje eilėje turi mokyk
loms namų statymą, jų baldais 
ir kitkuo aprūpinimą. Nors 
dabar apskritis turi visai ge
rus kelius ir tiltus, kuriais drą
siai kursuoja visos susisiekimo 
priemonė, tačiau apskrities sa
vivaldybė yra nusistačius tuos 
kelius gerinti, statyti naujus 
tiltus ir patogesniam susisie
kimui nutiesti naujų kelių.

Iš viso ko matyt kad apskri
tį tvarko energingi ir sumanus 
šeimininkai. (L.A.)

Smulkios Žinutes
Lietuvių Piliečių Klubas 

vo susirinkime išrinko 1940 
valdybą, kurion ineina i

©VIENYBĖ — seniausias ir Į 
geriausias Lietuvių laikraš- i 

tis Amerikoje, einantis 52 me-1 
tus ir antrus metus populiariu i 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

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

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

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

.11 m i n i n 11 ? n l• I------ —----
■
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NAMŲ TAISYMAS Į|
KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko. gi

• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 5 

Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui. |
HOME OWNERS SERVICE |

E 6804 Whitnev Avę. Phone HE. 3842 g
S Joseph Graff, Lietuvis amatninkas. SJĮ 
rtHiiimmmiiHmmmimmmBmmiimimmnimimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiHi?

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi
lankyki! asmeniškai.

6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio

frurriim nu hmiii ■rirrnnn

&

sa- 
m. 

valdybą, kurion ineina šie: 
Pirmininkas — N. Trumpaitis, 
vicė pirm. — P. Jurgelis; už
rašų rašt. — J. Kirtiklis; fi
nansų rast. — A. Zapereckai- 
tė; iždininkas — J. Dominikai- 
tis; iždo globėjai — O. Kirtik- 
lienė ir V. žintelienė. Klubo 
gaSpądoriai A. Rudis ir J. No
vickis. Tvarkdariu mitinguose 
—■ M. Andruškevičius.

Reikia pažymėti kad klubas 
įsigijo sau Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas, ir kartu su kito
mis vietos Lietuvių draugijo
mis paminės Lietuvos nepri
klausomybės 22 metų sukaktį 
Vasario mėnesi.

Antanas Mockevičius švenčių 
l laiku atlankė savo gerus drau- 
I gus farmęrius B. Stelmokus, 
| palei Lima, Ohio.
j Per šventes, pas savo tėve- 
i liūs A. Bernotavičius atsilan
kė jų abu sunai vaistininkai, 
Antanas i-r Alfonsas, kurie da
bar gyvena Youngstownę. At
vežė tėvams Kalėdų dovanų.

Pas Petronėlę Kubilienę per 
Kalėdas svečiuosna atvažiavo 
jos mirusio vyro brolis, Pijus 
Kubilius, iš St. Clair, Pa. Tik 
pribuvęs, tą pačią dieną stai
ga apsirgo ir turėjo atsigulti 
ligoninėje, 
operacija.

Garnys 
dzienę (Bernotavičiutę) ir per 
Kalėdas jai ir jos vyrui paliko 
dovanų gražią dukrelę.

Antanas Gribas, A. Bukolie- 
nės sūnūs, įstojo į Suv. Vals
tijų kariuomenę, tapo paskir- 

> tas prie artilerijos San Fran- 
; cisco, Kalifornijoje. Jis rašo 
I į savo tėvams kad savo tarnyba 
Į yra patenkintas ir kad jam 
; ten patinka būti. Kalnas.

kur jam padaryta 
Ligonis sveiksta.

atlankė Oną Bu.r-

B

stiprėjant jo 
The Standard 

praplėtė savo veikimą 
patapo pasaulinė petro- 

Nuo 
| to r.yioita orie sudarymo The Stand- 
1 ard Oil Company of N«w

bę savo pra plitusių darbų.
1911 metais kuomet ta korpora

cija buvo išardyta, The Standard 
Oil Company of Ohio vėl tapo sąvi- 
stovė korporacija, be jokit? ryšių 
su kitomis Standard Oil kompanijo
mis visoje šalyje.

Prieš tai, tačiau, jau automobilis 
tapo svarbus sunaudotojąs gasoli- 
no ir šios kompanijos prekiavimas 
persikeitė nuo pardavimo kerosino 
Į p-asolino bizni.

Kompanijos pirmutinė patarnavi
mo stotis buvo isteip’ta Co.hr^h”s 
mieste 1912 m. Nuo to ir prasidė- 
io Standard’s gasolino patarnavimas 
kuris dabar uraplito po apie 5000 
stočių Ohio valstijoje.

pozicijai 
Oi! Co. 

ir

ir Stephen V. Harkness, visi Cleve- 
landiečiai, pasirašė šiai Ohio kom
panijai steigti raštus.

Ketvirtdalis milijono pirkėjų ap
imami į ši sukaktuvių minėjimą

-i t • j. r-u '• . Sausio 10 dieną, kuomet kompanijaAmeilkos Liet. Ekonominio išdalins 250,000 gimtadienio pyra-
Valdyba:

Chas. K. Pikiel, Pirmininkas
Dr. M. J. Colney, I V. pirm. 

F. Petrulis. II V. pirm.
/■Ą, S. Trečiokas, Ižd.

K. S. Karpius. Sekr.

Centro

EAST 79TH STREET 
GARAGE

Visoks Auto Taisymas . 
I’arvežam sugedusius automobilius 

PARDUODAM ALIEJŲ.
20 metų . patyrę tame darbe.

O. TULLAR, Savininkas.

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

ENdicott 2887

Jonas Taraila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” 
numeratas užrašo žinomas
tininkas Jonas Tareila, kreipki 
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbnrv. Conn.

pre 
tau

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.06

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai narnų pardavimas, iš- 

! nuomavimas, krautuvių išnuo 
i mavimas ar pardavimas, pajieš- 
i kojimąi, padėkos laiškai, gali- 
ima patalpinti šia kaina:

gų iš Sohio patarnavimo stočių vi- 
' soįe valstijoje.

W. T. Holliday, kompanijos pre
zidentais, vadovaus pokiliuš Cleve- 
'a'nde, Toledo, Co’umbus ir Cincin- 
nati. Kompanijos darbininkai ar
čiau tų miestų esantieji prisidės į 
tuos burius. Clevelande bus trys 
nąskiri banketai, nes didžiausias 
larbininkų skaičius randasi šiauri
nėje Ohio dalyje.

Trijuose Clevelando pokiliuose da
lyvaus arti 2300 žmonių; suvirs 300 
dalyvaus Columbus; suvirs 600 Cin- 
cinnati; ir virš 800 kitų Toledo.

Tarp apie 5000 darbininkų i 
250 narių bus kurie išdirbę Sohio 
kompanijai 25 ar daugiau metus. 

dą^L’TUnkos tarnauian- i 
tis šiai kompanijai yra Homer Cro- 
nenwett. Mansfielde. kuris išbuvo 

į su kompanija 48 metus.
Tuose banketuose bus specialus 

stalai vyrams ir moterims kurie jau 
:šėję Į pensijas, tokių yra 323 vi
soje valstijoje.

Banketai bus paįvairinti muzika, i 
dainomis ir šokiais.

KAIP GASO LINAS
Įsteigta tik 11 metų 

Pennsylvanijoj aliejaus,
. ard Oil Company greitai patapo va

dovu apdirbime ir pardavime pet- 
roleumo produktų. Pirmose dieno
se buvo labiausia vartojama kerosi- 
nas, kuris užėmė žuvų aliejaus vie
tą žibinimuį, ir buvo taipgi gamina
ma ratams tepalas.

Gasolinas buvo tik išmatos, ku
riam nebuvo nei naudojimo nei rin- 

i kos.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra- 

reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

,aP?e nešimai

PRADĖTA 
po atradime
The Stand-

AKYS PAVOJUJE

Kiekviena
valo tuoj
Sight Saving Council of Cleveland

akis pri-
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Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas >

• o

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227‘i

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

VISADA PRAŠYMT NEW DEAL DUONOS 
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

MIRIMĄ1 DIRVIEČIAI PASITIKO DIDELI NAUJĄ
1940 METĄ
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❖
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PI-ONE: ENdicott 4486

L. P. BALTRUKONĮ 
PALAIDOJUS

Antradieni, Sausio 1 d., šą
lant ir sningant, palaidotas 
amžinam atilsiui . Kalvarijos 
kapinėse Lukošius Baltrukonis, 
Clevelando Lietuvių pionierius 
ir biznierių veteranas.

Kaip jau buvo pranešta, Bal
trukonis mirė ketvirtadienį, 
Gruodžio 28 d. Prieš mirtį at
vyko dar jų duktė Julė Raste
nienė iš Baltimorės, ir visa šei
ma buvo prie jo mirties valan
doje. Laidotuvėms atvyko ir 
žentas Adv. Nadas Rastenis. 
Velionis buvo pašarvotas Del- 
la Jakubauskienės laidotuvių 
namuose, kur per keletą dienų 
lankė daug žmonių, giminių ir 
draugų. Į kapines palydėtas 
po pamaldų Šv. Jurgio bažny
čioje, antradienio rytą, prasi
dėjus pirmiems šios žiemos šal
čiams ir sniegui.

Daugybė giminių ir draugų 
prisiuntė velioniui-"pagerbti di
delius puikius vainikus.

Velionis priklausė SLA. 14 
kuopoje ir Dr. Vinco Kudirkos 
Pašalpinėje Draugijoje, kurios 
nariai buvo grabnešiais. Prie 
to jis buvo Sandaros, TMD. ir 
kitų seniau Clevelande gyva
vusių organizacijų.

Po pamaldų į kapines paly
dėjo Kun. Bartis, o prie kapo 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
Adv. Rastenis, paminėdamas jo 
nuopelnus tautai, ir Ona Mihe- 
lichienė, velionio sesers duktė.

Liūdni, palikę savo draugą 
ir prietelių amžinai ilsėtis, pa
lengva skirstyti jo lydėtojai ir 
važiavo sau namon, minėdami 
jo žymius darbus Lietuvių ko
lonijai, kurią jis padėjo išau
ginti, nes pas Baltrukonius at
vyko ir prieglaudą bei pagalbą 
rado daugybė jaunų Lietuvių 
iš Lietuvos .ir iš kitų miestų, 
kuomet buvo pats smarkiausias 
Clevelando Lietuvių kolonijos 
augimas prieš 30 metų.

Prie musų tautos reikalų 
parėmimo velionis prisidėdavo,. 
ne tik moraliniai, bet ir mate
rialiniai, ne desėtkais bet šim
tais dolarių. Jis taipgi parem
davo visus vietos Lietuvių kul- 
turinius darbus gausiomis su
momis.

Velioniui padėjo visame jo 
tautiniame darbe ir jo šeima: 
žmona Ona, kuri visame su juo 
sutiko ir kartu dirbo ir rėmė, 
taipgi jų trys dukterys: Julė 
(dabartinė Rastenienė), Elena 
ir Alvina, ir sunai, Jurgis ir 
Vincas.

Visi jie, ir kartu jų žentas, 
Adv. Rastenis ir visi artimi 
giminės, kurie gyvena. Cleve
lande, liko nuliuclę, jo draugai 
ir senesnių laikų bendradar
biai apsiašaroję atsiskyrė su 
juo....

Lukošius P. Baltrukonis bu
vo sūnūs Mykolo ir Marijonos 
(Medeliutės) Baltrukonių, ki
lęs Baltsupių kaime, Keturva
lakių par., Marijampolės apsk. 
Turėjo 73 metus amžiaus.

Amerikon atvyko 52 metai 
atgal, visą laiką išgyveno Cle
velande. Amerikos piliečiu ta
po 1896 metais.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
amžinai.... K. S. Karpius.

POVILAS RAPONKA
Sausio 2 d. mirė žinomas 

Clevelande senesniais laikais 
muzikantas, Povilas Raponka, 
47 metų amžiaus, nuo 8409 
Hough avė. Laidojamas bus 
šeštadienį, 2 vai. po pietų, iš 
pašarvojimo vietos, Wilkelio 
laidojimo įstaigos, 6522 Supe
rior avė.

Velionis paėjo iš Kauno, į 
Ameriką atvažiavo 1917 m.

Paliko žmoną, Dellą, ir jau- 
nametį sūnų, Povilą, taipgi du 
brolius, Petrą ir Joną.

Dirvos 1940 metų pasitiki
mo baliuje visi dalyviai turėjo 
tikra “supriza”: pasitiko Nau
ją 1940 Metą DIDELĮ!

Paprastai, Naujų Metų suti
kimo pramogose Naujas Metas 
būna vaizduojamas mažu kūdi
kiu. Taip visada buvo ir Dir
vos baliuose. Bet šį kartą iš
tiko visai kitaip: kai scenoje 
išmušė 12, kai sužibo šviesos, 
kai buvo laikas išeiti Naujam 
Metui, prieš publiką scenoje iš
ėjo musų naujas imtikaš-stty- 
ruolis Petras Baltrėnas, imtiko 
kelnaitėse, šiaip visas nuogas, 
per petį jam buvo perrišta di
delė balta juosta, ant kurios 
matėsi didelės raudonos skait
linės: 1940.

Putras Luiza, publikos “ap- 
nlonijimui”, nudavė vadinąs į 
sceną ineiti mažą kūdikį, kuris 
nedrysta. Bet jam iš užpaka
lio išėjo didelis vyras, kuris ir 
jį patį užatakavo!

Publika pamačius tokį “kū
diki” labai nustebo ir pradėjo 
ploti ir sveikinti dideliu trukš- 
mu.

Naujas Metas (Petras Bal
trėnas) atvaizdavo lęad šis bus 
DIDELIS Dirvos metas: t d 
yra 25 metų Santaikos-Dirycs 
įsteigimo sukaktuvių metas.

Petras “Didysis” Baltrėnrs 
ir pasielgė taip kaip pasielgtų 
kitas naujus metus sutikęs: 
kada vėliau buvo dalinama d )- 
vanos, jeigu dovaną laimėjo 
panelė tai Petras užsikėlė \a 
į sceną ir atsiėmė sau po bu - 
kį!

Specialiai papuoštoje scenoje, 
be P. Baltrėno, dar dalyvavo 
keturios mergaitės, gražiai p 
sirėdžiusios, kurios turėjo po 
didele triubą ir ant triubos po 
skaitlinę 1 9 4 0.

Iš visko to visiems buvo ai '- 
ku kad tikrai prasidėjo naujės 
1940 metas, ir dalyviai jį pa
sitiko dideliu entuziazmu.

Dovanas: penkias metines 
Dirvos prenumeratas, keletą, 
kitokių dovanų, ir pagaliau di
delę lempą ir radiją gavo da
lyvaujantieji iššaukus jų lai
mingus numerius.

Taip tai Dirviečiai ir jų šei
mos ir draugai pasitiko Nau
jus 1940 metus Lietuvių salėje, 
ir tokiu linksmumu, kuris už
sitęsė iki arti 3 vai. ryto, pra
dėjo Dirvos 25 Jubilejinį Metą!

PIRMUTINIS PROGRAMAS
Dirvos Jubilejinio meto ati

darymo vakare buvo du pro
gramai. Viršminėtas progra
mas išpildyta 12 valandą nak
ties. Gi anksčiau vakare, tarp 
7 ir 8 vai., atsibuvo jaukus ir 
įvairus muzikalis programas.

Prieš dainas pradedant, pa
sakė trumpą kalbą Dirvos re
daktorius p. Karpius, paminė
damas šį-tą apie Dirvos pra-

Lietuvių Vaizbos Buto 
Darbuote

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas turėjo savo susirinkimą 
P. P. Muliolio ofise, sekmadie
nį, Gruodžio 24 d. Tarp kitų 
reikalų buvo išduota raportas 
V. Buto imtynių rengtų Vil
niečių šelpimui. Pasiųsta Lie
tuvos Konsulatui tų imtynių 
pelnas $41.88.

Vaizbos Butas paskyrė $10 
Liet. Ekonominio Centro rei
kalų vedimui. Taipgi nutarta 
rengti balių Vasario 3 d., prieš 
pat užgavėnias. Tam baliui ti- 
kietus gausit dykai pas savo 
biznierius Vaizbos Buto na
rius. Neužmirškit paklausti ir 
paprašyti. Paskirta $15 dova
nu pinigais tiems kurie baliuje 
dalyvaus. Rep.

džią, kuri paėjo nuo 1915 me
tais įsteigto vietinio mažo laik- i 
raščio Santaikos. Sekanti me
tą po vadovyste tų laikų ban- 
kieriaus A. B. Bartoševičiaus, 
buvo suorganizuota bendrovė, 
kuri paėmė leisti laikraštį, pa
didino iki dabartinio formato 
ir pavadino DIRVA.

Tikrasis 25 metų jubilejaus 
minėjimas bus surengtas atei
nantį rudenį.

Dainų programą išpildė ge
rai žinomos Clevelande daini
ninkės, Sofia Kučinskaitė, Bro
nė Kasiulytė, Stella Malonis ir. 
muzikas - dainininkas Bronius ! 
Nekrašas. Clevelandiečiai vėl. 
gavo progą .išgirsti p. Nekrašą i 
dainuojant savo mieste, po ke
leto metų, ir stebėjosi jo dide į 
le pažanga dainavime. Kadan
gi p. Nekrašas žada apsilikti 
Clevelande tai turėsime progą 
girdėti- jį dainuojant tankiau.

Tos minėtos panelės šį kartą 
taipgi , padainavo maloniai ir 
davė įvairų dainų programą. 
Sofia Kučinskaitė ir Bronė Ra- 
siulytė sudainavo prie savo so
lo dar ir tris duetus, taipgi 
porą duetu patiekė p. Nekrašas 
su p-le Malonyte, kurie sava 
eile dainavo ir solo.

Pianu akompanavo Aldona 
^Vilkelis ir dalį dainų kita ' 
akompanistė.

Daug gyvumo salėje sukėlė 
skautai vyčiai, kurie no vado
vyste p. Nekrašo sudainavę 
keletą dainų dviem atvejais.

Skautų vyčių dainoms vedė 
Vacius Jurgelis. Jisai vos ke
lios savaitės kaip atvykęs iš t 
Lietuvos.

Petras P. Muliolis, vietos biz
nierius ir veikėjas, pasveikino 
savo trumpa kalba Dirvą ir 
vakaro dalyvius.

Ale kas Banys prisiuntė svei
kinimą. telegramų.

DIDELE MINIA
Šis Dirvos vakaras pasižymė

jo nepaprasta minia, nes suau
gusieji bilietų išėmė arba iš 
pirko virš 890, o su jais atėjęs 
jaunimas buvo įleidžiamas į sa 
lę nemokamai. Per visą vaka- 

Į rą salėie dalyvavo virš 100! 
; publikos, nes po 12 naktį, kai 
; tėvai išėjo namon, kitų jų. bi 
lietais atėjo pasišokti dar ti 
-■■’ono’usinų kurie nebuvo gav 
bilietų anksčiau.

Clevelandiečiams ir apielin- 
kių Lietuviams už tokį gausų 
atsilankymą ir prijautimą Dir- i 
vai nuoširdus ačiū! Rep

PADĖKA BALIAUS ,
DARBININKAMS

Už visą pagalbą suteiktą di-: 
deliame Dirvos balių i e Gruo-1 
džio 31 d. padėkos užsitarnauja 
šie: F. J. žuris, J. Levickas, J. 
Velioniškis, M. Drasutis, Rum
butis, Edv. Skverais, ponios : 
Andersonienė, Galdikienė, Ga-; 
briunienė, J. Blaskevičius, A. j 
Zdanis ir kiti.

Dirvos Administracija, I

BALTRUKONIŲ ŠEIMOS 
PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems 
giminėms, draugams, pažysta
miems ir draugijoms už malo
nius patarnavimus, mišias, gė- į 
les, telegramus ir laiškus lai-1 
ke laidotuvių musų mylimo tė
vo, Lukošiaus P. Baltrukonio. 
Didžiai dėkojame Kun. V. G. 
Vilkutaičiui už kilmingą reli
ginį patarnavimą; laidotuvių 
vedėjai, Dellai Jakubauskienei, 
už gražų laidotuvių vedimą; 
visiems velionio lankytojams ir 
lydėtojams, ir visiems kurie 
buvo su mumis šiuo skaudžiu 
laiku.

Ona Baltrukonieno 
ir šeima.

Youth’s Forum
Traveiing in our Lithuania

BY ANNA KARPIUS

(Continued)

®DU ŠIMTAI įvairių išdir- i 
bysčiu Clevelande 1939 metais 
praleido $22,691,062 įvairiems 
didinimams ir gerinimams sa
vo įstaigų, arba keturis kar
tus daugiau negu praleista 
tam tikslui 1938 metais.

Clevelande pernai Įsisteigė 
70 nauju firma, didesnių ir • 
mažu, kurios bendrai davė dar
bo dėl 416 darbininkų, su me
tiniu uždarbiu apie $677,760.

SALĖS B-VĖS ŠĖRI-
NINKŲ MITINGAS
Lietuvių Draugijų Salės Ben

drovės šėrininkų metinis susi
rinkimas bus laikomas pirma
dienį, Sausio-Jan. 15 d., 1940, 
nuo 8:00 vai. vakare, Lietuvių 
Salėje, 6835 Superior avenue.

Visi Salės Bendrovės šėrinin- 
kai prašomi pribūti ir dalyvau
ti aptarime Bendrovės svarbių 
reikalų. Kurie negali Į susi
rinkimą atvykti, savo balsus 
gali perduoti kitam šios ben
drovės šėrininkui per Proxy. 

Chester G. Zuris, 
Pirmininkas.

)

LANKĖSI ADV. RASTENIS
Adv. Nadas - Rastenis, Bal

trukonių žentas ir Dirvos ben 
dradarbis, atvykęs į savo uoš
vio Lukošiaus P. Baltrukonio 
laidotuves, dviem atvejais atsi
lankė Dirvos redakcijoje.

Ponas Rastenis paruošė ži
nomo dramaturgo, Lietuvos is
torinių veikalų rašytojo Na- 
gornauskio biografiją, kurios 
išleidimu rūpinasi. Reikia ti
kėtis kad Amerikos Lietuviai 
nerems šio veikalo išlęidimą 
kada bus parašyti.

Nagornauskis mirė Baltimo- 
rėje 1939 metais/

We had the best intentions of 
leaving the next morning būt again 
they pleaded that we stay one more 
day, and to make sure of it they 
let us oversleep the time for the 
bus, so we spent all day Monday 
at Marijona’s house in Oškasviliai, 
where we feasted until we were 
siek again. However late in the 
afternoon we bid all my relatives 
farewell, and Antanas Ziginskas and 
his wife Zuzanna drove us to Mari
jampole, where we took the bus to 
Rudenų kaimas, Gudelių par., near 
Balbieriškis. This part of the land 
or country is flat and I was amazed 
at the wide stretehes of swamps 
and peat bogs.' It reminded me of 
Florida, with no tree or shrubs for 
miles. We were on our way to 
leliver a gift to Jurgis Blaskevičius, 
1-'other of our well known business 
:~n in Cleveland Joe Blaskevičius.

V.”;cn we got to Gudeliai, we step- 
'ed Into an inn to inųuire about 

’io'.v to get to Rudėnai kaimas, a 
lone man was there besides the 
.voman innkeeper, and when we 
mentioned Jurgis Blaskevičius, the 
lone man said, “that’s me”!

The šame bus took us part way, 
and then we had to walk about 
two miles to the kaimas, where 
we were received likę relatives once 
more. This farm house was very 
large and the old tynė with a straw 
roof, there were two families liv- 
ing it, one at each end. Here we 
were shown the spinning wheel and 
oom on which are made the beau- 
;iful linens and eloth that Lithuan- 
an womei. are so proud of.

We spent the night here on beds 
niled high with nillovzs which we 
oolitely shifted to the table after 
ve wefe left alone, for indeed we 
’ould not sleep a wink sitting up. 
Bright and eąrly in the morning 
Jurgis Blaskevičius harnessed his 
įorses to the wagon and took us 
back to town where he met us, 
md again we departed for Mari- 
ampole and finally late in the 
vfternoon we were back in Kaunas, 
he date Aug. SOth.

Our program for the summer was 
’.ompleted, we saw and visited ev- 
ryone and every place we had on 
;ur list. Now that it was all over 
e resied in peace with overflow- 

ng hearts. There was a week štili 
ahead of us, in that time we had 
to do all our shopping souvenirs, 
■’emembrances and rnost of all we 
vanted to bring home Lithuanian 
Jational costumes.

During this weęk Bernice had an 
audition at the Kaunas radio sta- 
"t:on for the Director; she was corn- 

•limented wav;oly, and on Sept. 
,<h she sang over the radio accorn- 
’nniea by Radio Orchestra. It
ivas more likę a farewell to Lith- 
lania arid a ii her good neople. It 
•.■•'.s a rv/iI ’irogi’am and Ber- 
.lice sarir; bcautifulhn The next 
!ay the vewrv'p'jr. Lietuvog Aidas 
avė her comnliments and carried 

, ir pieture, and she was coneratu- 
ed b v everyone we met.
It was “our lašt week in Kaunas 

nd Lithuania; aside from taking 
■.are of passports and legal docu- 
nents before departing, we were 
bidding our friends farewell, and 
hey in turn štili invited us for the 
^st time to visit them before we 
left. We paid one lašt visit to 

eneral and Mrs. Nagevičius at 
heir home in Kaunas, facing the 
Bytauto Museum, .where in the eve- 
ūng we stoood on the balconv of 
heir home and watched the cere- 
rony of the lowering of the flags 
et the museum. General Nagevi- 
uus entertained us with recordings 
f music v/hich he collected on his 
mrious trips around the world — 
music from many countries of Eu- 
•ore, South America and Africa.

On the evening of Sept. 3, we 
had a party in the restaurant and 
night club. “Tr^s Milžinai” which 
vas onened for the fall season on 
^ent Ist. This date was Brone’s 
iame day, and it was the first time 
*n her life she celebrated her name 
day, for she did not know there 
”as a dav for her name. Barbara 
''Brone) Darlys was with us the 
both of them were honored guests 
*■0 whom congratulations were in 
order.

On the evening of Sept. 7th 
Kaunas was a different world than 
ve had lived in, for the next day 

•-vas the big national holiday. I 
’iever dreamed that Kaunas could 
M so changed, especially at ni^ht. 
There were eleetrie lights wired on 
Hl the big and iirmortant govern
ment building" Kaunas was ablaze 
to welęome all the guests from the 
vrovincos, and from everv co^ner 
of Lithtiania. especially the first 
volunteers who fought for Lithua- 
ma’s indenenden.ee 20 years before. 
This eveninv there was a big cere- 
monv in the museum "arden. it 
vas the unveiling of the monu-

: ment to these who were the first 
to die for Lithuania.

As I mentioned some time ago, 
when a big event likę this is sche- 
duled the people from all of Lith
uania flock to celebrate. Kaunas 
was not onlv ablazo with fancy 
lighting on all the buildings būt 
the streets were filled vvith milling 
crovvds.

(To be continued)

1 EVA’S I • • oX v
K Dry Cleaning
•• Senas Drapanas padarom 
t kaip naujas, išvalom ir 
C ontaisom.
j Paimam iš namų ir pristatomi 

gatavus atgal. 4

| EVA PETRAITIS |
6702 S ii peri or Avė.

Telefonas: HEnderson 1919 }

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, GHIO

HAPPY NEW YEAR!—
If you were one of the crowd of 

800 or more merrymakers celebrat- 
ing Dirva’s 25 th Anniversary and 
New Year’s E ve, I bet your head 
is štili in a whirl. Never in my life 
did 1 hear so many Happy New 
Yeors’ or Laimingų Naujų Metų’s 
being exchanged. Personally, I be- 
lieve that is the only way to cele
brate an occasion such as New 
Year’s Eve. — An evening with 
friends, beginning a new year sur- 
rounded by folks with whom you 
will come in contac-t throughout the 
whole year.

That’s is one of the major reasons 
for Dirva’s editor holding these 
parties. Giving his people an op- 
portunity to meet and celebrate in 
a familv circle likę manner. The 
year 1940 ushered in the largest 
crowd of people seen at the hall 
in many a month — and not a 
mischief-maker amongst them, all 
friendlv, gay, and celebrating.

The programs went off vvith ease 
j and amid great anplause. The first 
' with its individual and groun sing- 

• ing, later to be joined vvith com- 
munity singing, vvhich vvas really 
enjoyed bv both the old and new- 
timers. Dancing hardlv ever stop
ped, due to the SDlendid efforts and 
cooDeration of Alekna and his ever- 
willing orchestra.

The funniest feature, and incident- 
ally the thing that štili has folks 
laughing vvas the midnite program. 
A t the stroke of midnight Peter 
Luiza. numbęr 1 comedian who vvas 
capering o n the stage stooped down 
and beckoned to a seemingly small 
baby to come out, from behind the 
stage cuttains. As everyone ex- 
neeted baby 1940 vvas going to tod- 
41 e out — būt instead out vvalks 
Lithuanian vvrestler, Peter Baltram 
all decorated un in ribbons and 
panties vvith the usual top-hat.

The prize vvinning tickets were 
then called off and our little (225 
’b) nevv year baby verv cooingly 
kissed the women vvinners and shook 
the hand of the men, and I do mean 
shook.

Visitors from Akron and Dayton 
vvere present and even the troune 
of Joe Derin of Youngstovvn, O. 
nut in their aonearance. — To 
conclude vvith the 3 a.m. vvords of 
Mr. Derin, “Evervbody certainly 
had a Hanpy Noo Year”.__________________________________ ;__ i

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im- ■ 
portuotas gyduoles nuo visokių Ii- i 
gų, kaip tai nuo aštraus užsisene- J 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių ; 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir- : 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka- i 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso- | 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne- I 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine j
1117 E. 79 St. Cleveland, O. !

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje ;

With the gay Yuletide season 
commencing to fade into the almost 
limitless realrn of memory vve face 
a very promising nevv vear which, 
aeccrding to reported business 
trends possesses every indication 
of being the threshold of prosper- 
ity for vvhich so many of us, in 
our accepted depression, are avvait- 
ing.

In this hopefully anticinative vein 
our local scene discloses Joe Pro- 
kop looking forvvard to an arduous 
grind at Notre Dame, vvhile .Stąn- 
ley Adomaitis, another intellectual 
aspirant sympathetic vvith Plato’s 
“mind over matter” doctrįnes, be
fore returning to Washburn at the 
conclusion of his Christmas vaca- 
tion has reųuested his enemies to 
make an attempt at conjuring up 
a vision of thirty minutes in his 
present “carefree. collitch days”. 
Louise S. Camn. Eva H. Lycan, in 
collaboration vvith Frederick H. Bair 
have seemingly captured the most 
adeųuately exoressive vision:

•
ALGEBRA ANTICS

I vvatched that young man vvith 
a feeling of amusement and sym- 
pathy in my soul, for he vvas strug- 
gling vvith an algebra problem dūr
ine- his lunch period. Novv, in my 
estimation, a lunch period is no 
time to get algebra — I have a 
strong suspicion that the boy had 
let pleasure interfere vvith business.' 
His chair vvas tipped at a nrecar- 
ious angle, and his fountain pen. 
vvas susnended dangerously near a 
dish of stravvberry ice cream. A 
sheet of theme paper, reposing be
fore him, bore vvitness to the fact 
that he had experienced severąl 
“insnirations”; būt anparently none 
had vvorkėd. He stared hopefully 
about the lunch room and, spying 
a sprie-htly young man vvho evident- 
ly had a re^utation for brilliancy, 
hailed him loudlv.

“Hey. Bill, c’m’ere.”
“S’matter ?”
“See if you can get this one.” 
Bill took the battered algebra 

book and, chevving- his pencil vicious- 
br studied the problem vvith an air 
of serious concentration.

“Well,” he said šhortlv, “look 
here.”

The young man looked būt vvas 
not convinced.

Meanvvhile Bill savv . something on 
the oppošite side of room vvhich 
demanded his immediate attention,

“Sorrv. būt I’ve an important en- j 
gagement,” he said.

Before the boy could - rotest, his 
companion vvas gone.

Five minutes nassed — the ice 
cream dissolved into pink soup. 
The voung man’s face vvas inartis- 
tically decorated vvith ink; he vvas 
hot and discouraged — very, very 
discouraged. He made two more

futile attempts tovvard solving the 
obnoxious problem. Then, heavingf 
a sigh — no, rather a snort — of 
disgust, he grabbed his algebra book 
and paper, sprinted to the candy 
counter, and bought a bag of pea- 
nuts vvhich he disposed of vvith 
gustoi Each šalty nut -vvas a drop 
of cooling balm to his tortured 
soul.”

•
Doubly jubilant and joyous vvere 

Victor Tulauskas, a very promising- 
ly progressive Lithuanian youth, 
and Miss Julia A. Skarnulis, one 
of our most charming and demure 
young ladies, at the public an- 
nouncement of their engagement on 
lašt Christmas eve. In the spirit 
of our heartiest congratulations,, vve 
dedicate to them this poem simile: 
She vvalks in beauty, likę the night 
Of cloudless elimes and starry skies 

. . . Lord Byron.
Our extension of sincere congratu

lations also a^olies to Alger T. 
Dereska and Miss Alice Cox vvho 
announced their engagement short- 
ly before Christmas.

•
Miss Nellie Chiple, the pretty 

young lady vvith the perfect person- 
ality again deserves public mention 
for hei’ ambition. She has con- 
tracted a position vvith The Stan- 
dard Oil Co. in a commercial ca- 
pacity after several months’ train- 
ing at a comptometer school. We 
compliment her for her stick-to-it 
nature and hope her success con- 
tinues.

•
The Dirva’s Nevv Year’s Eve 

Anniversary Bali commemorating its 
25th year of publication established 
itself as a tremendous success. — 
The many people vvho vvere present, 
and the frivolous gayety and spirit 
of friendliness refįected in the spir- 
ited polkas and sopp-s vvere most 
contagious. We trust everyone at- 
tending felt their time vvell spent.

•
Father Time’s sage, oft tried ad- 

vice vvarning young lass-chasers — 
I shamefully ęonfess my guilt — 
to bevvare seems to be fitting sub- 
ject for a Nevv Year’s resolution — 
supplementing this thought:

The time I’ve lošt in vvooing,
In vvatehing and pursuing

The light that lies 
In vvoman’s eyes.

Has been my heart’s undoing.
Tho’ vvisdom oft has sought me, 
I scorned the lore she brought me 

Mv only books
Were vvoman’s looks,

And folly’s all thev’ve tought me.
— Thomas Moore.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį, — pusei metų.

s pnlpnlanl S HJI

Rengkites šiltai
Dėvėdami vieną iš musų šiltų

GRYNOS VILNOS SHAKER KNIT

Sveterių 9-95
Apvaliu kaklu fflHfl

Vienodų spalvų

Vyrams ir Vaikinams
Corduroy Kelnės

Margos ir vienodų 995 
spalvų. “

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

97c ir aukščiau

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

Formai CIeaners Inc.
Vyrišku 

Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

Mes DUODAME ir iškeičiame EAGLE STAMPS.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

’^T’Dvejos durys į rytus nuo musų senosios krautuvės

! DELLA C JAKUBS
IĮ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) y

!
 Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius. fl

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. įj

LITHUANIAN FUNERAL HOME į
}■ 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

STATĖ WINDOW SHADES
VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades)
Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo 

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

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.

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