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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VARŠAVOJE ŽY
DAI UŽTVERTI

Viešnia iš Lietuvos Lankys Musų Kolonijas

lY liko c.i.o. 
VADU

Industrinio Organizavi- 
no Kongreso (C.I.O.) va
las John L. Lewis suvažia- 
ime Atlantic City, N. J., 
jasitraukė, kaip buvo ža- 
lėjęs. Jo vieton konvenci- 
a išrinko plieno industri- 
os darbininkų prezidentą 
1 I. O. prezidentu. Spėja- 
na kad Murray, būdamas 
■amesnio budo žmogus, pa- 
aikys daugiau ramybę in- 
kistrialių darbininkų eilė-

CIO. konvencija nutarė 
jravesti smarkų vajų su- 
raukimui į savo eiles de- 
jėtko milijonų darbininkų.
Am. Darbo Federacijos 

konvencijoje New Orleans 
įepadaryta nieko aiškaus 
jei įvedimo taikos darbi- 
linkų tarpe. CIO. ir ADF. 
natomai ir toliau viena su 
dta kovos.

Pakėlė algas. Dover, O. 
- Reeves Steel plieno pro
duktų išdirbystė pakėlė sa
vo 1,000 darbininkų algas 
po 5c valandai be jokio pa
reikalavimo.

AUTOMOBILIŲ isdir- 
bystės visomis pastango
mis skubina pridaryti 1941 
automobilių, kad tuoj ga
lėtų imtis valdiškų kariškų 
užsakymų. Per pirmas 15 
d. Lapkričio padaryta au
tomobilių 263,000 ir visą 
ši mėnesį manoma bus iš
leista 450,000 automobilių 
ir trokų. Šymet bus viso 
išdirbta per 4,000,000 au
tomobilių. Pernai visą me
tą pagaminta 3,732,374.

Bucharest, Rumunija, Lapk. 27. — Geležinė Sargy
ba, Rumanijos fašistų organizacija, kuri paėmė į savo 
rąnkas Rumanijos valdžią, keršydama buvusios val
džios žmonėms, kurie nubaudė mirtimi kelioliką Geleži
nės Gvardijos narių, dabar sušaudė 64 asmenis. Tarp 
sušaudytų yra buvęs premjeras ir karo ministras, taip
gi keli kiti ministrai, ir šiaip eilė atsakomingų žmonių. 
Tie savų žymių žmonių žudymai yra po įtaka ir padrą
sinimu Vokiečių, kurie padarė Rumuniją savo ąšies rė
mėja ir sąjungininke.

Alenai, Graikija, Lapkr. 28. — Italų naujų išstaty
tų kareivių pasipriešinimą pietinės Albanijos karo fron
te sako Graikai perlaužė po atkaklaus mūšio, 
tokiu budu vėl žygiuoja pirmyn.

Graikai pereitą savaitę užėmė Italų karo 
stovyklą Koritza ir džiaugsmo apimti Graikai 
šaukti “Pirmyn link Romos!”

Graikai veržiasi pirmyn link kitų svarbių 
punktų Albanijoje.

Britų aviacija gelbsti Graikams žygyje prieš Ita
lus. Padaryta pasekmingi užpuolimai Italų valdomo 
Albanijos uosto Valonos.

Britų karo lėktuvai ir laivai pasekmingai veikia 
prieš Italu laivyną Viduržemio juroje.

V ¥ '

Vokiečiai Daro Anglijai Dideliausius Nuostolius
Londonas, Lapk. 28. — Vokiečių lėktuvai bangomis 

atakavo pietvakarinės Anglijos miestelius, numesdami 
padegamas bombas.

Lapkr. 24 Vokiečių lėktuvai užpuolę Anglijos mies
tą Bristol padarė baisių nuostolių. * Miestas beveik vi
sas griuvėsiuose.

Britų lėktuvai daro užpuolimus Vokiečių ir Itali
jos miestu, atlikdami skridimus veik kas naktį.

-Y V

Roosevelt Rengiasi Šaukt Darbo Taikos Tarybas
Washington. — Amerikoje daroma didelis spaudi

mas davimui Britanijai dar didesnės pagalbos karo lėk
tuvais. Del to sako gali nukentėti ir pačios Amerikos 
ginklavimasis, delei trukumo orlaiviams inžinų.

Washington. — Prez. rengiasi sušaukti konferenci
ją šalies industrijų ir darbo vadų aptarimui būdų išven
gti streikų ir kitų trukdymų šalies ginklavimosi darbų.

VOKIEČIAI GALI SU- 
KURSTYT NEGRUS

BULGARIJA IŠSILAI 
KO NEUTRALIŠKA

Pasibaigė. New Ken
sington, Pa. — Kilęs strei
kas del vieno darbininko 
Aluminum Co. dirbtuvėje 
išmetė iš darbo 7500 dar
bininkų. Darbininkai rei
kalauja kad kompanija pa
leistų iš darbo • vieną dar
bininką kuris jiems nepa
tinką. ” Streikeriai yra C. 
I. O. nariai.

Streikas baigėsi Lapkr. 
27. Be darbo buvusiems 
darbininkams užmokės už 
nedirbtas dienas.

Amerikos nekurie redak
toriai spėja kad Vokiečiai 
norėdami pridaryti Ameri
kai negerovių gali lengvai 
to siekti papirkdami Ame
rikos negrų laikraščius ir 
per juos savo agitaciją va
ryti. Negrų spauda stovi 
silpnai, todėl, sako, greitai 
sutiktų priimti V okiečių 
papirkimus.

Baus Sabotažnikus

Berlinas. — Žfdai buvu
sioje Lenkų sosįnėje Var
šuvoje atskirti į Ghetto 
distriktą, • kuris apmūrytas 
8 pėdų aukščio cementine 
siena. Visi Va ša vos Žy
dai turi sueiti gyventi į tą 
Žydišką sekciją,’nei vienas 
neturi teisės gyventi liku
sioje miesto dabje. (

Ta Ghetto sie.a turi 18 
vartų, per kuruos- išeiti| 
Žydui reikės tuėti pasas l 
ir leidimas.

Varšavos Žydi negalės1 
iškelti raudonų vėliavų ir, 
užpulti policininų, jeigu į 
Varšavą ateitų raudonoji 
armija. ...
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Washington. —?. V. Ar

mijos vadovybė stiko už
leisti Britams 4> naujus 
didžiuosius b o m anešius- 
lėktuvus, kurie Btams la
bai reikalingi tuau. Jie 
gali laikytis or^ rose į^e-
Ii ones e.

S, V. E SPORTAS
PAILO

JADVYGA TUBELIENĖ
žymi Lietuvos moterų organizacijų darbuotoja, a. a. 
Juozo Tūbelio, buvusio Lietuvos Ministro Pirmininko 
žmona,, kuri atvąžiavo į Ameriką prieš kelias savaites 
per Portgualiją, dabar pasiryžus lankyti Lietuvių ko
lonijas Amerikoje su pranešimais apie Lietuvą. Ji yra 
viena, iš keleto pabėgusių moterų nuo raudonojo tero
ro. Amerikos Lietuviai ją .mielai norės pamatyti ir 
išgirsti jos apipasaokjimus.

I

v

IS
KAUNE, švietimo komisa

riato rūmuose, buvo sušaukta 
pasitarimas, i kurį buvo įsa
kyta atvykti visiems Kauno 
vidurinių mokyklų direkto
riams ir pradžios mokyklų in
spektoriams. Posėdžiui pirmi
ninkavo vice komisaras Liudas 
Gira. Posėdžio metu žydelis 
Brovkinas ir Kauno Rusų vi
durinės mokyklos direktorius 
Griduško ' (ši mokykla įsteigta 
maskolių karininkų ir GPU 
agentų vaikams) konkrečiai 
nurodė kokie mokytojai ir ko
kius darbus turi atlikti, pri
sitaikant prie Maskvos reika
lavimų.

SVEIKATOS komisaras pa
skelbia kad gydytojų pasiskir
stymas Lietuvoje nesąs norma
lus. Vilniuje jų yra apie 600, 
Kaune apie 500, o provincijo
je tik apie 400. Busią imama
si žygių kad daugiau gydytojų 
apsigyventų mažuose mieste
liuose. j

•

RUSŲ ĮKALBA vis labia” 
skverbiasi i. susovietintos Lie
tuvos įstaigas. Elta skelbia 
kad jai reikalinga labai gerai 
Rusų kalbą mokančios tarnau
tojos.

*

Londonas. —/Už Bulga 
riją varžosi Vokietija 
Rusija, abi norėdamos 
imti ją į savo įtaką.

Pagaliau ir Britanija 
sikreipė į Bulgariją su 
siūlymu laikytis neutrališ- 
kai Europos kare, su paža
du užstoti Bulgarijos inte
resus ir apginti nepriklau
somybę.

Anglijai svarbu kad Bul
garija nebūtų Vokiečių su
raginta užpulti Turkiją.

su 
pa-

at- 
pa-

Kariškų iktuvų ir kitų 
karo reiki nu užsakymai 
padidino Aerikos ekspor
tą. Rugsė 
ta už $29900,000, o Spa
lių mėn. i $343,000,000.

Taipgi smažėjo Ameri
kos įmpoii: Rugsėjo m. 
įvežta už *195,000,000, gi 
Spalių m. ž $207,000,000.

Per piius. 10 mėnesių 
šymet eks rtuota iš Ame
rikos už 1 
portuota

Išvežan 
laivių į 1 taniją.

ANGLAMS REIKIA 
PASPIRTIES

PINIGUS NAUDOS 
TIK GINKLAMS

m. eksportuo-

$343,000,000.

374,010,000, im- 
; $2,148,630,000. 
daugiausia or

fa-
sa-

NAZIA 
šistai ir 
koma sn 
visokias 
mines or 
bus, kaiįkelbia Dies ko

 

mitetas, Įrinėjantis prieš- 
Amerik

komunistai, 
ponų šnipai 
•kiai veržiasi į 
merikos ekono- 
izacijas ir dar-

Baigė streiką. Downey, 
Cal. — Vultee orlaivių iš- 
dirbystėje kilęs streikas po 
12 dienų baigėsi, valdžios 
atstovui tarpininkaujant.

Streikavo 5,100 darbinin
kų reikalaudami daugiau 
mokesties. Ta kompanija 
gavo karišku užsakymų už 
584,000,000. “

PLIENO ir geležies dar
bai iki šio meto pabaigos 
eis dabar pasiektu aukštu 
saiku. Bet ir 1941 metais 
jau numatyta darbų turės 
dikčiai.

Šiuo tarpu . darbingumas 
šioje industrijoje pasiekė 
1929 metų aukštą laipsnį, 
kuris buvo Gegužės mėne
sį tais metais.

Suv. Valstijų Senatas už- 
gyrė įstatymą kuris nusta
to griežtas bausmes tiems 
asmenims ir darbininkams 
kurie kuomi nors bandys 
sabotažuoti, gadinti arba 
trukdyti šalies apsigynimo 
pasiruošimo darbuose arba 
tam tikslui medegos 
ruošimuose.

Bausmė nustatyta 10 
tų kalėjimo ir $10,000 
baudos.

pa

me-
pa-

Vokiečiai sako paskandi
nę 95,000 tonų Anglų laivų 
pereitą savaitę.

JAPONIJOJE vis smar
kiau kurstoma prie karo 
su Amerika. Mat, Japonai 
tikisi užgrobti daug salų ir 
rinkas kurias Suv. Valsti
jos turi Rytuose, kolei da
bar Anglija užimta karu 
su Vokiečiais.

štai del ko jie diktatoriai. 
Italijos fašistų partijos se
kretorius išleido įsakymą 
šalies gyventojams kad at
sistotų kuomet, per radio 
buna duodama karo žinios. 
Tokiais mažais niekais er
zina ir vargina žmones.

Tokyo, Japonijoje, siau
čia miego liga, nuo kurios 
miršta daug kūdikių.

EUR 
ša reik 
sideda 

i parblok 
! vegija, 
j Prancu 
I turi p: 
' grudų.
I 
I

ką akciją.

J, kaip prane- 
tėmvtojai, pra

stas badas karo 
se šalyse. Nor- 
nija, Holandija, 

ir Belgija lie
kamai maisto ir

Washington. — Gryžęs 
iš Londono Britų atstovas 
praneša kad Anglijos žmo
nėms reikalinga dabar dva
sinės paspirties sulaikymui 
nuo plitimo palinkimo tai
kytis su Vokietija. Ang
lai dabar jaučiasi vidutiniš
kai stiprus dvasioje, tačiau 
randasi daugiau ir dau
giau kurie linksta prie tai
kos. Sako, reikalinga iš 
Amerikos pusės pridavimo 
daugiau ūpo sulaikymui 
tos minties.

Britai rūpinasi kokia bus 
jų ateitis, akivaizdoje bai
sių Vokiečių naikinimų jų 
miestų iš oro. Jeigu karą 
tęs, tai per porą metų to
liau matysis tik tas pats— 
griuvėsių daugėjimas.

Sako, reikalinga kad Su
vienytos Valstijos prižadė
tų teikti Britams daugiau 
kreditų, nors Britai turi 
turto Amerikoje iki arti 
$4,000,000,000.

Prez. Roosevelt pranešė 
kad 1491-42 metų viešųjų 
darbų biudžetui skirs pini
gų visai mažai, taip sakant 
viešus darbus visai apma- 
žins. Vietoje to pinigai bus 
naudojami šalies ginklavi
mo reikalams, taigi darbų 
bus ginklavimosi srityje.

Vieši darbai bus laikomi 
tam periodui kada pradė
jus mažėti ginklavimo dar
bams, darbininkus ims pa
leidinėti iš dirbtuvių.

PRIE HAIFA uosto, Pa
lestinoj nuskendo laivas ga
benęs apie 1,800 Žydų pa
bėgėlių iš Europos'. Dalis 
jų išgelbėta, kiti nuskendo.

S. V. KONGRESE svar
stoma įstatymas kuris už
draus darbininkams strei
kuoti šalies gynimo darbus 
dirbančiose industrijose.

T AR Prancūzų ir Vo

 

kiečių jadėjo kilti nesusi- 
pratinf kurie gali prives
ti pr 
mo. 
kiečių^rypio iš Alzacijos- 
Lorra 

BRITŲ pinigai ir kredi-jbanči 
čiai teritoriją paėmė, jie

antikių. nutrauki- 
s atsitiko del Vo-

tai Amerikoje baigiasi, ir 
1941 metai bus Anglijai 
sunkus jeigu prisireiks ka
riauti ir toliau.

13,000 be namų. Serbijoj 
ir Bosnijoj potviniuose pa
einančiuose nuo ilgo lie
taus apsemta paupių mies
teliai ir kaimai, 13,000 gy
ventojų liko be pastogių.

Prancūziškai kal- 
gyventojų. Vokie-

VOKIEČIAI KAREIVIAI 
ŽUDOSI

Gryžę iš Europos neku- 
rie Amerikonai tikrina kad 
Vokiečiai kareiviai užim
toje Prancūzijoje žudosi— 
vidutiniai nusižudo po du 
per savaitę del nuobodulio, 
ir neapikantos kokią Pran
cūzai jiems rodo.

SOVIETŲ valdžia Mas- 
; kvpje jau senai pripažino 
! Vokiečių užvaldymą Slova- 
ikijos, bet tik dabar paskel- 
i be apie tai žinią.

VOKIEČIAI sutiko pa
lių osuoti 30,000 Prancūzų 
Belaisvių esančių Šveicari
joj. Daugiausia atgaus lai
svę šeimų tėvai arba dide
lių šeimų vyriausi sunai.

visad nikė ją Vokiška .

Sotų mekliorius De
kanei, kuris sudarė suk- 
tybefietuvos užgrobimui, 
dab; 
riu 
šni 
no 
vis;

baskirtas ambasado- 
| Berliną.. Jisai ten 
s ką Vokiečiai ma
žti su Lietuva ir su 
asija.

KINAI-JAPONAI NE
ŠIT AIKO 

šanghai. — Taika tarp 
Kinijos ir Japonijos išrodo 
taip toli kaip iki šiol buvo, 
nors ir skleidžiama gandai 
apie tai. Japonija vis ne
gali priversti Kinus prašy
ti taikos, nors ir daro vi
sokius grasinimus.

SUV. VALSTIJOS jau 
pasirinko karo laivams ir 
lėktuvams punktus Atlan- 
tike, ką gavo iš Britanijos, 
pasiruošimui prieš galimą 
Vokiečių užpuolimą.

Tų. punktų apginklavimą 
tuoj ir pradės tais pinigais 
kuriuos Kongresas paskyrė 
pereitą vasarą.

y,
ti

I. i i

KAUNE įsteigta Rųsų kal
bos kursai.

‘TARYBŲ Lietuva”, oficia- 
lis komunistų laikraštis, šio
mis dienomis atspausdino Ru
sų “azbuką”, pradėjo spaus
dinti savo rūšies ŲiętuviškaL 
Rusišką žodyną, kuris esąs tai
komas Rusų kalbai mokintis. 
Taip pat laikraščiuose skelbia
si Įvairus mokytojai kurie duo
da privatines Rusų kalbos pa
mokas.

KOMUNISTŲ organui Kau
ne užkliuvo Lietuvos studen
tai, kurie esą vis vaikščioja su 
“kapitalistiniu šalių pavyzdžio 
kepuraitėmis”. Tai esą pa
mėgdžiojimas buržuazinių stu
dentų:

•
LIETUVOJE jau oficialiai 

panaikintos visos Nepriklauso
mosios Lietuvos valstybinės ir 
religinės šventės. Įvesta ko
munistinės šventės.

•
LIETUVOS SOVIETŲ vėlia

va atrodo šitaip: ją sudaro 
raudonas audeklas, kurio kai
riame viršutiniame kampe prie 
koto atvaizduota auksinis kū
jis su pjautuvu, o viršum jų 
užrašas aukso raidėmis: “Lie
tuvos TSR”.

■ •

LIETUVOJE ir tarp žydų 
atsiranda tokių kurie pradeda 
bjaurėtis sovietų valdžia, šio
mis dienomis vienas Šveicari
joje gyvenąs žydas, kuris ren
gėsi važiuoti į Lietuvą ir tuo 
reikalu parašė savo seserei 
Kaune laišką, gavo iš jos at
sakymą, sekančiai: “Kaimynai 
sako kad tu esi beprotis jeigu 
manai gryžti. Visi norėtų pa
tekti ten kur tu esi. Jeigu tu 
man tuo reikalu dar rašysi, aš 
atsisakysiu ir daugiau nerašy
siu. Esi idiotas, ir tai mano 
paskutinis žodis”.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH I PHILADELPHIA

ATEIVIAI, UŽSIREGISTRUOKIT
Liko tik 4 Savaitės. Gruodžio 26 — Paskutinė

IšVENGKIT PABAUDOS 
UŽSIREGISTRUOKIT 

PRIEŠ GRUODŽIO 26

Lietuvių Kambario Fon- 
dar Baigė Savo Darbą 

Pasekmingai

Valaičių 
.užrištos

Pittsburgho Lietuvių septy
nių draugijų išrinkta komisija 
kartu su Lietuvių Kambario 
Fondo Komitetu Lapkričio 17 
d. atliko Liet. Piliečių Klubo 
salėje U. S. valdiško bondso 
traukimą, Lietuvių Kambario 
kaštų padengimo tikslui skir
tą. Laimėtoja buvo Ona Sa- 
mulevičienė, Draugijų Komisi
jos pirmininko P. Samulevi- 

. cinus motina. Laimingą nu- 

. męrį jai ištraukė mergaitė, p. 
dukrelė, kuriai buvo 
akys; numeriai buvo

sudėti Į tam tikrą apvalią dė
žę, ką specialiai padarė 
nas ir Radžius.

Tuoj po laimėjimo J. 
levičiųs ir J. Virbickas 
žiavo pas p. Samulevičienę pra
nešti jai tą linksmą naujieną 
ir paprašyt kad ji kiek aukotų 
Lietuvių Kambariui; ji sutiko 
ir davė $100; tas U. S. Govern
ment bondsas kaštuoja $750, 
taigi jai teko $650. Kambariui 
iš to traukimo pasidarė pelno j 
apię $500. Samulevičienė yra! 
SLA. 40 kuopos narė ir turi 

6 su
vedę. , 
nepa-1

Kuizi

Samu-
nuva-

LIET. TAUT. BAŽNYČIOS: 
IŠKILMĖS. Gruodžio 8, sek-! 
madienį, Philadelphijos Lietu- Į 
vių Tautos Katalikų bažnyčio- į 
je bus didelės pamaldos, ap-1 
vaikščiojimas bažnyčios vardo, [ 
Nekalto Prasidėjimo Panos! 
Švenčiausios.

Klebonas su parapijonais de- 
da pastangas iškilmingai tą! 
šventę paminėti. 11 vai. ryto' 
bus ceremonijos su mišiomis 
ir pamokslais, iškilmėse pasi- 

! žadėjo dalyvauti kunigų ir vy- 
! skupų ir vienas arkivyskupas.

Philadelphijos tautiška pa- 
į rapija yra pavyzdinga tuo kad 
Į ji yra Lietuvių ir tik Lietu- 
> viams darbuojasi. Klebonas 
Kun. J. J. Zittas su komitetu 

1 ir parapijonais jau ruošią pla- 
I nūs kad šita parapija butų 
Į kaipo vienas Lietuvių centras 
i nežiūrint kur gyventų, jei tik 
I nori priklausyti prie šios pa
rapijos kiekvienas bus priima-

i mas, bi tik Lietuvis.
L. T. K. B. Komitetas

DARBAI PAKILO

užauginus 8 dukteris ir 
nūs, kurių daugelis jau 
Taigi niekas turbut ir 

■' vydejo jai tos laimės.
Vietos

daug parėmė 
bario daNių: 

paėmus
P. Dr-ja

Lietuvių draugijos 
šį Lietuvių Kam- 
L. M.- D r-j a tu- 
tikietų už $100, 

irgi už $100; L.

■ registruoti jų tėvai ar globėjai. 
Ateiviai registruojami paš- 

i tuose. Nereikia mokėti jo^ių 
pinigų už užsiregistravimą. Ap- 

Ateivių registravimas baig- į sisaugokit nuo prigavikų ku- 
sis Gruodžio 26 d., ir visi ne-! rie 
piliečiai už nesiregistravimą j atlikti 
gali būti baudžiami pinigine į 
bausme $1000, šešiais 
siais kalėjimo, arba abiem 
paminėtom bausmėm.

Visi ateiviai, 14 metų 
žiaus ir aukščiau, privalo 
meniškai registruotis.

Ateivius vaikus neturinčius 
14 metų amžiaus, privalo už-

pinigine 
i mėne- 

čia

už pinigus gali prižadėti 
registraciją už jus.

Kuomet basit užsiregistravę, 
. jeigu pereisi 
i resu, būtina 
į gyje privalot pranešti 
naują antrąją į: Immigration 

j and Naturalization Service, 
į Washington, D. C. Tam tiks- 
į lui gausit banką viešuose paš- 
i tuose.:L—

gyventi kitu ad- 
penkių dienų bė- 

savo

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

MASPETH, N. Y. — Lapk.
14 d. rasti negyvais Nelė 

Lukas-Lukoševičiutė ir jos vy
ras McGovern. Mirė nuo nuo
dingos naminės degtinės.

Policija
Plėši- 

vadą Kavaliauską, kurio 
gauja apiplėšus apie penketą
tūkstančių žmonių.

• CHICAGO, Ill. — 
suėmė “Penktadienio 

kų”

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 6000 TARUTYTĖ Margareta, 29 m 
amžiaus, mirė Lapkričio lo 
Breslau, Pa.

JANUŠKA Pranas, 24 m., mj, 
re Lapkr. 11, Plymouth, pa

BARTNIKAS Pranas, 54 metu 
mirė Spalių 31, Grand Ra’ 
pids, Mich. .

ARK AUS KAS Jurgis, mirė 28 
Spalių, Westville, Ill.

ČERNAUSKIENĖ Antanina, 
mirė Spalių 28, Helvetia, pa

BALTUŠKA Adomas, pusam
žis, mirė Lapkr. 9, Chicago, 
Ill. — Marijampolės parap., 
Trakiškių k. Amerikoje iš
gyveno 43 metus.

PETRAUSKAS Juozas, pusam- 
amžis, mirė Lapk. 11, Chi
cago j. — Raseinių ap., Žvin
gių p., Lapkašių k.

SEREIKA Zigmas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 11 d., Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Šeduvos p. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

MASILIUNIENĖ Elena, mirė 
Lapk. 11, Pittsburgh, Pa.

LAURINAITIS Antanas, mirė 
Lapk. mėn., Hartford, Conn 

BALAKEVIČIENĖ Antanina 
(Masalskaitė), pusamžė, mi
rė Lapkr. 8, Chicagoje. — 
Kauno ap., Airiogalos par., 
Baukių p. Amerikoje išgy
veno 36 metus.

JUŠKA Alękas, 63 metų,, mirė 
yė Lapkr. 14, Cleveland, 0.

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, mirusių skaičius 
pasiekė 6,000. Mirusiųjų su
rašąs čia vedama nuo Vasario 
mėn. 1937 metų.
RADŽIUKYNAS Jonas, 55 m. 

mirė Lapkričio 22 d., buvu
sių 
Dayton, 
laidotas 
Velionis 
saulinio 
nu apielinkės, ten yra likęs 
po brolis Petras. J VU.

MONČINSKAS Kazys, 62 m., 
23, 1939 m.,

ė Lapkričio 22 d. 
kareivių prieglaudoje, 

Ohio, ir čia liko pa- 
eks-karių kapinėse, 
buvo veteranas pa
karo. Paėjo iš Sei-

• CHICAGO, III. — Šiais me
tais sueina 25 metai nuo to 

lai pradėjo eiti Liet. Vyčių or
ganas Vytis. Rengiama išlei
sti jubilejinį numerį.LIETUVOS PASIUN'INYBĖS 

ŽINIOS

JankausMehė su dukrele 
Birute
Adv. Miįiurevičius iš Ky
bartų 
Dirmeikį 
Aido recį su žmona 
Povilauslas, 
veikėjas 
Raulinaih, Licensijų 
misijos iferentas prie Fi
nansų nų., su žmona 
Inž.
laiku

43. Šakovas, 
baro virįninkas 
Jonas 
kas, 
1 uv. pal 
pači ją 1 
Griškąbi 
Marty m

i
• SAO PAULO, Brazilija. —

Lietuvis vienuolis Pranciško- 
Voldemaras Šatas Lapkri- 
24 d. įšventintas kunigu, 
pirmas Lietuvis kunigas 
mokslus Brazilijoje.

Nežino-

Nužudytų ar Nusižu
džiusių Lietuvoje As

menų Sąrašas
Jonas štaupas, buvęs Atei
tininkų Sąj. generalinis se- 
gretorius.
Juozas Tomkus, atsargos 

majoras, Valstybės Tary
bos referentas.

3. Gen. Grigaliūnas-Glovackis.
4. Dr. Mickus, chirurgas, Svei

katos Depart, direktorius.
5. Zubkus, Dr. Zubkaus brolis. 

Pulk. Saladžius, šaulių Sąj. 
pirmininkas.

• • • /

1.

2.

Darbąi įvairiose dirbtuvėse į g 
darbininkų uždarbiai Pitts-,

37.

38.

39.

40.

41.

42.

buv. Lietuvos

Jaunalietuvių

ko- — Pietų Amerikos Ži- 
persergėjo čia gyvenan- 
Lietuvius nesiregistruoti 
konsulatuose, kaip buvo 

vė-

m.
6,

Simas, 57 
Lapkričio 
— Akmenė- 

Kal vari jos v., Mari-
Amerikoje iš-

mirė Gruodžio 
St. Louis, Mo.

LEVANAVIČIUS 
amžiaus, mirė 
Baltimore, Md. 
lės k.,
jampolės ap. 
gyveno 36 metus.

LATOŽIENĖ Leonarda, 65 m. 
mirė Lapkr. 21, 1939, West
ville, III.

DALENGAUSKIENĖ Elena, 
34 metų, mirė Sausio 4 d., 
Philadelphia, Pa.

RAMONIENĖ Anelė, 44 metų, 
ųiirė Sausio 4, Amsterdam, 
N. Y.

BAGDONAS Pranas, 60 metų, 
mirė 14 Vasario, Bulpitt, Ill.

JURGELAITIENĖ Uršulė, 61 
m., mirė Vasario 20, Spring
field, Ill.

PETRAITIS Dominikas, 
amžis, mirė Lapkr. 
cagoje. — Amerikoj 
no 33 metus.

LEI EIKIENĖ Monika 
gaudytė), pusamžė, 
Lapkričio, Chicagqje. 
šių ap., Salantų p., Jakš- 
taučių k.

SKIRIŲS Antanas, pusamžis, 
mirė Lapk. 18, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Kruopių parap., 
Laumenų k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

GUDAS Antanas, pusamžis, 
mirė Lapk. 12, Chicagoje.— 
Jakubavos p. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

nežinomu BRAZAUSKIS Juozas, pusam-I

Bruius, veiklus savo 
ak'zvistas Klaipėdoj 

, Pasienio policijos 
.’minkąs 
’įleišis, miškinin- 

aiargos karininkas, 
įKutinio prieš oku- 
Limo narys , nuo 
nžio 
! Yčas su šeima 
iš XX Amžiaus 
buv. direktorius 

Kabineto kance- 
ir Spaudos Sky

riaus į. Saugumo Dep.
48. J. Nciaitis, Ekonominio 

Dep. Rektorius, su šeima
49. Jurkuj, Lietuvos pasiun-, • NEW YORK, N. Y. 

tinyl emaline sekr., anks-j 
cinu enrnęs ^raipedos uoste

50. Jurkunas-šeius, buv. L.
Aido redakirius ir Raud.

Kryžiaus įgaltinis Vilniuje
51. Ats. Karingas Lingys

Pastebėtina Id kai kurie 
suminėtų asmei reguliariai 
su galiojančiais dokumentais 
ir vizomis savo iku pervažia
vo sieną, bet, tęiežiuriųt, So
vietai konfiskavvisą jų tur
tą.

nas 
čio 
Tai 
ėjęs
• DETROIT, Mich.

mas žmogžudis Spalių 21 d. 
i nušovė Vincą Repšį, kuris už- 
į laikė alinę.
• BUENOS AIRES, Argenti

na.
nios 
čius 
Rusų
iš Maskvos paraginta, kad 
liau neturėtų nesmagumų.
• CHICAGO, Ill. — Dr.

Aukštikalnis paskirtas į Bis- j 
j mark, N. Dak., kur užims visos į 
i valstijos išvengiamų ligų de- 
partmento direktoriaus vietą. ,
• MONTREAL, Kanada. —!

žiema čia dar nėra šalta.1 
Pirmas sniegas pasirodė Spa-1 
lių 21. Oras per kelias dienas j 

! buvo atšalęs. Antras sniegas 
Į pasirodė Lapkričio 16-17. Po- 
i valiai sniego dauginosi.

44.ir
burgho srityje šiuo laiku sto
vi apie 11 nuoš. aukščiau per
nai buvusio pasiekto aukšto re- ■ 
kordo.

Pennsylvanijoje bendrai pa- Į 
ėmus Spalių mėnesį darbai pa
kilo tiek kad dirbtuvėse ir dar- 
buosę darbininkų skaičius pa
siekė 978,000; algos padaugėjo I 
5 nuoš. lyginant su pereitų me
tų Spalių mėnesio.

Vidutiniai imant savaitinės j 
tfarbininkų algds pakilo nuo j 

i $27.76 iki $28.29, aukščiausia1 
j kiek kada buvo nuo 1923 nie- 
{tų rekordo.

rėjo 
Į L.

Vaizbos Butus už $20; Moterų
Auxiliary irgi (iž/$20 
3 i . w ’ r ...

—januskas r .už, ) Mrs. Gra
jauskas pardavė už kitą $100.
Kiti visi veiklesni Lietuviai 

; turėjo po kelis ir keliolika ti- 
kietų ir juos pardavė. Samu- 
levičienei bilietą pardavė jos 
suims, ir ji buvo laimingą su 
vienu bilietu.

Pirm bilietų traukimo buvo 
vakarienė, ją pagamino Liet. 

.. Piliečių Draugijos moterys: p.
Simanavičienė, p. Pivaronienė 
daugiausia dirbo prie valgių 
gaminimo; p-lės Bartkiutė, Bi- 

: kinaitė, Kazlauskaitė ir 
patarnavo prie stalų.

V. Rūkas, J. Valaitis
Saniulevičius dirbo prie

1 jiems gelbėjo V.
M. Urmoniukė ir 
nytė.
visi atidžiai sekė traukimą ir, 
matė kas viskas buvo 
teisingai.
tik daugiau iikh. musu ........ .  1)ininkas kurjs
bariui. Prieš traukinu) buvo; unjj()s ..etika-.
paklausta kas imtų maz.au jei; .. (lar|)o_
laimėtų, vieni sakė imtų $400, j 
kiti $500, kiti $600, o kitus au- ‘ 
kotų Lietuvių Kambariui.

ir

I

iš
„__‘L / irgi (iž į $20; \ SLA 
Apskritis už $10? Jonas Gra-

Statys Apsaugos nuo 
Oro Bombų

kitos

ir J. 
loši o; 

Šimkūnaitė, 
B. Martino- 

žmonių buvo apie. 150,

Kadangi Amerika gali Įsivcl- 
j ti į karą, todėl prie daugelio 
j dirbtuvių kurios dirba šalies 
gynimu reikmenis manoma iš
statyti žemėse užvejąs pasislė
pimui nuo bombų ir kitų ori
nių pavojų.

Pittsburgho distrike bus iš- 
! statyta eilė karo reikmenims 
i gaminti dirbtuvių ir jos turės 
■ savo žmonėms pasislėpimo vie- 
i tas.

STREIKAS. New Kensing- 
, ton, Pa., Aluminum dirbtuvėje 

a * G sustreikavo dalis darbininkų, 
\isų buvo upas <ac rej]<aĮaujanlj Į<a(j vienas dar- 

liktų musų vam-. |>inill|<as< kurjs prasižengęs 
traukimą buvo , pp_ uetika-> butų

...................... Del to strei- 
j ko apie 7500 tos dirbtuvės dar- 
■ bininkų turėjo likti be darbo, 
i Sutrukdyta šalies gynimo dar-J. Virbickas.!, ..

AMERIKA RUO
ŠIASI RIMTAI

{^RAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainu -- 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam • -- - • I

I
I

(1
(1
(1

E R A
A ž T A
EITA

0

R 
R

1I)
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

45.
46. Butėnas
47. Žilinską 

Ministr 
Marijos*

pus-
4, Chi- 
išgyve-

Dėdė Samas iki 1941 metų 
Kovo mėnesio suims į kariuo
menę 400,000 vyrų. Iki Bir
želio mėnesio 15 dienos — bus 
paimta 800.000 vyrų.

Prezidentas Roosevelt parei
škė kad šis ruošimasis yra vie
nam tikslui: ‘laisvės gynimui’.

Vyrų šaukimas į kariuomenę 
drafto - sistema pradėtas perei
tos savaitės pravestu traukiniu 
numerių.

Apskaičiuojama tačiau kad 
tiktai vienas iš kožnų penkių 
užsiregistravusių, vyrų pateks 
į Al klasę, kiti bus netinkami 
fiziškai arba negalės būti ima-: 
mi i kariuomenę del šeimyniš
kų ir kitokių kliūčių.

Sąrašas pabėgusių iš Lietu
vos esančių įvairiose šalyse 
įvairiose vietose užsienyje:.

1. J. Vailokaitis su šeima
2. Dr. P. Karvelis su šeima
3. Kun. St. Yla
4. Kun. J. Prunskis,
5. Adv. Juozas Katilius,
6. Bernardas Žukauskas ,

Ukmergės, kilęs iš Dzūki
jos

7. Pulk. St. Jurgutis su šei-j 
ma. Jis prieš kelis metus Į 
lankėsi Amerikoje Ginkla
vimosi Valdybos reikalais. 
Jo žmona Lietuvaitė iš 
Manchester, Anglijoje.

8. Garbaliauskas, buv. kalėji
mų inspektorius, su žmona

9. Masiulis, buv. Lietuvio se
kretorius Kaune, kilęs , iš 
Panevėžio, su šeima. Jo 
žmona gim. Jankauskaitė, 
žinomo seno Paryžiaus gy
ventojo Jankausko duktė.

K). M i n. E. Galvanauskas, bu
vęs finansų ministeris

11. A lėks. Danta, buv. finansų 
vice ministras
Lakūnas Pyragius, buvęs 
Aero Klubo sklandymo mo
kyklos Nidoje įsteigėjas ir 
vedėjas, su broliu
Lak. Dženkaitis, su broliu 
Kapt, lakūnas Gricevičius, 
ir jo brolis, buv. mokesčių 
inspektorius
Kapt. Labanauskas ir dar 
du karininkai iš karo lai
vo “Prez. Smetona’’ įgulos

17. Gen. Plechavičius su šeima 
16. Kun. Pr. Gaidamavičius iš

Širvintų
18. Kaz. Čibiras iš Kauno, buv. 

Šaltinio redaktorius, prieš 
kiek laiko buvęs Amerikoj

19. Daščaras iš Pandėlio
20. Kalasauskas, buv. krikščio

nių darb. sąjungos reikalų 
vedėjas iš Marijampolės

21. Adv. Bataitis
22. Andrius Vosylius, pramoni

ninkas, buv. Prekybos Rū
mų pirmininkas Kaune, su 
dukteria

23. Dr. Ant. Maceika, moksli
ninkas,

21. Ltn.
25. Kun.
26. trys

i

12.

13.
14.

15.

27.

BALTIMOE, MD.

SMULKIOSžINIOS
Lietuvių Demcatų Klubas 

rengia didelę “aierinę”, sek
madienį, Gruodžil, nuo 1 v. 

1 po pietų, savo tie. 816 W. 
Lombard st.; įžaa 50.c

DaLar Demokrs Klubas iš
taisė didelę ir paiją virtuvę, 
kuri sujungia š>ų salę su 
klubo kambariais Dr. Jonas 
Bučnis dovanojo ubui dido
ką elektrišką šaliuvą. Tai-j 
gi dabar L. D. Kas patobu
lintas ir paturtint Visiems 
per šią “austerinę )Us teikia
ma dar geresnifpatarnavi- 
mas.

Tą pačią dieną, kare, Lie- 
l tuvių Draugijų Taja rengia 

Kalbės vynės re- 
Kl. JuHionis ir 

kalbėtoja; Dainuos 
veda- 
Kąl-

— Dr.
M. J. Vinikas, SLA. centro 

sekretorius, išvyko keletui die
nų į Chicagą atlikti tam tikrus 
patikrinimus SLA. turto, 
raportams kuriuos 
tiekti valstijoms.
• CHICAGO, Ill. - 

zas atvažiavo iš
rodyti tūlas Lietuvos 
Margučio programe Lapkričio 
21. Tačiau filmos i

j budu pražuvo tarp namų iš kur 
! jos buvo vežamos, ir salės.

—Padėkos Dienoje tapo pa- 
I šventintas kertinis , akmuo se- 
‘ nelių 
Į stato 
darių

i netoli

savo 
turės pa

K. Motu- 
Brooklyno 

filmas

prieglaudos namui, kurį 
Lietuvių Katalikų Lab- 
Sąjunga savo farmoje, 
Palos parko.

—Komp. P. Sarpalius pritai
kė 14 Lietuviškų dainų Onos 

Metropolitan Operos 
balsui.

Kaskas, 
dainininkės, kontralto 
Lietuviškos dainos yra sopra
no balsui, o p-lė Kaskas mėg
sta Lietuviškai dainuoti, todėl 
jai buvo reikalinga daugiau 
dainų pritaikytų jos balsui.

LAIŠKAI Į LIETU 
VA EINA

pusam-! 
šis, mirė Lapkr. 13, Chica
goje. — Raseinių ap., šidla- 
vos p., Vaikštaičių k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

SPRANAITIS Kasparas, mirė 
Lapk. 2, Paterson, N. J.

i PALUPIENĖ Magdalena, 50 
metų, mirė Lapkr. 6, Bronx, 
N. Y.

NASTULEVICIENĖ
m. amžiaus, mirė 
Brooklyn, N. Y.

LITVINAS Vincas, 
mirė Rugp. 11, Manila, Fili
pinų salose.

KUNDROTĄ Andrius, 75 m., 
mirė Lapkr. 10, Brooklyn, 
N- Y- — Prienų p., Skersa- 
balio k. Amerikoje išgyve
no 57 metus.

ŽULIENĖ Julė, 48 me’tų, mirė 
Lapkr 11, Brooklyn, N. Y.

KAI1IENĖ Ona, mirė Lapkri
čio 8, Hunlocks Creek, Pa.

Justa, 54
Lapk. 6 d.

49 metų,

• KREGŽDE skrisdama lai
ko snapą pražiotą kad pagau
tų mažus vabalėlius ore:

28.
90Zjv .

30.
31.
32.
»> s,
34.
35.

su šeima, 
Jėzuitas 
Domininko

iš Panevė-

iš Kybartų

Aušrota 
Venckus, 

vienuoliai 
na i iš Plungės
Kun. Sušinskas 
žio 
Kun. Gurinskas 
Kun. Tamošiūnas iš Šiaulių
Kun. Dankantas, iš Šiaulių 
Ats. Pulk. Vaitiekūnas

Rozenblatas su žmona 
Rozenblatas su žmona 

Lietūkio 
prekybiniu-1

i

D.
V.
Trapinas iš 
Vaitkevičius, 
kas 
Laucevičius, iš Maisto

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE 

VIKRUMO?
Skauda , gąlvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išplinta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai, liuosuoja 
vidurius. Imkit einani gult. Ryte 
jausitfe tikrų palėrtgvinimą 'ir at
gausiu vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
a-mInt. " ■ ■
Nusipirkit

Jis tinka ir jusu 
FEEN-A-MINT

FEEN- 
'šeiniai. 
šiądien.

10f

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. . (20)V

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

SKAITYKIT
VIENYBE<-
• VIENYBĖ — seniausias ir 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina metams $2.50.

Pamatymui dykai.

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

! prakalbas, 
daktorius 
vietiniai 
Dainos Dr-jos Chs,
mas Klem. Andreils. 
bos bus pašvęstos Luvos ne
priklausomybės atgmo rei
kalams.

Lapkričio 20, Lietų Atle
tų Klubas laikė savucleninę 

Į “austerinę“. Dalyvi didelis 
buris jaunimo ir mžai se
nesniųjų. Atletų Kas turi 
nuosavą namą, 539 ashing- 
ton Blvd., ir gerai paiko.

Keli vietos Lietu1 gavo 
tarnybos prie Karo Pto Ta
rybos. Stasys Janušira na
riu Draft Board No.; Adv. 
Rastenis yra AppežAgent 
prie Draft Board No. Adv. 
W. F. Laukaitis, AppiAgent 
prie Draft Board No.

Laiškai j Lietuvą eina, Ame- i 
rikos paštas priima laiškus ir 

Į pristato juos į Lietuvą po se-1 
1 novei. Todėl pasiuskit saviš
kiams Lietuvoje nors papras-1 
tą Kalėdų ir Naujų Metu pa-! 
sveikinimą. Pralinksminsi! ir! 

i suraminsit juos. Gaukit Dir-Į 
vos knygyne sveikinimų laiškų, j 

! po 5c., i 
j vą, neužlipytame laiške, ' 
dėdami pašto ženklelį už 1

ir siųskit juos į Lietu- 
pri- 
J/2C.

kur©DIDŽIAUSIA medinių ....
pių dirbtuvė Amerikoje randa
si Davenport, Iowa, mieste.

i

Kor.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį“, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit viena 
numerį pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave.

Chicago, Ill.

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

14cI” .194a° iki Gegužės 31 d, 1941 m.,
• Pmąs Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau- 

V4ini°iV9Jl\ ku-riSi .bPs.žin°mas kaipo S.L.A. TREČIAS 
m’viavEi’ la.xe ^ur10 kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 

lenoVIaL}siomis sąlygomis ir gauti clova- 
^iejl n®ni°kes įstojimo ir nemokės daktarui 

n-iriu 71 1.se^zaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų
U PTTMAStantlS- g^Sn^raži^ dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 

ALbUMĄ, vertes $5.00.
<r-ilinri1S.^ ’ęnijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 

•)h-C>1-aUStl iki $5,000. Taipgi galima pri-
•ir T lgOje yasalP4’ kurios mokama po $6, $9, ir $12 

sa\aiteje. Jaunamecius galima apdraust nuo $100 iki $1000. 
invin ii k.l.,opos. randasi visose didesnėse Amerikos Lie- 
rį-ii Kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 

JLlS ,uzeis SLA. kuopos organizatorius—pa- 
n ihn. r -U0 AUpie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie- 
t iinwi LietUiV1U ^mc.rikoje — didžiausios ir turtingiausios 
J. . „o apdra,udos ir labdarybės organizacijos. Norėda

mi informacijų rašykite:

S.L.A. SEKRETORIUS
307 W. 30th Street New York, N. Y.36.
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AMERIKOS LIETUVIO LAIŠKAS 
IŠ VOKIETIJOS

Susekta Slaptai Išžudytų Žmonių Slėpyne

(IŠTRAUKOS IŠVERSTOS 
(Iš ANGLIŠKO)

Brangus X.
Dėkoju tau už ilgų ir įdomų 

laišką, kurį tiktai vakar gavau. 
Aš jokiu budu nesitikėjau taip 
greitai gauti atsakymą, kas 
įrodo kad susirašinėjimas iš 
čionai su Amerika nėra taip 
blogas, net žymiai geresnis ne
gu su Lietuva.

Kaip pats žinai, aš čia atvy
kau Rugsėjo mėnesį ir tuojau 
parašiau laiškus savo namiš
kiams ir draugams. Jau daug 
laiko praėjo ir tiktai šiomis 
dienomis tegavau atsakymą iš 
namiškių. Atrodo kad susira
šinėjimas su “rojumi” prade
da nutrukti, nes šiuo tarpu tas 
tegalima su giminėmis ir visi 
kiti iš baimės jaučia geriau ty
lėti ir ignoruoti susirašinėji
mą su likusiu pasauliu....

Prieš man išvažiuojant aš 
susitikau su N., kuris prašė 
perduoti tau linkėjimų kada 
mudu susitiksim Amerikoje. 
Kai aš užklausiau jo apie jo 
ateities planus, jis pasisakė 
kad jis tikisi kaip nors pasida
ryti pragyvenimą ir jam buvo 
pasiūlę darbą naujoj vietoj, 
bet jis nebuvo nei kiek entu
ziastiškas del ateities. Jo su
pratimu, tik paprastieji žmo- 
neliai tegali mažiau nugąstau
ti, bet niekas negali džiaugtis, 
ir visiems patartina then sau 
pasilaikyti pasitikėjimą savi
mi. Man buvo labai malonu 
išgirsti iš jo tokį pasiryžimą, 
ir aš tikiu kad jis vienas iš tų 
atkaklių tipų, kurių šis maras 
nepalies. Aš prašiau kad jis 
man parašytų čionai, bet aš 
nei kiek nenusištebėčiau jeigu 
iš jo negirdėsiu, nęs Rusijoje 
jie tokios “laisvės” nežino. ...

Aš stengsiuos susižinoti su 
visais tais Lietuviais kurie yra 
čionai atbėgę. Dar prieš ke
lias dienas nebuvo taip sunku 
čionai pakliūti, nes poniai Yčie- 
nei su dviem dukterim pavy
ko pereiti žaliąją sieną. Šio
mis dienomis susitikau su V. 
Raulinaičiu, kuris mėgins pa
tekti Amerikon, nes jis gimęs 
tenai. Susitikau ir su J. Dek- 
sniu, kuris taip pat Amerikoje 
gimęs. Jiedu abu buvo Užsie
nių Reikalų Ministerijos tarny
boje. Paskutinis Lietuvis ku
rį susitikau, buvo Kalvaitis, 
buvęs Lietuvos konsulas Chi
cagoje. Kalvaitis sakėsi mė
ginsiąs kaip nors patekti Ame
rikon taip pat....

(Laiško rašytojas, kuris ne
pritarė Smetonos politikai, čia 
nori paneigti A. Smetoną už 
pabėgimą iš Lietuvos ir nepa- 
silikimą žmonių vadovauti. Ra
šytojas turbut nežino kas išti
ko Latvijos prezidentui, kuris 
nespėjo niekur ištrukti iš sa
vo šalies. Svetimiems okupan
tams įsiveržiant, užimamų ša

lių valdžių galvos paprastai ša
linasi kurie spėja ir gali, taigi 
vienas Smetona už pasišalini
mą netinka kaltinti.—Red.)

Man apleidžiant Lietuvą, ne 
iš vieno karininko lupų aš iš
girdau apie gėdą ir negarbę at
neštą ant Lietuvos kariuome
nės, kuri nors maža, bet buvo 
skaitoma viena iš geriausių vi
same Pabaltijyje, ir kurios ap
ginklavimas veik prilygo Fin- 
landijos kariuomenei.

Keli “didvyriai” su įsakymu 
“išvengti kraujo praliejimo” 
nusprendė priimti raudonųjų 
sąlygas ir tuom pačiu padarė 
tą kraujo praliejimą perdaug 
vienpusišku.

Bet dar liūdniau buvo girdė
ti apie tokius kaip Gen. Vit
kauskas, kuris staiga suraudo- 
nėjo ir nerado pakankamai žo
džių išgirti naująją sistemą. 
Jį galima butų paskaityti Lie
tuvos Judošium Nr. 1. (Jis, 
kaip kiti spėja, del šeimyniškų 
surhetimų i*r' savo neišbėgamos 
padėties prisitaikė prie sąlygų. 
—Red.).

Judošium nr. 2 be jokių gin
čų galima paskaityti poetą Liu
dą Girą, kuris perėjo visas ri
bas. Jis pirmutinis iš' visos 
grupės pasitiko paleistus kali-, 
nius ir kada vartai atsidarė, 
jis apkabino paitį pirmą 'žyde
lį minios akivaizdoje. Po to 
viename susirinkime, kuris’ bu
vo transliuojamas per radiją, 
jis išdrožė kalbą žydiškai (ar 
galit ką riorš panašaus įsivaiz
duoti i) ir pasakė kad jis jau
tė jog visi jam esą broliai, 
ypatingai jis turėjo simpatijų 
žydams, kubie, anot jA, Iki’ tol 
buVo persekiojami (!!!).’

Nėra nei vieno padoraus Lie-, 
tuvio kuriš nesutiktų kad Girą 
teks patį pirmą pakarti kada 
prisieis Lietuvos valynlai ke- 
galima suprasti kaip toks žmo
gus gali taip žemai nupulti. 
Kaip žmogaus gali parduoti sa
vo savigarbą ir ambicijas už 
kokią nors tarnybą valdžioje, 
žmogus kuris skaitėsi inteli
gentu ir dar su mokslu, ypa
tingai jis, kuris pretenduodavo 
į atgimusios Lietuvos “poetų” 
eiles! Geriausias būdas nuva
lyti tą negarbę kurią jis atne
šė ant savo tautos butų iš
braukti jo vardą iš visko kas 
surišta su Lietuva ir Lietuvy
be. Jis prisigyveno savo re
putacijos (vardo) kaip merg
vaikis (benkartas) kurio moti
na net nežinojo kas jo tėvas. 
Ir ši gamtos nuodėmė yra taip 
giliai įleidus šaknis į jo šeimos 
kraują kad jo žmona yra pati 
veikliausia narė įvairių žydiš
kų komitetų, ir jų sūnūs yra 
vėplys visais atžvilgiais, kaip 
moksle taip ir privačiame gy
venime. Pats jį gerai pažino
jai, ir matei kaip per septynis 
metus jis teužbaigė vienerių 
metų kursą universitete iki jį

iš ten išgrūdo. Dabar ir jisai 
seka savo tėvo pėdomis vers
damas komunistų poeziją į Lie
tuvių kalbą tokiu greičiu jog 
atrodo jis bijo kad ji gali pa
senti. Na, bet manau aš per
daug varginu tave tuo žiurke, 
todėl aš tęsiu toliau.

ŽMONIŲ ŽUDYMAS
Paskutinės žinios iš Lietu

vos yra ypatingai liūdnos. Aš 
negaliu patvirtinti jų tikrumo, 
bet tie asmenys kurie man pa
pasakojo tebeturi ryšius su to
mis vietomis. Jau visiems yra 
žinoma kad raudonieji jau var
toja visus pragarsėjusius žiau
rius savo metodus, žmonės 
dingsta naktimis ir tiek apie 
juos tegirdima. Prie Kleboniš- 
kio (5 mailės už Kauno prie 
Vilijos kranto) keli jauni pie
menukai pastebėjo kasinėji
mus. Išpradžių jie pamanė 
kad, gal kai kas mėgino paslėp
ti kai kokius daiktus ir pradė
jo jie atkasinėti iki prasikasė 
eiles nužudytų žmonių lavonų, 
kurių tarpe keli buvo Lietuvos 
kariuomenės uniformose.

Kada aš apleidau Lietuvą, 
jau buvo jaučiama kad kari
ninkai daugiausia nukentės, ir 
taip dabar ir atrodo. r į

Yra žinių apie savižudystes 
karininkų tarpe, tie kurie ne
galėjo ar nenorėjo bėgti ir ku
rie dabar pabūgo suiminėjimų' 
ir kankinimų.

Jeigu visi šie faktai butų 
pastatyti prieš visus tuos Ą- 
merikoje, kurie vis dar prigau- 
dinėjami ir mulkinami Rusiš
kų agentų, aš abejoju ar ko
munistai beturėtų bent vieną 
pasekėją tenai. Aš su džiaug
smu atiduočiau vis4 savo am
biciją, visą savo darbą, 'jeigu 
aš bučiau tikras pasitarnauda
mas nors kiek, ir kada aš > su- 
gryšiu į Ameriką, tai bus pir
ma mano pareiga tą padaryti. 
Aš mačiau, girdėjau^ ir sužino- 
jąu pakankama j; apie pups yi- 
sus, kad galėčiau įtikinti visus 
tuos apgaudinėjamus nabagus 
ir iškelti aikštėn, tuos apmoka
mus raudonus agentus, kurie 
ruošia dirvą panašiai. invazi
jai ir Amerikoje.,...

Z.
■ ■ Į t !
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SOVIETAI PANAI
KINO LIETUVOS 

BANKĄ

F. J. BAGOČ1AUS 
LAIŠKAS

Adv. F. J. Bagočius, SLA. 
Prezidentas ir vienas iš dele
gacijos narių pas Prezidentą 
Rooseveltą, štai kaip trumpai 
paaiškina į Dirvoje nr. 45 til- 
pusį raštinį “Atsakomingų Vy
rų Nevyriškas Darbas”:

“Nesu pratęs atsakinėti į 
laikraščiuose telpančius man 
bent kokius asmeniškus užme
timus. Bet viršuje minėtas 
straipsnis liečia ne bent keno 
nors asmenį, o labai svarbų ir 
rimtą reikalą ir padarytą žygį: 
Lietuvių Delegacijos apsilanky
mą pas J. V. Prezidentą Roose
veltą.

“Tamsta turėjai pilną teisę 
kritikuoti asmenis kurie gan
dais pasiremdami darė savo
tiškas ir gal neleistinas išvadas 
iš delegacijos elgesių ar dar
bų, bet neįtarti pasiremdamas 
tokiais pliotkais delegacijos 
narių, p. Laučkos ir manęs. 
Tokie išsišokimai ar įtarimai 
ką delegacijos nariai ‘galėjo 
matyti’ ir informuoti, kaip 
Tamsta padarei, gali sudaryti 
atmosferą kuri neleis rimtiems 
Lietuvių atstovams su nerim-' 
tais sykiu bendradarbiauti šia
me labai svarbiame Lietuvių 
tautos reikale.

“Prašau šį laišką patalpinti 
Dirbo j ė ir padarytą Skriaudą 
p. Laučkai ir man nors dalinai 
atitaisyti.

V J. Bagočius.”

PRIERAŠAS. Ponas .Bago
čius ir p. Laučka, buvę delega
cijoje pas Prez. Rooseveltą, ir 
asmeniškai suteikę informacijų 
Brooklyno ir New Yorko vei
kėjams apie delegacijos žygius, 
pasiaiškina kad jie jokių juo
kų nekieti? iš delegacijos. Tas 
labiau patrikrina mano pareik
štą abejonę tame straipsnyje, 
tilpusiame Dirvos nr. 45. Ten 
aš pasakiau:

“Taigi klausimas: ar Bago
čius ir Laučka, kurie buvo lai
komi verti atstovauti Amerikos 
Lietuvius, sugryžę iš Washin- 
gtono ir pasimatę su savo ka- 
marotais, jiems juokus krėtė 
iš to visko kas Washingtone 
įvyko, ar tik jie patys, girdėję 
Bagočiaus ir Laučkos nupasa
kojimus, sumanė iš to. viso pa
daryti komediją.”

Bagočius ir Laučka, pasiro
do, nematė reikalo iš to krėsti 
juokus, ir tą pasako. Todėl 
dabar reikalas gryžta atgal į 
New Yorkiškių veikėjų Spau
dos Klubą, kurio oficialiame 
posėdyje du asmenys, nebuvę 
Washingtono delegacijoje, da
vė “raportus” iš delegacijos 
žygio, kaip Spaudos Klubo ofi- 
cialis korespondentas pračiai 
musų spaudoje pranešė.

Sp. Klubo pirmininkas Dr. 
M. J. Vinikas savo paaiškinime 
kaltę numetė' ant koresponden
to.
• Lieka reikalas baigti pačiam 
Spaudos Klubui, nes, nors p. 
Bagočius kalba apie “atmosfe
rą, kuri neleis rimtiems Lietu

vių atstovams su nerimtais sy
kiu bendradarbiauti”, aš lai
kiau savo pareiga paaiškinti vi
suomenei padėtį, kaipo delega
cijoje buvęs, kad Washingtone 
atsilankius delegaciją jqkiu 
šposų nekrėtė ir jokių nerimtų 
incidentų nepapildė.

Ponui BagoČiui juk teko pa
stebėti ta Spaudos Klubo ko
respondencija tilpus jo vado
vaujamos organizacijos laik
raštyje Tėvynėje, be jokių re
dakcijos komentarų. Ar, jo 
nuomene, geriau butų buvę 
tik tą korespondenciją įdėti, 
ir Dirvoje ir kartu su kitais 
laikraščiais tikrinti visuome
nei kad, anot Spaudos Klubo 
susirinkime išduotų “raportų”, 
visas delegacijos žygis buvo tik 
nerimtas darbas ir pajuokos 
vertas ?

Todėl, jei matoma kur kokia 
“atmosfera”, ji tikrai yra tuo
se delegacijos žygį pašiepusių 
tarpe, kurie davė “raportą” 
Washingtone nebuvę, o ne ma
no paaiškinime ir nušvietime 
tikrovės. K. S. Karpius.

SOVIETU SMARVĖ 
VISUR PLINTA

Kaune vienas po kitam nai
kinami gatvių ir kitokių vietų 
Lietuviški pavadinimai kurie 
primena Nepriklausomą Lietu
vą. Prezidento gatvė pavadin
ta Senamiesčio gatve; Savano- 
rių prospektas — Raudonosios 
armijos prospektu; Vasario 16 
gatvė — Liepos 21 gatve; Leo
no Sapiegos gatvė — Levo Tol
stojaus gatve; Smetonos alėja 
—•. Jono Biliūno gt.; Vytauto 
Parkas — Liaudies Parku; 
Vytauto tiltas per Nemuną — 
Aleksoto tiltu; Petro Vileišio 
tiltas per Nerį — Vilijampolės 
tiltu, ir tt.

SOVIETŲ Lietuvos švietimo 
komisariatas nuo Spalių 21 d. 
turėjo būti perkeltas į Vilnių. 
Suaugusių švietimo valdyba, 
kūno kultūros rūmai ir maža
mečių auklėjimo ir vaikų na
mų skyrius pasilieka Kaune.

1941 KALENDORIAI 1941
Dirvos skaitytojui vienas Kalendorius dovanų

(Pridėkit būtinai 10c persiuntimo kaštams padengti)

SVARBI PASTABA: Kurie naujai užsirašo Dirvą mokėdami 
tik $1.00 už metus, Kalendoriaus gaus prisiųsdami $1.10.

(Už kalendorius galima siųsti ir pašto ženklais.)

šie sieniniai kalendoriai po perkant daugiau negu vieną
reikia pridėti po 5c pašto kaštų persiuntimui iki jūsų

LIETUVIŠKI KALENDORIAI _____Mergaitė su Lėle
_____ Darius ir Girėnas Gražuolė Supasi
_ _ Vytauto Prisieka „Gražuolė su Šuniu
_____ Vaikučiai ir Povas Gražuolė su Arkliu

Kalnai ir Ežeras
_____ Miestelis tarp kalnų RELIGIŠKI KALENDORIAI

Kristus prie Durų
_ Amerikos Vėliava (naujas) __ Išėjimas iš Grabo

USA. Kongreso Namas Kristus Alyvų Darže
_-Lietuvos Vėliava (naujas) Šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus

_ _ Ežeras ir Beržai -- „ Dabartinis Popiežius
_ _ Panelė, Šuo ir Arklys _Šv. Šeima ir Angelai

Sovietų Lietuvos komisarų 
taryba nutarė likviduoti Lie
tuvos Banką, kuris paverčia
mas tik Sovietų Sąjungos val
stybinio banko kontora. Taip 
pat likviduota visi Lietuvos 
Banko skyriai provincijoje, ku
rie taip pat paversti sovietų 
banko kontoromis.

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Lietuvos Bankas turėjo pini
gų leidimo teisę. Likvidavus 
Lietuvos Banką, netrukus tu
rės būti likviduoti ir Lietuvos 
pinigai — litai. Tokiu budu 
šimtai tūkstančių Lietuvos gy
ventojų, taupiusių centą prie 
cento ir litą prie lito, neteks 
ir savo' kruvinai uždirbtų su
taupą, nes sovietų pinigai ne
turi jokios tarptautinės vertės.

Nuo Spalių 10 d. Lietuvos 
telegramų agentūros direkto
rium paskirtas koks tai gau
sas. Ligšiolinis Eltos direkto
rius K. Korsakas paskirtas 
valstybinės knygų leidyklos 
direktorium.

Matomai, artėja laikas ka
da bus likviduota ir Elta, kuri 
visiems Lietuviams išeiviams 
buvo žinoma kaipo žinių apie 
Lietuvą teikėja. Dabar Eltos 
direktorium paskirtas kaž ko
kis žydelis šaus, ši įstaiga bus 
jau galutinai likviduota ir pa
versta “Tass” sovietų agentū
ros skyrium Kaune.

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

• KALIFORNIJOJE ir kaip 
kuriose kitose dalyse Suv. Val
stijose auga milžinai medžiai, 
vadinami Sequoia. Jie yra to
kie stori ir aukšti kad iš vieno 
tokio medžio užtenka lentų 
pastatymui 150 namų po pen
kis kambarius.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

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

826 Bank Street 
Waterburv. Conn.

— :----- -- —H------

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

524 Michigan Av. Dayton. O

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

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 noati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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Dirvos 25 m. Jubilejinis Vajus
• t . j . r ; ; \ ;.f i . : . »■ ■■ i i : U-.t •>/ f ( ,

Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo draugui

visam metui $4
tiems Lietuviams kurie

Dirvos dar neturi! H
ŠIS PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METU' • ' <- < . <-

; , ' • ’ > ?•' ** T-Oil r ** f z

SENIEJI DIRVOS SKA11 Y TOJAI, pasidarbuokit savo laikraščiui;. Gaukit 
Dirvai vieną naują skaitytoją iš tų kurie Dirvos dar neprenumeruoja. Lai 
jie pasinaudoja proga per jus užsirašyti Dirvą už $1.00 visam metui. Ar 
jus padarykit Kalėdų dovaną savo draugams ir giminėms. Tik $1 metams.

K. S. Karpiaus Naujas Istorinis Romanas-Apysaka 
iš Kęstučio ir Algirdo Laikų

BIRUTA, Kęstučio žmona, Vytauto motina, vaidina žymią 
rolę istorinėje apysakoje, “ALPIŠ, KĘSTUČIO IŠLAISVINTO
JAS”. šis Birutės atvaizdas, pieštas iš žinomo Birutos paveik
slo.

SIUSKIT DOLARI DABAR 6820 Superior

• Čia telpa vienas atvaizdas 
įdomios istorinės apysakos, ir 
viduje šio lakšto rasit daugiau 
vaizdų tos apysakos, “ALPIS, 
KĘSTUČIO Iš L A I S VINTO- . 
JAS”. Tai yra $2.00 vertės 
nauja istorinė apysaka, jeigu 
reiktų ją pirkti knygoje, o Dir
vos' skaitytojai ją gaus DY
KAI paskaityti, per Dirvą.

• šio Dirvos 25 metų jubi- 
jaus proga Dirva duoda paleng
vinimą Amerikos Lietuviams 
darbininkams išsirašyti Dirva 
VISAM METUI tik už $l.oo‘. 
Bet kadangi šis pasiūlymas yra 
tik trumpam laikui, tiktai iki 
GRUODŽIO 31 d., šių metų, 
taigi laiko jau nedaug tėra, to
dėl naudokitės proga DABAR. 
(Dirvai išsirašyti nereikią lau
kti pradžios metų.)

Dirva tikrai pa- 
jie neturi progos 
susipažinti kaip 

O jums už vieną

S Tie kurie Dirvą jau skaitot, 
padarykit nuo savęs KALĖ
DŲ VOVANĄ savo giminėms 
ir draugams gyvenantiems jū
sų mieste arba kitose koloni
jose. Jiems 
tiks, bet gal 
kitaip su ja 
tik per jus.
dolarį padaryta jiems dovana 
lankys juos VISUS METUS.
®SENI Dirvos skaitytojai, ku
rie ją gaunat iki šiolei, neno
rėkit pasinaudoti šiuo pasiū
lymu, nes mums nėra galima 
tokį didelį laikraštį už $1.00 
duoti ištisai. Musų dovana 
yra tik naujiems, kurie iki šiol į 
dar Dirvos neprenumeruoja.

I R V A
e. Cleveland, Ohio
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DROOKLYNE išeinantis katalikų savaitraštis Ameri- 
ka štai kaip nukalba (Lapkričio 22 d. numeryje):
“ Vienybės savaitraštis praneša, kad vietiniai tautininkai 

ruošia maršrutą vienai įžymiai viešniai. Brooklyne kalbama, 
kad jos maršruto tikslas sukelti lėšų tautininkų įsteigtam tautos 
fondui. Nors v: ribai nemalonu, bet tenka pasakyti ši atvira ir 
nuoširdi nuomonė:

“Ruošdami tokį maršrutą, tautininkai vargu ar patarnaus 
tautai, nes pasirinktos k.TijŲojps asmenybė labai ir labai arti
mai sujungta su daugeliu nelaimių, kurių Lietuva turėjo' per 
paskutinius trylika metų. Skaudi praeitis yra perartima, kad 
visuomenė galėtų ją užmiršti.”

Ta Amerikos minima įžymi viešnia yra poni Tube- 
lienė, buvusio Lietuvos Ministro Pirmininko Juozo Tūbe
lio žmona, visai nesenai atvykus į Suv. Valstijas.

Kiek prasmės turi to katalikiško laikraščio paduo
tos išvados, prašome paskaityti sekantį:

To laikraščio paminėjimas ponios Tubelienės buvi
mo “artimai sujungta su daugeliu nelaimių, kurių Lie
tuva turėjo per paskutinius trylika metų” reikalauja pa
rodyti nors vieną tų “baisių nelaimių”. Tuo gi tarpu 
visiems yrą žinoma kad per tuos trylika metų Lietuva 
visapusiai aukštai pakilo: išsiaugino tarptautinę preky
bą, viduje turėjo gerą tvarką, kraštas pašoko kultūriš
kai, kad rimti istorikai tą laikotarpį pavadins Lietuvos 
“Aukso Gadyne” (jau taip ir pradėjo vadinti).

Kokios tos “nelaimės”, kurias Amerika mini? Na
gi štai: pati didžiausia “nelaimė” buvo tai kad Lietuvos | 
krikdemai, kartu ir kitos kraštutinėsės partijos, nega-' 
Įėjo Lietuvos valdyti (kąip “puikiai” j............_
žinom gerai kas Lietuvo’e dėjosi iki Gruodžio 17 d. 1926 
metų perversmo). Kitos “nelaimės” tai kad ne tik par
tijų rėksniams, fcet ir kunigams nebuvo leidžiama žmo
nes kurstyti kiekvienas ture‘o žiūrėti savo pareigų, be 
tautinė vyriausybė nepersekiojo nei til ėjimo nei bažny- 
Č’ų k. nigams al"as mokėto, bažnyčias šelpė.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Fętys į Petį
Prof. K. Pakštas katalikų 

laikraščiuose nurodo kad “šią
dien negalima visuomenę ri
kiuoti pagal pernykštę pozici- 

buti 
tau- 
tau- 
Se-

I

į ją. Dabar mes turime 
tiktai Lietuviai. Lietuvių 
tai šiuo metu reikia labai 
pyti savo žmonių energiją,
nasias klaidas galim prisiminti 
del istorinio smalsumo, bet ne
reikia manyti, klaidų autoriai 
nepasimokino ir nepasitaisė. 
Lietuvos prezidentas sugebėjo 
iš nelaisvės ir mirties išsigel
bėti. Tai labai svarbus faktas, 
galįs sudaryti progų išlaikyti 
Lietuvos valdžią ir už Lietu
vos ribų, šiądien mums ne
svarbu kuriai partijai ar sro
vei musų politikos vadovybė 

I priklauso. Daug svarbiau yra 
vėl atsistoti arčiau tikrosios 

jie kraštą nuvaldė laisvės ir nepriklausomybės.” 
-t -1 Profesorius Lietuvos nelai

mėje numato ir Dievo ranką. 
Sako: “Gal čia yra kiek veikęs 
ir Apvaizdos pirštas, pakreipęs 
Lietuvos žingsnius kryptimi 
kur gludi kuodidžiausia baus- 

iė apsileidusiai Lietuvos smul
kutei buržuazijai ir sočiai 
gantiems, bet vis dažnai 
pasitenkinusiems Lietuvos 
ninkams.”

Profesorius baigia geru 
raginimų:

“Šiądien reikią tiksliai bur
ti vienybėn visas Lietuvių tau
tos jiegas, visų srovių inteli
gentus dideliam ir sunkiam at
eities darbui.”

Tą darbą Amerikos Lietu
viai gerai pradėjo. Dienraštis 
Draugas ‘ nurodo kad “ligšiol 
Lietuvai Gelbėti Tarybon inėjo 
tik katalikai ir tautininkų gru
pių atstovai. Suvažiavime Wa
shingtone prisidėjo ir socialis
tai. Tuo budu, Tarybą sudaro 
visos grupės smerkiančios So-

Tarakonai 
Tarakonijoje

Naujos Gadynės redaktorius 
Stasiulevičius-Stilsonas, sakosi 
gavęs iš Sovietijos gudriai su- 

I rašytą laišką, kuriame esama 
j žinių apie kai kuriuos Ameri- 
i kiečius, bolševikus, išvykusius 
I “rojun” gyventi. Geriausia ei- 
1 nasj J. Stalioraičiui. Jis, Dau
girdo pavarde, esąs aukšto lai
psnio Stalino šnipas Leningra
de. Balis Krasauskas buvęs 
šeimyninių reikalų teisėju, bet 
del kyšių ėmimo sėdėjo kalėji 
me, paleistas nepataikė Stali
ną garbinti, todėl vėl areštuo
tas už “tarnavimą sveŲmai 
buržuazijai”. Kita,s smarku: 
raudonas tarakonas, P. žalpis, 
Sibire. Jię nusidėjo. Ąngarie- 
čiui (Aleksai) | o šis vėliau nu
sidėjo “dėdb’-įj^žsMi”.. Dabar 
abu jiedu toje pačioje privers
tino darbo brigadoje Sibire, 
akmenis skaldo.

Nedyvai, Laisvės Bimba per
spėja savo klaidinamus drau
gus nevažiuoti sovietinėn Lie
tuvon. Sako, Amerika turtin
gas kraštas, Čia burną gali au
šinti kiek nori, ir dėdė Šamas 
ne dėdė Juozas, akmenų skal
dyt į Sibirą nevarys!

Poni r u, ei e ė, ’ aip žinoma, yra ponios Sr.’etonie- 
ė; esuo. Tul eliš per 1 elis pasku inius metus vai ė 

Lietuvą išvien su Prezidentu A. Sr 
keleto'e m'ni jteriju vietas. Tūbelis 
jo prie pa1 ėT.mo Liet/.vos ūkio.

¥ V

Ar Amerikos redaktorius nori pasakyti kad visi tie 
kurie nuo 1925 m. Gruodžio 26 dienos iki 1940 metų Bir
želio 15 dienos Lietuvą valdė, yra ar buvo negeri žmo
nės, ar die ? uvo ne Lietuviai, ar jie ne’irk o krašto gero
vei. ar *ie to ’ei dabar negerti dirbti už Lietuvos laisvės 
atko* o j imą, kad buvo Lietuvos vai/žios priešakyje?

Tai keista pažiūra, tai visai nelogiškas protavimas. 
Kokia “visuomenė” jaučia tą “skaudžią praeitį”, ku

rią Amerika nori priminti? Jokia kita kaip tik musų 
srovių politikuojančios grupelės, kurios troško, norėjo, 
laukė kad Lietuvos Tautininkų valdžia butų išversta.

Jie ir sulaukė. Jų troškimai išsipildė. Kodėl dabar 
nesidžiaugia? Juk tautininkų Lietuvos valdžioje nėra. 
Juk Lietuvą valdo tie “kankiniai”, kuriuos musų politi
kieriai vienaip ir kitaip užtarė, už kurių sudraudimą 
net Lietuvos valdžią smerkė!

Bet ar Lietuva pateko į tokį likimą kokiame ji ran
dasi, iš Lietuvos tautininkų kaltės? Ar jus norėtumėt 
tą visuomenei tikrinti?

» # v

Kaslink p. Tubelienės pasišventimo atvažiuoti Ame
rikon ir čia tarp Lietuvių dirbti už Lietuvą. Ji turėjo 
teisę ir į Ameriką atvykti, turi teisę važinėti po Ameri
kos Lietuvių kolonijas, ir jos pareiga yra šaukti, ragin
ti Amerikos Lietuvius stoti savo tėvynei į pagalbą!

Musų katalikai Amerikoje šiame momente bando 
naudoti visokius savo kad ir mažai žinomus atvykusius 
iš Lietuvos asmenis savo fondo didinimui, ir panaudotų 
net pragarsėjusius “lašinių skutėjus” ir kitus, jeigu tik 
jie atvyktų, bet paima sau tokią drąsą tikrinti musų vi
suomenei — buk tai visi iš buvusios Lietuvos tautinin
kų valdžios žmonės ar jų šeimų nariai esą kokie tai “ne
geistini piliečiai”, nors Amerikos Lietuvių patriotinė vi
suomenė norėtų juos mątyti, išgirsti, ir per juos ir to
liau Lietuvos likimo kovas remti.

Katalikams ir socialistams rupi kad į Ameriką ne
atvažiuotų Prezidentas A. Smetona, nes jis sutrauktų 
į prakalbas daugybes žmonių visoje Amerikoje.... Jie 
negali juo pasinaudoti savo fondų naudai, taigi bijo kad 
tautininkai nepasinaudotų.... Bet jeigu katalikai ar 
socialistai turėtų savo tokį asmenį, jie dėtų didžiausias 
pastangas jį į Ameriką partraukti.

Tautinės srovės vadams ir visuomenei sakome štai 
ką: mes mokėkime gerbti ir aukštinti savo idealogijos 
žmones, vietinius ar iš Lietuvos atvykusius, taip kaip 
kitos srovės gerbia ir įvertina savuosius. Nesileiskite 
niekam įkalbėti buk Antana Smetona, del to kad jis bu
vo Lietuvos prezidentu, yra kuo prasikaltęs — vien del 
to kad kitų srovių politikieriams jis nepatiko!

Tas pats ir apie kitus buvusius Lietuvos tautinin
kus ir viską kas buvo jų gero atlikta. Su jų nuveiktais 
tautai darbais jokios kitos musų srovės negali susilygin
ti. Jų valdymo laikotarpis bus užžymėtas musų tautos 
istorijoje kaip “Lietuvos Aukso Gadynė”, nežiūrint kaip 
tautininkų opozicijos gaivalams tas nepatiktų.

val- 
ne- 

uki-
etoua, užimdamas 
žymiausia prisįuė-

pa-

® BRITANIJA suvežą į Suv. Valstijas strategišku 
tikslu Australijos vilnos — čia jos bus užlaikoma apie 
250 milijonų svarų — ir Suv. Valstijos turės teisš pirk
ti tos vilnos tiek kiek tik jai bus reikalinga.

©MINNESOTA valstija turi 11,007 ežerus, daugiau 
negu kuri kita paskira valstija.

RUDENS
(V. Ališas—San
Ar ilgai, mano broli, — gal žinai, 
Vis toki graudus vėjai šičia pus 
Ir suspis debesų aukšti kalnai 
Pro drebančius lieknų beržų lapus.
Į nykumą apstulbusią laukų 
Nuėjo senas elgeta keliu. —
Gaižus ruduo ant vasaros šakų 
Pravirko mažo vaiko balseliu.
Sulysęs varnas kranksi kapuose, 
Patęsdamas j galą atgrasiai.
Prie tako purvan klaupiasi dvasia, 
Kaip žiedas, apsirengusi baltai.
Kepurę nukeli, žegnot imi. 
Abi rankas į dangų ištiesi------
Pravirksta melsvo lino akimi 
Prie tako vasaros dvasia šviesi.

VŪJUOSE
Benito Varpai)

KRYŽIŲ PROCESIJA
(V. Ališas)

Tik kryžiai ir kryžiai.... Jie svyra, jie 
juda,

Jie eina, i vėjus kryžiaukas iškėlę.... 
Aplink smutkelius, kur nuo laiko parudę, 
Baltais debesėliais sklandena po vėlę.
O kryžiai vis eina. Prieš tekančią saulę, 
Nulinko jų eilės didinguoju mostu, 
šešėliai nusviro per visą pasauli 
Ir įiiiegančio kudidio veidą apklostė.

i/

vietijos smurtą, pasmaugusį 
Lietuvos nepriklausomybę. T'at 
nors kartą sudaryta organas 
galįs Amerikos Lietuvių var
du kalbėti ir kai kuriais atsi
tikimais išvien Tėvynės reika
lais dirbti.”

▼TV

redak-
“vieną 

‘Mes ver-

SKAITYMAI

S T I P R U O L i s
nepriklausomybės kovo- 
dabar stengiasi nuvaiz- 
Hitlerio rėmėjais.
— tikrasis Hitlerio rė-

Senovę) 

stovi drūtas
Graudžiai šlama lapai jo 

Graudu seniui galiūnui 
Skaudi žmogaus

Ne Ten Priekaištą
Suka

R. Mizara, komunistų 
torius, sakosi nugirdęs 
tautininką” sakant,
čiau gerbsime Hitlerį, negu ta
rybinę Lietuvą!” Musų bolše
vikų spauda, kaip žinoma, Lie
tuvos 
tojus 
duoti

Bet
mėjas ir palaikytojas sėdi Mas
kvoje ir jį musų bolševikai ke- 
liaklupčiodami garbina. Tai 
“dėdė Juozas”. Jis ne demo
kratiškai Anglijai ranką pada
vė, bet Hitleriui. Ir tą “dėdę 
Juozą” į padanges ne “tauti
ninkai” kelia bet Mizara ir 
jo kamarotai.

O, su kuo važiuoji, to ir gie
smę giedi, ar ne?

(Pr. Mašiotas—Apie Lietuvos 

žemaičiuose arti upės kranto 
gumbuotas ąžuolas, 
paretėjusiose šakose, 
stovėti vienam plikame plote, 
ranka iškirto, išguldė aplinkui medžius, tik vie
ną Stipruolį paliko. Už ką jo pasigailėjo, tik 
vienas senis Rimkus težino. Jis dažnai po Stip
ruoliu atsisėda pasilsėti, gryždamas namo elge
tavęs.

— Sveikas, Stipruoli, ką gera bešlami? — 
pasisveikina Rimkus, atsisėda po ąžuolu ir klau
sosi.

Jis, mat, ilgus metus medininku buvo, tai 
medžių kalbą permano.

Stipruolis, būdavo, šlama, dabartimi nusi
skundžia, bei apie tolimą praeitį gėrėdamasis 
pasakoja — ir ką pats matęs ir ką iš senesnių
jų ąžuolų girdėjęs: kaip žemaičiai senovėje ra
miai gyvenę savo krašte, žvėris ir paukščius 
medžioję, žuvis žvejoję, savo dievus garbinę; 
kaip paskui kaimynai pradėję juos puldinėti. 
Daug vargo matę, su priešininkais kovodami, 
ypatingai su Vokiečiais: vieni, kalavininkai, puo
lę iš rytų ir žiemių pusės, kiti, kryžiuočiai, iš 
pietų ir vakarų, šie tolesniųjų kraštų ateiviai 
norėję žemaičių šalį pavergti, jų dievus niekais 
paversti. Bet dievai laiminę žemaičių vadus ir 
leidę priešininkus nugalėti. Kaip mylėję že
maičiai savo, kraštą, savo miškus, upes, Raukus! 
Pats gerai pamenąs kokie garbingi žemaičiai 
buvo jo jaunystėje, kokie garsus kunigaikščiai 
tuomet valdė Lietuvą. . , - s • ’■ ■

> šiuo- tarpu; ypatingai skurdžiai Stipruolis 
šlamėjo. : *

— Sunkus■ laikai virto, perniek mus, ąžuo
lus,! laiko, kaip paprasčiausius medžius reika
lams kerta. Štai mane dar kaž kam laiko. Tie
sa, dar ir pagarbos ženklas, dievukas, prie ma
no kamieno prikabintas. Tik ir dievuką maža 
tegerbia: kilstels praeidamas vienas-kitas kepu
rę — ir tiek. .. . Nesusilauksi nei puikesnės iš
kilmės, nei didesnės šventės dievams pagerbti. 
Ne taip būdavo seniau, kai dar jaunas buvau.

— Kiek gi sau metų skaitai? — klausia 
Rimkus. — Kiek pamenu, vis toks drūtas bu
vai, tik šakos kiek paretėjusios.

— Septintą šimtą einu, — sušlamėjo Stip
ruolis. — Laimingai gyvenęs šimtą savo gražios 
jaunystės metų, štai penki šimtąi metų vargstu 
dejuoju. Prasidėjo mano sunkios dienos nuo 
didžiojo kunigaikščio Jogailos. Susidėjęs su 
Lenkais, paliovęs tikėjęs senuosius dievus, Jo
gaila liepė naikinti visų dievų stabus, griauti 
aukurus, kirsdinti šventuosius miškus. Jūsų 
laiku — tai buvo keturiolikto amžiaus pabaigo
je. širdis drebėdami, graudžias ašaras liedami, 
naujų svetimųjų ateivių verčiami, ėjo Žemaičiai 
tų ateivių karaliaus įsakymo vykdyti.

Netoli manęs, viduryje plačios pievelės, 
stovėjo galingas, platus, šakotas ąžuolas, šven-I 
tuoju vadintas. Drūtumo — ką čia ir lyginsi — 
bent du kartu toks kaip aš. žalias vasarą ir 
žiemą, turėjo apsiautęs savo stipriomis šakomis 
didelį žemės plotą. ^Aplinkui, stovėjome mes, 
męnkesnięji ąžuolai, seni ir jauni, kaip Švento
jo sargyba. Toliau ėjo kirvių nepaliestas drau
džiamasis miškas. Niekas jame nieko skausti 
nedryso: čionai rasdavo prieglaudos žmonės nuo 
savo skaudėjimų, paukščiai nuo medžiotojų.

Po šventojo šakomis stovėjo paties Perkū
no stabas, aplinkui — kitų dieyų ir dievaičių. 
Ties Perkūno stabu degė amžinoji ugnis, vaidi
lučių sergstima. Toliau, miško pradžioje, sto
vėjo krivio, vaiclylų ir dar kitų dievų tarnų na
mai.

Krivis, visų gerbiamas dievų įsakymų vyk
dytojas, čionai teisdavo žmones, teikdavo pata
rimų didžiūnams, taikindamas juos namie arba 
drąsindamas kovoti su užpuolikais priešininkais. 
Didžiūnai ir žmonės lygiai klausydavo savo vy
riausiojo kunigo. Per jo pagalbininkus vajdy- 
los dėdavo aukas dievams, melsdami malonės.

Dažnai rinkdavosi čionai žmonių būriai sa
vo metinių švenčių švęsti, arba, rengdamiesi į 
karą, gero pasisekimo maldauti, o karą laimin
gai baigę, dievams už pasisekimą dėkoti.

Tuomet ypač gausiai pasipildavo aukų. Su
sirinks, būdavo, kareivių būriai, žmonių minios. 
Aukuruose smarkiau ugnis liepsnoja, vaidylu- 
čių rūpestingai kurstoma. Išeina krivis, kaip 
didžiūnas apsitaisęs, plačia juosta septynis kar
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tus apsijuosęs, galvą aukšta kepure prisidengęs, 
savo galybės ženklu, lazda dviem kabliukais, ne
šinas; aplinkui vaidylų būriai, tokia pat juos
ta kartą apsijuosusių, galvas žaliais vainikais 
pasipuošusių.

Apšlakstęs susirinkusius vandeniu, iš šven
tojo šaltinio parneštu, kviečia visus atiduoti 
prideramą pagalbą dievams. Ragai, trimitai 
gaudžia, skardas per mišką eina. Vaidylos, tris 
kartus apnešę aplink ąžuolą paskirtas dievams 
aukas — ir ožio ir jaučio galvas, deda jas į au
kurą deginti, žmonės atsidėję klausosi kunigų 
maldų, ir, iškėlę aukštyn rankas, meldžia kad 
dievai juos išklausytų.

Iškilus liepsna apžioja aukojamus daiktus 
— ženklas kad auka dievų maloniai priimama. 
Minia, balsu šaukdama, savo linksmybę reiškia. 
Mes, ąžuolai, tik šlamame, tik šlamame — pri
tariame minios šauksmui, tolyn į mišką šauks
mo skardą leidžiame.

Kai tokią šventę keldavo priešininkus nu
galėję, čia pat, pamaldoms pasibaigus, puotau
davo. Aukų mėsą, ragaišį, midų, alų neša, ant 
ilgų stalų deda. Klega šaukia, linksminasi mi
nia, tik skardas per mišką plaukia.

Melsdavosi, puotas keldavo vieni žemaičiai. 
Saugok Dieve kad svetimas žmogus ar netikėlis 
koks į šventąjį mišką koją įkeltų., Jei tik prie
šininkų didžiūną kokį atsivesdavo dievams' su
deginti, ypač kai koks puikus kryžiuotis suim
ti pasisekdavo.

— Taip tai būdavo seniau, — skurdžiai su
šlamėjo, baigdamas savo pasakojimą, Stipruo
liu. — Bet paskui. . . . paskui įsibriovė į musų 
kraštą svetimi žmonės, ūme skelbti svetimus 
papročius, senuosius niekinti. Baisu ir atsi
minti kaip senuosius dvasiškius šalin išvarę, at
eiviai, viską sunaikino. Senųjų dievų stabus 
nugriovė, Šventąjį pakirto, žemaičiai iįgai ne
dryso pakelti prieš jį rankos. Pirmutinis ku
riam buvo liepta pradėti kirsti, užsikėsinęs čia 
pat krito negyvas. Tada pats vyresnysis dva
siškis, ateivis, pagriebęs jo kirvį, ėmė kapoti 
kamieną. Paskui jį žemaičiai šoko šį baisų dar
bą varyti.

Parbloškę šventąjį, ėmė ir kitus ąžuolus 
kirsti, pasirinkdami kur didesnius, 
čius paliko.

Baisi tai buvo 
Nuo tos dienos

kydamo žemaičiai šią šventą vietą, 
lomis po mano pavėsiu, galvas nuleidę pastovi, 
padūsauja, kartais kokią auką prie mano kamie
no palieka — mat, buvau didžiausias iš visų at
likusių jų ąžuolų ir į šventąjį už kitus panašes
nis. Paskui, daug vėliau, ėmė kalti prie mano 
kamieno dievukus, krikščionių Dievo ženklą...

Taip pasakęs, Stipruolis nutilo ir tuo tarpu 
nieko daugiau Rimkui npbepasakojo.

Rimkus, dar kiek tylomis po Stipruoliu 
sėdėjęs, atsikėlė, kilstelėjo kepurę ir nuėjo 
vo keliu, giliai atsidusęs.

Tik jaunu

diena. . . . 
tik retkarčiais, slapta, lan- 

Ateina ty-

pa-
sa-

ką-• RUSIJOJE pradėta jieškoti deimantų 
sykių Uralu Kalnuose. Sovietų ponams jau ir 
deimantų prireikė....

• SVAIGINANČIŲ gėrimų taksai 1902 xpe- 
tais davė valdžiai 14 nuoš. visų ineigų. 1939 
metais nuošimtis nupuolė iki 5.8.

• KOLORADO valstijoje Pagosa šaltiniai 
išlieja vandenį visada vienodo karščio, 153 laip
snių. Tą vandenį naudoja namų šildymui, at
vedant jį rynomis į namus.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1,00.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS 

šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

A. VAIČIULAITIS

(Tęsinys iš pereito nr.)
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Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

.T. AISTIS

KARAS IR POKARIS
(Specialiai Dirvai, iš Prancūzijos)

KARAS “DEL PEILIUKŲ”; 
KOLONIJOS IR JŲ GLOBA; 
PAVERGTOS ŠALYS;
LIETUVA, KOMUNIZMAS IR 

RUSAI.

✓ ’

AUKŠTASIS BOKŠTAS

VIII

ba atskiri pamėgimai — kad ir muzika....
— Sakot, muzika. Bet jums, rodos, ar

čiau prie širdies kitoks menas.
— Taip, bet niekur neradau tokio artimo 

žmogaus kurį taip aklai branginčiau, kaip mu
zikoj.

Kur baltos statulos
. Ir tamsiai žalios nišos,

Ten vieną vasarą 
Likimai musų rišos.

Salomėja Nėris.

VALENTINA įdavė pintinę ir pati įšoko į 
altį, kuri susvyravo tarp lendrių. Nubudę dru- 
iai sučeženo ir lėkė ilsėtis toliau nuo plaukian- 
jii. Geisaties ežero krantai buvo ramus, me- 
jiai išlėto suposi ir atsispindėjo vandenyje 
rauge su trobomis, su girių viršūnėmis ir vie- 
aoĮyno bokštu. Anoje pusėje važiavo žmonės 
, ir arkliai ir ratai buvo maži, juokingi.... 
až kur švendruose slypėdami vaikai gaudė žu- 
is. Jų kalbos buvo girdėti aiškiai ir toli.

“Aš vakar sumeškeriojau svarinę lydeką”, 
akė vienas. Ir buvo taip lyg kas šalia šnekė- 
i. Jokūbas, įsibridęs aukščiau kelių, sekė plu- 
e. Tarpais iš aplinkinių krūmokšnių, iš meldų 
skildavo būrys paukščių. Vieni jų skrido tie- 
iai j viršų, kiti skliautė, kaip strėlės, pavande- 
iu. Kregždės, lyg pamėtėti akmenukai, taškė 
rūtinėm vandenį ir, gerai pataikiusios, džiaųg- 
jiingai klykė ir šoko nuo mažos vilnies aukš-
:n.

Laivė išsinėrė iš retų švendrų, už kurių 
iivo įbestos kartys: šian ii' ten žvejai buvo su- 
■idę tinklus. Yrėsi pro tą pačią pakriaušę kur 
adai siautėjo vėžių rinkikai. Buvo tai status 
laitas. Viršuje augo pušys; tarpais jų šaknys 
aro j o nubyrėjusiame, it išgraužtame šlaite, 
luvo ten matyti lyg lapės urvų ar vaikų išriau- 
tii duobių, kurių juodos akys žiurėjo į nuolat 
ekšlenančias bangas. Ir rodėsi kad sunkus nu
arusios žemės luitas nuspirs, pušis susiubuos, 
iilenks žalią viršūnę ir išlėto nugrius į ežerą, 
en žemai atsiguls vandenyje, o tąrp jos šakų 
lankios žuvys ir rėplios vėžiai.

— Aš jus paliksiu vienuolyne, — nusijuo- 
ė Antanas Valentinai.

Jis buvo vienmarškinis, pasiraitojęs marš- 
iinių rankoves ir atlapa krutinę. Užgulęs ant 
rklų, kapojo vandenį, o Valentina sėdėjo prie- 
ais jį, saugojo pintinę su medum ir žiurėjo į tė
viškės lygumas, į kluoną, palinkusį prie ežero, 
raudoną pirkios stogą ir į kaimynų trpbas, 

rulinčias medžių tankmėje.
— Tai dar parųatysim katras liksim, — ta- 

'ė ji.
— Gi esat mano valioje, — bene šoksit į 

vandenį, jei vienas atgal išplauksiu.
— Oho, atsirado barzdotas vyras 

š.iurų! — pajuokė ji.
— Panele Yalentina, ir dainos nieko nepa- 

lės. Teisybė, galėsit giedoti už mųrų — tokį 
valsą turit!

Jinai apsiniaukė. Antanas susirūpinęs gal
vojo ar nebus jos įžeidęs.

— Pykstat?
— Kas? Ar aš?! Kas jums į galvą atėjo? 

Aš tik atsiminiau eketes. .. .
— Eketes viduryje vasaros!
— Ir čia būva žiemų. Klausykit....
Kai ji pasakodavo, visados pradėdavo 

pačiu “klausykit”: už tai Antanas ją kartą 
šiepė. Ji atsikirsdama sugavo jo kartojamą
suprantat” — tačiau vienas antro nepataisė.

— 'Klausykit, — tarė ji, kulnim suspausda
ma pintinę ir taisydamosi plaukus, — aš tada 
buvau jaunesnė.... Buvo gili žiema, medžiai 
Pokšėjo, bet ežeras dar neužsnigtas. Dieve tu 
mano kaip čia smagu, kada yra ledo! Iš namų 
iki vienuolyno pačiūžomis. .. . Arba iki Gervių 
salos. .. . Matote, anakur. ... čiuožiu taip kar
tą, vėjas pro ausis švilpia. Temo, pirmos žvaig
ždės sužibo danguje. Ir taip gera, taip gera, 
Dieve tu mano.... šitai po pat kojom — juo
da skylė.... Ką ten galvosi. Tik pamačiau 
kad švystelėjau, nesiekdama ledo — ir jau kitoj 
eketės pusėj. Čia jų keletą žvejai buvo iškirtę. 
Vos nenumarmėjau gilyn.... Kai atsimenu, 
visados man esti nyku. ... Ištikrųjų, gal ir ge
riau butų buvę: žmogus nieko čia neužgyveni, 
kik tai nulis ir baisiausias skurdas. Tik išaik- 
voji pinigus, kuriuos Dievas tau mažam davė, 
i’’ gryžti tuščias. Tikra mizerija aš!

— Valentina, kas jums šiądien! — atsilie
pė jisai.

Ir buvo graudu.
— Yra dalykų kurie šio-to verti, — jis kal

bėjo: r-»ryšiai sų žmonėmis, su savo žeme, ar-

Prieš kurį laiką laikraščiai 
rašė kad šis karas gali nusitę
sti dar bent porą metų. Ka
dangi ši žinia buvo paleista 
Italų, kurie, logiškai galvojant, 
atrodo, nejaučia jokio gyvo rei
kalo galutinės pergalės taip il- 

laukti, del to, manome, ži- 
lyg ir butų patikima. Ka- 
yra gana baisus dalykas, 
už jį daug baisesnis yra

ne-

Valentina atsirėmė į jo 
prie irklų.

vyras

tuo 
pa- 
“ar

--------—~-------- —— ------------
dien kultūringasis pasaulis taip 
tampriai surištas su kolonijo
mis kąd jis be jų vargu ar ga
lėtų išsiversti, nes kai kurios 
žemės dalys taip tirštai apgy
ventos kad jų tiesioginiai val
doma dų-va nepajiegia išmai
tinti, be to, ten dažniausia stin
ga ir žaliavų, o kolonijos pa
prastai silpnai apgyventos ir 
be paramos jos nepajiegia sa
vo turtų bei galimybių tinka
mai 
dien 
mas 
mės 
ne kuriai nors 
priklauso, tačiau tų turtų iš
naudojimas turėtų duoti nau
dos ir tiems po kurių kojom 
tatai randasi arba keno ran
kom tai padaroma. Už paim
tus turtus turėtų būti atlygi
nama apšvieta ir gyvenimo są
lygų pagerinimu, o dabar ko
lonijose įvyksta taip kad atei
vių buityje matome ir lėktuvą, 
ir automobilį, ir traktorių, gi 
vietiniai pasikinkę į nutašytą 
kuolą žemę “aria”, kaip arė 
pirminiai žmonės prieš 
tančius metų. Jei imi 
duok.

šis 
rintų 
buitį, 
nuskriaustųjų, kurie norėda
mi įsigyti kolonialų prekių tu
ri tukinti tarpininką, kuris, 
kada tai, prieš šimtus metų, 
atrado vieną ar kitą šalį ir tuo 
budu ją pasisavino.

Kalba mums ajae teisingu
mą, taikos patvarumą, bet ar 
čia nebus tiktai tuščia kalba. 
Kam bus ta taika 
Kam ji bus teisinga? 
nam kuriam, tai labai 
negalės būti patvari, 
cipas turės griūti, nes mes tai 
iš praeities žinome.

Šiądien pas mus atsiradęs 
Rusas irgi dedasi mums laisvę 
atnešęs. Ne komunizmo Lietu
va bijo, bet Ruso. Mat, ku- 
munizmas yra pereinamas da
lykas, jis gal but senai jau iš
sigimęs ir jo nėra ko bijoti. 
Nelaimė yra ta kas mes dabar 
savo gyvenimo patys tvarkyti 
negalime, jei mes, sakysime, 
ir norėtume padaryti savo gy
venime radikalesnių, pažanges
nių reformų negu komunizmas, 
štai kame yra musų nelaimė. 
Musų gyvenimas bus tvarko
mas tų kurie musų gyvenimo 
sąlygų nepažysta. Ir šis “gu
drus” principas nepatvarus,

■ kai jis grius mes išsįlaisvin- 
sim, nors Ruso norai liks tie

■ patys.

Per TVORĄ
PASIŽVALGIUS

taip sakant, ir romantikas, 
svajotojas ir devyniolikto am
žiaus atžala. Tuoj po karo at- 
r,odė kad Solingeno peiliukai 
nieko nelaimėjo. Naivus gim
nazisto romantizmas buvo rea
lesnis už kišeninį peiliuką, nes 
iš jo išprovokuoto karo išėjo 
laisvėn nemažas būrys prispau
stų tautų.

Gražus ir šviesus buvo nuo 
pat pradžios iki galo devynio
liktasis amžius, ypač jame pra
žydęs romantizmas, kurs įpūtė 
įvairių imperijų sistematingai 
naikinamų pavergtų tautų lai
svės geismo ugnelę. Ir štai, 
pokaris buvo tik penkis kartus 
ilgesnis už karą. Po to atėjo 
dabarykštis karas. Kiek jis 
tęsis mes negalime pasakyti, 
bet kad jis daug sugriaus ir 
sunaikins, tai žinome.

Nepraėjo, galima sakyti, nei 
metai, o visas ano karo triūsas 
nuėjo niekais. Jei ir ne visos 
ano karo griuvėsiuose atgimę 
tautos vėl tapo pašarvotos tai 
yra pašarvotų kurios anksčiau 
nebuvo pavergtos, kaip, saky
sime, Holandija, Danija, Bel
gija. ... O ir likusių gyvuoti 
ateitis labai ir labai netikra, 
nes karas dar nesibaigė.

Mes sakėme ka šis karas ki
lo del kolonijų. Ir prabėgant 
reikėtų pasakyti kad kolonia- 
lė politika reikėtų keisti iš pa
grindų, nes ši politika, kaip 
andai vergų prekyba, žmonijai 
garbės nedaro, šio karo vado
vai, žadantieji teisingumą ir 
pastovumą žmonių bendravime, 
turėtų atminti kad didelė da
lis protektorato bei kolonijų 
teise valdomų tautų galėtų bū
ti laisvos ir savistovios, kitos, 
labiau atsilikusios, aišku, be 
globos negalėtų pasilikti, bet 
ta globa turėtų būti grynai kul
tūriška ir, svarbiausia, žmoniš
ka. Atsilikę tautelės turėtų, 
mano manymu, būti šviečiamos 
ir tvarkomos tarptautinių lab
darybės draugijų, kaip, saky
sime, yra tvarkomas Raudona
sis Kryžius. Jos, tos draugi
jos, turėtų rūpintis globojamų 
tautų kultūra ir, ypačiai kon
troliuoti kad tos tautos nebūtų 
išnaudojamos; turėtų būti žmo
nijos reikalas ir pareiga atsi
likusiais broliais rūpintis, a ne 
kurios nors vienos tautos ar 
kelių išrinktųjų tautų reikalas.

Mes pilnai sutinkam kad šią-

ir

išnaudoti. Aišku kad šią- 
bendras žemės apgyveni- 

yra didelis ir kad viso že- 
rutulio turtai žmonijai, o 

vienai tautai

tilks
ta i ir

“Šuns vaike, į Sibi- 
skaldyt!”

laiko “sielų inžinie- 
Stalinas supyko ant 

ir suriko: “ŠuiiB

NAUJOJI Gadynė praneša 
įdomią dramukę iš Sovietijos. 
Angarietis-Aleksa supyko ant 
Amerikiečio komunisto Žalpio 
ir suriko: 
ra akmenų

Po kiek 
rius” dėdė 
Angariečio
vaike, į Sibirą akmenų skal
dyt!” Dabar Angarietis ir 
Žalpis abu .sykiu akmenis Si
bire skaldo ir klausosi kaip 
Mongolas raudonarmietis rė
kia: ‘šunsnukiai, svaidykit
stahanoviškai, one — tai...!”

VILNIS sako kad prie Sme
tonos Lietuvos darbininkas 
gaudavęs po litą ir pusę. De- 

Vilnies redaktoriai, Mask- 
Pi •avdą skaitydami, pąma- 

kad tai Kauno laikraštis, 
ne Kaune darbininkui po

principas, manau, 
ne tik atsilikusių 
bet ir tų, pasakyčiau 

kurie

page- 
tautų 

f
nėra, nes negali teisip- 
buti taip dviveidis, taip 
kitam priešingas, kad 
įvykinimo metodų gali-

— Ir kas jis?
— Beethovenas. Dievas-žmogus! 
Ir Antanas nuleido irklus. Laivė bėgo 

varoma. Valentina tylėdama linktelėjo galvą
bendrame sutarime, jos lupos sukrutėjo: matyt, 
bandė ką sakyti, bet susilaikė, nuleido pirštus į 
vandenį ir lyg bijodama tarti didį vardą.

Kai jau laivė buvo bestojanti, jinai prabilę:
— Susikeiskim vietom.
— Ką jus. .. .
— E, aš pratus. Pirmiau jus lipkite pas 

mane — negalima taip lauktuvių palikti, dar 
išsilies.

Valtis siūbavo,
petį ir nuėjus atsisėdo

Jį tarė:
-— Dabar plauksim
— Tik nesumuškit 

ką gi moteris gali!
— Pamatysim!
Ji giliai įkišo irklą ir pasuko laįvę tiesiai į 

bokštą. Paskui palinko pirmyn, jos pečiai iš
sišovė, o tarp kaklo ir krutinės įsirėžė įdubimas. 
Valtis iš pradžių dar krypuliavo, bet po kelįų 
smūgių išsitiesė ir plaukė lengvai ir greitai, 
pjaustydama mažytes ežero vilnis. Iš abiejų 
šonų nusidriekė dvi vandeninės briaunos, žalios 
ir pasipuošusios sproginėjančiais burbuliukais. 
Užpakalyje gi išsirausė ilga vaga. Lygi ir žvil
gantį, ji atrodė tiršta, lyg alyvos nulieta, ir ny
ko ji ten tolumoje, apsemta smulkių bangų. An
tanas žiurėjo į nurudusias Valentinos rankas, 
stipriai laikančias irklus ir nardančias tai pir
myn, tai vėl atgal, žiurėjo į išsitempusius, bal
tus krumplius ir į kojas, atkištais priešais ir 
apautas škerpetkomis, kurios viršuje buvo su- 
siraičiusios.

— Lekiam it kregždės. Aš jau pasiduodu, 
— tarė jis.

Valentina Ųk pažvelgė: tai tau juoktis, sa
kė pašaipios jus akys. Jos skruostai buvo su
kaitę.

Po valandėlės sulėtino ji valtį ir paklausė:'
— Ar jus esąt buvę pas marias?
Antanas tąrė sau: “< 

paspęsti kalboje. Ką 
ką pas senelį sakiau!”

— Pernai senelis ten
— Kaip atrodo?
— Daug vandens, ir 

lia; reikia su jomis susibičiuliauti, ineiti į jų pa
slaptis ir užsispyrimus: lygiai kaip moteris.

Valentina švilptelėjo.
Antanas ironiškai tęsė:
— Tik jura apvilia išpradžių, o moteris — 

pabaigoje.
— Oho, žinovas!
Ir ji nepatikimai atkišo lupas, šitas jaunas 

ir žydinčias lupas.
— Beje, — urnai nusuko ji kalbą, — pas 

jus buvo panelė Bronė?
— Taip! Ir aš baisiai patenkintas. Tegu 

Viešpats pasigaili manęs! Ir jinai paliko man 
sąsiuvinį — “širdies Kąnčios” stovi ten para
šyta.

— Skaitėt?
— Kur iškęsi! O, ten aistros, kraujas 

rimstantis, dūsavimai ir ilgesio naktys. Be 
ji prašė išbraukti silpnąsias vietas.

— Pasitarnavot?....
— Taip, perbraukiau nuo pirmos raidės 

paskutinės.
— Koks žiaurus!.... Ir ką ji?
— Pasakė ačiū.

Bet ji nieko sau mergaitė, 
ponas Antanai.

Dėkoju. Bet man dešimts 
Jau pakliuvot kuriai nors į 
Ne.
Tada aš nieko nesuprantu.... 
čia nėra ko suprasti: reikia tik žiūrėti

kaip narai, 
mano rekordo. Tačiau

atsverti 
sugriaų- 
genijaus

patvari ? 
Jei vie- 
ačiu. Ji 
šis prin-

ne 
to

‘Jinai, turbut, nori ma- 
ji mano?? Aha, del
Ir prabilo: 

vasarojo.

tiek. Išpradžių apyi-

ja,
vos 
nė
Tai
pusantro lito dienai buvo mo
kama, bet Stalino 
Lietuvoje mokėdavo 
litus.

Maskvoje. 
po 5 ir 8

trečias j ten

gai 
nia 
ras 
bet
pokaris, mat, pastarasis bupa 
paprastai kelis kartus ilgesnis.

Vienu ar kitu budu Europa 
persitvarkys, bet jau šiądien, 
nežiūrint abiejų kariaujančių 
šalių ilgos ir teisingos taikos 
pažadų, galima pasakyti kad 
pokaris ypatingai ilgas nebus. 
Mat, tęisingumas turėtų būti 
arba vienoje katroje nors pu
sėje, arba jo nei vienoje nei 
kitoje 
gumas 
vienas 
del jo
ma butų kelti tokias peštynes 
ir naikinti vertybes kurias 
šimtmečiai įvertino, kurių ver
te abejoti nereikia, gi ta poka
rio žadama ilga ir teisinga tai
ką, pasakytume, labai labai 
margu arkliu joja, tai yra, la
bai neaiški. Kad ir kažin kaip 
ta taika butų patvari ir teisin
ga, visvien ji negalės 
nei žmonių aukų, nei 
tų žmogaus • darbo bei 
sukurtų paminklų.

Kai kas sako kad 1914 metų 
karo tikriausia priežastis bu
vus Solingeno kišeniniai peiliu
kai (rinkos), jei taip tai 1939 
metų karas kilęs del kolonijų. 
Jų siekti buvo gumba tĮk per 
dviejų savininkų lavonus, ku
rių vienąs jau parblokštas, o 
antras norima parblokšti.

Skaitytojas gal dar nepamir
šo kad 1914 metų karo “tikro
ji” priežastis buvo Sarajevo 
žudystė, kur Serbų gimnazis
tas Gabrielis P’rincip nukovė 
Austro-Vengrijos sosto įpėdi
nį. Jus pasakysite kad tai la
bai naivus aiškinimas, tačiau 
jis yra labai reikšmingas. Mat, 
Serbas, bent Sarajeve, Austrų 
imperijos pavergtos gautos at
stovas, o gimnazistas, tai, ki-

jis iš vienos bitės pririnko devynis stirnų kai
lius medaus.
ria

da

ko

Vertėtų
sisukti,

tiesiai.

ne-r
to,

iki

ap

jų nereikia, 
rankas ?

Tiesiai prieš save matot bokštą. 
Valentina!
Jus kad ir šaukiat, bet nespardykit pin- 
Kai išversit medų, ką aš sakysiu sesereitinęs.

Gertrūdai!
— Jei paliesiu medų, ežero vanduo bus sal

dus, ir mudu gersim, kaip tas pasakos mulkis:

Bėję, ar dažnai matotės su sese- 
Gertruda — juk giminės!
— Taip, ji man labai, labai gera.
— Dar pavilios.
— Dievas žino kas iš manęs bus. Kai ką- 

taip sunku....
— Valiute, visiems gi tas pats. Pavyzdžiui, 

aš galiu besitikėti — nebent skatikinės tar
nybos ir lankstymosi prieš kokį ministerijos asi
lą... . Graži musų kartos dalia.... Ne, bet 
vistiek nenusimenu: kada nors aš busiu viršuje.

Ir griežtai jis įsikabino į briauną-
Ji paerzino;
— Nebent vienuolyno viršininku.
Antanas pasipūtė.
— Ne, to jau neatsitiks.
— Iy kodėl?
— Kodėl ? Hm, kodėl ?. .. . 

tiek. Aš noriu gyventi.
— Visokių esama gyvenimų.
— Jei norit — aš nemoku klausyti. Pas

kui, paskui.... Ir kodėl pasaulyje yra tokių, 
daįlių.... Aš išgriaučiau ir devynis murus....

— Juokus varinėjat.
— Norit kad rimtai kalbėčiau. Man rodos 

kad musų vienuolynai prasilenkia su savo pa
šaukimu: vietoje individualios nuosavybės jie 
pastatė kolektyvų turtą, šitp dalyko aš nesu
prantu; jeigu bųti vienuoliu tai tik tokiu kaip 
Šventas Pranciškus Asižietis. Visi tavo ištek
liai: kelionės lazda, virvė ant strėnų, išmaldoje 
gauta duonos pluta ir Dievo artybė. Ir Dievo 
žodis visiems, visiems. Tada ir žuvys klauso
si, iškišę galvas iš vandens.

— O gal pamėgintumėt dabar?
— Valiute, aš rimtai šnpku.
— Gerai, tik jau nepykit. Beje, ką norė- 
pąsakyti? Aha, atsimenu. Jus pamirštat 
yra visokių vienuolynų: vieni to siekia, kiti 
dalyko. Ir įvairiais keliais.

Nepatinka ir

— Aš ir pasakiau ką maniau apie tuos vi
sokius. Šiaip ar taip, jeigu man reiktų ten sto
ti — nuo ko saugok Viešpatie, — pasirinkčiau 
yienišą ir skurdų, kalnuose kur apsnigtą. . . . 
O jus priglaustų sesuo Gertrūda.

Tai jis pasakė liūdnai.
— Ne, aš dabai' niekam netikus, — tarė ji, 

ir valtį pasuko į vandens taką tarp tankių mel
dų.

Valentina prisiyrė prie kranto ir išlipo ant 
drėgno smėlio, kur įsimynė jos pėdos — neju
čiomis siurbėsi į jas vanduo. Abu ištraukė val
tį ir lipo lėkštu, puriu šlaitu, nubertu akmenu
kų, varliakiautų ir sudžiuvusių švendrų. Jiedu 
priėjo pirmas pušaites, mažas, su skurdžiais 
spygliais. Nuo smėlio ir pušų kvapo buvo šil
ta, aitru ir krūtinei skanu.

— Žiūrėkit, — tarė Valentina.
Jis atsisukę: anoje pusėje ežero 

vežė dobilus. Ir žmonės, ir arkliai, 
buvo toki tolimi. Viršum metamos 
atrodė it koki syaįdomi trupiniai:
greitai nuo žemės į Magdės glėbį ir klusniai gu
lė vienas šalia kitę.

— Rodykit kelią, — pasakė Antanas, — aš j 
nieko nežinau.
— Klausau.
Rado provėžas. Jos smėlyje buvo nežymios, 

bet toliau pušyne giliai buvo išraikę taką. Me
džiai didėjo, giria buvo tanki ir jauki, pilna švie
sių kamienų. Aukštai iškeltos viršūnės sūpa
vosi ir ošė. šian-ten pro žalius lapus bailiai šyp
sojosi žemuogės: žiurėjo į žmones, į medžių ša
kas ir aukštą dangų tokios smulkutės ir trapios 
ir lyg stebėjosi šiuo dideliu, žąliu ir mėlynu pa
sauliu.

— Už šito pasisukimo bus matyti bokštas, 
— parodė Valentina.

Ji ėjo priešais ir taikėsi užminti ant žagarų, 
kurie traškėjo po jos pėda.

(Bus daugiau) v 4 f

Skaud vilių 
ir vežimas 
kupetąitės 

jie lekiojo

jau 
kad 
ano

KUR DU mušasi, 
pelnosi, žymus Anglijos eko
nomikas, Keyner, tą patį sako, 
matydamas kaip Anglai ir Vo
kiečiai vienas kitą naikina. Tą 
patį galvoja ir, dėdė Juozuką® 
Maskvoje, drebėdamas iš bai
mės, kad Anglai ir Vokiečiai 
nesusitartų ir jam kailio neiš- 
pertų. Todėl jis kursto vieną 
prieš kitą.

VILNIS rašo: “Amerikoje 
tūkstančiai žmonių miršta del 
nedavalgymo ligų”. Jei taip 
pat mirtų nuo “nedavalgymo’* 
protui tai musų bolševikinių 
laikraščių redaktoriai senai bu
tų kapuose.

VIENAS komunistu tapęs 
eks-KolČakinir kas bara Ame
rikos Lietuvių delegaciją, pa- 
dėkojiisiij Prez. Rooseveltui už 
Lietuvos užstojimą ir padova
nojusią jam gintarinį cibuką. 
Sako: “Amerikos interesai ci
buką nugalęs”. O Amerikos 
interesai, sako, verčią ją eiti 
su Sovietija prieš Japoniją.

Deja, to Kolčakininko išve
džiojimus pats gyvenimas ar
do: Maskvos bailys jau tariasi' 
su Japonais “apsigynimo” su
tartį pasirašyti, o Prez. Roose- 
veltas aiškiai pasakė: “Aš ti
kiu galįs su šypsena sakyti kad 
netrukus Lietuva ir vėl bus ne
priklausoma”.

YRA žmonių kurie žiuri bet 
nemato. Naujagimiai šuneliai 
taip pat nemato. Nemato ir 
musų bolševikiški redaktoriai: 
jie visus Vokįetijon pabėgusius 
Lietuvius vadina “žvalgybinin
kais”. Tarp pabėgėlių yra: 

; Kun. Yla, bankininkas Vailo
kaitis, lakūnas Dženkaitis, ra
šytojas Maceina — ar jie ‘žval- 

i gybininkai’?

čia

V.

JOHN G. PO LT E R
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popie viliotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus. (
Dabar duokit man savo namų 
aptiisymo darbą iš vidaus— 
pop:ęriavinią, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

į.'-ajS kx”-!
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1940

HIPPODROME
prie durų ir taksai. 
A d m i n i straci j o j e)

1941 m. Pasitikimo Balius
Antradienio vak. Gruodžio-Dec. 31,

LIETUVIŲ SALĖJE
Balius prasidės 8 vai. ir tsęis iki ??? Įžanga 35c.

(Dirvos skaitytojams 1 tikietas DYKAI, kiti po 25c išanksto
!■■*■■■ ■•■■■■■■«»BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOB

Statys Valdišką Orlai
vių Inžinų Labora

toriją

V

DIRVA
f

Lake theater

’Tugboat Annie
Sails Again”

Nauja įdomi filmą pradedama ro
dyti ketvirtadienį, Lapk. 28, Lake 
Theatre, yra “Tugboat Annie Sails 
Again”, kurioje vaizduoja senai ži
nomi pasižymėję filmų artistai.

Marjorie Rambeau ir Allan Hale 
užima vadovaujamas roles šiame 
nilname prietikių, juoko ir dramos 
veikale. Prie jų vaidina jauna po
ra, Ronald Reagan ir Jane Wyman, 
kurie sudaro šioje filmoje roman
inę dalį.

Antra svarbi filmą pradedama 
rodyti šiame pat teatre yra “Im 
Still Alive”, su Kent Taylor ir Lin
da Hayes.

★ *

Jsigykit tuojau puikių Lietuviškų

Kovoja už Gazo Kainos 
Nupiginimą

Miesto valdyba vis neužsilei- 
džia ir daro spaudimą kad ga- 
so kompanija nupigintų gasą 
kurį naudoja žmonės namuose. 
Gasas seniau buvo apie 57 cen
tai už 1,000 kub. pėdų, pasta
ru laiku kaina pakelta iki arti 
69c. Dabar miesto taryba rei
kalauja nupiginti iki 58c.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) ; t .

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs1 į laivą kuris "at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

Federalė valdžia rado tinka
mu Clevelandą išstatymui čia 
orlaivių inžinų tyrinėjimo la
boratorijos. Jai statyti pasky
rė $8,400,000. Dirbtuvės ir 
laboratorijos užims 200 akrų 
plotą prie Clevelando orlaivių 
stoties.

Dirbtuvės sako turės būti 
gatavos apie ateinantį rudenį. 
Jose gaus darbo kokie 300 dar
bininkų.

Sako, šioj laboratorijoj ne
bus bandymai išdirbtų moto- 
torų, bet tik daroma tyrimai iš- 
dirbimui ir pagerinimui orlai
vių inžinų arba motorų.

Mat, dabar karas atliekamas 
ore ir reikalinga orlaiviai ku
rie galėtų pakilti aukščiau ir 
aukčiau į orą, ir kad galėtų 
veikti. Aukštumui didėjant, 
reikalinga įvairių motorams 
patobulinimų.

Clevelandas .gal but gaus ir 
vieną orlaivių dirbtuvę, nes čia 
apžiūrėta tai dirbtuvei tinka
ma vieta arba plotas už pus
antro milijono dolarių.

• NE TIK NEKURIE advo
katai žmones apgaudinėja, bet 
atsiranda ir tokių notarų ku
rie paprastus žmones apsuka 
arba nulupa už mažą paprastą 
patarnavimą. Cuyahoga aps
krityje yra apie 10,000 notarų, 
tarp kurių atsiranda ir nedorų. 
Teismas išleido naujus griež
tesnius suvaržymus notarams.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Heating 

Contractors
1972 E. 55TH ST. EN. 3213

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

• MIESTO VALDYBOS 
partmentų viršininkai ir komi- 
sijonieriai, kurių yra 23, pasi
ryžę pasikelti sau algas, kaip 
šiomis dienomis paaiškėjo. Be 
to ir daugeliui miesto įstaigų 
darbininkų ir tarnautojų bus 
pakelta algos.

LEISKIT SAVO VAI
KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

Lietuvių kalbos ir rašybos 
mokykla jauniems Lietuviams 
jau prasidėjo, bet nauji moki
niai, berniukai ir mergaitės, 
priimami. Mokymas dykai. — 
Mokykla buna 2 vai, po pietų, 
šeštadieniais, Goodrich House, 
1420 E. 31 st. Mokyklą ’ užlai
ko SLA. 14 kuopa.

‘The Mark of Zorro’
Pradedant šeštadieniu, Lapkr. 30, 

Hippodrome Theatre pradės rodyti 
vienų iš vaizdingiausių romanų, pil
ną prietikių ir paslapčių, “The Mark 
of Zorro”, kurioj vadovaujamą rolę 
turi Tyrone Power. Prieš jį vaidi
na kitas garsus artistas Basil Rath
bone. Moterišką vadovaujamą rolę 
turi gražioji Linda Darnell, kuri 
įsimyli į Zorro. Prie jų vaidina vi
sa eilė kitų pragarsėjusių filmų ar
tistų.

Veikalas vaizduoja įvykį Los An
geles mieste 1820 metais. Neku- 
rios scenos yra darytos Meksikoje, 
taip kad filmą atvaizduojamas pil
nai atsakančiai.

ŽIEMOS ORAS
Clevelandą aplankė 

oras: Lapkričio 26 d. 
pasnigo ir šalo. Bet 
pradėjo lyti. Sekančią dieną 
vėl pasidarė šalčiau ir snigo.

žiemos 
gerokai 
į naktį

PEČIŲ TAISYMAS
Sutrukusius furnasus ir pečius 
taisom ir percementuojam, iš- 
valom furnasus ir kaminus. . 
Apkainavimas dykai. (3)

THE KINSNER BROTHERS’ 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc. ,

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway ' (3)

Accordion Pamokos
Uždirbk pinigus imdamas čia pia
no accordion pamokas, mano mo
kiniai gauna vietas groti. Pamo
kos pradiniams ir prasilavinu
siems.

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI
Veikalams, Operoms, Operetėms 

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, 
David M. Yost, Mgr.

' ’ ; < į .
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J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas.

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 13 metų 
patyrimą prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior Ave.
CE. 6633

o.

ir gyvena

CE. 0475

(3)

Didis Išpardavimas
KURIO

KOMIN’S Pharmacy
Vaistų receptus išpildom 
geriausia negu kas kitas. 
Muilai Cigarai
Lietuvių kaimynystėje.

6430 St. Clair Ave.

Dabar
buvo!
$1.00

JUS TAIP LAUKIATE
Atlikit savo Kalėdinį 

Apsipirkimą
Kainos žemesnės negu kada

Angora .. $1.50 Moteriški
Bliuskos žakietai
Moterims ilgom rankovėm Boleros 39c 79c 
Boleros be rankovių ,..........................
Moterų Ploščių ir Kepurių setai ....... 97c
Specialiai Apsisukimai ir Pirštinės .... 5c

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtine

Vaikams Coat Sveteriai .. $1
Vyrams Užsimaunami .... 97c 
Vyrams Coat Sveteriai .$1.50 
Vaikams Marškiniai, 3 už 79c
Atdara kasdien 8 iki 6 va. Trečiadienį 
ir penktadienį iki 8 v. šeštad. iki 4 pp.

STONE KNIT MILLS
7500 STANTON AVENUE

Už E. 79th St. tarp Quincy-Woodland

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai

6824 Superior Ave
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| Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

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

5325-27 
Prie E.

SUPERIOR AVENUE
55th St. (14)

ENdicott 8908

Į The Wilkelis Furniture Co
| Rakandų Krautuvė
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =

= Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas
= “Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka”
= Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.
7i!lllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllinillillllll!llllllllllllllllK*

Amerikos valdžia statys tre
čią išeilės Akrono priemiesty
je gyvenamu namų skyrių iš 
220 šeimoms butų. Tie namai 
bus išstatyti prie Barberton 
miestelio, jie bus išduodami 
gyventi mažesne kaina. Sta
tybai valdžia paskyrė žymią 
sumą pinigų. Toje vietoje jau 
pradėjo griauti senas lūšnas.

Pas K. Prospaliauską lankė
si p. Lukošius su žmona, su- 
nais ir dukteria; jie yra ūki
ninkai Maryland valstijoje. Jų 
sūnūs Stasys jau antri metai 
kaip gyvena Akrone, lanko biz
nio kolegiją, ir jau baigia ją 
šį prieškalėdinį semestrą. Jis 
yra gabus mokinys. Lukošiai 
aplankė ir Stasį Prospaliauską, 
kuris gyvena ukėje palei Ak- 
roną. Svečiai apžiurėjo Akro
no įdomybes, ir patenkinti vai
šingumu apleido Akroną.

E. Sketrienė lankėsi Wal
pole, Mass., pas savo sūnų Vin
cą.

B.
dosi Peoples 
ketina greito

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO LAIŠKUČIU

Keliolika puikių vaizdelių — prisiųsim maišytai

6 už 35c. • 12 už 65c.
(Galit siųsti pašto ženklais. Paduokit savo adresą)

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

LAIŠKAI Į LIETUVĄ EINA
Svarbi pastaba: Paštas į Lietuvą eina. 
Jūsiškiai dabar labiau negu kitados lau
kia nuo jūsų žodelio. Rašykit jums ži
nomu senu antrašu. — Tėmykit: šie lai
škai neužlipytu voku į Lietuvą arba čia 
Amerikoje galima siųsti tik už l%c paš
to ženklu (ne 3c ir ne 5c.)

gy-
Lin-

Versiackas susirgo, 
ligoninėje, 
pasveikimo.

Kalnas.

Pereitą savaitęSUGAUTI.
prie sprogimo statomo, naujo 
namo užmuštas vienas vyras. 
Pradėjus tyrinėti tą sprogimą 
policija susekė kad tūlas Ho
race T. Floyd, iš Waynesburg, 
atliko tris susprogdinimų dar
bus ir kad tas užmuštas ^yras 
buvo jo brolis, kuris prisidėjo 
prie Sprogdinimų surengimo.

Suimtasis įvėlė Amerikos 
Darbo Federacijos vieną sta
tybos unijos viršininką, kuris 
dabar uždarytas kalėjime.

Namų statymo darbus atli
ko CIO.. unijos darbininkai, to
dėl ADF. unijos vadai pradėjo 
aniems keršyti,

Skelbimai 4 4 Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali 
ma patalpinti šia kaina.

50c ųž vieną kartą 
tris kartus už $1.00

“ ■ ---------- -------------------- ---------------------

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų

Moterišku 
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

Kampas Addison Rd. Cleveland

EITAS
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

=ę

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
Lietuviams paranki vieta — užkviečiame visus.

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

HAT & CAP MANUFATURING Co.
Vyrams Kepurių ir Skrybėlių Dirbėjai

< 1 SPECIALIAI SKRYBĖLĖS DABAR
Tikros Fur Felt skrybėlės, reg. kaina $3, tiktai už $2.50 

Taipgi skrybėles taisom ir valom dirbtuvės metodu.

7808 Superior Ave. Cleveland HEnderson 2280
I

Kalėdų Dovanos
i f f i -• i I ■ , i > ‘ i į ■ f - f , : : >i

Apsiaustai, Pažamas, Slipsai, Marškiniai, 
Miegami žakietai, Pirštinės, Nosinukai,

Kosmetika, Pandora Dėžutės.

GRDINA BRIDAL SHOPPE
Bridal and Beauty Shop

6111 St. Clair Ave. HEnd. 6800

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

NAUJOS ŽAVINGC 
SPALVOS

I

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

I

NAUJAS GROŽIS 
Tikram pasitenkinimui.

Dažykit Langų Užtiesak 
Namų Lininius, Drabužius 

su
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(Trade Mark)

Puikios ECRU, CREAM, GOLį 
specialiai LANGŲ TIESALAMI 
ir 27 kitos puikios spalvos, visi 
švariose, lengvai naudojamose ta 
let formose. BANDYK DYE-AN 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai n 
turi, užsisakykit tiesiog iš muši 
Pažymėt kokią spalvą norit. Pel 
siuntimą mes apmokam.

DYE-ANA DYES, Ine. 
2944-46 W. Lake St. Chicago, U.SJ

Pilniausias pasirinkimas

Maliavų, Įrankių, Stiklo, Padargų

Musu kainos yra prieinamos.

DUODAME EAGLE STAMPS.

Tėmykit šį laikraštį apie kitus musu pranešimus.

3.95
1.98 
79c 

Iron
97c

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučiu&. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokama.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

MCALLISTER SALES
7800 Superior Avenue HEnderson 7666

Specialiai KALĖDOMS Išpardavimas
Senk Kabinetai ................................................. 34.75

Pilnai su visais reikmenimis
60” Senk Kabinetai, dviguba nubėgimo lenta .... 59.00 

pilnai su visais reikmenimis.
Magic Chef Pečiai, vėliausių modelių .................. $69.50
Nauji 1941—Genesni negu kitad—Easy Washers $49.95 
Sight Saving grindines lempos ...............................
Maudyklės kambariui svarstyklės .........................
Prisegamos Lempos ...................................................
Pasirinkimui po 97c: Sandwich Toaster, Electric 
Toaster — Waffle Iron ...........................................

NAMAMS REIKMENYS

Plumbing Reikmenų 
RADIOS

Skalbiamų mašinų Gasinių Pečių
Langams stiklų

ADDISON HARDWARE CO.
Patarnavimui telefonas HEnderson 6035

7318 Wade Park Ave.
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ETUVA TIKISI
KARO

ETV baimė vokiečių 
DIDELĖ

Lietuvos gaunama žinių 
I ten viešpatauja karo pa- 

kasdien laukiama karo, 
tams prigrudus šimtus 
snčių savo kariuomenės, 
6 pilna ne tik miestuose 
je=teliubse bet ir kaimuo- 
,j miškuose, žmonės ne be 
įido klausinėja vienas ki- 

visa tai reiškia.
jvių tautai visai
Rusus, užtektų ; 

ju kariuomenės! 
jetų kariuomenė

Iš Kauno apardytos 
)včs maskoliai vėl sten- 
padaryti pirmaeilę tvir- 
Pasienyje su Vokietija 

pios kelios eilės spygliuo
ti ii. Tai daroma ne tiek 
kad Lietuviai negalėtų 

[ti, kiek apsaugai nuo Vo- 
os. Taip pat parubežio 
e, į kurią gyventojams 
įžiama ineiti, kasama ap- 
ir daromi kitoki sutvirti- 

Gy ventoj ai matydami 
s okupantų pasiruošimus 
me spėlioja, prieš ką visa 
rali būti nukreipta.
o tarpu kai Maskvos agen- 
idaguojami ir diriguojami 
viski ■ laikraščiai skambio- 
frazėmis deklamuoja kad 
noji armija “išlaisvinus” 
vių tautą nuo buržujų 
tiiros ir apsaugojus taiką 
Europoje, įtemptai va
kariniai okupantų paši

au i gyventojuose sukelti 
tvotos baimės kad netru
ksiąs karas. Tas nenuo- 

kad Lietuvoje pastębi- 
am tikra karo panika.
k iš pasienio su Vokieti
kių gyventojai aštriai tą 
ą jaučia. Pav., Taura- 
<ryventojai prisimena kad 
to pasaulinio karo metu

Ą. NUNN 
ilOŠ RŪŠIES MĖSINĖ

PAUKŠTIENA

jų miestas nuo Rusų ir Vokie
čių kariuomenių skaudžiai nu
kentėjo. Gyventojai pamena 
kokiomis didelėmis pastangomis 
Tauragė Nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo iš griuvėsių 
atstatyta. Dabar vėl randasi 
baimė kad miestelis, kaip esąs 
pačiame pasienyje, pirmoje ei
lėje nukentėtų.

Raudonarmiečiai maty darni 
besiartinančią katastrofą, reiš
kia didelio susirūpinimo del 
savo likimo. Tenka pastebėti 
kad okupantai turi nežmonišką 
baimę prieš Vokiečius. Nežiū
rint visos propagandos raudon
armiečiai kaž kaip gaivališkai 
bijosi Vokiečių. Be to, yra 

, nemaža žmonių kuriems teko
nestovi1 susitikti su Vokiečiais, kai bu

vo okupuojama Lenkija. Jau 
tuomet raudonarmiečiai savo 
akimis matė koks yra milži
niškas skirtumas tarp Rusų ir 
Vokiečio kareivio.

Taip pat Lietuvos gyvento
jai prisimena kaip skandalingai 
Rusų kariuomenė, apšaukta 
“nenugalima didžiosios Sovie
tų Sąjungos saugotoja”, pra
laimėjo pereitą žiemą prieš 
Suomius, šis Rusų silpnumas 
atvėrė akis ne tik visam pasau
liui bet ir patiems Rusams, 
kurie baisiai bijosi susidūrimo 
su Vokiečiais.

Nors oficiališkai tarp Vo
kietijos ir Maskolijos tebėra 
“draugingi”
tuvos gyventojai jaučia 
kaž kas bręsta, žmonės, pri
slėgti GPU (sovietų šnipų) te
roro ir visokių barbariškų oku
pantų įsakymų bei “reformų”, 
nemažiau laukia karo įvykių. 
Karo atmosfera viešpatauja 
visame pavergtos Lietuvos gy
venime, numušdama ir taip 
prislėgtą nuotaiką dirbti ir 
kurti. Artėjančio karo siaubas 
pastebimas ir jaučiamas kaip 
kas gamtiškai neišvengiamo.

LAIŠKAS IŠ
LIETUVOS

Vienas Daytonietis gavo 
kančio turinio laišką nuo s 
giminiečio iš Lietuvos:

l

> se- 
savo

Daug jau prabėgo laiko 
susirašinėjome ir aš ne- 
kodel taip yra.
gavau iš jūsų laišką, bet 
ir negavau, nes nežinau 

Aš mat tuo-

kaip

Juk 
tylint 

žymiai

santikiai, bet Lie- 
kad

I

PRANCŪZIJOS paštai ikšiol 
dar. nepriima laiškų ir telegra
mų adresuotų į Lietuvą su pa
žymėjimu “’URSS”. Prancūzi
jos paštams ikšiol tebeegzis
tuoja tik Lietuva be jokių so
vietinių priedų.

ipgi užlaikom visokius 
šerius. (47)

mudu 
žinau

Aš 
kartu
ką jame parašei, 
met buvau atstogose namuose- 
kaime ir laišką draugai man 
persiuntė iš Kauno į namus, ir 
jis kur kelyje žuvo; nors daug 
dėjau pastagų jį surasti bet 
nesuradau, nes buvo 
dienos sovietų armijos 
vimo Lietuvon.

Taigi, kaip žinai, 
tavorščiai mums “laisvę’ 
jau šiądien tėviškę Lietuvą 
liepia užmiršti, o varde laisvės, 
lygybės, brolybės, žydeliokai 
ir šiaip visoki gaivalai atsi
skaito už senas neva skriau
das. Lygybės kaip nėra ir at
rodo būti negali.

Ekonominis Lietuvos būvis 
eina prie visiško sugriuvimo, 
nes sovietų masės užplūdę iš
pirko, išgraibstė viską, tiek 
smulkias prekes, tiek avalinę 
ar rūbams medegą, nes pas 
juos pasirodo visko to nėra, 

į arba jei ir yra tai neįmanoma 
j pirkti. Taigi pas mus nieko 
neliko.

Graudu kai prisimeni Lie
tuvą, kokia ji bebuvo keno val
doma. Juk Smetonos valdy
mas nebuvo amžinas. Bet ir 

j dabar vistiek tautiškumo aš 
I manau iš musų neišraus, kuo 
gimėm tuo ir mirsim. Kokius 
suvaržymus jie mums ir tai
kintų, mus neįveiks, nes ištik- 
ro musų, tai yra Lietuvių, ben
dras išsilavinimo lygis stovi 
aukščiau negu sovietų; Rusų 
kultūrai reikia Vokiečių tech
nikos, tada nustos skurdę kaip 
iki šiol skurdo. Juk tie kol
chozai (komunistiniai ūkiai ar 
dvarai) yra tik komunistų par
tijos pagyras svetimšaliams, o 
ištikrųjų yra skurdo daugiau 
negu kur kitur. Tą kiekvie
nas galim suprasti iš jų esa-

pirmos 
įžygia-

atnešė
i” ir

mos armijos karininkų išauk
lėjimo ir išsilavinimo.

Rašau tau šį laišką, nežinau 
ką pagalvosi. Rašyti yra rizi
ka, nes ši tiesa bado akis mu
sų naujos ‘laisvės’ atnešėjams. 
Ištikrųjų verks Lietuvis vals
tietis žiūrėdamas į tą “Stali
no saulę”, kuri visas Lietuvio 
viltis į gyvenimą pakirto. Juk 
kiekvieno žmogaus yra prigim
tas instinktas kurtis geresnę 
ateitį, taupyti, o Čia viskam 
baigta, visas viltis pakirto, nes 
ūkininkas dabar yra paskuti
nėje vietoje, komunizmui va
dovauja darbininkija ir jų rei
kalais tik rūpinamasi. Juoda 
ateitis stovi prieš akis matant 
kad valstietis ūkininkas, tasai 
šalies maitintojas, musų že
mės ūkio krašto pamatas, o 
yra alinamas, varomas prie 
bankroto.

Daug oi 
tau, brol, 
bar tik tą
ras kad be kontrolės pateks į 
tavo rankas. Apie save nera
šau 
ti. 
ten

daug aš prirašyšiu 
kada nors, nes da- 
rašau būdamas tik-

nieko. Kodėl? Tu 
Savisauga verčia, 
pat, esu sveikas.

supran-
Gyvenu

Brolis.

kad
gy-

grą-

LIETUVOJE, nežiūrint 
išleista draudimai skersti 
vulius, už ko peržengimą 
soma 50,000 litų pabauda ir 
6 mėn. kalėjimo, vis del to ūki
ninkai, neturėdami saugumo 
del rytojaus, skerdžia gyvulius 
Miestuose be specialaus leidi
mo negalima parduoti nei par
šiuko, tat ten dar šiaip-taip 
gyvulių skerdimas sukontro
liuojamas. Bet mažesniuose 
miesteliuose ir bažnytkaimiuo
se vis dar einąs masinis gy- 
vu’ių skerdimas. Todėl kelia
ma klausimas kad gyvuliai bu
tu registruojami pas seniūnus 
arba vietos komunistų parti
joje. Taip pat gyvulių ūki
ninkai raginami “susiprasti” 
ir bijoti bausmės., į

LIETUVOJE vykstą ^amo 
nūs suirimas. T'as matoma iš 
elektros patarnavimo įvedimo. 
Komisarai skelbia kad gali pa
tenkinti reikalavimus tik tiek 
kiek medegų ištekliai leidžia.

PADĖKOS ŠVENTE RICHMAN BROS. CO. DIRBTUVĖJE

j* »
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Richman Brothers darbininkai ga- 
zo iš Prezidento Frank C. Lewman 
penktą akcijų paskyrimą sulyg ke
turių metų plano įvesto 1937 me
tais. Nuo 1920 metų, jau turėta 
penkios akcijų laidos. Isviso išda
linta tarp tos dirbtuvės darbininkų 
suvirs 100,000 akcijų, vertės virš 
$3,800,000. Devyniasdešimts astuo
ni nuošimčiai Richman darbininkų 
yra akcininkai šioje kompanijoje.

Richman darbininkų šeima šventė 
61-mą Padėkavonės šventę, trečia
dienį, Lapkričio 20. Tai yra senas 
paprotis 2,500 The Richman Bro
thers Co. darbininkų švęsti tą šven-

tę oficialiai, su smagiu programų, 
šokiais ir akcijų išdalinimu, ir šy
met ta šventė taip buvo atžymėta. 

11:10 vai. prieš pietus, visas dar
bas sustojo, ir darbininkai susirin
ko į kompanijos didelius valgomus 
kambarius ir susėdo prie stalų, nu
krautų keptais indikais ir kitais vi
skiais skanumynais. Svarbiausias 

stalas buvo tai tas aplink kurį sė
dėjo tarnautojai po >60 metų ir vir
šaus ir jie buvo svečiai Mr. Nathan 
G. Richman, kompanijos įsteigėjo, 
tė”o visos Richman Šeimos.

Baigę valgyti, visi susirinko į di- 
'žię.ją dirbtuvės auditoriją, trečia
me aukšte, ir išk’ausė metinio Pa-

dėkos dienos pranešimo, kurį pa
darė Prezidentas Frank C. Lewman. 
Po to pradėta akcijų išdalinimas.

Po akcijų išdalinimo, Prezidentas 
Lewman apdovanojo tarnybos sa
gutėmis ilgamečius kompanijos dar
bininkus. Ik šiol, kompanija išdali
no dvidešimts šešis ženklelius iš
dirbusiems po 25 metus; šešiasde
šimtą keturis — išdirbusiems po 20 
metų; 430 — išdirbusiems po 15 
metų ir 410 — išdirbusiems no 10 
metų. “Šios skaitlinės”, pasakė Mr. 
Lewman, “kalba aiškiau negu žo- 
dž:ai apie eserus sant’kius kok;e eg
zistuoja tarp darbininkų ir jų kom- 

jo".”

PAJIEŠKOJIMAI

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

va 1 d y b a 
išsiplatinu- 
ir nagų li-

GELEŽINKELIŲ 
paskelbė kad del 
sios gyvulių snukio 
gos Lietuvoje, kai kuriose vie
tose panaikinta traukinių su
stojimo vietos.

'ADE PARK 
(EAT MARKET 
esh and Smoked Meats 
RUITS & VEGETABLES

Fancy Groceries
is4.ios mūsos švėnoms ir 
kasdieniniam reikalui.

5612 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta

lENNINGER’S
aikom pilniausi pasirinkimą 

rotieji ir kt. Paveikslai 
pelių, Stovylėlių, Rąžančių 
įlėdiniii Sveikinimo Kortelių 
iiiit anksti pasirinkti Dova- 
s, kurios labai tinkamos.

8809 Superior Ave.

CIGARAI, TABAKAS
50 rankų darbo cigarų .... $1.00
Geras pypkei tabakas ....sv. 50c. 
Cicagerams smulkus /z sv. 50c 

Visoki importuoti tabakai.
Užsisakykit sau šventėms taba- 

i ką pypkei ir cigaretams.
nos dabar žemesnės.
Atsineškit šį skelbimą, 
gerą cigarą dykai.

CLEVELAND TOBACCO CO.
2123 Ontario St. Cleveland

Kai-

gausit
(47)

Dr. Harold Harding
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis 
18 metų patyrimas.

Atliekam laikrodėlių taisymo dar
bą ir turim pilniausj pasirinkimą 
šventėms dovanų, brangmenų ir 
itokių naudingų dalykų.

7112 Lorain Avenue 
WOodbine 3072.(3)

ADDISON SQUARE MARKET
GEROS RŪŠIES MKSINĖ ir GROSERNĖ

'irkit savo grosęrius, daržoves, visokias mėsas, paukš- 
ieną, sviestą ir kiaušinius savo kaimyniškoje parduo- 
livėje. Specialus pasirinkimai šventėms.

I
i

100 Wade Park Ave. Kampas Addison Road

!
j
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VISOKIA APDRAUDA |
Mes eswi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

t'tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikal^ vi- = 
tokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl \ pir- = 
toiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS |
vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

ir Apdraudos Agentūra H
^606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

i •
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VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

MIKADDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašte 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and 

PLUMBERS’ SUPPLIES

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namų reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.

6401-5 Superior Ave. ENdicott 1695

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

Lietuvos Konsulato Chicago
je j ieškomi

Adomonis 
pusbrolis, iš 
gentinos.

Alenčikas, 
Panevėžio aps.. 
yra laiškas iš Prancūzijos.

Antanavičius Jonas, gyveno 
Brooklyn, N. Y., turėjo alinę.

Bingelienė, čiuoderytė, gy
veno New Yorke, jieško bro
lis Albinas.

čialkevičienė Viktorija (Goš- 
tautaitė), iš Kėdainių apielin- 
kės, gyvenus Clevelande.

Goštautas Boleslovas, iš Kė
dainių apiel., gyveno Clevelan
de.

Jankauskas, Jonas, seiliaus 
mokęsis Quincy, Ill. Gyvenęs 
Sterling, Ill. Jam yra laiškas 
iš Lietuvos.

Joffe, Bencijanas, Abromo 
sūnūs, kilęs iš Vilniaus, Ame
rikon išvykęs 1918 m., gyve
nęs Winnebago, Wis.

Juška Mikas, gyvenęs Chi
cago, Ill.'; jieško žmona gyve
nanti Prienuose, Lietuvoje.

Kaminskai, Jeroslavas ir An
tanas, sunai Jono ir Gogumilos, 
kilę iš Dotnuvos p., Kėdainių 
ap. Jaroslavas gyveno Johns
ton City, 111., Antanas West 
Frankfort, Ill.

Kėnstavičius Juozas, gyvenęs 
Chicagoje, jieško iš Lietuvos 
pabėgęs brolis Vaitiekus.

Kleiva Pranas, kilęs iš Šiau- 
klių k., Šimkaičių v., Raseinių 
ap., 1937 m. gyvenęs Chicago.).

} Kiemaitis Kazys, gyv. Chi
cagoje. Jieško sesers duktė,

I Anelė Žilinskaitė.
Kulikauskas Jonas, kilęs iš 

Mažučių k., Žeimelio v., vien
turtis sūnūs; dešinės rankos 
nukirsti du pirštai.

Kurtautas Juozas, iš Kau
no, išvykęs prieš D. Karą. Ra
šo kad gyvenąs ‘Dilvila’ mies
te, 111.

Kvederaitė Juze, iš Skaisgi
rio v., Šiaulių ap. Vyro pavar
dė nežinoma.

Lipinskas Vincas, sūnūs Vin
co ir Onos žilionytės, iš Mari
jampolės apielinkės.

MalinausLaitė Ona, iš Sma- 
lių k., Joniškio v. Amerikon 
atvykus 1923 m. Vyro pavar
dė nežinoma.

Markūnas Zigmas kilęs iš 
Krasnasėlio k., Žiežmarių vai., 
Trakų ap., paskiausia gyvenęs 
Chicagoje.

Mikalauskas Antanas, Dr., 
gimęs 1907 m., gyveno Klaipė
doj, Berline, Kaune. Ameri
kon atvyko prieš metus..

Podribonis Bronius, Ameri- 
rikon atvyko 1920 m., Philadel-1 
JI

asmenys:
Kostantas, j ieško 
Buenos Aires, Ar-

Bronius, kilęs iš 
, Ūtos k. Jam

phijoj ištekėjo už Jono Vilimo, 
1922 m. persikėlė į Chicagą.

Faulikaitė - Vilimienė Marci- 
cijona, iš Kretingos ap., Ame- 
kon atvyko 1910 m., gyveno 
Gardner, avė., Hamilton, Ont., 
Kanadoje.

Pūkis Jonas, Jono sūnūs, at
vyko Amerikon 1909 m., gy
veno Soles, Ill.

Radžiūnas Kostas (Gust Ro
gers), įgyvena Chicagoje. Jam 
yra laiškas iš Berlino.

Rentauskas Bronius, gyvena l 
Chicagoje. Jam yra laiškas I 
nuo pabėgusio brolio Jono.

Rimkevičius Juozas, gimęs Jis yra 
Kaune, atvyko prieš karą, gy- kiutę. 
vena ‘Dolvila’ III.

Robinzonas Jokūbas, advoka
tas, iš Kauno išvyko prieš me
tus.

Šlaitas Karolis (Chas. Szlai- 
tis), gyvenęs Wood, Wis.

Skinkis Vincas, anksčiau gy
venęs Chicagoje.

Skipitis Juozas, gyvenęs Chi- 
Rapolas

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke paj ieškomi as
menys :

Abr činskas Klemensas, ne
senai gyvenęs Port Washing
ton, Wis.

Antonavičius Jonas, prieš 
kelis metus gyvenęs Brookly- 
ne.

Klemunskai, Kazys, Stasys 
Antanas ir Aleksandras, kilę 
iš Raudėnų m., Šiaulių apsk., 
Amerikos atvykę prieš didyjį 
kara, gyvenę Lewiston, Pa.

Uždavinys Petras, prieš ku
ri laiką gyvenęs Utica, N. Y. 

vedęs Antaniną Cen-

!

I

engoj. Jieško Adv. 
Skipitis.

Slankus, Kazys ir 
Tytuvėnų, atvykę 

karą.
Vaiuckas Pranas, gimęs 1878 

m., Dainių k., Raseinių apsk. 
Amerikon atvyko 1904 m., gy- 
yp-nn Chicago  j e.

Vėželis Andrius, gyv. Lo
well, Mass., 1922 m. persikėlė 
į Worcester, Mass., vėliau dir- 
’'o anglies kasyklose. Spėja
ma miręs.

Jieškomieji asmenys arba 
'•'nio juos žinantieji labai pra
šomi tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
30 North LaSalle St. 

Chicago, Ill.

1 Šių paj ieškomųjų giminės 
yra pabėgę iš Sovietų Rusijos 
okupuotos Lietuvos ir skubiai 
reikalingi pagalbos. Jieško- 
mieji arba apie juos žinantie- 

teikitės atsiliepti:
Consulate General of 

Lithuania
W. 82 St. New York, N.Y.

ji
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Antanas, 
prieš D.

i

KALĖDOMS Dovanos
Ši įstaiga yra žinoma savo ge
romis brangmenų prekėmis ir 
akiniu pritaikymu. Senai įsi
gyvenus. natvrę patarnautojai. 

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

DRESS SUIT
RENTAL CO

KAM PIRKTI — 
IŠSINUOMOKIT PAS MUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The
Elecatorius

MA. 5856
GEO. H. SCHWANE, Mgs.

Old Arcade
j antrą aukštą.
(2) Cleveland

PLUMBING 
SUPPLIES

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies

Glass
Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

GERAI ŽINOMA
VIETA

Musų kaimynystės žmonės esti 
patenkinti dovanomis pirktomis 
mano parduotuvėse. Didele įs
taiga puikiausių brangmenų. 
Duodam išsimokėjimui. Atdara 
vakarais.

Frank Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

MUSŲ KAINOS
JUMS PATIKS

Didžiausias pasirinkimas laikro
dėlių, deimantų, fountain pens, 
ir visokių Kalėdoms dovanų. 
Patyręs Laikrodėlių taisytojas

D. D. Haskell
JEWELER
Addison Road 

Kampas Wade Park Ave.
ENdicott. 2696 Cleveland

jiiiiiiiiiiiHHii™

I Skani Lietuviška Duona I
NEW DEAL 
BAKERY

♦

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visoki Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

E VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS I
ĮH Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. g
BuiiuuiuiMiwiiiMin
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PHONE: ENdicott 4486

Nekurie vis Duodasi
Ckriausti ir Išnaudoti
Dar vis randasi Lietuvių ku

rie nepaklauso Dirvos paaiš
kinimu ir bėga pas kokius nors 
mekliorius j ieškoti sau piliety
bės popierų ir moka jiems po 
$10, $15, $20 ir daugiau dola- 
rių1

Jeigu neturit kur pinigų dėt, 
meskit juos į balą, arba auko
ki t Lietuvos pabėgėliams, bet 
įsitėmykit šitą:

Pirmoms pilietybės popie- 
roms gauti reikia valdžia mo
kėti $2.50. Už blankos išpil
dymą sąžiningas žmogus pa
ima tik $1. Už pašto ženklą 
blankos pasiuntimui 
visi kaštai pirmoms popieroms 
išsiimti.

Jūsų blanka eina į Buffalo, 
N. Y., kur yra Imigracijos ir 
Natūralizacijos Aptarna v i m o 
biuras. Gavę jūsų aplikaci
ją patikrina jūsų įvažiavimo 
į Ameriką legališkumą (taip 
sakant: jūsų įvažiavimo dieną 
ir laivo vardą).

Jeigu valdžios darbininkai 
kurie ant jūsų aplikacijos dir
ba, neranda jūsų įvažiavimo 
dienos (kartais esti del pavar
dės sumaišymo, kada jus užra
šė, “Kaslegarnėj”), 
Ii rasti koks nors 

\ ris iš jūsų paima 
kaeijos išpildymą?

Dar ne viskas: 
ėmęs iš jūsų tokią didelę suirtą 
už tai kas valdžios yra uždrau
sta imti, net ne j ieško jūsų re
kordų, jis bijo pakliūti į bėdą, 
jus apgavęs.

Taigi, dabar, kada jums rei
kalinga tapti Amerikos pilie
čiais, bukit nors tiek geri sau, 
nesiduokit apgaudinėti, ir jeigu 
kas pareikalaus už blankos iš
pildymą 
apsisukę

DIRVOS NAUJU
METU PASITIKI

MO BALIUS

Tautininkai Kvies i 
Clevelandą Ponią 

Tubelienę

I

ženklą
3c. Tai

tai kaip ga- 
lupikas ku- 

$20 už apli-

lupikas pa-

daugiau kaip dolarį, 
eikit nuo jo.

$40 Mėnesinės

Youth’s Forum
I ITHUANIAN LITERARY

TRENDS
LYRIC POETRY

Nori
Pensijos Seneliams

Ohio valstijos nauji išrinkti 
nekurie legislatures nariai ke
lia reikalavimą paremti bilių 
sulyg kurio valstijos seneliams 
lutų mokama lygiai po $40 se
natvės pensijų, nekeitinėjant 
kaip daromą dabar.

Pensijų j ieškančiųjų dabarti
niu laiku visoje valstijoje yra 
131,000, kurie vidutiniai gau
na po $23 mėnesiui.

TRAFIKO nelaimėse iki šios 
savaitės pradžios Clevelando 
srityje žuvo 104 asmenys. Iki 
galo metų žus dar keliolika.

SUSIRINKIMAS '
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

turės savo metinį susirinkimą 
antradienį, Gruodžio 3 d., nuo 
8:30 vai. vakare, Naujos para
pijos salėje, 18 22 Neff rd.

Visos sąjungietės prašomos 
dalyvauti, nes bus rinkimas 
naujų viršininkių ateinančiam 
metui.

Pirm. Adelaide Miliauskaitė.

PRAKTIKUOJA TEISES
H. E. Varga, buvęs 

nuosavybių direktorius 
kabinete, pasitraukęs iš 
eigų dabar praktikuoja
Jo ofisas randasi 699 Society 
for Savings Building (CHerry 
1642).

miesto 
miesto 

tų par- 
teises

KALĖDINIAI LAIŠ
KAI, KALENDORIAI

Dabaf jau laikas įsigyti Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikinime 
laiškučių — Dirvos adminis
tracijoje, po 5c.

T LIETUVĄ laiškai eina 
Amerikos paštas palaiko susi 
siekimą su Lietuva po senovei 
taigi skubėkit pasiųsti saviš 
kiams pasveikinimą Kalėdoms 
ir Naujiems Metams, 
tuoj, dabar, kad nueitų 
ledų, nes dabar laiškai 
mėnesį laiko.

Temykit: į Lietuvą 
pat Amerikoje švenčių 
nimų laiškai, neužlipyti, 
su parašu, eina tik už 
nereikia lipdyti 5c ar 3c.

Siųskit 
iki Kl
einą p

ir čia 
sveiki 
su ju- 
iy2c., 

fiįįl
Taipgi jau turim 1941 pui

kių Dirvos Kalendorių. Skai
tytojai gaus vieną dykai kurie 
užsimokės prenumeratą už se
kantį visą mėtą. Kalendorius 
galit pasiųsti savo giminėms; 
jie po 25c.

šiuomi pranešame Dirvos 
skaitytojams ir rėmėjams kad 
Dirva ir šyinet rengia Naujų 
1941 metų pasitikimo Balių — 
švmet išpuls antradienio vaka
re, Gruodžio 31 d. Balius bus 
Lietuvių salėje, šokiams gros 
Albertas Nemanis ir jo orkes
tras.

Bus puikus programas pasi
tinkant Naują Metą.

Visi Dirvos prenumeratoriai 
gaus po 1 tikietą į tą balių dy
kai. Daugiau tikietų norėdami 
gaus tik po 25c. Tą pat vaka
rą salėje įžanga bus 35c (ir 
taksai ekstra).

ATEIKIT užsimokėti 
prenumeratą už Dirvą.

GAUKIT sau 1 tikietą 
smagų balių.

GAUKIT sau 1941 metų di
delį sieninį kalendorių.

Kalbinkit savo draugus už
sirašyti Dirvą. Arba užrašy- 
kit Dirvą savo draugams ir gi
minėms Kalėdų dovanų 
$1 visam metui).

PASTABA: Senieji 
sk.‘ itvtoiai ir už 1941

savo

j tą

(tik už

Diryos 
metus 

mokės $2.00 prenumeratos.

MIRIMAI
ELENA KEJZA

Elena Kejza, 34 m., amžiaus, 
nuo 6904 St. Clair avė., mirė 
Lapkr. 27 d., pašarvota N. A. 
Wilkelio laidotuvių namuose. 
Laidojama šeštadieni, Lapkr. 
30, nuo 2 vai. po pietų.

Liko vyras, Adolfas, ir 
metų duktė.

Velionė paėjo iš Marijampo
lės. po tėvais Elena Ivanovs- 
kaitė. Amerikon atvyko 1913 
metais.
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©NUBAUSTAS IŠTVIRKĘS 
SENIS, Teisėjas Lausche nu
teisė tūlą Fred Schneider, 51 
m., nuo 1 iki 20 metų kalėji
mo už kriminališką užpuolimą 
14 metų mergaitės. Jis pri
laikė savo name 55C6 Hough 
avė. užeigą jaunoms mokinėms 
kurias viliodavo degtine ir ci- 
garetais.

©SPROGDINIMAI. Pereitą 
savaitę Clevelande padėta bom
ba sprogus apgadino Stouffer 
valgyklą ant Euclid avė. Tos 
pačios firmos valgykla Phila
delphijoje taip pat buvo spro
gimu apgadinta bėgyje 24 va
landų nuo pirmo sprogimo. Iš
rodo kad kas kovoja prieš tą 
valgyklų . korporaciją ir nori 
jai kenkti.

©JAUNI PLĖŠIKAI. Detek- 
tivai susekė dvi grupes jaunų 
vaikų plėšikų, kurios vienos 
keturi vaikai, nuo 13 iki 15 m. 
'mžiaus, turėjo išplėšę iš na
rni apie $8,000 vertės brang- 
rnenUi 
m.
000 vertės brangmenų iš 
mu vakarinėje miesto dalyje.

Kiti du vaikai, po 16 
amžiaus, suvogė apie $10,- 

na-

Lietuvos Filmos hus 
Rodomos po N. Metų
VI. Mučinskas, kuris rodo 

Lietuvos ir Pabaltijo šalių, kei 
.vijos fil- 

ry ti nes e 
žada 
Apie 
pra-

Suomijos ir Skandir. 
mas, dabar lankosi 
valstijos^. Į Clevelandą 
atvykti po naujų metų, 
tai bus plačiau Dirvoje 
nešta vėliau.

LANKOSI DR. SIMAS
Šios savaitės pradžiojeŠios savaitės pradžioje Cle

veland© lankėsi Dr. J. J. Simas 
iš Detroito, aplankę savo drau
gus ir atsilankė Dirvos redak
cijoje. . .. . _

Taipgi iš Detroito atsilankė 
Augustas Levulis su. žmona, 
Katre. Atsilankė _ Dirvos re
dakcijoje, aplankė Lietuvių 
Darželį ir kitas vietas.

Jonas G. Polter su žmona, 
ir p. Janušauskiene važiuoja į 
Pennsylvania pas gimines. Ap
lankys Polterio seserį Pitts- 
burghe, jo tetą Urbaitienę Do
noro j, ir paskui kartu su ja 
važiuos į Wernersburg, Pa., 
pas savo pusbrolį, Dr. Petrą 
Urbaitį.

Lapkričio 23 d.
I rezidencijoje įvyko 
tautinių veikėjų 
apie Lietuvos ir Amerikos Lie
tuvių reikalus bei darbayimą- 
si. Buvo pateikta informacijų 
apie Philadelphijoje įvykusį 
tautinės srovės seimą ir apie 
Chicagos tautinę konferenciją.

Nutarta pakviesti į Cleve
landą žymią viešnią iš Lietu
vos, ponios Jadvygos Tubelie- 
nės, žmonos buvusio Lietuvos 
Ministro Pirmininko, a. a. Juo
zo Tūbelio.

Taipgi nutarta rengti Vasa
rio 16-tą, Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą.

Kadangi Vasario 16-ta, 1941 
metais išpuola sekmadienį, nu
matyta surengti platus progra
mas Lietuvių salėje.

p. Karpių 
Clevelando 

pasitarimas
a

I

MIRĖ VENSLOVO MOTINA
Jurgis K. Venslovas buvo iš

važiavęs j Pennsylvai.iją daly
vauti laidotuvėse savo motinos. 
Jis yra uolus sporto darbuoto
jas ir Lietuvių Darželio Sąjun
gos sekretorius. Reiškiame p. 
Venslovui užuojautą jo liūdno
je valandoje.

Vyrams ir Vaikinams 
Žieminiai Rubai

Vyrai ir vaikinai ras sau 
tinkamų žieminių ploščių ir 
siutų Lietuviškose Brazis Bros, 
rūbų parduotuvėse, kurių skel
bimas telpa šiame 
To skelbimo atvaizdas parodo 
Brazis. Bros.
Collinwoode,
Ta parduotuve patogi pasiekti 
gyvenantiems Collinwoode 
Nottingham.

Brazis. Bros, rubai yra 
einama kaina ir turi gausų 
sirinkimą. Taipgi siuva sulyg 
užsakymo kiekvieno mierai.

Taipgi primename Dirvos 
skaitytojams pavartyti Dirvos 
puslapius ir peržiui’ėti kitų 
musų vientaučių biznių ir pa
tarnavimo skelbimus. Jeigu ko 
reikia dabar tuojau, eikit į sa
vo Lietuvišką įstaigą, ir atsi
minkit visada savo vientaučius 
biznierius kada ko prireiks vė
liau, 
voje.
nierių Lietuvių, tada kreipki
tės į tuos 
garsinasi Dirvoje ir yra 
tuvių draugais.)

numeryje.

rūbų parduotuvę 
ant Waterloo rd.

ir

pri-
pa-

Temykit jų antrašus Dir- 
(Jeigu nėra tokių biz-

kitataučius kurie
Lie-

til- 
vie-
sa-

NEP ATIKO
Del pereitame numeryje 

pusio pareiškimo apie tuos 
tos biznierius kurie duoda 
vo skelbimus komunistų spau
dai, kuri eina prieš musų vie
tinius Lietuviškus reikalus, 
prieš musų tautą, ir prieš pa
eiti Suvienytų Valstijų valdžią, 
nekurie geri Lietuviai biznie
riai pasiaiškino kad jie skelbia
si ne del to kad jie komunis
tams prijaučia, bet biznio su
metimais ir tik laikinai. NekuL 
rie jie skelbiasi Dirvoje nuola
tos.

Bet yra tokių biznierių ku
rie visiškai ignoruoja savo vie
tinę spaudą, o remia komunis
tus ir jų laikraščius.

Continued From a Previous Issue
Faustas Kirša, in his “Aidų Aidu

žiai”, “Suverstos Vagos”, and “Gies
mes” has also confessed to these 
symbolistic tendencies. He is a poet 
of rare style melodiousness, and 
rhyme. Love, Man’s experiences in 
life, God and Nature... these are 
the themes in Kirša’s poetry. How
ever in his striving for beauty of 
style, he often clouds the thought 
and becomes difficult to understand. 
Kirša began to express himself on 
social matters in “Pelenai” a poem 
of social satire. Its realism and 
its biting satire impress the reader 
greatly.

Petras Vaičiūnas, poet of sun- 
■•.hiiie and lover of o*ay colors, has 
created a considerable amount of 
worthy poetry with his fair-weath
er mood and his light, lively poetic 
style. He is one who rouses youth
ful enthusiasm and since he 
son of the Lithuanian soil, his 
strongest desire is that this 
produce tangible fruits. The 
triotic poetry of Vaičiūnas, 
it has developed with the develope- 
ment of the country, has always had 
a reaFstic basis. Having produced 
four volumes of poetry, moreover, 
Vaičiūnas is one of Lithuania’s more 
prolific pods.

Kazys Binkis has passed through 
several phases of lyricism. In the 
beginning, his work followed a sim
ple fornd and he wrote more since
rely and he followed the reality of 
experience more closely. His “Gė
les iš šieno” 
acteristic poem 
iod. The mood of love is expressed 
herein eter so 
nowerfully, arid, the backgroumi of 
the poem is ever so Lithuanian in 
its striking, relieflike scenes.

Later, Binkis began to seek some
thing new. Saturated . with the 
mood of futurism, he attempted to 
introduce futurism in Lithuania. 
“Keturi Vėjai” is the resultant brain 
child of j Binkis, born marked, with 
the token ;of futurism.

Salys Šemerys is one of the most 
ardent advocators of futurism and 
leader in the quest for a new aesthe
tics and i a new moralei

“Granata Krūtinėj” and “Liepsnos
vaidis širdims deginti” are two vo
lumes of šemerys’ poetry which 
have caused .. a • considerable amount 
of in Lithuanian litera
ture ' because of their novelty ■ i-n 
form and in character.

Juozas Žengė - Žlabys, also, a 
lyrical futurist, is a talented writ
er in futuristic forms. The 
ists announced themselves as 
smith”... <workers in words, 
accordingly fashioned words.

Žengė, thus is the most outstand
ing word-artist, word-smith, and a 
craftsman. “Pavasario. Kalvis” is 
written with such simple sentences 
that they seem to have been taken 
from a primary grammar yet 
the same time, 
artistic effect.

Although the poetry of “Keturi 
Vėjai” was looked upon with disa- 
prpbation at one time, it is clear
ly looked upon as something that 
it had inspired a desire in subse
quent poets to be skillful word-ar
tists by the attention it payed to 
word-art and form

Though futurism did 
abroad, it came from 
not its birthplace, Italy, 
it had come at the 
before the road for 
prepared, it had to die. Futurism 
had come to Italy to build up life 
whereas Lithuanian futurism was 
apart from the people, apart from 
life, and thus it was distant and 
unreal.

The style of Juozas Tysliava ap
proaches closely to the spirit of 
“Keturi Vėjai”. Tysliava is ab
sorbed in the spirit of the city: 
he is caught up by the technical 
rhythm of modernism. Spiritually 
he is an innovator, a revolutionary, 
and thus he tried to alter the Lith
uanian character at its base. Yet

i he is a son of the Lithuanian field 
and forest in spite of this and thus 
he cannot forget the ™ral life.

I
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is a 
very 
soil 
pa- 

since

is an example, a char- 
of that frrst per-

Vividly, beautifully.

futur- 
“word 
Žengė,

., at
they present an

come from 
Russia and 
And, since 

wrong time, 
it had been
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____ i forget the rural life. 
However, even his rural life is pre
sented from a modern viewpoint. 
Tysliava's noetic style is lively, 
varied, artistic, and musical.

Incidentally besides writing sev
eral volumes of poetry in Lithuan
ian, Tysliava has also written — 
“Coup de Vents” in French.

Theophile Tilvytis Vividly por
trays the corruptness of urban cul
ture and the wholesomeness of vil
lage life in his “Dusios Išpardavi
mas”. Later in his career, Til
vytis having observed the misery 
in life, began to view it through 
the eyes of a satirist. He observed 
looked at life, and reflected: what 
misery! Naturally, 'he satirized the 
manifestations of life, began to in
advertently write parodies on 
works of all the other poets, 
instance, in his “Maironis Iki 
nęs”, he satirized other poets 
sification, the contents of their

the 
For 
Ma- 
ver- 
own 

poetry, and brought out all of their 
most outstanding characteristics.

Tilvytis was, in short, a talented 
poet, a caricaturist, an exhibition
ist, a humorist, and a satirist.

The dynamic quality in 
the quality which had i 
with “Keturi Vėjai”, was 
ed and established more 
later on by writers who 
tivated by 
“Trečias Frontas’ 
the representative of literature par
tial to .the 
made its appearance, 
interpret the meaning 
Vėjai”, 
purposeful action, 
.die proletariate, 
lized with the term 
Poets of

Neris, who had come over from the 
right to join the “Trečias Frontas” 
raiseci the red flag, eulogized' on the 
Hard lot of the working man, and 
sought to arouse “the hired man to 
fight”; they forecasted that an in
ternational train would rush through 
Lithuania and crush “the national 
dog”, or national ideology and cul
ture.

But 
failed 
figurative terms.

RECENTLY, “The Rotarian” had 
as a feature this humorous anec
dote penned by E. Frank Watson:

“INTELLIGENCE SERVICE”
“A colored boy walked into a 

drugstore in Raleigh, North Caro
lina, and asked if he could use the 
phone. The druggist assenting, the 
boy took down the receiver and 
said: ‘Central, give me numbah 604. 
Then, ‘Is yo’ Dr. Anderson? Do 
yo’ want to hiah a boy to mow de 
lawn, milk de cow and run errans ? 
Already got a boy, is yo’ I Dr. 
Anderson, is yo’ puffectly satisfied 
wid de boy yo’ already got? Good
bye, Dr. Anderson.’

“As the boy started out, the 
druggist called to him: ‘Iley, boy, 
I believe you could do some work 
for me.’

“I’se got 
replied.

“Didn’t 1 
ing to get 
son?”

“No, suh,” said the boy.
Dr. Anderson’s boy. I’se just' a- 
checkin’ up on mahself.”

• • •
NORMAN Degner, dance enthu

siast from South Euclid who fre
quents numerous local foot cere
monials, both vociferated about, and 
demonstrated his self-styled Shak- j 
cr-Shaw-FIop at the Guest Dance t 
at the O. L. P. H. Church Hall | 
sponsored by the Knights of Lith- Į 
uania.

a job, I is,” the boy

hear you just now try- 
a job from Dr. Ander-

“I’se

cl’i-ypT.ANn, Y

By Jay Dee

WITH all the voicings at 
actments heard about the Ą 
of money standards — off tI 
standard and to the silver 
dard — why doesn’t soinec 
something about the standa 
the money we’re destined t 
by—the copper standard ?

• • •
AT an Oregon bathing be 

smoker may step up to^ Rla] 
wooden bathing beauties wh 
stand coyly about with hai 
hips, and light his cigarette 
electric lighters held betwe* 
lips.

and light his cigarette
----veer

Popular Mei

CALENDARS AI
XMAS CARD'

lyricism, 
originated 

; support
fl irmly 

were mo- 
political interests. The 

i” (The Third Front)

Bolshevist movement, 
Its desire to 

of “Keturi 
as one filled with vitality, 

and a fight for 
which it symbo- 

“the hired man”, 
the “Trečias Frontas”... 

Cvirka, Venclova, and later,

the Lithuanian “hired man” 
to understand such pompous, 

___ ‘ .. There was but a 
small percent of the cultured Lithu
anian proletariate and thus there 
was no field for Bolshevist lyricism 
of that nature. It therefore went 
unheard.

(To; be continued)

IT’S A DATE
What’s a date, you ask! Why 

of course you haven’t forgotten our 
annual date for New Year’s Eve? 
You and you and you realize that 
in order for you and your friends, 
narents and relatives to watch the 
old year out and usher the new 
year in, you have to be at the 
Annual Dirva New Year’s Eve Ball.

It’s a little early to go into de
tail about the party, the prizes, 
or the entertainment, but PLEASE 
don’t forget that you have your 
New Year’s Eve date. Don’t wor
ry about any of those other $1.50 
or 
oM year and 
up ' ‘ _
Lithuanian Hall, for a much lesser 
orice and a much better time.

$2.00

with

per

you

person affairs the 
new year will meet 
right over at the

REIKALINGA MOTERIS 
šeimininkauti namuose, 
ptis 5899 Luther avė., tarp 
6 ir 9 vai. vakare.

krei-

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ja tarp savy

Siųsdami Dirvos Redakcijai, 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženkleli atsa
kymui. Tas būtina.

Ų

*ai? Al-...;

A ROADSIDE traffic sign in Con
necticut reads: .“Drive like hell and 
you’ll get there!”

• • •
ROLLER-Romances apparently in

trigue Walter Vargo, self-made fel
low who deeply delves into 
finer art with great diligence: 
is alleged to Indulge In 
wheeled Support Binges 
lar bi-weekly intervals.

• • •
A DECLARATION on 

of her constitution would, 
probability reveal the reason 
Erna 
downtown 
cumbs to 
while on 
she could 
en three.

h is 
on

the

the 
he 

eight-: 
regu-

status 
in all 
pretty 

Schultz, employed- by the 
Clark’s Restaurant, suc- 
but one meal pex- day 

duty when, if she liked, 
possibly have two or ev-

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

For a real selection of ne 
delightful calendars and Chi 
cards, drop in at the “Dirvi 
you’re in doubt as to the 
of either of these items jus 
a look in the window of the 
office. Boy, what beaus, 
they're ' Sw'ellegant enough tc 
a Christmas gift of.

These calendars are truly 
every cent of their cost of 
new and modernistic with 
English or Lithuanian montl 
attached. The Christmas cai 

■ printefl in Lithuanian and wi 
: itively tickle the heart of i 

your older relatives.

i

GEROS ANGLĮ
“,1" 'šauk’it

GArfield 2921
Komer Wood & Coal 

1409 E. 92nd Streę

*» *♦* *4* *4* *♦**♦* *♦* *♦**■** *4* *4* *4* *4* *4* *♦* **

DRY CLEANI
Senas Drapanas pada 

naujas, išvalom 
sutaisom.

‘PPaijnam

J
I

J
*V* *4* *4 * *4* *4* *4* *J* *4* *4* *4* **4 *4* *4* *4* *4*1

* i •

❖ kaip

iš namą ir ppis 
gatavus atgal.

EVA PETRAIT
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 19

■

PUOŠT

| Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindų (Shades) 
| VENETIAN BLINDS

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
E SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
~ Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.
I STATE WINDOW SHADES 
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, sdv 
'dliUilHilĮlįlĮĮlĮlilIilIinillllllIlIlIlIilIlIilIlIlIlIlIlIlIBnilllllllllllllllIllIllilIlIlIIIIII

i Duokit Bevejamas 
Dovanas

LABIAUSIA JIEMS PATIKS!
Matysit 
dovanos 
tiška ir

kaip greit jis prasišypsos atidaręs jūsų 
pakelį, kaip bus patenkintas gavęs prak- 
gerai dėvėjamą dovaną —

DUOKIT
MARŠKINIUS

Didelis pasirinkimas įvairių mar
ginių ir patinkamų spalvų. 

$1.00 iki $2.
PIRŠTINES

V

Tvirtos odos, su šiltais vidumis, 
juodos arba rudos spalvos 

$1.19
ŠILKO KAKLARAIŠTĮ

Naujos Įvairių gražių marginių 
ir pavidalų, rankų darbo 

65c 2 už $1.25
PAŽAMAS

Gražios broadcloth, Notch kalnie- 
rium, arba Middys 
$1.03 ir $1.50

JAM
SKRYBĖLĖS 

t vėliausių formų ir ? 
gražaus darbo, naujausi 

$1.95 ir $2.95
SVETERIAI

Dviejų spalvų, su Zipper 
kiu, kišeniais, arba suse?

$2.45
UNION APATINI

Stori, šilti žieminiai apa 
baltos arba pilkos spalv 

97c

Visų

KELINĖS
Pasirėdymui arba darbui, < 

pasirinkimas visokių stn 
$1.45 iki $4.85

ŠIMTAI KITŲ DALYKŲ tinkamų dovanoms už l<a’ 
kurios jums patiks. Prie žemų kainų dar mes duodam 
DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.

Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakar7010 Superior Ave


