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Dirbs dar 6,000,000
Darbai Amerikoje eis ge- 

■yn ir geryn, taip kad iki 
942 metų rudens į darbus 
)iis paimta dar 6 milijonai 
darbininkų, skelbia tam ti
kras tyrinėjimo biuras.

200 Užgriuvo. Rumani- 
joje, anglies kasykloje ne
toli Hienos užgriuvo 200 
darbininkų. Diduma iš jų 
žuvo. Arti 60 lavonų išim- 
;a, gyvais išgelbėta 20 vy
rų.

MEKSIKA pradėjo gau
dyti ten slapta įvažiuojan
čius kitataučius, kurie įsi
rauna per Suv. Valstijas 
ir Guatemalą.

Kasykloje užgriuvo 12. 
leckley, W. V a. — Ang
ies kasyklos sprogime už- 
rriuta keliolika darbinin- 
ų. Penki sužeisti išgel- 
lėta.’

Mokės bonus. Baltimo- 
•e, Md. — Glen L. Martin 
irlaivių išdirbystė mokės 
avo 17,000 darbininkų ka- 
ėdoms priedus (bonus) 
indroje sumoje $500,000. 

Į Kovoja su raudonaisiais. 
Seattle, Wash. — Boeing 

lirlaivių dirbtuvėje unijos 
bariams pasiūlyta balsuoti 
Išvalyti uniją nuo raudo- 
Iųjų. Pasirodo kad dauge- 
Is darbininkų yra priklau- 

§ ar ir dabar priklauso 
lomunistų partijai.

Cleve-
Greyhound

Nori streikuoti.
|and, Ohio.

Įasažierinių autobusų šo- 
eriai reikalauja daugiau 
lokesties ir unijistų pri
minio į darbą. Apie 1,000 

■oferių gali sustreikuoti 
Ikisų linijose veikiančiose 
Itarp Nem Yorko-Clevelan-

Iio-Chicago. Valdžios tarpi
ninkai deda pastangas iš
vengti streiko.

Motorų už 69 milijonus. 
Su v. Valstijų karo depart- 
mentas padavė užsakymą 
General Motors dirbtuvėm 
Indianapolis, Ind., padary
ti lėktuvams motorų už su
virs 69 milijonus dolarių.

25-ti Metai (25th Year)

LINKSMU KALĖDŲ LIETUVOS
ir

IŠ

Visiems Dirvos skaitytojams, bendradarbiams rėmėjams ir draugams.
Dirvos Redakcija ir Administracija.
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S. V. Duos Visą Pagalbą Britanijai
SKIRS GINKLAVIMO KOMISIJĄ

, Washington, D. C., Gruodžio 19. — Prez. Roosevelt 
pasireiškė už teikimą Britanijai ginklais pagalbos kiek 
tik galima, neatsižvelgiant į pelnus kokius galėtų pada
ryti iš karo reikmenų užsakymų, ši pagalba bus tokia 
kad tik išlaikys Ameriką nuo įsikišimo į karą tiesiogi- 
nai. Amerika pasiryžus pasiusi Britams $2,500,000,000 
vertės tankų, lėktuvų ir kitų amunicijų iki karas tęsis.

Kaip matyt Kongresas šitą prezidento programą 
užgiria ir gal netrukus užtvirtins.

Suv. Valstijų ginklavimo programui vykdyti numa
noma skirti komisija iš trijų žmonių, kurie turės pilną 
teisę vykdyti ginklavimą ir tvarkyti ginklų gaminimą.

Atėnai, Graikija, Gruodžio 18. — Graikai tęsia sa
vo ofensyvą prieš Italus Albanijoje. Vienas po kito už
imami miesteliai ir svarbesni punktai. Italai bėga, ką 
paliudija Italų padegami kaimai ir miesteliai.* * v

Londonas, Gruodžio 18. — Italai vis traukiasi šiau
rinėje Afrikoje, smarkiai Britų vejami. Britai bombar
duoja Italus Lybijoje orlaiviais ir karo laivais iš jurų 
ir užima Italų valdomus punktus.

Britai paėmė, nelaisvėn apie 75,000 Italų kareivių, ir 
daug Italų slaptaf pabėgę iš Arfikos kai Britai pradėjo 
juos apsupti.

Britų mechanizuotos jiegos pradėjo užpulti Italus 
rytinėje Afrikoje, Įsiveržiant į Italų Somalilandą, greta 
Etiopijos, kur Etiopai pradėjo sukilti norėdami atsikra- 
nyti Italijos valdžios.

Per Lapkričio mėnesį Vokiečių puolimais užmušta 
4588 civiliniai gyventojai ir 6200 sužeista.

Britai tęsia užpuolimą lėktuvais paskirų Vokieti
jos daliu, ir Berlino, padarydami nuostolius.tįi

Roma, Gruodžio 18. — Italų karo vadovybė skelbia 
3uk Italai bėgdami nuo Britų Lybijoje norį “Britus pa- 
alsinti ir nuvarginti”. Britai esą neša didelius nuosto
lius Italus vydamiesi.

Italijoje apsireiškia maisto stoka, Mussolini išleido 
įsakymą bausti mirtimi tuos kurie slapstys maistą.

VOKIEČIŲ ir Italų blo
kada Britų jurų laivų ju
dėjimo kas savaitę pražu- 
du po apie 62,000 tonų lai
vų. Tas sutrukdo Britams 
maisto įsi vežimą,, ir. be to 
valdžia pirmoj vietoj rūpi
nasi įsivežimu karo reik
menų, ne maisto. Todėl 
Anglijoje maistas varžo
mas, mažinamas.

ANGLAI, pagrąsinti ga
limu nauju Vokiečių pasi- . 
kėsinimu užpulti Britaniją, J 
sumobilizavo milijoną na- į 
minės sargybos arba šau- 
lių ir tūkstančius pajūrio 
sargybos. Kariuomenė pa- | 
ruošta greitam perkėlimui 1 
iš vietos į vietą, jeigu pa- x 
sirodytų kur galimybė Vo
kiečiam įsiveržti į salas.

SUV. VALSTIJOS mano 
paimti kaipo karo grobį 
37 Amerikos uostuose, už
kliuvusius Danijos laivus.. 
Tuos laivus nori perimti 
Britai, kuriems reikalinga 
visokiausi laivai kurie tik 
gali plaukti.

Iš SUOMIJOS praneša * 
kad Rusų nukamuoti Šuo- s 
miai sutinka šią žiemą di- į 
durnoje be maisto. Britų 
blokada prieš Vokiečių už
imtoms šalims pristatymą 
pašalpos maisto iš Ameri
kos kliudo ir Suomijai.

19 UŽMUŠTA. Meksiko
je traukiniui nugriuvus į 
griovį nuo kranto ties už
sisukimu, užmušta 19 žm.

ETIOPIJOJE, kurią už
ėmė Italai keli metai atgal, 
prasidėjo sukilimai, dabar 
kada Italija eina silpnyn.

Air Transport Crashes in Missouri Ditch

LAIMINGU NAUJU METU
C

PREZ. SMETONA
ATVYKSTA

Iš Brooklyno praneša:
Tautininkų Sąjunga gavo tik

rų žinių apie Lietuvos Prezi
dento p. Antano įSmetonos at
vykimą Amerikon. Sąjungos 
centras sudarė komisiją, kuri 
pasirūpins deramai Prezidentą 
sutikti ir pagerbti. Kadangi 
Nepriklausomos Lietuvos Prezi
dento sutikimas nėra vien vie
tinių veikėjų, ar bet kurios 
srovės reikalas, bit visų Ameri
kos Lietuvių garbinga parei
ga, — Tautininkų Sąjunga pa
kvietė komitetai |visų stambių
jų Lietuviškų orįinizacijų cen
trus. Pačiame L jikime daly
vauti gaus progw ir tolimes
nių kolonijų veikėjai. Apie ko
misijos darbus bus pranešta 
kiek vėliau.

\ ----------------

GAMYBA LĖTA
S. V. apsigynimo komisi- 

onierius Knudsen tikrina 
cad kariškų lėktuvų gamy- 
>a šioje šalyje yra apie 30 
įuoš. pasilikus. Numaty- 
as gaminimas po 1,000 
aivių į mėnesį žymiai

PREZ. ROOSEVELT

Lincoln Memorial Demolished in Air Raid

Christ church, on Westminster road, London, which was wrecked dur
ing a Nazi air raid. When this church was destroyed a memorial to 
Abraham Lincoln, in the form of a pillar commemorating the abolition 
of slavery in the United States, was destroyed with it. Christ church 
is one of the many huge edifices in Britain wiped out by air attacks.

Kristaus bažnyčia, Londone, sugriauta nazių lėktuvų už
puolimu. Šioje bažnyčioje buvo paminklas Amerikos Preziden
tui Abrahomui Linkolnui, kuris taip pat sugriautas.

SOCIALINIO aprūpinimo ko
misaras paskyrė savo atstovus 
provincijos miestuose ir ap
skrityse. Panevėžio miesto sky- 
Leiba, Zarasų apskrities sky
riaus vedėju paskirtas Garba 
riaus viršininku Mačinovas Je- 
fimas, Kauno apskrities sky
riaus vedėju Kacas Iser-Beras.

•
ŠIAULIŲ tekstilės įmonės 

darbininkams, tarnautojams ir 
inžinieriams komunistai suor
ganizavo, Rusų revoliucijos iš
kilmės proga, sportiškas bėg- 
tynes iš Šiaulių į Kauną su ra
portu. Lietuviai bėgo, o “drau
gas” šapiro ir “draugas” Di- 
nokuras juos prižiūrėjo.

•
švietimo komi-

antrą kartą skelbia 
netrukus išsikelsiąs į 
Ten sako remontuoją 
rumus. Bet kada nu
baigti nebeskelbia, nes

LIETUVOS 
šariatas 
kad jis 
Vilnių, 
jiems ir 
mai bus
pirmiau jau buvo paskirta die
na komisariato persikėlimui, 
tačiau kai remonto darbai vyk
domi ‘Gtachanoviškai”, tai ir 
laiku negali būti baigti.

milicija, pa
darė kratą pas žydą Kopelian- 
skį ir surado odų, jo paties 
įvertintų apie 10 tūkstančių li
tų. Kauno apygardos teismas 
Kopelianskį pripažino kaltu at
sargos sudarinėjimu 
dė 4 metams sunkių 
Įėjimo. Visa pas jį 
konfiskuota.

ir nubau- 
darbu ka- 
rasta oda

or- 
pa-

su- 
yžo iš kelionės juromis 
stojo darban. Pas Roo- 

veltą buvo nuskridęs pa
barti Windsoro kunigaik- 
i, Anglijos karaliaus bro- 
., kuris yra Bermudos gu- 
rnatorium netoli Ameri- 
»s, ir tuo laiku buvo atvy- 
!S į Floridą su savo žmo- 
i. Pasitarimas buvo del 
aigios mirties Britanijos 
nbasadoriaus. ;

VĖL NUSKENDO 200 
ŽYDŲ. Marmoros juroje 
nuskendo laivas vežęs Žy
dus pabėgėlius į Palestiną. 
Prigėrė apie 200 Žydų.

AMERIKA atidarė du
ris tūkstančiui įvairių po
litinių pabėgėlių iš įvairių 
Europos šalių. Be to yra 
dar tūkstantis norinčių čia 
įvažiuoti, kuriems savo ša
lyse neliko vietos. Tarp tų 
pabėgėlių yra ir Lietuvių.

ARGENTINA ir Urag- 
vajus gavo iš Su v. Valsti
jų kreditų sumoje $67,500,- 
000, kas yra geras žingsnis 
prie sustiprinimo šio kon
tinento valstybių solidaru
mui prieš diktatorių įsi- 
spraudimą. Argentina ga
vo 60 milijonu, Urugvajus 
$7,500,000.

Už darbininkus. Washin
gtone suvažiavo 34 valsti
jų gubernatoriai, kurie sa
vo apkalbėjimuose įvairių 
veikalų pasireiškė kad val
džios manomas pravesti 
įstatymas uždrausti darbi
ninkams streikuoti blogai 

Iatsilieptų j darbininkus ir 
sukeltų juose nuožiūrą bei 
trukdytų kooperaciją dar
buose.

Suv. VALSTIJŲ valdžia 
^tatys orlaivių dirbtuves ir 
jose gamins karo lėktuvus 
sau ir Britanijai. Tam tik
slui skiria 25 milijonus do
larių. Darbus gaus tuks
iančiai darbininkų. Lėktu
vams naudos motorus ku
liuos jau užsakė automobi
lių dirbtuvėse.

This picture shows the wreckage of an American Airlines transport, 
which overshot the runway while landing at St. Louis, and bounced into 
a ditch which borders the airport. The pilot and co-pilot were slightly 
injured. Fortunately, five other persons who were riding in the plane 
escaped injury.

Pasažierinio lėktuvo nelaimė St. Louis, Mo., kur neužmuš
ta nei vienas žmogus. Lėktuvas perbėgo per nusileidimo aikš- 

Įtę ir nukritęs į griovį apsidaužė.

PALAIDOTAS AMERI-
OJ. Lordas Lothian, An

glijos ambasadorius Ame
rikai, kuris pereitą savaitę 
mirė, tapo sudegintas ir jo 
pelenai laikinai patalpinti 
Arlington valstybinėse ka
pinėse. Vėliau kada, be 
abejo, bus pervežti į Bri
taniją.

RUMANIJA, patekus po 
Vokiečių globa, .pradėjo 
kelti reikalavimus kad bu
tų jai atgrąžinta senos že
mės, kurias turėjo iki So
vietai pagrobė Besarabiją, 
Bukoviną. Hitleris kartais 
gali užtarti Rumanijos rei
kalavimus ir rasti priežas
tį užpulti Rusiją.

13 užmušta. Cincinnati, 
Ohio. — Gruodžio 17 d. iš
tikus sprogimui nakties lai
ku trijų aukštų name, 
mušta trylika asmenų, 
rių lavonai surasta.

PO 10 mėnesių clerėji- 
mosi pagaliau Vokiečiai ir 
Rusai nustatė kur bus jų 
siena Lenkijoje. Tai reiš
kia, vietos kur vieni ir ki
ti pradės statyti tvirtoves.

S. V. kariuomenes virši
ninkai pradės lavinti ka
reivius Meksikoje, bendram 
karo jiegų suderinimui. -------- :-------- ------------------

Envoy Pro Tem

BRITANIJA derasi 
S. Valstijoms gavimui 
skolos karui prieš Vokie
čius. Dabar dar Britai tu
ri Amerikoje investmentų, 
kurie tuoj išsibaigs. Nori 
kad kreditai prasidėtų tuoj 
kaip tik investmentai baig
sis, kad nepritruktų gavi
mas karo reikmenų iš šios 
šalies.

NEKURIE įrodinėja kad 
Su v. Valstijoms butų nau
dinga susitarti su Sovietų 
Rusija del Alaskos saugu
mo, delei Japonijos buvi
mo arti Alaskos, kur Ja
ponai žuvininkai skverbia
si žuvauti, ir žuvauja jau 
Amerikos vandenyse.

UZ- 
ku-

pa-

Butler, counselor of the

KOMUNISTŲ partijos cen
tro komitetas rengė paskaitas 
“idealoginiais” klausimais. Iš 
trijų paskaitų dvi buvo skai
tomos Rusiškai, o trečią skai
tė neva Lietuviškai “draugas” 
Zimanas,

•

MASKVOJE organizuojama 
žemės ūkio vyriausi gamybinė- 
teritorinė vakarų valdyba, ku
ri vadovaus Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žemės ukiui. Kaip 
po tokio “vadovavimo” atro
dys Lietuvos žemės ūkis, ne
reikia nei dvejoti. . . .

•
LIETUVOS raudonieji oku

pantai pradėjo imti savanorius 
į karo mokyklą. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais į karo 
mokyklą buvo priimami jau
nuoliai baigę gimnaziją. Da
bar užtenka pradžios mokyk
los tik keturių skyrių mokslo. 
Bet užtai į mokyklą priimami 
tik tokie kurie pristatys komu
nistų partijos ar jų vadų pa
žymėjimą. Be to, kandidatas 
turi mokėti Rusų kalbą. Bet 
dabar dar Lietuvių jaunimas 
Rusų kalbos nemoka.

Neville
British embassy, who will serve as 
pro tern ambassador to the U. S. 
from Britain, until appointment of 
successor to Lord Lothian.

Neville Butler, Britų amba
sados patarėjas, kuris eis Bri
tų ambasadoriaus pareigas iki 
bus paskirtas kitas į vietą mi
rusio Lord Lothian.

švietimo 
skelbia 

jau vei-

SOVIETŲ Lietuvos 
komisaras oficiališkai 
kad šiuo metu Kaune 
kia 34 Rusų kalbos kursai. Ru
sinimo kursų Kaune netrukus 
busią atidaryta ištisas 100. 
Lietuvių rusinimas vedama la
bai plačiu mastu. Rusų kalbos 
kursai organizuojami ne tik 
miestuose ir miesteliuose, bet 
ir valsčiuose. Net oficiozinė 
Tarybų Lietuva savo skiltyse 
deda Rusų kalbos pamokas — 
greta Lietuviškų, talpinami ir 
Rusiški tekstai.

i
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PITTSBURGH I

BALTIMORE, MD. BROOKLYN, N. Y. Off to Caribbean

Žymus Pittsburghietis
Apdraudos Biznyje

vyk-

dau- 
ir ki-

Mažos Dirbtuvės Gau
na Užsakymus

Pittsburgho srityje virš 75 
mažų dirbtuvių padavė aplika
cijas ir gauna valdžios užsa
kymus įvairioms reikmenims 
šalies gynimo programo 
dyme.

Bendrai, šioje srityje 
gelis išdirbysčių didinasi
taip pasiruošia karo reikmenų 
išdirbimui. Tiems praplėti
mams praleis virš 12 milijonų 
dolarių.

Iki šiol tiesioginių užsakymų 
iš valdžios Pittsburgho terito
rijos išdirbystės gavo už virš 
70 milijonų dolarių. Kiti už
sakymai siekia taip pat milijo
nais.

Charles K. Pikielis
; Dar vienas žymus musų Lie

tuvis stojo į biznį. Tai Char
les K. Pikielis, kuris eilė metų 
kaip darbuojasi tarpe vietos 
Lietuvių ir niekuomet neatsi
sako nuo Lietuviškų darbų. 
Jis įstojo į APDRAUDOS biz
nį, kad vis galėtų dirbti su 
Lietuviais.

Charles K. Pikielis yra daug 
pasidarbavęs Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Bute, visokiose 
vietos draugijose, todėl reikia 
pasitikėti kad ir Pittsburgho 
Liętuviai neatsisakys paremti 
jį šiame jo Apdraudos biznyje.

Chas. K. Pikielis yra Ameri
kos Lietuvių Ekonominio Cen
tro pirmininkas.

? Patartina Pittsburgho Lie
tuviams apdraudos ir nejuda
mo turto pirkimo reikale krei
ptis į savo tautietį, kuris visuo
met platina obalsį “Savas pas 
Savą

Reikale kreipkitės šiuo 
resu: Charles K. Pikielis, 

,54t}’; Street,, Pjttsburgh^ . 
lefonas: STerling^ i^98 * %fba 
SChenley 3876.

Pittsburghietis.

MIRĖ dainininkas matas 
RUTKUS

Gruodžio 6 d. mirė geras 
dainininkas ir gabus medėjas, 
Matas Rutkus, sulaukęs 49 m. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo brolį Feliksą Rutkų ir dau
gumą vietos Lietuvių.

Velionis paėjo iš Butėnų k., 
Linkuvos v., Šiaulių ap. Ame
rikon atvyko 1911 m. Lietu
voje turėjo dar kelis brolius ir 
kitų giminių.

Matas Rutkus buvo aukštas, 
tiesus kaip ąžuolas. Keletas 
dienų prieš mirtį kiek kaip ir 
sunegalavo, bet lengvai. Gruo
džio 5 d. gryžęs iš darbo nu
ėjo gulti kaip ir paprastai. Bet 
kai užmigo tai jau akių ir ne
atmerkė. Mirta jo nakčia iš 
Gruodžio 5 į 6, ramiai, tyliai.

Netikėta Rutkaus 
supurtė vietos 
labiau kad tik
Lapkričio 6,
kolonijos mylimas veikė- 
Simas Levanavičius, irgii 

už-

mirtis šal- 
Lietuvius. 

mėnuo at- 
mirė kitas

Lietuvis už Lietuvį”.
ad-
S29

SAKO, PITTSBURGHO sri
tyje yra likę apie 6000 svetim
taučių neužsiregistravę.

Lietuviai pasirūpinkit 
registruoti. Gruodžio 26 
na yra paskutinė,

užsi-
die-

Susirgo jaunuolis St, Jan- 
kauskis, jam Gruodžio 6 d. pa
darė operaciją. Jis gydosi mie
sto ligoninėje. Linkėtina grei
tai pasveikti. Vaikinas yra do
ras, rimtai užsilaikantis?

Gruodžio 9 d., kilo didelis 
gaisras Loewenthal gurno iš- 
dirbystėj, padaryta dideli nuo
stoliai. Dirbtuvė randasi prie 
159 Clewell a ve.

Nors Akrono gumų dirbtu
vėse darbai eina gerai, o ypač 
tose šakose kur dirbą ratus, 
vienok bedarbių yra, skundžia
si ne tik seni bet’ ir jauni ne
gavimu darbo.

Lapkr. 29 d. policija suląi- 
bedarbį kuris norėjo nušokti 
nuo tilto ir nusižudyti. Jisai 
sakėsi negauna niekur darbo; 
o jo pašalpos kokią gauna ne
užtenka išmaitinti šeima.

SVEIKINIMAS
Su Kalėdų šventėmis sveiki

nu Dirvos redaktorių, bendra
darbius, Akrono ir kitur esan
čius Dirvos skaitytojus ir rė
mėjus. Linkiu sveikiems pa
sekmingai sulaukti Kalėdų ir 
ateityje darbuotis^ Lietuviu^ ii 
Lietuvos labui, 
vą kiekvienas 
gaš žinias, 
dvejojančiai 
reikalus ginantis 
pasakantis tiesą, 
mo darbininkų.

Linkiu kad tie 
to Dirvos, užsirašytų ją, 
skaitytojai užrašytu ją 1 
Kalėdų dovaną saviškiams 
Amerikoje.

Skaitant Dir- 
gauna naudin- 

nes Dirva yra ne
tikras Lietuvos 

laikraštis ir 
be išnaudoji-

kurie neskai- 
arba 

kaipo 
> čia 

Kas skaitosi Lie
tuviu ir velija Lietuvai gero, 
to namuose privalo rastis Dir
va. S. Radavičius.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savą.

1,230,000 Kareivių
Pennsylvanijos valstijoje 

Suv. Valstijų kariuomenę 
siregistravo 1,230,512 vyrų
tarp 21 ir 35 metų amžiaus.

Iš jų gal nei pusė nebus pa
imta kariuomenėn, nes vieni 
bus netinkami, kiti del šeimy
ninių ryšių bus palikti kitoms 
klasėms.

< ----------------------r-

Penna Vykdo Didelį 
Kelių Programą

Kaip šiomis dienomis paaiš
kėjo, Pennsylvanija turi di- 
džiausį vieškelių statybos pro
gramą Amerikoje. Jau šymet 
užvesta kelių statymo darbų 

milijonus dolarių.
darbų dirbo arba 
64,000 darbininkų, 

40,000 yra valdžios

už virš 55
Prie tų 

dirba apie 
iš jų apie
viešų dąrbų, fondo pinigais ap
mokami.

DETROIT, MICH

ir socialistų. Mitingas 
Cass Technical auditori- 
Katbėjo iš Lietuvos at- 
Adv. S. Gabaliauskas, P.

Dr. J. Jonikaitiš. 
buvo:

... MASINIS. .< SUSIRINKIMAS; 
Sekmadienį, Gruodžio 8 d., bu
vo surengtas masinis susirinki
mas bendrai tautininkų, kata
likų 
įvyko

■joj., 
vykęs
Grigaitis, 
Vakaro vedėjai buvo: pirmi
ninkas F. Motuzas, sękpetori'us 
mokytojas O. Kratavičienė.

Publikos buvo per 400, nors 
tikėtasi daugiau. Programas 
pravesta1 ganą reikšmingai, pa
sakyta įdomios, kalbos, priim
ta griežtos ir reikšmingos re
zoliucijos. Aukų Lietuvos rei
kalams surinkta $100.06.

Tą vakarą muzikaĘ progra
mą išpildė muzikas A. Kveda
ras, p. Kveraęlienė ir Jonas Ko- 
liukas. Koresp.

WASHINGTON,
D. C.

LIETUVIS APDOVANOTAS 
LATVIJOS ORDINU. Baltijos 
Amerikos Washingtone Drau
gijos generalinis sekretorius 
Ladas J. Esunas šeštadienį, 
Gruodžio 8, tos draugijos su
rengtame Latvijos ir Suomijos 
tautinių dienų, tapo Latvijos 
Ministro Dr. Billmanio apdova
notas Latvijos. Trijų žvaigž
džių ordinu už jo nuopelnus 
Pabaltijo valstybių kultūrai 
čia Amerikoje.

Tose iškilmėse dalyvavo Pa
baltijo šalių ministrai: Lietu
vos, Latvijos-, Estijos ir Suo
mijos, ir kiti oficialus asme
nys.

L. J. Esunas yra vienas iš 
įsteigėjų Baltijos-Amerikos D- 
jos Washingtone.

Tos dienos programe, tarp 
Latvių, Estų ir Suomių daini
ninkų ir muzikos išpildytoj ų 
programe dalyvavo Lietuvis 
baritonas Bronius Nekrašas.

Rep.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietę

J. Tubelienės maršrutas
Gruodžio 6 d. p. J. Tubelie

nės maršrutas prasidėjo: Grand 
Paradise saleje įvyko milžiniš
kas masinis susirinkimas, su
rengtas Lietuvių Amerikiečių 
Tautininkų Sąjungos. Dalyva
vo apie 2,000 žmonių. Kalbė
jo Dr. B. K. Vencius, adv. K. 
R. Jurgela, p. J. Tubelienė, 
“Vienybės” red. J. Tysliava, 
D. Klinga ir pulk. A. Valušis. 
Lietuvos tremtiniams sušelpti, 
per Lietuvių Tautos Fondą su
rinkta virš $153.00. Vietos tau
tininkų veikėjai papildomai su- 
aukavo 14 dol.

Gruodžio 15 d. p. Tubelienė 
kalbėjo Waterbury, Conn., kame 
prakalbas surengė vietos Lie
tuvių Vaizbos Butas. Dar 
šiais metais p. Tubelienė kal
bės Scrantone, Pa., gi Sausio 
mėnesį bus vykdomas tikrasis 
maršrutas.

tai 
Tuo 
gal, 
šios 
jas,
ankstyvai.

Mato Rutkaus laidotuvės įvy
ko Gruodžio 9; buvo gražios ir 
įspūdingos. Mirusio kūnas bu
vo pašarvotas Juozo Kašinsko. 
Ine., laidotuvių koplyčioje, 602 
Wasington Blv. šermenis lan
kė daug žmonių ir prie karsto 
buvo daug vainikų gėlių. Ly
dint į kapines, dalyvavo daug 
žmonių. Grabnešiais buvo ve
lionio artimi draugai, o garbės 

1 palydovais buvo Dainos Choro 
dainininkai ir dainininkės ir 
Atletų Klubo nariai. Dainie- 
čiai dėvėjo giliai raudonas ro
žes, o atletai — skaisčiai rau
svas. Prie vainikų- vainikais 
papuošto, kapo, Dainos Choras 
sugiedojo, “Lead kindly light”, 
kalbėjo Adv. Nadas Rastenis, 
apibudindamas velionio gyve
nimą, o paskui, Dainos Choras 
prabilo “Neverkit pas kapą” 
(Miko Petrausko). Galop, ve
lionio brolis, Fellks'as, ir miru
sio artimieji, dainiečiai, atle
tai ir kiti, metė, gyvąs gėles 
ant karsto, darydami' paskuti
nius atsisveikinimo ženklus.

Velionio kūnas buvo 
dotas Loudon kapinėse,
mylimam dainininkui ir geram 
Lietuviui, vietos žmonės 
kė gražų, įspūdingą ir pavyz
dingą paskutinį

Po pakasynų, 
Feliksas Rutkus 
tų Klube vaišes 
tojams.

Matas Rutkus, 
kimo Amerikon,
riuose vietos choruose. 
1926-29 m., Mikui P'etrauskuį 
Baltimorėje buvojant, velionis 
dąr daugiau vartojo savo tur
tingą baso-profundo balsą. De
šimts metų kaip čia susikūrė 
Dainos Choras; per visą laiką 
Matas buvo vienu iš uoliausių 
choro dainininkų ir veikėju.

Prie Atletų Klubo rodos irgi 
prisirašė ne po ilgo po atvyki
mui į Ameriką. Velionis daug 
dirbo Atletų Klubui, ir per ke
lis pastarus metus buvo to klu
bo vedėju.

Matas buvo geras šaudyto
jas. Mažas ar didelis daiktas, 
ant vietos esantis bei į orą 
mestas, reikalavo tik vieno vi
suomet pataikančio šūvio. Ma
tąs Rutkus tai buvo šios pa
dangės Kipras Petrauskas.

Be to, velionis labai 
balandžius. Pulkais jis 
augindavo. Nemažai jis 
jų i lenktynes ir daugelį 
nų laimėjo.

Velionis buvo gero ir
gingo budo; rimtas ir tvarkus, 
rūsčios minos veide niekuomet 
neparodė, šalto žvilgsnio nie
kam nemetė, rūstaus žodžio ne
ištarė, 
štumus

Mato 
tuštuma
ma Dainos Chore, liudesis tar
pe Baltimorės Lietuvių. . . .

Velionio gerų Lietuvybės 
darbų, linksmos šypsos, garsių 
dainų ir gero vardo ilgai, ilgai 
vietos Lietuviai neužmirš.

Vietinis.

i

palai- 
Savo

šutei-

patarnavimą. 
velionio 
parengė 
visiems

brolis 
Ątle- 
lydė-

atvynuo pat 
dalyvavo įvai-

Tarp

mėgo 
juos 
leido 

dova-

ti ra u-

Nauji veteranij vadai
Am. Lietuvių Legijono Da

riaus ir Girėno posto eilės kiek 
praretėjo: tikrojon karo tarny
bon pašaukti vyr. Įeit. Pranas 
Kaminskas, pusk. Pranas Ku
raitis ir eil. Vincas Trainis. 
Gruodžio 11 d. susirinkime iš
rinkti nauji posto pareigūnai* 
vadas — Petras Mikalauskas^ 
pavaduotojai — Antanas Povi- 
lanskas ir Vadas Daukintas, ad
jutantas — Juozas Dailyda, ūk
vedys — Vincas Kuras, teisė
jas — adv. Kostas R. Jurgėfa, 
kapelionas — kun. Jonas Lau- 
rynaitis, gydytojas — Dr. Ed
vardas Y- Žukauskas, inspek
torius — kpt. Petras V. Jurgė- 
la, budėtojas — Jonas Gudelis, 
vyriausias vėliavininkas — Juo
zas Šimonis.

Karalienes 
būgnų or-

Kalbės pulk. Valušis
Gruodžio 22 d. 2 vai. popiet 

Brooklyn, N. Y., SLA. salėje, 
197 Grand St., įvyks Dariaus 
ir Girėno posto štabo iškilmin
gas įpareigoj irpas. Ta proga 
kaltės tik ■ ką( Lmerikon atvy
kęs pulkininkas Aloizas Valu
šis. Iškilmėse dalyvaus Latvių 
ir Estų nepriklausomybės karų 
veteranai, ir Angelų 
parapijos trimitų. ir 
kestras. L

Pulk. Valušis yra vienas pir
mųjų Lietuvos kariuomenės sa
vanorių, įstojęs sykiu su kpt. 
Jųr^ėla. Savo gabumais nuo
lat kildamas, lankęs karo aka- 
vadas. Užmezgus diplomati- 
vėliau jis buvo gusarų pulko 
nius santikius su Lenkija, jis 
trus. Pačiame sutikime daly- 
buvo pirmasis ir paskutinis Lie
tuvos karo atstovas Varšuvoje, 
lydėjęs gen. St. Raštikį jo per
nykštėje kelionėje. Lenkijai 
žlugus, jis buvo paskirtas Vy
tauto Didž. Aukštųjų Karinin
kų Kursų lektorium. Pulk. 
Valušis kalbės apie Lenkų-Vo- 
kiečių karą, kurį jis pats vie
toje stebėjo ir apie karinius 
santykius Europoje.

Sušelps karius ir kūdikius
Lietuvius karo veteranus gi

liai sujaudino žinios, kad ištrė
mime šiuo metu yra sunkiau
sia kūdikiams, kariams ir stu
dentams. Lietuvos diplomatai, 
politikieriai, rašytojai, redak
toriai ir kunigai turėjo pažinčių 
užsieniuose ir ryšių su išeivija. 
Taigi jų vienminčiai ir giminės 
juos sušelpia. Betgi kariai, ku
rie politikoje nedalyvavo ir ne
turėjo progos iškilti skaitan
čios visuomenės akyse, taipgi 
studentai, liaudis ir kūdikiai 
— yra visų užmiršti. Daugelis 
suaugusių dirba pelkių džiovi
nimo darbus ir miega darbo 
vietose, šlapioje žemėje. Ku-. V. , Qiapiujc z.cmcjc. 1XU-

Visus gjvemmo siurk- pikiai negauna jiems reikalin- 
j go pieno. Trūksta drapanų., 

Dariaus ir Girėno posto na
riai suaukavo 17 dol. ir nutarė 
rinkliavą padaryti Gruodžio 22 
d. iškilmių proga. Surinktos 
lėšos dar prieš Kalėdas bus 
telegrafuotos Lietuvos tremti
niams sušelpti, pirmoje eilėje 
kūdikiams, kariams ir studen
tams. Aukos bus siunčiamos 
per Lietuvių Tautos Fondą.

Spec, Koresp.

juokais palydėdavo. 
Rutkaus netekus — 
Atletų Klube, tuštu-

GAUKIT Dirvai vieną naują 
skaitytoją — prieš Sausio 1.

President Roosevelt waves from 
the deck of cruiser Tuscaloosa at 
Miami, Fla., as he starts on his 
cruise to the Caribbean to inspect 
new military bases. He said the 
voyage was strictly for business.

Prez. Roosevelt buvo išvykęs 
laivu į Karibejos juras apžiū
rėti naujų militariškų punktų, 
šiomis dienomis Roosevelt su- 
gryžo iš tos kelionės.

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 6100 LIETUVIŲ

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių pažymėjimais, 
iki šiol, nuo Vasario mėn. 1937 
metų, čia jau buvo sužymėta 
6100 mirusių išeivių Lietuvių. 
STONIS Stasys, 73 metų, mirė

Vasario 9, Shamokin, Pa. —
Kaltinėnų p. Amerikoje iš
gyveno * 45 metus.

KINDERIS Juožas, 52 metų, 
mirė Bal. 16, Shamokin, Pa. 
Amerikoje išgyveno 40 m.

BUČINSKAS Juozas, 58 metų, 
mirė Geg. 16, Shamokin, Pa.

GEDVILĄ Izidorius, 56 metų, 
mirė Gegužės 6, Shamokin,
Pa. Amerikoj išgyveno 34 
metus.

VAIŠVILA Jonas, 76 m., mirė 
Birželio 5, Shamokin, Pa.— 
Kaltinėnų par. Amerikoj 
gyveno 48 metus.

BOROKAS Jonas, 28 m., 
męs Amerikoj, užmuštas
tomobilio Rugs. 29 d., Sha
mokin, Pa.

DUTKAITIENĖ
mirė Lapkr.
Pa. Paėjo iš

1S-

' • ■ ! / I
STOČKUS Jonas, 7 metų, už

muštas sunkvežimio Gruod. 
mėn., Mahanoy City, Pa.

BUTANAVIČIUS Vincas, mi
rė Lapkr. mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

PETRAITIS Jonas, mirė Lap
kričio m., Shenandoah, Pa.

ŽIBIENĖ Romana, 65’ m., mi
rė Lapkr. 28, Chicagoje. — 
Telšių par. ' ;

ZIGMONTAS Vincas, < pusam- 
amžis, mirė Gruodžio 1, Chi- 
cagoje. — Panevėžio apskr., 
Krekenavos p., žydeilų km. 
Amerikoje išgyveno 36 m.

DRAGŪNAS Jurgis, pusamžis, 
mirė Gruodižo 1, Chicagoje. 
•— Vainutos p., Turaškės k. 
Amerikoje išgyevno 37 m.

MAZRIMIENĖ Monika, pus
amžė, mirė Gruodžio 2, Chi
cagoje. — Raseinių ap., Vi
duklės p., Usedo§,k.

GUDUKAS Simąnas,

g’i- 
au-

CHICAGO, Ill. — Policinin
kai užtiko du tariamus plė

šikus, kurie norėjo apvogti šo
ferį. Susišaudyme su policija 
du vyrai sužeisti, vienas, iš jų 
mirtinai. Paaiškėjo kad plėši
kai buvo Lietuviai. Nušautas 
vyras buvo Charles Tamkus, o 
jo sužeistas draugas Antanas 
Kavaliauskas. Vieną policinin
ką jiedu šūviais sužeidė.
• BALTIMORE, Md. — Balti

morės Lietuvių Draugijų Ta
ryba po ilgo snaudimo, paga
liau surengė prakalbas Lietu
vos reikalais.
ko Gruodžio 1 
Įėję. Kalbėjo 
nis, Adv. W. 
Tėvynės red. 
iš New Yorko.

P'rakalbos įvy
ti., Lietuvių sa- 
Adv. N. Raste- 
F. Laukaitis ir 
Kl. Jurgelionis,

• ROCHESTER, N. Y. — čia 
buvo surengta prakalbos iš 

Lietuvos atvykusiam Adv. St. 
Gabaliauskui, kuris per treje
tą mėnesių išgyveno po bolše
vikų valdžia.
® WATERBURY, Conn. — Gr.

15 d. Kat. Federacijos sky
rius surengė

Lietuvos
Prunskiui.

iš
J.
e

prakalbas tik ką 
atvykusiam Kun.

lik IllinoisCHICAGO,
Universitetas paskelbė žinių 

apie savo studentiją, iš kurių 
pasirodo kad universitete stu
dijuoja mokiniai iš 27 sveti
mų šalių, tarp jų ir iš Lietu
vos.

Ji yra Metro- 
artistė. Salėje 

2,000 žmonių

—Po ilgos ligos, Chicagoje 
mirė Dr. J. J. Kavarskas (Ko- 
war) .

® WORCESTER, Mass. — Gr.
1 d. čia įvyko p. Onos Kas- 

kas koncertas.
politan operos 
prisirinko apie 
visokių tautų.

• BUENOS AIRES, Argenti- 
na« — K. Norkus, pragarsė

jęs visokiais žygdarbiais, savo 
laikraštyje sielojasi kad komu
nistai nenori daryti su juo 
bendro fronto. Praėjo ir Nor
kui tie laikai kuomet su Bal- 
tušniku bjauriojo nepriklauso
mą Lietuvą ir šoko stalinišką 
kazoką.

SKAITYKIT 
ir GARS1NKITES 

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

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

Agota, 68' m., 
5, Shamokin, 
Suvalkijos.

K. B.
KERŠIS Antanas, 68 m., mirė 

Gruodžio 8, Cleveland, O. — 
Arčiunų k., Daugų p., Trakų 
ap. Amerikoje išgyveno 40 
metų. '

YUŠKA Alekas, 63 m., mirė 
14, Clevelande, O.— 
k., Plokščių p., Ša-

Lapkr.
Pransų 
kių ap. 

NORKUS Jonas, 59 metų, ne
vedęs, mirė Lapkričio mėn., 
Oregon City, Ore. Palaido
tas šv. Jono kapinėse.

RUŠKIS Jonas, 57 metų, mirė 
Lapkričio mėn., Oregon Ci
ty, Ore.

REMKUS Antanas, 68 metų, 
Mirė Spalių 20, Oregon Ci
ty, Ore.

MONKEVIČIUS Izidorius, se
nyvo amžiaus, mirė Liepos 
15, Oregon City, Ore. Liko 
žmona, trys dukterys ir sū
nūs. Velionis buvo geras ka
talikas ir Lietuvis. Viena jo 
duktė turi valdišką tarnybą 
Washington, D. C.

PAŽEMYS ■ Povilas, 40 mA, mi
rė Spalių 24, Buenos Aires, 
Argentinoj. — P'anevėžio ap. 
Kupiškio p., Papanių kaimo. 
Argentinoj išgyveno 15 m.

DIDELIS Jonas, 32 m., mirė 
Spalių 26 d., pasikardamas 
Montevideo, Urugvajuj, 
ėjo nuo Rokiškio.

STAŠKUNAS Mikolas, 
amžiaus, mirė Lapkr. 
Union City, Conn. — 
rąvo p., Šiaulių ap.

LIPINSKIENĖ, 50 metų, mi
rė Lapkričio m., Pittsburgh, 
Fa.

BALČIENĖ Rožė, 59 metų, mi
rė Lapkr. mėn., Pittsburgh, 
Pa.

JASEVIČIENĖ Ona, 79 metų, 
mirė Lapkričio mėn., Pitts
burgh, Pa.

GRAŽULIENĖ, 78 metų, mirė 
Lapkričio mėn., Pittsburgh 
Pa.

BUČYS Aleksandras, 56 metų, 
mirė Lapkričio 29, So. Bos
ton, Mass. — Vabalninku p. 
Amerikoje išgyveno 34 m.

ŽENSITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapkričio 21, Chicago
je. — Kvėdarnos par. Ame
rikoj išgyveno 26 metus.

Pa

seno 
16 d., 
Sidab-

J

mirė 17 
Spalių, Homestead, Pa, .

ŠMUKŠTIENĖ Domicėlė (Pub- 
lauskaitė), 48 mętų, mirė 24 
Lapkričio, Chicagoje. ■— Ra
seinių ap., Girkalnio parap. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

BUČKIS Albertas, 35 ių., mirė 
Lapkričio m., Maizeville, Pa.

KANAVIČIUS Martinas, 70 
m., užmuštas traukimo Lap
kričio m.j Shenandoah, Pa.

VALENTIENĖ Marijona, mi
rė Lapkričio men., Browns- 

;ville, Pa.
VINSEVIČIENĖ - Mikęlionienė 

Pranė, mirė Lapkričio mėn., 
Shenandoah, Pa.

BARTNIKIENĖ Elzbieta, mi
rė Lapk. mėn., Shenandoah,

1 Pa- " v- ..7..'
VILEIŠIUS Stasys, 71, metų, 

mirė Lapkričio 22, So, Bos
ton, Mass. — Valkininkų p, 
Amerikoje išgyveno 41 m.

LEBEDNIKAS Antanas, mirė 
Lapkričio 12, Oniaha, Nebr.

LOPŠĄ Juozas, 26 mętų,. mirė 
Lapkr. 21, Chicagoje. Gi- 
męs>Witt, III.

MASIUKAS Povilas, pusamžis^ 
mirė Lapkričio 19, Chicago
je. — Panevėžio ap., Troškū
nų p. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

PEČIUKAITIS Frank, 25 me
tų, mirė Lapkr. 27, Chica
goje, nuo gasolino dujų.

-i

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Day tone 

>34 Michigan Av. Dayton, O.

NAUJOS ŽAVINGOS
SPALVOS

Dažykit 
Namų

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui.

Langų Užtiesalus, 
Lininius, Drabužius

• 5
GOLD,

' (Trade Mark) 
Puikios EČRU, CREAM, 
specialiai LANGŲ TIESALAMS, 
ir 27 kitos puikios spalvos, visos 
švariose, lengvai naudojamose tab
let formose. BANDYK DYE-ANA 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai ne
turi, užsisakykit tiesiog iš musų. 
Pažymėt kokią spalvą norit: Per
siuntimą mes apmokąm.

DYE-ANA DYES, Inc. 
2944-46 W. Lake St. Chicago, U.S.A.

Nikodemas A. Wilkelis j
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS |
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 E

Į The Wilkelis Furniture Co. |
E Rakandų Krautuve į•S .
E 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 į

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas | 
s Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” ž 

Chica£°s Pirmyn Choras. Kaina $1.00. . gdniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiniijiiiiiiiiiifigminuiiiniiiiiiiniiir
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ŠALIN “RAUDONOS SĄŽINĖS” Plots Dakar Defense RŪPINKIMĖS PABĖGĖLIAIS
PENKTAKOJUS!

Raudonos “Bezobrazijos” Garbintojai
galės sudaryti teisėtą vyriau
sybę. Ne Lietuva nusikratė 
Smetonos, bet Maskva savo im
perializmo žygyje nusikratė 
Smetonos ir kelių tūkstančių 
Lietuvos apšviestunų, kad jie 
savo įtaka nesugriautų Rusiš
kos Bezobrazijos aukštyn ko
jomis ten bevaikštančios.

Lietuvos Atstovas Washingto
ne ir Konsulai New Yorke, Či
kagoje, Bostone ir Los Angeles 
penktakojams atrodo kaipo “bu
vę”, betgi iš tikrųjų Bolševikų 
rankos pertrumpos, kad pasiek
ti Lietuvos Pasiuntinybę ir ji 
ten Washingtone tebėra kaip 
buvus ir Amerikos teismai Lie
tuviškuose reikaluose skaitosi 
su Lietuvos Konsulais, bet ne 
su Fediušinu, Bacevičiaus auk
štu “globėju.”

Kada Brooklyno penktakojai 
mizeriokai bimbalai ir vabalai 
bando purvinti Lietuvos garbės 
ženklų (ordenų ir medalių) 
reikšmę vadindami juos bever
čiais blizgučiais, tai jiems pri
minima jų naujos tėvynės Mas- 
kolijos patarlė: “neliez z svin- 
nym rylom v kalačij riad.” — 
(Kiaulės snukiui nevieta py
ragų eilėje.) ;

i That’s All — A.

Vienas Lietuviškas laikraštis 
nesenai pastebėjo, kad Brookly
no penktakojai per Bolševikų 
revoliucijos sukaktį ramino sa
vo sąžinę vodkos stiklais ir 
nusižeminą iki “menko žemės 
vabalėlio” lindo Fediušino ran
kovę bučiuoti. Tai buvo gerai 
pastebėta. Bet gi klaida yrą 
kalbėti apie sąžinę. Penktako- 
jai-bolševikai paprastai sąžinės 
neturi; pas jų mat viskas yra 
raudona nuo pilvo galo iki pa
kaušio, tai gal jie ir turi kokią 
ten “raudoną sąžinę.”

Turys “raudoną sąžinę” su
tvėrimas nebegali atskirti tei
sybės nuo melo, juodo nuo bal
to, dešinės nuo kairės. Tau
tos išgamos ir išdavikai savęs 
neapkęsdami, ilgai ir gyventi 
negalėtų, jei raudonos sąžinės 
neturėtų. Juk ir Iskarijotas 
netrukus pasikorė, — tuomet 
mat nebuvo dar išrasta raudo
noji sąžinė, 
taip ir j 
stengė susitvarkyti, — praki
šo viena karą po kito. Bet 
kad jiems visgi yra malonu sve
timas tautas valdyti, tai jie su
galvojo ne tvarkos ir kultūros 
būdą, bet “raudonos bezobrazi
jos” būdą savo imperializmui 
pridengti. Ir jiems kol kas dar 
sekasi, 
j tą 
varė 
mes 
Juos 
“raudonas sąžinės’ 
jie kalba apie laisvę, o lenkiasi 
trigubai prieš despotą, jie kal
ba apie taiką, o garbina mas
kolių imperializmą, jie kalba 
apie progresą, bet yra pardavę 
sielą G.P.U. agentams, jų kal
bos 
yra 
nes 
ją; 
rą,

General Weygand (left), former 
leader of French troops in war with 
Nazis, in Dakar, Africa, where he 
has been sent to solidify defense 
plans for this colonial outpost.

Musų Broliai Lietuviai, Raudonojo Despotizmo 
Pabėgėliai, Laukia Nesulaukia Pašalpos

NAIKINA LIETUVĄ 
MITINGAVIMAIS

Rusai nevykėliai 
neįstengė subręsti, neį- 
susitvark:

Ir gėda pasakyti, kad 
bezobrazijos bučį jie įsi- 
keletą ir Lietuviškos kil- 
žmogysčių iš Brooklyno. 
lengva pažinti: jie mat 

sutvėrimai;

apie dorą, meną, kultūrą 
tik civilizacijos įžeidimas, 
jie niekina Dievą ir religi- 
šarlatanus kaip Liudą Gi- 
vadina poetais, o tikriems

menininkams atėmė kūrybos 
laisvę, o darbininkų, ūkininkų 
ir inteligentų kūrybinę inicia
tyvą priveržė prie komisarų jo
jamos mašinos; jie dar pakalba 
ir Lietuviškai bet tiktai tam, 
kad daugiau ką įvėlus į raudo
nąją Bezobraziją. Už pasidar
bavimą Fediušinas kitą sykį 
duos netik sivuchos patraukti, 
bet gal stachanovcų titulą su
teiks ir medalių ant kruvino 
kaspino prikabins. Nuo tokios 
“garbės” jie kad ir norėtų ne- 
drystų atsisakyti, nes Fediuši- 
nui bus lengviau išvengti rusiš
ku čebatu sumindžioti menką 
žemės vabalėlį su medaliumi 
negu be medalio.

Jeigu Brooklyno penktako- 
jai butų padori Lietuviai, ne
būtų sąžinės pardavę, tai jie 
taip nesisielotų asmenis ir žen
klus, kurie primeną netolimos 
praeities Nepriklausomą Lietu
vos Respubliką: jie neriasi iš 
kailio kai čia musų tarpe te
bėra ir Įgaliotas Lietuvos Mi- 
nisteris ir pilnateisiai Lietuvos 
Konsulai, kad Lietuvos pilie
čiams nereikia eiti registruotis 
pas Fediušiną, nereikia šliaužo- 
ti “menku žemės vabalėliu”, 
kad pelnyti Nepriklausomos Lie
tuvos Valstybės garbės ženk
lą, nes juk yra faktas, kad Lie
tuvos ordenais ir medaliais yra 
daug apdovanuotų, kurie tau
tininkų režimui buvo priešingi. 
Lietuvos ordenai ir medaliai 
šiandien įgauna dar didesnės 
reikšmės ir pagarbos, nes jie 
mums primeną ne režimą, bet 
Nepriklausomą Lietuvą, kada 
Lietuvių tauta nebuvo paverg
ta, bet buvo suverene ir stovė
jo kitų laisvų tautų tarpe ant 
lygios papėdės, o ne kaip da
bar kad merdėja drauge su ki
tomis nelaimingomis tautomis 
Sovietų koncentracinėje stovy
kloje.

Sulig tos šlubos Brooklyno 
penktakojų logikos, Lietuva 
esanti ‘nusikračius Smetonos’, 
ištikrųjų gi p. Smetona ir šią
dien tebesiskaito Lietuvos Pre
zidentu ir sugryžęs į Lietuvą

LIETUVA BAIGIA
MA NUALINTI

. 1

Nacionalizuota Maisto ben
drovė pakėlė kainas: iš ūkinin
kų imamoms kiaulėm 30 nuoš., 
stambiem raguočiams 25 nuoš., 

30 nuoš.; 
iki 30 n. 

anksčiau 
105 klg.

veršiams ir avims 
paukščiams nuo 20

Bekoninės kiaulės 
buvo priimamos iki 
Dabar svoris pakeltas iki 120 
kg. Taip pat visų kitų rūšių 
gyvulių ir paukščių priėmimo 
sąlygos smarkiai pažemintos. 
Maistas dabar priima bent ko
kį gyvulį, kurį jam 
atveža.

Normaliais laikais 
galėtų tik džiaugtis 
kėlimu. Bet dabar, 
ūkininkui reikalingų 
kainos labai pakilo, o daugelio 
gaminių visai negalima gauti, 
tai kainų pakėlimas jokios nau
dos neatneša, tik išvilioja iš 
ūkininko jo gyvą turtą, kurio 
netekęs lieka plikas. •

Be to, kadangi komunistų 
tvarkoje priimamas bent koks 
gyvulis tiktai parodo kad oku
pantai baigia kraštą nualinti.

ūkininkas

ūkininkai 
kainų pa- 
kada kitų 

gaminių

• NORMALIAIS metais, S. 
Valstijos eksportuoja 60 nuoš. 
savo vatos (medvilnės); bet 
bus laimingos jeigu galės eks
portuoti nors 13 nuoš. vatos 
bėgyje sekančių 12 mėnesių.

• SUV. VALSTIJOS impor- 
tuojasi kas metas bananų apie 
60 milijonų kekių, kurių vertė 
siekia apie 28 milijonus dola- 
rių.

Here From Britain

Sir Frederick Philips, undersecre
tary of the British treasury, shown 
on his arrival in New York. He 
came to America to straighten out 
dollar exchange “technicalities.”

Sir Frederick Phillips, Britų 
karo laivyno sekretoriaus pa
dėjėjas atvykęs į Ameriką su
tvarkyti dolario kursą su An
glijos svaru.

Gen. Weygand (kairėj), bu
vęs Prancūzų karo vadas prieš 
nazius, dabar Afrikoj, Dakare, 
veikia sustiprinimui apsigyni
mo nuo patekimo Vokiečiams.

TRUKDĖ DIRBTI, 
DABAR BADAUS

Jau buvo rašyta kad bolše
vikams suardžius Lietuvos: že
mės ūkį, nauji tvarkdariai ne
sugeba net nuimti Nepriklau
somos Lietuvos laikais įsėtų 
javų ir pasodintų šakniavai
sių. Ypač didžiausia betvarkė 
viešpatauja naujai įsteigtuose 
sovhozuose. Per visą Lietuvą 
organizuojamos vadinamos tal
kos, į kurias priverstinu budu 
siunčiami darbininkai, tarnau
tojai ir net ųioksleiviai. žmo
nėms neduodą nei sekmadienio 
poilsio, nes del bolševikiškos 
betvarkės pūva laukuose dar
žovės. . Taip pat moksleiviams 
trukdoma mokslas, nes ir jie 
siunčiami į šias talkas. Mies
telėnai, neturėdami ūkio dar
bui drabužių, sugryžę iš tokių 
priverstinų “talkų” su purvi
nais ir suplyšusiais paskuti
niais drabužiais ir batais, ne
gali daugiau “sovietiškame ro
juje” gauti.

Visokie pasivėlavimai ūkio 
apdirbimui yra daugiausia kal
tė pačių komunistų, kurie jau 
nuo pat Birželio mėnesio pra
dėjo Lietuvos žmones versti ei
ti į visokius mitingus ir de
monstracijas “Stalino saulei” 
pagarbinti, žinoma, tai buvo 
Žydukų darbas, ir del to vis
kas ūkės šalyje turėjo būti su
gaišinta ir suvėluota.

Toks ūkių pertvarkymas, už
grobimas į sovhozus ir žmo
nių po mitingus tampymas pa
liko daug laukų nenuvalytų ne 
tik vienur-kitur, bet plačioje 
Lietuvoje.

Na o paskui tuoj prasidėjo 
šalti orai, šalčiai šymet apsi
reiškė anksčiau negu kitados. 
Taigi per savo žioplumą, nesu
pratimą šalies tvarkymo, nu
kentės visi, kartu ir patys pa
trakę komisarai.

Tautiečiai, atlikime savo pa
reigą, žmoniškumo ir tautinės 
giminystės jausmo nurodomą. 
Kiekvienas musų turime savų » 
asmeniškų pareigų, kaipgi jų 
neturėsi. Tačiau prie jų visų 
turime pridėti dar vieną pa
reigą, yaptingą ir netikėtą: su
šelpti pašalpos reikalingus sa
vo brolius ir sesers ir jų vaiku
čius atsidurusius svetur pasė
koje musų brangios Tėvynės 
Lietuvos okupacijos per galin
gą, beširdį kaimyną.

Praeitą vasarą, Birželio 15 
dieną, Lietuva buvo klastingai 
užpulta ir perblokšta Maskvos 
blitzkriego manevru. Lietuvos 
Respublikos santvarka tapo su
griauta, valstybės nepriklauso
mybė ir tautos suverenitetas 
pašalintas, o liaudis tapo įkin
kyta į Bolševikišką ekonominį 
jungą, kuris artimai primena 
baudžiavą. Nors neabejojame, 
kad visos tos nelaimės yra lai
kinos, kad toks diktatoriškas 
režimas negali ilgai tverti ir 
turės pats sugriūti, nes laikosi 
teroru, o ne valdomuoju prita
rimu, — tačiau negalime gi 
tik laukti ir nieko neveikti.

Lietuvą ištikusi nelaimė 
mums, Lietuviškos kilmės lais
viems piliečiams, uždeda daug 
pareigų. Dėl to neišsigąskime, 
bet atlikinėkime jas tvarkingai 
vieną po kitos, šiandien, Kalė
dų švenčių, Naujų Metų ir žie
mos sunkumų aky vaizdo j e, — 
pirmoji musų , visų pareiga te
būna artimo meilės moralinė 
pareiga: sušelpkime duosniai 
visus, pašalpos reikalingus, sve-

tur atsidurusius musų tautie
čius. Tik tą žmogiškumo pa
reigą atlikę kalbėkime apie ki
etus Tautos reikalus.

šiuomi kreipiuosi į tikybines, 
kultūrines ir bizniškas organi
zacijas, į Susivienijimus, drau
gijas ir kliubus, kad paragin- 
tumet savo narius atnešti as
menišką auką, nors mažytę, — 
kreipiuosi į kiekvieną Lietuvį 
Kokių pažiūrų jis nebūtų, kad 
paskirtų savo uždarbio dalelę 
nukentė j usiems nuo svetimos 
invazijos. Nesvarbu į kurį fon
dą ir įstaigą auką pasiusi, — 
ji pasieks tikslą, svarbu kad 
auka butų dabar ir neatidėlio
jant pasiųsta. Taip darydami 
atliksime mielaširdystės pa
reigą, ką sąžinė liepia, apginsi
me savo vardą nuo pikto įtari
nėjimo buk Lietuviai nesą jau
trus artimo nelaimei, rimtai 
patarnausime didžiųjų tautinių 
darbų programai. Tegul žinios, 
kas ir kiek aukavo, bus kon- 

- centruojamos pas Lietuvai Gel- 
. bėti Tarybos rėmėjus ir redak- 
• cijose, Pasiuntinybėje ar Kon- 
i sulatuose. Su artimo meilės 

talka pirmyn!
; Nuoširdžiai Jūsų,

P. ŽADEIKIS ‘
; Nepriklausomos Liet. Atstovas

Lietuvos komunistų laikraš
čiai praneša apie Lietuvos baž
nytkaimiuose ir miesteliuose 
įvykstančius mitingus, kur sa
ko dalyvaują šimtais.

žinodami bolševikų agitaci
jos budus, galim žinoti kiek 
tie “šimtai” sudaro. Bet įdo
mus faktas kad didžiausios

i

• SUV. VALSTIJOSE randa
si apie 3,000,000 mylių gerų 
kelių sistema, iš kurių 75,000 
mylių yra strateginių vieške
lių, sujungiančių svarbius in
dustrinius ir militariškus pun
ktus.

darbymetės metu valstiečiai 
buvo varinėjami po mitingus, 
atitraukiant juos nuo skubių 
darbų.

Bet tuo nereikia stebėtis, 
nes daugiausia komunistų par
tijos komitetai susideda iš žy
dų, kurie nepaiso valstiečių 
reikalų: jiems svarbu pasirei
kšti ir pasiųsti “dėkingumo te
legramą0 draugui Stalinui už 
suteikimą naujos gadynės Iz
raelio vaikams.

v

KALĖDŲ ŠVENTĖS PROGA

SVEIKINU visus savo tautiečius, Amerikos 
Lietuvius, ir visiems linkiu šitą tradicinę 
šventę praleisti pavyzdingoje ramybėje. 
Labai gaila kad savo senu įpratimu, šios 

šventės linksmybėmis ir džiagusmais šiais me
tais mes negalim pasidalinti su savo tautiečiais 
Tėvynėje Lietuvoje, kur net pati ši šventė yra 
šiaurės despoto griežtai uždrausta! Gaila ir 
graudu kad musų Tėvynė Lietuva, apiplėšta iš 
savo laisvės ir nepriklausomybės, šias Kalėdas 
praleis svetimos vergijos pančiuose! Gaila ir 
liūdna kad musų Tėvynės Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės gynėjų būriai pabėgę nuo jiems 
grūmojančio pavojaus, šias Kalėdas praleis sve
timose šalyse, daugiausia 
jos

be reikalingos užve-
ir net kąsnio duonos!
Todėl mes, Amerikos 
dar ramiai švęsdami, 
pabėgėlius, savo brolius ir seseris, kurie

Lietuviai, šias Kalė- 
prisiminkime Lietu-das

vos
vargsta didelį vargą ne del savo kaltės, ir iš
tieskime jiems pagalbos ranką, švęsdami Ka
lėdas, kas kiek išgalėdami, sudėkime pinigiškų 
aukų, ir skirkime jas nelaimingiems, vargą ken
čiantiems Lietuvos pabėgėliams!

Sveiki broliai Lietuviai Amerikiečiai! Svei
kinu jus Kalėdų šventės proga, ir Visų prašau: 
Atminkitė ir sušelpkite nelaimingus Lietuvos 
pabėgėlius!

Tabor Farm, 
Sodus, Mich.

J. J. BAčIUNAS.

i
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Paskutines Dienos
%

Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo jdraugui

visam metui
tiems Lietuviams kurie 

Dirvos dar neturi!

ŠIS PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METU
<- C-

Nauji Skaitytojai

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

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

išpunta 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 einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų^jni- 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

>
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Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Čia paduodame vardus nau
jų Dirvos prenumeratorių 
visos Amerikos ir vietinių:
Helen Hontz, Cleveland. 
P. Sumskis, Cleveland. 
M. Morkūnienė, Cleveland.
B. Jackienė, Cleveland.
Mr. ir Mrs. Bucinskis, Cleve- 

veland (užrašė Mrs. Kruger) 
Kazys Medelis, Philadelphia, 

Pa. (užrašė M. Mišeikienė, 
Cleveland.)

Anna Chatella, Pittsburgh, Pa. 
Ona Šimelis, Pittsburgh, Pa. 

(abiem užrašė J. Saulis iš 
ten pat.) ,

And. Jurgutis, Detroit, Mich, 
(užrašė Peter Bertnik, iš 
ten pat.)

Ona Marcaitis, 
(užrašė J. 
Frankfort, N.

Jos. Ališauskas, Ambridge, Pa. 
K. Vidikauskas, Philadelphia, 

Pa. (užrašė Pr. P'ukas).
Kranauskas J., E. St. Louis, 

Ill. (užrašė M. S. Kimutis.) 
Victor Maiewski, Lincoln, Ill. 
Kaz. Peckis, Baltimore, Md. 
Elizabeth Nogela, Framing

ham, Mass.
Ona Yotaitis, Ashland, Wis. 
Jer. V. Mankus, Meriden, Ct. 
Barbora Usalis, McKees Rocks, 

Pa. (užr. K. Križenauskas.)
Geo. Beržinskas, Wilkes-Barre, 

(užrašė J. Pličvaitis, Wil
kes-Barre, Pa.)

Vitaut. šimkevičius, Gardner, 
Mass.

Mary Aponis, Chicago, Ill. 
Joseph Saviški, Sunderland, 

Mass.
KAS DAUGIAU?

iš

Utica, N. Y.
Nasutavičienė,
Y.)

Prenumeratas siųskit:

« DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

JUS TURIT 
DRAUGĄ AR 
GIMINAITI

<_

Kuris yra jums arti prie širdies, su kuriuo tan
kiai susieinat, arba susirašot. Apie kurį tankiai 
minit, ir rūpinatės jo visa gyvenimo laime ir 
pasisekimu.

Tokiam artimam asmeniui (arba artimai) tin
ka geriausia išrašyti DIRVA 
padarant Kalėdų Dovaną, kuri 
bus mylima ir brangi ir jūsų

visam metui — 
yra brangi jums, 
artimajam.

Kalėdų
Diedukas

sako:

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Išpildykit apačioje telpantį kuponą, aiškiai įrašykit antrašą tam kam 

Dirva užrašoma, ir įdėję į voką su $1.00 popieriniu, pasiuskit Dirvai.

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

ant

Siunčiu $..........kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą

metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

Vardas.

Adresas.

Adresas.

Užrašė.

Adresas

<

------------------------------------------ --------- J -■ ■ -—



4 DIEVA

j Dienos .rw“ iKlausimais!
^e<^a^orius—s. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 1

prošvaistė Lietu- 
yra nauda kurią 
gaunanti priimda-

QTTO TOLISCHUS, vienas pirmaeilių Amerikos laik
raštininkų, New York Times dienraščio Europos 

korespondentas Berline, iš kur jį pagaliau naziai išvijo 
atgal į Ameriką, savo kalboje Clevelande pareiškė kad 
Pabaltijo valstybių — tarp jų ir Lietuvos — visa viltis 
ir troškimas yra kad Vokiečiai užpultų Rusiją ir su
muštų — tame tik tos mažos šalys mato sau išsilaisvi
nimą, ir jos į Vokietiją žiuri kaipo į savo užtarėją....

Šita mintis 'ir šie žodžiai patvirtinami ir Lietuvos 
pabėgėlių, atvykusių į Ameriką po Sovietų okupacijos 
musų tėvynės Lietuvos.

Šitokia pažiūra pastato Amerikos Lietuvius, kurie 
nori Lietuvai laisvės ir atsikratymo raudonojo teroro, 
į labai keblią poziciją. Amerikos Lietuviai išvien su vi
sa Amerika trokšta kad Britai Vokiečius sumuštų, ir 
jų sumušimui daugelis sako turėtų prisidėti Amerika. 
Lietuviai eina su Amerika ir su Britanija prieš Vokie
tiją. Tačiau kai pamąstai apie Lietuvos ateitį ir jos 
išsiliuosavimą iš po sovietų jungo, reikia tik padėti Lie
tuvos žmonėms trokšti kad Hitleris užpultų ir sumuš
tų Rusiją.

Otto Tolischus (Tolišius) yra Klaipėdos krašto Lie
tuvis, ir per 17 metų būdamas Europoje korespondentu 
be abejo ne kartą aplankė Lietuvą ir savo gimtinę. Jo 
brolis buvo Klaipėdos apskrities viršininkas prieš kelis 
metus. Otto Tolischus gavo progą pažinti Lietuvą, ir 
todėl jis nuolat ir prie kiekvienos progos rašydamo New 
York Times prieš Vokiečius ir už Lietuvą, ypač anomis 
dienomis kada Vokiečiai norėjo gvoltu pravaryti savo
tiškus Klaipėdos krašto seimelio rinkimus.

I

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Mes ir Sekame
Amerikos Tradiciją

lu-Amerikos komunistų (tik 
pomis, bet ne nuoširdų) pasi
traukimą nuo ryšių su Trečiuo
ju Maskvos Internacionalu pri
dengdama Vilnis šaukia pagal
bon gražią Amerikos tradiciją, 
turėjusią “giliausių simpatijų 
Europos kovojantiems žmo
nėms”. Vilnis čia nepasako kad 
tos simpatijos buvo reiškiamos 
ne kaizerių ir carų diktatorių 
“kovojantiems žmonėms,” bet 
mažoms tautoms, kovojusioms 
prieš karalius, diktatorius ir ki
tus demokratinės liaudies en
gėjus. Tą gražią tradiciją sek
dama, Amerika ilgą laiką ne
pripažino Sovietijos. Vilnis ci
tuoja Amerikoną Tarną Paine, 
sušukusį 170 metų atgal: “Ma
no Tėvynė pasaulis!” 
tome, 
Tėvynė 
kasdien

Nei Laisvės, nei 
Socializmo

Vienintelė 
vos ateičiai 
bent tauta
ma socialistinę santvarką.

Bet Lietuvių socialistų są
jungos komitetas, kuris, rodos, 
privalėtų žinoti socializmą, sa
ko kad Rusijos santvarka ne
turi nieko bendro su socializ
mu. Ji tėra nuoga smurto išj 
dava.

Komitetas klausia: “Kas yra 
socializmas?” Ir atsako: “Tai 
tokia visuomenės santvarka 
kur žmonės turi daugiau tei
sių, laisvės ir gerovės. Socia
lizmas vykdo plačiausius demo- 
kratybės principus politikoje 
ir pramonėje. Socializmo 
tvarka, be to, tegalima tik 
met kada jos nori šalies 
ventojų dauguma.”

Sovietijoje gi to viso nėra: 
nėra žodžio laisvės, nėra spau
dos laisvės, nėra susirinkimų 
laisvės, nėra pilietinių teisių, o 
gyventojų protavimą, maistą, 
drabužius, darbo sąlygas ir al
gas nustato vyriausybė dekre
tų keliu.

Tokiu budu, jei musų socia
lizmo žinovams tikėti, Lietuva 
nenuėjo socializmo keliu. Ji 
ne tik laisvės neteko, bet ir tos 
visos laimės kurią buk socia
lizmas duodąs.

san- 
tuo- 
gy-

SKAITYMAI

ATGAL ŽIŪRĖDAMI TOLI NENUEISIME

.IŽAS daryti kad liktų ir vilkas sotus ir ožka čiela: tai 
yra, kad Vokiečiai nugalėtų Rusiją, tuomi duotų 

progą Lietuvai ir kitoms sovietų pavergtoms šalim at
gauti bent kiek žmoniškesnes teises, jeigu ir po Vokie
čiais pakliūtų?

Tolischiaus išvada, Vokiečiai gali nesumušti Angli
jos, ir karui ilgiau užsitęsus abi tos šalys gali susitai
kyti. Nėra abejonės, jeigu tik Hitleris galėtų, jis pultų 
ir visiškai sutrintų Angliją, tačiau iki šiol padėtos pa
stangos parodė kad sumušti nepįijiegė kaip buvo numa
tęs. Anglai gi iš savo pusėj]neturės tokių jiegų kad 

-pulti į kontinentą Vokiečius sumušti.
Vokiečiams reikės kitokios išeities, ir jie turi mintį 

veržtis į rytus. Sako Tolischus, apie ateinantį pavasa
rį Vokiečiai gali pasikėsinti užkariauti Rusiją. O iki 
Vokiečiai bus užimti kitais, ypač Rusais, ar Anglams 
bus svarbu šokti gelbėti Maskvos veidmainius?

Otto Tolischus laimėjo šių metų Pulitzer dovaną 
kaipo žymiausio rašytojo laikraštijos lauke. Tagi jis 
kalba rimtai ir jo išvedžiojimai yra reikšmingi.

Kaip ma- 
Paine nešaukė: “Mano 

Maskva!” kaip Vilnis 
šaukia.

I tikrieji gražiosios A- 
i tradicijos pasekėjai yra 

propo- 
sa-

Todėl 
merikos 
ne musų penktakojai 
gandininkai, sutinkanti ir 
vo motiną Maskvai parduoti, 
bet 99-tas nuošimtis Amerikos 
Lietuvių, stovinčių už demokra
tiją, laisvę ir įstatymų pripa
žintą tvarką. Vilnis tuščiam 
tos tradicijos griebiasi, nes ji 
jos nesupranta.

SOVIETŲ Lietuvos 
sybė, vykdydama Maskvos įsa
kymą, nutarė likviduoti Lietu
vos karininkų Ramovę, kuri 
buvo pastatyta Kaune prieš 
keturis metus. Ramovės pa
talpas užėmė raudonoji 
cine armija.

NEPRIKLAUSOMOS 
vos laikais neturtingų 
nariai, kurių rūpintojas buvo 
paimtas į kariuomenę, buvo 
šelpiami iš valstybės iždo. Da
bar tas šelpimas nuo Lapkr. 1 
d. sustabdytas.

vyriau-

okupa-

Lietu-
šeimų

St... . KJWG

AR galima butų įvesti taip vadinamas Jungtines Euro- 
pos Valstybes (United States of Europe)? Toli

schus pareiškė kad ne tik negalima bet ir nereikalinga. 
Jeigu tai vykdyti tai kas nors didelis ir galingas turi 
visas Europos tautas paimti po savo valdžia ir jas pa
vergęs laikyti krūvoje. Šiaip gi, kiekviena valstybė, di
delė ir maža, nori gyventi savistoviai ir jos visada dės 
pastangas taip gyventi. Šiuo klausimu p. Tolischus su
tinka su anksčiau Dirvoje pareikštomis mintimis kad 
United States of Europe negalima butų jokiais geriau
siais norais įgyvendinti.

Mažosios Europos tautos, sakė Tolischus, iki šiol 
įrodė kad jos gali ir moka savistoviai gyventi, kad jos 
darė didelę pažangą kaip tik atgavo nepriklausomybę, 
ir todėl jos toliau turi teisę būti laisvos ir nepriklauso
mos. Jos ir ekonomiškai pajiegė pakilti. Apie tai kal
bėdamas, p. Tolischus be abejo turėjo mintyje Lietuvą.

IŽAI P bus su Italija? Italijai aiškiai pralaimint prieš
Graikus ir Britus, viena išeitis gali būti Italijai pa

sivesti Vokiečių kontrolėm Vokiečiai pajiegtų išsaugo
ti Italija iuo visiško patekimo Į Britų rankas, nors ko
lonijas užimtų Britai ir Albanija atgautų laisvę.

Vienas tokis žymus istoriškas faktas yra įvykęs 
musų istorijoje: kuomet 139_9 metais Totoriai prie Vors- 
klos sumušė Vytautą ir Vytautas prarado beveik visas 
savo jiegas, Jogaila ir Lenkai privertė jį pasirašyti kati 
atsitikime jo mirties visa Lietuva tenka Lenkijai. Vy
tautui nebuvo kitokios išeities, ir čia buvo papildyta tas 
Lietuvai pražūtingas aktas, per Vytauto didelį užsimo
jimą siekti toli ir plačiai ir lysti į tolimos Rusijos že
mes Totorius nukariauti.... Ta klaida pakeitė Lietu
vos visą ateitį, nežiūrint vėliau kitų Lietuvos kunigaikš
čių dėtų pastangų Lenkų atsikratyti.

SAULĖS ŽEMĖJ
(Kalifornijoj)

Čia žemė gyva kaip moteries siela.... 
Nieks nepakirstų čia man saulei sparnus— 
Kaip vyrui gintos moteries švelnius 

žvilgsnius....
Naujos svajos... kaip čia gėlės kas diena— 
Nieks čia nejaučia nors ir didžius vargus— 
Nei sopuliuos motina, nei aklas sūnūs...
Jei be vyro ir vaikų liktum viena— 
Kardas ar liežuvis pakirstų draugus...
Tu nueik į taip ramius kalnus kalnelius...
Jei po vasarai butų miela žiema,
Tu užlipk ten kalnu kur žmogaus dangus... 
Ir ten rasi baltų snaigių patalėlius.
Čia žemė gyva kaip moteries siela... 
Nieks nepakirstų čia man saulei sparnus, 
Nei ruduo, nei žiema, o nei žiaurus 

žmogus...
Ona Pucetaitė.

•AMERIKOS lakūnams ir kitiems stoji tarnauti 
Britanijos gynime yra uždrausta griežta Gausme: 10 
tūkstančių dolarių, ir du metu kalėjimo. Tačiau daug 
Amerikiečių savanoriais tarnauja, lakūnai pasiduoda į 
aviaciją, ir, kaip sakoma, Amerikos valdžia juos neva 
bara ir grąsina, tačiau mirktelėjus sako: dirbkit, ’ ka- 
riaukit, jūsų pagalba Britams reikalinga....•

•VISAME pasaulyje yra išviso 109 pripažintos tau
tos, skirtingos nuo kitų.

NEGRYŽTANTIS ROJUS 
(Iš V. Ališo eilėraščių)

Aš mačiau kaip rudens mėnesienoj
Žalių pievų sidabro sapnai ūkanoj o
Ir suklupusios vasarų dienos
Baisiu sielvartu lūžo prie kojų.
Atsivėrė širdyj gilus tarpas.
Graudulingas dejavimas gyslom nusmilko; 
Paskutinis pavasario varpas
Gaudė klonyje gūdžiai ir ilgai....
Iki krašto — ik tolimo krašto —
Kur ant nuogo akmens vandenų 

viešpatystėj
Baltam žiede žara lėtai gesta —
Tasai aidas į širdį atklysta.......
Begaliniuose ilgesio plotuos
Žalių pievų sidabro sapnai ukanoja. 
Bangomis gryžta akys rasotos 
Į jaunystės negryžtantį rojų.

Užmirškim Skirtumus, Prisiminkim Savo Tėvynės Nelaimę
Artinasi tradicijinė metų šventė, Kalėdos. 

Kitais metais šitą šventę męs pasitikdavome su 
smagumu ir džiaugsmu, šiais metais tų sma
gumų ir džiaugsmų męs neturėsime, nes juos 
užstoja musų Tėvynės Lietuvos nelaimė, kurią 
giliai atjaučia visa Lietuvių tauta, visi ištiki
mieji tautos vaikai.

Kalėdinių smagumų šiuosmet nejaus visa 
krikščioniškoji Europa abelnai, nes jos tautas 
ir valstybes terioja kariška viesulą. Ten tai 
vaitoja ir musų brangioji Lietuva. Azijos bar
baras išveržęs jai laisvę ir nepriklausomybę, 
atėmęs gyventojams visokį turtą, uždėjęs ver
gijos pančius ir pasėjęs shizmą, savo auką pa
liko laukti nežinomo rytojaus. To rytojaus Lie
tuva dabar laukia; laukia ir nežino ko sulauks.

Lyginai nežinodami ko sulauks, savo ryto- 
eilė prakilniųjų Lietuvos 
ir dirbo savo šalies ne

gerovės išlaikymui, ir pa- 
proga patarnavo, bėgo iš

paaukauti ant savo tautos 
stambesnes aukas savo Tė-

dedamas Lietuvos atvadavi-
yra

žymią pagelbą. Nuo jų ir męs neprivalome at
silikti. Privalome daugiau padirbėti, daugiau 
prisidėti, daugiau 
aukuro sudedant 
vynės vadavimui.

Visas darbas,
mui ir jos nepriklausomybės atstatymui, 
darbas šventas, ir nuo jo neprivalo atsisakyti 
nė vienas ištikimas musų tautos sūnūs nė duktė. 
Prie to darbo privalo dėtis kuom kas gali, ir ka
da tik gali. Kiekvieuo jiegos ir dėtos pastan
gos bus vertinga auka ant tautos aukuro. Tad 
kas tik kuom galime, visi stokime prie darbo 
Lietuvos vadavimui ir jos nepriklausomybės at
statymui !

Prie viso to darbo, kuriam dabar reikalinga 
visokia musų konsolidacija, reiktų vengti be
reikalingų nesusipratimų. Prie dabar prieš mus 
stovinčio taip didelio ir švento darbymečio, ku
riam reikalinga kuodidžiausia talka ir visų musų 
sutartinė, kąikada pasivaidina ir negeistinumų, 
senuoju įpratimu kam nors prikišant praeityje 
padarytas (ar pramanytas) keno ten klaidas su 
“rėžimais”. Toki “nuošimčiais dalinimaisi” da
bartiniu momentu kaip tik mums negeistini ir 
net pavojingi, nes iš jų gali susikurt didesni ne
sutikimai ir išsivystyti bereikalingi vaidai, kurie 
sutrukdytų pradėtą darbą, prie kurio mes ir 
taip dar nesame gerai prisirengę.

Tatgi, malonieji! visokius “rėžinius” ir 
“drožimus” iš praeities turėdami mintyje kaipo 
pamoką, vengkime jų ateičiai, bet nemėginkime 
užtai sukelti ginčus ir nesutikimus dabar, kada 
mums reikia savo jiegas bendrinti ir bendrai 
veikti, kad nudirbti didelį, mums privalomą dar
bą. Dabar taip svarbiame momente gryžimas 
prie to kas buvo praeityje, reiškia, žiūrėjimą at
gal, o atgal žiūrėdami mes toli nenueisime.

J. J. BAČIUKAS

įsitikini- 
tragiškai 
nuošaliai,

©NORVEGIJOJE beveik kiekviena šeima 
prie savo namų turi daržą.

jaus laukia ir visa 
vaikų, kurie rūpinosi 
priklausomybės ir jos 
vojui ištikus, kuriam
tėvynės į svetimas šalis, kad ten koncentruoti 
savo jiegas gražinimui Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. Atsidūrę svetimoje šalyje, jie 
susidūrė su ne.užvydėtomis aplinkybėmis, ku
riuose gyvendami šiądien kenčia visokį neprite
klių. Todėl mus čia dar ramiai gyvenančius 
šiame pasaulio kampelyje, pasiekia alkanųjų 
musų brolių skundai: iš Vokietijos, iš Francuzi- 
jos, Italijos, Portugalijos ir iš kitur. Pasiekia 
mus skundai musų brolių ir iš Lietuvos, kur 
jie vargsta ne dėl savo kalčių. Visų jų akys 
ir viltys nukreiptos į išeivijoj gyvenančius sa
vo brolius, iš kurių jie tikisi ir laukia bent ko
kios pagelbos. Lietuvoj dabar nėra politiškų 
nė tikybinių skirtumų; ten visi lygus Lietuviai, 
visi kenčia vieną ir tą pačią priespaudą, ir visi 
lygiai laukia išsiliuosavimo valandos, kurioje, 
jie tikisi didelės talkos ir pagelbos iš Amerikos 
Lietuviu.r

Amerikos Lietuviai čia gyvendami nors 
buvo pasiskidstę savo pažiūromis ir 
mais, tačiaus Lietuvą ištikus tokiai 
nelaimei, visi palikę savo' skirtumus
savo akis atkreipė į tragediją ir vienodai ją 
įvertinę, pradėjo darbą teikimui pagalbos pa
vergtai savo Tėvynei ir jos vaduotojams, kurie 
gelbėdamiesi nuo savo gyvybei grūmojusio pa
vojaus, spėjo pabėgt į svetimas šalis ir ten lai
kinai apsigyvenus rengti naujus planus Lietu
vos ateičiai. Amerikos Lietuviai visą padėtį 
gražiai suprasdami, visose žymesnėse savo ko- 
lionijose įsteigė fondus, ir į tuos deda aukas 
šventam tikslui — Lietuvos gelbėjimui. Nes
varbu kokiais vardais tie fondai vadinami, svar
bu kad jie įsteigti išeivijos Lietuvių pastango
mis, vienam ir tam pačiam tikslui — gelbėji
mui Lietuvos ir atstatymui jos nepriklausomy
bės.

Tam reikalui įsteigti fondai su savo skyriais 
dabar dirba visomis savo išgalėmis; yra surink- j 
ta jau nemenkos sumos, o per sekančius mėne
sius turėtų būti surinkta šimteriopai daugiau. 
Didesnėms sumoms susidarius, bus galima su
šelpt užrubežiuose vargstančius Tėvynės vaduo
tojus, o likusios sumos pasiliks rezervuose, 
vienokiu ar kitokiu budu atsidarys durys į 
čią Lietuvą; dabar pagelba galima teikti tik 
vieniams tautiečiams kurie veikia Lietuvos 
priklausomybės atstatymui, nes į Lietuvą jokia 
pagalba neįleidžiama. Į Lietuvą dabar visos 
durys drūčiai uždarytos, bet anksčiau ar vėliau 
jos visos atsidarys, ir tai gal daug grečiau negu 
mes galėtume tikėtis. Tų durų atsidarymo da
bar ir Lietuvoj laukia visi, ir tiksi, kad pri
mesta Lietuvai svetima vergija yra tik laikina, 
kad ji Lietuvišką sielą slėgs ne ilgai.

Tad suprasdami reikalą, pasistengkim\ jau 
esamus fondus ir jų skyrius daugiau papildyti 
aukomis, net ir prisiartinančios Kalėdų šventės 
proga. Apsieikime su menkesnėmis vaišėmis, 
su retesniais pasisvečiavimais, su mažiau dova
nų savo geriemsiems, ir sudarykime stambes
nes aukas Lietuvos vadavimui, kad greičiau su
darytų tam tikslui didesnės sumos. Nelaukime 
kai pats reikalas pabels į musų duris, kada mes 
dar nebusime kaip reikiant prisirengę. Kitos 
pavergtos tautos išsivadavimui irgi rengiasi, ir 
tam tikslui turi sudarę jau stambias sumas sa
vo fonduose, ir kada reikalas atsiras, kada lai
kas ateis, jos turės iš ko savo tėvynėms suteikt

VYRAI IR BEPROTYSTĖ

kol 
pa- 
pa- 
ne-

Viena žymi Amerikos rašytoja, Mrs. Wai- 
Ferguson, įrodinėja kad pavieniai, nevedė

tieji vyrai greičiau išeina iš proto negu vedu
sieji. Taigi, senberniai, priimkit tai kaip jums 
patinka, bet ji tą tikrina pasiremdama plačios 
Amerikos proto ligoninių patyrimais. Tas, sa
ko ji, sumuša argumentą buk moterys įvaro 
vyrus į nekantrybę ir nervų suirimą ar kito
kias negeroves. Ji toliau sako kad daugybė vy
rų buvo išgelbėta nuo patekimo į beprotystę 
tuo laiku kai 
tystės vartų,

Apie tai, 
i paprasto, nes 
vieną pilnatį, vienas kitą papildo ir prideda vie
nas kito gyveniman tai ko kitai pusei trūksta.

Toliau ji sako, tie vyrai kurie kalba kad 
jie nori gyventi pavieniais, jau yra išklerę pro
te. žmonių tikra prigimtis yra jieškoti sau po
ros ir tik tada randa sau pasitenkinimą kada 
susiranda sau porą ir sueina į šeimyninį gy
venimą.

Merginos myli senbernius, bet del to kad 
jie gali būti vyrais, šeimos tėvais. Net ištekė
jusios moterys myli senbernius, sako ji, del to 
kad nenori matyti juos lakstant palaidus, nori 
kad kuri nors moteris-mergina gautų jį sau už 
vyrą.

ter

jie jau buvo atsidūrę prie bepro- 
bet gavo progą apsivesti.
sako ji, nėra nieko keisto - ar ne- 
abudu, vyras ir moteris, sudaro

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. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

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

A. VAIČIULAITIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

susirupinusi, beveikžiurėjo

P1VH :

8809 Superior Ave.
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Skani Lietuviška Duonadar
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Nulipęs suplakė rykštaite žemę, 
seserį, bet pergalės žavesys buvo

Kaune 
dratu-

kokios 
tuoj ir

svar-
gludi

netikusios bitės — 
išėjo iš proto visas 
spiesti ar palaukti

Ma- 
van-

MUS 
reikia.

• MEKSIKA pradeda ekspor
tuoti savo druska į Japoniją.

ties
va

žtai 
smaigalio, 
už baltos

IR ATSIMINKIT, naudokit Savaitinius Pasus, 
kaštuoja tik $1.25. Šventadieniais, su jais gali važiuo
ti pora vaikų žemiau 121 metų su suaugusiu DYKAI.

atsiduso jisai, — 
Kai aš buvau mažas ir 

iš pavydo, kad negaliu 
kaip tas strazdų pul- 

gandrui, kai tas

KALĖDOMS Dovanos
Ši įstaiga yra žinoma savo ge
romis brangmeilų prekėmis ir 
akinių pritaikymu. Senai įsi
gyvenus, patyrę patarnautojai. 

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

Lieut. W. Wittie Jr., assistant recruiting officer for the Philadelphia 
flying cadets, is shown (left) going over plans for the procurement of 
applicants with Lieut. Lawrence Semans, of the U. S. army air corps. 
Lieut. Semans is advance agent in a drive to get 200 Philadelphians to 
make up part of 12,000 flying cadets needed in the expansion program.

Vaizdas iš Philadelphijos U. S. armijos oro korpuso pas
tangų įrašyti 200 Philadelphijos vyrų į lakūnus, sudarymui 12 
tūkstančių lakūnų kadetų reikalingų šalies ginklavimo progra- 
mo plėtimo eigoje. Du U. S. leitenantai peržiūri aplikacijas 
norinčių į lakūnus įstoti vyrų.

JONAS 
dainuoja: 
žį naujų, žmogus”.

Tiesa, Lietuvoje jis

PLUMBING 
SUPPLIES

HARDWARE paint
Electrical Supplies

Glass 
Household Goods

The Stoneman Co. 
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

HENNINGER’S
Užlaikom pilniausį pasirinkimą
Šventieji ir kt. Paveikslai
Gryželių, Stovylėlių, Rąžančių
Kalėdinių Sveikinimo Kortelių

Ateikit anksti pasirinkti Dova
nas, kurios labai tinkamos.

PEČIU 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

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

......... . ..........- — -

DRESS SUIT
RENTAL CO.

KAM PIRKTI -
IŠSINUOMOKIT PAS
tiktai tai dienai kada

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The 41Įd Arcade
Elecatorius į antrą aukštą.

MA. 5856 (2) Cleveland
GEO. H. SCHWANE, Mgs.

kų \ išnaudotojams, 
niamtj, 
na;>hei-jokicr- mokslo specialy

valgyti, — skundėsi jis.

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai

sudūmojot? — tarė jis.
smarkiai sumirkčiojo. Antanas

• • •

•wi

cicilikų gaziėta 
“namo”;

Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

Skani Lietuviška Ruginė Duona, .šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

Vigf 

tikisi ,

ką kiti užgyvens. 
Supa Garba.

Graičiunas
“Jau velkasi

nuo mažiau negu 200 
nuo akro iki arti 500 
nekuriose šios šalies

Linki Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.'

Juodu išėjo į sodą. Aviliai sunkiai- dūzgė, 
ienas jų, kaip varške, buvo aplipęs bitėmis, 
os nelėkė į darbą, buvo susimetusios į kamuolį 
plink laktą, kitos nirtėdamos lakstė siena, kilo 
orą ir zirzė aplink šakas, pamiršusios laukus 
gėles. Valentina 

elaiminga.
— Iš tikrųjų, 

os tėtis išvažiavo, 
vilys. Negalėjo ar vakar 
ytojaus dienos.

— Gal dar nelėks, — guodė Antanas.
— Taip, o bijoti reikia. Tėtis jokiu budu 

enorėtų pražaidoti spiečiaus.
Ji pažvelgė į sodą: ten po obelim buvo suo- 

s — stora lenta, prikalta ant dviejų kuolų.
— Einam, ką čia stypsosim!
Juodu susisėdo, tarp savęs palikę išmintin- 

ą tarpą. Antanas manė, geriau butų, kad nuo- 
lis tarp juodviejų sumažėtų. Pavydžiai žvai- 
vo į tuščią vietą, lyg ją butų užėmęs žmogus 

■ nematoma, kliudanti dvasia, drąsinosi ar
iau pasislinkti, tačiau jį varžė mažiausias pa
likimas į Valentinos pusę, nes galvojo kad 
inai žino slaptą jo troškimą, skaito jo smege- 
yse: išsiduoti, padaryti tai, ką tave mano pa- 
arysiant kitas, — jam atrodė savęs pažemi- 
nias. Ir juo geidė, kad juodviejų keliai, juo- 
viejų alkūnės susiliestų, juo jautėsi kebliau: 
iprėjo įsitikinimas, kad jis nė sprindžio nepri- 
tės, lyg juodu butų skyręs koks daiktas, sun- 

i, nepajudinama uolos skeveldra, šita kliūtis 
ė jam augti, tapo akla, būtina siena, nors 
augę jame ruseno viltis, kad visa painiava, 

sunkenybė turėtų kažkaip netikėtai dingti, 
o kojomis, kvepiančiam šiene, mirguliavo nuo 
kų atsimušę šviesos ir šešėliai — jie žaidė, 
a geso, čia vėl skaidrėjo ar raibuliavo, kaip 
mduo, derindamiesi į lapų virpėjimą ir lėtą 
ršunes sūpavimąsi. Geltoni, vėsus ruožai glau- 
ėsi Valentinai ant kojų, drebėjo ir slankiojosi, 
lipais visai išnykdami, susimaišydami. 
induJys prasiveržė tiesiai ant bato 
t pakilusio, nuogo pėdos gūbrelio 
g'ties.

— Laiminga saulė, — šiurkščiai 
iiiii sumurmėjo Antanas.

— Na, dar pradėsit ant jos pykti, — 
juoke Valentina.

Ir ji atrėmė ranką į tuščią vietą. Oda 
esu ir ties alkūne pasiraukšlijo, smulkios 
tės susipynė ten viena su kita. Jis stebėjosi 
tais plonais, ilgais pirštais, stebėjosi baltomis 
Iriomis naguose. Tenai, kur baigėsi ranko- 

ė su raudonomis strigomis, jis matė tris rudus 
uogelius, — ir jam viskas buvo taip miela, 
d manė: štai apkabins jos įremtą plaštaką, 
spaus ją taip smarkiai, taip smarkiai, kad 
dentinai net ašaros ištrykš. Ir juodu paskui 
u juoksis, ir ji bars jį. Graudžiai jis galvo- 
, kad to niekados nepadarys — tai neperšoka- 
as šuolis, tai žingsnis, kuris nebus nužengtas, 
kas jam kliudė, kas kliudė! Papurtė galvą, 
savim ginčydamasis, susikrimtęs. Anoj pu- 

ij antai mažais pirštais išsiskyrė nuo kitų ir 
s sąnariais atrodė truputį išlinkęs, lyg krei-

— Tai gerai bitėms, 
iir nori, ten laksto, 
aniau avis, verkdavau 
raidyti kaip vyturys, 
s. Ypač pavydėjau 
tą netoli žvaigždžių.

— Jums ir dieną žvaigždės šviečia.
— Nesvarbu ar jos šviečia ar ne, bet 

u, kad manome, jog jos šviečia. Čia ir 
isa tikrovė.

Valentina Tiepatikimai žvelgė į jį. Ji 
susilaikė ir susivaržius atitraukė

DIRVA

They Seek 12,000 Flying Students NE-PILIEČIAI, UŽSI- 
REGISTRUOKIT

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

deniu. Man buvo gi keista, išgirdus kitą var
dą... Valentina! Pasiutiškai gražus vardas!

— Olelia!
— Na, neimk juoktis iš manęs, kad nesusi

peštume.
— Nebijau — Juozukas atgins.
— Ligi prisišauksit...
— O kas ten.
Vaikas, lyg pempukas, klepsėjo takeliu. 

Aplink jį zujo ir žolėje vartaliojosi Tarzanas. 
Berniukas nėjo tiesiai prie sesers, apsuko didelį 
lanką, prisiartino skersas ir atsistojo Valenti
nai tarp kelių. Abu juodu turėjo dideles, mė
lynas akis. Juozukas glaustės aplink ją, baikš
čiai dirsčiojo į Antaną ir norėjo kažką sakyti. 
Bet nė žodžio netarė, pasitraukė ir nukuduliavo 
paskui šunį, kuris vijosi rudą plaštakę. Paskui 
juodu susėdo pas kupetą, glamonėjosi tol, kol 
Tarzanas piktai sucipo, patrūkėtas už uodegos. 
Vaikas užsirangė ant šieno, skėsčiojo ir manėsi 
esąs malūnas; malė labai rimtai, įsigilinęs, kol 
jį sutrukdė šuva: jis atsigulė pavėsyje, pasidėjo 
snukį ant baltų savo batukų. Vaikas griuvo 
ant jo ir išgąsdino. Tarzanas pabrukęs uode
gą nusirito už kelintos obelies ir paniuręs cim
pino prie Valentinos. Vaiką apėmė nepapras
tas džiaugsmas. Jis vėl užšliaužė ant kupetos ir 
ėmė apdainuoti savo pergalę. Jis šaukė visa 
gerklaite, šaukė užsimiršęs ir rankomis mosi
kuodamas, kartodamas tuos pačius žodžius ir 
vis svaigdamas jų naujumu:

Aš nuo kupsto nušokau,
O Tarzanas pabėgo!
— E, Juozuk, iš galvos neišeik! — pašaukė 

Valentina.
Berniukas susigėdo ir tylėdamos nušliaužė

nuo kupetos. 
Jis 
jau

gryžo pas 
dingęs.
— Noriu
— Teisybę sakai, sunau, — tarė Valentina.
Antanas nuleido galvą: kokia laimė butų... 

sunau... Kodėl negalėtų būti jos sūnūs? Ak, 
ir jam patiktų mažas kūdikis...

Atsikėlė, abu patikrino tirštą bičių gniutulį: 
taip, jis kabojo savo vietoje. Paskui nuėjo po 
klevu. Priešais, pro vartus, tyvuliavo plieninis 
ežeras.

— Kai aš buvau maža mergaitė, — pasa
kojo Valentina, — dažnai stovėjau po klevu ir 
laukiau, kada vandens paviršiuj išsimuš balta 
puta ir išrėplios žaltys iš ežero vilnių, toks ža
lias, žėrintis žaltys, ir įšliauš į musų kiemą. Aš 
laukiau baimės apimta, tačiau nėjau į pirkią ir 
gailėjaus eglės epušės ir uosio, linkėjau jiems, 
kad vėl pavirstų žmonėmis ir butų laimingi...

Nuėjus į priemenę atsidarė spintą. Neturė
dami ką veikti, ją nulydėjo ir abu vyrai. Va
lentina kilnojo puodynes, ragavo ir skundėsi:

— šitas pienas jau apkirpęs... A, palaukit, 
rasiu ten rukštaus... Dar bus geriau... Anta
nai, praverkit pirkios duris — bus aiškiau bent 
kiek...

Ji pasistiebė, nukėlė indą ir atsisuko į pilką, 
prigesusią pirkios šviesą. Dabar Valentinos 
plaukai buvo tamsus, jos veidas, suknelės klo
stės skendėjo prieblandoj. Tačiau kaktoj, skruo
stuose, ant krutinės sunkus, neaiškus ir lyg iš 
labai toli nukritę košėsi šviesos pluoštai, — ir 
jinai atrodė tokia trapi, tarsi perregima, ir to
kia

kalbėti, bet
anką.

— Ką gi
Jos akys

Hivo pastebėjęs, kad ji, kai jaučia keblumą ar 
ori sunkesnį dalyką pasakyti, sumirksi grei
ti, tarsi butų netikėtai užklupta, nustebinta.

— Na?
Valentina ryžosi:
— Ponas Antanai, kodėl jus taip baisiai į 

ane pasižiūrėjot anąsyk pas senelį?
— O, Viešpatie! — sušuko jisai.
Jam buvo linksma
— Aš gi maniau kad jus vadinatės
: taip buvau jus apkrikštijęs ežero

brangi šitame šešėlių ir šviesos žaidime.
— Palaikykit, — įdavė Antanui ji puodynę. 
Jis savo delne pajuto jos pirštus.
— Na, aš savo rankų neatiduosiu. Imkit 

aukščiau.
Jis nukaito ir sumurmėjo:
— Valiute, o jeigu ir... ir ranką...
— Ponas Antanai, laikykit gi stipriau — 
išliesit pieną.
— Nesibarkit... Aš... aš...
Ir nustebęs, jis gėrėjosi kaip jos plaukų 

pasipūtęs viršus neaiškiai švitėjo, patekęs į skai
dresnį ruožą, retai plaukiantį pro pirkios duris, 
iš tos gilios ir ramios prieblandos.

Nusinešė puodynę po klevu, prisiraikė duo
nos. Susėdo valgyti. Teisybė, sėdo ne
Juozukas stačias buvo krėsle ir smarkiai suko 
šaukštą po dubenį. Ir vaikas buvo besotis: jis 
paukštė duoną su pienu, paskui jam prireikė 
medaus ir agurkų, o pagaliau susigėdęs jis kaž
ką ėmė vatlioti seseriai: jinai suprato — teko 
atsegti kelnaites. Kai jis susirūpinęs kuduliavo 
už klėties, Valentina juokėsi ir kalbėjo:

— Jeigu netingit, pažiūrėtume žemuogių.
— Aš maniau, kad jau nėra.

(Bus daugiau)

Dar kartą primenam Lietu
viams nesantiems Amerikos pi
liečiais, kad ateivių registra
vimas baigsis Gruodžio 26 d., 
po ko neužsiregistravusieji ga
li būti baudžiami pinigine pa
bauda iki $1,000, šešis mėne
sius kalėjimo, arba abiem bau
smėmis.

Ateiviai ne-piliečiai, legališ- 
kai ar slaptai į Suv. Valstijas 
įvažiavę, privalo nuvykti į re
gistracijos punktus (paštuose) 
ir užsiregistruoti. Vaikai nuo 
14 metų amžiaus, jeigu atvež- 

užsienio, turi registruotis 
Jaunesnius vaikus

ti iš 
taip pat.
kaip 14 metų užregistruoja jų 
tėvai.

Prie užsiregistravimo nerei
kia mokėti jokių pinigų, todėl 
valdžia persergsti visus atei
vius apsisaugoti apgavikų ku
rie pažadėtų už atlyginimą at
likti registraciją už juos.

Užsiregistravusieji privalo 
paskiau neužmiršti kad reika
linga paduoti valdžiai savo an
trašo pakeitimai.. Tuo tikslu 
blankos gaunavos visuose paš
tuose.

ŠIUO METO LAIKU, visi1 4,000 Cleveland Railway
darbininkų perduoda1 jums Sezono komplimentu,

CHICAGOS
Naujienos užsimanė 
lyg ikišolei gyveno l^e namų. 
Įsteigė ir “namo fondą”, tai 
yra maišą į kurį prašo vistuo-t i 
menės dėti pinigus.

“Neturėjo boba bėdos, nusi-i 
pirko paršiuką”. Taip bus ir . 
Naujienoms. Prisiminkit 
nybę ir jos namą.

O gal ir naujieniečiai 
gero morgičio iš SLA.

MANO DRAUGAS L.
seika Vilnyje šitaip:

“Atsiminkit ką Vincas Ku
dirka rašė apie tautą, štai jo , 
žodžiai: ‘tautos istorija parei
na ne nuo puikiai pasirėdžiu
sių, gražiai išveizinčių mokslo* 
specialistų, o nuo purvinų ar
tojų ir mėšlavežių, nuo suodi
nų kalvių ir fabriko darbinin
kų.’

“Taip ir yra. 
rijoj ir mokslo 
yra vietos”.

Taip, mokslo 
kaip ir sunkaus
ninkams, vietos yra visur.

Bet niekur nėra pasakyta 
nei parašyta kad butų vietos 
tokiems padaužoms ir darbinin- 

dykaduo- •
kurie nei sėja, nei pjž u-

Bet toj/ isto- 
speeialistains Q ()

Juk 
specialistani^ 
darbo dar )i-

' r ~ "y - • -

bėš neturi, kaip draugas Pfu- , 
seika, Bimba ir kiti komunis
tai tranai.

Nedykai jie taip elgiasi kaip 
matom pasielgė Lietuvoje: už
puolę kitų sukrautą, naudą, 
kaip šarančiai surijo. Bet ir 
vėl, nei sėja nei pjauna patys, 
tik laukia

| VISOKIA APDRAUDA |
= Mes eswi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
H tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
į P. P. MULIOLIS I

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra

E 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 s
■ ■■■■■■■■i min mi mail ii m nil III llllllllia 11111ii 11111II fl 111 fl111'■ 111411H111B1111 111 111 II III 1111111111^

velkasi 
[paskutines apatines kelnes^ nes 
į viską kitką jau susigrobė Lie
tuvos “gelbėtojai”.

PENKIOMIS kojomis bebė
ganti Vilnis teisingai apibudi
na Bimbų, Mizarų, Pruseikų ir 
Andriulių prakalbas. Sako: 

į “tai robotų mechaniški Spy- 
čiai, pasikartoją daugelyje ko
lonijų tik su mažais pasikeiti
mais”. Naujienos dar geriau 

, apibudina: “Maskvos gramaio- 
nai”.

PRO Rusų cenzorių nosis 
Salomėja Neris pasakoja apie 
priaugančią jaunų Lietuvių 
kartą:

Jis nevergaus užaugęs, 
Baudžiauninku nebus!

Tikra tiesa, Salome! Stali
nas ir jo diktatūra juk ne am
žinas dalykas, žmonijos isto
rijoje tokios diktatūros pagy- 
vuo j a kurį laiką ir negarbm- 
gai miršta. O Jaunoji Lietu
va nemirs niekados!

NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

ĮDOMUS dalykai pasaulyje: 
“naujoje” Lietuvoje nebuvęs 
A. Bimba rašo knygą apie 
“naują Lietuvą”. Ar ne Kry
lovas sakė, “bloga kai šiaucius 
pyragus kepa, o duonkepis ba
tus siuva”?

•GT VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

• LUTIIER BURBANK, žy
mus Amerikos gamtininkas, iš
tobulino bulves taip kad derlių 
pakėlė 
bušelių 
bušelių

v
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ITėmykit: balius bus Antradienio vakare

ifc.

(Dirvos skaitytojams 1 tikietas DYKAI, kiti po 25c išanksto Administracijoje)

f I F T 11 V 111 C A f P I F Balius prasidės 8 vai. ir tęsis iki ??? 
£. f L f v * 1 y L C J C Įžanga 35c. prie durų ir taksai.

Gruodžio-December 31

Dirvos 1941 m, Pasitikimo Balius

Cleveland Trust Mokės 
Bonus Tarnautojams

BEDA JUMS RAŠTO
MOKYTIESIEMS

■SKM

ŠV. JURGIO parapijos mo
kyklos mokiniams rengiama 
metinis Kalėdinis pokilis pen
ktadienį, Gruodžio 20, nuo 1 
vai. po pietų. Tame pokilyje 
bus visokių įvairumų. . Kvie
čiama visų mokinių motinos ir 
tėvai atsilankyti.

 r

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street

The Cleveland Trust Co. direkto
riai užgyrė mokėjimą Kalėdinių bo- 
nų visiems savo bankų tarnauto
jams, ir bus išmokėta Gruodžio 14.

Visi banko tarnautojai gaunanti 
metinės algos $5,000 ar mažiau, ku
rie išbuvo banko tarnyboje šešis 
mėnesius, gaus ketvirtą dalį jų re- 
guliarės mėnesinės algos.

Tie kurie išbuvo banko tarnybo
je mažiau negu šešis mėnesius, 
gaus aštuntą dalį jų reguliarės mė
nesinės mokesties, bet nemažiau 
kaip $10.

Mokykloms Pinigai 
Taksų Nepadidins

Kaip jau žinoma, Gniodžio 20 d. 
įvyks specialus balsavimai mokyk
lų operavimui 4-mill levy. Šitie 
taksai buvo veikmėje per praeitus 
5 metus, bet jau išsibaigia šymet, 
Gruodžio SI d. Mokyklų taryba ir 
miesto valdyba prašo balsuotojų 
prailginti tą levy dar porai metų, 
nes neturint gana pinigų mokyklų 
taryba labai turės suvaržyti savo 
operavimus ir nukentės mokyklos 
ir mokslas.

Balsuotojams primename kad tai 
.nėra jokie nauji didesni taksai, ir 
jų užgyrimaą nepakels taksų, todėl 
mokyklų gerovei patartina už juos 
balsuoti. Kiek liečia mokyklų ope- 
ravimo reikalus 
Levy, priėmimas 
taksų bilos.

Jeigu Mokyklų 
reikia išaiškinus 
čio balsavimuose, 
vęs užgirtas ir tuose balsavimuose, 
nebūtų reikėję daryti specialius bal
savimus ir pridaryti išlaidų.

šių 4-mill School 
nepadidins musų

taryba butų kaip 
šį reikalą Lapkri- 
tas lew butų bu-

Pirkit savo daržoves ir vaisius Kalėdoms
■ > iš

Cohen’s Fruit and Vegetable Market
6932 Superior Avenue

Visiems musų draugams ir pažystamiems
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Andrius Urbšaitis
Lietuviška Plaukų Kirpykla. 7013 Superior Ave.

Geriausi Linkėjimai Lietuviams
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Studney’s Service Station
6602 Superior Ave. Phone EN. 9713

♦■**♦•*« *-*4 4^* ♦*♦•5*
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T EVA’S 
DRY CLEANING 
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, iŠvalomzir 
sutaisom. ■ - ■ ' z "*

4

LANKĖSI OTTO TOLISCHUS
Gruodžio 14 d. Clevelande 

viešėjo ir laikė plačią paskaitą 
apie Europos karą City Club, 
nariams Otto Tolischus (Toli- 
šius), žymus Europinis laikraš
tininkas, Vokiečių išvytas iš 
Berlino.

Tos jo paskaitos paklausyti 
ir su p. Tolischum šuisipažinti 
nuvyko P. J- žuris, jo sunūs 
Stasys ir Karpius.

Plačiau apie p. Tolischiaus 
pasireiškimus skaitykit ant 4- 
to pusi.

♦.«
į

.f.

^Paimam iš namų ir pristatom
.f. gatavus atgal.

A
•S
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EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

V
I

REGISTRUOKITĖS
Nekurie nepiliečiai

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

v

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.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

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

5325-27 
Prie E.

SUPERIOR AVENUE 
55th St.

ENdicott 8908
(14)

Nekurie nepiliečiai bijo re
gistruotis manydami kad del 
to jie kada nors gali būti de- 

..................... Bet to 
ištikimi

portuoti iš Amerikos, 
nereikia bijoti, geri, 
gyventojai nebus užkliudyti.

Kurie nesiregistruos, papuls 
po bausme 6 mėn. kalėjimo ir 
$1,000 piniginės bausmės.

ŽIEMA REIKALAUJA 
ATSARGUMO

Tėvas ir motina yra didžiau
sia palaima kokią kūdikis ga
li turėti. Tėvai, vardan savo 
vaikų gerovės, naudokit ekstra 
atsargumą gatvėse_ bėgyje pa
vojingų žiemos mėnesių. Per 
savo atsargumą, nepražudykit 
savo vaikų brangiausi turtą.

Motoristai, saugokitės kad 
jūsų važiavimas neišplėštų ko
kiems vaikams jų tėvus. At
sargumas ir prisižiurę j imas su
taupys gyvastį Kalėdoms!

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

Jėzaus Kristaus užgimimo 
dieną, patėmykit šiuos ypatin
gus tikėjimiškus dalykus. Ar 
žinai: Jėzus nebuvo nuodėmin
gas; jis užgimė nekaltas, šven
tas, neturintis jokios dėmės1 
ar sutepimo; nebuvo pradėtas 
ir negimė, taip kaip kiti vaikai, 
nors jis gimė iš moteriškės, 
Marijos. Tačiau Juozapas ne
buvo jo tėvas.

Ar žinai: Biblija sako kad 
Jėzus buvo pradėtas Šv. Dva
sios. šventa Dvasia yra ne
matoma Dievo galybė, arba 
įtekmė. Dievas yra šventas, 
todėl jo galybė arba įtekmė 
yra šventa. Tėvas reiškia gy
vasties davėjas, Jehova yra Jė
zaus tėvas. Kadangi jis davė 
gyvastį Jėzui, del to Jėzus va
dinamas Sūnūs Dievo.

Ar žinai kad Jėzaus gyvy
bės buvo perneštos nuo dvasiš
ko gyvenimo laipsnio ant žmo
giško gyvenimo laipsnio, arba 
žmogiškos prigimties.

Ar žinai, jis buvo jau nuo 
senų senovės, pirm to kaip jis 
stojosi žmogum. Jo pirmžmo- 
giškas vardas buvo Logos, to
dėl vardas Logos yra vienas iš 
Jėzaus titulų. Ar žinai, kad 
visi daiktai per jį daryti kas 
daryta yra. Jis buvo tikruoju 
Dievo veikėju visų daiktų. — 
Ev. šv. Jono, 1: per. 13, 13; 1: 
3 ps. 90: 2.

Ar žinai, nekurie iš širdies 
tikėjo kad Jėzus buvo pats 
Dievas, bet tokio išvedimo ne
paremia šv. Raštas.

Skelbia S. B. S. D. 1150 E. 
76th St., Cleveland, O. (Skelb.)

• INDI JONAI Meksikoj nau
doja arti 100 skirtingų kalbų 
ir tarinių.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit man savo namų 
aptaisymo darbą iš vidaus— 
popieriavimą, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moteriškų 
' RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

KALĖDOMS REIKMENYS
29c.Kalėdų Eglaičių šviesos

su visu plug 
American Flyer ........

Elektriški traukiniai 
Prikabinamos Lempos 
žaislai ir Padargai
vaikams .......... 9c aukštyn

4.95

97c

Mazde Eglėm lempos 2 už 7c
Reg. 5c vertės

Pašliūžos .... 2.98 ir aukš.
su čeverykais

Elektriški Prosai ........ 97c
Papuošalai Kalėdų 
Eglaitėms .... 5c ir aukš.

EISENBERG HARDWARE
1169 East 79th Street ENdicott 8805

8 vai

Florist

HIPPODROME

SU

vai-

IŠDIRBAME ACCORDIONS

Pilniausias pasirinkimas
I

x

59.003

3

i' rI

34.75

Ė

jos 
Ky- 
pa-

VYNAS — ŠAMPANAI — VERMOUTHS 
GINGER ALE — ALUS ir MIŠINIAI

ADDISON HARDWARE CO.
Patarnavimui telefonas HEnd. 6035 

7318 WADE PARK AVE.

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

............ ................. ..................................... ............... .

GERAS VYNAS ŠVENTĖMS
Importuotas ir Vietinis

BUKIT PAŽANGIAIS

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and 

PLUMBERS’ SUPPLIES

“ĮVTAUJIEJI modeliai su Seal of Approval yra 
A išdirbti sulyg garsių pasaulinių pavyzdžių 
ir moksliškai inžinierių išplanuoti, taipgi užgir- 
ti žinomų vidaus dekoratorių taip kad jie prisi
dės prie jūsų virtuvės papubšimo.

“You’ll Find Out’’
Tai yra muzikali’ška misterija 

įvairiais prietikiais ir juokais, kuri 
jums patiks. “You’ll Find Out” 
pradedama rodyti Hippodrome Teat
re šią savaitę. Dalykas eina apie 
turtuolę, kuriai tėvas palieka tur
tus ir ramus, ir kurią apsupa viso
kį sukčiai pasiryžę išvilioti iš 
turtus. Veikale dalyvauja Kay 
ser, kurio orkestrą taa turtuolė 
samdo savo rūmų pokiliui.

Dalyvauja žymus misterijų 
dintojai Peter Lorre, Boris Karloff 
ir Bela Lugosi, kurie tariasi tą tur
tuolę nužudvti laike pokilio. Jų pla
nai betgi suardomi.

WADE PARK 
MEAT MARKET

Fresh and Smoked Meats
FRUITS & VEGETABLES 

Fancy Groceries
Visokios mėsos švenėms 

kasdieniniam reikalui.
6612 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta

Naujausių stilių 
nuo $50.00 aukštyn.
JOHN MIKUS
6607 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

NAMAMS REIKMENYS

42” Senk Kabinetai
pilnai su visais reikmenimis

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

Magic Chef Pečiai, vėliausių modelių ................ ..
Nauji 1941—Geresni negu buvo—Easy Washers 
Sight Saving grindinės Lempos .
Maudyklės kambariui svarstyklės 
Prikabinamos Lempos .................
Pasirinkimui po 97c: Sandwich Toaster, Electric 
Toaster — Waffle Iron ................................... .

69.50
49.95 

. 3.95
1.98
79c

Iron
97c

WINE SHOPPE
10204 Superior Ave. GArfield 8353

DEDDA C. JAKUBS
! (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) T 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. S

B Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. !
LITHUANIAN FUNERAL HOME J

t 6621 Edna Avenue ENd. 1763 I

MCALLISTER SALES

Didžiausias Pasirinkimas Elektriškų Padargų 
įvairių Namams Baldų ir šiaip reikmenų

Duosiu Eureca Cleaner vertės $44.75 ir $10.95 
Vaculator viską $4 $35.88 ir jūsų seną valytoją.

Lietuviams patogi vieta.

7800 Superior Avenue HEnderson 7666

Geriausi linkėjimai prieteliams Lietuviams
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. Slapnik, Sr.
6102 St. Clair Ave.

Naujas gasinis pečius bus pats 
moderniausias dalykas ką galit 

turėti savo virtuvėje

šiuos patogumus jus galit gauti modemiška
me gaso pečiuje—žėrinčio porcelino su juodais, 
spalvuotais arba sidabro apvedžiojimais; pato
giai naujai įtaisyti viduriai, kepamos dalys ne- 

; rūksta; mažai sunaudoja kuro ir sutaupo kepa- 
; mą mėsą nuo sunykimo; yra kitokių naujų įtai- 
? symų juose, kokių neturi senieji pečiai; turi 

uždegimą ir nereikia naudoti degtukų; lengvai 
nuvalomas iš lauko ir vidaus; turi automatiš
kus kontrolius nustatymui pageidaujamo kar
ščio, jeigu norit.

Pamatykit šiuos naujus gaso pečius šiądien, ir 
patirkit kaip lengvai jus galit įsigyti tokį mo
dernišką, laiką taupantį, darbą taupantį padarą 
savo virtuvei.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

SUPERIOR 
CUT RATE HARDWARE 

6412 Superior Avenue
Geriausia vieta ir prieinamos kainos pirkti 

VISOKIUS GELEŽINIUS PADARGUS — NAMAMS 
REIKMENIS IR INDUS

Kalėdoms Papuošalai — Dovanos — žaislai 
Vaikams reikmenys — Rogutės ir tt.

MAX LEV, Savininkas
Telefonas HEnd. 0833

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namų reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta. 

6401-5 Superior Ave. ENdicott 1695

Kalėdų Dovanos
Specialiai šią savaitę 

moterims ŠILKINIAI housecoats

IR AUKŠČIAU

GUDINA BRIDAL SHOPPE
Bridal and Beauty Shop

6111 St. Clair Ave. HEnd. 6800-
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Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais 
visus savo draugus, rėmėjus ir gimines.

Alekas Banys
Cleveland, Ohio

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI 
Veikalams, Operoms, Operetėms 

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, O. 
David M. Yost, Mgr.

VEIKINU
Visus savo draugus, gimines Amerikoje ir Lietuvoje. 
Taipgi sveikinu Lietuvų, Lietuvius pabėgėlius ir visus 
tuos kurie dirba už Lietuvos išlaisvinimų.

Plumbing & Heating 
Contractors

55TH ST. EN. 3213

H

-4-J-

linkime

/

E W E L E R

Accordion Pamokos

A. NUNN

>7

LIET THE SPIRIT OJE KINDLINESS AND MOSPITAIITT THAT TODA?

GLOWS WITMIN US ALL FIND EVEN GREATER EXPRESSION

AS SEASONS COME AND SEASONS GO THROUGHOUT TOE YEARS.

r-

ir.

Savo draugams ir kaimy
nams Lietuviams 

linkime

GROSERIA1, SALDAINĖS 
CIGARAI, ir tt.

1370 East 66th St.

GERIAUSI LINKĖJIMAI

G. MAJOR

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

BRANGMĘNYS
BRANGMENV PARDUOTUVĖ

Šventėms Dovanų Daiktai
Atliekam laikrodėlių taisymo dar
bų ir turim pilniausį pasirinkimų 
šventėms dovanų, brangmenų ir 
itokių naudingų dalykų.

G. L. Harding
j

7112 Lorain Avenue
WOodbine 3072.

"■„„„„„y

ir kitokių.

Pakeltas Vaistine
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)
~—---------------- S —------------------------------------  - ------

Uždirbk pinigus imdamas čia pia
no accordion pamokas, mano mo
kiniai gauna vietas groti. Pamo
kos pradiniams ir prasilavinu
siems. (3)

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland 
Phone HEnd. 6832

Buketai Vestuvėms — Vainikai Laidotuvėms
HEnd. 8824 6620 St. Clair Ave
iiiiiiiiisiiBiifrfiiiaiBH'itieiiBittiiiiiBiiiiiiitiiiiiitsiitaiittBiitiiiBtiiiiatiiaBiiiiiiiiiaiiteiaaiiiiiatiiiBtiiiii

•J
J. P. KWEDER

ENdicott 5299 1497 Eašt 71sf St'

EZONO LINKĖJIMAI
MANO nuoširdi padėka jums už jūsų gausų 
parėmimų, kuris dikčiai prisidėjo prie mano 

laimėjimo rinkimų.

MARTIN L. O DONNELL, Sheriff
Linkiu Jums

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Visiems musų draugams, rėmėjams ir giminėms 
linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VELICHKA FOOD MARKET
8101 Pulaski Avenue

Linkėjimai visiems musų prieteliams
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Dr. S. T. Thomas-Tamošaitis
(DENTISTAS)

6902 Superior Avenue

I
Sveikinu savo draugus ir pažystamus Lietuvius 

ir linkiu visiems
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir
.-LAIMINGŲ ,NAUJŲ METŲ

Dr. A. J. Kazlauckas
6900 Superior Avenue

Visiems., savo . draugams ir kaimynams

.... .. LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ANSEL ROAD CAFE
> .!ri -I X k/

ias. Nekrašas, Sav.

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime visiems savo draugams ir rėmėjams 

Clevelando Lietuviams

STATE WINDOW SHADES 
VENETIAN BLINDS

»zas Pečiulis, Sav. 1248 East 79th Street

Sveikinimai ir linkėjimai švenčių proga.
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

TREE’S CAFE
ALUS ir DEGTINĖ

Laukit Naujų Metų pas mus. Muzika.
157 East 71st Street. Jonas Sųjevičius, Sav.

Mr. & Mrs. V. Chesna
6710 Superior Ave.

Linkime savo draugams ir giminėms
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Vaclovas ir Marijona Gecevičiai 
(Valgomų, daiktų parduotuvė) 

1202 East 79th Street

D IR V A

Linkiu visiems musų pa
žystamiems ir draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Laukit Naujų Metų 
pas mus

CH. STONIS RESTAURANT
Kazys Stonis, Savininkas 6824 Superior Ave

Sveikinam savo draugus 
ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Užkviečiame pas save

GXMja
i«*“1 -pp n

1

FELIX GAIŽUTIS
Lietuviška Užeiga. 7920 St. Clair Ave.

Sveikinam savo draugus 
ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Užkviečiame pas save 
Naujų Metų Vakarienė

vištiena — 50c.
Muzika — šokiai

PAULS TAVERN
6528 Superior Ave. HEnd. 1901

Linkiu visiems musų pa
žystamiems ir draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Sveikinam savo draugus 
ir linkime .

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Dėkojame už jūsų 
paramų praeityje

HARDWAREJ. C. BLASER -
6933 Superior Avenue

Sveikiname savo draugus 
ir gimines ir linkime 

visiems

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NĄUJŲ METŲ

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

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METU

Linkime visoms musų 
rėmėjoms

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
Matilda Smith, Sav. 7001 Superior Ave.

James A. Slapnik, Jr.
Florist

7

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ZaAt Seuenhf.-Hittih, 
Studied

FRANCES GRDANEC
Lingerie - Hosiery 

Greeting Cards
Lietuvių kaimynystėje.

1513 East 55th St.
HEnd. 3232

Sveikiname visus savo draugus ir kaimynus ir linkim

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PAT S TAVERN
1385 EAST 65th STREET

Petronėlė Jonilienė Yesienė

LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS

JOSEPHINE PERPAR 
and Daughter

Moteriškų ir Kūdikiams 
Reikmenų Parduotuve

Mes specializuojam kūdikių 
ir vaikų dėvėjamais reikme
nimis, krikštynoms ėarėdais.

Moterims Kojinės. (51)
5810 Superior Ave.

GREETS^

BEST
* TO HE

Linkime visiems Lietuviams musų rėmėjams, 
draugams ir kaimynams

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

HELDS FURNITURE
6900 Superior Ave. Priešais Lietuvių Salę.

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

C.
1001

JUOZAS IR ONA BLAŠKEVIČIAI
Valgomų daiktų parduotuvė 1168 East 77th Street

Geriausi linkėjimai 
musų draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

PYTHIAS CAFE
231 E. 156th Street J. Verbela, A. čiųtelč, Sac

Remkit tuos biznierius kurie remią Dirvą

Užlaikom geros rūšies mėsų, 
nieko prasto ir neatsakančio. 

Musų mėsa šviežiausia.

Geras patarnavimas. (4)
8710 Superior Ave.

G Arf ield 4623
2281 LEE ROAD 

FAirmount 4181-82-83
7
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DUOKIME DOVANU 
PABĖGĖLIAMS

MIRIMAI
Lietuvos pabėgėliai,- kaip iš 

Vokietijos ir kitur pranešama, 
labai laukia ir tikisi iš Ame
rikos Lietuvių paramos, bet vis 
nesulaukia. Apie tai skaitykit 
Lietuvos Ministro P. žadeikio 
atsišaukimą ant 3-čio pusi.

Clevelandiečiai, pradėkim sa
vo paramą teikti, kas galit at
neškit ar atsiųskit savo auką.

Dirvos redaktorius Karpius 
skiria tam tisklui $5.00.

Tūlas laikas atgal Alekas 
Banys jau paskyrė penkinę.

Viso aukų yra jau $10.00.
Kas daugiau prisidės? Ko

dėl pirmiau mes buvom duos- 
nųs Lietuvos reikalams, kai 
Lietuva pati gerai stovėjo, o 
dabar atšalom nuo aukojimo 
net į didžiausį skurdą pateku
sių pabėgėliu ir jų kūdikių 
rėmimui?

Dirvon priduotos aukos 
pasiųstos tiesiog į Lietuvos 
siuntinybę, ne jokį fondą.

Duokit savo Kalėdų dovaną 
mielaširdingam darbui!

JUOZAS MANTVILA
Juozas Mantvila, senasis, 63 

m., mirė Gruodžio 10, nuo 637 
E. 125 st. Palaidotas Gruodžio 
13, pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Paliko žmona, 
vaikai, du 
Jonas.

ATVIRAS LAIŠKAS 
ADVOKATĖLIUI 

ELZEI
rašinį

pa-

bus
Pa-

Du Numeriai Paveluos
Sekanti du Dirvos numeriai, 

del Kalėdų ir Naujų Metų die
nų išpuolančių trečiadienį, iš
eis diena vėliau, penktadienį.

DR. VINCO KUDIRKOS 
ja piknikui paėmė Birželio 
Kitos draugijos prašomos 
dieną nerengti.

Dr-
15.
tą

Lietuvos ir Pabaltijo 
Filmos po N. Metų

VI. Mucinskas praneša kad 
jis tikrai atvyks į Clevelandą 
parodyti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Danijos ir 
Švedijos filmas po Naujų Me
tų. Rodymas bus surengtas 
Lietuvių salėje. Pirmą kartą 
Lietuviai turės progą matyti 
gražiose spalvuotose filmose ne 
tik Lietuvą bet ir kaimynines 
šalis.

NAUJŲ METŲ PASI
TIKIMO BALIUS 
GRUODŽIO 31

Visi tik kalba apie tuos link
smus, didelius Dirvos Naujų 
Metų pasitikimo balius, kurių 
visi ir laukia. Salė buna už- 
sigrudus linksmų žmonių. Su
eina, suvažiuoja šimtai Lietu
vių iš Clevelando ir apielinkės. 
O visas tas pasilinksminimas 
Dirvos skaitytojams yra dykai 
— kiekvienas gauna po 1 tikie- 
tą į tą balių, ir daugiau kiek 
reikia gali nusipirkti po 25c.

Tą vakarą prie durų tikietai 
kaštuos 35c ir taksai, todėl pa
tartina pribūti į Dirvos Admi
nistraciją, užsimokėti prenu
meratą, gauti sau 1941 m. ka
lendorių, ir tikietus į balių — 
sau dykai, ir savo šeimai tiek 
tikietų kiek reikia, po 25c.

Tą naktį bus gražus 1941 
metų pastikimo programas ir 
duodama įvairios dovanos.

ir

Įveda Operos Klausy
to Ratelius

Metropolitan Opera Guild prašė 
įvairių miestų organizacijų koope
ruoti platinime geros muzikos, ir 
kad neturtingieji operų mylėtojai 
galėtų jas girdėti.

Tam tikslui parinkta eilė dides
nių miestų knygynų, tarpe jų ir 
Clevelando, kur kiekvienų savaitę, 
šeštadieniais, nuo 1 vai. po pietų, 
kai buna per radio duodama^ Met
ropolitan Operos iš New Yorko. 
gali susirinkti operos mėgėjai ir 
per radio pasiklausyti pilnu rimtu
mu. Prie to protarpiais duodama 
paskaitos apie operą, ir klausyto
jai gauna libretas sekimui operos 
turinio laike jos vaidinimo.

Pasitikit Lietuviškoj
Vietoj — su savo 

Žmonėmis

Sofija, penki 
broliai, Antanas ir

DIDŽIUNIENĖ
14 d., mirė
56 m., po 
nuo 13609 

Palaidota Gruodžio

MARĖ
Gruodžio 

Didžiunienė, 
Lesinskaitė, 
avė. ___
Pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Velionė buvo gi
mus Manooka, Pa.

Liko vyras, Petras. Didgeon 
(Didžiūnas), duktė Anelė D. 
Luiza, broliai: Julius Lesins
imas, Hudson, Pa., Adomas Le- 
sinskas, muzikos profesorius, 
Hammond, Ind., Juozas Lesin- 
skas, Clevelande, ir pusbrolis 
Vincas Urbšaitis.

Laidojime šių abieju 
tarnavo N. A. Wilkelio 
jimo įstaiga.

Mare 
tėvais 
Diana
17 d.

pasi- 
laido-

ROŽĖ DEGESIENĖ
Rožė Degesienė, 59 m., 

rė Lapkričio 24 d. Liko 
dukterys, Marė Armulavičienė 
ir Katrė Kaveckienė, ir sūnūs 
Simas.

Palaidota Kalvarijos kapinė
se Lapkričio 24 d.

Velionė paėjo židonių km., 
Rudžionių p., Alytaus aps. A- 
merikon atvyko 1904 m.

šiuomi dėkoju visiems kurie 
prisidėjo 
vo šermenyse ir

Gėlėms aukojo: 
tine, M. Prady, J. Baltakis, M 
Baltakis, Fechura, 
tis, A. Zinkiewicz, 
“ ~ ;. A.

mi- 
dvi

prie gėlių ir dalyva- 
laidotuvėse:

H. Augus-

F. Kuncai- 
____ ____ „ Zwenis, A. 

Žukas, A. Jesunas, Meskaus- 
kis, Masulonis, Raulūsaitis, C. 
Major, P.
Mesuraitis, Mrs. 
Mi kala j imas.
Mrs. A. 
ris, Stanley 
kus, Graibus 
Della Armul, 
riekis, ir L. - Moterų Atjautos 
Klubas. Corlette, kuris paau
kavo $10.

Mary Armulavičienė.

Augustine, Charles 
Stebulis, Joe 

Mrs. Jozaponis, 
Dill is, Mrs“. E. Skle- 

Rusian, Mrs. Kut- 
Connie Prady, 

Mrs. J. Didžia-

• TRAFIKE Clevelande iki 
šios savaitės pradžios užmuš
ta jau 114 asmenų, tiek kiek 
pernai visą metą. Ar dar iki 
galo metų daug žus, pamaty
sim.

LANKĖSI DETROITE
J ulė Salasevičienė išvažiavo 

keletui dienų į Detroitą pas gi
mines, Vytautą ir Petronėlę 
Gudžiūnus ir kitus. Nuvažia
vo su Petru ir Alvina Luizais 
jų automobiliu, ir pasiliko pa
viešėti Detroite.

Iš Akrono lankėsi K. Baub- 
lis su žmona ir L. Venaitiene. 
Visi yra Dirvos skaitytojai. 
Užsimokėjo už Dirvą, ir p. Ve
naitiene užrašė savo giminie
čiui Vac. Janusui į Brighton, 
Mass., ir Onai Checknis, East 
Chicago, Ind/

SERGA. ST. STEPšYS
Stasys Stepšys susirgo, jau 

septyni menesiai guli miesto 
ligoninėje. Draugai prašomi jį 
atlankyti.

St. Stepšys buvo darbštus 
žmogus, ne tik pats prie savo 
namų dirbdavo liuoslaikiu, bet 
ir kitiems pagelbėdavo. Mėg
sta skaityti laikraščius, per ei
lę motų ima Dirvą ir kitus lai
kraščius. _ .

Sveikiname jį su Kalėdomis 
ir Naujais Metais ir linkime 
pasitaisyti

NAUJA META

Ateina Nauji Metai — š.vmet 
jie bus pasitikti smagiau negu 
kitais metais. Be to, š.vmet 
Nauji Metai bus trečiadienį, 
taigi sutiktuvės bus šiokį va
karą, kuomet bus pilna laisve 
pardavinėti visokius išsigeri- 
mus.

Naujų Metų pasitikimo nak
tį paprastai visi mėgsta išeiti 
kur į pasilinksminimo vietas.

Lietuviai prisiminkit kad to-

kių vietų turi musų vientau
čiai, kur bus šokiai, muzika, 
vakarienės, visoki išsigėrimai. 
Kam eiti į svetimu vietas ir 
savo pinigus leisti kitiems, ei
kit į savo Lietuviškas vietas: 
Lietuviškas Cafes, Night Clubs, 
restaurantus, užeigas, į Lietu
vių Piliečių Klubą, ir į Lietu
vių salę, kur bus didelis Dirvos 
Naujų Metu pasitikimo balius.

Atsiminkit: “Savas pas Sa
vą!”

I ITHUANIAN LITERARY BALTIC AMERICAN SOCIETY NOTE:

TRENDS

Pastebėjau tamstos 
tos gazietėlės nr. 49, Apsidai
rius. Labai gaila kad advoka- 
tėlis rūpinasi ne savo reikalais, 
t. y. Lietuvos valdžia, ir be są
žinės užpuldinėja tokius žmo
nes kurie gelbėjo Lietuvos lai
svę, aukavo savo sunkiai už
dirbtus pinigus, nekurie paau
kavo turtą, gyvastį, kiti į se
natvę turėjo apleisti tėvynę 
Lietuvą, kitur prieglaudos j ie
škoti ir gyvastį gelbėti. O ad
vokatėlis Elzė senai praradęs 
teisybę ir dar padaręs nuosto
lių Lietuvai, užsiima šmeižimu 
Lietuvos veikėjų.

Aš esu buvęs per 10 metų 
Tautos Fondo 22 skyriaus, ir j in Russia, 
3 metus Federacijos 22 sky
riaus (viso 13 metų) pirminio-1 
ku. Dabar sąžiningai peržiurę- ‘ 
jau knygas ir sakau kad advo
katėms nėra nei kiek prisidė
jęs Lietuvai paremti. Kai bu
vo Lietuvos Prezidentu Stul- 
ginskas, šis advokatėlis 
dairęs skolinosi iš Tautos Fon
do centro pinigus mokslui, ir 
baigęs mokslą kuriam garbės 
nedaro, ir po šia? dienai neat
silygino fondui. Skolino ir iš 
katalikiškų draugijų, tas apsi
dairęs, ir per teismą vėliau su
bankrutavo kad nereiktų skolą 
grąžinti. Nekurias vietos ka
talikiškas draugijas jis pradė
jo užpuldinėti vadindamas jas 
“bedieviškomis”, nes jos rei
kalavo skolą grąžint. Taip jis 
atsilygino toms katalikiškoms 
draugijoms (ir vyčių 25 kuo
kai, už parėmimą, ardant jas).

Advokatėlis Elzė gavo Lie
tuvos valdžios vieną bylą ma
no kaimyno Kun. Igno Abro
maičio, kuris mirdamas paliko 
$75,000 turto. Ar atsimeni, 
kaip apsidairęs man pasakojai 
1935 m. Rugsėjo paskutinį pen
ktadieni, vakare, Lietuvių sa
lėje apie tą palikimą? Kaip sa
vo kalbą pakeitei kada artino
si prie musų kitas asmuo? Ir 
Lietuvos atstovybei kitaip nu- 
aiškinai. tą bylą, ir ji liko su- 

Tos bylos teisėjas 
Iš Lietuvos atva- 

Abromaičio sesuo 
ji pas mane buvo 6 

ir gryžo į Lietuvą
i negavus

Continued From a Previous
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fiction 
Vienuolis

apsi-

klaidinta, 
staiga mirė, 
žiąvo Kun. 
Felicija, 
mėnesius, 
nei cento negavus jos brolio 
palikimo; nieko negavo nei jo 
motina, nei brolis, nei seserys. 
Viskas matyt liko svetimiems.

Tamsta dar nori kad ir tave 
Lietuvos valdžia apdovanotų; 
taigi, reikėjo atlikti tą darbą 
teisingai, butum buvęs apdo
vanotas, ir tie mano kaimynai 
kunigo giminės butų atlyginę 
už darbą. O dabar jų ašaros 
tegul krinta ir ant tavęs.

Apsidairęs Elzė užsikabina ir 
ponią Tubelienę, kuri atvyko į 
Ameriką su prakalbomis. Kalbi 
apie kitų klaidas, bet tavęs ne
išgelbės tokie rašinėjimai, 
neatsilyginsi skolas. Kai 
kalbėjo bolševikų atstovas 
nurašei kitaip, o dabar šmeiži 
kai tikri Lietuviai atvyksta į 
Ameriką, žinoma, palei nosies 
ir šaukštas. Kiek gauni nuo 
bolševikų už tai atlyginimo? 
Rodos visai mažai teprimeta.

Buk labiau apsidairęs ir ne- 
sisarmatyk stoti į kritiką, ne 
prisidengus Elzės andaroku, 
bet savo tikru vardu. Prašau 
stoti i kritiką akis į aki.

Aš praleidau savo jaunas 
dienas iš širdies dirbdamas del 
Tėvynės Lietuvos, senatvę gi 
prisieis baigti šioje šalyje, bet 
neperžengdamas Amerikos tie
sas ir toliau gelbėsiu Tėvynę 
Lietuvą ir už ją kalbėsiu kol 
Dievas daleis kalbėti.

Alekas Banys

iki 
čia 
tai

Having begun to write 
even before the war, A. 
appeared after the war as an es
tablished, interestingly original writ
er of fiction.

Vienuolis is a “paysagist”... in 
his very first works, “Kaukazo Le
genda” and “Prakeikti Vienuoliai”, 

j he showed great talent as a por- 
' trayer of nature and natural scenes. 
' He feels nature so thoroughly, he 
glorifies it so, that his nature just 
seems to become some sort of an 
obsession. And it is not surprising, 
Vienuolis is one of the great lovers 

i >f nature. The region of Anykš- 
lai had inspired this feeling in 
Im and the various beautiful places 

... Kuauic, particularly the scenery 
in Caucasia, later the beauty of 
Italy, deepened that feeling. Thus 

i Vienuolis showed his greatness in 
nis combinations of scenic views 
with humanity and in his represen
tations of the glory of nature.

Vienuolis is realistic, lifelike in 
his fiction. It is easy to see that 
characterizations in his novels of 
people he had actually met in life 
are more colorful, more vividly por
trayed. Evidently, like Thomas 
Mann, in order to create a type or 
to portray some phase of life, he 
must necessarily study the actual 
type or that particular phase. His 
best short stories, beautifully ana
lyzing the psyche of the characters 
portrayed, are “Inteligentų Palata” 
and “Paskenduole”.

Vienuolis is lifelike everywhere. 
He likes actualities; he enjoys ob
serving contemporary life lightly, 
humorously.

Even his novel “ Prieš dieną” is 
copied after actuality. Officials who 
accept bribes, the anomalies of the 
city... these characterize the novel. 
His Gerulevičius is a modern hero... 
a cultured man without mural foun
dations who went along the immoral 
road.

It is only in “Kryžkeliai”, an 
historical novel, that Vienuolis has 
strayed frp.m his usual orbit... but 
by strayipg, he showed his talent 
for creating historical characters 
splendidly. His Vytautas the Great 
is not only great but human as 
well. . . . with all the human pas
sions and weaknesses. Vienuolis 
could create this realistic, human 
picture of Vytautas only because 
he viewecL Sstory with a purely ob
jective iwe7'''

J. švaistas has produced three 
collections of short stories: “šilkinė 
suknelė”. “Naujan gyveniman”, and 
“Meilės vardu”. He had advanced 
past the older short story writers 
with his composition and style but 
he is not yet a typical modernist. 
Not having, broken the ties com
pletely with the older generation in 
literature, and not quite having 
grown into the younger ‘generation, 
he is a representative of the tran
sitional period. He likes best to 
portray the corrupt nature of city 
life.

The actual innovators of the mo
dern short story are J. Savickis and 
P. Tarulis. In his “Šventadieno 
Sonetuose” and “Ties aukštu sos
tu”, Savickis renounces the old pen
chant for detailed description of 
everything, presents his represen
tations in sketches, and allows the 
reader to fill in the rest. His style 
and his portrayal of life are just 
.is equally sketchy. The life he 
pictures is that of the city, pre
sented in relief; his style is modern, 
fresh, and down to its very depths, 
individualistic and new. Savickis, 
■ncidentally, has also written the im- 
oressions of his travels into “Tru
putis Afrikos”, and thev were or- 
’ginally, individualistically expres
sed.

Tarulis, in his “Mėlynos kelnės”, 
did not concern himself with the 
size of the short story, its variety 
of contents, or the development of 
Psychological characterizations. He 
took quite ordinary things and pre
sented them in an unusual way. 
Words, forms of expression, and 
style are the things which are im
portant to Tarulis; he fascinates 
the reader with his sentence and

WASHINGTON, D. C. — The 
I Baltic American Society which met 
1 in the ballroom of Hotel 2400 last 
j Sunday, Dec. 8th, seeks to preserve 
, the art of Latvia, Lithuania, and 
i Estonia, now that these nations, 
j after 22 years of liberty, are again 
1 under Russian domination. After 

. , I listening to brief addresses by the
age oi wuius, is something, Lithuanian minister, Povilas Zadei- 
writer should command and | kis> anfj the Latvian minister, Al- 

greatly | fref| gilmanis, members of the so
ciety and their guests heard a pro
grain by the Estonian soprano, 
Oily Kukepuu; the Lithuanian Bari
tone, Bronius Nekrašas, and the 
Finnish pianist, Reino Luomą.

Ladislaus J. Esunas, secretary of 
the society, was decorated with the 
Order of the Three Stars by the 
Latvian Minister in recognition of 
his important services to the cul
ture of the Baltic nations.

Other notables besides the two 
minister of Lithuania and Estonia 
were: Hon. Chas. R. Pusta, former

he
so

thought structure. Moreover, 
moulds his words into sentences 
that the reader is inclined to quote 
the beautiful statements to others. 
This, word-craftsmanship or the art
ful usage of words, i 
every \------ ----
vet it is something only i 
talented, masterful writers do pos-■ 
sess.

K. Inšiura has added much to 
Lithuania’s fiction. Two of his 
works, “Brolio smuiką” and “Užku
rinė Darata”, taken from rural life, 
a life intimately, personally 
ienced evidently, are highly 
in Lithuanian literature.

(To be Continued)
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It is in a true holiday spirit 
this column wishes to extend 
seasons greeting -— to all our read
ers, friends, and backers, A very 
MERRY CHRISTMAS and may old 
Santa Claus be good to you all.

Litts Gain Second Straight
In defeating the Croation five 

last week by the score of 42 to 21, 
our boys made it two victories in 
a row and in both victories doubl
ed the score over their opponents.

This victory over the Croatians 
nlaces our boys in a three-way tie 
for first place. Its the Liths, Serb
ians and Croatians with 2 wins 
and 1 loss apiece.

This winds up the schedule of 
Inter Lodge games for 1940. Due 
to both holidays, Christmas and 
New Year’s coming on Wednesday, 
the games for the next two weeks 
have been called off. Next Inter
Lodge League games will be played 
on the nite of January 8th.
National Bowling Tournamena 

to be Announced Soon
We believe in the old proverb — 

Don t wait until the last day to 
do it.. With this. in. mind the bowl
ing committ'de comprised of Al 
Samolis, Bill Veidą, Elmter Mažeika, 
Alex Visnauskas and your writer, 
are beginning to round out plans 
for the National Lithuanian bowling 
tournament which is to be held here 
some time in May. Immediately 
after the holiday season the dates 
of the tourney will be announced 
in these columns. All Lithuanian 
bowlers are asked to watch this 
paner for this announcement.

We’re out to make this bowling 
tournament the outstanding Lith
uanian athletic event of 1941.

Christmas Party
Every year Christmas parties 

growing in popularity, and 
year is no exception. I” 
churches, etc., all having parties of 
one type or the other for their 
people. Traveling along the line of 
modern trends the faculty of the 
Lithuanian school is also having a 
Christmas Party. The faculty, con
sisting of Mrs. Anna Karpius, Mrs. 
Bronė Tamošaitienė and Mr. Joseph 
Bendler, extend their invitation to 
both pupils and their parents to 
join in the Yule festivities to be 
held at the Goodrich House, this 
Saturday, Dec. 21st.

5 are 
and this 

Shops, offices,

GERAI ŽINOMA 
VIETA

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

Frank

6401
HE. 0465

Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

£=•

¥

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė saldainių 
delikatesų 
mokyklos 
nės ineigos 
riai greta, 
high mokykla, nėra kitu krau
tuvių. Kreiptis tarp 1 ir 2 pc 
pietų, 4915 Turney rd. (Eas' 
105 St. Garfield karas).

cigarų ir 
krautuvė, užlaiko 

reikmenis; savaiti- 
iki $400; 4 kamba- 
nuoma žema; prieš

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, daro gerą bi
zni, randasi teatro budinke 
Garantuojama $90 savaitinic 
pelno. Parsiduoda pigiai, r.črr 
kompeticijos. Kreiptis tik 2 
iki 3 po pietų, 12711 Miles av 
Važiuot Broadway karu. (1)

PARSIDUODA
1-2” Electric Drill

Skambinkit:
HE. 9422

Foreign Minister of Estonia 
Johannes Markus, Estonian i 
ter to Turkey and Hungary. 1 
in attendance were Hon. jod 
Wiley, American Minister to fl 
ia and Latvia, Dr. George W. j 
ing of the 
Harry W.
Aeronautics

Personal 
from Hon.
Finnish Minister, the Hon. j 
nes Kaiv, Estonian Consul Gi 
and the Hon. Owen Norem, a 
can Minister to Lithuania. ’

Dept. of Justice 
Newman of the 
administration.
messages were 
Hjahmar Procope

Muzikos Krautuv
RADIOS, PIANOS, žemos kJ

ACCORDIONŲ ispardavitnj
50 iki 75 nuoš. pigiau. |

Hoedl Music Sto
7412 St. Clair Ave.

*1 A

I!:'
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Visoms savo draugėms ir bendrai Lietuviams linkiu
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

NATALIE KAZEL
6910 Superior Ave. HEnderson 3373

Natalie Kazel-Kazlauskaitė, Sav.
---------------------------

Didelis IšpardavimasDidelis Išpardavimas

KAEĖDTNIŲT DOVAN
NORĖDAMI SUTAUPYTI ATEIKIT j
Sarno Jewelry Krautuvę 

Plačiausias- rinkinis 
RANKINIŲ LAIKRODĖLIŲ • ŽIEDŲ 

• SILVER STALINIŲ SETŲ 
ir daug kitokių graždaikčių

— Duodu ant išsimokėjlmo. — 
Viskas pigiau parduodama negu kitur.

I. J. SAMAS - JEWELER
6704 Superior Ave. HE. 5879 Clevelal

--'Y

L

a&aĮ

PUOŠTI

Ė Langams užtraukti Blindų (Shades)
VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

Ę SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
Ė HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Ss’
iilIlHlllliliinillHllllilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

The Lithuanian Savings 
Loan Ass’n

6712 Superior Ave.

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ i.^UJŲ METŲ

į
Duokit Bevejamas 

Dovanas
LABIAUSIA JIEMS PATIKS!

Matysit kaip greit jis prasišypsos atidaręs jūsų 
dovanos pakelį, kaip bus patenkintas gavęs prak
tišką ir gerai dėvejamą dovaną —

DUOKIT
MARŠKINIUS

Didelis pasirinkimas įvairių mar
ginių ir patinkamų spalvų. 

81.00 iki $2.
PIRŠTINES

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 Middvs 
$1.00 ir $1.50

JAM
SKRYBĖLĖS

vėliausių formų ir spVisų 1 
gražaus darbo, naujausio 

$1.95 ir $2.95
SVETERIAI

Dviejų spalvų, su Zipper pt 
kiu, kišeniais, arba susega 

$2.45
UNION APATINIO

Stori, šilti žieminiai apatj 
baltos arba pilkos spalva 

97c
KELINĖS

Pasirėdymui arba darbui, d 
pasirinkimas visokių štili 

$1.45 iki $4.85
ŠIMTAI KITŲ DALYKŲ tinkamų dovanoms už kaili 
kurios jums patiks. Prie žemų kainų dar mes duodam^ 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. [)YKJ 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakara7010 Superior Ave
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