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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

TARP didžiųjų Ameri
kos darbo organizacijų — 

h. I. O. ir Darbo Federaci
jos — vadų vėl kilo kalbos 
jpie taiką, kai Prez. Roo
sevelt laimėjo rinkimus ir 
įai John L. Lewis, C. I. O. 
raclas, žadėjęs pasitraukti 
s vadovybės jei Roosevelt 
įiimės, jau atsisakė nuo 
vadovybės.

C. I. O. konvencija susi
rinko Atlantic City, N. J. 
fen bus' išrinktas naujas 
J. I. O. vadas. Numaty- 
as kandidatas Myrray at
sisako pirmininkystę pri
tilti.
A. Darbo Federacija su

važiavo į New Orleans. Iš 
en Darbo Federacijos va
las Green pareiškė kad su- 
inka taikytis su C. I. O. ir 
kviečia tos organizacijos 
radus atgal į Federaciją.

DR. MILLIS, paskirtas 
Amerikos Darbo Santikių 
larybą, skelbia kad darbi- 
inkams gali prireikti dir- 
iti po 12 valandų Į dieną, 
(eigų Amerikai reikės la- 
iau šalies gynimą pasku
bti.

3 UŽMUŠTA. Nobel, Ka- 
ladoj, sprogstamų medegų 
Krbtuvėj ištikus sprogimui 
užmušta 3 darbininkai.

Downey, Cal. — Sustrei
kavo Vultee orlaivių dirb
tuvės darbininkai hesusi- 
larus su kompanija del al
fų. Ta kompanija turi už
sakymų orlaiviams už 39 
milijonus dolarių.

FEDERALĖS valdžios 
Įstaigose šiuo laiku tar
nauja 1,023,340 vyrų ir mo- 
erų. Tai yra aukščiausias 
rekordas ką kada buvo. Iš 
u, 451,250 buvo priimta į 
raidiškas įstaigas nuo 1933 
metų, kai New Deal pra
ėjo funkcijuoti.
Kartu su federalės val

džios įstaigose tarnautojų 
įkaičių padaugėjimu pašo
ko skaičiai ir valstijų bei 
ipskričių įstaigose.
Depresijai prasidėjus vi

ii kas tik galėjo pradėjo 
feržtis i valdiškas įstaigas.

PLIENO DARBAI šios 
savaitės pradžioje pasiekė 

nuoš. normalio. Šalies 
lynimo pasiruošimas nuo- 
at didina pareikalavimus 
įvairių plieno gaminių.

FEDERALĖS valdžios 
darbus turinčių dar apie 
-00,000 tarnautojų turės 
Pasidaryti civilinės tarny
bos sistemos darbininkais, 
te politikos delei tuos dar
bus laikyti.
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Vokiečiai Skubinasi Paglemžti Balkanų Valstybes Savo Įtakon
Berlinas, Lapk. 21. — Rumanija įstoja į ąšies są

jungą, pasižadėdama kovoti už Vokiečių ir Italų intere
sus. Taip pat Vengrija sutiko tapti tos sąjungos dali
mi. Tuo budu Vokiečių galybė Balkanuose žymiai pa
didinta.

Hitleris taip pat verčia Bulgariją įsijungti į tų dik
tatūrinių valstybių sąjungą.

Turkija išleido persergėjimą Bulgarijai nesikišti į 
Graikų-Italų karą.

Alenai, Graikija, Lapk. 21. — Graikai vis pasekmin
gai muša Italus užpuolikus, Italų kariuomenė centrali- 
niame Albanijos fronte bėganti taip greitai kad Graikai 
nespėja juos ir pasivyti. Graikams į kalnus nuėjusiems 
maistą pristato orlaiviais, nes nespėja privežti. Visi 
Italai iš Graikijos išstumti, Taipgi sakoma Albanai tūk
stančiais stoja Graikams pagalbon.

Londonas, Anglija. — Vokiečių lėktuvai darė smar
kius užpuolimus: Lapk. 15 d. beveik visai sunaikintas 
Coventry miestas, lėktuvų ir kitų išdirbysčių centras.

Taipgi daryta smarkus atakai Birmingham miesto, 
Londono ir kitų vidurinės Anglijos miestų.

Britai iš savo pusės pakartoja puolimus Hambur
go, Berlino ir kitų industrinių miestų Vokietijoje.

Washington, Lapk. 20. — Kyla sumanymai skirti 
Britanijai didžiausius kreditus Amerikoje kad Anglija 
galėtų pasekmingai nuo Vokiečių apsiginti. Del to, bet
gi, Kongrese kyla karštų ginčų ir prieštaravimų;

RUSIJA APMAL- I Britanijos-Rusijos nepuoli-1 
mo sutartis. Rusijai priža
dėta vieta taikos derybose 
kuomet po karo bus spren
džiama Europos likimas ir 
Anglija žadėjo Rusijai pa
likti Pabaltijo šalis, kurias 
Sovietai užgrobė.

Bet Molotovo vykimas į 
Maskvą šiuos Britų siūly
mus paneigė. Toliau tokių 
sąlygų Anglija nešildys.

AMERIKOJE, 43-se val
stijose, paruošta įstatymas 
kovai su sabotažu, su viso
kiais kenkėjais ir priešais 
šios šalies.

13 BILIJONŲ ŠALIES 
GYNIMUI

REIKALAUS 15 BILI
JONŲ 1941 METAMS

Prez. 
patiekti 
tą 1941 
ims 15 
kurio 
riami šalies gynimo .reika
lams.

Roosevelt ruošiasi 
Kongresui biudže- 
metams, kuris ap- 
bilijonų dolarių, iš 

apie 8 bilijonai ski-

GRAIKIJOJE ereliai už
puola kalnuose skraidan
čius lėktuvus. Mano 
tai kokie paukščiai, jų 
geistini priešai.

VOKIEČIAI VALGYS 
ŠUNIES MĖSĄ

Berlinas. — Vokiečiai iš
leido įsakymą sulyg kurio 
pripažystama tinkama val
gymui mėsa šunų, lapių, 
meškų, ir barsukų. Tas žy
miai padidins Vokietijos 
maisto išteklių. Dabar Vo
kietijos gyventojas gauna 
tik svarą mėsos į savaitę.

kad
ne-

KINAI skelbia jog 
ponija žadanti siūlyti 
nijai taikytis.

17' 
į į

i

Ja- 
Ki-

RUSIJA giriasi turinti 
daugiau submarinų negu 

ukita kuri valstybė. Jeigu 
tie submarinai tokie kaip 
jų tankai, kurie panašus į 
sardinkų dėžutes, mažai iš 
jų naudos.

Berlinas. — Sovietų už
sienių reikalų komisarui 
Molotovui atsilankius pas 
nazių diktatorių, Hitleris 
gražiais žodžiais jį užbovi- 
jo, nieko nepažadėdamas 
duoti ir neleisdamas pasi
imti daugiau kono nors že
mių.

Hitleris pasakė kad Vo
kiečių, Japonų ir Italų su
tartimi tos trys šalys val
dys ir turės savo įtaką To
limuose Rytuose, Azijoje ir 
Afrikoje, o Rusijos intere
sai apsiribos ant to kas li
kę nuo anų. Rusija turės 
savo “dideles ribas” kurio
se ir turi tenkintis. Jeigu 
Rusijai busią duodama kas 
nors kada, tai tik tą kas 
busią atimta iš sumuštos 
Britanijos.

Sovietai matyt laižėsi į 
Turkiją, bet Hitleris nesu
tiko duoti, ir neleis imti 
daugiau Suomį 
kurių kaimynhi

Iš Japonijoj 
Rusijai žadam® 
Indijos, jeigu fl 
ąšies diktątorfB _ . 
bą Britus ’ ’Taigi,
Maskvos carai norėdami ką 
nors pelnyti turi užsidirb
ti, arba stoti į karą prieš 
Angliją ir Ameriką,

Japonai taipgi pagrasino 
Rusijai, jeigu pasirodytų 
jiems koks.- nors pavojus 
iš Rusų pusės Azijoje, Ja-1 
ponija tuoj apšauks Rusi- ’ 
jai karą;

Iš Britų puses buvo pa
siūlyta Rusijai, pirm Mo
lotovo vykimo į Berliną, sitęs.

40 UŽMUŠTA, 
orlaiviais užpuolus 
miestą Aleksadriją, 
ta 40 žmonių.

Italams 
Egipto 
užmuš-

BRITANIJA nori gauti 
iš Amerikos dar 50 senų 
Suv. Valstijų kariškų laivų 
karui prieš Vokietiją.

•••

V. Kongresas iki šiol 
paskyręs tiesioginių ir 

šalies 
> rei- 

13 bilijo-

S, 
yra 
netiesioginių sumų i 
gynimo ir stiprinimo 
kalams viso virš 
nų dolarių.

Šiaip įvairiem 
praeito Kongreso 
priėmė skyrimus 
23 bilijonų dolarių.

reikalams 
posėdžiai 
viso viršviso

ŽUVO 23,830 ŽMO
NIŲ TRAFIKE

Šioje šalyje nuo pradžios 
metų per devynis mėnesius 
automobilių nelaimėse už
mušta ir patys užsimušė 
jau 23,830 žmonių — tai 
yra 7 nuoš. daugiau negu 
per tiek pat laiko 1939 me
tais.

v

IS LIETUVOS

ps ar kitų 
I žemių.
[pusės sako 
[dalis Britų 
l'usija stotų 
Kjši pagal-

VOKIEčIAI ir Italai de
da visas pastangas greitu 
laiku nugalėti Angliją ir 
baigti karą pirmiau negu 
Amerika Įsikištų.

SUV. VALSTIJŲ . Kon
gresas norėjo išsiskirstyti 
prieš Padėkavonės šventę, 
tačiau diduma balsų nutar
ta posėdžiauti, nes yra la
bai svarbių reikalų, ir dar 
gali įvykti netikėtinų rei
kalų, kuriuos Kongresas 
turės, spręsti.IŠ AZIJOS karo ruožo turės, spręsti. ; v

išvykšta apie 2,0001 Anmri■ p... l. — p
BRITŲ pirkimo komisi

ja. pradeda derybas užsa
kymui Amerikoje dar 
000 orlaivių.

kos piliečių, kurie' gryžta į 
šią šalį. Bet dar lieka apie 
10,000 Amerikos piliečių.

AMERIKOJ nekurie ži
novai tikrina kad šiai ša
liai reikės padengti dalį 
Anglijos karo kaštų, jeigu 
norės kad Anglija toliau 
kariautų su Vokietija ir 
laimėtų. Tas, žinoma, pri
klausys kaip ilgai karas už-

' c ',f.

12,-

JAPONIJA pradėjo 
ryti smarkią agitaciją 
vo piliečių tarpe kad ruoš
tųsi kariauti su Amerika. 
Japonai norėdami užgrieb
ti jiems nepriklausančias 
Azijos dalis laukia Ameri- 

i kos įsikišimo.
CTTC.......

■ 111

va-
sa-

30 MILIJONŲ INDIKŲ. 
fe metų kalakutų arba in- 
ftų derlius visoje šalyje 
Pasiekė 30 milijonų, kaip 
paneša Mass. Kolegijos 
'jenas ekonomistas.

Kažin ar tie visi kalaku
tai buvo papjauti ir iškepti 
Mėkavonės dienoje....

Vaizdas iš senosios, tautinės Lietuvos, kas viskas jau ne taip kaip buvo: moderniškame name, kokį matote kairėje viršuje, gyvena arba Sovietų šni
pai arba karininkai, Lietuviai išvyti; ūkės name sugrusta dvi ar trys šeimos ir ūkė, jei didesnė, išdalinta tarp tų šeimų.Ir malūnas jau turi klausyti 
komisarų įsakymų, ir jeigu vėjo nebus ir malūnas negalės dirbti, komisarai gali maluninką bausti kaipo sabotažniką. Lietuvos pakelėse kryžiai griau
nami, išniekinami, apspjaudomi vaikėzų ir žydų, o kitą metą Lietuvos laukai jau neturės tokių vaizdų kaip dešineje apačioj, kur matosi gausus derlius

LIETUVOS Aido vietoje ko
munistai Kaune pradėjo leisti 
Darbo Lietuvą. Dabar ir tas 
vardas pakeistas. Jos vietoje' 
pradėta leisti laikraštis pava
di utis Tarybų Lietuva. šis 
laikraštis skaitysis aukščiau
siosios tarybos oficialiniu or
ganu. Bet ši taryba turės laik
raštį ir Rusų kalba leidžiamą 
dienrašti “Truženik”, kuris 
buvo pradėtas leisti raudonie
siems okupantams atėjus Lie
tuvon. Mat, žydai jau atsisa
ko Lietuviškai skaityti, jiems 
reikia Rusiško organo. ...

•
MAISTO bendrovė, komunis

tų nacionalizuota, praneša kad 
šiais metais žąsys ir antys bus 
perkamos tik gerai nupenėtos. 
Pranešime sakoma kad “šiais 
metais visų rūšių naminius 
paukščius galima eksportuoti 
tik pjautus”. Eksportas, be 
abejo, bus tik Sovietų Rusijon, 
nes okupantai atkirto Lietu
vai visas kitas rinkas. Tikro
vėje Lietuva maitina išalku
sius raudonuosius okupantus 
;r fokius iiaį nedavalgiusius 
Rusijos didmiesčių gyventojus.

faktiškai 
komunistų 

teismų 
“Lietu- 

Sovie- 
paskir-

nėra
Ta- 
at- 

rin- 
pir-

šias 
kad 
nie- 
pa- 
Bet 

pra-

LIETUVOS teismai, kaip ir 
galima buvo laukti, 
perduoti Lietuvos 
partijos žiniai. Visų
prokuratūros pavestos 
vos TSR prokurorui”, 
tų Lietuvos prokuroras 
tas VI. Niunka, kuris ikšiol bu
vo komunistinio oficiozo Tie
sa redaktorius. Niunka 
baigęs jokių teises mokslų, 
sai Niunka buvo liūdnos 
minties “liaudies -seimo” 
kimų vyriausios komisijos
mininkas, kuri sufalsifikavo 
Lietuviu tautos valią ir paskel
bė melagystes apie “rinkimus” 
i seimą, buk balsavę 97 nuoš.

•
RAUDONIEJI skelbia kad 

šymet Lietuvoje bus perdirbta 
250,000 tonų cukrinių runke
liu, iš kurių laukiama 38,000 
tonų cukraus. Skelbdami 
žinias, sovietai giriasi 
“tiek cukraus iki šiol dar 
kad Lietuvoje nebuvo nei 
gaminta nei suvartota”, 
juk žinoma kad cukraus
monė buvo pradėta plėsti ir iš
viso ji Įvesta tik Nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Ir šio 
meto cukriniai runkeliai, ku
rių derlių dabar jie rengiasi 
perdirbti, buvo pasodinti dar 
kai bolševikų Lietuvoje nebu
vo. Tat bolševikai ir čia, kaip 
ir visur, savinasi tik svetimus 
nuopelnus.

LIETUVOS sovietu aukš
čiausios tarybos prezidiumas 
nutarė 148 nubaustiems baus
mes dovanoti, sumažinti arba 
sąlyginai nuo bausmės atleis
ti. Tai tik 148, o kur tūkstan
čiai kitų areštuotų? Kiek su
imta, nubausta, nukankinta ne
paskelbia.

SOVIETŲ Rusijos automo
bilių fabrikas Gorki mieste pa
siuntęs Į Rabaltijos valstybes, 
jų tarpe ir Lietuvą, savo kon
strukcijos sunkiųjų ir lengvų
jų automobilių. Reiškia, turės 
naudotis tik Rusų gaminiais.



*

PITTSBURGH I BALTIMORE, MD.

Karo Reikmenų Užsa
kymai Daugėja

Pa.; tarų poros savaičių bė
giu Pittsburgho srityje dirb
tuvės gavo užsakymų kariuo
menei ir laivynui įvairių reik
menų už 20 milijonų dolarių.

ku- 
ni e-

“LIETUVIŠKAS KABARE
TAS”. Lietuvių Salės Bendro
vė ir Dainos Draugija rengia 
didelę pramogą Lietuvių salė
je, sekmadienį, Lapkričio 24 d. 
Tai bus vakaras su visokiomis 
įvairianybėmis, dainuos Dai
nos Choras, solistai ir grupės, 
šoks čekoslovakų didelis būrys 
šokėjų, kas Lietuviams bus 
naujenybė. Programas prasi
dės 6 vai. vakare.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Rengimo Komisija.

TORONTO LIETUVIAI PASMERKIA 
SOVIETŲ DESPOTIZMĄ

ANTRAS PARAGINI 
MAS LIETUVOS BO
NU TURĖTOJAMS

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Atsidarys Trys 
Dirbtuvės

Trys naujos dirbtuvės 
rios buvo uždarytos per 10
tų pi" dės dirbti apie Sausio 1 
d., kur gaus darbų keletas šim
tų darbininkų.

Tai vis yra 
kos ginklavimo 
bų. Dirbtuvės 
užsakymų ir
kaip tiktai spės 
mus baigti.

DETROIT, MICH.
vaisius Ameri- 
apsaugai dar- 

gauna valdiškų 
pradės darbus 

savo įrengi-

Šelmiam jų Eilės Suma
žėja — Daugiau Dirba
Vyrų, moterų ir vaikų eilės 

kurie priklausė nuo tiesiogi
nės pašalpos, šiuo tarpu žy
miai sumažėjo visoje Pennsyl- 
vaniįoje, kaip praneša valsti
jos šelpimo deptarmentas.

Per savaitę Lapkričio 2 d. 
nuo pašalpų ėmimo pdSitrau- 
l;ė 5724 asmenys, nes jų mai- 

l.tintojai gavo darbus privati- 
:"nėse industrijose. Viso dabar 
x valstijoje iš pašalpų gyvena 
Prpio 401,500 asmenų.

1936 metais Lapkričio mė
nesį iš pašalpų buvo maitina
ma 909,000 asmenų.

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
68-ta kuopa rengia draugišką 
vakarėlį, kuris įvyks šeštadie
nį, Lapkričio 30 d., P. Miltono 
salėje, 2386 24th St. Pradžia 
7:30 vakare. Bus muzika, Už
kandžiai ir išsigėrimo. Prie 
to kiekvienam atsilankiusiam 
svečiui bus duodama knyga $1 
vertės, už įžangą tik 75c. 
rui ir 
kit šią dieną ir atsilankykite, 
tai bus paskutinis šeštadienio 
prieš

vy-
50c. moteriai. Įsitėmy-

adventus.
Rengimo Komisija.

BROOKLYN, N. Y

8 UŽMUŠTA- Lewiston, Pa. 
Automobiliui atsimušus j tro- 
ka ant vieškelio, užmušta 8. as
menys.

GUB. JAMES sumaišė Penn- 
s\ lvanijos piliečiams Padeka- 
vonėš dienos šventę. Roose
velt tą šventę paskelbė Lap
kričio 21, o gubernatorius 
skyrė Lapkričio 28, senu 
pročių.

pa- 
pa-

MIRĖ AŠTUONI. Pittsbur- 
ghe, Salvation Army valgyklo
je pereitą savaitę pavalgydinti 
vargšai apnuodintu maistu, tu
rėjo susirgti, o aštuoni iš jų 
mirė. Jie palaidoti be jokių 
savo giminių ar draugų daly
vavimo, nes visi buvo bena
miai pavargėliai ir klajūnai.

Penki vyrai mirė nuo nuo
dingos degtinės Carnegie mie
stelyje. Jie visi buvo gerai 
įsigėrę Lapkričio 16 d., nuo ko 
ir mirė vienas po kitam dvie
jų dienų bėgyje. I

Sprogimas Dirbtuvėje
Lapkričio 17 d. prie Bridge- 

’ ville ištiko sprogimas chemi
kalų dirbtuvės. Priežastis ne
žinoma. Darbininkų neužmuš
ta.

M3

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos 

specialybė.
Spaustuvės 
Atlieka:

PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijas, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam
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6820 Superior Ave.
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KALBĖJO KONSULAS P. 
DAUŽVARDIS

TORONTO, Ont. — Kanados
1 Lietuvių Tarybos suruoštose 
prakalbose, kuriose įvyko Lap
kričio 2 d., St. Agnes salėje, 
dalyvaujant 400 publikai, vien-

' balsiai priimta rezoliucija pa
smerkianti Sovietų Sąjungos

! imperialistinę 
voje

| jus:
L buvo 

tartį
: ma jai etnografines sienas, 
Įjos amžina sostine, Vilnium;

2. Kadangi Sovietų Sąjun- 
j ga, 1939 metų Spalių 10 dieną
grąsinąnčiai privertė Lietuvą 
ir pasirašė su ja savitarpinio 
apsigynimo sutartį, ir pasiža
dėjo nesikišti į Lietuvos vidu
jinius reikalus;

3. Kadangi pagal šią priver
stiną Lietuvai sutartą Sovietų 
Sąjunga įsisteigė Lietuvoje ka
riškas bazes ir vėliau, remda
mosi Sovietų žvalgybos išpro
vokuotomis priekabėmis, Lie
tuvą 
laužė 
tuva
. 4. 
jiegu 
dė Lietuvos konstitucijai prie
šingus ir suklastuotus rinki
mus, Liepos 14-15 dienomis,

Kadangi neteisėtai ir dikta- 
išrinktas komunistinis 

Liepos 21 d. 1940 m. 
prijungti Lietuvą prie 
Sąjungos;

Kadangi okupantai, So- 
Sąj unga, uždarė visas 

; organizacijas, profesi- 
są jungas, spaudą, įvedė

LIET. AMERIKIEČIŲ SĄJUN
GOS REIKALAIS

Po Philadelphijos tautininkų 
seimo, Brooklyno apielinkėje, iš 
toliau žiūrint, atrodė viskas la
bai ramu. Tačiau taip nebuvo. 
Lietuvių Amerikiečių Tautinin
kų Sąjungos valdyba dirbo pri
ruošiamąjį darbą, ypač labda
rybės fondų reikalais dėjo daug 
pastangų kad tą veiklą' suderi
nus. Vienok pasirodė kad tai 
atlikti šiuo laiku nėra įmanoma. 
Todėl, kad tą veiklą, kuri taip 
labai dabar reikalinga pradėti, 
Tautininkų Tautos Fondas pra
dėjo savo užduotį — vajų, kad 
pradėti kelti pinigų į fondą. Pir
mutinis žingsnis jau padary
tas. Lapkričio 15 vakare įvy
ko keletos vienminčių susirin
kimas užbaigti tūlą jau senai 
pradėtą darbą, ir tame neskąit- 
I ingame susirinkimėlyje suau
kota į Tautos Fondą apie $29.

Tuo pačiu tikslu, Gruodžio 
6 d., nuo 8 vai. vakare, Grand 
Paradise salėje, yra rengiamos 
prakalbos su menišku progra
mų poniai J. Tubelienei. Prie 
jos kalbės ir kiti kalbėtojai, 
paskutinėmis dienomis atvyku
sieji iš Lietuvos. Į šias pra
kalbas turėtu atsilankyti kiek
vienas Lietuvis, čia galės pa
tirti tikrą dabartinį vaizdą mu
sų senos Tėvynės Lietuvos, po 
priespauda šiaurės meškino le
tenos. J. Judrys.

CHICAGO, ILL.

VAKARŲ TAUTINĖ KON
FERENCIJA

Sekmadienį, Lapkričio 17 d., 
Sandaros salėje įvyko vakari
nių valstijų tautinė konferen
cija aptarimui Lietuvai gelbė
ti reikalų. Dalyvavo apie 30 
delegatų, apie 15 iš toliau, o 
kiti vietiniai.

Konferenciją atidarė Sanda
ros rcdakto.rius M. Vąidyla, ir 
jis buvo išrinktas konferenci
jos pirmininku. Sekretoriaus 
pareigoms išrinktas M. Kaspa
raitis iš Racine, Wis.

Pirmininkai pakvietė iš Lie
tuvos atvykusį p. Misnrevičių 
apsakyti dalyviams Lietuvos 
įvykius, ką jis ir padarė, nuo
dugniai nušviesdamas dalyką.

Po plataus apkalbėjimo rei
kalu, nutarta tverti vakarų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas. Priimta rezoliucija 
vidurinės tautinės srovės san- 
tikių bendrinimųi ir kiek gali
ma vakarų ir rytų veikėju iš
vien veikimui. Rep,

ir tokios
agresiją Lietu- 
agresijos rėmė-

Kadangi 
padarius 
1920 metais,

Sovietų Sąjunga 
su Lietuva su- 

pripažinda- 
su

priekabėmis, 
okupavo ir tuo budu su- 
visas padarytas su Lie- 

sii tartis;
Kadangi Sovietų Sąjunga 
privertė Lietuvą, prave-

WORCESTER, Mass. — čia 
susitvėrė Amerikos Lietuvių 

Naujosios Anglijos Spaudos ir 
Propagandos komitetas, apgy- 

! nimui Amerikos Lietuvių nuo 
Maskvos apmokamų agentų, 

j kurie suvedžioja musų visuo
menę.

• CHICAGO, Ill. — L. Laurai
tis, Dr. A. Lauraičio supus,

išvyko į Pensecola, 
lesnėms 
Jis yra 
Universitetą ir jau yra plau
kiojęs; Amerikos didžiaisiais 
karo laivais.

—Lietuvių valdoma, B. Ka- 
i zanausko vadovaujapia Sįmano 
Daukanto Federal Savings and 
Loan Draugija pakeista į Mu
tual Federal Savings and Loan 

į Ass’11. Ta įstaiga jau išaugo 
į milijoninę.

. I
• BUENOS AIRES, Argentina. 

Rugsėjo 15 d. Jose Verdi sa
lėje buvo paminėjimas Tąutos 
Švei tės, priimant svečius tik 
ką atvykusius iš šiaurinės A- 
merikos, Kun. J. Jakaitį ir br. 
St. Vaičaitį.
• ELIZABETH, N. J. 

zikas J. Žilevičius
išleisti “Amerikos 
Muzikos Garsuose”, 
su gausiu aprašymu Amerikos 
Lietuvių nuopelnų muzikoje.
« SAO PAULO, Brazilija. — 

Seserų Pranciškiečių veda
ma Lietuvių mokykla gyvuo

ja du metai ir turi daugiau 
150 mokinių.
• MONTEVIDEO, Urugvajus. 

Antanas Kvederas, 19 metų
amžiaus, kirvio smūgiais 
lojo savo tėvą, nuo ko jis ir 

laiškais '(atskirai nuo pra- mirė.
i • PITTSBURGH, Pa. — Lie

tuvių Mokslo Draugija Spa
lių 13 d. susirinkime tarp kitų 
dalykų nutarė neduoti L.M.D. 
sales jokiems komunistų pa
rengimams: ne tik prakalboms 
bet ir jų koncertams, baliams 
ir kt., nežiūrint kokiais vardais 
jie nesidangstytų.

Taip pat ir kitos didelės sa
lės, Lietuvių Piliečių Draugi
jos, komunistai negali gauti 
savo parengimams.

—Prie namų parėjusį Juozą 
Baltrušaitį užpuolė plėšikai 
žiauriai apdaužę apvogė.

UŽREG1STRUOKIT SAVO 
EONUS

Lietuvos Pasiuntinybė savo 
laiku buvo pranešus kad Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų ir 
kuponų išpirkimas nutruko del 
negavimo tam tikslui kreditų 
iš Rusais okupuotos Lietuvos.' 
Lietuvos Pasiuntinybė tam ti
kslui pinigų ir dabar nesitiki, 
tačiau norėtų žinoti kokioje su
moje, kokių numerių bonai ir 
kiek kuponų tebėra pas žmones 
Amerikoje dar neapmokėtų.

Todėl šiuomi L. L. P. bonų 
ir kuponų savininkai yra pra
šomi paprastais laiškais ir at
virutėmis pranešti:

1.
2

‘toriškai 
seimas 
nutarė 
Sovietų

6. j 
vietų 
laisvas 
nes sąjungas, spaudą, 
ant užsienio laiškų ir spaudos 
bjaurią cenzūrą, įvedė Stacha- 
novo skubotumo sistemą dar
bininkų išnaudojimui, leidžia 
komisarams legaliai vogti ir 
piešti ūkininkų ir darbininkų 
turtą (baldus, radijas, ir tt.), 
be teismo žudo, kalėjimuose 
kemša ir deportuoja geriausius 
Lietuvos sūnūs ir dukteris į 
gilumą Rusijos;

7. Kadangi vietos laikraštis, 
leidžiamas ir redaguojamas ne
legalus Kanados komu n i s t ų 
partijos žmonių, Liaudies Bal
sas, pilnai užgiria Sovietų Ru
sijos vykdomą terorą Lietuvo
je, skelbia kad Sovietų Rusijos 
pravesti sufalsifikuoti rinki
mai Lietuvoje buvo demokrati- 
škesni negu Kanados rinkimai,

Atsižvelgiant į visa tai, te
būna nutarta:

Toronto ir apielinkių Lietu
viai, Kanados ir Lietuvos my
lėtojai, ištikimi Kanados pilie
čiai, protestuojame ir pasmer
kiame grynai imperiali s t i n į 
grobonišką Sovietų Rusijos -žy
gį prieš mažą ir niekuo nekal
tą, taiką mylinčią Lietuvą;

Griežtai pasmerkiame Lietu
vos komuųistų partiją, kaipo 
Rusijos žvalgybos agentūrą, 
ifcuri 
vi k u 
nė j a 
joms

žvalgybos 
šiądien organizuoja išda- 
ir šnipų būrius ir išdavi- 
Maskvos teroristų gau- 
mųsų brolius ir seseris.

N epripažy stam komunistinio 
ir raudonojo diktato- 

Osipo Stalino “konstitu- 
Li et u vai.

Pasmerkiame Liaudies Bal
są, jo leidėjus Maskvos agen
tus Kanados ir Lietuvos ne- 

Į prį< telius, bjauraus smurto ir 
; Sovietų diktatūros rėmėjus, 
į ku.i ie siuntė melagingus ir su- 
į kla luotus telegramus Palec
kiui, buk Toronto ir Kanados 
Lietuviai stoja už kruviną te
rorą Lietuvoje; taipgi už skel
biu ą kad Sovietų diktatoriški 
rinkikai buvo demokratiškes- 

j ni už Kanados 
| kimus.

Pareiškiame 
nuo šio laiko palaikys Liaudies 
Balsą, lankys komunistų paren
gimus nežiūrint kokios draugi
jos vardu tai darytų, bus trak
tuojami kaipo palaikytojai ir 

j rėmėjai komunistinės veiklos 
Į atkreiptos prieš išlaisvinimą 
i Lietuvos ir įsteigimą sovieti- 
į nes santvarkos Kanadoje.

Kanados Lietuvių Taryba.

šeirio 
riai s 
ei jos”

dcmokratiškes-
bile kokius rin-

kad tie kurie

c NEW YORKO Pasaulinės 
: Parodos plote pastatai jau nu- 
, griaujami. Pasiliks visai ma- 
I žai kas. Ta vieta bus pavers
ta miesto parku. Parodą ap- 
ląnkė aipe 45,000,000 
per du metu.

žmonių

Cal., to- 
aviacijos studijoms, 
baigęs Northwestern

Spa-

mėn., Mahanoy

mi- 
Pa. 
mi-
Ci-

Dr. Kazys, mirė
7, Chicagoje. — 

Amerikoje išgy-

Kiek išviso turi bonų; 
Bonų numeriai ir raidės 

(pvd. A12045, B17349) ;
Bendra visų bonų -suma; 
Kurie bonai pratęsti ir 

iki kokių metų;
Ar bonas turi paženklini

mą kad 1935 m. nuošimtis I 
apmokėtas;

6. Kiek prie kiekvieno bono 
turite senų (nuo 1921 iki 
1934 m.) kuponų;
Ar turit naujų (nuo 1936 

m.) kuponų ir nuo kurio 
meto) ;

Kokia visų naujų kupo
nų suma imant iki 1945 
metų.

Tiems kurie atsiliepė į pir
mutinį parapinimą, dabar, ži
noma, atsiliepti del tų pačių 
bonų nereikia.

Be to, Lietuvos Pasiuntiny
bė pataria pranešti jai papras
tais 
nešimo apie L. L. P. bonus) 
kiek (sunŲ^'-Las turi šių val
stybinių (nė? privatinių bend
rovių) vertybės popierių:

a. 1939 Vilniaus paskolos 
lakštų;

b. Lietuvos Vidaus Paskolos 
lakštų.

Prašomas 
sistengti 
jų Metų

Visas 
kuponus

LITHUANIAN LEGATION 
2622—16th St. N. W.

Washington, D. C.

O 
o.

4.

o.

t.

8.

žinias reikia pa- 
suteikti bent iki Nau- 
(1941).

žinias apie bonus ir 
siųskit adresu:

PAVOJUS DARBI
NINKŲ GYVASTIMS

PRIE DARBŲ

1939 metais Suv. Valstijose 
laike darbo žuvo 16,000 darbi
ninkų, be šimtų tūkstančių su
žeistų. Tos mirtys įvyksta ka
syklose, ant geležinkelių, lai- 

; vuose, krautuvėse ir dirbtuvė- 
! se.

Vienas specialistas apskai
čiuoja kad pradėjus skubiai 
šalies gynimo paruošimo dar- 

j bus, jeigu neims imtasi dides- 
1 nių apsaugojimo ir atsargos 
priemonių, darbuose žus net 
48,000 darbiniųkų metuose.

d

KIEK C. I. O. TURI
NARIŲ

— Mu- 
ruošiasi: 

Lietuviai 
veikalą Į

suža-,

ir

DAYTON, OHIO

»SUV. VALSTIJŲ 
trumpu laiku perkama 19,000 
arklių. Nors miestuose arkliai 
beveik išnykę, kariuomenei jio 
dar reikalingi. Desėtkus tuk-1 
Staučių arklių jau dabar armi
ja naudoja.

armijai J

Štai kaip stovi Amerikos dar
bininkų unijos narių skaičiais, 
apskritai imant:

Angliakasių
Automobilių
Audėjų
Plieno darb.
Rubsiuvių
Elektros, radio 

mašinų 
sandėlių ir 

patarnautojų
Kojinių
Šios visos unijos

vystė j e ar įtakoje CIO.
Keli milijonai yra dar glo

boje Amerikos Darbo Federa
cijos.

apie
apie

600,000
400,000
300,000
300,000
260,000

ir
J 60,000

89,000
80,000 

yra vado-

ŽEMAITIS Kazys, mirė Spa
lių 14, Worcester, Mass.

ASTRAUSKAS P., 69 m., mi
rė Spalių 4, Rumford, Me.— 
Raseinių ap. Amerikoje iš
gyveno 43 metus.

SEILIUTĖ Marytė, mirė 
lių 23, Wyoming, Pa.

PATALONIENĖ Marcelė, 
rė Spalių m., Plymouth, 

MECE JUN AITE Kristina, 
rė Spalių 
ty, Pa.

KLIAUGA,
Lapkričio 
Biržų par.
veno 40 metų.

JANUŠAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 7, Chicagoje.— 
Lukšių par., Klevynių km. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

LIUTVINAS Jokūbas, mirė 24 
Spalių, Waukegan, Ill.

RENTAUSKIENĖ Juzė (Stan- 
kaitė), pusamžė, mirė Lapk.
1, Chicagoje. — Vilniaus g., 
Ratničios par., Narevu km. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

STRAZDAS Vincas, 57 metų, 
mirė Lapkr. 6, Worcester, 
Mass.

R A VIEN Ė Agnieška, mirė Spa
lių mėn., Shamokin, Pa.

BAGDŽIUNAS Aleksandras,
58 m., mirė Spalių 25, Det
roit, Mich.

KISIELIUS Jonas, 16 m., , mi
rė Spalių 30, Pringle, Pa.

ULEVIČIUS Karolis, mirė 31 
Spalių, Plymouth,

URBANAVIČIENĖ
Spalių 28, Dalias,

ŽEKONIS Viktoras, 
mirė Spalių 30 d., 
Pa.

VARNAGIRIS Juozas, mirė 30g
Spalių, Wyoming, Pa.

BURNECKAITĖ Mildred, mirė 
Spalių 31, Wilkes-Barre, Pa.

S.KAČUS Antanas, mirė Lapk. 
4, Pittston, Pa.

BUTKIENĖ Marė, 34 metų, 
Spalių 14, Braddock, Pa.

. STANKŪNAS Petras, mirė 25 
Rugjpūčio, Savage, Md.

MORKŪNAS Jonas, mirė Spa
lių 6, Wilmerding, Pa.

ČESONIENĖ Karolina, mirė 
Spalių 16, W. Hazleton, Pa.

PALUBINSKIENĖ Teresė, 46 
metų, mirė Lapkr. 4, Brook
lyn, N. Y.

SPRANAITIS Kastantas, mirė 
Lapkričio 2, Paterson, N. J.

KURTINAITIENĖ Veronika, 
48 metų, mirė Spalių 30 d., 
Great Neck, N. Y.

ČYŽIUS 'Jonas, 43 metų, mirė 
Lapkr. 3, So. Boston, Mass. 
— Daugų par. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

LAURINAITIS Antanas, mirė 
Lapkr. 2, Waterbury, Conn.

A.FRAČINSKAS Simanas, 93 
metų, mirė Lapkr. 2, Maha
noy City, Pa. — Kalvarijos 
p., Kazlų k-. Amerikoje iš
gyveno 60 metų.

VIRBALIS Augustas, pusam
žis, mirė Spalių 26 d., Chi
cagoje. — Ukmergės apsk., 
želvos par., Kazliškių km. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

Pa.
S., mirė 
Pa.
54 metų, 

Plymouth,

STARKUS Motiejus, mirė 241
Spalių, Brooklyn, N. Y.

LAPUKAS Jomis, mirė Rugs I 
3, Lewiston, Me. — Kuršėnų I 
par.

GEDMINSKAITĖ Adelė, 17 
metų, mirė Lapkričio 4 t| I 
So. Boston, Mass.

MATUSEVIČIUS Kastantas, 
mirė Spalių 31, Baltimore I 
Md.

STANKIENĖ Marė (Riebaus- 
kaitė), 45 metų, mirė Spaliu 
31, Brooklyn, N. Y.

JAPŠAS Juozas, mirė Spaliu 
29, Freehold, N. J.

MATKEVIČIUS Vytautas, vi
duramžis, mirė Spalių 31 d 
Chicagoje. — Švenčionių ap. 
Vydiškių par., Čebatoriškių 
k. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

MASTAUSKIENĖ M., mirė 
Spalių mėn., Frackville, pa

KALINAUSKAS Kajetonas, 
71 metų, mirė Spalių 28 d.
So. Boston, Mass. — Ylakiil 
par. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

ARMALIENĖ Bronė (Slankiui 
t ė), 38 metų, mirė Spalių 2M 
d., Chicagoje. — Raseinitl 
ap., Jurbarko par. Amerij 
koje išgyveno 37 metus, I

GLEMŽA Antanas, 37 metui 
„ mirė Spalių 5, Indiana Hari 

bor, Ind.
BITIS Simanas, 76 metų, mil 

rė Spalių 21, Waukegan, 111 
NEVEDOMSKIENĖ Stefanijl 

(Vasilkaitė), pusamžė, mirl 
Spalių 28 d., Chicagoje. -1

Telšių ap., Navarėnų p., Nei
1 rimdainių k. Amerikoje išl
- gyveno 27 metus.

LEKNERIENĖ Uršulė, mirl 
’ Lapkr. 1, Girardville, Pa. I

SA'PONIENĖ Elzbieta, mirl
Spalių 31, Minersville, Pa.

M ASILIONIENĖ Mare i j o n J 
(Vakulskaitė), pusamže, mil 
rė Spalių 26, Chicagoje. -I 
Panevėžio ap., Subačiaus p.l 
Papilės k. Amerikoje išgyl 
veno 28 metus.

MALINAUSKIENĖ Stasė (Nul 
tautaitė), 52 metų, mirė Spal 
lių 26, Chicagoje. — Šiau 
lių ap., Kuršėnų par.

KASPERAVIČIUS Kastantas, 
pusamžis, mirė Spalių 30 d.l 
Chicagoje. — Telšių apsk.l 
Alsėdžių par. Amerikoje išl 
gyveno 35 metus.

MUZIKALIšKA FILMĄ. Su 
Lpkricio 21 d. čia pradedama 
rodyti įdomi muzikalinė filmą, 
vardu ‘‘Dainos Karalius ir Ka
raliene”, kurioje vaidina pra
garsėję dainininkai, Jeanette 
MąųDonald ir Nelson Eddy. 
Rodymas bus Loews teatre, 
per ištisą savaitę. Lietuviams 
dainos mylėtojams patartina 
šį veikalą matyti.

DIRVOS SKAITYTOJAMS. 
Visi senieji Dirvos skaitytojai 
užsimokėdami $2.00 už visą 
metą, per Dirvos atstovą J. A. 
Urboną, gausit dovanų po gra
žų sieninį 1941 metų kalendo
rių. Per Urboną gali užsira
šyti ir nauji skaitytojai.

D. Rep.

«BANANAI nėra toks senai 
žinomas dalykas Amerikoje: į 
Suv. Valstijas bananai pirmą 
kartą buvo importuoti 1867 m.

SKAITYKIT
VIENYBĘ
® VIENYBĖ — seniausias 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina metams $2.50.

Pamatymui dykai.

vienybe
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir

AKINIAI
galima gauti pas

D RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

SKAITYKIT
ir GARSINKITES

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

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

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

.Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susi vieni j imas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau- 
v a TT?a° VW’ >u«. žinomas kaipo S.L.A. TREČIA^
V AJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pi‘i- 
s įrašyti prie. SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
uz sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
A^Tį^stantis gaus graži^ dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $1- 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 

jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie ąpdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo. Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

S.L.A. SEKRETORIUS
307 W. 30th Street New York, N. Y.



o 1 111111 "* i—

SPRAGILAS

Be

DIRVA

GERB. SPRAGILAS APIE 
RAUDONŲJŲ “ROJŲ” 

LIETUVOJE
Galvočiai ir mokslinčiai 

sako: istorija pasikartoja, 
nestovi: viskas keičiasi ir 
sukasi ir verčiasi.

Taip jau turbut palikta 
nuo gerb. Adomo ir Jievos 
laikų. Kaip šventas / raš
tas sako, Adomas ir Jieva 
rojuje smagiai gyveno, bu
vo pavalgę ir sotus, ir ne
reikėjo nei verpti nei aus
ti, ir oras buvo šiltas kad 
nereikėjo nei rūbų dėvėti, 
užteko naujų mada įvesti 
nusiskinant nuo kito me
džio kitokį lapą.

Ale taip stojo kad Ado
mas ir Jieva rojaus nete
ko: jie buvo išvyti iš rojaus 
ir turėjo pažinti procią ar
to jaus. ...

Tai dabar aš papasako
siu jums kad Lietuvoje tu
rėjo tikrą rojų ir linksmą 
gyvenimą tie kurie Lietu
vą valdė po tos garsios 17 
dienos Gruodžio revoliuci
jos. Jie visko turėjo, nie
ko jiems netruko, ir nerei
kėjo nei verpti nei austi, 
viską galėjo pirktinį gauti, 
ir dėvėjo puošniai ir ;gra-1 
žiai, o valgė sočiai ko tik 
norėjo — netruko nei ba
nanų, nei apelsinų, nei pa- 
migranatų.

Ale istorija ant vietos 
nestovi: tas rojiškas gyve
nimas turėjo pasibaigti.

Ir dabar Lietuvoje valdo 
tie kurie kalėjimuose sėdė
jo, kuriuos Amerikos Lie
tuviški cicilikai Susivieniji
mo Tautiškų Centų Fondo 
dolariais penėjo.

O kalėjimuose atsisėdo 
tie kurie valdė ir gražiai 
gyveno.

Ir dar kitas istorijos la
pas atsivertė: Lietuva, bu
vus carų nelaisvėje, buvo 
atsilaisvinus, ale istorija 
vėl pasikartojo ir Lietuva 
pateko į kitų, raudonų, Ru- 
sų carų nelaisvę.

Tie kurie kalėjimuose sė
dėjo, karšinti, penėti ir ne
likviduoti — visoki Žydai 
ir žydberniai ir burliokai, 
dabar Lietuvos ponais ta
po.

Tas kas buvo tavo — da
bar ne tavo: viskas,, ir.na
mai, ir ūkės, ir pinigai., ir 
pati, ir vaikai, ir indai ir 
galvijai priklauso “valsty
bei”, arba, kitaip sakant, 
mažai gaujai niekšų, kurie 
pasidarė sau rojų iš Lietu
vos žmonių truso ir vargo.

Žymią vietą dabar už
ėmė Žydai, kurie Lietuvo
je pergerai turėjo ir. džiau
gėsi Lietuvių hiielaširdyste 
ir pakanta kada kitur juos 
skerdė, korė, skandino ir 
smaugė.

Dabar Lietuvoje įstaty
mai nereikalingi — visas 
kraštas puikiai valdomas 
komisarų įsakymais:

Vienas komisaras įsako 
žmonėms neskerst kiaulės,

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

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

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

ar veršio, ar avies, ar ne- 
kirst vištai galvos — ir jei 
kas neklauso tam pačiam 
reiks likti be galvos;

Kitas komisaras įsako 
viską atiduoti jiems ir -tu
ri but išpildyta, o ar žmo
gus turės ką valgyt — ne
svarbu.

Kitas komisaras įsako 
spekuliantams nepardavinė
ti nieko niekam, del to kad 
viskas jau iš jų atimta ir 
nieko neturi.

Kitas komisaras įsako tė
vams atiduoti savo vaikus 
į komsomolcų barakus, kur 
jie mokinami nekęsti savo 
tėvų, savo tautos ir visko 
kas nėra raudona.

Dar kiti komisarai ran- 
kiojasi kurio vyro žmonos 
geriau jiems patinka, ir jų 
vyrus naktį areštuoja ir iš
gabena kaipo “sabotažnin- 
kus” ir “liaudies valdžios 
priešus”.

Ir taip, sakau, Lietuva 
valdoma ir tvarkoma rojiš
kai — taip kaip komisa
rams patinka ir kaip jų 
apsvaigusis upas diktuoja.

Ale vėl pasakysiu jums 
kad istorija pasikartoja — 
neužilga gali vėl atsiversti 
kitas lapas, ir tada ateis 
graudžios dienos Žydams 
ir žydberniams ir kacapams 
ir jų pakalikams.

Žydai tada jau nesinau
dos Lietuvių geraširdingu- 
mu, sulauks jie gal dides
nių “likvidacijų” negu per 
jų “neštines” — ir Lietu
viai apsivalys tų parkų ir 
cholerų.

Lietuvai vėl prašvis lai
svė ir tikriems Lietuviams 
ateis geresnės dienos.

Visiems niekadėjams iš
muša atkeršto valanda .— 
neapsilenks nuo to ir Lie
tuvos priešai.

O Maskvos raudonsku- 
riai, kurie per du desėtkus 
metų pajiegė tik prigavys- 
te paimti tris mažas savo 
kaimynes, susilauks sau 
Liciperio, kuris jau dabar 
apsupo visą Meškino Ka
ralystę ir žiuri kada ir ku
rion vieton geriausia butų 
tam žvėriui smogti.

Tada džiaugsis geri Lie
tuviai, o dantimis grieš vi
si išgamos ir patrakėliai 
svetimų garbintojai ir če- 
batlaižiai.

Del to kad istorija ant 
vietos nestovi — vir keičia
si, mainosi, verčiasi.

DARBAI VYRAMS
VIRŠ 40 METŲ 

AMŽIAUS

Vyrai sulaukę virš 40 metų 
ir negalėdami gauti darbo vėl 
sugryš į savo vertę delei Ame
rikos plataus apsigynimo pasi
ruošimo programo.

Tų industrijų ir įstaigų ve
dėjai kur buvo nusistatyta ne
imti į darbą naujus vyrus per
ėjusius 40 metų amžiaus, da
bar dėmėsis atkreipiamas į tą 
didelį rezervuarą tinkamų vy
rų darbams dirbtuvėse ir įstai
gų vedimui, ir tos darbavietės 
raginamos nenusiminti kad iš 
jų bus paimta jauni vyrai ka
riuomenės tarnybai. Jų vie
tos bus lengvai galima užpil
dyti vyrais tarp 40 ir 50 me
tų amžiaus, nors ir laikinai.

Vyrai senesnio amžiaus yra 
pastovesni ir geriau patyrę, to
dėl jie darbui tinkamesni negu 
jauni.

Neėmimas į darbus vyrų po 
40 metų amžiaus paėjo dau
giausia nuo industrijų vadų su
tarimo laikytis kad senyvesni 
vyrai nėra tokie smarkus ir 
sumanus kaip jaunieji. Bet už 
to slepiasi kitas tikslas: atsi- 
krantant iš darbų senesnius su 
šeimynomis vyrus, kuriems 
reikia .brangiau mokėti, į dar
bus pastatys jaunus, ir naujai 
atėjusius dirbti už pusdyke.

Tai yra daugiausia likučiai 
iš Hoover’o laikų, kada darb
daviai elgėsi su darbininkais 
kaip norėdami. Darb.

JŪSŲ SVEIKATA

PRIETARŲ PALIESTI DANTYS
Rašo DR. G. I. BLOŽIS.

Prietarų blėdis žymiai nyk
sta, civilizacijai plečiantis, vie
nok visai nepranyksta, ir jų 
liekanos vis veikia, tik vienur 
daugiau, kitur mažiau.

Bendrai imant, daugumoje 
civilizuotame pasaulyje, dantų 
praradimas yra skaitomas kai
po žmogaus nelaimė, ar tai bu
tų iš priežasties asmens apsi
leidimo ar neišvengiamos li
gos. Bet puslaukiniai žmonės 
mano kitaip.

Nekurtose, mažiau civilizuo
tose šalyse (salose), praradi
mas dantų, ypatingai priešaki
nių vieno ar daugiau dantų, 
yra skaitoma religinių pareigų 
atlikimas, arba kai kur yra 
tam tikri papročiai ir skaito
ma atsižymėjimu.

Tie puslaukiniai žmonės turi 
įvairių pobūdžių savo dantų 
darkyti bei gadyti nuo ištrau
kimo jų iki nusmailinimo vir
balo pavidalo; nuo vieno dan
ties iki visų priešakinių viršu
tinių arba apatinių, arba apati
nių ir viršutinių. Tokį keistą 
dantų gadinimą prisilaikant se
novinių papročių prilaiko Indu- 
sų grupės, palaikydamos savo 
protėvių įsitikinimus.

Formosa saloje, kuri netoli 
Japonijos, ten merginos sulau
kusios tam tikro amžiaus turi 
ištraukt du viršutinius prieša
kinius dantis. Salos gyvento
jai aiškina dantų ištraukimą 
sekančiai, buk jie traukia tuos 
dantis kad merginos galėtų 
geriau kvėpuoti, per tą spragą 
gaudamos daugiau oro, ir būna 
stipresnė ir gražiau išauga. 
Tai tik jų vietinis aiškinimas.

Kinijoje, pietvakariuose, tu
ri ypatingą ir visai keistą įpro
tį, kuris yra vadinamas “Ap
griauti vyro namas”. Buk tai 
vyras pažymi businčią savo 
žmoną išmušdamas jai du dan
tis priešakyje. Ir tas turi bū
ti atlikta diena prieš vedybas. 
Tai nieko sau vedybų dovana 
bei atmintis. Bet štai kur dar 
blogiau. Pietinėj Afrikoj jei 
moteris nori pilnai savo vyrą 
patenkinti bei įrodyti kad jį 
tikrai myli, turi pati sau išsi
mušti du viršutinius ir du apa
tinius priešakyje dantis. Tai 
ženklas “tyros meilės”.

Toks žalingas paprotis neap
lenkia ir vyrų. Pas nekurtuos 
Afrikos gyventojus kuomet 
vaikas sulaukia dvylikos metų 
jis jau skaitoma pasiekęs su
augusio vyro amžių ir įskaito
mas į vyrus su ypatingais pa
žymėjimais. Pirm negu vai
kas bus priimtas į vyrų eiles 
jis turi duotis sau išmušti du 
priešakinius viršutinius dantis. 
Laike dantų išmušimo “cere
monijų”, ne vien dantų išmu
šėjas bet ir keletas liudytojų 
temija tą vaiką ir jo veido iš
raišką tame momente, ir jei
gu vaikas nesušunka iš skaus
mo bei neparodo veide skaus
mo ženklų, tuomet vaikas lie
ka priimtas į suaugusių vyrų 
tarpą.

štai Australijoje tūlose da
lyse yra toks keistas įprotis: 
vaikas sulaukęs tam tikrų me
tų amžiaus, turi eiti į girią ir 
ten išbūti naktį ir dvi dienas, 
ir girioje būdamas turi išsi
mušti sau keletą dantų, viršu
tinius ir priešakinius, ir dar 
turi parnešti tuos išmuštus 
dantis savo motinai parodyti.

Visgi labai blogai skamba 
Indusų merginai ar moteriai, 
kuomet linksmiausiose savo 
valandose, vedybų dienoje, tu
ri tiek daug skausmo perken
tėti, duodant išmušti savo dan
tis. Ypatingai perlaužtas dan
tis ir paliestas gyvis sudaro 
neišpasakytą skausmą, iki bis- 
kutį apvysta.

Reiškia, Indusai bei kiti pus
laukiniai žmonės savo ir savo 
moterų dantis mažiau teįver- 
tina negu Lietuvos ūkininkai 
savo avių ausis, nes Lietuvos 
ūkininkai tik įkarpo avių au
sis jų sužymėjimui, bet Indu

sai savo moterims išmuša ke
lis dantis.

Kokie keisti tie papročiai ki
tose pasaulio dalyse. Kurie 
skaitomes gyveną civilizuota
me krašte, beveik viską ban
dom palaikyti bei prižiūrėti, 
ypatingai kalbant apie dantis. 
Mes net mažiems vaikams ban
dome palaikyti jų laikinus dan
tis normaliose vietose ir tin
kamą periodą, užtikrinimui jų 
pastovių dantų normalų išsi- 
kalimą ir jų susieiliavimą, kas 
pagražina asmens veidą ir dik- 
čiai palengvina virškinimo apa
ratui.

LIETUVOS KONSU
LATAI NAUJOSE

VIETOSE

Lietuviams kurie turi reika
lų su Lietuvos Konsulatais, čia 
pranešame kad abu Konsulatai 
— New Yorko ir Chicagos — 
persikėlė į kitas vietas ir jų 
antrašai yra sekanti:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

41 W. 82 St. New York, N. Y.
Lietuvos Konsulatas

30 N. LaSalle St. Room 601 
Chicago, Ill. '

ATEIVIAI TAMPA
U; S. A. PILIEČIAIS, 

. KITI MIRŠTA

Suv. Valstijose šiuo tarpu 
esama apie 3,200,000 ne-pilie- 
čių svetimšalių. 1930 metais 
jų skaityta 5,650,000. Ateivy- 
bės suvaržymas, ir vienų tapi
mas Amerikos piliečiais, kitų, 
senesnių ateivių mirtis, suma
žino ne-piliečių eiles.

Mirimai tarp ateivių kurie į 
šią šalį atvažiavo iki 1914 me
tų, daugėja. Važiavę į Ameri
ką svetimšaliai prieš 40, 30 ir 
20 metų nyksta.

Suv. Valstijose yra apie 80 
milijonų piliečių 21 metų am
žiaus ir daugiau kurte gali bal
suoti. Bet balsavimuose daly
vauja, svarbiausiuose atsitiki-

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

muose, kaip 1936 metais, apie 
45,000,000. Kiti ta pilietiška 
teise nesinaudoja.

Šymet prezidento rinkimuo
se balsavo virš 48 milijonai — 
už Rooseveltą virš 26 milijo
nai, už Willkie apie 22 milijo
nai.

Reikia pastebėti kad Willkie 
gavęs 22 milijonus balsų ga
vo daug daugiau negu pirmes- 
niais laikais būdavo gauna Re- 
publikonai kandidatai kurie iš-

laimėdavo rinkimus. Būdavo 
prezidento rinkimų kuomet už 
abu kandidatu nepaduota daug 
daugiau negu 25 milijonai bal
sų. šie rinkimai, tokiu budu, 
parodė kaip visuomenė rinki
mų pasekmėmis įdomavosi.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

1941 KALENDORIAI 1941
(įĄf-

Dirvos skaitytojui vienas Kalendorius dovanų
(Pridėkit būtinai 10c persiuntimo kaštams padengti)

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

•
prr

Šie sieniniai kalendoriai po perkant daugiau negu vieną
reikia pridėti po 5c pašto J kaštų persiuntimui iki jusu

_____Mergaitė su Lėle 0jl 
_____ Gražuolė Supasi
_____ Gražuolė su Šuniu

nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiądien.

LIETUVIŠKI KALENDORIAI
_____Darius ir Girėnas
_____Vytauto Prisieka
_____ Vaikučiai ir Povas Į
_____Kalnai ir Ežeras
_____Miestelis tarp kalnų
_____ Gulbės Prude
_____Amerikos1 Vėliava (naujas)
_____ USA. Kongreso Namas 
_____Lietuvos Vėliava (naujas)

____ Ežeras ir Beržai
_____Panelė, Šuo ir Arklys &

_____ Gražuolė su Arkliu

RELIGIŠKI KALENDORIAI .!
_____ Kristus prie Durų
--------Išėjimas iš Grabo
_____ Kristus Alyvų Darže
_____ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus
------- Dabartinis Popiežius
_____ šv. šeima ir Angelai

(Už kalendorius galima siųsti ir pašto ženklais.)

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

ŠIS

Dirvos 25 m. Jubilejinis Vajus
Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo draugui

visam metui
tiems Lietuviams kurie 

Dirvos dar neturi!

PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METŲ

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

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

VYTAUTO PRISIEKA. — šis istoriškas nuotikis, kurį šis vai
zdas perstatų, įvyko Alpio laikais. Alpis, gryžęs į Trakus su 
Kęstučiu, padeda kariauti su priešais. Kryžiuočiai užpuola ir 
išgriauna, sudegina Kauno pilį. Vytautas, jaunas berniokas, 
su buriu Lietuvių karių nuvyksta į Aleksoto kalnus, pažiūrėti 
Kauno sunaikinimo, prisiekia kryžiuočiams atkeršyti kuomet 
suaugs į vyrą.

SIŲSKIT DOLARĮ DABAR

(B čia telpa vienas atvaizdas 
įdomios istorinės apysakos, ir 
viduje šio lakšto rasit daugiau 
vaizdų tos apysakos, “ALPIS, 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTO
JAS”. Tai yra $2.00 vertės 
nauja istorinė apysaka, jeigu 
reiktų ją pirkti knygoje, o Dir
vos skaitytojai ją gaus DY
KAI paskaityti, per Dirvą.

©Šio Dirvos 25 metų jubi- 
jaus proga Dirva duoda paleng
vinimą Amerikos Lietuviams 
darbininkams išsirašyti Dirva 
VISAM METUI tik už $1.0(h 
Bet kadangi šis pasiūlymas yra 
tik trumpam laikui, tiktai iki 
GRUODŽIO 31 d., šių metų, 
taigi laiko jau nedaug tėra, to
dėl naudokitės proga DABAR. 
(Dirvai išsirašyti nereikia lau
kti pradžios metų.)
©Tie kurte Dirvą jau skaitot, 
padarykit nuo savęs KALĖ
DŲ VOVANĄ savo giminėms 
ir draugams gyvenantiems jū
sų mieste arba kitose koloni
jose. Jiems Dirva tikrai pa
tiks, bet gal jie neturi progos 
kitaip su ja susipažinti kaip 
tik per jus. O jums už vieną 
dolarį padaryta jiems dovana 
lankys juos VISUS METUS.
©SENI Dirvos skaitytojai, ku
rie ją gaunat iki šiolei, neno
rėkit pasinaudoti šiuo pasiū
lymu, nes mums nėra galima 
tokį didelį laikraštį už $1.00 
duoti ištisai. Musų dovana 
yra tik naujiems, kurie iki šiol 
dar Dirvos neprenumeruoja.

D
6820 Superior Ave.

I R V A
Cleveland, Ohio
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jVĮASKVOS agentai Lietuviški bolševikai Amerikoje 
visomis pastangomis įrodinėja kaip “puikiai” Lie

tuvoje dabar turi kiekvienas darbininkas ir buvęs beže
mis: atimta iš dvarų (“ponų”) ir iš didelių ūkininkų že
mės, išdalinta tiems kurie neturėjo žemės, ir kiekvienas 
“liaudies” narys dabar, komunistų tikrinimu, turi džiau
gtis. .. .

Bet skaitlinės, gautos iš Lietuvos, parodo ką kitą. 
Nuskriausta 26,784 ūkininkų, apiplėšta jie, nes jų iš tė
vų ir pratėvių turėta žemė atimta, jiems palikta tik po
30 hektarų žemės. Visi tie “gavusieji” žemės, lygiai 
kaip ir tie kurie buvo jos savininkais, dabar neturi savo 
nieko: visa ta žemės skaitosi “kaziona”, ir žmogus turi 
ją tik apdirbti, kaip kumety s apdirbd-avo pono žemę se
nesniais laikais. Nors ir 30 ha (jei kuris turi tiek), bet 
ir ta ne jo.

Tų tikrų “nenaudėlių” kurie turėjo žemes rado tik
31 vienuolyną, 674 parapijas ir 820 dvarų. Bet tie dva
rai didumoje jau buvo mažiukai, po 80 ha žemės, kur 
laisvai dirbo sau po kelioliką darbininkų. Tie darbi
ninkai galėjo dirbti arba eiti kitur, pirktis sau ukes ir 
įsikurti kada pajiegė, arba galėjo eiti į miestą, užsidėti 
biznį, ir tt. ir tt. Dabar tos laisves niekas neturi: kiek
vienas, kaip vergas, kaip baudžiauninkas, griežtai po 
priežiūra komisarų ir šnipų saugojamas ir verčiamas 
dirbti — šnipų, komisarų ir raudonosios armijos maiti
nimui.

Kaip toliau pranešama, žemės “gavo” 70,929 šei
mos, ir jos ten po prievarta turi dirbti, nors ne jų ta že
mė. Dar blogiau tai kad tos “duotos” žemės vidutiniš
kai išeina tik po 5 ha! Kokį gyvenimą ir kokį “rojų” 

' gali turėti tos 70,929 šeimos žino kiekvienas Lietuvis 
kuris su žemės gyvenimu susipažinęs.

Taigi, suubaginta 22,367 ūkininkų kurie geriau ga
lėjo gyventi, ir priverstinai pastatyti skursti ant mažų 
žemės plotų dar 70,929 kitų šeimų.

Bet tas dar tik lašas kibire: juk Lietuvoje yra šim
tai tūkstančių šiaip darbininkų ir smulkių amatininkų, 
kurie žemės negauna. Jie savo darbavietėse turi taip 
pat po prievarta dirbti, be teisės pasišalinti ar pakeisti 
savo darbo vietą. Kitaip sakant, lieka prirakinti kaip 
vergai. Tai kame čia kokia nors “gerovė”, kad Lietu
vos žmonės galėtų džiaugtis ir tenkintis?

Jei paimti ir tą versiją kad “neturėjusieji gavo”, o 
iŠ turėjusiųjų atimta, arba į vietą kelių šimtų nenaudė- 
liij kurie buvo įkalinti už šalies gyvenimo ardymą, dabar 
uždaryti kalėjimuose geri, nekalti žmonės, kurie valsty
bę išauklėjo, šalį pakėlė iš skurdo, — tai labai prastas 
apsimainymas. Prieš tokią tvarką, prieš tokius žmo
nes ir prieš tokį jų protavimą kiekvienas doras, patrio- 
tingas Lietuvis kovos iki galo!

•

TJITLERIO pareiškimas, Lapkričio 8 d., Muniche, kad 
** “Vokietija su savo sąjungininkėmis yra tokia galin
ga kad pajiegs atsilaikyti prieš bent kombinaciją kitų 
valstybių pasaulyje”, ir kad “nėra kitos koalicijos val
stybių kurios galėtų prieš mus atsilaikyti”, yra tiesiogi
nis pagrąsinimas Anglijai ir Amerikai, nes šiuo laiku 
tik Suv. Valstijos ir Britanija tėra likusios kurios suda
ro kombinaciją prieš grasmingą Vokieti j os-I tali jos-Ja- 
ponijos-Rusijos kombinaciją.

Hitleris pasakė kad jis pasiryžęs “nepakeičiamai 
tęsti karą iki visiško laimėjimo”. Tas jo pareiškimas 
daromas tuo laiku kai Roosevelt tapo išrinktas prezi
dentu ir kai Suvienytos Valstijos pareiškė nusistatymą 
remti Britaniją jos kare prieš ąšies jiegas.

Tas prilygsta iššaukimui Amerikos ir Britinijos į 
karą prieš ašies galybę. Tas tik labiau privers Ameri
ką ruoštis ir stiprintis, ir Roosevelt matomai aiškiai nu
mato tam reikalą, nes ginklavimuisi skiria didžiausias 
sumas pinigų šios šalies istorijoje.

Šita padėtimi nori pasinaudoti Sovietų Rusijos val
dovai. Maskvai labai norėtųsi kad laimėtų Britanija, 
nes tas užtikrintų Rusijos čielybę. Bet Maskva neturi 
galimybių pagelbėti Britams, nes Rusija iš visų pusių 
Hitlerio ir jo sąjungininkų apsupta. Maskvos carai te
gali siūlytis Hitleriui su “pagalba”, o ta pagalba^tėra 
tik Sovietų sėdėjimas ramiai susitraukus ir nesikišimas 
į karą.... Taip uždarydamas Rusiją užkampyje, Hit
leris yra pasiryžęs pravesti savo užsimojimą “perorga
nizuoti pasaulį”. Tas perorganizavimas, pirmiausioje 
vietoje, išeis į pražūtį Sovietams, kurie pasirodė išdavi
kais savo sąjungininkų ir godišius neužtarnauto grobio.

•

AMERIKOS didieji milijoniniai laikraščiai — tokie
* kaip New York Times ir eilė kitų, patyrė kad jie 

negali nustatyti publikos opiniją nežiūrint didžiausių sa
vo pastangų. Sakoma kad apie 85 nuoš. Amerikos, spau
dos buvo išėję prieš Rooseveltą ir už Willkie, tačiau jų 
pastangų vaisiai pasirodė — Roosevelt išrinktas.

Amerikos demokratiniame gyvenime, tas parodo, 
reikia ne riksmo, ne piktų norų, ne klastų, bet geros va
lios ir pasišventimo visuomenei tarnauti. Visuomenė 
iš savo pusės moka išskirti pelus nuo grudų.

©

AMERIKOS viešbučių savininkų sąjunga skelbia kad 
** kasmet iš. viešbučių kambarių ir valgyklų svečiai 
išvagia po 10 milijonų dolarių vertės rankšluosčių, už- 
klodžių, šaukštų, peilių ir kitų mažmožių.

Tos sąjungos viršininkas sako, nuomos kambarių 
viešbučiuose galėtų būti žymiai pigesnės jeigu toks vis
ko grobinėjimas pasiliautų. Voginėjimas yra dvejopas: 
vieni svečiai tiesiog vagia tikslu tą ar tą dalyką sau pa
siimti, kiti ima. visokius dalykus sau atminčiai.

•i i”

I

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Musų Nepasiruošimas
Sandaros V. G. rašo: “Vie

nas tik Praamžius žino kaip 
menkai mes pasiruošę idėjiniai, 
organizatyviai ir finansiniai. 
Pešamės tarpusavyje del maž
možių, visur trokštame garbės 
ir pirmenybės, štai, delegaci
joje pas Prezidentą Roosevel- 
tą: laikas važiuot į Baltąjį Na
mą, beliko 15 minutų, o viena 
musų srovė užsikirtus reika
lauja jai, kaip ‘stipriausiai’, pa
vesti vadovybę! Kitas daly
kas: nunešėm Prezidentui do
vanų. Bet kas jas parūpino? 
Ar musų draugijos, klubai, vei
kėjai? Ne — davė Lietuvos 
Konsulatas New Yorke, 
neturįs lėšų išsilaikyti”.

Prabuskite, Lietuviai I

pats

Veltui j Akis Durnus Pučia
Bolševikų Vilnis ir Laisvė 

išsijuosusios juodina Vokieti
jon pabėgusius Lietuvius, va
dindami juos ‘žvalgybininkais’ 
(tai šnipai). Juodina ir dien
raštį Draugą ir kitus musų lai
kraščius, pranešančius žinias 
apie Vokietijos tariamus rei
kalavimus Pabaltijyje iš Sovie
tų Rusijos. Musų bolševikai 
čia galvoja buk Lietuvos ne
priklausomybės gelbėtojai jieš
ką malonių pas Hitlerį.

Už laisvę kovojąs žmogus 
turi teisės j ieškoti pagalbos 
net ir pas velnią. Amerikos 
revoliucijonieriai, kovai prieš 
Anglijos karalių, jieškojo pa
galbos pas Prancūzijos karalių.

Musų kunigaikštis Vytautas 
dusyk pas Vokiečius talkos jie
škojo, Lietuvos laisvę saugoda
mas.

Lietuva laisvę gavo, kada po 
didžiojo karo dvi imperijos su
biro: Rusų ir Vokiečių. Tos 
dvi imperijos dabar susitarė— 
ir Lietuva vėl laisvės neteko. 
Bet jos abi (ar viena) gali vėl 
subirėti.

Musų bolševikų spaudos am- 
čiojimai nublanksta akivaizdo
je Sandaroje paduodamos ži
nios kad Kaune liko vienintelis 
konsulatas — tik Vokiečių. O 
o šis Vokiečiams patariąs ne
bėgti iš Lietuvos.

Nenuostabu kad Stalinas vi
soms Markso barzdoms Mas
kvoj kas rytą meldžiasi ir pra
šo duoti Anglijai pergalę, nes 
tik taip tikisi išlaikyti Rusiją 
čielybėje. Pats bijo nagos 
juodymu Anglijai padėti, nes 
užrūstintų “draugą” Adolfą, 
kurio kareiviai iš Rusų tik 
šelieną padarytų.

Proto

ko-

nu-Tėvynė, 
komunistuose 
Vieną sudaro 

šie

Apsvaiginti ir 
Netekę

SLA. organas, 
rodo kad musų 
yra du skyriai,
komunizmu apsvaigusieji. 
gali atsipeikėti ir išsiblaivyti 
(daugelis jau prasiblaivė). Ki
tame skyriuje delirium tre
mens sergą, šiems pagydymo 
nėra. Apie ideologinę pakan
tą tokiems kalbėti nėra ko, 
nes klausimas eina apie ideo
logijos priedanga žudymą, plė
šimą ir išduodamą 
klausimas reiškia 
musų gyvybę. Čia 
sų nedaroma, čia 
kelias — laukan su 
jais iš musų < 
draugi j ų tarpo 1

Kas skaito komunistinį laik
raštį, kas lanko komunistinį 
parengimą, kas eina į komunis
tines prakalbas tas gelbsti Sta
linui Lietuvoje vykinti “rojų”, 
kur Lietuviški ir Jie-
vos bus apnuoginti ir apiplėš
ti, o paskui amžinai istorijos 
kapuose palaidoti.

tautą — 
eina apie 
kompromi- 
tik vienas 
penktako- 

organizacijų ir

1
Norėjau žemę apkabinti,
Apjuosti spinduliu šventu;
Norėjau sėti skaisčią minti,
Kad brolis broli pažintų.
Norėjau kad nusiblaivintų
Skriauda aptemdintas dangus:
Kad iš kardų ir iš granatų
Kaldintų dalgius, noragus.
Aš klausiau žemę, klausiau dangų, 
Išmetinėjimus dariau —
Ar kai žmogus nužudo žmogų, 
Šiame pasaulyj kam geriau?
Pasriuvus žemė nežinojo
Kodėl krauju ji turi mirkt;
Dangus tik debesiais numojo,
Bejiegiai pasileido verkt....
Skausmai man širdį surakino,
Išnyko viltis ir šviesa;
Krutinę slėgė svoris švino,
Riedėjo iš akių rasa.
Žmonija! — sušukau saw vienas, — 
Dangus ir žemė, nebyliai!
Tada tik baigsis kraujo dienos
Kai išdrąsės tvirti bailiai!

J. S. Galutis.

SAULĖS PEGASAS
(V. Ališas—San Benito Varpai) 
Visas pasaulis žvilgsnyj užgeso. 
Jura — kaip mėlynos akys. 
Pasaga skėlė saulės pegasas — 
Kyla iš putų plaštakės.
Skendo nuskendo du debesėliai 
Už dienų mėlyno sosto....
Kas iš anapus ranką pakėlė, 
Kas marių veidą paglostė?
Suužė vėjai. Gelmėse varpas 
Gaudė vaitojimą kimų....
Užtiesė audra stygas ant arfos — 
Saulės pegasas nurimo.

VYTAUTAS SAPNU REIKŠMĖ
" C-

(Pr. Mašiotas—Apie Lietuvos Senovę)

SUMUŠIMAS KRYŽEIVIŲ. —• LENKAI 
VAGIA VYTAUTUI SIUNČIAMĄ 

KARALIŠKĄ VAINIKĄ

(Tęsinys iš pereito nr.)

PA-

su

VYTAUTAS NORI VAINIKUOTIS 
KARALIUM

Kryžeiviai, matyti, norėjo kad Lietuviai 
Lenkais pradėtų kovą, ir nesijudino iš vietos.
Nesulaukdami užpuolant, tyčiodamiesi iš Jogai
los ir Vytauto, pasiuntė abiem po kalaviją: tur 
but neturit ginklo rankose kad nepradedat, — 
sakė jų pasiuntinis.

Sutvarkęs kariuomenę, Vytautas pirmuti
nis puolė kryžeivius. Kryžeiviai, plienu apsi
kaustę, sugniužino menkai šarvuotus pirmuti
nius Vytauto burius ir privertė juos trauktis. 
Paskui griuvo Lenkus, kurie buvo veik taip pat 
gerai šarvuoti kaip ir kryžeiviai. Bet Vytau
tas urnai sutvarkė savuosius ir vėl puolė kry
žeivius. Tie patys plieno šarvai, kurie padėjo 
kryžeiviams raitiems iš kArto sugniuždinti Vy
tauto pirmasies eiles, tik trukdė juos tolesnėje 
kovoje. Lietuvių ir Lenkų kariuomenės ėmė 
viršų, šoko į kovą pats didysis kryžeivių mis
tras, bet ir jis krito kaip ir kiti. Vakarop kry- 
reivių liko vos nedidelė saujelė, ir ta pati spru
ko iš karo lauko, paliekant tūkstančius vežimų 
visokių valgių, vyno bosų ir. .. . geležinių pan
čių. Pančiais turėjo surakinti suimtus Lietu
vius ir Lenkus kareivius, vynu gi žadėjo patys 
užgerti savo laimėjimą. Kad kariuomenė nepa
sigertų, Vytautas liepė bosus suskaldyti, vynu 
nuplauti kraujus nuo karo lauko.

Po šitos kovos kryžeiviai jau nebegalėjo at
sitaisyti ir ėmė vis silpnyn eiti.

Atgynęs Lietuvos žemes nuo baisiausių 
priešininkų, Vytautas atsidėjęs ėmė tvarkyti 
savo valstybės gyvenimą. Visur jo pilna, vi
sur jis pamato kur kam ko trūksta. Čia kata
likams bažnyčią pastato, čia pravoslavams cer
kvę, čia subaudžia nedorai pasielgusį didžiūną, 
išklauso ir paguodžia menką žmogelį, žydas, 
Karaimas, Totorius — visi jam žmonės ir jų 
skausti neduoda. Liepia tiesti per šalį kelius, 
statyti tiltus, įtaiso Palangoje ir Juodųjų jurų 
pakraštyje uostus, kad Lietuvos turtai paran
kiau butų į svetimas šalis gabenti ir iš kitur 
kas reikia gauti.

Visų Europos valdovų gerbiamas, lankomas, 
Vytautas tik Lenkams vis neįtinka, kad nori 
Lietuvą padaryti laisvą, jų nepriklausomą.

Galingiausias to meto Europos ciesorius- 
imperatorius Zigmundas siūlo Vytautui priim
ti karaliaus vainiką. Lenkai su Jogaila ima at
kalbinėti Vytautą nuo tokio žingsnio. Jogaila, 
Lenkų patariamas, net siūlo atiduosiąs jam Len
kijos sostą
trauksiąs, kad tik Lietuva nepakiltų, 
tas nesutinka, 
kia, jis ir pats 
tik jam rupi kad ir vardu Lietuva nebūtų že
mesnė už Lenkiją.
bės 
trai

pats del senatvės sakosi pasi- 
Vytau- 

Jam pačiam tos garbes nerei- 
už kitus karalius ne menkesnis,

Jis nori kad tiedvi valsty- 
butų surištos tvirtais ryšiais tik viena an- 
lygios būdamos.
Vytautas sutinka priimti karaliaus vaini- 
Sutaria su Zigmundu, paskiria vainikavimo 

Sukviečia Į Trakus aukštų svečių: Jo-
ką. 
dieną, 
gailą, Maskvos ir kitų Rusų žemių kunigaikš
čius, atvyksta Totorių khanas, kryžeivių didy
sis mistras, popiežiaus ir kelių . karalių pasiun
tiniai — visi su savo palydovais ir tarnais.

Iškilmingai priima Vytautas svečius. Kas
dien eina į stalą 700 bosų vyno, midaus, alaus, 
700 jaučių, dusyk tiek avių, po šimtą taurų 
šernų.
ra.
pasiuntinius savo žemėje

Būdamas jaunesnis, 
kitą kelią pasiuntiniams 
Lenkų klastos nelaukė, 
aštuntą dešimtį metų 
rūstinęs, netrukus mirė, nepalikęs po savo gal
vos nei vieno 
tuvos galybė paturėti.

Ilgai dar buvo Lietuvoje savų didžių kuni
gaikščių, bet palengva Lietuva visai susiliejo 
su Lenkija į vieną Valstybę ir kartu paskui pa- 

' teko svetimiems į vergiją.

MANAU jog daugelis žmonių į sapnus neti- 
ki. Bet visgi butų žingeidu žinoti del ko 

jie netiki. Atvirai kalbant reikia prisipažint 
kad ir aš į sapnus netikiu. Ir štai del ko aš ne
tikiu. Mat visi sapnų aiškintojai savo išvadose 
sako kad kultūringi žmonės, esą, sapnams ne
priduoda reikšmės. Suprantama jog dauguma 
iš musų ne tik kad nori pasirodyti bet ir būti 
kultūringais, todėl kaip čia ims ir pasisakys 
kad į sapnus tiki....

Tačiau, mes tikrai nežinom ar tie kurie sa
ko jog kultūringi žmonės į sapnus netiki, kuo
met nors patys sapnuoja. Ir ar jie yra kultū
ringi žmonės ar ne, taip pat nežinom. Kaip ten 
nebūtų su kulturingumu, mes tačiau randame 
net šventuose raštuose aiškinimą sapnų reikš
mės.

Kiti sapnų aiškintojai sako: “Et, apie ką 
dieną mislini, tą nakčia ir sapnuoji”. Bet, at
leiskite man už atvirą išsireiškimą: aš paty
riau iš savo sapnų jog tas netiesa. Ir štai ke
letas pavyzdžių. Apie du mėnesiai prieš atėmi
mą Klaipėdos aš sapnavau jog Hitleris su bū
riais kareivių atėjo į Klaipėdą ir Lietuvius iš
vaikęs (be mušiu) Klaipėdą užvaldė. Betgi aš, 
jei kada aš ką ir manau apie Klaipėdą, tačiau 
niekada nemislijau kad Klaipėda atitektų Vo
kiečiams.

Keletas desėtkų metų atgal, aš sapnavau 
jog nusibasčiau į šiaurinę Ameriką ir vaikščio
jau anglies kasyklose. Kasykloje taip kaip per 
miglas buvo tegalima matyti dideles krūvas 
tamsiai palšų akmenų ir labai nelygias, gruob
lėtas sienas. Na ir už meto laiko po to sapna
vimo tikrenybėje teko bastytis tamsioje anglies 
kasykloje ir.tas gruoblėtas sienas “glamonėti”.

Daugiau: Jei kada sapnuoju jog ore skrai
dau (apie ką net baugu ir kalbėti), tai visada 
turiu piniginius nuostolius. O jei su moterimis 
flirtuoju tai susergu. ■ Bet gi jei sirgdamas sap
nuoju kad su kuo nors rituosi ar mušuosi, ir 
tampu pergalėtoju, tas reiškia pasisekimą.

Berods, kuomet tai, jau nepamenu kokiu 
budu, įsigijau gražią, į bažnytinę panašią, laz
dą. Dar tais laikais, turiu prisipažinti, nelabai 
tepaisiau šlietis prie kultūringųjų būrio, kurie 
netiki į sapnų reikšmę, todėl nukrypau prie sap
nininko, kuris “nulėmė” kad teks pulti po aštria 
disciplinuota valdžia. Na ir po keleto mėnesių 
laiko patekau į Rusijos kariuomenę.

Kaip jus sau norite, į sapnus tikėkit ar ne, 
bet šitie visi mano sapnai kuriuos anksčiau pa
žymėjau tikrai ir iki zet išsipildė arba išsipildo.

Pagalios, man ir vėl prisisapnavo Klaipėda 
(ne Memel). Bet šį sykį Lietuviai iš Vokiečių 
atsiėmė Klaipėdą.

Rodos, esąs kur tai Užkaukazėje, kai išgir
stu vaikus rėkiant: “Ekstra! Ekstra! Lietuva 
atgavo Klaipėdą!” šitą išgirdęs puoliausi prie 
artimiausio vaikiščio ir griebiu laikraštį persi
tikrinimui. Tuo laiku prieina suagęs, nepažys
tamas žmogus, kurio aš greit užklausiu: “Kaip, 
kokiu budu Lietuviai galėjo atsiimt iš Vokiečių 
Klaipėdą?” Jis sakąs: “Mat, Rusija su Vokieti
ja dabar kariauja, tai Lietuviai pasinaudodami 
proga ir apsiėmė Klaipėdą”. Ir tas vyras man 
parodo laikraštyje žemėlapį ir visą Klaipėdos 
Panemunį.

Šio sapno reikšmei persitikrinti matomai 
dar prisieis ilgiau pagyventi. Tai gyvenkime 
patol kol Lietuviai ištikro atsiims savo uostą, 
na tuomet ir šitas mano sapnas išsipildys iki 
raidės. J. S. Sudavas.

J

Bet pasiuntinių su vainiku nėra ir nė- 
Tik štai ateina žinia kad Lenkai sustabdę 

ir atėmę vainiką.... 
Vytautas butų radęs 
atvykti, ir jis tokios 
Bet tuomet jau buvo 

pabaigęs. Didžiai susi-

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

ANGLIšKAILIETUVIšKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

sunaus. Nebuvo kam toliau Lie- Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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A. VAIČIULAITIS

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

(Tęsinys iš pereito nr.)

Jinai paėmė dumples, kaltą aviliams atida
lyti ir atsistojo šalia tėvo, kuris rankoje laikė
■ gelclą, naujai išskaptuotą ir kvepiančią nei tai 
B liepų žiedais, 'nei tai remunėlėmis. Tuo tarpu 
B Izabeliukė nukurė į virtuvę ir skubiai atbėgo 
Bni dubeniu, įdavė jį sesei ir prašė, kad gryžda- 
Bpa atneštų korį: ji neištversianti, ligi sulauks 
B jsos geldos, šita ruoša susidomėjo ir kiti Skau-
■ kilių gyventojai: iš krūmų išlindo vištos ir
■ ^įstojusios karkino — ir jos norėjo sau medaus 
B užsidainuoti. Kieme antys pradėjo šaukti ir
■ pyktauti, kad joms sutrukdė šildytis. Ramiai 
B kriuksėdama ir nudribusį pilvą trukčiodama, jas 
B pabaidė kiaulė, kurią vijosi balti paršiukai; jie 
Bjviegė ir rengėsi žysti persekiodami degląją,
■ liet ji negulė ir nežindė jų, tik įsuko į taką 
I pirkios linkui, murzina, iškėlus šnipą ir apsi- 
I uostydama.

— Jokūbai! — nuskambėjo namuose storas 
Įskaudvilio balsas. — E, Jokūbai, ar girdi!

Bėgčiomis, ilgais skvernais lapatuodamas
■ pasirodė piemuo Jokūbas, ligi akių paskendęs
■ kepurėje, kurią jis smaukė aukštyn.

— Ką liepsit? — klausė jis.
— Ar nematai — varykis...
— Tu rupuž...
— Jokūbai, ką aš tau sakiau! — atsiliepė

■ Skaudvilienė, kuri baigė raišioti vyrui rankoga- 
I litis.

— Viš* negerai ir negerai, — bumbėjo pie- 
H nuo.

Ir tam kerštui, nusivaręs kiaulę į kiemą,
■ taip žybtelėjo botagu per paltis jai, kad toji
■ ivygdama nusirito į žardį, o paršiukai rėkdami 
B lalėjo paskui, žaibuodami savo mažais kulnimis.

Tuojau grįžo ir Jokūbas, o iš virtuvės išlin- 
I io Magdė ir žiurėjo, raudona kaip aguona. Jie 
B nuėjo už pirkios. Tenai sode, medžių ūksmėje, 
I buvo susigūžę aviliai. Pačiame pakraštyje prie 
I žemės linko kelminiai — papilkavę, slėsnus jie 
I ten snaudė toki pasenę, matę daugybę liūčių ir 
B speigų ir štai ligi šiolei išsilaikę. Skaudvilis 
B sakė kad bitės juos labiau mėgstančios negu 
B kitus kuriuos. Iš antro šono, vienas po kito iš- 
I sirikiavę, šiaušėsi aštuoni šiaudiniai aviliai. Ap- 

I sisiautę kulių gūniomis, viršuje surištomis į 
I kuodą, o apačioje išsiskėtusiomis, jie priminė 
I tas devyniomis skrandomis apsivilkusias bobas, 
I storas ir nebijančias nei pusnių nei saulės. Pa- 
I tin gi viduriu tiesėsi eilė rėminių namelių, dar 
I naujų, čia geltonai, čia baltai ar žaliai nudažytų. 
I Kai anie aviliai buvo tartum rustus, susimąstę 
I ar sapnuose pasinėrę, iš šitų tryško giedrumas 
I ir šviesi ramybė, štai pilkoji bitutė išbėga ant 
I laktos, stabtelia akirpirką ir nulekia, kildama į 
I mėlyną dangų pro obelių šakas. Kita, ratuota, 
B su apsunkusiomis kojytėmis gailiai atzvimbia 
I namo, nusileidžia ir kuldena į juodą plyšį. Ir 
I šito jų zvimbimo pilnas oras — jos šaudo ir 
I šaudo čia į laukus, čia atgal, ir rodosi, lyg erd- 
I vėje butų išvartyti skambantys siūlai, kurie 
| zystų ir zvimbtų, lytimi neregimų pirštų.

— Bitė yra Dievo vabalėlis, — galvojo 
I Skaudvilienė, — ir ji miršta lygiai taip kaip 
! žmogus. Atsimenu kai buvau dar maža. ...

Antanas pažvelgė į ją. Taip, ir ji kadaise 
I buvo tokia jauna ir graži kaip Valentina.

— ... .kai buvau dar maža, pasakojo man 
I amžinatilsį mama (duok jai, Viešpatie, dan- 
I gaus karalystę!), kad kartą vagys išplėšė baž- 
I tyčią, pavogė Švenčiausąjį ir išbėrė dvaro lau-
■ kuose, o kieliką, kuris 'buvo iš aukso, nusinešė. 
I Tada bitutės surinko Ostijas į avilį ir nulipdė 
I iš vaško kieliką ir padėjo ten Dievulį.... Ir
■ garbindamos dūzgė šventų giesmių gaida....

— Ir kaip buvo paskui, mama? — nutrau- 
I kė Izabeliukė.

— O žmonės paskui išgirdo bičių giesmes, 
I suprato kas atsitiko, ir pasakė klebonui, kuris 
I iš išgąsčio net buvo susirgęs. Ir su didele pro- 
I tesi j a parnešė švenčiausiąjį į bažnyčią....

Skaudvilis priklaupė ir skleidė šiaudinę gū
nią avilio užpakalyje. Ant laktos išlindo kele
tas bičių, bet nelėkė į laukus, tik klausėsi ir ste
bėjosi kas Čia bus. Šiaudus nužėręs į šalis, ūki
ninkas nelupo avilio’, bet pridėjo ausį prie sie
nos. Tūkstančiai tylių, nesuprantamų ir skar
džių balsų ten ošė ir dūzgė. Ir lyg nyku, lyg 
labai gražu buvo įsiklausius į šitą slaptą, tokį 
gludų gaudesį. Valandėlę jam pasivaideno kad 
ten triūsia ir zurzia visai naujas, dar niekeno 
nepaliestas pasaulis, lyg koks senc^iškas mies
tas ar pilis, apie kurias jam Liek kartų buvo pa

sakojus Valentina, apie kurias ir jis pats raš
tuose skaitė. “Dievo vabalėliai, Dievo vabalė
liai”, mąstė jis, mąstė su meile ir tarsi gailėjo
si kad nori ten briautis ir suardyti siūtos vaš
kinius miestus, dailiai išvedžiotas gatves. Pas
kui paėmė kaltą, atlankstė vinis ir tyliai lupo. 
Pro ausis prazyzė pirmas žvalgas. Skaudvilis 
padūmė avilį ir vėl kopinėjo. Tačiau atskridus 
bitė nirto aplink jį. Tada jis tarė:

— Nebūk tokia pikta....
Jis atplėšė avilį ir vėl pasmilkė. Valenti

na, gindamosi kaž ką nematomą, nubėgo tolyn 
ir atsistojo už Antano.

— Tegu tave pirma nušauja, — truputį 
apsigandus juokavo.

— Gražu ir garbinga už tėvynę mirti, — 
pašaipai tarė jis.

Ištolo, atplėštame avilyje, buvo matyti eilė 
korių, iš viršaus tamsiai rudų, žemyn vis švie
sėjančių, o kairiame šone beveik baltų ir trapių.

— Tame nebus medaus, — sprendė Valen
tina apie baltuosius korius.

— Užtai kiti net varva, — atsiliepė tėvas.
Bitės lakstė žemai po koriais, bėgo ant lak

tos ir apdujusios laipiojo po šiaudus. Smarkes
nės suko aplinkui Skaudvilį, ir viena įsisegė į 
ranką: jisai ramiai nukratė bitę, kuri mirdama 
nupuolė į žolę; toliau Skaudvilis ištraukė gylį 
ir pasiėmė ilgą peilį. Atsargiai pjovė korius, 
dėjo į geldą, tokius sunkius, su nutysusiais auk
so voratinkliais iš sužeistų akučių. Tačiau ki
tos medaus rinkikės supyko ir ėmė zuiti po so
dą. Viena prisikabino prie Antano, bet atmuš
ta puolė Valentinai į plaukus ir dūzgė įsipainio
jus.

— Jau, — pasakė ji ir purtė galvą.
— Įgylė? — atsiliepė motina.
— Dar ne, bet tuoj įgils, — išanksto pasi

davė Valentina.
Suėmus plaukų srugą, kratė juos ir bandė 

išvyti įnirtėlę.
— Palaukit, — tarė Antanas.
Nusilaužė pora šakučių, atsisuko į Valen

tiną ir paklausė:
— Kur?
— O štai, ties dešiniu smilkiniu.
Ties dešiniu smilkiniu, — taip, kraujas 

smarkiau plakė šitoj vos' pastebimoj gysloj. Ir 
jis niekad nebuvo jos taip iš arti matęs. Ko
kios didelės jos akys! Jis stebėjosi ir suėmė 
bitę ir traukė ją su plaukais.

— Skauda? — paklausė jis.
— Ne, tik nesutrinkit man bitutės.
— Nebijokit. Bet aplamdyt gerokai ją ap

lamdysiu. štai! x
Su keletu šviesių plaukų jis iškėlė bitę ir 

pamėtėjo į krumus:
— Tegu ji pasilsės.
— Dėkui, — tarė Valentina, — pavojus 

praėjo.
Tačiau ne visiems. Po jos žodžiais sucypė 

Tarzanas. Jis pasileido iš sodo, kaukė, vaitojo 
ir aimanavo. Buvo girdėti kaip graudžiai jis 
skalijo kieme. Vis šaukdamas jis ritosi aplink 
pirkią, apibėgo vieną eilę, apibėgo antrą, nusi
gandęs, nelaimingas, sopulio pilnas.

— Vargšas šunelis, — tarė Skaudvilienė ir 
su Juozuku traukėsi atbuli nuo avilių.

Izabeliukė šnairavo į medų geldoje ir lai
žėsi. Kai tėvas jau tupinėjo prie kito avilio ir 
jos neatsiminė, ji šuktelėjo:

— Tėti, o kur man...
— Teisybė, duktė, teisybė — tau gi seilės 

baigia varvėti. Eikše.
Ir jis įdėjo korį į dubenį.
— Kad aš bijau, — atsiliepė mergaitė.
— Jei bijai, tai palauksi...
— Aš laukti nenoriu.
— Ak, galiu jau pranėšėti.
Ir Skaudvilis žengė į sodą, lydimas bičių.
Duktė jį pasitiko, grobė medų ir spruko at

gal. Pusiaukelėj staiga stabtelėjo, susiėmė už 
kaktos, atsisuko į tėvą ir tarė:

— Tai tavo bitės...
— Kas, ar jau pabučiavo? — paklausė 

Skaudvilis, kopinėdamas avilį.
— Taigi, kad jau, — ji sušliurpsėjo nosiu

ke.
Tačiau greit suspaudė dubenį, priėjo rami 

prie sesers ir tarė:
— Ištrauk gylį.
— Skauda? — tarė Valentina.
— Skauda, bet aš nerėksiu, — atkakliai 

pasakė Izabeliukė. — Tik kakta išsprogs dabar.
— Einam greitai j pirkią, — tarė Skau-

Na, 
pyk-

butų

dvilienė, — aš tau peiliu žaizdą paspaudysiu — 
netins.

— Ir dar krienais ištrink, mama, — prisi
dėjo ir Valentina su savo patarimu.

Motina su mažaisiais nuėjo. Dabar jie ten 
gydysis ir ulios! Sodas buvo prisigėręs durnų. 
Bitės šaudė, kaip šaudę, skrisdamos į žydinčias 
pievas, į šilus ir saulės nukaitintus šlaitus, kur 
kvepėjo Čiobrai. O tenai, kažkur krūmuose pa
sislėpęs, tyliai vaitojo Tarzanas. Ties aviliu 
priklaupęs, Skaudvilis bumbėjo ir šnekėjosi su 
savim. Jis gūžtelėjo pečiais ir atsisuko į duk
terį.

— Kas yra, tėti?
— Koriai toki keisti, vaikeli. Toki keisti... 

Lyg nelaimė kokia...
— Ką čia, tėti...
— Ir aš žinau, duktė... Bet vis kažkaip 

neramu, lyg kokia ištiktis tavęs lauktų... 
nesikandžiokit, bitelės, nesikandžiokit, kam 
tis!

Ir jis 'Vėl riekė korius.

Per medžius nuputė vėjas. Lyg kas
bėgęs viršūnėmis — jos sušnero, sušvokštė, la
pai sumirgėjo spinduliuos ir vėl tilo. Kregždės 
gaudėsi ore, retkarčiais klykteldamos ir spruk
damos toli, toli į gedrų dangų ir į tą baltą 
aukštumų keliauninką debesėlį, kuris prisibi
jodamas plaukė, nes buvo pirmutinis visoje 
erdvėje, paskui lydimas trejeto kamuolaičių, 
garbiniuotų lyg ėriukai.

Antanas nusigręžė į Valentiną. Jinai ste
bėjo tą debesį. Bet ko ji taip žiuri, ko ji taip 
susigalvojus!

Jisai tarė:
— Valiute...
Susimąsčiusiam jos veide prabėgo šypsnis, 

tačiau jis neišblaškė ano susitelkimo.
— Ką? — tarė jinai.
O jis nežinojo, ką sakyti. Valandėlę lau

kė sumišęs, norėjo tarti, klausti ko, bet nesu
vokė — ko gi pagaliau klausti! Jis tik troš
ko nuardyti tą vidudienio rimtį, pilną bičių zy
zimo ir varnėno švilpiniavimų.

— Koks debesis! — pagaliau tarė jis, kad 
ką pasakytų.

— O gal mes eisim į pirkią? — kalbėjo 
Valentina.

— Luktelk, duktė, — šuktelėjo Skaudvilis, 
— jau baigiu...

Jis uždarė avilį, sulygino šiaudus ir ap
juosė viela. Į^£;ęižęs ėjo su gelda. Medų pa
statė seklyčioje ant grindų — ten jau puotavo 
Izabeliukė su broliu. Jiedu buvo jau pilni sal
dumo, dabar jieškojo ir rinko bičių duoną, 
kramtė ją su koriais ir, iščiulpę rukštį, spjaudė 
vašką į lėkštę. Atsirado ir daugiau smaguriau
tojų — iš kluono, miegojęs apypietės, atėjo 
vyriausias Skaudvilių sūnūs Petras, užkiutusio- 
mis dar akimis ir su keliais dobilo lapais ant 
nugaros. Ir Magdė sukosi seklyčioje, stumdžio- 
dama kėdės, ir piemenukas Jokūbas iš prie
menės kyščiojo galvą į kambarį.

Grįžo Skaudvilienė su kreitele agurkų.
— Kad šveisim, tai šveisim, — tarė Pet-

ras.
Kelios smilios bitės įskrido pro langą ir 

suko aplink geldą.
— Kvailiukės, ko gi čia lendat, — barė 

Skaudvilis, — matote, kad jau pora prigėrė.
Meduje mirko kelios negyvos bitės — rado 

jos mirtį savo suneštame iš tiekos žiedų kan
triai surankiotame derliuje.

— Dabar visus prašom prie stalo, — 
gino Skaudvilienė ir riekė duoną.

Tačiau ne visi ėjo. Jokūbas, nučiupęs korį, 
išpleškėjo rėkdamas į kiemą ir ten, pasisėmęs 
iš šulinio vandens, ėmė skonėtis. Magdė su 
pilna lėkšte nuniro kažkur į pašalį — buvo gir
dėti, kaip ji gardžiai čepsėjo ar virtuvėje ar 
priemenėje, 
prišaukė Tarzaną;
ausim 
čio.

Ir
tiršto 
jam užgniaužė, pritruko kvapo, akyse gi ištryš-

ra-

jis užkėlė

Tas jos garsus valgymas, tur but, 
iškankintas, su nuleipusia 

pirmutines kojas ant slenks-

prasidėjo 
medaus ir

vaišės. Antanas pasikabino 
rijo. Ir nenurijo — gerklę

------- ------------ --------------
ARIZONA valstija 'sto

vi trečioje vietoje produk
cijoje aukso, ketvirtoje si
dabro ir šeštoje švino.

JOHN G. 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 darbų iš vidaus— 
popieriavimą, maliavojimą ir 
atliksiu darbų greičiau ir už 
■prieinamesnę kainų negu gali
ma atlikti vasaros metu.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomae 6899

£

ko ašaros. Atrodė, kad ims ir uždus. Neju
čiomis žvilgterėjo, ar kas nestebi: Valentina 
nusijuokė ir pripylė vandens stiklą.

— Kai kas mėgsta užsigerti, — tarė ji.
— Dėkui, — pasakė jis ir sunkiai nurijo 

pirmą kąsnį, galvodamas: — Bučiau dar už
springęs, kad ko gero.

Ne, toliau medus nekliuvinėjo gerklėje.
— Mes dabar kaip meškinai, iškopinėję 

bites, — juokėsi Skaudvilis.
— Štai ir aš esu meškutė, — atsiliepė Va

lentina.
— Ir aš noriu, — trukčiojo už sijono mo

tiną Juozukas.
— Ko nori?
— Meškutės.
Visi juokėsi, o vaikas žiurėjo ir nesuprato, 

kas čia atsitiko. Jis pasitrynė nosį meduotu 
delnu, nuėjęs atsisėdo pas Tarzaną ir apsikabi
no jį.

— Rytoj butų gerai nusiųsti lauktuvių se
seriai Gertrūdai, — galvojo Skaudvilienė.

— Rytoj ? — tarė jos vyras. — Turėsime 
daug darbo — visas dobilų 
išdžiuvęs.

— Valiūtė gi tokia čia
— Mama! — užsigynė
— Vistiek bus laiko nusiirti.
Atėjus gale stalo atsistojo Izabeliukė, 

žiurėjo į valgančius, galvojo ir pagaliau 
prendė:

— Antanas gali palydėti, jei tau vienai ne
patinka.

Ir' apsisukus ji gryžo prie lango, motinos 
barama.

Vaikinas 
savo medaus, 
lėlius.

— Ponas

PER .TVORA
PASIŽVALGIUS

sklypas jau

grėbikė, 
duktė.

bus

Ji
nus-

visas suliepsnojo ir užsigulė ant 
šaukštu skirdamas vaško gaba-

ir taip 
bėjo Skaudvilienė. — 
mano Izabelės išeis.

Ji

turi daug darbo, 
Ak, nežinau,

kal-
kas iš tos

Petrai, 
pačiam

ir kalbėjo: •
pagalvoti... 
gena... Ir

ANUOSYK gerb. Asilas nu
rodė kad Stalinas, Vilnių Lie
tuvai atiduodamas, sakė “kiau
lišką politiką”. Mat, Genero
las Raštikis^ tada Maskvon va
žiuodamas, Stalinui nuvežė Al 
riebiai nupenėtą riesta uode
gaite, Lietuvišką kiaulę.

Stalinui ta kiaulė taip pati
ko kad jis atsiuntė Lietuvon 
20,000 savo gizelių kiaulių val
gyti. Galiausiai, atsiuntė ir 
pusę milijono tų gizelių Lietu
voje šertis, ir paskelbė, kuris 
Lietuvis be leidimo Lietuvišką 
kiaulę paskers, bus pabaustas 
50,000 litų.

Komunistų Vilnis mus už 
Raštikio dovanos paskelbimą 
asiliškai pakalbino, bet gerb. 
Asilas niekados neklysta.

AMERIKOS ministras Lietu
vai, p. Norem, Chicagoje parei
škė: “Sovietija tai milšiniška 
nykštukų žemė”. Teisingiau ir 
pats Jonas Auksaburnis nepa
sakytų.

baigė valgyti
Reikia jau ir apie darbą
pasakyk, tegu Jokūbas jau
laikas... O aš tuo tarpu surišiu seneliui

lauktuvių. Valiūtei jis toks geras... Ką, duk
rele, nuplauksi rytoj ?...

— Galiu.
— Bet jei viena nenori...
— Dėdiene, aš laiko 

tanas.
Ir
Ir

nešėjo

turėčiau, — tarė An-

prakaitas išpylė, 
ir Valentina jam

nepasijuto, kai jį 
kai jis ėjo namo 
ryšulėlį, jis paklausė:
Ar jūsų mama turi seserį kur nors

pa-

ne-
toli?

į

— Ten — pusseserę.
Valentina parodė pro medžius stukstantį 

bokštą.
— Gi ten vienuolynas.
— Uždarysim jus ten... Na, bet daugiau 

nelydžiu. Ir tėtis laukia gale sodo.
Iš tikrųjų — ko jisai ten žiuri į juodu, ta

sai Skaudvilis, žiuri atsidėjęs ir tarsi susirū
pinęs. 0

Paėmęs ąsotį su medum, Antanas p’ajuto
Stip-šiltą vietą, kur Valentinos buvo laikyta, 

riai apgniaužė jis ties tuo daiktu raikštį ir ei
damas laukais, tarp rugių ir linų, mąstė, kad 
šita šiluma teka į jį ir sklaistosi j.am po krau
ją.

(Bus daugiau)

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

t 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohic
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The Personal checking account You've wanted!

• If you have only 
moderate need for 
checking service, 
The Cleveland Trust 
Company offers a 
quarterly statement
Personal checking |0 
account plan at the 
following low cost:

5/ per check written *5/ per item deposited 
10/ per quarterly statement

For full details, ask at any Cleveland Trust Bank
Deposit by mail, loo
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NAUJIENŲ redaktorius sa
ko, Tėvynės redaktorius pra
dėjęs rišti filosofijos, etikos ir 
ekonomijos klausimus didžiau
sio žinovo drąsumu. Kaip ži
noma, tokiu pat drąsumu ir 
Naujienų redaktorius visus 
klausimus riša. Reiškia: puo
das katilą tvokia, o abudu to
kie.

DRAUGAS rašo: “Graikijos- 
Turkijos ateitis neaiški”. O 
keno ateitis šiomis dienomis ai
ški?

VILNIS “gudriai” rašo: — 
“Sovietija turi būti atsargi: ji 
tik su tokiomis šalimis tarsis 
kurios tikrai prieš fašizmą ko
vos ir nebijos smogti”. O ka
žin ką Anglija daro? Vokiš
ko fašizmo neglosto, tačiau dė
dė Stalinas su ja nesitaria. 
Turbūt Vilnies “gudrybių” ne
skaito. .. .

GERAI kad Stalinas nesu
pranta Lietuviškai, nes kokia 

(tai Lietuviška bobelė, Salomė
ja Neris, jam parašė, o Palec
kis Stalinui pagirti nuvežė, to
kią poemą:

Ir Lietuva pavirto
Klaikiu kalėjimu.
Surištos rankos tvirtos 
Klaikiu tylėjimu.

Lietuviška bobelė mokėjo
Stalinui pasakyti tikrą tiesą.

ELTA praneša iš Lietuvos: 
“Ponai ir bankai nebeskriaus 
valstiečių”.

Dabar juos skriaus komisa
rai.

DARBO Lietuva (buvo: Lie
tuvos Aidas) pasididžiuodama 
rašo: “Vilniaus Pedagoginis
Institutas ruoš mokytojus”. O 
ką pirmiau ruošė: jaučius?

LAISVĖS Alėją Kaune, kaip 
žinoma, komisarai pavadino 
“Stalino prospektas”. Lietu
viai todėl ir sako: “Kur Stali
nas pasisuka ten laisvei ga
las”.

V.
I — ........ —-------- -

Nepaprastas Palengvinimas^ 

Reumatiškų Skausmų
i* •» '

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 
lengvinimą. Virš 17 milijonu bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite^ Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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RUSAI UŽNEŠĖ ŠILTINĘ. 
ŽMONĖS BIJO RAUPŲ.

Vienas Clevelandietis prida
vė Dirvos redakcijai šitokį lai
šką, gautą iš Marijampolės ap
skrityje gyvenančio savo gimi
niečio :

Rugsėjo 30, 1940 m.
Mes Ber-tų visa šeima lin

kime jums visokių Dievo ma
lonių ir visos laimės kurios 
tamstos trokštat.

Mes iš tamstų jokios žinios 
negaunam, gal manot kad mu
sų gyvų jau nėra. Taip, mes 
gyvi, bet ne visi: dukters Ve
rutės jau nebeturim šiame pa
saulyje, vargšė atsiskyrė su 
mumis, ir mes turėjome visi 
sunkiai pasirgti, bet Dievas 
davė progą pagyti ir vėl varg
ti. Mus nelaimingus buvo už
puolus šiltinė, ir pati bjaurioji, 
kurią Rusai užnešė iš jų toli
mo krašto; nuo jos daug sir
go, o musų Verutę paėmė iš 
šio pasaulio pačiame gražume. 
Vargšė tik ką buvo sulaukus 
17 metų.

Visi bijom kad Rusai neuž- 
neštų į musų kraštą raupų, ku
rie čia beveik išnaikinti.

Gyvename dar savo senoje

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

vietoje, bet kiek ilgai tai tik 
Dievas vienas težino, nes mu
sų kaimynus tris iškraustė, 
trobas sugriovė, traktoriais 
žemę sulygino, dabar žvyrą pi
la, bus orlaiviams stotis, žmo
nės kalba, kai tą orlaivių stotį 
įrengs, visus gyventojus nuo 
tos vietos per tris kilometrus 
aplinkui iškraustys.

žemės iš musų atėmė 18 
hektarų, bet jos ir negaila, 
nes žemę dabar turėti yra tik 
nelaimė. Kas žemės neturi tai 
jo niekas ir neprižiūri, o mes 
ūkininkai tai nelaimingiausi 
žmonės, del to kad turėjom že
mės. Mums surašė viską, at
ėmė ką užauginome, o jei kas 
ne taip padaroma kaip komi
sarai reikalauja tai ne tik pro
tokolą surašo, bet dar kumščiu 
puola mušti. Mums uždėjo to
kį bjaurybę, kuris už vogimą 
pusantrų metų sėdėjęs kalėji
me, Baltraus sūnūs.

Kaip žemė niekam verta ma
tysit iš to: kaip atmeni, Pet- 
nę Anelę, ji sena našlė, turėjo 
8 hektarus žemės, visada duo
davo tą kąsnelį žemės iš pusės 
ir turėdavo duonos. Bet dabar 
komunistų valdžia jai tos že
mės neleidžia duoti iš pusės, 
o valdafia pati tą žemę išnuo
mos už pinigus, tų pinigų bis- 
kį neva duos tai našlei, bet ji 
gyventi turės kitur, nes jos 
namuose gyvens kitas, val
džios įleistas vietininkas.

Rašome šį laišką, bet nežino
me ar jį gausite, nes žmonės 
vis šneka kad į Ameriką laiš
kai neina.

Pas mus pilni miškai masko
lių. Sako, ant žiemos juos su
ves pas ūkininkus gyventi.

Mums dabar nieko negaila, 
niekas nemiela. Butume gal 
buvę laimingesni jei kartu su 
Verute butume atsiskyrę iš to
kių nelaimių.

Gal matėte, musų klebonas 
į Ameriką išvažiavo. Vikarą 
tai komisarai stumdo iš klebo
nijos į špitolę, iš špitolės vėl 
į kleboniją.

Pasiliekame nei mirę, nei gy
vi. Jūsų švogeris J. Pa—nas.

LAIŠKAI Į LIETU
VA EINA

C-

Rašykit į Lietuvą paprastus 
laiškus, pranešdami savo gimi
nėms apie save, pasveikindami 
juos su Kalėdomis, Naujais 
Metais, kaip seniau darydavot. 
Paštas iš Amerikos į Lietuvą 
eina, nors dabar ilgiau ima pa
siekti negu pirmiau.

Dirvos knygyne yra gražių 
Kalėdinių ir Naujų Metų svei
kinimų, juos galima siųsti ne- 
užlipytame voke, su jūsų pa
rašais, tik už l^c.

HIPPODROME

“The Letter”
Ta žavėjanti, kerėjanti ir pavo

jinga Bette Davis vėl vaidina įdo
mioje filmoje, “The Letter”, naujo
je dramoje kuri liečia moterų šir
dis. Ta filmą pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre ketvirtadienį, 
Lapkričio 21 ir tęsis viąą savaitę.

“The Letter” apima keistą įvykį. 
Dalykas eina apie mylimą ir pri
glaustą žmoną, kuri nužudo vyrą, 
be jokio gailesčio suvarydama į jį 
visas šautuvo kulkas. Kodėl ji tą 
padaro? Ji pasisako savo vynui ir 
jos advokatui kad ji tai padarė ap
gynimui savo garbės. Bet į bylą 
ineina laiškas, jos ranka rašytas 
tam nužudytam vyrui. Jei tas laiš
kas butų parodytas teisme, jai tek
tų tiktai bausmė. Tačiau tas laiš
kas kaip tai dingsta be pėdsakų 
prieš pat teismo dieną.

Prie Bette Davis vaidina eilė ki
tų gerų artistų..

Lake theater

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė

DRESS SUIT 
RENTAL CO.

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

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The Old Arcade
Elecatorius į antrą aukštą.

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

‘Mexican Spitfire Out 
West”

Ši juokinga filmą, “Mexican Spit
fire Out West” apima du žymius 
filmų artistus, Lupę Velez ir Leon 
Errol. Ši filmą pradėta rodyti ket
virtadienį, Lapkričio 21, ir tęsis vi
są savaitę laiko.

Antra filmą Lake Theatre prade
dama rodyti tą pat dieną yra tai 
“Yesterday’s Heroes”. Šis veikalas 
vaizduoja modernišką plačiu mastu 
vedamą futbolu športą, svarbiausią 
rolę vaidina Robert Sterling, buvęs 
University of Pittsburgh žymus 
futbolo lošėjas.

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

HAN’S ČAFE
PARANKI UŽEIGA

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

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

ENdicott 8908

PLUMBING 
SUPPLIES

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies

Glass
Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

GERAI ŽINOMA 
VIETA

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

Frank Cerne Jewelry 
Co.

6401 St. Clair Ave.
HE. 0465 Cleveland

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

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

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. Yqst, Mgr.

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

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 13 Pietų 
patyrimą prie radio ir gyvena 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior Ave.
CE. 6633 CE. 0475

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

6430 St. Clair Ave.
Kampas Addison Rd. Cleveland
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Į Nikodemas A.Wilkelis j
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =
= • •

| The Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuvė

| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 |

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas
= “Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka“ E 

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.
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D I R V A

ICE FOLLIES OI' 1941 TUOJ PRASIDĖS

MCALLISTER SALES

7800 Superior Avenue

DIDELĖ LIETUVIŠKA

ir kitokių.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

HEnd. 0550

/ 
ir $10.95 
valytoją.

Duosiu EURECA CLEANER vertės $44.75
VACULATOR viską už $35.88 ir jūsų seną

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit 
HEnderson 3050

J. Vaiveckas 
nusipirko na-

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

lankys jus ištisą pusmetį.

*

Delivery 10c.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Contractors
1972 E. 55TH ST. EN. 3213

Įsigykit tuojau puikių Lietuviškų

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO LAIŠKUČIŲ

and taiLa Conga 
jenybė Braziliško 
vaizduojama naujame Ice Follies of 
1941 perstatyme, Clevelando Are
noj per septynis vakarus, Lapkričio 
24 iki 30, po globa Veterans of 
Foreign Wars.

Tas populiarus Latinų-Amerikos 
šokis yra gana keblus salėje šokti, 
o ant ledo dar kebliau, bet jis bus 
atliktas puikiausia. šioje naujoje 
Ice Follies produkcijoje dalyvauja 
86 gabios ledo čiuožinėtojos ir .šo
kėjos bei šokikai.

ledo yra 
ritmo kas bus at-

nau- Programo pildytojai pasirengę 
autentiškais Brazilijos rubais, pa
nelės daugiaspalvėmis skaromis ir 
visokiais marginiais, sudaro žavė- 
■jantį vaizdą. Tas šokis, pirmą kar
tą parodytas Hollywoode, tapo labai 
pamėgtas.

šiame vaizde taipgi dalyvauja 
Bess Ehrhardt ir Roy Shipstad, 
kurie atliks “Tango del Rio”.

Roy Shipstad yra žinomas kaipo 
gabiausias pasaulyje ledo artistas.

Šie perstatymai Arenoj bus po- 
puliariškomis kainomis.

1940 Christmas Health 
Seal 

CHRISTMAS SEALS

Keliolika puikių vaizdelių

6 už 35c.
(Galit siųsti pašto ženklais.

— prisiųsim maišytai

12 už 65c.
Paduokit savo adresą)

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

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PRAKALBOS. Lapkričio 19 
d. Bavarian salėje vietos Lie
tuvių organizacijų kuopos su
rengė bendras prakalbos. Kal
bėjo šių dienų Lietuvos reika
lais Dirvos redaktorius K. S. 
Karpius, L. ž. red. P. Česnu- 
lis, ir N. G. redaktoriui J. V. 
Stilsonas, iš Brooklyno.

Publikos buvo gana dikčiai 
ir visi kalbų išklausė atidžiai. 
Vakaras pradėta su Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Prie surengimo šių prakal
bų daugiausia darbavosi Ne- 
verauskas, Gutauskas, Gaškie
nė ir kiti.

Akroniečiams gal teks pro
ga turėti kitas geras prakal
bas, galės išgirsti net iš Lie
tuvos išbėgusius asmenis. Bu
tų gera tą patį bendrą komi
tetą palaikyti į ir ant toliau, ir 
kai gaus ži^į^kąd atvyks tie 
žymus kalbėtojai, privalo pasi
darbuoti prakalbų surengimu.

Gausus žmonių lankymasis 
prakalbose 
parodo kad 
susirūpinę 
mu.

yra geras ženklas, 
Amerikos Lietuviai 
savo tėvynės liki-

Koresp.
* ffi

Vietos dienraštyje . tilpo pra
nešimas kad viena Pittsburgho 
kompanija žada pirkti Ąkrono 
priemiesčio Barberton apielin- 
kėje 600 ąkrų žemės ir ant jos 
įrengs didelę vopnos dirbtuvę. 
Dirbtuvės statyme bus daug 
darbo, o vėliau į darbą bus pa
imta taip pat dikčiai darbinin
kų. Tai džiuginanti žinia.

Kur valdžia nupirko palei 
Edgewood lūšnas, tuos namus 
jau pradėjo griauti, o pavasa
rį valdžia statys naujus moder
niškus gyvenamus namus. To
je vietoje gyvenusios penkios 
šeimos Lietuvių išsikėlė kitur 
gyventi.

J. Slukas ir 
šiomis dienomis 
mus ir juose jau apsigyveno.

Pieno išvežiotojai reikalavo 
daugiau mokesties už savo dar
bą, grąsino streiku. Pienines 
pagaliau susitaikė be streiko. 
Akrone kvorta pieno parsiduo
da po 10c. Galionas 25c.

Trijose vietose prie statomų 
namų surengta sprogimai ker
šijant vienos unijos darbinin
kų vadams prieš kitus vadus. 
Lapkričio 19 d. užmušta vie
nas darbininkas prie vieno to
kio darbo, kur sprogo vandalų 
padėta bomba. Kalnas.

7808 Superior Ave. Cleveland

Help to Protect Your 
Home from Tuberculosis

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

Taipgi skrybėles taisom ir valom dirbtuvės metodu.

HAT & CAP MANUFACTURING O
Vyrams Kepurių ir Skrybėlių Dirbėjai

HEnderson . 2280

Didžiausias pasirinkimas Elektriškų 
Uadargų ir įvairių Namams Baldų 

ir šiaip reikmenų

(KALĖDINIS SVEIKATOS 
ŽENKLELIS)

“1940 metų Kalėdinis Sveikatos 
Ženklas atvaizduoja mums tą fak
tą kad džiova yra jaunimo prie
šas”, pareiškė Dr. Charles A. Dean, 
prezidentas Ohio Viešos Sveikatos 
Sąjungos, Columbus, apipasakoda
mas šio ženklo reikšmę. “Trys vai
kai savo mažais balsais išduoda se
zoninės giesmės garsus, Kalėdų gie
smę, jų cherubino veidai išreiškia 
jaunimo dvasią ir linksmumą”, to
liau sako Dr. Drean.

Šių metų Kalėdų Ženklą nupiešė 
Felix Lewis* Martini, iš Los Ange
les. Jis paeina iš Italijos.

Šie 1940 Kalėdų Sveikatos Ženk
lai atkreipia dėmesį į jaunimo mir
tis nuo džiovos, tačiau šios organi
zacijos tikslas yra kovoti su džio
va bendrai visuose, - mažuose ir su
augusiuose, ir iš šių ženklų gauna
mos ineigos eina tam tikslui. Pir
kit šiuos ženklukus ir naudokit juos 
ant laiškų greta pašto ženklų, arba 
lipykit ant šiaip dalykų ir dovanų 
duodamų saviškiams.

Šių Sveikatos Ženklų pardavimas 
prasideda Lapkričio 25.

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

HEnderson 7666

NAUJOS ŽAVINGO 
SPALVOS

k
o ra

.S
w
’S>

Langų Užtiesalus, 
Lininius, Drabužius 

su

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui. 

Dažykit
Namų

(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
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 apmokam.

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

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

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

11 1 ——

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

Alus, Vynas ir Saldus Gėrimai del Namų
ALUS---------------------- $1.80 ir aukščiau

20% Geros rūšies California
Muscatel Vynas __ $1.49 gal. su tax

NAMAMS REIKMENYS

Pilniausias pasirinkimas

Maliavų, Įrankių, Stiklo, Padargų

Plumbing Reikmenų 
RADIOS ’

Skalbiamų mašinų Gasinių Pečių 
Langams stiklų

Musų kainos yra prieinamos.

DUODAME EAGLE STAMPS.

i, c’ Tčmykit šį laikraštį apie kitus musų pranešimus.

ADDISON HARDWARE CO
Patarnavimui telefonas HEnderson 6035

7318 Wade Park Ave.



Įevelande šią Savaitę ATSKYRĖ LIETUVA
NUO EUROPOS

Sovietų Lietuvoje paskelbta 
naujas geležinkelių tvarkraš- 
tis. Pritaikius Lietuvos gele
žinkelių plotį Sovietų Rusijos 
geležinkelių pločiui, tiesioginis 
keleivių susisiekimas be persė
dimo su Vakarų Europa jau 
negalimas. Jodei tiesioginis be 
persėdimo susisiekimas tarp 
Berlino ir Rygos per Lietuvą 
yra panaikintas. Kadangi ir 
Latvijos geležinkeliai yra pri- 

i taikinti Rusų geležinkelių plo- 
! čiui tai visas Lietuvos “tarp- 
I tautinis” susisiekimas eina tik 
nuo Kauno iki Rygos.

Su Vokietija susisiekimas 
eis per Tauragę ir Lauksargį. 
Be abejojimo, pasienyje teks 
persėsti (jei kam nors leis iš 
niekam neleidžia išvažiuoti, tai 
šis būdas taikomas tik aukš
tiems sovietų komisarams va
žiavimui į Vokietijų.

Greitas Lietuvos ir Latvijos 
geležinkelių pritaikymas prie 
Rusų geležinkelių pločio pada
ryta 
karo 
dotis 
savo

RAUDONIEJI ŠEIMI
NINKAUJA LIETU

VOJE

LIETUVA VALDO- <•
MA IŠ MASKVOS „

Community Fund Gelbsti Musų Miesto Nelaimių Ištiktuosius

baiminantis kad Vokiečiai 
atsitikime negalėtų nau- 

Lietuvos geležinkeliais 
kariuomenių vežimui.

TINY KOZLOFF
r|ic fatuous Stanley Kozloff’s 
Lets, who were the hit of the 
Ls Exposition and the stars of 
Rew York World’s Fair at “Lit- 
I'jld New York”, have been en
ki by Almon R. Shaffer as one 
[llic 69 featured attractions from 

Fair's Midway which will be 
seated in the Cleveland Public 
jitoriutli from November 19 thru 
js "World’s Fair Highlights”, 
[rained in the Chester Hale man- 
, the girls are all nearly six feet 

i and the sensational split-leaps 
jtli they do-after soaring into the 
higher than their heads, are 

hue.
World's Fair Highlights, head- 
id by Frank Buck and his Junglė- 
j animals, Betty and Benny Fox, 
|Sky Dancers, who jitterbug on 
Ly platform high in the air and 
I whom an ambulance is always 
[ting, will use the entire facilities 
Ipublic Hall with all the big mid
tacts from both New York and 
t Francisco World's Fairs, 
[resented at popular prices, the 
L is under the auspices of the 
lights of Pythias.

I

A. NUNN
EROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA
aipgi. užlaikom visokius
roserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD
FAirmount 4181-82-83

IADE PARK 
MEAT MARKET
Fresh and Smoked Meats
FRUITS & VEGETABLES

Fancy Groceries
Visokios mėsos švenėms ir 

kasdieniniam reikalui.

6612 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta

-r

HENNINGER’S
ilaikom pilniausį pasirinkimą 
kntieji ir kt. Paveikslai
Kryželių, Stovylelių, Rąžančių 
Kalėdinių Sveikinimo Kortelių 
įeikit anksti pasirinkti Dova- 
ks, kurios labai tinkamos.

LIETUVOJE norima visais 
budais priversti žmones dirbti 
kuosmarkiausia ir padaryti di
delius kiekius arba daug dar
bo. Sparčiai verčiami dirbti 
jdarbininkai net apserga. štai 
faktai: Kaune buvo sušauktas 
sovietų Lietuvos stachanovie- 
čių susirinkimas. Tame susi
rinkime buvo nusiskundžiama 
kad darbininkai “nesuprantu” 
stachanoviečių judėjimo. Vie
nas kalbėtojas pasakė: “Pa
vyzdžiui, didelė jiegos *įtampa, 
skuba, gramozdiškas darbas 
nėra girtinas. Po tokio darbo 
darbininkai turį ilgai ilsėtis ir 
šauktis net gydytojo pagal
bos”. Kožnas gali suprasti kad 
normaliai dirbdamas jokis dar
bininkas 
pagalbos, 
nu varomas žmogus gali nusi-j 
dirbti iki susirgimo.

ŠTAI NAUJAS įrodymas ko
kia tvarka yra sukomunistin- 
tos Lietuvos geležinkeliuose:

“Geležinkelininkas” praneša 
kad vienas traukinio mašinis
tas buvo tiek nusigėręs jog va
žiavo be vandens, todėl jo ke
lionė buvo trumpa. Garvežys 
be vandens atsisakė traukti 
vagonus, o mašinistas buvo vi
siškai girtutėlis, nežinojo kų į 
darus. To pasekmė: rimtai 
sugadintas garvežys, laiku ne
pristatytas traukinys. Laikraš
tis dar 
nas iš 
kokios 
kuomet 
valios, 
mės”. 
tuvoje nusmuko darbininkų dė
mesys ir noras dirbti ir sveti
mų klausyti.

KAUNO Arkivyskupo rūmai 
dalinai yra rekvizuoti. Apati- j 
nis aukštas yra užimtas Kau-1 
no miesto gyvenamų butų rėk- ■ 
vizicijos įstaigos. Kalbama kad 
pirmutinio aukšto salėse nau-1 
jieji Lietuvos valdovai norį1 
įkurdinti civilinės metrikacijos' 
įstaigų.

Iš Vyskupijos rūmų yra iš
kraustytas Telšių Vysk. Stau
gaitis. Jis yra prisiglaudęs 
vyskupijai priklausančiuose 
mediniuose nameliuose. Vys
kupijos rumus užėmė raudono
sios armijos karininkai. Taip 

j pat yra iškraustytas iš rūmų 
i Vilkaviškio Vysk. Karosas. Jis 
prisiglaudė pas vietos klebonų. 
Vilkaviškio vyskupijos rūmuo
se taipgi apsigyveno Rusų ka
rininkai.

Marijonų vienuolyno Mari- 
j jampolėje vienuoliai išvaryti iš 
savo rūmų ir išsklaidyti. Net 

Į parapijų aptarnaujanti vienuo
liai yra priverstinai apgyven
dinti mieste, nors vienuolyno 
rūmai tuo tarpu yra tušti.

Taip pat Telšių kunigų se
minarijos rūmai yra; paimti 
Rusų kariuomenės reikalams. 
Toks pat likimas yra ištikęs 
Vilkaviškio kunigų seminari
jos rumus. Ir ten apsigyveno 
raudonoji kariuomenė.

Aukštosios Panemunės pusė 
klebonijos yra paimta. Klebo
nui prel. Grigaičiui pavyko at
kovoti nors pusė klebonijos. 
Kitoje pusėje apsigyveno Ru
sų karininkai.

jau gauta žinių kaip raudo
nieji okupantai paskirstė Lie
tuvos susisiekimo ministerijos 
pareigas.

Energijos 
tros įmonių : 
nu valdybos 

i kt. priskirta 
l ūkio 
j komiteto kuro ūkio 
prie vietinės pramonės komisa
rijato. Aukštesnėj] teknikos 
mokykla — prie švietimo ko- 
misarijato; geležinkelių valdy
bų — prie Sovietų Rusijos su
sisiekimo komisarijato su būs
tine Vilniuje. Pašto valdyba 
— prie Sovietų Rusijos ryšių 
komisarijato; kelių valdyba — 
prie vidaus reikalų komisari
jato ; orinio susisiekimo direk- 

j cija — prie Sovietų Rusijos 
civilinio oro laivyno; vandenų 
valdyba — prie Sovietų Rusi
jos upių laivyno komisarijato. 
Šventosios uostas — prie So
vietų Rusijos jurų laivyno ko
misarijato.

Iš to matyt kad didumų Lie
tuvos vidaus reikalų paims val
dyti pačios Rusijos komisarai, 
Lietuvoje tebus tik tų įstaigų 
tarnautojai, jų ponai sėdės pa
čioje Maskvoje. Tai kur čia 
ta komunistų žadėta savistovė 
Lietuva ir jos. Lietuviškas val- 

i dymas ?

komitetas, elek- 
inspekcija, Vande- 
tyrimų 

prie 
komisarijato.

i

skyrius ir 
komunalio 
Energijos 

sekcija —

Skelbimai “Dirvoje”

8809 Superior Ave.

nesišauks gydytojoj 
Tik komisarų bizu-

prideda: “Tai tik vie- 
tupstančių pavyzdžių 

liūdnos pasėkos buna 
tarnautojams trūksta 
susipratimo ir draus- 
Šitas parodo kaip Lie

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa- 

i kymui. Tas būtina.

ADDISON SQUARE MARKET
c

GEROS RŪŠIES MXSINe ir GROSERNĖ

Pirkit savo grosęrius, daržoves, visokias mėsas, paukš
tienų, sviestų ir kiaušinius savo kaimyniškoje parduo
tuvėje. Specialus pasirinkimai šventėms.

I

“100 Wade Park Ave. Kampas Addison Road

• MASS, valstijoje pastatyta 
dirbtuvė kuri neturi jokių lan
gų. Viduje ji apšviesta elek
tra naujausio išradimo lempo
mis.

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa jieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vienų kartų 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

Staigi nelaimė — bedarbė 
kani vaikai. Tai maždaug atsitiki
mas su Elmer Flory, iki jo prieti
kis buvo patiektas Community Fund 
įstaigos dėmesiui.

šeši mėnesiai liginimosi, paėjusio 
nuo sužeidimo kojos, paliko ji be 
darbo. Jo žmona 
gyveno iš jo mažo 
mei ištikus tačiau 
pos išsibaigė.

Reikėjo brangios 
žiūros norint kad Elmer vėl galėtų 
būti savo šeimos maitintoju, 
kai negali būti nevalgę, o gydymas 
kaštuoja pinigus. Kur kreiptis?

Pirmą kartą po 22 mėnesių nuo 
jo kojos buvo nuimta sutvarstymai. 
Vaistus ir reikmenis jam davė Fair
view Park Hospital, Community

ir trys vaikai 
uždarbio; nelai- 
jo visos sutau-

ligoninės prie-

Vai-

Fondo palaikoma įstaiga. Kita šio 
Fondo įstaiga, The Association for 
Crippled and Disabled, išmokino 
Elmer išdirbti medžio dalykus ir 
žaislus, bet vieną dieną jo koja vėl 
atsisakė tarnauti. Vėl jis turėjo 
atsigulti į lovą.

Jei ne Community Fondas, Elmer 
Flory, vos 34 metų amžiaus, butų 
visai susigraužimo parblokštas. Jis 
vertas pagalbos ir yra gėlbstimas 
— jūsų aukos į Community Fondą 
padaro tą viską galimu.

Buvo jau tūkstančiai ir bus dau
gybė tokių atsitikimų kokie buvo 
su Elmer Flory, kur reikės kreip
tis į Community Fund pagalbos. 
Jūsų metinė auka bus tikra pagal
ba žmonėms su tikromis nelaimė
mis.

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.
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Krautuves Valandos Penktadienį 9:30 ryte iki 6 Vakare

ATLIKIT SAVO KALĖDINĮ 
APSIPIRKIMĄ DABAR

Kainos yra žemesnės Negu Kada Pirmiau Buvo!
Angora Blouses ................... $1.50
Ladies Coats .......................... $1.00
Ladies Long Sleeve Boleros . . 39c
Sleeveless Boleros .................. 79c
Smart Ladies Coat and Cap set 97c
Special Price on Wrap Arounds 

and Mittens ........................... 5c
\x\ Boys Coat Sweaters ........... $1.00 #
y) Men’s Slip On ......................... 97c

Men’s Coat Sweaters ............ $1.50
' Boys Shirts .................. 3 for 79c

Atdara kasdien 8 iki 6 vak. Trečiadieniais ir Penktadieniais iki
8 vak. ir šeštadieniais iki 4 po pietų.

Stone Knit Milk
7500 Stanton Ave. už E. 79 St. tarp Quincy-Woodland

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and 

PLUMBERS’ SUPPLIES

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namų reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.

6101-5 Superior Ave. ENdicott 1695

T

»

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

Telefonas EN. 31424323 Superior Avenue

|The MAY Company
I Po PadekavQiws Dienos

Nupigintas Moteriški! Devejamu Reikmenų

MUSŲ TREČIAME AUKŠTE MOTERŲ SKYRIUJE
Suknios, Sportiniai Parėdai, Ploščiai ir Kailiniukai 
Mergaitėms, Panelėms, Moterims, Mažoms Moterims

SUTAUPYSIT nuo 1-4 iki 1-2
12 KAILINIUKŲ

Reguliariai *£197
$150 iki $165
• Mink-spalvos Muskrats

Russian Pony Jackets
1 Dažyti Fox Jackets
1 Juodos Moire Odos
Duodama lengvu išsimokčjimu. 

FURS . . .THIRD FLOOR

3

3

Panelėms Kostiumai 
Siutai

Kailiukais apvedžioti ir be 
Kostiumai, originale kaina 
49.95 .................................

Kostiumai, originaliai $45
iki 59.95 ......................... $33

Costiumai, originaliai 69.95
ir $85 ........ ...................... $48

Misses’ Dresses ....... Third Floor

$25

2

PANELĖMS 
SUKNIOS

The May Company . Third Floor
28 Dresės, originaliai 10.95 iki
12.95 Ryon crepes, rayon 5.45 
velvet, vilnonės ..............

51 Dresės, originaliai $15 iki
17.95. Išeiginės, vakarinės 8.85 
ir dieninio tipo .... ..........

45 Dresės, originaliai 17.95 iki
22.95. Juodos, rudos, 11.85 
tamsios ir gėlėtos ..........

3 Dresės, originaliai $35 iki 39.95.
Popietinės crepes, patogus $21 
kostiumai siutai ..............

SPORTO RUBAI, i
SUKNIOS f

The May Company . Third Floor « 
40 Dresių, originaliai 7.95. Rayon • 
crepes minkštai pasiutų 3.99 i 
stlljų ................................. -
20 Dresių, original. $15 iki 19.95. S 
Rayon crepes, 7^5 ir H.85 1 
coat dreses »
36 Siutai, originaliai 8.95 iki -S 
10.95. 2 šmotų Shetlands, 4 šmo- £ 
tų Corduroy g 88 iki gJS
parsiduoda po ........ ’........ ’
73 Jumpers, originaliai 4.50 iki = 
6.50. Cotton corduroy, 2.99 i 
velveteen, kvolduoti ....... «
43 Išverčiami Ploščiai, originaliai » 
10 95 iki 12.95. Švelnių ir rupių 
siūlų, corduroys, 85 iki 7.&> £! 
languoti ........... . * *
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I Skani Lietuviška Duona I

APDRAUDOS REIKA’ r |
Mes eswi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

tirtus Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
tniau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

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

ir Apdraudos Agentūra |
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 B

P. J. K ERSIS
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 
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.

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

J
t ___  _________ _  __ . w , J

mi

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
Reikale telefonupkit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

A.

DIRVA

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
NEKURIE BIZNIERIAI 

PALAIKO ŠALIES 
PRIEŠUS KOMU

NISTUS

Kaip su Jūsų Regis
tracija?

Clevelande pasirodė vienas 
svetinio miesto komunistiškas 
laikraštis, kuriame tūli musų 
biznieriai sudėję savo skelbi
mus. .

Su apgaila reikia pasakyti 
kad Dirva negali taikyti tiems 
musų biznieriams gero obalsio 
“Savas pas Savą — Lietuvis 
už Lietuvį”.

Nes tie musų biznieriai eina 
prieš savo tautą, prieš gerus 
Lietuvius, ir remia tuos kurie 
yra didžiausi musų tautos iš
davikai, kurie 
gyvenimo šios 
jie duoną turi.

Tie biznieriai yra priešai sa
vo kolonijos Lietuvių: jie re
mia svetimą spaudą, bet nere
mia savo kolonijos laikraščių 
(nekuriu jų skelbimai, tiesa, 
telpa ir vietiniuose, bet juk jie 
iš kitų miestų neturi jokios 
naudos, visada verkia kad vie
tiniai jų neremia).

Jeigu tiems musų biznie
riams geri svetimų miestų bol
ševikiški laikraščiai, o negeri 
savo Clevelandiškiai patriotiš
ki laikraščiai, tai jiems negeri 
nei tų vietinių laikraščių skai
tytojai, todėl mes turime pilną 
teisę patarti savo vietiniams 
Lietuviams apsižiūrėti kur ei
na, kokį biznierių remia.

Tie kurie remia bolševikus 
parodo kad tuomi sutinka ko
munistų užgrobimu Lietuvos, 
kur apvogta, areštuota jų bro
liai, seserys, tėvai.

Kada visa Lietuvių tauta ko
voja už savo gyvybę, kada vi
si geri Lietuviai pasmerkia 
komunistus visame . j ,
kodėl musų nekurie biznieriai 
parodo palinkimą į juos?

Kurie remia svetimų koloni
jų spaudą, o nemato savo vie
tinės spaudos, tie neverti kad 
vielinė spauda už juos tartų 
gerą žodį. Tie beverti vietinių 
gerų Lietuvių paramos!

Kurie 
kot savo 
pinkit tai atlikti, 

mažas. Jau

yra griovėjai 
šalies, kurioje

pasaulyje,

nu-

iki šiolei dar neatli- 
registracijos, pasiru- 

Darbas vi
sai mažas. Jau praėjo trys 
mėnesiai nuo to kaip registra
cijos aktas įvestas. Liko tik 
vienas mėnuo. Jis praeis taip 
greitai kad nei nejusit, ir tūli 
galit pasilikti neužsiregistra
vę. Tada gi galit papulti po 
bausme.

Registruotis reikia 
nepiliečiams nuo 14 metų 
žiaus, ir tiems kurie jau 
pirmas pilietybės popieras, 
rams ir

Kurie 
do ir į 
dienos,

I Dirvos

Dainininkas Urbonas
Margučio Koncerte

Chicagoje

LITHUANIAN LITERARY
TRENDS

LYRIC POETRY

visiems
am-
turi
vy-

moterims, 
nežino savo laivo
Ameriką atvažiavimo, 

tame jums pagelbės 
agentūra. Kreipkitės 

neatidėliodami.
Dabar esančios registracijos 

vietos paskirose miesto dalyse 
pašto skyriuose užsidarys nuo 
Gruodžio 14, del to kad prieš 
Kalėdas paštai bus labai už
versti darbu. Todėl kurie iki 
to laiko nespės užsiregistruoti 
savo kaimyniškuose pašto sky
riuose nuo Gruodžio 14 iki 26 
turės stovėsi didelėse eilėse 
suėjusių registruotis didžiaja
me pačte vidurmiestyje.

Dar apie 10,000 ateivių nė
ra užsiregistravę Clevelando 
srityje.

var

MIRIMAI
ALEKAS JUŠKA

Alekas Juška, 63 m.Alekas Juška, 63 m. amž., 
nuo 1563 E. 33 st., mirė Lapk. 
14, palaidotas 18 d. Pamaldos 
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko Clevelande pusseserė 
Agota Paltanavičienė, dvi se
serys Lietuvoje.

Laidojime pasitarnavo N. A. 
Wilkelio laidotuvių įstaiga.

• CLEVELANDE tapo nu
griauta 2,340 senu laužų namų 
ir jų vietose, paskirose miesto 
dalyse, išstatyta valdiški gy
venami butai šeimoms.

Visoje šalyje miestuose
griauta tokių senų namų net 
36,418 ir pastatyta mūriniai 
apartmentai.

• THOMPSON Products Co., 
kuri išdirba orlaiviams dalis, 
trumpoje ateityje sako didins 
savo išdirbystes. Bus padi- 
didinta tris ar keturis kartus 
tiek.

• EŽERAIS šią vasarą per- 
vežta geležies rudies desetkai 
milijonų tonų, kas viskas eina i 
į plieno gamybą, 
mėnesį pervežta 10,061,127 to
nų.

• DAUGIAU DARBO. Greta 
Bedforto, netoli Clevelando, at
sikėlė didelė orlaivių išdirbys- 
tė, Jack-Heintz, Ltd., iš Palo 
Alto, Kalifornijos. Ten esant 
Pacifiko pakraštyje orlaivių 
išdirbystei yra' pavojinga bū
ti, nes greičiau gali būti Japo
nų ar kitų užpuolikų lėktuvais 
susprogdinta. Tas duos dau
giau darbo Clevelandiečiams.

ANTANAS ČERKESAS
Antanas čerkesas, 59 metų, 

nuo 1014 E. 74 st., mirė Lap
kričio 19, rastas namuose ne
gyvas. Pašarvotas N. A. Wil- 
kelio laidotuvių namuose.

Giminės ir draugai prašomi 
atsišaukti. Bus laidojamas pir
madienį. Alekas Banys.

Blythin bus Mayoru
Mayoras Burton, pasitrauk

damas iš tų pareigų, nes nuo 
Naujų Metų išvyksta į Wa- 
'shingtoną, galiaus sutiko pa- 

I skirti savo vietininku savo ar- 
' timą sandarbininką, Edward 

Jis yra advokatas, 
rimtas žmogus, ir per 20 me- 

pOr Qrvdm 'atsižymėjęs savo profesijo- 11 , jg Jjg fous mflyoru per mg_
j nešiu 1941 metais, kada bus 
Į rinkimai naujo mayoro.
I —

KALĖDINIAI LAIŠ
KAI, KALENDORIAI

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

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

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

Taipgi jau turim 1941 pui
kių Dirvos Kalendorių. Skai
tytojai gaus vieną dykai kurie 
užsimokės prenumeratą už se
kantį visą metą. Kalendorius 
galit pasiųsti savo giminėms; 
jie po 25c.

Siųskit 
iki Ka- 
eina po

ir čia 
sveiki- 
su ju-

1 Vac.,

I.

• OTTO TOLISCHUS, New 
York Times Europos korespon
dentas, sugryžęs Amerikon iš 
Vokietijos, kur jam Vokiečiai 
neleido Luti, šiomis dienomis 
lankėsi Clevelande ir patiekė 
vietos spaudai įdomių žinių a- 
pie Vokietiją, jis taip pat pa
sakė kad Rusija labiausia bijo 
Vokiečių.

Tolischus (Tolišius) 
iš Klaipėdos krašto, 
buvo 
kelis 
metų 
prie 
Buvo 
Times.” 
has, 
atstovu Europoje.

• GRAIKAI Clevelande savo 
tėvynės gelbėjimui sudėjo jau 
$25,000 į kelioliką dienų, ir 
dar fondas auga. O kiek Cle
velando Lietuviai sudėjo savo 
tėvynės pagalbai, kada ji vi
sai pavergta svetimųjų?
, ©ŽIEMA Clevelande pasiro
dė pereitą šeštadienį, kai pri
snigo ir paskui gatvės pavirto 
ledais. Bet ilgai netęsė j o, oras 
atsileido ir sniego nei ledo ne
liko į porą dienų.

• MOKYKLŲ Taryba, nega
vus savo reikalams pinigų per
eituose rinkimuose, vistiek nu
tarė tų pinigų reikalauti su
rengiant specialius balsavimus. 
Balsavimai nustatyta Gruodžio 
20 dieną, prieš pat Kalėdas. 
Mokyklų taryba reikalauja 4- 
mills, dviejų metų laikui. Šie 
taksai bus į vieta dabar išsi
baigiančių pirmiau buvusių 
taksų. Taigi gyventojams tak
sai nepadidės. 1

paeina 
Jo brolis 

Klaipėdos mayor.ų prieš 
metus. P.ats Otto apie 20 

atgal dirbo redakcijoje 
Cleveland Press, vėliau 

pakviestas prie New York 
Mokėdamas kelias kal- 

jis buvo paskirtas Times

6820 SUPERIOR AVE.

By Jay Dee

CLEVELAND, ų-

CRIBBLE R‘S

Artistas Jonas S. 
atvykęs į Clevelandą 
pasisvečiuoti, tapo 
į Chicagą dalyvauti 
parengime Lapkričio 
Padėkos dieną.

Urbonas išvažiavo 
antradienį, ten padainavo per 
Margučio radio programus va
karais, ir prisidėjo prie pagra
žinimo Margučio Kalakutket- 
vergio programo, kurį pamaty
ti suėjo keliolika šimtų pub 
likos. Tas programas susidė
jo iš dainų, o kita dalis iš Va- 
nagaitiškų juokų ir šposų, — 
“Broliai Razbaininkai”.

Urbonas gryžta iš Chicagos 
šiomis dienomis. Dar sako va
žiuos į New Yorką, o vėliau 
gal apsigyvens Clevelande.

Urbonas, 
laikinai 

užkviestas 
Margučio 

21 d., per

i Chicagą

GRYžO Iš CHICAGOS
Dirvos redaktorius Karpius 

iš Chicagos sugryžo pirmadie
nio naktį. Ten dalyvavo vaka
rų valstijų tautinėje konferen
cijoje, sekmadienį. Tame su
važiavime sutverta vakarinių 
valstijų Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas.

Pirmadienį dalyvavo Lietu
vai Gelbėti Tarybos posėdyje, 
su Draugo redaktorium šimu
čiu, Sandaros red. Vaidyla, ir 
Naujienų red. Grigaičiu. Kar
tu dalyvavo ir Lietuovs Kon
sulas Chicagoje, p. Daužvardis.

Dirvos redaktorius parvežė 
Clevelandiečiams tokių žinių:

Vanagaitis ir visas Margu- 
norėtų atsilankyti į 
mus čia pralinks- 
bėda su artistais: 
artistai turi savo 
vietas ir negali iš- 

Va-

čio štabas 
Clevelandą 
minti, bet 
geresnieji 
nuolatines 
likti važiuoti į kolonijas, 
žiuojant į Clevelanda nenori 
aplenkti ir kitų kolonijų.

Kita žinia: gal but bus su
rengta vienos ar daugiau pra
kalbos Lietuvos reikalais, at
vyks į Clevelandą kiti iš Lie
tuvos atbėgę svarbus asmenys.

Nekurie Chicagiečiai perda
vė per redaktorių savo drau
gams ir giminėms Clevelande 
geriausius linkėjimus.

Antradienio vakare, Lapkr. 
19, Dirvos redaktorius lankėsi 
Akrone, kur sakė kalba Lietu
vos’ reikalais. Ten kalbėjo ir 
Česnulis ir Stilsonas, N. Gady
nės redaktorius, iš Brooklyno.

STATYBA DIDELĖ
Namų statyba Clevelando 

srityje šymet Spalių mėnesį 
pasiekė aukščiausį laipsnį ko
kio nebuvo pasiekus per pas
tarus 14 metų. Spalių mėnesį 
statybai leidimų išimta už 
$2,746,400, arba daugiau negu 
dvigubai kaip 1939 metais 
pat mėnesį.

tą

Demokratai Cleve- 
lande Stiprus

Praeitais rinkimais pasirodė 
kad ateinantį metą miesto ma- 
yoras ir valdybos nariai gali 
būti išrinkti demokratai, nes 
Clevelande ir Cuyahoga apskri
tyje Demokratai laimėjo 
ką kas priklausė nuo jų.

Roosevelt gavo 347,118 bal
sus; Willkie — 209,070 b.

vis-

• 276 ATEIVIAI šiomis die
nomis tapo prisaikdinti Ame
rikos piliečiais. Jų tarpe ke
letas Lietuvių.

• MALIAVOTOJŲ UNIJA 
nutarė uždaryti duris į unijos 
vadovybės vietas tokiems na
riams kurie turi kriminališkus 
rekordus ir sėdėję kalėjime už 
bausmes. Mat, unijose veikia 
daug tokių kurie į jas įlenda 
pasipinigavimui ir išnaudoji
mui darbininkų ir darbdavių.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinkit ją tarp savu.

i Continued From a Previous Issue
The poetical traditions of Mai- 

' ronis are being carried on by 
das Gira, M. Gustaitis, and 

| Vaitkus.
Gira, having begun to write 

try before the World War, 
grown in the Maironic lyrical 
dition. He deviates from Maironis, 
however, in that he lyricises, for 
the most part, on his longings and 
the joys and sorrows he has exper
ienced in love; his poetry is more 
egocentric than the poetry of Mai
ronis. However, Gira also writes 
a considerable amount of poetry pro- 
traying patriotic motifs. Moreover 
even the style of Gira’s poetry is 
.still of the traditional type, resemb
ling closely the style of Maironis. 
Having published five volumes of 
poetry, L. Gira distinguishes him
self as one of the most prolific 
Lithuanian poets.

M. Gustaitis dedicated his lyre 
to patriotic and religious motifs... 
just as Maironis did... only Gustai
tis did not feel, did not live, in his 
poetry so much as he reasoned in 
it. He is a cold reasoner, concern
ed with the control of thought and 
form. As a result, his form or 
style resembles the classical style. 
Moreover, being a great lover of 
sonnets, he has written great num
bers of them.

M. Vaitkus, author of “Liepsnelės” 
and “šviesieji Krislai”, is a poet 
of joy and sadness... a poet who 
expressed the coalition of these two 
emotions. An autoanalytic, Vaitkus 
is submerged in self-analysis. Con
sequently, social and patriotic mo
tifs are of little importance to him; 
he takes greater pleasure in singing 
of nature and her beauty and thus 
distinguishes himself in general as 
an aestheticiah, a devotee of beau- 

However, he is still a poet of 
his 
the

Liu- 
M.

poe- 
has 
tra-

ty. 1 . . A .
the Maironic generation since 
style has not progressed past 
formal style of Maironis.

V. Mykolaitis-Putinas, having 
gun to serve the Muse before 
World War, matures and settles as 
a lyric of the post-war epoch, 
lyre resounds with resonant, < 
tones... his melancholy poetry, 
ed with soincerity of feeling, 
fleets 
the Lithuanian’s sincerity.

be- 
the

His 
clear 
fill- 
re* 

Lithuanian melancholy and 
The 

poet’s strength and internal depth 
make tln^hY^lVes felt in his every 
verse. Putinas is a subjectivist; 
his inner world, his internal strug
gles, his wavering between heaven 
and earth, between two dawns, make 
up the motifs for his poetry. His 
heart is burdened with love, suf
fering. and mirages of the Unat
tainable. He has loved much and 
suffered much; it is obvious that 
he has known “great sorrow which 
was born in love and great love 
which had been submerged in sor
row.”

The optimistic note is very sel
dom heard Irt the poetry of Puti
nas. He sings hymns of pessimism. 
He speaks of life with the tongue 
of a skeptic.

However, though Putinas expres
sed himself at first . as a dreamer, 
as a withdrawn bard of love, later 
in his literary career he became 
more concrete, down-to-earth, a 
greater realist.

In short, Putinas is a classicist, 
a symbolist, and a realist... all at 
once.

It is to be emphasized that Pu
tinas is a talented poetic stylist; 
he exploits all. of the poetic de- 
vices, emplovs beautiful symbolism 
and beautiful comparisons. He is 
a born lyric poet... he creats verse

EVA’S j
DRY CLEANINGS
Senas Drapanas padarom y 
kaip naujas, išvalom ir 4 
sutaisom. *

ŽPaimam iš narni] ir pristatomX 
A gatavus atgal. 4

EVA PETRAITIS ?v 
i 
i 
y v

Ž 
ž
J 
y

v

t 6702 Superior Ave. 
$ Telefonas: HEnderson 1949

*♦*•■***♦* *************4***********J*******4I*>J<

REIKIA

1021 Dillewood Rd.
I 
ILEISKIT SAVO VAI

KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

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

E

after verse without resorting to 
artificial rhymes or artificial^ tech
nique and composition, 
thing flows naturally 
heart; his emotions, his 
dividuality are alive, his 
living, and all of these 
expressed with sensitive

Although Putinas is a . 
on new poetic roads, though he is 
the very originator of the new 
lyricism, the fact remains that he 
has grown out of the Maironian 
epoch. Maironism is evident in 
Putinas’ early works.

Balys Sruoga is a representative 
of the symbolic school. He is not 
concerned with academic, theorized 
poetry but with melodious 
flowing from the depths 
rhythmical soul. He used 
abundantly in his poetry., 
and the wreath of rues, for 
are his symbols for enlightenment 
and innocence.

Sruoga’s anthologies of lyric poe
try are: “Saulė ir Smiltys”, “Die- j 
vų Takais”, and the epic poem — j 
“Deivė Iš Ežero”... and all of it is I 
poetry written in a holiday mdod, ! 
the expression of the living soul, 
brought out in highly expressive 
forms.

(To be continued)

Every- 
from his 
strong in- 
anguish is 
things are 

accuracy, 
pioneer

rhythm, 
of the 
symbols 

.the sun 
instance,

SPORTS
By GEO. C. VENSLOVAS

Inter-Lodge Basketball League 
Opens Season Wednesday, 

November 27th
For the fourth consecutive year 
Lithuanian team will ’be entered 

The
a
in the Inter Lodge League, 
league itself will be starting its 
thirteenth year and during this 
period it has built a friendly neigh
borhood rivalry which cannot be 
equalled anywhere in the city. You 
won’t go wrong by attending their 
games. The players give all they 
have, to gain this neighborhood 
supremacy. The closeness of many 
of last year’s games, give proof 
of the evenly matched teams en
tered in the league.

Our own team last season went 
into over time periods in four or 
five contests. This season we hope 
to have a stronger team repre
senting the. Liths on the hard wood 
floors, than we had for the past 
few years. This team will repre
sent Cleveland in the National Tour
nament which will be held in Dū

li quesne or Pittsburgh. We hope 
1 to get the support of all Cleveland, 
in making the 1940-41 basket ball 
season the most successful one 

j we ever enjoyed. Many inquiries 
i have come in regards to the dates 
! of the National Bowling tourney, 
i We are waiting for word from the 
' basket ball committee to set their 
j date. As soon as this is done, our 
! bowling committee will go into high 
j gear to make the thiFd National 
! Bowling tournament the best yet.

CARD PARTY POSTPONED
The Social party scheduled for 
Nev. 30 th has been postponed 
to a later date. Watch these 
columns for the announcement, 
of the date and place.

JŪSŲ Mėnesine
GASO BILĄ

virimui, vandenio šildy
mui, šaldymui bent ku
rioje dalyje Didžiojo Cle
velando yra pigesnė ne
gu kuriame kitame iš 25 
didžiųjų miestų Suvieny
tose Valstijose. Ateikit į 
musų ofisus—pamatykite 
moderniškus padargus— 
pamatysit kiek daugiau 
parankumo ir patogumo 

žema kaina gasas 
suteiks.

jūsų 
jums

The East
GAS CompanyOhio

Modernizuokites Su Gasu

NAMŲ STATYTOJO?
Kurie norit statytis namus ar 
biznio vietas, kreipkitės į GUS 
HEIN, atsakomingą, sąžiningą 
statybos kontraktorių; apskaičia
vimą suteiks greitai ir darba at
liks prieinama kaina.

GUS HEIN
KEnmore 0559 Cleveland

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

i

NATIONAL Art Week exhibitions 
to be held all over the countiy 
during the week of Nov. 25 as part 
of national art promotion, will be 
represented in Cleveland at the for
mer Women’s City Club headquar
ters, 1816 E. 13th street by the 
Cleveland Society of Artists who 
will display for sale art works ot 
all types and prices.

Our local dauber, Anthony Vaik- 
snoras, has three paintings for sale.

• • •
THE Knights of Lithuania, in 

decorum with their usual policy of 
happy acquaintanceships, invite ev
eryone interested — as well as 
those not interested — to attend 
the Guest Dance they are sponsor
ing at Our Lady of Perpetual Help 
Church Hall, 18022 Neff Road, on 
Sunday, November 24. The “Let s 
Get Acquainted” spirit will be heigh
tened and blended by the music of 
Henry Cole’s Orchestra which will 
entertain from 8:00 ‘till 11:30 p.m.

• • •
SNOOPY QUESTIONS, these, yet 

they have been voiced and are, as 
a consequence, news; so: What, 
if anything, could be incentive to 
lure some people out and about at 
2 in the a.m. especially if one of 
these “people” was a Miss Bernice 
Sepelis? To which Anti-social Her
mits fraternity have Bruno Ze- 
kanis and Yozef Gudlauskas pledg
ed themselves that they should so 
avoid the public social affairs?

• • •
IF Berny Circle foot-circled at the 

Slovene 
Vienna,” 
fume 
cle? 
tales 
sweet 
from

Home’s dance, “In Old 
i, last Saturday, what ner- 
toter was it that circled Cir- 
And ‘tis said that Berny’s 
to the little one rang as 
to her ear as did the “Tales 
the Vienna Woods.”

• • •
an American” is 
gof Vitus Suopis 
anxiously awaiting

AM the 
who 
next

“I
theme son
seems over ____  „
month when he is to leave for the 

enlist- 
to his

army. He has voluntarily 
ed prematurely in respect 
Draft Order.

• • •
FROM the circumstantial 

of America, the “Land of Hope 
and Glory,” where romances vary 
in duration from a fleeting flirting 
glance to a lifetime (or is it eter
nity ?) of agony, comes the delight
ful case of Peter Stankūnas 
is alleged to have woo’d a 
lass one day, bought her a 
buck gift the next — lingerie 
ors, of course, don’t closely 
semble the patriotic ones — 
left her. My hope is 
can meet a gal more 
him.

annals

who 
fair 
six- 
col- 
re

am! 
that Pete 

worthy of
• t •

JEALOUSLY, FatherJEALOUSLY, Father Time wat
ches over the happy love affair of, 
blithesome Victor Visnauskas and 
his fair Helen, and cautiously, sus
piciously deliberates the chances of 
a practice session at .tying .“Boy 
Scout knots”. “After all”, must 
be the musing of: the senile, one, 
“after all, it is over ylo/rc nnw 
they’ve steadily bored each

• • •
“WONDERING” inquires 

the identity of the youthful 
Romeo, Berny Sperro, who 
edly capsized little Miss

yėars now
other.”

about 
Super- 
report-

Helen

Theresa Dare’s heart when 
fatefully being maneuvered įn 
introduction to Helen by 0Ile 
High teacher, he so maste 
braved the terrible dangers 
ving papy’s sedan to “Snaksl 
a “Hamburger Affair”, 
dering if the Ever-Hungrv 
Juan knows how well (o‘r 
poorly) Helen does the cookin] 
dishwashing at home.

• • •
ONE of the illustrious dan] 

of the famous “Black Cat” ( J 
again gets into the news. 1 
time it is reported that the I 
mentioned daughter is very J 
with a young lad named I 
Kovacic. Can this really be I

Thanksgiving and
Happy Life

For you, Miss N. E. C., of J 
consisteth

Earthly values for which our 
fulness is

Well deserved? For me Than 
ing aught

To be offered for a long happ 
for

Thankful should he be, bonl 
taught

That serveth not another’s J 
Whose armor is his honest th] 
And simple truth his utmost

Whose passions not his nJ 
are;

Whose soul is prepared forL 
Untied unto the world byB 
Of public fame or private bR

Who envies none that chancq 
raise,

Nor vice; who never unders| 
How deepest wounds are given 
Nor rules of state, but rules of

iui

Who hath his life from i| 
freed:

Whose conscience is his $trc 
retreat;

Whose state can neither latt 
ers feed,

.Nor ruin make oppressors ■

Who God doth late and earl J p 
More of His grace than giftH 

lend:
With a religious book or fril

un

—'Jhis man is freed from H 
bands

Of hope to rise or fear t(H
Lord of himself, though not 

lands,
And having nothing, yet hath
And in the possession offl 

thing,
Knowetn the true worth- ■
T h an k s g i v i n g. _____ H

GEROS ANGLĮ
šaukit

GArfield 2921 I

Komer Wood & Coal C
1409 E. 92nd StreetB

5 HAMS
PUOŠTI
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| Lietuviška Didelė Išdirbyste
E Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
H Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
f HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sa?diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini!Į!l

2.45 VYRŲ Naujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS, gražių 1 
pavyzdžių, spalvų, 
vėliausios mados, ir 2.
VYRŲ Wovenright kojinėj 
vienodų spalvų arba 
margos už $L

Kaklaraiščiai t 
darbo vilnoniai 
šilkiniai 2 už 1,

VYRAMS IR VAIKAMS ŽIEMINI)]
Reikmenų Krautuve I

Ateina šaltas oras — įsigykit pas mus sa« 
reikalingų žieminių rūbų prieinama kaina.|| 

VYRŲ Two-Tone 
Sweteriai, vilnos

mišinio, zipper frontas.
VYRŲ 
lengvi,
VYRŲ 
Melton 
zipper
VYRŲ

flanel marškiniai

MARŠKINIAI, geriausio 
išdirbimo ir medegų *

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai

gryni Vilnoniai 
Jacketai, su

priešakiu

įvairiaspalviai

97c

3.95

1.00
ŠILKO 
rankų 

ir

VYRŲ 
darbui 

aukščiauir

ir Vaikinu Keliai]
ir pasirėdymui 1

■

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarai:7010 Superior Ave


