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ODŽIO-DEC. 6, 1940 25-ti Metai (25th Year)

ANGLIES KASYK
LOJE ŽUVO 30
DARBININKŲ

Cadiz, Ohio. — Lapkri- 
io 30 d. ištiko sprogimas 
dims anglies kasykloje — 
žgriuvo ar užmušta apie 
i) darbininkų.

Serins Siuvėjų Darbo 
Sąlygas

New Orleans, La. — A. 
. Federacijos kongrese, 
lavid Dubinsky, moteriš- 
įį rūbų siuvėjų unijos pre- 
identas, pareiškė kad ta 
d ja sieks pigių moteriškų 
pvalkalų darbininkams: 
Daugiau užmokesčio ir 
krų darbo valandų; ims 
įorganizuoti siuvyklų dar
ini nkus New Yorko sri- 
je į vieną vadovybę; vi
ję šalyje užves vajų ap- 
nimui ir kitų miestų dar- 
ininkų.

Detroit. — Chrysler au- 
įmobilių išdirbystė pradė- 
i gaminti 1,000 kariškų 
inkų, kurių vertė siekia 
irs 34 milijonų dolarių. 
Netoli Detroito statoma 

i) milijonų dolarių vertės 
aviškas arsenalas.

Amerikos Darbo Federa- 
ijos vadai skelbia kad jie 
lovi už įvedimą 30 valan- 
iį darbo . savaitės, prašali- 
iiimi šalyje bedarbės.
Dabartiniu laiku sakoma 
ra apie 10 milijonų darbi- 
inkų nerandančių nuola
idų užsiėmimų.

Dirbs šovinius. Toledo, 
I. —Willys-Overland au- 
įmobilių išdirbystė prade- 
ant Balandžio mėn. dirbs 
ivo patalpose amuniciją 
šoviniams gilzas. Užsa- 

ymų gavo už $8,750,000.

Kinijos medvilnės audi
to industrija susiduria su 
ebl ūmais. Dauguma audi- 
yčių randasi šanghajuje, 
et visos jos neturi kur sa
li produktų išleisti, negali 
irbti.
Tientsine audimo darbai 

aip pat pusiau sumažėjo.

LIETUVOSIS

Graikai Tęsia Albanijos Užėmimą
Atėnai, Graikija, Gruodžio 5. — Graikų kariuome

nė pilnu pasisekimu muša Italus Albanijoje ir žygiuoja 
į apsprogdintą fašistų tvirtovę Porto Edda prie Aiga- 
jos juro. Italai taipgi traukiasi nuo Argirocastro, ma
tomai nesitikėdami išlaikyti. Graikai užėmė virš 1000 
ketvirtainių mylų Albanijos ploto ir kaip išrodo gali iš
vaduoti Albanams jų šalį, kurią Italija užėmė apie pora 
metų atgal. Graikai per kalnus žygiuoja ir linkui Al
banijos sostinės Tirana.

Šios savaitės pradžioje Graikai sako paėmę nelais
vėn 5,000 Italų kareivių Albanijos kalnuose.

Y’ v ¥

Londonas, Gruodžio 5. — Vokiečių oro jiegos darė 
smarkų puolimą Anglijos Midland sričių, padarydamos 
nuostolių dviejuose miestuose. Londonas pats buvo už
pultas tik anksti naktį ir po vidurnakčio jau buvo pavo
jus praėjęs.

Britanija sustiprino savo ekonominius ryšius su 
Pietų Europa ir artimais Rytais, pasirašydama naują 
sutartį su Turkija.

Vokietija arčiau susirišo su Rumanija, tokiu budu 
lenktyniuodama su Britanija Turkijoje.

v
Berlinas, Gruodžio 4. — Vokiečiai tikrina turėję 

didžiausį pasisekimą kovoje prieš Britus jurose, kai va
kar —. vienos dienos bėgiu — nuskandino 161,000 toną 
Britų laivų, išviso 17 laivų. Vokiečių submarinai pra
dėjo veikti juroje kaip vilkai po būrį vienu kartu. Lėk
tuvai jiems suranda juroje plaukiančius laivus, ir sub
marinai puola juos atakuoti.

Chicago, Gruodžio 4. — Pasažierinis lėktuvas at
skridęs su 16 žmonių iš Clevelando, leisdamasis sudužo 
prie pat aerodromo, užsimužė 8-ni pasažieriai, kiti su
žeisti. Tarp užmuštų yra garsus Clevelando didžiųjų 
fabrikų statybos kompanijos prezidentas Austin, vie
nas S. V. armijos inžinierius ir kiti biznių vadai.

V *

PITTSBURGHO Lietuvių Kambario Komitetas, kuris šiomis dienomis baigė Lietuvių Kamba
rio Įrengimo fondą pildyti (viršuje), ir Pittsburgho Mokslo Katedra (apačioje), tas aukšta
sis pastatas, kuriame Lietuvių Kambaris randasi. Vaizde matosi Pittsburgho dalis.

JAU PRALEIDO 10
BILIJONŲ ŠALIES 

GINKLAVIMUI

SAKO, KARAS IŠSI
SPRĘS TRUMPU 

LAIKU

DARBO komisaras paskelbė 
įsakymą pagal kurį bedarbiai 
gali būti registruojami ir ap
rūpinami darbu tiktai per dar
bo biurus, o kur jų nėra, per 
vietos savivaldybių bedarbių 
registracijos biurus. Darbi
ninkus į darbą imti galima tik 
per darbo biurus. Kas palam
dys darbininką ar tarnautoją 
kitokiu budu, bus traukimas - 
atsakomybėn. Mat, darbinin
kas skaitosi komunistų vergas. 
'Pik pačios komunistų kontro
liuojamos valdiškos įstaigos 
pasirenka sau darbininkus ir 
tarnautojus kokius nori.

_______________ •

NUSAVINTŲ dvarų admini
stratoriams įsakyta kad be ko
misarų leidimo niekam negali
ma duoti iš dvarų išvežti isto
rinės svarbos daiktų. Pradė
jus užgrobti žemes ir turtus, 
daug kultūros paminklų bolše
vikiškoje anarchijoje žuvo.

Su v. Valstijų kariuome
nės ir laivyno reikalams 
ir gynimo pasiruošimui iki 
šiol jau išduota sutarčių 
už 16 bilijonų dolarių. Bet 
dar reikalinga pirkti mo
torinių vežimų, kareiviams 
rūbų ir įrengti kareivines.

Praeitą vasarą numaty
ti planai į kariuomenę pa
imti apie milijoną vyrų iki 
šio meto galo pasirodo ne
įvykdyti: dar trūksta apie 
450,000 vyrų.

Londonas. — Bėgyje šių 
dviejų savaičių sako gali 
išsispręsti tolesnė Europos 
karo kryptis. Britų jurų 
laivų nuostoliai yra tokie 
dideli kad pradeda surū
pinti Angliją. Vokiečiai be 
to pasmarkino orlaiviais 
puolimus daugelio svarbių 
Anglijos miestų.

Prie to gali paaiškėti ku
rion pusėn pakryps Ispani
ja, kurios prisidėjimas prie 
Vokiečių Anglijos padėtį 
pablogintų.

NERAMUMAI RU- 
MANIJOJE

SUV. VALSTIJOS sutei
kia Kinijai šimtą milijonų 
dolarių kreditų, atsakymu 
į Japonų siūlomą Kinams 
“taiką”, kurios pasekmėje 
Japonija nori pasigrobti 
Kiniją savo įtakon.

Bucharestas. — Sulaiky
mui kruvino teroro kokį 
įvedė Geležinė Gvardija, 
fašistų organizacija, Ru
manijos vyriausybė išleido 
įsakymą visiems gyvento
jam nusiginkluoti, perduo
ti valdžiai ginklus.

Rumanijos vyria u s y b ė 
paėmė į savo kontrolę vi
sus aliejaus gamybos įren
gimus, pumpavimo stotis, 
ir Žydų kontroliuojamus 
laivus Dunojaus upėje.

KACAPAI UŽGYVE
NA VISUS LIETU

VIŲ NAMUS

BRITŲ pinigais iki šiol 
beriko j e finansų o i a m a 
ilė orlaivių, amunicijos ir 
inklų išdirbysčių. Britai 
tiri sudėjo apie $200,000,- 
00 į tas išdirbystes. Jos 
alėjo arba gali Britų pi
jais pasididinti, kuomet 
ar vis reikia laukti Ame
bos valdžios žygių.
Nuo pradėjimo karo 14 

nenešiu atgal Britų val
gia savo pinigais davė 
togą daugeliui karo reik
menų dirbtuvių prasiplėšti 
r pasiruošti karo reikme- 
'iį gaminimui.

MEKSIKOJE užėmė 
tą naujas prezidentas, 
nerolas Camacho. Jis 
taria palaikymui ryšių su 
Su v. Valstijomis. Pirmes
nis prezidentas įvedė šaly
je socializmą ar net pusiau 
komunizmą. Šiomis dieno
mis Meksiką aplankė nau
jai išrinktas S. V. vice-pre- 
zidentas Wallace.

vie- 
Ge- 
pri-

150 užmušta. Kinai su
rengė traukinio sudužimą, 
kuriame užmušta 150 auk
štų Japonų ir Kinų vadų, 
važiavusių į Nanking for
maliam susitarimui del Ja
ponų pripažinimo sau pa
lankių Kinų valdžios.

PHILADELPHIA, Pa.— 
'ia pradedama gilinti vie- 

Delaware upės krašte, 
įr bus statoma didieji ka- 
iski Amerikos laivai.

VOKIEČIAI pasiuntė į 
Rumaniją dar 60,000 savo 
kariuomenės. Išviso ten 
turi apie 500,000 kareivių. 
Ši milžiniška Vokiečių jie- 
ga vienu užsimojimu galė
tų apsupti ir paglemžti iš 
Sovietų pietinę dalį, Ukrai
ną, kurios Vokiečiai neiš
sižada.

Iš Rumanijos eina žinios 
kad Besarabijoje pradėjo 
sukilti gyventojai prieš So
vietų žiaurią valdžią. Ru- 
sau užėmė Besarabiją nuo 
Rumanijos Hitlerio sutiki
mu.

BRITAI šiame kare jau 
neteko 20 savo submarinų, 
kuriuos vienaip ar kitaip 
Vokiečiai nuskandino.

Tacoma, Wash. — Dina
mito paruošimo dirbtuvėje 
ištiko sprogimas, užmušta 
keturi darbininkai.

AZIJOJE, tarp Siamo ir 
Indo-Kinijos prasidėjo su
sikirtimai. Siamo valstybė 
nori atsiimti dalis Indo-Ki
nijos, kurias užvaldė Pran- 

ti svarbius šalies gynimo cuzai paimdami Indo-Kini- 
_........................... . ją į savo kontrolę.

PREZ. ROOSEVELT iš
plaukė laivu į Karibejos ju
ros šiltus vandenis pasilsė
ti, pažuvauti, ir apsvarsty- 
r 1 ‘ v ”7 
ir ginklavimo klausimus.

DIRBTUVĖSE Lietuvoj įve
dama vadinamos “juodos len
tos”, kuriose viešai skelbiami 
labiau nusižengę komunistų 
(gal žydų) drausmei darbinin
kai. Tuomi visaip keršijama 
darbininkams, taipgi stengia
masi pakenkti tiems kurie ne
dalyvauja “socialistinėse dar
bo lenktynėse”.

•

GYVULIŲ inspekcija Lietu
voje viešai skelbia kad gyvu
lių snukio ir nagų liga vis la
biau krašte plinta. Ji darosi 
stačiai rykštė. Kaip žinoma, 
ši ligą yra labai užkrečiama ir 
sudaro didžiausią pavojų Lie
tuvos gyvulininkystei, kurią ir 
taip naikina bolševikiška be
tvarkė ir pašaro stoka. Prie 
ligos plėtimosi prisideda'mas
kolių okupantai, nepažindami 
paprasčiausių higienos dėsnių.

t

namų namų stoka yra visoje 
Lietuvoje, ne tik Kaune, todėl 
siūlo tą pritaikyti visur. Taip 
pas siūloma iš Kauno iškraus
tyti tuos gyventojus kurie ne
dirbą nei fabrikuose, nei įmo
nėse, nei įstaigose.

Tas pats laikraštis nukalba 
kad daugelis Kauno ir Vil
niaus gyventojų turėtų susira
sti gyvenamus butus aplinki
niuose kaimuose ir miesteliuo
se.

Iš šių paties oficialiu laik
raščio prisipažinimų galima su
sidaryti vaizdą kokian vargan 
atsidūrė Lietuvos gyventojai, 
iš kurių okupantai atėmė net 
butą, išmetė į gatvę ir priver
tė gyventi palapinėse!

Gyvenamų namų klausimas, 
prisigrudus visuose kampuose 
Rusams okupantams, darosi 
sovietų Lietuvoje stačiai ka- 
tastrofingas. Iš Kauno prane
ša kad išsyk nustatytas 9 ket
virtainių metrų grindų plotas 
vienam asmeniui yra sumažin
tas iki 6 ketv. metrų. Faktiš
kai gi beveik niekas neturi ir 
6 ketv. metrų. Taip yra ne tik 
Katinu bet ir provincijoje.

Komunistų organas pripažy- 
sta kad Kaune reikalinga apie 
10,000 kambarių daugiau.

Del butų ir kambarių stokos 
kaltina buvusią Lietuvos “bur
žuazinę santvarką”. Tačiau 
visi Lietuvos gyventojai pui
kiausia žino kodėl staiga Lie
tuvoje retas kuris žmogus be
turi savo kampą: visus geres
nius namus užėmė įsiveržę Ru
sai. Juk ne juokas sutalpinti 
Lietuvoje virš 300,000 masko- dytis: 12 jų persipjovę sau 

1 lių okupantų. Dabar jų skai
čius nuolat didėja.

žmonių padėtis yra tokia ka- 
tastrofinga kad daugelis pri
versti gyventi net palapinėse 
arba malkų sandėliuose: be 
langų, be šviesos, šaltyje. Net 
komunistų spauda pripažysta 
kad tą klausimą reikia kaip 
nors išspręsti, nes žiema artė
ja ir žmonės turi susirasti ko
kią nors pastogę, šiuose žo
džiuose aiškiai matosi kad esa
ma žmonių visai be pastogės.

Tarp receptų kuriuos komu
nistų laikraštis siūlo, yra to
kie: panaikint dalį restoranų 
ir juose apgyvendint neturin
čius buto. Taip pat galima esą 
pasielgti su barais, kai kuriais 
viešbučiais ir net krautuvėmis, 
kurias galima sujungti. Gyve-

1

ANGLAI GAUS DAR
DAUGIAU LAIVŲ
Suv. Valstijos trumpu 

laiku vėl duos Britams lai
vų, šį kartą daugiau preki
nių laivų. Jau užgirta par
davimas Britams kelių lai
vų.

Britai užsakė Amerikoje 
60 prekinių laivų, kurie rei
kalingi dabar, kuomet Vo-' 
kiečiai taip smarkiai naiki
na Anglijos laivyną.

Kita žinia sako kad Bri
tanija gal paves Amerikos 
laivų statybos išdirbystėms 
pastatyti Anglijai 350 pre
kinių laivų, už $750,000,000.

Suv. Valstijoms paėmi
mas į savo rankas Britiš
kų žemių kuriose steigia 
apsigynimo: stotis, sako at
sieis apie 25 milijonai dola
rių prie tų karo laivų ku
riuos iau davė Britams už 
tas salas.

12 NUSIŽUDĖ. Pribu
vęs į New Yorką iš Vokie
tijos Žydas Dr. Hartogs 
pasakoja kaip suimtų Žy
dų buris, vežamų gyvulių 
vagone, bijodami baisaus 
gyvenimo nelaisvių stovy
kloje, pradėjo vagone žu-

MAISTO bendrovė praneša 
kad visi privatus asmenys ir 
pirkliai Lietuvoje privalo visas 
savo turimas bei supirktas ža
lias odas ir kailius perleisti į 
jos sandėlius,, kitaip sakant, 
valdžios kontrolei. Paskerstų 
gyvulių odas ir kailius išvežti 
iš skerdyklų draudžiama. Mat, 
visoje Sovietų Rusijoje siau
čia didelis odos trukumas, ku
ris imamas pasireikšti ir Lie
tuvoje, tai raudonieji okupan
tai nori odas sugriebti i savo 
rankas.

BRITAMS karo kaštai 
pakilo, dabar atsieina i die
ną po $36,400,000. Pirmą 
karo meta atsieidavo po 
$21,200,000:

skustuvų peiliukais gyslas 
kraujuose mirė vagone.

ISPANIJOJE, 
susimušime, ‘ užmušta 
50 žmonių, desėtkai 
sužeista.

traukinių 
apie 
kitų

Į

KALIFORNIJOJE plinta 
influenza. Viename Los 
Angeles mieste apsirgę į 
50,000 žmonių. Nekurtos 
mokyklos užsidarė.

Bangor, Pa. — Kas tai 
prisitaikęs pagrobė 880 di
namito šmotų iš netolimo 
sandėlio. Pradėta tyrinė
jimas.

Argentinoje grudai augi
nami ant 17,043,000 akrų 
žemės šį sezoną.

LONDONO korė spondentai 
rašo kad Sovietų Rusija reiš
kia didelį norą j ieškoti susita
rimo su Anglija. Tuo pat me
tu Londono komunistiniuose 
sluogsniuose platinama žinios 
jog Churchill esąs didžiausias 
sovietų priešas ir anksčiau ar 
vėliau su jais atsiskaitysiąs.

•

“MAISTO” sunacionalizuota 
bendrovė paskyrė Lietuvos gy
ventojams punktus į kuriuos 
jie turi suvežti visus kailius. 
Niekas kitas neturi teisės kai
lių supirkti. Bet kur kailiai 
parduodami nieko nesakoma. 
Be abejo pirkėjai jų negauna 
pamatyti, nes pačioje Sovietų 
Rusijoje odų labai trumpa, 
tat Lietuvoje surenkama oda 
išvežama į Rusiją.

—
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SLA. III APSKRIČIO SU
VAŽIAVIMAS

LIETUVOS ŠELPIMO KOMITETO
<5ATSIŠAUKIMAS Į LIETUV

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

i šyje, buvo pasišventus Lietu
vybės palaikytoja ir darbuo
toja. J. Virbickas.

Lapkričio 24 d. čia įvyko S. 
L. A. III Apskričio suvažiavi
mas, dalyvavo 17 kuopų su 31 
atstovu ir valdybos 11 narių. 
Posėdin atsilankė ir Adv. Ga- 
baliauskas, kuris nesenai at
vyko Amerikon, pabėgęs iš 
Lietuvos. Jis vaizdini nupa
sakojo Lietuvos padėtį ir So
vietų okupaciją.

.Pakelta griežti reikalavimai 
J. K. Mažuknai, SLA. vice 
prezidentui, kad jis pasiaiškin
tu kaip ištikro atsitiko Pild. 
Tarybos posėdyje, kur jis pa
reiškė 
tuvos 
žukna 
torių
sakinių.
n^s konsulo paliudijimų arba 
įgaliojimų kokius jis turėjo iš 
Lietuvos gavimui tos pomirti
nes, 
ręs 
ties 
yra
Pild. Tarybos, 
kavo be pasigailėjimo, 
ma, daugiausia Jurgelionį.

Apskritis 
pasmerkiant 
jus.

Apskritis

WILKES-BARRE, PA

savo nepripažinimą Lie- 
konsulų Amerikoje. Ma- 
kaltina Tėvynės redak- 

sumaįšyme jo pareikštų 
Mažukna nepripaži-

o Jurgelionis, sako, pada- 
kad jis nepripažysta pa- 
konsulc. Mažukna 
piktas ir ant visos 

nes visus

matyt 
SLA. 
kriti- 
žino-

išnešė rezoliuciją, 
Lietuvos užgrobė-

nutarė, atsišaukti 
ą visas Pittsburgho Lietuvių 
draugijas sutvėrimui tam tik- 
Jo komiteto kovai už Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą ir 
prieš Sovietų agentų veikimą 
Lietuvių tarpe.

SAVANORIS. Kaip visoje 
Amerikoje taip ir Piftsburghe 
turėjo susiregistruotį visi jau
ni vyrai kariuomenėj tarnybai, 
bet į kariuomenę dar 
neėmė sulyg drafto, 
rado daug savanorių, 
ko sužinoti, tai tik vienas Lie
tuviukas kol kas įstojo sava
noriu, Ričardas Lelionis, Anta
no Lelionio sunus. Taigi lai
mingo pasisekimo jaunam Le- 
lioniui Dėdės Šamo gynėjų ei
lėse.

nei vieno 
nes atsi-
Kiek te-

MIRIMAI. Amerikos Lietu
viai ateiviai gana smarkiai at
siskiria iš musų tarpo. Nėra 
tos savaitės kad keletas neatsi
skirtų ir 
našlių.
Lipinskienę, kuri 
50 metų amžiaus, 
Balčiene, 59 metų, 
vičienė, 79 metų, 
78 metų. Taip tai 
vių eilės retėja ir retėja.

Teisybė, palieka jie savo vie
tose tai sunus tai dukteris, bet 
Lietuvių veikimui jie menkai 
tenaudingi, vos mažas 
tis jaunuolių stoja į Lietuvių 
kultūrinių darbuotojų eiles.

Ona Jasevičienė per daugelį 
metų darbavosi A. L. T. San
daros moterų kuopoje ir Sąry-

nenukeliautų amži- 
Vos spėjus palaidoti 

dar nebuvo 
mirė Rožė 
Ona Jase- 
Gražulienė, 
musų atei-

nuošim-

.iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll^

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainu — 
atsakymą gausit greitai.

•• Darba Atliekam 
GERA 
GRAŽIA 
GREITA

•

I 
I 
I

s 
s

D I R V
6820 Superior
Cleveland,

A
Avė.

Ohio

SLA. VII APSKRIČIO SU
VAŽIAVIMAS

SLA. VII Apskritis turėjo 
savo metini suvažiavimą Lap
kričio 24 d., šiame mieste.

Pirmininkas M. Kupris ati
darė posėdį su trumpa kalba, 
ir "mandatų ir rezoliucijų ko- 
misijon paskyrė P. Marcinkevi
čių, P. A. Mikelionį ir J. Suko- 
čiuną.

Kalbėti pakvietė V. A. Ker- 
sevičių, Matą Padolskį 
na J. Nienių.

Dalyvavo 45 atstovai 
dyba, viso 52 delegatai, 
kuopų.

Užrašai ir valdybos

Lietuviams šelpti, 
komitetas nėra ir nebus 
partijų ar srovių komi- 
jis neturi ir neturės jo- 
politinės programos ir

ir Jo-

ir vąj- 
puo 17

parių 
raportai priimti vjenbajsiai.

Iš raportų pasirodė kad S. 
L. A. centras, del kurio reika
lų buvo SLA. VII Apskritis 
nekuriu karštuolių net reika
laujamas nubausti, likosi New 
Yorke. Nors apskričiui lėšų 
buvo didelių, bet SLA. seimas 
rado taip vertu 
centrą palikti 
Yorke, tuomi 
Detroito seimo

Antras svarbus žingsnis šio 
apskričio imtas, yra tai Lietu
vos nepriklausomybės žlugimas 
ir Suv. Valstijų valdžios ne
pripažinimas grobikams jų pa
grobtų šalių, jr užšaldymas 
Lietuvos pinigų Amerikos ban
kuose. Po šio apskričio valdy
bos pasiuntimo rezoliucijų, į 
tris dienas buvo Valstybės De- 
partmento sekretoriaus padė
jėjo p. Welles paskelbta nuo
sprendis, sulyg kurio ir šiądien 
Amerikoje tebėra Lietuvos ti
kra pasiuntinybė.

Buvo kąrščiau pasiginčyta 
apie J. K. Mažuknos, SLA. vi
ce prezidento, “penktąkojys- 
ię”, ką jis aiškiai parodė cen
tro valdybos 
kritis priėmė 
laujantį kad 
pašalintas išU

kad nubalsavo 
vietoje, New 
panaikindamas 
tarimą.

posėdyje, 
nutarimą 
Mažukna 

tos vietos.
pasirodo ‘‘penktuko jų” 
SLA. Centro valdyboje ir net 
VII Apskrityje.

šiame suvažiavime V. Ka
marauskas pasielgė nedžentel- 
moniškai, nes jis nori nugalė
ti didumą, kuri kartais prieš 
jį nusiteikia.

Apskričio valdyba likosi visa 
patvirtinta ta pati sekantiems 
metams.

Suvažiaviman buvo atvykę 
organo redaktorius Kl. Jurge
lionis ir M. L. Vasiliauskas, 
spaustuvės darbininkas.

Jurgelionio atsilankymas ne- 
kuriuos nustebino, nes nesiti
kėta jį matyti su šio apskričio 
veikėjais.

Vakarienės laiku Kl. Jurge
lionis pasakė 
prakalbą, 
nelaimės atžvilgiu, 
mas musų tėvynę užgrobusių 
aziatų žiaurumus, 
kė ir keli kiti.

.Jonas J. Nięnius.

Aps- 
rei ka

bu tų 
Taip 

yra ir

gana tinkamą 
daugiausia Lietuvos 

nupiešda-

Kalbas sa

Atidarys Dirbtuves 
Kurios Neveikė

Depresijai užėjus, Pittsbur- 
gho srityje užsidarė keliolika 
dirbtuvių, 
nai stovi, 
mašinomis, 
dirbtuvių ■ 
darinėją, 
valdiški užsakymai.

kurios iki šiai die- 
su surūdijusiomis 
Dabar apie 16 tų 

vtena po kitai atsi- 
ir jose bus dirbama

Skirs 191 Milijoną 
Darbams

P e n n Sylvanijos gubernato
rius James su savo kabinetu 
numato sekančių dviejų metų 
viešų darbų reikalams biudže
tą iš 191 milijono dolarių, ku
rie butų naudojami bedarbių 
išlaikymui, pradedant sekančiu 
feirželio mėnesiu.

i

sušalimo, al- 
juietuvos pabė-

:mo Komitetas I 
.tukia į visas 

.jų sąjungas ir 
kurie rinko aukas

vie- 
su- 

pas- 
Lįe- 
tiki,

į Šauksmą pagelbos, kurį 
girdime ir be abejo vis daž- 
niaus girdėsime iš nukentėju
sių nuo Europos tiranų ir karo 

I Lietuvių, New Yorke įsisteigė 
Lietuvių šelpimo Komitetas nu
kentėjusiems nuo tirąnijos ir 
karb

šis 
musų 
tetas, 
kios
neužsiims jokia politika, bet 
rūpinsis palaikyti gyvastis ir 
viltį tų Lietuvių, kuriuos 
nokia ar kitokią tirąnįja 
mindžiojo, nuskriaudė ir 
tatė pražūties pavojui), 
tuvių šelpimo Komitetas
kad tokiu mielaširdystės darbų, 
kurs remiasi humaniškumu ir 
griežtu pasipriešinimu despo- 

. tizmui ir Uranijai, Amerikos
Lietuviai šioj valandoj ir visuo
met, kol toks darbas bus reį- 

[ kalingas, galės pasekmingiau- 
sią prisidėti prie Lietuvių tau
tos gelbėjimo nuo pražūties.

Lietuviu šelpimo Komitetas 
; mato didelį reikalą tuo jaus rū

pintis sušelpti ir gelbėti nuo 
r pražūties 
, rįe savo 
. pabėgo į 
> bolševikų 
, jaus rūpintis sušelpti ir išsau- 
; goti nuo bado, šalčio ir pra

žūties šeimynas, moteris ir vai- 
, kučius tu Lietuvių, kuriuos 

despotų tiranija yra ar bus nu- 
. žudžiusi ar sųkišusi į kalėji

mus ar koncentracijos stovy
klas, o taipgi rūpintis išgelbė- 

, ti nuo bado ir pražūties Lietu
vos studentus ir kitus Lietu
vius, kuriuos karas užtiko Pra- 
cijos ir kitose šalyse ir kurie 
Lietuvon nebegali gryžti.

Teikdąpias greitą pagelbą ’ 
ten. kur ji dabar labiausia rei- į 

, kalinga, Lietuvių šelpimo Ko-į 
mitetas taipgi rūpinsis šukei- 
ti fondus dideliam mielaširdy- i 
stės darbui, kurs išpuls visiems 
geriems Lietuviams atlikti, kuo
met Lietuva pasiliuosuos nuo 
svetimo ir žiauraus despoto. 
Tuomet nukentėjusių nuo ti- 
ranijos Lietuvių mes rasime 
pilną Lietuvą, ir mums reiks 
pulti ir gydyti bept skaudžiau- 

, Jas žaizdas. To negalima bus 
padaryti tuščiom rankom.

Lietuvių šelpimo Komitetas, 
kaipo grynai humanitarinė A- 
merikos Lietuvių mielaširdystės 
Įstaiga, besirūpinanti tirąnijos 
aukomis, šelps visus Lietuvos 
žmones, kftrie tik bus nukentė
ję nuo tirąnijos ir karo ar bus 
nukentėję kovoje už Lietuvių 
tautos laisvę, nesi vaduodamas 
jokiais politiniais ar religiniais 
sumetimais. Komitetas tik žiū
rės. kad pašalpa ir parama bu
tų suteikta tiems, kurie tikrai 
nukentėjo nuo svetimų tįranų 
ar kovoj už Lietuvių tautos 
laisvę, bet nei vieno taip nuken- į 
tėjusio Lietuvio nesiklaus, koks! 
buvo jo tikėjimas ar politinės 

I pažiūros.
Amerikos Lietuviai suaųkavo 

nemąžą sumą pinigų Draugijai 
Vii.liaus Kraštui Remti. Did-

t žiuma tų pinigų savo laiku bu- 
I vo pasiųsta į Lietuvą. Bet
, šiam komitetui yra žinoma, kad 
dalis aukų Vilniečiams šelpti 
Lietuvos nespėjo pasiekti. Ka- 
dargi reikalas šelpti ir gelbėti 

Į nukentėjusius, nuo tirąnijos ir j 
karo Lietuvus dabar pasidarė I 
dar skaudesnis ir mums tapo; 

į pirmiausias, tai Lietuvių Šelpi- Į 
! mo Komitetas mano kad dar. 
! ne])asiųstos Vilniečiams aukos! 
' turėtų būti tuojaųs paskirtos Į 
nukentėjusiems nuo tirąnijos ir j 
karo Lietuviams šelpti ir gel- į 
bet i juos nuo pražūties. Kiek 
komitetui yra žinoma, tokiam 
nesuvartotų aukų Vilniečiams 
šelpti paskyrimas randa prita
rimo pas visus Amerikos Lietu
vius. Lietuvių šelpimo Komi
tetas todėl prašo visų Ameri
kos Lietuvių draugijų ir komi
tetų, rinkusių aukas Vilnie
čiams, tas aukas kurios nespė
jo būti pasiųstos į Lietuvą, at
siųsti Lietuvių Šelpimo Komi
tetui, kad jomis ūmai galima

tuos Lietuvius, kų- 
gyvastis gelbėdami 
svetimas šalis nuo 

tirano Lietuvoje, tuo-

butų išgelbėti 
kio ir pražūtie 
gelius Vokieti, oj, Prancijoj ir 
kitose šalyse.

Lietuvių še 
šiuo taipgi a 
draugijas, dra 
komitetus,
Vilniečiams, prašydamas jų to
linus rinkti aukas jau plates
niam, tikslui, būtent šelpimui ir 
gelbėjimui visų nukentėjusių 
nuo tirąnijos ir karo Lietu
viams šelpti.

Lietuvių šelpimo Komitetas 
prąšo visų geros valios Lietu
vių visais galimais budais pa
gelbėti šiam komitetui atsiek
ti jo ųždavinįųs, rinkti aukas, 
steigti vietinius Lietuvių šel
pimo Komitetus ir veikti ne- 
partijinėje, nesektantinėje mie- 
laširdystės ir žmoniškumo dva
sioje, taip geriausia prisidedant 
prie Lietuvių tautos gelbėjimo 
nuo tironų rengiamos jai 
žūties.

Prašome rašyti komitetui 
adresu: Lietuvių šelpimo
mitetąs, 307 W. 30th St., New 
York, N. Y.

Lietuvių šelpimo Komitetas 
nukentėjusiems nuo tirąnijos 

ir karo Lietuviams šelpti. 
Adv. Kl. Jurgelionis, 

Pirmininkas
J. Budrys,

Lietuvos Gen. Konsulas, 
Vice Pirmininkas 

A. Simutis,
Sekretorius

X. Strumskis, 
Iždininkas

J. Garšva,
A. Mikalauskas, 
J. Tysliava,

Iždo Globėjai.
H

NEW YORK, N. Y. — Spa
lių Rusijos revoliucijai pa

minėti Sovietų konsulas suren
gė vaišes, kuriose dalyvavo A. 
Bimba, Mizara, pianistas Ba-

l cevičius ir koks tai Kaškaitis, 
Į kuris save vadina “menku že- 
! mės vabaliuku” (gal šliužas ?) 
į Lietuviški penktakojąi buvo 
| vaišinami sovietiška “vodka”, 
kurią jie maukė 
darni.

tė-
27
Iš
iš-

pra-

šiuo
Ko-

i

net apsilaižy-

Mass. — čia
Anglijos taip

T konfe-

• SO. BOSTON, 
įvyko Nauj.

j vadinamo “Kongreso1
' rencija. Lietuviški draugučiai 
j nutarė permainyti savo kailį ir 
: pasivadino “Pažangiųjų Lietu- 
I vių Taryba”. Gyvatė kailį gali 
mainyti tiek kartų kiek jai 
yra reikalas, bet vistiek liks 
gyvatė.
• PITTSBURGH, Pa. — šioje 

apielinkėje lankėsi su prakal
bomis iš Lietuvos atvykęs pa-

i bįėgėlis, Adv. S. Gabaliauskas. 
| žmonės taip yra susidomėję 
I Lietuvos likimu kad net į sa
les netelpa suėjusių paklausy
ti svečio.
• CHICAGO, Ill. — Iš Lietu

vos per Japoniją atvyko L.
žibavičius. Kelionėje išbuvo 
dų mėnesiu. Teko pervažiuo
ti per visą Sibirą.

—Stasys Kemzūra, važiuo- 
medžioti automobiliu 
ant kelio pasipynusią 

160 svarų. Bet
pataisyti atsiėjo $45.

• WAUKEGAN, Ill.
ras palietė Lietuvių šv. Bal

tramiejaus parapijos mokyklą. 
Nuostolių padaryta už tūks
tantį dolarių.

KEIZA, Elena, 34 m., po 
vąis Ivąnovskaitė, mirė 
Lapkričio Clevelande. — 
Marijampolės, Amerikoje 
gyveno 27 metus.

NAKIENĖ Julė, 54 metų, mirė 
Vasario 6, Aurora, III.

JENEITIS Adomas, 51 metų, 
mirė Vasario 9, Shalt, Pa.

STANIULIS Kamilius, 51 m., 
mirė Vas. 26, Linden, N. J.

ZENKUS Kazys, 71 metų, mi
rė Vasario 16, New Phila
delphia, Pa.

MONČINSKAS Kazys, 62 me
tų, mirė Gruodžio 23, 1939 
m., St. Louis, Mo.

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

RAMONIENĖ Anelė, 44 me
tų, mirė Sausio 4, Amster
dam, N. Y.

LATOŽIENĖ Leonarda, 65 m. 
mirė Lapk. 21, 1939, West
ville, Ill.

BAGDONAS Pranas, 60 me
tų, mirė Vasario 14, Bul
pitt, Ill.

JURGELAĮTIENĖ Uršulė, 61 
metų, mirė Vasario 20 d., 
Springfield, Ill.

STRAZDAS Vincas, 57 
mirė Lapkričio mėn., 
cester, Mass.

ČEBATORIUS Petras, 49 me
tų, užmuštas automobilio 
Lapkričio m., Mahanoy Ci
ty, Pa.

STUPELIS Pranas, 56 m., mi
rė Lapkr. 12, Chicagoje.

DOČKUS Domininkas, 77 me
tų, mirė Liepos mėn., Eliza
beth, N. J.

ČESNAVIČIUS Juozas, 60 m., 
mirė Gruodžio 3, 1939, Lin
den, N. J.

DZEKEVIČIUS Mikas, 56 m.} 
mirė Gruodžio 12, Milwau
kee, Wis.

PETRUNIENĖ Veronika (Ne- 
veraitė), 56 metų, mirė 14 
Lapkričio, Chicago, 111. — 
Vabalninko p., Naujikių k. 
Amerikoj išgyveno 38 m.

DOČKIENĖ Jieva, 68 m., mi
rė Lapkr. 17, Chicagoje. — 
Seredžiaus p., Padubysio k. 
Amerikoje išgyveno 31

GESTAUTIENĖ Anelė 
džiuveliutė), pusamžė,
Lapkr. 17, Chicagoje. Ame
rikoj išgyveno 53 metus.

ARLAUSKAS Domininkas, 
metų, mirė Lapkr. 15, 
xas valstijoje, išsirgęs 
natorijoje 34 metus.

MATULAITIS Petras, 42 
tų, mirė Lapkričio m.,
Boston, Mass., kur buvo ir 
gimęs.

GERULIS Marcelė, 
mirė Lapkr. 13, 
— Suvalkų ap., 
kaimo.

STEPANKEVIčIUS 
mirė Lapkričio mėn., Zions 
Grove, Pa.

ALRICKIENę Ona, m-irė 
Lapkričio mėn., Shenandoah, 
Pa.

LESčINSKAS Aleksandras, 
mirė Lapkr. 4, Braddock, 
Pa.

14, Chicagoje. _
ap., Krekenavos 
k. Amerikoj iš. 
metus.
Andrius, mirė G 
St. Clair, Pa.

14 d„

Lapk.

mirė

DAYTON, OHIO

LIETUVOS FILMOS. Tre
čiadienį, Gruodžio 11, nuo 7:30 
vakare, Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, bus rodomi įdomus kru- 
tami paveikslai iš Lietuvos, 
filmininko J. Januškevičiaus. 
Daytono ir apielinkės Lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

ir šiomis dienomis 
38 metai; dab.arti- 
turi 50 narių.
Draugijos iniciąty-

knygos skaityti

Draugija yra atli- 
darbų Lietuvybės

PIRMUTINĖ IR SENIAU
SIA LIETUVIŠKA DRAU

GIJA
Vietos šv.' Petro Pašąlpinė 

Draugija susitvėrė Gruodžio 7 
d. 1902 m., 
jai sukako 
nįu laiku ji

Šv. Petro
va buvo nupirkta žemė 1909 
metais, kur dabar randasi Šv. 
Kryžiaus Lietuvių bažnyčia ir. 
įsteigta parapija. Taipgi įs
teigtas tuose laikuose ir Lietu
viškas knygynėlis, kada dar 
caro valdžios buvo draudžiama 
Lietuviškos 
Lietuvoje.

šv. Petro 
kus žymių
palaikyme, kas tuom sykiu bu
vo reikalingiausia. Iš dabar
tinių jos narių, desėtkas yrą 
Dirvos skaitytojai.

DUOS PO kalendorių. 
Kauno užeigos savininkai, A. 
Eretikas ir P. Raškevičius, šy- 
met duos savo rėmėjams po 
gražų kalendorių, atsilankius į 
jų užeigą Kalėdų dienoje.

DIRVOS skaitytojai Dayto
ne, kurie užsimokės savo pre
numeratą per Dirvos atstovą 

Urboną už visus metus, 
dovanų Dirvos 

metų kalendorių.
D. Rep.

J. A.
gaus
1941

sieninį

• PARYŽIUS prieš dabarti
nį karą buvo vienas iš pasau
lyje tirščiausia apgyventų mie
stų : ant kiekvienos ketvirtai
nės mylios Paryžiuje gyvento
jų buvo pustrečio karto dau
giau negu Londone.

©KANSAS valstijoje nėra 
nei vieno nąturalio ežero, nes 
Visi ežerai drenavimo budu iš
mesti į reikalingas kitas vietas 
arba tvenkinius.

metų,
Wor-

damas 
užmušė 
stirną, 
mobilis

auto-

Gais-

ATVYKO PULK. A 
VALIUŠIS IR KITI

NEW YORK, N. Y. — Gr. |
d. iš Portugaliįos atvyko I... .. |

i
i
l

4
Pulk. Aloizas Valušis su žmo
na Marija (Smetonaite), taip
gi atvyko buv. XX Amžiaus re
daktorius Kun. Prunskis ir k.

Pulk. Valušis yra buvęs Gu- 
sąrų pulko vadas ir pernai bu
vo Lietuvos karo atstovas 
Lenkijai, stebėjęs Vokiečių- 
Lenkų eigą. Gruodžio 6 cf. va
kare jis kalbės Grand Paradi
se salėje, Brooklyne, sykiu su 
p. Jadvyga Tubeliene, Lietu
vių pabėgėlių šeipimo reika
lais. Jis atvežė vėliausių ži- 
nįų apie Lietuvos pabėgėlių gy
venimą Europoje.

Am. Liet. Legiono Dariaus 
ir Girėno Postas Nr. 1 surengė 
Pulk. Valušiui pagerbimą ir 
prakalbas Gruodžio 3 d., tikslu 
pagerbti šį žymų draugą sava
nori.

Tikimasi kad Pulk. Valušis 
sutiks lydėti p. Tubelienę jos 
maršrute po kolonijas, bent kai 
kuriose vietose.

Adv. K. R. Jurgėja,

MARCINAUSKIENĖ Rozalija 
(Zalumskaitė), pusamžė, mi
rė Lapkr.
Panevėžio
p., Ičiunų 
gyveno 31

MATARAS
Lapkričio,

KUBILIUS Pijus, mirė Spalių 
28, Dalton, Pa.

GRUDIENĖ Veronika, mirė 1 
d. Lapkričio, Hazleton, Pa.

MILIUS Jonas, mirė Lapkri
čio men., Tamaqua, Pa.

LUKOŠEVIČIUTĖ Anelė .(Mc
Govern) mirė Lapkr.
Maspeth, N. Y.

VAŠKEVIČIUS J., mirė 
9, Nashua, N. H.

STRAVINSKAS Kazys,
Lapkričio mėn., Shenandoah 
Pa.

JĘSMONTA Jonas, 
mirė Lapk.

VIKIRIENĖ
mirė Lapk.
Kauno ap., 
vilčių k. 
veno 30 metų.

GALDIKIS Juozas, pusamžis, 
mirė Lapk. 9, Chicagoje. — 
Kretingos ap., Kartenų par., 
Esteikių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

ČERKESAS Antanas, 59 m., 
mirė Lapk. 19, Cleveland, 0.

45 metų,
. 17, Duryea, Pa. 

Morta, pusamžė,
. 8, Chicagoje. — 

Upytės p., Vaiš- 
Amerikoje išgy-

BROOKLYN, N. Y

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas Chica- 

I goję pajieško sekančius as.me- 
i nis:

Babilius, Juozas, 
čių k., Gaurės v.

Balkus, Andrius 
nionių k., Onuškio 
ap. Paskutiniu laiku 
Chicagoje.

Jacikevičius Zidorius, 
Antano, iš Barsukinės 
Skaudvilės v.. Tauragės apsk. 
Paskutiniu laiku rodos gyve
no Waterbury, Conn.

Judvilienė, Nausėdaitė, ki
lus iš Skaudvilės. Gyvenus 
Chicagoje.

Kubekaitė, kilus iš Jurgio- 
nių k., Aukštadvario v., Trakų 
ap. Jieško Juozas Balkus.

Jieškomi asmenys arba apie 
prašomi sku-juos žinantieji 

biai atsiliepti.
Lietuvos

30

iš Stirbai-

Jonas, Ge-
v., Trakų 

gyveno
I

sunus
kaimo,

Konsulatas
N. LaSalle

Chicago,
St.
III.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Dayton, O.

m. 
(Pu- 
mirė

PONI JADVYGA TŲBELIENĖ 
PRADEDA PRAKALBįJ 

MARŠRUTĄ

Lietuvių Amerikos Tautinin
kų Sąjunga rengia pirmutines 
prakaltas iš Lietuvos atvyku
siai žymiai visuomenės darbuo
tojai, poniai Jadvygai T'ųbėlie- 
nei. Poni Tųbelienė yra žmo
na a. a. Juozo Tūbelio, buvu- 
sto Lietuvos Tautininkų Są
jungos pirmininko ir Lietuvos 
Ministro Pirmininko per kele
tą metų.

Pati .poni Tųbelienė plačiai 
darbavosi įvairiose Lietuvos 
moterų organizacijose ir Lietu
vos gyvenimą ir reikalus pui 
klausią žino.

51
Te-
sa-

me- 
So.

68 metų, 
Chicagoje. 

Skokagalių

Antanas,

Brookline jos. prakalbos at- 
sibuna penktadienį, Gruodžio 
6.

penktadienį,
Tą pat vakarą kalbės Dr 

B. K. Vencius, J. Tysjiava ii 
P. Jurgėla.

Poni Tųbelienė trumpu lai 
ku vyks į kitas Amerikds Lie 
tuvių kolonijas.

Apie maršrutą bus planešU 
plačiau trumpu laiku. Kep

SKAITYKIT
ir GARSINK1TES

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., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau- 
VATi?a° v-^ų’ ku.ris .bus. žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 
su asyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
uz sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
ATr4UTT^AStantis gaus graži3 dovana — 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 $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

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

Ius užeis SLA. kuopos organizatorius—pą- 
sikalbėkit su juo apie apdraudą 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.



Gerb.

SPRAGILAS

pa- 
tra-

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS
Aną penktadienio vakarą 

užeinu į Rietuvių salę va
karuškoms, ugi žiuriu, ten 
ateina ir ponas Dirvos re
daktorius. Man net ausys 
paraudo kad jis užtinka 
mane salėj šokant ir gurkš
nojant, ale tuoj pamisliau 
sau: ko man sarmatytis čia 
but jeigu ir jis ateina....

Tada prieinu, pasveikinu 
ir sakau:

— Gerą vakarą, ponas 
Redaktoriau, — sakau aš.

— Gerą, gerą. Tai tu, 
gerb. Spragile, sau uliavo- 
ji ir užmiršti kad reikia 
kas nors parašyt Dirvos 
skaitytojų palinksminimui, 
— sako jis.

— Pamiršt nepamirštu, 
ale nieko palinksminančio 
negaliu sudumot: viskas 
galima rašyt tai tik apie 
pasaulio baisius įvykius, — 
sakau aš.

— Ką gali tą rašyt, bet 
rūpinki t kad Dirvoje kas 
savaitę kas nors tavo 
rašyto tilptų. Tavo ir
giškus apsakymus žmonės 
laiko už juoką, ir jiems da
rosi lengviau gyventi. ■'Jei 
taip vakaruškose laiką lei
si tai ir užmirši apie Dir
vą, — sako jis.

— O ko ponas Redakto
rius čia atsilankei, ar ne 
pasilinksmint? O man no
ri prirodyt kad aš blogai 
darau, — sakau aš.

— Nesakau kad blogai 
darai, bet kai perdaug įsi
linksmini, užmiršti visuo
menės reikalus. Aš atėjau 
ne pasišokt, bet užimt salę 
paminėjimui Lietuvos Ne
priklausomybės, Vasario 
šešioliktai, ateinančių me
tų, — sako jis.

Aš misliau kad sugavau 
jį, ale dabar turėjau parau- 
idonuot kai pasakė ko at
ėjo. Norėjau dar užfuri- 
dyt, ale jis atsisakė, nuėjo 
pas salės viršininkus užsi- 
rašyt į knygas.

Išeidamas sau, jis dar 
priėjo prie manęs ir sako:

— Man užėjo štai kokia 
mintis: kaip matau tu vis- 
tiek turi daugiau liuoso lai
ko negu aš. Užeik kada į 
redakciją, aš tau duosiu vi
sus iš Lietuvos atsiunčia
mus raudonus komunistiš
kus laikraščius, gal juose 
ką užtiksi kas tau patinka, 
gal ką galėsi iš jų apie Lie
tuvą parašyt ar papasakot 
Dirvos skaitytojams. Iki 
pasimatymo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš, nespėdamas nei pa
klaust kada jis turės laiko 
man jį redakcijoj aplankyt.

Man parupo kokie dabar 
tie Lietuvos laikraščiai ir 
ką jie rašo, tai palaukęs iki 
ponas Muliolis iššauks žal- 
puses, nieko nelaimėjęs, sa
kau savo šonkauliui:

— Na, užteks baliavot,

einam namon, — sakau aš.
— Kad dar vakaruškos 

nepasibaigė, — sako ji.
— Vakaruškos tau? Te

gul jaunesni šoka, ne tu,— 
sakau aš.

— Ne man? Ugi žiūrėk 
į tuos visus senukus ir se
nukes kaip jie šoka, ir ne
siskubina namon; net jau
niklius peršoka, — sako ji.

— Bet aš noriu važiuot 
namon. Rytoj anksti eisiu 
į redakciją, ponas Redak
torius žadėjo man ką duot, 
— sakau aš.

Apsivilkom ir einam. Iš
einam iš salės, ugi žiuriu 
Dirvos redakcijoje dar te
bėra šviesa. Nudžiugau, 
užeisiu šį pat vakarą, ne
reiks kitą dieną gaišuot.

Ineinu į redakciją, sker
sai gatvę nuo Lietuvių sa
lės, randu patį poną Re
daktorių, jis net nustemba.

— Kas tai kad taip neti
kėtai atsiradai? Ar iš va
karuškų išvijo? — sako jis.

— Jeigu pačiam nevėlai 
redakcijoj dirbt tai man ne 
vėlai atsilankyt redakcijos 
reikalais. Atėjau pažiūrėt 
tų raudonų Lietuvos bol
ševikų laikraščių. Ar ga
lima? — sakau aš.

— Te, imk, neškis, štai 
jų visas glėbis. Jeigu ką 
iš jų išskaitysi, parašyk ir 
Dirvai, o jeigu ne, gali pe
čių pasikurint, — sako jis.

Aš pasiėmiau laikraščius, 
suširišaū virvuke, nes jų 
buvo didelis glėbis, ir pa
siėmęs išėjau.

Parsinešu namon tą di
delį pundą raudonų Lietu
vos bolševikų laikraščių, ir 
tuoj imu vartyt, knisnis po 
juos.

— Eik gult, jau vėlu, ką 
čia prasidėsi, — sako ma
no šonkaulis.

— A, rytoj nereiks dirbt, 
išsimiegosiu. Noriu pama
tyt kas dabar Lietuvoj de
dasi, — sakau aš.

— Ar tu manai teisybę 
juose rasi? Juk komunis
tai viską išverčia ant savo 
kurpalio, — sako ji.

Ale mane smalsumas pa
ėmė, pasakiau savo šonkau
liui eit gult, ir pradėjau 
vartyt tuos laikraščius.

Kitą sykį pasakysiu ką 
aš tuose raudonuose Lietu
vos komunistų laikraščiuo
se radau ir kas su manim 
atsitiko.

ŽUDO RUSU 
ŠNIPUS?

žmo-

gru- 
užti-

čekis- 
agen- 
parei-

LIETUVOJE JAU
*

STOKA

PATYS PAVOGĖ, DA
BAR JIEŠKO IR 

GRASINA

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

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

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

Lietuvos komunistų laikraš
tis pirmą kartą oficiališkai pri
pažino kad pavergtoje Lietuvo
je veikia čekistai (šnipai). Ta
me laikraštyje įdėta toks pra
nešimas: “Lietuvos TSR vi
daus reikalų liaudies komisa
ras praneša apie tragišką ne
partinio bolševiko-čekisto Fa- 
bijojo Stanislavavičiaus mirtį 
1940 m. Spalių 29 d. ir reiškia 
gilią užuojautą jo tėvams, 
nai ir giminėms”.

Viena jo bendradarbių 
pė sako: “mes—čekistai
kriname partiją ir vyriausybę 
kad vesime ryžtingiausią kovą 
su visais ir visokiais liaudies 
priešais, kokiomis kaukėmis 
jie besidankstytų.”

Tenka patirti kad šis 
tas žuvo naktį, čekos 
tams “einant tarnybines
gas”, t. y. suiminėjant ir kan
kinant Lietuvių šviesuomenę, 
žuvęs čekistas iš profesijos bu
vo stalius, bet okupantams at
ėjus į Lietuvą jis buvo patrau
ktas į čekistų eiles.

SUDEGĖ. Netoli Vaiguvos 
miestelio, Šiaulių ap., Pavaigu- 
vio k., ūkininkui šaučikovui su 
žmona išėjus laukų dirbti, na
mie pasiliko du maži vaikai, 2 
ir 5 m. amžiaus. Tėvai išeida
mi paliko krosnyje besikuri- 
nančią ugnį, ir duris iš lauko 
užrakino. Vaikai bežaizdami 
su ugnimi uždegė namo vidų 
ir su visu namu sudegė.

ŽMONĖS MAITINAMI KAL
BOMIS

Iš pavergtos Lietuvos atei
na žinios kad gyventojai ypač 
nusiskundžia tekstilės vilnonių 
ir odos prekių nebuvimu, ši 
žinia pasitvirtina iš įvairių 
šaltinių. Tuo tarpu kai per 
mitingus ir spaudą keliama pa
dangėn vadinami stachanoviški 
metodai, kurių dėka, girdi, dar
bininkai pakėlę našumą šimtais 
ir net tūkstančiais nuošimčių, 
tikrovėje visa pramonės ga
myba yra per kelis bolševikų 
viešpatavimo mėnesius 
šiaušia sugriuvus.

Fabrikai nebepagamina 
pusės to kas buvo anksčiau. 
Be to, labai padidėjo vadinamo 
broko gamyba. Darbininkai, 
jausdami komisarų botagą, de
da pastangas kiek galima iš
spausti iš mašinų arba savo 
raumenų, todėl nežiūrima pa
gamintos prekės kokybės, o 
tik skaičiaus. Tat ir Lietuvos 
rinkoje' jau pasirodė tokios pat 
prekės kurių pilna Sovietų Ru
sijoje. Tokią prekę gavęs pir
kėjas nežino ką su ja daryti, 
nes ji ir bjauriai atrodo, ir blo
gos rūšies, ir greitai susidėvi 
arba genda.

Nors kortelių neįvesta, bet 
tai padėtį tik dar pablogina. 
Mat, jeigu butų kortelės tada 
žmonės turėtų bent viltį gauti 
nors paskirtą mažą normą. Da
bar gi viskas priklauso 
mės. Jeigu pasisekė 
kokį užkampį kuriame 
šiek-tiek prekių, tai 
stovėjimo eilėse gauni šį-tą. 
Tačiau vargas tiems kurie ne
turi laiko arba galimumo sto
vinėti eilėse 
Tie žmonės 
skurdą. Bet 
kortelių, tai 
žiu, batų arba siūlų pirkinys 
yra pažymimas pase.

Tokiose aplinkybėse darosi 
suprantama kad Lietuvoje įsi
galėjo didžiausia spekuliacija, 
ypač kad smulki prekyba visuo
met buvo žydų rankose, o jie 
yra geri meistrai iš kiekvienos 
padėties pasipelnyti. Taip pat 
žmonės, nežiūrint grąsinimų ir 
bausmių, stengiasi kiek įma
nydami sudarinėti atsargas, 
nes visi laukia dar didesnio 
skurdo ir trukumo. Oficiali- 
nės deklamacijos apie “laimin
gą ir linksmą” gyvenimą Lie
tuvos gyventojų ausyse skam
ba kaip bjauriausia ironija.

Taip pat didžiausią pasipik
tinimą kelia kad visas geriau
sias prekes išpirko maskolių 
karininkai ir kareiviai, o taip 
pat atsiųsti iš Rusijos GPU 
(šnipai) valdininkai.- Ypač jie 
kaip šarančiai puolė pirkti dra
bužių, batų, baltinių, laikrodė
lių, peiliukų, foto aparatų, vai
stų. Visa tai siuntinių siunti
niais išvežta išbadė j usiems Ru
sams, gyvenantiems sovietų 
“rojų” jau suvirš 20 metų.

Tokiomis aplinkybėmis da
rosi aišku kad žmonių neapi- 
kanta prieš kiekvieną masko
lių kareivį ir kitus atėjūnus 
vis didėja, nes gyventojai mato 
kas yra jų didžiausio skurdo 
priežastis.

Vienas žinių teikėjas nuro
do dar į tokią aplinkybę. Kiek
vienose prakalbose bolševikų 
agitatoriai kalba apie tai kokį 
“laimingą” gyvenimą atnešus 
raudonoji armija, ir kokiame 
skurde gyvenę Lietuviai “plu- 
tokratijos” laikais. Tokios jų 
kalbos kelia gyventojuose tik 
karčią šypseną ir paslėptą ap
maudą, nes kiekvienas žmogus 
iš savo skaudaus patyrimo ži
no ko jis nustojo bolševikams 
Lietuvą okupavus. Nustojo ne 
tik laisvės bet ir pačių 
lingiausių kasdieniniam 
nime reikmenų.

Bolševikai kalba kad 
rupi “darbo liaudies” 
Tačiau musų informatorius pa
vyzdžiais nurodo kokia neapi- 
kanta prieš okupantus paste
bima kaip sykis darbininkų 
tarpe. Net ir tie darbininkai

<s;

bai-

nei

nuo lai- 
surasti 

dar yra 
po ilgo

valandų valandas, 
kenčia didžiausią 
jeigu nėra įvesta 
kiekvienas drabu-

reika-
gyve-

kurie pirmomWh?A)lševikų oku
pacijos dienopknJoasidavė agi
tatorių pažada?^ dabar pra
regėjo kad vieton laisvės Mas
kva uždėjo pančius ir komisa
ro botagą, o vieton “laimingo” 
gyvenimo — sikmdą ir pusba
dį gyvenimą. ™

• • •
išleido LietuvaiKomisarai 

žiaurius įstatymus kuriais sa
ko bausią spekuliantus parda
vėjus, ir pirkėjus kurie pirks 
iš spekuliantų.

Okupantai per keturis mėne
sius tiek Lietuvą nualino kad 
jau reikia Čekistų metodų “ko
vai su spekuliacija”. Rusijos 
pavyzdis parodė kad jokios 
bausmės nepripildė prekėmis 
sovietiškų krautuvių, nebus jų 
ir Lietuvoje.

SOVIETŲ Lietuvos policijai, 
dabar vadinamai milicija, įve
sta naujos uniformos, kurios 
sukirpimu ir ženklais yra to
kios pat kaip sovietų okupaci
nės kariuomenės karių unifor
mos. Reiškia Maskva nustato 
net “laisvos” Lietuvos polici
ninkų uniformas!

•TURKIJA mano “skirti 35 
milijonus dolarių praplėtimui 
savo geležinkelių sistemos. Jei 
karas jos nepagaus.

jiems 
reikalai.

Susovietintos Lietuvos spau
doje paskelbta Kauno miesto 
burmistro įsakymas įstaigoms, 
draugijoms, organizacijoms ir 
įmonėms, kurių autovežimiai 
(autobusai, sunkvežimiai ir 
lengvi automobiliai) buvo pa
grobti į Kauną atėjus Rusams 
okupantams, arba vėliau komu-

nistams juos “nacionalizavus”, 
kad dabar tų atimtų autoveži- 
mių savininkai suteiktų raštu 
žinias kas jų nuosavybę yra 
atėmę ir kada. Kas nesuteiks 
žinių, gali būti nubaustas....

Nuo pirmos okupacijos die
nos maskoliai pradėjo konfis
kuoti visas susisiekimo prie
mones, ypač sunkiuosius ir 
lengvuosius automobilius. Da
bar komunistų valdžia skelbia 
įsakymą kuriuo buvusiems sa-

vininkams uždedama pan 
grasinant bausmėmis, duot 
nių kas ir kada autom 
konfiskavo. Taigi, Rusai 
ktą pirma pagrobia, o pa 
apiplėštas savininkas reiki 
jamas įrodyti kad daiktas 
rai pagrobtas. Atsako ne 
grobikas, bet apiplėštas 
ninkas.

1941 KALENDORIAI 1941
Dirvos skaitytojui vienas Kalendorius dovanų

(Pridėkit būtinai 10c persiuntimo kaštams padengti)

SVARBI PASTABA: 
tik $1.00 už metus,

Kurie naujai užsirašo Dirvą mokėdami 
Kalendoriaus gaus prisiųsdami $1.10.

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

LIETUVIŠKI KALENDORIAI
___ Darius ir Girėnas 
___ Vytauto Prisieka 
___ Vaikučiai ir Povas 
___ Kalnai ir Ežeras 
___ Miestelis tarp kalnų 
___ Gulbės Prude 
___ Amerikos Vėliava (naujas) 
___ USA. Kongreso Namas 
___ Lietuvos Vėliava (naujas) 
____Ežeras ir Beržai 
____Panelė, Šuo ir Arklys

(Už kalendorius galima

___ Mergaitė 
___ Gražuolė 
___ Gražuolė 
___ Gražuolė

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ—BE 

VIKRUM
Skauda galvų—išpusti vidur
Kada tik užsikemša jūsų ža 

išpunta viduriai, dvokia kvapas 
trumas, užkietėjimas, tuoj nau 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus 
nio liuosuojantis kramtomas 
mas, švelniai bet tikrai liuo 
vidurius. Imkit einant gult, 
jausite tikrų palengvinimą ii 
gausit vikrumą. Jaunų ir seni 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. . .......................
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

F 
še
ši

su Lėle 
Supasi 
su Šuniu 
su Arkliu

RELIGIŠKI
___ Kristus prie Durų
___ Išėjimas iš Grabo
___ Kristus Alyvų Darže
___ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus 
___ Dabartinis 
___ Šv. Šeima

KALENDORIAI

siųsti ir pašto

DIRVA
6820 Superior Avenue

Popiežius 
ir Angelai

ženklais.)

Cleveland, Ohio

Nepaprastas Palengvinim< 
Retimatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raum 
skaudėjimų. Tūkstančiai žm< 
pasiekė nepaprastą palengvin 
reumatiškų skausmų, strėnų raum 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip i 
menų skaudėjimų vien išsitrindam 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas) 
mentas ūmai suteikia laukiamą 
lengvinimą. Virš 17 milijonų t 
kučiu jau išparduota. Todėl nt 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonl 
Pain-Expellerio. Reikalaukite P 
Expellerio su inkaru ant dėžt

LITHUANIA?
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Dirvos 25 m. Jubilejinis Vajus

visam metui
Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo draugui

ŠIS

Nauji Skaitytojai

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

Siunčiu $

ant

Vardas.

Adresas.

Adresas.

kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą 

metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

KAIP SIŲSTI PINIGUS
įdėkit į vidurį $2.00 arba $1.00 popierinį, ir įkišę į musų 
prisiųstą voką, ant jo užrašę savo pilną antrašą, įmeskit 
į pašto dėžutę. Jūsų pinigai mus pasieks pilnu tikrumu.

DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.
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tiems Lietuviams kurie 
Dirvos dar neturi!

PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METU

SENIEJI DIRVOS SKAITYTOJAI, pasidarbuoki t 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.

Čia paduodame vardus nau
jų Dirvos prenumeratorių iš 
visos Amerikos ir vietinių:
Jonas Vaitonis, Cleveland 
Jonas Rakauskas, Cleveland 
Antanas Chapas, Cleveland 
Julė Pangonis, Cleveland 
Magde Šalčius, Cleveland. 
J. Witcoff, Cleveland 
Charles Leverth, Bedford, O. 
Vincent Ambrose, Bedford, O. 
V. Petrauskas, Castel Point,

N. Y.
Geo. Žilinskas, Pittsburgh,, Pa. 
Mary Slanina, P'erth Amboy, 

N. J.
Mike Shulis, Minonk, Ill..........
Jurgis Pličvaitis, Wilkes-Bar

re, Pa.
William Krataitis, Amsterdam, 

N. Y.
B. Embres, Merchantville, N.J. 
Juliana Gans, Mahanoy City, 

Pa.
J. White, Dambury, Conn.
J. Ratke, Empire, Ont. Canada 
Al. Sulckienė, Pittsburgh, Pa. 
Ch. Norton, Easton, Pa.
And. Kvaraciejus, Lawrence, 

Mass.
M. Remeikas, Baltimore, Md. 
Jonas Ratkevičius, Clarksville, 

Pa.
John Davis, Rochester, N. Y. 
Justinas Valančauskis, Wilkes- 

Barre Pa.
Mrs. W. Shaulis, Frankfort, 

N. Y.
Povilas Patrubavičius, Inker- 

man, Pittston, Pa.
V. Adomaitis, Dayton, Ohio 
Charles H. Laukaitis, Baltimo

re, Md.
Albina Kuslis, Watertown, Ct.

KAS DAUGIAU?
Prenumeratas siųskit:

JUS TURIT 
DRAUGĄ AR 
GIMINAITI

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

• »

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

visam metui — 
yra brangi jums, 
artimajam.

Kalėdų
Diedukas

sako:

i
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Klausimais
aktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

YNĖS redaktorius “brolis” Jurgelionis, savo laik
yčio nr. 48-mė, skiltyje “Iš Redakcijos Krepšio”, 
kia nuostabų dalyką: kad, kiek tai liečia jį, jokia 
zai Gelbėti Taryba Amerikoje neegzistuoja iki jis 
pripažins, ar tas kam patinka ar ne.... 
rogantiškeshio pareiškimo turbut nereikia. Jur
is teisina J dvynes r r. 43 -me patalpintą aprašymą 
ikos Lietuvių delegacijos atsilankymo pas Prezi- 
Roo. eveltą, kuriame aprašyme visus “nuopelnus” 
delegacijos pasekmingą nuvykimą į Baltąjį Namą 

ria savo organizacijos, SLA., pirmininkui, p. Ba- 
. Jeigu ne jo atvažiavimas į Washingtona, die- 
kas butų su tais “dešimts vyrų” nutikę.... štai 
į p. Jurgelionis primezga atsakydamas Dirvos re
giui del jo pareiškimo kad tuo aprašymu Tėvynė 
tavo istoriją, kuri dvylikai žmonių, buvusių Wa- 
nne Spalių 14 ir 15 dd., š. m., geriau žinoma negu 
•gelioniui, visai nebuvusiam:
j prezidento Roosevelto raštinės mes negauname Karpiaus 
parėmimo, kad lietuvių delegacija pas prezidentą atvyko 
etuvai Gelbėti Tarybos’. Iš pačio (turi būti: paties.—D. 
Karpiaus žodžių mes matome, kad ta ‘Taryba’ iki delega- 
tvykimo į Washingtoną gyvavo tik kelių žmonių fantazi- 
1 ji dar nebuvo pradėjusi funkcijuoti, ir kad tik Washing- 
įsirinkę tie 10 vyrų pirmą syk bandė iš tos ‘Tarybos’ pa- 
kokį nors gyvą kūną. Ar jie tą kūną jau tikrai gyvu ir 
padarė, kol kas nežinia, ir nieko apie tai negalima suži- 
Karpiaus ir Laučkos raštų.... Jeigu ta Karpiaus ir 

s ‘Taryba’ kada nors ‘stosis kunu’ ir pradės vaikščioti 
nes su mielu (turi būti: mielu.—D. Red.) tuomet pripa- 
;, kad ji nebekabo ore.”
ums žinoma kad p. Jurgelionis iš Prezidento Roo- 
) raštinės jokio pranešimo negaus apie L. G. Ta- 
delegaciją, todėl gal, jo logika, L. G. Taryba turi 
jotis, ir liks jam pačiam sudaryti tokią Tarybą 
jis teiksis “palaiminti”... .
įčiau, šiuomi kartą ant visados p. Jurgelioniui pa- 
ame kad L. G. Tarybos egzistavimas ne nuo jo pri- 
, ir jo “pripažinimas” visiškai nereikalingas. Ją 
ano visi riųiti žmonės: ir Europoje veikianti Lie- 
diplomatai, ir Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje, 
erikos tautininkai-sandariečiai, ir katalikai ir so- 
ai, — šios pastaros trys srovės paskyrė savo at- 
į Lietuvai Gelbėti Tarybą.

eužteko to, į L. G. Tarybą įstojo ir SLA. per savo 
tinką, p. Ba'gočių. Ar p. Jurgelionis nepripažins

Priešingai, jis jį pripažino, net priskyrė jam “vi- 
spelną” delegacijos pas Rooscveltą pasisekimo....
Jurgelionis privalo pareikšti nuo kada p. Bago- 

radėjo “funkcijuoti” tokiose pareigose kurias jam 
•gelionis teikėsi pripažinti?....
Brolis” Jurgelionis matyUnori kad viskas taip bu- 
p jo fantazijoje vaizduojasi, o ne kaip tikrenybėje 
ingtone įvyko, kur jis tuo laiku nebuvo.
ii p. Jurgelionis teikiasi L. G. Tarybos nepripažin- 
klausimas kodėl jis pačiam SLA. prezidentui Ba- 
priskyrė tik tokias menkas pareigas delegacijos 

rezidentą tarpe — tik “tvarkdario”, kitaip sakant 
lkos?.... /
ors p. Jurgelionis sako, pabaigoje savo pastabos: 
1 pilno aprašymo mes nematėme reikalo duoti ir 
neduodame. Jis parodytų tik, 'kokie maži žmo- 

es esame',” bet tas, gal, nekalba apie L. G. Tary- 
iri atliko savo pareigą, bet apie žmogų kuris pasi
gavę tokiu “dideliu” kad pripažysta tik save ir sa- 
rbus, o kitų visų pastangas nusistatęs neigti.
, G. Taryba atsilankymu pas Prezidentą darė ne 

’ ’ -j užtarimo
Lietuvos 

p. Jurge- 
padėtis.

i

)kią pramogą, bet pavergtai musų tautai 
ivei atgauti kelių j ieškojo. Jeigu visas 
imo ir Tarybų reikalas priklausytų nuo 
fantazijos, butų labai, labai apgailėtina

jRIKOS komunistai, didesniam juokui, 
Litraukią ryšius su Komunistų Internacionalu. Is- 
kaip vienas Amerikos laikraštis pastebi, lyg žvė- 
)pardas galėtų pakeisti plėtmus. savo .kailyje. To- 
ako: Kas gali tikėti tokiai partijai ir jos vadų žo- 
s kurie, Amerikoje smerkę Hitlerį kiek mokėdami, 
kčiai kaip blynai apsivertė ant kito šono kai jų bo- 
iaskvoje priėmė kruviną Hitlerio ranką, ir paliko 
io čebatlaižiais.
merikos valdžia nesiliaus del tokio “atsimetimo’' 
us komunistų veikimą šioje šalyje, ir raudonsku- 
nebus taip laisva veikti kaip jie norėtų.

©

KIAUSI žinia del gydymo žmopių sulaužytų kau- 
i yra ta kad, sako, šiuo nauju būdu žmogus po nu
lio kojos, gali pradėti vaikščioti po 35 iki 48_valan- 
Iki šiol kojos kaulo nulaužimui gydyti reikėjo su- 
>ti kelias savaites laiko: žmogus turėjo gulėti su 
)inta koja iki palengva sugyja.
)abar, Louisville Universiteto chirurgas Griswold 
padėjėjai skelbia ištobulinę tą naują greitą būdą, 
ie įkala į kaulą mažas plieno lišveles, panašiai kaip 
is daroma sukalimui medžio galų rėmuose, ir kau
bojau tampa sustiprintas ir greįtai pradeda sugyti.

0

>SUV. VALSTIJOSE buvo gyvi penki buvę prezi- 
,i kuomet Abrahomas Lincoln užėmė prezidento 
gas 1861 metais: jie buvo: Van Buren, Tyler, Fill- 

Pierce ir Buchanan. Jie visi matomai neprezi- 
ivo ne tik po tris terminus, bet nei ne po du.

APSKAIČIUOTA kad kūdikis išauginti ir išmo- 
iki pasiekia 18 metų amžiaus, atsieina vidutiniai 

i 150. 

pareiškė

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

žo- 
re- 
ku- 
Sa-

Nauja Laida
Ikšiol, mūsiškių agitatorių 

skelbiamas socializmas buvo 
kruvinos revoliucijos ir klasių 
kovos tipo. Bet Naujienos da
bar sako: “Iš visų, dabar esan
čių ekonominių formų arti
miausia socializmui yra koope
racija, o politikoje ją atitinka 
demokratija”. Musų socialis
tai, reiškia, nauju rubu velkasi.

Lietuvoje kooperacija, kaip 
žinoma, buvo plačiai ir giliai 
įsišaknėjus. Apie tai ne sykį 
Naujienoms jos koresponden
tai Lietuvoje vaizdžiais 
džiais rašė. Bet Naujienų 
daktorius purtosi valdžios 
ri šjtą kooperaciją ugdė,
ko, “busimoji Lietuva neturės 
nieko bendro su senuoju Sme
tonos režimu”. Šį režimą, kaip 
žinoma, socialistų laikraščiai 
“pusiau demokratiniu” vadino.

Marksistinė teorija sako, Vi
suomenės santvarka atsiremia 
ir turinį gauna nuo ekonomi
nės tos visuomenės santvarkos. 
Jei kooperacija socializmui ar
timiausia, o Lietuvoje koope
racija puikiausiai bujojo, reiš
kia, noromis-nenoromis (jeigu 
Marksistai tiesą turi) butų da- 
sigyvenus socializmo.

Kitais žodžiais tariant, Sme
tonos režimas, kooperaciją ug
dydamas, sąmoningai ar nesą
moningai kure socializmui pa
grindą, bet Naujienos sakosi 
su Smetonos režimu nieko ben
dro nenorinčios turėti.

Prarasta Proga
Kaip tik Lie 

vo skolą Amei 
žodžių rašytoja! 
lė šito nuospre 
bet pritarimo 
mažai gavo. I 
butą žmonių kurie žalingumą 
taip pat suprato. Prof. K. 
Pakštas, pavyzdini,

“Sausio mėn^B) 
metais, nusprenemau nueiti pa
sikalbėti pas Lietuvos Banko 
valdytoją, J. Tubelį. Ilgoka
me pasikalbėjime, tarp kita ko, 
labiausia įrodinėjau kad reikia 
greitai pradėti Amerikai sko
las mokėti, nes tai bus gera 
Lietuvai kai ji pradės elektri
fikaciją ir industrializaciją pla
tesniu mostu. Tas bus dar 
naudingiau jei Lietuvą ištik
tų karo ir svetimos okupacijos 
nelaimė. J. Tūbelis sutiko su 
mano pažiūromis ir net pats il
gokai man dėstė kaip jau da
bar butų reikalinga paskola 
ūkiškai gerovei pakelti; jisai 
pats man nupiešė skurdaus 
ūkininkų gyvenimo vaizdą ir 
sakė kad toliau taip neturėtų 
tęstis”.

Deja, ši mintis, skolas Ame
rikai atmokėti, nerado musų 
visuomenėje čia ir Lietuvoje 
reikalingo stipraus pritarimo. 
Kiek žalos Lietuvos vardui pa
daryta sunku apskaičiuoti, bet 
Suomijos 
šmingas.

RUSŲ 
mėlį po 
pradžioje 
Berlyne,
bar atsikraustė į New Yorką.

sa- 
šių 
kė-

nustojo 
Šokėti, 
mdoje 
žalingumų, 

ų spaudoje 
uvoje, tačiau,

Prof.
rašo: 

gale, 1939

pavyzdis labai reik-

socialistai savo kro- 
visą pasaulį apnešė: 
savo Viestniką leido 

vėliau 'Paryžiuje, da-

DETROITE iš Fordo 
kų kas dešimtą minutą 
po automobilį. Bolševikai For
do fabriką keikia kaip “praga
rą”. Komisaras Paleckis, sa
kosi, buvęs Sliąlino automobi
lių fabrike, kur, sako, kas ęen- 
kios minutos išeina po automo
bilį. Musų bolševikai tokį fa
briką vadina “rojum”. Geras 
galvas musų raudonukai turi, 
ar ne?

BAUBLYS

fabri- 
išeina

• VA KARINĖSE valstij o s e 
šioje šalyje bandoma mašinos 
rovimui cukriniu runkelių.

Už pasakos kalno, kur varpas nutilo, 
Kur širdys ir troškiui ir alkiui apkurto, 
Senovinė varpinė stūkso iš šilo,
Kaip vaidas, pakalnėje Varpo užburto...

* Kas alkdamas gaudo tik mirksnio gerovę, 
Ir žemiškam vyliui atverdamas širdį, 
Iš žemės tuštybės širdies neišrovė,
Tas dangiškos psalmės stebuklo negirdi...
Tik tą kas iš vyliaus šios žemės atbunda, 
Jis duosniai atmoka, lyg kviečia į >puotą— 
Vis gaudžia ir gaudžia, vis dunda ir dunda, 
Ir didina, daugina dovaną duotą...

Jurgis Baltrušaitis.

RUDENIO SKELBĖJA
(V. Ališas—Sao Benito Varpai) 

Lengvi sparnai svajonių vėjo — 
O atsidūsi vakare....
Paliksi miestą, gatvę šlykščią — 
Išeisi. Ošianti giria
Ten skųsis audra vakarykščia — 
Lietingo rudenio skelbėja.

Per naktį skliaute begaliniam 
Nei jokia žvaigždė nespindės. 
Ilsėsis be ribų šešėlis
Ant ūžiančios dusliai gelmės, 
Lyg samanų lopšyje gėlė
Ant vasaros vėsių šaltinių.

Ar kas ateis iš ten suploti 
Delnais pas tylinčias duris? 
Tolydžio sielon lapai krinta — 
Netrukus paskutinis kris — 
Ant aukso, dulkėse suminto, 
Ir viską-viska baigs užkloti....

(Pr. ^Mašiotas—Apie Lietuvos Senovę)

TROBELĖ Iš MILŽINIŠKO ĄŽUOLO KAMIE
NO. — APIE NARSŲ DAUMANTĄ.

AU virš šimtas metų praėjo kaip griuvo se
natve garsus kitą syk Raseinių apielinkėje-

ąžuolas Baublys. Septyni vyrai vos tegalėjo jį 
apkabinti. Kiek metų jis gyveno, sunku tikrai 
pasakyti: bandyta skaityti kamieno rinčiai (rei
ves), suskaityta 700, o vidurio jau gerokai bu
vo išpuvę.

Iš Baublio kamieno, abu galu lygiai nupjo
vęs, vidurį išduobęs, poetas Dijonizas Poška bu
vo įsitaisęs savo sode trobelę. Toje trobelėje 
gerdavo arbatą ir eiles rašydavo. Mat, bajo
ras, ponas — jis dvarą valdė, — betgi mėgda
vo Lietuviškai rašyti. Paskui sumanė sunešti 
į tą trobelę visas senovės liekanas kurių žemai
čiuose buvo pririnkęs, ar pats iš žemės iškasęs.

Ko toje trobelėje nebuvo: ir senovės dievų, 
iš akmens iškaltų, ir ginklų, ir visokių padargų, 
papuošalų!

Tie visi daiktai tarytum kalbėte kalbėjo 
apie Lietuvių senovės gyvenimą. Pastatytas 
trobelės viduje Perkūnas, rodos, žvalgėsi ar vi
sur žemėje tinkama tvaria viešpatavo, ar ne
reikia kur Lietuviai subarti, arba koks perdaug 
įniršęs žemaičių priešininkas žaibais apmalšin
ti, o rasit liepti vėjams miškai įsiūbuoti, kad 
papuvusiais medžiais nedorųjų kryžeivių bū
riams kelius užverstų.

Kybąs Baublio sienelėje šarvas, gerokai ru- 
dies pagraužtas, tarytum didžiuojasi, giriasi 
kitą syk kryžeivių vyresnyjį puošęs, vieną iš 
tų pirmutinių jų, kurie buvo atvykę kalavijais 
žemaičių krikštyti. Tam kryžeiviui taip pati
kę Nemuno krantai kad jis sumanęs čia pat įsi
kurdinti. Radęs nepaprastai drūtą ąžuolą, lie
pęs nukirsti jo viršūnę, iki žemutinių šakų, ir 
ant jų pastatyti trobą. Toje troboje apsigyve
nęs su 30 kareivių. Rytais ir vakarais klausy
davęs lakštingalų — niekur taip gražiai čiul- 
ganpių nebuvęs girdėjęs, o dieną leisdavęsis gi
lyn į žemaičius pasižvalgyti. Kartą žemaičiai 
įsivilioję jį į pelkes ir ten nuklampinę kuone su 
visais palydovais.

Greta šarvų, kabo ir kalavijas žemaičių va
do Daumanto. Mat, ir senų senovėje žemaičiai 
nebuvo visi lygus — tos pačios šeimos vienas 
buvo vyresnis ir kitus namiškius valdė. Kai 
reikėdavo kraštas nuo priešininkų ginti !r so
džius stodavo už sodžių, tada vieną sumaninges- 
nį ir narsesnį dėdavo kelių sodžių vyresniuoju. 
Kam didesnė valdžia būdavo duota tik tam tar
pui, tojo rankose dažnai likdavo ta valdžia ir 
ilgesniam laikui. Juo dažniau tekdavo su kai
mynais kovoti, juo daugiau reikėdavo vyresnių
jų turėti. Tiems vyresniesiems pavesdavo visą 
apielinkę nuo priešininkų saugoti ir tam tik
ros tvarkos žiūrėti.

Jau Daumanto tėvas buvęs tokiu vyresniuo
ju. Daumantas, paveldėjęs tėvo budrumą ir Į 
narsumą, buvęs išrinktas visos plačios apielin- 
kės vyresniuoju vadu. Gyveno įkalnioje vieto
je, aukštomis ąžuolinėmis sienomis aptvertoje 
pilyje. Jo žinioje buvęs vyrų būrys — sargyba, 
kuri tą pilį nuolat saugojus. Pavojui ištikusį 
aplinkiniai žemaičiai susimesdavo į pilį, maži 
ir dideli. Vyrai apsiginklavę padėdavę nuo už
puolikų gintis. Užtat apielinkėje turėdavo Dau
manto įsakymų klausyti, jo laukus dirbti ir vi- 

, sai pilies sargybai žuvies, medaus, drabužių 
kiek reikiant pristatyti.

žuvo Daumantas kovoje su kryžeiviais. Jo 
kūnas buvo sudegintas, pelenai su ginklais, se
novės papratimu, kalnelyje palaidoti. Durtuvas 
rasta tą kalnelį bekasinėjant.

Iš kitos šarvų pusės kyš'ojo Baublio siene
lėje durtuvas, mediniam kotui pritaikintas. Tai 
jieties aštrusis galas. Jietis lygiai tikdavo me
džioklei ir kovoti su kaimynais užpuolikais, ši
ta jietis narsaus vyro — Survilos. Daug baisių i 
lokių ir taurų jis nudūręs, daug kryžeivių iš jo | 
rankos galą gavę. Survilai nerūpėjo žemė dirb
ti — mėsos prisimedžioclavo, o duonos pagamin
davo kiti šeimininkai, arba iš kaimynų į sume
džiotus žvėris išmainydavo. Ir jo vaikai ir vai
kų vaikai nemėgo žemės dirbti, ir stengdavosi 
kitu budu išmisti — įsigalėjusiems bajorams 
tarnaudavo arba amato kokio griebdavosi.

Savo trobelėje Poška rado vietos ir žemės 
darbų įrankiams: pakabino greta ginklų ir du

pjautuvu. Lietuviai senai buvo išmokę žemę 
dirbti. Tiedu pjautuvai, teisybė, buvo iš kitur 
į Lietuvą atgabenti, kartu su brangesniais gin
klais už žvėrių kailius išmainyti. Vienas la
biau rudies paėstas, senesnis. Jis tarnavo že
maičiams dar tuo metų kada žemės Lietuvoje 
buvo daugiau negu galėdavo išdirbti, kada dir
bo ją kas norėjo. Ne vienose rankose jis buvo 
buvęs — kelis kartus buvo lauke pamestas, 
kryžeiviams netikėtai užklupus, ir vėl rastas. 
Kitas ne taip senas ir kietesnės geležies. Juo 
dirbta tuo metu kada jau buvo Lietuvoje įsiga
lėję didžiūnai. Didžiūnai, pasidaliję valdžią, pa
sidalijo ir žemės plotus kartu su žmonėmis. Pa
prastieji žmonės turėjo dalytis su jais visokio 
darbo vaisiais, taigi ir žemės vaisiais, o paskui 
ir tą pačią žemę dirbti, kaip ne savą, bet didžiū
no. Didžiūnai ir įrankių geresnių parūpindavo, 
iš kitų kraštų parsigabendavo.

Ypač daug kabėjo Poškos trobelėje visokių 
papuošalų iš žalvario ir sidabro, štai, matyti, 
buvus puiki sidabrinė sagtis; tokiomis kryžeivių 
vyresnieji segdavo savo apsiaustus, kryžium pa
dabintus. Ta sagtis buvo patekus į žemaičių 
pelkes kartu su visu kryžeivio apsiaustu, kai 
kryžeivis, Lietuvių apsuptas, jieškojo kelio iš
sprukti. Greta kita sagtis iš žalvario tokia ko
kiomis segdavosi savo apsiaustus Lietuviai ku
nigai. čia vėl žiedas, čia auskaras, kokio di
džiūno žmonos papuošalas.

Ir daug dar kabėjo Baublio sienelėse kitų 
kitokių senovės palikimų.

LIETUVOS GARBĖS ŽENKLŲ 
. (ORDINŲ IR MEDALIŲ) 

TURĖTOJŲ ATIDAI

Akivaizdoje fakto kad apdovanojimas Lie
tuvos garbės ženklais yra laikinai nutrukęs, bet 
yra svarbu ir reikalinga sudaryti visų Suvie
nytų Valstijų ir Kanadoje dabar gyvenančių 
įvairiais garbės ženklais apdovanotų asmenų pil
ną ir tikslų sąrašą, ypač dar ir del to kad 1941 
metais sueina 600 metų nuo L. K. Gedimino 
mirties ir Gediminiečiai pageidauja viens kitą 
arčiau pažinti ir atitinkamu budu prisidėti prie 
istorinės sukakties paminėjimo.

Lietuvos Pasiuntinybėje esamo sąrašo pa
pildymui ir patikrinimui yra reikalinga kad 
kiekvienas garbės ženklo nešiotojas atsilieptų 
laišku ir praneštų apie save sekančias žinias:

1. Vardas, pavardė, dabartinis adresas;
2. Darbas arba profesija apdovanojimo me

tu ir dabar;
3. Metai kada ženklas pripažintas ir da

ta kada faktinai įteiktas ir kame;
4. Garbės ženklo pavadinimas: ordinas ar 

medalis (apvalus) ir kurio laipsnio, kas papras
tai liudymuose pasakyta.

Laiškai su prašomomis žiniomis adresuoti- 
ni:

LITHUANIAN LEGATION 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

MIRIMAI AMERIKOJE
Amerikos gyvasties apdraudos kompanijos 

ir sveikatos organizacijos yra smulkmeniškai 
apskaičiavusios kiek asmenų bent kurios grupės 
paduoto amžiaus gyvenš* metą ilgiau, du metu 
ilgiau, dešimts metų ilgiau, ir tt.

Viduramžių žmonių klausime, mirimų len
telė parodo kad, nors tūliems žmonėms gyveni
mas prasideda nuo 40 metų amžiaus, betgi iš 
kiekvieno 1000 to amžiaus žmonių 103 baigs 
savo gyvenimą.

Sulaukusių 70 metų amžiaus, iš 1000 tiktai 
462 telieka, ir iš jų tik 21 dagyvens iki 90 me
tų amžiaus.

ANGLIšKAI-LIETUVJšKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

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

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

Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

(Tęsinys iš pereito nr.)

IX
MARGAS RAŠTAS

Esu laimingas, kad neturėjou 
progos Jums išsiųsti laiško, kurį 

parašiau.
John Keats.

“Senas mano vilke,

Atsiskiriant gyreisi, kad jau baigi galąsti 
savo trisdešimt antrąjį dantį į trisdešimt an
trąją Gabrielę ar Viktoriją — pamiršau, kaip ji 
ten vadinasi. Linkiu tau daug laimės, ypač gi 
kad esi pusbrolis, mane supažindinęs su pasau
lio gudrybėmis — kaip kaklaraištį nešioti, kaip 
orientuotis politikoj ir kokia moteriška žvaigždė 
Jūsų aviacijos padangėje ima žibėti. Taip, Tu 
vienas jas lesei, tas žvaigždes, kaip anas pasa
kos gaidys, ir man Tavęs truputį gaila: Tu jau 
esi beveik perkeliavęs žemės išmintį ir su nu
sivylimu dairaisi murmėdamas: “Vanitas, vani- 
tas” . . . Bet aš Tave truputį myliu. Nepyk, 
aš Tave myliu visai ne dėl Tavo sielos — nieka
dos negalvojau, kad Tu ją turėtum. Tu man 
atrodai, lyg butum be sielos. Dievas Tau ją 
pamiršo įdėti, ir Tu pamiršai Dievą — ėmei ir 
pamiršai. Myliu už taip gražiai aptemptas kel
nes, už tą šmaikščią lendraitę, kuria smagu tek
štelti per aulus, už tuosius usiukus a la Anthony 
Eden, už visa tai, ką Tu man davei suprasti 
apie pasaulio, daiktų ir žmonių išorę.

Ir štai skubu paskelbti Tau savo įspūdžius: 
esu savo pavasaryje. Aš žydžiu. Man taip 
gera, kad grįždamas nuo kelio nurenku bites, 
kai jos pasilsusios vakare nukrenta: bijau, kad 
jų nesuvažinėtų ar genamos karvės nesumindžio
tų. Man viskas dabar kitaip: ir saulė, ir žvaigž
dės (tikros, astronominės žvaigždės!), ir Vin
cukas, ir senelis — aš visus juos noriu išbučiuo
ti. Bet dar mieliau šitą auką atiduočiau vienai 
... Ne, apie ją negaliu juokų kalbėti. Ji mano 
pirmoji, mano gražiausioji, mano vienintelė. Kai 
ją pamatau vieškely, aš netenku drąsos. O lė
tumas yra nuodėmė prieš meilę — tai ne mano, 
bet vieno išminčiaus žodžiai. Beje, Tu nėši 
vertas, kad Tau apie ją kalbėčiau. Ir bijau, 
kad manęs nepasitiktum su visais savo ironijos 
ištekliais. Aš Tau papasakosiu kuklesnius daly
kus, apie senelį, apie naujus pažįstamus, apie 
ežerą ir vieną sodybą prie vandens...

Mano vaike, senelis džiaugiasi Tavim ir 
aną dieną minėjo Tavo dangiškus pasisekimus. 
Jis buvo tada neapsakomai patenkintas Tavo 
apsilankymu, ir nūn dirba jis kaip skruzdėlė. 
Kartais šlubuojantį susitinku jį pušyne. Lyg 
žuvis prasižiojęs geria jis aistrų, sausą kvepė
jimą: “Visiems metams turiu prisikvėpuoti”, 
sako jis ir tuoj ima šnekėti apie tos ar anos 
klebonijos archyvą, apie senoviškus pastatus, 
apie bičių ūkį ir vebrų kolonijas prieš keturis 
šimtus metų. Kartais jį apima neapsakomas 
teisybės troškimas, kad ima griaudėti, kaip vi
kriausias pamokslininkas. Tada aš nežinau, ar 
jis mane bara, ar moko, ar myli. Dar vakar 
jis mane graudeno, tarsi aš bučiau tironas su 
geležiniu batu ant prislėgtųjų nugaros: “Mano 
sunau, — jis kalbėjo, — štai ateina visokių pra
našų ir skelbia savo tiesas ir įstatymus. Bet 
žinok, kad viena tėra tiesa ir vienas įstatymas: 
laisvas žmogus laisvoje tautoje. Jeigu valstybė 
nebus sudėta iš laisvų ir stiprių asmenybių, 
jeigu tauta bus vedama, kaip aklų žiurkių kai
minė, — be savo žodžio, be savo ištarmės ir va
lios, suvaržyta iš visų pusių lankais — tada 
jinai subyrės, bus bedvasė ir liūdna. Ir ją iš
vaduos tik amžini dorovės ir laisvės dėsniai, ku
rie niekados negęsta, nors kupromis apaugę 
nykštukai juos badytų pirštais ir tyčiotųsi”. Aš 
išklausiau su nusidėjėlio mina ir savo sieloj 
žadėjausi pasitaisyti, jeigu esu nusikaltęs. Rim
tai kalbant, senelis sako tiesą: kiekvienas pilie
tis, o ne vien kuris paskiras žmogus, turėtų 
jausti atsakomybę už visą tautą ir valstybę ir 
elgtis taip, lyg jo rankose butų visa valdžia. 
Tik, susimildamas, nesišiaušk: aš visai neketi
nu iš Tavęs paveržti visos galybės, kurią Tu 
savo dešinėje laikai. Ir tokiems grobuoniškiems 
planams aš nesu visai nusiteikęs, šiądien man 
užtenka eglės palangėj, volungės, jovare prana
šaujančio lietų, muzikos...

Ehe! Klebonas Motiejus tikrai keistas žmo
gus. Jis vaikščioja taip susiveržęs juosta, kad 
užpakalyje klostės atsikišę, lyg butų krakmoly
tos. Ir' visados jis susirūpinęs, bailiai dairosi 
ir pilnas nepaprastų regėjimų. Vieną pusę savo

sielos jis yra skyręs dangaus karalystei, brevi
joriui ir parapijai, o antrą — vargonams. Aš 
muzikoj esu be kojų ir be rankų, tačiau ji 
mane tiesiog mušte užmuša. Ir kaip buvau nus
tebęs, kai klebonas mums aną dieną sugrojo 
Bachą, Francką ir dar kažką. Grojo jisai dai
liai — kaip cherubinas, kaip šv. Cecilija! Vė
liau man Valentina pasakė, kad kunigas Motie
jus buvo studijavęs Varšuvoj ir Leipcige muzi
ką, bet dėl silpnos sveikatos jau dvidešimti me
tai užsidarė šiam miestelyje, kur pušys, eglės, 
ežeras jį laiko gyvą ir leidžia jam stypčioti, kaip 
žiogui, savo sode, šventoriuje ar klebonijoje. Jis 
ir Valentiną krikštijo — štai kodėl aš į jį žiū
riu, kaip į retą, privilegijų pilną vyrą. Įsivaiz
duok, klebonas matė ją mažytę, baltam priegal
vėlyje su mėlynu kaspinu. Bet akis—akis jau 
ir tada jinai turėjo mėlynas ir nuostabiai dide
les. Kai aš matau kleboną einant vieną mieste 
ar važiuojant pas ligonį, jis man atrodo toks 
nesavas šiotoj parapijoj, tarp šitų ūkininkų, 
tarp šilų ir medžių. Aš pastebėjau, kad žmo
nės, kurie negali bent iš dalies eiti ilkimo jiems 
skirtu keliu, ir fiziškai atrodo ypatingi, keisti, 
lyg juos nuolat graužtų ir kankinti^ neregimas 
skausmas, kuris ilgainiui atsimuša jų bruožuose. 
Ir klebonas Motiejus, taip man rodos, vaikščio
ja Kirbynėj lyg tremtinys, nesijaučia savo vie
toj, gal kankinasi ir gailisi. Ir dvidešimt metų 
— dvidešimt metų jis taip jau eina per pasaulį, 
niekeno nesuprantamas — kam čia labai rupi 
jo vargonai, jo muzika. Dėl to jis darosi lyg 
ir bailus — nenori kad keno grubus pirštai 
šiurpiai paklebentų į užsidariusią jo sielą, ku
rioje jis visas, su kunu ir dvasia, susitraukia, 
nelyginant ežys į savo spyglius. Taip mano 
Valentina, taip ir aš pats galvoju. Kai jis pa
mato Valentiną, tuoj nudžiunga, trinasi rankas, 
dar įžūliau glostosi savo pliką viršugalvį. Va
lentiną čia visi myli, ir aš pavydžiu, net ir žve
jui Kostui pavydžiu...

O labiausiai man nepatinka inžinierius Mo
destas Budžiunas. Kai jis su savo motociklu 
birbia per Kirbynę, tai nori, kad juo stebėtųsi 
ne tik visos Sorės ir Rebekos, bet ir ožkos su 
žvirbliais bei kuosomis. Susitikę mudu esam 
tobuliausio mandagumo pavyzdžiai. Ką ten Ta
vo pentinų cinksėjimas prieš mudviejų gestus 
ir žodžius! Ir pikčiausia, kad jis pažįstamas su 
Valentina, ir aš nepajėgiu suvokti juodviejų 
padėties — ir savo padėties. Atrodo, kad Va
lentina su juo nuo seniau bičiuliaujas, be to, jis 
su jos tėvais gerai sutaria. Jis su ja kalbasi, 
lyg po vienu stogu butų augę ir su tuo pačiu 
šaukštu valgę, žinoma, jis čia išlaiko viršeny
bę, žiuri į ją, kaip į mažą vaiką, kuris turi jo 
klausyti ir stebėtis jo išmintim.

Betgi jis turėtų suprasti, kad Valentina 
kasdie stiebiasi aukštyn į dangų — tokios liek
nos, tokios dailios Tu, senas vilke, tikrai nebusi 
matęs. Kiekvienas jos žingsnis — ištisa muzi
ka!... ,

Taigi, aš tau noriu pasakyti, kad ir aš su 
Valentina randu šneką ir, be to, nežiūriu į ją 
taip, lyg aš stovėčiau Šatrijos kalno viršūnėj, 
o ji ten butų kaž kur klonyje. Bet iki šiolei ji 
man tarė kuklius, kasdieniškus žodžius, gerus 
ir paprastus žodžius, kurie jos lupose atgyja, 
gauna nepaprastą skaidrumą ir žavesį. oVs 
ji ištaria ♦“ežeras”, tuoj man pasivaidena visos 
Geisaties valtys, visi venteriai ir tinklai dugne, 
visos eketės žiemą ir visos lydekos su savo pe
lekais, su Aštriomis žiotimis ir tamsiomis nu
garomis... Aš tapau be galo budrus. Esu kaip 
lapė, bėganti trake. Ir kartais man rodos, lyg

• z ..jos balse, jos žodžiuose pastebėčiau abejojimą, 
nepasiryžimą, baimę daryti ar nedaryti. Ji, 
vargšė paukštelė, man kalba taip, lyg ateitis 
prieš ją butų apniaukta, lyg ji nežinotų kur 
dingti. Tie “aš niekam netikus” mane smar
kiai nupurto ir graudina. Aš tada jaučiu gai
lestį, aš nežinau nei ką tarti nei ką beveikti. O 
tuo tarpu Bronė šveliutė man švokščia: “Valen- 

I tina tokia apsiskrendus”.... Aš nežinau kaip 
gyvenime galima apsispręsti. Kartą apsispren
dęs — žmogus jau palaidotas. Tokiam klebonas 
jVJotiejus gali ant grabo numesti pirmą grum
stą. Tikras gyvenimas yra tada, kai tau visi 

' uostai atviri, kai nežinai, kur nakvosi, nors ke
lionės galas aiškus, pragariškai aiškus: visi prie 
vienų vartų atsidursim.

Bet kelionėje duokim sau truputį laisvės 
I ir netikėtumo. Nepasenkim, sulaukę dvidešim- 
! ties metų. Kiti ir gimsta jau su Lozoriaus in- 
įkapėmis — į gyvenimą išeina dvokdami lavonu.

Aš skelbiu nuotykį, kelią pilną vingių, pilną ne
tikėtų, iš anksto neapskaitytų grožybių, 
malonu rasti, ko £lesi savo plane numatęs, 
aš prieš metL' >ioj 
tiną, kad iš gafeSy...........
dėl josios smakftg linijos, dėl jos krutinės kil
nojimosi 
širdis.
mą. 
taip meldėsi vii^i 
kio sprendimo, ]Si 
gera, palyginus su manim, ji tokia gera, kad 
nesuprantu, kam jai dar maldos ir budėjimas 
savo sieloj!... O Valentina! Valentina! Ne mal
dą, o tik vieną žodį, mažą, nedrąsų žodį aš no
rėčiau tau sukuždėti...

Mielas Kazy! Aš ją pažįstu neseniai, bet 
myliu nuo pat amžių pradžios, myliu ją už visą 
praeitį, kada jos neregėjau. Tu iš manęs nesi
juok, Tu, kurs esi vakščiojęs ir į šiaurę ir į 
vakarus ir visur sutikęs palankumą. O aš tik 
nūn išvydau stebuklą, aš galiu kartoti su vienu 
poetu: “Moteris yra gražesnė už visą pasaulį, 
kuriame aš gyvenu, — ir aš užmerkite savo .akis”. 
Aš gerai matau, kad čia mano beveik pirmas, vi
sus mano lūkesčius užpildąs, vienintelis, dau
giau nepasikartosiąs įvykis ir susitikimas. Man 
leista tik sykį žydėti. Aš esu kaip gulbė: čia 
pastaroji mano giesmė. Jei Dievas duos, šita 
giesmė bus ilga.
žiną, kad nueitų anapus žvaigždžių.

Ir nūn aš save stebiu, mano akys atsimer
kia vis plačiau, man visi daiktai kitaip atrodo. 
Keisčiausias dalykas gi meilė. Broleli tu mano, 
aš tikrai ją myliu! Kai su Valentina esu, vis
kas atrodo taip paprasta, mes sakomės negu
drius žodžius, juokiamės, pašiepiame vienas ki
tą — aš noriu manyti, kad meilė susideda iš*
šitų mažų dalykėlių, kurie kraujas! į didelį lau
žą. O tas laužas juo smarkiau dega, juo nuo 
Valentinos esu toliau, juo ilgiau jos nematau. 
Tada aš gailiuosi, kad nepakankamai įsižiūrėjau 
į jos ąlkunės vingį, vėl noriu gėrėtis jos skruo
stų gūbreliais, jos nosies išlenkimu. Aš galiu 
valandą, dvi nieko neveikdamas sėdėti girioj ir 
apmąstyti Valentiną. Aš ją tada vaizduojuosi, 
ją matau prieš save, patenkintas šypsausi, imu 
už rankos ir kalbu, gražius žodžius kalbu, aš 
jaučiu ją daugiau negu visą, tarsi ji butų ap
kerėjus orą, nupjautų dobilų kvepėjimą, tarsi 
jos kraujas plaktų ir šitam ąžuole, po kuriuo 
sėdžiu. Ne, aš negerai sakau, ji ne daiktuose 
yra, tik manyje, aš ją jaučiu savo alsavime, 
savo nerime ir savo rūpesčiuose. Visi mano 
gestai, kiekviena mintis prasmės turi tik sąryšy 
su jąja, jos šviesoje... Dėl to aš net linkęs ma
nyti, kad meilė yra galingesnė, kada aš nuo jos, 
tos mergaitės, esu atskirtas: kai mudu mato
mės—mudu matomės tik save. Kai mudu esam 
toli nuo vienas antro — musų vaizduotė ima 
regėti dar didžiau, ji mylimąją mums pristato 
dar gražesnę, lyg kokį stebuklą. Toji vaizduo
tė supina į daiktą visus ilgesius, visus atodūsius,

Kaip 
Ar 

bojau, kad susitiksiu Valen- 
eisiu dėl jos pakeltų antakių, 
linijos, uei jos Krutinės kh- 

— plaka, plaka ten neapsakomai gera 
Aš taip norėčiau išgirsti jos tvinkseji- 

Dieve tu mano!... Ir ko Valentina anądien 
iolyne—kokios paguodos, ko- 
lio Dievo jai reikia? Ji taip

visas buvusios laimės mintis, kiekvienas pabu
čiavimas tada grįžta į mus, kaip ugnies srovė, 
kiekvienas atodūsis esti karštas ir alsinantis — 
ir štai mes neregim vienas antro, bet meilė mus 
rauja ir neša dar tvirčiau, mes pagaliau neži
nom ribos tarp tikrovės ir vaizduotės, nežinom 
ribos tarp vienas antro. Ir tada pajuntam dar 
didesnį skausmą vėl susitikti vienas antrą, pa
sižiūrėti į akis, į lupas, išgirsti tikrą atodūsį, 
nepadidintą, kad galėtume prasiblaivyti ir pra
regėti ir būti žmonės, o ne nei demonai, nei an
gelai, paskendę gaivalingam šėlsme....”

Rimtas, susiraukęs jis perbėgo laišką, 
silošė ir dundeno 
ryžtingai atskleidė 
įdėjo raštą ir tarė

— Tegu liks 
verti širdies.

Tai pasakęs užsikabino duris ir 
jieškojo savo skyriaus iš “Also sprach 
tra”. Radęs skaitė:

“Mano brolau, vienų vienam aš 
klausimą: kaip švino luitą metu šį klausimą į 
tavo sielą, nes noriu žinoti, kaip gili jinai.

Esi tu jaunas ir trokšti kūdikio ir motery
stės. Tačiau aš tavęs klausiu: ar esi žmogus, 
kuris gali kūdikio trokšti?

Ar esi tu nugalėtojas savęs valdytojas, po
jūčių valdovas, savo dorybių viešpats? Taigi

Aš noriu, kad ji butų ilga, am- aš tavęs klausiu.

turiu tau

susitelkęs 
Zarathus-

Durnelis, apie .
Grai

PER TVO
PASIŽVALGIU

kulnimis į grindis. Paskui 
savo pastabų sąsiuvinį, ten 
sau:
čia. Niekados nereikia at-

O gal iš tavo troškimo byloja žvėris ir rei- 
0 gal vienatvė? O gal nesantaika su

noriu, 
laisvė.

kad kūdikio ilgėtųsi tavo pergalė 
Savo pergalei ir savo išsivada- 

pastatyti gyvą paminklą.

kalas? 
savim ?

Aš 
ir tavo
vimui privalai♦ ,

Tu privalai statyti aukščiau už save patj. 
Tačiau tu pats turi būti pirmiau pastatytas — 
tiesus kunu ^ir siela.

Ne tik į tolį privalai augti, bet ir aukštyn! 
Ir čia tau tepadės moterystės sodas!

Tu privalai kurti aukštesnįjį kūną, tą pir
mykštį judesį, iš savęs beriedantį ratą, — tu 
Kuriantįjį privalai sukurti.

Moterystė: aš taip vadinu dviejų valią su
kurti vienam, kuris yra daugiau už tuos, kurie 
jį su kūrė...

Štai tesie tavo moterystės prasmė ir tiesa...” 
(Bus daugiau)

VALGU. 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

MES DUODAM EAGLE STAMPS

THE MAY COMPANY
Prieš-Kaledinis Audinių Išpardavimas

Tūkstančiai Yardų Šio Sezono Mėgiamiausių Audinių . . . Naujų Spalvų, Naujų 
Pavyzdžių . . . Naujų Marginių . . . Viskas Žema Kaina

PUIKIEJI AUDINIAI Puikiems Kostiumams, Dovanoms

JURGIS
solinio “pasisekimus 
je pasiskaitęs, sudėjo dain

Kvaili žodžiai, kvaila d;
Kvailiai ir dainuoja:
Mussolini į Graikiją
Atbulas važiuoja.

LIETUVOJE oficialiai 
kelbta kad Lietuvos vėliava 
raudona. Jos kertėje įs 
pjautuvas ir kūjis, Rusi 
“serp i molot”, apie ku 
patys Rusai dainuoja: 

“Serp i molot — 
žnacit smert i golod” 

(pjautuvas ir kūjis, rei 
mirtį ir badą).

LIETUVOS Bankas ps 
kintas ir jo vieton įvesta 
vietinė kontora”. Liet 
Bankas leisdavo litus, todėl 
bar mums 
Vanagaičio 
“Červoncai”,
agaitis dainavo:

Laisvės alėja 
Litais nušvito.

o musų šungalviai galės dai 
ti:

Stalino alėja 
Červoncais nublanko.

teks perkrik 
dainą “Litai 

Pavyzdžiui,

AMERIKOS komunistų 
tija aną dieną nutarė pakt 
savo dainą “Atsisakome 
senojo svieto” i “Atsisuk 
nuo Maskvos”. Mat, pab
gero “kompozitoriaus” — 
merikos Department of Jus

MASKVINĖ Vilnis st 
“musų tautininkams baugu 
vo tuštumas paanalizuoti. “1 
bergždžiai laiką aikvoti — 
Vilnis ir Laisvė kasdieną 
prašytos “maloniai” tą “ 
tuma” analizuoja ir kaip t 
nalizuojaf taip neišnalizuoj

karštas komuni 
paklaustas k 
Sovietinėn Li 
tvarką taip g 

draugą

VIENAS 
Clevelande, 
nevažiuoja 
von, kurios 
atsakė: “Aš draugą Sta 
myliu, ale nežinau ką jis i 
liną”. Velnią mislina, brai 
tavorščiau !

VILNIS pastebi kad Tėv 
myli žodį “šuva”, Darbiniu 
“arklį”, Naujienos “rakalį”. 
nis sakosi mylinti Staliną, 

'sudėtinį visų šių trijų, ir 
bjauresnį.

colių pločio Brocade Rayon Faille Taffeta
50 colių Metallic Rayon Brocade Damask
50 colių Languota ir Bryžiuota Rayon Taffeta 

Puikus Spausdinto šilko Marginiai 
Spausdintas Twill-back Vatinis Velveteen 
žavėjanti Pure-dye Tyro šilko Spausdiniai

Dress Laces, Pastels, Balti, Skaidrių Spalvų

54-colŠilti Vilnonio mišinio Suknioms Audiniai,

Pažiūrėkit į surašą. Tai 
visos “puikios medegos” 
kurios paprastai tokios 
brangios . . . parsiduo
da šia proga tiktai po $1 
yardas. Vienas žvilgsnis 
pertikrins kad tai pui
kios vertybės. Tinka va
karinėms suknioms, ap
siaustams, suknelėms ir 
bliuskoms, žakietams . . . 
norėsit padovanot šių po 

vardas ®motą Kaledoms-

■I

i

Celanese
RAYON MOIRE

Balta, Juoda, Pastel, Skaidrių Spalvų
Geros rūšies, žėrinti medega kuri 

duos puikias vidaus suknias, forma- 
les, popietinius frakus, vakarinius 
žakietus . . . sau arba dovanoms 
kam labiausia norite padovanoti.

yardas

THE MAY CO. . . . FABRICS .

Twill-back
VELVETEEN

Gilios, Turtingos, žibančios Rūšies
Mėgiama medega jumperiams, čiuo- 
žinejimo rūbams, žakietams, sijo- 4 (
nams, net vakariniams apsiaustams, g | j 
Kaina kurios šmotas davimui 
ledoms bus tikrai įvertintas.

Ka-

. . KETVIRTAS AUKŠTAS

LĮIIHJIIIIIIIIĮIIIL

yardas

IIIIIIHIII

VILNIS žinią apie AmerI 
komunistų partijos pasitrai 
mą iš Maskvos Internacioi 
gavo ne iš Browderio, ar D 
Workerio, bet iš . . . kapitt 
tinio New Yorko Times! 
tyti, ir Amerikonai komuni 
menkai su Vilnies redaktor 
skaitosi, kaip ir Maskva.

JOHN G. POLTE
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptais 
mo ir apgražinimo dar 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit man savo nar 
aptaisvmo darbą, iš vidaus 
popieriavimą, maliavojimą . 
atliksiu darbą greičiau irfl 
prieinamesnę kainą negu gi® 
ma atlikti vasaros metu. I

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 689:



? 1941 m. Pasitikimo Balius
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Geras radio yra visą 
dieną draugas namie. 
Per jį galima patir
ti daug apie namų 
darbus.

Didis Išpardavimas
ATLIKIT KALĖDINIŲ REIKMENŲ 

APSIPIRKIMĄ DABAR
KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KADA BUVO!

Atdara kasdien 8 iki 6 vakare. Trečiadienį ir penktadienį 
iki 8 vai. šeštadienį iki 4 po pietų.

STONE KNIT MILLS
7500 STANTON AVENUE

Už E. 79th St. tarp Quincy-Woodland

Tk* LADIES
TEk' IT TO SANTA CLAUS
—— -----------------------------—*

W’ --- z\

★ ★

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

Vilnoniai Rubai Kalė
dų Dovanoms

HIPPODROME

tatys Parako Sande- 
ius Netoli Ravenna 
au žinoma kad prie Raven- 
miestelio statomas valdžios 
inių paruošimo fabrikas. 
)abar kad federate valdžia 
;ys ir $4,000,000 vertės pa- 
o sandėlius atitinkamoje 
-oje.
’ie sandėliai susidės iš 160 
aminių rusių ir eilės kito- 
pastatų reikalinkų įvairios 

ies parako laikymui.

TAPTI AME 
)S PILIEČIU

Per pastarų porą metų, Stone 
Knitting Mills, antrašu 7500 Stan
ton avė., atidarėm duris publikai 
Kalėdų apsipirkimo laiku. Žmonės 
patyrė kad pas mus gauna viską 
žymiai prieinamiau ir pasitenkina 
musų prekėmis, kad tą padarėm ir 
šymet.

Mes mielai aptarnausim visus 
kurie atsilankys. Užlaikom megsti- 
nius moterims, ir 2 šmotų siutus; 
vyrams megstinius su rankovėm ir 
be rankovių, taipgi vaikams, mer
gaitėms visokių vilnonių megstinių.

Daugybei musų draugų kurie jau 
apsipažinę su musų įstaiga, dėkoja
me už biznį praeityje ir laukiame 
jūsų šymet, taip pat ir daugybės 
naujų pirkėjų. Užtikrinam kad jū
sų dovana duota iš musų įstaigos 
pilnai patiks kiekvienam.

“Tin Pan Alley
20th Century Fox patieki 

kią filmą, su eile naujausių 
nomų garsių dainų, ta filmą pava
dinta “Tin Pan Alley”, joje vado
vaujamas roles turi Alice Faye ir 
Betty Grable. Tas naujas veikalas 
bus rodomas Hippodrome Theatre 
per savaitę laiko pradedant šešta
dieniu, Gruodžio 7. Dalykas eina
si apie tam tikrą dalį Amerikos 
gyvenimo ir yra dramatiškas ir 
vaizdingas romansas. __________

Vyriškas vadovaujamas roles tu
ri Jack Oakie ir John Payne.

Veikalas vaizduoja New Yorko 
pragarsėjusią West 46th Gatvę— 
Tin Pan Alley, iš 1917 metų, su 
eile žymių įvykių ir prietikių tose 
dienose iš muzikos kūrėjų, daini
ninkų ir aktorių gyvenimo.

Tikrai, Santa, Elek
triškas Šaldytuvas— 
būtina reikmenis. Jis 
taupo laiką, maistą 
ir pinigus.

Išrodys kaip Kalėdos 
kasdien su Elektrišku 
Pečium gaminant val
gį švariai ir lengvai.

Elektriškas Prosyto- 
jas yra dovana kuri 
taupo darbą ir laiką, 
už kurią visada bus 
dėkinga gavėja.

Sight-Saving Lempa! 
Tai padaras kuriuo 
džiaugsis kiekvienas 
šeimos narys namuo
se kas vakaras.

ta moteris kuri 
viską kas reikia

{sigykit tuojau puikių Lietuviškų

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO LAIŠKUČIŲ

Keliolika puikių vaizdelių — prisiųsim maišytai

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

BRANGMENYS
BRANGMENŲ PARDUOTUVĖ 

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

/■gėlė “KAIP TAPTI AME
BOS PILIEČIU” gaunama 
vos adm., už 25c. Kitur 
siuntimui pridėkit 5c.
[urie Lietuviai nežino savo 
ažiavimo dienos ir laivo 
ipkitės į Dirvos agentūrą, 
is bus pagelbėta tai suras- 
’ Vietiniams norintiems iš- 
oma aplikacijų blankos.
Vietiniai prašomi kreiptis 
penktadieniais ir šeštadie-

s.)
i kitų miestų rašant pa
istalus, reikia pažymėti ko- 
s. metais a.tvažiavęs, mėne- 
maždaug dieną, kuriame 

ste sėdęs į laivą kuris at- 
3 į Ameriką, ir kuriame 
te išlipęs. Pridėkit pašto 
įus atsakymui.

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

6430 St. Clair Ave.
Kampas Addison Rd. Cleveland

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI
Veikalams, Operoms, Operetėms 

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, 
David M. Yost, Mgr.

o.

4.
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
1 Cleveland, Ohio. GERAI ŽINOMA 

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

Frank

6401
HE. 0465

Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

ZEIGOS
••

YTHIAS
CAFE

AETUVIŠKA UŽEIGA 
31 EAST 156 STREET 
’Jetoli Euclid Beach Parko) 
ALUS — DEGTINĖ 

UŽKANDŽIAI

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

ORIAI IR GERA MUZIKA 
tadienio ir šeštadienio vakarais
. Verbyla ir A. Čiutelė 

savininkai.
DYKAI

XK. STONIS
ESTAURANT

Degtinė
mus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
teta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

5824 Superior Ave.

AN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

ikandžiai — Alus iš Kranų
Šešios Bowling Alleys 
\Tohn Schweizer, Prop.

25-27 
de E.

SUPERIOR AVENUE 
55th St.

ENdicott 8908

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui.

Dažykit Langų Užtiesalus, 
Namų Lininius, Drabužius 

su

k

OyEANfi
TINT & DYE 

tcMeti

(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.

Q 
O

<D
ia>

SKERDIMO SEZONAS ATĖJO
GRAŽUS Kornais šerti PARŠIUKAI, plikinti ir 
šiaudais svilinti — gaunami šventėms dabar. 
KRAUJAS, Kepenys, ir žarnos dykai su 
na pirkta skersta kiaulaite.
SŪDYTOS ŽARNOS parsiduoda visais 

pristatymas visame Didžiajame Clevelande. 
Skerdimo dienos — trečiadienį ir penktadienį.

JOHN A. TOMPKINS
25TH ST. prie Brookside Tilto. Telef. SH. 3689

kiekvie-

laikais.
Greitai.

3979 W.
Su šiuo skelbimu—gausit 50c pigiau ftuo kožno paršo per Gruod.

.......     .............. ........ ........ ——............... ............................. 
jįiTiiTiriiiinimiiiTiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii'. 

I Nikodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

| The Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuve

= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 Ę

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

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

G. L. Harding
j

7112 Lorain Avenue
WOodbine

E W E L E R

Muzikos Krautuvė
RADIOS, PIANOS, žemos kainos. 

ACCORDIONŲ išpardavimas. 
50 iki 75 nuoš. pigiau.

Hoedl Music Store
7412 St. Clair Ave.

turi
mielai priims ir ap
sidžiaugs Elektrišku 
Roasteriu. LAIŠKAI Į LIETUVĄ EINA

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

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3072. (3)

LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS

JOSEPHINE PERPAR 
and Daughter

Moteriškų ir Kūdikiams 
Reikmenų Parduotuvė

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

Moterims Kojinės. (51)
5810 Superior Ave.

GERIAMI LINKĖJIMAI

G. MAJOR
GROSERIAI, SALDAINĖS 

CIGARAI, ir tt.
1370 East 66th St.

I ; : z

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas 

žmogaus kuris turi 
patyrimą prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior
CE. 6633

13 metų 
ir gyvena

Avė.
CE. 0475

FRANCES GRDANEC
Lingerie - Hosiery 

Greeting Cards
Lietuvių kaimynystėje.

1513 East 55th St.
HEnd. 3832

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

=7

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and

PLUMBERS’ SUPPLIES

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namų reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.

6401-5 Superior Ave. ENdicott 1695

Kalėdų Dovanos
Apsiaustai, Pažamas, Slipsai, Marškiniai, 

Miegami žakietai, Pirštinės, Nosinukai, 
Kosmetika, Pandora Dėžutės.

GRDINA BRIDAL SHOPPE
Bridal and Beauty Shop

6111 St. Clair Ave. HEnd. 6800

ADDISON SQUARE MARKET
GEROS RŪŠIES MXSINe ir GROSERNĖ

Pirkit savo groserius, daržoves, visokias mėsas, paukš
tieną, sviestą ir kiaušinius savo kaimyniškoje parduo
tuvėje, Specialus pasirinkimai šventėms.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

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

DELLA C JAKUBS
B (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ] 

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

E LITHUANIAN FUNERAL HOME 0
B 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 9

MCALLISTER SALES

Didžiausias Pasirinkimas Elektriškų Padargų 
įvairių Namams Baldų ir šiaip reikmenų

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

Lietuviams patogi vieta.

7800 Superior Avenue HEnderson 7666

7400 Wade Park Ave. Kampas Addison Road

•t

NAMAMS REIKMENYS
Pilniausias pasirinkimas

Specialiai KALĖDOMS Išpardavimas

42”

60”

34.75

59.00

Senk Kabinetai ........................................
Pilnai su visais reikmenimis

Senk Kabinetai, dviguba nubėgimo lenta 
pilnai su visais reikmenimis.

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

3.95
1.98
79c 

Iron
97c

I
I

I
ADDISON HARDWARE CO.

Patarnavimui telefonas HEnderson 6035

7318 Wade Park Ave.
I

(14)
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ADIEČIU LIETU- 
į) PATRIOTIZ

MAS

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS

vos Pasiuntinybė Wa- 
}ile gavo šitokį laišką iš
S •

Montreal, Canada 
Lapkričio 10,

ios Pasiuntiniui, 
b žadeikiui, 
g-ton, D. C.
uis Tamsta:
Kanados Lietuvių
nariai ir Montrealo 

Lj, savo metiniame po- 
ųisirinkę, šiuomi norime- 

Li Tamstoms musų nuo- j 
į padėką del jūsų pasi-Į 
Iju ir patriotingų pa- 
[ ginti tikruosius Lietu- 
[ikalus šiuo, jai sunkiu, 
Li Sovietų Rusijos oku- 
[ momentu. Mes sveiki- 
Tamstą, kaip aukščiausį 
senos Tėvynės Atstovą 
Vakarų kontinente, ir 

L priimti musų gilios 
L jausmą.
(pas.)

1940

Są-

Antanas Sakalas,
Lietuvių Sąjungos 

Pirm.
Anelė Nomeikienė 
Lietuvių Sąjungos 

Sekr.

vos Atstovo atsakymas 
ekantis:
, tai yYa Kanados Lie- 
Sąjungos narių ir Mont- 
jjetuvių, reikšmingą pa- 

iš š. m. Lapkričio 10 
■turėjau.

jis Jums Kanadiečiams 
liams ačiū ne tjek už ju- 

■ažiį laišką, kiek už jūsų 
tjautimą Lietuvos trage- 
kuris be abejo reiškia 

pasiryžimą prisidėti prie 
bendrų pastangų atsta- 

Lietuvą laisvą ir nepri- 
įną, atsikratant nuo bent 
spalvos. okupantų, ypač 
kurie savo grobovišką 

iaiizmą bergždžiai bando 
gti neva revoliuciniais 
visaugos prasimanymais.
musų kova bus ilga, o 

i bus nelengva tai aišku; 
žinodami kai kovos ke

rą vieninteliai teisingas
— kovokime vienybėje 

i ir tikėkime karštai kad 
tas musų tautos s.uvere- 
5 turės būti sugrąžintas. 
Nuoširdžiai Jūsų,
(pas.) P. ŽADEIKIS 

uvos įgaliotas Ministras.

>

I

ADE PARK 
IEAT MARKET 
esh and Smoked Meats 
[UITS & VEGETABLES
Fancy Groceries 

okios mėsos švenėms ir 
kasdieniniam reikalui.
612 Wade Park Ave. 
Lietuviams patogi vieta

ENNINGER’S 
laikom pilniausį pasirinkimą 
ntieji ir kt. Paveikslai 

frželiy, Stovylėlių, Rąžančių 
ledinių Sveikinimo Kortelių 
ikit anksti pasirinkti Dova- 
I kurios labai tinkamos.

8809 Superior Ave

PO BENDRŲ PRAKALBŲ
Lapkričio 19 d. atsibuvo ma

sines prakalbos, kurias suren
gė bendrai keturios kuopos: 
LSS. 20 kp., SLA. 198 ir 354 
kp., ir LRKSA. 178 kp. Apie 
8 vai. vakaro komiteto pirmi
ninkas V. T. Neverauskas ati
darė programą, pranešdamas 
kurie kalbėtojai atvyko, ir pa
kvietė koresp. A. Gutauską ir 
B. Yarašių. Toliau, pakvietė 
tam vakarui sudarytą chorą 
sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus: E. Termenienė, p- 
lė Baubliutė, p-lė Rokas, A. 
Dangint, Jr. ir taipgi kalbėto
jai padėjo giedoti.

Pirmutinis kalbėjo Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius; jis 
savo kalboje pasmerkė Rusiją 
ir Staliną, kaipo grobikus mu
sų progresingos šalies, pareiš
kė kad mes kaipo Lietuviai ne
tikėsime į Rusų raudoną skar
malą, ant kurio yra pjautuvo 
ir kūjo ženklai, o kuju ir pjau
tuvu galima žmones žudyti; 
mes turim savo vėliavą ir ga
lim dar tikėtis kad sulauksim 
ir matysim Lietuvoje laisvai 
plevėsuojant Ęietuvos vėliavą.

Antras kalbėjo L. žinių red. 
P. V. Česnulis, kuris pabrėžė 
kad dabar trys diktatoriai su
sitarė pasidalinti Europą: Hit
leris, Stalinas ir Mussolini, bet 
kaip žinoma, plėšikai apiplėši
nėja kitus ir viskas gerai, bet 
kada jau neturi ką apiplėšti 
tai patys tarp savęs susipeša 
ir bando vienas kitą apiplėšti. 
Tas atsitiks ir su šiais plėši
kais. Taipgi nurodinėjo koką 
laisvę turi Rusijos piliečiai, iš 
ko galima spręsti kokią laisvę 
turi dabar Lietuvos žmonės.

Trečias kalbėtojas buvo N. 
Gadynės red. J. Štilsonas. Jis 
daugiausia aiškino komuniz
mą, nazizmą ir fašizmą, smul
kiai išaiškino kokios galės tu
ri diktatoriai valdžioje: jeigu 
kokis ųepasisekimas šalyje tai 
apkaltina aplinkybes, bet jei
gu iš 70 karvių trys karvės 
apsiveršiuoja tai garbė Stali
nui! ' Štilsonas baigdamas kal
bą pareiškė kad jis tiki į so
cializmą, taipgi ragino visus 
kovoti prieš diktatorius visais 
galimais budais.

Bendrai imant visi trys kal
bėtojai pasmerkė diktatorius, 
o labiausia Rusiją, kurios agen
tai Amerikoje kovoja prieš fa
šizmą ir nazizmą, o dabar Sta
linas su tais priešais geriau
sias bičiulis.

Po kalbų, vėl pirmininkas 
paprašė choristų ir visos pub
likos sugiedoti Lietuvos Him
ną, tuomi vakaras ir baigėsi.

Buvo renkama aukos suren
gimo lėšoms padengti, surink
ta 37. Komitetas- dėkoja pub
likai už aukas, už ramų užsi
laikymą laike prakalbų, ir už 
skaitlingą atsilankymą, nes sa
lė buvo pilna publikos, reiškia 
kad publika interesuojasi kal
bomis, ypatingai kada rengia
ma Lietuvos klausimais.

Komitetas pareiškia kad ir 
ateityje pasitaikius progai vėl 
rengs panašias prakalbas, taip 
pat minės ir Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo die
ną, Vasario 16. Vėliau bus pa
skelbta spaudoje tos iškilmės 
diena ir vieta.

Komiteto koresp.
B. Yarašius.

P. J. DEKSNYS, gimęs <A- 
merikoje, dabartiniu metu gy
venąs užsienyje ruošiasi atvyk
ti su žmona į Ameriką. P. 
Deksnys tarnavęs Gen. Konsu
lato Karaliaučiuje, Užsienių Rei
kalų Ministerijoje, Protokolo 
Skyriuje ir pastaru metu at
tache Paryžiaus Pasiuntinybėje 
kartu eidamas ir Charge d’- 
Affaires pareigas Briuselyje. 
P. Deksnio žmona gyveno Kau
ne. Paleckio vyriausybė neda
vė jai leidimo vykti pas savo 
vyrą užsienin. Ji per žaliąją 
sieną išvažiavo pas vyrą.

SMULKIOS ŽINIOS
SLA. 354 kp. susirinkime 

Gruodžio 1 d. išrinko kuopos 
valdybon 1941 metais šiuos: 
L. Glinskis, pirm.; J. Seb.es.ti- 
np.s, vice pirm.; A. Oleknavi- 
čienė, užrašų rast.; J. Ramoš
ka, finansų ‘ rašt.; K. Prospa- 
liauskas, ižd.; V. Puišis, iždo 
glob.. Kuopa turi apsčiai sa
vo ižde pinigų, k

Gruodžio 14 d. SLA. 354 kp. 
pakvietimu Akrone bus rodo
ma Lietuvos filmos.

PRENUMERAVUSIEMS Lie
tuvos Aidą, XX Amžių ir Lie
tuvos žinias, vietoj jų buvo 
siuntinėjami komunistiški lai
kraščiai. Teko patirti kad pa
staruoju metu tų laikraščių 
prenumeratoriams kurie pre
numeratas buvo užsimokėję iki 
metų galo, laikraščiai daugiau 
nebesiuntinėjami.

FARMACEUTAS NASVY- 
TIS, Kun. Kemešio švogeris, 
esąs iš Sovietų kalėjimo pa
leistas.

DR. P. KARVELIO, buv. Fi
nansų Ministro ir žinomo Lie
tuvoje ekonomisto, žmona su 
mergaite atvyko pas vyrą už
sienyje. P. Karvelienė vieną 
naktį buvo bolševikų suimta ir 
atgabenta Į Noreikiškių dvarą 
dalyvauti kratoje, bet buvo vėl 
paleista. Prieš išvyksiant už
sienin Sovietų padaryta krata 
ir pas Dr. Karvelį, tuo metu 
kai pas jį buvo atvykę svečiai 
iš užsienių.

TURIMOMIS žiniomis Mar
tynas Yčas su šeima iš Vokieti
jos išvykę į Pietų Ameriką.

ŠVEICARIJOS piliečiai para
ginti pranešti atatinkamai in
stancijai, kokias sumas ir už 
ką Lietuvos Įstaigos, bankai, 
formos bei privatus asmenys 
esą jiems skolingi.

PONIA Aukštuolienė, buvu
sio Lietuvos įgalioto ministro 
Pietų Amerikoje pastaruoju 
laiku Protokolo direktoriaus Už
sienių Reikalų Ministerijoj žmo
na, gyvena Šveicarijoje ir ren
giasi išvykti į Pietų Ameriką.

PRANCŪZIJOS ir Šveicari
jos vienuolynuose yra užsilikęs 
didelis skaičius Lietuvių-vie- 
nuolių. Jos gyvena įvairiuose 
miestuose ir įvairių kongresga- 
cijų vienuolynuose.

KAUNO miesto aikštėse įtai
syti garsiakalbiai, kurie ne tik 
dieną, bet ir naktį neduoda 
žmonėms ramiai ilsėtis. Jie 
visą laiką skelbia “liaudies lai
mėjimus.”

P-LĖ VA1VADAITĖ, Lietu
vaitė, Amerikos pilietė iš Phi- 
ladelphijos, tarnavus eilę me
tų Amerikos Konsulate Kaune, 
perkelta toms pačioms parei
goms į Amerikos Ambasadą 
Berlyne.

BUVĘS 
Kaune p. 
niu metu
gas Karaliaučiuje. 
Norvegų kilmės, gražiai kalba 
Lietuviškai.

EDWARD WEY
Watchmaker — Jeweler

Ekspertiškas taisymas visokių 
brangmenų išdirbinių.

10005 DENISON AVE.

WETHERED’S
GEROS RŪŠIES DUONA 
PYRAGAI, PYRAGAIČIAI

7022 Superior Ave.
Phone HEnd. 5310

KALĖDOMS Dovanos
Ši įstaiga yra žinoma savo ge- Į 
roųiis brangmenų prekėmis ij ! 
akinių pritaikymu. Senai įsi
gyvenus, patyrę patarnautojai. 

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crurib Ave.)

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

C.
1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

P. JURGINIS, buvęs “Lie
tuvos žinių” korespondentas 
Stockholme, prieš porą metų 
buvęs Amerikoje, buvo Palec
kio vyriausybės atsiustus į Ber
ną speciale misija prašyti Lie
tuvos įgaliotę ministrą Švei
carijai p. šaulį persiųsti Pa
siuntinybės daiktus į Kauną. 
P. šaulys neturėdamas garan
tijų kad daiktai neatsidursią 
Maskvoje, atsisakė bent ką iš 
Pasiuntinybės atiduoti.

IŠ LIETUVOS į Ameriką at
vykusių su Sovietų viza bei 
leidimu Lietuvių lupos užčiaup
tos, jų nesigirdi, žinant So
vietų metodus galima suprasti 
kodėl taip yra.

IŠVAŽIUOJANTIEMS iš Lie
tuvos ant sienos atimama ne 
tik pinigai, branzeletai, retežė
liai, bet ir kelionei paimtas 
maistas.

Amerikos konsulas 
Kuykendall dabarti- 
eina Konsulo parei- 

Jo žmona,

DRESS SUIT
RENTAL CO.

I_____ '
i
MUSŲ KAINOS

, JUMS PATIKS

GRYŽĘ į Šveicariją šveiča- 
riečiai nieko nežiną apie Dr. 
Ereto linkimą.

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

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The
Elecatorius

MA. 5856
GEO. H. SCHWANE, Mgs.

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

D. D. Haskell
JEWELER

Old Arcade
į antrą aukštą.
(2) Cleveland

Addison Road
Kampas Wade Park Ave.
ĘNdicott 2696 Cleveland

P >•

Skani Lietuviška Duona

Dr. P.

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai

P. Valušienė yra 
Smetonos duktė.

Lietuvos Ministras 
Dr. L. Natkevičius

BUVĘS
Maskvoje 
praleido vasarą Birštone.

Kiekvienam reikia teisingo 
laiko kiekvieną dieną—Elek
triškas Laikrodis bus ^nuola- 
tinis priminimas apie jūsų 
Kerą sumanumą.

Daug yra 
motery, kurie 
tina gerą kavą 
patenkinti turėdami 
kavos gamintoją, 
Coffee-maker.

Elektriškas Roaster patenkins 
šeimininkę — motiną, žmoną, 
seserį ar tetą—jis suteiks sma
gumą valgių gaminime nauju, 
lengvu, taupiu, geresniu budu.A. NUNN

TURIMOMIS ŽINIOMIS daug 
Lietuvių atsisako nuo Sovietų 
teikiamų žemių ir kraustosi į 
miestus. Maisto produktai iš 
kaimų apstota vežti į miestus.

PAVIENIAI raudonarmiečiai 
Lietuvoje reiškia nusistebėjimo 
kad Lietuvoje, kurioje visais 
atžvilgiais geriau negu Sovietuo
se, “prisijungė” prie Rusijos. 
Tikros padėties, dabartinėse są
lygose, žmonės paaiškinti 
gali.

SOVIETŲ karių tarpe Lietu
voje esama anti-semitinio' nu
sistatymo ir tas nusistatymas 
ąe kartą viešai pareikštas.

LAUKIAMA Sovietų vyriau
sybės nusistatymo ar ji išlei
sianti iš Lietuvos vykti į A»- 
meriką užsiregistravusiems A- 
merikos konsulate, Kaune, as
menims kvotos sąskaitom

PULK. GRINIUS, buv. 
tu vos prezidento sūnūs ir Lie
tuvos karo attache Berlyne, 
rengiasi atvykti į Ameriką.

LIETUVOS Pasiuntinybė Ber
ne finansiniais sumetimais per
sikėlė į naujas, pigesnes patal
pas.

DAŽNAI minimas dabarti
nėje Lietuvos spaudoje Ado- 

kalbąs 
žydas

■

mas, kuris skelbiasi 
Kauno radiofone, esąs 
tuo vardu pasivadinęs.

AREŠTUOTO Kaune
Dielininkaičio butas užantspau- 
dotas. Draudžiama jame gy
venti jo žmonai su dukrele, ku
rie turėję išsikraustyti iš Kau-

P. J. KERSIS į
809 Society for Savings Bldg,

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W -!
• •• 4‘'’orėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 

[ės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą | 
dairies apdraudos-insurance reikaluose. 4
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 4 

^ortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 4 
htės į mane telefonu arba asmeniškai. |
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VISOKIA APDRAUDA j 
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

fc’tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
tokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
foiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 2

P. P. MULIOLIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate £

ir Apdraudos Agentūra E
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E 
'6Ulil|||!llHSlllill||llilllllllllllll!ll!llllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIillllilllllllllllllllh'^
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Accordion Pamokos
Uždirbk pinigus imdamas čia pia
no accordion pamokąs, mano mo
kiniai gauna vietas groti, pamo
kos pradiniams ir prasilavinu
siems.

JACK STOŲ L 
73,03 Hecker Aye. 730

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland 
Phone HEnd. 6832

Užlaikom geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neatsakančio.

Musų mėsa šviežiausia.

Geras patarnavimas.
8710 Superior Ave.

GArfield 4623
2281 LEE ROAD 

FAirmount 4181-82-83

RESPUBLIKOS Prezidentas 
Smetona dabartiniu metu gy
vena Šveicarijoj.

LAUKIAMA atvykstant į 
Ameriką pulkininko Valušio su 
žmona. Pulk. Valušis suspėjo 
pabėgti iš Lietuvos sergantis, 
keletą dienų po rimtos operaci
jos. Sovietai Lietuvoje buvo 
paskleidę žinią esą Pulk.. Va
lusis miręs ir niekada tos žinios 
neatšaukė.
Prezidento

NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCA1TIS
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.

IS” VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

vyrų, kaip ir 
gerai įv.er- 

jie bus 
šitokį 

Electric

Skaisčiausi, linksmiausi ir 
tinkamiausi dovana — tai 
I.E.S. Sight-Saving Lempa 
ar tai stalinio ar grindų 
modelio. Tai maloniausio 
dovana kiekvienam.

Naujausias Elektriškas Toaster 
tai automatiškas — kuris pra
linksmins visus prie pusryčių 
stalo kiekvienų rytą ištisus mo
tus. I
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
WV’

PASIIMKIT TIKIETUS
I NAUJU METŲ 

BALIU

MIRIMAI

Nauji 1941 metai atūžia vi
su smarkumu — niekas jų ne
sutrukdys. Ateina ir tas link
smas Dirvos metinis balius, 
Naujų Metų pasitikimo balius.

Kaip seniau taip ir dabar, 
kiekvienas Dirvos skaitytojas- 
prenumeratorius turi teisę gau
ti vieną tikietą į tą balių DY
KAI. Gauti jį reikia ateiti į 
Dirvos redakciją ^užsimokėti 
prenumeratą.

Užsimokantieji už visą metą 
gauna dar ir 1941 metų sieni
nį kalendorių dovanų.

Daugiau tikietų į balių galė
sit gauti po 25c., bet reikia pa
sirūpint juos išanksto.

Tikietai prie durų salėje bus 
po 35c ir reikės mokėti ekstra 
taksų. Taigi naudinga bus pa
sirūpinti tikietus anksčiau.

Balius bus antradieni (utar- 
ninko vakare), Gruodžio-Dec. 
31. šokiams gros Albertas Ne- 
manis ir jo puikus orkestras.

Administracija atdara vaka
rais iki 8 vai.

Ruošia įstatymą Svei
katos Aptarnavimui
Ohio valstijoje norima pra

vesti įstatymą sudarymui me- 
dikalio patarnavimo plano vi
suomenei panašiu buriu kaip 
jau dabar veikia ligoninės pa
tarnavo sąjungų planai Cleve- 
lande ir kituose centruose, sa
ko Dr. Charles T. Way, prezi
dentas Cleveland Academy of 
Medidine.

Kalbėdamas per radio per 
“Your Town” valandą, paminė
jimui pirmų šešių metų Cleve
land Hospital Service Associa
tion visuomenės tarnavimo, ku
ri dabar turi suvirs 429,000 
narių Clevelande ir apielinkė- 
je, kuris patarnavimas apmo
ka 21 dienos pilną ligoninės 
patarnavimą kas metą už pen
kis centrus nuo šeimos į mė
nesį, Dr. Way nurodė planą 
kuri remia Ohio State Medical 
Association, tikslu įvesti jį 
soje valstijoje.

vi-

ATĖJO ŽIEMA
šia visą savaitę Clevelande 

siaučia žiema. Oras atšalo, 
temperatūra Gruodžio 3 d. nu
krito iki 6 virš 0. Kasdien po 
biski sninga. Nuo šalčio vie
nas žmogus sutiko mirtį.

• DEMOKRATAI Clevelande 
pasiryžo dirbti vieningai, kad 
tuomi daugiau galėtų laimėti. 
Sutarė kad ateityje iš Demo
kratų nesispraustų kandida
tais į mayorus bent kas savo 
užsigeidimu, iki organizacija 
neužgirs jų kandidatūros.

• VIENA grupė Clevelande 
planuoja statyti arti miesto 
centro eilę gražių namų, su 
parku ir kitais pagražinimais, 
kuriuose galėtų gyventi geres
nė klasė. Tas 
tarp 12 ir 15 
sumą.

• TRAFIKO 
velande, nuo metų pradžios iki 
Gruodžio 2 d. užmušta jau 107 
asmenys. Pernai per tiek pat 
laiko užmuštu skaičius buvo 
102.

projektas apima 
milijonų dolarių

nelaimėse Cle-

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, 
su 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- 
einą po

ir čia 
sveiki- 
su ju-
IRžC.,

NIKOLAS HOMENKO
Gruodžio 3 d. mirė Nikolas 

Homenko, 51 m. amžiaus, Lie
tuvis iš Vilniaus krašto, 
veno Parma priemiestyje, 
ko žmona, duktė ir trys sūnus. 
Canton, O., gyvena jo brolis, 
Lietuvoje yra viena sesuo, iš
tekėjus’ už Prof. Pipiro.

Velionis buvo Dirvos skaity
tojas. Amerikoje išgyveno a- 
pie 30 metų.

6820 SUPERIOR AVE.
PHONE: ENdicott 4486
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PAVAIŠINO TAUTINIŲ
GRUPIŲ REDAKTORIUS

fly Jay Dee

LYRIC POETRY

Gy * 
Li-

Darbai Pasiekė 1929 
Metų Aukštą Laipsnį
Darbingumas Clevelando te

ritorijoje šiuo laiku pasiekia 
1929 metais buvusį aukštą 
laipsnį, kaip įrodo Clevelando 
Frekybes Rūmų raportas. Jo 
žinios gautos iš 100 žymesnių 
išdirbysčių parodo kad jose 
dabartiniu laiku dirba 83,460 
darbininkų, * kas yra aukščiau
sias laipsnis nuo 1929 metų 
Rugsėjo mėnesio.

Suprantama, darbai tiek pa
kilo svarbiausia del 
užsakymų, reikalingų 
gynimo paruošimams.

Tiesioginių valdžios karo už 
sakymų Clevelandas iki šiol tu 
ri jau už $160,000,000. 
užsakymai, nors surišti su ap
sigynimo pasiruošimu, yra ne
tiesioginiai. šie yra įvairus 
pareikalavimai Clevelande iš
dirbamų įnagių ir padargų ku
riuos naudoja kitų miestų iš- 
dirbystės prie karo reikmenų 
gaminimo.
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Metropolitan Operos 
Tikietai Kalėdų 

Dovana
vėl Northern Ohio Opera 

kuri pavasariais
Ir , ” " 

Association, 
partraukia į Clevelando miesto 
auditoriją Metropolitan Operą, 
pasiūlo operos mėgėjams pa
daryti Kalėdų dovaną nuper- 
kant Certifikatus į Operą.

šiuos certifikatus, galima 
įgyti iš tos Association paštu, 
721 Bulkley Building, ir jų kai
na eina nuo dviejų dolarių au
kštyn.

Tokia dovana bus du kartu 
įvertinta, per Kalėdas ir pas
kui Balandžio mėnesį, kuomet 
bus perstatoma operos.

Thomas L. Sidlo, Northern 
Ohio Opera Association pirmi
ninkas. jau išvyko į New Yor- 
ką padaryti naują sutartį su 
Metropolitan, jos atsilankymui 
į Clevelandą ateinantį pavasa
ri-

SVEČIAI
Alex Stanis, iš 

lankėsi Dirvoje, 
savo tėvo Dirvą, 
lendorių. Jis čia 
gimines ir draugus.

Lapkr. 29 d. Clevelande lan
kėsi pas savo gimines ir drau
gus J. Ališauskas iš Ambridge, 
Pa. Atsilankė Dirvos redakci
joje, užsirašė Dirvą.

Jonas G. Polteris sugryžo iš 
kelionės Pennsylvanijoje.

Alliance, 
užmokėjo
pasiėmė ka- 
aplankė savo

O., 
už

TRAFIKO ŽUVIMAI
Nesilaikymas įstatymų tra- 

fike yra priežastis apie 60 G 
visų mirtinų nelaimių. Cleve
lando Policijos Departmentas 
prašo jūsų pasvarstyti šį at- 

ar 
automobiliu prisi-

sišaukimą ir einant gatve 
važiuojant 
minti lead tai yra reikalas gy
vasties ir džiaugsmo kitų ir 
jūsų pačių šeimos narių.

Mes tikim kad daugurfia tų 
betvarkingų apsiėjimų gatvė
je ir įstatymu laužymų yra su- 
žinųs, taigi pirm jų laužymo 
pagalvokit apie tuos Mirtinus 
69 G. Kuomet naudoji gatves 
ar tai važiavimui, ar pėkščias 
eidamas, buk atsargus, prie
lankus kitiems. Tas pagelbės 
mums sumažinti mirtinų nelai
mių skaičių.

The Cleveland Police Dept. 
Bureau of Public Relations.
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Community Fund 
Baigė Vajų

Cleveland Community Fund 
. baigė savo vajų pereitą savai

tę, surinkdamas $3,280,903 sa
vo numatytos sukelti $3,350,- 
000 sumos. Taigi fondas pa
vyko 97.7 nuoš.> *

.John O. McWilliams
John O. McWilliams, išrink

tas trečiam terminui Cuyahoga 
apskrities inžinierium, yra vie
natinis politikierius kuris 
užmiršta savo rėmėjus 
rinkimų. Pirmadienio 
jis surengė Hollenden 
tyje tautinių grupių 
riams puikius pietus.

John O. McWilliams šiuose 
rinkimuose gavo daugiau bal
sų negu kuris kitas paskiras 
kandidatas, ir viršijo balsus 
paduotus už Prez. Rooseveltą.
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KARAS

Earl 
karžygis,

Flynn, garsus 
užkviestas į 

landą vadovauti ceremonijoms 
The Cleveland Ptess šeštame 
metiniame Christmas Charity 

atsibus pir- 
9, nuo 8 v.
Public Au-

filmų 
Cleve-

Show. Tas viskas 
madienį, Gruodžio 
vakare, Cleveland 
ditorium.

Tas aukštas, patogus artis
tas, mėgiamas vyrų, moterų ir 
vaikų vienodai, yra žinomas iš 
jo filmų k. tai “Green Light”, 
“Dawn Patrol”, paskiausia gi 
“The Sea Hawk”. Taipgi teks 
jį matyti naujoj Warner Bros, 
filmoje, “Santa Fe”.

Tą vakarą kuriame Flynn 
krės juokus, apsakys apie sa
vo patyrimus Hollywoode ir 
kitką, bus perstatyta 29 ama- 
toriški aktai, didžiausias su
rinkimas 1940 metų Didžiojo 
Clevelando talentų.

Tai didelei pramogai tikietai 
dabar parsiduoda, ir ben- 
įžanga bus 25c. Rezervuo- 
vietos pu 50c ir $1. Tikie- 
galima pirkti šiose vieto- 
Bond Clothes Ticket Of- 

, 419 Euclid avė.; Taylor

jau 
dra 
tos ’ 
tus 
se: 
fice,
Ticket Office, Taylor Arcade; 
The May Co., Information bu
delėj ; Burt’s, Terminal Tower, 
Rosenblum’s, 321 Euclid ave.; 
ir Cashier’s lange, The Press.

• EAST OHIO GAS Co. at
sisako numažinti savo kainas 
už gasą bendrai imant $1,524,- 
000 suma metuose, kaip mies
to valdyba siūlo.

REIKALINGA MOTERIS 
šeimininkauti namuose, krei
ptis 5899 Luther avė., 
6 ir 9 vai. vakare.
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Continued From a Previous Issue
Kossu - Aleksandravičius and A. 

Miškinis, both talented lyric poets 
created the Ivrical part of “the 
Sickle”.

A. Miškinis, author of “Balta- 
paukštė” and “Varnos prie Plento”, 
won the first prize for lyric poetry 
awarded by the Sakalas publishers. 
He glorifies the beauty of the en
tire country, of its spiritual riches, 
as contrasted to the glitter of the 
city and the lure of the superficial 
manifestations of culture. His im
portant subject matter concerns the 
conflict between the city and rural 

He likes to use national mo
und to express national ideas 

new forms. The resonance 
rhythm, the picturesqueness 
style raise the lyric poetry 
Meškinis to the first ranks

modern lyriccism.
J. Kossu-Aleksandravičius is the 

representative of egotistic, egocen-
■ trie lyricism. The life he lived

through, his sorrows, his melan-
( choly. . . these are the basic mo- 
( tifs of his poetry. It is true, how- 
' ever, that the poet suffers for oth- 
• ers as well as himself... he bewails
■ the misfortunes and the anomalies 

of life in general. His poetry,
, filled as it is with melancholy and 

sorrov/s, is reminiscent, in a way, 
of Leopardi’s philosophy; it dif- 

1 fers, however, in that the poet 
does not formulate philosophical 
moral doctrines but merely expres- 

i ses his moods, his feelings, and 
i the trials and tribulations of his 
I life. “Imago Mortis”, “Eilėraščiai” 
and “Užgesę chimeros akys”, for 

! which Koęsu-AIeksandravičius won 
the 1937 National Literary Prize, 

i exhibit the best characteristics of 
his writings... aestheticism, form- 

! ism, and imaginism*; they are full 
of cultured elegance, wisdom, beau
tiful style, and vivid picturesque
ness.

Within the last year or so, 
tautas Sirijos Gira came to 
literary front more and more, 
poetry is .outstanding for its 
dern subject matter, paradox, 
sonance, melodiousness, and its un
expected pictures. He does not af
filiate himself with any ideology, 
with any tendency, but instead, he 
busies himself with the formation 
of new paradoxes, new, graceful 
pictures, and dynamic poetry. Si
rius Gira’s^ books of poemg, “Goias 
į ateitį ’, “Mergaitės ir Asonansai”, 
and “šešėliai iš ekrano”, reflect 
originality ,of thought, picturesque
ness, and newness in style. The 
poet humaneness, his foresight, and 
his modern oatriotism dominate in 
his works apd make him an original, 
powerful writer.

Bernard Brazdžionis is a poet of 
the mystical and religious school; 
his forte is the representation of 
religious, biblical themes. His very 
Catholic ideology is poetically ex
pressed, strongly felt, and is de
veloped with original style and in 
new representations; he is a lyric
ist with neo-Catholic ideas. His 
“Ženklai ir Stebuklai” won the Sa
kalas publishers prize for its beau
tiful and original style, its reson
ant rhythm, its assonance, its vivid 
pictures, and its universalism. The 
poet is also ponular in litei*ature 
for children; he has written a con
siderable amount of poetry for the 
young wherein are expressed com
prehensive moral, religious, and na
tional ideas comprehensible to the 
children and which are, neverthe
less, expressed in beautiful, reson
ant, and musical rhythm.

A few other young poets follow 
along the road of B. Brazdžionis’ 
Catholicism... K. Zupka, M. Linke
vičius, etc,

Stasys Santvaras has risen out 
of the earlier symbolistic lyricism; 
his work is beautifully developed 
and expressed with strong modern
ism. Santvaras is a sceptical pes
simist in mood.

His poetic style is also modern. 
He ignores traditional theory. He 
seeks for a non-artificial, natural

Vy- 
the 
His 
mo- 
as-

rhythm and melodiousness in his 
poetry.

J. Gaičiunas, in his “Karo Stovis 
Dūšioje” and “Akių Ganyklose”, 
swings like a pendulum between the 
city and the country, between mo
dernism and simplicity. He is torn 
between the city and the green 
meadows. Yet, notwithstanding, he 
is overcome by the longing for the 
country... for the unspoiled, whole
some spirit of the farm. J. Grai- 
čiunas is an active, ardent poet of 
youth; he calls to youth to join 
the march towards the nations fu
ture.

K. Boruta, D. Pumputis, Pilka, 
Kruminas, and Lukauskaitė are the 
new writers of poetry which con
cerns public and social matters.

Among the women, the strongest 
and most picturesque poet is Salo
mėja Neris-Bacinskaitė. Other wo
men poets are: Augustaitytė-Vai- 
čiunienė, Alė Sidabraitė-Petraus- 
kienė, Tulauskaitė, Buivydaitė, and 
others.

Within the last year, such poets 
appear as K. Inčiura, a poet of the 
neo-Romanistic school S. Anglickis, 
a thoughtful, philosophic poet and 
a lover of irony and satire, B. 
Rutkauskas, a poet of the impre- 
sionistic school, and Laucius-Stella, 
a writer of humorous, satirical poe
try.

The new lyricism orientates it
self more and more with the Lith
uanian spirit and the Lithuanian 
word and coallesces with the Lith
uanian nation. It draws further 
and further away from dreams and 
turns to the concreteness of life. 
Possibly all that unnecessary sen
timentalism and romanticism which 
has become dull and boring through 
its abundance will fall away and, 
in its place, there will be lyricism, 
poetry, called forth by life itself, 

[•developing life powerfully, and 
j molding the nation’s ideals 
; aestheticism.

(To be Continued)

also 
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Baltic American
Society Notes

The Baltic American Society of 
Washington, D. C. will have a radio 
broadcast over Station W OL, 1230 
Kilocycles on Saturday, December 
7th from 8:00 to 8:30 P.M. There 
is a possibility, for a hook-up on 
the Mutual Broadcasting System.

The program is. in tribute to 
Jan Sibelius, the renowned Finnish 
composer and also in commemora
tion of Finnish and Latvian Na
tional Days.

Senator William King of Utah 
will speak in defense of the Baltic 
nations. The guest artists will be 
Mr. Bronius Nekrašas, Lithuanian 
baritone; Mme Oily Kukipui, Es
tonian soprano and Mr. Reino Luo
mą, Finnish pianist.

On Sunday, Dec. 8th, the Society 
will hold a musicale and reception 
in observance 
sion at which 
tic legations 
three artists 
A reception will conclude the week
end of activity.

of the same occa- 
members of the Bal- 
will speak and the 
will give a concert.

L. J. ESUNAS.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuve, daro gerą bi
znį, randasi teatro budinke. 
Garantuojama $90 savaitinio 
pelno. Parsiduoda pigiai, nėra 
kompeticijos. Kreiptis tik 2 
iki 3 po pietų, 12711 Miles av. 
Važiuot Broadway karu.

NAPOLEON Bones-apart and Miss 
Bertha Kweder have at least one 
thing jn common; namely, an af
finity for wearing medals and but
tons.' Since the acquisition of her 
present job with the Metal Finis 
Co. Bertha has served her schedul
ed time as advertising medium via 
the decorations.

• • •
AND then there is the deplorable 

case of the crazed swingster who 
asked us what it was the inebriated 
specimen of Homo Sapiens at the 
bar said to the colored bartender. 
Acknowledging our ignorance and 
requesting the answer, we awaited 
patiently' until the jitterbug tanta- 
lizingly drawled, “Rum, boogey!

•
WE extend our sympathies and 

regrets to the Buknis family, the 
father of which is indefinitely con
fined to Mt. Sinai Hospital with a 
critical ailment. We trust that per
severance he will completely recov
er.

• • •

GASOLINE IS DANGEROUS!
“When you stop to think that it 

takes the vapor from but a table
spoon of ‘gas to drive your car up 
a moderate hill, you begin to rea
lize how easy it is for the vapor 
of a panful to carry you right up 
to the Pearly Gates!

“This applies with even greater 
force to a new menace that is 
spreading through our homes; the 
cleaning of waxed floors with gaso
line. If this stuff is dangerous 
when vaporizing from an open pan 
it. becomes thoroughly terrifying 
When spread all over the 
yet that very suggestion 
offered as a labor-saver 
creasing frequency.”

—“Danger in Your

floor — 
is being 
with in-

Home!”
Nat. Board of Fire Underwriters

• • •
I KISSED my first woman and 

smoked my first cigarette on the 
same day. I have never had time 
for tobacco since.

—Arturo Toscanini.

PLUMBING 
SUPPLIES 

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies

Glass 
Household Goods 

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

FOR sale: 1934 car in first 
condition. • —. ,

FOR one-armed drivers: Yoi 
can’t pay attention to your i 
when your mind is on your

Eddie c
Some people have a veneei 

comes 
cohol.

off easily with a litt
Paul Hai

ft

Just
Little Things
word of cheer or a hia word of cheer or a hl 

hand,
A lift for the man who is

A clasp of the hand for the 
gling one,

A shine in place of a froj

A shoulder to shoulder in the 
tie of life,

Heiping to carry the load, 
Giving hope and cheer to fa| 

ones
Who are fainting by the

The loving thought for an 
one.

The letter that you write
The flower you pluck for orui 

is sick,
The prayer you offer tonight.

Keep pegging away at the 
things,

The things that make life 
while,

That help to lift the heavy J 
And bring to the lips a snl

r<
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GEROS ANGLU
Šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street

M
I
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DRY CLEANIN
Senas Drapanas padar 
kaip naujas, išvalom 
šutai som.

Paimam iš namų ir prist 
gatavus atgal.

MADH
PUOŠTI

£
. ■ ■■ „ -

I EVA PETRAITI
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 191

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades) 
VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.|

Atdara Vakarais

KELINĖS
Pasirėdymui arba darbui, did 

pasirinkimas visokių stiliŲ- 
$1.45 iki $4.85

DUOKIT

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave

Duokit Devejamas 
Dovanas

LABIAUSIA JIEMS PATIKS!
Matysit 
dovanos 
tiška ir

I

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

MARŠKINIUS
Didelis pasirinkimas Įvairių mar

ginių z ir patinkamų spalvų. 
$1.00 iki $2.
PIRŠTINES

Tvirtos odos, su šiltais vidumis, 
juodos arba rudos spalvos 

$1.19
ŠILKO KAKLARAIŠTĮ 

Naujos Įvairių gražių marginių 
ir pavidalu, rankų darbo 

65c 2 už $1.25
PAŽAMAS

Gražios broadcloth, Notch kalnie- 
rium, arba Middys 
$1.09 ir $1.50

JAM
SKRYBĖLĖS

vėliausių formų ir spalVisų i 
gražaus darbo, naujausios 

$1.95 ir $2.95
SVETERIAT

Dviejų spalvų, su Zipper prie 
kiu, kišeniais, arba susegami 

$2.45
UNION APATINIAI 

Stori, šilti žieminiai apatin 
baltos arba pilkos spalvos 

97c

ŠIMTAI KITŲ DALYKŲ tinkamų dovanoms už kaina 
kurios jums patiks. Prie žemų kainų dar mes duodame 
D Y EC Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. QYK

Čia galit iškeisti savo Stamp Books.


