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1ARBAI
DARBININKŲ ŽINIOS

BRITAI NUGALI ITALUS AFRIKOJE. GRAIKAI LAIMI ALBANIJOJ
—
SKOLA4.ANGLIJA SMARKIAI KENČIA NUO

VOKIEČIU LĖKTUVU

DARO

PAKILO

anerikos gynimo pro- 
mą vykdant, darbai ša- 
i pakilo tiek kad pasie- 
vienuolikos metų aukš- 
darbingumo čiukurą.
l D. F. vadai praneša 
! jų surinktomis žinio- 
Lapkričio mėnesį viso- 

šalyje dirbo 46,063,000 
bininkų, daugiau negu 
la dirbo nuo 1929 metų 
[ližės ir Lapkričio lai- 
arpio, kuomet buvo pa
ltą 47,600,000 skaičius, 
alies gynimo pasiruoši- 
programą vykdant kas 
įuo nuo pereitos vasa- 
atgal į darbus paimta 
apie 500,000 darbinin- 
sako ADF. vadai.
d 1941 metų Kalėdų į 
bus bus paimta dar še- 
nilijonai darbininkų, 
labartiniu laiku bedar- 
j esama apie 8,130,000.

Washington, Gruodžio 12. — šiądien mirė Britų 
ambasadorius Amerikai, Lordas Lothian. Jisai nesenai 
atvyko į šią šalį pradėti įvairias dei’ybas su Amerika.
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Londonas, Gruodžio 12. — Vokiečių lėktuvai smar

kiai puolė nekurias Anglijos sritis vėlai naktį, padegda
mi . bombomis daugelį vietų. Bombos taip pat suardė 
mi bombomis daugelį vietų. Lėktuvai taip pat suardė 
Britų smarkaus šaudymo į lėktuvus, jie turėjo laikytis 
labai aukštai.

lieno ir geležies darbai 
i tarpu eina su 97 nuoš. 
malio... Šymet plieno in- 
trija bus padirbdinus 
s 65,000,000 tonų plieno, 
i kad viršys dviem mili
nis tonų 1929 metų auk- 
plieno tonažą.
ėgyje 1941 metų, sako, 
is padaryti apie 80,000,- 
tonų plieno.

v v #
Kairo, Egiptas, Gruodžio 11. — Britų mechanizuo

tos dalys Egipte apsupo Italų kariuomenę, suėmė daug 
nelaisvių, ir užėmė Sieli Barani, Italus sumušdami. Pa
imta apie 6,000 Italų nelaisvėn. Britai žygiuoja pirmyn 
prie kitų Italų laikomų punktų Afrikoje.

n* *1*

Atėnai, Graikija, Gruodžio 11. — Graikai pasekmin
gai nugali Italus Albanijoje. Jie užėmė vieną po kitam 
kelis miestus ir punktus kuriuos Italai laikė.

Britų lėktuvai padeda Graikams užpuldami Valoną, 
Italų uostą Albanijoje, per kurį pristatoma Italams pa
galba ir reikmenys.

Graikai paima Italų nelaisvėn tūkstančiais. Taip
gi pranešama apie riaušes Italijos miestuose — Milane, 
Florencijoj ir Trieste — Italai surūpinti karo nepasi
sekimu.

Italų užpuolimas Graikijos buvo pačių įsiprašymas 
sau nelaimės. Dabar kada Italų jiegos padalintos, la
biau pradėjo juos pulti Britai Afrikoje.

“ :{■ V V

Washington. — S. V. iž
das įveda smulkią paskolą 
25c ženklais, kahp turėjo 
laike didžiojo k iro. Šio
mis dienomis iždas užtrau
kia $500,000,000 šalies gy
nimo reikalams paskolą.

Pirmą kartą šios pasko
los turėtojai turės mokėti 
taksus už ineigas iš nuo
šimčių. Iki šiol valdiškos 
paskolos buvo laisvos nuo 
taksavimo.

Sausio pradžioj'' S. V. iž
do sekretorius patieks Kon
gresui prašymą kad šalies 
skolą pakeltų nuo dabarti
nių 49 bilijonų dolarių iki 
65 ar 75 bilijonų, nes val
džiai reiks “baisiai daug 
pinigų” šalies ginklavimui.

Tinkamam Suv. Valstijų 
apsiginklavimui sako bus 
reikalinga praleisti bent 35 
bilijonus dolarių bėgyje se
kančių penkių metų.

SOVIETŲ Rusija skelbia 
išleidus persergėjįmą Vo
kietijai kad negalė s ramiai 
žiūrėti į Vokiečių siunčia-' 
mas per Rūmai i ja ir Bul
gariją armijas a^Uįti Tur
kiją ir Graikiją. c

AKELIA ALGAS. De- 
t. — Chrysler automo- 
į išdirbystė pakėlė sa- 
darbininkams algas po 
valandai ir taipgi šioms 
ėdoms mokės visiems 
00 savo darbininkų ir 
įautojų bonus bendroje 
toje su virš $2,500,000.

HITLERIS VIS TIKISI UŽKARIAUT PASAULI
Berlinas, Gruodžio 10. — Hitleris kalbėjo į Berlino 

darbininkus, žiauriai užpuldamas demokratines valsty
bes — “turtingą Ameriką, Britaniją, Prancūziją — ku
rių demokratijos paremtos melagystėmis”. Ragino sa
vo" šalies darbininkus turėti kantrybės, nešti naštą iki 
pergalės ir greitos taikos. Sakė kad. tos turtingos šalys 
taip pat neturi gerovės, Amerikoje esą 12 milijonų žmo
nių be darbo....

Pagaliau Hitleris pasakė kad, nežiūrint kaip bus, 
“Vokietija išeis laimėtoja”.

Pažadėjo Vokiečiams ir jo užkariautiems žmonėms 
kad “karas užsibaigs pakankamai trumpu laiku”, su 
visišku sumušimu Britanijos, ir dar pagrąsino jog “su
muš bent kokią jiegą pasaulyje^_____________ _____

DIES Komitetas, tyrinė
jantis komunistų, nazių ir 
kitų prieš-valstvbinių ele
mentų veikimą šioje šalyje, 
tikrina kad komunistų ir 
nazių šnipai spraudžiasi į 
visas svarbiąsias Amerikos 
industrijas. Atėjus reika
lui, jie pradėtų daryti viso
kiausi sabotažą.

etroit. — Hudson auto
rių kompanija susitai- 
su unija ir tuomi išven- 
streiko, kuris butų pa

is apie 12,000 darbinin-

DR. LIN, Kinietis filo
sofas, sako, lai Amerika tik 
suteikia Kinijai paskolą ir 
Kinai apsidirbs su Japoni
ja, Amerikai nereiks, leisti 
Įlenkiu bilijonų dolarių ka
ro laivynui statydinti.

ITALIJOS nepasisekimai 
prieš Graikus privertė pa
daryti pamainas aukščiau
siose karo ir laivyno vado
vybėse: buvę vadai turėjo 
pasitraukti iš vietų.

BRITANIJA atsisako 
sti Hoover’o komitetui 
benti maistą į Vokiečių 
imtas šalis, nuo karo 
kentėjusių šelpimui, 
tuo maistu Vokiečiai pasi
naudos kariaudami prieš 
Britus. Britai turi užblo
kavę visas juras ir neper- 
leis laivų su maistu per 
blokadą.

lei-
ga- 
už-
nu-

Sako,

aigė Streiką. Memphis, 
n. — Firestone gurno 
rbystės 2,000 darbinin- 
gryžo dirbti, kuomet 
os vadai susitarė su 
ipanija naujoms darbo

GRUPE Suv.. Valstijų 
bankininkų ruošia planus 
investuoti" Meksikoje, apie 
šimtą milijonų dolarių, su 
Meksikos valdžios koopera
cija. 

VALDŽIOS užsak y mu s 
ragina išdalinti ir į mažes
nes dirbtuves, kad ir jos tu
rėtų darbo. Iki šiol kariš
kų reikmenų užsakymai 
patenka tik į didžiųjų iš- 
dirbysčių rankas.

British War Minister in Middle East
akarinėse valstijose — 
shington ir Oregon — 
eikuoja medžio paruo- 
o darbininkai, anie 10 
stančių. Streikas truk- 
pristatymą medegos S. 
armijos barakų staty-

aivų statybos darbai
1 pat eina visu smarku- 

Užsakymų turi vieti- 
ir iš Britanijos, 
merikos valdžia rupi- 

kad Suv. Valstiios ir 
terrija galėtų turėti di- 
iusį skaičių prekinių 
U, kurie reikalingi da- 
Britams pagalbai teik- 

įr bus reikalingi karui 
'baigus užimti pasauli- 
prekybai.
"v. Valstijos statydina 
3 laiku 330 įvairaus di
tto karo laivų. Jie kaš- 
s apie 7 bilijonus dol.

minister of war, isPalestine . . . Captain Anthony Eden, British 
shown (hatless) shaking hands with an officer of a Trans-Jordan frontier 
force during his recent visit to the British army of the Middle East. The 
be-medaled officer at left is unidentified, but the gadget he holds in his 
hand is a fly-switch, if that’s of any help.

Palestinoje, Britų karo ministras Kapt. Anthony Eden, be 
skrybėlės, sveikinasi su Trans-Jordano fronto karininku, savo 
aplankyme tenai veikiančios Britų armijos pastaromis dienomis. 
Taip dėvėja Britai ir jų vadovaujama kariuomenė Palestinoj ir 
Egipte, šios Britų armijos pradėjo sumušti Italus Afrikoje.

Intact After Bomb Threat

IS

gerus langus, apkalti 
ir apdengti lubas. Ka- 
namai bus taip aptaisy- 
abejo bus iš savininkų 

Nebaigtų namų staty-

LIETUVOS

Charleston Navy Yard, Boston, which was protected by a cordon of 
more than 100 police and a detachment of marines after a navy official 
had received information that a workman would attempt to carry a time 
bomb and dynamite into the navy yard in a lunchbox, when the gates 
were opened for the day shift. A thorough search revealed nothing 
whatever.

Šis vaizdas yra dalis Charlestown Karo LaiLvyno stoties. 
Bostone, šiomis dienomis buvo paplitę, gandai kad vienas dar
bininkas bandys slaptai Įnešti ten sprogstamą meuegą laivams 
susprogdinti. Bet sprogimo neįvyko.

Tėvas ir sūnūs — beko
jai. E. St. Louis, Ill. — Tū
las Campbell 25 metai at
gal neteko kojos. Jis suda
rė organizaciją žmonių su 
medinėm kojom. Dabar po 
motorciklio nelaimės ligo
ninėje nupjovė koją ir jo 
17 m. amžiaus sunui.

KOMUNISTAI ne visur 
tyli prieš valdžios įsaky
mus. Štai Pietų Amerikos 
respublikoje Čile kongrese 
iškėlus sumanymų panai
kinti toje šalyje komunis
tų partiją, raudonieji pra
dėjo grasinti “kruvinu pi
lietiniu karu”.

ROOSEVELT LANKO 
KAIMYNES SALAS

Prez. Roosevelt išplau
kęs karo laivu į šiltus van
denis, lanko nekurtas sri
tis apžiūrėdamas jų saugu
mą arba pavojingumą šiai 
šaliai. Apsilankė prie Mar
tinique salos, kuri priklau
so Prancūzijai, bet kurią 
kartais gali pasikėsinti už
griebti Vokiečiai, kadangi 
jie Prancūziją nugalėjo.

JAPONIJOS užs. reika
lų ministras Matsuoka pa
reiškė kad nėra reikalingi 
dabartiniai nesusipratimai 
tarp Japonijos ir Suv. Val
stijų, ir jeigu abi šalys žiū
rės savo reikalų, tarp jų 
neturėtų kilti karo. “Butų 
neprotinga Japonijai ir S. 
Valstijoms kariauti; aš dė
siu visas pastangas išven
gti tokio konflikto”.

Matsuoka tačiau pasakė 
kad dabartiniu laiku nema
no pakeisti savo žygių Ki
nijoje. Kokie Japonų san- 
tikiai yra su Sovietų Rusi
ja jis nepasakojo.

Jeigu Suv. Valstijos pul
tų Vokietiją, tada Japonija 
stos į karą prieš Ameriką, 
pasakė Matsuoka.

MASKVA SAKOSI 
GELBSTI KINAMS

Maskva. — Rusai prane
šė Japonijai kad Maskvos 
nusistatymas link Kinijos 
nepasikeitė nežiūrint Japo
nų padarymo sutarties su 
Nankingo Kinų valdovu.

Sovietai ir toliau steng
sis teikti pagalbą Kinijai 
prieš Japoniją. Tik neži
nia kokia ta pagalba, gal 
tik raudoni plakatai dali
nami Kinams, kad jie su 
tokios didelės Rusijos “pa
galba” iki šiol Japonų ne- 
apsigynė.

MIRTINAS MENUO
Gruodžio mėnesio bėgyje 

paprastai daugiausia žmo
nių žūsta trafiko nelaimė
se: žūsta pačių automobi
listų, kurie įvairiai susi
muša, ir žūsta pėkščiųjų, 
kurie buna suvažinėjami.

Pereitą metą Gruodžio 
mėnesį Suv. Valstijose tra- 
fike užmušta 3540 asmenų.

Tų mirčių priežastis yra 
trafiko susigrūdimas prieš 
šventes, ilgos naktys ir 
blogi orai.

WINDSORO kunigaikš
tis, buvęs Anglijos kara
lius Edwardas, atvyko su 
savo žmona į Miami, Flori
dą, jai dantis taisyti. Ji 
yra Amerikietė gyvanašlė, 
del kurios Edwardas išsi
žadėjo sosto. Jis yra pa
skirtas gubernatorius Ba
hamų salų, netoli Floridos.

SUVIRš 80 nuoš. pasau
lio žmonių gyvena valsty
bėse ar yra valdomi vals
tybių kurios dabar įsivėlu- 
sios į karą.

DANAI pradėjo atkak
liai kovoti su savo okupan
tais Vokiečiais, kurie pla
tina nazizmą. Vienur lai
ke nazių surengtos demon
stracijos areštuota 300 vy
rų. Nazius iš salės išvaikė 
mėtydami akis ėdančias 
bombas.

KANADOS karo laivas 
tapo sugandintas 
vos atviroje juroje 
kiečių submarinu. 
ta 21 Kanadietis.

po ko- 
su Vo- 
Užmuš-

LIETUVOS komunalio ūkio 
komisaras išleido įsakymą ku
riuo vasarnamiai turi būti per
tvarkyti ir pritaikyti gyveni
mui žiemą. Vasarnamių savi
ninkai turės įrengti namuose 
krosnis, 
namą, 
da tie 
ti, be 
atimti.
mui baigti skiria pagalbą po 
1000 litų, o 500 litų vasarna
miui. Tai “didele” pagalba. 
Tas parodo kaip Lietuvoje da
bar stoka namų.

•
SOVIETIŠKO “teisingumo” 

komisaras P'akarklis sušaukė 
Marijampolėje teisėjus ir nu
pasakojo jiems koks turįs bū
ti sovietiškas teisėjas. Pasak
jo, “žmoniškumu sovietiški tei
smai turės laikyti ne liberališ- 
kumą, švelnų elgesį su nusi
kaltėliais, bet nusikaltimų pa
šalinimą iš visuomenės tarpo”. 
Kaip žinoma, ( sovietų Rusijoje 
nusikaltimai yra sali ., ni tuo' 
budu kad įvesta bausmės, ku
rių lengviausia norma yra mir
ties bausmė.

Iš VILKAVIŠKIO apskrities 
pranešta kad ten bulvių kasi
mas šį rudenį vyko labai pavė
luotai, del žemės šlapumo. Tai 
jau kelinti 
bulvekasis.

’’ i

metai toks šlapias

KRAŽIŲ
Akmenių, Daustorių ir Adosiš- 
kių dvarai sujungti į vieną ir 
iš jų padarytas sovietų bau
džiavos ūkis 600 ha didumo.

valsčiuje, buvusieji

LIETUVOJE pradėjo trukti 
sunkvežimių (trokų), taigi da
bar prie kiekvieno autosunkve- 
žimio paskirtas komisaras.

KAUNO komunistų laikraš
tis nusiskundžia kad žmonės 
neskaito laikraščių. Nežiūrint 
kad spauda nupiginta, bet vis 
del to žmonės laikraščių purto
si. Tuo netenka stebėtis, nes 
Lietuvos žmonės, patyrę suso- 
vietintos spaudos melagingu
mą ir aklą parsidavimą oku
pantams, kratosi sovietiškų lai
kraščių.

Bazė
Orec-

BRITANIJA clave Kinų 
vyriausybei 40 milijonų do- 

i larių kreditų ir paskolos, 
pasekmingesnei kovai prieš 
Japoniją.

PANEVĖŽIO suaugu šiųjų 
pradžios papildomos mokyklos 
vedėju paskirtas Liudas Špo
kevičius, o mokytojais 
Melamedaitė, šmerelis
kis, Izr. Mejeravičius, E. Sor- 
skis, Mira Cadavičiutė, Aršas 
Meilackis ir kt. To pat mies- 

I to antrosios mokyklos vedėju 
| paskirtas Mart.
mokytojais: 
Galperaitė, 
ris, Laiba 
Judelis, P. 
lis ir kt.

Navickas, o 
Vulfas G vintas, 

A. Šoka, B. Leize- 
Finkelšteinas, SI. 

Judelienė, L. Bere-

NUŽUDĖ kūdikius.
Princeton, Ill. — Tula 33 
metų motina nušovė savo 
kūdikius, ir kai jos vyras 
radęs kūdikius negyvus įie
ško j o žmonos, rado ją 13 
pėdų šulinyje stovinčią, kur 
buvo trys pėdos gylio van
denio.

NUMATYDAMI kitais me
tais maisto nedateklių, suso- 
vietintos Lietuvos vadovai ska
tina darbininkus kad jie imtų
si dirbti daržus. Todėl darbi
ninkai ir technikai raginami 
užsirašyti ir pareikšti kiek jie 
norėtų gauti žemės daržams 
steigti.

iš Lietuvos Fario 
Lietuvos pilietis,

IŠVYKĘS 
de Castro, 
buvęs Lietuvos kariuomenėje ir 
tarnavęs Užsienių Reikalų Mi
nisterijoj, Portugalų kilmės, 
vyko j Portugaliją, bet, kaip 
svetimšalis, i Portugaliją neį- 
sileidžiamas ir gyvena neoku- 
potoje Prancūzijos dalyje.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

CIO. KRATOSI BOL
ŠEVIKU

Pittsburgho srityje pradeda
ma kova prieš komunistus ir 
nazius. Philip Murray, nau
jas C1O. vadas ir plieno darbi
ninkų unijos pirmininkas, pa
reiškė kad C1O. nutraukia vi

sokius ryšius su komunistais
rn-.Jeigu kokius turėjo, ir kovos 
yrno prieš juos ir nazius, kad vieni 
J. ir kiti tie šalies priešai nega- 

lėtų įsilysti į unijų vadus.
-žnil

-rtoc 
-irf.1

r

MILŽINIŠKAS TAUTIŠKOS DVASIOS
PASIREIŠKIMAS

ANKSTYVA 
ŽIEMA MIRIMAI

General’s Guest

Pittsburgho. srityje yra apie 
100,000 organizuotų plieno in
dustrijos darbininkų, prie ku
rių vadovavimo neturės progos 
nei teisių jokie “penktakojai”.

NORI ILGINT DIDYJl 
VIEŠKELI

ke-Pennsylvanijos valstijos 
lių sekretorius paskyrė atitin
kamus asmenis pradėti paruoš
ti planus ir apmatavimus tie
simui toliau didžiojo vieškelio, 
kuris šį rudenį atidarytas tarp 
Pittsburgho ir Harrisburgo.

Norima tą kelią nuvesti nuo 
Harrisburgo iki Philadelphi- 
jos. Pittsburgho - Harrisburgo 
kelias pasirodė pelningas, jis 
atneša daugiau ineigų nuo va- 

'1 žinotojų negu buvo numatyta, 
todėl ir pratęstas kelias toliau 
pats už save užsimokės.

Važiuojantieji tuo keliu mo
ka nuskirtą mokestį nuo punk
to užvažiavimo iki nuvažiavi
mo.

PIT^kBURGHE, pYie staty
bos Valdiškų gyvenamų namų, 
kurie dygsta tam tikrose 
tose, po 
tinkamų 
bi įlinkai 
algomis
milijonus dolarių. 
pradžiai prie tų 
mo dirbantiems 
$2,300.000.

nugriovimo senų, 
gyvenimui laužų, 
turi tiek darbo 

gauna bendrai

vie- 
ne- 

dar- 
kad

imant 
Iki Gruodžio 
namų staty- 

išmokėta algų

AITTOMOBI LIŲ nelai mėse 
Pittsburgho srityje per pirmus 
10 šių metų mėnesių užmušta 
80 asmenų, pernai per tiek pat 
laiko buvo užmušta 62.

WPAFEDERALĖS valdžios
viešų darbų fondas dabartiniu 
metu išlaiko suvirš pusę Penn- 
sylvanijos valstijos šelpiamųjų 
žmonių skaičiaus.

Tačiau dabar darbams gerė
jant bedarbiai kurie gali dir
bti, ypatingai kurie moka ko
kius amatus ir tinka užimti 
vietas šalies gynimo darbuose, 
pastatomi i darbus.

Bedarbių eilės tokiu budu 
mažėja.

SPAUDOS darbai yra
Dirvos Spaustuves 

specialybė. Atlieka:
PLAKATUS
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainu — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam
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Jadvygos Tubelienės 
pradžia.
valandą vakaro, salė, 
koridoriai, užscenis

This is Boy Scout Jim Rast, the 
12-year-olci who wanted to volunteer 
in the Eighth division. He is hold
ing in his hand the invitation he re
ceived from Maj. Gen. Philip Pey
ton, commanding officer, to be the 
general’s guest at a division inspec
tion at Columbia, S. C. Scout Rast 
went there in the general’s car which 
brought him from his home in Swan
sea, S. C., and back again.

Skautas Jim Rast, kuris no
rėjo stoti savanoriu į kariuo
menę, 
diviziją
S. C.
vežtas divizijos generolo au
tomobiliu.

pakviestas svečiu į 
stovinčią Columbia, 

Jis nuvežtas ir par-

ŽINUTES
(Iš Musų Laikraščių)

BROOKLYN, N.
i įvykusiam 

ifierikos pianistui 
Lietuviškų Rusijos 
rastis Laisvė surengė koncertą! 
salėje kur telpa apie 3000 žmo-, 
nių; susirinko lik apie 300. 
Tas pianistas aiškus Rusijos! 
vergų rėmėjas tai ir publika 
jam nesimpatizuoja.

—Petras Radvinauskas, 56 
į m., užtroško nuo durnų bemie- ■ 
godamas, Gruodžio 1 d., apvii-! 
tus žibaliniam šildytumui.

—Gruodžio 1 d. SLA. salėje; 
įvyko Vienybės red. J. Tyslia
vos priimtuvės arba sugryžtu-i 
vės atgal prie Vienybės. Pub
likos buvo pilna salė.
o CHICAGO, III. — Sekmadie

ni, Spalių 8 d., Birutės cho
ras statė scenoje Miko Petrau
sko operetę “šienapjūtė”.

—Gtuodžio 15 d., sekmadie
nį, Dariaus-Girėno salėje įvyks 
Sandaros metinis koncertas. 
Dalyvaus Birutės choras, Bar
bora Darlys, S. Čerienė, ir ei
lė kitų.

—K. Motuzas, nuvykęs Į 
Chicagą parodyti Margučio va
kare Lietuvos 
dar Chicagoje 

j matę, kaip tai 
j kas pavogė, ir 
I nesuranda. Už 
i paskyrė $50 atlyginimo.
• NEW YORK,' N. Y. — Lie

tuvis menininkas piešėjas M. 
Dobužinskis šiuo metu gyvena 

Yorke ir pabaigė piešti 
dekoraci- 
Amėriką 
Lietuvos

jn^i
Y. — Nese- 
iš Pietų A<- 

Bacevičiui 
vergų laik-

filmas, kurias 
niekas nebuvo 
jas pametė ar 
iki šiai dienai 
jų grąžinimą

New
Metropolitan Operai

Į jas.. Dobužinskis į 
! išvyko dar iš laisvos 
i 1939 metų rudenį.

• PHILADELPHIA, Pa. — 24 
d. Lapkričio Lietuvių Šv. Ka

zimiero parapijoje rinkta
kos Lietuvos

i dui, surinkta $198.80,

au-
pabėgėlių fon-

J, ^emantauska* 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

KALBĖJO PONI TUBELIE- 
NĖ, PULK. VALUSIS IR 

VIETINIAI
BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuvių Amerikiečių Tautininkų 
Sąjunga Gruodžio 6 d. suruo
šė prakalbas Lietuvių Tautos 
Fondo reikalais. Grand Para
dise salėje susirinko 2,000 mi
nia, p. 
maršruto

Apie 8 
balkonas,
buvo kimšte užsikimšę. Lietu- 

I viai suėjo pasiklausyti garbin
gos viešnios iš Lietuvos ir su
šelpti savo vargstančius bro
lius, pabėgėlius iš okupuotos 

j Lietuvos, dabar skurstančius
Vokietijoje, Šveicarijoje, Pran
cūzijoje ir kitur.

Susirinkimą atidarė Sąjun
gos pirmininkas Dr. Bladas K. 
Vencius ir nupasakojo susirin
kimo tikslą. Sceną puošė Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Vi- 

! su veidai atidumo kupini.
! Pirmutinis kalbėjo Sąjungos 
j reikalų vedėjas, Adv. Kostas 
R. Jurgėla, kuris pastebėjo kad 
šį vakarą kalba kariai, Lietu
vos kariuomenės savanoriai, 
pradedant eiliniais, baigiant 
pulkininku. Savo kalboje jis 
sugretino Rusijos caro Petro 
I klastas prieš Lietuvą su kru- 

i vinojo Stalino, ir ragino Lietu
sius pareikšti savo didžiąją 
1 Lietuvišką dvasią, aukauti sa- 
i vo darbą, pastangas, turtą ir, 
Ijei prireiks, gyvybes laisvai 
i Lietuvai atsteigti.

Po to kalbėjo D. Klinga Jis 
sukėlė smagaus ūpo. “Aš smer
kiu Prezidento Smetonos reži- 

; mą” (septyni bolševikai nu- 
įdžiugę ploja), “bet smerkiu už 
tai kad jis perminkštas buvo, 

į kad jis neiššaudė visų bolševi- 
' kų Lietvoje” (bolševikėlių vėi- 
;dai ištyso; minia juokiasi, plo
ja).
i To to kalbėjo garbinga vieš- 
| nia iš Lietuvos, p. Jadvyga Tu- 
, bclienė, ilgamečio Lietuvos 
'ministro pirmininko našlė. Ji 
kai įėjo apie valandą laiko, ir 

‘susirinkus minia visu atidumu 
klausė ir gaudė kiekvieną jos 

įžodi. ,
(suminėjo maskolių klastas, pa- 
j aiškino kodėl Lietuvos Prezi- 
i (lentas buvo vyriausybės pa- 
: tartas laikinai pasišalinti į už- 
, sienį, prieš pat čekisto Deka- 
i nozovo atvykimą. Ji nupasa- 
i kojo baisų dabartini beviltišką 
(gyvenimą Lietuvoje, bolševiki- 
, šką terorą, krašto apiplėšimą, 
į jaunimo nykimą, masinį žmo
nių išvežimą, darbininkų ir 

(ūkininkų skriaudimą.
Savo pastabas p. Tubelienė 

. papildė citatomis iš nusivylu- 
sio bolševiko Eugene Lyons 
knygos, “Assignments in Uto
pia”. Ji taipgi priminė laiš
kus iš Lietuvos, tilpusius mas
kolių laikraštyje, leidžiamame 
Lietuvių kalboje, ir praspruku- 
sius pro Maskvos ir Laisvės 
cen .uras. Ji papasakojo apie 
sav > atsilankymus Klaipėdoje 
ir kitur, kame ji sutiko pabė
gėlius iš Lietuvos, atpasakojo 
jų kalbas ir patyrimus Lietu
voje ir sieną pereinant, pavai
zdavo jų sunkų gyvenimą ir 
reikalą sušelpti brolius nelai
mėje.

Ponia Tubelienė yra įdomi 
Į kalbėtoja, sugebanti gražiai 
vaizduoti ir nupasakot įvykius, 

įjos kalba buvo labai dažnai 
j griausmingų plojimų lydima. 
Jos pranešimą apie 
Prezidento pasitraukimo 
sien i n priežastis ir

ir p.
buvo renka- 

Liet. Tautos Fon- 
skiriamos Lietuvos 
sušelpti. Po au- 

L. T. Fondo pirm.

štųjų Karininkų kursų lekto
rius. Jis Amerikon atvyko tik 
dabar, Gruodžio 4 d. Jis pa
sveikino susirinkusius ir ben
drai Amerikos Lietuvius savo 
ir p. Marijos Valušienės-Smeto- 
naitės vardu. Plačiau jis kal
bės Gruodžio 22 d. po pietų, 
SLA. salėje, Am. Liet. Legiono 
Dariaus ir Girėno posto iškil
mėse.

Tarpe p. Tubelienės 
Tysliavos kalbų, 
mos aukos 
dui, kurios 
pabėgėliams 
kų rinkimo,
J. Cinkus ir iždininkas J. Sa- 
gvs padėkojo visuomenei už to
kį gausų ^itsilankymą ir duos- 
numą. i

Tautininkų Sąjunga šiuo me
tu organizuoja ir tvarko p. J. 
Tubelienės maršrutą po kolo
nijas, kurios nori jos praneši
mų išgirsti. Jau gauta ’daug 
laiškų iš artimų ir tolimų ko
lonijų. Sausio mėnesį maršru
tas jau bus vykdomas po ko
lonijas.

Pirmas Tautininkų Sąjungos 
debiutas Brooklyne buvo nepa
prastai pasekmingas ir skait
lingiausias po 1938 m. Cooper 
Union susirinkimo, kurį visos 
srovės jungtinai šaukė. Gi šis 
susirinkimas buvo sušauktas 
grynai tautininkų, kurie pra
eityje savo pastangas užleis
davo “bendriems” komitetams 
ir taip leido visuomenę klaidin
ti.

Maršruto reikalais rašytina 
reikalų vedėjui Adv. K. R. Jur- 
gėlai, Sąjungos adresu, 359 
Union avė., Brooklyn, N. Y.

Tautininkas.

*
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. IŠGERTA PO
KIElŽ

PROHIBICIJOS

Kaip atsimenam, prohibicija 
Amerikoje^ panaikinta Gruo- 

| džio mėnesį, 1932 metais, kaip 
Į tik Roosevelt buvo išrinktas

Ji perbėgo įvykių raidą, Pr^identu pirmą kartą.
Moterų Krikščionių Blaivy- 

. bes Unija apskaičiuoja kad 

. nuo prohibicijos atmetimo šios 

. šalies žmonės išgėrė 40 bilijo
nų stiklelių įvairių rūšių deg
tinės, kurios vertė bendrai sie

kia $21,503,048,000.
lie pinigai, sako, atitraukta 

nuo maisto, rūbų, namų ir pa- 
- silinksminimo.

Išgerta apie 9,565,920 bačkos 
100 laipsnių stiprumo alkoho
lio, 270,000,000 bačkų alaus ir 
450,000,000 galionų vyno (bač
ka talpina apie 32 galionus).

Toliau ta blaivininkių orga
nizacija įrodinėja:

Areštavimai už girtumą pa- 
sidvigubino po prohibicijos at
metimo. Padidėjo ir mirčių 
nuo alkoholizmo skaičius iki 41 
nuoš. per tuos “šlapius” metus, 

žymiai padaugėjo areštavi
mai girtų automobilistų, ir pa
kilo mirčių skaičius trafiko ne
laimėse del automobilistų gir
tumo.

Visoje šalyje, iki Liepos 1 d. 
šių metų buvo 420,000 svaigi
nančių gėrimų pardavimo san- 

: dėlių (ne smulkių karčiamų).
Degtinės ir alaus išdirbėjai 

i ir platintojai išleido per 300 
1 milijonų dolarių skelbimams, 
j propagandai, svarbiausia, sako, 

Lietuvos i pritraukimui prie gėrimo mi- 
už-'lijonų tų kurie pirmiau neger- 

aplinkybes ■ davo, jaunimo ir moterų, 
turėtų išgirsti visi Lietuviai. | 

Velau kalbėjo Vienybės re
daktorius Juozas Tyshava, ku
ris. kaip visuomet, pasirodė 
puikus gyvojo žodžio valdyto
jas ir pareiškė įdomiu minčių.

■ Jo kalba buvo ugninga ir kėlė 
karštį bei sloguti bolševikams 
tiek kad komunistų redaktorius 
išsižiojęs i'šbimbino.

Paskutinis kalbėjo Pik. Aloi- 
zas Valusis, buvęs gusarų pul
ko vadas, karo atstovas užsie
niuose ir, pastaru metu, Auk- 

„1_______
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LAUKAI ILGAI NEVALYTI. 
MIESTŲ DARBININKAI 

VARYTA Į LAUKUS
Iš sovietinės Lietuvos gauna

ma žinių kad ten Lapkričio m. 
pradžioje prasidėjo šalčiai — 
temperatūra vietomis 
iki 15 laipsnių. Tačiau 
munisti/skos betvarkės 
se dar pasiliko nemaža 
vaisių. Sovietų organas skel
bė kad vien Šiaulių ir Biržų 
apskrityse dar liko apie pusė 
cukrinių runkelių derliaus lau
kuose.

Buvo organizuojama vadina
mos talkos bulvėms ir kito
kioms daržovėms nukasti. Tu
rint galvoje kad didžiausia be
tvarkė viešpatauja naujai įs
teigtuose sovchozuose, tai mie
stelėnai prievarta siunčiami į 
laukų valymo darbus. Nei dar
bininkams nei miestelėnams 
neleidžiama net pasilsėti sek
madieni. Jie verčiami paau
koti šventadienį “socializmo” 
labui, o kas atsisako tas skai
tomas sabotažniku ir kenkėju.

Tat darbininkai ir tarnauto
jai Įvairių miesto įstaigų turi 
vykti į laukų darbus, nors ne
turi tam nei drabužių, nei ne
nusimano nieko. Laukuose jie 
sustatomi eilėmis ir vadinamų 
brigadierių priežiūroje jie tu
ri lenktyniauti kas daugiau 
bulvių ar runkelių iškas. Sa
vaime suprantama kad bulves 
ir runkelius kasa Lietuviai, o 
prižiūrėtojai yra žydukai.

Štai šeši šimtai Kauno dar
bininkų ir tarnautojų sekma
dieni buvo nuvežti net į Kė
dainių apskritį. Tai 
džiavos laikais, turi 
žydukai juos plaka.

Ukmergėje šiuos 
darbus organizavo biržos sek
retorius šapiro; buvo paimta 
350 žmonių, kurie turėjo len
ktyniuoti kas daugiau bulvių 
ir runkelių prikasius.

į nesugebančių tvarkytis ko
munistinių ūkių laukus bulvių 
ir runkelių kasti siunčiami net 
moksleiviai. Iš Panevėžio bu
vo pasiųsta 73 gimnazistai ir 
8 mokytojai. Iš viso Panevė
žio i šiuos darbus tik vieną 
sekmadienį buvo išvežta apie 
1000 žmonių.

Prie Kauno esančiame buvu
siame Noreikiškių dvare dirbo 
spaustuvių darbininkai ir laik
raščių bendradarbiai. Padirbė
ję kiek, ir gavę pietums .pasil
sėti pusę valandos, tokio darbo 
nepratę “talkininkai” jau apie 
3 vai. po pietų pradėjo mesti 
dirbę ir skirstytis.

Normalėje tvarkoje tokios 
vadinamos “talkos” nereikalin
gos, žmonės visada apsidirbda
vo, o komunistams užgrobus 
dvarų žemes ir turtą, prisieina 
tik bereikalingus žmones kan
kinti, jų sistema darbas neap
dirbamas.

nukrito 
del ko- 
laukuo- 
šaknia-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

ne-
m.,

me-

metų,
City,

metų,
New Britain,

kaip bau- 
dirbti, o

prievartos

©LONDONE žiurkių sakoma 
yra tiek kad jų išpuola po apie 
23,000 ketvirtainei mailei.

Degtinės išdirbėjai pardavė 
[savo gaminių už $5,106,296,342 
ir alaus bravorai pardavė alaus 

! už $14,882,048,342; vyno par- 
! duota už $1,605,000,000.

Suprantama, svaiginanti gė- 
; rimai turi ir blogas ir geras 
j puses. Prie geros pusės gali- 
i ma priskaityti tą kad svaigi
nančių gėrimų industrija davė 
milijonams žmonių darbų, ir 
tie kurie geria, gauna gėrimą 
tikrą, ne nuodus kaip būdavo 
prohibicijos laikais.

KARPIENĖ Marė (Užlipinu 
pusamžė, mirė Lapkričio ‘ 
Chicagoje. — ' 
ap., Degučių k.

• išgyveno 35 metus.
ŽILEVIČIENĖ Magdė (Kar 

kaitė), 44 metų, mirė La] 
24 d., Chicagoje, kur bu 
ir gitnus.

NEIMONAS Adomas, num 
senelių prieglaudoje, Lap 
mėnesį, išsirgęs pustre 
metų.

MATUKAITIENĖ (vardas 
pažymėta), mirė Lapkr] 
16, Waterbury, Conn.

ne-
16,

pu-
26,

Witness

B i
WASHINGTON, D. C.-Philip B. 

I* icming, administrator, wage and 
hour division of labor department, 
as he appeared before house com
mittee investigating migration of 
destitute citizens.

Algų ir darbo valandų admi
nistratorius Fleming, Atstovų 
Rūmuose kalba apie Amerikos 
piliečių skurdą ir blaškymąsi 
is vienos šalies dalies į kitą, 
neturint darbo ir pragyveni
mui ineigų.

Marijampo 
• Amerik(

LIETUVOS IR PA 
BALTIJO FILMOS

Vladas Mučinskas, buvęs 
Amerikos linijos Lietuvių s 
riaus vedėjas, pradėjo rody 
Lietuvos, Pabaltijo, Skandi 
vijos ir Suomijos filmų šį 
zoną. Filmos dirbtos nati 
lėse spalvose.

Rodoma kelionė iš trukšn 
go New Yorko per Atlantic 
Skandinaviją. Skandinavijos 
Švedijos, Danijos, Norveg: 
vaizdai. Paskui persikelia 
per Baltijos jurą, ir filmos 
ima Suomiją, Estiją, Latv 
ir Lietuvą.

Priedui parodoma svai 
dabartinio Europinio karo 
zdų.

Kaip pirmiau keliais atve, 
taip ir dabar, kurie negalė 
vo apsilankyti Lietuvoje pi 
mins ją nors iš filmų, ma 
kokia ji buvo iki pat komu 
tų užgrobimo. Lietuvos ir 
tos Mučinsko filmos yra or 
nalės, pagamintos patyri 
šbeci’alistų, tikrai kulturiš 
ir meniškos-.

Mučinskas rengiasi, pabai 
rodymą rytinėse valstijose, 
traukti į vakarines. Kur 
kada jo filmas bus galima 
tyti bus pranešta Dirvoje 
čiau.

mirė
Waterbury,

DANIELIŪTĖ Patricija, mirė 
Lapkr. m., New York, N.Y.

GRUžAUSKlENĖ (vardas 
pažymėta), mirė Lapkr. 
Baltimore, Md.

RUDZINSKAS Jonas, 64
tų, mirė Spalių 29, Young
town, Pa. — Dr. Kudirkos 
Naumiesčio. Amerikoje iš
gyveno 48 metus.

URBAS Napoleonas, 69 metų, 
mirė Spalių 6, Terre Haute, 
Ind.

JANAVIČIŪTĖ Elena, 4 men., 
mirė Lapk. 20, Larksville, 
Pa.

RIPSKIS Kostantas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 19, Grand Junc
tion, Mich. — Kauno apsk., 
Jaunikių p. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

MAČIULIS Povilas, 40 metų, 
mirė nuo sužeidimo automo
biliu, Lapkričio 21, Chicago
je.

STUKONIS Juozas, 68 
mirė Spalių 18, Sioux 
Iowa.

KAROSAS Simanas, 58 
Lapkr. mėn., 
Conn.

ZAVECKAS Juozas, 63 metų, 
mirė Lapkr. mėn., New Bri
tain, Conn.

MEŠKAUSKIENĖ (vardas 
pažymėta), mirė Lapkr. 
Waterbury, Conn.

SIMONAVIČIENĖ Magdė, 
sės amžiaus, mirė Lapk.
Chicagoje. — Šiaulių apskr. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

VIDRINSKAS Petras, 37 m., 
mirė Lapkričio mėn., Chica
goje.

SASNICKĄS Petras, 37 metų, 
mirė Lapkr. 25, Chicagoje. 
— Gimęs Rygoje, Latvijoj. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

ŽIBIENĖ Romana, 65 m., mi
rė Lapkričio 28, Chicagoje. 
— Telšių apsk.

GEDVILIENĖ Antanina, pus
amžė, mirė Lapkričio 27 d., 
Chicagoje. — Telšių apsk., 
Žarėnų v., Klaišių k. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

DOVIDAITIS Juozas, 51 metų, 
mirė Lapkričio 23, Chicago
je. — Tytavėnų par., Piva- 
raičių k. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

BUGAILIšKIS Jonas,
Lapkričio mėn., 
Conn.

ŽUKAUSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Lapkričio 25, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Smilgių par., Rymiškių km. 
Amerikoje išgyveno 36 m.

VINSKUNAS Antanas, sulau
kęs senatvės mirė Lapkr. 24, 
Chicagoje. — Panevėžio p., 
Bludžių k. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

LUKŠA Danielius, 56 m., mi
rė Lapkr. 25, Rockdale, Ill. 
— Panevėžio ap., Justinikų 
k. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

ŠAMBARIS Stasys, 31 metų, 
užmuštas traukinio Chicago
je, Lapkričio mėn.

D ANUŽIENĖ Anastazija, mi
rė Spalių 31, Springfield, Ill. 

KLIOK YTfi Barbora, pustre
čio mėn. amžiaus, mirė Lap
kričio 22, Miners Mills, Pa. 

RUZGIENĖ Marė, mirė Lapk.
22, Glen Lyon, Pa.

ČUKONIS Kazys, mirė Lapkr. 
21, Wilkes-Barre, Pa. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.

SKAITYKI!
ir GARSINK1TES

Lietuvių Naujienos — mėi 
sinis žurnalas, kaina tik ! 
už du metus. (2

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

NAUJOS ŽAVINGI
SPALVOS

Dažykit
Namų

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui.

Langų Užtiesak 
Lininius, Drabužius

(Trade Mark)
ECRU,Puikios 

specialiai LANGŲ 
ir 27 kitos puikios spalvos, v 
švariose, lengvai naudojamose t 
let formose. BANDYK DYE-A 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai 
turi, užsisakykit tiesiog iš nu 
Pažymėt kokių spalvų norit. F 
siuntimų mes apmokam.

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

CREAM, GO
TIESALA1
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

, IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9252

C The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas 
“Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” 
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DIRVA 3—
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO BAI
MĖ SU RAUDONA 

LITERATŪRA
Aną naktį, kai man po 

nas Dirvos Redaktorius pa 
davė didelį pluoštą Lietu 
vos Tarybų Socialistinė 
Respublikos organų, eids 
mas namon su savo geri 
šonkauliu, pradėjau įgau 
rūpesčio ir baimės: o ka 
atsitiktų jei štai va man* 
imtų ir sulaikytų gatvėj* 
Dies komiteto “penktakc 
jų” gaudytojai šnipai ir pa 
■reikalautų parodyt koki, 
aš čia literatūrą taip vėla 
naktį nešiojuosi.... O k 
aš parodyčiau jeigu ne kc 
munistiškus laikraščius, i 
kaip pasiteisinčiau kas a 
do paukštis?....

Mano gerb. Šonkaulis ša 
le manęs eidama tik šneki 
apie Kalėdas, ir kokias dc 
vanas jai Kalėdų Dieduką: 
turėtų atnešt, o mane til 
šaltas prakaitas pila pate 
kus į tokią padėtį, kuri ga 
tavai gali įstumt mane J 
bėdą su Dėdės Šamo šni
pais, ir dar Kalėdoms ga
lėčiau atsidurt kokioj be
langėj. Mano rankose di
delis pluoštas — apie pora 
šimtų — egzempliorių ko
munistiškų laikraščių: ne 
du ar trys egzemplioriai 
bet visi Lietuvos raudonų
jų leidžiami laikraščiai nuc 
tos dienos kaip ten ‘sužibo1 
“Stalino saulė”....

Turint automobilį, tokį 
pundą laikraščių lengvai ir 
be bėdos parsivežtum, nie
kas nei nesuuostų. O da
bar, toks galas kelio nuo 
Dirvos redakcijos į namus, 
vidurnaktį einant pėkščiam 
bile koks šnipas gali užsi- 
norėt pamatyt kokią lite
ratūrą aš nešuosi....

Tai matot, gerbiamieji, 
kaip aš bučiau galėjęs pa
pult į bėdą ir visai nekal
tai but apkaltintas Lietu
vos komunistų agentu ir jų 
literatūros platintoju....

Mano gerb. šonkauliui 
vis kalbant ir nesustojant 
aš kantrybės netekęs sa
kau:

— .Gana kalbėt, patylėk, 
tu man trukdai greičiau 
eit; matai, jau vidurnaktis, 
o dar į namus keli blokai, 
— sakau aš.

— Nuo kada tau šnekė
jimas pradėjo trukdyt vai
kščiot? — sako ji.

— Man labai rupi, tylėk,, 
turim greičiau namon par
eit, — sakau aš.

— Kas tau pasidarė: se
niau iš vakaruškų salėje 
neišeidavai iki po pirmai 
nakties, o dabar skubini, 
ir negali gana greitai na
mų pasiekti, — sako ji.

— Tu nesupranti kame 
dalykas; tylėk, duok man 
eit, — sakau aš.

— Eik, bėgk tekinas, jei 
tave kas į namus traukia 
Aš tavęs nelaikau, — sako

_______________________

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

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

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

— Man rupi tie laikraš
čiai. Tu nedasiproti, — sa
kau aš.

— Kas gi tokio: kokių 
raudonų šlamštų pundą ga
vai, dabar užsidegei ma
tyt kas juose primozota,— 
sako ji.

— Taigi, kad raudoni, — 
sakau aš, apsidairęs ar kas 
negirdėjo.

— Argi nepaturėsi kan
trybės: tuoj busim namie,
— sako ji.

— Duokdie, kad tik grei
čiau .... kad tik laimin
gai, — sakau aš.

— Ar tu iš proto krau
stais!? Kas tau darosi šią 
naktį? — sako ji.

— Ar gi tu nežinai: juk 
nano rankose yra šimtai 
komunistiškų laikraščių — 
<as butų jeigu mane sulai
kytų policija ar šnipai ii 
surastų ką aš nešu? — sa
kau aš.

— Tai tau tas redakto 
•ius tyčia užtaisė: kur bu 
o tavo protas imt komu 
istiškus laikraščius. Mai 
ei kam ko, bučiau nelei 
us tau juos imt jeigu bu 
iau dasiprotėjus, — sak* 
i.

— Nekaltink pono Reda 
toriaus, jis įdavė ne blo 
ais norais, jis norėjo ka 
š juose surinksčiau svar 
esnių įvykių apie dabar 
mę padėtį Lietuvoje. Ji; 
eliepė man naktį neštis,— 
akau aš.
— Tai mesk juos ten j 

arpą namų, ir einam sau 
amus namon, kam tau tę 
laimę kęst, — sako ji.

Norėjau taip ir padaryt 
le atsiminiau kitą bloga 
'alyką: ant tų laikraščiu 
rra Dirvos redakcijos ad- 
•esas.

— Kai policija suras pa
neštus laikraščius, patirs 
’š kur jie paėjo, gali prisi
kabint prie Redaktoriaus,
— sakau aš.

— Tegul kabinasi, ne ta
vo bėda. Kam tu del jo 
laikraščių turi į bėdą pa- 
kliut, — sako ji.

— Butų tuščia jo, ale jei 
kas suradęs laikraščius su
grąžins Redaktoriui, ką jis 
apie mane pamislys sužino
jęs kad aš paėmiau iš re
dakcijos laikraščius neva 
susipažint, o ėmiau ir nu
mečiau gatvėje, — sakau 

vas.
— Tavo tiesa. Butų labai 

nemandagu. Na tai skubė
kim namon, duok aš padė
siu panešt, greičiau parei
sim, o namie galėsi sude
gint, — sako ji.

— Namon parsinešus aš 
busiu be baimės. Dar Ame
rikoj namų nekrečia. Tu
pėsiu progą pastudijuot kas 
toj raudonoj Lietuvoj da- 
sar darosi, — sakau aš.

— Dar pats užsikrėsi ta 
•audona cholera, kurią jie 
visiems perša ir gražiai ją 
niešia. Vėčiau sudegint. 
Tie šėtonai pražudė mums 
gražią Lietuvą, negalėsim 
daugiau nei nuvažiuot pa- 
sivasarot ir smagiai pasi- 
svečiuot, — sako ji.

— Ne, namon partempęs 
aš jau nedeginsiu jų. Su 
oriešais kovot, sako, reikia 
nažint jų visus budus. Tai 
aš gerai pastudijuosiu ir 
apsipažinsiu nors iš raudo
nos jų spaudos kaip jie 
Lietuvoj elgiasi, galėsiu ir 
kitus pamokint kaip už Lie
tuvos ateitį dirbt, — sa
kau aš.

Va jau ir nemai! Nu- 
džiugom abudu ir skubiai 
nešam raudoną literatūrą 
i vidų, gerai apsidairydami 
ar kas nemato.

Laimingai parėjęs, pra
dėjau laikraščius vartyt ir 
tėmyt kas dabar Lietuvoje 
dedasi.

Ale dar ne viskas — ki
tą kartą pasakysiu kas to
liau atsitiks.

•iSUV. VALSTIJOSE randa
si 122,473 miestų, miestelių ir 
kaimų.

NEPABAIGTAS SVARBUS
DARBAS

Visų Prisidėjimas Skubiai Reikalingas

ATSIŠAUKIMAS Į VAIZBOS 
BUTUS, BIZNIERIUS, PRO
FESIONALUS, VEIKĖJUS 

IR VISUOMENĘ

Nuo pereitos žiemos yra už
silikęs musų tautai ir išeivijai 
svarbus darbas, kuris reikia 
tuoj baigti.

Keletu atsišaukimų laikraš
čiuose, Amerikos Lietuviai su
įdominti svarbiu Angliškoje 
kalboje parašytu veikalu, “The 
Economic Reconstruction of 
Lithuania”, tuoj sudėjo kelis 
įimtus dolarių tos knygos iš- 
eidimui paremti.

Bet staiga įvyksta Lietuvos 
įkupacija, sukrėtimas, kuris 
vtsiliepė į visą musų gyveni- 
ną. Daugeliu atvejų mes ran- 
as nuleidom, kiti ėmėmės dir- 
ti įvairiomis naujomis krypti- 
įis, jieškodami išeičių ir būdų 
aetuvos nepriklausomybei iš- 
elbėti, ir pradėta kelti knygai 
kleisti suma liko nesukelta.

Per vasarą įvairus musų fon- 
'ai taikomi Lietuvos reika- 
uns remti susiformavo, dar
ai nusistatė.
Dabar, greta anų darbų, tu- 

im pasirūpinti kuogreičiausia 
įleisti tą minimą p. A. Simu- 
io veikalą, “The Economc Re- 
•onstructon of Lithuania”.

Del Lietuvos tragedijos 
krikus nekuriu musų upui, 
kas paklaus: kokia dabar nau
ja mums iš knygų apie Lietu
vą, kada Lietuvos jau nėra. ..

Pirmiausia, mes patys tu- 
’im nugalėti savyje tą keistą 
nintį buk Lietuvos jau “nėra”. 
Lietuva buvo, yra ir bus, jos 
niekas nuo Baltijos pakraščio, 
iš Nemuno, šešuvės, Vilijos ir 
kitų Lietuvos upių glėbio ne
išplėš ir neiškeis niekur kitur. 
Tebėra ir žmonės, tik svetimo 
gaivalo prislėgti.

Svetimų pavergta musų tau
ta — ir laikinai, kaip pasakė 
net Amerikos prezidentas, — 
tai tiesa. Bet jos toks likimas 
nėra amžinas, ir musų visų 
pareiga yra dirbti visokiais bu
dais ją išlaisvinti.

1
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KNYGA TARNAUS PRO
PAGANDA Už MUS

? Tarp tų būdų yra dar dides
nis reikalas skleisti pasaulyje 
kitomis kalbomis literatūrą a- 
pie Lietuvą, literatūrą įrodan
čią musų tautos kilnumą, mu
sų šalies stiprumą, musų žmo
nių mokėjimą gyventi ir savo 
ekonominio gyvenimo pakelti 
sugebėjimu įrodyti kitoms tau
toms ir šalims kodėl mes kai
po tauta verti laisvo, savisto- 
vio gyvenimo, kodėl kiti, ga
lingesni, privalo mus užtarti.

Kaip gi kas mus užtars jei
gu nieko nežino apie musų gy
venimą ir nuopelnus?

Taigi, šis veikalas, “The Eco
nomic Reconstruction of Lith
uania” kalba apie Lietuvos at
likimus, laimėjimus, įrodo kad 
mes kaipo tauta esam sugabųs 
ir verti gyventi kitų tautų tar
pe.

Ta knyga privalo rastis kiek
vieno inteligento Lietuvio na
muose, kiekvienas Lietuvis tu
rintis kitų inteligentų draugų 
privalo įsigyti tą knygą ir pa
dovanoti jiems; kolonijų Vaiz
bos Butai, arba draugijos pri
valo išrašyti tos knygos po ke
letą egzempliorių ir patalpinti 
savo miesto skaityklose, Ame
rikoniškuose Prekybos Bumuo
se (Chamber of Commerce) ir 
kolegijų bei universitetų skai
tyklose.

Ta knyga, patalpinta tokio
se vietose, neš tiesioginę mo
ralinę naudą musų nuskriaus
tai šaliai ir tautai.

Vaizbos Butai, draugijos ir 
rateliai bei klubai lengvai gali 
skirti po penkinę ar, daugiau 
šio veikalo išleidimui.

Knyga bus didelė, išsami, ir 
naudinga. Pavienės prenume
ratos knygai yra $2. Susidė
ję keli draugai po $2 pasiuskit

jos

GALUTINI BALSAVI
MŲ DAVINIAI

St.

savo užsakymus tai knygai 
autoriui, šiuo antrašu :

A. Simutis, 41 W. 82nd 
New York, N. Y.

Prisidėdami prie šio veikalo 
išleidimo greitu laiku, atliksim 
savo tautai didelį darbą.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba.

. šių metų prezidento rinki
muose, kaip galutinas balsų 
skaičius parodo, kandidatai ga
vo balsų sekančiai:

Roosevelt
Willkie
Thomas (soc.)
Browder
Babson
Aiken
Roosevelt 

su daugiau
Čia pažymėtos skaitlinės pa

rodo silpnumą komunistų ir

socialistų. Keli rinkimai at
gal socialistų kandidatas -vienu 
tarpu yra gavęs apie 5,000,000 
balsų.

Kiti du pažymėti kandidatai 
yra taip sau bespalviai.

• 1940 metais per devynis 
mėnesius 
ta namų 
elektriškų 
per tiek 
pečių buvo nupirkta 260,116.

šioje šalyje nupirk- 
naudojimui 345,016 
pečių. 1939 metais 

pas laiko elektriškų

• ELEKTRIŠKŲ š a 1 dytuvų 
per pirmus 9 mėnesius 1940 
metais parduota į namus net 
2,435,476. 1939 m. per tokį
pat’ periodą buvo parduota 
1,746,355 šaldytuvų.

Injected Into Arm-y

27,068,518
22,343,675

95,773
49,436
55,056
15,952 

gavo 4,724,843 bal- 
už Willkie.

DIDELE LIETUVIŠKA

(kom.)

This draftee is taking a “shot in 
the arm” to ward off disease. This 
scene will take place all over the 
country as draftees arrive at U. S. 
army training camps to start a 
year of training.

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

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

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

C.
1001

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI
Veikalams, Operoms, Operetėms 

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

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

Vyrai paimti į Amerikos ka
riuomenę visi įčiepijami ap
saugojimui nuo ligų.

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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| VISOKIA APDRAUDA |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

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

ir Apdraudos Agentūra E
Ė 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

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

LITHUANIAN 15*

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE 

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų_ mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. ........................
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų
FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

10*
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Paskutines Dienos

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

Siunčiu $

ant

Vardas.

Adresas

Adresas

Užrašė.

Adresas

visam metui

Kalėdų
Diedukas

sako:

Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo draugui

Ui

ŠIS

tiems Lietuviams kurie 
Dirvos dar neturi!

PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METU

Nauji Skaitytojai
Čia paduodame vardus nau

jų Dirvos prenumeratorių iš 
visos Amerikos ir vietinių:
Jonas Maurutis, Cleveland 
Daniel Ragauskas, Cleveland 
Ant. Litvinas, Cleveland 
M. Trainauskas, Cleveland 
Mrs. Kapalinskas, Cleveland 
Anna Wilda, Cleveland 
J. Gužauskas, Cleveland 
Motiejus Statutą, Cleveland 
J. Klimavičius, Foxcroft, Me. 
Teckla Urnick, Oyster Bay,

L. L, N. Y. (Užrašė Chas.
B. Urnick, Arlington, N.J.) 

C. A. Asalunas, South Bend, 
Ind.

Michael Kreger, Long Beach, 
N. Y.

Frank Milžinskas, Bridgeport, 
Conn.

M. Laskys, Cleveland užrašė 
J. Verbela)

Antanas Petrauskas, Russell
ton, Pa.

P. Verys, Dayton, Ohio
U. Varkalienė, Dayton, O., (už

rašė abu J. At Urbonas)
Petras Mularonka, Detroit, 

Mich.
Mrs. An. Blevis, Shenandoar, 

Pa. (užrašė J. Verbela, Cle
veland)

Ant. Balutienė, Cleveland
M. Bradunienė, Dambury. Ct. 
Antanina Gudzunas, San Fran

cisco, Cal.
J. Petrošius, Glendale, W. Va. 

(užrašė Agnes Kissell, Cle- 
velaridietė.)

Mrs. F. Mitchell, Oregon City, 
Ore. (užrašž A. Bražinskas, 
iš ten pat.)

KAS DAUGIAU?
Prenumeratas siųskit:

DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

JUS TURIT 
DRAUGĄ AR 
GIMINAITI

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

Tokiam artimam asmeniui (arba artimai) tin
ka geriausia išrašyti DIRVA visam metui — 
padarant Kalėdų Dovaną, kuri yra brangi jums, 
bus mylima ir brangi ir jūsų artimajam.

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.
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kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą

metu laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:



Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
r ULBI

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

DIRVA4

Ą MERIKON atvyko clar pora žymių Lietuvos tauti-
1 nes vyriausybės asmenų: Pulk. Valusis su žmona, 

kuri yra Prez. A. Smetonos duktė. Jau randasi tarpe 
musų poni Jadvyga Tubelienė, buvusio Lietuvos Minis
tro Pirmininko-a. a. Juozo Tūbelio žmona.

Amerikos Lietuvių tautinei srovei reikalinga ben
dromis pastangomis sudaryti šiems žymiems svečiams 
maršrutą aplankyti musų kolonijas ir stiprinti musų 
dvasią pasiruošimams atsteigti Lietuvos nepriklausomy
bę. Tautinės srovės vadai privalo dirbti taktiškai, iš
vien, kad iš jų atsilankymo butų daugiausia naudos tik
slams kuriems mes privalome dirbti.

Reikalinga būti pasirengus svečius apginti nuo mu
su opozicijos spaudoje platinamų užmetimų ir priekaiš
tų buk tautinės vyriausybės žmonės neturį teisės Ame
rikoje tarp Lietuvių dirbti už Lietuvai laisvės atgavimą.

Reikalinga butų kuogreičiausia baigti tą “fondų 
epidemiją”, o sudaryti iš jų visų vieną bendrą fondą, 
kuriam visuomenė pasitikėtų. Tuo budu tautinė srovė 
sustiprės ir galės atlikti darbus kurie jai priklauso.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Pradedant šiuo numeriu, Dirvoje įvedama įvai
rių įvykių vaizdai, kas tilps kiekviename numeryje. 
Tai dar vienas patobulinimas ir smagumas Dirvos 
skaitytojams. Prie vaizdų tilps ir Angliški parašai 
tam, kad jaunimas mėgsta vaizdus, norės suprasti 
ką jie reiškia, ir daugiau pradės tėmyti Dirvą.

I

ĮZAIP Lietuvoje viskas šluojama komunistų nihilistiš
ku užsimojimu parodo sekanti pranešimai iš Lietu

vių spaudos biuro Berne, Šveicarijoje:
Privatinio turto nacionalizacija eina toliau. Suso- 

viętintos Lietuvos valdžia paskelbė naujus įsakymus tur
tui nacionalizuoti (pagrobti iš žmonių).

Pirmuoju įsakymu nacionalizuojami “stambieji” 
namai miestuose ir pramonės vietovėse. Faktiškai na
cionalizuojami visi padoresnieji namai, nes pagal įsaky
mą “nacionalizuojami namai, kurių naudingasis plotas 
su esamais prie jų trobesiais viršija, Vilniaus, Kauno, 

- Panevėžio ir' Šiaulių miestuose 220 ketvirtainių metrų,- 
o kituose miestuose ir pramonės vietovėse — 170 ketv. 
metrų”. Nesunku apskaičiuoti kad pridėjus visus prie 
namų esančius trobesius bus nacionalizuojami ko ne 
visi namai.

Tuo pačiu įsakymu nacionalizuojami namai nežiū
rint jų ploto didumo, tų visuomeniniai-politinių organi
zacijų kurios likviduotos. Turint galvoje kad okupan
tai likvidavo visas Nepriklausomos Lietuvos organiza
cijas, tai dabar atimama ir paskutinė jų nuosavybė. Be 
to, nacionalizuojami namai savininkų kurie nuo bolše
vikų teroro pabėgo į užsienį, taip pat namai “sudarą vi-’ 
suomeniniai istorinę ir meninę vertę”, ir užimti valsty
binių įstaigų. Iš šio įsakymo matyti kad tikrovėje visi 
namai gali būti nacionalizuoti.

Kitu įsakymu nacionalizuojama: visi privatiniai ki
no teatrai, filmų nuomavimo kontoros su visu jų pri
klausomu turtu, o taip pat kilnojami kino aparatai; vi
si viešbučiai turinti 10 ir daugiau kambarių, esantieji 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose, o taip 
pat visuose apskričių miestuose; privatinės ligoninės, 
poliklinikos, vaistinės ir vaistų sandėliai, kartu ir che- 
minės-farmacinės pramonės įmonės.

Nusavintų kino teatrų turtą, įrengimus, reklamos 
medegą ir visą filmų fondą perima sovietų Rusijos ki
no kontora “Glavkinoprovat”.

Visų nacionalizuojamų kito teatrų, ligoninių, vais
tinių ir viešbučių savininkų užgrobiama taip pat asme
ninės bankinės sąskaitos, t. y. iš jų atimami taip pat pi
nigai. Tačiau tuo pat metu nustatoma kad pagal pasi
žadėjimus kokius nors tų įstaigų mokesčius turi mokėti 
buvusieji savininkai iš savo privatinių lėšų. Taigi, at
imamas visas turtas, pagrobiami pinigai, o už anksty- 
besnius pasižadėjimus visvien turi atsakyti!

©

RAIKIJA gavo ypatingą rolę šiame Europiniame ka- 
re: vienatinė šalis kuri gelbsti Britams kariauti su 

agresoriais. Vokiečiai, į karą išėję vieni prieš keletą 
stiprių valstybių, visas jas parbloškė, sumynė kelias 
mažas valstybėles, ir dar gavo sau talkininkę Italiją 
savo tikimam greitam nugalabijimui Britanijos.

Kada dvi stojo prieš Britus, neįvyko tikėtas grei
tas Anglijos parsmogimas, ir Italijai, kuri išsišoko prieš 
galingą Viduržemio jurų valdovą, prisiėjo šokinėti Vo
kiečių pavyzdžiu, nuo vienos j kitą mažų kaimyninių 
valstybių, savo strategiją sustiprinti.

Užšokimas ant Graikijos, pasirodo, bent iki šiolei, 
buvo kaip dalgės atsikirtimas į akmenį. Maža valsty
bėlė, Graikija pasirodė narsi, jos žmonės pasiruošę sa
vo istorinę garsią žemę ginti, ir ne tik apsigynė, bet dar 
įsiveržė ir žymiai daug užkariavo Albanijos, kurią Ita
lija užgrobė, taip pat strateginiam tikslui.

Nėra abejonės kad Albanai visapusiai gelbsti Grai
kams, kurie matyt pagelbės jiems atsikratyti Mussoli- 
nio jungo. Bet daugiausia Graikams padeda Britai sa
vo Viduržemio jurų laivynu ir lėktuvais. Italams veik 
liko negalima naujų jiegų į Albaniją nugabenti, nes An
glai pakerta oro ir jurų kelius.

Pyragą Pažinsi 
Jį Valgydamas

Vienas tų “mechaniškų ro
botų” (Vilnies posakis), kuris 
musų penktakojams mintis ga
mina, L. Pruseika, nusidžiau
gia kad “Lietuvoje bažnyčias 
ne tik nedega, bet visa žymių 
katalikų eilė (įvardina Krupa
vičių, Šmulkštį ir Kemešį) tai
kosi prie socialistinių (?) są
lygų.”

Apie jų tariamąjį “taikymą
si” mes girdime tik iš komunis
tų spaudos, kurios teisingumas 
toli šaukia. Prie visų buvusių 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybių viršuje įvardinti ku
nigai galėdavo bile dieną, lais
vai Ąjnerikos Lietuviams pra
nešti Wvo mintis ir Lietuvos 
tvarkošjfc.ritiką. Tarybų Lie
tuva jiafe* tos teisės neduoda 
ir AmeriB)S Lietuviai jų tiesio
ginio žodžio dar negirdėjo, kaip 
negirdėjo žodžio tokių patiki
mų asmenų, kaip Generolas Ra
štikis, Ministras Urbšys, Prof. 
Voldemaras, Prof. Romeris, ir 
kiti. Galima bendrai pasakyti 
kad tiesioginio, betarpiško žo
džio Amerikos Lietuviai nuo 
Birželio 15-tos nėra girdėję nei 
iš vieno žinomesnio Lietuvos 
veikėjo. Girdėjome tik ką Ma
skvos triubos triubija. O toms 
triuboms tik Pruseika gali ti
kėti, nes jis yra negyva Stali
no kaukolė.

Reforma, ar Pasiruošimas 
Kitkam?

Elta skelbia Rusų įvykdytos 
žemės reformos davinius Lie
tuvoje. Sako, iš ūkininkų atim
ta 327,345 hektarai, iš dvarų 
197,808, iš parapijų ir vienuo
lynų 18,325, iš kitų valdytojų 
15,192, iš valstybinių įstaigų 
15,568 — viso 547,239 hekta
rai. Tos žemės išdalinta tik 
374,481 hektaras, žemės duo
ta 70,537 asmenims — beveik 
po 5 hektarus kiekvienam. Kas 
liko atiteko valdžiai ir Rusams.

Iš 5 hektarų ūkininkui pra
gyventi sunku. Todėl nužvel
giama kad šitas Lietuvos ūkio 
susmulkinimas teturi vieną tik
slą — Lietuvos žemdirbius pa
daryti skurdžiais ir vėliau vi
sus suvaryti į komunas, kurios 
juos buk padarysią “turtin
gais”.

Priemaišos Dingsta, 
Auksas Lieka

Amerika, Tėvynė, Draugas 
ir kiti laikraščiai pastebi išrū
gas, pasirodančias po kiekvie
no gero Lietuviško darbo Ameri
koje. Kai kam neskaniai at
sirūgsta, sako, Amerikos Lie
tuvių delegacijos atsilankymas 
pas Amerikos Prezidentą Roo- 
seveltą, ir tai ne penktakojams 
demokratijos galabintoj a m s. 
Apie tai kiek galima pasakyti: 
Lietuvių toks įprotis po kiek
vieno gero darbo plaukus vienas 
kitam pešti. Faktas pasiliks 
faktu kad delegacija atstovavo 
mintį 99-ių nuošimčių Ameri
kos Lietuvių ir padėkojo kraš
to Prezidentui už jo gražų ir 
drąsų naikinamos Lietuvos, už
tarimą. šitą gero darbo auksą 
jokios atrugos neapiblausys!

▼▼r

TĖVYNĖS redaktorius ragi
na žmoniją atsisakyti metalo ir 
gryžti prie medžio. Sako, me
diniais kuokais geriau galvas 
skaldyti, ne^o metaliniais kar
dais.

FRAGMENTAI
(V. Ališas—Sao Benito Varpai)

Pro mano langą paukščiai nuskrido 
Į pilką rūką rudenio ryto.
Koks nujautimas, kas bus jų gidas, 
Jei niekur nieko nebematyti?
Tėkmėj blizgėjo pilnas mėnulis 
Kaip veidas — geras ir susimąstęs. 
Dabar ten tirštas rūkas užgulęs — 
Ar beatspėsi kur seklios brastos?
Ant laibo stiebo žiogelis čirškė; 
Išblyškus žvaigždė danguj virpėjo, 
žvaigždėtą naktį, drauge, užmirši, 
Tą svaigią naktį, kuri praėjo.
Šalnos pakąsti vainikai supa 
Šalnos pakąstą žemės krutinę.
Prispausiu rausvą žiedą prie lupų, 
Prispausiu kartą ir — paskutinį.

PETRO VAIČIŪNO EILĖS 
Ateis laikai šviesios gadynės, 
Širdyse meilė mums užgims, 
Laisvai alsuos visų krutinės, 
Gražiai gyvent pasaulis ims. ... 
Nutils žmonių kova kraujuota, 
Gražių darbų laikai sušvis 
Ir laimė mums spindės auksuota, 
Ir šviesą žmonės tat išvys... .
Mes džiaugsmo vėliavą matysim. 
Linksmai ji saulėj plevėsuos.
Mes jai skausmus savus sakysim — 
Ji mus iš vargo išvaduos....
Pasaulis iš ginklų plieninių 
Paminklą liūdną pastatys, 
Ir ainiai laimingų gadynių 
Baisybių jame daug matys.... 
Kur šiądien niukso tik kapinės, 
Aukšti javai ten sužaliuos, 
Ir jųjų varpos, it auksinės, 
Praeivių širdis sau vilios....
Pasklis skambi daina artojaus, 
Tik plauks aidai gaidos linksmos, 
Nes niekas nebijos rytojaus — 
Ir žmonės verkt tuomet nustos....

SENOJI PILIS

(Pr. Mašiotas—Apie Lietuvos Senovę)

Ant Nemuno kranto, tarp aukštų jovarų, 
stovi senovės pilis, gerokai apgriuvusi. Dviejų 
bokštų tik pamatai belikę, du irgi jau gerokai 
aptriušę; sienos kur apšiupusios, o kur išgriu- 
vusios, į grovius subyrėjusios.

Senai jau pilis apleista, tik keleivių ret
karčiais lankoma. Lankia senelė kada gailes
tingas laikas visiškai sulygins ją su žeme, griu
vėsius žolėse paskandins.

Daug metų praslinko nuo to laiko, kaip Lie
tuviai buvo išsistatę tą pilį Nemunui nuo prieši
ninkų saugoti. Tie priešininkai buvo Vokiečiai 
kryžeiviai, atsibastę iš tolimų kraštų.

Kai šventoji žemė buvo patekus į nekrikš
čionių Turkų rankas, Europos didžiūnai buvo su
manę iš jos Turkus išvaryti, krikščionims Pales
tiną atgal atiduoti. Kryžiaus ženklu šarvus pa
sidabinę, buvo kelis kartus į šventąją žemę nu
vykę. Ilgai su Turkais kovojo, bet nieko nepa
darė, tik patys netikusiais katalikais paliko.

Iš Palestinos sugrįžę, sumanė eiti Lietuvių 
verste krikščionimis versti.

Tai buvo senai: septintas šimtas metų nuo 
to laiko jau eina. Atvykę į Baltijos pakraštį, 
kryžeiviai šoko Prūsų šventųjų vietų griauti, 
jų krašto naikinti, kalaviju žmonių krikščionim 
versti. Pergalėję Prusus, leidosi tolyn į Lietu
vių, ypač į žemaičių kraštą. Per pusantro šim
to metų be paliovos griuvo Lietuvius, viską de
gindami, žmones žudydami.

Labiausiai buvo pamėgę kryžeiviai Nemunu 
į Lietuvą traukti.

Sunku buvo Lietuviams su šarvuotais kry
žeiviais kovoti. Įsižiūrėję į kryžeivius, sumanė 
Lietuviai ant Nemuno krantų tvirtapiles statyti, 
kad veikiau priešininkams atspirtį galėtų duoti 
ar bent suturėti užpuolikus, iki iš apylinkės 
kariuomenė susitelks.

Daug kartų pilis Lietuvius nuo kryžeivių 
apgynus, daug kartų priešininkams buvo tekus 
ir vėl iš jų atimta, iki paskutinai kryžeivius nu- 
malšė, išdildė.

Senai jau kryžeiviai pranykę, visų pamirš
ti, tik knygose apie jų baisius darbus daug pa
rašyta ir pilių griuvėsiai juos primena.

Kad akmens žmonių kalba kalbėti mokėtų, 
daug įdomių ir baisių istorijų senosios pilies griu
vėsiai mums papasakotų. Papasakotų, kaip dar 
nebaigus Pilį statyti, kryžeiviai buvo ją apnikę, 
bandę išgriauti, tik narsus Lietuviai juos atgal 
atstūmę. Kaip bandę ją paskui iš pasalų be 
karo sudeginti. Kaip kartą, sandorą su Lie
tuviais padarę, pasižadėję bent metus santai
koje gyventi, staiga buvo Pilį užpuolę ir ją 
paėmę, tik tuojau turėję atgal atiduoti. Kaip, 
— atsiminus baisu darosi! — vieną iš sargy
bos papirkę buvo į Pilį įsibrovę, dalį sargybos 
nužudę, kita dalis, pasiduoti nenorėdami, patys 
į ugnį šokę ir sudegę. Išdaviką paskui Perkū
nas čia pat šalia Pilies nutrenkęs ir iš kryžei
vių gautus pinigus rankoje jam sutirpdęs.

Kelis kartus išdeginta, apgriauta ir vėl at
statyta, paskutiniai Lietuvių rankose palikusi 
ir jiems tikrai tarnavusi.

Bet tyli musų Senoji pilis, tik retkarčiais 
koks akmuo nuo sienos nusirita ar, vėjeliui pa
traukus, jos skliautuose kažin kas suvaitoja. 
Gal tai Pilis, senuosius laikus atsiminusi, sudre
ba, skaudžiai atsidusta.

štai toli kur sudundėjo kartą, kitą. Ar 
ne Perkūnas savo senosios galybės gandą duoda? 
Dundėjimas eina smarkyn, girdėti traškėjimas. 
Kas tat? Senovė atgyja? Perkūnas iš naujo 
savo galybę ima rodyti? Gal jau aukure jam 
ugnelę ima deginti? štai ir durnų pundulys ne- 
pertoli į aukštį kįla, liepsna debesis nušvietė...

Kuriam laikui aptilo kiek, ir vėl sudundėjo, 
tik daug tyliau, lyg kad raiteliai keliu jotų. Jau 
ir šarvų ir ginklų žvangėjimas girdėti. Ly
ginai kaip anais laikais aplink Pilį kad būdavo.

Pasirodė raitelių būrys. Keli stabtelėjo, 
aplink Pilį žvalgosi. Kas jie per vieni? Dra
bužiai ne senoviški ir ginklai kitoki. Visai ne
matyti, kažin kokie svečiai iš tolimo krašto. 
Ne, ne svečiai! Veidai matyti. Taip, matyti, 
pažįstami — tai baisiųjų kryžeivių veidai. Tai 
pasipuošę baisieji Vokiečiai kryžeiviai! Kur 
sargyba, kodėl nešaukia kareivių prie sienų? 
Reikia gintis, reikia apylinkei žinia duoti!

Dar baisiau sudundėjo — Pilies bokšte ply

šys padidėjo, iš apšiupusios sienos keletas ak 
menų pasileidę nuriedėjo į griovį. Raitelis 
suspyrė pentinais arklius ir dingo tarp medžii 
Senoji pilis sunkiai atsiduso, suvaitojo:

— Ne man, griuvėsiais virtusiai, krašta 
nuo užpuolikų ginti. Mano pareigos senai at 
liktos, mano nuopelnai pamiršti. Sargybos vie 
toje mano užsilikusiuose mūruose kelios dari) 
ninku šeimynos įkurdintos ir tos, išgirdusiJ 
dundant, kažin kur išsinėšino.

Tai ne Perkūnas griauna, ne jam aukas de 
gina, tai Vokiečių kryžeivių ainių armotos bai 
siau už griaustinį dunda, tai Lietuvių sodžia 
dega.

Vokiečių kariuomenė nė neketino Pilies griu 
vėsių imti ir toliau panemunėmis nutraukė si 
Rusijos kariuomene besigrumdama.

SENELIS IR MIRTIS

KAIP YRA MIELA GYVASTIS
Vienas pavargęs senelis prisirinko pund; 

malkų ir ant pečių užsidėjęs iš girios namoi 
ėjo. Kai apilso bekeliaudamas ir sunkią našt; 
benešdamas, pasidėjo pundą ir atsisėdęs ilsėjo 
si. Tada apmąstydamas savo vargus, bėdas 

.ubagystę ir skausmus iš senatvės, graudžiai ap 
siverkė ir pats nežinodamas ant ko pykti, per 
pyko ir garsiai pradėjo šauktis mirties, kad j 
jį išliuosuotų nuo visų sunkenybių kokias ken
čia.

Giltinė išgirdo, atėjo pas senelį ir pasakė 
kad gatava jam patarnauti. Tada senelis nu 
sigandęs pradėjo iš baimės drebėti ir sakė:

“Aš, giltinėle, dar mirti nenoriu; 
kiausi kad koks geras žmogus padėtų 
sunkų pundą malkų panešti”.

Tankiai žmonės sšneka kad geriau 
ne kaip sviete vargti; o kai pasirodo mirtis, jie 
apsiimtų velyk toliau vargti, negu su gyvasti
mi

aš sau- 
man ta

numirti

skirtis.

JAPONIJA 2s600 METŲ SENUMO
Japonija šį rudenį minėjo savo 2,600 metų 

gyvavimo sukaktį. Tai yra sukaktis nuo pada
vimuose minimo Japonijos imperijos įsisteigimo.

• VOKIEČIAI sako išradę automobiliams 
varyti kurą, kuris padaromas įmetus į vandeni 
tam tikrą skaičių ypatingų jų chemikų išdirbtų 
pilių, ir automobilis ir kiti mechanizuoti veži
mai važiuoja. Tas užima gasoliną, ir todėl Hit
leris sakosi kad tas “stebuklingas išradimas" 
neleis jų karui sulėtėti del stokos gasolino.

• AMERIKOJE kaip kada gasolinas gauna
mas pigiau negu vanduo. Paveizdan, New Yor- 
ko valstijos oficialiams reikalams nupirkta ga
solino du milijonai galionų, už kurį mokėta pc 
pusšešto cento galionui. Tuo pat laiku valsti
jos įstaigose imamą geriamą vandenį galionais 
perkant moka po 12c galionui.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvienu 
sapnų. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1,00 su prisiuntimu.

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

A. VAIČIULAITIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

X

NAMUOSE

... aš buvau drauge su juo 
visa tvarkydama ir gėrėjausi 

kasdien, jlhisdama visų laikų jo 
akivaizdoj. Put.

red. “brolis” Ju*i‘- 
laikraščio nr. 49 
koks ten poetas, 
kur pasidėti, nu-

i Yellowstone Parką 
“pasikalbėjimą .su

• • •

Iš Sakalo knygos “VALENTINA

5

PER .TVORA
PASIŽVALGIUS

jo paties ir viso, ką jis mato, kad viskas čia 
vyksta lyg burtuose, kuriuose jis stebi pro stik
linį, slegiantį gaubtuvą. Ir paukštytė traliavo, 
ir kovas jau nuskrido, ir epušės lapai mirgulia
vo už kluono, ir buvo taip tylu ir ramu.

Už buldino krūmų buvo susilenkusi Valen
tina ir laistė gėles. Antanas, ją pastebėjęs, va
landėlę žiurėjo apstubęs, neišsiblaivęs. Stipriai, 
stipriai ranka suspaudė grubų stulpo viršų. Net 

Palik-

1 llu4

Kampinėje žolinės paveik- 
alyvų šakomis, o nuo pe- 
nulaužtų kiečių kvapas — 
būti pakabinta šluota mu

Stepping right out—and right stylish, too, by the 
club girls who designed and sewed these winning 
annual contest in connection with the International Live Stock show which 
was held in Chicago last week. Their costumes were approved by the 
stylist Jane Alden, who is shown in the center, wearing dinner gown. The 
girls are, from left to right: Gertrude Burbank of Dover, Massachusetts; 
Jean Wisecup of Oxford, Ohio; Hester Roberts of Lumber, North Carolina, 
and Mabel Tremper of Coldenham, New York.

Ūkininkaitės, 4-H klubų mergaitės, kurios dalyvavo šiomis 
dienomis Chicagos 
siuvosi tuos savo 
tos parodos. 4-H 
mosi ir lavinimosi

way—are these 4-H 
garments for theirJohn Becessi is pictured here with 

his wife in New York city as they 
arrived aboard the S. S. Siboney, 
from Lisbon, Portugal. Becessi, 
who writes under the pen name of 
“Hans Habe,” recently had the good 
fortune of escaping from a Nazi 
prison camp.

ji 
ji

pa- 
bu-

Iš 
petys,
tulpės 
išliejo 
turėjo

irštus.

NIEKO Antanas nerado sode, nieko nesusi- 
iko po klevu ir kieme, kur vaikščiojo baltas 
aidys su raudonais žandais, o patvartėje, pa- 
islėpusios nuo spindulių, stovėjo avys ir mie- 
uistai atrajavo. Kai kuri jų susimąsčiusi laižė 
pirusią, molinę sieną, kurioje širšės gręžė sau 
kvies. Saulės nuberti, epušės lapai šlameno 
iiapus kluono ir marguliavo, tarsi butų stikli- 
iai. Namuose buvo tylu. Ir nejauku darėsi 
įenam čia laukiant. Rodėsi, kad gyventojai 
įsislapstė kur nors dideliam, nūn apytuščiam 
luone ir pro plyšius stebėtų ateivį. Vienu tar
ti vaikinui šmėstelėjo, lyg už tų sunkių sienojų 
utų ne žmonės, o kokios dvasios, susibėgusios
i laukų, iš alkų, iš girių tankmės — jų buvo 
rigužėjęs pilnas kluonas, jos grūdosi prie kiek- 
ienos spragos ir stebėjosi, štai jų kuždesiai 
joj sušiurens kiė'me. Ne, tik višta sukurkė, 
rimerkta akim sekdama vanagėlį; rėkdamos
persekiojo kregždės.

Tada nuėjo į pirkią ir pabeldė į duris. Nie- 
as neatsiliepė. Atsidarė ir sustojo ant slenks- 
io. Viduje buvo pritemę. Pro audeklines už- 
olaidas sunkiai košėsi medaus spalvos reti spin- 
iiliai. Asla buvo šviežiai išbarstyta smėliu, 
iiriuo basos kojos buvo išmintos ligi stalo — 
ienų vienos pėdos, 
las buvo apkaišytas 
iaus sklido neseniai 
jn kur nors turėjo
Ims sulysti. Prieblanda ir tyla Antanui pri- 
įinė savo namus, tą laiką, kada sirgo mama: 
lojnet ir jis ir Onutė vaikščiojo ant galų pirš- 
į, bijojo šnekėtis ir nusigandę slankiojo palei 
žskleistus langus.

Dabar jis panoro žengti šituo geltonu, dar 
rėgnu smėliu, kaip juo braidydavo mažas bu
omas, semtis jo rieškučiomis ir sklaistyti pro 

Tačiau nedrįso paliesti švarios, rupe-
tingai nubarstytos aslos, tik galu bato įspaudė 
ymę prie slenksčio ir atsigręžė į lauką. Ko 
is dabar troško, jeigu nieko neras, — tai nueiti 
as bites, išsitiesti žolėje ir klausytis jų zųrzi- 
io viršuj galvos, klausytis kaip dūzgia jų avi
ai, pilni begalės skabrių darbininkių, pilni gi
os ir nesuprantamos šnekos.

Jis atsikėlė vartelius į sodą, bet pastebėjo 
itam pirkios gale darželį ir prisiartinęs atsir- 
mė į stulpą. Ilgus ir aštrius, kaip durklą, tiesė 
ilkdalgis savo lapus tarp kurių skleidėsi tam- 
iai mėlynas žiedas, žemai aplinkui šitą gėlę 
ilgo smulkios ir bailios saulutės — raudonos 
: baltos jos žėlė mažais kupsteliais, susispau- 
iksios viena prie kitos, tarpais susisiekdamos 
u plačiai atmerktomis, aksominėmis našlučių 
kimis: stebėjosi šitos akys ir juoda žeme, 
f obels šaka, ir raudonu čerpių stogų, ir debe- 
iu keliauninku ir neišmatuojama dangaus gel
te. Už buldino krūmo, kuris žydėjo taip bal
ai, tarsi butų apsivilkęs krikšto marškiniais, 
iuvo girdėti lygiais dužiais kažįcą dunksteliant 
- kaip ir vandenį kas sklunduriavo ir pilstė.

Iš šito pliuškavimo, iš šitų žydrai ir gelto
ji atvertų ir kvepiančių taurelių smelkėsi ra- 
aybė ir užmarštis. Buvo gera ir vieniša. Ir 
ielą apėmė sustingimas, visi daiktai mirgėjo 
kyse, nepaliesdami sąmonės. Ir darželio pi
ečiai, ir svirties viršūne ten pro medžius, ir 
ovaro aukštai iškeltos šakos nūn rodėsi kaž- 
:aip tolimos ir apkerėtos, keistoj šviesoj sken- 
linčios. Antanas jautė, kad tarp daiktų ir jo 
ielos nutruko ryšys, kad jo dvasioj jau neaL 
iepė nei gandro kalenimas, nei lėtai skrendąs 
lovas, nei bičių dūzgimas: visa tai gaudė ir 
nirgėjo pro jo akis, bet nesiekė jo
ii jis nuo pasaulio butų atskilęs, 
nitų sustojęs bėgti, o jį patį nuo 
lengęs didelis stiklinis vožtuvas,
mirguliavo įkaitęs oras viršum arimų.
Pagydo paukštytė, pragydo viena sau, jos gies
mė traliavo pro šalį, sklido graži ir laiminga, 
bet tokia svetima, atsimušąnti į sustingusią, už- 
mdariusią sielą. Ir susyk jo dvasioj tapo nei 

nei tai tuščia. Neaiškus skausmas, 
nusmelkė jį. Tyli kančią graužėsi 
kančia dėl to, kad nei daina nei 
prakalbinti jo, kad nėra ryšio tarp

suskaudo. Vėsus šiurpai perbėgo vaikiną, 
štytė čiulbėjo taip giedriai.

O ten buvo Valentina. Laistydama 
lengvėle slinko į dešinį šoną. Iš pradžių
vo matyti tik pro langelius buldino šakose, 
krūmų pasirodė jos alkūnė, sukrutėjo 
Lėtai ji pilstė vandenį, ir žemė aplinkui 
stiebą pajuosdavo. Jinai baigė kibirą, 
paskutinius lašus ir atsistojo. Galva jai
susvaigti: ji pridėjo ranką prie smilkinio, lyg 
save prisilaikydama, kad neparpultų. Saulė, pra
simušusi pro medžius, kaitino, ir žiedai buvo 
nuleipę. Valentinos plaukai, truputį pasipūtę, 
atrodė dar šviesesni, negu paprastai: tarsi į 
juos butų prisigėrę šitų kaitrių spindulių, ku
rie iš vidaus spindėtų. Jinai, apsivilkusi balta 
suknele, stovėjo visoj šitoj lapijoj ir žiurėjo į 
ežerą, žiurėjo nejudėdama, lyg ilsėtųsi po di
delio darbo ar butų pilna svarių minčių. Stai
ga ji neramiai krustelėjo ir apsidairė. Atsisu
kus žvelgė į avilius, į sodą — arti savęs jinai 
kažką bus pajutus. Vos pastebimas šešėlis, ne
jaukumas joje dumstelėjo: štai kas 
ar stovi, ar selina netoliese, kur nors 
už obels ar kriaušės.

Valentinos akys susimerkė. Ji 
savo svečią ir mostelėjo ranka.

— Tu atėjai? — tarė ji.
Ir nuraudo.
— Atsiprašau, ponas Antanai, — teisinosi 

sumišus, —aš pati nežinau, kaip čia pasidarė...
Bet jisai buvo laimingas. Ji turėjo apie 

jį galvoti, ji savo mintyse bus su juos šnekėju
si ir laikė jį namiškiu, savo šeimos nariu giliai 
širdyje. Tasai netikėtas “tu” jam kalbėjo apie 
Valentinos slepiamus mąstymus, apie tą pasau
lį, kurį kiekvienas žmogus nuo kitų gina ar tai 
ironijos, ar pašaipos, ar mandagumo, ar atka
klios tylos ir išsisukinėjimų skydu.

— Išvažiavo tėčiai? — klausė jisai.
— Viena likau namuose.
— Gi broliai, sesuo.
— Izabeliukė išvažiavo — su dūdomis iš

važiavo: per ašaras išsiprašė... Na, o Petras 
turi savo rūpesčių: rožę į atlapą, kepurę ant 
ausies...

— Dar kas 
vojų...

— Turiu du
— Na?
— Juozukas
— O, juodu
— Ir dar šitas.
Ji parodė į Tarzaną, kuris spraudėsi pro 

pinučius, gailiai unksdamas. Įsimalinęs nusi
purtė ir tingiai vėžliojo prie Valentinos, balta
kiuodamas į Antaną.

Pro vartelius su nauju kibiru įsirito Jokū
bas. Jis stabtelėjo, pamatęs svečią, ir iškišo 
visus dantis — miela jam buvo šypsotis. Ta
čiau susigėdo, kad gali būti negražu taip vai
pytis, smarkiai susičiaupė ir įsirėžęs tabalavo 
vandenį. Antanas jam pasakė labas, o jis čiupo 
kepurei už snapo, jį stuktelėjo aukštyn, sker
suodamas į Valentiną, kuri jam tarė:

— Užteks, Jokūbėli.
Vaikiščias apsilaižė: kaip dailiai čia jį pa

vadino.
— O kur Juozukas?
— Juozukas! Ogi anakur... matote, vage. 
beržu — pailso toliau eiti.
— Bėk pas jį. Tik nepalik vieno!
— Ne-e!
Ir jis nustraksėjo tiesiog per lyses, mataš

kuodamas skvernais ir atbrizgusiomis, ilgomis 
rankovėmis.

Valentina toliau laistė. Ji buvo priklau
pusi vienu keliu, ir tarp menčių jai buvo dabar 
įdubimas, ties kuriuo suknelė nežymiai prisi
plojo ir raukšlėjosi. Ant rankos, jai nutūpė 
skaidriai raudonas vabalas, išsipuošęs žaliais, 
žvilgančiais dryžiais. Jis rėpliojo, jieškojo pir
mutinėmis kojytėmis kelio ir kilnojo savo smai
lą, taip pat žalią nosiukę: jis turėjo jaustis kaip 
miške tarp medžių, štai jis ėmė burti pasku
tinėmis kojomis, sustingęs vietoje: įsipainiojo 
į plaukus rankoje ir negalėjo toliau repetoti.

Joan Beccessi, rašytojas, pa
bėgo iš nazių nelaisvių stovyk
los ir su žmona šiomis dieno
mis per Portugaliją atvyko į 
Ameriką.

Tarptautinėje Galvijų Parodoje. Jos pačios 
dėvėjamus rubus, kurie taip pat buvo dalis 
klubai yra ūkių jaunimo visapusio auklėji- 
organizacija.

rėžia
“nepripažinimus” 

dvylikai Amerikos 
kurie nuVa- 

pas Prez. 
pavergtai

degenera-

nors eina, 
už tvoros,

pastebėjo

išneš — moteriškam tiek pa-

sargus. Ir koki dar vyrai!

su Jokubu. 
tikrai atgins nuo visų priešų.

vidaus, tar- 
tarsi laikas 
daiktų butų 
Toliau ten 

Krūme

i sunku,
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ėlė negali

Valentina ramiai sekė jį.
— Tai ir pakliuvai, — tarė jinai.
Paėmė ir išpainiojo vabzdį. Užsidėjo ant 

piršto ir iškėlė:
— Na, skrisk.
Dryžuotasis pakėlė raudonus sparnus: po 

apačia jo turėta dar ir kitų, plonutėlių, 
matomų žėručių.

Ir nulėkė.
— Laimingos kelionės, — jį palydėjo 

lentina. • ■
Baigė laistyti ir susimąstė.
— Šiandie man gali būti blogiau, taip 

zapui.
Ir ji užgręžė šuniui ausį.
— Bitės rengįąsi spiesti, — ji kalbėjo.
— Nagi, parodykit — aš jas susemsiu.
— Nebūkit toks greitas: jos dar nelekia...

EKSTRA!
Įsigykit tuojau puikių Lietuviškų

per-

Va-

Tar-

(Bus daugiau)

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO

Keliolika puikių vaizdelių

6 už 35c.
(Galit siųsti pašto ženklais.

LAIŠKUČIŲ

prisiųsim maišytai

Paduokit savo adresų)

■ . ..............■ ■■........................... ' '' ’ ’• .................. i

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland,

BRANGMĘNYS
BRANGMENŲ PARDUOTUVĖ

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

G. L. Harding
j

7112 Lorain Avenue
WOodbine

E W E L E R

3072. (3)

Accordion Pamokos

TĖVYNĖS 
gelionis savo 
gerėjusi kad 
neturėdamas 
važiavo
ir turėjo 
viena meška”....

Bet tame pat puslapyje po
nas redaktorius iš peties 
neigdamas ir 
reikšdamas
Lietuvių veikėjų, 
žiavo į Washingtona 
Rooseveltą . j ieškoti 
Lietuvai užtarimo.

Jeigu prie tokios
cijos ponas Jurgelionis priėjo, 
privalėtų pats pažiūrėti kur jo 
protas ir razumas ir prisipažin
ti kad nėra tinkamas būti re
daktorium organo tokios orga
nizacijos kuriai Lietuvių tau
tos reikalai yra pirmoje vieto
je per virš 50 metų....

Supa Gaffta.
4/

A. BIMBA rašo: “Lenkai turi
Paderewski,
Bacevičių.” 
rewskis niekad
jo tautą Rusai

o Lietuviai turime
Tiesa, tik Pade- 

nesidžiaugė kad 
valdo.

profesinės są- 
netikėtai 
atiduota

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

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland
Phone HEnd. 6832

❖*i
f
J
i

■H4
❖

EVA’S I
DRY CLEANING j
Senas Drapanas padarom į 
kaip naujas, išvalom ir ❖ 
sutalsom.

^Paimam iš namų ir pristatom* 
gatavus atgal. ❖

t EVA PETRAITIS

fį
t 

6702 Superior Ave.
Telefonas: HEnderson 1919 *

Ohio

■to

GIVE A WEEKLY PASS FOR CHRISTMAS’

TARIAMOS 
jungos Lietuvoje 
“praturtėjo”: joms
visas šaulių Sąjungos turtas:
knygynai, salės, orkestrų in
strumentai, raštinių įrengimai. 
Gerai Lietuviai ir sako kad tos 
“propsinės” sąjungos tai “pro
fesionalių žulikų” bandos.

Po

ŠTAI PRAKTIŠKA DOVANA kurią įvertins koznas— 
savaitinis pasas, arba pundelis tikietų ant Cleveland
Railway linijų, išskyrus ekspresinę.

LIETUVIŲ penktakojų spau
da suskaitė kad caro Rusijoje 
(kurioje ir Lietuva buvo įker- 
gta) valdžia kiekvieno piliečio 
apšvietai išleisdavus 80 kapei
kų. Dabar gi Sovietų Rusijo
je (kurioje ir Lietuva vėl įker- 
gta) tam tikslui išleidžiama 
427 rubliai. Bet musų protė
viai sakydavo: pinigais mokslo 
neįpirksi. Caro Lietuvoje Lie
tuvis pilietis galėjo skaityt 
talikiškus, liaudininkiškus, 
socialistiškus laikraščius, 
vietinėje Lietuvoje jis
skaityti tik melagingą komu
nistų spaudą. Taigi prie caro 
už 80 kapeikų jis daugiau nau
dos gaudavo negu dabar gau
na už 127 rublius.

ka- 
net 
So- 
gali

KAUNO radiofono redakto
rius, Jonas Graičunas, pro ko
munistų cenzorių nosis dainuo
ja:

ŠIE SPECIALUS PASAI, geri savaitei Gruodžio 22 d., 
parsiduoda kasieriaus ofise (Mildand Bldg. Lobby) pir
madieni, Gruodžio 16, ir parsiduos per visų savaitę.

Ne sau arei dvarų hektarus, 
Ne sau miestus statei. . . .
Raudonarmiečiais ir komisa

rais apsėstas Lietuvis kaimie
tis ir miestetis Graičiunui čia 
nuo širdies pritaria.

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Rugine Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus,

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
sųlyg pareikalavimo.

iSF- VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lę atvirutę.

dabar
“liau- 
Drau- 
“liau-

LIETUVOJE policijos 
nėra. Jos vietoje veikia 
dies milicija”. Dienraštis 
gas sako, joje nėra nei
dies”, nei “milicijos”, nes tai 
paprastų chuliganų gauja, vis
ką plėšianti.

KOKS ten naujas poetas, L. 
Vainikonis, Rusų redaguoja
muose laikraščiuose Kaune ra
šo :

Plačioje tėvynėje 
Kiekvieną visą dieną 
Skaisčiau šviečia saulė.i

Jurgis 
kad tik ta 
tintų kaip 
Pavolgyje, 
m a badą,

■ duosnumas

Durnelis čia pastebi 
saulė taip nepakai- 
pakaįtino 
Rusijoj, 
kurį tik 
šiek-tiek

antį metą 
padaryda- 
Amerikos 
numaldė.

r t & '

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

Fluorescent Desk lem
pa tai dovana kurią 
bent kas įvertins.

Kas Sako Vyrai Nemoka Valgių

1941J
I

Elektriškas Šildy- 
is duoda patogiu ši

lumą maudynėje laike 
skutimosi iki fumasas 
dar neįkaitęs.

Antradienio vak. Gruod-Dec. 31,1940
I I F T 11 V 111 ę A L F I F Balius prasidės 8 vai. ir tęsis iki ??? 

w J t Įžanga 35c. prie durų ir taksai.

Gamint?

Vėl Vepsi
Subankrutijęs a d y o k atėlis, 

kuriam už jo darbelius reikėjo 
senai iš Clevelando išbėgti, o 
kad žmonės jį palieka ramybė
je, turėtų tylėti. Bet kur tau, 
ir jis ima spręsti klausimą ar 
turi teisę Lietuvos buvusios 
tautininkų valdžios nariai at
vykti Amerikon ir čia dirbti 
už Lietuvos laisvės atgavimą.

Jeigu tas bankrutas taip ne
apkenčia Lietuvos tautininkų 
tai lai džiaugiasi bolševikais, 
kurie dabar Lietuvą valdo: jie 
pagelbėjo prašalint tautininkų 
valdžią, kurios jis nekentė, ko 
dabar dar žmones mulkina va
žinėdamas neva kalbėt kad rei
kią Lietuvą gelbėt. Juk^ bol
ševikai pagelbėjo jam pašalin
ti tą nekenčiamą valdžią.

Jo vapsėjimas kam valia, o 
kam nevalia rūpintis Lietuvos 
laisvės atkovojimu parodo jo 
išmintį, kuri prilygsta deglo
sios supratimui apie astrono
miją. Tautininkai Lietuvą iš
kėlė, išgražino, praturtino, jie 
jos ateitimi ir privalo rūpintis 
daugiau negu tie kurie laukė 
ir norėjo kad kas nors Lietu
vą pagrobtų ir padarytų tauti
nei valdžiai galą.

žmogelis kalbėdamas apie ki
tų “griekus” privalėtų pirmiau 

^padaryti-užganą už’ savo;, 
žinantis.

LIETUVIŲ DARŽELIO 
SUSIRINKIMO NEBUS

Gruodžio mėnesį Liet. Kul
tūrinio Darželio Sąjungos su
sirinkimas nebus laikomas pas
kutinį pirmadienį, kaip priim
ta, delei švenčių.

Prie to, šį mėnesį draugijos 
perrenka savo atstovus, todėl 
ne visi nauji atstovai bus ži
nomi.

Susirinkimas bus laikomas 
Sausio mėnesį, kada bus ren
kama ir nauja Darželio Sąjun
gos valdyba. Apie susirinki
mo dieną bus pranešta.

Nauji atstovai ir senieji, at
eidami į pirmutinį 1941 metų 
susirinkimą privalo atnešti sa
vo draugijos mokestį, $2.00, į 
Darželio Sąjungą.

Jonas Brazauskas, 
C. L. K. D. Sąj. pirm.

V. Karo Departmentas 
dienomis vėl davė už-

•S.
šiomis
sakymų dvidešimčiai Ohio fir
mų.
mos

Jų tarpe yra kelios fir- 
Clevelande.

HIPPODROME

Trys Metai Kalėjimo už 
Nereikalingą Gaisro 

Alarmą
Tokią tai pabaudą uždėjo Munici

pal Judge Lewis Drucker tūlam 
Horace Willis, 45 m., nuo 2357 E. 
61ts St. už užsukimą ugniagesių 
alarmo bereikalingai. Willis buvo 
areštuotas prie Central Avenue ir 
E. 61st St. Judge Drucker uždėjo 
jam tokią bausmę patyręs kad Wil
lis jau tris kartus yra klastingai 
iššaukęs ugniagesius iš tos vietos.

Nekurie gal mano kad tokia bau
smė yra persunki už tą prasižengi
mą. Yra žmonių kurie mano kad 
bereikalingas ugniagesių alarmas 
yra tik šposas. Bet diduma Cleve- 
landiečių sutinka su teismu kad už
sukimas gaisro alarmo yra didelis 
nusižengimas.

Pats Willis gali padaryti sau pa
čiam blogo paveizdan jeigu užsideg
tų jo namai, o ugniagesiai yra be
reikalingai iššaukti į kitą vietą. Iki 
pribus ugniagesiai iš toliau, namas 
gali gerai apdegti.

Kadangi nuo nereikalingų alar- 
mų pasidaro nuostolių ir pavojų gy
vybei, tai klastingi alarmai priskai- 
toma prie sabotažo.

Kadangi dabar visa šalis prade
da saugotis nuo trukdytojų krašto 
apsaugos paruošimų, taigi ugniage
sių departmentas prisideda j pir- 
mutiniuosius kovojimui prieš penk- 
takolumnistus.

Coffee 
' Maker

Broiler-
Daugelis vyrų galėtų ir 
kitų norėtų valgį gaminti 
patys jei turėtų r 
sus kaip šitie.

prietai-

Mixer-Blender
Su šiuo bent vyras 
gaus reputacijų ge
ro maišytojo.

Electric
Alarm Clock

A

WETHERED’S
GEROS RŪŠIES DUONA 
PYRAGAI, PYRAGAIČIAI 

7022 Superior Ave.
Phone HEnd.

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 

John Schweizer, Prop.

5325-27 
Prie E.

i i

SUPERIOR AVENUE 
55th St.

ENdicott 8908
(14)

LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS

JOSEPHINE PERPAR 
and Daughter

Moteriškų ir Kūdikiams 
Reikmenų Parduotuvė

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

Moterims Kojinės. (51)
5810 Superior Ave.

GERIAUSI LINKĖJIMAI

G. MAJOR

Dirbtuves Išpardavimas
MEGSTINIŲ DALYKŲ TĘSIASI 

Didesnės ir Geresnės Vertybės
Dykai automobiliams pasistatymas prieš Kalėdas

Atdara trečiadienio ir penktadienio vakarais iki 8:30 vai. 
šeštadieniais iki 5 vai. Kitais vakarais iki 6 vai.

STONE KNIT MILLS
7500 STANTON AVENUE

Už E. 79th St. tarp Quincy-Woodland

• ŽMOGUS kuris ant žemės 
sveria 150 svarų, apskaičiuoja
ma kad ant saulės paviršio bū
damas svertų 27 kartus tiek.

• Iš VIENO svaro arbatd 
lapelių galima gauti nuo 1,3 
iki 200 puodukų gana stiprioĮ 
arbatos.

“Tin Pan Alley”
Romantingas, juokingas ir pilnas 

ainų veikalas, “Tin Pan Alley”, 
pratęsiama Hippodrome Theatre 
dar vienai savaitei laiko, pradedant 
šeštadieniu, Gruodžio 14.

Toje filmoje vaidina žymiausias 
roles Alice Faye ir Betty Grable, 
prie jų vyriškas svarbesnes roles 
turi Jack Oakie ir John Payne, su 
eile kitų gabių pagelbininkų.

Sekantis veikalas po šito, Hippo
drome bus “You’ll Find Out”. Ja
me vaidina Kay Kyser ir jo muzi
kantų orkestras, prie to Peter Lor
re, Boris Karloff ir Bela Dlugosi.

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

PLUMBING 
SUPPLIES

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass
Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

GERAI ŽINOMA 
VIETA

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

Frank

6401
HE. 0465

Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

J

Vaistinės Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

•oav Jmo *
a-iojg oisnjĄĮ ipaopj

•nuiSid *sonu g/, jąj OS 
•SBunAupjudsI anoicihodov 
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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 S

GROSERĮAJ, SALDAINĖS 
CIGARAI, < it lt.

1370 East 66th St.

DRESS SUIT
RENTAL CO.

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

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The Old Arcade
Elecatorius į antrą aukštą.

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

EDWARD WEY
Watchmaker — Jeweler

Ekspertiškas taisymas visokių 
brangmenų išdirbinių.

10005 DENISON AVE.

WADE PARK
MEAT MARKET

Fresh and Smoked Meats
FRUITS & VEGETABLES

Fancy Groceries
Visokios mėsos švenėms ir 

kasdieniniam reikalui.
6612 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta

MUSŲ KAINOS
JUMS PATIKS

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

D. D. Haskell
JEWELER
Addison Road 

Kampas Wade Park Ave.
ENdicott 2696 Cleveland

I

Waffle-Baker

dar-
Šis pagelbės dau
geliui išeit ’ 
bą rytais laiku.

ABUDU
PERKASI SAVO DRABUŽIUS
IŠ SENOS RICHMAN ĮSTAIGOS

RICHMAN BROTHERS
736 Euclid Avenue

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and

PLUMBERS’ SUPPLIES

SPECIAL!
STUDENT SIUTAI
Gražių stilių $ J g.95

Ekstra Kelinės $3.95

Didžiausias pasirinkimas mieste

KELINĖS ir SLACKS 
$2-75 iki $g

SIUTAI • OVERKOTAI • TUX SU DRESS VEST
Visi yra pasiūti Garsios Richman šeimos, betgi poS2280

Formal Cleaners Inc
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ

Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pro
statom gatavų atgal. 

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

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

SKALBYKLA - LAUNDRY
PILNAS SKALBIMO PATARNAVIMAS

Kainos pas mus visai prieinamos, darbas greitas 
ir atsakantis.

Lietuvių kaimynystėje.

ADDISON-SUPERIOR LAUNDRY
1313 Addison Road

■'X,

GERAS VYNAS ŠVENTĖMS
Importuotas ir Vietinis

VYNAS — ŠAMPANAI VERMOUTHS 
GINGER ALE — ALUS ir MIŠINIAI

WINE SHOPPE
10204 Superior Ave. GArfield 8353

VISOKIA MĖSA ŠVENTĖMS
PORK LOIN ROAST
WHOLE SHOULDER
CENTER
SMOKED
GROUND

i2y2C
13%c

CUT PORK CHOPS .....................  23c
HAMS ......................... ...... 13%c

ROUND STEAK .........................  25c
DIDELĖS SŪDYTOS SILKĖS

ADDISON FOOD MARKET
7400 Wade Park Avenue

'T'ėmykit musų Kalėdinius Specials

DELLA C. JAKUBS
J (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) j 
[ REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 1 
[ Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. į

LITHUANIAN FUNERAL HOME J 
t 6621 Edna Avenue ENd. 1763 I

MCALLISTER SALES

Didžiausias Pasirinkimas Elektriškų Padargų 
įvairių Namams Baldų ir šiaip reikmenų

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

Lietuviams patogi vieta.

7800 Superior Avenue HEnderson 7666

RICHMAN 
BROTHERS

TĖVAS IR SŪNŪS

Prospect kampas Ontario 
5716 Broadway

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namu reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.

6401-5 Superior Ave. ENdicott 1695

Kalėdų Dovanos
Specialiai šią savaitę

MOTERIMS ŠILKINIAI HOUSECOATS
1.95 IR AUKŠČIAU

GRDINA BRIDAL SHOPPE
Bridal and Beauty Shop

6111 St. Clair Ave. HEnd. 6800
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LIETUVOS PAVEIKSLAI 
SLA. 354 kp. rengia rodymą 
jetuvos judomų paveikslų, kil
nos rodys J. Januškevičius, 
jveikslai įdomus, ir gal tai 
ns paskutinis atsilankymas, 
pdymas bus šeštadienio vak., 
ruodžio 14, nuo 7:30 v. vak., 
i-. Petro parapijos salėje.

Komisija.
198 kp. susirinkimeSLA.

ruodžio 8 d. išrinko į valdy- 
į 1941 metams šiuos: 
inkų — tikrą Lietuvį darbuo
jas B. Yarašius; jo padėjė- 
įs N. Trumpickas; užrašų 
. T. Neverauskas; f in. rašt. 
ellie Kupris; iždininku — F. 
inkauskis; iždo globėjais M. 
oška ir Papeika; tvarkdariu 
Milickas.

pirmi-

r.

Gruodžio 4 d. gudrus sukčiai 
išviliojo iš našlės, Elizabeth B. 
Smith, $3,716, kuriuos ji per 
savo paikumą išėmus iš banko 
padavė j dviejų 
kas. Du vyrai 
įkalbėjo buk jos 
vienam jų daug 
atgal, todėl jie atėję atsilygin
ti, duos jai dolarį už dolarį jei
gu ji parodys kiek ji turi pi
nigų. Ji parnešė pinigus iš 
banko ir padavė jiems skaity
ti. Vienas neva perskaitęs pi
nigus ir sudėjęs atgal į jos 
mašną, atidavė jai atgal, pasa
kydamas kad jie sugryš ir .at
neš jai tiek pinigų. Kai jie iš
ėjo ir ji jų daugiau nesulaukė, 
pažiurėjus į mašną rado tiktai 
pundą popierų.

Nepiliečiai kurie dar neuž- 
siregistravot, skubėkit, nelau
kit paskutinės dienos. Pasku
tinė registravimosi diena yra 
Gruodžio 26. Po to pateksit į 
bėdą. Kalnas.

apgavikų ran- 
pas ją atėję 
vyras padaręs 
gero 25 metai

IŠDIRBAME ACCORDIONS

Naujausių stilių 
nuo $50.00 aukštyn

JOHN MIKUS
6607 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

SUPERIOR
CUT RATE HARDWARE

6412 Superior Avenue
Geriausia vieta ir prieinamos kainos pirkti 

VISOKIUS GELEŽINIUS PADARGUS — NAMAMS 
REIKMENIS IR INDUS

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

MAX LEV, Savininkas
Telefonas HEnd. 0833

I

i
Į 
i
į

DIRVA
Į

PAJIEŠKOJIMAI •y

Co.

gyveno

8809 Superior Ave.

apie

Lietuvių kaimynystėje.

A. NUNN

Jis

Ro
jam

Stilium
STILIUM

Lebkuchen 
Anis Drops 

Hutzelbrot 
vaisių ir tt.

Lietuvos Konsulatas
30 North LaSalle St. 

Chicago, Illinois.

■ v

IS

Jieškomi asmenys arba 
juos žinantieji labai prašomi 
tuojau atsiliepti. Reikalas yra 
skubus.

KARGER’S 
BAKERY 

9022 Superior Ave.

HENNINGER’S
Užlaikom pilniausi pasirinkimų 
šventieji ir kt. Paveikslai 
Gryželių, Stovylėlių, Rąžančių 
Kalėdinių Sveikinimo Kortelių 

Ateikit anksti pasirinkti Dova
nas, kurios labai tinkamos.

1513 East 55th St.
HEnd. 3332

okupuotos Lietuvos 
sveimose valstybėse 

Nepriklaus. Lietu- 
sekančių 
asmenų:

ir NAUDINGOS

KAINOS

5
Jus tikrai suteiksi! pasitenkinimo kiekvienam!

PRITAIKYTOS JŪSŲ KIŠENIUI

reikia teisingo

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 rytų ištisus me-

Daug yra vyrų, kaip 
moterų, kurie gerai įver
tina gerų kavų — jie bus 
patenkinti turėdami šitokį 
kavos gamintojų, Electric 
Coffee-maker.

Elektriškas Roaster patenkins 
šeimininkę — motinų, žmonų, 
seserį ar tetų—jis suteiks sma
gumą valgių gaminime nauju, 
lengvu, taupiu, geresniu budu.

GRAŽIOS . . .
PATVARIOS . .

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street

KALĖDŲ PYRAGAI
Iškepti Europinio Kepėjo 

Europiniu
EUROPINIU

Springerle
Pcppernuesse
Fruitcakes

daryta iš rugių,
Lietuvė Patarnautoja jums 

nūelai patarnaus

FRANCES GRDANEC
Lingerie - Hosiery 

Greeting Cards

Iš Rusų 
pabėgę ir 
apsigyv.enę 
vos piliečiai j ieško
giminių ar pažystamų
Antanavičius, Jonas,

Brooklyn, N. Y., turėjo alinę.
Babilius, Juozas, iš Stirbaičių 

k., Gaurės vals.
Balkus, Andrius Jonas, iš Ge- 

nionių k., Trakų ap. Pasku
tiniu laiku gyveno Chicagoj. 

Bingelienė - čiuoderytė, gyveno 
New Yorke.

Jacikevičius, Izidorius, sūnūs 
Antano, iš Barsukinės km. 
Tauragės ap. Gyveno Water
bury, Conn.

Klimaitis, Kazys, gyvena Chi
cagoj e.

Kubekaitė, iš Jurgionių km., 
Trakų apsk.

Kvederaitė Juzė, iš Skaisgirio 
vai., Šiaulių ap. Pavardė po 
vyru nežinoma.

Malinauskaitė Ona, iš Smalių 
k., Joniškio v. Vyro pavar
dė nežinoma. Gyvena Chi
cago Heights, Ill.

Mikalauskas, Dr. Ant., gyve
nęs Klaipėdoj, Berline, Kau
ne. Amerikon atvyko prieš 
metus.

Radžiūnas, Kostas (Gust 
gers), gyvena Chicagoj. 
yra laiškas iš Berlino.

laukia “LABAI
kito krašto ml
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BASEMENT

Nežinot Ką Jam Duoti Dovanu? 
Pažamas Tikrai Naudinga Dovana
VYRAMS “SA-VON ” BROADCLOTH PAŽAMOS

Išimtinai tiktai pas mus Clevelande!
Geros rūšies broadcloth pažamos.... atlapu kalnierium, užsi
maunamos per galvą, arba susegamos priešakyje kaip žiponai.
Naujų gražių marginių. Pilnos valdžios standarto mieros di
dumai B, C arba D. Taipgi flannelettes!

Vyry. “Super Sa-Von” Pažamos
1.39

2 už 2.70 
Ekstra puikios rūšies. Gražių, skaidrių 
marginių! Užsimaunami per galvą, arba 
susegami. Mieros A, B, C arba D.

Vyry

Naujos 
žarnos!
dragonu. 
ros A, B, C, D.

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

Nors jie gyvena už mylių skersai miestą, seneliai, 
tetos ir dėdės lošia žymią rolę jaunamečių gyveni- 
nime, kuriuos jie tankiai pakalbina talefonu. Te
lefonas padaro toli esančius asmenis įdomiais, ir su
teikia daug kitų malonumų jauniems Amerikonams, 
u J su vaikai
Užsisakykit sau į namus telefoną dabar, 
eina mažiau

yra verti turėti telefono patogumus. 
Jis atsi-

negu dešimtuką j dieną.

Satinu Apvestos Pažamos
1.95

satinu apvedžiotos broadcloth pa- 
Taipgi Rusiško styliaus su išsiūtu

Visokių mėgiamų spalvų. Mie-

arba duokit jam Kaklaraištį

TUNE IN "The Telephone Hour" Every Monday 8 P.M. WTAM, WLW and WbPD

Pasirinkit Savo Dovanas

VYRAMS GRAŽUS RANKU DARBO KAKLARAIŠČIAI
<L-

Didžiausia daugybė puikių, gražių marginių. .. .tarp jų dry-v jg f|f|
žiuotos, figūruotos, satino bryžių ir kitokių medegų ir pavida- Įį7 S į
lų kaklaraiščiai! Daugybė įvairiausių populiarių naujų spal-^Jp t JL
vų. Visos su vilnoniais pamušalais!

Vyrų Rankų Darbo Kaklaraiščiai

Daug aukštesnės kainos vertės! 100% 
vilnos pamušalu! Puikių spalvų ir vi
sokiausių margini!

Vyrų Rankų Darbo Kaklaraiščiai
69c8 už $2

Vertos daug daugiau! Tarp jų yra Mac- 
clesfields, Spitafields, rayon satino bro
cades, satino bryžiuotos ir daug kitokių. 
Vėliausių spalvų! 100% vilnos vidus.

Apsiaustai
VYRAMS 100 VILNOS

Labai Reikalingi

DAUG AUKŠTESNĖS KAINOS VERTYBĖS ,
Puikios rūšies grynos vilnos flaneliniai naminiai apsiaustai.... 
visi gero darbo ir pilno reikalingo ilgmo! Spalvos navy, ma
roon, arba žalios. Mieros visokių didumų, mažiems, vidutiniams 
ir dideliems vyrams.

VYRŲ RAYON JACQUARD 
APSIAUSTAI (ROBES)

6.99
Puošnus rayon jacquard pamušalu ap
siaustai įvairiose mėgiamose spalvose ir 
marginiuose! Mieros dideliems, viduti
niams ir mažiems ryvams.

FLANNEL APSIAUSTAI
99

VYRU "BEACON” BLANKET 
APSIAUSTAI (ROBES)

3
Gero darbo. Visokių pageidaujamų spal
vų kombinacijų. Mieros mažiems ,vidu
tiniams ir dideliems vyrams.

The May Company—Basement

.--- ........

ZlecbujcaL

Kiekvienam
laiko kiekvienų dienų—Elek
triškas Laikrodis bus nuola
tinis priminimas apie jūsų 
gera sumanumų.
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CLEVELAND^! ATEINA DARBYME
TĖ IR GERI LAIKAI

1 aip skelbia Amerikos Dalykų Žinovas

Pulk. Leonard P. Ayers, vy-1 
riausias statistikų vedėjas prie j 
S. V. Karo Departmento, par
vykęs į Clevelandą, Gruodžio 
10 d. kalbėdamas Clevelando 
Prekybos Rūmų pietuose, nu
rodė kad bėgyje sekančių dvie
jų metų Amerikoje darbai eis 
smarkiai, industrijos pakils, ir 
bus daug darbo, šalies gink
lavimui paskirtų bilijonų dola- 
rių paleidimas 
dins visą šalį, 
mas labiausia 
metais ir tęsis per porą metų.

į darbą išju- 
Tas darbingu- 
prasidės 1941

Daugiausia gerovės pajus 
plieno centrai kaip Clevelan- 
das, kurie randasi prie Didžių
jų Ežerų ir kuriuose išdirba
ma karo reikmenus.

Darbų turės didžiosios ir ma- 
žesnėsės industrijos, bet, sako 
jis, kartu pradės kilti ir pra
gyvenimo kainos.

Del užsidarymo rinkų su ki
tomis šalimis del karo, ūkinin
kų gyvenimas daug negalės pa- 
gerėt, tik tiek kiek padidės su
naudojimas Amerikos miestuo
se, darbams einant gerai.

NAUJŲ METŲ PASI-į Skautų Vyčių Būrelis
TIKIMO BALIUS
GRUODŽIO 31

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

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

Tą nakti bus gražus 
metų pastikimo programas 
duodama įvairios dovanos.

1941
ir

ŽIŪRĮS NUŠOVĖ BRIEDĮ
P. J. žiuris, Dr. J. T. Vit- 

----- kus-, Jonas A’.MŲJiig-hter ir ki
ti Clevelandiečiai buvo išva
žiavę į Pennsylvanijos kalnus 
apie Marysville medžioti.

žiuris nusišovęs persivežė 
120 svarų kalnų ožį-briedį.

Pasakoja ten buvo užklupę 
labai šalti orai.

Ką kiti nušovė ar ne, nete
ko patirti.

Religiškos Filmos
Naujos parapijos klebonas 

Kun. Angelaitis surengė reli
giškų filmų rodymą, kurios 
yra Angliškai kalbančios, per- 
stato keletą paskirų dalykų, 
dramatizavimas mišių, popie
žiaus koronacija, ir ‘Parapijos 
gyvenimas’.

Bus du rodymai: pirmas, 5 
vai., po pietų, naujos parapi
jos salėje; antras nuo 7:30 v. 
vakare Lietuvių salėje.

Vietoje įžangos 
bus priimama aukos 25c 
suagusių, 10c nuo vaikų.

Filmų rodymas atsibus 
madieni, Gruodžio 15.

mokesties
nuo

sek-

Lie-
Są- 
die-

vėl Sukruto
Gruodžio 8 d., sekmadienį, 

įvyko Dr. Vinco 
Skautų Vyčių būrelio susirin
kimas.

Atgaivinimui būrelio veiki
mo išrinkta nauja būrelio va
dovybė :

Būrelio Vadu — Sk. vyr. 
sklt. Juozas Racyla;

Pavaduotoju — Sk.
Vaclovas Jurgelis;

Iždininku — Sk. Vyt.
Jurgis Mačys;

Iždo globėjais 
vyr. sklt. Jonas 
kand. Vaclovas !

Naujoji vadovybė 
skautai pasižadėjo 
daug kuo pasidarbuoti 
skautiškame, tiek ir 
kame darbe.

MIRIMAI
ANTANAS KERŠIS

Sekmadienį, Gruodžio 8 
mirė Antanas Keršis, 68 metų 
amžiaus, Adv. P. J. Keršio bro
lis. Velionis paliko žmoną, Mo
niką, dukterį Aldoną ir sūnų 
Algirdą. Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų.

Iš Lietuvos paėjo Arčiunų 
k., Daugų par., Trakų apskr.

Palaidotas trečiadienį.
Reiškiame Adv. Keršiui 

velionies šeimai užuojautą 
šioje liūdnoje valandoje.

<1.,

ir 
j U

Automobilių Nelaimėse 
Žūsta Daugiau negu 

Karo Lauke
Mirtys nuo nelaimių su au

tomobiliais šioje šalyje viršija 
užmušimus Amerikos karuose 
dalyvavusių vyrų skaičių. Be-

LITHUANIAN LITERARY
IRENDS

The Short Story and 
the Novel

Continued From a Previous

HOW AND WHY?

■

Didelis Išpardavimas

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

holi 
and med 
amongst 

things a

Member Federal Peposit Insurance Corporation

O-

48 CONVENIENT 
NEIGHBORHOOD 

BANKS TO 

SERVE YOU

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, oili

no cost to themselves and bo ų 
ed to a little fun and amusem 
Well, sir, seeing how the subsc 
ers of į newspaper are similar 
its maintenance just as emplo? 
are to a company the ~ — 
of the Dirva utilizes 
week as a good time 
to promote “good-will’ 
life lines.

That probably makes 
clearer to you so don’t get" 
idea that Dirva is going to “fie 
you into or out of something 
just treat yourself to an evei 
of entertainment, dancing, socij 
ing and having one of the ni' 
New Year's Eves you ever s> 
at Dirva’s expense. Don’t f0 
you may walk off with a gr 
prize on top of it all. Better m 
your reservations in the form 
purchasing a ticket right now!

Several issues ago we were mak
ing mention of the coming of that 
“grand ‘n 1 glorious” Dirva’s Now 

j Year Eve Party. In mention the 
i various features, we told of how 
į it’s an annual affair that is always 
I well attended and well appreciated, 
j How the prizes are always many 
I and not of the cheap variety. Also, 
we didn’t neglect to say that the 
admission is free to one Dirva 
subscriber, renewing his or her sub
scription and the others can be 
obtained for a small amount.

Since having mentioned all these 
things the thought occurred to me 
that a lot of people probably won
der how and why Dirva does or can 
do this. — Well it’s no secret — 
Subscribers to a newspaper are like 
employees in a shop, they must be 
given a chance to get-to-gether, at

ever Krėvė portrays the present, 
he is a splendid realist, capable of 
noticing and recording every detail. 
But, whenever he turns to the past, 
to become a romanticist. His 
poems... short stories... and so they 
can be called, “Dainavos senų žmo
nių padavimai”, are steeped in, sa
turated with, romanticism. The her
oic spirit of freedom and expansion, 
motifs of romantic love, heathen 
picturesqueness... these are the var
ious characteristics which make the 
work of Krėvė romantic.

Krėvė is a synthesis!. He pro
duced a true synthesis of Lithuan
ian culture in his writings. Krėvė 
followed the various cultural stages 
from the beginning of the Lithuan
ian state to the state’s contempor
ary life . . . primitive culture, hea
then culture, and the struggle be
tween the heathen and Christian 
cultures (in his novel Skirgaila), 
the triumph of Christian culture 
(in Likimo Keliais), and, finally, 
he has written of Lithuania’s cul
tural and historical life.

Krėvė is also an analyst. He stu
dies the imperfections in life in 
the light of reality but, as an ar
tist, he draws no conclusions and 
refrains from moralizing. He cre
ates a picture or a characterization 
but no dogmatic thought. More
over, Krėvė creates a form a style; 
his sentences and his syntax are 
original, Lithuanian “Dzukish”, rich 
and lively.

Krėvė thus distinguishes himself 
as one of the post-war writers who 
concerned himself deeply with Lith
uanian literature, worked for it, 
and gave it most. He fostered the 
evolution of national consciousness 
sincerely and activelv; he served 
as an example of true Lithuanian 
style. (To be continued)

Issue
The short story had matured for 

a long time before it had become 
fully developed. The short stories 
of Gaidamavičius, for instance, had 
already begun to appear in the 
“Varpas” but they were still weak 
and undeveloped as literature. The 
real foundations for the short story 

I were not laid before the appearance 
■ of those by žemaitė and Lazdynų 
Pelėda. Žemaitė, with her beauti
ful style, with her genuine pictures 
of rural living conditions, and with 
her honestly portrayed rural char
acters, established the beginning of 
the short story. Lazdynų Pelėda, 
having lived through a deep per
sonai tragedy, tinted her 
subjectively. Just as 
stories are objective and 
those of Lazdynų Pelėda 
jcctive and psychological. 
Žemaitė is outstanding 
truly Lithuanian style, 
Pelėda, having lived through a deep 
personal tragedy, tinted her stories 
subjectively.

Just as Žemaitė is outstanding for 
her truly Lithuanian style, Lazdynų 
Pelėda ir outstanding for the ex*- 
pression of her emotional experien
ces.

Lazdynų Pelėda’s ‘Sugriautas Gy
venimas’, ‘Klajūnas’, anil ‘Klaida’, a 
novel, express things which show 
the tragic personality of the writ
er. Not only does she show the 
tragedy in her own life but she 
also points out the tragedy in the 
lives of the aLithuanian people... of 
the intelligentsia, of the peasants, 
and of those who had strayed on 
evil, foreign roads. She guides the 
reader along moral and patriotic 
paths but she does it in such a way 
that the reader does not feel him
self being ted and allows himself 
easily to foil under the influence 
of the writer.

Šatrijos Ragana, Bitė, continued 
with the cultivation of the newly 
begun short story. However the 
short story [really flourished only 
after the Awrld War when social 
and psychological as well as na
tional motifs were expressed in 
Lithuanian fiction. The innovators 
of the newA short story are V. 
Krėvė and Vienuolis.

V. Krėvė, upon his return 
Russia, immediately gathered 
uania’s literary lights about 
and brought about a new literary 
movement. “Skaitymai”, a journal 
which he edited, accomplished a 
great deal in the development of 
Lithuanian literature.

The short' stories of Krėvė are 
printed under the name of “Šiau
dinėj Pastogėj” (Under the Straw 
Roof), and, since they had originat
ed in the soil of the Dzūkai region, 
they are short stories of a realis
tic and psychological nature. The 
characters are primitive pantheists 
of pagan spirit, drunken “sinners”, 
uncivilized “Dzūkeliai”’ ... but, on 
the other hand, they have deep, in
born moral standards and are un
spoiled primitives. The short stor
ies present true pictures of the Dzū
kai since realism is the prime char
acteristic in Krėvė’s writing. When-

KALĖDINIŲ DO Vstories 
Žemaitė’s 
realistic, 
are sub- 
Just as 

for her 
Lazdynų

NORĖDAMI SUTAUPYTI ATEIKIT Į
Šamo Jewelry Krautuvę 

Plačiausias rinkinis 
RANKINIU LAIKRODĖLIŲ • ž 

• SILVER STALINIŲ SETŲ 
ir daug kitokių graždaikcių 

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

Kudirkos'£yJe vls0 karų kokiuose Ame
rika dalyvavo, pradedant nuo 
Revoliucinio karo, 1812 m. ka
ro, Meksikos karo, Civilinio ka
ro, Ispanų-Amerikos karo, ir 
Pasaulinio karo — Amerikonų 
užmušta arba mirė nuo žaizdų 
viso 244,357.

Regyje praėjusiu 15 metų— 
tokiame periode kiek maždaug 
išviso tęsėsi tie didieji karai— 
automobilių nelaimėse Ameri
koje užmušta ir mirė nuo žai
zdų 325,000.

Pereitais metais iš tų kurie 
užmušti automobiliu .nelaimė
se, 6,250 buvo vaikai tarp 5 
ir 14 metų amžiaus.

žiemai atėjus, vaikai prade
da žaisti su rogutėmis, ir to
kiu budo daugelis patenka po 
automobiliais.

Tokių užmušimų pasitaiko ir 
Clevelande. Automobilistai ra
ginami būti atsargus važiuo
jant gatvėse kur vaikai žai
džia, o tėvai privalo prižiūrėti 
kad vaikai nežaistų pavojingo
se vietose.

psklt.

psklt.

vyt.-- Sk.
Petrauskas, 

Zambliauskas. 
ir visi 
ateityje 

tiek 
Lietu viš- 
Skautas.

DR. VITKUS PRIE 
DRAFT BOARD

Dr. Jonas T. Vitkus paskir
tas Suv. Valstijų kariuomenės 
kareivių sveikatos patikrinimo 
tarybos daktaru, prie Board 
of Examiner's.

1940' 
nite, 
have

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

r a
The Personal checking account you've wanted!

LANKĖSI DR. KAMESIS
Buvęs Clevelandietis Dr.

J. Kamesis-Kamm, Leitenantas 
S. V. kariuomenėje, gavęs ato
stogas, pereitą savaitę atlankė 
su visa šeima savo uošvius F. 
Samuolius, 618 E. 107 st. Pa
viešėję jie išvažiavo atgal į 
Fort Knox, ir su savim išsive
žė ponią Oną Samuolienę po
rai mėnesių į šiltus kraštus.

Iš Perry, Ohio, lankėsi A. 
Gaižutis su žmona. Apsilankė 
Dirvos redakcijoje, užsimokėjo 
savo prenumeratą. Kartu su 
jais lankėsi Gaižutienės brolis 
Povilas Gudis.

J.

SERGA BANEVIČIUS
Juozas Danevičius, bijnierius 

Lorain, Ohio, Brown Derby 
Nite Club savininkas, susirgo, 
nuvežtas ligoninėn.

Danevičius yra Dirvos pre
numeratorius, geras rėmėjas, 
ir Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Buto narys.

Linkėtina jam greitai 
taisyti.

pasi-

į dar-
3,699

©PER Lapkričio mėn. 
bus Clevelande paimta 
darbininku daugiau.

©PIENO kaina Clevelande 
nuo Gruodžio 11 d. pakelta lc 
kvortai.

from 
Lith- 

him

the men back of the or- 
and we are very confi- 
it can he done, 
un in Club activities 
few weeks due to

Things 
for 
the 
af- 
dig

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

For full details, ask at any Cleveland Trust Bank
Deposit by mail, too

k

OVER 100
BANK SERVICES FOR

BUSINESS ANO

PERSONAL NEEDS Cleveland 
Crust Company

©BETTY PUZIN AITĖ, Lie
tuvaitė, sekmadienį gatvėje ta
po sunkiai automobilio sužeis- 

Nuvežta ligoninėn.
nelaimėse 
užmušta

ta.
Automobilių 

šiol Clevelande 
asmenų.

©GRUODŽIO
savimas
kyklcms operuoti 4-mill pinigų.

KALĖDOMS
as

REIKMENYS
iki

110

20 d. bus 
skyrimui miesto

bai
rn o-

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, daro gera bi- 
znį, randasi teatro budinke. 
Garantuojama $90 savaitinio 
pelno. Parsiduoda pigiai, nėra 
kompeticijos. Kreiptis tik 2

DARŽELIO PIKNIKUI
DIENA PAIMTA

šiuomi pranešame kad 
tuvių Kultūrinio Darželio 
jungos 1941 metų piknikui
na paimta Birželio 22. Kitos 
draugijos prašomos įsitėmyt1 4. . . ub™™—™
šia dieną ir pritaikyt savo pik- iki 3 po pietų. 12711 Miles av. 
nikus. Komisija. Važiuot Broadway karu. (1)

8 Dead, 8 Injured, in Airliner Crash

Daylight view of the wreckage of the airliner which crashed near 
Chicago’s airport, taking a toll of eight lives and injuring eight persons, 
some critically. The ship lost headway as it was gliding in to its landing, 
stalled, fell, crashed into a house, a garage and an electric power line, 
and then crashed its 12 tons to the ground.

Pereitą savaitę dienos metu, prie Chicago® lėktuvų stoties 
už namo užkliuvęs .sudužo lėktuvas su pasažieriais iš Clevelan
do, astuoni buvo užmušti, tarp jų keli žymus Clevelando pilie
čiai. Iki šiol iš sužeistų toje nelaimėje mirė dar du.

CLUE MEETS GN MONDAY NITE 
DECEMBER 16th

All meetings for the year 
will be wound up on Monday 
December 16th. We hope to
a good big attendance at this meet
ing. The present officers will give 
a resume of the Club’s activities 
for the year.

From all outward appearances it 
might look that it was a dull 
year, but as they would say: “let’s 
look at the record”, then we find 
it was one of the best year’s the 
Club has had since being organiz
ed.

We’re out to make 1941 a still 
bigger year than 1940. It’s going 
to be a big- task but we know the 
ability of 
canization

,dent that 
will slow 
the next
holiday season, but immediately 
ter, the members are going to 
into some real work, nutting over 
the National Lithuanian Bowling 
tournament, that is to be held here 
at the Coventry Recreation Center 
Alleys. Interest in bowline is in
creasing year after year and we’re 
out to make the National tourney 
an outstanding one.

Basket Ball Team Playing 50—50 
ball. In the first two league games 
played this season, the team drop- 
ned the first one by the score of 

and in their second game 
the score of their opponents 

The pames are nlayed in 
Clair Recreation Center 

Three
games

Lietuviška Didele Išdirbyste pBs
■taws'!

iMAtrir.ę

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

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. 
~diiiiiiiiimmiinniii9iiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiHiiii!iiimiioiiiimiiii8i!miiiiiiiiii
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35—24. 
doubled
40—20. 
the St 
each Wednesday nite, 
teresting and exciting 
scheduled with the first one 
ginning at 
DEC. 18th 
PLAY AT 
WE NEED 
SUPPORT! 
negligible sum of 10c.

29c. 7c

4.95
97c 97c

on 
in- 
are 
be-

7:15 p.m. ON WED.. 
THE LITHUANIANS 

7:15. BE THERE — 
YOUR ROOTING AND 

The admission is the

DUOKIT JAM

Visų

i

j

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais

KELINĖS
Pasirėdymui arba darbui, didelį 

pasirinkimas visokių stilių- 
$1.45 iki $4.85

7010 Superior Ave

kurios jums patiks. Prie žemų kainų dar mes 
DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Qy K A S

Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Kalėdų Eglaičių šviesos
su visu plug

American Flyer ........
Elektriški traukiniai

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

Mazde Eglėm lempos 2 už
Reg. 5c vertės

Pašliūžos .... 2.98 ir aukš.
su čeverykais

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

EISENBERG
1169 East 79th Street

HARDWARE
ENdicott 8805

IŠSINUOMOJA KAMBARIS 
Vyrui arba moteriai, Lietuviš
koje šeimoje. Kreiptis vaka
rais no 5 vai. Suite 3.

7404 Lexington Ave.

Duokit Bevejamas
Dovanas

LABIAUSIA JIEMS PATIKS!
Matysit kaip greit jis prasišypsos atidaręs jusu 
dovanos pakeli, kaip bus patenkintas gavęs prak
tišką ir gerai dėvejamą, dovaną —

MARŠKINIUS
Didelis pasirinkimas įvairių mar

ginių ir patinkamu spalvų. 
$1.00 iki $2.
PIRŠTINES

Tvirtos odos, su šiltais vidumis, 
juodos arba rudos spalvos 

$1.19
ŠILKO KAKLARAIŠTĮ 

Naujos Įvairių gražių marginių 
ir pavidalų, rankų darbo 

65c 2 už $1.25
PAŽAM AS 

Gražios broadcloth, Notch kalnie- 
rium, arba Middys 
$1.00 ir $1.50

SKRYBĖLĖS
. vėliausių formų ir spalvų 
gražaus darbo, naujausios

$1.95 ir $2.95
SVETERIAI

Dviejų spalvų, su Zipper prieša
kiu, kišeniais, arba suseganti 

$2.45
UNION APATINIAI.

Stori, šilti žieminiai apatiniai 
baltos arba pilkos spalvos 

97c

ŠIMTAI KITŲ DALYKŲ tinkamų dovanoms už kainas 
duodame

a


