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Our Newest Bomber

AIRIJA UŽPUO
LAMA IŠ ORO
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ITALIJO.JE pradėjo pri 
stigti maisto taip kad Įves, 
tas maisto diktatorius.
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Kuvoje ir Meksikoje per 
audras žuvo 18 žmonių.
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Intered as Si-c<nd-Class matter Decem- 
er 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Plieno 1940 metais paga
minta daugiau negu kurį 
kitą metą, viršyta net 1929 
rekordinio meto produkci
ja, skelbia plieno industri
jos taryba.

BRITŲ lėktuvai darė už
puolimus Vokiečių uostų 
ir laivų dirbtuvių Sausio 2 
naktį. Bombarduota Bre
menas ir kiti miestai.

Vokiečiai sako, už kiek
vieną bombą ką Britai nu
meta ant Vokietijos, jie nu
meta 25 bombas ant Ang
lijos.

PREZ. ROOSEVELT pa
tiekė Kongresui 1941 metų 
biudžetą sumoje 17 bilijo
nų dolarių. Ton sumon in- 
eina 10 bilijonų dolarių ša
lies ginklavimo reikalams.

Streikuoja. Fort Wayne, 
nd. — Sustreikavo Inter
national Harvester Co. da
is darbininkų, del ko apie 
',300 kitų darbininkų liko 
ne darbo.

ANGLIJA norinti gauti 
daugiau Amerikos karo lai
vų kokius Amerika galėtų 
Anglams duoti. Tie laivai 
reikalinga saugoti Atlanti- 
ke Britų laivams kelius ir 
ginti prekinius laivus nuo 
submarinu.

The newest and best of the U. S. medium bombers is B-26, shown 
here taking off (above), and in the air (below), during a test flight at 
Baltimore, Md. Product of the Glenn L. Martin factory at Baltimore, 
this high performance dealer of destruction will soon be rolling off the 
production lines at mass production rate.

Naujausi ir geriausi Suv. Valstijų vidutinio didumo bomba- 
nešiai lėktuvai, pastaromis dienomis pagaminti Glenn L. Martin 
orlaivių dirbtuvėse Baltimorė, Md.

HITLERIS SKELBIA LAIMĖSIĄS NU 
GALĖDAMAS VISUS

AMERIKOJE yra 2000 
žmonių kurie pagal šalies 
įstatymus turėtų būti de
portuoti į jų šalis, bet del 
karo Europoje jie negali 
būti išvežti.

I DIRVA (THE FIELD) 
Lithuanian weekly
published every Friday in Cleveland by the 
I Ohio Lithuanian Publishing Co.

120 Superior Ave. Cleveland, Ohio

CIG A RETŲ ruky tojai 
metų bėgyje sumoka taksų 
apie šimtą milijonų dolarių 
už privilegiją kad jie gali 
paleisti į orą durnus. Tak
sai mokasi federalei val
džiai ir valstijoms. -

Ohio ir Michigan 
jose odos dirbtuvių 
ninkams apie 5,000 
liama mokestis 
pirmadieniu 
vėse šiose dviejose valsti 
jose dirba apie 19,000 dar 
bininkų.

KINIJA gal but galės 
gauti keliolika šimtų Ame
rikoje gaminamų lėktuvų 
savo karui su Japonija, ka
da apie pavasarį. Ameri
kai geriau kai Japonai už
imti karu su Kinais.

Michigan valstijoje apie 
■' 14,000 WP A. darbininkų 

i’sugryžo į privatines indus
trijas praeitų trijų mėne

sį siu bėgyje.

German troops arriving in Bucharest, Rumania. A total force esti
mated at 20 divisions, or 300,000 men, with artillery, bridge-building equip
ment, tanks and motor transports formed the vanguard of a new German 
expedition into the Balkans. Hungary’s grant of right-of-way stirred up 
many conjectures as to what this move might mean.

ig a very large majority of the 
Cleveland

Fordo automobilių išdir- 
tystė paskelbė kad 1940 m. 
Įbs dirbtuvėse dirbo 113,- 
E8 darbininkai, kuriems, 
įskaitant raštinių tarnau- 
-oj.us ir viršininkus, per 
netus išmokėjo $185,105,- 
539. Fordo dirbtuvėse, sa- 
co, paprastiems' darbinin
kams algos yra didesnės 
tegu kitose dirbtuvėse, nes 
noka 75c į Valandą.

PER NAUJUS METUS 
Vokiečių lėktuvai vėl susi
laikė nuo užpuolimo Angli
jos, kaip ir per Kalėdas. 
Bet po to tuoj pradėjo tokį 
Londono puolimą kad jis 
skaitomas vienu iš didžių
jų oro atakų.

I Minkštos anglies kasyk 
1 los 1940 metais padarė di- 
, dėsnį progresą anglies iš

davime negu kurį kitą pa
skirą metą nuo' 1930 metų 

.C Kasyklos paruoštos gau- 
’ šiai produkcijai šį metą, iš- 
( pildymui netikėtų pareika- 
s lavimu.

Washington, D. C. — Prezidento Roosevelto kalba 
per radio Į šalies gyventojus, pasakyta Gruodžio 29. d., 
sujudino visą pasaulį. Roosevelt pasmerkė diktatorius, 
kurie, jo pranašavimu, nelaimės šio karo, ir pareiškė 
kad Suvienytos Valstijos privalo tapti “didžiausiu de
mokratijos arsenalu”. Ši šalis turi būti prisiruošus ir 
stovėti eilėje su užpultomis tautomis davimui joms pa
galbos kuodidžiausios, tiktai neįsikišimu su kariuomene.

Prezidentas įvardijo Vokietiją, Italiją ir Japoniją, 
kurių pasiryžimas užvaldyti pasaulį neprivalo būti da- 
leistas. Amerika rengiasi ir bus gana galinga abiejuose 
vandenynuose, Pacifike ir Atlantike. Amerikai reika
linga turėti daugiau laivų, daugiau kanuolių, daugiau 
lėktuvų, daugiau visko kas reikalinga gelbėti Anglijai 
ir apginti Amerikai, pasakė Roosevelt.

Prezidentas šaukėsi kad kiekvienas gyventojas, 
išdirbėjai ir darbininkai kooperuotų padarymui šios ša
lies galinga ir nenugalima.

vynau- 
į Kuro 

kurios uždavinys yra 
gyven-

ŠALIA ‘ ‘padėkos” Stalinui 
už “rinkimų” paskelbimą, oku
puotoje Lietuvoje varoma kita 
propaganda: kad darbininkai 
įsikinkytų į bendras darbo len
ktynes. Tat vėl darbininkai, 
gyvendami pusiau alkaną gy
venimą, bus raginami įtempti 
savo paskutines jiegas ir dir
bti okupantų naudai 
už du ir 
nimą vis 
teks tik 
plutai.

EDEN, Britų užsienių 
reikalų sekretorius, mano 
kad Anglijai butų pravar
tu arčiau susijungti su So
vietų Rusija. Rusija to tik 
ir laukia, del to kad paliko 
viena priešų apsupta.

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

Metinė Prenumerata 
Suvienytose Valstijose — 
Kanadoje ir Meksikoje — 
Lietuvoje ir kitose šalyse

LIETUVOJE Sovietų tvarka 
panaikinta buvusios savivaldy
bės, jų vietoje apskrityse ir 
didesniuose miestuose sudaro
mi komunistų “vykdomi komi
tetai”. Ten kur “draugas” Pa
leckis turi teisę skirti komite
tus jis skiria savo draugus, ne
žiūrint jų tinkamumo.

»-Nor i streikuoti. Flint, 
r {ich. — Apie 12,000 Chev
rolet automobilių išdirbys- 

sės darbininkų, kur dirba 
Kariuomenei trokus, pasi
ryžę balsuoti streiko klau
simu. Automobilių indus
trijos unijos (CIO.) vadai 
lako kompanija atsisako 
^likytis su unija sutarties.

gų, dabar vėl jie 
mitingus, kuriuose 
kšti “padėką” už 
skyrimą. Mitingų 
kraštą. Juos šaukia fabrikai 
įstaigos, į juos varomi ■ mieste
lėnai ir kaimo gyventojai. Ma
tyti, Maskvos okupantai nepa
sitiki savo pasamdytiems Lie
tuviškiems bolševikėliams, to
dėl j Lietuvą prigrūsta tūks
tančiai agitatorių iš visų Ru
sijos pakampių.

GAIŽUNUOSE statoma di
delės kareivinės okupacinės 
raudonosios armijos reikalams. 
Statymos darbininkai buvo su
šaukti mitingui. Iš šio mitin
go sužinota kas vadovauja Lie
tuvių darbininkų gyvenimui. 
Pasirodė pavardės žydų ir Ru-

PRANEšIMAI sako kad 
naziai pasiuntė į Balkanus 
apie 600,000 savo kariuo
menės, kurios dalis pasilie
ka Vengrijoje, kita vyksta 
į Rumaniją. Vokiečių ga
benimu užimti visi Ruma- 
nijos ir Vengrijos geležin
keliai.

mi naujoje dalyje, prie Kli- 
sura-Tepeleni.

Graigai suėmė 500 Ita
lų kareivių nelaisvėn.

Italai deda didžiausias 
pastangas laikytis prieš 
Graikus Valonos ir Elba- 
sani dalyse, Albanijoje.

SAUSIO 12 d. paskirta rin
kimai Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ii’ kitų Maskvos užgrob
tų šalių atstovų rinkimai į So
vietų Rusijos aukščiausią ta- 
*Kbą. NežV^St.^ katine valia

Dublinas, Sausio 3.—Pa
vienis nežinomas lėktuvas 
užpuolė nakties laiku ne
utralus Airijos sostinę ir 
apmėtė bombomis. Padary
ta nuostolių, sužeista 12 
žmonių. Tai yra jau ant
ras toks užpuolimas.

Airija yra skersai van
denį vakaruose nuo Ang
lijos.

i ,aiiv.. -«TU’ vi ač.-jz

tik komunistiškus, rinkimų va
jaus pradžia paskirta buvo 
Lapkričio 12 d. Turbut, ka- 
munistai agitatoriai neturi ką 
veikti tai pasidaro sau progas 
per du mėnesiu neva agitaciją 
vesti, ir gaišinant žmonių lai
ką varyti juos Į mitingus kad 
klausytų jų rėkavimų apie 
“Stalino saulę”. Iš Lietuvos į 
sovietų seimą ineis 25 atstovai.

NAUJUS 1941 metus pradėkime su viltimi kad jie 
geresni negu 1940 metai. Juk nelaimingesnių 

tų kaip pergyventieji, vargu ir įsivaizduoti begalima: 
trasis pasaulinis karas neaplenkė Lietuvos, bet visu žiau
rumu ant jos užgulė. Musų svajonėmis papuošta Lietuva, 
kaip Čekoslovakija, Lenkija, Norvegija, Danija, Belgija, 
Holandija, Latvija ir Estija, net Francija, atsidūrė laiki
nai Berlino-Maskvos-Romos vergystėje.

Raudonasis imperializmas tikisi Lietuvą pasigavęs sau 
amžinai, — taip save ir kitus apgaudinėja kiekvienas des
potas. Bet Lietuva nėra juk galutinai parblokšta: jos žmo
nės tebekovoja del jos atvadavimo, — o kol tauta kovoja 
ji tebėra gyva ir tebeturi progą vergystės jungą numesti 
ir atsistoti vėl laisva ir nepriklausoma.

Padėkime tat Lietuvai nusikratyti raudonojo slibino 
pančius. Remkime jos išvadavimo žygius: pasižadėkime 
paaukoti vienos dienos uždarbį. Kada tai pirkome šimtais 
Lietuvos Laisvės Bonus, kad Lietuva laisva butų, dabar gi 
aukokime kad ir tuos pačius bonus, kad Lietuva atgautų 
klasta išplėštą laisvę.

n Tegu 1941 metai buna galingos talkos metai!
P. ŽADEIKIS,

Lietuvos Atstovas.

LIETUVOS sovietu 
sybė įsteigė Vyriausią 
Valdybą, 
rūpintis kuro teikimu 
tojams. Iš to pranešimo aišku 
kad Lietuvoje gyventojai ne
turėdami pakankamai nei pa
valgyti, nei apsirengti, dar ir 
šaltį kenčia, nes mažai kas ga
li tikėtis gauti iš bolševikų pa
kankamai kuro. Anksčiau ne
reikėjo valdžiai kišti nosį į kai
miečio užpečkį ir žiūrėti ar nė
ra ten padžiauta keli pagaliai, 
o dabar ir tą kontroliuos. “Ga
linga” sovietų Rusija skubina 
kirsti Lietuvos miškus ir rąs
tus veža į užsienį, nes Maskvai 
reikia svetimos valiutos.

Apie 70,000 geležinkelių 
^tuvių darbininkų gaus 
Įi^įeininimum mokestį

S. VALSTIJOS ir Ar
gentina galutinai pradėjo 
vykdyti savo 50 milijonų 
dolarių prekybos ir pinigų 
pastovumo sutartį.

valsti- 
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pake- 
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ANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

OFICIOZAS Tarybų Lietuva 
rašo: “Marijampolės greitoji 
pagalba netvarkoje. Lapkričio 
4 d. prie Kvietiškio žemės ūkio 
mokyklos ant geležinkelio įvy
ko nelaimė. Šaukiant į nelai
mės vietą greitąją pagalbą, ji 
neatvyko. Paaiškėjo ir neat
vykimo priežastis: netvarkoje 
mašina, ir kaž kur dingęs šife
ris”. Vienu žodžiu, viskas ei
na stachanovietiškai!

only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reac 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 i

Kairo, Egiptas, Sausio
— Britų lakūnai padarė -gu
delius plačiu mastu uz*&5uo- 
lihus Italų pozicijų */Įdur- 
žerrio jurų Bom-
bardut-’-u: r 'iaršlao, Paler
mo, Neapolis, ir Afrikoje 
nekurie Italų punktai

Britai apsupę Italų 
stą Bardia Lybijoje, 
giuoja į Lybiją gilyn. PASKELBUS Lietuvoje rin

kimus į Rusijos sovietus, visą 
Lietuvą užpylė mitingų banga. 
Nelaimingiems ir visokiariopą 
skurdą kenčiantiems okupuo
tos Lietuvos gyventojams dar 
nesuspėjus atsigauti nuo mitin- 

tampomi po 
jie turi rei- 
rinkimų pa
ilga užpuolė

j AUTOMOBILIŲ indus
trija, kaip pradeda aiškėti, 
gali priadėti dirbti po 7 die
das virvaitėje. Tuo tarpu 
unijos t dar priešingos leidi
mui ,/juarbininkams dirbti 
«iau>| nes bedarbiai galėtų 
M)ild< lyti kitas darbo va-

JAPONAI skelbia 
už kiekvieną Kinijoje 
vusį Japoną kareivį žuvo 
45 Kiniečiai kareiviai. Ja
ponų nuostoliai 1940 metais 
Kinijoje buvo 13,000, Kinų 
žuvę 590,000. Išviso bėgy
je Kinų-Japonų karo nuo 
1937 m. Japonu žuvo apie 
100,000; Kinu — 1,800,000.

Maskva ___ __ ___ ___ _
džia skelbia kad Rusija pil-lclonpakliuvusiai Ttafi,jai7 
nai yra pasiruošus karui, _________
jos kariuomenės mobilizuo-į GRAIKAI ir toliau turi 
tos ir yra pasiruošusios laimėjimų prieš Italus sa- 
visokiam pavojui. x jvo žygiuose per Albaniją 

-- Nežiūrint visų Italų pas- 
RUMANIJOJE areštuo-jtangų laikytis, Graikai lai- 

jaina daug Sovietų šnipų, 
taipgi Rumanija persergs- 
ti Rusiją kad nesikištų į 
jos vidaus reikalus.

Į; Miįijonali Gaus Dirbti
• & Valstijų gynimo pro- 

Ifrauas pakėlė darbus taip 
Had į darbus paimta milijo- 
1 nasį darbininkų, o iki atei- 
| imančio rudens sako dar ke- 
p bilijonai bus pašaukti į 
|visddus darbus.
/II! šiol jau sutvarkyta 
|liarhomenės ir laivyno rei- 
-įkak ns užsakymai kurie 
■sieką desėtką bilijonų do- 
Jari®, ir tie visi reikmenys 
— karo laivai, lėktuvai ir 
amunicija — turės būti pa
daryta.
..Prie to vis dar gaunama 
užsakymai iš Britanijos ir 
kitų tūlų šalių.

ciau Tukliu Kad’\»rasija‘r3‘ “ 
pagąsdinti Vokiečius nesi
veržti Bulgarijon. Komu
nistai Maskvos agentai va
ro smarkiausią komunisti
nę agitaciją ir dirba prieš 
pasidavimą Vokiečių įta
kon.

Vokiečių kariuomenes pribuna į Bucharestą, Rumunijos sos 
tinę. Vaizdas iš pastarų dienų 300,000 Vokiečių kareiviu įva 
ziavimo į Balkanus, su visais karui reikalingais ginklais.

araliutė

Tarai laku- 
pradžioje gelbėjo Vo- 

--------- pulti ' Britaniją, 
Sovietų vai- dabar Vokiečiai gelbsti bė-

Berlinas, Gruodžio 31. — Hitleris sakė naujų metų 
kalbą, kurioje smerkė “demokratijas” ir jų kapitalisti
nius žygius, prižadėdamas 1941 metų bėgyje užkariauti 
savo priešus ir laimėti pergalę. “Dievas užgyrė musų 
karo žygius” ir todėl Hitlerio nuomone Vokiečiai turė
sią laimėti. Jis smerkė Prez. Roosevelto kalbą, pasi
girdamas kad Vokiečiai dabar yra apsiginklavę daugiau 
negu kada buvo, ir sakė kad ne Vokiečiai pradėjo karą, 
bet pasaulį užkariavusios tautos apšaukė karą Vokie
tijai. ____ _

^BBXTA£VIS MUŠA
/ ITALUS

BURGARIJA tikisi išlik- ŠIS KARAS Anglijai at- 
ti iš patekimo Vokiečiams sieina jau po 38 milijonus 
ar Rusams del tų didelių dolarių į dieną, kaip pra- 

už savo in- neša karo ekspertai. 
Vjcje. Bul- -------------- i

Vokiečių atėju-_ ADRŲVITKC) iiixroje.iirL
Genis, Citveiahtf 

į-ctii nuskandino penkis tlalij 
reikmenų laivus
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P.UJl 
pli. PITTSBURGHO LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO VALDYBA (iš kairės į dešinę): Chas. K. Pikielis, organizatorius; Adv. K. N. 

Bardzilauskas, vice prezidentas; Petras Pivaronas, prezidentas; J. Naujokas, sekretorius; K. J. Stravinskas, iždininkas.
(Iš Pittsburgho Lietuvių Biznio Direktoriaus, kuri leidžia Vaizbos Butas.)

metais ir žuvo 
krašto pasienyje ties 

Jo ainiai gyvena 
Vienas jų, John 

garsiausias Anglijos 
Šekspyro svar-

personažų sėkmingas 
Prieš keletą me- 
atvykęs vaidinti

PITTSBURGH
,p|V _______
'U1 , . . .
SLA. 3 Apskričio Atsi- 
__šaukimas į Lietuvių

Dr-jas Pittsburghe
Atsižvelgiant į liūdną dabar

tinę Lietuvos padėtį ir reika
lingumą gelbėti musų broliams 
ir' seserims atsikratyti sveti- 
mb okupantų jungo, SLA. 3- 
čias Apskritis savo metiniame 
stįyažiavime Lapkričio 24 d., 
19'40 m., nutarė šaukti Pitts- 
b.tirgho ir visos apielinkės Lie
tuvių draugijų suvažiavimą ap
tarimui Lietuvos gelbėjimo ir 
sudarymo bendro komiteto pa- 
gekmingesniam veikimui atga
vimui v LietuVbs Nepriklauso- 
nitybės.

Todėl šiuomi kviečiame vi
sas draugijas atsiųsti savo at
stovus į bendrą suvažiavimą, 
Įjūris įvyksta Sausio 19 dieną, 
1941 metais, 8. vaL vakare, L. 
M. D. salėje, 142 Orr street, 
-Pittsburgh, Pa.

Mes esam giliai įsitikinę kad 
visos patriotinės draugijos gy
vai atį^čia paVerf/tos Lietm,

MONTREAL
KANADA

BROOKLYN, N. Y

atsi-Gruodžio 20 d.
šiuo pasauliu J. Kari- 
Jis čia išgyveno ilgą

MIRĖ, 
skyrė su 
nauskas. 
laiką, prigulėjo prie katalikiš
kų draugijų Šv. Kazimierio ir 
Šv. Jono. Dirbo Canadian Steel 
Works.

Karinauskai ramus žmonės, 
paaugino gražią šeimą, penkis 
sūnūs ir vieną dukterį, kuri iš
tekėjus ir gyvena Suv. Valsti
jose. Ji pribuvo į savo tėvo 
laidotuves.

Velionis tapo palaidotas Gr. 
23, su pamaldomis Šv. Kazi
miero bažnyčioje; paskutiniam 
patarnavimui dalyvavo nema
žas skaitlius šv. Kazimiero ir 
Šv. Jono dr-jos narių ir šiaip 
žmonių. Bažnyčioje buvo lai
koma trejos mišios už velionio 
sielą. Velionis trumpai sirgo. 
Paliko nuliūdime savo visą šei
mą. F. D.

LIETUVIŲ VEIKIMAS
Šiuo laikotarpiu ne tik Di

džiojo New Yorko apielinkėje 
Lietuviai, bet ir visoje Ameri
koje pergyvena nepaprastą su
sijaudinimą. To priežastimi 
yra musų senos tėvynės Lietu
vos patekimas į bolševikų ti
ram ją. Į tokią padėtį dabar 
yra patekus visa eilė Europoje 
mažų Europos valstybių. Už 
tai tuo klausimu ne tik musų 
Lietuvių bet ir pasaulio spau
da rašo, ir per radio vairių te
mų komentatoriai iškalba tūk
stančius žodžių kiekvieną die
ną. Tai ar galime stebėtis kad 
tarp visų tautybių žmonių da- 

nepa-

(Iš Musų Laikraščių)

DETROIT, Mich. — Čia bu
vo susiorganizavęs gražus 

Lietuvių jaunimo būrys ir su
darė nemažą chorą, bet trūks
tant vedėjo gal turės pakrikti.
® SAO PAULO,. Brazilija. —

Ona Lazdenienė, 84 metų, iš
auginus 6 sūnūs ir 2 dukteris, 
Lapkričio 15 
ir pasikorė.

—Pas A. 
kaimynas ir 
manydamas
taikė į vaiką ir netyčiomis nu
šovė Žilinskų 9 metų sūnų.
® WORCESTER, Mass. — šio 

miesto Lietuviai Suv. Valsti
jų piliečiai surinko parašus 

peticijos reikalaujančios 
Lietuvių komunistų 

Worcesterio komunis- 
, bet ir

e

d. nuėjo j mišką

Žilinską atėjo jo 
paėmęs revolveri, 
kad neužtaisytas,

PRAKALBOS. Kanados L. 
T-'utinė Sąjunga surengė pra- 
*zbas Gruodžio’ 22 d., Vytau-

^ĮnLv-«—Via ,i>ą-

budais 
atgau-

prašo-

sios’ ištiesti pagalbos fdrfką* 
gelbėti visais galimais 
musų gimtajam kraštui 
ti laisvę.

Kiekvienas draugija
ma išrinkti bent tris delegatus 
ir įgalioti juos dalyvauti šia
me suvažiavime.

SLA. 3-čio Apsk. Komitetas: 
Pirm. — Povilas Dargis, 
Sekr. — S. Bakanas,

' ’ Ižd. — Juozas Virbickas.

PITTSBURGHO srityje už
siregistravo apie 60,000 nepi- 
liečių sulyg valdžios išleisto 
įstatymo. Registravimas už
sibaigė Gruodžio 26 d. Kurie 
liko neužsiregistravę gali būti 
baudžiami $1000 pinigais ir 6 
mėn. kalėjimo. Tačiau ramus 
žmonės, kurie apie registraci
ją gal ir nežinojo, likę neužsi
registravę, jeigu nepateks į ko
kią kitokią bėdą, taip ir paliks 
neužkabinti niekeno. . ■ f • ■

kviestas iš Toronto, jo pavar
dės nepatyriau; taipgi Šv. Ka
zimiero ir Šv. Jono draugijos 
delegatai, A. Navickas ir M. 
Vaišnora. Dainavo Šv. Kazi
miero parapijos choras. .

Prakalbos reikia sakyt bus 
ilgai nepamirštos, nes šioj ko
lonijoj randasi tokių karštų 
tėvynainių ir gabių kalbėtojų, 
kurie aiškiai ir visapusiai nu
švietė Lietuvos padėtį po so
vietų jungu ir pareigas kokias 
Lietuviai turi atlikti savo ša
lies
dar ir P. Sakalas, visi pasmer
kė komunistinę spaudą ir jų 
korespondentus kurie pritaria 
Lietuvos pavergimui.

Kalbėtojai pareiškė viltį kad 
mes vėl sulauksime užtekant 
skaisčios saulės iš rytų, ir Lie
tuva bus laisva ir demokratiš*- 
ka. F. D.

vadavimo darbe. Kalbėjo

bar yra susikaupęs ir 
prastas upas.

Štai 
šiauši 
programo, kurį veda J. Ginkus. ju 
Tarp kitos dalies programo pa-1 ant 
sakė kalbą Vyt. Uborevicius.. uždaryti 
Ji buvo tuo įdomi kad nušvie-i ]<iuha' 
tė kaip kai kurie patriotingi tai bando keisti” kailį* 
Lietuviai dirbt paleng_vinti ir 
priduoti vilties 
kūlėms rpiU-7 
liariis ir seserims Lietuvoje. 
Tam tikslui tarp musų yra su
sikūrę fondai, ir kaip pasiro
do, tų fondų labdarybės pajie- 
gos priklauso nuo apie juos su
sitelkusių veikėjų sąžiningumo 
ir darbštumo. Iki dabar prak
tišku darbu yra įrodyta kad 
Lietuvių Tautos Fondas, kurio 
adresas yra: 359 Union Avė.. 
Brooklyn, N. Y., yra vienas iš 
pavyzdingesnių.

Tas fondas jau šiomis dieno
mis pasiuntė $200 į Berlinąl 
Lietuvos Piliečių sąjungai, kad 
ji pinigais sušelptų Lietuvius 
pabėgusius iš pavergtos Lietu
vos. Tie $200 sudaro 1123 Vo
kiškas markes, kurios bus pa
dalintos vargą vargstantiems 
musų broliams ir seserims.

Koresp.

šiomis dienomis 
vietos Lietuvių

klau-
radio

■M, /I. Y.< — st.
TvubtiSj''£/ metu, nusipirko 

šautuvą ir išvyko medžioklėn. 
Laimėti nieko nelaimėjo, bet 
pats 
dies, 
pats

KĄ VEIKIA GELGAUDŲ 
AINIAI. Gelgaudų šeima vie
na seniausių Lietuvoje. Greti
mai jų pilies griuvėsių ant Ne
muno kranto įsikūrė Lietuviai 
saleziečiai. Nuo jų vardo pa
eina Gelgaudiškio vietovės pa
vadinimas. Gelgaudas vadova
vo sukilimui prieš Rusus Lie
tuvoje 1863 
Klaipėdos 
Kretinga. 
Londone. 
Gielgud,
dramaturgas, 
biausių 
vaidintojas, 
tų jis buvo 
Amerikoje.

Kitas brolis, ^Val Gielgud, 
yra British Broadcasting Cor
poration direktorius Londone.

Trečias brolis ilgametis Rau
donojo Kryžiaus Lygos pasek- 
retorius. Esant Raud. Kry
žiaus pirmininkui Amerikos 
Admirolui Grayson, Gielgud jį 
lydėjo į Raudonojo Kryžiaus 
konferenciją Japonijon. Ant
ru kartu vyko vienas į Japoni
ją suorganizuoti Tokyo mieste 
jaunimo Raudonojo Kryžiaus 
konferenciją Azijos kontinen
tui.

Didžiojo karo metu gyveno 
Prancūzijoje kaip Anglų ka
riuomenės karininkas, ilgus 
metus dirbo Paryžiuje Raud. 
Kryžiaus Lygoje su dabartiniu 
S. V. Raud. Kryžiaus generali
niu sekretorium Swift. Prasi
dėjus dabartiniam karui buvo 
priskirtas prie Britų ambasa
dos karo attache Paryžiuje. 
Dabartiniu metu yra Anglijo
je.

šis pastarasis Gelgaudų ai
nis yra didelis Lietuvos ir Lie
tuvių draugas. Jis du kartu 
viešėjo Lietuvoje lankydamas 
Gelgaudų šeimos istorines vie
tas. Paskutinį kartą buvo Lie-

Senuosius, 1J» mes 
palaidoję pnrife 'a?uose' 
atminčiai, savo g™Dlino 
„n stambiomis raidėmis įra
šėme: .velaūningi M Metai! 
Kitokio paminėjimo jie neuž-

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MUSU PAREIGOS IR DARB

EŪBELIENĖ Marė, mirė Gruo
džio mėn., Shenandoah, Pa.

MARČIULIONIENĖ Elzbieta, 
mirė Gruodžio 11, Wilkes- 
Barre, Pa. — Marijampolės 
ap., Daukšų p., Amalviškių 
k. Amerikoje išgyveno 36 
metus.

BERIONIS Petras, 55 m., mi
rė Gruod. 4, Brooklyn, N. Y. 

ALABURDA Vincas, 61 metų, 
mirė Gruodžio 8, Brooklyn,

ANDRAUSKAS Pranas, 50 m. 
mirė Gruodžio m., Chicago, 
Illinois.

JANKAUSKAS Jurgis, 73 m., 
mirė Gruodžio 2 d., Saginaw, 
Mich.

ARASIMAVIČIUS Mikas, 56 
metų, mirė Kovo 14, 1940, 
Erie, Pa.

POVILAITIENĖ
m., mirė Kovo 
Lodge, Mont.

JASKULSKIENĖ

Petronėlė, 53
22, 1940, Red

1940,

48 m. 
Eliza-

GINTARAS Antanas, pusam
žis, mirė Gruodžio 15, Chi- 
cagoje. — Telšių m. Ameri
koje išgyveno 28 metus.

MAČIULIONIENĖ Elzbieta, 
mirė Gruodžio 11, Wilkes- 
Barre, Pa. — Marijampolės 
ap., Daukšių p. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

RĖKUS Juozas, mirė Gruod.
10, Pittston, Pa.

GRASEVIČIENĖ Katrė, mirė 
Gruodžio 10, Wilkes-Barre 
Township, Pa.

ŠERKŠNAS V., 54 metų, mirė 
Gruodžio 11, Lee Park, Pa. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

ŽILINSKIENĖ Morta, seno am
žiaus, mirė Lapkričio mėn., 
Rockford, Ill.

GUDIŠKIENĖ Jieva, 70 metų, 
GUDIŠKIS Ignas, 45 metų, ir 
GUDIŠKIS Simas, 48 metų, vi

si trys mirė Gruodžio 15 d., 
Scranton,

KUBILIUS 
tis, mirė 
nandoah,

ŠIMKEVIČIUS Stasys, pusam
žis, mirė Gruodžio 19, Chi- 
cagoje. — Tauragės apskr., 
Kvėdarnos p., Lembo k. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

ŠEPUTIS Baltrus, pusamžis, 
mirė Gruodžio 17, Chicagoj.
— Raseinių ap., Plerpų km. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

GELEŽNIKAS Jonas, mirė 20 
Lapkričio, Rockford, Ill.

ASTRAUSKIENĖ Joana (Jur- 
gutytė), 56 m., mirė Gruo
džio 14, Detroit, Mich. — 
Tauragės aps., Tubėnų par. 
Amerikoje išgyveno 47 m.

BLAŽONIENĖ Ona, mirė Gr. 
mėn., Baltimore, Md.

STROMSKIS Juozas, pusamžis, 
mirė Gruodžio 12, Chicagoj. 
— Tauragės ap., Kvėdarnos, 
p. Amerikoje išgyveno

Pa.
Edvardas, mažame-
Gruodžio m., She-

Pa.

keleto knygų autorius ir rd°- 
šė knygą apie Lietuvą.

save persišovė arti šir- 
Jo aiškinimu, šautuvas 

iššovė, nežinia del ko. DAYTON, OHIO

SUGRYŽO PO 
METŲ

BIZNIAI Pittsburghe bėgy
je 1940 metų pasiekė aukštą 
laipsnį, dėka šalies ginklavimo 
programo, del kurio viskas at
gijo, darbai padaugėjo.

Valdžia įvairiems karo reik
menų'užsakymams Pittsburgho 
srityje praleido jau arti 80 mi
lijonų dolarių. Tik per vieną 
Gruodžio mėnesį tiesioginų pir
kimų padaryta už 11 milijonų 
dolarių.

Respublika, žemės plotu 
didesnė negu Suv. Valsti- 
ir beveik tokia didumo 
Kanada. Bet Suv. Valsti-

©BRAZILIJA, Pietų Ameri
kos 
yra 
jos, 
kaip
jos gyventojų turi 130,00^,000, 
Brazilija — apie 37,000,000, o 
Kanada apie 12 milijonų.

©JAPONIJOJ ryžių derlius 
1940 metais buvo mažiausias 
iš pastarų penkių metų derlių. 
Ir Japoniją gamta baudžia.

□NUO DŽIOVOS Suv. Val
stijose kas savaitę išmiršta po 
apie 1400 Vyrų, moterų ir vai
ku. Mirimų daugiausia pasi
taiko tarp 15 ir 25 metų am
žiaus.

UNION 
i buvo toks 
lika metų 
tė savo dukterį, Dorothy Neu
man, 12 metų amžiaus, į vais
tinę parnešti vaistų. Mergai
tė išėjo ir išėjo — ir tik per 
šias Kalėdas, netikėtai ir ne
lauktai, į tėvų namus atėjo su
augus, gerai pasirėdžius mer
gina, kuri pasisakė kad yra jų 
duktė, ir tėvai ją pažino. Ji 
visą laiką gyveno tiktai sker
sai upę, New Yorke, bet per 11 
metų visai nepasirūpino tėvus 
aplankyti ar parašyti prane-* 
šaut kad tebėra gyva.

Kuo ji užsiima ir kaip gyve
nimą daro ji nepasipasakojo, ir 
kur gyvena nesakė. Kalėdas 
praleidus su tėvais, pažadėjo 
per Naujus Hetus vėl atlan
kyti.

CITY, N. J. — čia 
atsitikimas. Vienuo- 
atgal motina išsiun-

DIDŽIAUSIAS ALGŲ IŠMO
KĖJIMAS

Daytono dirbtuvėse už 1940 
metus darbininkams algomis 
yra išmokėta bendroje sumoje 
šimtas milijonų dolarių. Tai 
yra aukščiausias pasiektas dar
bininkams algų išmokėjime lai
psnis šiame nedideliame mie
ste. Tas parodo kaip darbai 
pakilę lyginant su kitais me
tais.

Taipgi ir biznieriai turėjo ge
rą apyvartą, pardavimai siekė 
aukštus rekordus. D. Rep.

dAgins ginklų
GAMYBA

C.

President Awards Collier Aviation Trophy

AUTOMOBILIŲ n e 1 a imėse 
Pittsburgho srityje per 11 per
eito meto mėnesių užmušimų 
buvo 20 ndoš. daugiau negu 
1939 metais.

1940 metais trafike žuvo 86 
asmenys per 11 mėnesių, 1939 
metais žuvo 75 asmenys.

SKAITYKIT
ir GARSINKITES

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

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

' : c 'President Roosevelt awarded thb Collier trophy, principal aviation 
award of the year, to 15 representatives of commercial airlines for the 
safety record achieved last year. Three physicians were also Honored for 
developing an oxygeii mask. They are L. to R., standing (front), Dr. VV. 
Boothby and Dr, VV, Lovelace II, of the Mayo Foundation, and Capt. II. 
Armstrong of the army medical corps, Wright field, Dayton, Ohio.

Prez. Roosevelt apdovanoja Collier trofejomis, žymiausia avia
cijos srityje dovana 1940 metais, penkioliką didžiųjų komerci
jų orlaivių linijų už saugumo rekordą padarytą metų bėgyje.

ATKELIAUJA PĖKS- 
TI IŠ P. AMERIKOS

dienomis musų re- 
1 ankėsi du jauni, 
šviesus ir susipratę 
broliai Paškevičiai.

Pietų Amerikos Lietuvis, lei
džiamas Buenos Aires, Argen
tinoje, rašo:

šiomis 
dakcijoje 
energingi 
Lietuviai
Jie atvyko iš Uragvajaus ir 
per visą Pietų Ameriką, pėsti 
žada pasiekti šiaurės Ameriką.

Su savimi turi gražiai su
tvarkytą albumą, su daugybe 
valstybių prezidentų ir kitų 
žymių asmenybių autografais 
bei kitomis aplankytų kraštų 
žymių žmonių žymėmis.

Jie lanko visas Argentinos 
Lietuvių kolonijas ir savo įs
pūdžius mario pasidalyti su 
musų laikrasčib.

Geg. 14, Middle-

Kazys, 50 metų, 
29, Des Moines,

Elzbieta, 44
metų, mirė Kovo 26, 
Pert Amboy, N. J.

GRIŠKEVIČIUS Vladas,
mirė Kovo 25, 1940, 
beth, Pa.

PALETIS Antanas, 52 m., mi
rė Kovo 1940, Ledford, Ill.

ELIAS Vincas, 57 metų, mirė
Bal. 3, 1940, Gary, Ind.

RAŽANAUSKAS Motiejus, 56 
metų, mirė Gegužės 13, Erie, 
Pa. ‘

VALENTUKONTS Andrius, 58 
metų, mirė 
port, Pa.

KUČINSKAS
mirė Kovo 
Iowa.

BAKIS Augustas, 49 m., mirė
Geg. 17, 1940, Benton, Ill.

MARIJA PRANCIŠKA TEL-
MONTO, vienuolė, 50 metų, 
mirė Gruodžio m., Monroe. 
Mich.

KASIKAUSKAS Juozas, mirė
Lapkr. 17, Carnegie,

BUKNIS Pranas, mirė Gruol'
' 1, Cambridge, Mass. • - 
pRESKINIS Adomas. 68 metu caS°j- 

nrirė Gruod. 17, Chicigoj.- 
Alytaus ap., Alovės p, Meš 
kasamo k. Amerikoje iįm

- - y - - ’
<VISTAUSKA? J Vincas, pu: 
amžis, mirė 4 Gruod. 12, Ch.

Punsko p., Radis 
kiu p Amerikoj išgyveno 

metus.
e^/^NARBUDIENĖ Teklė, mirė 
r Gruodžio m., Baltimore, Md.

K VAISYS Žefris; pusumzis, mi
rė Gruodžio 15, Chicagoj.— 
Gruzdžių par. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

PETRAVIČIUS Augustas, pus
amžis, mirė Gruodžio 14 d., 
Chicagoje. — Telšių ap., Ja- 
napolio par., Baltininkų km. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

URBONAS Nikodemas, 79 m., 
mirė Gruodžio 13, Chicagoj. 
— Raseinių ap. Amerikoje 
išgyveno 50 metų.

MIČIULIS Jurgis, mirė Gruo
džio 13, Coal Dale, Pa.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM

Amerikos gynimo ir ginkla- 
viino viršininkai ruošia naują 
septynių šimtų milijonų dola
rių programą padvigubinimui 
karo amunicijos gamybos.

Tuos planus paruošė Karo 
Departmento ekspertai ir tai
koma patenkinti Amerikos gy
nimo reikalavimus ir padidinti 
teikimą pagalbos Britanijai.

Tie planai apima statydinimą' 
35 milžiniškų amunicijos dirb
tuvių, kurių dauguma butų iš
statyta viduryje šalies, toli 
nuo vandenų, tarp Mississippi 
upės ir Rocky kalnynų. Jose 
galėtų pagaminti amunicijos 
pakankamai del keturių milijo
nų vyrų armijos, kuomet dabar 
esančios dirbtuvės tegali aprū
pinti poros milijonų armiją.

Tos naujos amunicijos dirb
tuvės gamintų ammoniją, pa
raką ir TNT, rengtų šovinius 

bombas, mažus karo ginklus 
kitką.

ir 
ir

o TRANAI (vabalai) kurie 
ėda medį, kas met padaro nuo
stolių Amerikos pastatams po 
45 milijonus dolarių.

DIDELĖ KNYGA, UŽ 50c.
Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lie
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o į metus su
augęs atvyko jis j Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštumu ir 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ir jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių pinigų iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patal
pos ir įrengimas kairfavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.

Kaip ir kokiu būdu tas našlaitis galėjo rasti 
tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga didelio 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50, da
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Pasi- 
skubinkit šitą knygą nusipirkti, nes nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

Reikalaukit “Dirvoj e’'
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio •

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

Pergyvenę nesusk 
gybę blogųjų idy ii 
papildę žalingu kiti 
darni viso to peaek 
me pastatyti tašką, 
ti savo gyvenimai!

ritai#r|)i P®^*11^111*8 neįsileisti kad riet 
juanis apteikė įvairias tau-nėti kaip ikišiol, 

’■ , m neaplenkė ir musu tėvynę stiprėti. Tai pai
’ fietuvą, kurią nedorasis kaimy-1 , n- : 

nas apiplėšė iš laisvės ir ne
priklausomybės, kurią kiekvie
nas sutvėrimas brangina dau
giau už savo gyvybę. Dėl sa- 

Tėvynės nelaimės dabar męs
/Išeivijos Lietuviai, esame nu- 
/ šiltinę ir liūdime. Bet tuomi 
/ savo tautos žaizdą męs neužgy-

dysime. Tos žaizdos gydymui 
reikalingas musu pasiaukavi- 
mas, pasišventimas ir darbštu
mas.

Dabar męs pradedame Nau
juosius, IMI Metus, ir senuoju 
savo įpratimu, vieni kitiems lin
kime laimingą Naują Metu. Bet 
tie linkėjimai yra tik manda
gumo forma, tai tik tušti žo
džiai, jei juos nelydi praktiški 
darbai. Praktiški darbai mus 
laukia nuo labai senai. Męs 
prie tą darbą rengiamėsi irgi 
nuo senai, tačiau darbą tinka
mai pradėti męs vis neprisi
rengiame, turbut todėl, kad pa
čiai pradžiai nesudarome rei-.

, kalingo pasiryžimo ir pašiau- ‘ 
karimo, kad mėgstame dykinė
jimus, tarp savęs nesantikiau- 
jame, vieni kitais nepasitikime, 
vieni kitiems šio ir to užvydi- 
me, ir prie kiekvienos progos 
skaitomėsi tik su savim. Atei
na! sakant, męs esame įpratę Pasidarykime 
gyventi tuščią gyvenimą, jieš- 
kodami tik privatiškos sau nau
dos. Apie visuomenės reikalus, 
apie tautos reikalus ir gerovę 
męs prisimename tik įpuola- 

feff*)', tam įtyty 

sako jis. automobpMyti-
- Tai tu nori slėptis už sako jis. 

tautiečių pečių, bet vistiek - Tai ir į 
savo kvailystės ueišsižai? tu automob
— sakau aš. io aš automob
- Drauge, aš už darbiWl turiu teis 

rinkų reikalus visada ko-i^ti. Bet tu 
vošiu, ba aš pats esu darbi- 
rinkas, - sako jis.

t - Ir aš esu darbininkas 
ir už darbininkų reikalus 
kovoju, tik musų kovos bu- Pro, o kurie 
dai nesutinka, fu nori kad laukia kuc 
kokie šarlatanai ir žydpa- įduoti. D 
laikiai liktų valdytojais, temoi risi i 
kaip dabar žinom atsitiko ^as laisvi 
Lietuvoje, ir dagininkus nes> k turti 
engtų, baudžiavas dirbti policijos aps 
vaiytų, ūkininkus apiplėš- 9 P° komu 
tų, atimdami jų žemes, - K k daugi 
sakau aš. ’ - •

Jeigu Lietuvos ūki
ninkai perdaug žemės tu
rėjo tai ir atėmė, - sako 
jis.
v — Jei tu taip žioplai nu
šneki, tai pasakyk kur ir. 
kada yra perdaug, ir kur kų mdag 
permažai? Ai- Lietuvio ūki- nepaskelbi 
ninko, kuris nuo savo tėvų radai tuos 
tėvų žemę valdė, žemės kie
kį gali nustatyt kokie kaca- 
pai ir žydpalaikiai, kurie 
apie žemę nieko nenusima
no? Ar tu tam pritari? —

buvo laikas, bet i 
nėra pervėlu. Na 
susipraskime ir p 
venti praktišką g 
taptume Madinę 
tautai, saro tėvj 
ir išeivijos Lietuv

Pradėdami Nau 
sirašykime rezoii 
siekime, kad pei 
busime rimti, vii 
ištvermingi, ir 
tautai ir valstj 
šiuos metus mę 
ką kas galima i 
vynės Lietuvos 
visomis išgalei! 
ir auklėsim sav 
kad rinksime iš! 
organizuosim jį 
sistenpime jį 
višku jaunimu 
tima kalba; kai 
budais dirbsim 
ir išlaikymui si 
»vieno svarbi 

eivijos gyvenk 
sime taikoje i 
siskirstydami j 
peles, visi sten 
Lietuviais, ir i 
bendro su žal; 
ardančiu musą

panašius įžadu 
kime juos pilt 
juos ne truk® 
kos akivaizdojt 
lo^ pilamoje, i 
jfrĮfDrh'iiirm

dabartine sist 
mutizmo sist 
paragauti. I 
vo bčgo nuo

šarlatanai 
darbininkus 
ir ratus ka 
už tai tik 
džia pavalę
- Draui 

prišnekėt

— Žinoma, drauge, kas1 
perdaug žemės turėjo, nuo 
to atėmė, davė tiems kurie 
neturėjo. Tai' visai gera 
tvarka, — sako jis.
, — Taip pat atėmė namus 
ir kitokį turtą, turinčiuo
sius pavertė ubagais, o tie 
kurie neva gavo, nemokė
dami žemės dirbti, ir žino
dami kad davimas nėra ti
kras, iš jo nesinaudoja, ir 
Lietuva į kelis mėnesius li
ko paversta j ubagų kraš
tą. Ar tau tas patinka? — 
sakau aš.

— Žinoma kad patinka, 
drauge. Taip ir turi but, 
padarė visus lygiais, — sa
ko jis.
- Tu tą užgiri tik iš sa

vo žioplumo, del to kad tau 
taip įkalbėjo, ir del to kad 
pate esi toli nuo to visko.

se Lietuv 
kuriuos a 
dakcijos ] 
rėt? Aš 
nesulauki, 
sybė para 
duot visi 
jis.

-Ar 
tingam 1 
raščiai si 
Lietuvos 
vergų že
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Pradedant Naujus 1941 MatusETUVIAI Power for DefenseMUSU PAREIGOS IR DARBAI

lygus kriminališ-

to arm our

šiądii

NAUJI SKAITYTOJAI

VARGSTA

Lietu

1941 KALENDORIAI 1941
KAS DAUGIAU?

Prenumeratas siųskit

KALENDORIAI

ženklais.)

Draugas Stepas

■•s*'?-

apie 
męs

Popiežius 
ir Angelai

Avėnue
OHIO

Jieva, 70 metų, 
as, 45 metų, ir 
as, 48 metų, vi- 
Gruodžio 15 d.,

Gali 
4,00(

r.ų 
mi 
vii.

8100.00
100.00

patai- 
Įrengė 
>arduo-

Btrc- 
Orot 
iiiru

mitin- 
arkliu- 
armija

Esą,

KONSULO P. DAUŽ 
VARDŽIO ŽODIS 
KALĖDŲ PROGA

is Avenue
V Conn.

$35.00 
’ 5.00

2.50 
10.00 

1.00 
5.00

;iai
iuti pas
rULAITI

itauskas
Agentas
ras

Rugs. 12
Gruodžio 19

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

sis- 
plėto- 
nebe

su Lėle 
Supasi 
su šuniu 
su Arkliu

), Lie- 
ik ke- 
žąsis, 

us su
veikti 
mu ir 
ituviš- 
s Lie- 
s savo 
is, ku
lis dar 

sveti- 
.uvišką 
metų;

$35.00 
20.00 

$55.00

Konsulatą

Valstijose valstybiški 
1940 metais gavo dar 
akrų daugiau ploto.

Lietuvos ukinin- 
šiais metais švęs

, 54 metų, mirė
Lee Park, Pa.

gyveno 33 m.
Morta, seno am- 
Lapkričio mėn.,

■ardas, mažame- 
uodžio m., She-

kuriai iš- 
Amerikos Lie- 
Iki šiol prenu- 
yra surinkta 

knyga išvystų

Vincas, pui 
ruod. 12, Ch: 
>ko p., Radiš 
ikoj išgyvent

Šią knygą privalo įsigyti mu
sų profesionalai, biznieriai ir 
studentai. Arba galima pado
vanoti vertingam Amerikiečiui 
profesionalui ar politikui.

Prenumeratą už knygą $2.00 
siųskit šiuo adresu: A. Simu
tis, 41 West 82nd Street, New 
York City.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba,

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

P. STOŠKIUTEI, Amerikie-’ 
tei Lietuvaitei, leista pasilikti 
Berline dainuoti Berlino vals
tybinėje operoje iki išsibaigs 
jos sutartis. Ji turi Berline, 
didelį pasisekimą.

— Ar žinai, Stepai: pro
tingam Lietuviui tie laik
raščiai sukelia širdgėlą: iš 
Lietuvos paversta kokia tai 
vergų žemė, ją užvaldė vėl

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

o rasti 
tr tokf 
nygojė 
didelio 

ierib ir 
50, da- 

Pasi- 
nedaug

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

LIETUVOS OKUPACIJOS PABėGĖ 
ŠELPTI AUKU SARAŠAS

LIETUVOJE TURIMĄ 
TURTĄ REIKIA RE

GISTRUOTI

ARGENTINOS buvęs ilga- 
metis konsulas Lietuvoje Bar- 
santi išvykęs iš Lietuvos pa
darė vizitus daugeliui oficialių 
Lietuvos , asmenų ir reiškė sa
vo skausmą ir užuojautą del ją 
ištikusios nelaimės. P. Bar- 
santi vedęs Lietuvaitę, tarna
vusią Prezidentūroje, Kaune.

pusiau-au- 
kurie jau 
Mass., ša-

Katre, mirė
Wilkes-Barre

1. Per Lietuvių Piliečių Ko
mitetą Berline, Rytprūsiuose 
esantiems tremtiniams pasių-

sako jiš.
— Tai tu nori slėptis už 

tautiečių pečių, bet vistiek 
savo kvailystės neišsižadi, 
— sakau aš.

— Drauge, aš už darbi
ninkų reikalus visada ko
vosiu, ba aš pats esu darbi
ninkas, — sako jis.

— Ir aš esu darbininkas 
ir už darbininkų reikalus 
kovoju, tik musų kovos bu
dai nesutinka. Tu nori kad 
kokie šarlatanai ir žydpa- 
laikiai liktų valdytojais, 
kaip dabar žinom atsitiko 
Lietuvoje, ir darbininkus 
engtų, baudžiavas dirbti 
varytų, ūkininkus apiplėš
tų, atimdami jų žemes, — 
sakau aš.

— Jeigu Lietuvos ūki
ninkai perdaug žemės tu
rėjo tai ir atėmė, — sako

Dll. ANtJE V IčIUS, buvęs 
Lietuvos žinių korespondentas 
Berline, parašė dezertaciją te
ma “Stalino Konstitucija”. So
vietai atėję į Vilnių tuojau bė- 
go z į jo namus jieškoti auto
riaus ir jo kurinio. Del tokio 
“nusižengimo” Dr. Ancevičius 
negalėjo gryžti į Tėvynę.

NEW YORKE susitvėrė Es
tų draugija, kurios tikslas jun
gti visus užsienyje gyvenan
čius Estus. Jos pirmininku iš
rinktas p. Markus, buvęs Estų 
ministru Varšavoje, kur Lietu
vos ir Estijos pasiuntinybės 
tilpo po vienu stogu.

Suv. 
parkai 
733,555

Dabar valstybiškų parkų yra 
161 vietose paskirose šalies da
lyse, viso 21,550,783 akrų.

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. FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų * 
Nušipirkit FEEN-A-MINT

C perkant daugiau negu vieną 
kaštų persiuntimui iki jūsų

____ Mergaitė
____ Gražuolė
____ Gražuolė
____ Gražuolė

tadieniais 12:15 p. m. Chica- 
igos standard laiku ir 1:15 p. 
m. New Yorko laiku. Bangos 
(ilgis 19.84.

Trečiadienio pranešimai ski
riami daugiau Lietuvos klau
sytojams, o šeštadienio paskai
tos Amerikos Lietuviams. Lie
tuviškoms radio valandėlėms 
vadovauja Vyskupas P. Bučys. 
Jam padeda atitinkama komi
sija.

LIETUVOS kvota įvažiuoti 
Amerikon esanti atidaryta. Ja 
gali pasinauoti Lietuviai užsie
nyje, kurie turi dokumentus 
patenkinti Amerikos konsulų 
reikalavimus.

Pastebėjau laikraščiuose dvi 
nuomones dėl Lietuvoje turė
tų Amerikos Lietuvių turtų: 
vieno sal^o kad turtus reikia 
registruoti, o kiti — Rusijos 
draugai — sako, kad nereikia 
regią^’oti. Šitų dviejų nuo- 
mq?d1, .i.tikrir '^iui -'•'r Lietu-

--------------r>- i rfl R0"0' -..:

Cleveland. 
Cleveland. 

Cleveland. 
Cleveland. 

Cleveland. 
Cleveland. 

, Cleveland.
Cleveland 

Cleveland.
Cleveland. 
Cleveland. 
Cleveland. 
Cleveland. 

Cleveland.

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

RELIGIŠKI
__ Kristus prie Durų
.--Išėjimas iš Grabo
„.Kristus Alyvų Darže
__ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus
„-Dabartinis
__ Šv. šeima

Teklė, mirė
Baltimore, Md.

Tai visai gera 
sako jis.

— Taip pat atėmė namus 
ir kitokį turtą, turinčiuo
sius pavertė ubagais, o tie 
kurie neva gavo, nemokė
dami žemės dirbti, ir žino
dami kad davimas nėra ti
kras, iš jo nesinaudoja, ir 
Lietuva į kelis mėnesius li
ko paversta į ubagų kraš
tą. Ar tau tas patinka? — 
sakau aš.

— Žinoma kad patinka, 
drauge. Taip ir turi but, 
padarė visus lygiais, — sa
ko jis.

— Tu tą užgiri tik iš sa
vo žioplumo, del to kad tau 
taip įkalbėjo, ir del to kad 
pats esi toli nuo to visko.

i Dabiiry .-ai jau vis dažniau at
eina žinios kad tai vienoje tai 
kitoje Lietuvos vietoje prade
da pasireikšti BADAS. Kame 
to priežastis ? Kad bolševikai 
daug maisto iš Lietuvos išsive
žė tai dar ne viskas. Pagrin
dinė nedatekliaus priežastis 
yra suardymas ekonominio gy
venimo harmonijos ir sukūri
mas utopinės bolševikiškos 
temos kurioje gamybos 
jimasis ir augimas yra 
įmanomas.

Apie Nepriklausomos 
vos ekonominį augimą ir plė
tojimąsi, Anicetas Simutis, 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
pagelbininkas, yra parašęs vei
kalą Angliškai, “Economic Re
construction of Lithuania Af
ter the World War’ 
leisti reikalinga 
tuvių parama, 
meratomis jau 
$250, bet kad 
pasaulį dar reikia apie $750. 
Vienos knygos kaina nustaty
ta $2, todėl dar tenka sukelti 
bent tris-keturis šimtus prenu
meratorių. šios knygos išlei
dimas yra reikalingas kaipo ai
škus liudininkas Lietuvių tau
tos sugebėjimo kurti ir orga
nizuoti ekonominį gyvenimą.

Kada po pasaulinio karo į- 
vairiose taikos konferencijose 
buvo svarstoma Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo klau
simas tai Lietuvos priešai nu
rodydavo kad ji neturinti nei 
anglies, nei geležies, nei drus
kos, nei, pagaliau, aliejaus šal
tinių, todėl negalėsianti gyven
ti nepriklausomą gyvenimą ir 
busianti priversta skursti.

Lenkai agituodavo kad jie 
visko to turi, todėl Lietuva esą 
•turėtų būti prijungta prie Len
kijos. Tiems priekaištams at
remti Lietuvos delegatai netu
rėjo kitokių argumentų kaip 
tik nurodymą, jei nepriklauso
momis valstybėmis išgyvena 
tokios šalys kaip Danija, Švei
carija, Belgija, Holandija tai 
ir Lietuva galės išgyventi.

Kaip Lietuviams yra žino
ma, Lietuva ne tik išgyveno 
bet ir turtėjo, jos užsienio pre
kyba augo, o su ja ir žmonių

Lietuvos Pasiuntinybė Wa
shingtone skelbia pasiuntus iki 
1940 metų galo tris šimtus do- 
larių Lietuvių šeimoms nuken
tėjusioms nuo Rusiškos oku
pacijos, šitaip

— Jei tu taip žioplai nu
šneki, tai pasakyk kur ir 
kada yra perdaug, ir kur 
permažai? Ar Lietuvio ūki
ninko, kuris nuo savo tėvų 
tėvų žemę valdė, žemės kie
kį gali nustatyt kokie kaca- 
pai ir žydpalaikiai, kurie 
apie žemę nieko nenusima
no? Ar tu tam pritari? — 
sakau aš.

— Žinoma, drauge, kas 
perdaug žemės turėjo, nuo 
to atėmė, davė tiems kurie 
neturėjo 
tvarka, -

Aukas Priima Lietuvos Atstovybe ir Konsulata

Senuosius, 1940 metus mes 
palaidoję praeities kapuose, jų 
atminčiai, savo gyvenimo kny- 
gon stambiomis raidėmis įra
šėme: Nelaimingi 1940 Metai! 
Kitokio paminėjimo jie neuž
sitarnavo, nes pražūtingomis 
nelaimėmis apteikė įvairias tau
tas, neaplenkė ir musų tėvynę 
Lietuvą, kurią nedorasis kaimy
nas apiplėšė iš laisvės ir ne
priklausomybės, kurią kiekvie
nas sutvėrimas brangina dau
giau už savo gyvybę. Dėl sa
vo Tėvynės nelaimės dabar męs 
išeivijos Lietuviai, esame nu
siminę ir liūdime. Bet tuomi 
savo tautos žaizdą męs neužgy- 
dysime. Tos žaizdos gydymui 
reikalingas musų pasiaukavi- 
mas, pasišventimas ir darbštu
mas.

more, Lviu. (užrašė Mrs. An
na Bealis, iš ten pat.)

P. Rogaskaš, Bridgeport, Ct. į
Stepania Breivienė, Bridgepprtį,

Conn. |
Mary Baltrušaitis, Bridgeport/ 

Conn.
S. Mačionis, Gardner, Mass.
Br. Juškienė, Bardner, Mass.

(užrašė S. Mačionis.)
A. Gribunas, Waterbury, Ct.
K. Kalecius, Dayton, Ohio.
Ch. Svagždys, Reading, Pa. Z 
Stan. Labok, Centerville, Mo.

užrašė p. Kulbickienė, Cleve
land.)

Adolph Waitekunas, Western
port, Md. užrašė J. Kazlau
skas iš ten pat.)

Tamasiunienė M., Pittsburgh, 
Pa. (užrašė D. Preidienė ir 
duktė Biruta, Calumet City, 
Illinois.)

Mikas žaikus, Calumet City, 
III. (užrašė Biruta Preidis, 
iš ten pat.)

John Janušauskas, Elizabeth, 
N. J.

Antanina Kavalas, Detroit (už
rašė V. Markuzas, iš ten pat) 1

Tony White, L’Anse, Mich.
A. Geležauskas, Scranton, Pa. į 

(užrašė J. Ramoška, Akron, 
Ohio) ,

(Bus daugiau) ’

18.90 
10.00 

$89.90

b. Per Lietuvos Konsulatą 
New Yorke:

Rugs. 14, iš Gen. Kon
sulo gauta 
Gruodžio 26

Bendrai

c. Per Lietuvos
Chicago je:

Rugs. 14 ir Gruodžio 26 
Konsulas P. Daužvardis 
statė šių aukotojų aukas:

SLA. 208 Moterų kp. 
per idž. p. Norkienę 
Mečys Šveikauskas 
Eleonorą „Karaliūtėj

ŠANCHAJUJE, Kinijoj, kur 
veikia Lietuviška organizacija 
ir esama Lietuvių, viešpatauja 
susirūpinimas Lietuvą ištiku
sia nelaime.

2. Lietuviams 
Prancūzijoje, per 
Mallet, Marseilles

Pergyvenę nesuskaitomą dau
gybę blogųjų idų ir antra tiek 
papildę žalingi] klaidų, ir žino
dami viso to pasekmes, turėtu
me pastatyti tašką, ir pasisteng
ti savo gyveniman daugiau jų 
neįsileisti kad vietoje ąis silp
nėti kaip ikišiol, pradėtume 
stiprėti. Tai padaryti senai 
buvo laikas, bet ir dabar dar 
nėra pervėlu. Nors vieną sykį 
susipraskime ir pradėkime gy
venti praktišką gyvenimą, kad 
taptume naudingesniais savo 
tautai, savo tėvynei Lietuvai, 
ir išeivijos Lietuvių visuomenei.

Pradėdami Naujus Metus, pa
sirašykime rezoliuciją, ir pri
siekime, kad per šiuos metus 
busime rimti, vieningi, veiklus, 
ištvermingi, ir ištikimi savo 
tautai ir valstybei; kad per 
šiuos metus męs veiksime vis
ką kas galima ir reikalinga tė
vynės Lietuvos vadavimui / kad 
visomis išgalėmis stiprinsime 
ir auklėsim savo organizacijas, 
kad rinksime iškrikusį jaunimą, 
organizuosim jį Į burius, ir pa
sistengsime jį išlaikyti Lietu
višku jaunimu kadir su sve
tima kalba; kad visais galimais 
budais dirbsime sustiprinimui 
ii’ išlaikymui savo spaudos kai
po vieno svarbiausių organų iš
eivijos gyvenime; kad gyven
sime taikoje ir vienybėje,, ne- 
siskirstydami į skirtingas gru
peles, visi stengsimėsi būti tik 
Lietuviais, ir neturėsime nieko 
bendro su žalinguoju gaivalu, 
ardančiu musų vienybę ir bru- 

’ kančių mum žalingas idėjas.

NEGALĖDAMI įtikinti Lie 
tuvos darbininkų kad bolševiz
mas sukurė okupuotoje Lietu
voje “rojų”, Lietuviški komisa- 
rukai paskutiniu laiku 
guose pasigavo naują 
ką. Girdi, raudonoji 
atnešė Lietuvai taiką, 
tuo tarpu kai lųes ramiai dir
bam savo darbą, ten Europoje 
tūkstančiai jaunų vyrų miršta 
apkasuose už saujelės savanau
diškus interesus”. Kad Lietu
va pavergta svetimų okupantų, 
aršesniu budu negu karu, tai 
tas jiems nieko nereiškia.

VATIKANO stotis du kartu 
į savaitę duoda radio praneši
mus Lietuvių kalba. Trans
liuojama trečiadieniais ir šeš-

AMERIKOS PARKŲ 
MILIJONINIAI 

PLOTAI

John C. Garand, inventor of the 
army’s famed semi-automatic Gar
and rifle, is shown at work in his 
model shop at the Springfield, 
Mass., armory, where his grand gun 
is in mass production 
defense forces.

Išradėjas kariško 
tomatiško šautuvo, 
dirbami Springfield, 
lies gynimo reikalams

Stasys, pusam- 
uodžio 19, Chi- 
’auragės apskr., 
Lembo k. Ame- 

no 42 metus, 
.rus, pusamžis, 
o 17, Chicago j. 
ap., Plerpų km. 
^veno 40 m. 
Jonas, mirė 20 
ickford, III.
Ė Joana (Jur
ai., mirė Gruo- 
roit, Mich. — 
., Tubėrių par. 
gyveno 47 m. 
Ona, mirė Gr. 
irę, Md. 
lozas, pusamžis, 
o 12, Chicagoj. 
ap., Kvėdarnos 
e išgyveno

PALANGOS savivaldybės 
narys P. Strakšys komunistų 
organe praneša kaip bolševikai 
“rūpinasi” bedarbiais: “Pas 
mus Jabai trūksta organizaci- 
jA^iedarbių aprūpinime dar- 
17 Įvedus prie savivaldybių 
...rbo biržas, ten suregistruo

jami visi bedarbiai. Bedarbiai 
darbu neaprupinami ir kiekvie
ną dieną ‘bombarduoja’ savi
valdybės įstaigas, darbo biržas 
ir visai teisėtai reikalauja dar
bo. Kyla nesusipratimų, iško- 
liojami savivaldybių pareigū
nai ir tt.” Toliau aprašo kaip 
veikia susižinojimas tarp at
skirų valsčių. Pav., netolima
me Andriejavo valsčiuje ker
tami miškai, ten reikalinga 600 
darbininkų, tačiau apie tai Pa
langoje nieko nežinoma.

Iš šio pranešimo dar sužino
me kad pasienyje su Vokietija 
plačiu ruožu okupantai kerta 
miškus, nes sudaromos vadi
namos “pasienio zonos”, į ku
rias be leidimo net kiškis, ne
gali įbėgti. Taip “laisvi” Lie
tuvos gyventojai atskiriami 
nuo vakarų Europos ir sulie- : 
jami su Azija!

Šie sieniniai kalendoriai po 
reikia pridėti po 5c pašto

LIETUVIŠKI KALENDORIAI
_____ Vaikučiai ir Povas
-------- Kalnai ir Ežeras
_____ Miestelis tarp kalnų
_____ Gulbės Prude
_____ Amerikos Vėliava (naujas)
_____ USA. Kongreso Namas
_____ Lietuvos Vėliava (naujas)
_____ Ežeras ir Beržai
_____ Panelė, šuo ir Arklys
_____ Darius ir Girėnas
_____ Vytauto Prįsieka

\
(Už kalendorius galima

Dabar męs pradedame Nau
juosius, 1941 Metus, ir senuoju 
savo įpratimu, vieni kitiems lin
kime laimingų Naujų Metų. Bet 
tie linkėjimai yra tik manda
gumo forma, tai tik tušti žo
džiai, jei juos nelydi praktiški 
darbai. Praktiški darbai mus 
laukia nuo labai senai. Męs 
prie tų darbų rengiamės! irgi 
nuo senai, tačiau darbą tinka
mai pradėti męs vis neprisi
rengiame, turbut todėl, kad pa
čiai pradžiai nesudarome rei
kalingo pasiryžimo ir pasiau- 
kavimo, kad mėgstame dykinė
jimus, tarp savęs nesantikiau- 
jame, vieni kitais nepasitikime, 
vieni kitiems šio ir to užvydi- 
me, ir prie kiekvienos progos 
skaitomėsi tik su savim. Abel- 
nai sakant, męs esame įpratę 
gyventi tuščią gyvenimą, jieš- 
kodami tik privatiškos sau nau-

Apie visuomenės reikalus, 
tautos reikalus ir gerovę 
prisimename tik ' ty'puolą- 

j -v tam (Tv’p^g1■

.ntanas, pusam- 
•uodžio 15, Chi- 
dšių m. Ameri- 
o 28 metus.
NĖ Elzbieta, 
;io 11, Wilkes-
— Marijampolės 

p. Amerikoje 
metus.
s, mirė Gruod.

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

Pamatymui dykai.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PROFSOJUZŲ centro valdy
ba atidaro Vilniuje skaityklą, 
kurioje bus 12,000 tomų kny'n,Ji- 
gų. Visos šios knygos yra p&ffiiji- 
imtos iš privatinių žmonii p į .
AR JAUČIATĖS V'1"1“ 

NUVARGĘ—BE S 
VIKRUMO?'.

$25.00
5.00
1.00

Viršminetos aukos buvo gau 
tos iš sekančių šaltinių:

a. Per Lietuvos Pasiuntiny 
bę Washingtone aukavo

P. žadeikis
A. Adžgauskaitė
K. Jankus 
J. Karalius
B. Jayson 
Mot. Vilkišius 
Ansonijos Lituviai į 
J. Radzevičių 
Pov. Biržys ir šeima

Bendrai

Kalėdų švenčių proga nuo
širdžiai sveikinu visus geros 
valios Lietuvius, primindamas 
tai, kad šios Kalėdos yra labai 
liūdnos ir skaudžios Lietuvai 
ir Lietuvių tautai. Lietuva 
yra užgrobta ir Lietuvių tau
ta pavergta.

Lietuva šiais metais Kalėdų 
viešai nešvenčia. Jos uždraus
tos okupantų dekretu. Jų šven
timas yra laikomas nusikalti
mu ir todėl 
kumui.

Okupuotos 
kai Kalėdas 
slaptai ir labai prislėgtai: be 
jokio džiaugsmo ir malonumo 
— su daugeliu skausmo ir aša
rų, nes tūkstančiai jų sūnų sė
di kalėjimuose ir kovoja su 
mirtimi. Nekalti kaliniai ir 
begrašiai tremtiniai, okupantų 
į kalėjimus susodinti ir jų tero
ro iš Lietuvos išguiti, po Euro
pą ir Aziją išblaškyti, neturė
dami jokio kontakto su gimi
nėmis, Kalėdas švęs kančiose 
ir rūpesčiuose.

Vardu visų pavergtųjų ir var- 
gan patekusiųjų Lietuvos pilie
čių, sveikinu patrijotinguosius 
Lietuvius, pareikšdamas tai, 
kad Lietuvoje pavergtieji ir iš 
Lietuvos ištremtieji Lietuviai 
deda į jus daug vilties ir lau
kia iš jūsų broliškos,. Lietuviš
kos ir praktiškos paramos.

Tad švęsdami Kalėdas ir lauk
dami Naujų metų neužmirškim 
savo brolių-seserų, giminių ir 
pažystamų ir vargstančių bei 
kenčiančių tautiečių okupuoto
je Lietuvoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir kitur.

Paremkime .iv__ĮJKalėdose ir

A • k^JL/4. 1Xk lU-UkJU 1a ivb 1—4 / Uo

ekonominį gyvenimą, Angliško
je kalboje, kad, reikalui esant, 
Lietuvos delegatai galėtų pa
rodyt “juodas ant balto” jog 
Lietuva ekonominiu atžvilgiu 
savo nepriklausomybę pateisi-

užkluptiems 
Konsulą H. 
, Spalių 26 
. . $100.00 

Pasiuntimo išlaidos
susidarė bendrai .... $314.43

siųsti ir pašto

DIRVA
‘6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Ignas Genis, Cit^eūinu.- 
J. Ignatavičius, Cleveland (ši

tuos abu užrašė I. Mitko 
Cleveland.) 

A. Ažusenis. 
Juozas Kareiva,. 
Ant. Adomaitis, 
Alex Tyzenhouse. 
Bal. Zidžiunas,
V. Višniauskas, 
Jos. Kazlauskas. 
Juozas Skukauskas, 
Mary Sokol, 
M. Misevičius 
J. Mikelionis, 
J. Murauskas, 
Dom. Litvaitis. 
John Kaspar, 
Mrs. Mary Deyak, Canton, O.

(užrašė jos sūnūs Viktoras 
Kutka, Cleveland.)

Joe Vilis, Emeigh, Pa. (užra
šė jų duktė Clevelande.)

W. Burinskas, Elizabeth, N.J. 
Mrs. P. Mockus, Chicago, Ill. 
J. Glinskas, Union City, Conn.

(užrašė Ona Bubnienė, iš 
ten pat.)

A. Karasevich, Shamokin, Pa. 
Mrs. Mary Liepinaitis, Detroit, 

Mich, (užrašė P. Bartnik, iš 
ten pat.)

Čia talpinami, jau tilpę iki šiol, ir dar dau^ybi 
kitų kurie čia bus patalpinti, yra nauji Dirvo: 
skaitytojai 1941 metams. g.r y vj dn ame

Pasidarykime šiuos ir šiems 
panašius įžadus, ir pasisteng- 
kime juos pildyti. Sudėkime 
juos ne trukšmaujančios publi
kos akivaizdoje, tiį savo sie
los- gilumoje, ir paskaitykime 
T(3oja.Priva^u'nu tuos prižadus

’ automobili. Pildyti- Neramstykk'OJUJE BEDARBIAI 
sako jis mandagumo formor 

™ • • įžodžiais, bet rf— lai ir tu ..Lenkas, 
ir tu automobiliu važinėji, 
o aš automobilio neturiu, 
todėl turiu teisę iš tavęs at
imti. Bet tu nesutinki su 
dabartine sistema kad ko
munizmo sistemos negavai 
paragauti. Kurie paraga
vo bėgo nuo jos kaip pra
garą, o kurie po ja paverg
ti laukia kuogreičiausia iš
sivaduoti. Dabartinėje sis
temoj visi žmonės turi vi
sokias laisves, ir asmeni
nes, ir turto, ir teismų ir 
policijos apsaugą, o ką tu
ri po komunistais? Vergi
ją ir daugiau nieko. Keli 
šarlatanai valdo visus ir 
darbininkus kinko į roges 
ir ratus kaip kada nori, ir 
už tai tik pusbadžiai telei
džia pavalgyt, — sakau aš.

— Drauge, tu man nori 
prišnekėt visokių fašistiš
kų melagysčių. O kodėl 
nepaskelbi Dirvoj ką gero 
radai tuose darbininkiškuo
se Lietuvos laikraščiuose, 
kuriuos aną vakarą iš re
dakcijos parsinešei peržiū
rėt? Aš laukiau ir nieko 
nesulaukiau. Turbut tei
sybė parašyta kad bijai pa
duot visuomenei, — sako
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.rodė. O kad Hitleris esąs Sme-
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K_ S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

PRADĖDAMI naujus 1941 metus, kurie uždeda mums 
didesnius darbus ir pareigas, parodykime savo di

desnę meilę musų tėvynei Lietuvai, ne tik žodžiais bet 
• W V • T~x • W W • V • 1 • — i “ 1 ?i. į ir darbais. Dirbkime už jos laisvės atgavimą. Bukime 

į ištikimi Suvienytoms Valstijoms, kurios mus priglaudė 
į ir suteikė progas išbėgti ir visokių priespaudų, kad ga

lėtume būti tas rezervas, iš kurio musų gimtasis kraštas 
į gali gauti sau visokiariopą paramą.

Kovokime visomis išgalėmis su musų pačių tautos 
i išgamomis ir visais kenkėjais šiai laisvai šaliai!

kia, kiek gali, okupantų pano-l 
seje. Garbe jiems!

Jei Lietuvoje daugelis žy
mių meno, literatūros ir moks
lo spėkų dirba ką 'gali, okupan
tų sugniaužti, tai ar tas reiš
kia kad mes turime užgniaužti 
savyje okupantų kritikavimą ir 
neigimą del jų nepateisinamo 
ir žiauraus žygio? Ne! Lie
tuvos šviesuomenei burnos šią
dien labiau užčiauptos negu 
žandarai bandydavo užčiaupti 
Dr. Vincą Kudirką, bet burnos 
neužčiauptos mums, Amerikie
čiams! Mes galime savo svei
ką protą nevaržomai vartoti, 
sekti faktus, daryti iš jų tin
kamas išvadas ir jas skelbti 
kitų žiniai bei protavimui.

Tokiu budu, musų kairėji 
spauda tiktai tuščiomis šauja 
mums primindama kad 
Petrauskas Lietuvos 
dar dainuoja, Pronskus 
Lietuvai rašo, Šimkus 
operą kuria, 
pat 
kia 
nes 
tos
talentus, 
lutinai 
kas galima ir 
Lietuvoje”.

Romanas iš L

(J. Biliūno: Kaip Anais Laikais

2.

suri- Tinginys!

negu kuri kita valstija.

ką? — pa

pa

ANGLIšKAI-LIETUVIšKASuž-

1820

—V. Ališas

Lietuviai prieš Rusus

neti-
ypa-
Dus-

už šiaudo grie- 
kairčji spauda, 
nuotaiką patei- 
apie Lietuvos

gražus! — 
nežinodama

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

vienu 
spin- 
Buvo 
lovos 
išėjo

Neiš- 
numirė.

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

DIRVOS KNYGYNAS
Superior Ave. Cleveland, Ohio

©AMERIKOJ kasdien į na-
Kad jisai butų

___________________-___ O A- -------

©MINNESOTA valstijlŲpa-

f-

AUKAS Lietuvos pabėgėliams šelpti ir kitokiems mu- 
sų pavergtos Tėvynės reikalams priima Lietuvos 

Pasiuntinybė Washingtone ir Lietuvos Konsulatai, to
dėl tie Lietuviai, organizacijos ir draugijos kurios iki 

-š^ol nežinojo kur aukas siųsti, nenorėdamos susirišti su 
kjų fondu, gali po senovei pinigus persiųsti Lietuvos 

lems įstaigoms Amerikoje. Jos yra Suv. Valsti-
aldžios pripažintos, jos turi ryšius su Lietuvos vei

dais išsiblaškiusiais Europoje, bet dirbančiais vienam 
ndram tikslui — Lietuvos nepriklausomybės atstaty- 
ui, todėl jos aukas persiųs kur reikia, ir patieks spau

doje apyskaitas musų visuomenei. Pirmutinės aukos, 
kaip matome šiame Dirvos numeryje 3-me pusi, telpan
čioje apyskaitoje, Lietuvos pabėgėliams Vokietijoje ir 
Prancūzijoje suteiktos iš Atstovybės ir Konsulatų ir per 
jas kitų aukotojų.

Siunčiant aukas per Lietuvos oficiales įstaigas, iš
siris klausimas per ką teikti paramą musų broliams nu- 

ir kitiems 
iškils.

c ką teikti p 
kentėjusiems nuo Lietuvos okupantų teroro, 
musų tėvynės reikalams kokie laikui bėgant

©
Ą7ASARIO 16-tą dieną privalo švęsti visi 
v Lietuviai taip kaip darė iki šiolei. 1941 

įšventė išpuola sekmadienį, patogioje dienoje.
Visų Lietuvių tautos veikėjų Europoje ir Ameriko

je yra viena nuomonė: kad Lietuvos Respublika bus ?t- 
‘teigta tais pat pagrindais kokie buvo padėti Vasario 
.6 dieną, 1918 metais Vilniuje. Todėl, ta diena ir pri
dera švęsti, pridera palaikyti musų istorine diena, ir 
L būtinai reikia ją švęsti, pirmiausioje vjetoje savo 
utinės dvasios susistiprinimui, panaujinimui pasiryži- 

kovoti už savo tėvų žemės laisvę!
atvejais atartina rengti tą dieną kokias 

fc, ar gedulas, nes gedulos tinka

Amerikos 
metais ta

į Dausas Neišsikėlė
Skęstantis ir 

biasi, o musų 
savo išgamišką 
sinti, pasakoja
dainininkus Kiprus P'etrauskus, 
apie profesorius Purenus, ku
nigus Šmulkščius, rašytojus 
Putinus, žurnalistus Ruseckus 
ir Pronskus, kompozitorius 
Šimkus, buk jie visi Tarybų 
Lietuvoje “ramiai” gyveną ir 
savo darbą dirbą.

Ko čia stebėtis? Tie žmo
nės į dausas juk neišsikraustė! 
Stalino policija taip pat jų į 
Sibirą ar Kazakstaną dar neiš
gabeno. Jie -gyvena Lietuvoje, 
kur jie priklauso, nes tai jų tė
vynė, nors Rusai ją okupavo. 
Ar okupavimo žiauri realybė 
turėjo jų talentų veiklą nu
traukti ?

Rusai žandarai, atsimename, 
slėgė Lietuvą, bet Dr. Vincas 
Kudirka savo darbo nemetė. 
Nemetė jo ir šimtai kitų Lie
tuvių: knygnešių, gydytojų, 
dainininkų, kunigų, politikų, 
visuomenininku, rašytojų ir tt. 
Jie gyveno Lietuvoje ir jai dir
bo. Gyvena Lietuvoje ir auk
ščiau musų bolševikų įvardija
mi asmenys, ir — Lietuvai dir
ba. Tai ko čia stebėtis?

Tautininkų vyriausybė išvai
kyta, bet dar neišvaikyta visa 
Lietuva. Išvaikyta daug inte
ligentų, išta į kalėjimus

su/kihi~>ais.
Dabar, per virš 20 metų gyvavusios gražiai laisvai 

iiį nepriklausomai — laisvę pažirusios — visos Sovietų 
vergtos tautos dar labiau ir žiauriau elgsis su savo 

Okupantais, taip apgavingai pravariusiais jų “prisideji- 
; mus” prie Maskvos raudonos imperijos.

Tegul tik Vokiečiai užpuola Rusiją, tuoj Lietuviai 
suimtų ir nuginkluotų visus tuos, pusę milijonų puslau
kinių Rusų ir paėmę jų pačių ginklus, tą pat valandą 

j liktų ginkluoti ir'jų pačių ginklais jr.os iš savo tėvynės 
į išmuštų!

Del Maskvos carų prigavysčių, klastų ir nubiedni- 
) nimo Lietuvos ir jos kaimynų Latvių ir Estų, tos tautos 
į (kartu ir Lenkai) visokį Rusijos pr esą priims sau už 
j draugą ir skubins atsilyginti raudoniesiems despotams 
už jų skriaudas. .

Maskvos carų kailiuose blusos nerimsta: jiems ru
pi kad jeigu Vokiečiai lengvai Britus sumuštų, jie bus 
gana galingi sumušti ir Rusiją. Todėl Rusams lieka tik 
viena išeitis: dėti pastangas kad karas tarp Anglų ir 
Vokiečių užsitęstų kuoilgiausia. Bet kaip? Jeigu Ru
sai atvirai pasirodytų Hitlerio priešais, Vokiečiai,, kurie 
lar turi progas sumušti Angliją, lengvai galėtų pirm to 
sumušti Rusiją....

©

AR rūpinatės Lietuvos pabėgėlių sušelpimu? Ar su- 
prantat padėtį žmonių kurie be apdangalo ir pini

gų turėjo apleisti savo sukurtą lizdelį ir atsidurti sveti- 
'Sname krašte, skurde ir bade?

Ar jus aukavot, ar jūsų draugija jau skyrė auką 
tam tikslui? Nekurie jau atliko savo pareigas, bet kiti 
dar vis neįsivaizduoja padėties rimtumo.

Tie kurie gausiai aukojo prie Lietuvos atitekusiems 
Vilniaus krašto Lietuviams, prisiglaudusiems prie vis
to pilnos savo tėvynės, dabar visai neparodo jokio su- 
irupinimo svetimoje šalyje bade atsiradusiais Lietu- 

Jos tremtiniais, pabėgusiais nuo žiaurių okupantų.
Kndpl tnlrc čolfnrntis? A'v cimlrn i’iims sunrastir"v Kodėl toks šaltumas? Ar sunku jums suprasti ba- 

/ tias ir skurdas kitų, kuomet patys esat sotus ir apsivil-
kę šiltais rubais? Ar manot kad tie žmonės neverti jū
sų pagalbos, jeigu bėgo nuo musų tėvynės pagrobikų 
teroro ar mirties?

Po to gi yra kiti reikalai: Lietuvos politiško veiki
mo Europoje rėmimas ir išlaikymas. Juk mes turim 
visomis pastangomis dirbti jeigu norim vėl kaipo tau
ta atsistoti ant savų kojų, žiaurių okupantų nusikratę.

Jeigu iki šiol nežinojot kur aukas siųsti, dabar jau 
žinokit: jūsų aukas po senovei priima Lietuvos Pasiun
tinybė Washingtone ir Lietuvos Konsulatai New Yorke, 
Chicago j e, Bostone, Los Angeles.

Aukos priimamos nuo pavienių ir organizacijų. Pa
dieniai privalo pasižadėti skirti nors vienos dienos savo 

uždarbį savo pavergtos tėvynės reikalams. Draugijos 
raginamos rengti Vasario 16-tos minėjimą, rinkti aukas 
ir skirti sumas iš savo kasų, ir siųsti jas į oficiales Lie
tuvos įstaigas.

•NAUJA istorinė, apysaka, “ALPIS, Kęstučio Iš
laisvintojas”, pradės eiti Dirvoje kaip tik greitai pasi
darys laikraštyje daugiau vietos.

Kipras 
operoje 
Tarybų 

naują
Tie vyrai tokį 

darbą dirbtų nežiūrint ko- 
valdžia Lietuvoje bufų, 

jie Lietuviai, Lietuvių tau- 
sunųs, turinti vartotinus 

Kol okupantai jų ga- 
nesuvaržys jie dirbs 

“socialistinėje

KAUNO laikraštis oficialinė 
Tarybų Lietuva1 nusiskundžia 
kad darbininkai ir tarnautojai 
nelanko komunistinių paskai
tų. Plačiai įsivyravęs papro- 
tis: atėję Į salę užsiregistruo
ja (mat, įvesta ir registracija, 
reiškia, turi eit prievarta ir 
pasirodyt kad buvai), o paskui 
tuoj ir “išgaruoja”. Tas laik
raštis taip pat nusiskundžia 
kad ‘socialistinėse lenktynėse’, 
kurios tikrovėje yra priversti
ni darbai, darbininkai nesilai
ko disciplinos. Darbininkai at
eina į darbą girti, todėl darbas 
esąs netvarkingas. Taip pat 
menkai pasireiškia darbininkų 
sumaningumas.

Juozapata sapnavo.
Mato .jinai gražų didelį sodą, pilną žydinčių 

medžių. Eina tuo sodu mažu kūdikiu nešina... 
Dailus takelis, smėliu išbarstytas; aplinkui žo
lės ir žolynai įvairiomis spalvomis mirga; tarp 
medžių šakelių paukščiai sau lizdelius kraunas. 
Visur taip ramu ir šilta....' Juozapata spau
džia į savo laimingą krutinę kūdikį ir skuba, 
skuba.... Užu sodo jos Petras aria.... Jam 
pietus neša, jam kūdikiu pasigirti nori.... Jau 
jinai jj ištolo mato, sunkiai ant arklo užgulusį 
ir jaučių jungą išlengvo kalneliu stumiantį.... 
Bet netikėtai ir gražus sodas ir Petras su jau
čiais iš jos akių nyksta. Staiga pamato jinai 
dangų apniukusį ir priešais — baisų, gilų be
dugnį griovį. Iš apačios girdi skaudų dejavi
mą ir pagalbos šaukiamą balsą. Tai Petro bal
sas, jo dejavimas. Juozapata, išsigandus, sku
ba į jį, norėtų nusileisti griovin, gelbėti vyrą. . . 
Pažiūri į kūdikį: negyvas! Akytės užsimerku
sios, lupytės pamėlynavusios, veidelis — kaip 
drobė. Klaikumo paimta, surinka nesavu bal
su. Jos kojos paslysta, ir kartu su kūdikiu ji 
krinta kiaurymėn....

Atbudo visa krūptelėjus. Juto kaip 
akies mirksniu jos akyse sužibėjo saulės 
dūlys, greitai už debesies pasislėpdamas, 
vo jau vėlus rytas. Pramigo, šoko iš 
susigėdus. 
Petras, 
vos.... 
nurimo ir sapną užmiršo 
klaupus ėmė poterius 
pakūrė

KOL MEILĖ GYVA
Aš nekartą maniau kad myliu, 
Bet buvo tik jaunystės sapnai....
Jei būdavo kada ir tyliu —
Kaip kad tyli užbausti vaikai....

Gerai pamenu kaip nekartą, 
Aš meilės sugauta slaptai....
Staiga griebiausi - protą-kardą....
“Širdie, mano širdie, ką darai?....”

Aš ritausi kaip akmuo — 
žiemą ir pavasarį šalta.... 
Išdžiuvo upėj vanduo — 
Ar žinai, broli, jau aš kita....

Aš šiądien tave nepatikčiau
Su tais pačiais jaunystės sapnais.... 
Žinau, bučiuota netylėčiau — 
Kaip kad tais paikystės vakarais....

Jau aš tikrą meilę atradau....
Mylėta myliu aš netyliai....
Del draugu, kaimynų apakau — 
Surakino jis.... nė jus vyliai....

Ona Pūcetaitė.

Pramigo.
Nusistebėjo kad nejuto kaip 

Visados jusdavo, kartu su juo kelda- 
Kodel gi šiądien taip?.... Bet tuoj 

Persižegnojo ir atsi
dėti. Paskui greitai 

ršiu— ir— 
bailiai į šalis dairydamasi. Dideli, keliais gyve
nimais namai tęsėsi iš abiejų pusių be galo; pla
čios gatves, tiesios kaip stalas, buvo už viena 
kitą gražesnės.... Bet nesistebėjo Į tat Juo
zapata, nors kitą kartą visi šitie nematyti daik
tai butų kaip stebuklas jai pasirodę. Žiurėjo 
tik į žmones, kurių kas žingsnis matė. Tartum 
nuo jų sau pagalbos laukė, tikėjos teisybę pa
tirti. Jai rodės kad visi jie apie jos Petrą žino
jo, jį išvaduoti galėjo. Taip troško jų paklaus
ti, paprašyti.... Nedryso. .. . Visi jie buvo ’■ 
tokie ponai, galingi. Laukė ar nepaklaus kar
tais jie patys ko ji šitan miestan atėjo ir tokia r 
nelaiminga Į visus dabar stebis.... Bet niekas 
į ją ir žiūrėti nežiūrėjo: visi savo reikaluose 
buvo paskendę.

šitaį, pro šalį praėjo trys ponios, gražios 
kaip paveikslas. Nematė jos sodietės, nors to
kiom gailiom akim į jas pažiurėjo....

— Dieve, kiek ponų.... kokie 
stebėjos Juozapata, stovinėdama, 
kur dėtis.

— Ko čia dairais? ar pametei 
klausė apdriskęs “ponas”, matyt kiemo sargas.

Juozapata krūptelėjo, bet pamačius kad į 
ją žiuri, apsidžiaugė ir nedrąsiai paklausė:

— Ar nežinai tamsta kur mano Petriukas?, 
— Petriukas?!.... Ar tai tavo vyras?
— Vyras, vyras! — apsidžiaugė. Juozapata.
— Gal koksai maištininkas ?! — nusijuokė j 

piktai kiemo sargas. — Eik ten, rasi....
Mostelėjo ranka. Juozapata dar norėjo 

klausti.
— Eik, eik! čia negalima stovėti.... 

ginta! — suriko ant jos. .. .
.Ėjo ji toliau gatve, nusigandus, galvą 

leidus, 
bėjo, 
jo pasivėlinti, 
tai pasibaigė gatvė, 
ma.

laimės šešėlis, išsisklaidė kaip durnas po orą. 
Ant viso krašto klaiki šmėkla savo sparnais už
dengė šviesų dangų, žmonių krūtinėn aštrius 
nagus giliai Įleisdama. Degino sodžius, šaudė 
ir korė laisvės trokštančius žmones, ir iš tėvy
nės tolimon šiaurės šalin suimamus žmones ga
beno. Nepasigailėjo nei žilų senelių, nei ser
gančių moterų, nei nekaltų mažų kūdikių. Vi
sas kraštas kalėjimu virto. Niekas nebuvo tik
ras ryt dieną išbusiąs, nežinojo gulti eidamas 
ar bepabus iš miego laisvas. Kilo verksmai ir 
skaudus dejavimai. Visi po budelio kirviu dėjo 
savo galvas. Tik maža saujelė maištininkų dar 
su spaudėjais kovojo, laukdama galo....

Juozapata baisiai atsimainė. Tat jau ne
buvo ta graži moteris kurios akys švietė kaip 
žvaigždės, nuvargusį vyrą nesenai dar ramino. 
Jos. akys aptemo, veidas pajuodavo, 
ties nei laimės nebeliko, 
mus, kaip šešėlis, be 
kuo dar butų galėjus 
turtą jai atėmė ir ji 
žinios kaip gandai ėjo ' 
galo buvo liūdnos: tą pakorė, tą išvežė. .. . Nuo 
jų vietos negalėjo sau rasti. Ne tik iš sodžiaus 
kur išeiti bijojo, bet ir troboj viena būti. Kas 
vakaras ėjo dabar į Damulį, kur ramiau kiek 
jautėsi. Senio Damulio jau nebebuvo, 
turėjo: nuo žaizdų po šešių savaičių 
Vienos moterys teliko. Su jomis Juozapata var
gą vargo: visas jas nelaimė vienu ryšeliu 
šo. .. .

Vieną vakarą, kada taip visos sėdėjo, 
ketai atsidarė trobos durys, ir vidun inėjo 

a žmogysta apiplyšus ir nuvargus, 
minė dar savoi^?iuką nelaimingąjį !... . 
tikėjosi, nors numirus, jį pamatyti?....

Vienas Dievas težino. .. .
(GALAS)

Nei vil-
Viena slankiojo po na- 

tikslo. Nieko nebebuvo 
rūpintis. Brangiausiąjį 
nebesitikėjo jo atgauti, 
paskui viena kitą ir be-

©BRAZILIJOJE neturėdami kur dėti kavos 
perviršį, pradėjo iš jos išdirbti visokius dalykus. 

I Paskiausiu laiku gaminama iš kavos grudų vi
sokį plastiški padariniai: kava sutrinama ir su
liejama į tvirtą masę, kietesnę negu storoji po- 

■ piera arba medis, ir iš jų lentelių daug kas dirb- 
| linama.

-t'•%KIEK VISAME PASAULYJE esama gal
vijų? Nekurie netinginiai, apskaičiuoja kad ra
guočių esama 697,900,000; 294,700,000 kiaulių, 

i ir 634,500,000 avių.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

I * ________

UŽ VANDENŲ
Nusiginė pulkus šešėlių 
Per veidus vakaras—piemuo. 
Iš melsvo pūko žvaigždės kėlė — 
Ratu apstojo parymot.
Ištolo vandenų paviršium 
Atslysta vilnys pamažu 
Ir, sudejavusios, numiršta (į 
Žuvėdrom kritę po gužiū.
Ėąkrantėm glūdumos nutyso — 
Pakrantėm mirštančių dienų.... 
Spindėk, spindėk tose akyse, 
O saule, ten — už vandenų! 
i .

nu- 
Matė kad ion pusėn daug žmonių sku-

Visi kaip ir ko pamatyti troško ir bijo- 
Ir jinai ėmė skubėti.... Grei-

Pasirodė didelė plati plot-
Juozapata pamatė joje daugybę žmonių, 

ratu sustojusių. Kareiviai su šaudyklėmis ir 
blizgančiais durtuvais, ponai žvaigždėtomis ke
purėmis, ponios gražiai pasipuošusios, ir.... 
žmonių, žmonių begalo.... Visi kaip negyvi, 
tylėjo. .. . Viduryje aukšti šulai su pataisytais 
skersiniais stypsojo....

Apsistojo nustebus, nežinodama kas dary
ti. Bet matydama kad visi į ten eina, pribėgo 
ji į žmonių minią. Kojas jai pakirto, vos kva
pą galėjo atgauti....

— Kiek ponų. .. . kokie gražus. ... — ap
siblausus šnabždėjo ji.

Pamatė žilą, malonaus veido senelį, į ją 
žiūrintį, ir bailiu balsu paklausė:

— Ar nežinai tamsta kur mano Petriukas?j 6820 Superior Ave.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio

— Apie visą?
— Taip, apie visą pas;
— Ne, apie visą žemę 

Man ją sunku apimti. Tač
į Indiją, taip arti jaučiu 
senovės Egiptą... Kodėl i

— štai man liepos pr 
medžius. Aš tarsi matau p 
rus... Matau palmes... Ta 
tai nė.. Kartais esti taip, 1 
ląndėlę prasiplečia; regi .toli 
taip aiškiai, lyg jos čia pat 
tales — ar valtį upėje, ar 
lokį šiaurės leduose... Tačia 
kai kurios šalys. Pavyzdžii 
jautęs Kinijos: tarsi jos m 
Nė Islandijos... Ar jus ne

— Už ką gi, ponas A:
— Taip sau, kartais a; 

tas piktumas... Negali tai 
akyse...

— Ar jys turit ką ga
— Aš?... dabar — ne... 

nenoriu matyti, ne, nenoriu
— Aš jau pasilsėjau.
Valentina pakilo. Iš s 

pripešiota žolė. Keli kambi 
miau krutinės, štai vienas 
o kiti drebėjo ir įkyriai lai

— Op, žmogau! — ragi 
tuo tarpu mąstė: “Viešpai 
Ne, man be jos ne gyvenini;

— Man taip smagu pro

— To jau perdaug, 
aisakė jis. ^ ^^įArg 

gandusios, nesuprantančioj
— Koks tu vaikas, — tarė ji
— 0, ne, — smarkiai atsakė 

tai apie jus galvoju....
Valentina nutraukė;
— Imkit liepžiedžius, ir k 

Vaje, ir pririnkot gi su lapais..
Ji nusilenkė prie pintinės, 

so ir tarė sau: “Aš viską turiu 
Perėjus brūzgyną, Valentin 

taku:
— Bus arčiau, — manė ji.
— Ne, aš nenoriu tuoj gry
— Ir vėl....
— Man kartais vienam esti 

Aš guliu ant lovos, ir manau lyj 
Valentina tylėjo. Jis grauž 

kė: jai dar skaudžiau....
Jis šakose pastebėjo voverę.
— Valiute, žiūrėkit, — bev 

mu rodė jis. — Voverė!
žvėriukas tupėjo ant papui 

. - Kur?
— Anakur.... Matote?
— 0, jau lekia....
Voverė su ilga savo uodega 

šakų ir pasislėpė.
Takas įsuko į tankius krui 

ėjo priešais ir skyrė šakas, kurie 
per veidą. Jis nesigynė, priėmė 

i “Ji del manęs turėjo verkti”, 
driežas — jis nuniro tiesiai, kaij 
į kurį jiedu pateko, buvo pilnas 
liu, kaitros ir aviečių. Uogienoj 
sės kirtosi brydės, trapus stiebą 
tyti ir aplaužyti.

— Dar ir mums paliko, — t 
pakėlė šaką su uogomis. Iri

— čia tdfp gera butų mie 
galvojo Antanas.

— Ypač jei kaimynijoj sr’
— 0, truputį šiurkštų... Jj 

se. Kartais vienatvė slegia sun
— Tik jus išsirinkot pavoj 
— Kiekvienas susirišimas 
Staiga jis atsisuko į Vale

Į prabilo:
— Valiute, buk tu mano.
Ji stovėjo už jį aukščiau ir 

į dėlė. Išgirdus jo žodžius nubai 
rankom į kraitelę. Jos smakr 
skruostai nelaimingai sudrebėję

— Ne, aš jums nieko dai 
Aš nenoriu kad jums butų skau

Į ant manęs kad jums tiek blogo 
į die, Valiute.

Ir jis šiurkščiai nusigręžė a 
— Antanai, — išsigandus j 
— Aš kvailas kad maniau 

■ laimės čia gali tikėtis žmogus.
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3,000 žodžių, galit turė
ję ir reikale pasinaudo- 
l $1.00 su prisiuntimu.

PASAULYJE esama gal
iniai, apskaičiuoja kad ra- 
,000; 294,700,000 kiaulių.

ŽODYNAS
1NIEMS ATEIVIAMS

KNYGYNAS
Cleveland, Ohio
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;, jį pamatyti?, 
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mas po orą. 
sparnais už- 

tinėn aštrius 
adžius, šaudė 
s, ir iš tėvy- 
s žmones ga
ilių, nei ser- 
kudikių. Vi- 
s nebuvo tik- 
ųilti eidamaš 
i verksmai ir 
o kirviu dėjo 
lištininkų dar 
do... .
Tat jau ne- 

s švietė kaip 
dar ramino, 

vo. Nei vil- 
nkiojo po na- 
eko nebebuvo 
Brangiausiąjį 

o jo atgauti, 
la kitą ir be- 
/ežė.... Nuo 
ik iš sodžiaus 
na būti. Kas 

ramiau kiek 
ebuvo. Neiš- 
aičių numirė, 
uozapata var- 
ryšeliu

eturėdami kur dėti kavos 
išdirbti visokius dalykus, 

narna iš kavos grudų vi
ii: kava sutrinama ir su- 
kietesnę negu storoji po- 
jų lentelių daug kas dirb-

AVIŲ 

NIMAS 
^rižiurėjimas
TIK $1.00.
knyga nurodanti kaip 

Igius: sudėta daugybė 
lų kaip paruošti valgius 
ki puošniausių pokilių. 
įgai, virti ir kepti vai- 
Curi šeimininkė turi ru- 
jammimu valgių, priva- 
gą knygą. KAINA $1.

1 ‘ ______ __
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senovės laikų Sabbos 
Mikaldos. Tų knyge- 

luti, ir visai pigiai. Su
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II
Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

Iš Sakalo knygos “VALENTINA

— Apie visą?
— Taip, apie visą pasaulį...
— Ne, apie visą žemę niekados negalvojau. 

Man ją sunku apimti. Tačiau kada aš patenku 
į Indiją, taip arti jaučiu džiungles... Ir dar 
senovės Egiptą... Kodėl klausiat?

— Štai man liepos priminė Afrikos duon
medžius. Aš tarsi matau po jais sėdinčius neg
rus... Matau palmes... Tai nėra svajonė, tik
tai nė.. Kartais esti taip, kad tavo akiratis va
landėlę prasiplečia; regi tolimas tautas, regi jas 
taip aiškiai, lyg jos čia pat butų... Įsižiūri de
tales — ar valtį upėje, ar narą vandenyse, ar 
lokį šiaurės leduose... Tačiau man prisistato tik 
kai kurios šalys. Pavyzdžiui, aš niekados nesu 
jautęs Kinijos: tarsi jos man visai ir nebūtų... 
Nė Islandijos... Ar jus nepykstat ant manęs?

— Už ką gi, ponas Antanai!
— Taip sau, kartais apima toks nepagrys- 

tas piktumas... Negali tada žmogaus pakęsti 
akyse...

— Ar jus turit ką galvoje?
— Aš?... dabar — ne... Bet vieno žmogaus 

nenoriu matyti, ne, nenoriu... uf!
— Aš jau pasilsėjau.
Valentina pakilo. Iš sterblės pamaži biro 

pripešiota žolė. Keli kambliai likos įsikibę že
miau krutinės, štai vienas nušliaužė suknele, 
o kiti drebėjo ir įkyriai laikėsi.

__ Op, žmogau! — ragino ji Antaną, kuris 
tuo tarpu mąstė: “Viešpatie, kokia ji graži! 
Ne, man be jos ne gyvenimas!”

— Man taip smagu pro lapus žiūrėti ir ne- 
j”4ėti.
A — Tinginys!

— To jau perdaug, romele yalentina! — 
tuščiai sakė jis. Argi hia, bu
—šakos.

angandusios, nesuprantančios. '
— Koks tu vaikas, — tarė ji.
— O, ne, — smarkiai atsakė jis, — aš rim- 
apie jus galvoju....
Valentina nutraukė:
— Imkit liepžiedžius, ir keliaukim namo. 

Vaje, ir pririnkot gi su lapais....
Ji nusilenkė prie pintinės. Antanas atsidu

so ir tarė sau: “Aš viską turiu pasakyti”.
Perėjus brūzgyną, Valentina pasuko nauju 

taku:
— Bus arčiau, — manė ji.
— Ne, aš nenoriu tuoj gryžti....
— Ir vėl....
— Man kartais vienam esti taip baisu.... 

guliu ant lovos, ir manau lyg esu grabe. ...
Valentina tylėjo. Jis graužėsi kam tai ša
jai dar skaudžiau....
Jis šakose -pastebėjo voverę.
— Valiute, žiūrėkit, — beveik su džiaugs- 
rodė jis. — Voverė!
Žvėriukas tupėjo ant papuoštos uodegos.
— Kur?
— Anakur.... Matote?
— O, jau lekia....
Voverė su ilga savo uodega nusklendė tarp 

šakų ir pasislėpė.
Takas įsuko į tankius krumus. Valentina 

ėjo priešais ir skyrė šakas, kurios čaižė Antanui 
per veidą. Jis nesigynė, priėmė tai už bausmę: 
“Ji del manęs turėjo verkti”, žeme nubėgo 
driežas — jis nuniro tiesiai, kaip strėlė, šlaitas 
į kurį jiedu pateko, buvo pilnas įstrižų spindu
lių, kaitros ir aviečių. Uogienojuose į visas pu
ses kirtosi brydės, trapus stiebai buvo nulanks
tyti ir aplaužyti.

— Dar ir mums paliko, — tarė Valentina ir 
pakėlė šaką su uogomis.'— Imkit!

— Čia ta:p gera butų miegoti saulėje, — 
galvojo Antanas.

— Ypač jei kaimynijoj m’siraitytų gyvatė.
— O, truputį šiurkštų... Bet butume dvie- 
Kartais vienatvė slegia sunkiau už akmenį. 
— Tik jus išsirinkot pavojingą draugę.
— Kiekvienas susirišimas turi pavojų.
Staiga jis atsisuko į Valentiną ir greitai 

prabilo:
— Valiute, buk tu mano....
Ji stovėjo už jį aukščiau ir atrodė tokia di

delė. Išgirdus jo žodžius nubalo, įsikibo abiem 
rankom į kreitelę. Jos smakras pasitempė ir 
skruostai nelaimingai sudrebėjo.

— Ne, aš jums nieko daugiau nesakysiu. 
Aš nenoriu kad jums butų skaudu. .. . Nepykit 
ant manęs kad jums tiek blogo padariau, 
die, Valiute.

Ir jis šiurkščiai nusigręžė atgal į girią.
— Antanai, — išsigandus ji suturėjo.
— Aš kvailas kad maniau.... Kokios 

laimės čia gali tikėtis žmogus.

House of Commons Damaged by Bombs

Jis nieko netarė. Užsinėrė ant rankos pin
tinę ir lipo aukštyn, čia pasispyrėdamas į šaką, 
čia į storą gumbą. Tačiau jos buvo teisybė: 
žiedų reikėjo kilti ligi viršūnės. Aukštai vėl 
atsiliepė vėjas, kuriame lekiojo tylios bitės. 
Antanas užvertė galvą: kad jis galėtų prikopti 
ligi aukščiausių šakų! Kiek čia bus: sieksnis, 
pusantro... Nepasitikėdamas jis krutino šaką: 
“Ne, tu mane laikysi, tikrai laikysi”, šnekėjo. 
Pasilypėjo ant jos, laukė, prikandęs žadą, rl 
vėl pakilo. Čia pat jau viršūnė... Pro lapus 
justi karšti ir sausi spinduliai. Vėjas pučia 
taip sočiai, taip pilnai. Dar vienas žingsnis, 
dar kitas... Rodos, lyg liepa susvyravo. Anta
nui pasidarė nyku. Jis žvelgė apačion, į lapų 
rezginį po savim. Akimirką jam dingtelėjo, kad 
liepa nulinko, su ja ir visi kiti medžiai. Jis 
atkakliai įsikabino į šaką ir sušnabždėjo: “Jei 
užsimušiu, tai bent žinosiu, kad buvo verta”. 
Dar nenugalėjęs baimės, jausdamas neaiškų 
graudumą, jis pakilo paskutinius du žingsnius 
ir iškišo galvą pro viršūnę. Jį pasitiko begalinė 
saulės malonė. Akys suraibuliavo nuo spindulių 
ir žalumo. Kai jau galėjo matyti, išvydo neiš
brendamus girių plotus. Po juo ošė ir siūba
vo garbiniuotos viršūnių lygumos, vienur tam
sios, niūrios, kitur gelsvai žalios, tarsi butų tik 
susprogusios. Nuo šviesos gausumo medžiai 
rodėsi apduję skaidriomis dulkėmis, o eglynas 
antai buvo tarsi miglotas, tarsi lengvais sniego 
žiupsniais nubarstytas — taip giliai jis mėly
navo.

O tenai mirguliavo metalinis Geisaties van
duo, pilnas didžiulių dėmių, — vienur pilkų it 
plienas, kitur geltonai blizgančių, o ten^ vėl 
juodų nuo atsispindusios girių juostos. Ežeras
plaukė toli į rytus, urnai gręžėsi į šiaurę ir sle-i 
pėsi už pušyno alkūnės. Toliau už tos alkūnes 
vėl tysojo platutffiu^as, balsvos, isblesusios 
spalvos. AntaioOkti. Sa‘
kos, smarki?' ---- 8-----------------
platumą. ! ^uanciūT aumuš is kaMF 
sa vis' 'akar^ buvo nutilęs, padange raudo.

-’ ištolo žiūrėdamas manai kad ten jokio

View of part of the damage wrought by German bombs in Britain’s 
historic house of commons in recent raids. Public parts of the building 
were untouched, and nearby St. Stephen’s chapel also escaped, but the 
cloisters in the crypt and the public bill office were hit. The private 
bill office was struck by high explosive and oil bombs.

Vokiečių oro bombomis apardyti Britanijos istoriški atstovų 
seimo rūmai, viename iš pastarų užpuolimų.

greta, 
lapija, 
kažko-
angos 

pulkas

bėjo storų medžių eilę: augo jie beveik 
suskliautę šakas, ir toli baigėsi tankia 
kuri gumšojo ten tokia juoda, lyg butų 
kio urvo anga. Jam rodės, kad iš tos 
išlįs ar žmogus ar žvėris, išlįs visas jų 
ir eis tarp lygiai sustojusių liepų.

— Jau? — prabilo Valentina.
— Klausykit, žtnoji tankmė tuojau atsivers, 

ir iškrypuos meškininkai — su kreivomis kepu
rėmis ant galvos, su būgneliais ir skambaliukais 
rankose... Jie čia šoks ir dainuos... Lokiai lin
guos į šalis, stiebsis ant paskutinių kojų ir kops 
į liepas, atsiminę žilus laikus...

Greitai nusliuokė žemyn jisai ir atsisėdęs 
laukė, ligi prasidės žaismas. Po valandėlės kar
čiai nupurtė galvą ir tarė: ' x

— Ne, jie niekados jau čia nevaikščios.
— Ar taip gaila? — tarė lipdama Valenti-

na.
Jis sukrutėjo padėti, tačiau ji ūžtelėjo, at

simušė rankomis j žemę. ^TeįOj.inksma, Josi
v. v.. Tf< 3S-[ tinas

rūpesčio ir vargo nėra, — kalbėjo Valentina. — 
Kartais aš vaizduotėje nukeliu apgaulius stogus 
ir iš viršaus žvelgiu į vidų. Nei vieno nėra ku
lis pakenčiamai gyventų. Tyčiunuos jaunieji 
nesutinka su seniais ir bylinėjasi del duonos, 
žeminio šymet du vaikai mirė ir žmona jau pu
sė metų nekelia iš lovos. Pilksnėno tvartas 
griuvo ir karves užgulė. .. . Ne, kiekvienas skę
sta varge, rūpesčiuose,

VYRAI VĖL PA
BRANGS

Kas tai išskaičiavo ir skelbia 
kad apie 1945 metus Suvieny
tose Valstijose moterų bus žy
miai daugiau negu vyrų. Tai
gi vyrai taip sakant pabrangs.

Ir dabar, sako, moterų išro
do lyg butų daugiau, nes mo
teriškų svarbiausias užsiėmi
mas yra vyrų medžiojimas — 
nėra taip lengva rasti tinka
mas vyras, nežiūrint visų pa
puošalų ir išgražinimų kokius 
moterys vartoja ant savęs 
rų pa viliojimui.

Šis dvidešimtas amžius' 
tai moterų gadynė, kurioje
trokšta rasti tinkamus vyrus, 
arba atsikratyti netinkamų ir 
vėl imasi jieškoti kitų.

Moterys šią gadynę nėra pa
tenkintos vienu vyru; jos ne
paliaujamai rūpinasi ir nori' 
pasigauti vyrus iki kol paeina 
ant kojų. Motinos, močiutės, 
senmergės ir ypatingai našlės, 
vyrus gaudo taip kad jaunoms 
panelėms, kurios yra .lėtesnės 
ir labiau susivaržiusios, sunku 
yra vyras susirasti.

vy-

yra 
jos

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

PASIŽVALGIUS

razumu, 
cicilikai

V 
biskį per-

MANO
Lietuviški 
greitai suardė savo “befklrą 1 
frontą“ su kamunistais: aabar * 
kamunistai butų prisiėmę cici- l 
likus bendrai Lietuvą vklbyt^ 1 
atsilyginimui jiems už davimą 
progos talkininkautu iššfeinijnik 
mui sandariečių iš SusiviiMiji-, 
mo kontrolės.... yt

Tai matot kaip nekantrumu 
pasidaroma nuostolių....'s

ant

Aš 
atsi-

Ir ji atsisėdo šalia jo. Sudėjo rankas 
kelių ir suvilgė lupas.

Urnai ji tarė:
— Kodėl žiūrit lyg vilko akimis?
— Aš? Ne, jums tik taip atrodo... 

kiek prisimerkiau dėl to, kad stengiuosi 
minti.

Jis atsiduso, žvelgė į lapus, pro kuriuos šen 
ir ten, kaip mėlyni stikliukai, buvo matyti dan
gaus galbalėliai. Gaivi šiluma tvino, pilna me
daus kvepėjimo. Nuo tamsios viršūnės jis akis 
nuleido taip, kad neįtariamas galėjo pasižiūrėti 
Valentinos kaklo, jos susirangiusios suknelės 
pažastėse. Smilkiniuose jam buvo duslu. Jis 
apsidairė: jam rodės, kad arti aštriai žydi čio- 
briai ar dvelkia paparčiai. Ne, aplinkui augo 
tik ilga, reta žolė.
tą nuo kaktos.- Jau norėjo prabilti, kai Valen-

Ob /i
AR Aš TAU, DRAUGEI "'/J 

/ NESAKIAU? į\ S 
(Kaip Pietų Amerikos Lietu Jr 
viai dainuoja apie “Stalino J 
saulę”. Vanagaičio gaida)

- .’. • 4
Ar aš tau, drauge, nesakiau, i 
Ar aš žodelio netariau: I
Kad vietoj valgyti tankus, 
Draskysies nuo galvos plaukus.
Sakei negeras Smetona
Kam visus padarė ponai^v A 
Dabar turi bolševiką,
Iš pat Uralo kalmuką. ,
Su juo išdygo sovietai; I9^a F’ 
Bet tau stojos baisiai rlešlkip“ 
Nes žydai viską suėda—

Rankove nusišluostė prakai- Tau virvę ant kaklo deda.
Be to ir Ruski revkomai,

tinos lupos prasiskyrė. Tačiau ir vėl susičiaupė, ge]komaj įr jšpolkomai.

ikaias Išleisti

žodis liko netartas.
Drebančių  ̂balsu jis ėmė sakyti, daugi;

&

Kurie tave tik vers dirbti.

sircriv^ *jos balta suknelė tolo tarp medžių, 
mažėjo lankose ir rugių lauke, kuris apsėmė jos 
liemenį, traukė gilyn į save, ir po valandėlės 
visai prapuldė Ją Antanui iš akių, lyg ji urnai 
butų .nuskendus.

(Bus daugiau)

^AMERIKOJE medinių paišelių pereitais 
metais dirbtuvės išleido virš 834 milijonus. Prie

jau neatiduoda ne tik nePrislsaaito milijonai visokių mechaniškų 
dalių, ne tik skolų, bet ir mokesčių.... Dabar Pušelių. J . _ .
ir pas mus prasidės.... Ir tai del manęs!

Ji atsišliejo į pušį.
— Rūpesčių niekur neišvengsim, — tarė jis.:
— Teisybė, tik gaila kad labiausia žeidi 

tuos kuriuos daugiausia myli.... Ne, aš neiš
turėsiu. ... Aš negaliu jų stumti į skausmą. ... j

— Valentina, — rūsčiai tarė Antanas, ■— 
tu manai kad tėvai bus laimingi jei mane paliksi 
ir prisiversi už kito. Juk jie viską žino. Ar ne
sikrims paskui jie, kai tu kentėsi? Tu jiems 
duodi kruviną >auką....

— Tu manęs nei kiek nesigaili.
— Aš tavęs nesigailiu?! Taip, aš blogas, 

aš sakau žodžius kurie tave skaudina.... Aš 
tavęs nevertas. Tu tokia graži ir gera, o aš... 
Ką tau galiu duoti aš, skurdžių sūnūs?

Jis nutilo supratęs kad paskutiniais žodžiais 
vėl ją kankina. Ir pasižiūrėjęs į savo sąžinę, 
negalėjo išsiginti kad tie žodžiai išdalies buvo 
tyčia tarti. Del to jis pats dar labiau krimtosi 
ir prikaišiojo kad nėra pakankamai atviras ir 
nuoširdus: jam rodėsi kad reiktų kaž kokios, 
milžiniškos pastangos pasiekti šitam nuoširdų-1 
mui, kaž ko panašaus į savęs pamynimą ar išpa
žintį, išsipasakojus visą savo niekybę .

— Sudie, Valiute, — ištiesė jis ranką, — 
aš tavęs nevertas. Ir jei tu busi kada nors lai
minga, aš džiaugsiuos, nors bučiau anapus žvai
gždžių.

Ji susirupinus, kone išsigandus pasakė:
— Ką tu galvoji, Antanai? Buk gi vyras.
— žinoma, vyrams neskauda širdies. Bet 

sudie.... Ne, aš tave minėsiu amžinai.... Ir 
jaunystės metuose viską prarasti, visus lūkes
čius. .. .

Sustojo ir nusekė akim ligi tos vietos kur 
buvo įsmeigtas Valentinos žvilgsnis: ten kilo 
aukštas ir didus bokštas, apsemtas nusileidžian
čios saulės šviesų.

— Suprantu, suprantu! — sušuko jis pyk
čio apiktas. — Aš nepakęsiu šitos tavo aukos. 
Štai kodėl sakei netekėsianti! Viešpatie, man 
lengviau butų grabe tave matyt, negu ten!. . . .

Ir griežtai, lyg norėdamas nuo žemės jį nu- 
šloti, numojo jis ranka į bokštą.

— Tu vaikščiosi ten gera, tavęs nesiaubs 
vėtros, o aš negalėsiu akių į tave pakelti po 
kiekvieno savo puolimo, — klaikiai jis šnekėjo.

Medinių paišelių tokiu budu ištektų 
po apie septynis kiekvienam vyrui, moteriai ir

; vaikui.

©INDIJOJE gyvatės, kobromis vadinamos, 
™ per metus išžudo apie 25,000 žmonių, ir tuks- 

j tančiai kitų žmonių žūsta nuo kobrų visame 
_  ruože nuo Indijos iki Egipto ir po visas Azijos 

vandenų salas. Jeigu kobra įkanda, žmogus 
miršta į tris minutas, nėra jokio išsigelbėjimo.

taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikrašti ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ir jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuviu pinigu iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patal
pos ir įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.
Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 

tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
tvirtąją Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje 

‘ ‘ Knyga didelio
ant gražaus popierių ir 
JKnyga verta $1.50. da-

Pasi- 
nes nedaug

- , ’ --1- - v--- . i A M 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”, 
formato 10x13 colių 
talpina 19 paveikslų.
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne, 
skubinkit šitą knygą nusipirkti
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

gyvena, nes negali gauti nei 
siūlų nei marškinių pirktis!

POPIERIUOTOJAS Adolfas, 
tokius popierius Europos isto- ' 
rijoje iškabino kad ilgai, ilgai 
istorija jų nepamirš.

SOVIETŲ Sąjunga dabar 
saugi ir gali ramiai miegoti: 
dėdė Stalinas išsivijo paskuti
nį demokratinį Amerikos ko
respondentą iš Maskvos.

AMERIKOS apsiginklavimo 
programas, sakoma, neina pir
myn kaip reikia, tokiu budu 
kapitalistai 

' darė velnio 
“Tu kaltas,

VILNIES
tinęs šaukia: 
pragaras butų meilesnis neg 

, dabartinė Lietuvos valdžią . 
i Tą pati Lietuvių spauda apie 
Grigaitį nuo 1918 metų sako; 
jis amžinas visoms Lietuvos 

> opozicionierius, nes 
jis yra 1905 metų žmogus.

VILNIS stebisi, ką T

ir darbininkai su 
duetą ir dainuoja 
tu kaltas!”
Andriulis pasipil 

“Grigaičiui pa

l

KURIU prenumerata pasibaigė -
Daugelio prenumerata baigiasi su pabaiga metų — jei- 
gu jūsų prenumerata už Dirvą baigėsi, pasistengkit tuoj 
atnaujinti, kad Dirva nebūtų jums sulaikyta. — Dirvą 
atsinaujinti lengva — įdėkit j laišką $2.00 (arpa $1.00 
už pusę metų) ir su pilnu antrašu pasiuskit Dirvos Ad- nė pasakojo Brooklyno 1,51 į 
ministracijai. Atlikit tą dabar, tuojau, ir numesit sau klausovų miniai, tą “nuol 
nuo galvos rūpesti visam metui. kartoja klerikalų spauda”. V

nies redaktorių mažas razum 
neišneka kad kartojimo pi' 

tų pasakojimų ka
Nauja istorinė apysaka, kuri

sti per Dirvą —

Skaitymo 
bus arti 
porai metų.

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS

žastis yra 
teisybė.

VALIO! 
sakyti čia 

1 Kauno

(atsiprašau, rei 
sovietiškai “urra 

komunistų laikraši 
Tarybų Lietuva (tai Paleckio
Izvestijos) nr. 29 įdėjo straiį 
snį apie musų juodą arklį, Di 
Graičuną.z Bet Tarybų 7 
voje dX teko matyti y 
šiinX mgo generolas Raš- 

,. Voldemeras, : 
šys, Merkys, pa\

Š! APYSAKA APIMA ĮVYKIUS
Marienburge, kiyžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; 
ne, Lietuvių tvirtovėje, kurią valdė Kęstučio sūnūs Vaidot; 
apima išgriovimą Kauno pilies, Vytauto Prisieką, kovas 
kryžiuočiais per keliolika to laikotarpio metu; Kęstučio su“— 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius • 
Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų.

Irmininkas Leimonas ir 
triotai Lietuviai.

/a dabar yra pigiausias 
bininko liuoslaikio draw 

platinkit ją tarp savy.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas

N o t a r
130 Congress 

Waterbury,

a s
Avenue 
Conn.
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VIETINĖS ŽINIOS
Nepasisekė Prilysti ir 

Pasinaudoti

pa- 
mi-

Advokatėlis Elzė sumanė 
sinaudoti iš vieno nesenai 
rūsio Lietuvio, kuris paliko 
keliolika šimtų dolarių, bet ne
paliko giminių. Iki nežinota ar 
tas mirusis turėjo pinigų, ne
buvo ii’ giminių, net pasirūpint 
jo laidotuvėmis. Bet kelintą 
dieną po mirties paaiškėjo kad 
jo palikta ir pinigų, taigi Elzė 
tuoj padarė savo drukorių to 
žmogaus “gimine” ir pradėjo 
j ieškoti priekabių prie velionio 
šeimininko, kuris buvo paskir
tas velionio likučių administra
torium, norėdami jį pavaryti 
ir patys pasidaryti administra
toriais, pasinaudojimui.

Mat, Elzė iš praeities turi 
patyrimo kad galima sunaudo
ti mirusių žmonių pinigus kai 
giminių nėra, todėl ir dabar 
dėjo visas pastangas prie pi
nigų prieiti. Bet kad advoka- 
tėlio Elzės reputacija yra blo
ga teismuose, jis pasistorojo 
svetimtautį advokatą prie ad
ministratoriaus kabintis. Sako, 
nieko ir iš to neišėję, ir “gimi
nė” ir adv. Elzė negavo pešti.

Velionio Draugas.

tLTttM -n

Consular Officials Plan for Exposition

Consular representatives of Greater 
Cleveland met with Mayor Harold 
H. Burton at City Hall to discuss 
their cooperation in the Cleveland 
International Exposition. Members 
of the exposition’s executive com
mittee reported on the progress of 
activities bringing display material 
from 22 nations of the world to 
Cleveland Public Auditorium Jan-

uary 4 through 19, and each nation 
represented pledged full coopera
tion.

Pictured here, seated are, left to 
right: N. A. Christensen, Denmark; 
Mayor Plarold H. Burton; N. R. 
Collander, Finland; Dorothy Whit
ney, director of stage programs; 
Hugh Hood, assistant director of 
exhibits.

Standing left to right are: Her
bert Buckman, Manager of Public

Auditorium; James C. Mylonas, 
Greece; Postmaster M. J. O’Don
nell; Dr. J. Gardavsky, Czechoslo
vakia; A. Y. Meriam, France; Char
les H. Kellstadt, General Chairman 
of the Cleveland International Ex
position; ,»Magy esi Schwartz, Hun
gary; Denes Gara, Director of 
Ticket Sales; William Ganson Rose, 
Executive Chairman; E. J. Bisiker, 
Great Britain; and Serge Krizman, 
Yugoslavian artist.

žintelienė. Biznio vedėju

New Sub Grampus DEMOKRATAI VIS 
TURI DAUGUMĄ 

KONGRESE

Uncle Sam’s newest submarine, 
the 1,475-ton Grampus, sliding into 
the water at New London, Conn. 
The craft, one of eight similar type 
ordered under the Vinson act in 
1939, is named after a common type 
of killer whale.

Suv. Valstijų naujausias po
vandeninis laivas, tik ką baig
tas ir nuleistas į vandenį New 
London, Conn. Tokių užsaky
ta dar septyni.

NORKUS TIK V 
TĖI

Prezidento nauja inaugura
cija įvyks Sausio pradžioje, ne 
kaip kitais laikais Kovo pra
džioje.

Prez. Roosevelt laimėjęs rin
kimus, gavo Atstovų Rūmams 
keliolika atstovų daugiau, 
keliais senatoriais mažiau.

Ik šiol Atstovų Rūmuose 
mokratai turėjo 59 nuoš.
stovų, 1941 metais turės 62%. 
Republikonai turėjo 38 nuoš., 
turės 37 nuoš.

Senate Demokratai turėjo 72 
nuoš., 1941 m. turės 69 nuoš. 
Republikonai turėjo 25 nuoš., 
turės 29 nuoš.

Bet kaip pirmiau taip ir nau
jame Kongrese Demokratai su
darys didumą.

bet

L BUENOS AIRES, Argentin 
i— Kostas Norkus A. L. Bali 
ni. 508 mėgina save teisi! 
prieš. Dirvoje iškeltus Norka 
negražius darbelius. Kaip 
visuomet, savo priprasta U 
tika, jis niekuomet nesiteisi: 
o tik stengiasi kaimiškai ii 
koloti. “Chulganizmas, pro 
kacija, fašizmas” tai tvirči 
sias jo “argumentas”. S 
besiteisindamas sako kad 
vusio Pietų Amerikai Mini 
Jono Aukštuolio svarbia 

Fsija buvus tai išlaisvinti 
irių (žiur. A. L. B;

■ar. 508). Lietuvos valdžia 
tik tuo laiku atsisakė F 

tuvą išgabenti teismi 
iavęs Ąukštuotis šit 

tą įteikė Argentinos va 
Pasiuntinybė, p. J. Aukšt 
esant ministru, švyturyje 
jo detališką paaiškinimą, 
ma, Norkui jau esant la 
ką Norkus Lietuvoje yra 
ręs, ką ir kiek yra nu: 
dięs, ir susidarė 180,0C 
suma, kur Norkus pači 

\ turtinguosius Lietuvos 
tojūs yra nuskriaudęs, 
nešdamas visa ką tie 
yra: turėję.

IV koks cinizmas! J 
pačiame straipsnyje t 
kad jam advokatai pat; 
koti atlyginimo. Už 

1 už tai kad nunešė 180 
iš vargšą žmonių? Noi 

Į pat nesigėdijo pasiaišl 
jam Amerikos laivų 
esanti skolinga 100,< 
Sakosi kad “Atžalos” 
tame parengime jis 
vęs. Tiesa, jis salėje 
rilis nešoko, tik biliet 
vtnėjęs, o paskui st 
pradingas. Jeigu N 
redaguotų laikraščio 
stengtų kitų mokyti 
apie jį šiądien ir 

__ Norkaus asmenybė 
Liet įdomi. Apie jį kalba 
v . v. __ _ ' ■įa—*
Kau jie mylėtų ir gerbtų 
kiečių valdžią. . Daugiau 
30 metų eidamas, Keleivi: 
siškai užmigdė Mažosios I 
vos Lietuvių tautinį susi’ 
!aą, jis padarė juos p r 
mus Vokietybei. Jeigu ] 
vių kalba ir Lietuvybė 

e Lietuvoje sunyko, čia 
00 Kterbavo Prof. Kui 

)ti, p ! s Keleivis, 
ią neij keista, tai net tra 
Įes gąaip buvo: pats didži 
ali SV?S Lietuvių kalbos 
000 d tų kalbą nepaprasto 

S L Prof. Kuršaitis p 
Ipitd Vokietyb§i ir L 
treikgnę sie1^ padar® nebl

AKROH, OHIO
\ ------------------

Amerikos Liet. Piliečių Klu
bas 1941 metams parinko į val
dybą šiuos: Pirmininkas — P. 
Gaška; pagelb. — L. Ražu kas, 
užrašų rašt. — J. Kirtiklis; 
finansų rašt. — p-lė Zaperec- 
kaitė; ižd. — J. Lukoševičius; 
kasos globėjai — B. Yarašius 
ir V.
— J. Milickas.

Akrone Lankėsi buvę Akro- 
niečiai, Žilinskas ir Sireičikas 
su žmona, iš Canton, Ohio. Jie 
aplankė biznierius Garijonus, 
Žintelius. Taipgi dalyvavo J. 
Januškevičiaus Lietuvos filmų 
rodymo vakare.

Iš Clevelando lankėsi Kun. 
J. Angelaitis, čia Šv. Petro pa
rapijos salėje rodė religiškus 
paveikslus. Kun. Angelaitis 
pirmiau yra buvęs šios parapi
jos vikaru.

Susirgo sena Dirvos skaity
toja Ona Bernotavičienė. Ji 
randasi St. Thomas ligoninėje. 
Linkėtina greitai pasveikti.

K. Kuprių sūnūs Alekas su- 
grvžo iš Yellow Stone Park, 
kur dirba valdišką darbą. Čia 
praleido Kalėdas su tėvais.

Kalnas

De- 
at-

■♦I* *■**•****■’**••■*■**♦■•**■* **■*•■♦■* •’I"**'* ****,I’“’*'‘****♦“ **■**♦'**♦***■**♦'“■*'* **■***■'

X pa-
tęsis

Telefonas EN. 3142

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO GRUOD. 31, 1940

$209,112,381.93

99,335,420.71 TURKISH TOWELS
mieros. Reguliariai 25c

6,211,088.11

141,507.30

$475,780,259.88Viso

PYTHIAS 149
viena

Patiesalai, Bufetų Setai ir Vanity Setai
34,269,544.03596,602.25

pora

2.48 “Beacon” Dvilinki Blanketai436,959,344.31

1.98 LENGVIAUK. STONIS
Viso $475,780,259.88

..

4,767,334.25
1,729,179.44

Rūmai 
indus- 
laikus

6,121,115.15
751,826.63

1,555,769.98
2,854,094.26

141,507.30

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

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

7,333,453.18
147,149,894.96

Kalėdų šventę.
Prospaliauskas Gruodžio 
apvaikščiojo savo gimtą
jį pasveikinti iš Cleve- 
pribuvo jo sūnūs Kazys

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

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc. ...
Kitokia Atsakomybė ....................
Atlikimai Paimti nuo Kostumerių

die-
die-

tą 
pa-

Atsakomybės už Pavedi- 
Bankui .............................

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietoms laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

GREITAS
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavų atgal.

Telefonuokit
H Enderson 3050

i

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

po 29c 44c mierų 45x38ar 42x38 
po 34c

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass
Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
4323 Superior Avenue

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1972 E. 55TR ST. EN. 3213

<al-
’a- 
ių.

1972 E. 55TH ST. EN. 3213

1941 
namų 

$110,000,000

Šilti, pūkuoti dvigubi blanketai gražių lan
guotų mėlynų, žalių, gelsvų, rusvų ir kito
kių kombinacijų saplvų maišytų su balta. 
70x80 colių mierų su (vatiniais) sateen ap
vedžiotais kraštais. • pora

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
‘enktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

Accordion Pamokos
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

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiM:

I Nikodemas A. Wilkelis Į

-ACtw-.aTp visos"

FARMERS /°Ld>r,?s’ į
81x108 arba 72xl$8, kožna po $1.74

sutaisom. •' t
£ Paimam iš namų ir pristatom* 

gatavus atgal. ❖

EVA PETRAITIS |
6702 Superior Ave. ?

Telefonas: ENdicott 0878

IjJlAZjim. mTi'*ui»unwiMT rvpn 1
jLAaliiipus ! I- . klaupus eme poterius /as&ėti.

AMERIKOJ kasdien į na- pakūrė k
Bankiniai Ofisai randasi ~DiS z i a Jame ’ tlėvelaVi^ėTr apieimKėse^*^-- I

Reguliariai 39c vertysė. Crochet types ir 
minkštos, ecru spalvų. Pasirinkimas ir P
15x35 colių užtiesalų, 15x41 colių užtiesa- £bI V 
lų ir 3 šmotų vanity arba bufeto setai. Vi
si puikaus darbo.

id
Ohio

DARBAI IR BIZNIAI 
CLEVELANDE 1941 
KILS LABIAU, ŽI

NOVAI SAKO

¥

SAUSIO 4 ATSIDARO TARPTAUTINĖ PA
RODA CLEVELANDO AUDITORIJOJE

|DRY CLEANING?
? Senas Drapanas padarom $ 
į- kaip naujas, išvalom ir v 
$ sutaisom. f
TPaimam iš namų ir pristatomi 

gatavus atgal. £

$ EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: ENdicott 0878 .j.

m

SUPPLIES

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 š
^llllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllliilllllliliiiilliniilllllllllh'

Clevelando Prekybos 
paskelbė kad Clevelando 
trijos įžengė į gerovės 
pradedant 1941 metus.

Clevelande numatyta 
metais industrinių ir 
statybos darbų 
sumoje.

Paskutinėmis 1940 metų sa
vaitėmis Clevelando industri
jos bendrai išmokėjo savo dar
bininkams algomis po $4,900,- 
000 savaitėje, netoli aukščiau
sio 1929 metų laipsnio, kuo
met algos siekė $5,000,000 sa
vaitėje. 1940 metais dirbtu
vėse dirbo 147,500 darbininkų. 
.Metai laiko atgal dirbo 125,700.

i rengti
dūląs, nes gedulos tinka ii£entV> i:

Mažiausia 40 puošnių tautinių 
grupių, patriotinių organizacijų ir' 
vaidintojų duos Įvairius perstatymus 
sąryšyje su Cleveland International 
Exposition, kuri atsidaro šį šešta
dieni, Sausio 4 d., Clevelando audi
torijoje. Programų išpildyme daly
vaus 22 tautinės grupės.

Čekoslovakijos diena bus pirmu
tinė, Sausio 4, su įvairiu programų.

Sekmadienį, Sausio 5, bus Belgi
jos ir Lenkijos dienos.

Po to seks kitokių valstybių 
nos, Sausio 9 d. bus Suomijos 
na.

Taip įvairus pamarginimai
per visų parodos laikų nuo Sausio 
4 iki. 19. Publika atsilankius į pa
rodą turės progą matyti tuos >pro- 
gramus ir visų, valstybių ekspona
tus už tą pačią kainą. ’

Ši paroda surengta moksliškai, 
ne komerciškai, nes priimta į ją

tiktai įvairių valstybių ir pačios 
šios šalies bei paskirų valstijų ofi
cialus eksponatai.

Miesto auditorija paversta į puoš
nius parodos rumus, kur atsilankius 
kiekvienas nusistebės. Nuostabu ir 
tas kad į šią milžinišką auditoriją 
pasikėsinta sutalpinti tai kas New 
Yorke užėmė desėtkus akrų žemės.

Ši privilegija Clevelandui gauti 
valstybių eksponatus yra nepapras
tas nuotikis, todėl visi privalo 
įvertinti ir pasistengti nueiti j 
rodą tuojau, neatidėliojant.

Šiais kritiškais laikais, kokie
šaulį apėmę, ši paroda bus daugiau 
lyg suartinirtias žmonių į taikos 
idėją.

Valstybių konsulai ir ministrai, 
kurių eksponatai Clevelande išsta
tyta, pakviesti ir dalyvaus oficia
liai, kas padarys šią parodą pilnai 
formalia.

KAIP TAPT! AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, lėne- 
sį, maždaug dieną, ’• • • ’me 
mieste sėdrr, 1 Persižegnojo %

nių, konferencija baigėsi ir da-“ 
lykai pasiliko kAip stovi.

Šią savaitę tikima praleisti 
77% milijonų dolarių taip va
dinamų “bėgančių reikalų” bi- 
lių. Toje sumoje ineina 24% 
milijonų Mokyklų Fundacijos 
6 mėnesiams; 4 3-4 milijonų 
šelpimui per pusmetį; 19% mi
lijonų Senatvės Pensijoms iki 
Liepos 1, 1941, bet Federalė' 
valdžia prie to pridės pusę kai
po savo dalį. Vienatinis tikras 
padidinimas to yra apie ket- 
virtdalis milijono priežiūrai ir 
asmeniniam aptarnavimui nau
jai išstatytų viešų gerovės in
stitucijoms.

TURTAS
Pinigai Bankuose ir Rankose _........ ...
United States Valdžios obligacijos, tie- 

sioginos ir garantuotos ................
State, Municipal, ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, kartu Stock Federal Re
serve Banke, be Rezervų ..............

Paskolos, Diskontai be Rezervų...... 
Bankiniai Namai (su investmentais ir 

kitu netiesioginiu turtu), be Rezervų 
Kitas Nejudamas Turtas (su invest

mentais, netiesioginai atstovajuan- 
čiais banko turtą) be Rezervų ....

Kiti šaltiniai, be Rezervų ...._.........
Kustomerių 

mus šiam

ATS
Kapitalo Notos ...

(Atsako už Depozitus ir 
Capital Stock ..........
Perviršis ir Nedalinti

Pelnai ....................
Rezervas Netikėtinumams 
Kapitalo Notų Atmokėjimo

Fondo Suėję Nuošimčiai 
iki Vasario 1, 1941 ..

A K O M Y B Ė
. .$ 13,000,000.00 
Kitą Turtą)
. . 13,800,000.00

____ Paskui gį’k, 
"he,: J. Antanavičius, O. Olek- 
pavičienė, Pukienė, S. Apsegie- 
nė ir A. Oleknavičienė.

Petras Miliauskas dėkoja vi
siems dalyvavusiems šermeny
se ir laidotuvėse, grabnešiams, 
aukotojams, laidotuvių direk
toriui Kučko ir Kun. B. Iva
nauskui už gražų patarnavimą.

Iš Bridgeville, Pa., lankėsi 
Baltausienė su savo vyru, da
lyvavo savo sesers Miliauskie
nės laidotuvėse.

Juozas Zapereckas, iš Hud
son, Mass., lankėsi pas savo te
tą Ižganaitienę; Akrone pra
leido

K.
28 d.
dienį, 
lando
su žmona, Marė Bartkienė su 
sunais, ir D. Jokūbaitis. Pros- 
paliauskai svečius gražiai pa
vaišino, gi p. Prospaliauskas 
gavo dovanų. Kalnas.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitu

VISOKIA APDRAUDA |
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

DEPOZITAI
Pareikalavimui .......... $223,638,293.81
Iglaikiniai ............  185,352,386.11
Estates Trust Department 
(Preferred) .............. 16,964,944.21
Corporate Trust Department 
(Preferred) .................. 11,003,720.18

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė ^ nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 152

United States Government Obligations ir kitokis turtas api
mantis $17,076,712.07 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija įstatymai.
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

Formal Cleaners Ino
Vyrišką 

Moterišką 
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

PAGALVINĖS po 29c ir 34c kiekviena
39c mierų 45x36 ar 42x36,

“CANNON”
Dideli 22x44-coliu

Dideli, stori, sugeriami turkiški rankšluos
čiai, išausti stipriai ir atlaikys bent kokį 
skalbimą. Sniego balti su skaidrių spalvų 
apvedžiojimais, mėlynais, žaliais, aukso ar 
raudonais. Praktiški rankšluosčiai sugė
rimui vandens greitai... .bet priduodanti 
gražumą jūsų maudynės kambariui.

viena
Pritaikyti Wash Cloths, specialiai nupiginta .. 6 už 39c

1.98 “Surety” Matrasams Užtiesalai
Storo muslino ... pilnos arba twin mieros 
tinka del Box Spring, Beauty Rest arba 
Reguliarių matrasų. Stiprių kampų, apsiū
ktais kraštais su gumo apačioje sutvirti
nimais ilgam tarnavimui.

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
✓

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

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00

3U-
po- 
rb-

tlotįs^LIETUVOJE DABA 

mą gi skaitai dabartinės 
iS-iM^ietuvos Lietuvių ;
Kai stebi okupuotos mus 
žemės gyvenimo reiškinį 
noromis kyla prieš aki 
pėdos Lietuviška Ceitu 
Prof. Kuršaičio redaguo 
įleivis. Kas galėtų pasak 
Sovietų Lietuvos laikraš
Spausdinti Lietuvių 
iesa, Maskva priverto

PRISIRAS

Nuo Spalių 1 d., 
Susivienijimas Lietu1 
šių savo vajų, kuris 
VAJUS, laike kurio 

: sirašyti prie SLA. le 
nas: prisirašantieji i 
už sveikatos išegzar 
narių tūkstantis gau 
ALBUMĄ, vertės $5 

Susivienijimas t 
galima apsidrausti n 
sirašyti ir j ligoje pa 
savaitėje. Jaunameči 

SLA. kuopos rž 
tuvių kolonijose ir 
riai. Kai pas jus i 
sikalbėkit su juo api 
nijimo Lietuvių Am 
Lietuvių apdraudos 
mi informacijų rašy



NORKUS TIK KEIKSMAIS SAVE 
TEISINA

Aiding British

BUENOS AIRES, Argentina. Įėjimą ir ten atsėdėjo 8 
— Kostas Norkus A. L. Balso Inas.
nr. 508 mėgina save teisinti: pasiaiškino 
prieš, Dirvoje iškeltus Norkaus ’ 
negražius darbelius. Kaip ir 
visuomet, savo priprasta tak
tika, jis niekuomet nesiteisina, 
o tik stengiasi kaimiškai išsi- 
koloti. “Chulganizmas, provo
kacija, fašizmas” tai tvirčiau
sias jo “argumentas”. Save 
besiteisindamas sako kad bu
vusio Pietų Amerikai Ministro 
Jono Aukštuolio svarbiausia 
misija buvus tai išlaisvinti re
daktorių (žiur. A. L. Balsas 
nr. 508). Lietuvos valdžia kaip 

. .tik tuo laiku atsisakė Norkų
Lietuvą išgabenti teismui, ir 

itvažiavęs Aukštuotis šią no
tą' įteikė Argentinos valdžiai. 
Pasiuntinybė, p. J. Aukštuoliui 
esant ministru, švyturyje įdė
jo detališką paaiškinimą, žino
ma, Norkui jau esant laisvėje, 
ką Norkus Lietuvoje yra pada
ręs, ką ir kiek yra nuskriau
dęs, ir susidarė 180,000 litų 
suma, kur Norkus pačius ne
turtinguosius Lietuvos gyven
tojus yra nuskriaudęs, nusi
nešdamas visa ką tie žmonės 
yra turėję.

Ir koks cinizmas! Jis tame 
pačiame straipsnyje aiškinasi 
kad jam advokatai patarę jieš- 
koti atlyginimo. Už ką? Aš 
už tai kad nunešė 180,000 litų 
iš vargšų1 žmonių? Norkus taip 
pat nesigėdijo pasiaiškinti kad 

' jam Amerikos laivų bendrovė 
esanti skolinga 100,000 litų. 
Sakosi kad “Atžalos” suruoš
tame parengime jis nedalyva
vęs. Tiesa, jis salėje su pano
mis nešoko, tik bilietus parda
vinėjęs, o paskui su pinigais 
pradingęs. Jeigu Norkus ne
redaguotų laikraščio ir nesi
stengtų kitų mokyti tai niekas 
apie jį šiądien ir nekalbėtų. 
Norkaus asmenybė jau nebe
įdomi. Apie jį kalbama del to

die- 
nr.) 

nevykusiai, 
iš krikštynų,

A. L. Balse (495 
» labai 

buk jam išėjus 
nežinomas praeivis jį pastū
mėjo ir jam beatsiprašinėjant 
prisiartino policininkas ir jį 
pakvietė į policiją. Bostono 
Keleivis šį Norkaus “gudrų” 
pasiaiškinimą perspausdino žo
dis į žodį: Keista kad yra žmo
nių, kaip kad ir Keleivio redak
torius, kurie tiki kad Argenti
noje žmonės yra areštuojami 
del to kad juos praeivis pastu
mia. Be to ir terminai kad 
policija jį pakvietė, o paskiau 
patarė, žinoma už geležinių 
grotų palaukt iki rytojaus ko
misaro, keistai skaniba. Kaip 
policija “kviečia” ir ką “pata
ria” uždarydama už grotų ge
riau ir nekalbėti. Bet dar gra
žiau kad policijos viršininkas 
rytojaus dieną kaltina' 
girtą buvusį, vadinasi, 
tinka paties Norkaus 
muisi kad jį areštavo 
jog jį praeivis pastūmė, tik, 
Norkaus supratimu, kas čia to
kio ypatingo, juk Kauno žur
nalistai dažnai pasižymi išsi- 
gėrimų pasekmėmis. Į kalėji
mą, sakėsi jis, jį uždarę del to 
kad turėjęs bylą del išdepor- 
tavimo iš Argentinos. Net tie
siai ir sako kad turėjęs proce
są su Pasiuntinybe, del to tu
rėjęs atsėdėti aštuonias dienas. 
Ar yra reikalo, ar nėra, bet 
Norkus savo suterštą pavardę 
labai mėgsta maišyti su Lie
tuvos pasiuntinybe.

A. L. Balse 510 nr. Norkus, 
Nado Giedraičio slapyvarde ra
šo kad išplaukusio į New Yor- 
ką Vytauto Bacevičiaus 'paly
dėti prie laivo prisirinko Nor
kus, Momento redaktorius Bal- 
tušnikas ir daugelis kitų ko
munistų, tik Lietuvos minis
tro iujo pavaduotojo nesimatė. 
Argi U H

Somewhere in England . . . Na
tive Indians have flocked loyally to 
the banner of the British royal air 
force, lending their abilities to Brit
ain in its fight for life against’ Ger
many. This Indian pilot iš having a 
mug of hot coffee after a flight.

Indijos narsesni vyrai stoja 
j Britų lakūnus karui prieš 
Vokiečius. Čia vaizdas vieno 
Indijos lakūno.

VISKAS LIETUVOJ
SUSOVIETINTA

Iš Lietuvos išeinančios slap
tos žinios skelbią kad visa Lie
tuvos valdjhno galybė pavesta 
Maskvos atstovybei Kaune, su 
spfecialėmis teisėmis. Paleckis, 
Krėvė-Mickevičius ir kiti neva 
valdininkai neturi teisės net 
sueiti, pasimatyti su savo pa
žystamais, draugais ar gimi
nėmis be Maskvos 
vadų leidimo.

Nors komunistai 
yra žinių kad apie 
patriotų Lietuvių 
Sibirą; tarp jų' yra
vūsios valdžios, karininkai ir 
žurnalistai.

Lietuvos industrijų susovie- 
tinimas ir ūkių užgrobimas be
veik pilnai užbaigtas, ir Rusų 
kalba, kuri paskelbta ofiieale 
kalba, dabar jau prievarta mo
kinama visose mokyklose.

šnipų GPU

slepia, bet 
4,000 gerų 
ištremta į 
nariai bu-

AMERIKIEČIU’ TURTAI LIETUVOJĖ

Lietuvius, 
Amerikos

Amerikos

bet taip 
Lietuvius.

Lietuvių

PRANCŪZIJA ŠEL
PIA LIETUVIUS 

STUDENTUS

Norkų 
neati- 

tėišini- 
del to

DARBININKAI FOR
DO DIRBTUVĖSE

Rusiją, bet j kapitalistinę Ame
riką.

Paprastai yra suprantama 
kad artisto gyvenimas prikim
šo nuo publikos simpatijos. 
Kaip gi dabar jį gali simpati
zuoti ir remti Amerikos Lie
tuviai, kurie pasmerkė Sovie
tų smurtą prieš Lietuvą?

Dar yra keistesnis dalykas. 
Jeigu, kaip rašo Argentinos L. 
Balsas, Bacevičius toks geras, 
tai kodėl to laikraščio leidėjas 
ir jo žmona ji mušė kada jis 
gyveno A. L. Balso užlaikoma
me viešbutyje? Yra visai ne
suprantama . Norkaus - Ožinsko 
taktika kądd.įr to paties Bace- 

Atvažiavusį į

Ford Motor Company šiomis 
dienomis paskelbė spaudoje ži
nias apie savo darbininkus. Sa
ko, ta kompanija neapriboja 
darbininkų amžių, dar net de
da pastangas palaikyti senes
nius darbininkus darbe. P'as- 
taru laiku padarytas surašy
mas Fordo dirbtuvių darbinin
kų amžiaus parodo kad apie 
pusė dhx 'ninku yra virš 40 
metų amžiaus, 
pėmis 
25,819 
14,731 
3,377 

417 
12

Amžiaus 
skirstosi šitaip:

ir 50 
ir 60 
ir 
ir 
ir

gru-

AMERIKOJ GAMINA 
LIETUVIŠKOS RŪ

ŠIES KUMPIUS

. A»-
Rozenbergas, buvęs
“Maisto Bendrovės”

tarp 
tarp 
tarp
tarp 
tarp
Amerikos

40
50
60
70
80

70
80
90

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

industri-

yra
yra 
yra
yra 
yra

Daugelis
jų buvo nusistatę neimti į dar
bus darbininkų virš 40 metų 
amžiaus, teisindami tą pasiel
gimą kad senesni darbininkai 
nėra jau tokie žvavųę ir mitrus

ir savo pačių įsigytus tur- 
Tie turtai jiems buvo la- 

brangųs. Jie juos laikė 
dalimi savęs, apie jų par-

kuriučse kyšo žmonių 
ir įvairus 

okupantų ad-

Sovietų Rusijos į Lietuvą įsi
veržimas ir privatinių turtų 
konfiskavimas bei nacionaliza
vimas skaudžiai palietė ne tik 
Lietuvos 
pat ir 
Daugelis
turėjo Lietuvoje ir tėvų palik
tus 
tus.
bai 
lyg
davimą ar svetimiems perlei
dimą kalbėti nenorėjo, bet štai 
atėjo komunistai, tuos turtus 
(žemes, namus ir tt.) naciona
lizavo ir jų savininkus nunuo
gino. Tie savininkai (tikri 
darbo žmonės) dabar raunasi 
nuo galvų plaukuš ir jieško už
tarimo Suvienytų Valstijų val
džios įstaigose ir Lietuvos Kon
sulatuose Amerikoje.

Į Lietuvos Konsulatą Chica
go je ateina kasdien ryšuliai 
laiškų,
skundai, ašaros 
“komplimentai” 
resu.

Konsulatas žmonių jausmus 
ir skriaudas įvertina ir supran
ta, tačiau yra priverstas kon
statuoti kad ašaromis ir pra
keikimais reikalų išaiškinti nė
ra galima — tam yra reikalin
gi faktai. Tat turtus Lietuvo
je turintieji, kreipdamiesi jų 
reikalu į Lietuvos Konsulatą, 
esate maloniai prašomi suteik
ti, be kitko, sekančias žinias:

1. Kur, kiek, kokios vertės 
ir kokios rūšies turtas yra (že
mė, pinigai, Šerai, bonai, pa
skolos aktai, vekseliai ir tt.).

2. Kaip turtas yra įgytas 
(pirktas, paveldėtas ar kaip 
nors kitaip gautas).

3. Kokie yra dokumentai 
turto nuosavybės arba preten
zijų įrodymui. Jeigu yra liu
dininkai tai pridėtini jų var
dai, pavardės ir adresai.

4. Jeigu turtas yra nekilno-

- C .A Ir. i -j ,1 .<

gau- 
vy- 
me- 
Lie-

Iš Vichy, laikinos Prancūzų 
neužimtos dalies sostinės, 
ta žinių kad Prancūzijos 
riausybė paskyrė visiems 
tams stipendijas dvylikai
tuvių studentų kurie pasiliko 
Prancūzijoje. Jų dauguma bu
vo nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės stipendininkai, ta
čiau maskoliams okupavus Lie
tuvą, raudonoji Lietuvos val
džia iš jų stipendijas tuoj pat 
atėmė. Tuo budu Lietuviai 
studentai buvo atsidūrę labai 
vargingoje padėtyje, tuo la
biau kad jie kaipo svetimša
liai negalėjo gauti jokio darbo.

Šis gražus Prancūzų vyriau
sybės pasielgimas sukelia- vi
suose Lietuviuose gilaus dė
kingumo jausmą, ypač atsimi
nus kad Prancūzija, ištikta di
delių nelaimių ir suskaldyta į 
kelias dalis, pati gyvena viso- 
kiariopus sunkumus.

Stipendijas gavo šie studen
tai, kurie galės toliau tęsti mo
kslus Prancūzijoje: J. Kossu- 
Aleksandravičius, vienas žy
miausių Lietuvių poetų; Babi 
liūs, Kudirka, Andzejauskas, 
Vardauskas, Povilaitis, Dundu
lis, Kiaulėnas, Kiaulėnienė, Ra
lys, Paškevičiūtė ir Padalskie- 
nė.

Tenka pastebėti kad stipen
dijos gauta Lietuvos Pasiunti
nio Prancūzijoje P. Klimo pa
stangomis. Taigi Prancūzijos 
vyriausybė ir tuo parodė kad 
nepripažysta Maskvos okupaci
jos Lietuvai.

©FEDERALĖ valdžia 
savo nuosavybėje apie 21 
viso Su v. Valstijų žemės

turi 
nuoš. 
ploto.

BALTIMORE, Md. 
sandras 
Lietuvos 
atstovas New Yorke, ir Josėph
B. Allen (Juozas B. Aleknavi
čius), Baltimorės jaunas Lie
tuvis vertelga, sudarė su Al
bert F. Goėtže, Ine., sutartį 
gaminimui Lietuviškos rūšies 
kumpių. Kumpiai jau gamina
mi ir stiliuojami, “Rūta Brand, 
Lithuania^ Style Ham”. Ga
mina kumpius Gbetze firma, o 
distributuoja Rozenbergas ir 
AleknaVičiuš.

Rūtos kumpiai yra sutaikyti 
sulyg buvusio geriausio LiėtŪ-~ 
voje išdirbto kumpių gamini
mo recepto' ir jie labai' gerai 
skleidžiami ne tik tarp' Lietu
vių bet ir tafp Amėrikonų. Ge- 
ruihą Lietuviškų kuihpių pa
tyrė šios šalies žmonėš kai 
“Maisto Bendrovė” savo pa
ruoštus valgomus produktus į 
Ameriką eksportavo. Tais lai
kais Aleknavičius Baltimorėn 
traukdavo kumpius vagonais ir 
išplatindavo šioje visoje apie- 
linkėje.

Dabar, trumpu' laiku, Rozen
bergas ir Aleknavičius Rūtos 
kumpius jau gana plačiai pa
skleidė. Jie jau turi sekamus 
distributorius: Balkaus krau
tuvė, West Lynn, Mass.; P. W. 
RounsėVell, Inc., Boston, Mass. 
Victor Abecunas, New Britain, 
Conn.; N. Williams, Wilkes- 
Barre, Pa.; A. Vikrikas, Brook
lyn, N. Y.; M. A. Pifko, Read
ing, Pa.; Charles Antanavage, 
Shenandoah, Pa.; J. Kirchner, 
Rochester, N. Y.; Mary Wal
lace, Massapeque, L. L, N. Y.

Kumpiai parsiduoda ta pa
čia kaina kaip ir parinktiniai 
vietiniai kumpiai; bet Rūtos 
kumpiai yra daug skanesni,

Rūtos kumpių gamyba ne 
vien tik" gamina geriausios ru-

II* P jįūį*
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PASIŲSTA $15 PA
BĖGĖLIAMS ŠELPTI

Vincas Matulevičius, Dirvos 
skaitytojas iš Brunswick, O., 
atvykęs užsimokėti už Dirvą, 
paliko savo auką Lietuvos pa
bėgėliams šelpti . $1.00

Albina Melinis, vietinė 2.00 
Iš pirmiau buvo 12.00 
Viso pasidaro $15 ir ta su-

ma Redakcijos pasiunčiama į 
Lietuvos Atstovybę Washing
tone. ■ ■. ' < 1

Clevelando. Lietuvių . Vaizbos 
Butas turi likusių aukų iš pra
kalbų Dr. Vileišio ir Dr. Rač- 
kaus.: Dabar pradeda paaiškė
ti kad aukas priima ir persiun
čia į reikiamas vietas Lietuvos 
konsulatai ir atstovybė, todėl 
kurie neprijaučia fondams, ga
li aukas siųsti į Lietuvos ofi- 
ciales įstaigas, kurios turi tie
sioginius susinėsimus su pabė
gėlių komitetais ir Lietuvos 
atstovais Europoje.

ši suma yra tik pradžia Cle- 
velandiečių aukojimo. Dalykai 
pradeda judintis, tuoj įvyks 
prakalbos poniai J. Tubelienei, 
taipgi rengiama Vasario 16-tos 
minėjimas, ir Prez. A; Smeto
na neaplenks Clevelando jeigu 
į Ameriką atvažiuos, tokiu bu- 
du Clevelandiečiai turės progų 
su savo aukomis prisidėti.

ONA RAYMOND paaukavo 
$1.00 Lietuvių Kultūrinio Dar
želio iždan.

•SKOLŲ Clevelando mies
tas turi įvairiais bondsais net 
$116,633,954. 1940 metų pa
baigoje sumokėjo $16,627,000 
kaipo dalį skolos, bet tai maža 
žymė.

PHONE: ENdicott 4486

_ BRi

Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

MIRIMAI
MIKOLAS JURČUKONIS
Mikolas Jurčukonis, 64 m. 

amžiaus, nuo 2616 Alabama et. 
mirė Gruodžio 26. Palaidotas 
28 d. su pamaldomis Št. Co- 
luiribkill’s bažnyčioj, Kalvari
jos kapinėse.

Liko du sunai, Albertas ir 
Juozas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

MARĖ BAGOČIENĖ
Marė Bagočienė (Orvekaitė), 

47 m., nuo 7014 Whitney avė., 
mirė Gruodžio 29, palaidota 31 
d. ‘ Liko 4 sunai ir 3 dukterys.

Velionė paėjo iš Laukuvos 
p., Kauno ap. Amerikon atvy
ko 1909 m.

POVILAS MULEVIČIUS
Povilas Mulevičius, senyvo 

amžiaus, nuo 7507 Star avė., 
mirė Sausio 1 d. Laidojamas 
4 d. Paėjo iš Pumpėnų par. 
Liko žmona, Teofilė, ir vaikai, 
Jonas ir Elena.

Šių abiejų laidotuvėse 
tarnavo N. A. Wilkelis.

pasi-

Trukšmingai Pasitikta 
1941 Metas

Clevelandas bendrai imant 
naujus 1941 metus pasitiko 
linksmai, ir trukšmingai, nes 
bendrai imant žmonės turėjo 
pinigų dauginu negu kitais me
lais, o ka; kurie nec dikčiai 
daugiau. Viešbučiai buvo pil
ni, pilni kabaretai, teatrai, už
eigos, klubai — visur žmonės 
uže ir linksminosi iki paryčio.

Oras taip pat pasitaikė ge
ras, nešaltas ir be sniego, to
dėl ir nelaimingų įvykių gatvė-

A H i Id

pasitiki- 
cl. buvo, 
matėsi,

Dirvos Naujų Metų 
mo Balius Gruodžio 31 
kaip iš visų davinių 
vienas iš didžiausių ir links
miausių kokius kada Dirva su
rengė.

Didelė minia užpildė Lietu
vių salę, ir visi linksmai šoko 
prie geros Alberto Nemanio 
orkestro muzikos. Buvo pul
keliai ‘ ir nešokančių, daugiau
sia moterėlių, kurios turi ma
lonumo matyti puošnų ir įspū
dingą Dirvos suruošiamą Nau
jų Metų pasitikimo programą, 
12 valandą naktį.

Artėjant 12-tai valandai, į 
viršutinę salę suėjo visi lauk
ti Naujų Metų. Prieš pat 12- 
tą salėje pasidarė tamsu. Sce
noje pasigirdo varpas mušantis 
12. 
lė, 
sos 
J e
čiai ir mergaitės parengti gra
žiais tai iškilmei siutais pa
puošalais. Iš viršaus nusilei
do didelės skaitlinės “1-9-4-1” 
ir publika suužė, sveikindama 
Naują Metą.

Po to sekė dalinimas dovanų 
laimingus nuiperius turintiems 
dalyviams.

Po dovanu išdalinimo vėl te
sėsi šokiai, kurie baigėsi tik 
2:30 vai. ryto, o svečiai užsili
ko salėje net iki po 3 vai.

Taip tai praėjo tradicinis 
Dirvos Naujų Metų pasitikimo 
balius.

Uždanga palengva pasikė- 
staiga užsidegė visos švie
sulėje ir scenoje. Sceno- 

pasimatė keli maži vaiku-

LIETUVIŲ KLUBE
Toje pačioje Lietuvių salėje, 

užpakalinėje dalyje, buvo Lie
tuvių Piliečių Klubo naujų me
tų pokilis. Ten taip parbuvo

LITHUANIAN LITERARY 
TRENDS

Continued From a Previous Issue

the last year, incidental- 
Janušytė, a new modern-

Within 
ly, Liūne 
ist, feuilletonist has appeared.

The Lithuanian novel is not ex
tensively developed because it had 
not had a long history. . . Pietaris’ 
“Algimantas”, Lazdynų Pelera’s 
“Klaida”, a novelette which might 
be called a novel and Dobilas’ 
“Bludas” are practically all that ap- 
neared before the World War. 
Moreover, even the post-war novel 
failed to receive the generous sup
port of Lithuanian writers. Vaiž- 
gantas-Tumas had begun the na
tional epic “Pragiedruliai” during 
the war and completed it after the 
war. It was a great work but, 
though it possessed the character
istics of the novel, it was not suf
ficiently unified. It was incoher
ent .from the point of view of com
position. . . merely a series of pic
tures of the Lithuanian national 
culture and its evolution. It was 
based solely on national social and 
cultural motifs. The characters, 
however, Dr. Gintautas, šešiavilkis, 
and Darata Vidmantaitė, were the 
champions of Lithuanianism and of 
an independent Lithuanian culture 
and thus Vaižgantas’ ' “Pragiedru
liai”, a national epic in prose, will 
speak for ages of the Lithuanian 
struggle for culture.

Vaižgantas, in “šeimos vėžiai”, 
studied another Lithuanian national 
problem. . . the problem which in
evitably arises when two different 
nationalities are united into a fam
ily. He stressed the fact that the 
individuality of Lithuania was be
ing destroyed by the “family can
cer” which he characterized as the 
foreign wives of the intelligentsia. 
Not only from a patriotic point of 
view, but also from the point of 
view of literature, “šeimos vėžiai” 
is a better composed, a more co
herent novel.

Ignas Jurkunas-šeinius began the 
development of the psychological 
novel. His “Kuprelis” reveals the 
mental state of a man who was 
physically handicapped, a hunchback. 
The little hunchback is a passive 
person lost’lin the world of thought. 
What else can he do other than 
admire nature, live in philosophical 
thought, seek love, truth, and heart
felt Godliness? The little hunch
back ... a small philosopher of 
the kind who can be fo'und in every 
corner of Lithuania . . . little men 
seeking the answers to the great 
problems of/life.

IT WAS A WOW
Increased business and employ

ment was clearly shown on New 
Year’s Eve. Records were broken 
for large attendances and record 
spending throughout the country. 
Now that our big heads have little 
ones, I mean are cleared, we can 
truthfully say that Dirva’s New 
Year's Ball also set something of 
a record. The Lithuanian Hall was 
jammed from basement to the rear 
of the stage with people booting the 

and welcoming the

were there — from 
years, on the dance

of the prize drawing and con- 
throwing. Oh! 1940 was a 

year, according to all the 
that were there and we hope

old year out 
new one in.

Yessir, they 
3 years to 70
floor, Ground the tables, at the bar 
and all around, whooping it up and 
having fun just like we promised. 
The stage had a beautiful setting 
for New Year’s Eve, and was the 
scene 
fetti 
grand 
folks
that everyone who voiced this opin
ion will be around next year when 
we’ll do the same thing to ‘41 that 
we did to ‘40.

Particular thanks to the splendid 
help rendered by the women in 
kitchen and the men behind 
bar and in the ticket booths.

the 
the

CHRISTMAS ENGAGEMENT
Mr. and Mrs. Carl W. Goetz, 1363 

E. 66th St. announce the engage
ment of their daughter Dorothy to 
Mr. Peter Vitonis, son of Mr. and 
Mrs. John Vitonis, 1563 E. 70th St. 
No date for the wending has

By George C. Venslovas.

been

We missed getting our column 
in last week being pre-occupied in 
getting Christmas gr/*\įngs out to 
you, you and youJ’ >

It was the biggJj V
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By Jay Dee

Red Is Not Red

Dedicated to N. E. Cramer

PARODOXICAL though it sounds 
the expression “Red is not red” is 
correct and can be proved so by 
an interesting indulgement in me
taphysical treatise. In a limited 
sense, limted by the magnitude of 
thought itself, a critical disquisi
tion of knowledge would reveal sev
eral unique features in connection 
with “things” in general, therefore; 
inasmuch as it is the least subtle 
or, as a consequence, the most ob
vious entrance towards proving the 
contention “Red is not red,” we 
resort to the concept of Relativity.

Reverting first to primary en
tities, we question the definition of 
“things,” “The definition of a thing 
is the expression of its relationship 
to known objects,” declares Duhamel, 
the renowned French critic in ex
pounding his conviction that there 
are truths 
minds.

Whether 
truths oi' 
is doubtful, but they bear no rele
vancy to our proof for it is our in
tention of establishing pure Rela
tivity without consorting to 
issues.

Relativity 
nomena is 
examine an 
“That is a 
know ? Why 
answer lies in 
example, you 
and compare 
ture, composition, effects, and 
er properties with some other 
ject you already know about.

You’ve seen stoves before <and 
sequently recognize them as such. 
Of course, it is not essential to sec 
an object to identify it. There are 
things you identify by hearing about, 
tasting, hearing, or by any sense of 
indication. In summary form, we 
only recognize objects by compar
ing their effects upon our senses 
.vith the effects of other things 
previously felt. herefore it is 
parent that it is not necessary 
a thing to be identical in its 
stract and concrete forms.

Relativity, therefore, in all 
phases of egometrical maP 
and logics has its basis^^l 
implicit acceptions

and is a development of a system 
of a condition of close dependence 
of one body upon another. Ein
stein’s researches in time found con
clusion in a developed analysis of 
chronological relationships.

Dealing with primary principles, 
we accept our logic as being sub
jected to flaws since we must con
sider other factors than mere en
tity. First there is the absolute; 
second, the image created by our 
mental impression called conception.

In simple substance, few of us 
if any, after any deliberation, would 
presume positively that the abstract 
is identical with the concrete; that 
a rock absolutely is native identity,( 
or that red is red. To assert so 
would indicate a prejudiced mind, 
a thing that would confuse, deny, 
or even negate logical conclusions 
based on analytical conspectus’ of 
selected subjects.

which are evident to all

these “self evident” 
postulates exist as such
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Seized as Spy

Oscar Stabler, German barber on 
the American export liner, Excam
bion, who was taken from the ship 
at Bermuda by the British and held 
under suspicion of espionage. Stab
ler became a U. S. citizen in 1933.

ant
Ex-

Ber-

Vokietis barzdaskutis 
Amerikos prekinio laivo, 
cambion, Britų sulaikytas 
mudoj, kaipo Vokiečių šnipas. 
Jis yra naujas Amerikos pi- 
lietis, nuo 1933 metų.




