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Gruodžio 6 dieną, susirinkt 
gręsui, Prezidentas Roosejj/ 
^įsmeniškai, kurioje ra/H|

Donald Day, Amerikos 
laikraščių korespondentas, 
gyvenantis Helsinke, Suo
mijoje, praneša kad sulyg 
gautų žinių, bolševikai iš
gabeno į Rusiją ar į Sibirą 
8,000 Lietuvių, 12,000 Estų 
ir 10,000 Latvių.

visokiems šalies ginklavimo ir pasiruoši- 
eikalams Su v. Valstijų biuržetas siekia 28 bilijonus 
-J — $28,000,000,000/

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN W , ' t Y

Published every Friday in '
Ohio Lithuanian Pub.. t

6820 Superior Ave. Clevela:iv-°47p^
KARPIUS

šokiems gaminiams 
kad jos kaip tik spės 
daryti per ilgą laiką.

KARO LAIVYNAS PADIDINAMAS IKI 
PILNO GALINGUMO

SOVIETŲ Lietuvoj paskuti
niu laiku labai paplito komiso 
krautuvės. Ypač anksčiau bu
vusios pasiturinčios šeimos, k u- 
rių duonos pelnytojai atsidūrė 
arba kalėjime, arba paleisti iš 
tarnybų, dabar išpardavinėja 
savo mantą, kad šiaip-taip pra
simaitinus. Todėl tokiose ko
miso kratuvėse dabar pilna vi- 
sako 
nu drabužiu 
si rodę ir 
sidabriniu 
bus 
turi 
nes 
visa

Valstijų darbininkų biu
rai per Lapkričio mėnesį į 
darbus privatinėse indus
trijose įstatė 295,000 darbi
ninkų, skelbia valdžios ad
ministratorius. Remember how the railroad tracks seemed to meet in the distance? 

Well, nowadays a string of airplanes has the same effect. The imaginary 
line of the wing tips is drawing towards a point in the distance. These are 
some of the training craft at the “West Point of the Air,’’ Randolph Field, 
Texas. The planes will be used for training the 500 flying cadets.

Šie lėktuvai yra paruošti Randolph Field, Texas, lavinimui 
Amerikos vyrų lakūnų. ___

Washington, Sausio 7.— 
Prez. Roosevelt suteikė vi 
sas karo laiko teises komi 
sijai iš keturių, kurion in 
eina karo ir laivyno sekre 
toriai, taipgi Knudsen ii 
Hillman. Jie turi visas tei 
sės tvarkyti industrijas ii 
produkciją.

LIETUVOJE taip p< 
išsiplėtojo vadinama 
čiu p-vekvbą. Pasi.ę^ffl

Entered as St-c<nd-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Washington, Sausio 8. — Prezidentas Roosevelt pa
tiekė Kongresui reikalavimą skirti šalies gynimo ir ki
tiems bendriems reikalams sekančio fiskalio meto bėgiu 
$17,485,528,000 sumą, kas niekad nebuvo daryta taikos 
metu iki šiolei, ir primena 1917 metus, kuomet Ameri
ka Įstojo Į pasaulinį karą. Iš to biudžeto prezidentas 
turi numatęs šalies gynimo reikalams $10,811,300,000, o 
kita likus dalis paprastiems šalies vedimo reikalams.

šį f iškali metą, kuris baigsis Birželio 1 d. ,1941 m., 
šalies gynimo reikalams bus išleista $6,463,928,000.

Del tokių didelių sumų leidimo, valdžios skolos, ku
rios dabar siekia 45 bilijonus, Birželio 1 d. š. m. sieks 
$49,156,972,000; 1942 metų Birželio 30 d. bus pasieku
sios $58,376,056,000.

Prie šių sumų nėra pridėta numatytas teikimas pa
galbos Britanijai ir kitoms prieš ąšies agresorius ka
riaujančioms šalims.

Prezidentas pareikalavo Kongresą taip pat surasti 
na jus taksus nors dalies šių sumų surinkimui, bet visų 
nebandys surinkti: valdžia turės virš 9 bilijonų dolarių 
deficito (nedatekliaus) 1942 fiskalio meto gale.

Per du šiuos metus — nuo Liepos 1, 1940 iki Birže
lio 30, 1942 — visokiems šalies ginklavimo ir pasiruoši
mo r< " 
dolariu

9,279,476 bedarbiai. E 
rant 1940 m. pavasarį g 
ventojų surašą, iš jo pa 
rodė kad Kovo mėn. šal.y 

TO QTvy;-n-i

PLIENO pareikalavimas 
1941 metų bėgyje šalies gy
nimo ir prie to prisidėjtį
siems kitiems tikslams, ži
novai sako, padidės žymiai 
daugiau. Numatoma kad 
neapdirbto plieno šių metų 
bėgyje bus pagaminta apie 
93,000,000 tonu, arba 10,- 
'f C/ z

000,000 tonų daugiau'negu 
paprastai suvartojama di
džiausiu atveju.

Tokiu budu plieno liejy
klos dirbs smarkiai.

Plieno gaminių dirbtuvės 
jau yra gavę užsakymų vi- 

tiek

baldų, namų daiktų, se- 
batų. Buvo pa- 

vertingų auksinių ir 
daiktų, bet paskel- 

įstatymą kad tokie daiktai 
būti suregistruoti, žmo- 

bijodami jų konfiskacijos 
tai suslėpė. Taip laipsniš- 
eina Lietuvos gyventojų 

visuotinis subiednėjimas ir su- 
silyginimas su likusiais sovietų 
piliečiais. Tose krautuvėse pir
kėjai paprastai yra Rusai ka
rininkai ir Maskvos komisarai. 
Jie kaip kaip kokie krankliai 
viską graibsto ir grūda saviš
kiams į sovietų Rusiją.

The only National -Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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ŽYMAUS AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINIO DARBUOTOJO P. PIVARONO 
DUONKEPYKLA PITTSBURGH, PA.

KAIP DARBAI 
PADAUGĖJO

PITTSBURGH

•1 i Pragėrė Duris . . .
I? “Jis pragėrė nuo mano ran- 
J,\ kų žiedus, pragėrė nuo grin- 

į į į dų patiesalus, bet ir to neuž- 
teko — pragėrė namų duris”— 

vj tokis buvo skundas tūlos Mar- 
&*qb garet Nobs prieš jos vyrą tei- 

sme pereitą -savaitę, ir jai bu- 
g vo suteiktas divorsas. 
p,' Viską ji kantriai pakentė,

bet kada namas liko be durų, 
reikėjo tokio vyro atsikratyti.

i U
Degė Lenkų Bažnyčia

Sausio 5 d. po pamaldų, žmo
nėms išsiskirsčius, užsidegė ir 

m gerai apdegė Lenkų šv. Adal- 
Žnyčia, ant South 15 
h th Side

■ i' T > l
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WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Lietuvių Klube
WILKES-BARRE, Pa. — 

Lietuvių Progresivis Klubas 
turėjo savo priešmetinį susi
rinkimą Gruodžio 29 d. Klu
sas yra politiškas, narių turi 
virš dviejų šimtų. Klubo tik
slai yra geri, bet jau turi apie 
50 penktakojų, kurie veržiasi 
į klubą jį užvaldyti.

Susirinkime Gruodžio 29 d. 
buvo valdybos rinkimai, visi į 
valdybą pateko geri Lietuviai, 
bet tik trijų balsų diduma.

Pimininku liko A. Skarnu- 
lis; vice pirm. — A. Kupris; 
sekr. — A. Stuckiutė; finansų 
sekr. — Jonas Andriužis. Ki- 

vardų nenu-

DAYTON, OHIO

GRAIKŲ DIDELIS PATRIO
TIŠKUMAS

Čia gyvena apie trys šimtai 
Graikų. Bet jiems kvota yra 
nustatyta surinkti aukų savo 
tėvynės rėmimui 40 tūkstančių 
delarių. Taip tai pasiryžusiai 
ta maža tauta dirba už apgy
nimą savo valstybės nuo už
puolikų Italų.

AUTOMOBILIŲ nelai mėse 
j Montgomery apskrityje perei- 
' tais metais sutiko mirtį 94 as
menys. Tame skaičiuje Lietu
vi] nėra žuvusio nei vieno.

FILMĄ APIE RUSUS, čia 
Loew’s teatre buvo rodoma fil
mą iš Amerikono žurnalisto 
nuotikių ' Maskvoje. Pagarsė
jęs artistas Clark Gable vaidi

Šiose atvaizduose ma
tyti Petro Pivarono 
duonkepykla ir duonos 
išvežiojimo trokai, ir 
trys vaizdai kepyklos 
vidaus. Kepykla yra 
moderniška, daug kas 
atliekama automatiš
kai. Apatiniame vai
zde dešinėje priešaky
je stovi pats Pivaro- 
nas prie automatiško 
pečiaus.

Kitas brolis, Domi
ninkas Pivaronas, yra 
žymus veikėjas, taip 
pat duonkepyklos sa
vininkas, gyvena Chi
cago j e.

TRUMPOS
ŽINUTĖS 

(Iš Musų Laikraščių)

© CHICAGO, Ill. — Gruodžio
30 d. atrastas automobilyje 

negyvas Bruno Astrauskas, 32 
m. Atrodo kad buvo užmuš
tas nežinia kokiu tikslu.

— Trys plėšikai į penkias 
miliutas laiko apiplėšė tris 
Lietuvius biznierius Brighton 
Park kolonijoje. Tai savotiš
kas “blitzkriegas”.

—Laike 1940 metų Chicago- 
je išsiėmė Amerikos pilietybės 
pepieras apie 1,200 Lietuvių ir 
paliko S. V. piliečiais.
5 NEW YORK, N. Y. — Gruo-

2i’

Nors sakoma kad mašinos 
atėmė darbininkams darbus, 
bet tas pilnai neatitinka teisy
bei. Bedarbių skaičius- galima 
priskirti šalies gyventojų dau
gėjimui. Paveizdan, S. V. gy
ventojų surašė matome kad S. 
V. turi virš 130 milijonų gy
ventojų. Apie 20 metų atgal 
turėjo 120 milijonų.

Kaslink darbų, štai koks įdo
mus palyginimas.

40 metų atgal, kiek prie au
tomobilių gamybos dirbo dar
bininkų, dabar ant kiekvieno 
jų dirba po 153 darbininku. 
Taip tai. automobilių industri
ja padidėjo ir tiek kartų joje 
padidėjo darbininkų skaičius.

Krlbant apie mašinų darbą 
ir kad mašinos užima darbi- 
nink i vietas, visada reikia da- 
leisti kiek daugiau darbininkų 
gauna darbus tose dirbtuvėse 
kurios gamina tas mašinas ku
rios kitose vietose užima dar
bininkų vietas. Tos mašinos 
pačios nesistoja, jos nuolat ge
rinamos ir tobulinamos, ir jų 
gan' inama labai daug.

Jeigu sakyti kad ir tas ma
šinas gamina mašinos, tai vėl 
reikia daleisti kad vėl visa ei
lė darbininkų kur nors dirba 
ir tų mašinų dirbime. Daugy
bės dirba toms mašinoms me
letas, nuo pat rudies išima
mos iš žemės. Reikalinga rudį 
atvežti, sutarpdyti į geležį, pa
versti į plieną, ir tt. ir tt.

OAK FOREST, ILL.

SENELIŲ PRIEGLAUDOS 
LIETUVIŲ PADĖKA

Mes Oak Forest prieglaudos 
gyventojai Lietuviai seneliai 
šiuomi išreiškiam širdiB^ pa
dėką Dirvos redakcija^ -ik vi
sam jos štabui, ir^/SįOfce 
visus geros valic

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 6200 LIETUVIŲ
• Nuo Vasario mėn. 1937 metų, 
kaip Dirvoje pradėta talpinti 
mirusių Lietuvių sąrašas, 
šiol 
jau 
tus 
mi,

iki 
mirusių skaičius pasiekė 

6200. Reiškia, per 4 me- 
mirė Lietuvių, kurie žino- 
po virš 1500 kas metai.

Be tų apie kuriuos žinios yra 
gaunamos, dar tam tikras nuo
šimtis miršta be žinios, todėl 
tikras skaičius mirusių išeivių 
Lietuvių yra kiek didesnis.

Dirva priima Visas žinias a- 
pie mirusius Lietuvius, ir ži
niai paduoti nereikia būti Dir
vos prenumeratorium.

Paduodant pranešimą būtinai 
pažymėki! mirusio kilimą iš 
Lietuvos, ir moterų pavardes 
po tėvais.
BAGOČIENĖ Marė (Orvekai- 

tė), 47 metų, mirė Gruodžio 
29, Cleveland, O. — Lauku
vos par. Amerikoje išgyve
no 31 metus.

MULEVIČIUS Povilas, vidur
amžis, mirė Sausio 1, Cleve- 
lande. — Pumpėnų par.

JURČUKONIS Mikas, 64 metų, 
mirė Gruodžio 26, Clevelan- 
de.

AUGUSTINAVIČIŲS Vincas, 
apie 70 m., buvo nevedęs, 
mirė Gruodžio 18, Dayton, 
Ohio. — Sartininkų v., Tau
ragės aps.

RUGIENIUS Stasys, 68 metų, 
mirė Gruodžio 19, Dayton, 
O. — Zapyškio p., Kauno ap. 
čia liko žmona ir duktė.

KARINAUSKAS J,, mirė 20 
Gruodžio, Montreal, Kana
doje.

PETKEVIČIUS Vincas, mirė 
Gruodžio 17, Pittston, Pa.

KATANSKIENĖ Ona, mirė 19 
Gruodžio, Edwardsville, P’a.

KRATAVIČIENĖ M., mirė Jįį 
u Gruodžio, Pittston, P/^

LAZDINIENĖ Ona, 84 m., mi
rė Lapkričio 15, Sao Paulo, 
Brazilijoj.

LENARTAS Jurgis, "43 metų, 
mirė Lapkr. 26, Montevideo, 
Uragvajuje. Gimęs Klaipė
doje.

ARBAČAUSKAS Pranas, mirė 
Lapkričio 22, Bernai Geste, 
Argentinoj. — Rudos par.

VALIS Feliksas, užmuštas dir
btuvėje- įvykus sprogimui,

I'M

■

Uragvajuje.
ČEPELIENĖ Morta (Kuneiu- 

tė), pusamžė, mirė Gruodžio j 
22, Chicagoje. — Panevėžio z J 
ap., Subačiaus par., Tiltaga- 
lių k. Amerikoje išgyvefcorz 
26 metus.

NAVICKAS Viktoras, pusam
žis, mirė Gruodžio 21, Chi
cago je. — Tiškių k. Ameri
koje išgyveno 36 metus.

KATAUSKAS Dominikas, pus- | 
amžis, mirė Gruodžio 21 d., 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Kaltinėnų par., Dirgelių k.

AGURKIS Juozas, mirė Gruo
džio 17, Kingston, Pa. ;

TAURINSKAS Povilas, mirė 
Gruodžio 23, So. St. Paul, 
Minn. — Telpių par. Ameri- » 
koje išgyveno 40 metų.,

ČUPLINSKAS Stasys, 68 m., 
mirė Gruodžio mėn., Racine, 
Wis. — Aleksoto par.,

PETKEVIČIUS M., viduram
žis, mirė Gruodžio m., Law
rence, Mass.

KIRKLIAUSKAS Antanas, 52 
metų, mirė Gruodžio 19 d., 
So. Boston/ Mass. /

KARDOKAITĖ Irena (Bug- 
gie), 28 m., mirė Gruodžio 
10, New Britam, Conn.

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

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

JAUČIATĖS
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SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS DIR
VOS BALIUJE

Naujų metų vakarą nu
einu su savo gerb. Šonkau
liu į Lietuvių salę į Dirvos 
metinį balių — ugi svieto 
svietelio, ir visi tokie link
smi, šoka, ūžia, kibinasi, 
dainuoja, rodos butų roju
je ir jokio vargo nei bėdų 
ant žemės nebūtų girdėję.

Vaikščioju ir dairausi, 
matau visus Dirvos skaity
tojus kuriems tik laikas lei
do į šį balių ateiti. Žiuriu, 
mano gerb. Tetulė vėl šo
ka: ji labai mėgsta šokti, 
nori j senatvę atsilinksmin- 
ti. Einu į virtuvę užsikąst 
ko nors ir išsigert “ant 
drąsos”, ugi žiuriu ir ma
tau: su keliais pažystamais 
priėjęs prie stalo fundijasi 
draugas Stepas.

— Sveikas gyvas, Stepai, 
kaip tai kad ir tu atsilan-

- kei į Dirvos balių? — sa
kau aš.

— Žinai, drauge, Dirvos 
baliai man patinka, ba su- 

. traukia daug žmonių. Ir 
čia beveik saugiau, ba da
bar valdžia komunistus 
šnipinėja, tai man geriau

- n-i o -«r  211 —<-> c ____

A 3

žystu: tu turi ir automobi
lį, ir pinigų banke, ir dvie
jų šeimų namą, ar ne? — 
sakau aš.

— Kad užsidirbau tai ir 
turiu, aš nevogiau, — sa
ko jis.

— Tavo teisybė, Stepai: 
tu sunkiai dirbai per apie 
30 metų Amerikoje gyven
damas, ir tai yra tavo, me
keno kito. Bet, - daleiskim, 
kad komunistai užvaldytų 
Ameriką ir rytoj tau pasa
kytų kad tu turi perdaug 
ir pinigų banke, ir tau au
tomobilis pergeras, ir na
me turi vietos daugiau ne
gu reikia: atiduok viską, o 
pats su savo pačia gyvenk 
viename kambarėlyje, kitą 
visą tavo namą užims tie 
kuriuos komunistai paskirs 
į tavo namus. Ar tas tau 
patiktų? — sakau aš.

— Drauge, Amerika toli 
nuo komunizmo; mes tik tą 
idėją palaikom. Kam nuo 
manęs imt, tas viskas ką aš 
turiu yra mano sunkiai už
dirbta, — sako jis.

— Matai, kai liečia tavęs 
tada jau nenori dalintis su 
tais kurie nieko neturi, bet 
mielai sutinki dalinti tur
tus kitų, ypač Lietuvoje, ir 
savo pačių brolių, kuriuos 
apniko kacapai ir Žydai. 
Atsimink gerai kad komu
nistų kvailybės pritaikytos 
visur, ir Amerikai, jeigu 
tik čia butų proga jas pa
skleisti. Nukentėtų ir ta
vo kailis kai visokie valka
tos, kurie tingėjo visą am- 
žį dirbti, sušoktų į komu
nistų eiles ir pasidalintų 
viskuo su tokiais kaip tu, 
tave pastatydami į savo 
vietą, o jie sulystų į tavo 
namą gyventi ir pasiimtų 
tavo automobilį važinėt, — 
sakau aš.

— Ale, drauge, aš nesu
tinku su kapitalistine sis
tema, kur darbininkai iš-

Draugiškai Sutaria

German Ambassador Von Stohrer 
(right) with Ramon Serrano Suner, 
brother-in-law of General Franco, 
on a tour of Madrid. Suner is said 
to be very Axis-minded.

Vokiečių ambasadorius (de
šinėj), Madride, su Gen. Fran
co, Ispanų valdovo, švogeriu, 
draugiškai sutaria. Ispanas Su
ner esąs palinkęs link Vokie- 
čių-Italų-Japonų ašies.

tie patys Rusai prieš ku
riuos tavo tėvai ir tu pats 
jaunas būdamas kovojai; 
visi valdovai Lietuvoje tik 
Žydai, kacapai ir parsida
vėliai išgamos; apie Lietu
vos reikalus nerašo nieko, 
tik giria ką kur kacapai 
veikia, vienu žodžiu, baisu 
ir skaityt, žinant kokia Lie
tuva buvo pirmiau ir kokia 
paversta dabar, — sakau 
aš.

— Ale tu, drauge, Dir
voj sakei kad ką tokio iš 
tų laikraščių išgalvojai ir 
kas atsitikę, kad žadėjai 
visiems papasakot, ale aš 
vis nesulaukiu, — sako jis.

— O, apie tai bus vėliau, 
sulauksi, tik skaityk Dir
vą, — sakau aš.

Ir palinkėjęs Stepui- lai
mingų naujų metų, su savo 
šonkauliu nuėjau i viršų 
pasišokti.

Darbininkai, Pasirūpinkit Savo Ateitimi
Atminkit, Geri Laikai Ne Visada Bus, Nežiūrint Kiek Tęsis Dabartinis Gerėjimas

A 7ISI ženklai rodo tai kad Amerikoje prasidėjo geresni 
* laikai, ir žinovai tikrina kad šiais 1941 metais da

lykai dar eis geryn. Sako, iki ateinančių- rudens darbus 
gaus dar keli milijonai darbininkų.

Tas kartu reiškia kad ir tie kurie dabar dirba už
dirbs’daugiau pinigų, ir kiti jau tūlas laikas kaip gauna 
didesnius pinigus už savo darbą.

Laikai pagerės — nors niekas neužtikrina kaip il
gai ta gerovė tęsės. Pagerėjimas duos progą daugeliui 
vėl atsigriebti, atsistoti ant kojų.

Bet tas pagerėjimas — didelis ar mažas — lai bu
na kiekvienam Lietuviui darbininkui persergėjimas kad 
po gerų laikų vėl kada nors gali sugryžti sunkieji me
tai! <

Mes visi dar puikiai atmenam buvusius gerovės lai
kus laike pereito pasaulinio karo ir keletą metų po to 
karo. Bet taip pat atmenam kokie sunkus ir tamsus 
laikai buvo mus užgulę — kokia depresija palietė dar
bo žmones.

Iš praeities savo kiekvienas privalo mokintis — ypa
tingai praeities klaidos lai buna kiekvienam pamoka ir 
priminimas: daryk kaip reikia, o ne kaip nori.

Praeitais gerovės laikais daugybė padarė didelius 
pinigus, bet įvairiai juos prašvaistę: tai perdaug palai
dai gyvendami, uliodami, švaistydami pinigus, pirkda
mi automobilius kokių jiems nereikėjo; spekuliuodami 
brangiais namais, ir tt. ir tt.

Tas viskas labai skaudžiai atsiliepė į tuos kurie bu
vo neatsargus ir kurie tikėjo kad geri laikai visados su 
mumis pasiliks.

Tada dar — apie 25—20 metų atgal, visi buvo jau-

ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
Jos Išleidimo Parėmimas Mums Svarbus

Raudonieji okupantai baigia 
ardyti Lietuvos ekonominį gy
venimą, kaip jie yra suardę 
Rusijos. Rusija, kuri prieš 
1914 metų karą buvo žinoma 
kaipo “pasaulio aruodas”, bol
ševikiškoje santvarkoje gyve
na nuolatinį maisto nedateklių.

Nepriklausoma Lietuva pa
starais metais siųsdavo mėsą, 
sviestą, kiaušinius, -grudus į 
visas pasaulio šalis, nes tų da
lyku b-iivĄ— didelis. negtekliųs-

pragyvenimo lygis. Tą turi ži
noti ne tik Lietuviai bet ir ki
tos tautos.

Pasibaigus šiam karui vėl 
bus svarstoma mažųjų tautų 
laisvės atstatymo klausimas. 
Neabejotina kad ant Europos 
žemėlapio vėl atsistos nepri
klausoma Lietuvos Respublika, 
bet kad tas įvyktų, tam turime 
ruoštis ir dirbti. Todėl yra bū
tinas reikalas išleisti knygą

I 

nesni, mažiau patyrę, bet su sveikata ir senatvė dar bu- , 
vo toliau. Dabar gi, po šių gerovės laikų kiekvieną vi- \ 
duramžį laukia jau senatvė. Tie kurie dabar gauna dar

1 J' ’ — už kelių metų jau bus per-
Ir jie eis senyn ir senyn, jų progos gauti

dirbti — ne visai pasenę, 
seni dirbti. 7 
darbus visai sunyks. Jų vietas užims jaunesni.

Šio rašinio tikslas yra persergėti kiekvieną Lietuvį: 
darbininką ir patarti pamislyti apie savo ateitį ir pas
kutines gyvenimo dienas, kad nereiktų skurde ir varge 
gyvenimą baigti, per visą amželį sunkiai dirbus ir var
gus, ir gerai uždirbus. . *’

Vietoj mėtyti pinigus girtavimams, žaislams, nerei
kalingiems pirkiniams, brangiems rūbams — pirmiau
sia pasirūpinkit kad iš jūsų uždarbo kiek nors atliktų. 
Daugumos jūsų dabar ir vaikai jau' suaugę, ir jau gau-" 
na dirbti, todėl yra proga, jėigu tik dirbat, sutaupyti 
pinigų senatvei. Reikia išeiti, reikia duoti sau smagu
mo valandėlę, reikia sulyg išgalės įsigyti gyvenimui pa
lengvinti padargus, ir prideramai apsirėdyti, bet rei
kia prisižiūrėti saiko — “sulyg savo nosies”.

Nepasitikėkit ant socialės apdraudos ir mažų pen-d 
sijų kurios nustatytos federaliais ir valstijų įstatymais! 
rūpinkitės pasidėti savo sunkiai uždirbtų pinigų daly 
senatvei, tada lengviau ir smagiau galėsit savo dienas! 
baigti. Išeiviai Lietuviai nei vienas neinat jaunyn. Ju-I 
sų 40 ir 50 metų praleistų Amerikoje jau užpakalyje, 
jie niekados negryš, ir neatgausit tų išaikvotų pinigų 
kuriuos iššvaistėt. Bet dabar, pačiupę gerą progą at
sigriebti, atsigauti ir pasistatyti save ant kojų, neužmir
škit to, nesimeskit atgal į lengvą, palaidą gyvenimą, bet 
pasirūpinkit savo gyvenimo paskutinėmis dienomis, kad 
jos nebūtų juodos, vargingos ir ašarotos.

NAUJI SKAITYTOJAI

i

į

Jki''

Juozas Grimailo, E. St. Louis, 
Illinois.

Jonas Alyta, Baltimore, Md.
(užrašė J. Kalinauskas, iš

Mrs, Ę)jx !

Čia talpinami, jau tilpę iki šiol, ir dar daugy 
kitų kurie čia bus patalpinti, yra nauji Dirvos 
skaitytojai 1941 metams. Sveikiname juos, ir 
kviečiame kitus kurie dar> Dirvos neprenume^ 
ruoja, stoti į jų eiles.

štai vėl visas pluoštas Dir
vos naujų skaitytojų, vietinių 
ir iš kitų miestų plačioje Ame
rikoje:

i- .. X
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LIŪDNA PASAKA
Lietuviai prieš Rusus Kovojo)(J. Biliūno: Kaip Anais Laikais
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Dekanozovo pastum- 
kada nors vėliau da-

rinks 
tvar-

t
i.’."

h

Komunistų Krokodiliaus 
Ašaros

Juozas Tysliava Vienybėje 
rašo: Netikėtai žvilgterėjo į šulus su skersiniais.

Suriko klaikiu balsu ir apalpus pakrito že
mėn ....

dSZO Superior Ave., Cleveland, Ohio

daryti ’gyvenimą

grei-
at-

tonos globėjas, tai tuščias 
plepalas, nes kai tik Smetona 
atsidūrė Vokietijoje, nacių val
džia pastatė jį po policijos 
priežiūra, uždraudus jam užsi
imti kokiu nors politiniu veik
smu.”

DREZ. ROOSEVELTO kalba į 77-tą Kongresą, Gruo- 
5 džio 6 d., kurioje pareiškė kad “Suvienytos Valsti
jos privalo tapti demokratijų arsenalu (ginklų sandė
liu) prieš ąšies agresorius”, skamba visai kariškai. Sos
tinėje pasireiškus 1917 metų atmosfera, kuomet Prezi
dentas Woodrow Wilson turėjo paskelbti Vokiečiams 
karą. Taipgi Roosevelto patiekimas Kongresui biudže
to kuris apima išleidimą $17,485,528 000, pradedant 1941 
metų Liepos .1 d., iš kurių $10,811,000,000 eis šalies gin- 
’ ’avimui, reiškia kad Amerika prakalbėjo ne tuščiais 
žodžiais. Septyniolika bilijonų dclarių šalies išlaidį yra 

i |baisiai dideli pinigai taikos metu. Tačiau Amerikai nė
ra jau ką aiškintis del nekariavimo: Amerikai reikalin
ga kuogreičiausia, visais galimais budais, pasiruošti ap
sigynimo karui, ir teikti visokią pagalbą prieš agreso

rius kariaujančioms valstybėms jeigu nori pati išlikti 
gresorių neužpulta.

Amerika-— Roosevelto planu — gelbės Britaniją 
Graikiją, Kiniją, ir siūlo pagalbą neužimtai Prancūzijos 
daliai, jeigu ji stotų atgal į karą prieš Vokiečius.

o

Delei šito Amerikoje iškils nauji gerovės laikai, ku- 
'i Jrių ilgumas priklausys nuo to kaip ilgai Vokiečiai galės 
V atsilaikyti prieš Britus. Paskaitykit straipsnį ant 3-čio 

pusi, kaip elgtis šios naujos gerovės laikotarpiu.

»
L

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Toliau tame straipsnyje ra
šoma :

“Bet ar Justą Paleckį pasta
tė į valdžią Lietuvos žmonės? 
Ne. Jį pastatė sovietų čekis
tas Dekanozovas. Dr. Rutkau
skas šį faktą žino. Tai kaip 
jam ne sarmata dabar sakyti 
kad Paleckis ‘atsteigė tvarką’ 
Lietuvoje? Išeina* taip, kad 
jeigu iš Lietuvos pasišalino 
Smetona, tai tvarką Lietuvoje 
galėjo padaryti tiktai iš Mas
kvos žvalgybininkas su pagal
ba parsidavėlio, kuris (kaip pa
ti Kauno spauda šiandien pri- 
pažysta) mokėjo tiktai iš por
nografijos 
Kaune!

“Ar tas 
dėlis bent 
ve progą Lietuvos liaudžiai pa
reikšti savo valią?

“Ar Lietuvos žmonėms buvo 
duota teisė pasirinkti kokius 
jie nori atstovus į seimą?

“Ar per ‘rinkimų’ kampaniją 
Paleckis sakė žmonėms kad *
Lietuvoje turės būti įsteigta 
‘sovietų sistema’? Ar jisai at
siklausė žmonių, ar jie nori 
kad Lietuva butų prijungta 
prie SSRS ?”

SKAITYMAI

“Jus girdėjote pasakėčią a- 
pie krokodilą, liejantį grau
džias ašaras del to kad ... . vo
ras korė musę.

“Taip komunistų Laisvė gai
lisi tų keturių savo idėjos 
draugų, prieš keturiolika metų 
sušaudytų Lietuvoje.

“Bet Rusijoje buvo sušaudy
ta keturi milijonai žmonių. 
Pagaliau Rusijoje buvo sušau
dyta net tokie komunizmo mo
kytojai kaip Bucharinas, kurio 
knygas leisdavo ir platindavo 
tie patys Laisvės graudžių ver
ksmų autoriai.

“Kodėl jie nieko nesako apie 
Angarietį, dar visai nesenai 
rašiusį pamokslus Laisvei, bet 

malkas Sibi-
OVIETŲ carai Maskvoje sėdi ir dreba: išsiaugino sau

L dabar skaldantį 
re?

“Laisvės vyrai turi dideles 
burnas, ilgus liežuvius, 
tas kojas, bet labai trumpą 
minti.” Ir

neišvengiamą priešą Hitlerį, dabar nežinėje laukia 
ką jis darys prieš Rusiją. Hitleris sumano kraustytis 
i Balkanus — Maskva išplečia akis, bet sulaikyti nega- 

V jli. Ar tas priešas smogs Rusijai ar mažoms Balkanų ša- 
1 ‘Jių^ vistiek Rusijai ne į sveikatą. Jeigu nazizmo ban- 
s įįpatrauks ant Maskvos, tai bus atsidėkojimas kruvi- 
b ’iriems grobikams už visą suteiktą paralbą tuo laiku kai 
; /Hitleris buvo dar vienas ir silpnas. Jeigu užims Balka- 

nu šalis, Rusija galima sakyti bus kaip paimta: Rusijai 
per Juodąsias juras7 išėjimas į pasaulį per Baltijos ir 

I bus uždarytas.
Iš Lietuąos pranešimai sako kad ten Rusai visu sku

bumu stato įvairiausias apsaugas ir gintuves nuo Vo- 
L kiečių. Rusai gal but nesupranta kad už tų gintuvių 
; stovi dar Lietuviai, kurie išnaudos kiekvieną progą at
sikratyti maskolių okupantų, kaip tik kas nors Rusiją 

i užpuls. 1904 metais tik tolimas karas su Japonija davė 
■ ’pogą Lietuviams išreikalauti spaudos laisvę, ir pati Ru-

Socialistų Argumentas 
iries Komunistų Melus

Socialistų Naujienos, atsaky
damos komunistų klapčiukui 
Dr. A. K. Rutkauskui, kuris iš
kraipo faktus apie Lietuvos 
perversmą, Smetonos pabėgi
ma, ir Paleckio patekimą į val- 
Ižią, rašo:

“Visi žino kad Smetona, pa-

TEISĖJUS Lietuvoje 
Maskvos įvesta Lietuvai 
ka, bus taip vadinami liaudies 
teismai. Teisėjus rinks vykdo
mieji komitetai, kurie suside
da išimtinai iš komunistų ar
ba jų pataikūnų. Taigi teisė
jais galės būti tik komunistai 
arba jų partijos kontroliuoja
mi žmonės. Apygardos teismų 
pirmininkus ir narius “rinks” 
sovietų Lietuvos aukščiausioji 
taryba, kuri pati buvo išrink
ta okupacinei raudonajai armi
jai atėjus Lietuvon.

— O kur Antanas? — paklausė moterys.
Kazys tylėjo. Sunku buvo tiesa pasakyti, 

motinos širdis perverti.
— Užmušė jį.... — prašnabždėjo nusi

sukdamas.
Ir ėmė sakyti kaip tat buvo. Kaip pasku

tinį kartą, alkani ir nuplyšę, jie su Rusais ne
toli kovojo; kaip matęs brolį, žemėje negyvą 
kritusį, ir Petrą Rusų suimtą. ... O visi trys 
kaip tik dabar norėję savo sodžių n užeiti apsi
lankyti. Nebesulaukė....

Išgirdus baisią naujieną, Juozapata nusi
tvėrė už krutinės ir iš didžio širdies sopulio 
skaudžiai sudejavo. Pakėlęs akis, tik dabar Ka
zys ją pažino, ant lovos sėdinčią, pabalusią kaip 
drobė.

— Kur Petras? kur?. .\ . Ką dabar su juo 
padarys? — vaitojo jauna moteris, klaikiom 
akim i Kaži žiūrėdama.

Jinai, tartum, vis dar netikėjo kad taip ga
lėjo atsitikti.

Papasakojo Kazys kiek žinojo. Tiek Juo
zapata tesuprato kad Rusai jos Petrą, tur but, 
miestan nugabeno. Nebeklausė Kazio skundi
mosi. kad jisai negalįs nei vienos dienos namie 
būti, turi iš savo krašto bėgti jeigu nenorįs bū
ti pakartas ar sušaudytas.

Juozapata išėjo iš Damulio dejuodama. . . .
Nors niekados nebuvo mieste buvus, tačiau 

dar gerai prieš auštant toli, į miestą einamame 
vieškelyje atsidūrė. Kelias buvo tiesus, žino
mas.... Trys mylios eiti. Ir nesiklausus ga
lėjo rasti....

Anie musrv^us__jaw ėio miesto gatvėmis,'I.",1U'L’T i V

Dešimtys metų praėjo.... žmonės augo ir 
džiaugės ir pasenę mirė. Viena Juozapatos 
draugė, vienametė, vaikų vaikų susilaukė, ir šį 
pasaulį apleidus, jau amžinu miegu šaltoj že
melėj miegojo. O jinai vis dar tebegyveno.. Li
ko tarp jaunųjų viena, kaip tarp žalio miško 
sausas stuobrys.... Naujosios kartos žmonės, 
nebe taip kaip jų tėvai, Juozapapą mylėjo, re
čiau ją minėjo. Dažnai kentė jinai badą, stigo 
kuo apsivilkti. Vaikščiojo apiplyšus, sustyrąs. 
Ėmė nekęsti jos tie kur ji kampininkavo: ma
žiau jau begalėjo aniems maisto nuo žmonių 
parnešti. Suskurus per žiemas užukrosnyje tu
pėjo. Tik vasarai atėjus, 
nors ne taip žmonėms no 
anų buvo neapkenčiama ir 
priežiūros tada po laukus 
kiojo po paupį ir pušyną, 
muose daug ponų gyveno,
minga, skarmalais savo išdžiūvusį kūną prisi
dengus; ėjo dejuodama, lazdele pasiramsčiuoda
ma, sunkią sunkią metų naštą vilkdama. Vi
siems nešė nusiminimo ir nesuprantamo širdies 
neramumo. . . .

Pamačius dailiai apsitaisiusius ir laimingus, 
stebėjosi, tartum norėdama ką atsiminti, ir pa
mėlynavusiom lupom šnabždėjo:

— Kiek ponų.... kokie gražus....
Arba įbedus savo klaikias, be gyvybės akis, 

klausė tūla: *•
— Ar nežinai tamsta kur mano Petriukas?
Ar suprato pati tą savo klausimą ? Ar at-

geriau kiek jautės: 
kojų maišės, mažiau 
lojojama. Be jokios 
vaikščiojo.... Slan- 
kur vasariniuose na-

Ėjo klaiki ir nelai-
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• DID. BRITANIJOS koloni- 
ju plotas susideda iš virš 12 
milijonų ketvirtainių mylių. 
Kanada viena sudaro visą ket
virtadali tos imperijos ploto.

According to the Rome caption on these photos, they were made 
during a recent naval engagement between the British and Italian fleets 
south of Sardinia. Top is a view of the British salvo falling wide of its 
mark. Below, the Italian warship zigzagging (see wake) as it fires at 
enemy. British claim Italians ran away. Italians claim vice-versa.

Sulyg Romos pranešimų, šiame jurų mūšyje tarp Britų ir 
Italų karo laivų prie Sardinijos Italai laimėję. Britai praneša 
kad Italų karo laivai pabėgo.

progresas”: Lietuva,

1

Italai Giriasi Laimėję Šiame Mūšyje su Britais

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

A. VAIČIULAITIS

— Kur? — nusigandęs atsisuko į Valenti
ną. —- Kas- tau, Valiute?

Ji buvo apsikniaubus liepą ir krūpčiojo. 
Viena ranka buvo atsirėmus į kamieną ir pri
glaudus prie jos galvą, o antra slinko žemyn: 
tarsi glostė šiurkščią, gruoblėtą žievę ir j ieško
jo paguodos joje.

— Valiute, neverk, — kalbėjo Antanas. — 
Aš, aš....

Jis prisiartino, bailiai prisilietė prie jos suk
nelės mezginių tiek kaklu. Jis nežinojo ką da
ryti, kaip raminti.

— Valiute, — sakė jis. — O Jėzau! Jei tu 
verksi, aš.... aš.... man ne gyvenimas..

— Nekalbėk taip, Antanai, — tarė ji 
krūpsėdama ir neatsigręždama.

— Vieno mudviejų žemėje perdaug. ... Ir 
aš tau tik gero noriu, Valiute.
Valentina, aš tave....

— Ak, nieko nesakyk.
— Aš noriu sakyti.... Tu 

verk.
Jo balsas drebėjo.
— Man tavęs gaila, — sakė 

buvo drėgnos.
Ji atsitraukė nuo liepos ir, vis nusigręžus, 

trynėsi akis.
— Dabar abu imsim rėkti, — sakė ji. — 

Nepešiokit gi manęs.
Jis skubiai atitraukė ranką. Atsiminė švel

nius ir vėsius jos skruostus. Jam pasidarė taip 
graudu, kad negalėjo žodžio rasti. Suspaudė 
dantimis savo mažąjį pirštą ir kartojo, vis stip
riau kąsdamas: “Ne, ne, ne!” Jis pats nežino
jo kodėl taip sakė. Visi priekaištai, visa panie
ka sau pačiam, visas sielvartas kad ji nelaimin
ga, bloškė jį. Mąstė, gal turėtų ją raminti, žiu
rėjo į jos pečius, į lengvą duobelę ant kaklo.

— O aš norėjau gyventi, — skaudžiai pra
bilo jis, pats nustebęs.

>>'<$$$<■ ■

DIDESNI AMERIKOS 
MIESTAI

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

Ir sustojęs guščiojo pečiais. Jis žvelgė pro 
viršūnes į vakarinį dangų.

— Taip, gerai sakė Bronė šveliutė: jus ap
sisprendus, jums viskas aišku.... Ir ką galiu 
jums duoti? Nieko, nieko....

Ji tyliai atsakė:
— Jau kuris laikas man taip neaišku, taip 

skaudu....
— Tada mudu galim.... Viešpatie, kaip 

butų gera!
—- Ne, Antanai, visiškai netekėsiu.
— Bet juk manėt su ponu. ... — Antano 

akyse tvenkėsi ašaros.
— Taip, tada pasaulis man atrodė toks pa

prastas, ponas Modestas buvo mano pirmasis. .. 
Ir taip, jauna mergaitė, pasistačiau namelius— 
kiekvienas daiktas savo vietoje ir pastovus iki 
amžiaus galo.... , •

— Žinau, bet dabar jau kitaip galvojate. .. .
— Aš nieko negalvoju. Taip, mano name

lius jau nunešė. ... Ir man nieko neliko. .. .
' — Bet jus nemanot už jo tekėti?

— O, man taip
— Senelis man 

su seneliu!
— Taip, mama

man.... Tačiau žmogus turi ne vic cą troški
mą. Ne, aš negaliu jums širdies atduoti.... 
Jie visą laiką galvojo, jie ir susirišo. . . .

— Valiute, jus gi negalit būti auka....
— Ką man daryti ?. . . .
— Taip, manęs jums lyg nebūtų. ... O aš 

visą savo ateitį su jumis. Kaip gražu buvo ti
kėtis, apmąstyti visus darbus, visus pasisaky
mus, kurie bus draugėje tarti....

— Aš nenoriu skriausti nei tavęs, nei tėvų, 
nei jo.... Ir aš mąsčiau: man laimės čia nė
ra.... Ir kokios laimės gali žmogus tikėtis! 
Kiek gyvena — ir ar jaučia bent vienas sielos 
ramybę, pasitenkinimą, išvidinį pilnumą? Štai, 
pažvelgk, pro medžius jau matyti musų kaimas. 
Kiekvienas ūkis tarp žalių sodų atrodo tylus ir 
laimingas.

I - <£ \įS

— Ne, Valiute, tu tokia išbalus, tu nepyk 
manęs.... Jau truputį vėsu nuo šešėlių, 
namo.... Aš apie tave negalvosiu.

Jos akys nustebo. Ji padavė ranką, 
čiuose jai buvo prikibę pora pušies žievaičių

Antanas atsisveikinęs greit nusisuko, pa
ėjėjo keletą žingsnių ir vėl atsigręžė. Ji stovė
jo tame pačiame daikte. Jis gryžo ir tarė:

— Aš norėjau paklausti, ar busit rytoj 
mieste?

— Gal busiu, jei leis sveikata.
— Ar
— Aš

mamos
— Aš

jums negerai?
tik iš įpratimo tuos žodžius ištariau, 
išmokau.
norėčiau jus rytoj susitikti.... Ir

dar norėjau pasakyti kad aš negalėsiu apie jus 
negalvoti.

— Antanai, verčiau negalvokit apie mane.
Ir ji nuėjo. Nuėjo susimąsčiusiu žingsniu, 

po kuriuo traškėjo žiogreliai. Antanas rymojo 
prie tos pačios pušies, ir kiekvienas-jos žingsnis, 
kiekvienas t rakštelėj ir^as gūdžiai įaĮsilippo j n

Amerikos sostinė, Washing
ton, šios šalies miestų eilėje 
iš 14-tos vietos paaugo iki 11- 
tos nu 1930 metų. Sostinėje 
gyventojų skaičius auga lėtai.

1930 metais Washingtone 
gyventojų buvo 486,869, T940 
metais — 663,091.

Miami miestas, Floridoje, au
go greičiausia, per 10 metų 
iš 78-tos vietos pašoko į 48-tą. 
Dabar gyventojų turi 172,172.

Dešimts didžiausių Suv. Val
stijų yra šie:

New York 
Chicago 
Philadelphia 
Detroit 
Los Angeles 
Cleveland 
Baltimore 
St. Louis 
Boston 
Pittsburgh

gyventojų 
7,454,995 
3,396,808 
1,931,334 
1,623,452 
1,504,277

878,336 
859Ų10 
816,048 
770,816 
671,659

DAR-VIENAS sovietų Lie
tuvos
kuriai duonos niekados nestįg- 1 
davo, dabar importuojasi grū
dus iš Sovietijos, kut “saule’ 
kai kada badą prikaitina. Jj*

JURGELIONIS musų bolše 
vikus pas “klynerį” privert 
nueiti, nes Vilnies redaktorė 
aną dieną nusiskundė buk -^1 
ant jų “psikopatalogiškai” sa 
vo “vidurius išliejęs”. Turbu 
buvo kastorijos užgėręs, o Vii 
nies redaktoriams pasitarki 
arti būti....

• SENIAUSIAS Suv. Valstijų prezidentas 
buvo William Henry Harrison, kuris turėjo 68 
metus amžiaus kai tapo inauguruotas preziden
tu, Kovo 4 d. 1841 metais. Jis mirė išbuvęs 
prezidentu tiktai vieną mėnesį.

• AMERIKOJE kas met apie 16,000 vaikų 
paimami legaliais augytiniais, kuriems augin
tojai aprašo savo visus turtus, kaip savo tik
riems vaikams.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.
Našlaitis buvo kilęs išv 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 i Ameriką, ir pradėjo veikti 
,Į,flg savo' broĮJu lįį '

AMERIKA rašo, Brooklyn^ 
įvykęs vakarėlis, kuriame da
lyvavę tokie įžymus ‘Lietuviai’ 
kaip Rubinas Matusevičius,, A. 
Bimba, Mizara, pianistas (Ba
cevičius. Visi uoliai Rusu ka 
bos mokėsi ir tą vakarą prs 
mokę: ‘*pažaluista, dčLjgi 
vodki”. ' įj > 1

MUSŲ bolševikai susirupinęr 
tais dvylika tūkstančių dalytų ’ 
Vilniaus pavargėliams aukiPkji 
rias konsulas Budrys, saktffia 
nepaspėjęs pasiųsti. Mat, ji( 
nori kad tos aukos eitų to 
kioms pavargėlėms kaip buvu 
šio Stalino šnipo Džeržinski 
seserei, ir panašiems tipams

ROKIŠKIO apskrities žmf 
nes. sakoma, tikrai



| VIETINES ŽINIOS jį
O NEUŽMIRŠKIT: Clevelan- 

do naujasis may oras yra vardu 
Edward Bly thin. Jis užėmė 
Butono vietą. Burton iškelia
vo j Washingtona, kur atsisė
do Senate kaipo antras Ohio 
senatorius. Blythin nebus to
kia lengva pavardė atsiminti 
ir ištarti, bet jis bus miesto 
mayoru iki ateinančio rudens 
rinkimų.

• MALIAVOTOJŲ unija iš
nešė rezoliuciją reikalaujančią 
kad Kongresas uždarytų Ame
rikoje komunistų partiją. Re
zoliucija pasiųsta Kongresma- 
nui Martin L. Sweeney.

• INFLUENZA, kuri pradė
jo Clevelande plisti, tapo sulai
kyta. Kitur Ohio miestuose

į prireikė net uždaryti mokyklas 
del influenzos paplitimo.

į Skelbimai “Dirvoje” aj
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš- 
Į nuomavimas, krautuvių išnuo

mavimas ar pardavimas, pajieš- 
■/ kojimai, padėkos laiškai, gali- 

' ma patalpinti šia kaina.
50c už vieną kartą
tris kartus už $1.00

SONJA HENIE
1941 HOLLYWOOD

ICE REVIEW
i i Europinės Leoo žvaigždės

H 160 Asmenų
V J PENKIS VAKARUS

/| SAUSIO 14 iki 18
Tikietai jau parduodami

75c., $1.15, $1.65, $2.20, $2.75

| EVA’S
| DRY CLEANING
K’ j Senas Drapanas padarom

į * f y ❖ ❖ ❖
❖ ❖ _♦

SPECIAL DAYS HONOR NATIONS AT 
CLEVELAND INTERNATIONAL EXPOSITION

AKRON, OHIO Sulaikytas Japonų

Brilliant and colorful costumes are worn by men, 
women and children participating in special-day pro
grams at the Cleveland International Exposition in 
Public Hall which closes January 19. Mrs. Carl Har- 
ceg and Mrs. Adam Pinter, two prominent Cleveland 
Hungarian social leaders, are shown in priceless cos

tumes of brocade and lace in jjthe picture above. For 
1000 years, Hungarian noblewomen have worn such 
costumes. Miss Mithilda Pinter, 14, and Miss Helen 
Hemestray, 15, are to do a special dance on Hungarian 
Day, January 12. Twenty-one nationalities are hon
ored by special days.

¥ ¥

IŠ OHIO LEGISLATE!- 
ROS POSĖDŽIU

Rašo James Metzenbaum.
COLUMBUS, Ohio. — šią 

savaitę prasidėjo nauja Legis
latures sesija, ir Senate kilo 
karštas konfliktas tarp Repub- 
likonų iš vienos pusės, ir De
mokratų iš kitos. Viskas tas 
įvyko del to kad Republikonai 
ne tik pasiėmė sau visas ko
misijų pirmininkų ir vice pir
mininkų pozicijas, bet taipgi 
Demokratams davė tik po 2 
iš 7, arba 3 iš 13 vietų kiek
vienoje komisijoje.

Demokratai ginčijo kad ši
ta proporcija yra neteisinga, 
kadangi Demokratai Senate 
sudaro beveik toki pat skaičių 
kaip Republikonai — 17 prieš 
J 9Pp... ką rš-tu—

TARPTAUTINE EKSPOZICIJA
Clevelande tęsis iki Sausio 19 — Matykit Ją

Pirmą kartą, ir gal but paskutinį 
per daug metų ateityje, Ohio ir 
kaimyninių valstijų žmones turi 
progą pamatyti įdomybes pasaulio 
tautų per spalvuotas filmas ir gali 
taip sakant aplankyti 22 skirtingas 
šalis per visą žemes skritulį Cleve
land© Internacionalėje Ekspozicijo
je, Cleveland© Miesto Auditorijoje, 
kuri tęsiasi jau kelinta diena ir bai
gsis Sausio 19 d.

Nuo atidarymo tos Ekspozicijos, 
Sausio 4 d., tūkstančiai žmonių, iš 
Cleveland©, plačios Ohio valstijos, 
iš Pennsylvanijos ir Michigan©, jau 
apslianke, ir pasinaudojo proga pa
matyti eksponatus kurie buvo ro
domi New Yorko ir San Francisco 

Pasaulinėse Parodose ir Toronto ir 
Portland Ekspozicijose.

šioje parodoje dalyvauja sekan
čios valstybės: Australija, Belgija, 
Brazilija, Kanada, Danija, Čekoslo
vakija, Suomija, Prancūzija, Did. 
Britanija, Graikija, Vengrija, Ira
kas, Lebanonas, Naujoji Zelandija, 
Palestina, Peru, Lenkija, Rumani- 
ja, Šveicarija, Turkija, Jugoslavija 
ir Suvienytos Valstijos.

Bėgyje 16 Ekspozicijos dienų, kas 
vakaras įvyksta įvairių tautų nro- 
gramai, kaipo priedas prie visko.

Aplankę ir apžiūrėję eksponatus, 
galit nueiti atsisėsti ir pažiūrėti 
gražių filmų parodančių įdomybes 
iš tų įvairių šalių.

MIRĖ. Po sunkios ligos, po 
13 metų sirgimo, Gruodžio 27 
d. mirė Jieva Miliauskienė, 70 
m. amžiaus. Palaidota Gruod. 
29 d., iš buvusios Lietuvių šv. 
Petro bažnyčios, šv. Kryžiaus 
kapinėse. Velionė, gyva būda
ma, visą laiką su savo vyru 
priklausė toje parapijoje ne
žiūrint kad ir tolokai gyveno 
nuo šios bažnyčios. Jie rėmė 
šią parapiją kiek išgalėjo. Li
kęs jos vyras ją iškilmingai 
palaidojo, pamaldas atlaikė pa
rapijos vikaras Kun. B. Ivanau
skas, prie mišių asistavo du 
kunigai; altorius buvo papuoš
tas gedulingai. Ir turtingi mi
rusieji nebuvo taip iškilmingai 
palaidoti kaip ši ilgus metus 
sirgus gera Lietuvė. Kun. B. 
Ivanauskas taipgi pasakė gra
žų pritaikytą Lietuvišką pa
mokslą, ir į kapines palydėjo. 
Šermenyse ir laidotuvėse daly
vavo daug žmonių.

Velionė Akrone išgyveno 20 
metų, čia atvažiavo su vyru ir 
vaikais iš Bridgeville, Pa.

Liko vyras, Petras, užaugę 
sunai, Stasys ir Juozas, ir trys 
anūkai. Bridgevillėj liko jos 
sesuo, Baltausienė. Iš Lietu
vos ji paėjo Prienų parapijos. 
Ji ir jos vyras buvo ilgamečiai 
Dirvos skaitytojai. Lai ilsisi 
amžinai šioje laisvoje šalyje.

Geraširdžiai Lietuviai, velio
nės pagerbimui, prie karsto at
siuntė daug gėlių, ir pamal
doms už mirusius sudėjo $9.10.

Aukas davė: J. Sebestinas, 
A. Barauskas, A. Gutauskas, 
V. Slesoraitis, A. Savokynas, 
M. Antanavičius, Jieva Terme- 
nienė, O. Raičikienė, O. Zdanie- 
ne, Al Sebestinas, Anast. Li- 
pinskienė, Algirdas Sebestinas, 
P. Jurgelis, M. Tamašauskie
nė, M. Kavaliauskienė, A. Go- 
bienė, J. Walcakas, R. Muckie- 
nė, T. Jonavičienė, L. Zibins- 
kienė, O. Rokienė, V. žintelie- 

t-’ j .

Corp. Francis Barber, of Dorches
ter, Mass., one of five U. S. marines 
held 17 hours by Jap police at Pei
ping-, China. Four of the five were 
beaten up before release.

Japonai sulaikytas vienas 
iš penkių Amerikos jurininkj, 
Peipinge, Kinijoj. Amerika už
protestavo prieš tai.

• ŪKĖS Suv. Valstijose už
ima apie pusę viso šios šalies 
žemių puoto.

Hippodrome
“Kitty Foyle”

Naujos rūšies filmą vaizduojanti 
šių dienų Amerikos mergaitės gy
venimą, yra tai “Kitty Foyle“, RKO 
Radio’s naujas veikalas kuriame va
dovaujamą rolę turi Ginger Rogers, 
dabar rodoma Hippodrome Theatre.

Dalykas einasi apie tai kaip lai-, 
ke depresijos Kitty baigia sekreto- 
rystės mokyklą ir gauna vietą prie 
vyro kuris pradeda leisti naują žur
nalą. Tas žurnalas trumpai gyvuo
ja, bet tarp jų užsimezga draugin
gumas, kuris vėliau išauga į roman
są ir vedybas, bet tas tesėja trum
pai, nes Kitty supranta kad ji ne
turės gyvenime pasisekimo po savo 
vyro šeimyniška įtaka ir globa.

Ji vedybas panaikina ir gauna 
sau darbą New Yorke, kur prade
da kurti sau ateitį. Tačiau pasi
junta kad ji turės kūdiki, kas da
lykus labai supina, kaip ir jos sen
tikius su jaunu daktaru, k'urį ji 
mėgsta, bet nemyli.

Dennis Morgan vaidina tą leidė
ją, o James Craig daktara. Prie 
jų veikia eilė kitų gerų artistų.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂

j THE MAY CO. Į 

I Sausio Baltinių j 
| Išpardavimas | 
= šimtai Daugybės Nepaprastu Vertybių Lininių, Patiesalų E

ir Blanketu ir Kaldru. =

i "LADY PEPPERELL” 1.191
Į MUSLINO PAKLODĖS g |
= i $1.69 mieros 81x99, 72x99 ir 63.99 viena

= švelnaus audimo paklodės kurias rekomenduoja Good E 
_ Housekeeping ir American Institute of Laundering., Iš = 
= 144 stiprių, apvalių siūlų coliui, ilgai tarnaus ir bus tin- = 
= karnos. Pilnai išbaltytos ir išskalbtos.. . gatavos naudo- E 
E jimui tuojau. =
—i MB



KAIP SAVI LIETUVIAI VOKIETINO
PRUSU LIETUVIUS

jomis apšil

var-
cervon

:nias geri

Mote
lenas

3050

MODERNINIS GASO PEČIUS
jai atlieka, kiekviena moteris tuoj

1LUI jį įsigytų3142
atsitiko? Del to

ii po
PAJ1EŠKOJIMAI

THE EAST OHIO GAS CO
PRISIRASYKIT PRIE S.L.A

LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS
DIDELE LIETUVIŠKA Skani Lietuviška Duona

apie juos

NEW DEAL

Telefonas WAshington 3227

■secmRM

muose 
nuoš.

mi
mo, 
ma
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Tuxedo
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/IMAS 
darby 
r pri- 
atgal.

nustojimas 
moksliško

tas didelis 
mylėtojas,

kavos 
lykus.

Automatiški kontroliai pečiaus (ir vi
siški laiko kontroliai jei to norit) at
lieka saugojimą ir reguliavimą už jus
Lengvai pagaminti, ekonomiški pečiu-

maugura- 
adžioje, ne 
Kovo pra-

numa- 
Lietu- 
Ptof.

ii, Sav. 
treet

atsi-
savo

235 The 
Elecatorius

MA. 5856
GEO

^„arno; 
eno / 1

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai

viškus bolševikėlius 
sišką dienraštį ir jį 
ryti savo oficiozu.

vistiek ?
Litai

GAVO 61 MILIJONŲ
UŽSAKYMŲ

DRESS SUIT
RENTAL CO

KOMEDIJOS IR KEISTENYBĖS SU 
PINIGAIS LIETUVOJE

Here is Col. Edwin Halsey, senate 
secretary, receiving the presidential 
electoral votes of all states, just be
fore the new Seventy-seventh con
gress convened. Election is not “of
ficial” until congress actually opens 
and reads these votes.

Vaistines Reikmenys
IšPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

Klaipėdoje iki šiol išeidavo 
toks dienraštis kuris vadinosi 
“Lietuviszka Ceitunga”. Kaip 
ir kiti Mažosios Lietuvos laik
raščiai, jis buvo spausdinamas 
Vokiškomis raidėmis. Laikraš
tis kaip laikraštis, rašytas, tie
sa, vietine Klaipėdiškių tarme, 
bet vis dėlto Lietuviškas. Ta
čiau Lietuviškumo jame tik 
tiek tebuvo kad jis buvo spaus
dinamas Lietuviška kalba. Vi
sas jo turinys buvo grynai Vo
kiškas. Per jį sistematingai 
buvo varoma Vokietinimo po-

Geras patarnavimas.
8710 Superior Ave.

GArfield 4623
2281 LEE ROAD 

FAirmount 4181-82-83

rublių įvedimo matosi 
vaizdelio, atspausdinto 
Lietuvoje:
pilietis malkų vežimėlį

Su visais pagerinimais ką bent kokis 
pečius gali turėti, pridėjus daug ką 
tik gaso pečius gali duoti, modernis 
gaso pečius sutaupys jums laiką, dar-

tas maisto virimo metodas.

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

S.L.A. SEKRETORIUS 
307 W. 80th Street New York, N. Y,

Lietuviški 
pečių sto- 
Žydų tik-

C. Pakeltis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O. 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Nuo Spalių 1 d., 194U m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės Įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato
riai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.
...............................

mejęs rin- 
į Rūmams 
įgiau, bet 
ažiau.

metais Karaliau- 
leisti Lietuviš- 
Keleivis, kuris 

ėjo net iki 1880 
Jo redaktorius buvo 

Kuršaiitis, pasižymėjęs

Prezidento rinkimai niskaito 
“oficialus” iki nesuskaitoma 
visų valstijų elektoriniai bal
sai. Senato sekretorius šiame 
vaizde parodo gavęs'visų vals
tijų elektorinius balsus.

LIETUVIŲ TAUTOS 
FONDO AUKOS 
Apyskaita Nr. 2

Štai kitas aprašymas iš tos 
pačios Tarybų Lietuvos apie 
tai kaip bolševikai per kelis 
mėnesius demoralizavo gyven
tojus. Reporteris aprašinėja 
kad važiuojant gelžkeliu ruo
žu Šiauliai-Telšiai-Kretinga bu
vęs toks atsitikimas. Keli ti
pai taip nepadoriai kalbėjęsi 
jog vienas keleivis įsikišęs. To

Taip nurašo komunistų laik
raštis.

Nuo savęs pridursime kad 
dabartinė Lietuvos ‘‘laisvė” yra 
reliatyvinė. Užteko okupuotos 
Lietuvos gyventojams pabūti 
po bolševikų laisve tik kelis 
mėnesius, o jie jau jaučiasi lyg 
butų gyvenę po aziatų despo
tų bizunu ištisą šimtmetį. Kas 
gali ginčyti kad Lietuvoje ne
būtų laisves? Ji gludi tame 
jog laisvai galima šaukti “ura” 
kiekvieną kartą kai paminima 
raudonojo despoto Stalino 
das!

pasėkoje įvyko toks pasikalbė
jimas:

— Kaip galite tokius šlykš
čius dalykus pasakoti prie ki
tų, ypač prie moterų!

— Dabar mes turim laisvę 
ir galim kalbėti ką tik norim!

— Tačiau laisvė yra reliaty
vus supratimas, — pastebėjo 
keleivis. '

— Kas yra laisvė aš žinau,— 
bet gal but

;, Cleveland, 
skubus.

Jenas, iš Kėbliškių
Gyvena Chicagoje.

(Charles Szlai- 
dabar gy- 
Jieško M.

je kepti valgiai yra praktiški ir nure- 
guliuotuose tyro, oro gaso pečiuose

Maistas buna daug skanesnis ir svei 
kesnis.
Maisto susitraukimas, 
vitaminų sulaikomas 
minimumo.
Viršutinės ugnys duoda jums, staiga,

KAM PIRKTI - 
IŠSINUOMOKIT PAS
tiktai tai dienai kada

Nuomojam: Full Dress, 
Cutaway Vyriškus Siutus

Fondo 
sąskaitoje

Long Island ir 
Fondas yra re- 

Valstijų Valstybės

Kokia anarchija pavergtoje 
Lietuvoje įsiviešpatavo del so
vietiškų 
iš šio 
Tarybų

Veža 
Išdidžiai dairydamasis, lyg ti
kėtųsi visą miestą

— Ir tai išrado Einšteinas? 
Nuostabu. Tačiau ką tai ben
dra turi su laisve?”

Lietuvių tautini susiprati- 
jis padare juos prieina- 

Jeigu Lietu- 
kalba ir Lietuvybė Mažo- 
.Ųetuvoje sunyko, čia daug 
įarbavo Prof. Kuršaičio 
s Keleivis.

ką nelesV keista, tai net tragiška, 
lies p-ink^P 1JUVO: Pa^s didžiai nu- 
Qalį sul‘^S lietuvių kalbos mok- 
4 000 daitą kaibą nepaprastai my- 

Prof. Kuršaitis pasitar- 
Vokietybei ir Lietuvio 

Pittsblnę sielą padare nebeatspa- 
vtreikas 
iirbystėj
Streikuo (LIETUVOJE DABAR 
jrotestuo. ...... _
limą alg1 ska“ai dabartines sovie- 
lOS \ib>-*-'^e^uvos Lietuvių spaudą, 
d-•''Kai stebi okupuotos musų tėvų 
.7* žemės gyvenimo reiškinius, ne

noromis kyla prieš akis Klai
pėdos Lietuviška Ceitunga ir 

! Prof. Kuršaičio redaguotas Ke
ti leivis. Kas galėtų pasakyti kad
yiz sovietų Lietuvos laikraščiai ne- 

spausdinti Lietuvių kalba?
1! Tiesa, Maskva privertė Lietu-

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

Old Arcade 
į antrą aukštą.
(2) Cleveland

H. 8CHWANE, Mgs.

Studebaker ir Buick automo
bilių kompanijos gavo iš fede- 
ralės valdžios užsakymų ben- 
Irai už suvirš 61 milijoną do- 
arių. Joms pavesta dirbti or
laiviams motorus.

Kalbama kad greitu laiku 
automobilių darbuose bus įve
sta 7 darbo dienos, bus dirba
ma be sustojimo.

Bendrai, sako kad Amerikos 
Industrijos šymet labai didins 
savo dirbtuves, paruoš joms 
visokiausių darbui reikmenų, 
masiniam karo ginklu-j^ąmini- 
mui. Tiems praplėtimams Buui 
praleista bent trys bilijonai do- 
arių.

Šiais metais kariškų lėktuvų 
gamyba bus praplėsta taip kad 
apie Rugpjūčio mėnesį jų iš- 
dirbimas pasieks tarp 16,000 
r 17,000 mėnesiui.

Bėgyje sekančių 12 mėnesių 
bus pagaminta apie 38,000 or
laiviams inžinų.

Lietuvos Konsulato jieškomi as
menys:

Iš Rusų okupuotos Lietuvos pa
kerę ir svetimose valstybėse apsi
gyvenę Nepriklausomos Lietuvos pi
liečiai jieško sekančių giminių ar 
pažystamų:

ANTANAVIČIUS Jonas, turėjo 
alinę ir gyveno Brooklyn, N. Y. 
Prieš kelis metus lankėsi Lietuvoje, 
įieško Nikodemas Antanavičius.

BALKUS Andrius Jonas, kilęs iš 
Genionių k., Onuškio v., Trakų ap. 
Gyveno Chicago je. Jieško Juozas 
•Balkus.

KLIMATUS Kazys, gyvena Chi- 
cagoje. Jieško sesers duktė Anelė 
Žilinskaitė. "

KUBEKAITĖ, kilus iš Jurgionių 
k., Aukštadvario v., Trakų ap.

MALINAUSKAITĖ Ona, iš Sma
ilų k., Joniškio v. Pavardė po vy
ru nežinoma. Gyvena Chicagoje. 
Jieško Adv. Jonas Našliunas.

MIKALAUSKAS Dr. Antanas, 
gyvenęs Kaune, Klaipėdoje, Berline. 
Nesenai atvyko Amerikon.

RADŽIŪNAS Kostas (Gust Ro
gers), gyveno Chicagoje. Jam yra 
laiškas iš Berlino.

REMEIKIS Antanas.
Ohio. Reikalas labai :

SAMOŠKA
k., Tauragės

ŠLAITIS Kazys
tis), gyvenęs Wood, Wis., 
vena Uos Angeles, Cal. 
Skėtrienė, Lietuvoje.

Jieškomi asmenys arba 
žinantieji labai prašomi tuojau atsi
liepti.

LIETUVOS KONSULATAS
30 North La Salle Street 

Chiacog, III.

IŠLAIDOS
1. Pasiųsta telegrafu Lietuvių 

Sąjungai Vokietijoje Kalėdų šven
tėms, Lietuvos tremtiniams

sušelpti 
Kitur pasiųsta 
Spaudos išlaidos
Viso pajamų 
Viso išlaidų 

Balansas lieka
Lietuvių Tautos 

laikomi Fondo 
National Bank of 
išmokami čekiais, 
gistruotas Suv. 
Departmente, registr. Nr. 398.

Visiems aukotojams Liet. Tautos 
Fondas nuoširdžiai dėkoja ir prašu 
tolimesnės paramos Lietuvos trem
tiniams ir Lietuvos išlaisvinimo ak
cijai.

LIETUVIŲ TAUTOS FONDAS 
359 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

J. Ginkus, Pirm. 
Pr. Narvydas, Fin. Sekr. 
J. Sagys, Iždininkas.

Užlaikom geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neapsakančio. 

Musu mėsa šviežiausia.

INEIGOS
1. Pirmoje apyskaitoje paskelb

ta pajamų $177.73.
2. Gruodžio 22, 1940, Am. Liet.

Legiono Dariaus ir Girėno Posto 
iškilmėse surinkta $38.70

3. Gruodžio 23, 1940, gauta iš 
Waterbury, Conn.,. Lietuvių Vaizbos 
Buto $50.55. Aukos surinktos Gr. 
15 d. Jadvygos Tubelienės prakal
bose.

VISO pajamų L. T. Fonde gauta 
iki Gruodžio 25, 1940 $266.98

Geriausia dalis to viso yra tai kad 
gas opečius kaštuoja visai mažai 
pirkti, ir mažiau naudoti—gasas 
derninį pečių operuoti kaštuoja 
žiau negu koks kitas modernis būdas 
bent kokį karšti tik norit.

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

atsakė vienas 
paaiškinsit man ką reiškia re
liatyvus ?

— O, tai visai lengva paaiš
kinti. Ar esat girdėję ką apie 
Einšteiną? Ir reliatyvinę jo 
teoriją? ,

— žinoma, tai' yra’.... na,

— Taigi, jo teorija yra to
kia. Jeigu tamsta kalbiesi su 
gražia moterim valandą laiko, 
tamstai atrodo tartum tiktai 
vieną sekundą tebūtum kalbė
jęs. O jeigu tamsta nuogas 
atsisėsi ant karšto pečiaus tai 
viena senkunda pavirs valan-

leisti Ru
net pada- 
Bet tiek 

to. Čia turime galvoje Lietu
vių kalba spausdinamus laik
raščius.

Taip, jie yra Lietuviški. Ir 
tuo pačiu laiku jie nėra kas 
kitas kaip Lietuviška Ceitungr. 
ir Keleivis. Kaip anie Mažo 
sios Lietuvos laikraščiai mig
dė Lietuvių tautinę sąmonę 
taip susovietintos Lietuvos lai 
kraščiai diena iš dienos pik 
nuodus į Lietuvių sielą. Iš 
pavergtos Lietuvos gyventoji, 
reikalaujama dar daugiau. Tie 
siog šlykštu žiūrėti kaip laižo
mi raudonojo caro Stalino ba
tai. Visas Aziatiško rilisižemi 
nimo despotui žodynas dieni 
iš dienos išsemiamas “Tarybi 
Lietuvos” ir “Tiesos” skiltyse. 
“Mylimiausias ir genialiausias 
brangiausias ir geriausias Lie
tuvių tautos globėjas ii' tėvas 
šviesiausia saulė ir išmintin
giausias vadas”, visai tai nėra 
nei dešimta dalis tų žodžių ku
riais zalatinamas Stalino var
das tuose Lietuvos laikraščiuo
se. Prieš sovietų Lietuvos 
Lietuviškų komisarukų stiliaus 
perlus Prof. Kuršaičio reikala
vimas “viernai služyti myli
mam ciesoriui” visiškai nu
blanksta.

Justai Paleckiui, Liudai Gi
ros, Antanai Venclovos, Petrai 
Cvirkos ir kiti Stalino padų 
kutentojai yra toli pralenkę tų 
Vokietintojų stilių. Lietuviš
kų komisarukų pilami Į Lietu
vių tautos sielą nuodai yra 
daug stipresni, daug baisesni 
Jų platinamas žodis, tiesa, yra 
Lietuviškas, bet jų sakomas ir 
rašomas Lietuviškas žodis ne
ša mirtį Lietuvybei.

Musų Lietuviški komisarai 
ir kiti Kremliaus despoto gar
bintojai atlieka grynai judošiš- 
ką darbą. Vieni tą daro del 
neišmanymo ir apstulbimo, ki
ti kasa duobę Lietuvių tautai, 
nes už tai gauna paprastų be
verčių Rusiškų rublių. .. .

Tačiau Lietuvių tauta nėra 
tokia kvaiša kaip 
komisarukai ir už jų 
vintieji maskolių ar 
rieji komisarai.

Baisus kruvinas teroras už
gulė pavergtą Lietuvą, piktais 
nuodais nuodijama Lietuvių 
tautos tiesa. Bet bolševizmo 
viešpatavimas, galime būti tik
ri, ilgai Lietuvoje netruks. Ne
geistinas ka»as, nūnai siaučiąs 
Europoje, yra atnešęs daug 
staigmenų. Pats bolševizmas 
yra kilęs karo audrose, bolše
vizmo kranklys nutupė ant gy
vo Lietuvos kūno karo sukel
tuose verpetuose, bolševizmas, 
kaip koks piktas šašas, bus nu
šluotas, kai žmonija vėl 
peikės ir pažins tikrąjį 
priešą, kurs drasko sielą 
ja skurdą. Ta valanda, nors 
ir per baisias kančias, artėja.

Tuomet ir Lietuvių tauta at
gaus laikinai prarastą laisvę.

— Kiek prašai?
— Mokėsi litais 

jais?
— Ar pačiam ne
— Mat kad ne vistiek 

sako, tik vieną savaitę bebus 
geri....

Sustabdo arklį.. Apstoja mal
kas daugiau piliečių.

— Gal rubliais nori? — pik
tai juokauja koks tai senis.

— O kuriais metais druka- 
voti?

— Vakar....
— Piemenį radai, ar ką? — 

ir ima varyti arklį: Nu-o-o-!
— Pats ar ne piemuo! Juk 

girdėjai ką per radiją aiškino, 
skaitei ką laikraščiai rašė. Ir 
litai nedings, ir rubliai kada 
jie bebūtų spausdinti,

— Nu-o-o!

LIETUVOS komunistai dar 
kartą kelia mintį kad visur 
ten kur kaimai dar neišskirsty- 
ti į vienkiemius, butų palikti 
kaimai. Girdi, to reikalaujan
ti “pačių valstiečių gerovė”. 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė skirstė kaimus vien
kiemiais, nes tiktai skyrium 
gyvendamas ūkininkas galėjo 
tinkamai tvaTkyti savo ūkį. 
Nereikėjo ūkininkui kilometrų 
ploto klampoti kol pasiekia sa
vo žemės sklypą. Dabar, kaip 
matome, vėl įveda maskolišką 
žemės rėžių sistemą.

Tautiškai silpnai susipratę 
Klaipėdiškiai Lietuviai [Lietu- 
viszką Ceitungą, deja, skaity
davo, tuo pačiu nutoldami nuo 
Lietuvybės. Iš pirmo žvilgs
nio atrodo absurdiška, bet taip 
buvo: Lietuvišką laikraštį be
skaitydami Lietuviai pamesda
vo savo tautybę ir pavirsdavo 
Vokiečiais.

Pažvelgus į kiek tolesnę Ma
žosios Lietuvos Lietuvių pra
eitį, pamatysime dar keistesnį 
reiškinį. 1849 
čiuje pradėta 
kas laikraštis 
be pertraukos 
metų. 
Prof.
Lietuvių kalbos žinovas, prira
šęs daug mokslinės literatūros 
apie savo gimtąją kalbą. Ta
čiau niekas taip nėra prisidė
jęs prie Mažosios Lietuvos Lie
tuvių tautinės sąmonės 
rinimo kaip 
vių kalbos 
Kuršaitis.

Kodėl taip 
kad Prof. Kuršaičio redaguo
tas Keleivis tarnavo sveti
miems dievams. Jis skiepijo 
Lietuvių tautoje prisirišimą 

--- karaliaus, jis iš 
Lietuvių skaitytojų reikalavo 
kad jie mylėtų ir gerbtų Vo
kiečių valdžią. . Daugiau kaip 
30 metų eidamas, Keleivis vi
siškai užmigdė Mažosios Lietu
vos 
mą, 
mus Vokietybe 
vių 
ioje 

200 ’’

Senamiesčio rinkoje, 
relės apstojusios šepečius, ki
birus, flanelką....

— Rubliais ar litais? — pa
klausia diktoka “perkupčka” 
Mislunskienė.

— Sakyk kiek kaštuoja ir 
viskas.

— Rubliais, širdel, trisde
šimts, o litais dubeltavai tiek. 
..— Ar pasiutai? Tik dešimts 
procentų brangiau tegalima, o 
ji mat....

— Na tai skaičiuok pati. Be 
to, mano giminaitis, kuris da
bar prie valdžios, vakar aiškiai 
pasakė. Poryt, sako, įsikišit 
jų tuos smetoniškus litus į 
pečių. Nebeims. Aš tau ge
ra darau....

— Kaip tamsta drįsti taip 

nuošaliai stovėjęs pilietis. — 
Kas per vienas tas tavo mela
gis giminietis ?! Tuojau mili
ciją !

Mislunskienę nuvedė. O dau
gelis dar tokių apgaudinėtojų 
ir panikos kėlėjų tebeveikia.”

$200.00 
50.00 
11.00

$266.98 
261.00

5.98 *
pinigai o 
United

? H
Ik
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Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

Auto Darbinin 
CIO. šaka, patieL 
Motors korporaci 
lavimą pakelti al 
ninkams tos kc 
68 dirbtuvėse esž 
soje Amerikoje.

General Moton 
ci jai dirba apie K 
bininku.

San Diego, Cal 
orlaivių dirbtuvė 
kai balsuoją stre 
mą. Jie reikalai! 
mokesčio. Ten 
darbininkų.

DIRVA (1 
LITHUANI

DAR $9 LIETUVOS 
PABĖGĖLIAMS

Sonja Henie Naujame 
Ledo Perstatyme

Baigė streiką.
— 3,500 ’darbinir 
dirbtuvėse keleto 
kurie buvo sustn 
gryš į darbus, 1 
vadai priėjo susi 
kompanija. Uni, 
kaltino- kompani; 
kymu su unijas 
sutarties.

Šiame streike 
dirbtuvėse ištiko 
mų strei kerių su

Telefonas EN. 3142

Šymet 
Lietuvis atsto- 
DeRighter, iš 
išrinktas dvie-

1409 E. 92nd Street

SKRYBĖLĖS - MARŠKINIAI

all on 
Even 
better

We 
faces, 
clothes

PHONE: ENdicott 448G

DĖVĖJIMO REIKMENYS - KELNĖS

Rengiasi s 
cago. — Api 
national Hai 
nijos darbiu 
streikuoti še 
panijos dirb 
se valstijose 
ter dirbtuv 
esą nori p; 
streikeriams

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktor 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

6820 SUPERIOR AVE

GREITAS
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

UŽMUŠTA 
nas. — Per 1 
sprogimas Ve 
ei jos dirbtu 
Čekijoje, kui 
darbininkų, 
dabar pasiek

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Kultūrinio Darže

lio Veikiančios Komisijos svar
bus susirinkimas bus laikomas 
Lietuvių salėje, pirmadienio v. 
nuo 8 vai. lygiai, Sausio 13 d. 
Pavėluojančių nebus laukiama.

Despite the fact that the interior 
of this infants’ home in London was 
badly charred, this hobby horse is 
carried out seemingly intact by the 
volunteer firefighter. The building 
was struck by a bomb.

Bedarbių Eiles Žymiai 
Sumažėjo

• ŽIEMA šymet, kaip tas In- 
dijonas pranašavo (apie tai bu
vo Dirvoje rašyta) yra švelni 
nešalta. Oras buvo pakenčia
mai geras iki po naujų metų

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokama^

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

CLEVELAND, OHIO

Rašo George J. Matowitz.
Chief of Police.

• NUSIŽUDĖ. Pirmadienį, iš 
Rose Bldg, per langą nuo 10-to 
aukšto iššoko buvęs biznierius 
Joseph B. Newman, 76 m., ir 
nusižudė.

— jis pats 
kas platina 

tas platina apšvietą.
Mat, dienos labai trum- 

va- 
tos tamsios valandos 
pačiu skubumo laiku 

Kiekvienas skubina 
namon iš ofiso arba 
, nusidirbęs, įsitem- 

PYie slidumo ir tamsumo

• OHIO Valstijos Legislatu 
ra šios savaitės pradžioje pra 
dėjo savo 94-tą posėdį 
ten dalyvauja ir 
vas, Jonas T. 
Clevelando. Jis 
jų metų laikui.

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

Lithuanian Bowling 
on 

impor- 
- very 
are in-

me to play

Dabar yra pats laikotarpis 
kada trafiko nelaimės įvyksta. 
Šis meto laikas yra toks kad 
nežiūrint sumažinimo važiavi
mo greičio trafiko mirtys dau
gėja. Net tirštame trafike pa-

Formal Cleaners Inc 
z»x Vyriškų

VA,-__ Moterišku
RŪBŲ 

jlkffl/ LT Taisymas
‘ Valymas

• CLEVELANDO C. I. O. ir 
A. D. F. unijų vadai praeitą 
sekmadienį turėjo savo taikos 
ir Roosevelto pergalės bendrą 
vakarienę. Vadai pasireiškė 
kad tarp savęs nesivaržys, bet 
dirbs u 
reikalus

Entered as Si-c<n< 
ber 6th, 1915, at t 

under the Act

dar 
turėtų

FARMERS POULTRY MARKET 
Poultry for all occasions:

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

personally exper- 
of the prison and 
the prisoner’s life 
processes vividly 

Unfortunately, 
with 

vulgarity..

valstijos gydytojų 
išlaikė 101 vyrai ir 
pusmetiniuose kvoti

muose Gruodžio 9 iki 
gi gydytojų skaičius 
ja, iš jų keliolika yra 
diečiai.

careerism, and the 
of moral degeneration.

(To be Continued)

atsitinka mažiau suvažinėjimų 
ir užsimušimų automobiliais.

Reikalinga daugiau gabumo 
ir atsargumo važiuoti arba ei
ti pėkščiam gatvėse žiemos bė
giu 
pos, daugiau buna tamsių 
landų, ir 
pasitaiko 
vakarais, 
važiuoti 
dirbtuvės, 
pęs 
dar pasitaiko miglos a'rba snie
gas ar lietus.

Pėkstieji daug daugiau iš
stato savo gyvybę pavojun ei
nant skersai gatvę tokiame 
ore, nes važiuojančiam sunku 
pamatyti kas ir kada iššoks į 
mašinos priešakį.

Taigi ir pėkstieji ir važiuo
jantieji privalo naudoti dvigu
bą atsargumą, ir tuo1 prisidės 
prie trafiko nelaimių apmaži- 
nimo.

fellows who made 
possible. You will 
for one dime, three 
entertainment at a

• PNEUMATIC Tool Co. iš- 
dirbystė apdirbimui kariškų 
užsakymų savo dirbtuvių di
dinimui paskyrė $500,000. Ji 
tikisi praplėsti savo darbus tri
gubai šių metų bėgiu.

Musų didžiausias Viduržiemio Apmažinimo 
Tai didižausias įvykis Naujaisiais Metais!

• COLUMBUS, Ohio, valsti
jos legislatura gamina griež
tesnius suvaržymus ir egzami
nus automobilių važinėtojams 
leidimanjs išduodant. Važinė- 
tojai turės būti išegzaminubti 
protiškai ir fiziškai, ar tinka 
automobilį valdyti.

ZUMERAKS 
King 
Latkovic 
Reba

r-"
Picket 
Strahivic 
Purvis

Total

Aukavo $179, Suim
tas Proto Patyrimui 

Sausio 6 d. prie Greyhound 
busų stoties, į misijonieriaus 
triubą įmetė $179 pinigų pun
dą, pasakydamas kad jam jau 
nereikės. Prieš tai tas pats 
vyras, 33 m. amžiaus, atvykęs 
iš New Yorko busu paliko bu- 
se savo skrybėlę, ploščių ir 
valizą, pasakydamas šoferiui 
pasilaikyti, nes jam nereikės, 
“aš jau praėjau paskutinę sa
vo mylią“, pasakė jis.

tokio jo duosnumo tas 
buvo sulaikytas ir pa- 
ištyrimui proto.

ti.
bus pradėta statyti val- 
sprogstamų medegų dirb
ti milijonų dolarių ver- 
Dirbtuvei reikalinga plo

tas iš 7,000 akrų žemės. Tos 
srities ūkininkų žemes nuper
kamos ir jie tuoj bus pradėti 
perkelti kitur.

You danced with me,
Through the long winter till May
Now 1 can see
You want to go

Tarptautinė Ekspozicija, su
rengta Clevelando miesto audi
torijoje, atsidarė pereitą šeš
tadienį, ir tęsis iki Sausio 19 d. 
Ją kasdien lanko tūkstančiai 
žmonių. Ypač gausiai apsilan
kė pirmą atidarymo dieną — 
virš 10,000, o sekmadienį lan
kėsi per 14,000.

Parodoje išstatyta įvairių 
valstybių ir valstijų oficialus 
eksponatai ir kitos įdomybės. 
Viskas atvežta iš New Yorko 
Pasaulinės parodos. Atgaben
ta eksponatai 22 tautų.

Jau buvo Dirvoje pažymėta 
kad Lietuvos eksponatai tapo 
išdalinti po visas Lietuviškas 
įstaigas Amerikoje, todėl jų 
nebuvo galima surinkti, ir Lie
tuva šioje Clevelando parodoje 
nedalyvauja. Mat, Lietuvos 
paviljonas 1949 metais 
Yorko Parodoje nebuvo 
mas.

Putinas 
more 
value 
as in 
novel, 
ed several 
premium i 
publishers 
mergė and 
studied, not so much with deep 
sincere understanding as with art
ful literary style, moral crises rath
er than economical crises . . . mor
al crises arising out of disunion in 
the family, 
cess

I went to you 
Because you asked 
Now I love you 
And you want to

Liet. Moterų Ratelis
Anne R. Anderson
Iš Detroito prisiuntė
Mrs. Albina Ambrose
A. Kizis
Taigi iki šiol per Dirvą 

surinkta $22. Tai gražus 
vos skaitytojų, vietinių ir iš ki
tur, prijautimas tiems geriems 
Lietuvos žmonėms kurie turė
jo apleisti savo tėvynę, lalinda- 
miesti nuo raudonojo teroro ir 
mirties.

Musų veikėjas P. J 
tam tikslui jau yra ] 
per Lietuvos Konsulatą 
goję pasiuntęs $12.

Clevelandiečiai tokiu 
ima judėti.

Aukos kurios per Dirvos re
dakciją ateina bus siunčiamos 
ne į kokį fondą, bet tiesiog 
Lietuvos 
tone.

CLEVELAND POULTRY CO
WHOLESALE and RETAIL

JOHNG.POLTER
Lietuvis '

> Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

Continued From a Previous

caplu r- 
vic- 
was 

on

You came to me
When I was so strong and gay 
You said to me — 
“May I play with vou today?”.

ket ball players a little more time 
to get down .

Monday nite is regular basket ball 
practice nite for the team, and now 
that the new uniforms are 
the team is 
games with 
teams. The 
has resumed play 
are played each 
Our team is now 
are determined to 
down to St. Clair 
ter on 
these boys your 
You’ve enjoyed the Lithuanian Na
tional basket ball tournaments and 
these are the' 
these tourneys 
see three games 
hours of good 
bargain price.

The National 
tournament committee will meet 
next week and will have an 
tant announcement to make 
shortly. Better still if you 
terested in sports, come 
Club's meeting Monday nite, Jan
uary 20th and be on the inside. Be 
a member of the organization that 
is doing so much for the Lithuanian 
youth in sports.

Please don’t leave me 
When I am too weak 
“Love me, love me, 
My love for you is to

Steigia Orlaiviams Da
lių Dirbtuvę

Federalė valdžia pasirašė su 
Ohio Crankshaft, Inc.., sutar
tį ir skiria tai kompanijai 5 
milijonus dolarių praplėtimui 
jos dirbtuvių prie Harvard av. 
ir E. 42nd st., dirbimui orlai
vių inžinams krankšaftų. Pa
dvigubinus savo patalpas ši 
kompanija tieks gatavai apdir
btus krankšaftus Wright or
laivių inžinų dirbtuvei, kuri įs
teigta prie Cincinnati, Ohio.

Clevelande 21 kompanijos 
pastaru laiku padaugino savo 
darbininkų skaičių.

žinios iš 100 žymesnių 
srities išdirbysčių parodo 
Gruodžio mėn. jose dirbo 
965 darbininkai.

White Sewing Machine 
savo 863 darbininkų pakėlė 
mokestis 10 nuoš.

new uniforms are here, 
s ready to book exhitibion 

local and out-of-town 
Inter Lodge League 

and three games 
Wednesday nite, 

in first place and 
stay there. Come 

• Recreation Cen- 
Wednesday nite and give 

moral support. —

I)e sm'eq-o.^ šioĮ^is-dipnnrjįį^^į- 
šalo ir prisnigo, bet vėl šaltis 
pasibaigė.

ti, A Amerikos Da 
ą nacijos vadai pa 
ies pgresui kad' dar

Išpardavimas
kuriame ineina viskas kas musų krautuvėje randasi

PATS
LAIMIŲ LAIKO

TARPIS

terminate a 
about four days 

yearnings for home 
noticed. When you 

restless and uncom- 
the vacation is over. You 

the cure and recovered, 
physician once

By Danny Ctas

Stopping a Zumeraks rally 
closing minutes, the Liths 
ed their fourth straight league 
tory — 35—29. This game 
played before a large crowd 
Wednesday nite, Jan. 8th 
St. Clair Recreation. This 
gives our boys undisputed 
sion of first place in the 
Lodge League.

Joe Dubix scoring nine

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Plieno darbiniu 
lauja daugiau. 
Pittsburgh, Pa, 
darbininkų uniji 
kelia reikalavimu 
mokesčių darbini; 

ŠįteJjįk Šie reikalą 
liečia United Sta 
Corp., Crucible 
Jones and Laugh 
kompaniją.

Į Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades) Į

Į VENETIAN BLINDS
• DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI |
; SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
; HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav 
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by the war, de
strong and ex
turning to co
morphine, they 

rash 
Wallace became 

of those who produced this 
of literature; he flowed into 

nation, including Lithuania, 
writers of this nature 

well. Justas Piliponis, 
“Juodoji kaukė

4,000 gynimo darban 
.j * šinsis jeigu Kt 

pįt) rėš pravesti Įsi 
kreiM džiantį darbini 
Uirby^
Streik Federacija s

The Serbians 
a 41—22 score 
the Croatians.

The “adventurous-criminal” 
had taken hold abroad during 
war times. The public, its 
frayed by the war, and the reader, 
his morals twisted 
manded something 
citing; instead of 
caine or doses of 
sought artificial stimulation 
criminal literature, 
one of those who 
type 
every 
Lithuanian 
appeared i 
author of “Juodoji kaukė”, excit
ed the responsive public and ruined 
he morals and sense of aesthetics 
f Lithuania’s youth. Later, he 

himself admitted that he had erred 
'nd that he had ruined many with 
lis criminal stories.

Marcinkevičius, author of “Sukau- 
itvti Latrai”, had developed differ
ently. He had 
ienced the spirit < 
thus he wrote of 
and his thought 
and picturesquely 
however, he wrote with too much 
cynicism and vulgarity.. He creat
ed many characters but not a single 
hero. He uroduced many pictures 
but no unified picture of a prison. 
Though his pictures, individually, 
are' vivid and interesting, they are 
fragmentary, disconnected.

A. Šalčiuvienė and K. Inčiura al
so lean toward romanticism and al
though of this tyne they lean more 
toward sentimentalism. The heroes 
of their novels are not lifelike; 
they are too obviously the unreal 
products of imangination. Natur
ally then they fail to imnress the 
reader and thus they miss great 
success. However, it is true than 
Inčiura’s “Ant ežerėlio rymojau” 
appeals to vouth through its sin
cerity. simplicity, and its naive 
youthfulness and youth reads it 
with pleasure.

Although the Lithuanian novel has 
lived through a great crisis, it still 
shows a tendency to grow, to de
velop, to keep pace with life, and 
to analyze the contemporary epoch 
— both its good sides and its bad; 
it shows a tendency to be the 
“avant-garde” of the new social- 
cultural life, to produce new, and 
deeply developed characters, a new 
fully develoued, modern style, and 
a new spirit indentified intimately 
with the nation. Along with this 

--- ’ ---- vx-i.--------- .-..t,. uc * «-*■ v w hi Tuxut i nuima*uy-
kolaitis and theXnew novelists and, 
feeling the pulse cf life in effec
tive words, thev will , answer the 
voice of life with powerful, effec
tive writing.

The novel developed in Lithuan
ian literature within the past 15 
years. A real revolution in this 
field was brought about in 1922- 
1923, when V. Mykolaitis-Putinas’ 
three-voluriied novel, “Altorių šešė
lyje” appeared. The author, hav
ing personally experienced the in
ner conflict of the poet and the 
priest, portrayed autobiographical
ly the sufferings of Liudas Vasaris, 
a priest without “the call’, who, 
because of unalterable circumstances 
and the moral compulsion of peas
ant parents, was forced into the 
priesthood. The suffering of Va
saris, his moral crises, his inner 
struggles, his love, desire, and his 
lyricism ... all of these did not 
blend with the moral principles and 
obligations of a priest. The novel 
was a great success because of its 
realistic characters, the psychologi
cal studies, ingenuity, its literary 
merit, and its beautiful composi
tion which, up until Putinas’ time, 
had hardly been considered and cul
tivated in Lithuanian literature. —

Didžiojo Clevelando ribose 
bedarbių eilės ypač per antrą 
1940 metų pusmetį žymiai su
mažėjo, kai apie 50,000 darbi
ninkų daugiau gryžo atgal į 
įvairius privatinius darbus.

Šiuos metus pradėta su 
žiausiu bedarbių skaičium 
kada buvo nuo 1937 metų, 
lyginti su 1929 metais tai 
apie 80,000 bedarbių 
rasti sau darbus.

Gruodžio mėnesį 1940 me
tais bedarbių buvo apie 98,000.

Liepos mėnesį 1938 metais, 
bedarbių skaičius buvo pasie- 

j kęs 210^200.
Taip tai bedarbių skaičius 

sumažėjo apie 120,000, ir šel
piamųjų eilės sumažėjo 54,000 
asmenų.

LITHUANIANS WIN — 
LEAD LEAGUE

Jau paskelbta kad $15 aukų 
nuo Clevelandiečių pasiųsta 
per Lietuvos Pasiuntinybę Lie
tuvos pabėgėliams Vokietijoje 
šelpti.

Sausio 7 d. Dirvos redakcija 
gavo dar $7 aukų, sekančiai:

$5.00
2.00

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALAI

points 
and Ed Šakenis tallied 8 points for 
the high score men. The other 
boys played their usual fine defense 
as well as bucketing points.

Altho the attendance was 
our boys who are in first

novel aroused a desire for 
work of literary and artistic- 
in Lithuania’s writers as well 
the reading public. A new 
“Krizė”, by Putinas, appear-

I years ago and won the 
presented by the Sakalas 
and by the city of Uk-

1 in this novel the author 
much

Lithuanian A. C. Meeting
The regular meeting of the 

veland Lithuanian A C will be 
Monday nite, January 20th in 
Lithuanian Hall at 8:15 P.M. 
time of meeting has been set back 
15 minutes later, to give the bas-

BOX SCORE
LITHUANIANS
Mazieka 2
Brazaitis 2
Minotas 1
Dubix 4
Šakenis 3
P. Miller 2

Total

Tautinio komiteto Vasario 
16 d. rengti susirinkimas bus 
pirmadienio vak., Sausio 13 d., 
nuo 9 vai. Dirvos redakcijoje. 
Veikėjai prašomi atvykti. -

Del kito (susirinkimo, šis 
šaukiamas 9 vai.

ŠĖRININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Draugijų Salės B- 
vės šėrininkų' metinis susirin
kimas bus laikomas ketvirta
dienį, Sausio-Jan. 23, nuo 8 v. 
vakare, Lietuvių salėje.

Šėrininkai privalo ruoštis į 
šį susirinkimą, išklausyti val
dybos raportų, aptarti salės 
reikalus ir išrinkti naują val
dybą 1941 metams.

Chester G. Zuris, 
Pirmininkas.

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimų ant E. 70th St., 6 kamba

rių pavienė ant Quinby Ave. Kaina 
visai prieinama, išdalinimui paveldė
tojų turto.

PO. 1188

good, 
place 

miss the rooting of Lithuanian fans, 
they want support so they can 
stay on top. How about making 
it a date for next Wednesday, 
come down to the St. Clair Recrea
tion and cheer the lads 
time is 7:15 p.m.

Sonja Henie, graži Norvegė ledo 
artistė, kuri pragarsėjus visame pa
saulyje savo puikiais čiuožinėjimais, 
per 1940 metus traukus dideles mi
nias į įvairias arenas kur tik ji pa
sirodė, dabar vėl pradėjo 1941 me
tų sezoną lankydama Amerikos mie
stus su Hollywood Ice Review, ir 
Arenoje Clevelande dalyvaus penkis 
vakarus pradedant Sausio 14 iki 18.

Ji išmoko čiuožinėti Norvegijoje 
ant savo tėvo užšalusios soželkos, 
ir pasiekė pasaulinių rekordų, po 
ko atvyko į Ameriką, ir čia sukėlė 
tiek įdomumo, kad daugybė jauni
mo pradėjo gryžti atgal prie čiuo- 
žinėjimo, daugybė jų liko gerais 
ledo artistais, ir tuoj susidarė artis
tų grupės važiuojančios per Ameri
ką. Ji yra vienos tokios grupės 
vadovybėje, ir 1940 metais ji pel
nė apie $300,000, tokias didiles mi
nias žiūrėtojų ji traukė pam.i'.y.l 
jos perstatymų.

Ir šį kartą Arena bus užpildyta 
žiūrėtojų kurie stengsis pamatyti 
tą nedidelę, gražią Norvegę čiuoži- 
nėtoją, kuri aplanko Clevelandą an
tru kartu.

victorious by 
their game with

Nors šio vaika nomų vidus 
Londone buvo Vokiečiu -, 
bos sprogulio 
kas su savo arkliuku išliko 
sveiki._____________
Duok žmogui šviesą 
atras sau kelią — 
Dirva

EVERY few months some scribe 
writes of his town in the local news
papers, as follows: “If our people 
were aware of the beauty of this 
city and its countryside, they would 
never take their vacation anywhere 
else.”

The assumption, of course, is that 
we seek beautiful natural settings 
when we go on a holiday. Some 
of us are pleased to see fine seen- 

ut what we want most of 
a vacation is a change. — 

a change for the worse is 
than no change at all.

crave a change of view, of 
of food, of activity, of our 

, even of lan^iage. .
A person really isn’t ready for 

a vacation unless he is in a mood 
that makes him eager to get just 
as far away from every familiar 
scene and person as his money will 
take him. The desire to get away 
and take a chance on what he finds 
at the end of the read is evidence 
that he needs a rest. If he is 
seriously concerned with the beds 
and the menus at his destination, 
he might better stay right at home.

The ideal time 
vacation would be 
after the first 
and work are 
begi n 
fortabl 
have taken

A noted physician once advised 
a rich patient to take frequent but 
short vacations instead of an oc
casional long one. The ideal length 
of time for recuperation, this doc
tor said, is three weeks. Semi-an
nual vacations of three weeks each 
ire better than a single vacation 
of three months, according to this 
theory.




