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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasiams Reika
lauja po $2 Dienai, 

Daugiau 

Angliakasių unijos virši
ninkai pradėjo judinti rei
kalavimą pridėti minkštos 
anglies kasėjams po $2 į 
dieną mokesties daugiau. 
Tas apima apie 500,000 an
gliakasių. Karo Darbo ta
rybos suvaržymą algų kė
limo klausimo unijos virši
ninkai skaitp "nesąžinin-
gu". 

Panašų algų pakėlimą 
sako pareikalaus ir kietos 
anglies darbininkams. 

Iki šiol dar vi^ tebesitę
sia derybos ir kalbos apie 
įvedimą 6 dienų darbo sa
vaitės angliakasyklose, bet 
iki to prieis, pasibaigę ir 
karas, ,kaip išrodo . 

Protestai. Darbo orga
nizacijos įteikė Preziden
tui Rooseveltui protestą 
prieš pragyvenimo kainu 

Reikalauja nustatyti vi
soms reikmenims kainų ri
bas neleisti branginti. 

Londonas.— Pereitą me
tą Anglijoje buvo 1280 dar
bininkų streikai, kurie su
trukdė įvairius darbus — 
301 streikų daugiau negu 
turėta 1941 metais. \>r 

Darbininkam^ algos vis 
palengva keliamos, tačiau 
vienai grupei iš 400 darbi-# 
ninku algos numažinta. 

Vokietijoj išleista griež
tas įsakymas visiems vy
rams tarp 16 ir 65 metų ir 
moterims tarp 17 ir 45 me
tų dirbti, tinginiauto jams 
pagrąsina net mirties bau
sme. Ten streikų nėra, ir 
nereikalaujama algų pakė
limo, nors uždirba gal de
šimts kartų mažiau ^ negu 
Jįįierikos darbininkai. 
. Vokiečiai visi užsikirtę 

laimėti karą nežiūrint al
gų ir darbo valandų, Ame
rikoje gi darbininkai nori 
iš karo pasipelnyti ir turė
ti "gerus laikus" (Nuo pel
nų neatsisako ir fabrikan
tai bei visoki valdininkai, 
nors karą pralaimėjus vi
si liktų svetimų užkariau
tojų vergais ir tada turė
tų dirbti už kelis centus į 
dieną.. . 

Illinois Cubernatorius Paskelbe 
Respublikos 

lK 

Prez. Roosevelt gryžo iš 
savo 14,000 mylių oro ke
lionės, Sausio 30 d.- jau ra
dosi Washingtone. 

Po 10 dienų konferenci
jos su Churchillu ir Pran
cūzijos vadais Casablankoj, 
Roosevelt apsilankė Libe
rijoj, negrų valstybėj Afri
koje, ir Brazilijoj, kur su 
Prezidentu Getūlio Vargas 
atlaikė svarbius pasitari
mus apie bendrą karą su 
ašies užpuolėliais. 

Po šios konferencijos su 
Prancūzais karo vadais, sa
koma jie sudarys 300,000 
Prancūzų armiją Šiaurės 
Afrikoje kovai prieš ašį. 

Amerika ir Anglija sku
bina aprūpinti tą Prancūzų 
armiją naujausiais gink
lais. f 

Churchill po tos konfe
rencijos apsilankė Turkijo
je, su kuria susitarė karo 
strategijos reikalais. 

Prez. Roosevelt sugryžęs 
laiko svarbias karo konfe
rencijas su savo aukštais 
padėjėjais. ; 

v . 
Prezidentai numato su

darymą 7,500,000 vyrų ar
mijos, kurios užtektų karo 
laimėjimui. 

Vadovavo Afrikon 

A d m i r o l u s  H .  K .  H e w i t t ,  > X  
USA karo laivyno, vadovavo 
jurų operacijoms laike Ameri
kos įžengimo į Šiauriės Afri
ką. čia jis vaizduojamas su 
savo žmona, atvykus į New 
Yorką. ' 

HITLERIO IŠKILME 
SUTRAMDYTA 

Sausio 30, Hitleris/turė
jo minėti 10 metų savo su
kaktį kaip jis įsigalėjo Vo
kietijoje. Surengus to pa
minėjimo ceremonijas, tuo 
metu Berliną užpuolė An
glijos lėktuvai ir privertė 
iškilmes atidėti. Hitleris 
savo proklamacijoje parei
škė, "mes turim laimėti ka
rą, arba buti bolševikų ver
gais". 

Hitlerio pirma ranka oro 
ministeris Goering prižadė
jo Vokiečiams karo laimė
jimą su laiku. 

Kaip žinoma, Hitleris bu
vo nuskridęs pas savo ka
reivius apsuptus Stalingra
do srityje, bet ir tas nieko 
negelbėjo. Rusų fronte ne
pasisekimai nazius ir jų 
aukštuosius vadus žymiai 
sumaišė. 

ADV. ANTANAS 6LlS KALBĖS PER 
RADIO WLS VASARIO 8 

CHICAGOS MAYORAS SKELBIA SAVO 
PROKLAMACIJĄ VASARIO 16 PROGA 

STALINGRADO^ MU-
BAIGTAS" n jr 

•jflP" 
Amerikos karo laivyno 

vadovybė nupirko iš Lon
dono kalėjimo ūkės siuvy
klų 130,000 cambray dar
binių marškinių. Kažin ar 
Amerikos marškinių siuvy
klos ir darbininkai neuž
protestuos prieš tai, kaip 
paprastai padaro kitais at
vejais. - ^. 

- i1!' < < .V 
Moterų armijos pffedas, 

U'AAC, planuojama suda
ryti iš 500,000 moterų. Da-
fcjar jų skaičius nustatytas 
$50,000. *  ę -Sit: 

AM PUSĖS VEIKIA 
AFRIKOJE 

Britų armija seka pas
kui bėgančius Rommel'io 
kareivius. Amerikos karei
viai įsistiprino prie Sened, 
47 mylios nuo Tunisijos^ pa
jūrio, kur ruošiasi užkirsti 
bėgantiems kelią. 

Kitose vietose smarkiai 
įsistiprinę ašies jiegos ir 
alijantų pastangos jas su
mušti nepavyko. 

PASKANDINTA 610 
Iki pereitos savaitės pa

baigos priešų submarinai 
Atlantike paskandino jau 
610 alijantų prekinių laivų 
nuo Gruodžio 7, 1941 me
tų, ; ; • 

Iš Londono praneša Vo
kiečiai padidino # submari
ne gamybą ir visu atkak
lumu ims pulti alijantų lai
vus gabenančius reikmenis 
Rusijai, Afrikai ir kitoms 
šalims. ; 

Per Gruodžio mėnesį vi
soje šalyje bendrai imant 
karo reikmenų gaminimas 
pakilo 14 nuoš. virš Lapk
ričio gamybos. . 

Lėktuvu per Gruodį pa
daryta 5,489^ 667 daugiau 
negu Lapkričio mėnesį. 

Graikijoje, naziai sušau
dė 55 Graikų užstatų, del 
plintančio Graikijoje pasi
priešinimo ir naikinimo 
okupantų sandėlių. 

Peru, Pietų Amerikoje, 
žemės drebėjime užmušta 
apie 60 žmonių, šimtai ki-
tį sužeistą, "į */ V /\ 

Iš Maskvos praneša kad 
mušis prie Stalingrado vi
sai baigtas ir kad "likvi
duota" 330,000 priešų ka
riuomenės, pačios geriau
sios ką Hitleris turėjo. 

Dabar Rusai praneša už
kerta kelią 200,000 Vokie
čių kariuomenės Kaukaze, 
ir raudonoji armija priar
tėjo iki 30 mylių nuo Ros
tovo prie Dono upės. Sako, 
naziai traukia savo kariuo
menes iš Rostovo juromis, 
nes sausžemiu kelias užkir
stas. Juodojoje juroje bol
ševikų karo laivai užpuldi
nėja Vokiečių transporto 
laivus. 

Sovietų armijos, prane
šimai sako, priartėjo Kur
ską ir nuolat eina artyn 
Kharkovo. Užėmė daugy
bę kaimų ir mažų mieste
lių savo žygiuose. 

New Yorke,, streikavu
sieji 26,000 moteriškų rū
bų siuvėjų unijos viršinin
ko įsakyti gryžti dirbti. 

^MARKUS MUŠIS 
t PACIFIK&w 

Šiomis dienomis atsibu-
na smarkus mūšiai prie So-
lomonų salų su Japonais, 
kurie užsispyrė atgauti iš 
jų atimtas salas. Mušis sa
koma bus bene didžiausias 
iš iki šiol ten įvykusių, tik 
apie jo pasekmes Ameri
kos karo vadovybė dar ne
gali skelbti. 

Mušis eina juromis ir 
ore. Abi pusės neša dide
lius nuostolius. 

Amerikos ir Britų jiegos 
atakuoja Japonų jurų ba
zes 1,200 mylių frontu. 

VOKIETIJOJ, sako, su
sidarius slapta grupė kuri 
norinti išversti nazių ga
lybę ir susitarti su alijan-
tais karo baigimui. Ji su
tinkanti palikti Vokietiją 
tokią kokia ji buvo pir
miau, be užgrobtų žemių. 

Omaha, Nebr. —- Karo 
laivynan įsirašė Verne D. 
Case, 45 m. amžiaus, 15-kos 
vaiku tėvas. 

Gubernatoriaus Dwight H. Green Proklamacija 
Springfield, Illinois, Vasario 1. —• Gubernatorius 

Dwight H. Green šiądien išleido proklamaciją skelbian
čią antradienį, Vasario 16, kaipo Lietuvos Respublikos 
Dieną ir patarė ją švęsti visoms suinteresuotoms pilie
čių grupėms. Proklamacija seka: . 

"Whereas, The principles of freedom and dem
ocracy are being challenged by totalitarian forces 
which have caused untold suffering and loss of life 
fit many lands, and 

"Whereas, The Republic ^ "Lithuania has be-
vcorne the innocent victim of armed aggression, and 
is in danger of being made a battle ground, and 

"Whereas, The security and future happine»: 
of free peoples everywhere call for the repudiation 
l>f the forces of tyranny and the restoration of self 

^ government in those ^nations wljose independence^ 
* ha# Jbeen temporarily overthrown, and 

"Whereas, Tuesday, February 16, is the t weft-
ty-fifth anniversary of the independence of the Re
public of Lithuania, an occasion full of significance 
to all Americans of Lithuanian birth or descent, 

"Now, Therefore, I, Dwight H. Green, Governor 
of the State of Illinois, do hereby proclaim Tues
day, February 16, of the present year, as Republic 
of Lithuania Day throughout Illinois, and request 

' all interested groups, societies and individuals to 
observe the day by appropriate ceremonies." 

* * * 
CHICAGO, 111. — Adv. Antanas A. Olis, Lithuanian Nat

ional Relief Fund pirmininkas, kalbės per radio iš vienos didžių
jų Chicagos stočių, WLS, 1:35 vai. po pietų (2:35 vai. Cleve-
iando ir Detroito laiku), pirmadieni, Vasario 8 d. 

Kiek žinoma, Chicago* Mayoras Kelley taip pat išleidžią 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proklamaciją. 

Visi šie dalykai, ir kiti kurie tuoj visuomenei bus paskel
ti, yra pasidarbavimas Chicagos žymių tautininkų vadų, kurių 
priešakyje veikia Adv. A. A. Olis. 

Lietuvos Prezidentas A. Smetona atvyksta i tautinės sro
vės rengiama Lietuvos Nepriklausomybės 25 metų sukakties 
minėjimą Vasario 15, 16 ir 17. Atlankys svarbias valdiškas įs
taigas Chicagoje. ir Illinois sostinėje Springfield. 

Nepriklausomybės banketas atsibus Vasario 16 pakarę, 
Blackstone Hotel. 

Mirgu Marga 

Rašo Kūgis Mugis. „ 

Pagautas Vokiečių Smarkus Lėktuvas 
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REIKĖS 3 MILIJONŲ 
MOTERŲ 

Žinovai tikrina kad ka
ro produkcijos aukšto laip
snio išlaikymui, šiais me
tais įviriems darbams rei
kalinga. bus trijų milijonų 
moterų, daugiausia namų 
šeimininkių, iš 187 indus
trinių miestų. Profesijų it 
raštinių moterys ir mergi-* 
nos jau dirba, todėl į dar-

ibus turės stoti namų šei
mininkės kurias tik sąly
gos leidžia. Nevedusių mo
terų jau beveik neliko be 
darbo. - , ^ : 

• II 11| • 

S. V. Armija nori |ekvi-
zuoti 7,000,000'automobilių 
iš Amerikos gyventojų, ir 
surinkti visus ratų gumus 
kurie turi vieną viršaus. 

. j* 
Sudege 30 ligortliį. -Seat

tle, Wash. — Sanatorijoje 
nuo degtuko kilus gaisrui, 
sudegė 30 ligonių ir_ senų 
pensininkų. Ak 

SUOMIJA, kaip iš Lon
dono eina gandai, norinti 
gauti Popiežiaus tarpinin-
kystę taikai su Rusija. Ka
žin ar popiežius norės tu
rėti ką bendro su "maso
nais" .... 

Kitos žinios sako, Suo
miai jieško ausauginės su
tarties su Švedija. 

Lėktuvų nelaimes. Ka
lifornijoj Sausio 31 rasta 
po kelių dienų jieškomas 
dingęs kariškas lėktuvas, 
su kuriuo visi 19 vyrų bu
vo negyvi.' 

piliefė) vir pačiam čarneckiui. 
Be to, norima gauti leidimas 
atvykti buvusiam Lietuvos 
Prezidentui Stulginskiui, Vol
demarui, Merkiui, Dovydaičiui, 
Šakeniui ir kitiems (reiktų ne
pamiršti Urbšio). Lietuviams 
butų labai naudingas dalykas. 
Tačiau, tokių leidimų davimas 
reikštų nepriklausomos Lietu
vos principo pripažinimą. Mas
kva, regis, tam dar nėra pasi
ruošus. 

• m  

f M  

LIETUVOS Ministeris Lon
done, p. Balutis, laiške savo 
draugui Chicagoje iškelia pasi
ryžimo gairę Amerikos Lietu
vių tautinei visuomenei. Sako, 
"Toli gražu nesam nei 'down' 
nei *out'. Laikysimės dantis 
sukandę iki paskutinos, kol 
saulutė vėl užšvis". Amerikos 
Lietuviai privalėtų taip pat 
sau pasakyti: "Nežiūrint visų 
klaidingu keliu einančių, mes 
nesam nei 'down' nei 'out', ir 
dantis sukandę laikysimės iki 
paskutinosios, kol Amerikos 
pergalė nesuteiks Lietuvai kas 
jai priklauso". 

Balutis pastebi, mes perdaug1 

buzos užvirėm, bet, atminki
me, pas Amerikos Lietuvius-
buzos virėjų visados buvo ap
sčiai, bet, paprastai, tie virė
jai patys tą buzą būdavo pri
versti ir suvalgyti. 

16 SIBIRO laimingai 
vintas Ameitikos Lietuvis, .Dr. 
My'kblftšT"' Df^n is**" (Wa^eFfrury' 
Conn), sakosi parvežęs Lietu
vių tremtinių dainuojamą dai
ną, kuri sako: 

Tamsios rūsys, 
eferėgnas oras, 
Pilni purvo kambariai, 
Šiaudų kuokšte — 
mano guolis, 
Mano minkšti patalai. 

Tai ką 'T&rybinės Lietuvos" 
piliečiams suteikė per 25 me
tus gamintas Marksistinis so
cializmas ! t 

• 
"NELAIMINGA musu tau

ta", rašo vienas Lietuvis iš 
Švedijos, "ji draskoma ir iš 
rytų ir iš vakarų. Karui pa
sibaigus, tiesiog baisu pagalvo
ti kas bus iš musų žmonių li
kę. Lietuvos žmonės, kaip 
juntama, visas viltis tik i A-
meriką deda, nes kitaip padė
tis atrodo beviltiška". 
- Amerikos Lietuviai gerai su
pranta savo naujos tėvynės 
svarbą: be visų paprasto Ame
rikos piliečio pareigų, jie dar 
pridėtinai dirba ir rūpinasi 
užtikrinti Amerikai pergalę. 

• 
VASARIO 16-tos minėjimas, 

regis bus tinkamai švmet A-. 
merikos Lietuvių atžymėta. Ją 
minėti ruošiasi visos kilnios 
tautines spėkos, tikėdamos mū
sų liaudyje palaikyti karštai 
besiliepsnojanti troškimą su-* 
grąžinti Lietuvai politinę lais* 
vę. Geriausi Lietuvos sunai, 
Basanavičius, šliupas, Kudir
ka, Maironis ragino už tą lais
vę kovoti, o 22 nepriklausomo 
gyvenimo metai kiekvienam 
Lietuviui parodė ką Lietuviu 
tauta gali kada gyvena laisvė# 
sąlygose, 

"Tas lafcvgs nevertas kas 
negina jos!" > 

"4r • tr -
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KUNIGŲ Vienybe ir Katalw 
kų Federacija sumanė praktišu 
ką darbą: žada sudaryti petici* 
ją Valstybės Sekretoriui H uit ^ % 
ir prašyti jo patarpininkauti' f Ę: 
gauti Sovietijos leidimą atvyk* 
ti buvusio Lietuvos Atstovu 
Čarneckio žmonai (ji Asperikof 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Pittsburghe Nepriklau
somybę Švęs Vasa

rio 14 Dieną 

Pittsburgh o Lietuviai LMu 
vos 25 metų Nepriklausomy-
fcėgs gyvenimo jubilejų minės 
sekmadienį, Vasario 14, Lietu
vių piliečių salėje, 1723 Jane 
street, nuo 3:00 vai. po pietų. 

Bus muzikos ir dainų pro
gramas, dainuos vietos chorai. 

Kalbės Pittsburgho Mayoras 
ir kiti įžymus svečiai. Lietu
viškai kalb&i Prof. K. Pakš
tas ir kiti. J. Virbickas. 

BmoKvrn, R Y. 

Mirė Žymus Metuvįs 
Povilas Glemžą 

PENKI UŽSIMUŠĖ 
/ 

Pereitą savaitę Pittsburghe 
įvairiais nupuolimais namuose 
užsimušė penki asmenys, tirp 
jų pora moterų. 

i/mm 
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T R U M P O S  
Ž I N U T E S  ;  

(iš BUisų laikraščių) 

^5^ 

Daugiau Artistų Vik
rio 14-tos Iškilmfl 

Graikai Lietuviškomis 
Pavardėmis Pakliuvo 

Pereitą savaitę, naktį polici
ninkas eidamas Diamond gat
ve, pajuto kad juda iš skiepo 
į gatvę išlipamas uždangas. Jis 
tą uždangą atidarė ir pamatė 
du vyriokus, kurie norėjo iš
eiti atlikę savo apiplėšimo dar
bą Tom's Cafe, 234 Diamond 
st., kurio savininkas yra Tho
mas Savis. 

Tuos vyriokus areštavo; po-
sijoj prie jų surado pavogtus 
iš tos karčiamos $848 ir bon-
ką degtinės. Jų pavardės: 

Christ Skutelis, 18 metų, ir 
John Regakis, 19 metų. Abu 
Graikai. Graikų\ pavardės la
bai dažnai yra Lietuviškos. V < t. 

PĘRDAUG IŠLEIDO 

Pittsburgho distrikto moky
klų ,taryba pereitą metą pra
leido $700,000 daugiau negu 
turėjo ineigų. Laimė kad tu
rėjo užsilikusių pinigų iš pir
mesnių metų. 

Rūpinasi Kareiviam* 
Bonų Įvedimu 

Pennsylvanijos legislaturoje 
kilus sumanymui įvesti mokė
jimą šio karo kareiviams bonų 
po $500 kiekvienam iš valsti
jos iždo, tam pritarimą randa 
Pittsburgho atstovų tarpe. 

Sumanymas yra sukelti šim
to milijonų dolarių fondą ir 
karui pasibaigus, gryžusiems 
į privatinį gyvenimą šios vals
tijos kareiviams duoti po $500 
pradžiai gyvenimo. 

• CHEMIKAI išrado namų 
dažymui dažus kurie patys ap
sivalo kuomet aprūksta ir ap
dulksta, su pagalba lietaus, vė
jo ir saulės. 

Svarsto Karo Biudžetą 

Senato Daugumos Vadas Al-
ben W. Barkley studijuoja di
džiausi biudžetą koki kada S. 
V. Kongresas gavo -— reikala
vimą 109 bilijonų dolarių. Rei-

tia rasti budus pravesti reika-
ngus jjĮtątymus tų pinigų sų-

ii ' 

Savo namuose, Scrasdale, N. 
Y., Sausio 14 d. mirė Povilas 
Glemža, tik išvakarėse savo 69 
gimtadienio. Velionis gimė 15 
Sausio, 1875 *metais, Panemu
nėlyje, Rokiškio ap. Amerikon 
atvyko 1906 m. pavasarį. 

Jis pramokęs amato gyveno 
Petrapilyje, vėliau Liepoj u je, 
kur buvo valdinių dirbtuvių 
instruktorium. Liepoj u je susi
pažinęs su Sofija žiogelyje ap-
sivedė. 

Kilus Rusų-Japonų karui jis 
buvo pakviestas į Vladivosto
ką, kur nuvyko su šeima, ir 
ten jam pasitaikė dirbti prie 
tada mėginamų povandeninių 
laivų. Iš ten gryžęs, pabuvęs 
kiek Pandėlyje, Rokiškio aps., 
1906 metų pavasarį, su |mona 
ir dviem dukrelėm išlipo New 
Yorkc uoste. 

New Yorke, pramonės mies
te, pradėjus darbą, pradžia ne
buvo taip lengva, tačiau jis 
varėsi pirmyn ir pradėjo rū
pintis įsteigti savą biznį.- Jis 
padarė ir užpatentavo keletą 
išradimų. Po vieno kito mėgi
nimo. po pirmojo pasaulinio 
karo įsteigė savo įmonę. Tuo 
laiku kaip tik pradėjo steigtis 
radio pramonė, jos pionierium 
buvo ir Povilas Glemža. 

Taip Brooklyno Lietuviams 
gerai žinomame Grand St. Po
vilas įsteigė savo American 
Radio Corporation, kurioj pra
džioje dirbo tik 12 darbininkų. 
Mirdamas paliko savo pramo
nę jau veikiančią šešiuose di
džiuliuose aukštuose, New Yor
ke, pasaulyje garsioje Groad-
wav. Jo įmonė viena pirmųjų 
buvo įjungta į Amerikos di
džiulę karo pramonę ir šiądien 
musų karo reikmenims gamin
ti ji dirba dieną-naktį. Joje 
dprbus turi daug Lietuvių. Jis 
daugelį Lietuvių pramokė ama
to. Buvo uolus rėmėjas kiek
vienos gražios Lietuviškos pa
stangos; skaitė ir rėmė Lietu
viškus laikraščius. 

Paskutiniu laiku velionis gy
veno gražiame Scrasdale,. N. 
Y. Taipgi turėjo namus sau
lėtoje Floridoje. 

Liko jo liūdinti žmona Sofi
ja Glemžienė ir dvi dukterys, 
kurių vienas ištekėjus už Ta
da Mačiulaičio, antra už Ar-
mon Rafaeli. Abu jo žentai 
ir toliau įmonei vadovaus. 

Palaidotas Brooklyn^, šv. 
-Tono kapinėse. Tegul bus ra
mu jam šioje žemelėje. 

Vladas Karčiauskas. 

t MINNE APOLIS, ,Minn, . -r 
Sausio 17 d. operos daininin

kė Polyna Stoškiutė, iš Wor
cester, Mass., dainavo Minne
apolis auditorijoje simfonijos 
koncerte. Vietiniai kritikai ją 
laiko viena iš geriausių Ame
rikos dainininkių. 7 

• LOWELL, Mass. —* Vietinė 
spauda šiomis dienomis pa

skelbė kad Lowellietis Valsti
jos seimelio švietimo komite
to narys, Bart J. Callery, Jr., 
pasiūlė valstijos seimeliui tris 
įstatymus, kuriuose siūloma 
vietinėse viešose mokyklose 
dėstyti Lietuvių, Portugalų ir 
Lenku kalbas. 

• BROOKLYN, N. Y. — Lett. 
Viktoras Brusokas Sausio 22 

apdovanotas Distinguished Ser
vice Cross ordinu už drąsumą 
ir ypatingą pasižymėjimą ko
vose prieš ašies jiegas Algeri-
joje, šiaurės Afrikoje. 

• WORCESTER, Mass. — Dr. 
Jonas Naujokaitis, prieš tris 

metus atvykęs iš Lietuvos į 
Worcester^ pas savo dėdę, ap
silankyti, ir pamatyti Pasauli-
aę Parodą New Yorke, karui 
ištikus negalėjo gryžti. Jisai 
nutarė toliau specializuoti gy
dytojo profesijoj, lankė aukš-
tasias gydytojų mokslo įstai
gas, ir šį mėnesį pasekmingai 
išlaikęs kvotimus, gavo gydy
tojo diplomą. Dr. J. Naujokai
tis yra kilęs iš Naumiesčio, 
baigęs Vytauto Didžiojo Uni
versitete medicinos mokslą. 

• WAUKEGAN, 111. — Tarpe 
Amerikos slaugių U. S. tar

nyboj esančių Afrikoje randa
si ir Lietuvaitė, Ona M. Kun
drotaitė (Kundrot), duktė se
nų Waukegano gyventojų, Jo
no ir Julijonos Kundrotų. 

• MONTREAL 
K a n a d ą  

SMULKIOS ŽINIOS 

•KAS MET šioje šalyje vi
sokiais nuotikiais susižeidžia 
po 10 milijonų asmenų. 

J. Žemantauskas 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Avenut 

Waterbury. Conn. 

Skaityk Amerikoj 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 124 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

882 N. 6 St. Philadelphia, Pa, 

Sausio 9, Lietuvių šv. Kazi
miero parapijoj susituokė p-lė 
Marija Petrauskaitė iš Bing,-
hamton, N. Y., su Juozu Ab
romavičium, gyvenančiu Moiit-
reale. 

Linkime laimingo ir linksmo 
gyvenimo jauniesiems. 

Sausio 19, aplankė Mont-
realą Jungtinių Valstijų Prezi
dento žmona ponia Roosevelt, 
kuri kalbėjo į tūkstantinę mi
nią radio bangomis, sukėlimui 
"skubios pagalbos Rusijos šel
pimui". 

Sausio 22, atsiskyrė su Siuo 
pasauliu Montrealo biznierius 
Antanas Dvarinauskas, 66 m. 
amžiaus. Mirė Victoria ligoni
nėje, smegenų uždegimu; sir
go penkias dienas. Velionis ki
lęs iš Lietuvos Pilviškių par. 

Anglijoje jis išgyveno 9 me
tus, Montreale 37 metus. Per 
34 metus laikė mėsos krautuvę, 
kiekvienas Lietuvis nuėjęs pas 
velionį gaudavo puikiausį pa
tarnavimą; buvo teisingas, ge
ras žmogus, tikras tautietis. 
Paręme visus Lietuviškus vei
kimus, o labiausia parapijos; 
Lietuvių bažnyčiai yra įtaisęs 
puikią arnotą. Graži dovana 
;pasilieka ant visados. . 

Paliko didžiausiame nuliudi-

, Nors 4*r dvi savaites iki di
džiosios Lietuvių šventės, Va
sario 14 d., bet jau visas Det
roitas juda, kruta ir kalba apie 
tą dieną ir visi rengiasi kuo-
geriausia pasirodyti. Moterys 
perkasi naujas suknias ir rai
to plaukus, kad tik puošniau 
pasirodžius toje garbingoje su
eigoj ; vyrai šveičia batus. 

Tos dienos programo daly
vių skaičius' vis dar didėja — 
prie jau žinomų dabar pride
dame p-lę Gina Mardas-Mar-
doskaitę, pianistę, kuri skam
bins solo ir akompanuos solis
tams. Gina yra Wyoming Klo
nio auklėtinė ir Detroito pa
dangėje nauja žvaigždė. 

Taipgi galime pranešti kad 
kareivis Aleksandras Vasiliau
skas tikrai dainuos programe. 
Bus smagu matyti ir girdėti 
Vasiliauską dainuojant Ąjneri-
kos kareivio uniformoje. 

šis įdomus programas Lie
tuvos nepriklausomybės 25 me
tų sukakčiai paminėti atsibus 
Lietuvių salėje, pradžia 6 vai. 
vakare. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
MOTERŲ DARBUOTĖ 

Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių Moterų Vienetas kas kar
tas vis gyviau ir plačiau pra
deda veikti. Sausio 28 laiky
tame susirinkime prirašyta 13 
naujų narių. Į susirinkimą at
ėjo į 50 moterų, tai skaitlinga 
sueiga. Viso nariu Moterys 
dabar turi virš 100. 

Moterys nutarė rengti vėl 
draugišką vakarėlį Vasario 27, 
Miltono salėje; įžanga tik 50c. 
Raudonojo Kryžiaus simpati-
zatoriai, įsigykį įžangos tikie-
tus ir dalyvaukit šiame vaka
rėlyje. Jau visi žinote kad tie 
moterų vakarėliai yra liatemi 
ir draugingi. 

Ponios B. Keblaitienės su-
aianymu būrelis Raud. Kry
žiaus Lietuvių moterų sky
riaus numezgė iš vilnų tlabai 
gražią kaldrą, iš daug spalvų, 
ir su Lietuvos vėliavos spalvo
mis. šiame susirinkime ta 
graži kaldra .buvo parodyta da
lyvaujančioms moterims. Kal-
dra bus padovanota Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. 

Reporteris* 

mg 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žiiiios ajūg Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

'M-• V 

įt 
T 

$ 

'h 

M 

f-fe 

*v * u 

CIBULSKAS Antanas, 65 m., 

Marė Marcinkoniutė 

smuikininke, iš Pittsburgh, Pa., 
dalyvaus Detroite Lietuvos Ne
priklausomybės dienos programe, 

Vasario 14, Uetuvių salaje. 

kiute), tris sunus, Kazį, Joną, 
Juozą, ir dukrelę Poliutę, dvi 
marčias ir keturis anukus. 

Reiškiame savo gilią užuor 
jautą visai Dvarinauskų šei
mai. Mes Montrealiečiai labai 
apgailaujame to gero asmens 
ir jo niekados nepamiršime. 

*f*erai Žinantis. 

mirė Sausio 27, Clevelande 
PAšKEVIčIENĖ Agnieška, 54 

m., mirė Sausio 22, Cleve
land, Ohio. 

GRIGALIŪNAS Ignas, senyvo 
amžiaus, mirė Sausio 10 d., 
Philadelphia, Pa. 

ANSTOSKIS Vincas, mirė Sau
sio m., Shenandoah, Pa. 

VITULIS Kazys, 68 m., mirė 
Lapk. 25, Oregon City, Ore. 
Žagarės par. 

VALAIKIENĖ Uršulė (Šinkū
naitė), mirė Sausio 17, Chi
cago j. — Rokiškio ap., Luk-« 
što par., Armonų k. Ameri
koje išgyveno 35 metus. 

ŽOSTAUTAS Jonas, 28 metų, 
mirė Sausio 17, Chicago j e, 
kur buvo ir gimęs. 

ANDRIULIS Antanas, seno 
amžiaus, mirė Sausio 12 d., 
Kenosha, Wis. —- Kelmės p. 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

BALNIS Pranas, pusamžis, mi-

PETKUS Juozas M., seno am-

SUGRYŽO DIRBTI 

J3etroite, prie miesto kontro
liuojamų gatvekarių pereitą 
savaitę sugryžo dirbti 110 dar
bininkų. Jie buvo atleisti iš 
darbo Liepos 18, laike gatve
karių darbininkų streiko. Jie 
gaus užsivilkusią mokestį nuo 
Gruodžio 1 d. 

Detroito vietiniai laikraščiai 
pakėlė kainą. Pirmiau dieni
niai laikraščiai buvo po 3c., da
bar bus po 4)c. Sekmadienio 
laidos buvo 10c., dabar bus po 
12 centų. 

RIVITŲ ^CAMPIONAI 
šiomis dienomis pagarsėjo 

mergina ir vaikinas Ford Wil-
lovv Run bomberių dirbtuvėje 
— Mary Herrando ir Grasė 
Small: jiedu sudeda 5,217 ri-
vįtų (nitavime metalo dalių) 
j VĄ valandas. 

PLAINWELL, Mich. — Jay 
C. Nevins, 66 metų, mirė šir
dies liga kada jis norėjo atkas
ti sniegu užpustytą savo au-
tomobilį, 

PONTIAC, Mich. — James 
Dillabaugh, Detroitietįs, tapo 

nae savo žmoną""(EKbiėtę"ŠIė- ̂ elektros užmuštas taisydamas 
elektros vielas Pontiac Gene-

NEUŽMIRŠKIT 3<? 

Administracijai ar 'Agentūrai 
kokius paklausimus, Visada įdė 
kit už 8c pašto žeriklelį atsjl 
fcymm< Tas «tj(tttiną. ^ 

Į DAYTON, OH8Q 
MIRĖ DU LIETUVIAI 

Sausio 26, mirė Elena Mit
kienė, 77 m. amžiaus. Velio
nė buvo pirmutinė Lietuvė mo*-
teris šiame mieste, atvažiavus 
iš Lietuvos prieš 50 metų, iš 
Plutiškių p., Marijampolės ap. 
Amerikoje liko keturi jos su-
nai; vyriausias, Juozas, gyve
na Philadelphijoj; penkios du
kterys, trys seserys, dvi jų 
gyvena Daytoneį trečia, Elz
bieta Pukienė, gyvena Miners-
ville, Pa. Brolis Jonas šliakis 
gyvena Pottsville, Pa. 

Sausio 20, mi*S Juozas S. 
Kavaliauskas, 64 m. amžiaus. 
Liko jo žmona, Agota, du su-
nai (Stasys yra policininku), 
vienas brolis, ir sesuo Kazi
miera "Bakienė gyvena Chica-
goje. Velionis iš Lietuvos pa* 
ėjo Joniškiu m., Šiaulių ap. 

J. S. Kavaliauskas su šei
ma atvyko į Daytoną prieš 26 
metus, iš Grand Rapids, Mich. 
Per visą laiką jisai dirbo van
dens gamybos darbe kaipo in
žinierius. Buvo rimtas žmo
gus, ilgametis Dirvos skaity
tojas, taipgi LRKSA. 191 kp. 
narys. ' v 

Abu mirusieji tapo palaido
ti Kalvarijos kapinėse. 

Lai tuna jų sieloms amžina 
ramybe. Taipgi Žitkų ir Ka
valiauskų šeimoms jų liūdnoje 
valandoje reiškiu užuojautą. 

D. Rep. 

M'*a •».- m' 

§!<!, £i9 
Smulkios Žinios 

Sausio 24 d., Kazys ir Bes
sie Prospaliauskai apvaikščio
jo savo ženybinio gyvenimo 25 
metų sukaktuves. Juos pasvei
kinti, apart vietinių, atsilankė 
iš Clevelando p. Prospaliaus-
kienės sesuo Marė Bartkienė 
su sunais ir jų žmonomis, ir 5 
Dominikas Jokūbaitis. Svečiai j S 
palinkėję jiems sveikatos ir 
gerų pasekmių jų ateičiai išsi
skirstė. Mes nuo savęs linki
me jiepis sulaukti auksinio ju-
bilejaus. ! 

Taip pat į t#*H| sukaktuves 
atsilankė jų sunus Kazys Pros-
paliauskas jsu savo žmona. 

A krono Lietuviai šymet ap
vaikščios Lietuvos nepriklau
somybės 25 metų sukaktį nė

rė Sausio 14, Chicagoj* — 
Vainutos "p., Skiržemio Įcm. 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

KASČUKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Sausio 13, Chicagoj.—f 
Kėdainių pa., Josvainių p., 
fcingalių k. Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

NAVICKAS Jonas, pisamžis, 
mirė Sausio 14, Chicagoj.— 
Raseinių ap., Kražių par. 

POVILAITIS Mykolas, mirė 3 
Sausio, Cambridge, Mass. 

MISEVIČIENĖ Marė (Narbu
taitė), mirė Sausio 17, Chi
cagoj. — Raseinių ap., Šid-
lavos par. Amerikoj išgyve
no 46 metus. 

NAVICKAS Jonas, mirė Sau
sio m., Waterbury, Conn. 

BENSIATIS Rachaela (Buliu-
tė), mirė Sausio 13, Chica--

' go j. Gimus Lietuvoje. 
NORKUS Antanas, 55 m., mi

rė Sausio 15, Gary, ftid. Gi
męs Lietuvoje. 

JURKEVIČIUS (vardas nepa
žymėta), mirė Sausio mėn., 
Brooklyn, N. Y. Y 

LELIG1ENĖ Ona, 4# m., mi
rė Sausio 1, Easton, Pa. ' 

BUDREVIČIENĖ Anelė, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

RUTKAUSKIENĖ Uršulė, mi
rė Sausio m., Frackville, Pa. 

NEKRUŠEVIČIENĖ Katrina, 
mirė Sausio mėn., Coaldale, 
Pa. 

MARCINKEVIČIUS Marė, im-
rė Sausio 16, Chicagoj, Jiur 
buvo ir gimus. 

IJfSAS Stasys, 63 metų, mirė 
Sausio 1, Chicagoj. — Pane
vėžio ap., Naujamiesčio p., 
Mazgaigalio k. Amerikoje 
išgyveno 43 metus. 

F^URBA Jonas, mirė SftUflfc 12, 
Norwood, Mass. 

DEIKIENĖ "(vardas nepalžytn.) 
mirė Sausio 18, Baltimore, 
Md. 

ŲRVAKIENt Barbora* 56 m. 
mirė Sausio 10, Philadel
phia, Pa. 

STANIULIENĖ Elzbieta, 52 
m., mirė Gruod. 24, Bing-
hamton, N. Y. — Biržų ap., 
Preibiu k. 

žiaus, mirė Sausio 17, Chi
cagoj. — Tauragės ap., Kvė
darnos par. Amerikoj išgy
veno 46 metus. 

MIŠKINIENĖ Marcelė, # m., 
mirė Sausio 8, Greenfield, 
Mass. — Suvalkų rėd. Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

BELUŠKEVIČIUS Mateušas, 
84 m., mirė Sausio 13, Dor
chester, Mass. Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

DVARINAUSKAS Antanas, 66 
metų, mirė Sausio 22, Mont
real, Kanadoj. Iš Lietuves 
Pilviškių par. Kanadoj iš
gyveno 37 metus. 

KANIUŠIENB (K a n i U Š ytė) 
Kunigunda, 41 m., mirė Bu
enos Aires, Argentinoj. — 
Mikniūnų k., Pašvitini®- V., 
Šiaulių ap. . 

NOREIKA Kazys, 44 St.* mi
rė Spalių 12, Buenos Aires, 
Argentinoj. Paėjo iš Joniš
kio, Argentinoj išgyveno ;12 
metų. 

ACUS Jonas, jaunas Lietuyis, 
piirė Spalių 13,, Buenos Ai
res, Argentinoj. Paėjo nuo 
Jezno. 

JOKUBAUSKAS Jonas, 42 m., 
Spalių 26 d. afrastas savo 
kambaryje pasikoręs, Mon
tevideo, Urugvajuje. Čia iš
gyveno 13 metų. 

ŠTRAUMANAS Germanas, 68 
m., mirė Buenos Aires, Ar
gentinoj, Spalių 7 . Paėjo 
iš Šiaulių. ' 

AVIŽIĘNĖ Rozalija (Kapočiu-
tė), 41 m., mirė Villa Luga
ne, Argentinoj,' Lapk. 29.— 
Kunigiškių k., Žemaitkiemio 
v. Argentinoj išgyveno 13 
metų. 

gyjSDASk jaunas Lietuvis, mi-
jfpė nuo tilp* Paulo, Bfa-
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PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kuno Bkausmus; jei 
stįnarifii jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jumt 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties k 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 

Jeigu niekact nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musij kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo* 

, kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduqf 
j greito paliuosavimo nuo skausmo įr 

jųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesinaudotą dalj, ii jums nieko nu
kastuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą i: 

ROSSE Products Co, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave.. Chicago. LIL 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį-', komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerj pamatymui. 

" M A R G U T l f  
6755 So. Western Ay 

Chicago, ill. 

ral Hospital. 'Ą„ Yr M. atsilikdami nuo kitų kolonijų. 
Tai šventei paminėti paskyrė 
Vasario 21, sekmadienį. Sako, 
visos srovės dalyvaus šiame 

Siųsdami Dirvos Redakcijai, parengime. Kokioje salėje i:r 
kuriuo laiku prakalbos įvyks 
bus pranešta vėliau. 

Halnas «"-»• 
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Nikodemas A. WiSkęįisj 
Laiimųotas Laidotuvių Direktorius < | 

IR BALZAMUOTOJAS 

= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 
1 " " " ' ——— „ — 

VISOKIA APDRAUDA t 
t 
T Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
J tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- * 
v kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma. 

šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). J 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Heal Estate " 1 

•• Apdraudps Agentūra. / v -.;i »\ 

P .  P .  M  U  L l  O  L I S  
6606 Superior Ąve* Cleveland lIEnderson ^ 
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IS LIETUVOS •* s . 
(žinios gautos per Lisaboną) 

KAtJPIO Vokiečiu laikraštis 
praneša kad Vokiečių teismas 
nuteisęs vieną Latvi dvejiems 
metams* sunkių darbų kalėji
mo už tai kad šis, pamatęs j 
tramvajų ineinantį sužeistą 
Vokiečių kareivį, sušukęs "Štai 
ateina kita Vokiška kiaulė," 

LIETTtVOJE, iki Rugpjučio 
17 dienos, turėjo buti įvykdy
tas žemes ūkio surašymas. Su
rašomi visi ūkiai turį ne ma
žiau kaip 500 Ketvirtainių me
trų ploto. Be to, turėjo buti 
surašyta turimoji sėkla ir dar
bo jiega. # 

H" . « 
LIETtmttE, Vokiečių laik

raščiai dažnai plačiai apraši
nėja kaip policija gaudanti 
"spekuliantus" ' kurie supirki
nėtą ar pardavinėją maisto 
produktus bei kitas reikmenis. 

.Dabar esą nusistatyta bausti 
ne piniginėmis pabaudomis, o 
nusikaltusius siųsti į darbo 
stovyklą. Eaikraštis mini vie
ną tokią priverčiamo darbo 
stovyklą Palemone prie Kauno. 
Dar prideda kad už nelegalinę 
prekybą kaltininkai busią bau
džiami net mirties bausme. 

BOLŠEVIKAI? SUMY
NĖ SAVO ŽODI 

Šveicarijoj išeinantis įtakin
gas dienraštis "Neue Zuericher 
Zeitung" įdėjo išsamų vedamą
jį straipsnį apie Pabaltijo val
stybes ir Didžią Britaniją. 

Kritikuodamas Britų politi
ką Pabaltijos valstybių atžvil
giu laikraštis pastebi: 

"Britų Užsienių Reikalų Mi
nisterijos nutarimas liečiantis 
Baltijos valstybes rodo kad Di
džioji Britanija yra nutarus 
vesti 'apraminimo' politiką dar 
ir Sovietų Rusijos atžvilgiu". 

Lietuvių tauta v,savo nepri
klausomybę po pirmojo pasau
linio karo atgavo vardan tau
tų apsisprendimo teisės. Gi 
Sovietų Rusija pasirašydama 
su Lietuva taikos sutartį 1920 
metų Liepos 12 dieną pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę 
visiems laikams, —• jpąstebima 
tame straipsnyje. 

Prisimindamas tą aplinkybę 
. kad bolševikams besitraukiant 

tuojau susidarė Lietuvoje tau
tinė vyriausybė, koriai Vokie
čiai neleidžia veikti, laikraštis 
nurodo kad tai esąs geriausias 
atsakymas į tvirtinimą buk tai 
Baltijos tautos "laisviausia va
lia" pasisakiusios už bolševis-
tinę valdžios formą. 

Didelis ir Mažas 

" SVARBUS LAIŠKAS IŠ ŠVEDUOS 
Vokiečiai Neleidžia Gryžtį Lietuvon? -r- Bolševi-

Išvežtieji Baisiai Vargsta 

(šio laiško rašytojo pavardės, 
4d supnantamų priežasčių, 
' skelbti negalime.) 

* # # 

North Carolina Gubernato
rius BroUghton, virš 6 pėdų au
kščio, kalbasi su mažiausiu jo 
Įpgislaturos nariu, Billy Ar-
rjhur, kuris yra pasekmingas 
apskrities laikraščio leidėjas. 

Gyvename Švedijoje ir žval-
gomės kad čia bus. Visur ap
linkui karas, .tai mes jaučiamės 
lyg maiše, iš kurio nėra skylių 
išlysti. Laiškais tai dar susi
siekiame su Jumis Amerikoje, 
pažystamais Anglijoje ir net 
su žmonėmis okupuotoje Euro
poje. Tik tie laiškai baisiai 
ilgai eina, mat, jie turi pereiti 
per įvairių cenzorių rankas, 

*Įtodbl ir užtrunka. Pereitą sa
kaitę gavau laišką iš Berlino 
nuo musų bendro pažystamo 
N.N.; laiškas užtruko kelionėj 
daugiau kaip mėnesį laiko, o 
taikos metu laiškai iš Berlino 
į Stockholmą ateidavo per dvi-
tris dienas. Jis rašo kad nuo 
pat Vokiečių okupacijos Lie
tuvos vis daro žygius gauti lei
dimą gryžti į Lietuvą, bet iki 
pat šiolei be jokių pasekmių. 
Daugeliui Lietuvių pavyko lei
dimai gauti, bet ir tai su viso
kiais apribojimais. Nors tas 
mano bičiulis ir negali man vi
sko parašyti, bet iš jo laiškų 
suprantu kad Vokiečiai ypatin-
jgai vengia duoti leidimus gryž
ti tiems Lietuviams kurie turi 
kokį turtą Lietuvoje. Vienam 
(rodos Dr. Karveliui) buvę ai
škiai pasakyta kad jis gaus 
leidimą gryžti į Lietuvą jei pa
sirašys dokumentą kad nereikš 
jokių pretenzijų į savo turtą 
Lietuvoje. Berline yra pora 
našlių moterų iš Lietuvos jau 
senyvo amžiaus, kurios turi 
Lietuvoje ukius ir vis klabina 
Vokiečių įstaigas leidimo gryž
ti į Lietuvą, bet be pasekmių. 
Jos čia pateko bėgdamos nuo 
Bolševikų, bet kaip toje patar
lėje, nuo meškos bėgo — ant 
vilko užbėgo. 

Iš vienos pusės Berliniškė 
Lietuvių kolonija gerokai su
mažėjus, bet iš kitos pusės at
sirado naujų — tai darbinin
kai atvežti įvairiems darbams 
į fabrikus. Berlinas ir kiti Vo
kietijos miestai tai dabar lyg 
kokis Babilonas, gatve einant 
nuolat girdėsi kalbant įvairiau
siomis Europos kalbomis, bet 
daugiausia tai Lenkų ir Italų. 

Berline yra Lietuvių bažny
čia, tai sekmadieniais ten visi 
Lietuviai ir traukia. Ten N.N. 
rašo sutikęs ir Gen. Daukantą, 
kuris atvažiavo iš Lietuvos 
trumpam laikui ir pasakojo 
kaip buvo kalinamas bolševikų 
pusę metų ir išėjo iš kalėjimo 
(9-me forte) pats su kitais ka
liniais., pasinaudodamas sąmy
šiu, kai prasidėjus karui su 
Vokiečiais kalėjimo sargai iš
lakstė ir juos visai užmiršo. 
Jis neblogai atrodo, skaito pa
skaitas Vilniaus Universitete, 
o žmona su vaikais gyvena Ma
žeikiuose, nes ten lengviau su 
maistu. ' 

Navakas, kaip <5ar bolševi
kams esant Lietuvoje ėjo kal
bos, buvo truputį pairęs ner
vais, bet, kaip dabar rašo N. 
N., gyvena kaime pas brolį 
(buvusį Generolą). Visa. ši
lingų šeimyna išvežta į Kazak-
staną. Mudviejų pažystarftas 
Inž. Narutavičius dabar yra 
Vilniaus elektros stoties direk
torium ir šiaip-taip < gyvena. Jų 
duktė Danutė tai r smarkiai su-
blogėjus; ' 

Buvęs vidaus reikalų minis-
teris Rusteika esąs nušautas 
kartu su buv. vice ministeriu 
Giedraičiu. N.N. Nrašo feavęs 
laišką iš Rusteikienės. Ji te
gyvena savo namuose, o duk
tė Danutė ištekėjo už kokio tai 
smulkaus valdininko. Jie visi 
trys kartu ir gyveną. Vargšė 

Rusteikienė vis dar tiki kad 
jos vyras gyvas, matyt niekas 
tos vilties f akis jai nenori slo
pinti. Beje pas N.N. buvo už
ėjęs Pulk. Urbonas, kuris lai
kinai buvo atvažiavęs Berlinan 
ir pasakojo kalbėjęsis su da 
1 T • J • _. iUC'KillC* J WUiJtlUUU li 

r. Į? Yyoje gyvenančiu bu-«fv-ug yQS ^ atyję į Lietuvą 
vusiu Banko direktorium šode 
Pastarasis buvęs kartu su Rus
teika ir Giedraičiu varomas į 
Rusiją, bet kur tai prie Mins
ko įvykus panika, ir sargai 
pradėję kalinius šaudyti, šode 
kritęs griovin ir nudavęs ne
gyvą, o kai vėliau atsikėlęs, 
pamatęs save begulint tarp 
daugybės lavonų, kurių tarpe 
aiškiai pažinęs Rusteikos ir 
Giedraičio lavonus. Kiek čia 
tiesos sunku pasakyti, nes apie 
Rusteikos nužudymą buvo ir 
kitokių padavimų. 

Rodos kad pats taip pat pa
žinai vaikų darželių vedėją ir 
organizatorę Marytę Nemek-
šaitę. Ji kaip tai išliko, ir Al
girdas Nasvytis pasakojo N.N. 
sutikęs ją gatvėje Ęaune ir 
kalbėjęs. Vargšai Aravičiai ir 
Papečkiai visi išvežti. 

Kur Vokiečiai nudėjo buvu
sį Berline Lietuvos ministerį 
$kirpą nesiseka patirti, nors aš 
kelis kartus savo bičiuliui ra
šydamas į Berliną ir prašiau 
suteikti šitų informacijų. Pas
kutiniame laiške jis lyg tai 
tarp kitko rašo kad nesenai 
matęsis su škirpiene, kuri sa
kėsi artimiausiu laiku važiuo
janti Kaunan. 

Buvusiam direktoriui Nor-
kaičiui taip pat fiesiseka gryž
ti Lietuvon, todėl, praradęs vi
sas viltis, apsigyveno ūkyje 
kur tai Silezijoje. Jo žmona 
smarkokai sirgo, bet vis tik 
jie šiaip-taip verčiasi. 

Gal jau girdėjai kad mirė 
Dr. Kuzma, staiga nuo širdies 
trambozo. O juk tai buvo dar 
jaunas ir gabus vyras, taip 
gaila. 

* 

Rodos ir pats pažinai Biržiš
kos žentą Žakevičių, kuris bu
vo gavęs Rockefellerio stipen
diją ir vienerius metus studi
javo prieš karą Amerikos uni
versitetuose. N.N. sakosi ga
vęs iš jo laišką, kuriame rašo 
su šeima gyvenąs Vilniuje ir 
duoda paskaitas universitete. 
Iš jo patyręs kad Lesauskas iš
vežtas, o Lesauskienė Kaune 
dirba bugaltere kokioj tai fir
moj. Buvęs vidaus reikalų vi
ce ministeris štencelis išvež
tas, jo žmona' gyvenanti Kau
ne. Kaip tas jai pasisekė sun
ku įspėti, nes ji yra žydiškos 
kilmės. Beje, jos duktė kur 
tai slapstosi, o gal jau ir din
gus. Mickevičienė (Prof. Krė-
vės-Mipkevičiaus žmona) gyve
na su šeima Vilniuje už Gruzi
nę o jų duktė ištekėjo už 
Inž. Mošinskio. 

Kad ir didžiausi sumišimai 
ir bėdos, gyvenimas daro 3avo. 
Lietuvoje yra likę daug per
skirtų, šeimų: vienų išvežti vy
rai, o žmonos likusios Lietuvo
je, kitų atvirkščiai. Sakykim, 
čaplikienė (buv. vidaus reika
lų ministerio žmona) gyvena 
Berline, o jos vyras išvežtas, 
arba vėl, Aleksienė su mergai
te išvežta, o jis liko Kaune, 
nes tuo metu sėdėjo kalėjime 
ir kaip tai užsiliko. Notaras 
Žilinskas išvežtas, o Lietuvoje 
likus jo žmona suspėjo net iš
tekėti už buvusio aviacijos ka
rininko Narako, kuris irgi sė
dėjo Kaune 9-me forte ir per 
tai liko neišvežtas. 

Iš jaunųjų kartos ypatingai 
daug šeimų perskirta. Adv. 
Baltrušis buvo gaudomas išve
žimui, bet kur tai slapstėsi tai 
bolševikai pagavo jo žmoną, o 

jis liko su dviem mažais vai
kais. Domą Stankūną bolševi
kai įkalino tuoj po Lietuvos 
okupavimo ir sekančiais metais 
{Kovo mėn.) išvežė, o jo žmo
na su šuneliu, kurio tėvui ne
beteko matyti, liko Lietuvoje 
ir dabar mokytojauja -Aušros 
gimnazijoje Kaune. ;, 

Bet su išvežimais Lietuvos 
žmonių nelaimės nepasibaigė. 
Vokiečiai naikina Lietuvos žy
dus ir tam šlykščiam darbui 
mėgina jiega panaudoti Lietu-

Vokiečiai pradėjo organizuoti 
"apsaugos batalijonus", kurie 
turėjo eiti neva policijos par
eigas. Buvę policininkai ir at
sargos kariai buvo raginami 
registruotis ir daugelis užsire
gistravo, nes "juk gyventi rei
kia. Vokječiai tuos batalijo
mis pradėjo naudoti savo tiks
lams, išblaškė po visą Europą 
— jų rasi ir Varšavoj ir Gudi
joj ir kitur. Jų pasiųsta ir 
į frontą prieš bolševikus. Lyg 
to butų negana, paskelbė veik 
pilną mobilizaciją, o kas nuo 
jos išliko tai siunčia darbams 
į fabrikus Vokietijoje. Nela-

minga musų tauta — ji drasf-
koma ir iš rytų ir IŠ vakarų. 
Kada karas pasibaigs tiesiog 
baisu ir pagalvoti kas, bus likę 
iš musų žmonių. ~ 

Švedijoje gyveninius paken
čiamas, nors užsilikusiems Lie
tuviams* sunkoka, čia gyvena 
atstovas Gylys ir buvęs Lietu
vos Pasiuntinybės tarnautojas 
Žilinskas su šeimom. Sumažė
jus užsienio prekybai, darbo 
gauti veik neįmanoma, o gy
venti reikią Bet ir čia vie-
nam-kitam nusišypso laimė. 
Kaip jau žinai, Balutytė yra 
ištekėjus- už Lietuvos piliečio 
Rozenblato. Besigelbedami nuo 
okupantų abu atsidūrė Švedi
joje be pinigų Ir pragyvenimo 
šaltinių. Dabar jie . abu dirba 
Amerikos atstovybėje ir gyve
na pakenčiamai. Kaip matote, 
jusų demokratinio krašto įstai
gos jau ir dabar gelbsti musų 
žmonėms. Lietuvos žmonės, 
kaip juntama, visas viltis de
da tik į Ameriką, nes kitaip 
padėti® atrodo beviltiški. 

' L, N. 
Stockholm, 

Lapk. 26, 1942. 

'PJJUŠOS' GRIGAIČIO PRIEPUOLIAI 
/ 

Priminimas kad "Pijuša" Savo Jaunystėje Buvo Nagus 
Prikišęs prie Monopolių Daužymo, Cicilikų Tėvu-
nui sukrečia nervus. Prezidento Smetonos Pakvie
timas Chicagon Vasario 16 Proga "Pijuša" Galuti
nai Pribaigia. Grigaičiui Anarchija ir Komuniz
mas Geriau negu Tautininkij Valdžia. 

Pažangiajam, Dievo ir tiky
bos nepripažystančiam, Ghica-
gos cicilikėlių ir pusbolševikių 
vadovui "Pijušai" Grigaitėliui 
paskutiniu laiku net du kartu 
išeilės teko susikrimsti. Pir
mą kartą, kai Dirvoje buvo nu
rodyta kad tas švelnutis cicili
kėlių dievukas, prieš atvykda
mas i Ameriką Lietuvoje buvo 
pagarsėjęs ne* taip jau švel
niais darbeliais. Suvalkijoje 
"Pijuša" buvęs siejamas su 
monopolių daužymu, ir kai už 
tokius ar panašius darbelius 
buvo patupdytas šaltoj on, jo 
cicilikiškas drąsumas pradėjo 
vėsti, ir pasibaigė tuo kad, iš 
Lietuvos ištrukęs, cypdamas 
atidūmė į Ameriką. 

Vos spėjo "Pijuša*' tą primi
nimą nuryti, o čia jo jau be
laukiąs antras, dar smarkesnis, 
priepuolis: eilė rimtesnių Chi-
cagos Lietuvių veikėjų, pasi
piktinę cicilikų-katalikų atsisa
kymu pakviesti 25 metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė-
jiman Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną, sudarė atskirą tau
tinį komitetą ij* pakvietė A. 
Smetoną atvykti Chicagon. 

Šitų dviejų priepuolių pa
veiktas, Grigaitis pradėjo rai
tytis, cypti, o savo laikraštyje 

štus buvo prikišęs, nes cypėn 
buvo uždarytas tik po to kai 
monopolis buvo sudaužytas. 

Taigi jo pasiteisinimas kad 
kalėjiman jis buvo pasodintas 
del priklausymo kaž kokiai par 
tijai tėra akių dūmimas. Gi jo 
isteriškas1 mėtymasis tai -į A. 
Smetoną, tai į J. Tubelienę te
išeina iš fakto kad, "Vagie, 
kepurė dega". ; 

Prezidento Smetonos pakvie
timas Chicagon Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo pro
ga Grigaitį, matyti, galutinai 
pritrenkė. Juk Grigaitis kai 
kurių cicilikėlių yra laikomas 
jų karaliuku (tegul ir nekaru-
nuotu). Ypač pats jis save to
kiu laiko. O štai Chicagon, Į 
iškilmingą priėmimą, susipra
tę Lietuviai pakvietė Preziden
tą Smetoną, tą patį A. Smeto
ną kurs savu laiku išvalė Lie
tuvą nuo bolševikiško ir Gri-
gaitiškai cicilikiško gaivalo, 
kurs buvo tautinės, susipratu
sios Lietuvos kūrėjas, tos Lie
tuvos kuriai nihilistinis, Ru
siškas, cicilikiškas raugas visai 
svetimas ir bjaurus. O "Piju
šai" tas nihilistinis raugas tb-
kis malonus, toks artimas, toks 
brangus! Juk jo vienminčiams 
tas Rusiškas raugas buvo ma-

pradėjo taip bjauriai ir taipljonesnis už Lietuvos nepriklau 

K ESI SI DAINUOJA: *s;~- *?'* 
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GABALIAUSKO PASTAN
GOS EINA NIEKAIS 

Kun. J. Prunskis paskutinia
me katalikiško Varpelio nume
ryje (Vasaris, 1943), straips
nyje "šitaip Buvo Lietuvoje", 
ražo: 

Atsimenu buvo karsta vasa
ros diena. Dievo Kuno šventė 
Kaune. Ilgiausios eilės proce-
sijon išsirikiavusių organizaci
jų, moksleivių, Lietuviškos ka
riuomenės. čia pat prie balda-
kymo r— Ministeris Pirminin

kas, Krašto Apsaugos Ministė* 
ris, Kariuomenės Vadas, be
veik visi kiti ministerial, dau
gybė profesorių ir kitų aukš
tų žmonių. Man ael ašaras ifi-
traukė: 

— Gražiu keliu Nepriklau
soma Lietuva eina, — mąsčiau 
susijaudinęs. — Tikėjimas sti
prus, Bažnyčios jėgą jaučia ir 
vaistyk.... 

Pabaigoje savo straipsnelio 
autorius pripažysta: "Bolševi
kų išstumtas iš savo tėvyn&s 

kartą jo koliojimasis jau ka- tPTaŽia™^ k™ŠtU 7" 
žin koks liguistas, tarytum VokietIJą' Ispan,J«'. Portugal!-
karštligės įkvėptas, jprastai 
besišvaistydamas prieš fašiz
mą, prieš autoritetinę valdžią, 
prieš žvalgybą, jis, tartum pa
kvaišęs, plusta Prezidentą A. 
Smetoną ir už tai kad išgelbė
jo Lietuvą nuo anarchijos, ir 
pyksta kam Italija atsispyrė 
komunizmui. Atseit, nihilisti
niu raugu besigardžiuojančiam 
"PijuSai" -anarchija ir komu
nizmas geriau negu tautininkų 
valdžia. Tai bent atvirai pa
sisakyta ! 
* Gana liūdnas reiškinys kad, 
greta Bimbų ir Mizarų, Ame
rikos Lietuvių visuomenę nuo-
dyja ir "Pijušos" bei kai kurie 
kiti jiems panašus. Tai, ta
čiau, Rusiškos demoralizacijos 
reiškinys, kuriam išsisklaidyti 
reikia laiko. 

Negrigaitiškas Demokratas. 

ją — ir pasakysiu atvirai: 
Lietuvos katalikai per 22 Ne
priklausomybės gyvenimo me
tus, daugeliu atžvilgių net pra
lenkė savo susipratimu ir vei
kimu kitas šalis, kurios šimt
mečiais laisvę turėjo, bet Be
mokėjo ja pilnai pasinaudot!** 

•Mes iki šiai dienai nuo mela
gio S. Gabaliausko-Girdžio vi
sai ką kitą girdėjome apie Ka
talikų Bažnyčios Lietuvoje pa
dėtį p. A. Smetonos preziden
tavimo laikias. Jis bliovė kas 
tik jam ant seilės atėjo; nieks 
iš kunigų to šlykštaus melo 
viešai nepaneigė. Bet štai 
Kun. J. Prunskis, gal ir nesą
moningai, savo prieteliui p. 
Gabaliauskui užmovė antausį 
— paneigė jo dviejų metų pra
kaitu varytą Asunkų "darba*. 
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AUKOKIT IR LIETUVAI 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA  ̂
6820 Superior A**., Cleveland, tHlio. 

iNMH 

| Siunčiu savo auką f. Narystis mokestį $ 

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jo* visuose darbuose. 

gardas Ir pavardė 

Adresas 

dažnai koliotis, kad, jei kuris 
iš jo jaunystės nihilistiniai-
bolševikinių mokytojų dar te
bėra gyvas, tai tikrai galvoja 
kad Grigaitis ne tik cicilikėlio, 
bet tikro ciciliko ar net bolše
viko vardo vertas. -

Del priminimo kad "Pijušos" 
jaunuose metuose buta jam 
kaž-kas netvarkoje su mono
polių daužymu, "Pijuša" Gri
gaitis tuoj pradėjo plūsti Pre
zidentą Smetoną,, kad tas jį 
apšmeižęs, kad jis, taurusis ir 
dorasis Grigaitis, ne už mono
polių daužymą ar kaž-ką pa
našaus, bet už kitką buvęs cy
pen uždarytas. Kiek vėliau, 
"Pijuša", matyti, apsigalvojo 
ir vėl drėbtelėjo per Naujie
nas. Ne A. Smetona jį ap
šmeižęs, o Jadvyga Tubelienė. 

Kuriam laikui praėjus Gri
gaitis dar gal ir ką kitą mė
gins purvais apdrėbti: nebūtų 
jis juk Grigaičiu jei, pats pur
vinas* būdamas, kitų purvais 
nedrabstyfų. Bet kaip "Piju
ša"# bemėį intų išsisukinėti, ,o 
faktas lieku faktu: prie mono
polių daužymo Grięgitukas pirv 

Miestas Valst. 

j SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
MmaaiMiaaiiaHainma«aMU«n 

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiau 
aukų ir paramos iš jusų! Kada tik išgalit, skirkit dolari-kitą ir 
savo senosios Tėvynės paramai — ji tik musų pastangomis bus 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins! 

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS.,'net dide
lėmis sumomis! 

Adresuokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue*-
Cleveland, Ohi« 

somvbę. Kai 1917 metais Pe
trapilio seime Lietuviai patrio
tai reikalavo nepriklausomos 
LietuvQS, "Pijušos" vienmin-
minčiai vienu balsu užtraukė 
kad jie tai jau bevelyja likti 
susirišę su "matuška" Rusija. 

Tai kas belieka vyriausiam 
cicilikų tėvunui daryti kai rim
čiau nusiteikę Chicagos Lietu
vai kviečia pas save tą žmogų 
kuris Rusų raugo prisisunku
sius Grigaičio bendrus pašali
no iš Lietuvos valdžios ir tuo 
užkirto kelią nihilizmo, ateiz
mo ir bendros demoralizacijos 
nuodams Lietuvoje sklisti. 

"Pijuša" nebūtų ciciliko var
do vertas jei vėl išnaujo, net 
apsiputojęs, nepradėtų kolio
tis. Viename paskutinių Nau
jienų numerių ("Ar Lietuviai 
Nori" Fašizmo?") jis plūstasi, 
švaistosi, ir tai ne del ko kito, 
g kam rimtieji ir tautiniai su
sipratę Lietuviai A. Smetoną 
pakvietė Chicagon. Mat, tam 
nekarunuotam cicilikų karaliu
kui širdis apmaudu nesitveria 
kad vis daugiau rimtesnių Lie
tuvių nuo jo nusisuka. Tik ši 

•}* '!• •i"}* *$• 

Paskubinkit Gauti Sau Kalendorių! 
Atnaujinkit Prenumeratą t)ABARl 

1943Kalendoriai 
(Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės S2.00.) 
Pažymėkit Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimui. 

U. S. Bomberis On ir Amerikos Vėliava 
—Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
—Amerikos Karo Laivas ir Orlaiviai Palydovai. * 

Keturi Amerikos Kareiviai Nešini Vėliavą 
Maža Mergaitė su šunyčiu 
Gražus Ūkis prie Kalnų ir Upelio 

—.—Maža Mergaitė su Viščiukais 
-——.Žiemos VaizcJas — Važiuoja Rog$a#> 

..Maži Vaikučiai ir Voveraitės 
Mergina Gėlynuose, su šuniu 
Gražus Miestelis prie Ežero 

—, Mergaitė ii* Berniukas prie Upelio Meškeriq0fe 
--—Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto  ̂

Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje 

—„..—Angelas Sargas ir Vaikučiai £aidžia 
_-Šventoji Seimą ir Balandžiai 

Kristaus širdies ' 
——^Marijos širdies. 

Kristus išeina iš ęrafeo 
šv. Juozapas i* una s Kristus 

4820 Superior A**# 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

OITLERIS ir Mussolini prieš porą metų garsėjo si 
* * "pasimatymais", kur tarpklanėse susitikę, pusiau
kelėje. Tuose pasimatymuose jie sprendė, kaip jiems 
tada sapnavosi, "naujos pasaulinės santvarkos" klausi
mus, kurie susidėjo iš pamušimo savo mažų kaimynių 
šalių, terorizavimo didesnių, ir gąsdinimo bei pašiepimo 
Anglijos, Amerikos ir kitų neutralių valstybių. 

Dabar pasaulis sulaukė kitų spektaklių — ir* anot 
tos Amerikiečių patarlės, "Smagiausia juokiasi tas ku
ris juokiasi paskutinis". 

Prasidėjo tiesiog spektaklingi Prezidento Roosevel-
to pasimatymai — vienas už kitą įdomesni ir didesni. 

Churchill, Anglijos premjeras, du kartu lankėsi Wa-
shingtone — 1941 metų gale ir 1942 pradžioje; paskui 
Birželio 18, 1942 metais. 

Pirm to, Roosevelt susitiko su Churchill'u Atlanti-
ke, Rugpjučio 9 iki 14, 1941 metais, kada buvo sudaryta 
garsus Atlanto Čarteris. 

Dabar vėl, Sausio 14 iki 24, jiedu susitiko Šiaurės 
Afrikoje. * . 

Susitikimas Atlanto platybėse ir vėl Afrikos konti
nente. jau visai Europos palangėje, reiškia didėjančią 
jie,q-ą Amerikos, kuri, su savo talkininkėmis, eina prie 
nuiėmimo karo laimėjimo. # # 

Prezidentas Roosevelt tais savo žygiais reiškia sa
vo pasiryžimą kariauti — karą nešti artyn į priešų kie
mą,, i priešų žemes, ir pagaliau suduoti lemianti smūgį, 
kuris "privers nusikamavusius priešus „sutikti pasiduoti 
be jokių sąlygų. ' • . . . _ 

Kitaip karo nekariausi: jeigu naime sedest ir žiūrė
si ką priešas darys, karas gali užsitęsti daug daugiau 
laiko, ir priešas gali pasidaryti toks drąsus kad lysti ir 
i pačia Ameriką, nors nuostolių padaryti. 

Kodėl iki šiol nei Vokiečiai nei Japonai nebandė da
ryti nors terorizuojančių užpuolimų Amerikos sunku 
nksakvti. Tas duoda Amerikai netrukdomai ruoštis la
binu ir labiau kariavimui. Nors tas iš kitos^ pusės ne
pertikrina Amerikos žmones del ko reikia įimtai susi
rūpinti kariavimu. 

Vokiečiai juk irgi tokiu pat budu kariauja — sve
timose žemėse. Amerika įvelta i karą, turi kariauti -
ir nešti *karo pavietrę kuotoliausia nuo savo žemėsr . 

# * * 

Prezidentas Roosevelt Sausio 30 dieną sulaukė 61 
metų savo amžiaus. Kaip karo reikalų tvarkytojas jis 
pasirodo labai sumanus, : 

Wendell L. Willkie7 buvęs Roosevelto oponentas j 
prezidento vietą 1940 metų rinkimais, tikrina buk Pre
zidento Roosevelto draugai jau pradėjo vajų išrinki
mui jo ketvirtam terminui 1944 metais. 

Willkie, paklaustas ar jo manymu Roosevelt bus 
kandidatu 1944 metais, atsakė: "Aš tikrai manau jis 
bus kandidatu. Po teisybei aš tikiu jis jau dabar dar
buojasi tapti prezidentu ir man rodos Republikonams 
bus sunku jis nugalėti". 

• 
D IMTIEMS patriotams katalikams reiks padaryti iš-

vadą ką reiškia tas musų katalikų vadų pasiėmimas 
sau ant sprando nešti socialistus ir dirbti už sustiprini
mą jų partijos ir jų rpaudos. Juk tai tie žmonės kurie 
per dešimtis metų neigė, niekino, šmeižė, žemino kuni
gus, bažnyčias,, tikėjimą, tikėjimo vadus iki pat popie
žiaus ! 

Juk tai skandalinga kad tie gaivalai kurie ir po 
šiai dienai varo savo bedievišką agitaciją prieš viską 
kas yra katalikiška, butų katalikų "mylimais" draugais! 

Galim tįkėtis kad per bažnyčių sales pradės važmė
ti socialistai kalbėtojai rinkdami sau aukas, ir katalikų 
trumparegiai vadai tą užgirs! 

Tokiu savo pasielgimu musų katalikų aukštieji^ va
dai parodo savo klastą, ne išmintį: jie nesiima rūpintis 
ateitimi ir kad Lietuva butų katalikiška, bet kad tuščio
mis dirbti-rėkauti prieš tai kas buvo praeityje, kad ir 
naudinga katalikams, bet nepatiko socialistams 

Pasigalvokit, vyrai! 
• * * 

Prezidento Roosevelto ir Churchill'o dalyvavivas 
Casablanca tarybose vienas iš svarbiausių klausimų bu
vo sutaikyti Prancūzų Afrikos vadus. Gen. De Gaulle 
ir Gen. Giraud. Abudu tie karšto upo generolai buvo 
vienas prieš kitą nusistatę kaipo skirtingų politiškų pa
žiūrų žmonės.. Juos pavyko sutaikyti iki tiek kad jie 
pasiryžo siekti pergalės ir Prancūzijos išlaisvinimo, su-
mušant savo šalies priešus. 

Kuo pasižymi musų skirtingų politiškų pažiūrų vei 
kėjai ir vadai? Didžiausiu inirtimu kovoti prieš pra
eitį, griauti praeities pagrindus kurių jie paliesti nega
lį bet jie tai daro todėl kad neturi gana supratimo 
kaip svarbu yra dirbti už atstatymą ateities! Jų nusi
statymui del praties pasikeitus, lengvai vyrai galėtų 
susitarti su tautine srove dirbti už atkovojimą Lietu
vai laisvės, o tik paskui rūpintis kokia turi buti Lietu 
va: tautiškai-katalikiška, ar katalikiškai-cicilikiška, ar 
dar kitokia (anot vieno karštuolio, net katalikiškai ko 
munistiška, nes jis pasakoja butų labai gražiai galėjęs 
susitikvt su Lietuviškais komunistais.... bet Rusiški 
komunistai jam reikalą sugadinę ). 

#820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

įBašo Vyt. širvyda* 

Atmetė Maskvos 
Draugą 

• V • • 
Amerikos Kongreso tatt* ^ti

kra komisija atmetė New Yor-
ko Kongresmano Marcantonio 
kandidatūrą Teisių Komsiijon. 
Atmetė todėl kad Hitlerio-Sta-
lino broliavimosi metu Marc
antonio sukaitęs dirbo Stalino 
politikai palaikyti čia. Ame
rikos Jaunimo Kongrese jisai 
neigė Amerikos valdžios pas
tangas stiprinti karo spakas. 
Kongrese jis vienų vienas bal
savo prieš skyrimą pinigų A-
merikos kariuomenei ir laivy
nui. Brooklyne jis pasakė kal
bą, kurioje pasmerkė Drafto 
įstatymą ir siūlė projektą jį 
atšaukti. C.I.Q. mitinge jis 
smerkė teikimą pagalbos An
glijai, -o vienoje savo kalboje 
New Yorke pamerkė kovą 
prieš fašizmą. Tai buvo pirm 
Birželio, 1941 metų. Bet kaip 
tik Hitleris "draugą" Staliną 
užpuolė, Marcantonio apvirto 
ragožium ir pradėjo raginti 
Ameriką tuojau stoti karan. 
Kitais žodžiais tariant, jis vy
kdė liniją kurią atsidėjusiai 
vykdė musų komunistai. 

Prezidento Roosevelto žmo
na anuosyk teisingai Amerikos 
komunistus apibudino kaip ne 
Amerikonus, dirbančius tiktai 
Maskvai. Amerikos Kongresas 
jos mintį patvirtino, nepriim
damas Marcantonio į svarbią 
Teisių Komisiją. 

Amerikos Lietuviai privalė-\ 
tų atminti kad gyvenant šioje 
šalyje nepadoru, negražu ir 
sau pačiam žalinga bent kuo 
(net jų spaudos skaitymu) pa
dėti musų komunistams, nes 
jie visados pasirengę Amerikai 

• ' • ' " '• i-
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peiliu nugaroj durti, ir tą dar 
rvf kaip tik baigsis &is jut^aft. 
' ! # # # 

Kur Prapuolė!, Jųs, * 
Mielieji? v * i 

Musų spaudos dalis pereitą 
metą labai garsiai pute antro 
fronto dudą. Nugara net pa-
gaugėmi® nueidavo pasiskaičius 
plaukus „„šiaušiančių pranašavi
mų kas su mumis nutiks jei 
Prezidentas Roosevelt ir prem
jeras Churchill nepalieps savo 
kareiviams su karabinais ran
koje (prieš kurių įsigijimą ko& 
munistai pirm 1941 metų įtū
žusiai kovojo) lipti Prancūzi
jos ir Belgijos krante ir nazius 
antru frontu pulti. 

Kur tie pranašavimai? Mar
gis ant sąvo uodegos nuneik. 
Stalingradas nepražuvo, Mas
kva liko nepaimta, Leningra
das nuo priešo nagi}, smaugi
mo išlaisvintas. 

Anglai pe tik neteko (kaip 
komunistai pranašavo) Egipto 
ir Suezo kanalo, bet davė na-
zių Rommeliui į kelnes. Tas 
vos spėja kudašių nešti. Ame
rikonai paėmė šiaurės Afriką. 
Neužilgo Afrikoje nei vieno 
ašies kareivio neliks. Berlinas 
bombarduojamas 4 tonų (8,000 
svarų) bombomis ir naziai dre
ba del laukiamo Anglų-Ameri-
konų puolimo per Norvegiją. 

Prezidentas Roosevelt ir pre
mjeras Churchill žino ką daro. 
Jiems nereikia saulės iš rytų. 

# / / 

TRUMPAI 

—PAGAL žinias iš Londono, 
čekoslovakai ' jau atšalę nuo 
Lenkų puoselėjamos Lenki jos-
Čekoslovakijos glaudžios fede
racijos. Spėjama, juos atkal
binę Rusai, kuriems jokios fe
deracijos jų valstybės greta 
negeistinps. Lenkai ir Lietu
vius vilioja,} federacinį tinklą, 
bet Lietuviams tik viena fede
racija tegali buti artima — tai 
Pabaltijo valstybių. Dr. šliu
pas senai ragino kurti Lietu-
vių-Latvių federatyvę valsty
bę, o Nepriklausoma Lietuva 
gražiai kūrė, Pabaltijo Valsty
bių Sąjungą. Lietuviai ir at
eityje, turbut, tik savo gyveni
mo praktiką seks. 
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:A MANO ATVAIZDAS 

T V A N A S  
(Putino eilės) 

Sinbuoja, banguoja melsvi vandeniai, 
Ir bangos murmėdamos ritas, 
Ir vėjas dejuoja ir gaudžia liūdnai, 
Grūmoja aptemęs zenitas. 
Tik viens mano laivas viršum vandenų 
Į šalį nežinomą irias. 
Jame nuo mirties aš gyvybę gim^ 
Kad keltųs pasaulis numiręs. 
Ei, plauk mano laive, per tvano, bangas, 
Kur veržiasi mintys, trpškimai. 
Iš ten neš Aukščiausiajam mano aukas 
Šventieji dangaus Serafimai. 
Tik ten prabils galia, kaip jure plati, 
Užkais 4)erudyjantis kraujas. * 
Kiti užgims norai — ir žygiai kijtį 
Ir kitas gyvenimas naujas. 
Nuslugo, nurimo melsvi vandenai, 
Bangelės pluškendamoš ritas, 
Jau vėjas nutilo, jau kyšo kalnypi, 
Jau blaivosi aukštas zenitas. 
Tai leisiu balandį iš laivo' slapčia: 
Gal linksmą parneš man naujieną. 
Sugryžo balandis: dar žemė tųį|į^, 
Ne metas dar eiti šiądieną. -

nrADA mano ilgos kasos buvo gelsvos 
* kaip Tavo ir žibėjo kaip samdininkes 

nubrukti, močiutės tik nušukuoti šilko li
nai. Menkas mano veidas buvo vadintas 
gražus. Nevieno sirdis virpėjo akyse go
džiai skaitant meilės pasakas.... 

Basos kojos buvo greitos. O* koks 
miklus buvo vasariniame apsiauste tas si
luetas Tada jaunystę kaip lauktą sve
čią mylėjau Kiekvienas rytojus su 
su saulės spinduliais daug ko įdomaus ne
šė.. . .  #  .  

Kietame studentes suole akim, ausim 
iš mokytojo mokslas atidžiai gertas. Prieš 
tai šalnom basus padus badant, ežias ir ta
kelius paskui žąsis braidant daug svajo
ta.... Mamytė kalba kad užaugus bueia 
daktaras, tėvelis nori kad bučia mokyto
ja, o aš pati pasislėpus trijų spalvų smil
tyne paveikslus dažau — spalvos liejasi 
kaip artistui..^, gal busiu artistė 

Išbėgus iš žalio kaimo fono brukuoto 
miesto daug gatvių ir  gatvelių išėjau... .  
Ar esu ta ką mamytė kalbėjo, tėvelis no
rėjo? Ar radau ko pati jieškojau?... 

Peranksti paveikslus dažiau, pervėlai 
šokėjos batelius pabandžiau, permažai del 
daktaro mokslo gavau. Šeimininkė irgi 
nekokia.. . .  

O, kiek daug tada trokšta del savęs, 
bet šiądien nieko.... Rami, patenkinta 
savim ir viskuo. Kaip keista. Jeigu bu
tų tik vienas kąsnis duonos aš Tau jį ati
davus bučia irgi rami. Aš sau nieko, nie
ko nenoriu. Jeigu šiądien atsiklaupus ko 
meldžiu tai tik del Tavęs. Viskas, viskas 
del Tavęs. Išsižadu draugų, ^ per langą 
mojančią jaunystę veju Aš pasiauko-
ju tik Tau ... 

Per vargus, sielvartus atidarysiu Tau 
visas duris Kur aš nenuėjau Tu mi-
eisi, ko neatsiekiau Tu atsieksi.... 

Tu busi kas aš norėjau buti.... 
Tu mano atvaizdas — mano duktė...! 

Ona Pweetaitl. 

Vanduo Šalčio Gydyme 

Ml N T Y S 

Dr. Logan Clendening rašo: 
Manydami apie gydymą šalčio,, žmo

nės, tame skaičiuje daktarai, linkę many
ti kad reikia naudoti tiktai vaistus, o pra
žiūri nekuriuos pačius naudingiausius gy
dymo budus kurie yra išbandyti. Jis pri
mena vandenį, kokia pagalba 'gydyme ga
lima apturėti iš vandens. 

Gydymąsi vandenio pagalba yra ir 
gėrimas karšto vandens. Tas išrodo vi
sai paprasta, bet išgėrimas karšto vandens 
kartą i valandą duoda tiek naudos nuo 
peršalimo ir galvos skaudėjimo kiek su
naudojimas aspirino. 

Prie fo yra geras pailsis lovoje^ kur 
po karštos maudynės atsigulus ir gerai 
užsiklojus reikia išprakaituoti. Galima 
naudoti kojų mirkinimą su mustarda su
maišytame karštame vandenyje ir kitus 
budus sušildymo kuno iš lauko. Asmuo 
gavęs didelį šaltį, mielai pasiduos tokiam 
gydymui, eis į lovą ir gulės iki atsikratys 
šalčio. Kurie taip .neprisižiuri tie susi
duria su keblumais ir net mirtimi. 

Daktaras primena kad gąsdinimas i& 
šalčio gauti pneumoniją yra perdėtas. Jis 
sako, šaltis "nepavirsta" pneumonija, jei 
kas apserga pneumonija reiškia jis jau 
turėjo tą ligą, tik per klaidą manė jog tai 
tik paprastas šaltis ir užvilko prisižiurėji-
Hią arba gydymąt 

Grožis gludi rite daiktuose kuriuos mes 
matome, bet sieloje kuri padaro juos dva
siniais ir pati atsispindi juose del s$* 
vo pačios džiaugsmo. Taigi, poeto akis 
geria iš prasčiausių daiktų eterinę švie
sybę, kurią jis perlieja į žodžius, žėrinčius 
ir liepsnojančius tarytum pastovios ir pa
tvarios žvaigždės. 

Grožis pripila mus ąviežiomi* minti
mis ir linksmais susijaudinimais; jis keli$ 
į aukštesnius pasaulius ir žada geresnių 
daiktų viziją; jis žadina sfeloje harmoni
jos sąmonę. Jis yra dieviškas šypsnif 
dvasiniame pasaulyje; jis prašo mus tik§* 
ti ir džiaugtis. 

Švietimo mylėtojas pirmučiausia dir
ba sau, kad lavinti ir šviesti pats save. 

Meilė yra gyvybės upė šiame pasau
lyje. 

Meilės saulš išgydo visas širdies žai-
ždas. § , 

Meile yra visų knygų Biblija. 
Mano gyvenimo upė teka ten kur ta-

tneilė puotauja. 
Sentimentas yra vaizduotės poezija. 
Baimė yra tikėjimo stoka. Tikėjimo 

stoka yra nežinė. - -r- . V- . 
Be meilės nebūtų poezijos riei muzi

kos.  ̂ Visas apreikštasis žemės grožis t ė-
ra vien gamtos vedybinė dekoracija. 
, Tiktai tobuloji meilė tepašalina baimę. 

Gyvenimas yra tik mintis. 
Kantrybė yra karti, bet jo® vaisiiM 

saldus. 
Visi daiktai juda orbitoje, nei ir teo

rijos ir religijos. 
Pažinti teibįngą moterį yra platus ap

švietimas. t •„ 
Literatūra private buti pribrendusio 

proto produktas, 
Knygos yra ifiuo&stai degan&os surin-

4ctos išminties lempos. 
Dieviškas principas yra žmogaus gy

venimas. 
^ Harmonija žmoguje yra- tokia graži 

kaip ir muzikoje. * 
Sielvartas yra tiesos takas. ^ 

. Nežinė yra proto naktis.įe mė
nulio ir žvaigždžių. 

Gyvenimas yra siauras slėnis tarp 
šaltų ir nuogų dviejų amžinyteių viršuniij. 

Žmonėms nestinga jiegos; jiems, stin
ga valios. 

V, J* B, 
M*** 

•ŠIOJE šalyje, kaip apskaičiuojama, vienas asmuo 
iš 1,000 serga reumatizmu ir nuo to paeinančiomis li-
gomi 

N E S V A R I U . , . .  
(J.  Aisčio eife) - \ * ^ 

Nesvarbu kad ta kova nelygi * 
Pergalė tikriausia musų bus. 
Eik drąsus, nes musų šventas žygi* 
Musų laisvės žygis įstabus— 
O, Lietuvi, argi tau' krūtinėj 
Neatbunda laisvė ištrokšta? 
Ar pakęsi kad tavo tėvynė 
Taip kančiose liktų apleista? $ $ f - : i 

Pirmutinis Lietuvis Čileje 
i 

Pirmutiniu Lietuvitl, kaip rašo" vie
nas Pietų Amerikos Lietuvių laikraštis, 
Pietų Amerikos vakarų kontinento respu
blikoje Čilėje, dar toliau nuo Argentinos, 
skaitomas Ignas Domeika. Jis gimė Sau
sio 22, 1801 metais, Naugardėlio apskrity
je. 1822 metais jis baigė inžinerijos mok
slą Vilniaus universitete. Paskui sėdėfo 
caro kalėjimuose, iš kur išėjęs gyveno Pa
ryžiuje, o 1838 metais atvyko į Čilę. Ten 
profesoriavo Santiago universitete. Se* 
natvėje Jankėsi Lietuvoje ir sugryžęs į 
Čilš mirė 1889 metais. 

Dar anksčiau Argentinon atvyko Pe
tras Dantantas, kuris admirolo Brown lai
vyne komandavo vieną Argentinos laivą 
ir dalyvavo kovose už Argentinos nepri
klausomybę. Paskui seka inžinierius Cho-
dasevičius, aušrininkas Višteliauskas ir 
ldtl 

•GYVŪNAMS jų diduma! sudarė ne-
atogumus iki to kad didieji gyvūnai pa-
ngva pasaulyje nyksta, ir žmonės išlei

džia įstatymus juos išlaikyti nuo išnaiki
nimo. Mažieji gyvūnai plinta taip smar-t 
kiai kad reikalinga naudoti visokius bu-
$us jų naikinimui, sulaikymui jiį pęrs|¥#i-
Simo ir kenksmingumo žmonijai. , 1 " 

.y 

t 

MIKALDOS 
Karalienės Sabboa 

P R A N AŠ Y S T E S 
Įdomios pranašystes senovės laikų 
.valstybės karalienes Mikaldos. Tų 
lių jau vėl galipia gauti, ir visai pigiai 
prisiuntimu tifc 30c. Galit prisiųsti p 
Sonklpliaf* (Vietiniams po 25c.H 

S A P N I N I N K A S 
Kaina su prisiuntiimi $1.00. - . 

Didelis, gausi*! paveiksluotas Sapainykail' 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvienu 
—— Kiekvienas privalo jį turėti lapną. 
F**™**- \; v-

i Re«c*»<4h-Dirr<ji" 

J* -vLtjy "*'4- • }' hH 

tSUV. VALSTIJOSE normaliai kas 
sunaudojama 500 bilijonų degtukų. 

Susegiojimui tų degtukų ką padaryti pa* 
togiam nešiojimuisi kišeniuje, sunaudoja
ma po 500 tonų jplieno vielų. 
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Vincas Pietaris 

J 
A L G I M A N  

(Tęsinys iš pereito nr») 

% MUGĖ : ' ,1 
' Pirma negu atvažiavo Arminas pra-

f^nko suviršum visa savaitė. Ar tai dė
ka atnešusio vyrui gando, ar tai per ką 
kitą pasklido pasakos apie keisčiausius 
dalykus, esančius Armino atvežamų daik
tų tarpe. Nespėjo dar tas ir į pilį įva
žiuoti kaip pakilo dar akyvesnės kalbos, 
sujudinusios visą gardą ir apielinkę. Ar
minas ir jo sėbrai stengėsi tylėti, tiktai 
skubino trusti apie šėtrų pastatymą. Dvi 
dienas statė vienas šėtras vežimams ir 
stalams. Kada jau buvo paruoštos šėtros, 
pirma tikra žinia kuri pasklido po visą pi
lį ir gardą, buvo žinia apie kalbančias 
paukštes. Kita žinia garsino puikius šar
vus, neperkertamus jokiu kardu ir leng
vus' kaip plunksna. Bobos šnabždėjosi 
apie įvairius vaistus. Jauni gardieeiai 
apie puikias gelumbes 

Ošė, gaudė kalbomis rinkos ir gatvės; 
Visi susijudinę kalbėjo apie gudrų vaizbo-
rių, Arminą; visi laukė mugės pradžios; 
nelaukė, jos tik Nemura, nelaukė ir Da
nyla. Dar apie vieną žmogų čia reiktų 
porą žodžių pasakyti: Vuodega, visados 
smilus, visados vienodai besidžiaugiąs sa
vo išmintimi, dabar vaikščiojo ne tai nu
gąsdintas, ne tai nuliudęs — kitaip sakant 
buvo kaip ir nusiminęs. Tartum ir jis nę-
laukė mugės. 

Pulko tyrai, patėmiję permainą Vuo-
dftgos bude,' šiepė iš jo ir piktai džiaugėsi. 

— Na, dėkui Dievui, ir jam atrado 
kunigaikštis atsakomą darbą, — kalbėjo 
vieni. \ 

— Tegul, bjaurybė, Ir jis pasimokina 
,pG žarijas šokti!! kalbėjo kiti. 

— Negriebs jo velnias, pamatysit kaip 
išiisuks gerai! — pranašavo treti. 

Ilgai laukiama mugė-kermošius paga
liau prasidėjo. Jau iš pat ryto pradėjo 
rinktis į rinką svietas ir iš gardo ir iš 
apielinkių. Užtvino rinka, ir artimos ga
tvės. Mirgėjo, siūbavo minios. Ore oše 
tartum upė sriovi, per akmenis smarkiai 
bėgdama. Arminas tik trynė rankas iš 
džiaugsmo. Jo prekes varžydamiesi vil
ko nuo vežimų, be derybų mokėdami pi
nigus. Antra, pirkikų nemažėjo nei ant 
rytojaus, nei į trečią dieną. Ypač smar
kiai ėjo vaizba toje šėtroje kur buvo nar
vai su kalbančiomis paukštėmis ir kur ru
das pirklys pardavinėjo mažmožius. 
\ — Širdele, dar dieną-antrą tokią, ir 

Rudis galės jau gryžti namon, — kalbėjo 
Arminas į pažystamus, kada būdavo kal
ba užeina apie gerą to meto prekybą. 

Nereikia nei pasakoti jog vieną kal
bančią paukštę Rudis nusiuntė Romanui. 
Tai suprantamas dalykas: pridėti reikia 
jtiktai jog dar vieną pirko pats Rfomanas 

^vienam Lenkų poliui, kad ans jam tar
nautų. 

Visi buvo linksmi, o ypač Arminas. 
:,rX Vienas dalykas tik nepatiko Armi-

aui: perkančių tarpe jis nematė Danylos. 
Kelis sykius jis kvietė jį pas save per pul

ko vyrus, bet pamatęs jog ir tas negelbsti, 
vakare atitrukęs nu6 prekybos,^ nuėjo pats 
pas Danylą. 

— Širdele! — šuktelėjo jisai, kaip tik 
pamatė vaikiną, — visi pas mane eina, vi
si perka, tu tik vienas, tartum užpykęs, 
nenori nei akių parodyti. O aš tavęs vis 
laukiu ir laukiu. Ir dovanos tau paruoš
tos už anuos metus. 0 tavęs kaip nėr, 
taip nėr. 

— Ko aš eisiu, — atsakė Danyla, pa
sveikinęs ir kviesdamas pirklį į vidų. — 
Ištekliaus didelio pirkti nereikalingų man 
pirkinių aš neturiu. 

— Na, tegul nereikalingiems ir netu
ri, bet reikalingiems vis tik rastum. 

— O tiesą sakant, man nieko ir ne
reikia. 

— E! širdele! Tik tam nieko nerei
kia kurį į kapines kemša, — atvertė Ar
minas. — O kol žmogus gyvas tai jam vis 
įai šio, tai to reikia. Aš tau atgabenau, 
širdele, — traukė toliau Arminas, — du 
daiktus, kuriuos, kaip sau nori, o turi nuo 
manęs priimti: šalmą su šarvais ir žirgą. 
Bet, kad tu žinotum, šarvus tokius jog ir 
pats Romanas tau jų užvydės, jeigu tik 
parodysi jam. Juos .gali nešioti ir po dra
bužiais ir nežymu. Ot, eidamas ar joda
mas kur į įtartiną vietą, ar bendrystę, vi
sados užsimeski šiuos šarvus ant savęs, ir 
kada jų dėka užsiliksi gyvas tai atsimink 
jog ir aš gyvas likau tiktai tavo dėka. 
Apie žirgą neturiu ką daug kalbėti. Jis 
truputį tiesa, lyg lepus, bet tokį antrą la
kūną, tavo Šatą išskyrus, nerasi. 

— Dėkui, mielas Armine, — atsakė 
Danyla, — bet man vis tai nereikalingi 
dalykai. . . 

— Kaip tai nereikalingi? — karštai 
atrėmė Arminas. — Kareiviui nereikalin
gi šarvai ir žirgas?! Ar gal manai jog 
per tai bus man kokia skriauda? Ij, šir
dele! Nemanyk taip! Toks pirklys kaip 
aš, iš visako moka išrasti pelną. Aš išra
dau pelną sau iš to jog tu man gyvastį iš
gelbėjai. 

— Na dabar ! Ar gali būti? — užri
ko Danyla nusistebėjęs. 

— E! širdele! Kam ir skustuvas ne
šk uta, o kam ir stiklelio šmotelis anuoja 
barzdą. Buvau aš Kryme, iš ten patekau 
pats tuos kuriuos čia pas jus vadina Po
lo vcais. Na, aš ten ir išsišnekėjau apie 
atsitikimus su manim, kokie ir kur buvo. 
Polovcų khano brolis ėmė labai peikti Ga-
ličo žmones ir visus Gudų kunigaikštijų 
žmones. 

— Žiūrėk, — sakau aš jam, — visokių 
buna žmonių ir Rusų tarpe, nesiginčyk 
taip. O jam to ir reikėjo, jis dar labiau 
ėmė užpuldinėti ant Rusų, ypač ant Gali-

LENKAI iš Londono pa
skelbia kad suvirš 100,000 
Lenkų paleistų \ iš Rusijos 
per Persiją vyksta į Arti
mų Rytų kariautojų eiles. 
Artimuose Rytuose valdo 
Anglai. Tuo budu stodami 
prie Anglų Lenkai gatavai 
gauna gerus 
stą ir rubus. 

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS f: 

h 

Sergt Maj. Richards of Fitchburg, Mass., varto skrynią pi
nigų paimtų iš Japonų pirmame užpuolime Solomon ų Salų. 

#1942 METAIS Amerikos 
geležinkeliai pastate naudoji
mui 63,009 naujų prekinių va
gonų ir 712 naujų lokomoti-
vų. Iš jų 308 gariniai ir 404 
elektriški ir diesel Jokomoti-
vai. 

Palauk, manau aš sau, pamokinsiu 
aŠ tave! ir išpasakojau savo atsitikimus, 
nesakydamas kur kuris buvo. Paskui 
klausiu jo paeiliui: * ar šitas atsitikimas 
galėjo būti Galiče. Kada atėjo eilė apie 
atsitikimą su meška, aš taipgi klausiu jo 
ar galėjo buti tai Galiče. "Ne! girdi, ne
galėjo! Iš kokių nori lažybų kertu — ne

galėjo!" — Gerai, sakau, aš laikau lažy
bas! Na, mudu ir sukirtome. Jisai pa
statė aukso taurę, o aš šarvus su tikru 
damasko kardu. Taurė, broluti, didelė, 
puikaus Graikų darbo. Už ją vieną visas 
kaimenes laukinių žirgų man siūlė pas
kui .... Taurė ta, broluti, jau namie pas 
mane. 

— Ar tai jis ir pasitikėjo tavo žo
džiais, jog tai teisybė ką tu kalbi? — pa
klausė Danyla. — Ak tik niekas pegalėjo 
patvirtinti* 

Kaip niekas? Ugi aš pas Polov-
eus l^adau Dimitrą, kurį Romanas buvo 
jiems pardavęs, tai jis ir patvirtino. * 

Tai. užgirdus Danylą net šiurpas pa
kratė. Jisai pamatė iš to jog Romanas 
ne tik sekioja jo visus žingsnius, bet ir. 
žudo kiekvieną žmogų, Danylai gerą da
rantį, o tuom įtartiną Romanui, žudo pa
slapčia, klastingai. 

Nors tai buvo ir pavojinga, vienok 
Danyla ryžosi paklausti kokiu budu Di-
mitras Polovcams parduotas. . 

— Gerai aš to nežinau, —atsakė lyg 
nusiminęs truputį Arminas, — bet kaip 
man sakė pats Dimitras tai Romano vyrai 
sučiupo jį nakties metu vaikščiojant po pi
lį ir pramanė butin jis šnipinėjąs sveti
miems. Dimitras gi man tikrino jog jis 
nešnipinėjęs, tiktai taip sau ėjęs pasima
tyti su vienu vyru.... O kaip Romanas 
numatė ir kaip man rodosi tai ne kitaip 
kaip šnipinėti turėjo: nei jis su mergomis 
nesusidėdavo, nei su vyrais neturėjo ko
kios ten ypatingos bičiulystės. Bet, ma
tai, jau tai ne mano reikalas kaip ten bu
vo. Jis mane gelbėjo, o aš savo žaru, ra
dęs ji bėdoje, turėjau tuo atsimokėti ir 
jam, na, ir atsimokėjau: išpirkau jį iš Po
lovcų verguvės ir atleidau. Toliau man ne 
galvoje. Girdėjau, jisai norėjęs vėl į Ki
jevą gryžti, bet kur jis dabar ištikro, aš 
to negaliu pasakyti. Šymet gryždamas 
per Polovcų žemę į Galičą, neradau nei 
Dimitro, nei kvapo jo tenai. 

— O Čia pas mus tokius pąskalus pa
leido pulko vyrai, — neiškentė neužmetęs 
Danyla: — pasakoja kad Dimitras iš čia 
pabėgęs. Sakėsi, jį persergėjęs pats Vuo
dega apie pavojų, ir jis bėgęs 

— Širdele, cit, — tarė Arminas, pri
dėdamas pirštą prie lupų, ir garsiai pri
dėjo: — Apie tai aš nieko negirdėjau. 

Tai pasakęs, prisikišęs Danylai prie 
ausies, Arminas pašnabždėjo: 

— Dimitrą apgavo Vuodega: paėmė 
pinigus, žadėdamas neišduoti ir paslėpė 
pas vieną pažystamą apygardoje. O pas
kui išdavė Romanui; bet čia aš gerai ne
žinau, delei ko Romanas pakvietė Polov-
cus paimti Dimitrą, o savo pulkui uždrau
dė ir žinią duoti Polovcams ko jie čia bu
vo ir ką darė. 

Danyla, išgirdęs tai, suprato klastin
gą Vuodegos apsiėjimą, kuris, nuduoda
mas tokiu budu esąs Dimitro draugas, žiu 
rejo ir tikėjosi ar nebus Danyla su juo at
viresnis ir ar neišpasakos jam visas savo 

duos save visai į Romano rankas. 
Dabar jam ir aišku pasidarė kodėl 

nuo jo Čiubą prašalino ir laisviau ėmė lai
kyti. Jis išsitarė prieš Vuodegą jog pa
bėgs jeigu dar ilgai persekios jį Čiubas. 
Na, Vuodega apie visas Danylos kalbas 
ir pranešė Romanui, o tas nusprendė ga
na išmintingai: prašalinti Čiubą ir pada
ryti taip kad Danyla kuoilgiau Galiče gy
ventų ir tuomi butų Romanui naudingas. 

Ir nusprendė Danyla labiau sergėtis 
Vuodegos, dar labiau negu sergėjosi iki 
šiol, o kartu nuduoti jog Vuodegai sekasi 
jį apgauti ir jog jis su juo dabar visai at
viras. 

Šitos mintys šmėkštelėjo per Danylos 
galvą vienoje akimirkoje ir jisai, nepasi
tikėdamas labai ir pačiu Arminu, šypte
lėjo tiktai, nieko neatsakydamas. Tuo 
taxpu Arminas kalbėjo garsiai: 

— Ot, matai, širdele, Dimitras geriau 
su manim apsiėjo, jisai sutiko kad aš jį 
išpirkčiau, ir man dabar ant širdies link
sma, jog aš jam taip pat spėjau gera pa
daryti. O tu nenori nei palukų priimti, 
už tą gerą ką man padarei ir už*kurį iki|,3ar^su: 

siol aš negalėjau tau atsilyginti. O kas' 1G uvo 

man dar skaudžiau tai, jog aš tyčiomis 
tau ir žirgą ir šarvus rinkau ir atvežiau, 
ir tyčiomis liepiau Rudžiui vieną kalban
čią paukštę viršaus pasiimti, nes jeigu 
tau patiks tai kad ištektų....  i 
. Na, apie paukštę aš nesakau nie
ko,^- sutiko ir  Danyla, — paukštė tai 
skriaudos' gal didelės nepadarys, o mane 
ne sykį gal nublaivins ir nužadins. 

— Dėkui, širdele, jog sutinki, bet su-* 
tik priimti ir kitas mano dovanas. 

>—Ei, ką kalbi sveikas!  — sušuko Da
nylą:— žirgo puikesnio per Šatą aš ne
noriu ir nerasiu, jeigu ir norėčiau jieškoti. 

— Na, tai nors šarvus priimk su kal
bančia paukšte. 

— Gerai! tegul bus taip, bet' jau dau
giau dovanų nei šymet nei niekados kad 
man nesiulytum. 

Asminas^ su džiaugsmu nuėmęs nuo 
savo piršto žiedą, padavė Danylos tarnui, 
paliepdamas nueiti ant rinkos ir, paro
džius jo tarnams žiedą, pasakyti jog jį at
siuntė šarvų ir paukštės Danylai. Įsaky
damas tai pridėjo Arminas, ties kuriais 
vežimais reikia jam rodyti žiedą kad grei
čiau gautų ko reikia. 

— Kur paukštės, tą šėtrą žinai? — 
paklausė Arminas ir, gavęs patvirtinantį 
atsakymą, pridėjo pasiuntiniui: 

— Rudžiui parodyk ži&dą, o kalbėk 
su vaikiščių, kuris pas Rudį yra pagalbai, 
nes Rudis nei žodžio dar svetimų kalbų 
nesupranta, dar jis tik pirmą metą va
žiuoja pirkliauti 

Po valandėlei žmonių pulkelis lydėjo 
Danylos tarną, nešanti nuo rinkos paukštę 
narve. Paukštė pyko, šiaušė galvos ir 
kaklo plunksnas ir barėsi: 

— Šalin! Ko lendi! _ 
Barnį vienok šitą suprato tiktai Da

nyla, kiti gi žmonės juokėsi, ypač iš to 
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ŠTAI GERA RODA. N«ku 
-rie Lietuviški laikraščiai tebe 
-leidžia savo zeceriams sauva 
-liauti ir todėl tuose laikraš 
-čiuose nuolat matosi perneša 
-mos žodžių dalys į kitą eilu-
-te be pernešimo ženklo, kas 
erzina skaitytojus. Tą zece-
riai daro pasiteisindami buk ne 
-telpa pernešikas į eilutę. To
kios padėties pataisymui pata 
-riu tų laikraščių redaktorius 
priversti savo zecerius perneši 
-mo ženklelį dėti nors pradžia 
-je kitos eilutės, kaip šiame 
pavyzdyje matote. 

REIKIA pranašauti, Lietu
viški komunistai už ką už ką 
o už Vilnių tai tiarai su Stali
nu susipeš! 

štai bolševiku tilnis 
atvaizdą Vilniaus katedros, SU 

"Senas Vilnius . * « 
Lietuvos T. S. R. Sostine Vil
nius. ..Tai Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
savinamasis miestas. Sako, 
ziai Vilnių jau evakuoja. 

Na o iš Maskvos ateina ži
nios kad Stalinas susitaręs su 
Lenkija sutinka atiduoti Vil
nių Lenkams—Lenkijos Tary
bų Socialistinei Respublikai, 

Ir liks "Lietuvos T. S. E." 
be sostinės! 

Dirvos Vajus 1943 Metams!! 
. J * 

DIRVA NEPABRANGS IR 194} Į\(\ 
tiems kurie paskubės užsimokėti dabar^ lĮlfciVV 

m 

jfųs turit dan g savo draugų ir giminių, iŠraSykitr Jfems Dirmi iiž $2.00, arba pakal-
sbinkit, lai^patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
- Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. 
- Dirva duodama už $2.00 tiems kurie šymet užsimok§« naujai, arba atnaujins. Bei 

caro laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
moko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00. 

Curie dabar prisius $2,00 gaus dovanų paikų, 1943 mefcan|s sieninj kalendorių dovanų, 
kaitytojai prašomi pridėti 10c' Kalendoriaus persiuntime kaštų. Naujiems mes apm 

(ĮdSijit } laišką $2 ir JraSę pilną 
savo adresą, siųskit k. 
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mintis ir užmanymus, o tokiu budu pa- Paukste siausiasi ir kei&tai snapu už 
— piršto griebia jeigu kas per narvo plyšius 

nori erzinti ją. 
Vuodega pasakojo kitiems kaip Kije

vo kunigaikštį girdėjo giriantis iškimšta 
paukšte, jog žiūrint išrodo suvis paukštė, 
kunigaikštis gyręsis del to jog tai buvus 
paukštė be kojų, taip vadinama rojaus 
paukštė, kuri visą savo amžių lakioja ir 
tupi tiktai perėdama vaikus. 

O kaip gi naktį ji miega? — už
klausė vienas vyrų. 

Ugi miejanti ji ore, atsakė Vuo
dega r"— Išskečia, girdi, sparnus, išskėtus, 
girdi, ekrieja sau išpalengva per visą na
ktį, ir miega. 

Žmonės stebėjosi, klausydami Vuode
gos pasakos, galvas kraipė ir antgalo pa
klausė Armino, delko jis tokių paukščių 
neatveža. 

— Širdele, 4-.- atverti Arminas, —t ne 
inano darbas paukštes vežioti. Ir šitas 
kalbančias paukštes tai ne aš atvežiau, tik 
Rudis. Girdėjau, ir jis tokią vieną rojaus 
paukšt;^ gabeno, bet ta kelionėje, bevežant 
nustipo. Jų besama labai lepių. 

(m 

apmokam). 

SOCIALISTŲ Naujos Gady
nes senos gadynės' korespon
dentas vadina 2,000 Smetonos 
prakalbų pasiklausyti atėjusių 
Philadelphijos Lietuvių "demo
kratinės Amerikos glušais". 

Dėkui, Jonai, Philadelphijofl 
Lietuviai tave pavadins dideliu 
"Jurgiu". 

DRAUGAS Kamarotas San
daroje daro istorinę pastabą. 
Sako, Sandariečiai turi žirg-
vaikį, o DirvieČiai — Asilą* 

žirgvaikis reiškia kumetes 
vaiką, nes žirgas vaikų turėti 
Begali. O Asilu tenka tik pa
sididžiuoti, nes jis Amerikos 
Demokratų partijos emblema. 
Demokratų gi partija, papras
tai, Įveda gerų reformų Ame
rikos gyvenime. Todėl, Asi
las eina pažangos keliu, o ku
melės vaikai — tegul patys 
pasako kur jie ***»* ? 

MUSŲ bolševikai Lietuvos 
likimą jau išsprendė: sako, 
"Kas mums ta tėvynė, ar ji 
duonos duoda? Tegul ją Mas
kva valdo!" 

Tas mums primena poeto 
Rimvyčio eilėrašti: 
žirge! nebe josim, ja« gana, 
Nes krūtinė burtų kupina. 
Juk čia rojus, saulė ir dainai 

Į ATBULĄ gadynę einančia! 
Naujai Gadynei Prezidento A. 
Smetonos klausimas esąs "aiš
kus": jį išsprendžia paklaus
dama du kitu klausimu: ar mes 
demokratai ir ar norime Lie
tuvos po karo laisvos, demo
kratinės santvarkos ? 

Šiur, mes demokratai ir no
rime demokratinės santvarkos, 
bet demokratija demokratijai 
nelygi. Tik į žodžius žiūrėda
mas, Naujos Gadynės atbulai 
einąs redaktorius gali atsidur
ti Maskvoje,v kur gyvena "de
mokratiškiausios" konstituąi* 
jos pasaulyje meistras. 

DIRVA 
^6820 Superior Avenue 4 Cleveland, Ohio 
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•AFRIKOJ, per pastarus 14 
Imetų laike sausrų išstipo nuo 
stokos žolės ir vandens 13,278*-
000 avių, ; "t "* ^4 
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Aleknų 30 Metų Vedy
binio Gyvenimo 

Sukaktuves 
Sekmadieni, Sausio 31, Jo

nas ir Josefina Aleknai, nuo 
1880 E. 86th St., apvaikščiojo 
savo 30 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Savo na
muose sukvietė savo artimus 
draugus ir gimines, ir pokilis 
buvo tikrai draugiškas, prisi
minimai ir kalbos sieke į pra
eiti 30 metų atgal, kada visi 
buvo jauni; tie prisiminimai 
apie senus laikus paliečia žmo
gaus jausmus ir sukelia tam 
tikrą smagumą žinant kad tie 
ilgi metai suliejo senus drau
gus i ką tai ko nei auksu nei 
dideliais turtais negali nupir
kti. 

Poni Aleknienė patiekė ska
nią vakarienę, kuri rodos visai 
neturėjo karo nedateklių žy

mių, nors dabar karo laikas. 
Pats p. Alekna nuolat svetelius 
gausiai vaišino. , 

Po vakarienės, atsibuvo lin
ksmas programas, Alekna su 
savo vienatine dukrele, Flo'-
rence, padainavo malonių Lie
tuviškų liaudies dainų, prie jų 
priesidėjo ir visi svečiai. P. 
P. Muliolis pasiėmė vakaro pro-
gramo vedimą ir svečiai buvo 
paprašomi ką nors pasakyti ir 
pareikšti linkėjimus celebran
tams. Jie gavo daug linkėji
mų laiškais, kuriuos toasmas-
teris perskaitė. Taipgi buvo 
apdovanoti puikiomis dovano
mis nuo savo daugelio draugų. 

Jonas Alekna visą savo lai
ką priklauso prie tautinių ir 
kulturinių organizacijų ir pa
gelbsti įvairiuose veikimuose. 
Su dukteria Florence jiedu la
bai dažnai per eilę pastarų me
tų palinksmino viešus vakarė
lius savo dainomis. 

Linkėtina Aleknams geros 
sveikatos ir daug laimės atei
tyje. Svečias. 

MES DUODAM IR ISKEIČIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's 
Basement 

Perkelta - -
Iš Musų Viršutinio Avalų Departmento 

Buvę po 4 .98 iki 8-75 

Avalai 
Visų Garsių Išdarbių 
Visų Aukščių Kulnais 
įvairių Kombinacijų 2 

Ineina ir 500 Porų Musų 3.97 iki 6.00 
Novelty ir Arch Shoes 

• Gatviniai Styliai 
• Parėdiniai Styliai 

• šiaip Styliai 
• Sport Styliai 

Avalai visokiam reikalui—už dalį tikros vertės! Pirkit dvi ar 
tris poras už mažiau negu paprastai reikėtų mokėti už vieną po 
rą šių žymių isšdirbysčių avalų. Nepilnos miero» nuo 4 iki 10 
mergaitėms ir moterims. Yra visokių pločių, 

EKSTRA SPECIAL! 
Buvę po 4.98 iki 13.95 Išeiginiai Avalai 
Sidabruoti arba Auksuoti Kid—Balti Satins. 
Visokių aukščių kulnai, taipgi ir wedgies. Ne
pilnas kiekis mierų 4 iki 9 šiame rankiuje. 
Siaurų ir vidutiniu pločių mergaitėms ir mo
terims. Tik 300 porų iki jų išteksim! 

Telefono Užsakymų Nepriimama. Mainymų Nebus 
The May Co. Basement 

Nauja Maliava Kuri šturmu Užkariauja šalį! 

Kem-Tone Maliavos 
2.98 

Maliavojimui Sienų, Lubų . 
Popierų! 

GALIONAS 
98c KVORTA. 

Ir ant Sieninių 

JĮe vargo ir didelio darbo! Ši nuostabi maliava už
dengia visokios rūšies sienų pavirsi, taipgi ir sieni
nę popierą, vienu tepimu. Reikia tiktai atskiesti 
vandeniu — vieno tepimo užtenka — sudžiusta vie
nos valandos laiku ir neturi priklių maliavos kvap
snių. Gaunama devyniose gražiose spalvose ir bal
tos spalvos. 

Telefono Užsakymai Priimami, šaukit CH. 3000 
V The M«y Co. Basement 

VIĘT1NIĄMS 

Clevelandiečiai, dar ga
lit išsirašyti sau Dirvą 
visam metui tik už $2.00. 
Dirva yra vienatinis, iš
tikimas jusų laikraštis— 
skaitykit, remkit ją. s 

D i r v o s  A d m i n i s t r a c i j a  
atdara vakarais iki 8 v. 

i (• 

M I R I M A I  
MARĖ MAčIUTIENfe 

Marė Mačiutienė, 54 metų, 
nuo 7713 Lockyear ave., mirė 
Sausio 28. Palaidota Vasario 
2, Kalvarijos kapinėse, pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje Liko vyras, Jurgis, 
viena® sunus, kariuomenėje — 
Corp. George, ir viena duktė, 
Mrs. Mary Paluckas. 

30 Prašalino iš Darbų 
Armijos viršininkai prašali

no iš karo dirbtuvių Clevelan-
de, šiaurinėj Ohio ir Indiana 
valstijoj 30 darbininkų, kurie 
susekta kalba ir kitaip rodė 
prijautimą priešams. Jie tuo 
pripažinti kenksmingais. 

šioje šalies dalyje daroma 
pirštų nuospaudos 500,000 ka
ro darbuose dirbančių darbi
ninkų. Iš tų nuospaudų bus 
sekama ar nėra kurie kaip ki
taip kada pirmiau buvę nusi
žengėliais ar priešų agentais. 

•CLEVELANDE pradėjo 
plisti darbininkų streikai, ku- jg 
rių išvengimui. Mayoras Frank • 
J. Lausche buvo sušaukęs dar
bininkų ir darbdavių komiteto 
posėdį. 

HIPPODROME 

"Casablanca" 
Casablanca, tas miestas kuriame 

atsibuvo svarbių jvykių ir kur Su
vienytų Valstijų jiegos išlipo šiau
rės Afrikoje, atvaizduojama įdomia 
filmą kuri pradedama rodyti Hip
podrome Theatre, ketvirtadieni, Va
sario 4. 

šiame veikale vadovaujamą rolę 
vaidina Humphrey Bogart. Prie jo 
moterišką rolę vaidina Ingrid Berg
man. Dalykas dedasi pavasarį 1940 
metais ir apima įvykius Paryžiuje, 
po to persikelia į Casablanca. Su 
jais vaidina žymus artistai Claude 
Rains, Conrad Veidt, Peter Lorre ir 
Sydney Greenstreet bei daugybė ki
tų. Vaizduoja Prancuzus. 

"ICE-CAP ADES 
OF 1943" 

The "Ice-Capades of 1943", pats 
įžymiausias muzikalis vaidinimas 
ant ledo kokis kada buvo perstaty
tas praeityje, žymet sugryžta Cle-
velandan dar su daugiau Įdomybių 
ir su gražuolėmis. šis perstaty
mas bus Clevelande visą savaitę, 
Cleveland Arenoj, nuo Vasario 14 
iki 21, su popietiniais perstatymais 
abu sekmadieniu. 

Kompanija susideda iš 110 paty
rusių, gabių čiuožikų, apima 28 pa
skirus aktus, turi 50 gražuolių pa
nelių čiuožikių ir 24 vyrus čiuoži-
nėtojus. 

Veikalo dalyviai dėvi puikiausius 
kostiumus ir scenos išrėdymas la
bai nepaprastas. Dalyvauja neku-
rie garsus ledo perstatytojai atsi
žymėję visame pasaulyje ir buvę 
čiuožinėjimo čampionai. 

Tikietus galit gauti pirkti kreip
damiesi i Arena, 3700 Euclid ave., 
po $2.20, $1.85, $1.35. Bus ir po 
85c, su įskaitytais taksais. 

ADDISON SQUARE 
M A R K E T  
Geros Rūšies Maistas 

Telefonas EN 8122 
Aprūpiname valgomais dalykai* 

Vestuves ir Pokilim 
J,' Krzys, Manager^ 

7400 $>de Park Ave. 

•—'Ir **'.• t- -•% 
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25 mėty Sukakties Minėjimas 
PIRMU KARTU KALBĖS KAIP MAYORAS 

Sekm. Vasario 14 
Dienos Programas Sekantis: 

Kalbas sakys 

Prezidentas A. Smetona 
Mayoras Frank J. Lausche 

Hypatija Yčiene (Šliupaite) 

Pijus J. Žiuris 

Dr. S. T. Tamošaitį 

Ona Mihelichiene, 

Jonas T. DeRighter, 
s 

K. S. Karpįu# — Program© Vedėjas 

Muzikalę dalį atliks 

VIOLET CYPAS - SOPRANO 

PETRAS IR ALVINA LUIZAI 

Lietuvių Saleje 
6835 Superior Ave. Cleveland 

Pradžia — 2:00 vai. po pietų 

Mayor Frank J. Lausche 
Clevelaitdo Mayoras Frank J. Lausche pirmą kartą' 
kalbės Lietuvių salėj kaip miesto Mayoras, Lietuvių 
reikšmingoje šventėje. 

DAINUOS VASARIO 14 

o 

A 

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI 
iki, 

Violet Cvpas 
jauna, vilu pamėgta dainininkė, dainuos Lietu

vos Nepriklausomybės 25 metų sukakties paminė
jimo sekmadieni, Vasario 14. 

Rakandų Valymas 
RUGS ir CARPETS VALYMAS 
Chemical arba Shampoo $2.00 
Mes išimam, pataisom, remode-

liuojam, vėl sudedam atgal. 
DAVENPOTR ir KĖDĖ 
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50 

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Ave. 
CEdar 0208 RA. 8815 

WINE SHOPPE 
VYNAI, ŠAMPANAS, 

Importuoti ir Vietiniai 

VERMOUTHS, GINGER ALI/ 
ALUS ir MAIŠYMAI 

10204 Superior Avenue 
GArf. 8353 W. H. Trench, Prop. 

Cleveland (52) 
I —1 

' AKINIAI 4 

galima gauti pagĮ 
D-RĄ MATULAITĮ m 

(Lait) 
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHtO 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) ' 

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

Eašykit: 
pIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior av«, 
• Cleveland, Oh 

* 4" 4** ' 

| DEIiliA 0. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

ves 

I APDENGKIT RAKANDUS 
1 Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 
s neper vėlu t Dykai apskaičiavimas. 5 metu irarantiia 

2 šmotij Setas — $35.00 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 

j Telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. RA. 1569 jiiiiiaiHiiiiiiaaiHiMiMiuiaiMiiiai 
IfaaiHIIHHIMIIXHUIIIillltlUIMIHIIiaiMIHIItlllllll 

•i»iiiaaaMiaii»aa(ii»aauiiiaaifiaiiiaiaaiiaiHaaiail|l|,tlla •>*«aiiM|iUIIIH|| 

P. J. KEBSIS 
809 Society for Sayings Bldg. 
Of ISO TELEFONAS: MAin 1773. f w 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iSpildy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane teieYonu arba asmemffekl. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SU 
VAŽIAVIMO REZULTATAI IR 

r ĮSPŪDŽIAI 

Laimėjo Medalį t-. 

• V 

L 

b 

i 
« 

Sausio ^-S' d^ jvtko dviejų i ganizaeiJSli&s Ir ' nėra ženklo 
naujai susitvėrusių organizaci-1 kad butų rūpinamasi jas didin
gų — Amerikos Lietuvių Tar 

lybos ir Lietuvių Tautinės Ta
pybos • suvažiavimas New 
^Įforkę, -|p iš jų posėdžių re
zultatai jau yrą skefbiami pū
lių spaudoje. 

Skaitant nutarimus ir re
zultatus iš tų dviejų organiza
cijų posėdžių, nėra ko daug pa
sidžiaugti ; taip pat ir įspū
džiai ir pasielgimai visų tų su-
tažiavį^M* ątfctovų y?$ Juokin
gi. 

f q j 
Kas tikrai buvo kalbama ir 

^varstoma tuose poseaziuose 
gal nėra rašoma smulkmeniš
kai spaudoje, o iš svarbiausių 
Jų nutarimų kokie paskelbta 
SĮiusų laikraščiuose, aišku kad 
$e nutarimai mažą įtekmę tu-
J6s į Amerikos ir kitų šalių di
plomatus, o dar mažesnę į vi
sus Amerikiečius Lietuvius tas 
Simučio (katalikų vado) su 
Grigaičiu (socialistu) po posė
džių PASIBUČIAVIMAS. 

Tiesa, tame suvažiavime da
lyvavo kai kurios gabiausios 
Jjietuvių spėkos ir talentas, su 
persvara iš katalikų pusės. 

Tame suvažiavime , dalyvavo 
tik maža grupė Lietuvių inte
ligentų ir buris neatstovaujan
čių visų Amerikos Lietuvių ir 
didesnių musų organizacijų. 

ALT, ir LTT yra mažos or-

ti ir platinti po visas dideles ir 
mažas Lietuvių kolotiijas, ku
rių skyriai butų steigiami po 
visas valstijas ir miestus. Gal 
jiems nėra žinoma kad tarp 
didumos Amerikos Lietuvių 
ALT ir LTT yra nežinomos ar
ba žinoma tik jų alfabetiškos 
raidės, bet ne organizacijų tik
slai tarp tų kurie mažiau skai
to bet daug prisideda aukomis. 

fSALTIMORIS LIETUVIŲ ŽINIOS 

Lieut. Col. Elliott Roosevelt, 
Prezidento Roosevelto sunus, 

Man jų abiejų tikslas yra ži- karo aviacijos tarnyboje, apdo
vanotas medaliu už pavojin
gus ^ atliktus fotografavimus 
priešų pusėje Šiaurės Afrikoj.-

nomas ir vertingas visuomenės 
paramos, ir yra gerai kad tū
li musų inteligentai rūpinasi 
Lietuvos ateitim dabar, kada 
yra pats ląikas dirbti atkovo
jimui Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, 

Suprantama kad suvienytos 
jiegos dabar yra reikalingiau
sia tarp visų Lietuvių: inteli
gentų ir paprastų visuomenės 
ir tautos darbininkų, kurie taip 
yra reikalingi dabar. 

Sprendžiant iš suvažiavimo 
aprašymų yra aišku kad tiktai 
grupelė, bet ne daug kokių ži
nomų organizacijų atstovų su
sirinko svarstyti Lietuvos at
eiti- Vienas iš jų nutarimų 
buvo tai dalyvavusių tulų re
daktorių sutarimas vienas an
trą už krutinės netampyti per 
savo laikraščio špaltas, o pats 
svarbiausias ^rezultatas" viso 
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"Mama sako kad Mrs. McDougall gavo•dvynukus. 
Na tai tikrai tas pagyvins visą kaimynystę! O 
štai vėl! Sesuo baigė savo klesą su aukštais at-
sižymėjimais . . ^ Tėvas gi mokina Pirmos Pagal
bos Kursus. Tikrai, šie laiškai iš namų yra pil
ni įdomumo!" 

Taip, tai tokios rūšies laiškų i| namu jusų sunal 
ir dukterys musų Armijoje ir Laivyne laukia — 
pralinksminančių, įdomių, smagjįį. apie li
kusiuosius namuose. 

Taigi, šį vakarą — ir kiekvieną vakarą — para
šykit po laišką savo vaikams ir mergaitėms tar
naujančioms 'Ginkluotose jiegose. Pridėkit ir pa-
veikslukų, iškarpų iš laikraščių, visjęo kas juos 
pagyvins ir praju6kins. 

Matysit kad daug lengviau rašyti tokius laiškus 
' jeigu turėsit gerą šviesą — Sight-Saving šviesą 

iŠ Sight-Saving Lempos. 

Pamatykit Sight-Saviog Lempas pas savo par
davėją—puikios Jeippos kurios duoda pakanka-
mai, išplestg, patogią šviesą rašymui, skaitymui-
siuvimtii ir kitokiam artimam darbui. Pasirinkit 
sau lempą ilsi dar yra gąunjs pasirinkimą*. 

suvažiavimo įvyko, po suvažia
vimo — tai pasibučiavimas ka
taliko šimučio su socialistu 
Grigaičiu, kurie betgi praslin
kus tūlam laikui nepajiegs sa
vo "meilės" palaikyti per savo 
dienraščius. 

Per savo spaudą tie musų 
"didvyriai" džiaugiasi kad li
kosi pastatyta vieno veiksmo 
komedija titulu "Pasibučiavi
mas". Ta komedija neatpirks 
musų tautos nepriklausomybės 
be didesnio susivienijimo visų 
Lietuvių. Tą net ir p. Gaba-
liauskas gerai supranta ir sa
vo laikraštyje* rašo: "Pavienio 
Amerikos Lietuvio pastanga 
šioje srityje mažai ką pagel
bės". Toliau jis pareiškia: 
"Amerikos Lietuviai turi jau 
sukurę vieningą savo centrą— 
Amerikos Lietuvių Tarybą..." 

Visuomenė jaučia kad p. 
Gabaliauskas rašo slaptingai, 
nes iš tos Tarybos darbų jau 
yra aišku kad tik grupelė balt-
rankių nori buti visa organiza
cija ir nusipirkti Lietuvos lai-

Am^iilanso^tCaštai Su-
*u Kaupu 

-— t-:-v , 

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Tarybos vajus nupirkimui 
am. Baud. Kryžiui ambulanso 
eina sėkmingai prie pabaigos. 
Nors dar iki Vasario 16-tos yra 
pora savaičių, vajus jau pasie
kė ne tik reikalingu sumą, bet 
$1,600 jau viršino su kaupu; 
perviršis bus panaudotas su
pirkimui kitų reikmenų suriš
tu su Raud. Kryžium. 

Stambesnes aukas dav§: po 
$100, draugijos kaip tai L. D, 
K. Kęstučio, L. D. K. Mindau
go, L. A. A. Klubas įR* Lietu
vių rubsiuvių UĄiia. .Vienas 
stambus biznierius, valgomų 
daiktų parduotuvės savininkas 
J. Smalenskas, aukavo $200. 
Dainos Draugija ir L. M. P. 
Klubas po $50. SLA. 64 kp. 
— $30. Lietuvių šv.< Alfonso 
par. $25. Kun. Dr. L. Mende-
lis ir Kun. A. Bubinskas po $5. 

Lietuvių Salės Bendrovė au
kavo |50. Tas sudarė sumą 
$765. * 

Likušfią sumą sukėlė veiklie
ji Tarybos nariai kurie pasi
šventusiai tam reikalui dirbo, 
kolektavo kur tik jiems proga 
buvo, kaip tai rubsiuvyklose 
ir po namus. 

Nors prie to prakilnaus dar
bo prisidėjo visos draugijos ir 
pavieniai, tačiau komunistinės 
draugijos, kurių regis yra trys, 
niekuo neprisidėjo. Mat, jos 
labai užimtos "matuškos" Ru
sijos reikalais. 

Nors komunistinės draugi
jos ir neprisidėjo prie sukėli
mo pinigų to ambulanso pirki
mui, jos tą darbą ignoravo, ta
čiau B. L. D. Tarybos naifių 
tarpe, kaip šiuos žodžius ra
šančiam teko girdėti, atsirado svės atgavimo garbę už Lietu

vių darbininkų dolariukus, ku- tokių minkštaširdžių, ir dar 
rie niekad -neatsisako aukoti tautinėm plunksnoj pasipuo-
savo mylimos tėvvnes nepri
klausomybei. ~ 

Jei Amerikos Lietuviu Taryba 
susidėtų iš visų srovių ir savo 
skyrius turėtų visose Lietuvių 
kolonijose, tada ji galėtų skai
tytis visų Amerikos Lietuvių 
organizacija, suvienytomis jie-
gomis dirbanti už Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės at
gavimą. Bendra organizacfja 
tikrai butų reikšminga šiame 
kritiškame momente siekimui 
musų tautos tikslo, negu kelių 
baltarankių ponelių, kelių re
lių redaktorių ir tulų kunigų 
grupė — nes tai toli ne tūks
tančių J^erikos Lietuvių at
stovybė. v Saulės Brolis. 

J)irva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau* 
iras: platinkit ia tarp savu. 

šusių kurie buvo užsigeidę pa
kviesti i Tarybą ir komunisti
nę skokią ten "literaturką", kad 
ir ją papuosus tautinėm plunk
snom. B. L. D. Taryba gyvuo
ja jau virš 20 metų, prie jos; 
komunistai ne tik nematė rei
kalo prisidėti, bet ją visuomet 
niekino, fašistavo, na o dabar 
kas ten užsigeidė juos kviesti 
į tarybą, ir kviesti^tada kai jau 
ambulanso vajus pasiekė pačią 
viršūnę. Reiškia, kokio ten 
minkštaširdžio norėta atiduo
ti garbė ir komunistams už jų 
neprikištus tam darbui nagus. 

Gaila kad atsiranda tokiu 
minkštaširdžių be politinės 
nuovokos, kurie nemoka at
skirti savo tautos neprietelius 
dirbančius musų tarpe išdavi
mui savo'tautos ir valstybės i 
kruvinų pavergėjų nagus. 

f ' 
LIETUVIŲ MOTfttąf PTLIS-

TIŠKO KLUBO PARENGI
MAS 

ftfofe netaip jau skaitlingoje 
Lietuvių kolonijoje nėra kjfcos 
tokios draugijos kuri galėtų 
susilyginti veikime su L. M. 
P. Klubu, šios veiklios pilie
tės kaip kokios bitutės dirba-
trusiasi ne tik vasarą bet ir 
per ištisą metą, neturėdamos 
jokių atostogų. Kas tik pra
šo jų talkos jos niekuomet ne
atsisako : jos visuomet pade
da surengti balius, vakarienes 
ir kitokius parengimus. Jos 
visuomet buna šeimininkes, pa
tarnautojos ir nuoseklios iš-
anksto įžangos tikietų platin
tojos. žodžiu, tai visur esan
čios ir viską veikiančios, užtai 
jos ir savuose parengimuose 
visuomet turi gražios publikos 
ir pasidaro sau gražaus pelno, 
kuri irgi nelaiko paslėpusios 
kad supelėtų, bet aukoja viso
kiems svarbesniems tautos ir 
kulturos reikalams. Jos yra 
nemažą plytą pridėję prie Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete. Jos prisidėjo su 
auka ir prie Clevelando Lietu
vių Darželio. Jos aukojo $50 
pirkimui dabar Am. Raudona
jam Kryžiui ambulanso ir dar 
padarė vieną sėkmingą paren
gimą, Sausio 24 d. Parengi
mas pavyko gerai ir musų vei
klios pilietės savo sumanumu 
liždirbo $100 ir visą šimtinukę 
paaukojo į ambulanso fondą, 
tokiu budu savo stambia auka 
pralenkdamos visas kitas drau
gijas. 

Daugiausia pasidarbavo ši
tam vakarui: Ona Lukas, Klu
bo finansų sekretorė, Julė Ras
tenienė, Marijona Milunaitiefiė, 
Tesa Matuliauskienė, Marijona 
Yurkšaitė, Amilija Pužaitienė, 
Vera Mikušauskienė ir. kiti. 

P. P. Jaraą. 

K I B I R K Š T Y S  
Ra&o Titnagą*, r . 

Bambiniai nori to iždo likučiu 
' ($300) padalinti į tris dalis 
[(Lietuvai neskiria nieko); Gfi-

^ gaitiniai nesutinka, už tai Biro? 
ba Laisvės nr. 301, Gruodžio 

NESENAI Vienyb€# red ak- 24, 1942, 
torius J. Tysliava, savo Dabar, teismu. .' Jf 
trumpai prisiminė apie reikalą Ar nebus tas pats ir su k$t-
Dirvai ir Naujienoms "baigti talikais kuomet jų giminysti® 
t u o s  n e m a l o n i u s  g i n č u s ' ,  k a i  p a n č i a i  s u t r u k s  t . '  ^  
šiuo metu taip reikalingas b^n- , 
dras darbas Lietuvos nepri- PRIEŠ KIEK MIKO 
klausomybei atgauti. ^nis "virtuozas" puošė kacap£ 

. . .  s i s a k y k i t  n u o  p u o l i m o  i r  n i # ~  
Rodos tas priminimas jbuvo kjnimo Lietuvos Prezidentą Jk* 

tiiku ir vietoj, tik reikėjo juo Smetona ir «I1 inn stmrmčiilfc Smetoną ir su juo stovinčiu* 
tautininkus, tik tada bus pa>-

Lietuviu bendrą darbą, kuomet j dabar su katalikais, ir p 
I n s  n * * ™ . - * ! - ™  v a d i n ?  " A m e r i k o s  L i e t u v i  

•PANAMA respublika pt*ks 
iš Su v. Valstijų už $350,000 
ūkiams dirbti mašinų, kurios 
sutaupo darbo jiegas. 

jos neapsieina nekandžiojusios 
kitų srovių veikėjų. 

Dabar gal ir p. Tysliava per
sitikrino kad su akiplėšą N-
nom. susikalbėti negalintį*. 

KEISTA kad tūla musų taip 
vadinama tautiškoji ̂  spauda 
(vardų neminėsiu) besąlygi
niai kiša savo galvą Į Grigai-
čio-Januškio-šimučio diktatori
šką paliaubų varžą, kuris New 
Yorke katalikiškai - socialistiš-
kais pasibučiavimais buvo su
pintas. 

Jeigu ta taip vadinama tau* 
tiškojl spauda butų visu šim
tu nuošimčių tautiška, kuriai 
rūpėtų tauta ir kartu tautos 
tėvynė Lietuva, jos sąlyga ba* 
tų buvus ta: * .1: 

Jeigu jus norite nuoširdžių 
paliaubų tai jųs pirmiausia at-
juosę per kelis metus: šauk$ 
"kongresus", kvietė draugijas 
dėtis prie jų, rinko aukas, kir
šino ir demoralizavo Lietuvių 
visuomenę, iki pagaliau tarpu 
save jie susipeš#* fcstipimargiai 
už kaulą. 

Jie turėjo ir savo iždą, iš 
kurio finansavo socialistini-ko-
rnunistiną veikimą Lietuvoj ir 
rengė dirvą Paleckiniam ko
munizmui. 

šiądien jie wk to "bendifc, 
fronto" iždo likučius pjaujasi. 

1 
pasinaudoti. Bet kur tau. 

Naujienos tuoj atsiliepė il- liaubos ir bendras veikimda 
gu piktu pamokslu Tysliavai, tautai ir valstybei Lietuvai, ir 
nepraeidamos tuo savo piktu žydės vienybė tarpe musų. 
nusistatymu neįkandus ir Lie- • 
tuvos Prezidentą Smetoną. , RIEs KELIS »*ETu$ so» 

Na ir dar tas Šlamštelis Nwl^8"8^ 8U tomnnlgteis W-
jienos bando kalbėti apie visu lf ar® bendrą frontą •, tilip, 

% 
Kongresą^ Atsteigimui Demo? 
kratijes Lietuvoje". Tikrenjr* 
bėje tai buvo žygis sukėlimai 
Lietuvoje revoliucijos ir pagrib* 
bimui valdžios į socialistų ir 
komunistų nagus. 

Jie tam tikslui dirbo išsi-
nes Laisvės puslapius savo at
vaizdais ir rašė džiaugsmo ti
radas kad Lietuva tapo "Tn-
rybų Sąjungos nariu", reiškia 
Rusijos pavergta, šiądien tas 
pats "virtuozas" jau puošis 
Vienybės puslapius savo atvai
zdais. / 

Kur jis bus dar u§ keiių 
mėnesių fai vargu ir "virtuo
zas" pats žino. 

Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kartą 
Iris kartus už $1.0# 

StfrolkiĮs skelbimai 'Dfrrerje./ 
kaip tai namų pardavimas, iŠ-r 
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajieš-
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. 

"Dirvai" išsirašyti nereffrfa 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva'* 

lankys jus ištisą pusn<etį. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytono 

1302 Lamar St. Dayton. Qi. 
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ąĮ 
į: Pažinkit Sight-Saving Lempai 

iš šių Ypatybių 
; (Ąį) 100-200-300 watt šviesos le|9-
f'v - ' putSs daugumoj grindų mtt'* 
,» į-, . .geliuose; 150-watt mažuose 

į,grindų modeliuose ir stali
niuose modeliuose. 

s (B Reflektorius ir skirstymo bliudelis da
vimui nežėrinčios ir tiesiogines hei 

7- netiesioginės šviesos. 
(C) platus gaubstuvas su baltu pamušalu.' 

3 (D) illuminating Engineering Society uš-
gyrimo ženklas." 

* — 

T H E  Ę l E C T R I C A į  I , E A Q U g  P F  C L E V E L A N D  

S I G H T  E l A'l S f L i  r » S T  \C H I. 

K 

- ŽMONIJOS ISTORIJA 
010 pusi. didumo knyga — kaina $2.0$ 
jStai didžiausia knyga kokią tik galit tik|» 
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais ai
dimo viršeliais, populiariška lengva kaUša 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tjg-

•Kėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos* ir tt. Rasit apraš)''ta joje kaip .žmp-
^nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-ištoil-
nių laiku, per visus amžius iki musų dienįf, 
kokios buvo didžioj įr galingos ̂ /tautos 
jų valdovai. 

"*piwpp 

ŠTAI ŽAVIJANTi ISTORINĖ APYSAKA! 

'3/ i . i t  
Siųskit laiške $2.00 su savo/adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 61u puslapių 
didumo fcm,Qnijos Istoriją^ \ 

- -f. ; ^ t 

j Reikalaukit "Dirvoje" 
Superior Aveniu Cleveland, 

ywvsv. 

A LP 
K. S. KARPIAUS 

ISTORINį 
APYSAKA 

Paveiksluota 
didelė 

i knyga 
288 puslaph} 

• 

KAINA 
TIK $1.50 

(Su prisiuntimu) 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS 

$2.00 
(Su prisiuntimu) 

f#* 
ALPIS, mažaa. 

~ vaikas, patentai 
kryžiuočiams. 

Javagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateini 
proga išlaisv i||| 
DLK. Kęstuty 

ŠTAI KOKIA f A APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: "Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą 'ALPIS' ir norim: pareikš
ti didelf pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip 'ALPIS' yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs. 

"Apysaka 'ALPIS, . Kęstučio laisvinta* 

aiSVIMS 
*•% 

' * t y ' Į 

t 

f % 1 

h .• 

. sf 

D I R V A  

jas', yra jo geriausio patyrimo ir literatfe^o 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALPI', pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonę* api« 
literatūrą gerai nusimano.'* 

$i apysaka ir jums tikrai patika. 
' p -

6820 Superior Avenue; ^ Cleveland, Ohi* 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIME 
VASARIO 14 BUS ŽYMIŲ ASMENŲ 
Programas Atsibus Lietuvių Salėje 2 vai. p. p. 

(Žiūrėkit 6;-tą puslapi) 

Am. Lithuanian War 
Activity Komiteto 

Žinios 

Nors vakaras kada /šis komi
tetas laikė savo pastarą mėne
sinį susirinkimą buvo viena iš 
šalčiausių, gan skaitlingai su
sirinko narių ir daug naudingų 
tarimų buvo apspręsta. 

1943 veikimo programfls bus 
didelis, su Įvairiais parengi
mais. Iš pirmutinių šio meto 
parengimų bus "Bulvinių Bly
nų" vakarienė, kortavimas ir 
bunco. Nėra kalbos, mes visi 
žinom kad nerasi nei vieno Lie
tuvio kuris nemėgtų bulvinius 
blynus, taigi atsiminkit tą v.n-
karą. 

Vakaras atsibus šeštadieni, 
Vasario 13, Lietuvių salėje. 

Visi Lietuviai iš arti ir toli 
užkviečiami pribūti su geru 
apetitu blynams, kurių bus vi
siems ivalias. Ateikite patys 
ir ętsiveskit kaimyną ir drau-
ga. J. K. Venslovas. 

Namų Savininkams 
Lietuviu namų savininkų su

sirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare/ Vasario 10, 
Lietuvių saleje, pradžia 7:30 
vai. 

Namų savininkai, rūpinkitės 
savo reikalais, J.ilyvaukit šia
me susirinkime, bus svarbių 
pranešimų. Taipgi bus aiški
nama kaip padaryti pomirti
nį palikimą savo turto, kad po 
visko šeimos nariams nesusi
darytu nesmagumų ir išlaidų. 

Valdyba. 

PLĖŠT K \I NURAUSTI 

Pereitą rudenį plėšikai apvo
gė Lietuvių banką. Jie buvo 
susekti ir pagaliau pripažinti. 
Pasirodė, abu negrai, 20 ir 21 
metų vyrukai, šiomis dieno
mis jie nuteisti po 20 metų 
kalėti. 

Parsiduoda Namas 
Parsiduoda namas. 6f> ir Wade 

Park a ve., kaina prieinama, ran
dasi Lietuviu kolonijoje, prie krau
tuvių ir kitu patogumu. Kreipkitės 
platesniu žinių LO (>868. (8j 

REIKALINGA MOTERIS 
Gera, teisinga moteris, prie na

mu, pagelbėt vienam žmogui. 19 
mailių nuo Clevelando, prie Bus li
nijos. Pragyvenimas geras, mokes
tis nedidele, išėjimo kiek nori. 
Ra.yti STANLEY LUKASSUS 

North Olmsted, Ohio 

Aleko Banio 25 Metų 
Paminėjimo Pokilis 

Alėko Banio 25 metų darba-
vimasi Lietuvių tautos labui 
atžymėta didele vakariene Lie
tuvių salėje, šeštadienio vaka
re, Sausio 30. Dalyvavo apie 
pusantro šimto svečių. Vaka
rienė atsibuvo viršutinėje sa
lėje. Jos pabaigoje išpildyta 
programas. Kalbą pasakė pats 
A. Banys, perstatydamas to-

i liau programą vesti J. Bendi-
ką. Biznierių Sajevičių maža
metė dukrelė atliko porą daly
kų, viena iš jų deklamacija 
eilių apie Lietuvą, kita, varg
šės Lietuvaitės skundas prie 
kryžiaus. 

Kalbas ir lifikėjimufi Baniui 
sakė K. S. Karpius, J. Sajevi-
čius, Dr. S. Tamošaitis-ir Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona. 
Pono Prezidento kalba buvo 
taikyta tokiems veikėjams ku
rie būdami paprastais darbo 
žmenėmis nudirba daug dides
nius darbus negu tie kurie lyg 
tuščios bačko* barška neliau-
jamai. Pabaigoje ir poni Sme-. 
tonienė tarė keletą žodžių, pri
mindama visiems rūpintis Lie
tuvos šelpimu ir savo žmonių 
gelbėjimu. j 

Programo pradžioje, pats A. 
Banys už uždangos atvaidino 
Lietuvos knygnešį ir jo slaps
tymąsi girioje. 

Svečiai. linksminosi iki vėlu
mai ir linkėdami Alekui Ba
iliui geros laimės darbuotis to
liau, išsiskirstė. 

Tos vakarienės pelną A. Ba
nys, kartu su savo auka ir ki
tų jam priduotomis aukomis 
Įteiks Lietuva reikalams Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjime Vasario 14 dieną, Lie
tuviu salėje. 

Kur Galima Pasimokyt 
Pilietybės Reikale 

l Lietuviams patogios mokyklos ku
riose atsibun6 pilietybės pamokos yra 
sekančios: • 
>k Collinwood High, East 152 St., prie 
St. Clair, pirmadienio ir. trečiadie
nio vakarais, tarp 7—9 vai. 

East High, 1380 E. 82 st., antra
dieniais ir ketvirtadieniais, tarp 7 
ir 9 vai. 

Glenville High, Parkwood Drive 
ir Everton Ave., pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais, 7 iki 9 vai. 

John Adams High, E. 116 St. ir 
Corlett ave., pirmadienio ir trečia
dienio vakarais. 

Doan School, 1350 E. 105 Street, 
antradienio ir ketvirtadienio popie
čiais, 1:15 iki 3:15 vai. 

Y.M.C.A., E. 18th St. įr Prospect 
ave., ketvirtadieniais tarp 2:30 ir 
4:£0 po pietų. 

Kurie nori šiaip informacijų ir 
apie pilietybės mokyklas gali krei
ptis į Citizens' Bureau, Marshall 
BIdg.. telefonas CHerry 3796. 

Runa pamokos skaityti ir rašyti 
Angličkai, Amerikos demokratijos 
pamokos, ir ko ši šalis tikisi iš sa
vo piliečių. 

r£Ml Youth'sr^Forum N 

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

BALT5C COUNTRIES' RESISTANCE 

Pasuks Laiką Atgal 
Su visokiais trukdymais ir 

gaišavimais, Ohio valstijos le-
gislaturoje einama prie panai
kinimo pagreitinto laiko, kuris 
Ohio valstijai nereikalingas. 

Netrukus gal bus praleista, 
laikrodžių atsukimo bilius ir 
gubernatorius ji pasirašys. 

Bet ir čia susidaro trukdy
mų, paveizdan, po padarymo Įs
tatymu, jis gali tik už 90 die
nų pradėti veikti. 

Gubernatorius Bricker patie
kė seimeliui $336,000,000 biud
žetą sekantiems dviem metam. 
Tai yra 13 milijonų dolarių di
desnis negu buvo pereitus du 
metus. 

• OHIO valstijoje, Karo Pro
dukcijos taryba Įsakė apie 300 
dirbtuvių kurios naudoja sky
stą kurą ir jo sunaudoja labai 
daug, pakeisti į anglinį kurą. 
Pirmiau tik namų savininkai 
kurie vartojo aliejų^,apšildymui 
buvo raginama įtaisyti anglim 
kurinamus pečius, dabar; ias 
paliečia ir dirbtuves. 

©11 UŽMUŠTA. Per Sausio 
mėnesį Clevelande, trafiko ne
laimėse užmušta 11 asmenų. 
Pernai Sausio mėnesi užmuštų 
trafike buvo 13. 

KALBĖS TOLISCHUS 

Otto D. Tolischus, Klaipė
dietis Lietuvis, Amerikos laik
raščių korespondentas, kalbės 
penktadienį Cleveland Cham
ber of Commerce. Jis dabar 
sugryžęs iš Japonijos laiko po 
Ameriką paskaitas. Iš Berlino 
išvytas 1940 metais, jis prieš 
Japonų užpuolimą Amerikos 
buvo nuvykęs į Japoniją, ten 
buvo suimtas ir žiauriai kan
kinamas iki išliuosuotas. 

Vasario 26, Clevelande kal
kės kitas žymus koresponden
tas, Leland Stowe. Jam pra
kalbas rengia Women's City 
Club. Jisai nesenai gryžo iš 
Rusijos. Leland Stowe yra 
vedęs Lietuvaitę Bernotaitę iš 
Worcester, Mass. 

(THE TIMES—London, . 
December 8, 1942) 

r. * r./-. -A 

A copy ^lf thėAtlantie Chatter 
in the Lithuanian language has 
just • reached Stockholm, together 
with trustworthy direct informa
tion that the charter has been 
translated into the Baltic languages 
secretly and it being widely circula
ted in German-occupied Estonia, 
Latvia, and Lithuania, and in the 
neighboring parts of occupied Rus
sia and Poland. 

The spirit>-of resistance in the 
Baltic SStates has found its greatest 
expression in Lithuania, largely 
because Lithuania is the country 
where the German policy of reset
tlement is most advanced. Not on
ly are Germans being brought back 
whom Hitler withdrew from the 
Baltic States in 1937 and 1940, but 
there are also Germans from Bes
sarabia, Rumania and elsewhere, 
including the bombed parts of 
Western Germany. Many of the 
former Baltic -Germans are consi
dered unworthy to be pioneers in 
the borderlands of Greater Ger
many and are not allowed to l*e-
turn. 

Thousands* of Lithuanians also 
fled to Germany before and during 
the war with Russia, but these 
are not allowed to return unless 
they solemnly declare in writing 
that they will renounce all claims 
to property they formerly owned 
in Lithuania;. German settlers re
ceive the richest lands; these are 
allotted not only from what the 
German State has already acquired 
by various crooked means, but in
clude also good farms obtained by 
the simple process of evicting the 
Lithuanian owners, though they 
and their ancestors may have held 
the farms for ages and never left 
the country. 

.Underground organizations are 
active, particularly the so-called 
League for the Liberation of Lith
uania, which, by the means of sec
retly printed periodicals and leaf
lets, ir propagating the ideals of 
the Atlantic Charter and advising 
active resistance to eviction, "even 
if resistance means the letting of 
blood". This advice is often fol
lowed, and in consequence blood-
shedding is frequent. 

Brownshirted bullies, somewhat 
akin to Quisling's hiredmen, are re
ported to have already murdered 
over 1000 Lithuanians without any 
form of triaL Out of this nation 
of an estimated population of three 
million something like 100,000 have 
been deported" to- Germany, mostly 
as labourers.* ~ 

THE PERISCOPE 
v By ŠARŪNU 

THE FOREIGN AFFAIRS quar
terly for January notes these con
ditions in Ukraine and Ostland 
(Lithuania, Latvia,, . Estpnia. and 
White Russia): s * 

"The pattern may be described 
like this: at the bottom, the mil
lions of native serfs, toiling 17 
hours a day to produce the goods; 
over them, as nominal farm-owners 
or managers of collectives, a picked 
layer of Dutch, Flemish, Danish and 
other 'racially kindred' overseers; 
on top of all, the German* Gaulei
ters and Commissars with their 
bureaucracy of unter-Fuehrers of 
all grades, collecting taxes, divi
dends and graft". 

Such a "New Order'*, in the na
ture of things, cannot endure. The 
Lithuanians, the Latvians, the Es
tonians and the Slavs are helping 
to destroy it in every ^pragr thew 
can. N /•'" • 

#// 

IT IS LITTLE KNOWN that the 
first of the five peace points the 
Pope gave to the world on Christ
mas Eve in 19S9 was: "A funda
mental postulate in any just and 
honorable peace is an assurance for 
all nations, great or small, power
ful or weak, of their right to life 
and independence". 

This reminds us of the statement' 
issued by Acting Secretary of State 
Sumner Welles, after Soviet Rus
sia occupied Lithuania, by force: 
"The American people are likewise 
opposed to any form of interven
tion on the part of one state, how
ever powerful, in the domestic con
cerns of any other stfvereign state, 
however weak". 

The Lithuanians are still await
ing word from Moscow as to 
whether she subscribes to these 
principles of Christian civilization 
and is willing jto apply them to 
Lithuania. By the way, these 
principles are also found inscribed 
in the Atlantic Charter. 

J /## 

THE POLES were more lucky 
than Lithuanians. Soviet Russia 
occupied their country just as it 
occupied Lithuania, but after Hit
ler doublecrossed Stalin and attack
ed him, the Poles signed an agree
ment with Russia by which they 
liberated their war prisoners and 
received permission to send relief 
shipments x to their civilians. A 
r^ws item from Iran states that 
the last 100,000 Polish soldiers have 
arrived there and are being equip
ped with British clothing and food. 
The Russian® hgve supplied some 
weapons. 

KEEP LIBERTY 

A L I V E  

WAR 
BONDS1) 
Now.' 

Honor Man 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

Pirkit ir Pirkit — 
U. S. WAR BONDS 

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 2-RAS WAR FUND VAJUS 
SUKĖLIMUI $125,000,000 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti} 

pravažiuojanti Lietuviai. 
* 1 

Helen Urbšaitis Helen Dubbai 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkelė šiltesne" 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas. 

As for Lithuanians, Moscow is 
still adamant in its refusal to per
mit American Lithuanians to send 
relief supplies through , the Red 
Cross to Lithuanians in Siberia. 
This  refusal  is  in  sharp contrast  to  
the generosity of the American 
people who subscribed by more 
than 50 per cent the goal set by 
Russian War Relief early in 1942. 
This organization only wanted six 
million dollars. The American 
people gave it $9,342,204 (up to 
December 31, 1942). The Lithua
nians do not expect a penny of this 
amount to reach the Lithuanians-, 
in Siberia or elsewhere in Soviet 
Russia. 

it r 

ADMIRAL William H. Standley, 
United States Ambassador to Rus
sia, arrived in Moscow after a 
three month's absence for consul
tation in Washington on closer war 
collaboration between the United, 
States and the Soviet Union. Lith-

j uanians would be glad to know 
whether the problem of restoring 
political freedom to the Baltic Sta
tes was discussed. 

### 

THE WELL KNOWN English 
Socialist, G. D. H. Cole, in his la
test book, "Europe, Russia, and the 
Future", is very pessimistic about 
the future of small states. He 
says: "Small states cannot, under, 
the conditions of the present time, 
be really independent". 

That is the opinion of Mr. Cole, 
but it is not the considered opinion 
of the small states like Denmark, 
Sweden or Lithuania. 

##/ 

THE BALTIC COMMITTEE for 
Studies and Cooperation was favor
ably commented on in the January 
issue of New Europe and World 
Reconstruction. In the past, this 
publication tended to favor the 
"strategic" aims of Russia in the 
Baltic States. Let's hope it will 
from now on support the princip
les of the Atlantic Charter without 
any reservation. 

The formation of the Baltic C©ftt-
mittees has been mentioned in this 
column. It was organized in New 
York by Lithuanian, Latvian a nfl 
Estonian organizations. The Lith
uanian members is the Lithuanian 
National Council, organized toy •••.'re
fugees from Lithuania. 

/// 

WATERBURY, Conn., Lithuan
ians set up a special Committee re
presenting 16 societies to arrange 
the celebration of the 25th anni
versary of the declaration of Lith
uania's independence. The Com
mittee decided to purchase 20 copies 
of "The Economic Reconstruction 
of Lithuania" (written by the com
mercial attache to the Consulate 
General of Lithuania at New York, 
A. Simutis), and distribute the 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St. Clair Ave. 
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai 
Atdara iki 2:30 naktį. 
Kazys Leimonas, Sav. 

C. H. KELLSTADT 
^Trumpu laiku prasidės antras 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus War 
Fund vajus visoje šalyje. Tai bus 
Kovo mėnesj, kuris apims ii* Cle-
velandą, ir vyrai, moterys ir vai
kai Saukiami -Į šią didelę mielAšir-
dystčs talką, padėti ekstra pastan
gas užtikrinimui pasekmių tų ;-u-
virš 15,000 savai.:,-ui, kurie vajaus 
metu darbuosis. 

Charles H. Kellstadt yra Didžio-
i Jo Cleve'ando Red Cross War Fund 
pirminūjkas, Jo padėjėjas jpę&sktfs 

P. L. ELDEIfc 
tas Frederick L. Elder, ir Matthew 
J. Fleming bus iždininkas.' 

Visoje žalyje nustatyta surink
ti American Red Cross War Fund 
viso $125,000,000. 

Clevelando skyriui nustatyta su
rinkti $1,780,000, iš kurių $1.330,-
000 eis Nacionalei Organizacijai, o 
skyriui savo jurisdikcijoje reikalin
giems darbams likk $450,000. «, 

1042 metais vietinis skyrius Su
rinko $1,300,000. Šių metų kvota 
yra į& did®#aę aegu 

11 J. FLEMING 
pernai. 

Aukų rinkimas eis per korpora
cijas, namus, dirbtuves ir plačioje 
apielinkėje. 

Iš viso Nacionaiio Raudonojo Kry
žiaus surinktų pinigų 65 nuošim
čiai eis Amerikos ginkluotų jiegų 
patarnavimui. 

Raudonasis Kryžius šelpia reika
lingas paramos kareivių šeimas :'r 
atlieka kitus patarnavimus surištus 
su visoks kitomis jo paprastomis 
pareigomis^ ^ 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

SERVE - SELF KRAUTUVĘ 
Geriausių valgių jusų stalui. Kainos pigios. 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinttti, 

Dapsim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
, Krautuvės pavadinimas 

STJINXK 
854 

iBD 

EAS1 
FOOD MARKET 

ST 185TH STREI 

Honor Man D. Alexander Kellogg 
is congratulated by Undersecretary 
of War Robert P. Patterson at the 
graduotion of the West Point class 
of 1943. The class was graduated 
4 months ahead of regular scheduto 
to make room for the new three-
year course Which is starting at 
the academy; 

copies to the Senators and Cong
ressmen of Connecticut, and local' 
city officials. The Lithuanian com
mittee of Nashua, N. H.t intends 
to do the same with 10 copies of 
this book. 

/// 

AT THE SILVER JUBILEE cel
ebration of Lithuania's indepen
dence, in Chicago, ' President ot 
Lithuania A. Smetona will deliver 
the main speech. At anothed Lith
uanian gathering the president of 
Norwegian parliament, Mr. Ham-
bro, will speak. _____ 

INCOME TAX 
Blankos Išpildomos 
MULIOLIS OFISE 
6606 Superior Ave. 

Atdara iki 8 vakarais. 
— i * ^ 

GEROS ANGLIES 
šaukit 

GArfield 2021 
Komer Wood & Coal Co. 

1409 E. 92nd Stre«$ 

JONAS G. 
POSTER 

L i e t u v i s  

J} amų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšie* 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

SWEATERXAI 
$3.95 

Dviejų svalvų, susegamų stilii| 
ir visokių spalvų kombinacijų. 
Tai nauji ir kitokesni. 

SKRYBĖLĖS. 
$3.95 ir $5.00 

Gerai žinomų išdirbysčių kaip 
tai Kingsley, Barclay ir Fair
fax, Visokių spalvų ir pavida
lų bei brylių didumo. 

KAKLARAIŠČIAI 
65c 2 už $1.25 

Kaklaraiščiai kokius mėgs vigį-
vyrai. Gražių stilių ir spalvtj. 
Didelis pasirinkimas. ' / 
f} Y If Al GREEN STAMPS 
IS 1 IY/%1 galit jgkeisti 

Vyrams 
ŽIEMOS RŪBAI 

Pirkite* Dabar — , . 
' Sutaupysit! ' 

PIRŠTINĖS 
$1.95 ir $2.50 

Didelis pasirinkimas šiltų ir bo 
pamušalo pirštinių. Užsimau-
naaios ir susegamos, ivaj^į^ 

spalvų. -.j' % 

MARŠKINIAI Ę 
$1.95 ir $2.50 

Pasirinkimas iš daugybės spal
vų ir gražių marginių. Taipgi 

KAKLINIAI 
$1.50 ir $2.00 

-Jftttfflers yra visada mėglaiha 
dovana. Gi*ažųs balti rayon ir 
puikus vilnoniai. 

su kožnu pirkiniu. 
savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave 
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Atdara Valumii 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

