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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasiams Reika
lavimai po $2 Kelti 

Mokestis Stiprėja 
_____ ^ 

^ Angliakasių unijos pre
zidento Lewis reikalavimas 
mokėti po $2 dienai dau
giau algų 450,000 minkštos 
anglies kasėjams gali pri
vesti prie atkaklaus susi
kirtimo. Valdžia deda pa
stangas sulaikyti algų kė
limą, čia gi padaroma to-
kis reikalavimas, kuris ro
do visai nesitaikymą val
džios karo meto planams. 

Angliakasių unijos su
tartis su kasyklų operato
riais baigiasi . Kovo 31. 

1941 meti] pabaigoje bu-
tik 59 dirbtuvės šioje 

šalyje, gaminančios lėktu-
vtis. Dabar jų jau randa-
fll viri 100. 

* i,r 
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Richmond, Cal. % Išti
ktis sprogimui dM)tuvėje, 
užmušta keturios moterys 
^ ncnas vyras. -A 

-Philadelphia, Pa:— Nu
skendo upėje traukiamas 
laivas, su juo dingo 5 dar
bininkai. Jų lavonai įįeš-
komi Delaware upėje, 

NORI SUVARŽYT IR 
ALGU KĖLIMO REI 

KALAVIMUS 

Daugiau kasyklų it an
gliakasių pradeda susitar
ti dirbti 6 dienas savaitė
je, pagreitinimui anglies 
produkcijos. Sutartys pa
liečia West Virginia, Ken
tucky, Tennessee ir. Virgi
nia valstijose tam ^ tikras 
sritis. ^ s . . 

;• n .. ..t m 
& užmušta. 1 Shullsburg, 

Wis. — Vienoje iš didžiau
sių Wisconsin valstijos ka
syklų nelaimių šios savai
tės pradžioje užmušta 8 
darbininkai. Užgriuvo iš
syk du darbininku, ir juos 
vykusieji gelbėt kiti šeši 
darbininkai įgriuvo į tune
lį ir jie buvo užgriuti. 

Federalės valdžios Įstai
gos plečiamos labyn ir la
byn ir sakoma iki šių me
tų Liepos 1 dienos valdiš
kose įstaigose bus paimta 
tarnautojų dar tiek daug 
kad pasieks 3,1500,000 skai
čių. Dabartiniu laiku jų 
,esama 2,750,000. 

1940 metų Birželio mėne
sį visose federalės valdžios 
įstaigose dirbo 1,014,117 
l&mdytinių. f " • 
; Canton, Ohio. — Timken 
poller Bearing Co. paskel
bė priimsianti į darbį ak
lus vyrus ir moteris kurie 
yra darbo amžiaus, paves
dami jiems tam tikrus dar
bus dirbti. \ \ -

Amerika gal pradės nau
doti ūkių darbams nelais
vėn paimtus priešų vyrus, 
fios vasaros darbymetėje. 
į! Prie to/ valdžia ruošiasi 
©adaryti talką ūkio pro
duktų nurinkimui iš mies-
tų gyventojų* 't* 

Washington, Vas. 9. —-
Prez. Roosevelt, rūpinda
masis sustiprinti naminio 
fronto karo liniją, paskel
bė įvedimą visoje šalyje 
karo darbo savaitės iš 48 
valandų mažiausia. Reiš
kia, tose šalies dalyse kur 
tas patvarkymas skirtas, 
darbininkai privalės dirbti 
48 valandas savaitėje, ne
mažiau. Dirbti galės sy-
lyg išgalės iv daugiau, bet 
bendrai karo metu darbo 
savaitė bus 48 valandos, 
vietoje dabar nustatvtu 40 
valandų. 

Už darbą virš 40 valan
dų bus mokama brangiau, 
bet ir tai ne visais atvejais. 

Prezidentas kartu parei
škė jog valdžia nusistato 
ir prieš tolesnį algų didi
nimą. 

Pradžioje tas 48 valan
dų savaitės patvarkymas 
nustatytas tik tam tikroms 
šalies sritims, tačiau tuoj 
jis apims ir 
prasiples visur. 

Praplėtimas darbo savai
tės' iki 48 valandų neįvyks 
staiga, ims dvi ar tris sa-, 
vaites, kaip žinovai sako. 

Šis žygis, sakoma, yra 
tai karo meto darbo jiegų 
kontroliavimas, kurs toliau 
bus praplėsta ant darbi
ninkų plačiau. 

Prezidentui siūloma su
teikti pilna galė tvarkyti 
šalies darbo jiegas taip kad 
vyrai ir moterys galėtų 
sulyg reikalo buti skirsto
mi į karo reikmenų dirbtu
ves ir ūkio darbus parupi-
nimui šaliai maisto. 

1,200 isgelbejo, Evans-
ville, 111. — Kilo gaisras 
bepročių ligoninėje, kurio
je užlaikoma 1,200 vyrų 
ir moterų. Jie spėta išves
ti, bet kiti buvo basi ir ma
žai kuo apsivilkę 

Sumušė Japonus 

JAPONAI PABĖGO 
IŠ GUADALCANAL 

SALOS 

Iš Australijos praneša 
kad Amerikos jiegos galu
tinai paėmė Guadalcanal 
salą, Pacifike, Solomonų 
salų grupėje. Japonai iš 
ten pasitraukė, pabėgdami 
kiek jų dar buvo likę. Nuo 
šios salos bus pradėta Ja
ponus stiHmti atgal iš kitų 
salų toje eilėje, kur jie įsi
veržę. Tų salų paliuosavi-
mas iš Japonų nagų reiš
kia didesnę apsaugą Aus
tralijai ir laisvą kelią Ame
rikos transportams į. Aus
traliją ir Indiją. ; 

Pereitą savaitęrV Ameri
kos bomberiai tų salų van-
denuose sunaikina & Japo
nų karo laivus. * . ž; 

Apskaičiuojama kid Ja
ponai Pacifiko salų karia
vime prarado 90,000 savo 
vyrų, 200 laivų ir pražudė 
apie 2000 lėktuvų. 

Alijantų veikimas prieS 
Japonus pietiniame Pacifi
ke didinamas ir plečiamai 

•a&r '''' * • 

BRITAI UŽĖMĖ VI
SĄ LYBIJĄ , 

BKtų aštuntoji armija 
vėl panaujino savo žygia
vimą ir mušimą bėgančių 
į Tunisiją ašies likučių, po 
užėmimo Tripolio, su kuo 
pabaigta užkariavimas Ci-
rinaikos, Lybijos ir Tripo-
litanijos. 

Britų jiegos inėjo kelias-
dešimts mylių į Tunisiją. 

Yra numatyta bėgančių 
RommePio jiegų užpuoli
mas bendromis Amerikos, 
Britų ir Prancūzų kariuo
menėmis ir orlaivynu. 

Sako, Rommel rengia at
sispirti prie Mareth lini
jos, Tunisijoje, kuri paruo
šta Tunisijoje veikiančiųjų 
Italų ir Vokiečių. 

Alijantai skelbia numušę 
jau apie 500 priešų lėktu
vų Afrikos karo laikotar
piu nuo pereito Lapkričio. 

BATU LEIS PIRKTI 3 
PORAS METAMS 

Vasario 7 paįskelbta val
džios suvaržymas pardavi
mui vyrams ir moterims 
dėvėjamų avalų: nustaty
ta per metą vienam asme
niui parduoti tik tris po
ras. Jei vieni tos šeimos 
nariai nesunešios už jų ku
ponus galės pirktis batus 
tie kurie savo greičiau su
plėšys. r 

NORI APRIBOT* AR
MIJOS SKAIČIŲ 

; i 
Kongrese pradėjo rupin-! 

tis sulaikyti Amerikas ar- j 
mijos augimą, kad apsiri- j 
botų 9 milijonų vyrų skai
čium. Yra galimybės iš
auginti armiją iki 11,200,-
000, kas, sak% butų per
daug. I 

Casablanca, Kur Roosevelt-Churchill T arėsi 

RUSAI APSUPA 
JCHARKOVĄ 

Maj. Gen. Alexander Patch, 
kuriam pavesta vadovybė ka
riavime prieš Japonus Guadal
canal saloje, Solomonų grupėj 

Raudonoji armija pradė
jo apsupti svarbų miestą 
Kharkovą, žygiuodami to
lyn paskui stumiamus Vo
kiečius. Tame žygyje už
ėmė jau Čugujevą ir Vol-
čanską, netolimais Khar-
kovo. 

Iš svarbesnių miestų at
imtų iš Vokiečių šiomis 
dienomis paėmė Kurską ir 
Belgorodą. 

Rostovo fronte naziai 
sudarė atkaklų pasiprieši 
nimą, bet raudonieji sako 
veržiasi pirmyn, * 

Kursko paėmimą Rusai 
skaito svarbiausiu laimėji
mu po Stalingrado atgyni-
mo. Kurską Vokiečiai pa
ėmė Lapk. 11, 1941 metais. 

Rostovo srityje išrodo 
Rusai vėl apsups didelę na-

VOKIEČIAI ATA-
KAVO ANGLIJĄ 

Vofcięei*! naujo* 
rūšies - lėkCa^aiŠ užpuolė 
Angliją, numesdami bom
bų ant 20 miestų ir mieste
lių, padarydami įvairių di
delių ir mažų nuostolių. 

Tuo pačiu laiku Britų 
lėktuvai sprogdino geležin
kelių centrą Caen, Prancū
zijoj. 

Vas. # d. Britų' lakūnai 
užpuolė Kopenhageno, Da
nijos, laivų statybos įren
gimus ir Lorient submari-
nų darbų punktą Prancū
zijoje, 

Vokiečiai pakėlė Prancu-
cijai Vokiečių okupacinių 
kariuomenių išlaikymo ka
štus nua 300 iki 500 milijo
nų frankų mėnesiui. • 

Rusijoje, spėjama, Vo
kiečiai nuo pereitos vasa
ros neteko dviejų milijonų 
savo vyrų, užmuštais, su
žeistais ir paimtais nelais
vėn. 

i. .i —— 

Suomių karo vadovybė 
praneša apie nuskandinimą 
85 Rusų laivų Suomių už
lajos vandenuose. Suomių 
laivų nežuvę nei vieno tuo 
visu laiku. 

Vaizdas Casablancoj. Prancūzų Morokkoj, kur buvo suruoš
ta Amerikos ir Prancūzų kareivių paradas Prezidentui Roose-
veltui ir Premjerui Churchill laike jų dešimties dienų konferen
cijos tame mieste. 

CHICAGIEČIŲ VARDU PERKAMA 
BOMBERIS LITUANICA' 
Vesatjo Iškilmingas Banketas 

* \ 

,1b. 

v. /s. 
f 

.• f-Y-i i. imn 
Iš ten Japonai, kaip praneša, zių armiją, kai|> padarė 
paskutinės žinios, jau išmušti.[prie Stalingrado, ' 

-t.-.}'-- >•- > <rv • ti"  ̂ , .*! - m' ^ & 'į 
r ""i&įr'; Jt *4 •y( «i, f į. \ & 

*,. v 

• ' t - -s, * + ' " ' * 

0.fr •.  ̂ \-s sr. p v 
'• ^3- -r. 

MUSSOLINI pašalino iš 
užsienio reikalų ministeri
jos savo žentą Ciano ir tas 
pareigas pildys pats. 

Ciano paskirtai atstovu 
į Vatikaną. 

ANGLIJOJE tam tikra 
spaudos dalis pakartotinai 
rėkia kad butų tuoj atida
ryta Vokiečiams antros 
frontas iš vakarų, Pran
cūzijoje. ~ i 

Churchill, gryždamas iš 
Turkijos, buvo sustojęs ap
žiūrėti B/itų armijos . už
imtą Tripoli. Gryžęs Lon
donan, jis ruošia praneši
mą apie visą dalykų eigą. 

Dviejų bomberię nukri
timo nelaimėse South Ca
rolina valstijoj Vas. 6 d. 
užsimušė\ 14 kareivių^-

... , • — 
Chicago* Lietuviai pareikš 

savo protestą prieš naziŲ oku
paciją jų tėvynės su sunkiuo
ju bomberiu, kuris nuperka
mas už- dalį milijono dolarių 
War Bonds, kaip pranešė per 
Margučio radio programą Nor
man B. Collins, valstijos admi
nistratorius iš Illinois war sa
vings štabo. 

Ponas Collins klau
sytojams kad tas lėktuvas bus 
pavadintas "Lituanica", vardu 
to lėktuvo kuriuo 10 metų at
gal du Amerikiečiai Lietuviai 
iš Chicagos, Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas, skrido į Lie
tuvą. Kaip žinoma, jiedu už
simušė nukrisdami netoli Lie
tuvos. 

Vasario 16 dieną Blackstone 
Hotel, rengiama banketas ku
riuo bus užbaigta bonų vajus 
ir atžymėta Lietuvos Respub
likos Diena. Antanas Olis yra 
to vajaus direktorius. 

Pažymėdamas kad Chicago, 
su apie 100,000 Lietuvių, da
bar yra didžiausias "Lietuviš
kas" miestas pasaulyje, ponas 
Collins savo radio kalboje pa-
sakė: 

"Visur: jęa Lietuvių kilmės 
žmonės parodėt savo puikų lai
psnį sumanumo, gabumo ir pi-
lietybingumo kuris laimi jums 
pagarbą ir pasigerėjimą iš ki
tų žmonių to miesto kuriame 
jųs gyvenate 

"Chicagos Lietuvių pastan
gos sukelti milijoną dolarių ka
ro bonų atkreipė mano dėmesį. 
Tai yra vajus kuris parodo 
vieningumą kokis egzistuoja 
šioje šalyje tarp -ateivių kil-

. i 
mės žmonių. Jųs susituoki t 
bendrai parduoti milijono do
larių vertės karo bonų pirm 
Vasario 16-tos tikslu paminėti 
25 metų sukaktį Lietuvos iš
silaisvinimo. 

"Amerikos Lietuviai tikrai 
iki šiol jau parodė rėksmingą 
savo pilietybę. Jusų sunai 
tarnauja armijoje ir laivyne 
ir oro jiegose. Jusų dukterys, 
kaip ir kitos jusų Amerikietės 
seserys, dalyvauja Įvairiuose 
karo darbuose. Jųs patys, sa
vo kooperavimu su valdžia fi
nansavimui karo dirbat taip 
kaip pridera dirbti; ir ypatin
gai šiuo vajum kurį surengėt 
tokiu sumanumu ir pilnumu, 

jųs, aš sakau, suteikiat la
bai gražų pavyzdį kaip puikiai, 
kaip reikšmingai žmonės užpa
kalyje liniją taipgi gali ka
riauti." 

Ponas Collins dalyvaus ban
kete Vasario 16, kuriame da
lyvaus Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona. Kaipo sim
bolį to milžiniško bomiberio 
kurį Lietuvių vajaus pinigais 
pirks, ponas Collins bankete 
Įteiks mažą modelį, ir ant jo 
bus užrašas "Lituanica". 

Pono Collins pranešimai ir 
žinios apie bonų vajaus eigą 
padaromi per Margučio Lietu
vių radio programą iš Stoties 
WHFC. / 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugi*. 
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Anglijoj komunistai siū
losi susijungti su darbo 
partija. Matyt gavo naują 
įsakymą iš Maskvos. ? 

Vokiečiai skelbia išdirbę 
naują nepaprastai gerą ka
rišką lėktuvą, kurie bus 
tnaudojami "ypatingiems 
tikslams' Tais lėktuvais sa
ko paimsią viršenybę , ant 
priešu , Į 

y į*-t 1 

nansiniai gyvuoja. Ji yra pir
miau davus Amerikos Raudo
najam Kryžiui $1,000, dabar 
vėl paskyrė $100. Kita šimti
nė duota Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Lietuvos Atstovui p. 
Balučiui į Londoną pasiųsta 
$50 ir pabandyta pasiųsti $30 
Lietuvių tremtiniams Sibire. 
Jei pinigai tiksliai nueis, Dr-
ja pagyvins šelpimo darbą. 
Draugijos pirmininku išrinkta 
A. Kriaučialis. Šią Draugiją 
remia išimtinai Bostono apie-
linkės Lietuviai (pe katalikų ir 
bolševikų). Jos įkūrimas ir 
gyvavimas rodo gyvą ir svei
ką musų liaudies ir eilinių vei-
ktjų politinę iniciatyvą, -

AMERIKOS Lietuviai tin* 
karnai minės simbolihgą Vasa
rio 16-tą. Spaudoje matyti 
kad Vasario 14-tą rengiama še- f 

ši dideli minėjimai, Vasario 
15-tą vienas, Vasario"' 16-tą— 
keturi, Vasario 21-mą — ke
turi; Vasario 28-tą —- vienas 
(Montreale, Kanadoj). Tą die*. 
ną minint, Amerikos Lietu- • 
viams kalbės: Lietuvos Prezi
dentas Smetona, Lietuvos ML-
nisteris Washingtone, Pulk. P. 
žadeikis, Lietuvos konsulas P^ 
Daužvardis, Norvegijos seimo 
pirmininkas Norvegas Hamb-
ro, daugelio Amerikos miestų 
may orai, ir Lietuviai veikėjai# 
redaktoriai: K. S. Karpius, J* 
Tysliava, L. Šimutis, J. Lauč-
ka, Hy pati ja Yčienė-šliupaitė, 
Prof. Pakštas, Pulk. Grinius, 
Pral. Ambotas, Kun. Prunskis, 
J. Smetona, P. J. Žiuris, Kun. 
J. Balkunas, Lietuvos garbės 
konsulas Shallna ir kiti. Dau
gelyje vietų Lietuviai pirks 
Karo Bonus, dovanos * Amerikęff 
Raud&nalattl^ kryžiui ambulan* 
sus, rinks Lietuvos karo nu
kentėjusiems aukas, duos s a* 
vo kraujo Amerikos Raudona
jam Kryžiui, dalins A. Simu
čio knygą "Economic Recon
struction", skelbs Amerikos 
spaudoje Vasario 16-tos šven
tės reikšmę! 

Tos masinės Amerikos Lie
tuvių pastangos paminėti mu
sų tautos laisvės dieną tik su
tvirtina visų sąmoningų Lie
tuvių Šukį: "Laisvę ragaff — 
kitiems nevergausime!" 

Net Amerikonai junta šį 
karštą Lietuvių laisvės troški* 
mą, nes Marylando ir Illinois 
gubernatoriai paskelbė Vasa
rio 16-tą mingtina net Ameri
konams diena. 

BOLŠEVIKŲ valdoma Lite
ratūros Draugija išleido leidi
nį No. 49, "Amerikos Demo
kratijos Steigėjai". Tai pir
mas Lietuvių kalboje veikalas 
su biografijėlėmis Washingto-
no, Lincolno, Jeffersono, Fran
klino ir kitų. Aišku, kaip vil
kas neiškenčia nestaugęs taip w 

ir šį leidinį paruošę musų bol
ševikai neiškentė savo propa
gandos neprikamšioj^. Įdomu 
kad Amerikos demokratiją su
griauti pasišventę bolševikai 
išleido biografijėles tų kurie 
Amerikos demokratiją sukurS. 
Kas čia: veidmainiavimas ar 
širdies atvirumas? 

• 
NAUJOS ANGLIJOS Li<* 

tuviai, pasikoktėję ano meto 
musų srovinių vadų snaudimife 
sukurė Lietuvos Rėmėjų Dfs» ' 
ją, kuri Bostone nesenai sif* 
šaukė antrą savo metinį suv&* 
žiavimą. Dalyvavo apie 100 
atstovų (katalikai čia nedaly** 
vauja). Įdomiausia buvo Mas* 
sachusetts Sveikatos komisiją 
nieriaus Dr. Yakmauh (Jaki
mavičiaus) dalyvavimas ir kal
ba. Jis turi aukštą valdišką 
vietą, bet rūpinasi Liėtuvos 
laisve. Amerikos Lietuviai ne
retų daugiau tokių kilnių Pil* 
čii§ turėti! į. ; 

į Draugija, gasirodo, gerai ft* 
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PITTSBURGH 

Vasario 14 Šventu* 
Vi&kąs Paruošta 

"y:< t-*!'! 1 te"1. 
Visi plačios Pittsburgho sri

ties Lietuviai rengiasi daly
vauti Vasario 14 dieną Lietu
vos Nepriklausomybės 25 me-
tll sukakties iškilmėse. 

Programas rengiamas Lietu
vių Piliečių salėje, 1723" Jane 
St.. South Side, pradžią nuo 3 
vai. po pietų. 

Tarp kalbėtojų ym - miesto 
mavoras ir kiti iš Amerikonų, 
taipgi Prof .K. Pakštu ir dar 
keletas Lietuvių. 

Bus išpildytas gražus tai Iš
kilmei pritaikytas' dainų ir mu
ziku programas. 

AUTO nelaimėse pereitais 
iHttsburgho gatvėse užmušta 
92 asmenys, kaip pastaru lai
ku paskelbiama žinios apie tai. 

1941 metais trafiko nelai-
žuvo 88 asmenys. 

Arklys Užgavo 

* 

DU DARBININKAI važiavę 
| darbą, per geležinkelio bė
gius Oakmonte, tapo traukinio 
užmušti, kai lokomotiyas už
lėkė ant jų automobilio. 

RUOŠIA DARŽELIUS. Vi
soje Pittsburgho srityje, kaip 
ir pačioje Pennsylvanijoje, gy
ventojai raginami įsirengti sa
vo namų apielinkėse daržus ir 
pavasarį užsėti-užsodinti dar
žovėmis, kitaip, sako, daugelis 
turės pakentėti bado, n&f mai
sto gali pritrukti. 

Lietuviai paprastai moka su 
4$ržais, jeigu tik turi prie sa
vo namu nors kiek žemės. 

PITTSBURGHE pradėt* #• 
dęlis-"4aii:as naikiijping žiurkių, 
k*1 ros padaro baisių nuosto
lių. Su žiurkių naikintojais 
kooperuoja Chamber yf Com
merce, Sveikatos taryba ir; ki
tos viešos įstaigas. 

BROWNSVILLE, Pa.— Po 
savaitės laiko streikavimo 1000 
angliakasių gryžo dirbti į Max
well kasyklą. Streikas kilo 
del paleidimo iš darbo trijų 
darbininkų. Streiko vieton at
silankė pats unijos vadas John 
L. Lejyis. 

Maisto Gali Trukti del 
Nedavimo Plieno Ūkio 

t Padargams Daryti 
Didžiausias rūpestis su mai

stu 1943 metais yra tai truku
mas ūkiams mašinų. Tas da
lykas iškilo vo didelių ginčų 
pačiame Washingtone. Pasi
rodo, suvaržyta plieno davimas 
ūkio padargams gaminti, ne
pasirūpinta ar nesuprasta kad 
reikės ir maisto karui, He $k 
šoviniu. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 

.paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėlir 
jną i kitą vietą gyventi. — 

Dirva Cleveland, O. 

J, Žemantauskas 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Avenuę 

Waterburv. Conn 

ir^r/ 

Su gyvuliais nelaimės atsi
tinka. šį vaizdą fotografuo
jant, mokindamas savo arklį 
stoti ant užpakalinių kojų, 
Gordon Throne, lėktuvų dirbė
jas, tapo arklio kojom sužeis
tas. Tas atsitiko Inglewood, 
Oalif. 

PHILADELPHIA 
PRANEŠIMAS IR PASTABA 

Sekm., Sausio 31, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, pager
bimui Kun. Igno Valančiuno 
buvo surengtas banketas, pa
margintas kalbomis ir daino
mis bei muzika ir kitais tam 
tikslui tinkamais dalykėliais, 
žmonių dalyvavo apsčiai, ir 
karštas kalbas išrėžė K. Pakš
tas ir J. B. Laučka. 

Viskas tas butų kaip reikia, 
tačiau atgryžta klausimas — 
kam kunigai tą balių ruošė ir 
jame patys dalyvavo, tuo tar
pu kai jie balius yra viešai pa
smerkę ? 

^Atsimename kaip toje "ga-
zietoje" L. ž. iš Gruodžio 11, 
tulo "Philadelphijos Kataliko" 
buvo nublevyzgota prieš Lietu
vos Prezidentą ir jam rengtą 
priėmimo pokilį ir viską kitą 
kas tada buvo gerų Lietuvių 
rengiama. Matot, tokias ble
vyzgas patys rašė, pasmerkė 
balius, ir su tais pasmerkimais 
buvo platinama ta "gazietėlė" 
visuose Lietuviškų bažnyčių 
prieangėse, buvo ir iškarpos su 
tais plepalais siuntinėjamos as
menims paštu. Apsčiai vien
genčių turėdami tas atsiųstas 
iškarpas vokuose su Kun. J. 
čepukaičio antrašu, kuris lai
ko save Lietuviškų dvasiškių 
lyderiu, tariasi išversti tas ble
vyzgas į Anglišką kalbą, pa
rodyti vietiniam Kardinolui ir 
Amerikos pašto viršininkui, ar 
už) tai tie darbštus blevyzgų 
platintojai negaus daugiau pa
gyrimų ir palaiminimų. ... 

Jeigu, anot to "kataliko", 
banketais negalima Lietuvai 
pagelbėti, tai taip pat ir para
pijų skolų banketais ir kunigų 
gerbimais negalima tikėti iš
mokėti, ypač kad skolos siste-
matingai daromos, kad tik bu
tų galima nuolankias parapi
jos aveles be paliovos kirpti. 

Prie to, jei nepridera pagar
bai aro ruošti puotas, tuo dau
giau jas nepridera ruošti ir 
pagarbai nykštukų, arba žvir-
blįų ir varnų, ką dažnai mėg
sta puoštis nesavomis plunks
nomis ir i|i užvydėjimo kvar
ksi. ¥|enas id Sautie'ių. 

T R U M P O S  
Ž I N U T E S  

(Iš musų laikraščių) 

• MONTEVIDEO, Urugvajus. 
"Čia buvo toks atsitikimas: 

Spalių 1, Bronius Urbonavičius 
atsilankė j Juozo Piliecko na
mus. Jiems bevalgant, parėjo 
girtas tame pačiame name gy
venąs Jose Perez ir pamatęs 
Urbonavičių paklausė ką jis 
čia veijcia. Tas atsakė, kas tau 
darbo. Tada Perez su ilgu pei
liu puolė Urbanavičių ir Piliac-
ką. Sužeistas Piliackas atėmė 
peilį iš užpuoliko ir j| mirti
nai nužudė. Abu sužefsti Lie
tuviai nuvežti ligoninėn. 
• CHICAGO, 111. — Kadangi 

American Friends of Lithu
ania pirmininkas ir steigėjas 
Dr. Owen J. C. Norem tarny
bos reikalais pateko į Califor-
niją, jo vieton pirmininku ta
po išrinktas žurnalistas Stasys 
Pieža, Herald American redak
cijos štabo narys. 
• WORCESTER, Mass. Va

sario 1, Lietuvių Kulturos 
Parodos atidarymas buvo la
bai pasekmingas. Apie 500 as
menų atsilankė į Parodą. Tė
vai Marijonai, iš Thompson, 
Conn., paskolino labai gražių 
Lietuviškų rankdarbių, kurie 
buvo rodomi New Yorko Pa
saulinėje parodoje 1939 m. 
• BROOKLYN, N. Y. — Sau

sio pradžioje policija vienoje 
Bronx gatvėje rado žiauriai 
nužudytą 23 m. amžiaus mer-
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JH IRĘ IŠEIVIAI' AMERIKOS LIETUVIAI 
($iniq§ gpįg Lietuvius šiame skyriuje talpinama 4ykti> 

MIRE 9700 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU 

ivdieivi* Vasiliauskas 

Dvidešimts Penki Metai 
Nepriklausomybes 

Praėjo jau 25 laitai kaip 
mes Amerikos Lietuviai turė
jom surinkti vieną milijoną 
parašų ant peticijos gavimui 
Lietuvai nepriklausomybės pri
pažinimo iš musų valdžios Am 
merikoje. 

šymet mefc švenčiam iškil
mingai 25 metų Lietuvos ne

giną, Dorothy Huber. Jos žu-1 priklaliisomy^bes sukakties su-

Paskutinis Kvietimas i 
Nepriklausomybės 

Šventę 

Sekmadienį, Vasario 14 ^ 
Lietuvių salėje įvyko Detroito 
Lietuvių didžioji Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų šven
tė. Kviečiame visus Detroito 
Lietuvius profesionalus, biznie
rius ir visus Lietuvius kurie 
trokšta kad Lietuva butų ne-

dytojas ir žudystės priežastis į iaukę. Nors šiuo laiku Lietu- priklausoma, šioje iškilmingoje 
neišaiškinta Pnsirndp iris mn- ! :i.i. i„:u:~„: Šventėifi dalwauti. Nedalwa-neišaiškinta. Pasirodė, jos mo- j vos nepriklausomybė laikinai 
tina yra Lietuvė. r paneigta, kaip ir kitų dauge-
• CHICAGO, 111. — čia įvyko 

Lietuvių Kunigų Marijonų 
lio šalių, šiam antram pasau
liniam karui užėjus, bet mes 

kongregacijos seimas Vasario i žinom kaip per tuos 25 metus 
7 d. Tėvų Marijonų vienuoli-1laisvo gyvavimo Lietuvoje de
jos užuomazga Amerikoje ; šijntys tūkstančių jaunuome-
sidėjo 1913 metais, taigi &G1 n®s išėjo aukstesnius moks

lus, baigė universitetus. Mes 
' matydami tokią pažangą gali-
\ me tik džiaugtis savo tautos 
; žmonių gabumais. Bet šiuo 

metų atgal. 

1942 METAIS GIMĖ 
REKORDINIAI 

DAUG 
1942 metai buvo darbštus 

metai garniui — nes sulyg su
rinktų žinimų visoje šalyje 
pernai gimė suvirs 2,800,000 

laiku musų Tėvyne Lietuva 
yra laikinai pavergta ir reikia 
rūpintis jos' išlaisvinimu. 

Kiekvieno Lietuvio ir -Lie
tuvės pareiga yra atjausti mu
sų tautos nelaimę ir rūpintis 
jos ateitimi. 

Kiekvienas atsilankykime i 
surengtą Nepriklausomybės iš-kudikių. Nors šis skaičius 

viršija 1921 metų gimimų skai- kj]mę Lietuvių salėje" Vasario 
čių 200,000 kūdikių, tačiau 34^ kuriems sąlygos leidžia, ir 
imant gyventojų skaičium taigas jšgalim paaukokim Lietu-
1921 metų gimimų išpuolė po ^ tuvos žmonėms šelpti ir gel,-
25 ant 1,000 gyventojų, o per-jbėti, kaip tik bus atidarytas 
nai po 21. j ^ Amerika susisiekimas, kad 

Dabartiniais laikais gimdy-1 Lietuva butų išgelbėta ir gy-
25 vuotų per amžius. mas yra saugesnis negu 

metai atgal, žinovai sako. 
Iš kožno 1,000 kūdikių gi-1 DETROIT Builders Show at-

musių 1917 metais, sako, apiejsibus nuo Vasario 12 iki 21, 
95 mirdavo pirmų metų bėgy- į Convention salė je, Woodward | J 
je. Dabar, sako. iš 1,000 gyvų j ave. Kam laikas leis patartina S 

šventėje dalyvauti. Nedalyva 
vimas niekuo negalima patei
sinti. Kaip Mohametonas ne
aplankęs Mekkos negali tikė
ti patekti į dangų taip Detroi
to Lietuvis nedalyvavęs šioje 
didžioje šventėje negali jaus
tis atlikęs savo kaipo žmogaus 
ir Lietuvio pareigos. 

Apie programo sudėtį Dirvos 
skaitytojai jau žino, tai bus 
didelis, gražus ir įdomus: bus 
daug kalbėtojų, dainininkų, 
smuikininkų, ir choras. Svar
bu pažymėti kad dalyvaus ka
reivis dainininkas Aleksandras 
Vasiliauskas. Po programo bus 
šokiai abiejose salėse, su vi
su kitu pasismaginimu; įžan
ga tik 50c ypatai. Programo 
pradžia 6 vai. vakare, todėl ne-
vėluokit, ypač kurie norit tu
rėti sėdynę ateikit valanda an
ksčiau, kitaip gal reikės stovė
ti statiems, ir per jaso? 
gramą pavargti. 

Taigi iki pasimatymo lietu
vių salėje Vasario 14. 

Pirvos Reporteris^ 

DAYTON, OHIO 
gimusių kūdikių pirmais me-; pamatyti, jrę, įdomių dalykų, 
tais miršta po 45. I V. M. 

r*-— Į 7 
Japonai Paimti Amerikonu Nelaisvei! 

NEWARK, N. h 

Skaityk Ameriką 

^Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnaįąs, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

182 N. 6 St. Philadelphia, Pa. 
.. . ...X . ĮĮ11J n f fUJJI. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS Mh 
Nfi.JIMAS. Newarko ir apie-
linkės Lietuviai Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų šven
tę rengia antradienį, Vasario 
16, nuo 7:30 vai. vakare, šv. 
•Jurgio Dr-jos "salėje. Kalbės 
Kun. N. Pakalnis, Kun. Ig. 
Kelmelis, D. Klinga, ir Jadvy
ga Tubelienė. 

Programe dainuos ir i?. Čir
eni jos. phpr-a#. į 

» 
H 

& 

* Nusiminę ir nuvargę Japonai neiaisviai, pąimtii Amerikie
čių ir Australiečių nelaisvę#; Naujoj Cįjainęjoj..M .. 

LANKĖSI CHICAGIETfi 

Kazimiera Bakutienė iš Chi-
cagos, lankėsi Daytone, daly
vavo laidotuvėse savo mirusio 
brolio Juozo S. Kavaliausko. 

K. Bakutienė (Kavaliauskai-
jtė) atvyko iš Lietuvos prieš 18 
metų į Day toną. Jai teko per
gyventi pereito karo baiseny
bes Lietuvoje. Čią atvykus, 
neturėjo progos ilgesnį laiką 
pabūti panele:, jį atsilankius į 
SLA. 105 kp. pikniką, tapo su
pažindintą (per J. A. Urboną) 
su Pranu Bakučiu, ijl Spring
field, ^Ohio. Jiedu tuojau iš
vyko j Chicagą ir ten apsive
dė. Džiaugiasi kad turi * pro
gą gyventi takiame Lietviška-
mę mieste kaip Chicagą. Dar 
broltėn? jai iižrašf J3įj:v% r 

MIKĖ LIETUVIS. Vasario 
5 mirė Juozas Motuzą, 65 me-

£ (tų amžiaus. Liko dvi dukte
rys ir trys sunai. Jauniausias, 
Jurgis, yra Amerikos kareivis. 
Velionis iš Lietuvos paėjo Dau
kšių Suvalkijos, čia išgy
veno apie 40 metų, ir buvo 
SLA. 105 lig. nąryf f>. JĮej*. 

Surafas Pradėta Vesti 
Vasario m. 1937 m. 
šių metų Vasario mėnesį su

eina šeši metai nuo to kaip čia 
pradėta talpinti-skelbti šiaurės 
ir Pietų Amerikos mirusių iš
eivių Lietuvių vardai. Tiktai 
per šį skyrių per šešis metus 
perėjo jau arti 10,000 mirusiij 
Lietuvių pažymėjimų. 

Kadangi ne visų mirštančių 
Lietuvių žinias galime surink
ti tai tam tikras, gal gan žy
mus, nuošimtis atsiskiria iš 
musų tarpo be musų žinios ir 
pažymėjimo. Tat bendrai pa 
ėmus miršta daugiau negu čia 
matote paduotą. -

Per pastarus šešis fftėtus, 
kai Vasario mėnesį, 1937 m., 
čia pradėta talpinti mirusių 
pažymėjimai, kiekvienam me
tui išpuola po virš 1600 miri
mų, po apie 125 mėnesiui. 

Neapsiriksime pasakę kad 
bendrai miršta po, apie 2,000 
Lietuvių per metą. Toliau ta 
skaitlinė net pasididins. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių vardais, mirimų 
skaičius jau viršija 9700. 

LUCKUS Antanas, 36 m., mi
rė Sausio 22, Chicago j, kur 
buvo ir gimęs. * 

KIAUŠAS Jurgis, pusamžis, 
mirė Sausio 22, Chicagoj.— 
Utenos aps., Anykščių par., 
Kiaušo vnk. Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

MIKESIS Jonas, 60 m., mirė 
Sausio m., Frackville, Pa. 

ŠVEISTIENĖ Barbora, 87 m., 
mirė Sausio 19, So. Boston, 
Mass. — Jurbarko £. Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

LESČIKAUSKIENĖ Marė, mi
rė Sausio 11, Baltimore, Md. 

ŽEKIENĖ Veronika, 70 metų, 
mirė Sausio 18, Baltimore, 
Md. 

NAVICKAS Juozas, 58 metų, 
mirė Sausio 9, Wnterbury, 
Conn. . 

GLEMŽA Povilas, 68 ni., mirė 
Sausio 13, Brooklyn, N. Y. 
— Rokiškio ap., Panemunio 

• par. 
TAMOŠIŪNIENĘ Karoliną, 80 

m., mirė Sausio m., Maspeth, 
N. Y. . 4/,'. 

KARTAVIČIUS Martynas, 77 
m., miye Sausio 6* Brooklyn? 
N. Y. .y7 • 

VEREIKIS Rokas, 7® m., mi
rė Sausio 8, Brooklyn, N.Y. 

SLUMAS Pranas, 76 m., mirė 
Sausio 6, Brooklyn, N. Y. 

MARKAUSKAS Antanas, 42 
m., mirė Sausio 7, Kearny, 
N. J. 

BALINSKIENf* pleon«r». 
m., mirė Sausio 9,^Elizabeth, 
N. J. '•• Ą 

ŠŪKIS Dominikas, 67 'm., mi
rė Sausio 4, Jersey City, N.J. 

|BRAZAUSKAS Jonas, 60„m. 
amžiaus, mirė Sausio 25 d., 
Providence, R. I. -— Paėjo iš 

' KąunOr Liko žmorta ir duk
tė. 

LUKOŠEVIČIENĖ (R a d z §vi-
čiutė) Zuzana, 32 m., mirė 
Rugsėjo 20, Buenos Aires, 

' Argentinoj. Paėjo iš San
takos, Marijampolės ap. Ar
gentinoj išgyveno 13 metų. 

GUŽAUSKIENĖ Ona (Berž*ui-
skaitė, mirė Rugsėjo 16 d., 
Rosario, Argentinoj. 

GUSČIUNAS Jonas, 58 metų. 
Rugs. 27 nusižudė del skur
do, Montevideo, Urugvajuje, 
čia išgyveno 12 metų. • 

ASIPAVIČIUS Feliksas, 30 m. 
amžiaus mirė Curityba, Bra
zilijoj, Spalii^ 26. Jis dirbo 
aukso kasyklosev . Paėjo tt*!Q 
Marijampolės. 

DIDŽIULIS Juozas, 18 metų, 
autobuso užmuštas Spalių 
18, Villa Zelina; Brazilijoje. 

DEDŽULIS J., 45 metų, ir 
ŠIRVINSKIENĖ B., mirė nuo 

"vištligės", Sao Paulo, Bra
zilijoj, Spalių mėnesį. Jie 
atsikėlę rytą. išgėrė kavos ir 
netrukus mirė. 

GARECKAS Juozas, 57 metų, 
besimaudydamas n u s k endo 
Tietes upėj, Sao Paulo, Bra
zilijoje. 

GARMUS Motiejus, mirė 
sio m., Shenandoah, Pa. 

STEFANAVIČIUS Juozas, 67 
m., mirė Sausio 25, Chica
goj. Amerikoj išgyveno 481 
metus. 

VAZNONIS Tadas, 48 m., mi
rė Sausio 24, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Krekenavos p. 
Mingilionių k. 

PETRULIONIENĖ Ona, 60 la. 
mirė Sausio 15, HanoVif 
Township, Pa. 

MIŠKINIS Petras, mirė Sau
sio 17, Georgetown, Pa. 

ŽELIONIS Povilas, 40 m., mi
rė Sausio 16, Plymouth, Pa. 

KXBILDIS J., 14 mėnesių, mi
rė Sausio 16, Plymouth, Pa. 

LUGAUSKAS Vincas, mirė 11 
Sausio, Miners Mills, Pa. 

ŽEMAITIS Vincas, mirė Gruo
džio 31, Kansas City, Kan. 

MALIAUSKIENĖ Anelė, mirė 
Gruod. 28, W. Hazleton, Pa. 

MIKALIUNIPNĖ Elena, mirė 
Gruod. 29, Waterbury, Conn. 

BUBNYS Jonas, mirė Sausio 
5, Shamokin, Pa. 

KALINAUSKAS Motiejus, pĮ-
rė Sausio 3, Taylor, Pa. 

JODAUGA Vincas, mirė Gruo
džio 29, Plymouth, Pa. 

ANDRIUKAITIS Petras, mirė 
Sausio 9, Nantičoke, Pa. 

GELžINIS Rokas, 50 m., mirė 
Sausio 24, Fitchburg, Mass. 

VALINTIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 26, Chicagoj.— 
Raseinių ap,, Jurbarko par., 
Montvilių k. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", kon^ 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vien^ 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Iii. 

Nikodemas A. Wilkelis j 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ; 

^J^ZAMUOTOJA^ | 
. ".-'r: V • S 

/ _ ft = 

Superior Ave. . f IfEnderson 9292 į 
:iiiiimiimmiiiĮinmmmiiiniumii»miimiiiniinnmi6m»uimiiiiiimMniiniiui; 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmą 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

v Vifnątii# Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ęstątę > 
i j* Apdraudos Agentūrą. ' - " 

M U U O U S  j , v į S  
*6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

i 
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Pažinę 
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BERGŽDŽIOS 
VILTYS ..., 

Apier tas Bereikšmes 

Tarybas, 

.' Socialistų Naujienos spėja*, 
ffie metai gali buti busią lemia-
mieji karo ir pokarinio atsi
statymo srityse. Susivieniju* 
sios Tautos jau svarsto busi
mos taikos planus. Taigi, sa
ko N-nos, ir protaujantiems 
'Lietuviams laikas sukrusti sa
vo balsą ir troškimus iškelti, i 

Taip, labai laikas! Laikas 
buvo pradėti rūpintis Birželio 
mėnesi, 1940 metais, kada Lie
tuvą pirmoji okupacija nusiau-
te. Pasirupinom: Įkūrėme Lie
tuvai Gelbėti Tarybą, kurią ka
talikų vadai tuojau taip vys
tyklėliuose susupo kad iki Sau
sio 8, 1943 metų, ji nei kvap<£ 
atgauti negalėjo. Tiesa, ji at
liko "krikštą" -r*- pasivadino 
Amerikos Lietuvių daryba. 

Kun. J. švagždys, Tarybos 
narys, sakė: "Taryba sunkiai, 
laikosi. -- Tiesa, formaliai egzis
tuoja ir bendraisiais požvil
giais yra minčių sutapimas, bet 
kaip tik reikalas pasirodo, vy
ksta ir nuomonių priešingu
mas". •. > 

Katalflt^ Susivienijimo orga
nas Garsas rašė: "Plačiai išsi-
garsinus Amerikos Lietuvių 
Taryba negali ištęsėtais paža
dais viešai pasigirti." 

Socialistų Nauja Gadyne pa
sakoja : "Amerikos Lietuvių 
Taryba buvo lyg pamestinis 
kūdikis. Ji palikta vargelį var« 
gti, be . organizacijos, be pinin
gų, be plano, be reguliariu po
sėdžių". 

"Studentų žodžio redaktorius, 
lįfclytojas A. Vaičiulaitis, sa
kė: "Turime keletą tarybų, ku
rios taip lėtai veikia, tartum 
laiką šimtmečiais matuotų, o 
kitos ir visai nieko neveikia: 
sėdi sau nejudėdamos, tartum 
bijodamos, jei tik pasijudins 
tai nuo kandžių ir senatvės taip 
ir subirės". : 1 

Visą šitos krypties kritiką 
teisingai apkepurėja katalikų 
Draugas su: • 

"Nors 1942 metais susidarė 
Lietuvių Tautinė Taryba, nors 
mes turime savą (Amerikie
čių) Amerikos Lietuvių Tary 
bą, Lietuvos Draugų Draugiją, 
nors Amerikoje gyvena pats 
Lietuvos Prezidentas, yra Lie 
tuvos 'Pasiuntinybė ir konsu
latai, tačiau nebuvo Lietuvių 
veiklos plačiu mastu Lietuvos 
naudai, nes truko vieningumo, 
truko vieno autoritetingą cen
tro''. 1 

.*Tokio centro butinumą Kun. 
Paukštis jau du metai atgal 
katalikams spaudoje nurodė. 

Kodėl pas musų katalikus ir 
socialistus Lietuvos darbas ne
vyksta? (Tautininkai Tarybo
je nedalyvauja, o Draugo prie
kaištas Lietuvos Prezidentui, 
Lietuvos Pasiuntinybei ir kon
sulatams netikslus, nes šios 
Lietuvos Respublikos teisėtos 
ir visų pripažintos įstaigos dir
bo Lietuvos darbą gana vyku
si ir, sumani^). 

Atsakas aiškus: socialistams 
niekados Lietuvos reikalai ne
rūpėjo. Jiems rūpėjo "pjauti" 
tautininkus ir katalikus, o ne 
kokią ten Lietuvą kurti ir sta
tyti. Juk jiems "kur kepurę 
pasikabinai ten tėvynė, kur pil
vą prikemši ten tėvų kraštas, 
proletariatas tėvynės neturi, 
tik kovą prieš išnaudotojus". 

.Katalikams (toligražu ne 
visiems) Lietuvos reikalai tik 
tiek rupi kiek savo srovę tais 
reikalais besirūpinant galima 
sustiprinti. Kada tokie kata
likų vadai susideda į blokus su 
Lietuvos atžvilgiu visada suša
lusiais socialistais argi galima 
iš tos kombin&rijos darbo, pla-
nų, pinigų, 

Lietuvos Laisvinimo Metas! 
d PADARYKIT NEPRIKLAUSOMYBES 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI 

# AUKĄ DABAR- $25.00 

AUKOKIT IR LIETUVAI 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6828 Superior Aw., Cleveland, Ohio. *\ 

.A MERIKOS I/ietuviai Patriotai! Štai musų Tė-
• vynes Lietuvos istorijos eigoje suėjo 25 metai 
nuo to kaip Vilniuje, Vasario 16, 1918 metais, buris 
drąsių tėvynainių paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaraciją ir nuo tos dienos stojo -.(tirbti UŽ 
atstatymą Laisvos Lietuvos Respublikos. ^ 

Jiems pavyko — mes džiaugėmės kad su musų 
iftiofodžia parama ir pasišventimu Lietuva at
gavo savo nepriklausomybę. / T 

Šis metas yra istoriškas metas — nes mes, tie 
patys kuile anuomet dirbom už Laįsvą Lietuvą, su-* 
laukėm jos 25 metų sukakties. 

Bet dabar, jau trečias metas kaip Lietuva vel 
priešo okupuota, kaip nuožmus Vokiečiai paslėgę 
must# tėvyne! 

Mes vėl jaučiajne pareigą stoti ją gelbėti! Mu
sų garsios praeities garbė neturi leisti mums nei va
landėlei abejoti kad mes neatgausime savo Tėvynei 
Nepriklausomybės vėl, ar nusiminti kad1 turėsim 
svetimiems vergauti! ; 'T " 

Visokia kova reikalauja darbo ir pasišventimo. 
Pasišventimą mes mokam parodyti, jeigu tik su
prantam reikalą. Mes turim dirbti ir aukoti kad 
Lietuva butų laisva. Dirkbime ir aukokime sekan
čiai: , 

1. Mes žinom kad Amerikos laimėjimas karo 
bus kartu laimėjimas ir Lietuvos. Pirkime War 
Bonds kiek tik išgalęs leidžia. Šimtus, tukstančius 
dolarių dėkime į War Bonds. Jaunimas lai perka 
War Savings Stamps. Tie pinigai eis pagelbėjimui 
Amerikai greičiau karą laimėti. 

2. Dirbkime visomis jiegomis karo darbų pa-
gfctSfiinimą, nes juo daugiau ginklų, tuo didesnis ir 
geresnis užtikrinimas musų kareiviams — musų 

"pačių sunams — laimėti karą ir užtikrinti apgyni
mą musų šios naujos tėvynės nuo priešo. 

3* Skirdami Amerikos karo reikalams šimtus 
ir tūkstančius dolarių, neužmirškime, skirkime nors 

kelis atliekamus do!arn& savo 1Sfevyiies 
Lietuvos Laisvei ir Nepriklausomybei atsteigti! 

Jeigu mes daugiau dirbsim ir rūpinsimės Lie
tuvos likimu, lengviau Amerikai bus mums pagelbe-. 
ti Lietuvą atstatyti. Amerika mums prižadėjo — 
pats Garbingas Prezidentas Roosevelt pareiškė ka<t 
Lietuva bus atstatyta nepriklausoma, kartu su ki
tomis pavergtomis mažomis šalimis. 

Skirkit dabar tuojau, po Vieną Dolarį kiekvie
nam Lietuvos Nepriklausomybės metui, ir sudary
kit šymet savo auką iš $25,000 Lietuvos vadavimui. 

Siųskit savo auką dalimis — po penkinę dabar, , 
už mėnesio, dviejų, trijų, kad iki galo metų susida^ 
rytų $25,00 suma. Tai bus jusų graži, atminties au
ka Lietuvai vaduoti. 

Kurie jau esat aukavę Lietuvai. Vaduoti Sąjun
gai anksčiau kelis dolarius, dabar pasirvžkit baig
ti sudaryti $25.00 sumą. Kurie aukojot didesnes 
sumas, būtinai padarykit sau atmintinę auką LVS* 
dabar — pridedant dar kelis ar keliolikg dolarių. 

LVS.' skyriai prašomi padaryti savo atmintį 
prisiunčiant Centrui $25.00 auką, kurią galima su
rinkti iš savo narių ar šiaip gerų Lietuvių. 

LVS. skyriai prašomi gauti pasižadėjimus savo 
narių iau mokėjusių tam tikras sumas, baigti sumo
kėti S25.00 sumą. . * 

Šiaip kolonijų patriotai lietuviai, siųskit savo 
auką — $25.00 — sykiu arba dalimis. .• 

Išpildykit šiame puslapyje telpantį LVS. kupo
ną ir savo auka siųskit įv LVS. Centrą. 

Kad Lietuva vėl butų Laisva ir Nepriklausoma, 
L. V. S. Centro Valdyba 

Dr. S. T. Tamošaitis, Pirmininkas 
;• Dr. J. Jonikaitis, Vice Pirm. 

- ; , '. ' :' St. Gegužis, Vice Pirmininkas 
K. S. Karpius, Sekretorius 
J. J. Bačiunas, Iždininkas. 

Ypatingai, kai socialistams va
dovauja toks "gilus" politikos 
žinovas kaip Grigaitis, kuris 
1918 metais iškilmingai prana
šavo kad tautininkai "neužil
go" turės nuo savo šūkio "Ne
priklausoma Lietuva" atsisa
kyti; kuris nUo 1918 metų vi
sai publikai pasakojo kad Le
nino įkurta Sovietų respublika 
neišgyvens; ir kuris tą pačią 
publiką nuolatos baido Smeto
na ir pasakėlėmis apie kunigai
kštį Urachą, bet bijo pasiskai
tyti Zweigo realią apysaką apie 
tą pati Urachu ir to pęto Lie
tuvius vadus. * . 

Tikra, nuoga teisybe ši: 
Tarptautine plotme nei be
kraujė Amerikos Lietuvių Ta
ryba, nei nublankus Lietuvių 
Tautinė Taryba nieko nudirbti 
negali. Čia nepriklausomos Lie
tuvos frontas tai Lietuvos Pre*-
zidentas trėmime, p. Smetona; 
Lietuvos Ministerial žadeikis, 
Balutis, Turauskas, Girdvainis, 
Gylys. Visiems sąmoningiems 
ir politinę išmintį turintiems 
Lietuvos piliečiams ir Lietu
vos draugams Amerkoje reikia 
apie šiuos vyrus ir šias Lietu
vos Respublikos įstaigas spie
stis, organus kurti, tartis ir 
paremti tarutautinį Lietuvos 
išlaisvinimo darfoą dirbant. 

Kol kai kurie katalikų va
dai klausys Gabaliausko ir pa
dės jam su Grigaičiu (pasak 
Pruseikos) . '"revoliucijas už-
korkuotoje bonkoje" kelti tai 
tik, kaip rašytojas Wells sakė, 
"tuščiai pradės, bergždžiai už
baigs". O dar geriau pasakė 
katalikų Susivienijimo organo 
Garso bendr. Junis: "Panaši 
taktika kiekvienu atžvilgiu 
pragaištinga ir savo išvadomis 
neobjektinga. Tai pataikavimas 
musų tautos priešams". 

Tokiu budu, Naujienų parei
kštas paraginimas kad laikas 
protaujantiems Lietuviams su
krusti savo balsą ir troškimus 
iškelti, tik joms pačioms tin? 

ka. Protaują Lietuviai jau 
nuo 1940 metų savo balsą ke
lia ir dirba.. Dirba Lietuvos 
Prezidentas, dirba Lietuvos Mi-
nisteris žadeikis ir- jo bendrai 
užsienyje, dirba Lietuvai Va
duoti Sąjunga, dirba tautine 
spauda, kaip Ęirva, ir šimtai 
jos linijos pritarėjų kolonijose. 
Dirba ir protaujanti katalikai. 
Pavyzdžiui, patriotingi kunigai 
per vyskupus sutelkė veik 
$75,000 pašalpos nuo karo nu
kentėjusiems Lietuviams ir a-
pie $6,000 paremti Lietuvos 
Atstovybę prie Vatikano. ^ 

Nedirba tik Grigaitis, Gaba-
liauskas ir kompanija. 

Jų nedarbą liudija ne "fašis
tinė" Dirva, bet Garsas, Nau
ja Gadynė, Draugas, Studentų 
žodis ir Kun. švagždys, kurių 
žodžius aukščiau citavome. 

V. Sirvydas. 
'+mmmmmm i n M »i • m im mm* — — 

Ir Indijoje Sudaryta 
Moterų Armija > 

¥ 

LIETUVOS TREMTINIU ŽIAURI PA-
DĖTIS NEPAGERĖJO 

Indijoje moterys taip pat 
sudaro priedinę moterų armi
ją prie vyrų kariautoju, čia 
matome Lieut. Reba Dutt sa
vo tarnybos , uniformoje, , < •< 

UŽDRAUSTA SUSIRAŠYTI 
SU GIMINĖMIS 

Kai > patiems Sibiro, civilio
kams dabar ten nelengva tai 
ką jau besakyti apie "poselen-
cus" iš Pabaltės kraštų. Nors 
bolševikai del savo patogumo 
yra paskelblę Lietuvius-tremti-
nius Sovietų piliečiais, bet ži
nios parodo kad su jais ten 
nesielgiama kaip su "piliečiais" 
bet greičiau kaip su užstatais. 
Tai yra aišku iš tų budingų 
žinelių, kurios išlenda kaip yla 
iš maišo ir prasprunka pro bu
drius katorgos sargus. 

Amerikos Lietuvių spauda 
nesenai dar mirgėjo skaitlingo
mis tremtinių pavardėmis. O 
betgi mažai kas Amerikoje yra 
gavęs kokią žinelę iš tos ledi
nės ašarų pakalnės ištremtųjų. 
Liudininkai yra tą paslapti iš
aiškinę: tremtiniams esąs pri
taikintas katorgos kalinių su
varžymas, jie negali niekam 
apie save parašyti ir negali 
gauti laiškų iš niekur, nes tie 
laiškai sargų sulaikomi. 

Mums yra tekę nesenai bet
gi porą laiškų iš Sibiro maty
ti ir skaityti. Laiškai keliavę 
pusę jnetų. Viename laiško 
voke rastas pasenusios popie-
ros šmotelis su užrašu, "gy
vas sveikas atsiliepkite'. Svar
bu kad daugiau nors ir tokių 
laiškų ateitų. Atsiliepiant ga
lima jau ką nors pasiųsti. Nors 
ten jie "sveiki ir gyvi", bet 
dovanėlė negi pakenktų jų 
"sveikatai" ir gyvybei. 

Amerikos Lietuvių visuome
nė yra šiam tikslui palanki ir 
todėl iš turimų pirmesnių lai
kų sumestinių .aukų, siuntinė
liai siuntinėjami tai su maistu 
tai su drabužėliais. 

Prie 

tie siuntinėliai galėtų tekėti 
kaip upelis. Deja, taip nėra 
ir tai del šių rimtų priežasčių: 
negaunama užtikrinimo kad 
siuntinėliai pasiektų tikslą; 
perdaug pasitikima kad kas tai 
kiti ir galingi turi musų trem
tiniais pasirūpinti; perdaug 
pasinerta ir įtikėta j politikos 
metodą, bet ne j šalpos darbą. 

Del tų "priežasčių" galima 
dar pastebėti kad jos nėra ne
nugalimos ; reikia betgi kad 
visuomenė sudarytų efektingą 
aparatą ir dirbtų ir šauktų vi
sus prisidėti. 

Šiame garbingam /3arbe ma
tome bedirbant A. L. R.-K. Fe
deraciją ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą ir dar ką. Yra betgi 
paprastas faktas kad musų 
tremtiniai Sibire ir arti šiau
rės ašigalio jei ne iš labdarin
gų Amerikos Lietuvių visuo
menės tai iš kitur ničnieko dar 
nesulaukė ir kas lino ar susi
lauks. 

Kas butų girdėjęs kad iš mi
lijonų dolarių ką surenka čia 
Russian War Relief, Inc., Lie
tuvos tremtiniai gautų nors^ 
silkės uodegą. O juk buvo lai
kas kada Lietuva pasiuntė ke
lis vagonus maisto kada Ru
sai Sovietuose badavo. 

}Dabar kai kas iš čia pasiry
žta pasiųsti trupinėlį pašalpos 
tremtiniams tai turi trigubai 
užmokėti už transportą ir net 
už muitus! Argi taip turėtų 
buti? 

Amerikos Raudonasis, ^Kry-
žius turi Rusijoje savo atsto
vą, bet ar jam leidžiama trem-; 
tinius pamatyti? ^ 1: | 

Lietuviai mato im milži-

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 

^ į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
fer^s$ės Op^nz%cijosj |ankys jus ištisą gusmeig. 

I Siunčiu savo auką $ Narystes mokesti 

Į paremdamas Liatcmti Vidaoti tfcjimgą jos visuose dafbiiose. 
i 

j Vardas ir pavardl 

i 
Adresas 

Miestas Vatot.. HMIWH • 

i ši KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
IIUNIIIfflflt 

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiau 
aukų ir paramos iš jusų! Kada tik išgalit, skirkit dolarį-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, Ohio. 

niškai sunkų karą tenka So
vietų liaudžiai vesti kada nusi
kratyti savo krašto nuožmius 
okupantus. Jie gerai supran
ta ir atjaučia savo kaimynui. 
Lietuviai geidžia kad tas kai
mynas taipgi suprastų mažo
jo kaimyno vargus ir troški
mus. 
i Tegyvuoja žmoniškumas! 

L. P. Ž. 

AUKAVO $2 
Clevelandietė Agnės Kiasell 

pridavė savo auką $2 LVS, 
tęsimui Lietuvos v a d a v imo 
darbų. 

Daugelis nori aukoti, tik iš 
savo nerangumo neprisiruošia^, 
įdėti į laišką $2 ar $5 ir pasių
sti Lietuvai Vaduoti Sąjungai. 
Padarykit tą, paskaitę šiame 
pusi. telpantį atsišaukimą. 
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Čia matote vaizdą HOTEL VIL- Las Olas Boulevardo. Šis hotelis 
LA HERMOSA, Hollywood (prie 
jurų) Floridoj. Tai puikiausias iš 
pietrytinės Floridos viešbučių, žie-
mavojimui tiems kurie vyksta Į įšil
tą Floridą. Ten ras ir savo Lietu
vį pažystamą, plačiai žinomą Tabor 
Farmos savininką, Juozą J. Bačiu-
ną, kuris $ia to viešbučio reikalų 
vedėjas. 

Hollywood yra tik 18 įsošlių nuo 
Miami. 

Ku*ie norėtų apsibūti, FT. LAU
DERDALE, FLA., kreipkitės į kitą 
J. J. Bačiuno vadovaujamą viešbu-

yra naujas ir moderniškas, netoli 
nuo krautuvių, valgyklų, teatrų ir 
bažnyčių. 

Tuose hoteKuose gyvensit kaip 
puikiame privatiniame name; kiek
vienas kambaris turi privatinį bal
koną ir visus kitus patogumus. 
Aplinkui gėlynai ir krūmai ir vaiz
das teikiantis malonią rezorto at
mosferą. 

Visus nuoširdžiai užkviečia jusu 
pažystamas JUOZAS BAČIUNAS. 

Prieš važiuosiant, galit, parašyti 
laiškutį į vieną ar kitą paminėtų 
hotelių ir jusų laiškas pateks pa

tį, BOULEVARD HOTEL, ant E. čiam MR. J. J. BACHUNAS. 

Paskubinkit Gauti Sau Kalendorių! 
Atnaujinkit Prenumeratą DABAR! 

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

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.) 
Pažymėki t Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimai, 

1_U S. Bomberis OrS 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 Vaizdas — Važiuoja RogSM 
Maži Vaikučiai ir Voveraitės * 
Mergina Gėlynuose, su šuniu 

— Gražus Miestelis prie Ežero 
-Mergaite ir Berniukas j>rie Upelio Meškerioja 
Upelif^ per Laukus ir Namas prie Tilto * 
Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje ~ 

...j. Angelas Sargas ir Vaikučiai Žaidtffc 
„.„šventoji šeima ir Balandžiai -V'1 

L Kristaus širdie* 
Marijos širdies. • . ' 
Kristus išeina Vk ęrabo -

DIRVA #20 Superior Ave. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Supeirior Ave., Cleveland, Ohio 
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\7ASARI0 16-tą šymet, 25 metų Lietuvos Nepriklau-
V somybes paskelbimo sukakties dienoje, Lietuvių 

tauta randasi veik lygiai tokioje pat padėtyje kaip buvo 
1918 metais: Amerikoje mes įsisiūbavę į darbą Lietuvai 
vaduoti, jos nepriklausomybei ir laisvei atgauti, su to*, 
kiomis pat ar gal dar aršesnėmis tąsynėmis kaip anuo
met. Nors norime laisvės savo tėvynei, bet iš kovoja
me savo tarpe, dėdami pastangas įrodyti vieni kitiems 
kad kiti iš musų "negeri" Lietuvai laisvę atkovoti, tik 
mes vieni teprivalome buti skaitomi tais "išrinktaisiais". 
Nors visų jiegos menkutės, bet jas dar labiau suskaldė
me, kad tik mažiau galima butų nuveikti. 
^ Per aną didyjį karą dirbome tik įsivaizduodami ko

kia Lietuva galėtų buti, dabar jau turime patyrimą — 
ji per 22 metus laisvai gyveno ir parodė kad moka gy
venti savistoviai. Dabar turime savo tarpe daugelį tų 
kurie vadovavo musų atsteigtai ir per 22 metus gražiai 
gyvenusiai valstybei, bet ir tie atsiradę musų tarpe už
vedė atkaklią kovą tarp savęs, vietoje dirbti už bendrą 
tikslą, prieš bendrą priešą. 

Bet darbas neturi sustoti, nors per pačių savo kliū
tis privalome vis tik žiūrėti ko*kioje padėtyje randasi 
musų tėvynė: ji vieno priešo parblokšta, kito grąsina-
ma sunaikinimu. Jos žmonės laukia iš musų pagalbos 
ir padrąsinančio gando, kad mes juos gelbėsime, išlaiky
sime juos gyvus. Karaš pasibaigs, greičiau ar vėliau, 
ir vėl reikės visomis pastangomis mums šokti į darbą. 

Lietuva nežus — negali žuti! Mes dar gyvi, tie pa
tys kurie anuomet už jos laisvę dirbom. Dabar sulie-
kim savo visas jiegas teisingam darbui — kad Lietuva 
vėl liktų Laisva ir Nepriklausoma! 

Laisvai gyventi ji moka ir gali, tik^ lai didieji, plės* 
rųs kaimynai palieka ją ramybėje! Lietuva buvo rei
kalinga savo kaimynams kaipo maitintoja, ii ir vėl grei
čiau susistiprins savo žemės ukį ir vėl į kelis metus pui
kiai galės šerti savo pusbadžius kaimynus. 

SUOMIJA, kaip iš pastarų Amerikos dedaifltj 'pastan
gų matyti, norima atitraukti nuo talkininkavimo 

Vokiečiams kare prieš Rusiją. Amerikos atstovas Hel
sinkyje, turėjo pasitarimą su Prezidentu Rooseveltu, 
sugrvžęs į "Washingtoną, ir Suomijos ministeris Wash-
ingtone Procope tarėsi su Sumner Welles, Valstybės Se
kretoriaus padėjėju. 

Jei atsimenate, dar pereitą rudenį Procope yra pa
reiškęs Amerikai, kokią garantiją gali duoti Rusija kad 
ji nesikėsins vėl pulti Suomiją, 'kaip ši padės ginklus? 

Tuo tarpu kiti pranešimai sako, Suomijos ministe
ris Ramsay buvo nuvykęs į Berliną susitarti del gavimo 
i • c • J . 'i_. ^/vin-n -ii nAiMmo nQ-

KAS KĄ RAŠO 
( Spaudoj e Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvyda* 

tė "akį" Rusija ir pasikėsino parblokšti. Paskui turėjo 
stoti išvien su Vokietija, kuri žadėjo Suomiams padėti 
atgauti bolševikų užgrobtas dalis. Dabar, jeigu bandy
tų atsimesti nuo Vokietijos, naziai ją okupuotų ii \iš
tiek naudotų karo lauku, kaip padarė su Norvegija. 

• 
HTAKSŲ klausime Kongresas taip ir tąsosi k nepri-
*J eina išvados. Paveizdan, dabar jau, iki Kovo 15, 

reikalinga sumokėti ketvirta dalis ineigų taksų už 1942 
metus, o dar neišdirbta planas kaip tuos taksus rinks. ̂  

Vienas Kongreso atstovas pasiūlė planą: užmiršti 
taksus už 1942 metus, o rinkti dabar, už 1943 metus, 
tuo budu valdžia vistiek gaus šymet pinigų, o taksų mo
kėtojams bus lengviau, nes šis naujas taksų rinkimo 
būdas siūloma atskaitant kiekvienam darbininkui iš jo 
uždarbiu kas savaite ar kas dvi savaitės. Darbininkas 
nejaustų taksų naštos mokėdamas po biskelį. Senaja 
sistema,' paveizdan mokant švmet už 1942 metus vienu 
kaHu arba padalinus i keturias dalis, kas trys mėnesiai, 
reikia pakloti šimtus dolarių, o tie pinigai kiekvieno be
veik jau praleisti: turi naudoti tuos pinigus kuriuos da
bar uždirba. . 

Iždo depart men to vadai nesutinka su tuo nauju pla
nu, užmiršti 1942 metų taksus ir mokėti dabar naujai: 
•jie reikalauja kad butų mokami ir 1942 metų taksai ir 
rinkti taksus už 1943 metus išimant iš darbininkų algų. 

Kuo t? painiava baigsis neužilgo gal pamatysime. 
Tuo tarpu, rūpinkitės turėti pinigų užsimokėti sa

vo taksus, nuo to nepahėgsit. 

Jie Išgelbėjo 10,000 
United Press žinia praneša 

Amerikos ir Anglijos sutiki
mą suteikti per juras ginkluo
tą apsaugą dešimčiai tūkstan
čių Lenkų kurie buvo Rusų 
deportuoti Sibiran, bet Gen. 
Sikorskiui su Stalinu susita
rus tapo išlaisvinti ir per Ira
ną vyksta Meksikon, su kurios 
vyriausybe Gen. Sikorskis ne
senai susitarė juos priimlai ir 
leisti karo metu gyventi. 

Lietuviai iš Sibiro tik vieną 
Dr. Devenį susilaukė. Jis iš
silaisvino, nes buvo Amerikos 
pilietis. Kaip mums ir tautai 
butų naudinga jei galėtume, 
sakysim, Brazilijon ar Argen
tinon atkviesti porą šimtų mu
sų gabiausių žmonių, dabar 
vargstančių ir mirštančių Si
bire! 
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Maisto Reikia 
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Rusijoje dirbęs žurnalistas 
Leland Stowe (jis vedęs Lie
tuvaitę, Bernotaitę, iš Worces
ter, Mass.) papasakojo apie 
didelius maisto trukumus So
vietų Rusijoje. Jo žodžius pa
tvirtina Lend-Lease direkto
rius Stetinius, kuris sako: "So-
vietija vis daugiau ir daugiau 
maisto reikalauja ir mes jau 
pradėjom jai daugiau siųsti. 
Šymet, gal buti, daugiau negu 
pusė viso Lend-Lease sutarti
mi siunčiamo maisto eis Rusi
jai. Rusai ilgėliau veik vienu 
kaulu mito negu Anglai. Jie 
neteko savo derlingiausių sri
čių, o per du derliaus sezonus 
jos žemdirbiai atkakliai grū
mėsi su naziais. Susisiekimo 
linijos buvo Įtemptos ar apar
dytos, be to, daugelis buvo pri
versti apleisti ^namus. Tokiu 

budu, milijonams Sovietų gy
ventojų gręsia bado mirtis." ' 

Lend-Lease įstatymu einant, 
Amerika ikšiol Anglijai, So~ 
vietijai ir kitoms alijantėms 
valstybėms masto yra pasiun
tus už 1,329 milijonus dolarių. 
Jei maistas ir ateityje tokia-
saiku bus siunčiamas,- Rusai, 
reiškia, gaus pusę, arba už 664 
milijonus dolarių. Tai stam
bi Amerikos pagalba! 

Kaip gaila kad Rusai atsisa
ko prileisti duosnią Amerikos 
Lietuvių ranką sušelpti tą ke
letą tūkstančių Lietuvių Sib-
re! Pašalpos klausimas vis 
gyviau Amerikos Lietuvių ke
liamas ir svarstomas. Matėsi 
straipsniai Amerikos Lietuvy
je (Blažio), Drauge (Budrio), 
Amerikoje (Lietuvio). Tenka 
pasiklausti ar musų Tarybos ir 
veikėjai daro viską ir visais du
ris klabena? Pavyzdžiui, ar 
pabandė pasitarti tuo reikalu 
su Sovietijos atstovybe? Ko
kie buvo to pasitarimo vaisiai? 
Ar negalima gauti kokio įta
kingo Amerikono tarpininka
vimo (pavyzdžiui, Wendell L. 
Willkie, ar Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, Russian War Re
lief pirmininko ir ,lt.)? 

Lietuvos Pasiuntinybe gerai 
sake aną dieną, kad mes labiau 
linkę politikauti negu pašelpos 
darbu rimtai rūpintis. 
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TRUMPAI 
—Chicagos Lietuviai laimin

gi šią Vasario 16-tą: jie gir
dės kalbą Lietuvos Prezidento 
Smetonos ir įžymaus Norvego, 
Norvegijos seimo pirmininko, 
Hambro. 

—Scrantoi» vyskupijoj" Sau
sio 31 paskirta aukų rinkimui 
diena Lietuvių bažnyčiose nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Panašus rinkimas 
jau buvo įvykdytas Baltimo
re j e, Shenandoah, ir New Yor-
ke. Aukas išdalo Šv. Tėvas. 
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MIJSIJ socialistų ir komu
nistų bendro fronto organiza
cija, Am. L. Kongresas, pasi
rodo, dar turi $303.56 ižde ir 
nežino kur tuos pinigus padėti. 
Pasiūlome paaukoti Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai, nes kairių
jų bendrą frontą tveriant ir 
Bimba ir Grigaitis stovėjo už 
nepriklausomą Lietuvą. 
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AMŽINI ATSISKYRIMAI 
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"Mano'žmona mirė...." 
"Mano vyras mirė " 
Tuos liudnus žodžius nuolat išgirsta

me tarp savo senesnio amžiaus pažystamų 
ir draugų lupų — vyriškų ar moteriškų. 

Gema žmogus, jaunas kūdikis, auga, 
klestėja, gražėja, suauga į amžių kuria
me reiškia rasti sau porą. Jieško, taiko
si išsirinkti sau tokį ar tokią kad visam 
gyvenimui butų draugas ar draugė, kad 
butų džiaugsmas jaunystėje, suraminimas 
ir paguoda gyvenimo eigoje ir senatvėje. 

Vyras be moteries, moteris be vyro 
nėra tai pilnas gamtos sąstate 'kūnas. Ir 
suradę savo poras, asmenys taip vienas 
su kitu suauga, kurie sugyvena gražiai, 
kad tampa taip sakant iš dviejų vienas. 

Ir štai ateita ta diena kada viena pu
sė turi atsiskirti — mirtis paima vieną 
poros dalinį, kitas lieka.... 

Tas kttris miršta nieko toliau nežino 
apie save ir savo paliktąjį. Bet paliktasis 
atjaučia visus skausmus ir ilgumą. 

Ką gi reiškia tas mažas žodelis MI
RĖ? Tai reiškia persiskyrimą ant visad 
ir visad — taip jog niekad daugiau jau 
vienas su kitu nebus, nesugryž gyventi, 
nesidžiaugs, nematys,^ nejaus vienas ki
to 

Gali viską pasaulyje atsiekti ir atlik
ti, bet jau mirusio savo brangaus asmens 
neatgausi sau atgal 

Tamsesniais amžiais, tamsių žmone-
lių. suraminimui, buvo išgalvota visokios 
pomirtinės vietos kur žadėta vėl susieiti, 
nors tiek gyvas likęs raminosi save, ir 
pats greičiau mirti norėjo kad tik nu
eiti pas savo mirusyjį.... 

Nueisi, susijungsi su žeme, bet nie
kados jau negryš toks žemiškas gyveni
mas kokiu tenkinaisi, kokis tau smagumą 
davė, buvo suraminimas, pilnumas 

Gyvenimas vieno su kitu užima tiktai 
menką valandėlę palyginus su amžių am
žiais kurie po to seks, ir niekad daugiau 
ta pati pora tuose pačiuose kunuose ne
bus draugėje.... Tas labiausia ir skaudi
na palikusi, tas labiausia jį kankina, pa
siilgimą sudaro neperkenčiamu A. 

MŪŠOS VERPČTfAI 

ARGI...? \ 
(J. Aisčio eilės) 

Argi tavo širdis taip užšalo 
Ir atšipo taip visi jausmai, 
Kad nelaimė didelė begalo, 
Kad tėvynės sielvartai skausmai 
Tau pradėjo šiądien nerūpėti, 
Lyg jau butų jie tau svetimi?.... 
Nesinori, nesinori ir tikėti 
Kad jos laime netikėt imi 
Priaugino karžvgių-galiunų, * 
Laisvės kelią pasirinko jj . 
Ar šiądieną mes, tikrieji sunųs, 
Jos karčiam likimui busim abeji? 
Tat, Lietuvi, kur bebutum, 
Kas bebutum — privalai ją gint/-
Ir neleist ją, lyg žalią rutą, 
Piktai kojai mirtinai numint. 

•RUSAMS bolševikams # reiktų įsitėmvti šį reikš
minga pareiškimą, pastaromis dienomis padarytą S. V. 
Agrikultūros Sekretoriaus Wickard: įmonės — Ru
sai kareiviai — laimi šį vieną iš svarbiausių mūšių te
nai", pasakė jis. "Bet jeigu Amerikos maistas, kuris 
tiems Rusų kareiviams siunčiamas, butų rytoj sulaiky
tas, jie tikriausia turėtų liautis kariavę". ( 

Tą įnagį — maistą — Amerika ir turėtų naudoti 
bolševikams suvaldyti, kada bus reikalas. Juk leisti 
komunizmui nušluoti visą Europą butų pavojingiausias 
šio karo reiškinys. Jų dabartiniai pasisekimai# kaip ži
noma, yra todėl kad visa maistą ir ginklus pristato Ame
rika ir dalinai Anglija. Bet jeigu jiems bus leista Eu
ropą užkrėsti raudonaja plėga, gali išeiti pavojum ir pa
čiai Amerikai. 

•SUV. VALSTIJOSE 1940 metais, sulyg statisti
kos žinių, buvo 8,956,000 asmenų virš 65 metų amžiaus, 
35 nuoš. daugiau negu buvo 1930 metų statistikomis. 
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Iš PETRO VAIČIŪNO EILĖKAčšIŲ 
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Dega žydruma erdvyno. 
Supas ugnys vandenyj. 
Šypsos gunda taurėj vyno. 
Meilė užgimė manyj. > . 

Rankos siekia šventą auką. 
Baigės nykus geiduliai. 
Aš žengiu per rožių lai 
Vysto dainą spinduliai 

• Žemėj šventa, erdvėj- šventa. 
Saulės»žygis patvarus. 
Gyvata iš erdvių krentu — 
Tiesia žemėj ji barus. 

Lupos tyli — dainą geria, -
Iš liepsnotos visumos. 
Džiugios maldos dan«|$ veria.. 
(Jįrdėt žingsniai mylimos... 
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(Iš Bitės raštų) 
JLietuvos upė Muša, ką tik susprangi-

nus ledą, verčiasi didelėmis, lėkštomis ban
gomis. Vanduo, prasimušęs per aukštą 
malūno pylimą, plačiai liejasi, tarytum 
kokia jura, Ir verda milžiniškais verpetais, 
šniokščia, siunta, putoja, visa galia meta
si ant stataus, dar sušalusio ir ledu bliz
gančio dešiniojo kranto, daužo jį ir dras
ko. Bet stati atkrantė riogso pasišiaušus 
dar nuogais lazdynais, karklų, putinų ir 
juodalksnių krūmais ir narsiai spiriasi 
prieš šėlstančias bangas. O jos nei va
landėlei nenurimsta; atšokusios nuo at
krantės, kitos net subyrėjusios į tūkstan
čius smulkių lašelių, pasineria gelmėse ir 
tuoj vėl viršun išplaukia šniokšdamos ir 
putodamos. Tarytum, dar stipresnės, dar 
galingesnės sukasi jos upės viduryje tam
siais šaltais verpetais. 

Užia slėpiningai traukdamos sa
vimi i kelionę daugiau tokių pat kaip jos 
pačios bičiuolių, tokių šaltų, galingų, bau
gių ir nerimstančių. Ir visos kartu, susi
pynusios stipriu vainiku, plaukia tolyn 
vingių vingiais tarp kalnų ir slėnių į neap
matomą erdvę. Tik dar pakelėje kliudo 
lieptų ožiai. Bet jie stipriai įsirėmę į upės 
dugną. Nors linksta ir virpa, bet iš vie
tos nekruta. Tik gulinčios ant jų lentos, 
kiekvienu smarkiu bangų atplaukimu, su
pasi ir braška viršum vandens, kaip tik
ros supuoklės, skersai perjuosiančios upės 
vagą. Prasidėjusios prie stačios atkran
tės, bangos baigiasi ties Jušnionių sodžiu
mi, kur vanduo, nebejusdamas po savim 
upės vagos gelmių, jau ramiau banguoja, 
tyliau užia. Svetimose pievose, sodžiaus 
daržuose bangos kaip ir nedrąsiai skezia-
si, kaip ir tyliau graužiasi į kietą, dar su
š a l u s i ą *  ž e m ę .  * > - ?  .  *  . . . . . .  >  

I N T Y S 

Džiaugsmas nėra daiktuose, feet mu
myse. 

Rašyti gerai yra mąstyti gerai; jaus
ti gerai ir tarnauti gerai. Tai išsyk įsi
gyti iritelektą, sielą ir skonį. 

Aš esu pasiruošęs mokytis iš t^ kurie 
ateina mokyti mane; ir ftš noriu mokyti 
tuos kurie nori mokytis. 

Mokytas žmogus be valios jiegos yra 
lyg galva be kuno. 

Teisybė yra dieviškas paveldėjimas 
atrastas kiekvienos žmogiškos širdies gel
mėse. 

Kas gali gyventi sav# idealu tas yra 
gyvenimo valdovas. / 

Visas gyvenimas nėra užtektinžts iš
mokti kaip gyventi šiame pasaulyje. 

Žmogus jieško stebuklų. Ai, jei ' jis 
tiktai pamatytų kokia stebuklinga yra jo 
paties širdis!" 

Daugis piktybių gimsta iš turtų; bet 
daugiau veisiasi skurde. * 

Judesys yra gyvenimas; tyla —mir
tis. 

Džiaugsmas blokuoja ir tfukdo.... 
bet skausmas skina įkvėpimo kelią. 

Kai kurie žmonės mato alduosius; o 
aklieji — mato kitus. 

Aš mieliau norėčiau turėti erdvą šir
dį negu milžinišką protą. 

Logika nėra palaidota su mirusiomis 
kalbomis. 

Kas jieško neprasikaltusio draugo tas 
niekad jo neras. 

Nakties gilioj tamsoje tavo meilės 
ugnis liepsnoja pvieš mano akisl 

Tu guli rožių lovoje, ir šypsais džiau-
ksmingai. Bet aš degu kančios ugnyje, ir 
merdėju skausmuose. Ai, kam tu leidi 
man kankintis?! 

Tavo žodžiai,-meilės ugnies nevalyti, 
liepsnoja amžinai ' 

Žmogus tampa žmogum tiktai perdėnl 
tyra, skaidria meile. 

Vedybos nėra palaima, Nemeilus su
situokimas yra gyva nelaimė.... nemirs^ 
tanti mirtis. Tiktai meilus susituokimai' 
yra sielos rojus. 

^ Vedybos yra dorovės mokykla ir lavi
nimasis. Jos yra dangaus auklėtuvė. 

Flirtacija yra nedoras išniekinimas 
švenčiausių ir aukščiausių* žmogiškos sie
los jausmų. 

Gera žmona yra dangaus paskutine 
geriausia dovana vyrui. 

Moteries meilė yra galingesnė negu 
mirtis. 

Moteris be meilės yra vaisius be galės. 
Meilė yra sielos saulė. 

V. J. B. 

•ANGLIJOJE, medicinos laboratori
jos jieško tūkstančių pelių kas savaitę, 
ant kurių daro tyrinėjimus gydymui ka
ro sužeidimų užkrėtimų, nes ta's tyrinėji
mo būdas yra vienas iš geriausių. Del to 
labai pakilo pelių kainos karo metu. 

•ROŽĖS kriimas pasodintas Karoli# 
Didžiojo laikais, 1000 metų atgal, Hilde#. 
cheime, Vokietijoj, dar gyvuoja ir žydi. 
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VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas • 
KAINA TIK $1.00. 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
mio paprasčiausių iki puošniausių pokiliij. 

_ Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.. 

S A P N I N I N K A S 
Kaina su prisiuntimu $1.00. 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykag, 
gfažiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekviena* privalo turėti savo 
iwmuoas. 
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Dr. Vincas Pietaris 

ALGIMANTAS 
(Tęsinys iš p«"#ikr 

Žmonės gavę šitą, žinią, puolė bėgti 
pas Rudį pažiūrėti nors pastipusios rojaus 
paukštes, o Vuodega pasileido į Romano 
rumus nešti apie tai gandą. 

Danyla gavo užtai progos išsiklausti 
iš Armino kaip jam reikia apsieiti su pau
kšte: kuo lesinti ir kuo girdyti. 

— Širdele, nesigailėk jai kanapių gru
dų, riešutų, kvietinės duonos, o gerti duok 

-vandens, ot ir viskas, — atsakė paklaus
tas, pirklys. 

Vienas dalykas puolė Dany lai į gal
vą: paukštė kalbėjo lyg pažystamo žmo
gaus balsu. Kur jis tą balsą girdėjo, vel
tui jisai galvą suko, siekdamas atminti, 
nieko negalėjo padaryti. Tai jam rodėsi 
kartais jog šitas balsas prigulėjo žmogui 
buvusiam Danylos artimu draugu jo jau
nystėje, tai vėl paskui rodėsi jog šitą bal
są jis kur tai girdėjo nepersenai.. Gana 
to jog šita paukštė padarė ant Danylos 
nemažo įspūdžio. Viena, ji kalbėjo Lie
tuviškai, antra, kalbėjo balsu nežinia del 

• ko primenančiu Danylai gilią jo jaunystę: 
senus, tamsius ąžuolynus, pilies kuorus, 
tamsias sienas kalėjimo, plačius, lapuo
tus medžius 

— Na, dabar ir mano gryčioje bus 
linksmiau, bus kamjbe manęs žodį ištar
ti, — pamanė Danyla, eidamas gulti, — 
vis tik bus ramiau man. 

Sekantį rytą, kaip tik ėmė švisti, pa
budo Danyla. Jį prikėlė paukštė, kuri 
švintant ėmė zobilduoti ir vograuti, kaip 
ir ant patyčių. Jsiklausęs gerai j paukš
tės šneką, Danyla buvo kaip stabo ištik
tas. Zobildavimas buvo keistas. . 

^ — Bėgk! bėgk 1 —, ragino paukštis, — 
Ko tu lauki! Bėgk į 'Lietuvą! Bus kam 

- padėti, bus! Bus! Čia prapulsi! Bėgk! 
Girdėdamas šituos paukštės žodžius, 

^ Danyla net pašoko nuo lovos ir su atsidė
jimu klausė ir žiurėjo į paukštę. 

Dabar vėl kaip vakar jam neatsikra
tomai lindo mintis į galvą jog paukštės 
balsas atmena žinomo jam žmogaus balsą. 
Ir vėl greta su tuo balsu kilo senai užmir
šti paveikslai iš gilios jaunystės: tamsios 
ąžuolinių kuorų sienos, siūbuojantys javų 
laukai, kvapsnis žolynų laukuose, vyrai su 
baltais marškiniais, nuskustais veidais... 

— Bėgk! Bėgk! Čia prapulsi! — Vo
gravo paukštė toliau. ^ 

Apie tai jog šita paukštė pateko jam 
tyčia, Danyla ir neabejojo. Laužė jisai 
tik sau galvą stengdamasis atminti kas 

.galėjo tą paukštę jam pataikyti. 
— Abejojimo jokio negali buti, — ma

nė sau Danyla, — jog žmogus kuris ją 
man pataikė, yra mano didelis draugas. 
Jis gerai žinodamas mano padėjimą slap
stosi nuo visų, slapstosi ir nuo Armino. 
Romanui paukštė galėjo buti paskirta jau 
toje vietoje iš kurios jos atvežtos — Kry
me. Lenkų aukštam bajorui irgi turėjo 
buti paskirta ten jau ir abidvi gražesnės 
pasižiūrėti. Dėlto tas tolimas draugas ga
li buti ir ten Kryme ir čia dabar po šėtro 
mis. 

Ilgai taip mmtč vaikinas Ir nieko tik
ro negalėjo nuspręsti: galėjo buti ir taip 
ir šitaip. Antgalo ryžosi eiti pažiūrėti kas 
ten toje šėtroje per žmonės yra, kad su
prastų ar jie numanydami atsiuntė jam 
paukštę, ar gal jie tik buvo įnagiu kito 
žmogaus rankose, kuris toli būdamas duo
da jam gandą. Ypač Danyla dar dėlto 
ryžosi eiti į šėtrą su kalbančiomis pauk-
tėmis, jog gandas, atsiųstas per paukštę 
jam rodėsi ne pilnas. Jis tikėjosi ten ras
ti dar nors menką ženklą to, kada jam bė
gti, kad rastų kelionėje pagalbą. 

Danyla mąstė taip': Jeigu tas žfho-
gus linki man gera tai jis turi numanyti 
jog aš getai kelio nežinau. Pažystamų 
Lietuvoje neturiu; per tai, pabėgęs, nieko 
gera nepelnysiu. Arba mane čia suims 
Romano vyrai, arba ten Lietuvoj kur nors 
pražusiu. Antgalo tegul ir nepražusiu, 
bet ir Lietuvoje yra kunigaikščių kurie 
Romanui išduoda pabėgėlius. Na, jeigu 
aš pateksiu į tokio kunigaikščio valstybę, 
ir Romanas suseks mane ten, tai mane 
suims ir išduos Romanui. 

J)aug visokių minčių praslinko per 
Danylos galvą ir jis nepasijuto kaip įdie
nojo, ir Vuodega, eidamas pusryčiauti, už
ėjo pas jį. Paskui Vuodega atsivilko»dar 
keli pulko vyrai paklausyti ir pažiūrėti 
kalbančios paukštės. Bet ta, įdienojus, ne 
taip dabar skaniai kalbėjo ir vyrai, norė
dami ką. nors išgirsti iš jos, ėmė paukštę 
erzinti. Čiubas, neatsargiai erzindamas, 
įkišo pirštą, vienok taip nelaimingai, nes 
paukštė savo aštriu snapu drūčiai įkirto 
jam, ir iš skausmo Čiubas net suriko visu 
balsu. 

Vyrai tartum-te tik ir lauki kad pa
imti Čiuhą ant juokų. Danyla šitame ne
atsiliko nuo kitų ir visi jie taip įpykdė Čiu-
bą jog tas ir pusryčiauti atsisakė. 

Vyrai šiepdami iš jo vieni nuėjo, o 
Čiubas, net pajuodęs iš piktumo, nudavė 
einąs namon pas save, bet kaip tik vyrai 
užsuko už triobų, jisai įsiveržė į Danylos 
gryčią. Iš jo akių ir pikto nusišypsojimo 
galėjai suprasti jog tai ne gerovei jisai 
įsiveržė. Po akimirkai iš ten jis bėgo te* 
kinas namon. 

Danyla užsiėmė savo kasdieniniais 
darbais ir, turėdamas ką veikti, neskubi
no namon. 

— Na, Danyla, pas tave nelaimė, — 
šuktelėjo vienas pulko vyrų, praeidamas 
pro šalį. — Narvas tavo sukultas, o pauk
štė negyva guli ant aslos. 

Danyla išgirdęs tai metėsi namon. 
Ten ties gryčios langais rado jau jis pul
telį žmonių, iš kurių pasitiko jį balsai: 

Jau po paukštės! Jau ta negyva! 
— Tai ne kas kitas kaip Čiubas tai 

padarė! 
— Aš mačiau kaip jis tekinas iš čia 

bėgo namon! — atsiliepė vienas vaikiščias. 
Matyti buvo iš kalbų ir veidų jog vi-

; si jie pyksta ant Čiubo už jo nedorą darbą. 
Ir visi beveik ragino Danylą eiti pas Ro-
mana skųsti Čiubą. 

t>anyla inėjęs į gryčią rado duris tru

puti praviras; sulaužytas narvas gulėjo 
aslos viduryje, šalia jo gulėjo negyva pau
kšte. Ir gaila pasidarė vyrui ir pikta, bet 
ir tai atsiminė jisai jog savo vagravimu 
paukštė galėjo nemažai jam ir bloga pa
daryti, ir jog iš teisybės jam pačiam rei
kėjo taip pasielgti kaip padarė Čiubas, iš
girdus iš paukštės tai ką sužinojo, ir ne
reikalinga buvo kad vėl ji pakartotų. 

Skųsti Danylai neprireikė, nes ilgi lie
žuviai umai nunešė gandą apie viską Ro
manui, ir tas pavakare pakvietė pas save 
Danylą ir Čiubą. Danylos nusistebėjimui 
Čiubas tapo ne tik sunkiai nubaustas tur
tų, atsilyginti už paukštį, bet ir taip iš
bartas kad ir jis ir kiti to nei nelaukė. 
Romanas užstodavo taip tik už savo arti
mus ir mylimus žmones. Jeigu jisai taip 
užstojo už Danylą tai jau visi suprato jog 
Danyla neužilgo pakils iš paprastų pulko 
vyrų. Suko tik visi galvą ir visaip minė, 
kas butų do priežastis tokio Romano ap
siėjimo ir kaip jis mano paaukštinti Da
nylą, bet veltu. Teisybę žinojo Romanas 
ir Vuodega. Vuodega senai jau suprato 
jog Danylos padėjimas persimainys, dėlto 
jis nuo senai ir ėmė geriau apsieiti su juo. 
Jis senai patėmijo jog atvažiavus į svečius 
pas Rofnanienę jos giminaitė, jauna Kije
vo kunigaikštytė, nuo Danylos akių nega
li atitraukti. Jam pasirodė jog ir Dany
la nssipurto jos. Antgalo Vuodega turė
jo ir tikresnių žinių: viena kunigaikštie
nės tarnaitė Vuodegai stačiai pranešė jog 
kunigaikščiai sutarė savo giminaitę su
vesti į porą su Danyla ir pavesti jam ar 
tai Juodvėšiją, ar tai kitą kokią šalį val
dyti Romano vardu: buti, taip sakant, po 
jo ranka. Tik apie šitai bijojo Vuodega 
išsitarti, nes Romanas tuojau suprastų 
kas jo užmanymus į svietą išdavė ir tar
naitei ir Vuodegai butų anksta. Mažiau
sia, abudu be liežuvių liktų. Tose gady
nėse kas, būdavo, liežuviu prasižengia tam 
bematai budamo liežuvį ir nupjauna, o no
rėdami pikčiau nubausti, budav% stačiai 
išrauįa, išplėšia iš gerklės. 

Danylai beveik visiškai buvo duota 
laisvė, o dabar ir nelaisvės šešėlius steng
tasi išdildyti. Vuodega tik iš didelės mei
lės kurią jis jautė prie Danylos, tik del 
jos nesitraukė šalin nuo jo. Taip jis kal
bėjo Danylai; o ištikrų jų.... tokius turė
jo įsakymus nuo Romano. 

Praslinko taip kelios dienos. Danyla 
nusprendė jog jeigu dabar jau jis eis pa
sižiūrėti pas Rudį tai niekas neįtars jo 
žingsnio: Laiko praslinko ikvaliai ir ne
lengva bus atminti kitiems del ko jis ten 
eina. Sulaukęs tat popietės, kada visi vy
rai paprastu budu ėjo pas Armino veži
mus, ėjo ir Danyla drauge su kitais. Vai
kščiodamas čia vežimas nuo vežimo, pri
slinko jisai išlengvo ir prie tos šėtros kur 
kabojo dar dienas narvas sa kalbančia 
paukšte. 

Ties v&imu stovėjo lentų stalas. Ant 
jo gulėjo sukrauti visoki niekniekiai: žie
dai, karoliai, šukos, sagutės, žirklės 

Už stalo sėdėjo liepsnabarzdis ir rau^ 
donplaukis žmogus su ypač bjauriai lašuo-
tu veidu ir stora, ilga nosim. Sėdėjo šitas 
Rudis tartum medinis. Jo veidai ir jis 
pats nei nekrustelėjo. Tiktai akys sekio
jo perkančius ir kokios septyniolikos me
tų vaikiščio darbą, kuris pardavinėjo pre
kes žmonėms. O prekių jau buvo menkai 
ant stalo. Vežimas gį, visai tuščias bark
šojo savo mediniais Šonais, kaip grobai, 
vilkų apgraužti. 

Pirm negu ką sakyti, Danyla ilgai tė-
mijo viską Rudžio šėtroje, bet nieko nega
lėjo patėmyti tokio iš ko butų galėjęs at
minti kur jam jiešjcoti ar žmogaus ar rei
kalingo gando apie bėgimą. Rudis krio
šėjo sau kaip medinis stabas, vaikiščias 
pardavinėjo prekių likučius. Ir Danyla 
ryžosi nusipirkti nors įorą žiedų, kad ne
žymu butų jog jis čia atėjo ne pirkti, tik 

visai kitokių užmanymų vedimas. Vai
ki škias ir jam padavė porą žiedų pasirin
kti, padavęs nubėgo kitus pirkikus užga
nėdinti. Likęs Danyla vartė rankose žie
dus neva rinkdamas, o ištikrųjų apmąs
tydamas kaip jam pradėti kalbą su^ vai
kiščių, iškvošimui iš jo reikalingų žinių. 
Kaip kitus ir jį dabar dabojo Rudžio akys 
su atsidėjimu. 

— Ir mane Rudis laiko už vagį, tur 
but, — manė sau Danyla ir nenoromis nu
sišypsojo, metęs akim į Rudį. Rudis žiu
rėjo Dievas žino kur. Sėdėjo jisai kaip 
pirma, tiktai ant jo piršto žibėjo žiedas, 
kurį Danyla negalėjo nepatėmyti. Žiedą 
šitą vaikinas pažino gerai; bet tuo tarpu, 
kaip Danyla norėjo pasilenkti geriau įsi
žiūrėti į žiedą, kad nepadarytų kokios 
klaidos, šalia jo atsirado vaikiščias. 

— Iš kur jus imae šituos žiedus? — 
paklausė jo Danyla. 

; — Musų šeimininkas turi auksakales 
ta! jis pats ir kaldina žiedus. O auksą 
perka visur. 

O kitas prekes? — klausinėjo to
liau Danyla. 

— Ir kitas patys namie dirbame, — 
atvertė tas. 

— Ir kalbančias paukštes? 
Paukštes? — nusišypsojęs atsakė 

vaikiščias, kaip ir klausdamas. — Paukš
tes išperi paukštės, o mes tik mokiname 
kalbėti. 

— Ir mano paukštę jųs namie moki
not? — klausinėjo toliau Danyla. 

— Aš sveiką pirmą sykį matau tai 
apie , sveiko paukštę negaliu nieko pasa
kyti.' 

— Nagi, ar ne tu atsiuntei man pauk
štę sulyg Armino ženklo vakar? 

Vaikiščias užsimąstė, stengdamasis 
atminti šitą atsitikimą, bet tuo tarpu bur-
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KATALIKŲ Draugo jookda-
rys Pipiras Dirvą vadina šluo
ta, pilna dulkių, purvo, ir tam 
panašiai. Labai vykusiai pa
lygino: Dirva šluoja iš musų 
visuomenės visokias šiukšles, 
kurių dalį ir katalikų Drau
gas pridaro. Aišku, šluojant, 
šluotoje prisiveis®* Pipiro se
nimų dulkių. 

VOKIEČIAI, sakoma, prigru-
dę Romo 50,060 savo karei
vių, kuriems vadovauja Gene
rolas Kraust. šis generolas, 
tikrai, Italus "apkraustys". 

ŽINIŲ jųpie Pranc02i| gene
rolo De Gaulle ir generolo Gi-
raud konferenciją pasiskaitęs 
Politikierius Jurgis sako: "Ma
tyti, jie nutarė gyventi kaip 

btelėjo Rudis, turbut. "bardamas vaiką del!broliai, bet rokuosis kaip žy
dai". stoviniavimo, užsiėmimo šnekomis, kada 

svietas susirinkęs prašo ir vienos ir kitos 
prekės ir kada reikia žmonėms patarnau
ti. Burbtelėjo senis ir mostelėjo ranka 
vaikiščiui, o pats pakilęs padavė Danylai 
dar kelis žiedus ir negarsiai tarė Lietu
viškai: 

— šį vakarą"- sutemas paupyje ties" 
akmeniu 

Tarp paduotų žiedų Danyla pamatė ir 
tą kuris buvo ant Rudžio piršto. 

Abejojimo toliau jokio neliko apie tą 
žmogų kuris atkeliavo iki čia persergėti 
ir padėti Danylai ištrukti iš' Romano nagų. 

Danyla metė tiktai j Rudį akim ir nef 
va žiūrėdamas žiedą tarė išlėto: 

— Busiu!.... 
Į šitą savo atsakymą Danyla teišgir-

do iš Rudžio persergstintį "cit!" Ir Ru
dis sėdėjo vėl kaip stabas savo vietoje, 
tartum tik vienu daiktų dabojimu užsi
ėmęs, kad nepavogtų, išreto tiktai kilstel-
damas tai vienam, tai kitam pirkikui ko
ki mažmožį , ir priimdamas iš jų atgal ne
perkamus. Ir Danyla sugrąžino Rudžiui 
nereikalingus sau žiedus, o ju tarpe ir 
Rudžio žiedą, pasiliko sau tik porą, už ku
riuos užmokėjęs vaikiščiui pinigus, nuėjo 
sau toliau pas kitas šėtras. Viena dabar 
jis bijojo: kad nesusitiktų su Vuodega ir 
kad tas nesupiastų iš jo susijaudinimo jog įtiksiu politinio 
su juo įvyko netikėtas atsitikimas. Ir dru- į daryti ? 
čiai vaikinas nusiminė pamatęs tarp vy-
rų tą amžiną Romano lemetą, vienok lai
mė truputį ir 1 Danylai padėjo. Vuodega 
nesuspėjo umai pašnipinėti apie Danylą, 
o po valandėlei ir pats Danyla spėjo jau 
susitvarkyti tiek jog jau iš veido sunku 
buvo ką atspėti. Ir veidų raudonumas 
nublyško, ir akių žibėjimas numalši^ ir 
viso kuno susijaudinimas nusilpo. 

Seka:. LENKTYNĖS 

ŠIAURĖS' Afrikoje tautinis 
valgis, sakoma, esąs kruopos 
su aviena. Musų srovių Ame
rikoje "tautinis" valgis yra 
žirniai su kopūstais. 

LIETUVIŠKI bolševikai vi
sas žinias iš Lietuvos vadina 
"nazių propaganda". Abejoji
mo nėra, tos žinios "Vokiškai" 
nudažytos, bet Amerikos Lie
tuviai tiek gudrus ir susipras 
tę kad tai žino ir pelus nuir 
£!*utių skiria. Lietuviški bol*' 
ševikai visokią Maskvos pro
pagandą ima už gryną pinigą 
ir neatskiria kur tiesa, kur 
melas. 

BOLŠEVIKAI stebisi kad 
Čikagos Lietuviai net du Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimus ruošia. Sako, aj3U 
"neščyri", nes tik "politinio 
kapitalo nori pasidaryti". At
simename kad syki ir bolševi
kai Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimus ruošė. Ar ir jie 
"neščyra" sąžine juos rengė, 

kapitalo pasi-
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Dirva vis dar 2.00 Metams!! 
DIRVA NEPABRANGSIR 1943 tfŠY}A 

tiems kurie paskubės užsimokėti dabar 

Jųs turit daug savo draugų ir fiminių, išrašykit jiems Dirvą 'už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų,' didelį ir nebrangų laikr^tj DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1S43 .metui. V: 0Ęl ; 
Dirva duodama už $2.00 tiems kurie sžymfet tržšimokės nkujai, Srba atnaujins. Del 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $8.00, 

/ 

Kurie dabar prisius $2.00 gaus dovanų puikų, 1943 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. Naujiems mes apmokam). 

S* 

ąfomfmską $2i*  
gavo adresą, siųskit 

-.tr" 

6820 Superior Avenue Cleveland Ohio 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČI0"-VANAGAIČI0 dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok-

* ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kuriu gaidas mokat, •• 

pilnai ne|pot. Apie 40 dainų -

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
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MIKALDOS 
, r Karalienes Sabbos 

P ^ A N A Š Y S T E S  
. r 

f4*mios pranašystės senovės laikų Sabbos ' 
valstybgs karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Sa 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) ę-f -'t 

, % . Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Avenue  ̂  ̂ {Cleveland, Ohio 
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LENINO liMtos melų mir
ties sukaktuvių proga "dakta
ras" Grigaitis parašė redakci
nį, kur išvedžioja, Leninas ne
buvęs "nei demokratas nei so
cialistas, tik teroristas". Bet, 
malonus "daktare", Leninas 
nors sukurė valstybę kuri gy
vuoja, o "daktaro" visus dar
bus iki šiol nuveiktus šuo ant 
uodegos nunešė. Gali buti kai 
kada neverta buti "socialistu" 
Grigaičio tipo. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
t)irvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
:>et pažymėkit: "Negavau 
ur. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot, 

D I R > A 
Cleveland, Ohio 

'i--

J. A. Urbonas 
- i .  )  

Dirvos Agentas D ay t 
1802 Lamar S1. Dayton, 

NEUŽMIRŠKIT 3e *--i 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdl-
kit už 3c pašto ženklelį atafti 
kymui. Tas būtina. 

'issr; 3* 
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BALLET RUSSE DE MONTE CARLO 
Vasario 13 ir 14—Music Hall 

*C?A 

Vasario 16->tos Mineji* 
mui Atėjus 

Jau 25 metai kaip daug mū
sų brolių grabe guli, kurie bu
vo tarp pirmųjų stoti ginklu 
ginti ir laisvinti savo tėvynę 
Lietuvą nuo užpuolančių prie
šų kaimynų, Lenkų ir Rusų. 

Lietuvos širdis Vilnius, su 
istoriniais brangiais musų tau
tai paminklais buvo priešų už
grobta ir kankinta. * 

Neužteko to, dar visą Lie
tuvą vėl pagrobė ir Rusai bol
ševikai, kurie tukstančius mu
sų vientaučių išžudė, kitų mi
nias išgrūdo į Rusijos gilumą 
vargti ir žuti. 

Atėjo dar kiti priešai oku
pantai, ir tie ašarose ir krau
juose Lietuvą paplukdė.... 

Lietuvi, ar tu matydamas 
visa tai, gali atsižadėti savo 
brolių" Lietuvoje esančių, ar 
gali buti partivišku, laikytis 
įsikibęs į kokią partiją kada 
reikia dirbti mielaširdystėfi ,ir 
gelbėjimo darbą? 

Dabar, minint Nepriklauso
mybės 25 metų sukaktį Vasa
rio 14, kiekvienas ir jaunas ir 
senas neatsižadėkim Lietuvos, 
būdami sąžiningi nesėdėkime 
namie, bet eikime į Lietuvių 
salę Nepriklausomybės šventę 
švęsti, savo senąją tėvynę pri
siminti, pasidalinti 25 metų 
praėjusiais įspūdžiais, ir pasi
tarti su visais kaip gelbėti ir 
vaduoti Lietuvą iš priešų oku
pantų vergijos. 

Alekas Banys. 
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6820 SUPERIOR AYE, - CLEVELAND. 

WAR BOND DRIVE IN CHICAGO 
In Connection with Lithuanian National Day 

Mia Slavenska 

Ballet Russe atvyksta į Music 
Hall, šeštadieni ir sekmadieni, Va
sario 13 ir 14, su kuriuo pirmu kar
šu dalyvaus Naujas Ballet Russe 
sinfonietta, tai orkestras iš cirtuoso 
grojikų, vadovybėje Franz Allers, 
pirmutinio kompanijos kondukto
riaus. 

Nors jis yra vienas iš jauniau
sių konduktorių dirigentų užimąs 
tokią svarbią atsakomybę, Allers 
savo trumpame gyvenime jau pla
čiai pasižymėjo muzikoje. Vetera
nas simfonijos, operos, ir baleto, 
jo karjera pasižymi jo noru priim
ti sunkiausias atsakomybes. Jisai 
yra tikras "Bohemas", Franz Al
lers gimė Čekoslovakijoje, Karls-
bade. 

VASARIO 13, šeštadienį po pie
tų, 3:30 vai., bus perstatyta "The 
Snow Maiden", "Scheheraze", "Beau 
Danube". . - • 

šeštadienio Dakare, 8:30 valandą, 
perstatys "Chopin Concertd", "Ro
deo", "The Magic Swan". 

VASARIO 14; 3:30 po pietų, per
statys "The Elves", "Rodeo"v "Af
ternoon of žl Fawn", "Gaite* Pari-
sienne". 

Ballet Russe de Montie Carlo yra 
žymiausia pasaulyje baleto kompa
nija, iš 125 vaidintojų, su simfoniš-
ku orkestru, gabiausiais solistais, 
žavejančiomis billerinomis, spalvin
gais kostiumais ir nuostabiomis 
scenerijomis. i 

Tikietai parsiduoda Taylor's ir 
Music Hall, pa 55c., $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75. 

•MAYOR AS Lausche pra
dėjo tartis su Illuminating Co. 
nupiginimui mokesties už elek
trą. 

HANNA THEATRE 
99 Ecstasy 

The Hanna Theatre pradės rody
ti ' pragarsėjusi judamą paveikslą, 
"ECSTASY", su Hedy Lamarr, pra
dedant penktadieniu, Vasario 12. 

''Ecstasy" yra pirmutinis juda
mas paveikslas kuris bus rodomas 
ištisiniais perstatymais be pertrau-
bos Hanna Theatre. Kainos bus 
populiarės, kaip ir kituose didžiuo
siuose Clevelando teatruose. 

"Ecstasy" sukėlė viso pasaulio 
susidomėjimą ir ginčus nuo to lai
ko kaip tik ta filmą buvo padaryta 
ir laimėjo prizą kaip "Geriausias 
TVIeto Paveikslas" Europos Filmų 
Kongrese. 

Prie tos, bus d'adėta dar priedi-
nė filmą, linksma komedija iš draf-
tuoto vyro "medaus mėnesio" prie
tikio, pavadinta "One Thrilling 
Night", su John Beal. 

HIPPODROME 

'Casablanca' Pratęsta 
Ta Įdomi drama paliečianti žmo

nių vertybes, nauja Warner Bros. 
filmą, "Casablanca", pratęsiama ro
dymui Hippodrome Theatre dar sa
vaitei laiko. 

Ta filmą, pavadinta vardu Mo-
rokkos miesto kuris pastarose die
nose paplito karo žiniose, vaizduo
ja karo suplėšytos Europos pabėgė
lių nuotikius ir jų pastangas pa
siekti Ameriką. 

Vadovaujamas roles vaidina šie: 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman 
ir Paul Henreid. Prie jų vaidina 
kiti talentingi žymus artistai kaip 
Claude Rains, Conrad Veidt, Syd
ney Greenstreet ir Peter Lorre, 

Dalykas prasideda Vichy Pran
cūzų kontroliuojamame mieste Af
rikoj, Casablanca, paskiau persike
lia Į Paryžių, laike Vokiečių okupa
cijos, ir baigiasi vėl Casablancoj. 

METROPOLITAN 
OPERA VĖL BUS 

CLEVELANDE 

Dabar jau pageidaujama kad Dir
vos skaitytojai operos mėgėjai pa
siųstų pageidavimus kokias operas 
norėtų matyti tą savaitę, taip kad 

Chicagoans of Lithuanian descent 
Will voice their protest to Nazi oc
cupation of their fatherland by 
means of a heavy bomber to be 
•purchased with part of a million 
dollars in war bonds, according to 

announcement made over the 
Margutis radio program, by Nor-
iman B. Collins, state administrator 
of the Illinois war savings staff. 

Mr. Collins, told the listeners 
that the plains would be named 
"Lituanica", which was the name 
of a plane flown a decade ago from 
Chicago by two Lithuanian-Ameri
can heroes, Stephen Darius and 
Stanley Girėnas,^ on a projected 
flight f&>m Chicago to Lithuania. 
The plane crashed 200 miles short 
of their goal in the forest of Sol-
din. Both fliers were killed. In
vestigation aroused suspicion that 
the plane was shot down by the 
German military. 4; 

A banquet will be held at the 
Blackstone Hotel Tuesday, Febru
ary 16, with which it is intended 
to bring the campaign to a grand 
climax in celebration of Republic 
of Lithuania Day. Anthony Olis is 
serving as director of the campaign. 

Pointing out that Chicago, with 
its population of 100,000 citizens 
of Lithuanian descent, is now the 
largest "Lithuanian" city in the 
world, Mr. Collins in his radio ad
dress said: 

"Everywhere you of Lithuanian 
descent have demonstrated such 
splendid standards of integrity, ab
ility and citizenship that you have 
won unstinted praise and admira
tion from the other members of 
the communities in which you live. 

"A drive by Chicagoans of Lith
uanian descent to sell one million 

THE PERISCOPE 
."• ' iy ŠARŪNAS. 

Hurl# for U. S. 

The Metropolitan Opera Associa
tion of New York vėl lankysis Cle-
velande šį pavasarį, savaitei laiko, 
Balandžio 5, kurios bėgyje persta
tys eilę didžiųjų -operų miesto au
ditorijoje. Perstatymai bus šešis 
vakarus, pradedant pirmadieniu ir* 
baigiant šeštadieniu, su popieti
niais perstatymais penktadieni ir 
šeštadieni. 

Pranešimą apie Metropolitan Ope
ros atvykimą į Clevelandą vėl, pa
darė Thomas L. Sidlo, pirmininkas 
Northern Ohio Opera Association, 
kuri per kelioliką pastarų metų už
siėmė rengimu Metropolitan Operai 
perstatymų musų mieste. 

Nutarimas vėl kviesti Metropoli
tan Operą i Clevelandą nežiūrint 
karo meto keblumų paėjo kuomet 
tūkstančiai operos mėgėjų pareiškė 
savo pageidavimą kad opera v5l 
butų į Clevelandą pakviesta. 

iš tų kurios gaus daugiausia pa- .n bondB ^ been 

geidavimų bus išrinkta pers atymui ^ attention. It is a 
operos tai savaitei. Rašykit Ang- ^ 
liekai, šiuo adresu: Northern Ohio 
Opera Association, 721 Bulkley £Ud> 
Cleveland, Ohio. 

ATSTATYMAS DIE
VO KARALYSTES 

Jfeza. 11:6.e. 

T E L E N E W S  
T H E A T R E  

U Ž E I G O S  

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai, 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

Naujausi Karo Vaizdai 
Štai nauji jdomųs karo vaizdai 

pradedami rodyti Telenews Theatre 
penktadieni, Vasario 12, visai sa
vaitei laiko. 

šiaurės Afrikoj Generolas Jimmy 
Doolittle duoda instrukcijas savo la
kūnams paruošiant juos užpuolimui 
Neapolio, Italijoj, ir Sousse, Afri 
rikoj. Parodoma musų lakūnai už-
atakuoja Neapolį ir taipgi Rom
mel's reikmenų stotį Tunisijoj. 

Kiti vaizdai yra iš Rusų karo 
fronto žiemos veikimų. 

Vaizdai iš Chile, Pietų Amerikos, 
kuri nutraukė ryšius su Naziais. 

Labai Įdomus March of Time 
"The Navy and The Nations", at
vaizduojanti U.. S. Navy veikimą ir 
pristatymą reikmenis į karo fron
tus. 

Dirvą 
vtena 

galima 
dolari — 

išsirašyti už 
- pusei metų. 
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STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 
584 Eucild Avenue** 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas. 

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

Užkandžiai 

Vi 

Atdara iki 2:30 nakti. 
Kesys Leimonas, Sav. 

Praeiti metai' buvo ypatingai 
atsižymėję pasaulio pabaigos 
ženklais ir įvykiais kurie ben
drai liudija Dievo Karalystės 
artumą. Pažvelgus į dabarti
nius įvykius kurie visais žvil
gsniais atitinka pranašystėms 
todėl nenuostabu kad pasaulio 
valdovai, valdovai kurie neturi 
tikėjimo į Dievo pažadėjimus 
ir visai maža ką težino apie Jo 
karalystę. Visos pranašystės 
bendrai liudija keršto dienai 
prasidėjus prieš š į pasaulį, 
nes šio pasaulio kunigaikščiu 
yra šėtonas.—2 Cor. 4:4. 

Šėtono elementai bus naiki
nami iki- visiškam sunaikini
mui simboliškojo dangaus ir 
simboliškosios žemės. Dangus 
reiškia bibliją, organizuotą 
krikščionybę, o žemė reiškia 
politiškas ir organizuotas tau
tas. šiądien pasaulis pateko į 
didžiausį suspaudimą ir siel
vartą. žmogiškoji išmintis ir 
pastangos nežiūrint kaip gerair 

jie mano visai nesistengia su* 
laikyti šių vargų laiko. Dabai! 
kada jau tautos pateko į išpra
našautą šį suspaudimą, jos ne-* 
beranda jokio kelio išsigelbė
jimui. 

šv. raštas parodo kad Die
viškoji teisė valdyti žemę da
bar yra Kristaus rankose. -— 
Psal. 2:6. Taip Dievo tarnas 
Dovidas kalba: "Aš išštačiau 
savo karalių ant mano švento
jo Siono kalno." Kalnas reiš
kia karalystę; Sionas reiškia 
Dievo sostinę. Dievo įstaty
mai išeis iš Jeruzalės ir Die
vas nušluostys visas ašaras 
nuo jų akių ir mirties jau ne
bebus.—Šv. Jono Apr. 21:4e. 

Ev. šv. Jono 5:28-29 taip 
kalba: Nesidyvykites to, nes 
ateina valanda kurioje visi po 
kapais esanti girdės Jo balsą 
ir i&eis iš savo kapų. Reiškia, 
girdės Jėzaus balsą, čionai ne
sako kad išeis iš pragaro, bet 
iš po kapų. — Skaityk bibliją. 
Skelbia W. Shimkus, 1150 E. 
76 st., Cleveland, Ohio. 

(Skelbimas) » 

drive which illustrates the unity of 
spirit which exists in the United 
States among the peoples of for
eign descent. You have banded to
gether to sell a million dollars 
worth of &ur war bonds before 
February 16 as a means of celeb
rating the twenty-fifth anniversary 
of Lithuanian liberty. 

"Americans of Lithuanian des
cent are indeed already showing 
the fine quality of their citizens. 
Your sons are in the army and 
navy and the air force. Your 
daughters, like your other Ameri
can sisters, are participating in 
various forms of war work. You, 
yourselves, by your cooperation 
with the government in its effort 
to finance the war as it should and 
must be financed; and especially 
by this campaign which you have 
organized with such ingenious de
tail and with such notable thor
oughness—you, I say, are giving 
a striking illustration of how bril
liantly, how effectively men be
hind the lines can also fight 

Mr. Collins will be present at 
the banquet February 16 at which 
President Antanas Smetona of Lith
uania will be a speaker. As a sym
bol of the huge bomber which the 
fund ^ill buy Mr. Collins will pre
sent a model of the same type, 
which will bear the name "Litua
nica". Mr. Collins' statement and 
progress of the bond drive are be
ing presented on the Margutis 
program over Station WHFC. 

— ' 1 

STECK SCHOOL 
of ENGINEERING 

7712 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio 

Paruošiamoji mokykla del 
Fireman License ir 

V Stationary Engineer 
License 

Baigusieji gauna diplomas ir 
Brangiai apmokamus darbus. 

Informacijų gavimui užsukit j 
mokyklos ofisą tarp 7 ir 9 vak. 
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ACCORDING TO PRIVATE ad
vices from Sweden, Lithuanians in 
Lithuania place all their hopes for 
freedom in the United States of 
America. Between the devil of 
Russia's "strategical" aims and the 
deep blue sea of Nazi "racialism", 
they think, America is the only 
guardian angel in the world. 

Which •reminds us of Wendell L. 
Willkie's report to the nation about 
his trip around the world. He said 
that the United States has built 
up a tremendous capital of good 
will and sanguine hopes all over 
the world. This capital is an ex
plosive force, working on the side 
of the United Nations. 

#/# 

THE dNLY LITHUANIAN who 
escaped from the hardships of a 
deportee's life in cold Siberia was 
Dr. M. Devenis, of Waterbury, 
Conn. He was lucky in being an 
American citizen. He brought back 
a sort of "Prisoner's Song" sung 
by the unhappy Lithuanians exiled 
by the Russian police just before 
Hitler's attack jupon Russia. It is 
printed in the America of Brook
lyn, N. Y. 

/#/ 

HAROLD CULLENDER of the 
New York Times says in his Wash' 
ington dispatch: 

"The theory that finds favor 
here among those in closest touch 
with Russian affairs is that at thfl 
end* of the war Russia, much of 
whose industrial capacity has been 
ruined by the invader and whose 
people will aspire more, than ever 
to a Western standard of living, 
will be driven by circumstances to 
rely extensively upon imports for 
reconstruction and hence will trade 
with the Western world on a far 
greater scak: than in the two dec
ades between the two World Wars. 
Only from the United States and 
Great Britain will she be able to 
get the machinery and manufac
tured goods she will need. Only 
by importing voluminously can 'she 
raise the standard of life of her 
people. The ensuing closer trade 
and financial relations with the 
English-speaking world, it is be
lieved, will inlfuence relations in 
the political field, which meanwhile 
it is hoped—should be facilitated by 
common action and common policy 
in war." 

it! 

THESE ECONOMIC and political 
ties should have an influence on 
the fate of the Baltic States, says 
Callender. He goes on to say: 
"There is no disposition In these 
informed circles to gloss over the 
difficulties that lie ahead. These 
include Russia's apparent desire to 
retain the Baltic States, whose 
acouisition this government (of the 
United States) does not recognize: 
Russia's relations with Poland, Fin
land and the Balkans, where Mos
cow and London have been at cross 
purposes, notably in Jugoslavia la
tely, and the distrust of Soviet 
Russia within Britain and the 
United States which is expected to 
hamper closer relations after the 

SPECIAL! v 
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Private Charles H. ("Red") Ruf
fing, ace New York hurler (right), 
gets a few tips on army life from 
Lieut. Mitchell Frankovitch, post 
adjutant with the California group 
of the ferrying division. Private 
Ruffing left the Yanks to join 
Uncle Sam's fighting team the 
California air base. v 

the motive for Russia's moves into 
Finland and the Baltic States is 
believed to have been fear of Ger-
ma'ny, and that when that fear is 
removed Russian policy may be 
expected to dhange. Such is the 
hope, at least." 

This dispatch of Mr. Callender 
repeats the reasoning of the item 
in Newsweek quoted in this col
umn some time ago. The last 
word is with Russia. Will she say 
the right thing? < 
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HERE ARE A FEW items cul
led from recent war efforts of Lith
uanian Americans. St. Joseph Soc
iety, of Waukegan, 111., bought 
$1,000 worth of Defense Bonds... 
The Society for Aiding Lithuania, 
organized two years ago by the 
Lithuanians of Boston and vicinity 
donated $50 to the Am. -Red Cross 
at its second annual conference.... 
The Lithuanian Citizen's Club of 
So. Boston, Mass., gave $50 to the 
Red Cross, and the Lithuanians of 
Detroit hope to donate an ambul • 
ance to the Red Cross by February 
16th when commemorating Lithua
nia's Independence Day ... About 
160 Cicero, 111., Lithuanians are in 
the armed forces ... The Aušros 
Vartai parish of Worcester, Mass., 
displays a Service Flag with 224 
stars... L. M. Savage of Wauke
gan, 111., received a Legion of Mer
it medal for outstanding bravery 
during the attack on SS Blakely 
last May 25th. His father, Leon, 
served in the U. S. Navy 35 years 
and raised a family of 8 sons and 
one daughter—five of them the in 
the armed forces... News were 
received that Lieutenant Stanley 
Kauklis, of Kearny, N. J., lost his 
life in operations over Europe. He 
is the first member of the Cath
olic Alliance to give his life for 
America ... Miss Frances Pugzlis 
of Hartford, Conn., joined the 
WĄAC's... At the annual meet
ing of Lodge 35, of the LRCAA, in 
Pittsburgh, Pa., it was decided to 
purchase a $100 War Bond. 

/// 

THE LITHUANIAN Cultural In
stitute has moved its headquarters 
from Chicago to New York and 
published "The Lithuanian Lang
uage 
noted authority on the Lithuanian 
Language. The address of the In
stitute is now: 73 W. 104th Street, 

You perhaps once in a. ŠT6 • 
listening to the Sunday evening 
broadcasts of the "Hermit's Cave" 
Ghost Stories. ; ' 
r You will soon be hearing a stofy 
of an actual happening in Lithu
ania, of two boys and their sad ad
venture in a cemetery where they 
dared to disturb the peace of the 
dead. 

The "Hermit's Cave" stories are 
prepared in Station WJR in Det» 
roit, Mich,, Mr. Karpius, editor ofj 
the Dirva, submitted the story to 
them and they gladly accepted it. 
Here's their reply: ~ ~ 

February 8, 1943. 
"lly di^Mr. Karpius: 

"It was most thoughtful of you 
to send me an idea, for Hermit's 
script. Its a very good; plot sug
gestion and I anticipate working .it 
into a story in the very near fut
ure. ' 

"If you will listen oa February* 
28th it is possible that show will 
be used then. Again thanking you 
for your kindness, I am 

Sincerely yours, 
,, Geraldine Elliott, 

Program Director.'* 

4 
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PLEASE WRITE! 
mm Vou like to nceive 

ters—especially from nice folks 1 
Well, here is a nice boy who would 
like to receive letters from you 
and will try to answer them as 
soon as possible. Most of you know 
him—that intelligent and ambitious 
lad who used to contribute to this 
column — Joe Dereshka. He has 
been in Uncle Sam's Army for more 
than a year and is now somewhere 
across the Atlantic where corres
pondence is greatly appreciated. So 

WON'T YOU write to him the 
first chance you get? He'll be very; 
grateful. Quoting from one of his 
letters received by a humble cor-
respondent>—"I rather wish you 
would find a few of the guys 'n' 
gals back home to write me. May
be the Dirva would help." 

This is the story. Here is the 
address * 
Lt. J.t S.: Dereshka* 01035240 A.S.N. 

Hq. Sqd. IX AFSC, APO 3307 
C. of Postįnaster, New York, N. Y. 

;,v 'Now where is your pen? 
Thanks in advance for 

JOE. . 

PROMOTED 
Fort Benjamin Harrison, Ind. — 

Sgt. Adolph (Al) Jusis, of Cleve
land, Ohio, was promoted to Tech
nician 3rd Grade at the Finance 
Replacement Training Center here 
recently. He entered the army 
October 15, 1941, and was made 
sergeant October 1, 1942. He is a 
payroll specialist and head of the 
payroll section for the Finance Re
placement Training Center. 

Sgt. Jusis is the son of Mr. and 
Mrs. Joseph Jusis, 1409 East 65th 
St., Cleveland. Prior to entering 
the service, he was employed by 
Stromberg and Associates. -

war. But it is pointed out that N^iv York City 

DIRVA'S artist, Anthony Vaiks-
noras Jr., is now stationed at Camp 
McCoy, Wisconsin. Very cold, plen-

by Prof. Alfred Senn, a ty of snow, he writes. The camp 
is new, and there the boys are 
mostly westerners. 

Pvt. Anthony Vaiksnoras is in 
the map division as draftsman. 

IR VĖL SUGRYŽTA 
Pats Puikiausias Meto 
Perstatymas ant Ledo 

ICE-CAPADES 
of 1943 

Žymiu žvaigždžių sąstatas 
iš 110 

Ice-Ca"pets" ^ Ice-Cadets 
'ė 50 24 
* £8 Dideli Aktai / 

ATf ENA 
FEB. 14-21 

Popiečiais abu Sekmadienio 
Tikietai:' Rezervuotos poi $1.35, 
$1.85, Box Scats $2.20, Tax inc. 

Gen. Admission 8 fx*-

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

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

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipk ites j Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbeta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai pr^iomi kreipia 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

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

Rašykit; 
( DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior ave. 
Cleveland, Ohio. 

DETiliA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. " 
Kainbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

: V LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE _ ENdicott 1763 
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£ | APDENGKIT RAKANDUS 
į Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 

i
nepervėlu. Dykai Apskaičiavimas. 5 metų garantija, 
y 2 šmotų Setas — $35.00 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
j Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 
j Telef. dieną HE. 5658 (13) Vąk. ir sekm. RA. 1569 
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P> J. KERSIS 
$09 Society for Savings Bldg, 

OFISO TELEFONAS; MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildo 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai 
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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

. V'" 

PHfKl KELIAS SAVAITES 
ffew Yorke, viename viešbu
tyje įvyko dviejų Tarybų su
važiavimai, būtent Lietuvių 
^autinės Tarybos (tai yra gri-
norių tarybos, kuri neturi gal-

, ir Amerikos Lietuvių Ta-
f^bos, tai yra Grigaičio, šimu
čio ir Vaidylos, prie kurios yrą 
prišlijųs ir Bagočiaus tarybą. 

Kafp viena taip ir kita tos 
tarybos sutartinai ir 4š vieno 
kibiro pila neapikantos smalą 
ant Lietuvoj Prezidento Ąpt. 
Smetonos. 1 

ik 
Vyriausi tų tarybų smala vi

riai tai Grigaitis, Jąnuškif, 
Gabaliauskas ir Šimutis. 

Tos neva LTT šulai, katali
kai ir bedieviai socialistai, ku
rių izmai nors ir labai toli ski-

, riiasi, sutartinai ignoruodami 
Lietuvos Prezidentą A. Sme
toną, turbut pajuto kad po jų 

* netvirtų kojelių jaii žemele 
pradėjo judėti, sutartinai no
rėjo iš tarybos vadovybės bė
gti. Tačiau kitiems kolegoms 

* užstojus duris buvo priversti 
v pasilikti. Reiškia, kas nors to-

taryboje yra negero. 
Antroji, tai yra "Amerikos 

lietuvių Taryba", nors ir kal
bu apie bendrą talką, apie ben
drą tikslą, tačiau ta talka tik 
ant popieros, o tikslas tai gau
dyti dolarius-aukas kurios bus 
surinktos Vasario 16 minint, 

* fcad patektų į jų iždą. 

JEIGU tos tarybos 'ištikrųjų 
nori visų Lietuvių talkos ben
drai siekti vieno tikslo — at
gauti Lietuvai nepriklausomy-

— jos pirmiausia turi at-

kaip "pro-naciai" ir "Hitleri
ninkai"/ Cia pT Tysliava įr$i 
pataikė kaip kirvu į akmenį. 

I^at, p. Tfysliava nežinia ku
riems vėjams pučiant pasida
rė kaip ilgas taip liaunas, su 
visais nori taip sakant "gra
žiai susikalbėti'*, ir už tai nuo 
jų gauna gerai aštriu šepečiu 
išbružyti sau nugarą. 

Ar p. Tysliavą kada llers 
gaus stipresnj nugarkaulį tai 
klausimas. 

(NUO REDAKCIJOS: Per
eitame numeryje ši kolumna 
į formą dedant buvo labai su
maišyta, todėl sumaišytą dajį 
jaučiame reikalingu perspaus
dinti kaip seka:) 

KEISTA kad tula mųsų taip 
vadinama tautiškoji spauda 
(vardų neminėsiu) besąlygi
niai kiša savo galvą į Grigai
čio- Januškio- 'šimučio diktato
rišką paliaubų varžą, kurs New 
Yorke katalikiškai - soeialistiš-
kais pasibučiavimais buvo su
pintas. 

Jeigu ta taip vadinama tau
tiška spauda butų visu šimtu 
nuošimčių tautiška, kuriai rū
pėtų tauta ir kartu tautos tė
vynė Lietuva, jos sąlyga butų 
buvus ta: 

Jeigu jųs norite nuoširdžių 
paliaubų tai jųs pirmiausia at-
sisakykit nuo puolimo ir nie
kinimo Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną ir su juo stovinčius 
tautininkus, tik tada bus pa
liaubos ir bendras veikimas 
tautai ir valstybei Lietuvai, ir 
žydės vienybė tarpe musų. 

PRIEŠ KELIS METUS so
cialistai su komunistais buvo 
sudarę "bendrą frontą", taip 
kaip dabar su katalikais, ir 

sižadėti tos savo niekšiškos ne-,pavadinę "Amerikos Lietuvių 
apikantos prieš Lietuvos Pre
zidentą A. Smetoną ir tuoj su 
juos stoti dirbti rimtą Lietu
vos vadavimo darbą; 

Kada tarybiniai nustos lieję 
neapikantos tulžį ant Lietu
vos Prezidento, kada A. Sme
tona atsistos priešakyje' Lietu
vių Tautinės Tarybos tada tai 
užviešpataus ramybė Ameri
kos Lietuvių tarpe, tada tai 
prasidės bendras visų Lietuvių 
veikimas vienam ir tam pa
čiam tikslui, tai yra, atgavimui 
Lietuvai nepriklausomybės. 

Ta taip visų Lietuvių pagei
daujama vienybė priklauso nuo 
Tarybų vadų, Grigaičio, Gaba-
liausko, Januskio, šimučio ir 
kitų. , 

Kada jųs vesit Lietuvuų tau
tą į vienybę, vienybės nerei-
kls jums jieškoti. Vienytė ir 
bendras veikimas visų Lietu
vių jau senai jusų laukia. 

* VISAI NESENAI Vienybės 
redaktorius p. Tysliava savo 
Diabar mandagiai priminė Nau
jienoms kad jau laikas baigti 
su Dirva tuos "nemalonius" 
ginčus, kuomet yra svarbus 
reikalas bendrai dirbti atgavi
mui Lietuvos nepriklausomy
bes, ir už tą mandagų primi
nimą nuo Naujienų gavo ilgą 
ir piktą, pagiežos pilną pa
mokslą ne tik Tysliava bet ir 
p. Smetona, kurio nelietę* £fri-
gas negali iškęsti. 

Daibar vėl p. Tysliavo gra
žiai prašo Laisvės ir Vilnies 
redaktorių kad jie išmestų iš 
savo laikraščių tokius žodžius 

Britų Aukštas Karo Vadas Indijoje • 

(Ten. Archibald Wavell, kairėje, Anglų armijos narys, 
vyriausias komandierius Indijoje, išeina iš pasitarimo su Brig. 
Gen. Bissell, New Delhi. Indijoj. Indusas sargybinis saliutuoja. 

BALTIMORĖS tIETUVm ŽINIOS 

Šventes Programas 
Baltimorės Lietuvių Draugi

jų Tarybos rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybes 25 metų su
kakties minėjimo programas 
toks: 

Sekm. Vasario 14 — prakal
bos Lietuvių salėje, nuo 2:30 
vai. po pietų. Padovanojimas 
ambulanso Amerikos Raudo
najam Kryžiui, prie Lietuvių 
salės 2 vai. 
Kalbėtojai: J. Tysliava, Kun. 
L. Mendelis, Adv. W. F. Lau
kaitis, Adv. Nadas Rastenis, 
Dr. A. Zelvis, Dr. G. Urban, 

ko sesuo, Kazė Dominikaitie-
nė, Baltimore j e, ir brolis An
tanas, Brooklyn, N. Y. 

Garbės grabnešiais buvo •£. 
Akelaitis, A. JKundrotas, A. 
Miliauskas, Dr. J. Laukaitis, 
P. Kilikevičius ir A. Janulaitis; 
aktualįjais grabnešiais, teisėjas 
W. f\ Laukaitis ir K. Laukai
tis, artimi giminaičiai, ir J. 
Milunaitis, T. Stalgis, P. Mi-
kušauskas, ir P.- Bubokąą --
keturi velionio švogeriai. 

Po palaidojimo, buvo patfėk-
ta palydovam^ pietus Lietuvių 
salėje Prie to, p. Brokienė 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinioj 

General gumų dirbtuvėj bu
vo sustreikavę unijos darbinin
kai del vieno darbininko kuria 
dirbo toje dirbtuvėje -13 metų 
ir nepriklausė unijoje. Po ke
lių valandų streikas tapo lik
viduotas, nes kompanija t$ 
darbininką paleido iš darbo, 
nors ir buvo geras darbinin
kas. Taip kompanija turėjo 
unijistams nusilenkti. 

Keistai skamba kad moteris 
Blondheim su dviem mažais 
vaikais tapo prašalinta iš val
džios išstatytų* gyvenamų na
mų prie Edgewood gatvės, už 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES Vf 
•v 

DIENA CHICAGOJi -r. • _ 

Qficiale Šventė Illinois Valstijoje * f; 
IŠKILME LIETUVIŲ ŠV. KRYŽIAUS BAŽNY^ 

į' 4-y ' 
ČIOJE VASARIO 16 

lietuves Prezidentas bus Priimtas ĮHinoii 
Valstijos} Gubernatoriaus 

At r 
Y -
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CHICAGO* 
priklausomybės šventei prisi-, 
artinant, Illinois valstijos Gu
bernatorius Green paskelbė 16 
Vasario kaipo Lietuvos Respu
blikos Nepriklausomybės Dieną 
visoje valstijoje, prašydamas 
visus valstijos gyventojus tą 
dieną iškelti vėliavas ir pačią 

nemokėjimą nuomos, kuomet'^a ^iena atžvmėti gražiais, pa
jos vyras jau trys mėnesiai triotiškais darbais. 
kaip išėjęs kariuomenėn ir tu
ri gauti iš valdžios užmokestį 
sau ir vaikų išlaikymui, $72 į 
mėnesį, bet iki šiolei tų pini
gų dar negavo ir jo šeima tu
rėjo buti išmestą iš buto už 
neužsimokėjimą nuomos. 

Per tą moterį ir jos kaimy
nas yrą varomas iš tų butų 
laukąn, už tai kad jis turėda
mas ten tris kambarius pri
ėmė gwmū tą m 
vaikais, • s 

Tuos* vąldžios namuose gy
vena^ ir seniausias Akrono Lie
tuvis gyventojas J. Jonaičius 
su žmona, bet jo dar nekraus
to laukan, nąat išpildo valdžios 
nustatymus. Kalnas. 

Thomas Gray, Julia Rąstenie- P*™?™ savo kaštais visiems valstjjoj. 

t KALIFORNIJOJ 1941 me
tais gauta 24 nuoš. viso Suv. 
Valstijose pagaminto ąukso — 
daugiau negu kurioj kitoj pa-

Panašiai tą dieną proklania-
vp ir Chicagos miesto may oras 
E. J. Kelly. Tokiu būdu di-
d^ji Lietuvių tąutoa šveitė 
bus oficiališka šventi |r Illi
nois valstijoje. 

Vasario 16-tą, Lietuvių Šv. 

Lietuvos Ne- nigų už Lietuvių išpirktus Ka* 
ro Bonus. Manomą sukelti 
lijonas dolarių. - * f 

Atlankęs Chicagos svarbe$» 
nes įstaigas ir vizitavęs žymeaK 
nius asmenius, p. Prezidentai 
Vasario 17, gubernatoriaus u į* 
kviestas, vyks j- Springfield^^ 
kur bus iškilmingai priimta#/ 
Tame priėmime rodos daly vai# 
ir vietinių Lietuvių delegaciją 

Illinois valstijos Lietuviai-
privalo buti labai dėkingi savo 
gubernatoriui, kuris musų tau* 
tos šventę legalizavo sayo val
stijoj. 

Prie pa&aigos, tenka pripa
žinti didelį kreditą ir pagyri-

Kryžiaus bažnyčioj (viena "gra- mą Chicago j gimusiam ir au-
žiausių "bažnyčių Chicago j e),' gūsiam Lietuviui Adv. Anta-
prie Hermitage ir 46 gatvių, nui Oliui, kurio pastangomis 
sekmadienio tvarką, 10:30 vai. I kaip pernai taip ir dabar ii* 

rrorr: 

t i  Y  K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kimo skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
fepndyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tųkstančiiĮ 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neurįtis. 

HYKAI šio LaikraSčio Skaitytojams 
^ Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Ifabs, prašom jus BANDYT juos— 
ilbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
Jįt 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
fas busit nepatenkinti pasekmėmis 
(r to pakelio žema kaina, grąžinkit 
Hesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
yardą ir adresą i: 

ROSSE Products Co. Dept. X-3 

Kongresas Atsteigimui Demo
kratijos Lietuvoje". Tikreny
bėje tai tuvo žygis sukėlimui 
Lietuvoje revoliucijos ir pagro
bimui valdžios į socialistų ir 
komunistų nagus. 

Jie tam tikslui dirbo išsi-
įnosę per kelis metus: šauks 
"kongresus", kvietė draugijas 
dėtis prie jų, rinko aukas, kir.-
šino ir demoralizavo Lietuvų 
visuomenę, iki pagaliau tarpu 
save jie susipeše, kaip margiai 
už kaulą. 

Jie turėję savo bendrą i%• 
dą, iš kuęio finansavo socialis-
tinį-komunistinį veikimą Lietu
voje ir rengė dirvą Paleckiniam 
komunizmui. 

šiądien jie už to "bendro 
fronto" iždo likučius pjaujasi. 
Bimbiniai nori juos ($300) pa
dalinti į tris dali g (Lietuvai j  
neskiria nieko); Grigaitiniai 
nesutinka, už tai Bimbiniai 
Laisvės nr. 301, Gruodžio 24, 
1942, pagrąsino Grigaitiniąms 
teismu. 

Ar nebus tas pats ir stt ka
talikais kuomet jų giminystės 
pančiai su socialistais truks? 

PRIEŠ KIEK LAIKO Palec-
kinis "virtuozas" puošė kaca-
pinės Laisvės puslapius savo 
atvaizdais ir rašė džiaugsmo 
tiradas kad Lietuva tapo "Ta
rybų Sąjungos nariu", reiškia 
Rusijos pavergta. Šiądien tas 
pats "virtuozas" jau puošia 
Vienybių atvai
zdais. 

Kur jis bus dar ui kelių 
mėnesių tai vargu ir "virtuo
zas" pats žifio. 

M I R r ' S  
§hpe Repair ąnd Hąt 

Cleaning 
-Avalu Taisytojas ir 
Skrybėlių Valytoją 

LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJE 
Musų visas darbas garantuotas 

Duodam jrerą odą ir atliek^ą} vi
są darbą greitai ir gražiai. 

7331 Wade Park Ave. 
> —s * 

E D V T H 'S 
BEAUTY SHOPPĖ 

Naujai* atidaryta pirmos rušiea 
BEAUTY SIIOPPE, gražiai iš
rengta. Duodame Permanent 
nųo $4.50 aukščiau. Taipgi at
liekam vksokj pląukų puošnos 
darb^. 

1452 Addison Roa4 

nė. Program© vedėjąs Antanas 
J. Miceika. 

Antradienį, Vasario 16: Ry
te 8 vai., pamaidoą šv. Alfon
so bažnyčioje. 

Vakare, Lietuvių salėje ban
ketas ir balius. Kalbės Lietu
vos Ministeris P. žadeikis ir 
eilė Amerikiečio. - , . . W - V' & K 

Abiejuose programuose bus 
muzikalė dalis, išpildys Dainos 
Choras ir Kl. Andreikus; .pia
nu vadovaus Lelija Bakerckie-
nė. ^ Rep. 

• - v 

MIRĖ ANUFRAS BROKAS 
Sausio 30 mirė vienas žymių 

vietos Lietuvių, Anufras Bro
kas. Velionis jau pora metų 
kaip buvo silpnos sveikatos, 
nuo praeito rudens jo sveika
ta dar žymiau pablogėjo, ir 
galiau jis.užmerkė akis amži
nai. Jis buvo 59 metų amž. 

Anufras Brokas buvo pasi
turintis žmogus ir plačiai my
limas Lietuvis. Jis buvo ge
ras tautietis ir visuomeninių 
darbų rėmėjas. Buvo nariu 
L. L. K. Kęstučio draugijos, 
SLA. 64 kuopos; Dainos Drau
gijos nariu-rėmėju; prigulėjo 
prie Atletų Klubo ir buvo iž
dininku Lietuvių Proi.'esionaki 
ir Biznierių Draugijos Taipgi 
palaikė Lietuvių spaudą ir vi
sus kulturnius reikalus. 

Velionio laidotuvės buvo di
dingos. Mirusio kūnas buvo 
pašarvotas nemažame / kamba
ryje. Didokas skaičius pluoš
tų ir vainikų nuolat didėjo iki 
galiau visas kambarys buvo tik 
vienos gėlės, šermenyse lan
kėsi daug žmonių ir daug da
lyvavo palydėjime. Gedulos 
pamaldas šv. Petro bažnyčioje 
laikė penki kunigai. Kun. Ja
saitis vadovavo pamaldas, o 
Kun. Keidošius pasakė gražų 
pamokslą. Velionis palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. 

Velionis buvo sunus Juozo ir 
Agotos Brokevičių, Trilaukių 
k., Pajevonio vals. Amerikon 
atvyko 1903 metais. Čia jis 
žymiai prasigyveno. Turėjo 
didelę užeigą 504 Washington 
Blvd. Taipgi jis .turėjo puikią 
vasarvietę prie pavandenio. 

Svečius jis visuomet pamv-
ifdavo ir pavaišindavo. Lietu
vius visuomet gerbė ir mylėjo. 
Tautiškiems reikalams pinigų 
negailėjo. , - V 

Velionis wpalik6 giliame fau-
liudime žmoną, Uršulę, duktė-
4. -Fąšię{?>; U-

^ ^r,..*,*, v ^ 

palydovams limozinus, kurių 
buvo ilga, ilga juosta. 

Laidojime pasitarnavo Juo
zas Kašinskas, kurio koplyčio
je, 602 Washington Blvd., ve
lionis buvo pašarvotas. 

Baltimoriečiai neteko gero 
DietųvĮo, ir rimto tėvynainio. 
Jie jq veido savo, tarpe dau
giau jau nematys. Bet jo gra
ži atmintis ilgiai, ilgai gyvuok 
i ; Baltimorietis. 

till 'liii Ui m' 11" n i i r n '  ̂

KAŠ DARYTI KADA 
FIUZAS IŠDEGA 

GEROS ANGLIES 
Šau&t 

GArfield 2021 
Komer Wood & Coal W 

1409 E. 92nd Street 

rytą, įvyks iškilmingos pamal
dos, kuriose dalyvaus vienas 
Chicagos vyskupas, Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona, Kon
sulas P. Daužvardis, miesto 
Mayoras Kelly, aukštieji dva
siškiai ir miesto valdininkai. 
Mišias laikys Gedimino Ordi
no kavalierius vietinis klebo
nas Kun. A. Linkus. Po pamal
dų, Prezidentas su žymiais pa
lydovais atlanką Pariaus-Gi-
rėno paminklą įf ten padės 
vainiką. 

Tą patj- vakarą, Blackstpnf 
viešbutyje įvyks Lietuvos 
priklausomybės sukakčiai at? 
žymėti banketas, dalyvaujant 
p. Prezidentui, miesto ir šiaip 
žymiems valdininkams ir rink
tinei publikai, šiame susirin
kime Amerikos valdžios atsto
vui bus įteikta dikta suma pi-

;jyįiWiHĮj 

gauta gubernatoriaus prielan
kumas Lietuvių tautai ir val
stybei, ypatingai dabar, kadi 
Lietuvos Nepriklaluso m y b ė^l 
diena tapo skirta švęsti visoje 
valstijoje kaip legališka valsti
jos šventė. Ir kitos tai dienai 
iškilmės tapo suruoštos Adv. 
Olio išplanavimais ir pastan-
gofnis. I>uokit mums daugiau 
toįių Lietuvių! 

K nrocnnniiontaa R P 1 • • • • 

Jeigu jums pasitaikė i?degti fili-
zas uačiame darbymetyje skalbiant 
arba prosijant, arba kuomet ganii-
not valgį elektriškame i'oasteryje, 
žinot kaip tas suerzina jeigu reikią 
laukti iki atvyksta elekrinis arba 
iki pareina kuris namų vyriškią ir 
pataiso. 

Fiuzas gali išdegti pa&u nepato
giausiu laiku dieną arba naktį — 
kada perdaug padargų sujungta su 
elektra arba jeigu vielos sutrauky
tos, arba kada perdaug vienu kartu 
naudojama elektros skalbimui ar 
hą prosijimui — tame atvejuje ga
bi moteris tuoj pati imasi lengvu 
budu pataisyti fiuzą ir vėl gaji 
pradėti savo darbą. 

Pirmiausia, reikia surasti negeru
mą kuris išdegino fiuzą. Jeigu tilt 
ką prijungei elektrišką padargą j 
elektros jungi, ištrauk vielą lauk. 
Jeigu tik ką uždegei lempą, reikifi 
ją išjungti ten kur ji prijungta su 
e l e k t r a ,  n e s  t a m e  g a l  y r a  k l i ū t i s .  

"smm 
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Skelbimai "Dirvoje" • 
|0c už vieną kartą 
£įris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje*, 
kaip tai namu pardavimas, i|» 
nuomavimas, krautuvių iširu©-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. 

Paskui, nueik i fiuzų baksą, pa
prastai esantj skiepe arba laiptuo
se ir atjungk didžiąją svičę. Tąs 
sulaiko elektros atėjimą ir leidžp 
saugiai atlikti pataisymą. 

PAGAMINTOS IN U. S. A, 

Nėra pąmarąinimii ar plunksnų stiliuose 
kurias Amerikos moterys nešioja 1943 metai* 

li* 

.Atidaryk fiuzų bakso duris. Tuoj 
gąli pažinti kuris fiuzas išdegęs, 
nes to mažas "langelis" buna p» 
įuodęs. Išsuk fiuzą; kaip išsukama 
lemputė, ir įdėk naują fiuza reik* 
lingo didumo—vidutiniai buna 15-
amperes fiuzas namams, ir jie pn-
žymėti 15A. Naudinga yra turSii 
fiuzų daugiau ir pai^iakiai laikyti, 
kad galima butų rasti nakties ldi-
ku prireikus. 

Senuose namuose yra kitoki jr 
senesni fiuząi, kuri^ « sujungiami 
viela. Jie yra pavojingesni * ir rei
kalinga patyrusio asmens, nepaty-
res neprivalo jų liesti. Tokiems 
fiuzų baksams galima gauti prisu
kami prietaisai, kuriuos reikia nu
sipirkti. Jų reikalinga apie ketu-
ri(i vidutiniam namui. 

Motervs kurios norėtų išmokįti 
smulkmenai apie elektros prietai
sus namuose prašomos dalyvauti 
Caęe imti Jiopair pąmokose Elec
trical įjeagpe patalpose, Midland 
building, penktadieni po pietų. 

Pamokos . visoms d^kai, ir prf-

Šios kepuraitės pagamintos patogumui. Nes Ameri
kos moterys atsiliepė i Asies iššaukim% ... ir atši-
li<ų}ė Amerikonišku budo. 

Kiekvieną dieną po virs 5.000 merginų dėvi operato
rių galvimus prietaisus prie 6hio Bell telefono »vi-
čių prisidėdamos prie eilių moterų dirbančių indus
trijose ir Dėdės Samo uniformuotose tarnybose, ku
rios dirbą taip kad musų kariaujančios jiegos gautų 
ginklus reikalingus supliekimui A£ies. 

j|ioę operatorės, su pągalba 2,.r>00 kitų telefono mo-
lįpru prie comptometrų, sudedamų mašinų ir ofiso 
fįalų, pagj-eitina pasikalbėjimus kurie palaiko Am$-
lĮkos karo pastangas jų rekordiniame smarkume. 
Pereitą metą P iš 10 iš 3.800 naujų tarnautojų pri
dėtų prie Ohio Bt-11 darbininkų buvo moterys, dau-
gujpas kuy% yįį$u vietas, kurie išėjo kariauti 
į frontu^. 

Taip, Amerikos moterys telefono biznyje ir nesu
skaitomuose kituose užsiėmimuose kariauja šiame 
kai$ . . . || laimėti. 

THE OHIO l&Liygy TELEPHONE CO. 

TAUPYKIT ŠAUKIMUS PERGALEI 
Long Distance linijos užverstos karo 
pasikalbėjimais. Nešaukit didelių miestų 
ųž Ohio ril^ų. Kalbėkit trumpai, šaukit 
naduod&mi nmnari WW'" k' 
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25 meti) Sukakties Minėjimas 
Sekm. Vasario 14 LletuvU*Sal6Je 

i\„ 
t 
Į,-

J. E. A. Smetona, Lietuvos Prezidentas 
Dalyvauja su Clevelandiečiais toje reikš
mingoje mušu Tautos šventėje. 

Kalbas sakys 

p g* į*K f I 
t į £ 
B? U U 

i%{j 
y A, Smetona 

Mayeras Frank J. Lausche 
Hy pati ja Yčienė (Šliupaitė) 

Pijus J. Žiuris 

Dr. S. T. Tamošaitis, 

Ona Mihelichienė, 

Jonas T. DeRighter, 

K. S. Karpius — Programo Vedėjas 

• 

Muzikalę cfelį atliks 

VSOLET CYPAS - SOPRANO 
PETRAS SR ALVSNA LUiZAI 

BRONĖ RAS6ULYTĖ 
• 

ĮŽANGA VIS?EMS DYKAI 

DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELAND© IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Cleveland© ir Ohio Lietuviai skaitvHt ir platinkit 
savo seną, 28 metu, vienatittf laikraštį tarp savo drau
gi], Stenarkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
va. Dirva vis dar tik 82.00 metams. 

Pradžia 2:00 vai. po pietų 
• V ' v/: . 

PIRMU KARTfT KALBeS KAIP MAYORAS 

% Laikrodžius Atsuks : 

t Vasario 21 
' Ohio valstijoje nutarta pa

naikinti pagreitintas laikas, ką 
buvo Įvestas karo pradžioje, ir 
itsukti laikrodžius atg^l visa 
valanda, kaip buvo pirmiau. 

Tas bus padaryta, kaip pra
neša, nuo Vasario 21 dienos, 
2 vai. ryto. * f 

Kaip beprasmis tąs pagrei
tintas laikas yra matome iš to 
kad net dabar, Vasario mėne
si, saulė teka 8:30 vair ryto, 
Jcuomet tikrumoje saulės tekė
jimas turi buti 7:30 ryto. 

Prie naujo laiko, vėl greitai 
visi pripras. - -

Užgiria 48/ Valandai' 
Prezidentui RooseyeltŲi įsa

kius įvesti 48 valandų darbo 
$ avaitę, Clevelando industrijos 
ir darbininkai į tai žiuri prie
lankiai. Iki šiol vidutiniai bu
vo dirbama po 46.8 valandas 
daugelyje Clevelando dirbtu-
vių. i ' . . 

Darbo, savaite pasilieja 40 
valantlu, taigi už 8 valandas 
bus mokama daugiau, iki šiol 
nustatyta tvarka. 

Clevelandas tikrumoje ner 
įskaitytas dar į tą 48 valandų 
darbo savaitės įsakymą, tačiau 
ir Clevelandiečiai turi rūpintis 
daugiau dirbti karo laimėjimo 
pagreitinimui. 

"ICE-CAPADES OF 
1943" — ARENA 

1 
. -f' 

"Dainuos Vasario 14, Nepriklausomybe* Šventėj , ,,-,j 
' ,->! 1 t % *< 
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Mayor Frank J, Lausche 
Clevelando Mayoras Frank J. Lausęhe pirf!^ kartą 
kalbės Lietuvių salėj kaip miesto Mayoras, Lietuviu 
reikšmingoje šventėje.. 

Ycaite Baigė Mokslą 
P-lė Hypatija YOaitė, lan

kius Michigan Universitetą, 
užbaigė mokslą ir gavo savo 
Master's Degree laipsnį. Ji 
šiuo tarpu randasi Floridoje, 
dalyvauja Florida Chain Mis
sionary Assembly suvažiavi
me, kur atstovauja Lietuvos 
Protestantus ir tuomi atlieka 
naudingą darbą tarp Amerikos 
žmonių reklamuodama Lietu
vos vardą. 

LANKĖ TĖVUS 
Biznieriaus ir tautinio dar

buotojo Juozo Blaškevičiaus 
sunus Algirdas buvo trumpai 
parvykęs 1$i kariuomenės pas 
savo tėvus; Jis tarnauja gy
dytojų štabe. Algirdas lankė 
Western Reserve universitetą 
kai išėjo kariuomenė. Jisai 
buna Kentucky valstijoj! 

Taipgi atlankė savo motiną 
Oną Matulienę-Bartkienę Albi
nas Matulis; atlankė ir savo 
brolį ir seseris. Jis tarnauja 
laivyne, Floridoj. į 

NEPAVĖLUOKI!*! 
Lietuvių salė, šį sekmadienį, 

bus užpildyta pilnutėliai, taigi 
kurie manot dalyvauti Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimo iškilmėse pribukit į salę 
anksti prieš 2:00 valandą die
nos. Įžanga i salę bus nemo
kamai. Visi vietiniai ir plačių 
apielinkių Lietuviai pribukite. 

Paminėjimą rengia Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 1 skyrius. 

Kurie vietiniai norėtų daly
vauti pietuose su buriu vietos 
draugų, kartu su p. Preziden
tu, praneškit apie tai rengimo 
komisijai, Dirvos adresu, arba 
telefonu EN. 4486. 

Pietus bus lygiai 12 vai., 
Wade'Park Manor. 

T(Jg "KATALIKIŠKOS" ga-
w i i .  :  / - l :  i z i e t ė l ė s " ,  k u r i  t u r ė j o  i š s i k r a u  Vyksta i Chicagą ^ . Pittsburghą> agent6lis 

Lietuvos Prezidentas, atlai- iancjzioja po Lietuvių namus, 
kęs Lietuvos Nepriklausomy- -r j{as ki0gjau> sako, jisai 
bes jubilejaus paminėjimą įdrąsina teismu tiems Lietu-
mumis Clevelande, tą P^^lviams kuriems jo laikraštpalai-
naktį išvažiuos į Chicagą, kur * ^ buvo siunčiamas neprašy-
tautinė srovė rengia trijų die- j ̂  užmokėtų už kelis per-
nų apeigas, Vas. 15, 16 ir 17. ejtys metUs. . 

PAGERBĖ 
Lietuvių Moterų Klubas pa

gerbė savo pirmininkę Oną Mi-
helichienę, Vasario 9 suren
giant pokilį paminėjimui jos ir 
jos vyro 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties. Tas po-
kilis buvo "surpraiz", ir atsi
buvo pas p. Ditchmanienę, kur 
p. Ona Mihelichienė, visai ne
nujausdama kas dėsis, atsilan
kė, o ten rado daugelį klubo 
narių, kur jai buvo įteikta ati
tinkamos dovanos, ir atsibuvo 
vaišės. Linkėta jai ilgai dar
buotis tarp lietuvių ir šiai ša
liai. O. P. 

Ši porelė "senų smoothies", kaip 
Markhus ir Thomas praminti savo 
čiuožinėjimo profesijos narių, paro
do kad čiuožinejimas ant ledo nė
ra tik jaunimo užsiėmimas. Juos 
matysite naujame perstatyme Ice-

-Capades of 1943, kuris sugryžta į 
Cleveland^ vėl ir duos savo persta
tymus per savaitę pradedant Va
sario 14 ir baigiant 21. 

Orrin Markhus, kuris prisfpažvsta 
yra 5i metų amžiaus, pradėjo jau
nystėje šokiku Chicagoje. Dabar jis 
yra vedęs ir tėvas dviejų vaikų. 

Irma Thomas, jo partneris, turi 
žinojimą tik aštuoni metai atgal, 
44 metus amžiaus ir pradėjo čiuo-
bet taip pasižymėjo kad užima žy
mią Tietą vaidinimuose. 

Ice-Capades of 194?, su skaitlin-

Su p. Prezidentu Chicagon 
vyksta P. J. žiuris ir K. S. 
Karpius. 
/  " ™ m m m m m  

INCOME TAX 
Blankos Išpildomos 

Jums reikės/išpildyti Income 
Tax blankos už 1942 metus. 
Kreipkitės f Lietuvių Klubą, 
vakarais, 6835 Superior ave., 
kur Chester & Zutėb jums pa
sitarnaus. '' 

Reikalinga nusinešt 1941 j|i. 
Income Tax kopija, Social " Se
curity kortelė, ir kurie turite 
savo namus, parodymą kada 
namas pirktas. • 

/ 

Jeigu kur tas agentėlis taip 
pagrąsintų, paimkit jam šluo
tą, nes jus neprašėt jo tą ga-
zietą siųsti ir nėra jokio įs
tatymo priversti mokėti už ne
užsakytą laikraštį. Jo pirmas 
biznis yra ne landžioti po jū
sų namus ir grąsinimais rei
kalauti užmokesčio, bet sulai
kyti gazietos siuntinėjimą. 

Tokį mekliorių kas jis nebū
tų, raportuokit pašto viršinin
kams. '' + 

„ vj -

b 
Violet Cypas 

Ši jauna, visų pamėgta dainininkė, dainuos Lietu* 
vos Nepriklausomybės 25 metų sukakties paminė
jimo sekmadienį, Vasario 14. 

NAUJAS LAIVAS 
"SOHIOAN" 

The Standard Oil Company of 
Ohio pasistatydino naują laivą ku
riuo bus gabenama petrolejaus pro
duktai Mississippe upe. Tas laivas 
pavadintas "Sohioan"', su 2400 ar
klių jiegos, ir tai bus tvirčiausias 
traukiantis laivas, kuris galės vež
ti nuo 10 iki 12 barkų, kiekviena 
užpildyta po 9,000 bačkų aliejaus— 
traukiniais vežant imtų keturias 
mylias ilgio tankų Įtarų. 

Tas naujas laivas, kurį- oficialiai 
pakrikštys Miss Margaret Holliday, 
duktė W. T. Holliday, prezidento 
The Standard Oil Company of Ohio, 
tapo pastatydintas St. Louis * Ship
building & Steel Company, ir bus 
svarbus padaras transportavirtie ne
apdirbto aJiejaus šiaurėn ir į* rytus 
linkui Atlantiko pakraščio. | 

Tas laivas yra 160 pėdų? ilgio, 
?8 pėdų pločio, ir naudos nevalytą 
iliejų kurui. 

M I R I M A I  
ONA KIBARUENfi 

Ona Kibartienė, 54 m. an^ 
žiaus, nuo 618 Broadway, mi
rė Vas. 5. Palaidota Vas. 8* 
Brooklyn Heights kapinėse. 

Liko vyras, Juozas. 
Laidojime pasitarnavo lai

dotuvių direktorė Delia Ja* 
kubs. 

REIKALINGA' MOTERIS „ • 
Gera, teisinga moteris, prie na

mų, pagelbėt vienam žmogui. 19 
mailių nuo Clevelando, prie Bus li
nijos. Pragyvenimas geras, mokes
tis nedidelė, išėjimo kiek nori. 
Ea.yti STANLEY LUKASSŲS 

North Olmsted, Ohio 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriaus| patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MABKET 
854 EAST 185TH STREET 

JIM TAYLOR 
ga baletu gražuolių panelių, visais 
naujais kostiumais, yra tai puoš
niausia, gražiausia pasirengus di
delio masto ledo čiuožinttojų per
statymo grupė ką randasi visoje 
šalyje. Ji susideda iš 100 asmenų, 
27 didelių aktų ir 48 Ice-Ca"pets" 
ir Ice-Cadets. 

Tikietai parsiduoda dabar Cleve
land Arena ir Bonds Clothing, po 
$1.35, $1.85 ir $2.20. Generalinė 
įžanga prie durų 8f»c. 
-y ; 

PARSIDUODA NAMAS 
Pavienis namas, 10704 Olivet, 8 

kambariai, 4 miegami, 4 karų ga-
ražius. Viskas gerame stovyje. — 
parsidluos žema kaina. Kreiptis 

10704 OLIVET AVE. 

- ;  

Parsiduoda Narnai 
Parsiduoda namas, 66 ir Wade 

Park ave., kaina prieinama, ran
dasi Lietuvių kolonijoje, prie. krau
tuvių ir kitg patogumų. Kreipkitės 

m.* 
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JONAS G. 
POSTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

]popieriuotoja| 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbu kontraktoriaus. ' 

495 East 123rd St 
Telefonas POfomac 6899 

Vyrams 
ŽIEMOS RŪBAI 

Pirkite* Dabar — 
Sutaupysit! 

PIRŠTINES 
x . $1.95 ir $2.50 

-ledelis pasirinkimas šiltų ir be 
^pamušalo pirštinių. Užsimau

namos ir susegamos, įvairių 
spalvų. ' 

MARŠKINIAI 
$1.95 ir $2.50 

Pasirinkimas iš daugybės spal
vų ir gražių marginių. Taipgi 
balti. 

KAKL1N1AI 
$1.50 ir $2.00 

Mūiflers yra visada mėgiama, 
dovana. Gražus balti rayon ir 
puikus vilnoniai. 

VNYlf AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlfAI 
® IV#%I £įa gaiįt iškeisti savo Stamp Books. • 1V/%I 

SWEATERIAI 
$3.95 

Dviejų svalvų, susegamų stilių 
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 visi 
vyrai. Gražių stilių ir spalvų. 
Didelis pasirinkimas. 

iftflO Superior Ave Atdara Vakarai. 
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