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J ) A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Ūkių Darbininkus Ne
ims Karan 

Senato militarė komisija 
praleido bilių kuris teikia 
visuotiną paliuosavimą nuo 
karinės tarnybos ūkių dar
bininkams, bet kartu už
draudžia jiems jieškoti ki
tokių darbų be»drafto ko-
n i sijos žinios. 

Vokietijoje iš kitų šalių 
sugabentų darbininkų skai
čiuje visas ketvirtdalis yra 
motervs. 

SUNAIKINO 22 JAPONIJOS KABO LAIVUS 
NUSKANDINTA 15,000 KAREIVIŲ, 

NUMUŠTA 55 LĖKTUVAI 
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RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS 

Kur Amerikiečiai Buvo Atstumti Afrikoje 

Bearcreek, Mont. — Ka
sykloje kur dirbo 74 mai-
neriai, ištikus sprogimui 
užgriuta išeiga. Daugelis 
jų jau žuvę, išimta jų tik 
lavonai. Kažin ar pavyks 
išgelbėti daugumą jų. 

Iš Norvegijos išsiųsta j 
Suomiją apie 600 jaunų vy
rų į priverstinus darbus 
Suomijos miškuose. Nor
vegija yra* Vokiečiųkon
trolėje, o Suomija neturi 
pasirinkimo kada Vokiečių 
armijos ten randasi, turi 
sutikti leisti Vokiečiams 
iškirsdinti Suomijos miš
kus. Norvegai tokiam va
rymui i kitą šalį dirbti at
kakliai priešinasi. 

Kongrese svarstoma su
manymai užkirsti dirbtu
vėse streikavimą ir priver
sti darbininkus dirbti pil
ną laiką, vengti išlikinėji-
mo iš darbo be priežasčių, 
kas viskas bendrai sudėjus 
sudaro didelius darbų su
trukdymus ir nuostolius. 

Kongrese taip pat svars
toma darbininkų draftavi-
mo klausimas. 

Darbuose šymet numa
toma truks apie 2,500,000 
darbininkų. Jų vietas tu
rės daugiau ir daugiau už
pildyti moterys. 

Planuojama skubiai įves
ti 48 valandų darbo savai
tę tose šalies dalyse kurio-
se trumpa darbininkų. 

Prieš kelias dienas, kaip 
pranešė Gen. McArthur iš 
savo stovyklos Australijo
je, Amerikos lakūnai pa
stebėjo dideli skaičių Japo
nų laivų plaukiant su nau
jomis jiegomis ir reikme
nimis į Naująją Guineją. 
Japonų laivynas plaukė po 
priedanga blogo oro, tačiau 
lėktuvai juos pastebėjo. 

Pasiruošta jų užpuolimui 
ir užpuolimas pravesta pa
sekmingai: 

Alijantų oro jiegos visu 
smarkumu užpuolė Japonų 
laivyną Bismarck juroje, 
nuskandino arba paliko be
skęstančius 10 karo laivų 
ir visus 12 kareivių gabe
nimo laivus. 

Ant tų laivų buvo, kaip 
spėja, apie 15,000 Japonų 
kareivių, kurie 'iki vienam' 
užmušti arba sugramzdin-
ti ir prigėrė juroje. 

Sunaikinta 55 Japonų or
laiviai kurie lydėjo tą kon
vojų apgynimui, ir žuvo 
tik 4 alijantų lėktuvai. 

Ši pergalė ant priešų va
dinama viena iš didžiausių, 
ir yra žymiausias smūgis 
kada nors priešams duotas 
iš oro. 

Alijantų karo vadovybė 
tikrina kad prie 15,000 ka
reivių tame sutriuškinime 
galėjo žuti keli tūkstančiai 
Japonų visokio laipsnio ka
ro laivyno viršininkų. 

Jeigu visi tie 22 laivai 
nuėjo į dugną, tai su jais 
bus jau nuskandinta apie 
510 Japonų visokios rūšies 
laivų šio karo bėgiu. 

ATKAKLUS MUSfAI 
AFRIKOJE 

Siaurinėje Tunisijo^e su
sirėmimuose alijantai pra
neša atmušę atgal Ašies 
atakus, sudaužant 24 Vo
kiečių tankus ir per tris 
dienas išmušant 600 prie
šų. 

Centralinėj Tunisijoj sa
ko atėmė iš Vokiečiu Šbeit-

Bolševikai Žiuri jau e 
Lietuvą U* Lenkiją 

Kovo 3 Rusai praneša 
atsiėmę iš Vokiečių Rževą, 
130 mylių i vakarus nuo 
Maskvos. Šis užėmimas su
stiprina bolševikų padėti 
šiauriniame fronte, kad su
daro pavojų Suomijai, ku
rią raudonieji gali panau
jintai pulti. Tiio pat Rusai 
pažingėja artyn Pabaltijo 
kraštų ir Lenkijos. 

Raudonieji atėmė iš Vo
lą ir prasiveržė pirmyn. 

Rommel traukiasi atgal 
į pajūrį, nors buvo prasi-' kiečių daug kaimų ir mies 
veržęs i vakarus ir pastu-jtelių ir didokus plotus že-
męs alijantus atgal. mių, Į pietus nuo Leningra-

Alliantai lakūnai pumu- do. Maršalas Timošenka 
šė 25 lėktuvus, nuskridę 
bombardavo Palermo, Sici
lijoj, ir užpuolė Neapolį, 
pačioje Italijoje. 

Plieno industrijoje dar
bininkų skaičius Sausio m. 
pasiekė aukščiausio laips
nio negu kada buvo: dirbo 
637,000 darbininkų. Gruo
džio mėn. dirbo 633,000. 

Algomis Sausio mėn. tie 
darbininkai gavo $129,760,-
000. 

SVIESTO 1942 metais iš 
Amerikos išsiųsta 17,250,-
000 svarų, kurio daugiau
sia teko Rusijai. Prie to 
kelis sykius tiek išsiųsta į 
alijantų kariaujančias ša
lis oleomargarino. 

MUSSOLINI atšaukė da
lį Italų kariuomenės iš Ru
sijos fronto, kur buvo pa
statyta gelbėti Vokiečiams 
žiemos metu. Atitraukia 
iš ten 10 divizijų, praneši
mas sako. 

RUOŠIA 13 BILIJO
NŲ PASKOLĄ 

SWT. Valstijų ' iždininkas 
Morgenthau praneša apie 
ruošiamą antra milžinišką 
karo finansavimo progra
mą, kuriam numato sukel
ti 13 bilijonų dolarių. 

Paskolos vajus bus pra
dėtas Balandžio 12, pora 
savaičių prieš Velykas. 

Prieškalėdiniame vajuje 
pereitą Gruodžio mėn. su
kelta $12,906,000,000. 

JAPONAI NEBUS 
SUMUŠTI ŠYMET 

Vienas žymus Amerikos 
karo vadas, Brig. Gen. C. 
L. Chennault, sako, Alijan
tai galėtų sumušti Japoni
ją palyginamai trumpu lai
ku jeigu galėtų visas jiegas 
nukreipti j ją vieną. Ta
čiau, sako, menka proga 
tėra nugalėti juos šiais me
tais. 

ORO NELAIMĖS 
Floridoj, kariško lėktuvo 

nelaimėj užsimušė 5 vyrai. 
Casper, Wyo., bomberiui 

nukritus žuvo 10 kariu. 

Kinijos Vado Žmona Lankosi Washingtone 

sako planuoja pulti Vokie
tijos linkui per: Latviją ir 
Lietuvą. 

Į pietus, Kharkovo fron
te, Vokiečiai praneša at
mušimą Rusų atgal, ir vėl 
paėmimą kelių miestelių, 
ką pripažysta ir bolševi
kai. Toje srityje raudonie
ji buvo užsimoję veržtis i 
pietus link Azovo juros ir 
apsupti didelę nazių armi
ją Doneco slėnyje. 

Tuo Vokiečiai safe) su
laužę Rusų žieminį ofen-
syvą. Tame mūšyje užmuš
ta 14,000 Rusų ir tūkstan
čiai paimta nelaisvėn. 

SUOMIJA KARIAUS 
PRIEŠ RUSUS 

Suomijoje, išrinktas an
tram terminui Prezidentas 
Risto Ryti savo kalboj pa
reiškė, "Mes nematom jo
kių karo pabaigos ženklų", 
ir šaukėsi Į savo žmones 
dėti visas pastangas tęsti 
karą, kurį veda jau 20 mė
nesių kaip Vokietijos part
neris. 

Jo pareiškimas padaryta 
tam kad plinta gandai buk 
Suomija norinti paskirai 
su Rusija taikytis. 

BERLINAS IR VO-
KIETUA SMARKIAI 

BOMBARDUOTA 
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BOUTHAOf SBEITLA 

F.ERIAN 
NASSY 

GAFSA Mediterranean 
Sea 

HOUMT 
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į F C h o t r  D j e r i d  *  
M ARE T H 

I M E D t N l N E  

STATUTE MILES 

Mirgu Marga 
Rašo Kugis Mugis. 

Pirmas didelis susikovimas šiaurės Afrikoje parodė kad 
Alijantams reikės smarkiai kariauti pirm negu pajiegs Ašies 
jiegas tame fronte nuveikti. Šis Tunisijos žemėlapis parodo 
kur Gen. Rommel'ic jiegos puolė Amerikos kariuomenes — iš 
vietos (2) į (1) ir (3). Amerikiečiai buvo priversti pasitrauk
ti į kalnus persitvarkyti. Alijantų priešakine pozicija prie Gaf-
sa (4) buvo apleista anksčiau. * • 

PRIEŠAI TURI 300 
SUBMARINU 

S. V. karo laivyno sekre
torius Knox skelbia jog 
tarp 300 ir 400 priešų sub-
marinų šiuo metu siaučia 
jurose arba stovi gatavai 
tam tikslui. 

Pastaru laiku lėktuvais 
padaryta užpuolimai neku
riu submarinų stočių Vo
kietijoj ir Prancūzijoj. 

KAINŲ tvarkytojas iš
leido įsakymą apriboti da
vimą valgių kiekio viešbu
čiuose ir valgyklose. Iki 
šiol buvo ner perdaug duo
dama, kiti vos pusę duo
damo maisto tesuvalgyda-
vo. 

Prez. Roosevelt pereitą 

AMERIKA pasiryžus j 
galą šių metų turėti oro 
laivyną tokį didelį kad su
silygins ar viršys visų prie
šų šalių bendras oro jie
gas. 

Iki 1944 metų galo, sa
ko, Amerikos kareivių į 
užjurius bus išvežta apie 
4,750,000* 

Vokietijoje nuo Kovo 15 
bus sulaikyta pardavimas 
alaus. Reiškia, nebus dir
bamas alus, nes darbas ir 
medega reikalinga karui. 

States of Amerika prisijungė, 
Lietuvą j Sovietų Sąjungą va
ru įjungė komisaras Dekanozo
vas, atsirėmęs puse milijono 
raudonosios armijos durtuvu. 

LIETUVIŲ SPAUDA Rusų 
, . , . , įPravdos, komunistų partijos 

savaitę daktarų isąkymuj redakcini apie Pabaiti-
turejo ilsėtis, negalejo net|jo valstybes sutiko pasipikti. 
sakyti radio kalbos. 

Buvo rimtai susirgęs ir 
premjeras Churchill, Lon
done. 

Karalius dirba dirbtuvė
je. Iš Londono praneša 
kad Karalius Jurgis įstojo 
į vieną karo reikmenų dir
btuvę dirbti po du vakaru 
savaitėje. Jisai išsimokino 
operuoti mašiną kuri daro 
tam tikras svarbias dalis 
kanuolėms. 

BRITAI, per Šveicarijos 
Raudonąjį Kryžių, siunčia 
kas savaitę didelius maisto 
kiekius išdalinimui nelais
vėj esantiems Anglijos vy
rams. Kas savaitę, pasiun
čiama po 170,000 maisto 
pakel ių.  _  ___ 

Madame čiang Kai-Šek, Kinijos valdovo ir kariautojo žmo
na, lankosi Amerikoje, čia parodoma ji su ponia Rooseveltiene 
ir pačiu Prezidentu sėdinčiu automobilyje. Ji jieško platesnės 
pagalbos Kinijai prieš Japonus, nes Kinai yra tiesioginiai Ame
rikos talkininkai ir kariauja prieš Japonus, kuomet bolševikai 
daro viską riksmą ir vis reikalauja antro fronto, ' U.V-V » . 'V -,"v • * 

Kovo 1-2 naktį Britams 
aplankius Berliną, tas mie 
stas panešė vieną iš smar
kiausių oro bombardavi
mų. Užmušta apie 200 
žmonių, kiti apie 300 sužei
sta. 

Vokiečiai grąsina "kurią 
dieną" atsikeršyti Ameri-
ikiečiams ir Britams, kurie 
"atsisakė klausyti gerų pa
tarimų". 

Lėktuvai iš Anglijos ata
kuoja Prancūziją ir Vokie
tiją veik per 24 valandas 
paroje. 

Kovę $ Vokiečių lėktu
vai dare silpnus užpuoli
mus Londono ir kitų Ang
lijos dalių. 

Britanijoje pastaru lai
ku daugiau rūpesčio yra 
gavimui darbams moterų, 
negu vyx^. 

Laikraštinė popiera vėl 
pabranginama, kaip prane
ša tos popieros išdirbėjai. 
Pabrangina $4 tonui. Tu
rės brangti laikraščiai. 

Didelis ir Mažas 

Vaizdai iš šunų parodos at
sibuvusios New Yorke: skirtu
mas tarp išstatytų parodai šu
nį}: didelio ir. mažo* 

nus ir pasibjaurėjo ten parei
kštu imperialistišku siekimu. 
Redakcinis buvo Įdėtas Vasa
rio 8. Jo rašytojas tvirtino, 
Pabaltijo valstybės esančios 
legale Sovietijos dalimi, kaip 
Kalifornija ir Alaska dalys 
Su v. Valstijų. Tiesa, Pravda 
ne Sovietijos valdžia, bet ži
nant kad be Stalino žinios nei 
plaukas marksizmo diktatūroje 
nepajudinama, visi pasidarė iš
vadą apie dumų nebuvimą be 
ugnies. Geriausia ką apie tą 
Pravdos redakcinį galima sa
kyti tai spėlioti, bene jis tik, 
Amerikoniškai tariant, "trial 
balloon" — pažiūrėti ką Wa 
shingtonas ir Londonas sakys 
apie šį Rusų imperializmo be
gėdišką reikalavimą, taip grie
žtai priešingą ir Atlanto čarte-
paties Stalino Lapkr. 6, 1941 
paties Stalilno Lapkr. 6, 1941 
metais pasakytai kalbai, kurio
je bolševikų vadas tvirtino: 
"Mes neturime ir negalime 
karo tikslu turėti pasigrobimą 
svetimų žemių ar svetimų tau
tų pavergimą". 
| Ar Stalinas tada melavo? 

RUSIJOS ARMIJOS žygiuo
ja į Vakarus. Neužilgo, gali 
buti, ateis daugelio Lietuvių 
abejutiškais jausmais laukia
ma antroji Sovietų okupacija 
Lietuvos. Jei Lietuvą okupuo
tų Anglų ar Amerikonų armi
jos, Lietuviai visur tiktai Te 
Deum giedotų. Dabar gi, pir
mos okupacijos vaizdą prisi
menant, tenka tik abejutiškai 
jaustis. Gaila taip sakyti, bet 
tai nuoga teisybė. "Lietuvos 
vaidmuo tarsi lavono: iš vieno 
karsto gulk j kitą", sako Bos
tono Darbininko redaktorius. 

• 
"B DVIEJŲ PIKTŲ pasi

rink mažesnį". Sovietų okupa
cija turėtų gerų pusių, kurių 
žvėriška nazių okupacija netu
ri ir negali turėti. Sovietija 
yra Amerikos talkininkė. Kai 
kuriais atvejais, ji klauso kas 
Washingtone sakoma. Rusai 
vis didesnį reikmenų kiekį pa
gal Lend-Lease aktą gauna. 
Jie turi Amerikos ir Anglijos 
antro fronto^ pažadu, he kurio 
Vokietija nebus sumušta. Ru- ! 
sams po karo bus reikalinga 
pramoninis Amerikos parama 
atsistatyti, šitokie sumetimai 
vertė Newsweek žurnalo re
daktorių ir New York Times 
korespondentą Washingtone, p. 
Callender, reikšti viltis, Stali
nas busiąs "realistas" ir-atsi
žvelgs į Amerikos norus Pabal
tijyje. 

• 
MAŽOSIOS TAUTOS pasiti

ki Amerika. Jos pasitiki (nors 
mažiau) Anglija. Bet jos ne
pasitiki Sovietija. Tai knygos 
"The Balcony Empire" autorių 
išvada. Jie rašo: "Rusų gyni
mosi puikumą jokiu budu ne
niekinant ir suprantant jos ne
įkainuojamą vertę duoti Ang-
lų-Amerikonų pasauliui progos 
kvapą atgauti, visgi negalime 
akių užmerkti pagrindinio Eu
ropos nepasitikėjimo Sovietais 
faktui. Suomijai, Vengrijai, 
Rumanijai, Italijai, net drau
gingai Danijai ir Prancūzijai 
tik bergždžiai kvapą aikvoda-
tume tvirtindami kad nazių oku
pacija blogesnė negu Sovietų. 
Jos netikės. Savo teroristinę 
garbę bolševikai per 20 metų 
kurė ir negalima tikėtis keleto 
mėnesių pabuvojimas demok
ratijų pusėje ją jau nuplovė. 
Vokiečiai, neabejotiną pralai
mėjimą pajutę, visomis spėko
mis laikysis prieš Rusus ir 
leis Anglams ir Amerikonams 
Vokietiją okupuoti". 

"The Balcony Empire" au
toriai yra tris metus Romoje 
gyvenę United Press korespon
dentai, Reynolds ir Eteanor 
Packard. 

D. ZASLAVSKIO redakciniai 
komunistų Pravdoje šitą nepa
sitikėjimą tik didina. Tą re
dakcinį straipsnį Sovietų am
basadorius Washingtone malo
niai dalina visiems dovanai. 
Straipsnis, kaip žinoma, Lie
tuvos padėtį skaito panašia 
Kalifornijos ar Alaskos būklei 
Suvienytose Amerikos Valsti* 
jose. Rašusis Zaslavskis tik 
pamiršta "mažą" faktą: Kali
fornija savo noru prie United 
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Gruodžio 30 <L įvykusiame 
potvinyje Pittsburgho srityje 
panešta nuostolių bendrai apie 
15 milijonų dolarių. Spėjama, 
jei ne potvinių kontroliavimui 
įrengti tvenkiniai, kurie .atsira
do po anų metų didžiojo potvi-
nio, šį kartą nuostoliai butų 
buvę dusyk didesni. 

šis pat potvinis padarė dar 
apie $2,500,000 nuostolių Kit-
tanning, New Kensington ir 
McKeesport miestuose. 

Žemiau Pittsburgho Ohio pa
upiu, Wheeling miestui nuos
tolių šiuo potviniu padaryta j 
apie 10 milijonų dolarių. 

Paupiais aukščiau Pittsbur
gho yra įrengta penki milži
niški tvenkiniai i kuriuos su
bėgo ir buvo sulaikyta didelė 
dalis vandens nuo kalnų ir ne-
Užtvandino upių tiek kiek bu
tų galėję užtvinti be tų rezer
vuarų. Tiems tvenkiniams iš
statyti federalė valdžia išleido 
41 milijoną dolarių. 

Numatyta yra statydinti tų 
tvenkinių daugiau. * 

DEGTINĖS TRUKS 
PER ĮCARO LAIKĄ 
Degtinės trukūmas bus jau

čiama per visą karo laiką. Ne-
kurios sritys trukumą jaus la
biau, kitos mažiau, tačiau deg
tinės nebus galima gauti pir
kti kokios kas norės. 

Trukumas apsireiške papras
tos pigesnės vietinės degtinės, 
nors importuotos galima gau
ti lengviau. 

žinovai sako, karo metu deg
tinės gavimas eis sulyg karo 
žinių: jeigu žinios bus geres
nės, degtinės sandėliai išleis į 
parduotuves daugiau degtinės, 
tikėdami kad karas greičiau 
pasibaigs ir galės vėl pradėti 
gamybą. Jei karo žinios bus 
blogos, degtinė bus prilaikoma 
4ad ilgiau tęsėtų. 

Degtines dirbimas sulaikyta 
pereitą Spalių mėnesį, nes val
džia įsakė degtinės varykloms 
gamiti karo reikalams alkoho
lį ir iki karo pabaigai jis to
res buti gaminamas. 

TRUMPOS 
2 1 N U T E S 

(Iš musų laikraščių) 

ATRADO DUKTERĮ 
PO 42 METU 

Tula Ada Goodrich il Elder 
ton, Armstrong apskr., paga
liau surado savo dukterį po 
4Ž metų, kurią ji paliko kūdi
kystėje Rosalind ligoninėje ir 
prieglaudoje Pittsburghe. 

Palikus savo kūdikį toje įs
taigoje, motina už kelių dienų 
sagryžo atsiimti, bet atėjo vie
lai diena pervėlai:? kūdikis jau 
buvo atiduotas b^ailfei porai 
auginti ir prieglaudos vedėjos 
jaesutiko pasakyti kur jos duk
tė atiduota. 

Motina tačiau nenustojo vil
ties ir iki šiol j ieškojo savo 
dukters, kiekvieną kartą kada 
tik atsilankydavo Pittsburghe 
timydavo į kiekvieną mergai
čių ir vėliau merginų veidą, 
tikėdama pažinti savo dukte
rį. Tačiau visos past&ugoei bu
vo veltos. 

Pereitą Lapkričio mėnesį 
mirė tos mergaitės augytoja-
pamotė. Po to pati ta mer-
jįfina, dar netekėjus, gyvenan
ti Carricke, pradė jo j ieškoti 
savo motinos. Nuvykus į Gir-
ty, Pa., netoli ten kur ji buvo 
gimus, ėmė klausinėti žmonių 
apie savo motiną, ir pagaliau 
Žinia pasiekė jos motiną, ku 
ri tuoj atsiskubino į Pitts-
burghą pas savo dukterį. 

ŠUNES IŠDAVĖ MO-
TERU MIRTI 

MILWAUKEE, Wis. — Mie-
sto išlaukėje, vienuose namuo
se per tulą laiką kaimynai gir
dėjo kaukimą šunų, kurie ma
tomai buvo alkani. Pranešus 
apie tai policijai, nuvykus po
licija apžiūrėti rado 17 alkanų 
šunų, kurie vieni buvo palaidi, 
kiti pririšti. Vaikščiojant po 
kambarius, užtikta viena tų 
namų narė, sena moteris, ku
ri rodė išgąstį. Kituose kam
bariuose rado dvi negyvas se
nas moteris, mirusias iš bado 
ir sušalusias, nes namas buvo 
nešildytas. Gyva rasta mote
ris aiškinosi nežinojus ką da-

kai' Ites #i mirą, k nieko 
nedarius. Ji paimta ligoninėn, 
šunes išvežti j šunų prieglau
dą. 

• AVIŲ ir ėriukų paprastai 
metuose šioje šalyje ūkininkai 
turi iki 6 milijonų galvų. 

Rengiantis Vasario 14 
ir 16 Šventei 

ANGLIAKASIAI SU-
GRYŽO DIRBTI 

WILKES-BARRE, Pa.— Po 
trijų savaičių streiko, kuris 
angliakasiams padarė nuosto
liu apie du milijonu dolarių ir 
liko neiškasta bent milijonas 
tonų anglies, streikuojanti ir 
protestuojanti darbininkai su
tiko gryžti dirbti. Viso buvo 
susiagitavę nedirbti 23,000 an 
gfliakasių. Tas streikas skai
toma neteisėtas. 

Darbininkai buvo pareikala
vę $2 daugiau mokesties į die 
n$, del pabrangimo pragyveni
mo, ir numažinimui mokesčių į 

' uniją nuo $1.50 iki $1. 
Algų klausimas svarstoma. 
Panašus streikas buvo kie

tos anglies kasyklose 1902 me-
tllis kada darbininkai protes
tuodami išsėdėjo nedirbę 164 
dienas. 
f 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N./6 St. Philadelphia, Pą. 

Baltimores Lietuviai rūpina-
si kaip galės pritaikinti Vasa
rio 16 dieną — Lietuvose Ne
priklausomybės 25 metų su
kaktį šiems liūdniems karo lai
kams. Iškilmė reikia turėti 
reikšminga ir įspūdinga. Vi
suomenei reikia stengtis ateiti 
didžiausiais būriais į salę. 

Lietuvos Nepriklausomy bes 
25 metų jubilejų švenčiant la
bai daug kame pasirodys mu
sų darbų nauda. Jaunesni ar 
senesni šioje šalyje laisvai gy
vendami privalo turėti atjau
timą ir musų -vargstančiai tė
vynei. Jos Nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimas suteiks 
Lietuvai daugiau dvasios 

šalj Ameriką, kur gyvename, 
kad laimėtų karą. -' Ką mes tu
rime daryti ? 

Visi Maryland© Lietuviai la
bai gerai žino kad Vasario 16-
ta yra mums šymet daug svar
besnė negu kitais metais, ži
note visi gerai kam davėte do-
larius ir ką tikite matyti. 

Draugijų Tarybos delegatai 
dirba kad viskas butų paruoš
ta šauniai. Nupirkta dovana 
ambulansas Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Sukelta tam 
pinigai iš draugijų, parapijų, 
klubų, pavienių ir Lietuvių 
dirbtuvėse. Vajus jau- pasi
baigė, finansai sukelta, ir pri
sitaikant visuomenės pageida
vimui bus vie&t$r ambulanso 
padovanojimas. • 

Programas eis taip: Vasario 
14 dieną, sekmadienį, turėsime 
prakalbas Lietuvių salėje, 851 

Itatpngiant Didžia^ 
% Šventei 

Lietuvos " Ke'priklausomyBeŠ 
25 metų sidabrinį jubilejų De-
troitiečiai pasirengę triumfa-
liškai minėti. Programas bus 
didelis, nepaprastai įdomus. 
Padarymui biznio, nutarta iš-
anksto parduoti 1000 įžangos 
tikietų, o reiįria pasakyti kad 
sekasi: tik per pirmą savaitę 
parduota į '300 tikietų. Taigi 
užsibrėžimas turėti tūkstantinę 
minią nė^-r#vajonė, bet tikre
nybė. ' 

JONAS VALIUKAS—Tenoras 

Dirvos Reporteriui k artu 
esant ir programo organizato
riui, pakvietus šį musų myli
mą dainininką į programo da
lyvius, telefonu Jonas atsalco: 

"Nedainuosiu!" * 
**Kodel ?" klausia reporteris. 
"Pasenau, pavargau, tegul 

jaunesni dainuoja. Aš pasi
klausysiu jų dainų". 

Jonas sako, SLA. 35Ž kuopoa 
koncerte paskutinį kartą dai
navo ir dabar "retairiao', dau
giau nebedainuos.... 

Reporteris spyrėsi kad Jonui 
nėra galimybės pasitraukti iš 
dainos pasaulio iki jis neatsi
skirs su savo tautiečiais. Jei
gu jis ir turėtų toki nusistaty
mą kad nebedainuoti tai pata
riau kad savo didžią dainos 
karjerą užbaigtų Lietuvos Ne
priklausomybės s i d a rbiniame 
jubilejuje Vasario 14, tai bus 
garbinga atmintis. Juk Dr. J. 
Basanavičius ir mirti pasirin
ko tą dieną. 

Jonas nusijuoki ir sako, ge
rai, tegul bus taip, dainuosiu. 

Jonas Valiukas dainuoja Lie
tuviams per dešimtmečius, bet 
jis niekada^ ne j ieškojo nei gar
bės nei turtų iš to savo talen
to, tai tikras Lietuvis idealis
tas, kuris pašventė savo gra
žiausią gyvenimo dalį Lietuviš
kam dainos menui. * 

Dabar Jonas dainuos pasku
tinį kartą viešame susirinki
me Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje Vasario 14, Lietuvių 
salėje. 

Kaip f#MM* jį pasitiksim? Kuo 
•apdovanosim? Kokias ovaci
jas iškelsim? Pagalvok, Det
roito Lietuvi. 

P-Lfi ONA MASELSKIUTĖ, 
Dailės Choro Mokytoja » 

Poetas Maironis dainavo — 
"Atgyvenome amžių, savo įne
šėme dalį. Laikas vietas užlei
sti vaikams*'. Kada mylimas 
dainininkas Jonas Valiukas ka
bina savo "kankles" ant sie
nos, tuo pačiu momentu išeina 
į Detroito meno pasaulį jauna, 
pilna energijos muzikė, p-lė 
Ona Maselskiutė, ir tarytum 
sako, "Aš skambinsiu tomis 
kanklėmis". 

P-lė Ona Maselskiutė yra 
baigus muzikos mokyklą, taip
gi chorų mokinimo kursą. Mu
zikui Kvederui pasitraukus ji 
užėmė vietą vadovavime pa-

Washingtono. Gaukite tikie-įgarsėjusio Dailės Choro. Sa-
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• CHICAGO, III— Į miesto ta
rybos narius kandidatuoja Lie
tuvė moteris Alice Yonik (ar
tima komunistams), Adv. Ka
zys J. Kai (Kazlauskas) p 
Alex Alesauskas. 

• NEW BRITAIN, Conn. — 
Lietuvos Nepriklausomy bes 

sukaktį New Britaino Lietu
viai . minės Vasario 14. 

—Amerikos Lietuvių vetera
nas Jonas Skritulskis sulaukė 
82 metų amžiaus. Jis yra bu
vęs SLA iždininku. 

• CHICAGO* — Vasario 7 d., 
Lietuvių Atitfftorijoje įvyks 

Sandaros metinis koncertas su 
įvairiu programuw 

—Vasario 14 *** rengia pa* 
minėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukakties so-
cialistų-katalikų bendras fron
tas. 

—Vasario 1&»16> Margučio 
ir tautininkų bendras frontas 
rengia Nepriklausomybės pa
minėjimą, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona iš Clevelando. 
• BROOKLYN, N. Y. — Va

sario 7, rengiama didelis me
tinis koncertas savaitraščio 
vienybės naudai, Labor Lyce
um salėje. Programą pildys: 
Anna Kaskas, pianistas Vytau
tas Bacevičius, Florence Kor
sakaitė ir jauna artistė Loret-
ta Kavaliauskaitė iš Philadel-
prijos. 

—Brooklynietis Lietuvių ra
dio programų vedėjas Jonas 
Valaitis gavo i^ S. V. Iždo de
partment^ pažymėjimą už jo 
pastangas pardavinėjime Karo 
Bonų. Be to, radio stotis WH 
OM įteikė jam sidabrinę tau
rę su užrašu: wUž patriotinį 
pasižymėjimą laike Karo bonų 
pardavimo kampanijos WHOM 
Radio Station". 

: Mirę įSEiviAf amerikos lietuviai 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje įtalpinama dykai) 

KADŽIUS IC, m metųj mirė DILEVTČIUS Juozas, 
Sausio 8, Chicago j. 
šnos par., Eidokų k. 

Švėk-

Adm.. William F. Halsey tik
rina kad ašies jiegos bus nu
galėtos šiais 1943 metais. Jis 
persergėjo diktatorius, "Mes 
dar tik pradedam, čia jis ma
tomas sėdi savo naujoje karo 
stovykloje Pietų Pacifike. Ja
ponai labai gailėsis už Savo iš
sišokimą, sako jis. 

BALTIMORES LIETUVIU ŽINIOS, 
Hollins St., kalbės Vienybės 
redaktorius Juozas Tyšliava, ir 
bus kitų kalbėtojų ir šiaip pa-
marginimai programe. 

Prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų. Ambulansas bus atvež
tas prie Lietuvių salės 1:30 iki 
2:30 vai. po pietų, su parašu 
kad tai Baltimores Lietuvių do
vana. Prašome visų atvykti 
ir pamatyti. Už ambulansą 
užmokėta $1,601.40. 

VASARIO 16 IŠKlLMfi 

Programas Vasario 16 dieną 
prasidės taip: 8 vai. ryto bus 
mišios Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Kuriems laikas leidžia prašo
mi dalyvauti. 

Tą vakarą. Lietuvi^ salėje 
7 valandą, atsibus banketas ir 
ambulanso padovanojimo cere-

Taip pat turime remti savo mon*.i^ svečių turėsime ir is 

Ona yra ne tik muzikė, bet 
kartu ir gera Lietuvaitė. Nie-
keno neverčiama ir nemokina
ma pati per save išmoko gra
žiai Lietuvių kalbą ir jau iki 
šiolei yra išvertus du scenos 
veikalus iš Angliškos kalbos į 
Lietuvišką. Vienas jų bus su
vaidintas Balandžio mėn. Pir
mą kartą kada išgirdau ją pra
kalbant per radio Lietuviška 
literatine kalba, sušaukau, 'Va
lio, Ona!' (Mat, kiti musų ra
dio "anaunseriai" kalba kaip 
mes sakom, savo motinos kal-
ba). 

Lietuvai Nepriklausomy b e s 
paminėjimo programo vyriau
sia tvarkytoja yra Ona Masel
skiutė. Viši pamatysime ją. 

Karts nuo karto Dirvoje pa
sistengsiu skaitytojus supažin
dinti su Detroite pasireiškian
čiais naujais Lietuvių, talen
tais. 

ekstra 
f r J. ' ^ » 

šiomis dienomis parvyko po
rai savaičių iš kariuomenės ži
nomas musų dainininkas-teno-
ras Aleksandras Vasiliauskas. 
Pereitą savaitę jis dalyvavo 
Dailės Choro pamokose. Dai
nininkas Vasiliauskas sako dės 
pastangas pasilikti čia iki Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės ir dalyvaus musų didžiąją* 
me programe. D. R. 

tu s banketui išanksto, pas de
legatus ir Lietuvių salėje. 

šiuomi varde Draugijų Ta
rybos išreiškiu ačiu komisijai 
kuri padėjo daug darbo rinki
me ambulansui aukų ir darbą 
puikiai atliko. Darbavosi šie: 
Matas Kurelaitis, Vincas Lu
koševičius, Adv. Nadas Raste
nis, Marie Milunaitis, Marie 
Remeikis, Elizabeth Lazauskas, 
Marijona Jurkšaiti, Vera Mi-
kušauskąs. 

Dėkojame visiems už didelį 
darbą, dėkui draugijoms, klu
bams ir visiems aukotojams už 
paramą, nes greitai buvo su
kelta reikalinga suma. Kiek 
pinigų surinkta bus paskelbta 
prakalbose Vasario 14, ir kam 
skirs tuos pinigus. 

Kviečiame visus dalyvauti. 
Vera Mikušauskas, 

B. lt. D. Tarybos Sekr. 

koma kad su Amerikoje gimu
siu jaunimu ypatingai chorų 
mokytojams esą labai sunku 
susitvarkyti, bet Ona nors pa
ti yra lygaus amžiaus su cho
ro dalyviais, moka ir drausmę 
gražiai palaikyti, ir be jokios 
didybės, pasiputimo, kuo ypa
tingai pasižymi iš Europos at
vykusieji chorvedžiai, Ona iš
laiko reikalingą savo autorite
tą. Vięna iš chorisčių man 
pareiškė kad OniĮ kaip moti
na, kartu moka barti ir mylė
ti. Reikia daleisti kad tą rim
tumą pats gyvenimas joje . iš
auklėjo. Mat, On,os mama mi
rė kada Ona buvo daa aukštes
nės mokyklos studen#|, ir pa
liko mažas broliukaąl kurį ji 
turėjo auklėti, taip stBcant tu
rėjo eiti motinos pareigas, ir 
tas pareigas jį :ger^, suprato 

G1VIENĖ Ona, 50 metų, mirė 
Sausio 8, Chfcagoj. — Ra
seinių ap., šililės par. 

LIPIENĖ V., 50 m„ mirė Sau
sio 8, Chicagoj. — Raseinių 
ap., Južų k. 

ŠULSKIS Adomas, 80 m., mi
rė Sausio 8, Chicago j e. — 
Kauno aps.' 

MARTINKIENfi Jozefina, 60 
m., mirė Sausio 1(J, Chica
go j. —- Tauragės ap., Pavar
tės k. 

.NARUŠEVIČIUS Antanas, mi
rė Sausio mėn., Shenandoah, 
Pa. 

GRETENIENĖ Barbora, 72 
metų, mirė Sausio m., Rock-
mord, 111. 

PUKELIENĖ UrSurt, 78 taetu, 
mirė Sausio m., Rockford, 
Illinois. 

BRAZIS Jurgis, 72 m., mirė 
Sausio m., Rockford, 111. 

KAZLAUSKAS Petras, 50 jn. 

mirė Gruodžiu 12, Philadel
phia, Pa. , , 

ČISEIKA Andrius, mirė feau-
sio mėn., Mahanoy City, Pa. 

MIKLUčEVIčIENĖ Ona (Ber-
kevičiutė), 81 metų, mir« 
Gruodžio 28, Chicagoje. —* 
Skriaudžių p., Papilvės km. 
Amerikoj išgyveno 6 metus. 

URBONAS Petras, 50 m., mi
rė Gruod. 4, Pittsfield, Mass. 
—Subačiaus p., Purkinių k. 

GUDZINIENĖ Izalbelė, mięė 
Gruod. 3, Detroit, Mich. 

MARTULAITIS Juozas, 18 m. 
mirė Gruod. 29, Chicagoje/ 
kur buvo ir gimęs. 

VASILIAUSKAS Pranas R. 
, kareivis, gimęs Clevelandę, 

30 metų, žuvo S. .kare, 
Gruodžio 29. 

PUPKIENĖ Agnieška (Kaz
lauskaitė), mirė Sausio 5, 
Worcester, Mass. — Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ZDANEVIčIUS Jurgis, 67 m., 
mirė Gruod. 19, Brooklyn, 
N. Y. 

mirė Sausio 11, Chicagoi.— TULMONAS P., mirė Gruod. 

VfiL GRYŽO ŠALTIS 

Detroite praeitą savaitę bu-

Panevėžio *ap., Naujamiesčio 
p., Degonių k. Amerikoj iS-
gyveno 34 metus. 

GRUŠIENĖ Jieva (Žiaugaitė), 
pusamžė, mirė Sausio 6 d., 
Chic-agoj. — Mažeikių aps., 
Tirkšlių p., Kurmaičių km. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

BALKUNIENĖ Marė, mirė 5 
Sausio, Worcester, Mass, 
Ten išgyveno 41 metus. 

ALEKNA Ignas, 52 m., mirė 
Sausio 6, Mantua, N. J. 

STASIŪNIENĖ Morta, mirė 6 
Sausio, Philadelphia, Pa. 

SLAVICKAS Jonas, mirė Sau
sio 6, Philadelphia, Pa. 

PLEVOKAS Jonas, 50 metų, 
mirė Sausio 7, Philadelphia, 
Pa. 

ANDRIUKAITIS Petras, mirė 
Sausio 9, Nanticoke, Pa. 

KAMANTIS Povilas, 52 metų, 
mirė Sausio 11, Plymouth, 
Pa. 

GAUSIENĖ Veronika, mirė 11 

20, Newark, N. J. 
RAUDONIS J., 75 m., mirė 

Gruod. 37, Harrison, N. J. 
BRAKNIENĖ Emilja, 76 me

tų, mirė Gruod. 25, Brook
lyn, N. Y. 

KUPREVIČIENĖ ©race, mire 
Gruod. 25, Linden, N. J. 

MAČYS Vincas, 74 m., mirė 
Gruod. 2T, Richmond Hill, 
N. Y. 

VAITKEVIČIŪTĖ Marijona, 
30 m., mirė Gruodžio d., 
Brooklyn, N. Y. 

.KRUSKAUSKIENĖ Ono, 34 
m., mirė Gruod. 30, Phila-

>ielphia, Pa. 

JČRADO BESKAUS
MI GIMDYMĄ 

Du New Yorko daktarai pa
skelbė pasekmingą naują me-

Gruodžio, Edwardsville, Pa. jtodą, kuris suteikia nepavojin-
TVARIJONIENĖ Juzė, mirė ™ beskausmį gimdymą mo-

Gruodžio 12, Springfield, 111.! tinoms, ko per ilgus laikus me-
KARAUSKAS Antanas, mirė 

Gruod. 11, Sinison, Pa. 
BARANAUSKAS Juozas, mirė 

Gruod. 28, Kearny, N. J. 
MAKŠTUTIS Juozas, mirė Gi*. 

2, Pittsburgh, Pa. 

dicinos profesija jieškojo. 
Tie daktarai, Dr. Robert A. 

Hingson ir Dr. Waldo B. Ed
wards, tarnauja Su v. Valstijų 
Viešos Sveikatos ligioninėj ant 

« ^ , Staten Island salos. Jie savo 
ro uzejęs smarkus šaltis su ,ZAI'KAUSKIENį Mar^ mĮrė: metodą išbandė 589 gimdy-
sniegu, temperatūra buvo nu- Grucd 2%, Duryea, Pa. | muose, iš kurių 5867 gimė gyvi 

ritus laipsnius žemiau 0; jy|A^KAUgKAg juozaSf seno i kūdikiai ir, sako. nebuvo jo-
sniego prisnigo apie dvi pėdas. amžiaus> niirg Sausio 13 d., i kių keblumų ir komplikacijų. 
žmonės ėmė dejuot kad jau 
nėra kur sniegą padėti. To
kiame blogame ore atsitinka 
daug nelaimių. 

Pereitą savaitę du sykiu su
simušė gatvekariai, vienas bu
vo visai nuverstas ant šono. 
Atsitiko ir nelaimių. 

Pabaigoje pereitos savaites, 
du asmenys užmušta, 6 sužeis
ta laike gatvekarių ir automo
bilių susidurimų. Detroite šy
met iki Sausio 25 užmušta gat
vių nelaimėse 13 asmenų. Per
nai metą per tiek pat laiko 
užmuštų buvo 20. 

Sužeistų tarpe yra ifr Kazys 
Gudeliauskas, nuo 8115 Long-
w;orth ave. Automobilis par-
mušęs jį pabėgo. Tas auto
mobilis buvo pavytas, tada jo 
važiuotojai palikę jį leidosi 
bėgti pėksti. Pasirodo jie va
žiavo svetimu automobiliu, to 
automobilio^ savininkas tuo lai
ku buvo kitame mieste. 

Chicago j. —-VTauragės aps., | Gydytojai tą .bandymą darė ir 
Eržvilko p. Amer^oj išgy- j ^nt savo žmonų, kuriuos jų ty-
veno 35 metus. rinėjimų laikotarpiu sulaukė 

BRAZLAUSKAS Simas; 86 m. 
mirė Sausio 9, Chicago). — 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

BARTKIENĖ' Ona (Janionytė) 
65 m., mirė Sausio 13, Chi
cago j. —- Panevėžio ap., Ra
mygalos par., Miškinių km. 
Amerikoj išgyveno 29 m. 

SKRABIS Jonas, pusamžis, mi
rė Sausio 13, Chicago j. —-
Panevėžio ap., Miežiškių p., 
Gitėnos k. Amerikoj išgy
veno 33 metus. j 

savo kudikiu. 

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

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

Chicago, m. 

ir atliko. 
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SUĖMS ŽMOGŽUDĮ 

Praeitą savaitę rasta nužu
dyta jauna moteris, Mrs. Sy-
hilla McGrath, šešių vaikų mo
tina. Jos trijų metų duktė 
pasakė žmonėms kad naktį 
prieš tai pas juos buvo atėjęs 
"Buddy", taip jį vadino. Tai 
buvo Melvin Chilldress. Jis ir 
tapo suimtas. Vėliau jis pri
sipažino pplkijai tą moterį nu
žudęs. ... V..M. 
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Nikodemas A. Wilkelis ] 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
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s 6522 Superior Ave, MEnderson 9292 | 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti'visiems pilnas musų pa- * 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- « 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma K 

2 gaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ! 

;: įįjpenatin# Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estai* 
* - ir Apdraudos Agentūra. . 

-  P .  F Y  M U L I O L I S  '  v  
t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ? 
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IS LIETUVOS 
VOKIEČIŲ "darbo tarnyba? 

išleido atsišaukimą į Lietuvai
tes gimusias 1922-23, metais, 
kviesdama jas stoti į darbo 

KODĖL TAIP 

Ar. Laukiama kad Svetimi Išvaduotų Lietuvą 
Nei Tai Kodėl Patys Savo Pastangas Ardom 
ir Darbus Kliudom Prie ko Veda Cicilikų-

ELEKTROS lemputės Kau
ne parduodamos tik tiems ku-
Xie atneša išdegusias lemputes. 
Tai daroma norint sutaupyti 
varį kuris vartojamas lempu
tėms gaminti. 

r&Kffctfę generalinis ko
misaras išleido pareiškimą link 
Lietuvos teismų veikimo. Pa
gal tą pranešimą, nuo Birželio 
23, 1941 metų, principe veikia 
Lietuvos teismų santvarkos įs
tatymas išleistas Liepos 11, 
1933 metais. Veikia teisė bu
vus galioje 1 iki bolševikų oku
pacijos, kiek ji neprieštarauja 
Vokiečių naujai pritaikintiems 
suvaržymams krašte. 

Iš Lietuvoje veikusių teis
mų panaikinta vyriausias tri
bunolas, kurio vietą užima ape
liacijos rūmai. 

• 

VOKIEČIŲ nazfę partijos 
vyriausiu organizaciniu vedėju 
paskirtas Egon Dangela, o rei
kalų vedėju FeldmaHa, 

" T ' 

VOKIEČIŲ spauda rašo kad 
Danų cemento pramone jau ir 
dabar steigianti "Ostlande" 
savo įmones. 

KAUNO miesto civilinių už
rašų įstaigoje per 1942 metų 
pirmus 6 mėnesius užregistruo
ta 2,040 gimimų, 878 mirimai 
ir 938 vedybos. 

• 

KAlJNE/ Vbkiečių ypatinga
sis teismas svarstė bylą už 
spekuliavimą muilu", šiuos Kau
no gyventojus: Kun. S. Mor
kūną, A. Lavicką, N. Stulpiną 
ir Tamošiūną. Kun. Morkūnas, 
pasak pranešimo, bolševikų už-
ėjimo laiku prisipirkęs tris dė
žes muilo, kurį dabar per tar
pininkus pardavinėjo po 15 
markių šmotelį, tuo tarpu kai 
oficialinė kaina esanti 18 pfe-
nigių. Matyt Vokiečiams oku
pantams prireikė priekabių j 
tuos asmenis, todėl Ir Nugalvo
jo muilo istoriją. 

t * .. • .... •• 
*FIPWI' Kauniečiai kokios tai 

įstaigos tarnautojai, Vokiečių 
apkaltinti sufalsifikavę avalų 
korteles ir tokiu budu išgavę 
®20 porų vyriškų ir moteriškų 
•valų. 

• 
LIETUVOJE išleistas įsaky

mas vyrams vykti į miškų kir-

KODEL UŽTYLI TEISYBĘ? 

Antanas Vaičiulaitis, vienas 
iš atvykusių iš Europos po So
vietų okupacijos Lietuvos, ra
šo ilgą straipsnį, "žodžiai ir 
Darbai", kurį pradeda: "Jau 
treti metai kai Lietuva vergi
joj ir kai tūkstančiai jos vaikų , , _ . 
išblaškyti skursta ir miršta ^U1 padar^' 
toli anapus Uralo kalnų"'.... 

v Išrodo kad p. Vačiulaitis pa
tenkintas visa padėtimi kokio
je jis randasi, ir nepaiso kokia 
Lietuva bus ir ar bus kada. 
Na, jei atsisteigs, gal važiuos 
atgal, o jei ne, čia turės viete
lę. Bet kad dirbti su tais su 
kuriais galima daugiausia Lie

tai p. 
j Vaičiulaitis nepasistengė. Jam 
matomai geriau dirbti su tais 

I - ^ • 
'atme Untr savęs atgavfnti" Ame
rikos Lietuvių tarpe nugaišusį 
socializmą, tiek kenksmingų 
darbų atlikusį katalikybei ir 
Lietuviams katalikams! 

Ponas Vaičiulaitis ir jo rim
tesni tremtiniai geriau, mėgsta 
paposėdžiauti su . tais kurie iki 
šiol pasižymėjo rezoliucijų ra
šymais, neigimu tautinės sro
vės akcijos ir jos žmonių nie
kinimu — mažu, žaislišku dar
bu savųjų tarpe, vietoje talki
ninkauti tiems kurie ne tik ga
li įvairias duris klabinti bet ir 
į vidų Įsileidžiami! 

kurie moka rašalą laistyti ir 
rezoliucijas rašinėti, parėkauti 
ir vėl ramiai užmigti. 

To viso straipsnio ar net iš 
jo ištraukų padaryti reikėtų 
pašvęsti daug vietos) kurios 
stoka. A. Vaičulaitis, nupasa
kojęs išlaukines aplinkybes ku- ^AS KLIUDO MUMS VEIK-
rios ne nuo musų priklauso, ir ^1 TAIP KAIP VEIKIA 
palietęs dalykus kuriuos mes KITI? 
Lietuviai galėtume nuveikti, 
bet neveikiame, vienoje vietoje 
pareiškia: 

" Turim šioj žemėj as
menų, kurie Lietuvoj užėmė 
aukštas vietas. Apie jų akty
vius darbus" Lietuvos gerovei 
maža girdėti—arba visai nie
ko.- Kur Lenkų, čekų, Jugo
slavų, Graikų vadai aplaksto 
įvairius kraštus ir išklebina 
visas duris, mūsieji sėdi sau 
ramiai ir laukia. ..• / ' 

"O, Viešpatie, ko gi tries 
laukiam, susidėję rankas?! Ar 
kad kiti atėję už mus kalbėtų, 
verktų, dirbtų, belstųsi, lėšas 
sudėtų, Lietuvos vardą ir trem
tinių kančias išgarsintų?" 

Kaip daug jis šiame sakiny
je išreiškia! Bet, O, Viešpa
tie, ir vėl tik žodžiai! 
. Panagrinėkime KODĖL taip 
yra. ^ 

Ponas A. Vaičiulaitis,/ Įdek 
žinoma, turėjo gerą vietą di
plomatinėje -tarnyboje, kurią 
jam buvo skyrus tautinė Lie
tuvos vyriausybė. Lietuvos val
stybei sugriuvus, tos vietos 
netekęs, jis, kaip ir eilė kitų 
likusių be vietos ir tėvynės 
Lietuvos žmonių, atvyko Ame
rikon. čia tuoj pristojo prie 
musų katalikų, kurie jam da
vė vietą ir duoda pragyveni
mą. 

Ar p. Vaičiulaitis buvo tau
tininkas ar katalikų-krikdemų 
frakcijos nary* Lietuvoje, tas 
mums nežinoma. Aišku tiek, 
tačiau, kad priimdamas tarny
bą iš tautinės vyriausybės, jis 
sutiko su ta vyriausybe, su jos 
galva, Respublikos Prezidentu 
A. Smetona. 

Dabar gi, Amerikon patekęs 
ir tarnaudamas katalikams, jis, 
nors žino visą teisybę apie bu
vusią padėtį Lietuvoje, nors 

timo darbus. Kiekvienam vy-1 mato musų katalikų spaudoje 

TIKRAI, NORIMA KAD KITI 
Už MUS DIRBTŲ! 

Visos didžiausios pastangos 
katalikų ir socialistų padėtos 
barti, šmeižti Lietuvos Prezi
dentą už praeitį nei kiek ne
prisideda prie pagelbėjimo bent 
viename reikale kuriuos p. Vai
čiulaitis tame ilgame straips
nyje išskaičiavo. 

Neužtenka ,to kad jie tuščiai 
barasi už praeitį, jie dirba dar 
ir kenkdami ateičiai. 

P. Vaičiulaitis ąiškiai nusa
ko kad musų laukimas bergž
džias jei laukiame kad kiti ųž 
mus dirbtų. Tačiau žinoma 
yra kad tų katalikų ir socia
listų bičiulių tarpe randasi to
kių asmenų kurie viešai skel
bia, žodžiu ir raštu, jog mums 
reikia glaustis prie Lenkų (ki
tų), kurie mums padės Lietu
vą išlaisvinti! 

Kai kurie tų "bičiulių" lan
džioja, sakoma, po Lenkų kon-
sulaturas ir atstovybę — ko? 

Ponas Vaičiulaitis rašo tame 
' i laikraštyje kurio atsiprašant 

. 'v ir gausiai aukoja, štai rer{aktorius kaip durnaropių 
aukų šaltinis! Lietuviai pini- apSjvaigęS vieną kartą nepripa-

Ant Prezidento A. Smetonos 
pečių gi ir gula visas tas 'dar
bas kokį galėtų dirbti Ameri
kos Lietuviai, panašiu budu 
kaip dirba kitos tautos kurias 
p. Vaičiulaitis viršuje pupini 
ir pagiria. # ; 

Aukų klausime, kaipo viena
me iš svąrbiausių, apie ką p. 
Vaičiulaitis nubėdavoja kad 
visąi mažai aukojama, štai ką 
pasakysime: 

Su p. 'Smetona turime ge
riausią budą prieiti prie musų 
visuomenės aukas rinkti: Lie
tuvių minios eina, grūdasi p. 
Prezidentą matyti, išgirsti jo 

*ui nustatyta pagaminti 25 
- ^ketvirtainius metrus malkų. 
- Tokiam kiekiui pagaminti nu-

itatyta trijų savaičių darbo 
įrievolė, kuri turėjo buti at
likta tarp Rugsėjo 1 ir Lap
kričio 15 d. Kurie vengė tos 
prievolės negavo leidimo mal
koms nusipirkti, 

PASKELBTA kad Vokiečiai 
ruošia leisti "Ostlando" pini-

•fus, kurie bus naudojami Lie-
i 'Juvoje ir kitose nazių užimtose 

l^lyse Rytų Europoje. 
• 

LIETUVIAI ir Latviai fcelė 
Nepasitenkinimus del Vokiečių 
fadio stočių programų, kurie 
į|uoda perdaug visko Vokiško, 
iŠ permažai Lietuviško, arba 
Latviško. Vokiečiai sako, tie 
skundai . gauti iš tokių kurie 
nei žodžio nemoka Vokiškai. 
Toliau sako, esąs didelis skai
čius vietinių menininkų, kurie 
busią pritraukti, į programus 
ir bus duodama vietinėmis kal
bomis ktturis kartus per dieną 
iinios. Nors taip žmonės ko
voja su gavo okupantais, 

% , 
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šmeižtus ir melagystes apie 
Prezidentą Smetoną ir jo val
dymo laikotarpį, visai nutyli 
ir net pats rašo tuose laikraš
čiuose kurie Lietuvos Prezi
dentą Smetoną šmeižia. Bū

gų turi, mielai duoda, noriai 
vardina. Bet, Dievuliau aukš-
visas tas akcijas kurias p. Vai
čiulaitis savo straipsnyje iš
vardina. Bet, iDevuliau aukš
čiausias,' žiūrėkit kas daroma 
prieš p. Smetoną — kad tik 
sulaikius Lietuvius nuo ėjimo 
jį matyti, girdėti, kad tik už
kirtus kelius aukas duoti! 

Katalikai (prie kurių prisi-
skaito ir p. Vaičiulaitis) susi
plakė vienybėn su jau išnyku
siais socialistais kad tik dau
giau kenkus, gadinus, neigus 
visas p. Smetonos pastangas. . 

Jei musų katalikai butų dir
bę išvien su Lietuvos Prezi
dentu, šiądien katalikų ir tau
tininkų srovės butų turėjusios 
bendrą frondą iš bent ld0,000 
dolarių! 

Tada ir Lietuvos laisvės va
dai butų turėję iš ko lakstyt, 
skraidyt iš vienos šalies į kitą 
ir klaibint visas duria — kaip 
daro Lenkai ir kiti l 

Turint darbo priešakyje p. 
Prezidentą Smetoną, Lietuvių 
balsas butų daug daugiau už
girstas Amerikos diplomatinė
se sforose, ir kadangi "pini
gai kalba", butų galima pasie
kti ir kitų šalių diplomatus ir 
per juos Letuyos išlaisvinimo 
klausimą klibint. 

Ponas Vačiulaitis tačiau pa-
nant geru kataliku reikia buti, tenkintas dirbti su tais kurie 
ir sąžiningu. ' susiglėbiavę su socialistas pa-

Jos Pačios Nesasi Savo Maisto Reikmenis 

. Generolo Hershey žmona, pirmame vaizde, ir Vice Prezi
dento Wallace žmona antraifie, parodoma kaip pačios nešasi pri-
sipirkusios maisto reikmenis. Tuomi duodama pavyzdis neštis 
p i r k i n i u s ,  t a u p y m u i  t r a n s p o r t a c i j o s  k a r o  r e i k a l a m s .  :  T . "  

žysta p. Smetonos Lietuvos 
Prezidentu, kitą kartą šaukia 
kad p. Smetona rezignuotų iš 
Prezidento pareigų. Trečiu at
veju kaltina Lietuvos Prezi
dentą kam nesudaro Lietuvos 
Vyriausybės in Exile! 

P. Vaičiulaičiui, kaip buvu
siam diplomatinėje tarnyboje 
ir žinančiam taisykles priderė
tų tam neišmanėliui paaiškin
ti kad Prezidentas Smetona ne
būdamas Prezidentu negali re
zignuoti iš Prezidento pareigų; 
kad p. Smetona, būdamas Pre
zidentu vyriausybės 'under du
ress', yra Prezidentu tol iki vi
sa tauta neišrinks kito; kad 
Prezidentas būdamas svečiu ki
toje šalyje, negali rezignacijos 
įteikti kokiems patrakėliams a 
la Grigaitis - Gabaliauskas, to
dėl tik kad pasitaikė juos čia 
rasti. Dar daugiau, p. Vaičiu
laitis privalo pasakyti tiems 
kurie kaltina p. Prezidentą už 
nesudarymą vyriausybės, kad 
^ai neįvyksta ne iš p. Prezi
dento nenoro, bet todėl kad1 

Amerikoje nėra buvę leista jo
kiai kitai svetimai šaliai suda
ryti savo vyriausybę in exile. 

Ponui Vaičiulaičiui, gabiam, 
norinčiam dirbti, suprantan
čiam ir permatančiam plačiau 
negu vadai tų klikų prie kurių 
jam laimė ar nelaimė lėmė pri
sišlieti, reikėtų mesti rašalą 
laisčius, žodžiais žaidus, bet 
stoti dirbti — dirbti su tais 
su kuriais galima atlikti dal
bai. */ 

PALAIKYKIM NEPRIKLAIjį 
SOMYBĖS PAGRINDUS! 

Ponas Vaičiulaitis žino kad 
turint Amerikoje veikiančią 
buvusios Nepriklausomos Lie
tuvos tąsą — Lietuvos Pasiun
tinybę Washingtone, reikia ją 
palaikyti, nes tai yra pagrin
das musų busimos atsisteig-
siancios Lietuvos! Jei tik At
stovybės butų uždarytos, butų 
taip*sakant užgesinta paskuti
nės ugneles palaikančios Ne
priklausomos Lietuvos tąsą. 

Tada reiktu išnaujo, vėl to-

Taigi, turint-Atstovybes — 
.Amerikoje, Londone ir kitur, 
— nereikalinga steigti kokias 
ten "Lietuvių Tarytbas" ir jo* 
mis lysti už' Atstovybės pečių 
čia Amerikoje, pirštis Ameri
kos vyriausybei* save Atstovo-
Ministerio pareigoms, tuo pa
sirodant neišmanėliais, griovi
kais pačių savo Nepriklauso
mos Lietuvos pagrindų! 

Na o p. Vaičiulaitis bičiu
liaujasi su tais kurie kaip tik 
užsiima griovimu musų tautos 
ir valstybės nepriklausomybės 
pagrindui 

TAUTININKAI BUTŲ BtfVĘ 
SĄŽININGI TAUTAI 

Tokioje musų tautos tragin-
goje valandoje, mes tautinin
kai nebutume elgęsi taip kaip 
elgiasi katalikai ir socialistai: 
mes butume toleravę ar Prezi
dentu butų buvęs Stulginskas, 
ar Turauskas, ar Pakštas, ar 
Grinius, ar Šleževičius! Mes 
butume priėmę toki kokis butų 
pas mus atbėgęs, kada priešai 
okupavo Lietuvą. Mes butu
me išvien su visais stoję dirb
ti, su Lietuvos Valstybės Pre
zidentu — nes tik taip, žino
me, galima yra nudirbti kas 
nors Lietuvos atsteigimui. 

Ką gi darė musų katalikai 
ir socilistai? Jie, vos tik paty
rę kad p. Smetona gali atva
žiuoti Amerikon, pradėjo dary
ti visus "spaudimus" kad ne
atvažiuotų ; vėliau, bene, kad 
į Ameriką nebūtų įleistas, o 
kai atvažiavo — kad jam čia 
butų uždrausta tarp Lietuvių 
rodytis ir kalbėti! 

Tai visos padėtos pastangos 
socialistų ir katalikų Lietuvos 
"gerovei" k* nepriklausomybei 
"atgauti", v 

Jei katalikai butų buvę pla
tesnių pažiūrų žfoonėš, jie bu
tų4 radę budus dirbti su Prezi
dentu Smetona, ir tas darbas 
butų jiems tūkstanteriopai ap
simokėjęs. Butume jau daug 
toliau nuėję aukų klausime, 
ir butume bent gerai išklabinę 
tas duris už kurių galima ti
kėtis rasti pagalba ir užtari
mas Lietuvos tremtiniams Ru
sijos vergijoje. 

Dabar gi, jei katalikams ge
riau apsimoka socializmą Lie
tuviuose išgelbėti, ne Lietuvą 
nepriklausomą ir katalikišką 
matyti, prašom, lai jie dirbą 
kaip gusitarė. 

Mes tautininkai ir patriotai 
katalikai privalome dirbti su 
tais asmenimis ir musų valsty
binėmis įstaigomis kurios ne
ša nors liepsnelę Nepriklauso
mos Lietuvos, ners vieniems 
ir sunkiau dirbti. 

Tas kas viršuje pasakyta nė
ra taikoma p. Vaičiulaičiui iš
barti ir paneigti jį. šie žodžiai 
paeina iš tokios pat širdgėlos 
kokią išdėjo p. Vaičiulaitis sa
vo straipsnyje, "žodžiai ir Dar
bai". Jis pasigenda akcijos, 
apgailauja tą nemalonią padė
tį esančią tarpe Amerikos Liet* 
tuvių. Tokiu pačiu jausmu ir 
aš rašau. K. S. Karpius. 

AUKOKIT IR LIETUVAI 
^•MlUIIHIIUKUaWIWIHIHIIIWUMUIIIIIHII .ihiuiiiiiiiiiiiiiihiiiihiihiuhmninniimiiiihiiihiiiuuh 

* Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

s ' 
į Siunoio savo atfk* ( Narystes mokestį 

j paremdanyts Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos viraoae darbuose 

VardM ir pavardt .; 

Adresas 

Miestas Valst.. 

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
%IMai*»CJf*9S»SMSa»SMSSMS»BMMtM«l"MSSI IMSMSSSSSSSSSSSBSBSSSMtSaSSSSSSSSSSBSftSSSSSSfMISSBMaMSSSaSSMM*! 

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiai! 
aukų ir paramos iš iusų! Kada tik išgalit, skirkit dolarį-kitą if. 
savo senosios Tėvynės paramai — ji tik musų pastangomis btffc 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins! 

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų ger^i patriot! 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS., net did£ 
lėmis sumomis ! 

Adresuokit: . LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohi<5. 

VALST. LIAUD1NIN" 
KAI STOJO TAR
NAUTI MASKVAI 

kiomis pat\ 
pereitą kai 
priklausomi 
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astangomis kaip 
dirbti už Lietu-
Lietuvos simbolį. 
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WATERBURYJE 
PRALAUŽIAMAS 

LEDAS 

Dr. JM. J. Colney (Aukštikal
nis), veiklus Waterbury, Ct.» 
Lietuvių patriotas, įstojo Lie
tuvai Vaduoti Sąjungon 1 pri-
siųsdamas savo mokestį už 
1943 metus, $2.00. 

Kaip žinoma, Waterburyje 
pastaru laiku prasidėjo Lietu
vai naudingas veikimas — su
daryta American Friends of 
Lithuania grupė, kuri Naujo
joj Anglijoj padės varyti mu
sų pavergtai šaliai Lietuvai 
jos kovą už išsilaisvinimą. * 

Pavasariop, kiek matyti, ten 
bus surengta Lietuvos Prezi
dentui prakalbos^ \ p 

- • f 

Iš Lisabonos praneša apie du 
valstiečių liaudininkų spaudos 
darbininkus, kurie stojo dirbti 
Sovietams. Rašo: 

Iš visiškai patikimų šaltinių 
patyrėme kad Juozas Jurginis 
ir Antanas Rūkas yra gyvi ir 
gyvena Lietuvoje. 

Juozas Jurginis prieš bolše
vikų okupaciją buvo Lietuvos 
žinių korespondentu Stockhol-
me, bet atėjus bolševikams nu
siskubino į Lietuvą, ir prisidė
jo tai grupei kuri bolševikų 
okupacijos sąlygose tarėsi ga
lėsianti kurti "tikrą demokra
tiją". Jį Kaunan parsikvietė 
Pijus Glovackis, kuris buvo pa
skirtas "liaudies vyriausybės" 
užsienių reikalų vice ministe-
riu. Bet jis tuoj nusivylė bol
ševikų "demokratija". Jis dir
bo švietimo komisariate ir daž
nai rašinėjo bolševikų laikraš
čiuose "kulturos" temomis. Jis 
pasiliko Vilniuje kai bolševi
kai bėgo iš Lietuvos. Dabar 
jis dirba kaipo vertėjas Liet
ūkio skyriuje ir laiks nuo lai
ko rašinėja Kauno dienraštyje 
Į Laisvę. 

Kai del Antano Ruko, jisai 
Nepriklausomoj Lietuvoje dir
bo Lietuvos žinių redakcijoj ir 

timo komisariatą ir buvo par
sinešęs ten karjerą daryti. Šis 
smulkaus tipo eilių rašytojaa 
yra parašęs ir vieną-kitą eilė
raštį okupantų garbei. 

Tokius greitai visur prilink* 
stančius "kulturininkus" Lii* 
tuvių visuomenė boikotuoja H 
tas jiems nemaloniai kvepia. 

t , L, n, 

BALUTIS RAŠO IŠ 
LONDONO 

Sandaroje telpa laiškas ktt-
rį rašė Lietuvos Ministeris Ai*-
glijoje B. K. Balutis vienaaa 
Chicagos veikėjui, kuriame jįi 
pasisakė sirgęs ir gulėjęs lov&, 
je, bet dabar vėl gryžęa prie 
savo darbo. Tarp kitko jis sa
ko: 

"Aš čia, dirbu p6 senovei, 
kaip pirmiau. Teisybė, perei
tą Rugpjutį gavome šiek-tiek 
per ausi, bet toli gražu nesaitf 
nei 'down' nei 'out'. Ir laiky
simės dantimis įsikandę iki pat 
paskutinosios, kol saulutė ir 
vėl užšvis. ' 

"Mums čia tik vienas daro 
liūdną įspūdį, kad Jųs tep 
Amerikiečiai perdaug ginčiji*-
tės ir tirštą buzą užvirėt, ktt-
rios ir patys nepajiegsite iš
srėbti. Gaila kad laike šio kar 
ro (priešingai negu laike pep-
eito) Amerikiečių Lietuviu ve$* 
klą apėmė tikras 'creep/ ^ pa-

Varpo administracijoj, ir bol- ralysis'. Bet aš tikiu kad greit 
ševikams atėjus perėjo į švie- iš to pagysite". 

Paskubinkit Gauti Sau Kalendoriui 

Atnaujinkit Prenumeratą DABAĮRJ 

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

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

U. S. Bomberis Ore 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 UpeSo 
_!?§$lLMaža Mergaitė su Viščiukais 

Žiemos Vaizdas — Važiuoja Bagese 
Maži Vaikučiai ir Voveraites ' ' 

— Mergina Gėlynuose, su Šuniu 
Gražus Miestelis prie Ežero 
Mergaitė ir Berniukas prie Upelio Meškerioja 
Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto 

...Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje 

^.-Angelas Sargas ir Vaikučiai 
——Šventoji šeima ir Balandžiai 

Kristaus Širriies 
Marijos širdies. 

* Kristus išeina ,iš grabo 
Šv. Juozapas ir jaunas Kristus 
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pRADFJO rodytis sumanymai šaukti Lietuvių konfe-
* reneiją. arba seimą. Tai yra išdava Lietuvių dide
lio palinkimo konferuoti, bartis, be ko pas mus apsieiti 
rodos ir negalima. Jei musų didieji srovių vadai paro
dytų nors kiek noro dirbti bendrai musų pavergtos tė
vynės išvadavimui, butų šventas darbas suvažiuoti ir 
išrinkti tam darbui vadus ir pavesti jiems apdirbti pla
nus. Tačiau, nežiūrint kolonijų veikėjų geriausių norų 
tautos darbą dirbti, į konferenciją atvykę didieji musų 
erštai visus gerus norus išblaškytų ir visuomenę dar la
b i a u  s u k i r š i n t ų .  -  . . . .  

Suvažiavimas siūloma suprantama del ko: # eiliniai 
veikėjai, organizacijos mato bevileią padėtį, susiskaldy
mą, nieko nedirbimą musų tautos didžiausių pavojų me
tu. Bet eiliniai veikėjai privalo kaip nors rasti budus 
priversti savo didžiuosius vadus rūpintis tikru darbu. 

Amerikos visuomenė žino kad čia yra Lietuvos Pre
zidentas, norėtų jam talkininkauti ir su jo pagalba dirb
ti už Lietuvos laimingesnę ateitį. Bet kas sutrukdė vi
suomenei Lietuvos Prezidentą matyti? Kaip jį matyti 
neri žinom iš gyvų faktų, kad į p. Prezidento prakalbas 
sueina tūkstantinės minios ir aukų duoda taip kaip nie
kam kitam fieduos. Didieji srovių vadai bijo kad tuomi 
nebūtų sugadinta jų asmeniškas, mažas biznelis — del 
to jie nenori minių prie Lietuvos Prezidento prileisti, 
jo kalbos girdėti. 

Jei suvažiavimas įvyktų, tie didieji vadai atvyks su 
savo išskaičiavimais suvažiavimą '"užkovoti", pakreip
ti ton pusėn kur jiems išrodytų naudinga —* ne kaip bu-
tą geriausia Lietuvai. 

nrURINT mintyje visa tai ką dabar musų katalikai su 
eicilikais susidėję prieš Lietuvos interesus daro, ky

la rimtas klausimas ar' svarbiam laikui atėjus, mums 
tautininkams bus galima pasitikėti katalikais — net 
tada kada juos cicilikai apvils, apmauks, kaip yra pada
rę su komunistais ir sandariečiais netolimoje praeityje? 

Ar mums bus galima katalikų vadams pasitikėti ir 
ištiesti jįems ranką bendram darbui kokis rasis, kada 
reikės tikras darbas dirbti — del jų tokio nedoro elgesio 
dabar? 

Katalikai turėtų aiškiai žinoti cicilikų obalsį, "Lie
tuvai nei cento". Jie ir dabar neturi savo jokio fondo 
Lietuvos reikalams ginti, ir apie tuos reikalus tik tiek 
rūpinasi kiek mato sau naudos prisiplakime prie kata
likų visuomenės (turi viltį ją išnaudoti). 

' • ' 

DRANEŠIMAI iš karo apimtų šalių sako apie didėjan-
* ti alkį ir bada nazių okupuotose šalyse užeinant 
trečiai šio antro Pasaulinio karo žiemai. Alkio nusilp
nintus žmones kankina ir naikina ir ligos. 

Apie bado baisias žymes praneša is Jugoslavijos, 
Graikijos, Lenkijos, ir kitų šalių — iš tų salių kurių bal
sas Amerikoje greičiau isgirstamas. 

Kaip pereitame kare musų dviejų okupantų nute-
riota Lietuva nebuvo išgirstama taip ir dabar tų pačių 
nuožmių priešų naikinama-teriojama, kažin ar* atkreips 
i save Amerikos dėmesį. Kitų šalių ir veikėjai atkakies 
m ir jų vientaučiai Amerikoje landesni: jie gauna ži
nias, platina jas Amerikoje ir lenda prie Amerikos val
džios prašydami-reikalaudami savo šalims pagalbos. ^ 

Prezidentas Roosevelt paskyrė New Yorko valsti
jas gubernatorių, baigiantį savo terminą, pasaulio karo 
nuteriotų šalių žmonių maitintoju. Ar jo dėmesys į Lie
tuvą bus atkreiptas, ar Lietuva gaus kokią nors pagal
b ą  i š  A m e r i k o s ?  .  . . . .  

Musų patrakę politikieriai moka garsiai rėkauti nie
kinant savo pačiu tautos žmones dirbančius už Lietuvos 
gelbėjimą, moka kenkti, ardyti savo pačių tarpe sunkiai 
dedamas pastangas. Ar mokės jie kada nors vieningai 
kreiptis į tas įstaigas kuriose galėtų išprašyti ir savo 
paliktiems Lietuvoje broliams-seserims pagalbą, kurie 
ten badą kenčia, didžiausi skurdą neša ?.... 

\/OKIETIJOJE naziai, kaip iš Stockholmo pranešimas 
* sako, jausdami kad Hitleris gali pralaimėti, jau iš-

patvlų bet rimtai ruošiasi prisitaikyti sąlygoms kokios 
galės buti. Nuo pat didžiųjų iki mažiukų nazių parti
jos vadų, pranešimas sako, pradeda jau nykti naziški 
ženklai kuriais jie taip didžiavosi per kelis metus ir ku
rie buvo jiems inspiracija žeminti kitus ir didžiuotis sa
vimi. Jie nepasitiki Hitlerio laimėjimu karo ir bijo pa
sekmių kokios po pralaimėjimo ateis. 

Tačiau, pranešimas priduria, nors naziai viešai sa
vo ženklus jau slepia, juos vis dar turi su savim ir išlai
kymui savo pozicijų ženklus užsideda kai dalyvauja sa
vo sueigose. 

Tas primena musų "zuikius", kurie Lietuvoje būda
mi turėjo vietas tautinėje vyriausybėje, bet kai bolševi
kai atėjo skubino prisitaikyt prie jų. Kurie išvyko į už
sienį, tie taikėsi dar prie kitų — čia Amerikoje prie ka
talikų, nes jautė daugiau naudos turėsią iš jų, ir atsi
suko neigti viską kas buvo tautininkų ir patį Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną, vien del to kad tie prie kurių jie 
prisiplakė, yra nusistatė prieš p. Smetoną. ... 

• 
•ŠIOJE šalyje kiekvieną metą užtroškimais miršta 

pą apie 1,000 mažų vaikų iki 5 metų amžiaut. 
•APSKAIČIUOTA kad tarp 1820 ir 1931 metų, į 

Suv. Valstijas per visus punktus inėjo 38,219,000 imi-
granfcų-ateivių iš kitų šalių. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydai, 

Susitarimas ir 
Pritarimas 

Katalikų Susivienijimo orga
nas Garsas sakosi pastebėjęs 
tautininkų spaudoje "faktų iš
kraipymus, falsifikacijas, pra
simanymus ir neapykantą" A-
merikos Lietuvių ir Lietuvių 
Tautinės Tarybų posėdžių ap
rašymuose. Posėdžiuose, sako, 
dalyvavę kelių srovių ' veikėjai 
ir svarstę gyvybinius tautos 
reikalus, sueidami į vienybę tr 
bendrą darbą susitarimo, bet 
ne pritarimo keliu, kuris esąs 
diktatorių politinis kelias. 

Garsas faktų nepaduoda, to
dėl del tautininkų spaudai 
mesto kaltinimo nėra ko saky
ti. Bet del pritarimo ar susi
tarimo kelio tenka "pasakyti, 
gyvenime yra atvejų kur kom
promisai negalimi. Kiekvienas 
sąmoningas katalikas pripažins 
kad jo santikiai su Dievu eina 
ne susitarimo bet pritarftno Jo 
valiai keliu. Tas pats tenka 
pasakyti ir apie nuoširdų de
mokratijos rėmėją: su demo
kratijos principu jis nesidera 
ir nesusitaria, jis jam pritaria. 
Nesusitariama nei su dora, su 
tiesa, su teisybe — principų 
srityje tik pritarimas, ne su
sitarimas viešpatauja. 

Politikoje kompromisai ir 
susitarimai galimi ir reikalin
gi. Bet kiekvienas turi teisę 
juos pasverti ir kritingai įver
tinti. Tautininkų spaudai iš
rodo keistas katalikų susitari
mas su socialistais nešti šių 
socialistų prieštautiškais dar
bais pasižymėjusią srovę i va
dovybę Amerikos Lietuviams. 
Tautininkų spaudai, taip pat, 
keistas katalikų manevras, ku

ris 1940 metais griežtai nepri-^ 
tarė tautininkų siulymui kur$ 
bendrą fondą Amerikos Lieti^ 
vių Tarybos (tada ji vadinot 
Lietuvai Gelbėti Taryba) veik-r 

lai finansuoti, bet dabar, stai-
ga katalikai gaires pakeitė it, 
reikalauja iš Amerikos Lietu
vių duoti Vasario 16-tos aukafl 
Tarybai kuri per du metu sal-? 
džiai miegojo, kuomet Lietu
vos reikalai šaukte šaukė pa
galbos! Aukos raginamos duo> 
ti Tarybai kurią dabar sudaro 
katalikai su socialistais (na itf 
sandariečiais). 
'* Tautininkų spaudai taip pat 
keistas katalikų ir socialistų 
srovių nuspręstas nenorėjimas 
susitarti su tautininkų srove. 

Garsas pastebi kad musų vi
suomenė duosni realiams rei
kalams, kaip bažnyčioms, vie
nuolynams, mokykloms, bet pa
sidarius neduosni Lietuvos pa-
triotingiems reikalams. Kur gi 
ji bus duosni kuomet patrio-
tingi katalikai šoka verčiau su 
nepatriotingais ir menkos vi
suomeninės vertės socialistais 
broliautis negu su tautinin
kais? Juk musų visuomenė 
ne tokia bukaprotė, atsimena 
kaip socialistai boikotavo Dr. 
Basanavičių, Kun. Tumą, kaip 
Brooklyno seimą 1914 metais 
pavertė savo partijos jomarku, 
kaip niekina visas patriotingas 
pastangas Lietuvai padėti 1914-
1926 metų laikotarpiu. Ir da
bar tuos pačius socialistus mu
sų katalikai velka pirmyn mu
sų tautinei visuomenei į va
dus! Gali buti, gražu ir kilnu 
sunų palaidūną šiltai priimti, 
bet Lietuvos klausimu pirma 
reikia parodyti darbai, paskui 
priėmimas. 

# / / 

—Waterborio Lietuviai "ste
bėtinai" duosnųs: Kinams iv 
Rusams sukėlė $300, o Lietu
viams nei cento. Tuo tarpu 
Lietuvos Atstovas Londone, p. 
Balutis, kuris Amerikos Lietu
viams išleido Dr. V. Kudirkos 
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S K A I T Y M A I  

AR BUVO AMAZONES 

%ivirš 400 metų atgal, kada Ispanai 
atpMukė į Pietų Ameriką, ir įplaukė toli 
į žemyną dabartinės Brazilijos, naudoda
miesi upe kuri buvo praminta Amazon, 
nuo tų keliautojų paskilbo po Europą ži
nios apie "galingas kariautojas mergas'i, 
ir ta legenda pasiliko iki šiai dienai. Ka
dangi jiems pasirodžiusios kariauto jos ra
dosi Amazono upės pakraščiais, jos ir pa
vadinta Amazonėmis. Dabar, kas nori at> 
vaizduoti galingą- narsią moterį kartais 
ją pavadina Amazone. , 

Ispanams sugryžua f- Europą, pasa
kos apie naują ir nežinomą pasaulį palei
sti buvo lengva ir visi tikėjo tam ką gir
dėjo. Nuo to patys pradėjo tverti dar di
desnes fantazijas, ir Amazonių-mergų ka
riautojų vardas smarkiai paplito visur. 

Tik nesenai, Brazilijos ekspedicija, va
dovaujama Dr. Joao do Norheina, aplan
kius visas galimas Amazono upės dalis, 
priėjo išvados kad anų laikų Ispanai ga
lėjo suklysti savo fantazijomis apie Ama
zones. Dr. do Norheina tikrina kad Is
panai priplaukė Yagua Indijonų gentę, 
kurių vyrai ir šiądien dėvi andarokus iš 
tamsių audimų, ir per pečius nešioja per
simetę šalikus; prie to jų plaukai ilgi, net 
iki juostos, -kadangi jie niekad plaukų ne
kerpa. Ištolo juos pamačius išrodo kad 
tai moterys, su jiešmais ar kitokiais gink
lais rankose, ir lengva buvo patikėti kad 
tai buvę moterys, sako šis tyrinėtojas. 

PAUKŠČIAI KURIE VANAGUS 
NAIKINA 

Raudoni Waterburio Lietu
viai! , Ar gali jusų veidai la
biau paraudonuoti? 

ATEINA ŽIEMA 
(Vacys Šiugždinis) 

Aš nemačiau kai lapai nubyrėjo, 
Kai mirė pievos, lankos, žafa gojai, 
Išskrido paukščiai, gėlės nužydėjo, 
O aš klajojau.... 
Nuėjo dienos vakarais už miesto, 
Ir uždanga dangaus daug sykių nusileido, 
Trys mėnesiai išėjo jau pakviesti 
Pražilusio keleivio. 
Nubudęs pravirkau.. .aplinkui griaučiai, 
Pasaulis žalias — visas išgyventas, 
Rauplėta žemė "nieko nebejaučia, 
Liūdna, lyg koks subjauriotas paveikslas 

šventas. 
Bet, aš žinau! Greit lengvo puko snaigės 
Apdengs ir žemę nuogą, ir visus skeletus; 
Širdis sugriuvo jau, kantrybė baigės 
Ir ašaros — išlietos* 

Amerikos Ginkluotos Jiejęos 

Pereitą karą, Amerikos kariškos jie-
gos vyrų skaičium pasiekė 4 milijonų. 

Dabartiniu laiku visai kitoks kara&* 
ir Amerika susiduria su dviem priešais iŠ 
dviejų pusių, reikia kitaip ir kariauti. Kt*/ 

taip Amerika iy ruošiasi. 
Paveizdan, 1940 metų Spalių mėnefj 

Suv. Valstijos turėjo tik 450,000 kareivių. 
1942 metų Spalių męnesį jau veik 10 

kartų daugiau — 4,250,000 kareivių. 
šymet, 1943 metų bėgyje, numatyta 

kariuomenių skaičių išdidinti iki 7,500,000. 
Jeigu bus reikalinga, galimybės yrą 

Amerikos karo vyrų. skaičių sudaryti ik 
10 milijonu. 

Iš 7,500,000 vyrų, 3,300,000 bus ka-~ 
riautojų įvairiuose frontuose; 2,200,00u 
paruoštų lakūnų, 1 milijonas bus lavinimo 
laipsnyje kitas milijonas aptarnavimo 
vietose. 

np* 

M I N T Y S  
mim 

Ar tai Širdyj, ar marių gylyje 
fa pasaka nuskendus?... 

v 

i 

pavasarinis gandas! 
Ir taip švelnutę naktį tyliąją 
jirdis ir marios pasigenda 
figilijų vigilijos 
pavasarinio gando. 
Suiro saulė, pasipylė jau, 
Rausvai marias nukando, 
Figilijų vigilija, 
pavasarinis gandas. | 
Ak, tai praeitį, ak, tai 
J)ienų auksinę grandf! s/ 
Vigilijų vigilija, 
Pavasarinis gandas! 
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Šiaurės Amerikoje, prie ežerų ar pa-
jurio, užtinkama paukščiai kurie yadina-

Raštus, Anglijoje skursta Lie- mį 0sprey, arba žuvų vanagai, gražios iš-
tuvos tvirtovę laikydamas.. jvaizdos, dideli kaip ereliai, su balta apa

čia ir gausiais sparnais* Jie tankiai apsi-
buna prie žmonių, jeigu jiems lizdą pade
da įrengti, užkėlę ratą į sausą medį, kaip 
Lietuvoje garniams. . 

Šitie žuvų vanagais yra protingi pauk
ščiai ir greitai pažysta savo draugus. Jie 
gyvena poroje visą amžių; apsigyvenę prie 
žmonių, jie prie savo lizdo prisileidžia 
tik pažystamus žmones, tačiau kelia bai
sų lermą jeigu svetimas''artinasi. Tada 
iškyla į orą ir abudu skraido keldami di
džia usį protesto riksmą. 

Jų vaikai lizde tupėdami žino visūs 
ženklus ką jų tėvai duoda. Lizde būdami 
jaunikliai yra tokios spalvos kaip lizdo 
sudžiuvę šakos ir žolė ir jauni vanagučiai 
pavojaus atsitikime taip susispaudžia ir 
susivienija su lizdo kraštais kad ir gerai 
žiūrint juo sunku pažinti. Tik kada tėvai 
duoda gandą apie pavojaus prasišalinimą 
jaunikliai vėl atgyja. Net patekęs į žmo
gaus rankas jauniklis paukštis nuduoda 
kaip negyvas. 

* Savo lizdus jie kas metą didina ir di
dina iki kartais sunkumas nulaužia patį 
medį ant kurio lizdas įtaisytas. Jie su
neša į lizdą pagalius žmogaus rankos sto
rumo ir kelių pėdų ilgio. 

Žuvys kurias tie paukščiai gaudo yra 
tai p'avirsiox ir negilių vandenų žuvys, ra
tai žmonių naudojamos. 

Kur tokių žuvų vanagų pora Įsigyve-
jįa toje apielinkėje išnyksta dideli dras
kanti paukščiai, kurie vagia naminius 
paukščius ir mažus gyvuliukus. Bet tife 
žuvų vanagai visai neužkabina naminių 
>aukščių ir mažų laukinių paukščiukų, 

„ vai rus maži paukščiukai net savo lizdusį 
susikrauna jų lizdo apielinkėje, ir turi ap-| 
saugą nuo vanagų ir erelių. Kadangi sieįį 

Tikrai, tas yra didis kurs turi genijų 
ir talentą ir teisingai ir pastoviai aukoja 
juos žmonijos palaimos^ ir smagumo ug
dymui. . . / . - <?!| 

Nauja mintis ateina lyg Šviežus Die
vo kūrinys toks gražus ir kvapus 
kaip ir žydinti gėlė. Ji žėri ir liepsnoja 
šviesybe išsijota per angelų sparnus. 

Gilios mintys yra rimtos mintyj pa
mėgdžiotojai graibsto vien paviršiui 

Rašytojas kurio akis yra įsmigus į 
busimus skaitytojus, nėra geresnis už 
vaidintoją; bet kuris įžvelgia į savo protą 
ir širdį kad išreikšti giliausias mintis, tas 
nudengia naujus pasaulius ir tampa žmo
nių, pionierius. Jis yra lyg tas kurs iška
sa iš kasyklos brangakmenius, kurių dan-

faus šviesybė niekad nęnušvietė.... bet 
iirie džiugins žmones. 5 

Teisiųjų protų klaidos paroįo kitįeiafc 
kelią į tiesą. 

Mums nestinga laiko, bet pažipinio ir 
valios vartoti jį teisingai. i 

Meilė yra puiki gėlė.... ji pripila tąr, 
vo gyvenimą saldžiais kvepalais ir džiau
gsmu. 
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Aš myliu mąstyti apie mejlę aš 
noriu įsitikinti kad meilė amžina. Ir aš 
noriu mylėti amžina meile ir paskui su ja 
nukopti žemyn gyvenimo pakelnėn ir 
dar kartą pasiklausyti anūkų juoko ir žai
dimo, kai meilės ir linksmybės paukščiai 
dar kartą gieda belapiose senatvės medžio 
šakose. 

Juo toliau autorius laikosi nuo minios 
juo daugiau jis viliasi rasti tokių minčių 
kuriose slepiasi nemirtingo gyvenimo 4ie-
gai. -

Protas, stebėjimas ir patyrimas — 
šventa mokslo trejybė — moko mus kad 
palaima yra vienintelis geras; kad laikas 
buti laimingais yra dabar, ir kelias lai
mintis — tai padaryti kitus laimingais. 

Minties vieningumas, veiksmo harmo-. 
nija ir siekimo pastovumas teikia neper-' 
galimos iiegos. 

Skaityti yra mąstyti.... ir kurie ne
išmoko šios paprastos tiesos tie teskaito 
mažam tikslui. Knygos yra gyva jiega 
tiktai tiems kurių kultura įjiegina juos 
išskaityti ir suprasti save autoriaus prote. 

V. J. B. 

įuvu vanagai apgina ir namų paukščius^ 
ūkininkai dažnai stengiasi įtaisyti jiemį 

vietas savo ukėje. 
Žuvų vanagai pątėmiję sau maistą ŽU

VĮ IŠ kelių šimtų pėdų aukščio suglaudę 
ąparnus kaip akmenys krinta ir pačium-

savo a u ką. 
šie paukščiai lefcgva pažinti, tai yrą 

vienatiniai dideli paukščiai kurie turi bak; 
ta apačią, ir jo ilgi sparnai turi tam tik? 
rą išlenkimą, kuomet kitų vanagų ir ere* 
Jių sparnai tiesus. Medžiotojai kurie ne
pažysta šių paukščių, jiems "vanagas tai 
yanagas", ir juos nušauna. Žinantieji tų 
mukščių naudingumą stengiasi juos ap-
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MIKALDOS 
^'Karalienes Sabbosr *> 

Pl A N A s Y S T t S 
Įdomios pranašystes senovės laikų Sabbof 
valstybės karalienės Mikailos. Tų knyffljį 
Jįų jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Sf 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti paitd 
•pnUlpliais (Vietiniams po 25c.) 

s a p n i n i n k a s  
Kaiųa su prisiuntimu $1.00^ i 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyka% 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
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Dr. Vincas P^UjJfis 

N T  A  S  
(Tęsinys fg įereito nr.) 

— Ką tu geresnio kalbi t —« kone su 
fsg^sčiu sutrėmė vyrą kunigaikštienė. — 
&r tai reikia didesnės padaryti piktadary
bės kaip sulaužyti priesaiką? 

— Na, tegul; bet matai..., —'norė
jo remtis Romanas. 

— Ir nekalbėk man. Paifi?my& tikt&i, 
mes krikščionys, o kaip mes pildome krik
ščionybės prisakymus? Mes turim duoti 
jįtabmeldžiams ir sau pavestiems gražaus 
krikščioniško apsiėjimo paveikslą, o kokį 
mes duodame? Mes žudome ir save ir 
Juos, ir dūšia ir kūnų. 

- — Ka! ka! ka! -- kvatojo Romanas, 
/(jiurėdamas j karštaujančią pačią. ~ -

— Na ko tu juokies? Čia juoktis vi
sai nėra ko. Pažiūrėki. Visoje pravo
slavų krikščioniškoje Rusijoje miela pa
lių rėti kaip dievobaimingai apsieina ku
nigai ir kunigaikščiai, tik# mes, lyg kokie 
jįtskalunai, nei Dievo bijome, nei prisaky
mų Jo pildome:! 

— Et! kalbi tu man ne kaip kunigai
kštienė, tik kaip kokio smirdo moteris, ir 
|ai ne kam verta! — atkirto Romanas. 

— Mesti žodį gali kiekvienas. Gali 
ir tas kuris, nors numanydamas, nori pik
tą žodį mesti, — atvertė, truputį užpykus 
fkidų kunigaikštienė. 

Ginčas žodis po žodžio vis darėsi aš* 
iresnis. 

— Na, gerai! — kalbėjo Romanas. — 
Tfu mane niekini del to tik kad aš pabučia-

f ss kryžių, sakiau jog šmotelį medžio bu-
avau, o ne kryžių. Tu porini ant manęs 

ir sakai, butin kiti Rusijos kunigaikščiai 
dievobaimingi ir seka Kristaus mokslą ir 
plaušo bažnyčios šventos ir Kristaus pa
liktų dvasiškų ganytojų. Gerai. Paklau
syk to ko aš kaip valdovas nemėgstu kal-
fcėti, bet ką tu, jeigu i^žinai turi žinoti. 
Pasakyk man pirmiausia, kokią tikybą iš-
pažysta tie tavo garbingi Rusijos kuni
gaikščiai? 

— Na, žinomas dalykas, pravoslavų-
stačiatikių, tiktai ne krikščioniška, — ai>|t 
sakė jis pats Į savo klausimą. 

— Kaip tai ne krikščionišką? — už
klausė ji savo vyro. 

— Taip! Tu man atsakyk kada S 
taip pradėjo vadintis kaip vadinasi dabar? 

— Na, žinomas dalukas jog pasidali
jus bažnyčioms į dvi: į rytų ir vakarų 
bažnyčias. 

O del ko bažnyčios persiskyrė? 
— Del to, pirmiausia, — tarė kuni-

Saikštienė ir pamąsčius kiek pridėjo, — 
el to jog Rymo popiežius ėmė kištis j 

Graikų imperatoriaus darbus. >' 
— Ot, išmintingas ir tikras atsaky

mas! —• pagyrė Romanas^ žmoną. — Tai 
''teisybe, mano karvelėli, Rymo popiežius 
*}ryso sakyti jog Levas, Graikų imperato
rius, yra heretiku; mažai to, popiežius 
įmė tramdyti nuo paleistuvystės Mikolą 

-III, Graikų imperatorių, ot ir gana buvo 
lito kad Graikų imperatoriai užsimanytų 
įįtsigrvžti nuo Rymo popiežiaus. Ir kas 
ihan labai patinka tai šitas jog ir tu su
pranti tokį imperatorių apsiėjimą. * Ot, 

mataf dabar ir pati jog bažnyčių persky
rimo priežastis buvo suvis ne dievobai
minga. Vienas imperatorius pyko kad 
popiežius neduoda herezijos daryti, kitas 
pyko kad neleidžia paleistuvauti. Reikė
jo atsiskirti nuo Rymo. Na ir atsiskyrė; 
bet, matai, be tikėjimo palikus svietą, val
dovui negerai, dėlto ir Graikų imperato
rius apsiėjo labai gudriai. Jisai nudavė 
butin skiriasi nuo Rymo tiktai vien del 
popiežiaus šykštumo, labai godaus val
džios, ir dėlto jog jis, popiežius, klysta 
skelbdamas jog Dvasia Šventa paeina nuo 
Tėvo ir Sunaus. Skirdamas Graikų baž
nyčią nuo Rymo, imperatorius vis tik no
rėjo užlaikyti, kaip matai, nors paveikslą 
teisybės ir dievobaimingumo. Maža to, ne-
pripažindamas dabar, bažnyčios valdžios 
popiežiui, kaipo visų krikščionių galvai, 
jisai vis tik norėjo palikti nors paveikslą 
tos galvos ir užsimanė padaryti Konstan
tinopolio patriarką ir padarė Vienok 
per tai jog nei vienas geras nenorėjo eiti 
priešai visų krikščionių valią — prieš po
piežiaus valią, tai imperatorius Mikolas 
III surado sau patriarką Focijų. Ir Fo
ci jus apsiėmė buti patriarku. Ir buvo. Ot, 
kaip matai, atskėlė nuo krikščioniškos ba
žnyčios Graikų bažnyčią paleistuvis impe
ratorius ir šventųjų persekiotojas Foci-
jus. Pati supranti jog tokie du paukščiai 
negalėjo ką gero išperėti. Sakyk dabar 
man, ar tikėjimas, padarytas smagumui 
ištvirkauti ir Dievo šventųjų persekioji
mui yra kam vertas tikėjimas? Ar tai 
krikščioniškas tikėjimas? Tai tikėjimas 
paleistuvio, tai tikėjimas šventųjų perse
kiotojo, tiktai ne krikščioniškas tikėji
mą* 

: Dabar pasakyk tu mjan, — kalbėjo 
toliau Romanas savo žmonai, — ar Rusi-
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Lieut. Dooley, New Yorke, 
prisaikdina naują kareivį, Do
nald B. Shaw, kuris pėkščias 
fitėjo iš Albany, N. Y., 145 my
lias kelio, įstoti kariuomenėn. 

VAIKŲ PRASIŽEN, 
GIMAI DAUGĖJĄ 

Z, S.V," 

Kaip 1915-20 metų laikotar
pyje, delei karo, taip ir dabar, 
padaugėjo jaunamečių vaikų 
kriminališki nusižengimai. Po 
pereito karo,' už 'desėtko metų 
ar daugiau, Cleveland^ atsira
do eilė žiaurių banditų-žmog-
žudžių, išaugusių iš vaikiščių 
kurie neprižiūrimi pradėjo jau
ni plėšikauti. 

Pereitą metą apsireiškė pa
daugėjimas jaunamečių nusi
žengimų. šymet tikima jų bus 
dar daugiau, nes tėvai abu ei

dami dirbti palieka vaikus lai
svėje, be priežiūros, ir vaikai 
ima aavo keliais eiti. 

•WYOMING valstijoje nė
ra laivams plaukioti tinkamų 
upių ir ten tėra mažiau my
lių geležinkelių ne^u kurioje 
kitoje valstijoje. 

•VEŽIMUI 20 tonų kariško 
bomberio per orą reikia tiek 
jiegos kiek pasažieriniam loko-
motivui traukti 1,000 tonų va
gonų geležiniais bėgiafeu 

•VIENAS colis lietaus ant 
vieno akro žemės ploto svertų 
226,512 svarai, apie 113 tonų. 

vų tikyba tai herezija, atskala nuo krikš
čioniško tikėjimo. Dabar tu man sakyk, 
jeigu aš žinau jog pravoslavija tai ne tik
ras krikščioniškas tikėjimas, jeigu aš ži
nau jog vistiek ar popas šventu savo van
deniu murmėdamas šventina kryžių, ar aš 
pagalį vandeniu lašinu, tai kaip gi aš ga
liu sakyti jog aš bučiavau šventą kryžių? 
Aš sakau jog bučiavau medžio šmotelį, ir 
tai teisybė. Žino šitą ir tie kunigaikščiai 
kuriems aš. tą neva kryžių bučiavau, ir jie 
juokiasi iš mano žodžių, nors ir pyksta už 
tai kad jiems tokiu* budu nepasisekė mane 
kvailiu padaryti ir jog dar patys pasiliko 
kvailiais. « 1 

— Ne, kaip sau nori kalbėk, bet vis 
tik jie, nors pasauliui darydami, o vis tik 
doriau elgiasi negu tu, — atvertė jo žmo
ną. — Tu bučiuoji kryžių ir nelaikai, duo
di žodį ir nepildai 

— Et jau šneka tavo! — pertraukė 
Romanas. — Pažiūrėk ką daro tie tavo 
dievobaimingieji! Žudo vieni kitus, klas
ta pagavę, bado vieni kitiems akis, p jau
ja peiliais kaip avis.... Nurimk jau tu 
su savo gyrimu! Dievobaimingi! — tyčio
josi Romanas. — Veidmainiai! Tiki į pra-
voslaviją, nes tas tikėjimas jiems pana
gus, nors gerai žino jog tikras krikščio^ 
niškas tikėjimas tai katalikystė. Dievo
baimingi, kol tas dievobaimingumas jiems 
naudingas, o kaip tik ne tai ir velniop 
žiuri. 

Kunigaikštiene sėdėjo, sudėjus ran
kas, beveik nekrusteldama. 

, Sunkus kvėpavimas rode vienok jog 
jeigu ne kūnas tai galva dirba ne lengvai. 
Antgalo kurčiu balsu atsiliepė: 

— Tegul jau ir taip butų. Ak aš jau 
nesakyčiau nieko ir apie dievobaimingu
mą, jeigu tik tu apsieitum nors truputį 

jos kunigaikščiai žino jog pravoslavija minkščiau. Dabar tokiu aštriu apsiėjimu 
atskėlė nuo Rymo bažnyčios paleistuvis nugąsdinti gali svietą. 
Graikų imperatorius, su Foci jum, švento 
Ignoto persekiotoju? v 

...sMmrTurbut žino, — kurčiai atsakė ji. 
Na! o jeigu žino, del ko gi jie iš

pažįsta šitą ištvirkėlio mokslą, o nesiglau
džia prie tikros krikščioniškos tikybos, 
užsilikusios Rymo bažnyčioje.... 

— Aš to nežinau! — dar kurčiau at
sakė kunigaikštienė savo vyrui. 

— Na, jeigu tu nežinai tai aš tau pa
sakysiu: dėlto jog kol jie stačiatikiai tol 
jie valdovai savo valstijose, tol viskas ei
na pagal jų valią, , O kaip tik priimtų ka
talikystę, jie nustotų valdžios. Jų valsti
jose vyriausiu valdovu butų popiežius, o 
ne jie. J visus jų darbus kištųsi jisai. Val
dovui, mano miela, suvis negeistina turė
ti ant savęs valdovą ir jausti kitą valdovą 
savo valstijoje; dėlto ir tavo tie dievobai
mingi Rusijos kunigaikščiai nejieško tik
ro krikščioniško tikėjimo, nejieško dūšios 
išganymo, tiktai laikosi panagesnės jiems 
tikybos — stačiatikybės, o taip vadinamos 
pravoslavijos. Pravoslavų popas, ką jam 
liepęi tą jis ir darys. Jis nedrys tau prie
šintis; o ypač dar labiau nedrys lysti prie 
tavęs su persergėjijmais ir draudimais. 
Popai dažnai ir patys žino jog pravosla-

E, ką man tas svietas, — atkirto 
Romanas. — Vienas-du nusigąs, bet mano 
amžiui liks dar iki valiai kvailių, kurie 
duosis apgauti. Pažiūrėk pati ar pirmu 
Juodvėšiu aš ariu, o jie kaip lindo prie 
manęs taip ir lenda. v 

— Žiūrėk kad nenustotų 
— Nenustos! Drūti kaip jaučiai, © 

kvaili kaip veršiai. Nebijok, nenustos!— 
ramino Romanas žmona. — O tokie ari-

ri kit-wS kraujas tiško i šalis, bet ir tai negelbėio. 
SS,'sr.™iSr° 0 p n e s u u s " u o . .  T*  

Visą tą Romano pašneką su savo žmo-

galvei moteriškei vis rodosi jog reikia at
siminti ir apie dūšią ir Dievą.... 

— Tai tu, širdele, ir minėk kiek tik 
sau nori, kiek tik tavo dūšelė geidžia, — 
atvertė tas šyptelėjęs. 

— Ne apie tai aš noriu kalbėti, — at
sakė jam žmona. — Aš noriu tavęs pa
klausti ar negalima padaryti taip kad ne
reiktų labai bijotis mums ir apie dūšią 
besirūpinant ir butį tikrais valdovais savo 
kunigaikštijoje. 

•— Ką tu čia painioji? Kalbėk aiš
kiau! — atsiliepė Romanas į tuos žmonos 
žodžius, bijodamas suprasti negeistinai jų 
sau. 

— Aiškiau kalbėdama, ot ką aš no
riu pasakyti: tu sakai jog tikras krikš
čioniškas mokslas užsiliko Rymo bažny
čioje. Pasakyk dabar man argi ne geriau 
butų priėmus katalikystę ir tapus tikrais 
krikščionimis? Argi jau taip Rymo po
piežius imtų kištis į valdymo dalykus? 

— Turiu tau prisipažinti jog ir aš ne 
sykį maniau apie tai. Ne sykį ir kalbė
jau apie tai su mūsų pravoslavų dvasiš
kiais ir su katalikų. Bet ir šiaip ir taip 
apsimąstęs, nedrystu šito užmanymo pil
dyti. Isižiurėjau aš gerai ir į Lenkų ka
ralių ir į Vengrų ir girdėjau nemaža apie 
kitų žemių valdovus ir visur tas pats: sy
kį priėmei katalikystę tai jau ir klausyk 
popiežiaus ir dirbk jam. 

— Betgi dūšios išganymas — ji 
bandė remtis savotiškai. 

— Aš ne Juodvėšis, ne Lietuvis, 'kad 
dirbčiau kaip kvailas jautis kad ir dūšios 
išganymui ir klausyčiau ką man popiežius 
palieps. 

Nusiminus moteris inėjo į namus. Ir 
jam nelabai buvo linksma. Kad nuvyti 
rupesčius, jisai paliepė paduoti vyno ir 
ėmė traukti taurę po taurės. 

Antrytojaus prasidėjo Nemuros kan
kinimas .Pirmiausia jį surištą • išnešė iš 
tvarto, uždėjo ant vežimo ir išvežė į lau
ką. Ten nuvedę prijungė nuogą į žagrę, 
šalia jo pajungė jautį ir taip pajungtus 
užplakė abudu artojas, Čiubas, botagu. 
Vienok Juodvėšiui kirtis turbut buvo per-
lengvas, nes jis ne tik nėjo, bet dar tram
dė atsispirdamas ir jautį. Tada Čiubas 
ėmė jį botagu mėsinėti visai nežmoniškai; 

na ramiai sėdėdami girdėjo Danyla ir 
Vuodega ir kožnas sau stebėjosi, nieko 
vienas kitam nesakydami. 

Pasėdėję dar truputį laiko, kunigaik
ščiai nuėjo į vidų. Veltui vienok Roma
nas džiaugėsi atvertęs savo žmoną į savo 
pažiūras. Jam lemta buvo dar sykį įsiti
kinti jog moteriškės širdyje ilgam laikui 
užlieka nors šešėlis senų pažiūrų, kurie 
kiekvienoje akimirkoje pas jas gali virsti 
iš šešėlio į tikrą daiktą. 

— Nepyk ant manęs, Romuti, — atsi
liepė kunigaikštienė į vyrą, eidama į kie 

tolo bežiūrėjęs Romanas. — Aš rasiu kuo 
jį paragint arti. Ikaitinkit ugnyje geležį 
ir bakstelkit jam į pasturgalį. Tada veš! 

Umai sukurė ugnį ir įkaitino geležį; 
vienok ir tas negelbėjo; spirgėjo mėsos, 
tiško kraujas, per kankinamo kuną ėjo 

^drebulys, bet jisai kentė. 
Ne vieną dar kančią išgalvojo besi

meilindami Romanui jo pulko vyrai, bet 
viskas veltui. Taip atėjo ir pietus .Jau
tį išjungė ir parvarė namon, o Nemurą 
vėl vežimu parvežė. Vežamas Juodvėšiu 
srities kunigas meldė vieno iš savo kan
kintojų kad jį pribaigtų. Bet niekas ne-
dryso išpildyti jo prašymo iš baimės nu-

pER TVORA 
PASIŽVALGIUS B 

mą prieš rumus. - Bet man kaipo silpna- ^ngU R^nS. F Vuo^ gavo be to 

Dirvos Vajus 1943 Metams!! 

V J nwww 

*iaįįt 

DIRVA N E PABRANGS IR 194| 
tjems Hurie iwshjitips dalw $2*00 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
/ ...binkit,..lai patys užsirašo šį įdomų,. dįdęlį ir nebrangu laikrašti PĄBAK* jie gaus 

* Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui, r * • 

• Dirva duodama už $2.00 tiems kurie Šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. Del 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko/apsirūpinki* Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50- arba $3.00. 

f 

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

i •• > ^ y- ^, ' 

sąvo adresą, siųskit 

aštrų įsakymą iš Romano prižiūrėti kad 
Juodvėšis nepastiptų ir kad sus veiktų. 

— Nenorėjo jisai arti su jaučiu tai 
ars su savo giminėmis, — piktai pyptelė
jęs pagrasino Romanas. 

Vuodega su Danyla, o kartais ir vie
nas, po kelis sykius per dieną lankė Juod-
vėšį, pildydamas aštrų kunigaikščio įsa
kymą. Pulko vyrai išpradžių tik ir turė
jo kalbų apie Nemurą, bet po dienai, po 
antrai pradėjo visi tą Juodvėšį užmiršti. 

;! Atsirado kiti darbai. Žmonės, kurie pir
klių vardu atsilankė pas Romaną, buvo tai 
Vengrų karaliaus pasiuntiniai, • o išteisy-
bės Romano šnįpukai — papirkti Vengrų ( 
bajorai. Sužinoję apie jų atsilankymą pas i silpnai kitus savo varge bro-

APIE Tarybų posėdžius New 
Yorke pasiskaitęs, Atliekamas 
Poetas sako: 

Dvi Tarybo® Sį-tę, 
Didžių dyvų mums pridarė: 
Klausia, stebis visi žmonės 
Kam nesveikino Smetonos ? 
Ar del to kad nemandagios? 
Ar del to kad didžiaragės? 
Ar del to kad putė dudą» 
Kuri Maskva atsiduoda ? 

NE ATSILIKDAMAS, ; Penk
tas Vėjas, štai ką mano apie 
penkių redaktorių padarytas 
paliaubas: 

Nors Grigaitis ir Šimutis 
Mainės bučkiais kiek tik dnt&i, 
O Bagočius ir Bajoras 
Prašė kad but tyras orlįi, 
Bet redaktoriai mūsieji, 
Mandrapypkiai jie tikrieji, 
Kaip tik namo parvažiuos 
Ir baltakė išgaruos, 
Tautininkus bars kiekvienas, 
Apie Urachą droš Naujienos, 
O Januškis iš peties ^ 
Senas pasakas mums ries, 
Ir iš tos gražios paliutės 
Bus nei velnias, nei gegutė. 

DRAUGO Trumpai skilti-
ninkas pasidžiaugia kad Phila-
delphijos Lietuviai kunigai ne
dalyvavę Prezidento Smetonos 
patikti. Kai kuriems musų ku
nigams1 kai kas įkalbėjo kad 
A. Smetona yra 'paklydus avis', 
bet, kiek atsimename, Kristus 
liepė ganytojams paklydusias 
avis kaip tik pirmiausia globo
ti. Bet Philadelphijos Lietu
viai kunigai Kristaus mokslo, 
turbut, nesimokė! 

GENEROLAS Rommeiis su 
savo naziais gana greitai bė
ga, bet nepralenkia greitumu 
musų socialistų, bėgančii} nuo 
aukų Lietuvai 

SLA TĖVYNĖ rašo: 
rikos Lietuviams reikia vieno 
žmogaus, ar vienos organizaci
jos, tautininkų, sandariečių, 
katalikų ir socialistų sroves 
bendram darbui suvienyti". 

Man regis, ne žmogaus-dtk-
tatoriaus reikia, bet gero, tė
viško bizunėlio kai kuriems va
dukams. 

KATALIKŲ Draugas sako, 
Amerikos Lietuvių Taryba nau
ją lapą verčianti. Kadangi pir-
mesniuose lapuose buvo špyga 
Lietuvai. Dieve duok kad nau
jame butų kas kita. 

CHICAGOS Lietuviai bolše
vikai stato vieną savųjų mo
terėlių kandidate į miesto val
dybą. Sako, ji taip gabi bu-
sinti (jei bus išrinkta) kad 
privers vištas po du kiaušiniu 
kasdieną dėti. 

SLA ORGANAS nurodo, jš 
visų Lietuviu Amerikos Lietu
viai laimingiausi: "jie gali 
džiaugtis laisve, gerais uždar
biais ir žmonišku pragyveni
mu". 

Bet Amerikos Lietuviai, taip 

; & 6820 Superie* Aveniu* * Cleveland, Ohio 
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kunigaikštį, pulko'vyrai ėmė lemti karą 
su Vengrais. K&ip ir pritardamas ir tvir
tindamas šitas kalbas, Romanas apgarsi
no medžioklę po girias. Bemedžiojant 
taip, ištikro atėjo gandas nuo Armino, 
pranešantis jog jisai keliauja su prekėmis 
į Galičą ir prašo kunigaikščio vyrų-&am* 
vių apginti kelionėje nuo plėšikų. . 

Seką r MUGfi, arba KERMOŠIUS. 

^ , v-W..« :*r * 

'Ibi «v 

lius šiuo metu užjausdami vy
kdo patarlę: *Sotus alkano ne
numano". . * 

LIETUVIAI mrM raudoną, 
baltą ir mėlyną spalvas, ir my
li geltoną, žalią, raudoną, bet 
musų bolševikai temyli raudo
ną. Kame dalykas, 4# 
lor blind T r 

V* 
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| TONES ŽINIOS 
Pasikalbėjimas su Aie-

ku Baniu, Lietuviu 
Patriotu 

Atvažiavęs į Clevelandą ap
sigyventi, maždaug į savaitę 
laiko turėjau progą susipažin
ti su savo vienkilmiu žemai
čiu, nuoširdžiu Lietuvos pat
riotu Aleku Baniu. Dėka jam 
turėjau garbę net aplankyti Jo 
Ekscelenciją Lietuvos Prezi
dentą A. Smetoną ir jo šeimą, 
šitokia proga tik sykį gyveni
me pasitaiko. Buvau begalo 
patenkintas tuo vizitm 

Nors Amerikoje gyvenu jau 
nuo 1935 metų, bet rimtai pa
sakius tokio prakilnios širdies 
patrioto kaip Alekas Banys 
tarp Amerikiečių neteko su
eiti. Sulyg jo paties pasaky
mo : "Lietuvos reikalus laikau 
pirmoj vietoj". Nors jis ne
turtingas, paprastas darbinin
kas, bet esu tikras nei aš nei 
tūkstančiai kitų Lietuvių ne
gali jam prilygti Lietuvos rei
kalų rėmimu aukomis ir dar
bu, ką liudija jį Lietuvos val
džios apdovanojimas ordinu. 

Šia proga noriu paminėti 
mūsų visuomenei kad jam yra 
rengiama vakarienė paminėti 
jo 25 metų nenuilstamai dar
buotei Lietuvos naudai. Per 
jo rankas, jo pastangomis ir 
darbu, nuo pereito karo iki da
bar perėjo daug tūkstančių 
dolarių aukų Lietuvai, ir jis 
prie viso savo darbo ir vargo 
tas ;aukas renkant yra pridėjęs 
šimtus dolarių savo paties sun
kiai uždirbtų pinigų. Su auka-
vimu jis visada buvo pirmuti
nis, anais laikais Tautos Fon
dui, vėliau Lietuvos šauliams, 
Vilniui Vaduoti Sąjungai, da
bar Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimui. 

DUOKIT SKALBTI. 
*'Save-a-Day" Skalbykla 

.New Method Laundry suteikia, 

.prieinamą gerą skalbimo patarna-. 

.vimą. Didelis 25 svarų btlndulis. 
TIK $1.99. 

15 nuoi. pigiau jei patys atvešit 
ir pasiimsit. 

i 

New Method Laundry 
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761. 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, 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, 
i ' 

Dainuos Lietuvos Nepriklausomybes 25 Metų | 
Sukakties Paminėjime Lietuvių Saleje 

^Vasario 14 d., nuo 2:00 vai. po piety 

Violet Cypas, jauna Lietuvaitė dainininkė iš Chardon, Ohio, 
dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo šventėje Va
sario 14, Lietuvių Salėje, Clevelande. šioje iškilmėje tikima 
didelės minios užpildant salę. 

Jo pagerbimo vakarienė bus 
jau šio šeštadienio vakare, 30 
Sausio, Lietuvių salėje, nuo 8 
vai. Užkviečiami plataus Cle-
velando Lietuviai, ypatingai jo 
draugai ir pažystami. Bus at
likta gražus programas pritai
kytas to vakaro minčiai. Visas 
pelnas skiriamas Lietuvos at
statymo reikalams. Prie to p. 
Banys skiria dar savo $25 au
ką Lietuvos laisvės kovoms. 

Juozas J. Bendikas. 
F. S. Tikietus tai vakarie

nei dar galima gauti Dirvos 
administracijoje, po $2. Ku
rie turi tikietus iš pirmiau pa
ėmę, prašomi atnešti į Dirvą 
pinigus arba grąžinti tikietus. 

•OHIO Senatorius William 
M. Boys iš Clevelando, įnešė 
į senatą bilių sulyg kurio tu
rėtų buti pravesta * įstatymas 
leisti priimti į pašalpos drau
gijas jaunamečius, be daktaro 
egzaminų. . 1 . 

•KETURI TARN ATT J A. ži
nomo biznieriaus Obelienio jau 
keturi sunai tarnauja Ameri
kos ginkluotose jiegose. Perei
tą savaitę išėjo tarnybon jo 
sunus Pranas, advokatas. 

TELEFONU 
REIKALAIS 
jki i". / 

Kada pradėta naudoti naujausias 
telefono prietaisas, paprastai vadi
namas "cradle", buvo manoma kad 
pirmesni telefonai, su triubele, sta
tieji, palengva išnyks. 

Karas tačiau tai pakeiti, kaip ir 
viską kitą. Pradėjo sugryžti tie 
senieji status telefonai ir naudoja
mi tų kurie gauna įsivesti telefo
nus. Telefonų išdirbimą civiliniam 
naudojimui karo metu sulaikė, tau
pymui reikalingų medžiagų. 

Dabar kas tik gali įsivesti savo 
namuose telefoną, gauna naudotis 
tuo pirmesnių prietaisu. Bet ir tai 
nereiškia kad kiekvienas gali dabar 
įsivesti telefoną kas tik užsimano. 

M I R I M A I  
AGNĖS PAšKEVIčIENfi 

Agnieška Paškevicienė, 54 
metų, nuo 1384 E. 66th street, 
mirė Sausio 22. Palaidota 25 
d., Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje. 

Liko dų sunai, Antanas ir 
Albertas, ir dvi anūkės. 

ANTANAS CIBULSKAS 
Antanas Cibulskas, 65 metų, 

nuo 14905 Westropp ave., mi
rė Sausio 27, pašarvotas Delia 
Jakubs laidotuvių namuose. 

Pamaldos atsibus naujos pa
rapijos bažnyčioje, Vas. 1 d., 
9 vai. ryto; laidotuvės Kalva
rijos kapinėse. 

Liko žmona, Antanina, vie
nas sunus, Petras, ir dvi ište
kėjusios dukterys. 

šių abiejų mirusių laidojime 
pasitarnavo laidotuvių direkto
re Delia Jakubs. 

HIPPODROME 

"The Black Shfran" 
Dar Savaitei Laiko 

Nuostabiai puikus jurų veikalas, 
Rafaelio Sabatini's apysaka "The 
Black Swan", taip įdomi ir svarbi, 
kad patraukė dideles minias ir to
dėl to veikalo rodymas Hippodrome 
Theatre paliktas dar savaitei laiko 
pradedant Sausio 28. Vtfkalas yra 
technicolor spalvose. 

Vadovaujamas roles veikale turi 
Tyrone Power ir Maureen O'Hara, 
su daugybe kitų žinomų gerų ar
tistų. 

Veikalas vaizduoja pradinius lai
kus kada į Amerikos salas sprau
dėsi valdyti Ispanai ir Britai ir per-
stato tą laikotarpį kada jurose bla
škėsi plėšikai. 

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

U 99 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams; 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
.Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami 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. KreipkitėB į mane telefonu arba asmeniškai. 

One Day War 
Pradedant penktadieniu 5 vai. po 

pietų, Telenews Theatre bus rodo
ma visą savaitę laiko filmą iš Ru
sijos karo, "One Day War", kaip 
bolševikai tikrina "didžiausias do
kumentas ir šio karo". Ji nufil
muota 160 Sovietų kamerininkų vi
sais frontais, apimanti Rusų veiki
mą per vieną dieną. 

Filmą atgabenta Amerikon ir 
pagaminta į 20 minutų ilgio vaizdą 
March of Time. 

Rusų miniose Sovietai pasirodo 
lyg linkę i tikėjimą, nes plačiai sa
vo propagandoje šaukia sumušti 
"Gitlerį, tą Anti-Kristą". 

Be to, rodama įvairių kiti} {domių 
filmų ir vaizdų. 

Tėmykit kada bus patieka filmoe 
vaizduojančios Prezidento Roosevel-
to kelionę ir veiksmus Afrikoje. 

Pirkti U. S. Wžr Bonds 
\l  Aisvf visit  Ms 
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PADEKITE LAISVE 
TAUPYDAMI lOSD PINIGUS 

AR JŪS ŽINOTE? 

K a d a  J ū s  j s i g y j a t e  
K A R O  T A U P Y M O  
BONŲ Jūs TAU PINA

TE— NE Aukaujate! 

AR JOS ŽINOTE? 

K A R O  T A U P Y M O  
BONAI JUMS MOKA 
£.9% Už Jūsų Pinigus! 

AR JŪS ŽINOTE? 

Jūs galite pradėti Jsigyti 
K A R O  T A U P Y M O  
BONŲ Pirkdami Karo 
2enklelių už tik 10 centų. 

AR JŪS ŽINOTE? 

Jūs Atgal Gausite $4. už 
kiekvienus $3. jūs tau* 
pinate į KARO TAU
PYMO BONUS kada Jūs 
laikysite juos 10 atetų. 

• • • 

KODEL JŪS PRIVALOTE ĮGYTI SAVO DALI 
KARO TAUPYMO ŽENKLELIŲ IR BONU 

Jūsų šalis kovoja už jūsų saugumą, jūsų 
gyvybę. Išlošti kovą ir sulaikyti įsiveržimą-
priešų kareivių į jūsų namus ir sutriuškinimą 
jūsų ir jūsų šeimos su bombomis, mes turime 

gaminti tukstančius ir tukstanc-ius šautuvų, lėktuvų, 
lankų ir laivų. Tie kaštuoja daug pinigų. Pinigai, kuriuos 
jfis taupinate Į Karo Taupymo Bonus ir Ženklelius padėsi 
fteikti tuos daiktus mūsų kareiviams DABAR. Kiekvienas-
Amerikietis privalo taupyti regulariai kad tą įvykdinti. 
Tie, kurie dirba privalo taupyti nors 10°/o jų algos kas 
išmokėjimo dieną. 

II SAYWiiS 
sfA*n 

• A R  J Ū S  Ž I N O T E ?  

Jūs gaunate $25 KARO 
TAUPYMO BONĄ (pfi-
brendusios vertis) ui 

tik*$18.75. 

AR JŪS ŽINOTE? 

Įgijimas KARO TAU
PYMO BONŲ Padeda 

Sulaikyti Kainas Kitų 

D a i k t ų  K u r i u o ?  J ū s  
Perkate. 

AR JŪS ŽINOTE? 

KARO TAUPYMO BO-
f NAI yra Saugiausios 

Rūšies Sutaupo* PsMtt* 
lyje. 

AR JŪS ŽINOTE? 

Kaipo patriotas Ameri' 
' kietis privalai taupyti 

pinigus regulariai — kas 

s a n v a i t ę  —  j  K A R O  

TAUPYMO BONUS IR 
ŽENKLELIUS. 

• • • ' 

' I' fel 
męm 

įsigykite Suv. Valstijų KARO Taupymo BONŪ |P ŽEN KL ELIŲ — regulariai 

Ii; Jūsųfietinio\ pašto. Bankos, Taupymo ir paskolos draugystės. Tiesiog iš Suv. Valstijų Iždinės vartodamas kuponą kiton pusįn; 
arba pen Jūsų tautinę draugystę Fraternal? draugystę, Pašalpinę Organizacija, Samdomų Darbininkų Taupymo Planą vietoje kur dirbate. 

ICS GALITE ĮSIGYTI KARO TAUPYMO 

BONŲ KUR TIK JOS MATOTE ŠI ŽENKLEL] 

VARTOKITE ŠIĄ BLANKĄ! Jeigu norite kad jums regulariai pačtu tiesiog ie Suv. Valstijų Iždines siustį| 
Karo Taupymo Bonus, išpildykite šią užsakymo blanką ir pasiųskite su savo čekiu, draftu arba piniglaiškfc 
tinkamoj sumoj kaip žemiau pažymėta į: 

Suv. Valstijų Iždininkas, Washington, D. Oi 

•UŽSAKYMAS — Suvienytų Valstijų Karo TaUpymo Bonų (Serija E) 

REGULARIS NUSIPIRKIMO PLANAS—JEIGU jūs norite pirkti Karo Taupymo Bonų reguliariu laiku, (fit 
pažymėkite laiką, kada norite už juos užmokėti: 

P Du kart'per Mėnesį, • Kas Mėnesį, • Arba 

Priminimo ir užsakymo formos konvertai bus pasiusta jūsų patogumui, b* 

jokios obligacijos. 

Kiek Noriu Subrendusi Verti Išleidimo PrekĄ Suma 

$25.00 
$50.00 

$100.00 
$500.00 

il ,000.00 

$18.75 
$37.50 
$75.00 

$375.00 
$750.00 

Pilna Pinigų Suma Pasiusta....... 

$ - •  • * • • ) * • • • • * « » • « • » •  

$ • • • » f 
$ ' • • • » « « • • . «  
$• . 

Pasiųskite šį užsakymą su pinigais Suv. Valstijų Iždininkui, Washington, D. C. 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ IŽDININKAS, Washington, D. C.: 

Įdedu čekį, draftą arba piniglaiškį už užsakytus bonus. (Čekius siuskite 
vardu Suv. Valstijų Iždininko, ne kitokiu budp.) 

Registruokite bonus perdu ir siųskite (atspausdinkite visus varduif ** 

Vardai IFoma i .-. • .• > • • • .....j..... ,r.»v .".t .'y 
(.Paneiej <Pira»s Vardas)- «Ui4urinfs Vardai arba raiif). , ' <Pra*rdft r 

presas 
<6aM) < Miestai) 

. . . .  ,  .  ,  ,  ;  ,  ,  į , ,  , į -
(Valstija) 

Ąr pageidaujate užvardinti bendrą-savininką arba pašalpgavį? fAŽYMfiK KATRĄ — • Bendrasavininke 

Galima tik viena iš jų įvardintuj Q Pašalpgavį 

Vardas jponia j •  •  V . .  • « > .  .  .  . .  v > v r t  . . . V . .  ,".1v. r. . .-.>»=./-? 
įlanele ) (Piratas Vardas) <Vidurinis Vardas arba raidll /Pr a va r 4 it 

(Catri) 

(Piraias Vardas) 

Parašas Piirkėjo .. .J..: 

.  .  . . . . .  i  T J r j & j t t e i į j f a M i i . * . » . «  •  •  T  
(Miestas) k ' . (Valstija) 

(Prarardi) 

(Pirmas Vardas) 
f.:..* '« . ę t it 9 . . .  r (  . T i n  .  •  

(Vidurinis Vardai arba raidD >, "'4Pr»ardf) 

J-t Arba, jeigu norite gauti Karo Taupymo Bonus iŠ jūsų vietinio pašto, )>ariWo% 
f-' taupymo ir paskolos draugystės arba kitos aficialės pardavimo agentūros, ispi|į° 

dykite viršuj paduotą formą Ir su savim nusineškite.' 
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KAIP TIK lietuviška sjmii-
(Įa čia Amerikoje pradėjo tal-
ttinti vardus tų Lietuvių ku-
rius sužvėrėję komunistai prie
varta išvežė iš jų tėvynės Lie-
Ituvos | šalto Sibiro mirties 
Hasrus, musų "Lietuviškai kal
banti kacapai ko iš proito ne
išsikraustė (nors jie ir taip 
Itiažai protelio turi) beplusda-
Ihi tuos laikraščiui if redak
torius. 

Kacapuk&i sakydavo ir Ma
tydavo buk komunistai jokių 
t/ietuvių prievarta iš Lietu-

, fos neišvežę; tie kurie yra Ru-
Įtfjoje, yra "pamilę Sovietų 
tvarką ir laisvai yra pabėgę 
fluo Bestijos Hitlerio gaujų". 

Sąrašas Lietuvių išvarytų j 
Busi jos dykumas musų spau-
i&oje dar nepasibaigė, kaip Lie
tuvos išdavikai ir sužvėrėję 
Lietuvių tautos išgamos, Ged
vilai, Sniečkai ir kiti per Sta
linui parsidavusius atsiprašant 
laikraščius atvirai ir su pa-
ka pradėjo kalbėti ka& prieš 
karą išvežtieji iš Lietuvos visi 
buvo sovietų santvarkos prie
šininkai ir kad JI* dar ne visi 
auspėta išvežti. ' 

Reikia stebėtis iš tų sužvė
rėjusių kącapų akiplėšiškumo, 
kad jie teisindami tą savo žvė
rišką žygj, moteris ir net ma
lus vaikus neišskirdami paau
kavo kruvinojo Stalino šaltam 
Sibiro bado dievaičiui. 

Ateis ta diena ir valanda ka
da Lietuvių tauta suves atitin
kamą sąskaitą su tais tėvynės 
ir tautos išdavikais. , 

STALINO komisarukas su
rukęs Mizara džiaugiasi kaip 
geležėlę radęs kad naujai iš
leistame Encyclopedia Britan-
nica Pasaulio Atlase Lietuva 
yra įjungta į Sovietų Sąjungą 
H* kacapai pajuokia tuos Lie
tuvius kurie buvo pareiškę En-
Cyklopedijos leidėjams protes
tą prieš Lietuvos priskyrimą 
Rusijai. 

Su rūgęs Mizara rašydamas 
tą savo džiaugsmą, nei nepa
juto kaip apsimelavo persista-
tydamas s&v% Lietuvių tautos 
"patriotu". 

Jeigu Mizara butų pasivadi
nęs Lietuvių tautos išgama ku
ris su atsidavimu dirba Lietu
vių tautos ir valstybės paver
gėjui ir Lietuvių krauju susi
tepusiam Stalinui tai Mizara 
butų pasakęs tikrą tiesą ir uz 
tai butų galima jį pavadinti 
drąsiu vyru už atvirą prisipa
žinimą. 

Nei vienas tikras savo, tau
tos patriotas netrokšta kad jo 
tauta ir tėvynė, kurį ta tauta 
išauklėjo, butų keno nors sve
tinio pavergta. 

Nei vienas tikras Lietuvių 
tautos patriotas nesidžiaugia 
kaip džiaugiasi išgama Mizara 
kad raudonas caras Stalinas po 
Savo kruvinu batu 'sutremps 
Lietuvą; nesidžiaugia nei da
bar kada antras pasaulinis ban
ditas HiUeria trempia jo tėvy
nę. Titnagas. 
—  r <  —  

PARSIDUODA GERAS BIZNIS 
Siuvimo, prosijimo ir valymo į§» 

taiga, 15 metų išdirbta, neša savai
tinio pelno $100, nėra kompetici* 
jos, trumpos valandos; savininkas 
paimtas armijon; mažu jmokėjimu 
jfalima pirkti geras biznis. Kreip
tis 4 iki 5 po pietų, 437 Terminai 
Tower Bide:., ant Public Square. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žiniot 

ale Y A '"'i •r 
rnStemimm m&m dSSžsE 

PROF. VYT. BACEVI

ČIAUS VIEŠAS PA-

REIŠKIMAS 

Karo Darbininke WATERBU RY« - CT J 

£ , i. Prieš pusę metų buvau pa-
Akfono ml*sos pardavėjai reiškęs Amerikos Lietuvių 

norėjo pardavinėti žmonėms (spaudoje kad neužsiiminėju 
politika, nieko bendro su ja ne-arklio mėsą. Miesto mayoras 

nors ir neregys, bet protaujant 
tis žmogus, uždraudė mieste 
arklieną pardavinėti. 

Degtinės parduotuves buna 
atdaros tik dieną ar dvi sa
vaitėje, del to kad degtinės nė
ra £ana, ir negalima gauti ir 
už pinigus. Ji lengvai gauna
ma karčiamose, kur stikliukais 
pardavinėjama, bet namon bu
teliais neštis negalioja. Daug 
gėrikų skundžiasi tuo truku^ 
mu, nes nors gerai uždirba, o 
negali iksočiai išsigerti. , T 4 

Felikso ir Onos Jankauskų 
sunus Stasys iš kariuomenės 
lankėsi Akrone pas savo tėvus 
ir draugus.- Trumpai paviešė
jęs išvažiavo tarnybon. Jisai 
buna prie Chicagos, karo laivy
no mokymo stotyje. Kalnas. 

IŠLEIDO KARIUOMENĖN 
Sausio 18 d., musų vienati

nis sunus Antanas Barauskas 
išėjo kariuomenėn, Dėdes Ša
mo tarnybon. Prieš išėjimą, 
jam surengta išleistuvių va
karėlis, Petro Miliausko ir Juo
zo ir Onos Zdanių pasidarbavi
mu. Išleistuvės atsibuvo Sau
sio 17 d. Dalyvavo šie: Petras 
Miliauskas su sunum Stasiu ir 
žmona Alicija; Juozas Zdanis, 
Juozas ir M. Sekestinai, St. ir 
Mr. Tamašauskai, Mrs. Kava
liauskienė.. Marė Levulis, Ado
mas Gutauskas, B. Yarašius ir 
keletas kitataučių. Baigiantis 
vakarėliui visi susitarę sudėjo 
dovanų kareivėlio kelionei. 
, Mes jo tėvai dalyvavusiems 
vakarėlyje ir dovanas davu
siems tariame nuoširdų ačiu. 

Antanas jr Paulina Barauskai. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 
Kokius paklausimus, visada įdė-
dt už 3c pašto .ženklelį atsa-
;ymui. Tas būtina. 

turiu ir kad tarnauju, kaip mu
zikas, visai Lietuvių tautai. 
Tikėjausi kad šiuo mano pa
reiškimų Lietuvių visuomenė 
pasitenkins. Tačiau vis daž
niau susiduriant su Lietuvių 
veikėjais, pastarieji man išme
tinėja kodėl aš napareiškiau 
viešai savo nusistatymo Lietu
vos likimo atžvilgiu. • 

Tat šiądien dar kartą pa
brėždamas kad nieko bendro 
su politika neturiu, aiškiai pa-j 
reiškiu kad esu šalininkas ne
priklausomos, demokratin i a i š 
pamatais pagrystos Lietuvos, 
kuri ugdytų savo dvasinę ir 
materialinę kulturą savingai, 
kuri turėtų Lietuvišką valdžią 
visos tautos išrinktą ir kuri 
sulyg Atlanto Čarterio pakto 
atgautų visišką nepriklauso
mybę. Nepripažystu jokių tau
tų nors ir mažiausių, okupaci
jos, nes piliečiai taip mažos 
kaip ir didelės tautos ir valsty
bes turi lygiai tas pačias ju
ridines, morales, kultūrines ir 
teriales teises gyvuoti. Lai 
gyvuoja nepriklausoma Lietu
va! " Prof. V. Pacevičius. 

D Y K A I  

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kuno skausmus; jei 
«jnariai jauslus; jei iižeina skaue-
inai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties n 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neurits. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 

Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
ištandykit musų kaštu. Pasiųsime, 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo! 
vardą ir adresą j: Į 

ROSSE Products Co Dept. X-8 j 
2708 \V. Farwell V'* Chicago. Lll | 

NUQ RDDAKCIJOS. Atsi
žvelgiant i didžiausią panieką 
kokią padarė musų tautai p. 
V. Bacevičius, pakrypdamas 
prie komunistų tuo metu kai 
Sovietų Rusija okupavo ir pa
vergė jo tėvynę Lietuva, ir at
sižvelgiant į žinomus faktus, 
kaip jie Dirvos skaitytojams 
musų korespondento iš Argen
tinos apie p. Bacevičių buvo 
patiekti, nors^ talpiname šį jo 
pareiškimą kaip jis prisiųstas, 
nejaučiame galimybės nei rei
kalo jam taip lengvai dovanoti 
jo sužinaus ar paklydėlio pasi
elgimo ir tuoj glausti jį prie 
tautinės krutinės, kaip jis pa
geidauja. ' ' 

Jis turi darbais įrodyt kad 
turi mintyje tai ką čia sako. 
Lietuva dar neatsteigta, jos 
ateitis 'dar sunki, ir gali buti 
visokių įvykių, kurie tokius 
gabiai prisitaikyti mokančius 
turės išbandyti. Jei 

ĮĮvasiškis Šokine j* 
Parašiutu 

Dorothy Graves, 10 metų, 
karo dirbtuvės darbininkė, da
lyvavo Bear Mountain, N. Y., 
pačiūžų kompeticijoj. Ji buvo 
vienatinė mergina ir iš 24 ge
riausių šalies ski-čiuožikų 'lai
mėjo šeštą vietą. , 

tebebūtų dar Sovietų okupaci
joje, ar p. Bacevičius liūtų i| 
pareiškimą daręs? 

Reikalas privertė jį taikytis 
prie platesnės Lietuvių visuo
menės, kai patyrė kad iš ko
munistų biznio nepadarys, nes 
jie pirmieji nori kiekvieną iš
naudoti savo "idėjai". Dabar 
p. Bacevičius sieja savo laimę 
su New Yorko tautine visuo
mene 

VILNIAUS gyo^fojus buvo 
sušaukęs į konferenciją Vokie
čių komisaras, kuriuos draudė 
išdavinėti liudymtis žmonėms 
apie ligas, jeigu jie neserga. 
Už tai pagrąsino ypatingu tei
smu. Priminė kad kai kurie 
gydytojai atlyginimą reikalau
ja maistu, ne pinigais. Taipgi 
pažymėjo uždraudimą "vieti
niams" Vilniaus gydytojams 
be specialaus leidimo gydyti 
Vokietijos piliečius. 

naziu 

APDOVANOJO LIETUVIUS 
KAREIVIUS 

Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Amerikos, kuris susideda 
iš 16 draugijų, suteikė Kalėdų 
dovanas sekantiems Lietuviams 
tarnaujantiems Dėdės Samo 
ginkluotose pajiegose: A. Ku-
čiauskas, Wm. Baranauskas, J. 
Jesulevičius, F. Kustis, A. Že
maitaitis, S. Versiackas, J. R. 
Baltrush, A. Strizauskas, W. 
Segevich, A. Grindimas, J. Je-
sulevich, Į. Atkočaitis, A. Kie-
zel, C. A. Pavilionis, A. War
ren, A. Sinkevich, C. Yuskis, 
J. Pavilionis, B. Žukauskas, J 
Raudis, J. Kairis,' T. R. Ju 
shinskas, J. Stankevičius, S. 
E. Yuskis, A. Venslovas, S. B. 
Strikulis, C. Budris, E. Mit
chell, J. P. Alishausky, tJ. Ka-
sinskas, J. Maurutis, P. H. 
Paulausky, C. J. Arnauskas, 
A. A. Vefwoda, E. Azunaris, 
A. Narstis, A. C. Visockis, E. 
T. Visockis, E. W. Bakutis, W. 
Krakauskas. S. J. Simulevich, 
C. J. Duda, T. C. Vasiliauskas* 
G. Gvazdauskas, E. Satula, Gi 
Žemaitaitis, J. Janiolionis, F. 
P. Washes, J. Mikalskis, J. G. 
Vitas, S. Barkauskas, A. Ma
ceinas, W. Adomaitis, J. Armi
nas, C. Makarevich, A. Zubras, 
C. S. Civinskasy E. J. Kieselt 

J. Steponaitis, V. S. Stankevi
čius, A. Chesnas, A. Glibas, V. 
Balčiūnas, P. M. Kukanskis, J. 
Wisausky, J. A. Budzinskas, 
G. Budzinosky, J. P. Valskis; 
A. Buch, A. L. Janusis, J. Ci-
vinskas, V." Lubinskas, E. G. 
Kiezel, A. White, G. A. Stepo
naitis, A. Makarevich, E. D. 
White, J. Gvazdinskas, E. Wor-
tel, G. Wortel, J. Wortel, A. 
Rubertas, B. Marcinionis, A. 
Lusas, J. C. Petrauskas, J. Va-
luckas, V. Gribinas, S. Balcau-
skas, V. Valuckas, L. Adomaii 
tis, C. Atkočaitis, B. Sevas, S. 
Sevas, A. J. Stephens, R. T. 
Miscavage, Gi D. Miscavage, 
X. Navikauskas. A. Pi-nard, S. 
Samulis, V. Adomaitis, A. Ado
maitis, J. Kishonis, B. Karuža, 
V. Mikutis (slaugė). 

Lieut. Matthew J. Connolly, 
parašiutų infanterijos kapeli-
jonas, nesenai baigęs parašiu
tu šokimo lavinimą. v 

K. Makarevičiaus dtt sunai 
tarnauja kariUftmėttėje, Šiomis 
dienomis gavo paaukštinimus, 
ir jų duktė Milda Įsirašius į 
moterų korpusą (WAAC), pa
aukštinta^ savo srityje. Ji bu
vo pirmutinė Waterburiete įsi
rašius į WAAC. 

Dr. M. J. Colney. 

DIRBA Už "HOME FRONT 
FOR VICTORY* 

Poni Josephine Dichkus kai* 
bės per Lietuvių Vaizbos Bu
to savaitini radio programą 
šį sekmadienį, Sausio 31, nup 
12:30 vai. dieną, iš radio sto
ties WATR. Jos kalbos tema 
bus apie visuotinas pastangas 
namų fronte Pergalės laimėji
mui — "Homefront for Vic
tory". Ji yra gera kalbėtoja, 
veikli savo srityje visose Lieą 
tuvių akcijose, mėgiama ir ži
noma šioje apielinkėje. * % 

Waterburio Lietuvės mote
rys organizuojasi Waterbury. 
Block planui visuotinoms pas* 
tangoms namų fronte. Poni 

Dichkus turi svarbų praneš 
mą Lietuvėms šeimininkėms. ** 

Prieš porą savaičių per 
dio kalbėjo p-lė Eleanor 
shonis, iš civilian defense bUfcį 
ko plano Brooklyno srityje. 

^ J Mrs. |f. £o!n#j|| 

DAUG PERVEŽTA į" 

DIDŽIAISIAIS EŽE- f V 

RAIS 1942 METAIS \ 

• 1942 metų sezonu Didžiaj^ • *' -l j 
siais Ežerais laivais pervežtpt -V . 
nepaprastai daug įvairių reik
menų — išviso 178,577,828 td» -
nai geležies rudies, anglie^; 
grudų ir statybai akmenų. ^ 

Daugiausia pervežta geležiei 
rudies — 103,125,995 tonai 
prieš 89,7300,000 tonų 1941 
71,358,000 tonų 1940 metais, u. 

Bendrai paminėtų reikmenų 
1941 metais pervežta 169,020^' 
975 tonai; 1940 metais ***§•< 
142,872,985 tonai. 

čia * nepriskaitoma pervežė 
petrolejaus ir anglies f Ontaį 
rio Ežero uostus, nes nesurii^ 
kta znuoš. 
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Sl'AUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvas 

specialybė. Atliekai 
• PLAKATUS 
• LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 
.•>. ir kitokius. 

biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite sava spaudos 
darbus mums. • s ; > 

Klauskit musy 
atsakymą gausit greitai. 
• Darba Atliekam 

G E R A I  
G R A Ž I A I  
G R E I T A I  

fc.I B V A 
6820 Superior A v*. 

Cleveland, OliJt 

VILNIUJE Vokiečių 
partija savo reikalams perėmė I 
vadinamus Napoleono rumus j 

Vilniuje, kur bolševikų laikais; 
buvo įrengtas komunistų parti- j 

Lietuva'jos centras. | 

W F R F R  '  S  F A M O U S  VV EumJL* IX O B A R B E C U E  

8521 Hough Ave. CEdar 9579 

Musų Barbecued Mėsos ir Vištiena yra Pragarsė
jusios visame mieste. 

Musų tiekiamuose valgiuose naudojam tiktai 
Pačias Geriausias Mėsas 

MES SPECIALIZUOJAM SEKMADIENIO PIETUMIS 

galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

• HUHHMIIIfimHIHMMHItlllllimivlllllllMIHfrN' 

APDENGKIT RAKANDUS 
*Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 

nepervėlu. Dykai apskaičiavimas. 5 metų garantija. 
2 Šmotų Setas — $35.00 ; 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 
'telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. R A. 1569 

DELLA C, J  \ K I  B 8  J  
JAKUBAUSKIENĖ—Laislfubia Laidotuvių Direktorė v ] 
' - REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. : H 
|Cambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamfį, 

LITHUANIAN FUNE&AL HOME 
6621 EDNA AVENUJJ , ENdicott 1768 

ŽMONIJOS ISTORIJA V 
, #10 pusi. didumo knyga — kaina $2.0(| 

'#tai didžiausia knyga kokią tik galit tiku. 
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au| 
(Jimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
įarašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa|,. 
iaulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tęįt. 
ėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir j#? 
arbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Rupt/ 
ijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmofp 

pija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istorii « 

tių laikų, per visus. aipsius iki musų dieiiuį. ' 
okios buvo didžioj if galingos tautos 

|u valdovai. £ 
- j Siųskit laiške $2.00 su savo {tjresu ir | y 

prašykit prisiųstu jumž Cįjjp pjslapiu ĘY 
aidumo žmonijos Istoriją. ' - M-

Reikalaukit "Dirvojtf ^ 
4S20 Superior A venų# CleK eland, Ohfir 

42? 
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ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINI APYSAKA! 

ALPIS 
K. S. KARPIAUS 

ISTOIIIN# 
APYSAKA 

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslatffcg 
• 

KAINA 
TIK $1.50 

(Su prisiuntimu) 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS 

$2.00 
(Su prisiuntimu) 

Jr 

ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Mąrienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį. 

• • • • 

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

'ALPi& Kęstų&> Išlaisvinto

jas', yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALP]', pareiškė kad tai geriausia istorine 
apysaka, kad tai geriausi istorini apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityki. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonfe apie 
literatūrą gerai nusimano." 

Sl apysaka Ir juras tikrai patilsi. ^ * 

"2.* i 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIME 
VASARIO 14 BUS ŽYMIŲ ASMENŲ 

Programas Atsibus Lietuvių Saleje 2 vai. p. p. 

Didžiai ir iškilmingai bus1 

paminėta Clevelande Lietuvos 
Nepriklausomybes 25 metų su
kaktis — ir todėl kad mes 1u-
r*me savo tarpe vieną iš pir
maeilių Lietuvos Nepriklauso
mybės darbuotojų, kuris pasi
rašė Lietuvos Nepriklausomy-
kės aktą Vilniuje Vasario 1<>. 
1618 metais — tai pirmutinis 
ir dabartinis Lietuvos Respu
blikos Prezidentas A. Smeto
na. 

Praėjo 25 metai Lietuvos 
laisvo gyvavimo. Ji iš griuvė
sių pakilo, atsisteigė, pražydė
jo, bet tą gražų žiedą godus 
priešai pasigodėj6 nuskinti — 
ir Lietuvos Prezidentui likimas 
skyrė apsigyventi Clevelande. 
Su juo mes ir švęsime Lietu
vos Nepriklausomybės 25 me
tų sukaktį, su juo ryšimės to
liau tęsti kovą už atgavimą 
Lietuvai laisvės! 

Kitas svarbus kalbėtojas su 
mumis dalinsis musų tautos 
sielvartais — tai Clevelando 
Mayoras Frank J. Lausche, 
kurio tevų šalis, Jugoslavija, 
taip pat tų pačių priešų par
blokšta. 

Iš vietos Lietuvių tai šven
tei atitinkamas kalbas pasa
kys nekurie tų veikėjų kurie 
aną karą darbavosi už Lietuvos 
laisvę — tai Pijus J. žiuris, 
Ona Mihelichienė, Jonas T. De-
Righter, Hypatija Yčienė (Dr. 
Jono šliupo duktė, kurią Lie
tuvos nelaimė taip pat į Cleve-
IfLndą atbloškė), įt, S. Karpius 
fr kiti. 

Prakalbos bus 2:00 vai. po 
pietų Lietuvių salėje, įžanga 
visiems nemokamai. 

Be to, bus šventei pritaiky
tas dainų programas, kuri vi
si mielai norės girdėti. 

Dainuoti pasižadėjo nauja 
Clevelando Lietuvių žvaigždė, 
jauna p-lė Violet Cypas ir ki
ti, apie kuriuos bus pranešta 
kitame Dirvos numeryje. 

Rengkitės visi, iš plačių sri
čių į Clevelandą, i tą iškilmę 
Vasario 14-tą! 

LIETUVIŲ BANKO 
METINIS SUSIRIN

KIMAS 

i UcitiieuMia H. SiliettHlH. 

REIKIA ANGLIES? 
Petras Komeras po senovei 

parduoda angli ir pristato i na
mus. Bet dabar anglis gauti 

Prezidentas A. Smetona 
Kviečiamas į Keletą 

Kolonijų 
Atrėjant Lietuvos nepriklau

somybės sukakčiai, Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona kvie
čiamas kalbėti keliose koloni
jose. Iš Clevelando, tą pat 
naktf p. Prezidentas išvyksta j 
Chicagą. Taipgi kiek žinoma 
ji kviečia Į Brooklyną ir ren
gia prakalbas rytinėje dalyje 
Pennsylvanijos. žinoma, lai
kas kiek paskirstytas, nes ve
na savaite p. Prezidentas ne
galės tas visas kolonijas ap
lankyti. 

i 
Trečiadienio vakare, Sausio 

27, Prezidentas A. Smetona 
dalyvavo Lakewoode, Ameri
konų sueigoje, kur pasakė kal
bą ir atsakė į Įvairius klausi
mus. Su p. Prezidentu daly
vavo P. J. žiuris. 

Šventės rengimo komisija 
rengia pietus Vasario 14, nuo 
12:00 vai., Wade Park Manor 
viešbutyje, p. Prezidento ir 
Mayoro Lausche susipažinimui. 
Kurie norėtų dalyvauti kartu, 
prašomi užsiregistruoti Dirvo
je arba pas L VS. skyriaus pir
mininką Dr. S. T. Tamošaiti, 

Sausieji vėl Stengiasi 
Įvesti Prohibiciją 

Ohio valstijos sausieji dir
ba už įvedimą prohibicijos. 

štai yra grūdamas valstijos 
legislaturai bilius sulyg kurio 

nėra galima kada užsimanai, i turėtų buti uždaryta visos da-
todel jis pataria Lietuviams į bar veikiančios karčiamos ir 
pasirūpinti paduoti užsakymus 
gerai išanksto, kitaip reikės il
gai laukti, jeigu duosit turi-

valgyklose uždrausta pardavi
nėti degtinė stikliukais. Tu
rėtu buti nuskirta viena degti-

mai angliai išsibaigt. Jo tele-1 nės parduotuvė ant kiekvienų 
fonas ir antrašas telpa Dirvoj. 50,000 gyventojų ir degtinę 

bonkomis pirkti galėtų tiktai 
turintieji tam tikras korteles 
arba "laisnus". 

NORI $1,000,000 MOKYKLŲ 
PLĖTIMUI 

Jau dabar pradėta rūpintis 
praplėtimu Clevelando viešų 
mokyklų po karo, kaip tik ga
lima bus gauti statybai mede-
ga. Manoma kad padaugėjęs 
šio miesto gyventojų skaičius 
pasiliks ir po karo. 

Baudžia Namų Savi
ninkus 

Clevelando srityje jau pa-j 
traukta atsakomybėn 15 namų 
savininkų už laižymą nuomų 
nustatytų kainų. Penki iš jų 
pereitą savaitę nubausti fede-
raliame teisme po $100 ir kaš
tus. 

INCOME TAX 
Blankos Išpildomos 

MULIOLfS OFISE 
• 6606 Superior Ave, 

Atdara iki 8 vakarais. 

•CLEVELANDAS prisideda 
prie Victory Daržų programo, 
kuris organizuojamas visoje 
šalyje. Tais daržais ir darže
liais įrengiamais apie namus 
daržovių sodinimui tikima žy
miai bus pakelta 1943 metų 
daržovių auginimas. Tas pa
lengvins maisto padėtį karo 
metu. 

•MAYORAS Lausche ragi
na miesto valdybos aukštesnių 
vietų tarnautojus pasirūpinti 
pusei ši f to darbus karo reik
menų dirbtuvėse. Jie dirba 
trumpas valandas, miesto raš
tinėse, po to galėtų kelias va
landas padirbėti karo darbų 
pagreitinimui. 

• 14 LIGONINIŲ tarnauto
jų Clevelando srityje, kurie 
pudaro 4,100 vryų ir moterų, 
iškovojo $10 į mėnesį algų pa
kėlimą, kadangi visi kiti dar
bininkai gauna daugiau mokė
ti, o jų algos buvo žemos ir 
pasilikusios. 

< Sausio 21 d., Lietuvių salėje 
atsibuvo metinis susirinkimas 
Lithuanian Savings and Loan 
Association. Susirinkimą ati
darė ir vedė direktorių pirmi
ninkas Dr. J. T. Vitkus; ra
portus patiekė sekretorius Jo
nas T. DeRighter ir kiti direk-
toriato nariai. 

Iš raportų pasirodė įstaiga 
turi .$1,083,399.29 turto, kiek 
paaugo virš 1941 metų. ... • 

Rinkimuose i direktorius šie 
keturi laimėjo: Jonas T. De
Righter, Dr. J. T. Vitkus, K. 
Obelienis . (O'Bell), ir Juozas 
Urbšaitis. Jis yra ilgametis 
los įstaigos vedėjas ir direkto
rius, pernai pralaimėjęs, šymet 
vėl sugrąžintas. Iš buvusių di
rektorių pralaimėjo J. Ditch-
man. 

Kiti direktoriai yra: Jonas 
Botirius, Juozas Bindokas, Jo
nas Brazauskas, Petras P. Mu-
liolis, A. M. Praškevičius, Izi
dorius Šamas, N. A. Wilkelis, 
Jonas Zaunis. 

ši Lietuvių finansinė įstai
ga pradėjo savo 34-tą gyvavi
mo metą ir eina vis stiprys. 

Forum . :a-
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WHAT ABOUT LITHUANIA? 

•MAYORAS' Lausche ragi
na dėti visas pastangas suras
ti lavonus 12 darbininkų ku
rie nuskendo audroje su laivu 
Erie Ežere pereito Gruodžio 
pradžioje. Toje nelaimėjo žu
vo 32 to laivo dailininkai. 

LIETUVIŲ Darželio Sąjun
gos metiniam susirinkime Sau
sio 25, buvo apkalbėta nekurie 
bėganti reikalai, išduota per
eitų metų raportai, ir išrinkta 
visa ta pati sena valdyba 1943 
metams, išėmus ką darinkta 
naujas vice pirmininkas Gra-
žulevičius. " • 

MOT. S-GOS 36 KUOPOS 
VEIKIMAS 

Sausio 17, Moterų Sąjungos 
36 kuopa laikė savo šeimyniš
ką banketą. Pramoga atsibu
vo naujos parapijos salėje ir 
dalyvavo arti * penkiasdešimts 
asmenų, narės su savo šeimo
mis. Kai kurie kortavo, kiti 
smagiai tarp savęs pasikalbėjo 
iki vakarienės laiko. 

Skanią vakarienę pagamino 
komisija susidedanti iš sekan
čių narių: P. Cicėnienė, J. Sa-
lasevičienė, ir P. štaupienė, o 
šiam korespondentui geriausia 
patiko kad išskiriant kleboną 
Kun. J. Angelaitį nebuvo jokių 
kitų kalbėtojų. Po vakarienei 
visi smagiai pasišoko prie ge
ros muzikos, ir vakaras užsi
tęsęs iki vėlumos baigėsi. 

Smagu yra matyti nors vie
ną draugiją kuri stengiasi pa
vaišinti savo nares ir tuo su
vesti jas prie didesnio drau
giškumo. 

Tikietėliai jau platinami Mo
terų Sąjungos 36 kuopos ren
giamam vakarui kuris atsibus 
Vasario 28,»»naujos parapijos 
salėje. Bus pastatytas juokin
gas veikalas, prie to dalyvaus 
žymesni dainininkai ir moterų 
choras. Tikietai išanksto per
kant tik 35c., prie durų 40c. 

Neužmirškit tos dienos ir 
nusipirkit tikietus išanksto. 

Koresp. 

(DETROIT NEWS, 
January 16, 1943) ' 

It J&ay be supposed that post
war plans have been discussed to 
some extent between the democra
cies and Russia, but if they have, 
the results of those discussions 
have not been made public. From 
all we are given to understand, 
chief emphasis; naturally enough, 
has been placed on crushing the 
Axis. But that is merely the neg
ative side of the program, from the 
standpoint of Germany, Italy, and 
the countries of Central Europe 
which they have overrun. 

What have we offered any of 
them in positive form ? At most, 
a post-war period of waiting before 
definite treaties are mads. And 
even that plan is unofficial; it has 
been widely advocated by farsight-
ed men like Hoover, but there is 
no indication that the- governments 
of < the democratic nations have giv
en ,-it their approval. 

We have "told the Albanians that 
they are going to be free and self-
governed, but have we said any
thing of the sort of Estonia, Lat
via, or Lithuania ? Is there any 
understanding with Russia regard
ing Poland? Or Hungary? Or 
Rumania? If there is, we have 
not been informed; or if we have, 
it has escaped the eagle eye of the 
Commentator. Apparently, as Mr. 
Streit fears, the field has been left 
open for Soviet Russia to take 
whatever action Mr. Stalin may 
find he prefers. 

It's something to think about. 

As Britain Sees the 
Post-War Period 

(FOREIGN POLICY REPORT, 
October 15, 1942) 

... It is recognized in Britain, 
although not often mentioned, that 
however great a -part Britain and 
the Allies governments in London 
may wish to play in the recon
struction of Europe, the extent of 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS, 

THE 17-MONTH old German 
siege of Leningrad was broken by 
a triumphant Red Army that blas
ted its way through eight miles of 
mine fields, barbed wire, concrete 
bunkers. Breaking the blockade of 
Leningrad releases the Nazi grip 
and observers foresee a new turn 
in the war since Leningrad is a 
springboard for the reconquest of 
the Baltic States. 

This reminds the Lithuanians 
that Russia as yet gave no official 
word what its real intentions about 
the future of the Baltic States are. 
The Lithuanians realize that he 
prime job now is to beat the Ger
mans to their knees. However, 
planning for the post-war period 
is also in the cards, since many 
are fond of saying "we may win 
the war, but lose the peace". State 
Secretary Hull gave encouragement 
to the Albanians. Why can't Rus
sia give some encouragement to 
the Lithuanians ? 

ttt 
A NOTED WRITER of signed 

editorial articles in the New York 
Times, Anne O'Hare McCormick, 
once wrote as follows: 

"One of the driving aims of this 
conflict is the liberation of small 
nations. There is no question in 
America of our vital interest in 
supporting the / costly and heroic 
fight of the Soviet forces; every
body realizes that it is the central 
battle of the Whole Struggle. But 
Americans are a people strangely 
moved by moral principles. They 
would be disturbed and disillusion
ed to find that they were fighting 
td turn over small nations from 
one great power to another, no mat
er for what strategic reason. It 
would be poor policy for Russia to 
forget 'American idealism". 

ttt 
A SPECIAL DISPATCH to the 

New York Times from London 

KEEP LIBERTY 
A L I V E  

Bu 
WAR 
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Jap Marine Flag 

their participation, especially in 
Eastern Europe, will be determined commenting on the declared • adher-
to a large extent by the intentions enc-e of French Communists to the 
of the Soviet government and by cause of Gen. De Gaulle said that 
the condition of the U. S. S. R. it "was regarded as an indication 
after a Nazi defeat. Reconstruc- of the respect in which Moscow 
tion will inevitably be affected, for Jujlds General De Gaulle's under-
example, by the manner in which 
the Nazi armies are defeated; 
whether on the one hand it is 
achieved by a Russian; come-back, 
or on the other by Anglo-American 
arms.... 

It is expected.... that Britain 
will have to assume a new leader
ship in Europe, a leadership backed 
by the collaboration of the United 
States... 

ground organization in France, but 
it was generally suspected that 
there was more to the manouvre 
that met the eye. It was seen as 
another indication that Russian pol
icy is still not completely in line 
with that of the other Allies. For 
instance, it was disclosed recently 
that the Czechoslovaks had cooled 
toward " a post-war agreement for 
close economic and military-politi-

• PAPRASTŲ darbų jieško-
tojams pataria į Clevelandą 
nevažiuoti, nes čia pravesta 
patvarkymas draudžiantis Jm-
ti į darbus iš kitur pribunan-
čius |arbininkus, 

SVEIKSTA. Plaukak i r p i s 
Andrius Urbšaitis po savo di
delės operacijos sveiksta, jau 
vaikščioja įr atidaro savo kir-

(pyklą. i 
V v'. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

S U P E R I O R -
R U S S E L L  S N N  

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

pravažiuojanti Lietuviai. 

flelen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

v * 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis** 

"Arieikėlė 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 
Degtine Likeriai 

Užkandžiai 

Atdara iki 2:80 naktį. 
Kftzys Leimonas, Sav. 

ATLANKYK3T MUSU PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

- Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
) -Krautuvės pavadinimas 

S^INDJ^BD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET ^ 

cal collaboration with Poland; A 
cording to the best informatio 
the Czechs' ardor died as the Ru 
sian temperature rose". 

Since the Russians are active po i 
l i t i c a l l y ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  f i e l d  « 1 '  '  

battle, the small nations of Europe, 1 

especially the Lithuanians, who ax 
close neighbors of the Russian-, ! 
have a right to know Soviet inten 
tions. Let's hope an official word I 
will be forthcoming soon before 
the envisioned reconquest of the 
Baltic States from the Nazi grip. 

/ t t 

THE NAZIS are trying hard to 
establish certain accomplished facts 
in Europe which will sorely plague 
the small nations there for years 
to come. The accomplished facts 
which the Nazis seek to create are 
forcefully indicated by the fears 
of refugee governments in London 
that the nations they represent 
face extermination or permanent 
crippling unless they can" obtain 
aid this year. Hundreds of thous
ands of people of many nationali
ties have already been deliberately 
slaughtered by the Gestapo, mil
lions have died of famine and pri
vations, and the remnants of some 
smaller nations are now being de
ported, transplanted, brutallized by 
slavery or terrirism, or—as a par
ticularly cunning measure—pitted 
against one another in internecine 
strife. 

The "blood and soil" -policy-of: the 
Nazis is bein£ applied also to Lith
uania. Reliable news filtering into 
the United States tell of 70,000 
young Lithuanian men and women 
deported to do slave labor in Ger
many, of Lithuanian peasants be
ing deprived of their valuable farms 
tilled by their forefathers for cen
turies, of Lithuania being filled up 
with Nazi Germans, Quisling Dutch 
and Belgian colonists, of the Lith
uanian Jews and Poles being exter
minated by the thousand. Will 
this cripple the Lithuanian nation? 
We hope not, but the Minds are 
running slowly. ^ 

t t t  
THE RUSSIAN INFORMATION 

Bureau says that during the first 
fifteen months of the war, orders 
and medals were awarded to more 
than 185.W00 -men and women of 
the Russian army. The rewards 
went to representatives of forty 
nationalities. It is interesting to 
note that in the report we saw, no 
mention is made of any awards to 
the Lithuanians. Does this mean 
that .there are none in the Russi&n 
army? It is said, 480 Letts and 
some Estonians received awards. 

ik-

This official navy photo show? 
marine Private Massaro, of Edge-
water, N. J., proudly exhibiting 
some Japanese war tools that wertf 
captured during a fierce engage
ment on Guadalcanal (facetiously 
named Death Island by the mari
nes). Gas masks are hanging on 
the"post behind Massaro, while he 
holds a flag of the Jap marines. 

- Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai "Dirvoje', 
kaip.tai namų pardavimas, ii* 
nuomavimas, krautuvių išnuo*. 
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma, patalpinti šia tyįflp.v 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
j laišką $1 dabar ir "Dirva"" 
lankys jus ištisą pusmetį. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1802 Lamar St. Dayton, O. 

'GEROS ANGLIES 
šaukit 

V GArfield 2021 
Komer Wood & Coal Co. 

1409 E. 92nd Street 

JONAS G." 
l?OL,TER 

L i e t u v i s  
Namu Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

M 

V yra m s 
ŽIEMOS RŪBAI 

Pirkites Dabar 
Sutaupysit! 

i 

PIRŠTINĖS 
$1.95 ir $2.50 ~ 

Didelis pasirinkimas šiltų 
pamušalo^ pirštinių. Užsimau

namos ir . susegamos, įvairių 
spalvų. 

MARŠKINIAI * 
$1.95 ir $2.50 

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

KAKLINIAI ' 
$1.50 ir $2.00 

Mufflers yra visada mėgiama 
dovana. Gražus balti rayon ir 
puikus vilnoniai. 

DYKAI GREEN STAMPS BU kožn« pirkiniu. fWlf Al 
• '̂*1 čia galit iškeisti savo Stamp Books. • IV/\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 $L25 

Kaklaraiščiai kokius mėgs visi 
vyrai. Gražių stilių ir spalvų. 
Didelis pasirinkimas. 

THE KRAMER & REICH CD 
7010 Superior Ave Atdara VakaraŠ 

t, < ? AV* ' A 


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

