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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Auto Darbininkų Unija, 
CIO. šaka, patiekė General 
Motors korporacijai reika
lavimą pakelti algas darbi
ninkams tos korporacijos 
68 dirbtuvėse esančiose vi
soje Amerikoje.

General Motors korpora
cijai dirba apie 168,000 dar
bininkų.

Baigė streiką. Detroit. 
— 3,500’darbininkų Eaton 
dirbtuvėse keletoje miestų, 
kurie buvo sustreikavę, su- 
gryš į darbus, nes unijos 
vadai priėjo susitarimo su 
kompanija. Unijos vadai 
kaltino kompaniją nesilai
kymu su unijas pirmesnės 
sutarties.

Šiame streike nekuriose 
dirbtuvėse ištiko susirėmi
mų streikerių su polipija.

Plieno darbininkai reika
lauja daugiau mokesties. 
Pittsburgh, Pa. — Plieno 
darbininkų unija (C.I.O.) 
kelia reikalavimus didesnių 
mokesčių darbininkams už 
4a<dį&^-Šie -reikalavimai pa
liečia United States Steel 
Corp., Crucible Steel, ir 
Jones and Laughlin plieno 
kompaniją.

dirb ’ 
į200 \ < 
*bti, p. į

San Diego, Cal. — Ryan 
orlaivių dirbtuvės darbinin
kai balsuoja streiko klausi
mą. Jie reikalauja daugiau 
mokesčio. Ten dirba 1200 
darbininkų.

bti, p. b Amerikos Darbo Federa- 
ką nele, rijos vadai pareiškė Kon- 
lies gingresui kad darbininkai yra 
Gali su’pasiryžę pasišvęsti šalies 
4,000 d gynimo darbams, bet prie

šinsis jeigu Kongresas no- 
Pittsl r^s Pravesti įstatymą drau- 

"treikac kiantį darbininkams strei- 
h’rbvqf kuoti.
Štreikuc Fe^eracija sutinka maži- 

, \/nimui pinigų viešiems dar- 
lima dabar kada privati-

dilėse industrijose darbai pa-
* gerėjo.

UŽMUŠTA 80. Londo
nas. — Per Kalėdas ištiko 
sprogimas Vokiečių amuni
cijos dirbtuvėje, Policka. 
Čekijoje, kur užmušta 80 
darbininkų. Ši žinia tiktai 
dabar pasiekė pasaulį.

Rengiasi streikuoti. Chi
cago. — Apie 25,000 Inter
national Harvester kompa
nijos darbininkai rengiasi 
streikuoti šešiose tos kom
panijos dirbtuvėse paskiro
se valstijose, 
ter dirbtuvių 
esą nori pagelbėti 
streikeriams Fort 
Ind.

S. V. Rupi Greita Pagalba Anglijai
TURI ŽIŪRĖTI KAD VOKIEČIAI NEUŽ- 

VALDYTU ATLANTIKA

Washington, Sausio 15. — S. V. Valstybės Sekreto
rius Hull atsišaukia į visą šalį kad pasiskubintų praves
ti apsigynimo įstatymą pirm negu bus pervėlai, ir ragi
na Kongresą nutarti sutikimą leisti duoti Britanijai ne
ribotą karo reikmenų išteklių, kartu, žinoma, remiant 
ir kitas valstybes kariaujančias prieš tuos kurie “pasi
ryžę užkariauti pasaulį”.

"Sekretorius Hull savo mintis pareiškė Atstovų Ru-

BRITU LAKŪNAI
VEIKIA ,

Pastaromis dienomis Bri
tų lakūnai darė didelius 
atakus Vokiečiu valdomų 
Prancūzijos sričių, Italijos 
industrinių miestų, Sicili
jos salos, taipgi Norvegijo
je įrengtų Vokiečių kariš
kų punktų. Be to, Britų 
lėktuvai užpuolė ir pridarėDcAlcLUllUo HUH oavu U1111L1O paivioixc moiuvu ±VLl

mams, paremdamas Prezidento Roosevelto pasiūlymą Italams nuostolių Afriko- 
nuomoti ir skolinti Britanijai viską kas reikalinga pra- je, ir Albanijoje, kur Grai-
vedimui karo iki laimėjimo.

Jis pasakė, jeigu Atlantikas patektų į Vokiečių kon
trolę, tada jau Amerikai tas vandenynas turėtų visai 
maža ar gal nei jokios apsaugos.* * *

Prezidentas Roosevelt Sausio 10 d. patiekė Kongre
sui bilių, kuriame reikalauja suteikti neribotas teises 
teikti Britams ir kitoms prieš ašį kariaujančioms ša
lims. Roosevelt reikalauja pervesti, mainyti, nuomoti, 
skolinti ar kitaip perduoti visokius gynimuisi reikalin
gus dalykus. Toliau, Amerika turėtų sutikti leisti Bri
tų laivams atplaukti į Amerikos uostus pasitaisyti prie
šu apgadintiems Britų laivam^, ir tt.

Iš nekuriu atstovų prezidentas sutiko griežtą pasi
priešinimą šitam savo programui.

Prezidentas pareiškia kad jis pats/.nenori sau jokios 
galybės tais reikalais, bet, sako, kas nors turi ją turėti 
jei norima išgelbėti demokratijas nuo žuvimo.

kai pasekmingai Italus mu
ša.

Britai sako išžudę arba 
suėmę 44,000 Italų, prie to 
daugybę karo reikmenų, 
prie Tabruk, Lybijoje.

Su pirmesniais Italų nuo
stoliais, jau bus 100,000 
Italų išimtų iš karo lauko.

GRAIKAI ŽYGIUOJA
PIRMYN

Amerikoje Skubiai Dirbami Britams Lėktuvai

Mass production of the new Curtiss Tomahawk fighters for Great 
Britain’s RAF now total a new high of eight planes per day at the huge 
Buffalo, N. ¥., plant, a part of whose final assembly department is here 
shown. The Curtiss Tomahawk is the British name for the Curtiss Hawk 
81-A “pursuit.” The planes shown above will soon, be England-bound.

Masinis gaminimas Curtiss greitųjų lėktuvų Britanijai da
bai’ pasiekė aštuonis lėktuvus per dieną Buffalo, N. Y., dirbtu
vėse. šie lėktuvai tuoj bus išgabenti į Britaniją.

IS LIETUVOS
DARBININKAI sovietų Lie

tuvoje suskirstyti j kategori
jas ir nustatyta kiek minimum 
darbo turi padaryti. Kiekvie
nos kategorijos darbininkui 
nustatyta kad jis turi padaryti 
darbo tiek ir <ne mažiau. Bet 
tos darbo normos padaryta to
kios didelės kad darbininkai 
beveik niekur jų negali išpildy
ti ir todėl yra ujami ir gali 
būti persekiojami kaipo “sabo- 
tažnikai” ir “kenkėjai”. Tada 
su jais lengva apsidirbti.

SAKO, KARAS BAI
GSIS ŠYMET

Londonas.— Nekuriu ša
lių ambasadoriai sprendžia 
kad Europos karas turės 
baigtis šiais metais. Sako, 
Vokiečiai darys desperatiš
ką pasikėsinimą parblokš
ti Angliją. Britai turi pu
sėtinai gerą progą išmušti 
Italiją iš kariaujančių ei
lių. Japonija dės pastan
gas užimti nekurtas Euro
pos valstybėms priklausan
čias salas 
se.

Italiją 
Vokiečiai 
ti į savo

Japonija dės pastan-

Azijos vandenuo-

sumušant, sako, 
stengsis ją paim- 
kontrolę.

ETIOPIJOS gyventojai, 
Angių remiami ir gelbsti- 
mi, daro užpuolimus Italų 
kariškų stovyklų. Sako, 
Italai kontroliuoja jau tik 
du miesteliu . ir svarbiuo
sius kelius Etiopijoje.

AMERIKOS mintis 
bti po 50,000 kariškų 
tuvų per metus, žinovai sa
ko, nėra galima įvykdyti.

dir- 
lek-

PRAŠO 400 MAŽ
KARO LAIVŲ

Suv. Valstijų karo laivy
no vadovybė prašo Kongre
so skirti pinigų statydini
mui 400 mažų kariškų lai
vų, kurie butų labai grei
ti, submarinųi gaudymui, 
minų šlavimui ir tt.

PRANCUZIJOJ jau par
davinėjama varnos, kurias 
žmonės verda sriuboje.

Paryžiuje siaučia dides
nis maisto nedateklius ne
gu buvo laike 1870-71 metų 
Vokiečių apgulimo to mie
sto. Prancūzai ūkininkai 
atsisako gabenti maistą į 
Paryžių.

BRITAI skelbia kad da
bar karas jiems atsieina 
jau po 53 milijonus dienai. 
Pernai kaštavo apie 38 mi
lijonus dolarių.

Iš VENGRIJOS praneša 
kad Hitleris, Mussolini ir 
Prancūzų admirolas Dar
lan turėjo pasitarimą Sau
sio 14 d.

Šie Harves- 
darbininkai 

laimėti 
Wayne,

darbi- 
protes- 

prieš sumanymą 
mažinti jiems mokestis.

BRITANIJOS darbinin
kai ruošia Vokietijos dar
bininkams pasiūlyti taiką: 
Anglai sutiks taikytis jei
gu Vokietijos darbininkai 
prašalinsią- Hitlerį ir jo 
valdžią.

Chicagos miesto 
ninkai sustreikavo 
tuodami

Britų Karo Pirkimų Agentas Washingtone

Secretary of the Treasury Henry Morgenthau Jr., left, and Arthur 
Purvis, head of the British purchasing commission in the United States, 
are shown at the entrance of the White House executive offices, after a 
luncheon conference with President Roosevelt. Purvis said they had a 
general talk on supply matters and the situation in London.

Atėnai, Graikija, Sausio 
16. — Graikai staiga pul
dami z laike sniego audros, 
išstūmė Italus* iš jų svarbių 
pozicijų Albanijos kalnuo
se, patys užimdami jas.

Italų lėktuvai,atgabenę 
^ay*Stb^no^7IeiIe^ 
se maiste^1 "numetė 12 mai
šų su maistu Graikų ka
riuomenei, manydami kad 
ten dar stovi Italai.

Italai pereitą savaitę už
ėmė Klisura ir Tepelini, iš
stumdami Italus, ir žygiuo
ja linkui Valonos ir kitų 
Albanijos miestų.

Del nepasisekimų Alba
nijoje, Mussolini atstatė iš 
vadovybės savo komandie- 
rių, Gen. Ubaldo Soddu.

ITALAI praneša padarę 
užpuolimus Britų laivų ju
rose, ir nuskandinę ar su
gadinę 15 Britų laivų Vi
duržemio juroje. Italams 
šiuose užpuolimuose gelbs
ti Vokiečių lėktuvai.

MASKVOS spauda grie
žtai smerkia Amerikos pa
siryžimas teikti Britanijai 
pagalbą, sako, Amerika no
ri parduoti Vokiečiams vi
sus karo ginklus, o prieši
nasi jei Rusija parduoda 
Vokiečiams grudus. Sovie
tų organai užgiria pastarų 
dienų Vokiečių padarytas 
su Maskva sutartis, kurio
mis nustatoma sienos tarp 
Vokiečių ir Rusų, ir iške
liama iš Lietuvos Vokiečių 
tautybės žmonės.

BERLINO spauda,
Vokiečių patiekimo Rusijai 
naujų sutarčių, sako, tai 
esą atsikirtimas Amerikai, 
kuri teikia Britams pagal
bą. Vokiečiai tikrina, iki 
Amerika bus gatava Ang
lijai gelbėti, jie busią pilnai 
su Britais apsidirbę.
• Vokiečiai tikisi karą su 
Anglija iki šio pavasario 
laimėti.

PO

GURACIJA SAUS. 20
Washington. — Prezi

dento Roosevelto inaugura
cija istoriškam trečiam ter
minui įvyks pirmadienį, 20 
Sausio. Iš visos šalies su
važiuos daugybė politikie
rių ir patriotų svečių tai iš
kilmei.

Henry A. Wallace bus 
įvesdintas vice prezidentu.

VOKIEČIAI SPAU
DŽIA ČEKUS

Washington. — Kaip pa- 
aiški, nuo Čekoslovakijos 
užėmimo Vokiečiai ištrau
kė iš tos šalies bent bilijo
ną dolarių visokių mokes
čių, per 22.mėnesiu valdy
mo. čekams uždėta mo
kesčiai remti Hitlerio karą 
prieš Angliją.

BRITAI turi Amerikoje 
įvairių turtų ir investmen
ts siekiančių tris bilijonus 
dolarių. Jeigu tuos turtus 
pavers į pinigus, jie išsi
baigs šiais metais, ir Ang
lijai vistiek reikės gauti 
iš Amerikos daugiau pa
skolos.

PREZIDENTO rinkimų 
kampanija pereitą rudenį, 
kaip nepilnos žinios paro
do, atsiėjo arti 22 milijo
nus dolarių. 1936 metais 
tam tikslui praleista kiek 
virš 13 milijonų dolarių.

SUV. 
grudų 
744 bušelių.

VALSTIJOS turi 
perteklių 271,410,-

ROOSEVELTĄ
Washington. — Willkie, 

buvęs Republikonų kandi
datas į prezidentus 
Rooseveltą, šiomis dieno
mis nustebino Republiko- 
nus pareikšdamas kad už- 
giria Roosevelto planus ir 
ragina visus Republikonus 
remti šalies administraciją. 
Partiniais sumetimais, ne- 
kurie Kongreso atstovai 
Republikonai bando truk
dyti Rooseveltui, skelbda
mi buk jo planai įtrauks 
šią šalį į karą.

Willkie pats pasiryžo nu
skristi į Angliją ir vietoje 
patirti kokios pagalbos An
glijai reikalinga.

prieš

DVIEJŲ savaičių bėgiu, 
žinovai sako, paaiškės ar 
Turkija įstos į karą prieš 
Vokiečius ir Italus, jeigu 
Vokiečiai sumanytų užimti 
Bulgariją.

Britų ir Turkų armijų ir 
laivynų ekspertai turėjo 
pasitarimą.

KOMUNISTAI prašalino 
iš savo partijos buvusį jų 
Daily Worker redaktorių, 
Clarence Hathaway. Jam 
įgriso komunizmas, jis pa
sidarė partijai neištikimas.

Sudegė 5. Antioch, W. 
Va. — Namų gaisre ukėje 
sudegė 5 šeimos nariai.

Suv. Valstijų iždo sekretorius Morgenthau Jr., kairėje, su 
Arthur Purvis, Britų pirkimo komisijonierium atsiųstu į Ame
riką. Jiedu kalbasi prie ineigos į Baltąjį Namą.

Nusižudė dinamitu. Buf
falo, N. Y. — William D 
Wright, 40 m. amžiaus, iš 
Rochesterio, viešbučio ka- 
ridoriuje susisprogdino sa
ve į šmotus dinamitu. Jis 
buvo išmestas iš kambario 
už neužsimokėjimą.

Gimė po motinos mirties. 
Sandusky, O. — Čia viena 
motina mirė prieš kūdikio 
gimdymą. Po 15 minutų, 
operacijos pagalba, kūdi
kis išimtas iš motinos yš- 
čiaus dar gyvas. Jis yra 
visai sveikas.

SUV. VALSTIJOE tuoj 
siunčia Britams 500 lėktu
vams inžinų, kurie daromi 
sulyg šios šalies karo už
sakymų.

Amerikos kariški orlai
viai desėtkais lėkdinami į 
Angliją. Atlantiką jie per
skrenda į trumpiau negu 
10 valandų.

Bėgyje sekančių 6 mėne
sių į Angliją bus išlėkdin- 
ta apie 3,000 orlaivių. Bri
tai sako norėtų gauti po 
tiek orlaivių kas mėnesį.

DARBININKUS skirstant į i 
kategorijas, pasireiškė didžiau-' n 
sias šališkumas: į aukštesnes 
kategorijas pakeliami komu
nistai ir jų pataikynai, kui^ę 
garsiau šaukia “urra” kai pa
minima kruvino Stalino vardas.

Iš LIETUVOS tankiai ,į Mas
kvą plaukia agitatorių sustą- 
tyti telegramai su padėka 
“my’ .niausiant Lietuvių tautos 
globėjui draugui Stalinui už 
išvadavimą iš kapitalistų jun
go”.... nors Lietuvos darbi
ninkai atsidūrė katorginiame 
Trarbe1 ir "fuitĮ "gyv'eiiti uaViffifno' * 
gyvenimą! -

LIETUVOJE bolševikų val
džios įsakymu uždaryti Žemės 
Bankas ir Kooperacijos Ban
kas. Vieton šių dviejų bankų 
SSSR steigia savo žemės ūkio 
banko kontorą Lietuvoje.

KAIP APGAUDINĖJAMA. 
Lietuvos komisarukai praneša 
kad “maisto produktų mums 
niekad neteko įsivežti ir jų 
mums negali trukti. Be to, 
nors mums netrūksta, bet jau 
iš broliškų sąjunginių respub
likų gavome 15,000 tonų javų 
ir šiomis dienomis gaunama 
dar 25,000 tonų”. Atrodytų, 
kokie geraširdžiai tie okupan
tai : veža maisto produktų, nors 
jų ir nereikia. Bet dalykas 
labai paprastas. Lietuvos gim
dų sandėliai okupantų jau iš
tuštinti, tat raudonajai armi
jai šerti atvežta keli desėtkai 
tūkstančių tonų grudų. Ir už 
tai reikia dėkoti ‘draugui’ Sta
linui. . ą.

LIETUVOS komunistų tei
singumo komisaras skelbia at
leidęs iš pareigų eilę žinomų 
Lietuvių ir kitų tautų advoka
tų, tarp jų yra vardas R. Ski
pičio, Indrišiuno, Zigmo Toli- 
šiaus ir kt. Tenka pastebėti 
kad atleistų advokatų daugu
ma yra arba suimti ir sėdi G. 
P. U. saugomuose kalėjimuose, 
arba yra pabėgę nuo raudono
jo teroro ir apsigyvenę užsie
niuose.

SVEIKATOS apsaugos ko-

misaras paskelbė kad iki atski
ro parėdymo, ligoniai bus gy
domi sena tvarka, t. y. 
kus ligonių kasos nario 
mą. Bet ligoniams jau 
duodama, kaip tai buvo

nemokamai, 
turės patys apsi-

patei- 
liudy- 
nebus 
anks- 

Už

SOVIETŲ
pramonės
bio skyriaus viršininku paskir
tas “draugas” Kapeliušnikov.

čiau, vaistų 
juos ligoniai 
mokėti.

Lietuvos maisto
komisariato uždar-
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o VOKIETIJOJE pritru k u s 
odos, daroma bandymai paver
sti į kokią nors odą didelių gy
vulių pilvus.
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Banko vidus.

Jflais 
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nui, t 
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ttip m. 
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DEGUTIS 
džio 22,

SEILIENĖ 
džio 22, 

ALONIS J

FE E N - 
šeimai, 
šiądien,

FASARIi 
j Liet”-' 
'entė

Chelsden 
kad Phi- 
jo vardu 
žinant jį

Jadvyga 
je buvo la 
rė, diplomai 
nes veikėja 
mėjo nepap 
energingum

Dar neiš 
vo Lietuv 
Vartoja tai 
tuvių kalto 
vasaros at 
davo rašor 
bos tėvas 
su šeima.

Panelė J

AMERIKIEČIUS
NUBAUDĖ

IŠ SCRANTONO 
PADANGĖS

GRY2O “NUMIRĖLIS” PO 17
METU •

radusios prie
Bet kai 

ima kibti į 
tautos mote 
kad ji yra ž 
vyro, ilgame 
vadovo Juo 
dabar našlį

kada buvę. Taupyto- 
laiku turi pasidėję net 
ir 250 milijonų dola-

Lietuvių Naujienos
332 N. fit h Street 
Philadelphia. Pa.

J. Žemantauskas 
“Dirvos’’ Agentas 
Notaras

gi teisėtumo galima 
okupantų, kurie kaip 

naktį užpuolę Lietu
vą, atėmė iš jos laisvę ir visą 
tautą uždarė kalėjiman, pasta
tydami Paleckius, Gedvilas ir 
jų draugus to kalėjimo sargais

ir sako verčiau 
gyvą negu pa- 
priklausančius 

sesuo yra Ro- 
, gyvena 246 
ntra, Monika

SCRANTONO LIETUVIAI 
SUJUDO VALYTIS NUO 
KACAPŲ GARBINTOJŲ 
TRAGEDIJA LIETUVIŲ 

ŠEIMOJE

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO?

Atlantic City. N. J., gyventojai Stubbs, kurių dviejų mėne
sių senumo kūdikis buvo dingęs ir tuoj surastas. Vieno detek- 
tiyo sumanumas tai padarė. Kūdikis buvo surastas namuose 
jaunos nigerkos, kuri nesenai buvo paleista iš proto ligoninės.

• PHILADELPHIA, Pa. —Lie
tuvių R-cpublikonų Klubas 

įsigijo nuosavą namą viduryje 
mi'. sto. Svarbu kad namas be 
skelos.

Mr. and Mrs. George Stubbs of Atlantic City, N. J., are pictured 
here with their two-month-old baby, Cecrge Jr., who Was recovered by a 
detective’s “hunch” a short time after he was kidnaped. The child was 
found in an apartment occupied by a young Negro woman who has only 
recently been released from a niCntal institution.

SKAITYKIT
ir GARSJNK1TES

Lietuvių Naujienos 
sinis žurnalas 
už du metus.

©ANGLIJOJE pasirodė pe
lėms gaudyti slastukai sujung
ti su elektra, kurie užtrenkia 
prie jų prisilietusias peles.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

mene-
kaina tik $1

Reikalaukit “Dirvoiir”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Iš žinomų giminių liko Gu- 
diškienės brolis, kuriam tenka 
Gudiškiu turtas.

Scrantono Draugijų Sąryšis 
nujarė dirbt del Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo ir su- 
kacapų garbintojais nieko ben
dro neturėti.

Nutarta .surengti massmitin- 
gas ir pakviest p. Tubelienę 
kalbėti, apie pabaigą Vasario 
mėnesio.

70 m., 
Akron. 

Prienų p. 
metų, mi- 
Brooklyn

didžiojo karo metu.
apkaltinti todėl kad so- 
okupacijai užėjus, bijo 
neteksią savo gerai įgy 

bendrovės

nr. oo pra 
kronikos ži

( Viena iš žymi
i DABAR I
1 L1E7

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, O

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui Į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

a WORCESTER, Mass. — šv.
Kazimiero Draugijai Sausio 

19 d. sukako 50 metų r.uo ‘jos 
jsisteigimo. Tai seniausia Lie
tu ių draugija šiame mieste.

Lietuvių Republikonų Klubas 
nutarė nepriimti į klubą kaca 
pų garbintojų, esančius išmes
ti (atsirado vienas, ir jis tape 
išmestas).

s ST. CHARLES, III. — Anta
nas Urpolis, 65 metų amžiaus, 

gavęs širdies ataką, užvirto 
ant karšto katilo ir sudegė.

UGNIAGESĮ
vietas kur nėra gaisro, kokių 
nors niekšų ar juokdarių pasi
elgimu, pereitą metą Pitts- 
Lurgho miestui atsiėjo $126,- 
350. Suvirš pusė ugniagesių 
iššaukimų pereitą metą buvo 
tokie nereikalingi, arba nerei
kalingų iššaukimų buvo 1181, 
tačiau tik 22 nusižengėliai ta
po areštuoti.

Trečdalis tokių netikrų gais
ro aliarmų buvo papildyta ne
pilnamečių padykėlių.

Kiekvieną kartą toks priga- 
vingas ugniagesių iššaukimas 
miesto- valdybai atsieina $107. 
Nuspręsta įvesti didesnęs pa
baudas sugaunamiems nusižen- 
gėlams.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Dayton 

.34 Michigan Av Davton.

Streikavo 1600
Frcderickstown, Pa. — Del 

ka/yklose nevykdomų pilnų 
saugumo taisyklių buvo su
streikavo 1690 darbininkų an- 
gliaka'syklos kuri priklauso Re
public plieno korporacijai.

Pagaliau streikeriai nubalsa
vo gryžti dirbti.

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 153

K.ARO UŽSAKYMAI 
PASIEKĖ 83 MIL.

Vakarinėje Pennsylvanij o j e 
93 įvairios firmos gavo tiesio
ginių šalies gynimo reikalams 
užsakymų siekiančių 83 milijo
nus dolarių. ’ Iš tų visų kompa
nijų tik 21 nėra paties 
burgho ribose. Jų visų 
ras darbininkų skaičius 
200,000 vyrų ir moterų.

kompanijos iš tų 
gavo didžiausias

—Leonardas- Vinius, 7 metų 
vaikutis, nuėjęs pas savo kai
nynus pasisvečiuoti, patamsė
ję koridoriuje atsimušė į meš
kerės stiebą, kuriuo perdūrė 
sau aki, ir nuo to mirė.

Amerikon atvyko 
Jadvyga Tubelienė 
dukrele Maryte. Abi 
jo Lietuvos pavergi 
tinęs, 
menkoje 
raščiai 
musų 
del to 
tuvos 
sybės 
žmona, 
taip senai keli Am 
raščiai mėgdavo 
kad, girdi, Lietuvą 
seserys Smetonienė 
nė. Mėginta nors 
ir pajuokauti žyra 
vos krašto g$ven 
tojai.

Kai opozicinių s 
jai spaudoje ir vi 
se paminėdavo, ant 

į sius reiškinius ir 
tuvos valstybės g 
tik bendrai sakyt 
tas padaryta ar d 
Tėvynės naudai. 
Dieve, nedrysdav 

i kad tai yra tautii 
sybės nuopelnai, 
riausybė turėjo s 
žygius, parūpinti 
bti planą jiems v 
ką sklandžiai pi 
srityse, k. a.: švi 
ūkis, iždo sudary 
skirstymas, kraš 
stiprinimas, visut 

■ j imas nuo piktac 
to išdavikų, teisn 
bulinimas, prekyb 
santikiai su kito 
mis. Juk tai bv 
sumanymai, darb 

mai. Tie darbai s 
Lietuvos pažangą, 
josi ir Amerikos 
svetimi kraštai, 
ti musų kritikai 
ir nuopelnų r 
tautininkų vyria 
kai mėgindavo' 1 
vendami už 6,0 
prikišdavo “dvi 
seris”. Tai ir

Pagaliau, ben; 
garse jus Lietuvi 
vyga Tubelient 
Amerikoje. Ją 
konų laikraščių 
kvočia įvairiai 
ir gudriais dip 
smais. Organiz 
kalbėti įvairi 
klausytojų mil 
kalbų su didi 
ir smalsumu, 
komunistų. 
visuomenė ir 
išimties domi 
asmenybe, jos 
jienomis api 
Lietuvą ir d< 
sose srityse, 
vo akimis pa 
šnią ir išgii 
pranešimų, 
me su ja ir

Kazys, mirė
Wilkes-Barre,

Kauno apy- 
teismas sprendė buvu- 

Drobės akcinės bendrovės

Petras Tamošaitis sugryžo Į 
Philadelphiją pas savo seseris 
r brolį, pereitą savaitę, po to 

kai per devynis metus jis bu
vo oficialiai žinomas mirusiu.

Jis dingo 1924 metais iš ligo
ninės Marylande, po atsitarna- 
vimo Amerikos kariuomenėje. 
Po to jis įvairiai gyveno, iki 
paskiausia gavo darbą ukėje 
prie Middletown, Del. Tamo
šaitis išsiaugino barzdą, buvo

gus su barzda.
Middletown banko skyriaus 

vedėjas, susipažinęs su Tamo
šaičiu, kuris vadinosi Gus O- 
berstein, ir žinodamas kad jis 
yra ateivis, patarė jam užsire
gistruoti sulyg valdžios išleis
to įstatymo. Jie toliau išsi
šneko, ir tas Oberstein pasisa
kė banko vedėjui kad jis ma
no turįs Philadelphijoje jam 
priklausančių pinigų.

Taip Tamošaitis ir parvyko į 
P'hilndelphiją, su tuo banko ve
dėju, ir atsilankė pas Lietuvį 
advokatą Charles S

Ir tikrai, 
ladelphijoje 
turto $6323 
mirusiu, tie

niU.as. Atsitarnavęs karino
me įėję, jis jautė karo pasek
me.;, jis laikas nuo laiko pa
nic ;davo sąmonę ir buvo paim
tas Į. kariuomenės veteranų Il
go: inę gydyti, iš kur ir pasi
šalino. Kai kelis metus jo ne
surado, vėliau paskelbė kad jis 
bus miręs. Rėp.

—Chicagoje lankėsi Dr. P 
Tal:mauh - Jakimavičius, Mass 
Valstijos Sveikatos Komisijo- 
nicrius.

■ -T

Plieno 
sakymų 
mas.

Jones 
korporacija bėgyje pastarų 5 
metų savo išdirbysčių išdidini
mui ir pagerinimui išleido GI 
milijoną dolarių, kaip .paduoda- 
rha žinios. Ta kompanija 
Skiria 28 milijonus dolarių 
vo išdirbysčių plėtimui.

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Lietuvos 
ir Dukterų Draugija 
senai įsigijo nuosavą 

Bet kad draugijai va
tai Kana-

® r, GRONTO, Ont
Sūnų 

ne! įbai 
namą, 
dovauja keftiunistai 
dos valdžia atsisakė duoti lei 
diria to namo operavimui.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninvka* 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis ki«*kvi«>r,' 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti 
namuose.

Gruodžio 15 ( d. rasta negy
vi (nunuodyti) Jieva Gudiškie- 
nė, 75 metų, jos du sūnus, Si
mas, 48 m., ir Ignas, 45 m. t 
(Gudiškienės sūnus su pirmu 
vyra, Brumša, jie vadinosi 
Brown).

Lackawanna apskrities gy
dytojai darė kūnų skriodimą

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, r.uo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Bankai Užversti Tau
pomais Pinigais

Depozitai Pittsburgho ban
kuose pasiekė aukščiausi laips- 

č'Jffįi kiek 
jai šiuo 

^bilijoną 
rių.

Gruodžio mėnesį, ir nuo ru
dens bendrai, bizniai Pitts
burgho srityje taip pakilo kad 
pas daugumą žmonių atsirado 
daugiau pinigų. Depozitai šy- 
met viršija pereitų metiy de
pozitus 202" milijonais dolarių.

vietų
darni
yendintos bęndrovęs, sumanė 
savo'turtą* pasidalinti tarp sa
vęs. ir raudoniesiems maloniai 
neliko. .

Kokio
laukti i

kai
.įtėmė iš jos laisvę 

uždarė kalėjiman
Paleckius

MILIAUSKIENE Jieva 
mirė Gruodžio 27 
Ohio. Iš Lietuvos

BUTKUS Stasys, 55 
rė Gruodžio 26,

irotestu 
imą aį 
iOS

asu 
ei t?

sekr.; J. Stepa- 
Taipgi išrinkta 

Draugijų Sąryšį, 
metais atstovai bu- 
Kersevičius, V. Meš- 
P. Pėstininkas. Ka- 

pasirodė kad Pėstinin
kas yra kacapų garbintojas, iš 
atstovų jis prašalintas, į jc 
vieta išrinktas V. Delionis.

KUBILIENĖ Marė (po pirmu 
vyru Ūsienė), mirė Gruodžio 
31, Dayton, Ohio. Velionė 
buvo sugyvenus 53 m. amž., 
čia išgyveno 32 metus, čia 
liko vyras, Stasys Kubilius, 
ir trys sunai. Du broliai ir 
viena sesuo gyvena Ameri
koje, skirtinguose miestuo
se, taipgi viena sesuo gyve
na Lietuvoje. Iš Lietuvos 
paėjo Zapyškio par.

FETREIKIS Vincas, pusamžis, 
mirė Sausio , Chicagoje. — 
Telšių ap., Laukžemiu par., 
Sudenių k. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

ČĖSNIKAS Andrius, 
mirė Gruodžio 26 
ter, Mass.

VALKŪNAS Kazys, 
Gruodžio, Pittston

KRIKŠČIŪNAS 
Gruodžio 29

Taurų Klubas metiniam su
sirinkime laikytame Hotel Ca
sey. išrinko naują valdybą: A. 
Kubilius, pirm.; L. Savickas ir 
V. A. Kersevičiųs, vipe^^irm.j 
V. Meškunas 
naųškas, 
atstovai 
Pereitais 
vo V. 
kuras 
daugi

NUTEISTI KALĖTI KAM 
PASIDALINO SAVO 

TURTĄ
Tarybų Lietuva 

nešė tokią teismų 
nią:

Lapkričio 39 d. 
gardo, 
siu 
savininkų baudžiamąją bylą. Į 
kaltinamųjų suolą pasodinta 
dešimt žmonių: Drobės bendro
vės pirmininkas Jurgis Žiugž
da, valdybos sekretorius Pijus 
Nori us, kasininkas Jurgis Gar
šva, reikalų vedėjas Juozas Ši-Į 
maitis, valdybos narys Julius 
Žostautas, ir šie: Antanas Sla
vickas, Povilas Vaitekūnas, Fe
liksas Lapinskas, Pranas Stri- 
mas ir Marė Bernotienė.

Veik visi kaltinamieji yra 
buvę siuvėjai, Amerikos Lietu
viai, Lietuvoje sukurę Drobės 
akcinę bendrovę, įsigijo namus, 
dvaras ir kitokius turtus.

Trumpai bylos turinys toks: 
žynį et nuo Birželio 15 iki Lie
pos 20 kaltinamieji iš įmonės 
kasės išmokėjo neteisėtai sau 
ir kitiems tos bendrovės akci
ninkams dividendo ir kt. 338,- 
389 litų, o likusiems neišim
tiems pinigams išdavė bendro
vės netermininiųs vekselius 
163,000 litų.

Jie nubausti po pusantrų 
metų- sunkių darbų kalėjimo ir 
atimta iš jų visi turimi pini
gai ir turtas.

Paminėti Amerikiečių var
dai yra daugeliui Amerikoje ži
nomi, ypač New Yorko apielin- 
kėje. Pijus Norkus yra buvęs 
Vienybės Lietuvninkų redakto
rium

VITARTIENĖ Petronėlė, 35 m. 
amžiaus, mirė Gruodžio 23. 
Brooklyn, N. Y.

BUSKIENĖ Salomėja, 55 m. 
mirė Gruodžio 25, Brooklyn

Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite t thru palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir 
lijonrti naudojasi nebrangiu 
ATMINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT'

VOSYLIUS Kazys, mirė Gruo
džio 26, Girardville, Pa.

BEIBOK1ENĖ Marė, 72. metų 
mirė Gruodžio 24, Kewanee 
Illinois.

GIRSKIS Antanas, 43 m., mi
rė Gruodžio 25, Argo, III. — 
Paėjo iš Kauno.

VALASKA Kazys, 45 r
Gruodžio 26, Chicago
Vilkaviškio ap., Gražiškių p. 
Graužinių k. Amerikoje iš
gyveno 39 metų.

VAŠKEVIČIUS Antanas. 52 
! m., mirė Gruodžio 25, Chica

goje. — Vilniaus ap., Kran- 
delių k. Amerikoje išgyve- 

! no 35 metus.*
VIENAŽINDIS Leonardas, 9 

metų, mirė Gruodžio 26 d. 
Chicagoje.

BAŠKIENĖ Barbora, pusamžė 
mirė Sausio 2, Chicagoje.— 
Šiaulių miesto.

pasirodė 
radosi 
vertės.
pinigai turėjo būti 

padalinti tarp jo dviejų seserų 
ir brolio gyvenančių Philadel
phijoje. Jo seserys ir brolis 
patyrę kad jis atsirado gyvas, 
labai nudžiugo, 
jiems matyti jį 
sidalinti jam 
pinigus. Viena 
žali ja Norkienė 
Dickson St., a 
Varnienė, 1419 S. Philip et.

Apie šį įvykį plačiai rašė 
Philadelphijos Amerikbniški ir 
kitų miestų laikraščiai.

Petras Tamošaitis atvyko iš 
Lietuvos būdamas jaunas ber-

Juozas, mirė Gruo- 
Wilkes-Barre, Pa.

: Katrė, mirė Gruo- 
West Pittston, Pa. 

Juozas, mirė Gruod.
26, Pittston, Pa.

MIKUTAITIENĖ J., mirė 24 
Gruodžio, Wilkes-Barre, Pa.

BALKUNUKAS Ronaldas, 19 
mėnesių, mirė Gruodžio 21, 
Pittston, Pa.

ANDRIJAUSKIENĖ Veronika, 
mirė Gruodžio 11, Tamaqua, 
Pa. Amerikoje išgyveno 44 
metus.

ŠERKŠNAS Juozas, mirė Gr 
13, DuBois, Pa.

RUGIENIENĖ A. (žvingilai- 
tė), mirė Gruodžio m., Mon
treal, Kanadoje.

MIKALAJŪNAS Adomas, 62 
metų, mirė Gr. 8, Bronx, 
N. Y. — Kėdainių ap., Šilai
nė Ii ų par.

STABKEVIČIENĖ Anelė, 50 
m., mirė Lapkričio 21, Stam
ford, Conn.

STANIS Pranas, 6Q m., mirė 
Lapkričio 39, Riverton, Ill 
— Viešknių p., Purvanų k.

BALČIŪNIENĖ Rožė, 
tų, mirė Lapkr. 17, 
burgh, Pa.

.MORGAN Pranas, 50
mirė Lapk. 11, Kcenc

VIŠČIULIS Jurg;is; pusamžis 
mirė Sausio 1, Chicagoje. — 
Marijampolės ap., Sasnavos 
p., Karteliškių k. Ameriko
je išgyveno 50 metu.

STUPURAS Antanas, pusam
žis, mirė Gruodžio 28, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Papi 
les par., šimantaičių k. Ame 
rikoj išgyveno 30 metų.

BARTKUS Petras, pusamži^ 
mirė Gruodžio 27, Gary, Ind 
Panevėžio miesto. Ameriko
je išgyveno 34 metus.

SLA. 7-tas Apskritis nutarė 
rengti prakalbų maršrutą p. J. 
Tubelienei. Prakalbos bus su
rengtos : Pittstone, Edwards
ville, Kingston, Wilkes-Barre 
Nanticoke, Miners Mills, su 
pagalba vietinių SLA, kuopų. 
Prakalbos įvyks apie pabaigą 
Vasario mėnesio.

V.' A. Kersevičius.

1UBELIENĖS PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS

1 »■

ir atrado kad visi trys žuvo 
nuo staiga veikiančių nuodų. 
Policija darė tyrinėjimus per 
tris savaites ii- nesurado nuo
dų nuo kurių jie žuvo, nei kas 
juos nunuodijo.

J. Gudiškienė užlaikė valgo
mų daiktų krautuvę, abu su
nai, kurie buvo nevedę, jai gel
bėdavo dirbti.

Policijos-. Kapitonas Donald
son paskelbė spaudoje, po tri
jų savaičių tyrinėjimo, spėji
mą kad greičiausia motina nu
nuodijo abu šunus ir save, nes 
keturios dienos prieš jų mirtį 
Gudiškių šuo buvo nunuodytas. 
Policija . iškasė šunies kūną ir 

'pačia re^ slir i ocfirhą< ^at 
šuo žuvo nuo tokių pačių nuo-

DAINOS SUKAKTIS. Sau
sio 26 d., Baltimorės Lietuvių 
Dainos Draugija rengia puikų 
banketą paminėjimui savo de
šimties metų gyvavimo sukak- 
,ies. Banketas prasidės 6:3 
vakare, Lietuvių salėje. Bus 
iavėjantis dainų programas, o 
X) programo šokiai visą vaka
rą. Dainiečiai rengiasiv dide
lei pramogai, tikisi daug sve
čių. Narra.

139 Congress Avenue 
W ą I prbnrv Conn

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko’ liuoslaikio drau
gas; platiiikit ją tarp savų.

9 CHICAGO, III. — Operos 
cainininkė Ona Kaskas dal

iuos Civic Teatre Sausio 25, 
) Sausio 27, Kansas City, Mo.
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Jadvyga Tubeliene ir Jos Veikla Tautai
• I

VIENA IŠ ŽYMIAUSIŲ LIETUVOS MOTERŲ, 
1 DABAR LANKANTI AMERIKOS 

LIETUVIŲ KOLONIJAS

Amerikon atvyko viešnia p. 
Jadvyga Tubelienė su savo 
dukrele Maryte. Abi yra nau
jo Lietuvos pavergimo trem
tinės, radusios prieglaudą A- 
merikoje. Bet kai kurie laik
raščiai ima kibti į šią žymią 
musų tautos moteriškę vien 
del to kad ji yra žymaus Lie
tuvos vyro, ilgamečio vyriau-. 
sybės vadovo Juozo Tūbelio 
žmona, dabar našlė. Dar ne 
taip senai keli Amerikos laik
raščiai mėgdavo pajuokauti 
kad, girdi, Lietuvą valdo dvi 
seserys Smetonienė ir Tubelie
nė. Mėginta nors tiek įgelti 
ir pajuokauti žymiausi Lietu
vos krašto gyvenimo vairuo
tojai.

Kai opozicinių srovių veikė
jai spaudoje ir viešose kalbo
se paminėdavo, anot jų, geruo
sius reiškinius ir žygius Lie
tuvos valstybės gyvenime, jie 
tik bendrai sakydavo: tas ir 
tas padaryta ar daroma musų 
Tėvynės naudai. Bet, gink 
Dieve, nedrysdavo pripažinti 
kad tai yra tautininkų vyriau
sybės nuopelnai. Juk ta vy
riausybė turėjo sumanyti tuos 
žygius, parūpinti lėšų ir išdir
bti planą jiems vykdyti ir vis
ką sklandžiai pravesti visose 
srityse, k. a.: švietimas, žemės 
ūkis, iždo sudarymas ir jo pa
skirstymas, krašto apsaugos 
stiprinimas, visuomenės saugo
jimas nuo piktadorių ir kraš
to išdavikų, teismo įstaigų to
bulinimas, prekyba, pramonė ir 
santikiai su kitomis valstybė
mis. Juk tai buvo milžiniški 
sumanymai, darbai ir sieki
mai. Tie darbai sudarė gražią 

Tietuvos pažangą, kuria gėrė
josi ir Amerikos Lietuviai ir 
svetimi kraštai. Taigi, minė
ti musų kritikai gerųjų darbų 
ir nuopelnų nepripažindavo 
tautininkų vyriausybei. Bet, 
kai mėgindavo kritikuoti, gy
vendami už 6,000 mylių tai 
prikišdavo “dvi valdančias se
seris”. Tai ir visa kritika.

Pagaliau, bena labiausia pa
garsėjus Lietuvos moteris Jad
vyga Tubelienė yra čia pat, 
Amerikoje. Ją lanko Ameri
konų laikraščių atstovai, kurie 
kvočia įvairiausiais politiniais 
ir gudriais diplomatiniais klau- 
smais. Organizacijos kviečia ją 
kalbėti įvairiais klausimais, 
klausytojų minios klausosi jos 
kalbų su dideliu susikaupimu 
ir smalsumu, neišskiriant nei 
komunistų. Plačioji Lietuvių 
visuomenė ir visos srovės be 
išimties domisi šia nepaprasta 
asmenybe, jos kalbomis ir nau
jienomis apie nepriklausomą 
Lietuvą ir dabartinį terorą vi
sose srityse. Visiems rupi sa
vo akimis pamatyti įžymią vie
šnią ir išgirsti turiningų jos 
pranešimų. Tat susipažinki
me su ja ir jos veikla.

ŽYMI DARBUOTOJA LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS KŪRIMO DIE

NOSE

pasirašytą sutikimą, ku- 
saugiai paslėptas jos bate- 
aule, nepateko į Vokiečių

Lietuvos Taryba iš- 
į Šveicariją (į Ber-

Kauno varguomenės 
šelpti, šis komitetas

mitetą
vaikams
kas pavasarį rengdavo viešas 
rinkliavas ir bazarus ir ištisus 
mėnesius šelpė beturčių vai
kus, o taip pat teikė jiems sti
pendijas mokslui eiti.

skelbti vi- 
įvairias te- 
ir didžiuo- 
daugiausia 
melagingas 
žinias apie 

šio Biu-

cho 
ris, 
lio 
rankas.

Po to 
siuntė ją 
ną) vadovauti Lietuvos pro
pagandai per įsteigtą Lietuvių 
Informacijos Biurą, kuris bu
vo išlaikomas iš Amerikos Lie
tuvių aukų. Biurui teko žinias 
apie Lietuvą ir tautos pastan
gas atgauti laisvę 
sam pasauliui per 
legrafo agentūras 
sius laikraščius ir 
teko kovoti prieš 
Lenkų skleidžiamas
Lietuvą ir Lietuvius.
ro veikla buvo sėkminga ir la
bai reikšminga. Biuro vedėja 
buvo p-lė Jadvyga, o sekreto
rius šveicaras Prof. J. Eretas. 
Kai pirmutinis Lietuvos atsto
vas Šveicarijoje Daumantas 
buvo išvykęs kelis mėnesius, 
ši pati Lietuvaitė ėjo jo par
eigas, tuo budu tapdama ir. di
plomatė.

Taikos derybų metu ji buvo 
pasiųsta į Paryžių informaci
jų biurui vesti prie Lietuvos 
Delegacijos, 
dradarbiauti 
atstovais B. 
J. Dobužiu,
Norum-Naruševičium

Po sėkmingo veikimo užsie
niuose p-lė Jadvyga gryžo į 
Nepriklausomą Lietuvą ir ku
rį laiką 1920 m. buvo Užsienių 
Reikalų Ministerijos informa
cijų ’departamento direktorė.

VILNIAUS VADAVIMO 
DARBE

Vilniaus reikalai Tubelienėš 
širdžiai buvo visada artimi, ši 
nenuilstanti veikėja kasmet 
Spalų 9 dieną globodavo Vil
niaus Vadavirrfo Sąjungos ren
giamą rinkliavą Vilniaus rei
kalams. ši rinkliavo būdavo 
didžiausia Lietuvoje ir suteik
davo daug lėšų Vilniaus vada
vimo reikalams. Vilniui gry- 
žys prie Lietuvos, Tubelienė 
išrinkta Vilniaus Kraštui šel
pti Draugijos garbės pirminin
kė. Būdama šios draugijos ir 
kitų labdaros organizacijų gar
bės pirmininkė, ji nebūdavo 
globėja vien iš vardo, bet uo
liai dalyvaudavo komitetų 
sėdžiuose ir darbuose.

Tubelienė buvo įsteigus 
terims ir vaikams globoti
rių prie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir laikydavo ryšius 
su užsienių labdaros organiza
cijomis, Amerikos ir tarptau
tinio 
trais. 
gatė 
joje
spręsti. Už energingą ilgame
tę jos veiklą ir už didelius nuo
pelnus labdaros ir socialinėje 
srityje Tarptautinė Vaikų Glo
bos Sąjunga Šveicarijoje išrin
ko J. 
globos

Štai 
paliko
Lietuvės energija ir veikla ne
priklausomoje Lietuvoje. Da
bar gi atvyko pas mus bolše- 
Jjku__0kupąęjjAS_,,lj£mAįlię—jr.

po-

mo- 
sky-

Čia jai teko ben- 
su Amerikiečių 

K. Balučiu, Kun. 
J. žilium, Inž. T. 

ir kt.

Jadvyga Tubelienė Lietuvo
je buvo laikraštininke, labda
rė, diplomatė ir žymi visuome
nės veikėja. Ji visur pasižy
mėjo nepaprastu sumanumu ir 
energingumu.

Dar neištekėjus, ji jau dir- 
vo Lietuvių tautos gerovei. 
Vartoja taisyklingą gražią Lie
tuvių kalbą. Jos tėvų ūkyje 
vasaros atostogas dažnai leis
davo rašomosios Lietuvių kal
bos tėvas Prof. J. Jablonskis 
su šeima.

Panelė Jadvyga 1909 metais

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
paklausimus, visada įdė- 

už 3c pašto ženklelį atsa- 
Tas būtina.

Jadvyga Tubelienė

baigė vidurinę mokyklą Vilniu
je ir 1917 metais Petrapilio 
universiteto istorijos ir filoso
fijos fakultetą. Besimokyda
ma universitete, ji buvo Vil
niaus Lietuvių spaudos bendra
darbė. Pasižymėjus savo ga
bumais moksle, ji buvo pakvie
sta pasilikti ii’ ruoštis profeso
rės darbui. Bet p-lė Jadvyga 
su keliais kitais Lietuviais per 
Švediją gryžo į Lietuvą. Lei
dimą jai gryžti į Vokiečių už
imtą Lietuvą parūpino Dr. J. 
Basanavičius ir A. Smetona. 
Tėvynėn gryžus ji rado sun
kią Vokiečių okupaciją, didžia
jam karui dar tebesiaučiant.

1917 metais Lietuvos Tary
ba pasiuntė p-lę Jadvygą į 
Berliną redaguoti savaitraštį 
Vokiečių kalba, “Das Neue Li- 
tauen” (Naujoji Lietuva), Lie
tuvių reikalams ginti prieš 
okupantus. Kariškos Vokiečių 
okupacijos letena Lietuvai tuo
met buvo labai sunki, ir atsa
kingi Lietuvos žmonės mėgino 
nuo Vokiškojo žiaurumo gintis 
pačiame Berline, tuo budu len
gviau prieinant prie Vokietijos 
vyriausybės.

Energinga musų Lietuvaitė 
tuo laikraščiu turėjo paleng
vinti šį musų tautos uždavinį.

Į karo pabaigą Vokiečių val
dymas Lietuvoje pasidarė ypa
tingai sunkus, ir cenzūra nelei
do plačiau ginti Lietuvių rei
kalus per Lietuvos Tarybos 
leidžiamą laikraštį, šis savait
raštis teko uždaryti, bet p-lė 
Jadvyga parašė socialdemorka- 
tų laikraščiui Vorwaertz ilgą 
straipsnį apie nepakenčiamą 
Lietuvos liaudies būklę Vokie
čių okupacijos metu.

P-lė Jadvyga keliais atvejais 
nuvežė tautos laisvės reikalais 
besirūpinančios Lietuvos Tary
bos raštus centrinei Vokieti
jos vyriausybei, kuri buvo la
bai sunku pasiekti del okupa
cijos sąlygų. Tokie žygiai la
bai pavojingi karo metu. Lie
tuvių tautos veikėjai Vilniuje 
buvo susirūpinę kad Lietuva 
neliktų įjungta į Vokietijos 
valstybę, nes Vokiečiai rengėsi 
vieną kaizerio sūnų skirti Lie
tuvos karalium ir tuo budu 
Lietuvą visai sujungti su Vo
kietija. Tokis žygis butų il
gam laikui, o gal ir amžinai su- 
kliudęs Lietuvai likti nepri
klausoma valstybe.

Pastojant kelią tokiam pla
nui, Lietuvos veikėjų grupė 
buvo pakvietus tapti Lietuvos 
karalium kataliką kunigaikštį 
Urachą. P-lė Jadvyga, gryž- 
tanti iš Berlino į Vilnių, buvo 
įgaliota slaptai parvežti Ura-

LIETUVOS LABDARINGŲ 
ORGANIZACIJŲ VADAS

Ši įžymi Lietuvos propagan
dos reikalų vadovė 1919 m. iš
tekėjo už tuometinio žemės 
ūkio ministro, agronomo Juozo 
Tūbelio ir, pasitraukus iš poli
tinės veiklos,, pasiąukojn-sau&ūk. 
liniam ir labdarybė s i 
trokšdama palengvint karo nu
šiauštos varguomenės ir naš
laičių būklę. Kai 1929-1938 m. 
laikotarpyje Ministras Pirmi
ninkas ir Finansų Ministras 
Juozas Tūbelis vedė ir kūrė 
ekonominį Lietuvos gyvenimą 
ir plėtė gaminių išvežimą į 
konkurencijos pilną užsienio 
rinką, Jadvyga Tubelienė rū
pinosi naikinti Lietuviškoje 
troboje nešvarumą, nesveika- 
tingumą ir skurdą. -

J. Tubelienė nuo 1928 metų 
buvo Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globoti Organizacijų 
Sąjungos pirmininkė, 
ganizacijon priklausė: 
vos Raudonojo 
gija, Lietuvos 
Moterų Globos 
no Lašo Dr-ja, 
Dr-ja ir eilė kitų labdarybės 
organizacijų. šios sąjungos 
pastangomis Lietuvoje pradė
ta steigti sveikatos centrų tin
klai po visą kraštą ir ypač kai
muose: varguomenei teikta ne
mokama akušerinė pagalba, jų 
šeimos' buvo lankomos namuo
se, visokiaribpai kelta šeimos 
sveikatingumas ir teikta glo
ba motinoms ir vaikams. Del 
to žymiai sumažėjo kūdikių 
mirtingumas Lietuvoje.

Per paskutinius keleris me
tus buvo iškilmingai švenčia
ma motinos ir šeimos savaitės; 
motinoms išauginusioms dau
giau kaip 10 sveikų ir dorų 
vaikų buvo duodama piniginės 
dovanos. Tokių šeimų Lietu
voje buvo apie 800. Tas rodo 
Lietuvių tautos gaivumą, ku
ris užsieniuose sukėlė pagar
bos Lietuvos motinoms.

Be to, J. Tubelienė buvo gar
bės pirmininkė įvairių komite
tų šelpti nukentėjusiems nuo 
nederliaus, ir tt. Būdama vi
suomenės gyvenimo viršūnėse, 
J. Tubelienė nuoširdžiai užjau
tė Lietuvos vargšą-skurdžių ir 
tiesė jam broliškos pagalbos 
ranką, tuo tarpu kai jos vyras 
politiniu vairu kūrė geresnes 
sąlygas ūkininko, darbininko, 
verslininko ir šiaip viso kraš
to būklei. Ji suorganizavo ko-

jos pranešimus. Ji yra paty
rus atkakli kovotoja del tau
tos laisvės, gabi įr įdomi kal
bėtoja, nenuilstanti veikėja 
tautininke ir Lietuviškos ener
gijos įkvėpėja. Ji padės tau
tinei visuomenei susigrąžinti 
paklydusius Lietuvos 
kurie nesąmoningai 
džiaugiasi Rusiška ir 
stiška verguve. Ji 
tautiškai nusiteikusiai 
menei išsijudinti į gyvą tauti
nį ir labdarišką kelią ir sutel
kti bendram darbui visas sro
ves kurids^siekia Lietuvos Ne
priklausomybės.

Visos Lietuvių kolonijos tu- 
progą ją matyti ir išgirsti 
pranešimus.

Petras Jurgėla.

Raudonojo Kryžiaus cen- 
Ji buvo Lietuvos dele- 

Tautų Sąjungos komisi- 
socialiniams reikalams

Tubelienę šios sąjungos 
komiteto nare.
kokius gyvus pėdsakus 
šios veiklios ir didžios
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darbui,' ifaslė Jadvyga • Tubelienė. Ji 
su savo dukrele patyrė daug 
vargo, skurdo ir matė daugelio 
kitų tremtinių vargą, kenčiant 
alkį, šaltį ir karo baisumus 
Vokietijoje. Ji yra nors tiek 
laiminga kad jai su dukra pą- 
vyko iš liepsnojančios Europos 
atvykti į Ameriką.

Bet J. Tubelienė nėra 
myla: pasiekus saugią 
Amerikos Lietuvoje,

Sugryžo į Ameriką MILŽINIŠKI STU
DENTŲ SKAIČIAI

rėš 
jos

sūnūs, 
šiądien 

komuni- 
pagelbės 

visuo-

SUVALGĖ SAVO 
VYRO PELENUS

Pasaulyje tarp mažiau civi
lizuotų žmonių buvo ir tebėra 
visokių keistų ir prietaringų 
papročių sąryšyje su mirusiais 
ir jų likusiais vyrais arba naš
lėmis. Turkijoje, kur tokių 
įvykių pasikartoja daug, val
džia ėmėsi tuos prietarus nai
kinti. Tačiau tebėra įvykių kur 
žmona, mirus jos vyrui,, nori 
susivienyti su juo mirtyje.

Nepersenai Turkijoje buvo 
toks įvykis. Tula 45 metų am
žiaus našlė, po jos vyro laido
tuvių kreipėsi į valdžią reika
laudama pavelijimo jai suval
gyti jos. vyro lavono pelenus. 
Sako, jie abu tikėjo kad miru
sio žmogaus siela pereina į ki
tą kūną, ir buvo sutarę, kuris 
liks1 gyvas, tas suvalgys miru
siojo pelenus atlikimui tokių 
“susivienijimo'’

Valdžia ilgai tyrinėjo ar ta 
našlė teisybę pasakoja, -ir 
po ištyrimo kad jų abiejų 
vo toks įsitikinimas, leido 
paimti vyro pelenus.

Kaip ta moteris atliko pele
nų suvalgymą, ar tiesiog juos 
■rijc, ■ ar sumaišius? nsi. 
jos artimiausi tarnai negavo 
pamatyti.

Indijoje yra dar ir dabar pa- 
protis, jei vyras miršta, likus 
jo našlė šoka į tą pačią ugnį 
kurioje jos vyro lavonas sude
ginamas. Nekurie seni 
vių padavimai sako kad 
tuviai kitados tą darę.

Axel Andersoii, five, an American 
boy who was stranded in Norway 
when the Axis took Over, arrives in 
New York from Lisbon. The label 
around his neck shows he had to go 
via Berlin.

Šis Amerikoj gimęs veikas^ 
užkliuvęs Norvegijoj kai Vo-' 
kiečiai ją užėmė, šiomis dieno
mis per Vokietiją ir Pbrtguali- 
ją parkeliavo į Ameriką.

Suvienytose Valstijose kole
gijas šią žiemą lanko rekordi
niai didelis skaičius studentų. 
Žinios iš 652 šios šalies kolegi
jų ir universitetų parodo kad 
įstojusiu pilnalaikių studentų 
yra 883,600, o su laikinais ir 
vasariniais tas ^mokslo įstaigas 
lanko net 1,347,146.

Paskiras didžiausį skaičių 
studentų turintis: universite
tas yra Kalifornijos, kur įsi
rašę pilnų studentų

. Minnesota univ.
Columbia I ,
Illinois i 
Ohio State 
Michigan

• Wisconsin "
Texas
University of

Washington (Seattle)
Kituose studentų 

eina žemiau 10,000.

16,946.
15,167
14,384 
13,551 
12,980" 
11,9521 
11,497 
10,091

10.014 
skąičiai
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ceremonijų.

tik 
bu- 
jai

Lietu- 
ir Lie-

X.

Šion or- 
Lietu- 

Kryžiaus Drau- 
Ligonių Kasos, 
Komitetas, Pie- 
Lietuvos Vaiko

sava- 
vietą 

ji nebe
sirūpina vien savim, nerimsta
ir trokšta parūpinti brolišką 
pagalbą nelaimingiems Lietu
vai nusipelnžusiems Lietuviams 
ii’ jų vaikučiams svetimoje ka
riaujančioje žemėje. Ji yra 
Lietuvos tragedijos liudytoja. 
Matė bolševikiškos Rusijos 
klastas ir pinkles Pabaltijo val
stybėms, judošišką įsibriovimą 
į Lietuvą, Lietuvybės smaugi
mą, musų patriotų naikinimą. 
Matė savo tautiečių vargą, li
gas ir sielvartą koncentracijos 
stovyklose. Plačiai kalbėjosi 
su vėliausia pasišalinusiais iš 
Lietuvos bolševizmo tremti
niais, iš kurių patyrė liūdnas 
naujienas apie naują Lietuvių 
tautos verguvę. Ji atsivežė 
daugybę tokių skaudžių žinių 
iš Tėvynės.

Del to 
Sąjunga 
prakalbų 
išugdyti
dą ir pirmoje eilėje pašalpos 
keliu sumažinti bolševikų Ura
nijos tremtinių alkį 
Tai didelis, kilnus ir 
kas žygis.

Amerikos Lietuvių
nei vėl pasikartoja šventa Lie
tuvio pareiga: šelpti badaujan
čius brolius ir rengtis bendrai 
tautos kovai del išsivadavimo 
iš žiaurios verguvės, kokios 
Lietuviai dar nėra patyrę. Tas 
savo pareigas galėsime geriau 
suprasti ii’ visą dabartinę Lie
tuvos būklę aiškiau patirti iš
girdę šios didžios musų veikė-

1941 BUS DIDELIS 
METAS, SAKO

1941Apskaičiuojama kad 
metai bus labai dideli metai — 
visos šalies ineigos pasieksian
čios $85,000,000,000. 1929 me
tais ineigos buvo $82,064,000,- 
000. 1937 metais ineigos bu
vo $71,783,000,000, ir tai jau
tėsi žymus pagerėjimas.

1940 metų ineigos buvo su
moje $74,519,000,000.

Štai dar pluoštas naujų skai
tytojų užsirašiusių Dirvą, ku
rie stojo į tūkstantines pirmes
nių skaitytojų eiles:
Antanas Urbonas, Cleveland. 
K. Stankus, Cleveland.
Ben. Bindokas, Cleveland. 
Anna Jacas, Cleveland. 
John Ruškis, Cleveland.
A. Botyrienė, Cleveland.
Jonas Buchis, Elizabeth, N. J. 
Petras Žilinskas, Los Angeles,

Cal.
Paul Daraszkiewicz, Herrin, Ill. 
Veronika Martinkienė, Chica

go, Ill.1 (užraše John Rim
kus, iš ten pat.)

Peter Tamulavage, New Ha
ven, Conn.

Anna Shimkus, Akron, Ohio.
Jonas Janikunas, Waterbury,

Conn, (per J. Žemantauską) 
Uršulė ' Kairaitis, Waterbury,

Conn, (per J. žemantauską)
YiUCaS

burgh, Pa. (per J. ŠaulįŲ 
Stanley Zakar, Dayton. Ohio. 
Kazys Žostautas, Albany, N.Y. 
Mrs. Joe Bartkus, Harrisburg,

Ill. (per Oną Lutwinskiene) 
J. Izdanas, Westville, Ill. 
Mary Powell, . Duquesne, Pa.

(užrašė Ant. Medelis, Mon
roe, Mich.)

Jos. Glinskis, Chicago, Ill.
Wm. Waiches, Chicago, Ill. 
Fr. Lazauski, Hudson, Mass.
V. Semenavičius, Gardner,

Mass.
Mrs. Tom

re, Ohio.
Hartville,

Jur. Povilaitis, Frackville, Pa. 
užrašė Ant. Vilimaitis, Day
ton, O.)

Marie Milaskavitz, Dayton, O. 
(užrašė Petras Venys, iš ten, 
pat.)

John Voizgan, Buffalo, N. Y.
Mike Vaina, Buffalo, N. Y.
Jonas žaleskis, Hammond, Ind.

(užrašė Birutė Preidis, Cal
umet City, III.)

H. Burihskis, Elizabeth, N. J. 
P. Tarčiauskas, Elizabeth, N. J. 
El. Misevičius, So. Bend, Ind. 
Adam Padalančis, Gardner, 

Mass.
Joseph Jaunis, Boston, Mass, i 
R. Staneslow, Newburgh, N.Y.J 
Steponas Miežis, Tucson, Ariz: 
John Šeškevičius, Dayton, 0. 
Mrs. B. Schultz, New Britain,

Conn, (per J. Tareilą).
Veronika Lakarosky, Barbery

ton, Ohio. \
A. žvirblis, Chicago, Ill.
Mary Julius, Chicago, Ill.
Frank Yankauskas, Mechanics

ville, N. Y. i3(.
Baltrus Yankauskas, M$icha- 

nicsville, N. Y. .uii
Paul Vasalonus, Manchester, 

Conn.
Joseph Ellis, Torrington, Conn.
J. Kupris, Montreal, Canada.
Albina Smigelskienė, Detroit, 

Mich, (užrašė J. Mikalausr
1 i’.as, r
Peter Staniulis, Windsor, Ont. 

Canada.
Juozas Poshkus, Shamokin, Pa.

(per K. Bagdoną.)
Lithuar an Club, Shamokin, 

Pa. (per K. Bagdoną).
(Bus daugiau)

KAS DAUGIAU?

Prenumeratas siųskit:

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Ambrose, Mogado- 
(užrašė F. Ridikas, 
O.)

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

Am. Liet. Tautininkų 
rengia J. Tubelienei 
maršrutą su tikslu 

Lietuvių Tautos Fon-

ir šaltį, 
patriotiš-

visuome-

PLIENO INDUSTRIJA šio- 
šalyje nuo 1929 metų pra- 

moderni-
j e
leido $1,500,000,000
zavimui ir naujiems įtaisy
mams savo išdirbystėse.

1941 KALENDORIAI 1941* * ¥
Kurie greituoju atnaujins savo Dirvos prenumera

tą, tie dar gaus 1941 metų sieninį Kalendorių! 
¥ ¥ ¥

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

KALENDORIAI 
ir Povas
Ežeras

Šie sieniniai kalendoriai po perkant daugiau negu vieną
reikia pridėti po 5c pašto kaštų persiuntimui iki jūsų

LIETUVIŠKI 
_____ Vaikučiai 
_____ Kalnai ir
_____ Miestelis tarp kalnų 
_____ Gulbės Prude 
_____ Amerikos Vėliava (naujas) 
_____ USA. Kongreso Namas 
_____ Lietuvos Vėliava (naujas) 
_____ Ežeras 
_____ Panelė, 
_____ Darius 
_____ Vytauto

ir Beržai
Šuo ir Arklys 
ir Girėnas

Prisieka

(Už kalendorius galima

--Mergaitę
_ Gražu aė
_ Gražuolė
-.Gražuolė

su Lėle 
Supasi 
su Šuniu 
su Arkliu

KALENDORIAIRELIGIŠKI
__ Kristus prie Durų
__ Išėjimas iš Grabo
__ Kristus Alyvų Darže
__ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus
__ Dabartinis
__ Šv. Šeima

siųsti ir pašto

DIRVA
6820 Superior Avenue

Popiežius 
ir Angelai

ženklais.)

Cleveland, Ohio

PRANEŠKIT įj 
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai:

DIRVA
6820 Superior Avenue j

Cleveland, Ohio į

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

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.



Dienos Klausiniais
RomanasHedaktonus-

Iš Sakalo k
Ona Pucetaitė.

(Tęsinys išGRYŽTANT PRIE SAVĘS
IŠ MANO GYVENIMO KALIFORNIJOJE

KALĖJIMUOSE
£ndi

mi

mies

mų

uzsi

BOMBOS ANT LIE 
TUVOS PASIUNTI
NYBĖS LONDONE

Svajos išsiblaškę kaip drau 
gal namiė, o gal pas kitas. .

suzi-
čia

Aš paėjau kiek 
sugulę landynėj 
savo balsais bet

VALEI
Aš esu

In Da

Jiegų 
vieno 
kitų, 
visas 
žalia

teigta
6 dier' 
era /

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius)

pabaigoje, Anglijoje

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

©SUV. VALSTIJOS palaiko apie 6000 oro 
tyrinėjimo stotis, kurių išlaikymas metams at
sieina apie $5,000,000.

SĖDI
VIENAS IŠ 1969

mažas Kalifornijos mieste
Turi 750 žmo

Tik griežta disciplirfa, diktatoriška ranka tegalės 
toje perdaug demokratiškoje ir perdaug 

pastatyti

mažo kambarėlio. Man rei 
kiek aš turėjau kaip aš bu

nČVa rodo noro tartis su aliaWtais ir Amerika....
Žinoma. Stalinui labai patiktų jeigu Amerika rastų 

galimybes išgelbėti Rusiją nuo to kabančio kardo, Vo
kiečių, kurie neduoda Maskvos carams ramiai miegoti. 
Tačiau, kai esant jų spąstuose negali kitokios išeities 
rasti, tik ir laižosi Hitleriui, rodyt ami visokį prielan
kumą ir net pagalbą teikia!

Veidmainius ir bailius galima pažinti iš tokio jų 
elgimosi.

Š taip toli buvau nubėgus nuo savęs.... Pa
žiurėjus į savo pernai imtą atvaizdą sakiau:

i. .. .” Jau aš nevadinau save Aš. .. . Juk 
veido rodos dar ta pati, bet

2 Laiko nėra. Dienos 
Man paleistai pasaulyje per-

kiek 
Tada 

Aštrus 
Aš žino- 

imnazistai Įau
gai ateis kiek 

akys sužibės, veidai paraus ir 
. .. . Aš žinojau kad ir Jis. . .

as nesi
kalbėjo, 

kalinius, 
Bet to- 
is moka 

kapitalistinę” sistemą

OOVIETŲ kruvini carai vėl gavo vieną “užganapada- 
rymą” iš savo kamaroto Hitlerio, šis despotas su

tiko užtvirtinti sienas tarp Vokietijos ir Rusijos, kad 
Maskvos carai žinotų “kur stovi”.

•*; Toks Hitlerio pasielgimas dar labiau patenkina so
vietų valdovus, ir patvirtina kad ir netikrą draugišku- 

1 mą, kuriu Maskvai labiausia reikia.
( Sovietu ir Vokiečių delegatai laikė tarybas Rygoje 

ir Kaune, ir užbaigė sutarimą galutinad iškraustyti vi
ešus Vokiečius iš Lietuvos. Tie Vokiečiai be abejo neda
vė Maskvai ramybės, kuomet Stalinas ir jo klapčiukai 
nežinoio ką Hitleris darys, siųsdamas dideles savo armi
jas į Balkanus ir visai apsupdamas Rusiją.

Už Hitlerio “gerą”, Stalinas sutiko atsilyginti savo 
“geru”: duos Vokietijai maisto, kiek galės nuo savo pi
liečių atplėšti, ypač grudus, taipgi teiks žaliavas ir alie

jaus produktus.

pREZIDENTO rinkimų laiku, politiškais sumetimais, 
* Amerikos politikos vadai ir spaudos dalis darė di- 
'’Aausį spaudimą sulaikyti Prezidento Roosevelto pate
kimą Į prezidentus. Balsuotojai, visuomenė buvo gąs
dinama net diktatūra ir diktatorium jeigu Roosevelt 
liktų prezidentu trečiam terminui.

Dabar gi, tie patys laikraščiai jau pritaria ir mie
lai sutiktų jeigu Amerikoje butų Įvedama tam tikros 
diktatoriškos formos. Kaip Amerika ruošiasi apsigy
nimui, ir kaip tie dalykai vystosi, išrodo kad be griežtos 
tvarkos ir stiprios rankos nebus galima toli nueiti.

Nors pačių turtai pavojuje, jeigu Amerika žlugtų, 
kapitalistai dėjo visas pastangas valdžiai trukdyti; da
bar taip pat surūpinti savo pelnais, ne šalies ateitimi. 
Tarp vienų ir kitų šalies elementų nėra suderinto veiki
mo. r~" 
Amerikoje 
asmeniškas laisves branginančioje šalyje — 
šalį ant stiprių pasiruošimo ir apsigynimo kojų

Amerikai gali prireikti lošti rolė ne tik Anglijos ar 
savęs gelbėtojos nuo nazizmo, bet taip pat ir nuo komu
nizmo. Komunizmas pavojingas visam pasauliui, ir jis 
pavojingas Amerikai. Sovietų šnipai ir propagandos 
pinigai pasiruošę į didelį darbą kitose šalyse panašiu 
budu kaip daryta Lietuvoje. Papirkimais, suvylimais 
vidujinių išdavikų daug laimima, ir paskui jau buna 
sunku jų nusikratyti. Taip Maskvos komunistai svajo
ja apie Vokietiją, panašiai tiki pasiglemžti Prancūziją.

Amerika turi būti tiek galinga kad butų nuolatinis 
grąsinimas diktatoriams nesiekti'savo kruvinais nagais 
už savo ribų.

AMERIKOS Lietuviai sukū
rė kelis fondus Lietuvai gelbė
ti. Bet svarbiausias fondas 
dabar butų, kaip Naujienos ge
rai pastebi, tas kuris suteiktų 
progos visiems Lietuviškiems 
penktakojams keliauti į tą “ro
jų” Lietuvoje, kuriuo jie kas
dien gėrisi. Nuo pakvaišimo 
kito budo juos išgelbėti nėra.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM 
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

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

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio*

Reikalaukit “Dirvoje” ,

©NIEKAS dar neišgalvojo parduoti skus, 
tas bulves, nors visokias kitokias daržoves ii 
vaisius parduoda visokiausiose apdirbtose for 
mose.

aš taip kitokia 
širdis šiame dideliame gyvenimo mieste pasken 
dus-paklydus...
gai po gegužinės
Rodos kad galėčiau aš sugaubti jas, širdžiai taip 
butų gera, malonu. Taiu daug, taip daug galė
čiau tau, drauge, pasakyti. Juk aš jau ne mer
gaitė. Jau daug mačius ir pergyvenus. Tau-, 
drauge, gal ir bučiau kiek įdomi, jei aš bučiau 
Aš.... jei aš sugryžčiau prie savęs....

Kaip čia sugryši prie savęs šiame audrin
game miesto sūkuryje 
ir vakarai užimti, 
daug vietos.... '

Man reikia tik 
kia tik tiek vietos 
vau Aš... .

LONDONAS. — Sausio 11, 
6 vai. vakare, Lietuvos Atsto
vybė Londone turėjo keletą la
bai nejaukių valandų. Prane
šimas sako: “Musų gatvė bu
vo nusėta šimtais sprogstamų 
padegamų bombų, kurių dvi 
krito ant musų namo, bet lai
ku užgesintos. Aštuonios mu
sų darželyje, viena jų nespro- 
gus. Musų kaimyniniai namai 
sudegė, kiti artimi gaisrai už
gesinti. Lietuvos Pasiuntmy- 
bė nuostolių neturi. Ministras 
Balutis ir kiti Pasiuntinybės 
nariai išliko sveiki.”

Iš Suv.'Valstijų apie 130 
lijonų gyventojų, vienas 
muo iš kožnų 1969 randasi 
Įėjime.

Iš Statistikų biuro paskelb
tų žinių pasirodo kad 108 ka
lėjimuose randasi uždaryta il
giems ir trumpesniems termi
nams apie 66,000 asmenų.

Socialistų kovotojas Eugene 
V. Debs kitados yra pasakęs: 
“Iki nors vienas žmogus rasis 
uždarytas kalėjime, 
jausiu laisvas”. Jis 
be abejo, už politinius 
ne už kriminalistus, 
kie geraširdžiai kaip 
kaltint 
už tai kad kriminalistai plati 
naši. Gal ir Debs tikėjo, je 
pasaulyje butų įvykdytas so 
cializmo rojus, visi žmonės pa 
sidarytų dorais, užžydėtų mei 
le, lygybė ir brolybė, ir pasku 
tinis kalinys išeiti} į laisvę. ..

WAS ARID 16-tai — Lietuvos Nepriklausomybes 23 me- 
v tų sukaktuvėms artėjant, — plačios Amerikos Lie

tuvių kolonijose privalo įvykti paminėjimai. Nekuriu 
kolonijų veikėjai lyg susimaišę,, nežino ar rengti pami
nėjimą ar ne. Kitos kolonijos rengiasi visu smarkumu.

Tačiau rengimo komitetams patartina vengti dary
ti kokias nors i žėlabas”, lyg “šermenis” Lietuvos. Jei
gu taip darysit, tai visai rersngkit paminėjimo, nes tas 
reikštų jūsų pripažinimą kad Lietuva žuvus, dingus am
žinai, ir daugiau nereikalinga.... Tai keistas ir paikas 
Nepriklausomybės minėjimas. Atminkit kad tai bus 
Lietuvos Neprilkausomybės 23-jų metų sukaktuvių mi
nėjimas, ir jis turi būti atliktas prideramai.

Mes minėsim Nepriklausomybę kuri buvo paskelbta 
Vasario 16-tą dieną, 1918 metais, Vilniuje, o ne laikiną 
maskolių okupaciją.

Mes norim žadinti Lietuvio patrioto jausmus ruoš
tis Lietuvos laisvės išvadavimui, ne apraudoti ją kaipo 
“dingusią”.

Musų’dvasia ir upas privalo tą dieną Ėuti keliamas 
aukštai, ir pasiryžimas Lietuvos nepriklausomybę at- 
steigti užžiebiamas iki karščiausio laipsnio.

Taip tautų vadai kovoja už savo tėvynės laisvę, o 
ne “žėlabas” ar gedulas atvaizduodami.

BUTŲ DAUG GERIAU
Butų daug geriau 
Jei žmogus tikriau — 
Žmogui širdingiau — 
Išreikštų jausmą maloniau.
Būtų daug geriau, 
Jei širdyje savo 
Meilę jautrią turėtum, 
Blogą mintį greit pergalėtum.
Butų dau^ geriau
Jei rūpesčius jų pažintum, 
Paguostum, nors žodžiu ramintum, 
Savo ranka apkabintum. (
Butų daug geriau 
Jei prietelius pažintum,

VALENTINA ėjo e 
Jakuose. Soduose bei din 

giai linko nuo grūdo, mi 
V kilo balzgani, tiesus aki 
4 lės buvo pilnos sėklų. 
Y. na kitai iš liepyno į lie] 
t saties krūmuose nutilo 
v lizdų jau skrido jauni 
T kriaušėj ant šakos ir, 1 
ylius, laukė motinos su 

, įskabrinėjo žolę, o erių]
v rmuštis. Iš avilių lėkė :

Blausias viršūnes. Pien 
fetus ir rinko laukinį m 
/rytoj vartuose sužvilgę 
1 moterys. Dirvose guls 

A T pėdas prie pėdo, išsitie 
k nusigandus putpelė su 
f nukirstu plotu, 
r Vasara brendo lai 
T nūn pilnėjo ir nešė sav 

visus atsisėdo ant griov 
f žoles ir glostė pukuotu: 
llo išlindo varlė ir ją 
J geltonam graižinėly. :
f lepusių žiogų, žydra ]
g gos ir suglaudė sparnu
r są dieną, aplakstė daug

% kė ilgos tamsybės. V;
Jr vienas vabzdys ore, i
i žino savo kelią. Jie s

takais, be rūpesčio ir 
Ty kryžkelėje. Skaidrus ja

nežinojo, kur dii 
V kiančio veršelio tėviškė
£ turėtų daryti. Taip, ji
t vaikiški ir aiškiai pei

nameliai. Ji galėtų vė 
» nojus ir su nuometu ž<
& kad nėra juose džiau

žodžio tesėjimas ir p 
k - ©nė niauktis. Iš tiki 

nėra supratęs, kad 
S- -p jei ji išeis ten, kur 1 

di jai Modesto draugys 
00 t gį galėtų gyventi pūsis 
p, pfip vakaro prieblandoje, 
;ą nelegModestas neša virš 
les ginkiuolankumu: yiršenj 
kali sulbininkams, viršenybę 
1,000 daięaip į jaunesnę sese 

r iiprotės ir bus gera 
Pittsbd* bus nedėkinga ne 

streikas ^uriems bus sunku. 
Ųirbystėf^’ Tyli, užsi(laril 
Streiku^9'1 bižinierium. Au 
protest;traukė Gra 
nma £ gyvenimą. O tači 
lįos^^.atarėjais: “Duktė, ; 
La E’ pranta, kad jo kud: 
a tis, kur jai pačiai 

Kaip aiškiai ji 
•L viną auką”, žiaui 

singi. Naivus, un 
sykiu rafinuotas - 
Jis buvo užsispyn 

r t y kėtis, bet puikybė
■■ troško visa butyb

į A pripildė ne tik sa
visą žemę. Kode 

JL į dos, kada jie už 
karalių”, anot A 

lamavo kurio tei
mingas, kaip su

» i galvojo apie ją.
apie kitas mote 

f Daugybė jų nee
, liūtė, nei Vincui

jis negalėjo pa 
k V | vaizdavimais. ,

f padidino. Apie
I ■> dvi Valentinas:

a silytinčią pirštų
L ų — paprastą, n

j I niuose, čiuožus
)jele, erzinančią 
binančią Schub 

L VJ toji sėdėjo pili 
M ta Antanas! Jis 

. t J save, kad nėr;
E V ) jam yra moral 
Wj| j liudęs giriomis 

3 j ii beveik pas;
w man°'” f Ii! Taip, gr 
A f is. Tada pi

Civiliniai Žmonės Žūsta
Metropolitan Life Insurance 

kompanijos statistikų rinkėjai 
skelbia kad per dabartinį karą 
civilinių žmonių žuvimas paly
ginant su pirmojo pasaulinio 
karo žuvusiais yra stebinantis.

1914-18 metų pasauliniame 
kare, tų statistikų žiniomis, 
civilinių gyventojų nuo oro už
puolimų žuvo apie 5,000; juro
se žuvo Britų 15,313; Prancū
zų 1,440; Italų 1,361.

Dabar gi, pereito Lapkričio 
mėnesio
civilinių gyventojų buvo žuvę 
apie 20,000 nuo orlaivių atakų. 
Anglų žuvo jurose tiktai tūks
tančiais.

Tik vienoje Varšavoje civi
linių žmonių žuvo apie 50,000. 
Rotterdame, nazių oro bombo
mis užmušta apie 30,000.

Bendrai, spėjama kad civili
nių, nuošalių nuo karo žmonių 
šio karo eigoje užmušta jau 
per 100,000.

Ą MERIKA pasiryžus ginklutis taip labai kad papras- 
' tas pilietis negali net įsivaizduoti. Ypatingai jei

gu Hitleris pasiliktu Europos viešpačiu, arba su Angli
ja susitaikytą ir paliktų nesumuštas.

Amerikos penkių metų ginklavimosi planas kaip 
iumatoma, apims 35 bilijonus dolarių — bilijonas, ne 
milijonus. Nes jeigu Vokiečiai liks nesutrinti, Ameri
ka negalės išsisukti iš atviro susikirtimo su tais pašau- 
liniais agresoriais. Jei susikirtimas neįvyktų tuoj,, lai
ke šio karo, (ai Vokiečiai vėliau gabiau apsiginklavę, im
tų Amerikai grąsinti, atimdami pirmiausia pasaulines 
rinkas, o vėliau gal ir tiesiog užsimodami Ameriką už
valdyti, arba jos visas teritorijas atokiau nuo šio kon
tinento atplėšti. z '

■%
•ANGLAI sako Vokiečiams: Jus galit mus nužu- 

l dyti, bet negalit išgąsdinti. Ir ištikro ypatingai atkak
lus Anglai, kurie taip Vokiečių teriojami drąsiai laiko
si ir ginasi.

Tehachapi yra
130 mylių nuo Los Angeles
Kas buvo Kalifornijoj tas gali įsivaizduo

ti kaip Tehachapi atrodo. Dauguma namų man 
panašus į Lietuvos pašiuręs. Vieno aukšto, že
mi. Mat, čia nuo žemės drebėjimų žalų apsi
saugoti. Del ne peršalto oro, daugiausia tik 
lentų sukalti, kiek apibaltinti, ir namas.

Mes manėm Tehachapi pabūti tik dvi die
nas, bet pabuvom net keturias. Nors čia debė- 
suose man oras buvo peršaltas,* bet labai pati
ko. Miestelis yra 3500 pėdų aukštyje kalnuose. 
Taip, miestelis ant aukšto kalno, bet irgi kal
nuose mažame klonyje. Rodos duobėj. Kur 
pažiūrėsi ten kalnas kaip status krantas.

Pirmą dieną čia atvažiavę mudvi su Gloria 
išėjom pasivaikščioti į kalnus. Ramus tykus 
debesuose suvystyti kalnai mum pridavė 
visam popiečiui. Beeidamos užlipom ant 
akmens kalno, kuris kiek atsiskyręs nuo 
Jis mano akį kiek patraukė į save, nes 
kieto akmens, o viduryje auginasi gražų 
kalnų medį. Pakalnėj vaizdas mus kiek sujau
dino. Kalnų ožiuko kaulai ir ragai guli kaip 
per tvorą išmesti. Juodvarniai skraido apie 
musų galvas, kaip kad mus vydami nuo šio vai
zdo. Matyt vargšas ožiukas ko pabaidytas 
mušė bėgdamas nuo stataus kalno.

Pradedant temti kur ne kur kalnuose 
bo menkos šviesos. Tai aukso kasyklos, 
žemė jų pilna. Netoli nuo Tehachapi yra viena 
iš turtingiausių pasaulyje aukso kasyklų. “Sil
ver Queen” naktį debesuose paskendę vos įma
tomos šviesos man priminė Lietuvoje vakarą— 
tai ūkininkų namų šviesos soduose vakare.

Nežinau ar tik svajoju ar tikrai girdžiu, to
li ten pakalnėj vyrai dainuoja. Balsai skamba 
aiškiai gražiai, kiek vėliau atbalsis atsimušęs 
į kalnus pranyksta mėlynėj.
artyn. Tai jauni auksakasiai 
prie atdarų durų džiaugiasi ne 
dainos atbalsiu aukštai kalne.

Aš niekad nebuvau mačius ir buvus taip ar
ti mėnulio kaip čia šiądien. Man buvo sakyta 
kad kalnuose dykumose mėnulis atrodo labai ar
ti žemės. Teisybė’. Rodos kad ištiestum ranką 
tai galėtum pasiekti. Greičiau einant, rodos jis 
paskui tave ritasi kaip didžiausias raudonų siū
lų kamuolys. Tai vaizdas tekančio mėnulio auk
štai kalnuos dykumose. i

Kitą dieną kiek atvėso. Pradedant švisti 
palijo. Tas čia labai retai atsitinka. Aš nuste
bau pažiurėjus per langą. Gatvė kiek šlapia. 
Ant žalios žolės didelė rasa, bet aukštai kalnai 
sniegu apsikloję. Supratau kad šaltuose kal
nuose lietus sniegu kritęs. Apie dešimtą valan
dą saulei įkaitinus orą sniegas pranyko, išsky
rus ant aukštų kalnų.

Tehachapi turi kelias mažas krautuves, bet 
viena viduryje miestelio yra kiek didesnė už ki
tas ir ten visa Tehachapi inteligentija perkasi 
maistą. Svetimas inėjęs tuoj žinosi kuri mo
teris yra daktaro, miesto valdininko, kurpiaus, 
siuvėjo ir kitų. Visų stonai kitų moterėlių vie
šai skelbiamas. Mat, mažo miesto moterys vi
sos pažysta visas. Visi pažysta visų palaidus 
šunis ir kates.

Mane daugiausia suįdomino panelė mokyto
ja. Veidas jos nedažytas, antakiai nepašyti, o 
rubai tai buvę madoje dešimts metų atgal, ir 
dar bus madoje kitą dešimts metų—paprasti. 
Kelios motinos nusilenkė jai kaip jų vaikų auk
lėtojai. Ji tokia linksmutė. Dieve mano, kaip 
širdingai patenkinta tokiu siauru takeliu maža
me miestelyje. Aš klausiau savęs kelis kartus: 
ar tai čia gali būti Amerikos moteris? Girdi, 
turėję vaikų vakarėlį. Laiminga ji kad paten
kinta tuo ką turi. Kažin ar ji kada išdrysus

TAVE, LIETUVI
Tave, Lietuvi, ir vėl grandinėm 
Klastingas priešas laiko apkalęs, 
Ir vėlei tavo brangi tėvynė 
Laisva kaip andai gyvent negali!
Ką ilgus amžius širdyj nešiojom
Ir kas mums buvo šventų švenčiausia — 
Šiandiena visa pamins po koįų 
Ir mums liuosybę atnešę jausis.
Kantriai kentėkit nelaisvės jungą — 
Kentėki, broli, kentėki, sese, — 
Ir skelbk vergiją^ priespaudą žlungant, 
Ir tą kurs vilties netenka — drąsink:
Kankink, jei nori, to mes nebijom — 
Atgauti laisvę kelius atrasim — ’ . 
Nebus kaip nori, ir mes Vergijos 
Pančius sutraukę vėl nusimesim!
Laisvas Lietuvis draug su laisvaisiais 
Kelią į šviesią ateitį skinsis....
Vergijos pančiai mums nėra baisus — 
Jais mus gyvybę neužslopinsi!
Ant tavo žygių kris prakeikimas!
Mus nepavergsi, tamsus burlioke, 
Atėmei laisvę, bet jos troškimo 
Atims Lietuviui betgi nemoki!

Vichy, 1940-X-13. J. Aistis.

panorėti gyventi Los Angeles. Ten kur oras 
niekas nėra peršaltas ir perkarštas. Kur visos 
moterys kaip judamųjų paveikslų žvaigždės ap
sitaisiusios. Ten kur stonai mažai skirstomi. 
Kur ateivė ir praeivė nepažinta.

Čia vyrai irgi kiek kitokį. Skiriasi nuo 
musų didesnių mestų vyrų. Nauja moteriška 
perdaug įdomaujasi. Aš niekad nepamiršiu tas 
tamsias akis kurios mane gaudė ir sutikę mano 
akis norėjo mano širdį išplėšti. e Jų vejama ne
kartą skubėjau rankoj su savo namo durų rak
tu. Nežinau kodėl, bet nenorėjau būti jų pa
žinta arčiau. Gal užtai kad pavojus širdžiai 
sargas buvo....

Trečią ir ketvirtą dieną čia taip atšalo kad 
visą laiką buvau savo kambarėlyje, šalčio du
rim uždarytom rašiau. Parašiau kelis eilėraš
čius Lietuvių kalboj ir kelis Angliškai. Per ši
tas dvi dienas aš sugryžau prie savęs — dabar 
jau aš jaučiuosi Aš. .. . Jau mintys lengviau 
sugaudyti. Jau aš galiu net ir dideliame 
te duris užsidarius šį-tą parašyti.

Paskutinės dvi dienos man priminė 
metų atgal vieną žiemą Marijampolėje, 
irgi turėjau tik tokį mažą kambarėlį 
vėjas švilpaudamas sauge palangėj, 
jau kad Varšavinėj studentai ir 
kia studenčių ir gimnazisčių - 
širdį pašildyt — 
žiemos nejausime 
ten buvo ir su kitais, bet man buvo peršalta ei
ti j lauką. ... Aš nusprendžiau rašyti. .. .

Kitą žiemą New Yorke, Gailestingųjų Se
sučių Viešbutyje, mažame kambarėlyje, aš žiu
rėjau per apšalusį langą į gatvę, žemai vėjas 
sniegą stulpu suko. Aš žinojau kad tas kiek 
senyvas, raudonais veidais vyras manęs laukia 
rnt Broadway, bet nėjau jį patikti.... GerhTtr 
rašyti....

Kiek vėliau Detroite žiūrėdama per savo 
kambarėlio langą į saulėj blizgantį sniegą žino
jau kad Jis.... ten sala gatvėj pavėsyje prie 
kampo, bet aš atsisėdau rašyti....

Užpernai Chicagoj — Tu kur mane mylė
jai.... šalai gatvėj del manęs, o aš ramiai ra
šiau ....

Taip pat vakar ir šiądien aš žinau kad 
Jis. .. . tas su taip giliom, tamsiom akim manęs 
laukia ten Tehachapi šaltoj gatvėj, kdd nors akį 
užmesti ant mano saule apdegusio veido. Bet 
aš širdį susupus kitose svajonėse rašau — man 
peršalta tavo širdį sušildyt.... Tave prisimin
siu kaip kada kaip tą Marijampolės gimnazistą 
ir kitus. .. . Jau aš šiądien Aš. .. . Laikas taip 
brangus.... Jau aš vėl rašau.... Ačiū tam 
mažam Tehachapi kambarėliui....

Vėliau parašysiu apie Santa Anita — J. 
Baldwin 'Parka.
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Daugelio prenumerata baigiasi su pabaiga metų — jei
gu jūsų prenumerata už Dirvą baigėsi, pasistengkit ttioj 
atnaujinti, kad Dirva nebūtų jums sulaikyta. — Dirvą 
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už pusę metų) ir su pilnu antrašu pasiuskit Dirvos 
ministracijai. Atlikit tą dabar, tuojau, ir' numesit 
nuo galvos rūpestį visam metui.

“Chicagiečiai 
šuo ja apie SLA 
to ruošiamą pirtį K. Jurgelio- 
niui už tai kad jis patalpino 
Tėvynėj sąrašą tų asmenų ku* 
rie garsinasi bolševikų laifem 
raščiuose.

“Jeigu kas jaučiasi įžeistu, 
tai kokiem galam jie leidžia sa
vo vardą garsinti raudonųjų- 
spaudoj „ir dar už tai turi 
keti pinigus?”

oti skus 
ržoves ii 
tose for

KAUNO komunistų laikraš
čio Tarybų Lietuvos nr. 47 už
pildyta keli puslapiais “Lietu-i 
vos TSR-Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Įsakais” kokiame 
apskrityje ar apygardoje kokie 
kandidatai yra pastatyti ir tu-r 
ri būti išrinkti. Tas ir kiti 
sovietų Lietuvos laikraščiai pil
ni tik “įsakų”/ ir “įsakų” ir 
piliečiai (arba valstiečiai) at
sisako net tuos laikraščius 4m-f 
ti, žino kad rytoj ateis, vėl fiL 
pilnas “įsaku . 1 1 f 'frvai

Bet vis rašinėja apie tų ne
va “rinkimų kampaniją”, kuri 
“jau pasiekė ir tolimiausius 
musų respublikos kampelius”.

Kokia “rinkimų kampanija”- 
ten ir reikalinga ir kam, kada 
kandi d at a į _ i&akriy^ i s - P u sk j r t i.
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DABARTINĖJ LIETUVOJE 
visi tie kurie nešaukia ' “urra” 
Stalinui, apšaukiami priešvaldiš- 
kais gandų skleidėjais ir socia
listinio darbo trukdytojais. Jie 
lengvai papuola į nemalonias 
šnipų rankas.

inau kad 
im manęs 

nors akį 
ido. Bet 
i — man 
prisimin- 
imnazistą 
likas taip 
Ačiū tam

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

li.f Stalino “saulės” apsvaigini 
ti komisarai tegalėtų pasakyti.

Del savo laikraščių sako: 
“Draugas Raugalas (tikrai, vi
sai prarūgęs komunistas. —S. 
G.) sako kad kaime esą gauna
ma labai mažai laikraščių, ir 
tie patys kurie gaunami esą 
labai suvėluoti”.

Tai komunistiška, tai staha- 
noviška!

....... ir siautėja oras nuo karščio., 
Vergilijus, En. II, 759.

TIESIAI iš dangaus alpi ugnis degino plikus 
bruko akmenis, žėrėjo namų stoguose ir jame 
naikino ryšius su ošiančiu ir savo reikalus ži
nančiu susiburimu. Elgetos giedojo, nebylys 
skambino varpeliu ir bekojis žiurėjo nuo savo 
ratų, o mieguista, nukorusi galvą kumelė stovė
jo su dobilų kambliu lupų krašte. Drebindamas 
žandenas, beviltiško žmogaus blaškymusi ir įnir
timu šaukė iš kauliukų lošęs žydas. Antanas, 
nugrimzdęs tarp arklių, tarp juros gėlėtų skare
lių, tarp dalgių artavojimo ir burninių armoni
kučių derinimo, yrėsi į kitą rinkos pusę. Išskir
tas, svetimas jis brovėsi pro palapines 'ir ne
matė nieko artimo. Valentinos nerado jis nei 
šventoriuje, nerado jos nei gatvių grūsmėje — 
niekur jos nebuvo.. Ir niekam čia jo nereikėjo, 
niekas jo geru žodžiu nekalbino. Jis tik mąstė, 
kad jinai bus namie likusi, nes vakar gi sakėsi 
nusišaldžius: ne, tegu ji būva sveika ir linksmai 
saugo savo spiečių. Taip su savim tardamasis, 
nusiminęs jis spraudėsi pro žmones ir jau suko 
iš rinkos — plati, negrysta gatvė tiesiai vedė 
į jo pastogę ir į. jo vienatvę.

šalia išgirdo balsą:
— štai jis. |
Troškios -kaitros nusiaubtas, jis nesusivokė, 
čia jam sakoma. Stabtelėjo, nieko nepa

norėjo vėl toliau eiti, įsižeidęs, kad susi- 
lyg ir pajuokai

s(!<J?į nebuvo panaši rivetik lenktos nosies, bet 
ir iš viso savo mąstym s.

Likosi vienudu. Fi p vežimus, pro palapines 
prasiveržė į gatvę. Valentina buvo išblyškus, 
tartum nemigus, su nuvargusiais, tamsiais pa
akiais. žmonių maišaty, klegant nuo rinkos su- 
mišiems balsams, mušant spinduliams į nu
baltintas sienas, jinai atrodė nebyli ir svetima. 
Lajkė rankoj suspaudus nosinuką, kurį, grei
čiausia, bus pamiršus įsidėti, žvalgės į praeinan
čias poras ir nieko neįsidėmėjo. Kelis sykius 
vos pastebimai grįžtelėjo į Antaną, bet nieko ne
tarė. Ką ji mąstė, kur ji dabar buvo? — spren- 
o’ė ir nežinojo, kaip ją kaltinti. Jam vaidenos, 
kad Valentina yra susigalvojusi kitu pasauliu 
negu jo, jis sakė, kad jinai kažkur toli vaikšto sa
vo mintyse: jis bijojo Įsibrauti į tas jos tylias 
mintis, užgauti jas ar prižadinti iš gilaus mie
go. štai ji buvo kita — ne šmaikšti liepų rinki
kė, ne greita ežero yrėja ir ne rūpestinga spie
čiaus saugotoja, bet ano žilo debesies draugė, 
pati nubalus kaip tas debesis. Jis regėjo tarp 
juodviejų skirtumą, erdvę, ir tvirtino, kad per

VILNYJE užtikau štai ką:
“Dirva atlieka literatūrinę 

šventvagystę, savindamosi Jo
ną Biliūną.”

Tie Stalino “saulės” priau
gintų durnaropių prisiriję ko
munistai net nežino ką šneka: 
Koks tai galėtų būti Dirvos 
“pasisavinimas” rašytojo Jono 
Biliūno, mirusio 1907 metais?

Ugi va* Dirva ėmė ir per
spausdino Jono Biliūno rašytą 
apysaką (Liūdna Pasaka), iš 
Lietuvos valstiečių kovų su 
Rusais baudžiavos laikais!

Raštus visokių rašytojų gali
ma perspausdint, žmonių supa
žindinimui su rašytojais, pra
eityje gyvenusiais arba dabar
tiniais (jeigu tie rašytojai biz- 
nišku* sumetimu neuždraudžia 
savo raštų perspausdinti).

Jonas Biliūnas, jeigu nepri
klausė tautininkams, tai tik
rai nepriklausė ir* bolševikams. 
Jis savo raštais kovojo už pa
vergtų Lietuvių teises, ir jis 
tikrai tą pat darytų ir dabar, 
jei gyvas butų ir butų turėjęs 
progą iš Lietuvos pabėgti.

Kokią teisę Vilnies bolševi
kai turi savintis tą numirusį 
rašytoją, kuris buvo Lietuvių 
liaudies reikalų gynėjas ir už 
komunizmą nei ditkės nedavė?

Anot Vilnies raudonosių iš
eina, tegul Rusai smaugė Lie
tuvius anuomet, tegul smaugia 
dabar, o Lietuviui nevalia anei 
pypt'.....

Ir tai dėl 
ar seniai atėjot? 

sumą, žinot, sutikau kle- 
sušnairavo, kad esu tokia

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland. Ohic

pripildė ne tik save, bet ir girias, 
visą žemę. Kodėl tie vyrai toki! 
dos, kada jie už moterį atiduotų 
karalių”, anot Antano. Ir jis anąsyk jai dek
lamavo kurio ten poeto žodžius: “Ir eisiu lai
mingas, kaip su moterim”. Tai sakydamas jis 
galvojo apie j v Takiau jis išanksto kalbėjo 
apie kitas moteris, r :..5 jų ydas ir juokėsi. 
Daugybė jų neegzistavo ja..i — nei Bronė Šve- 
liutė, nei Vincuko motina... Valentina suprato: 
jis negalėjo papildyti jų savo idealiniais įsi
vaizdavimais. Ją gi išpuošė, išskyrė iš kitų, 
padidino. Apie tai galvodama ji pati net išvydo 
dvi Valentinas: vieną išaukštintą, vos žemės pri
silytinčią pirštų galais, tokią lengvą, antrąją gi 
— paprastą, neseniai laksčiusią giriose ir slė
niuose, čiuožusią ežere, susivaidijančią su Iza
bele, erzinančią Petrą ir atkakliai, su meile skam
binančią Schubertus ir Chopinus. Ir ši papras
toji sėdėjo pilna rūpesčio. Koks vaikiškas tas 
Antanas! Jis mano jos nevertas. Jis smerkia 
save, kad nėra jai pakankamai geras, tarsi ji 
jam yra moralinė norma. Jis dabar gryžta nu
budęs giriomis. Ką jis eidamas galvoja? O, 
ii beveik pasakytų, ką jis galvoja! Vargšas!
t 3uk mano!” Juk juodu neseniai buvo dar vai- 

Ji! Taip, gražu, kai jauni pasiduoda sau ran
is. Tada pilnas žydėjimo metas, tai susitiki-

Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje; 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; Kau
ne, Lietuvių tvirtovėje, kurią valdė Kęstučio sūnūs Vaidotas; 
apima išgriovimą Kauno pilies, Vytauto Prisieką, kovas su 
kryžiuočiais per keliolika to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius 
Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų. (
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jog
žino ir
laikė dėl kažkam tartų žodžių, 
save išstatęs.

— Čia dabar! — suturėjo
Izabeliukė drąsiai žvelgė į 

laikė Valentiną.
Jis stovėjo apglušęs, Jautė, tartum 

butų atsitikę7 kitaip negu turėtų būti, 
butų su ūmia priešgynybe susidūręs, 
apėmė jį visą toks tvankus džiaugsmas, 
pos drebėjo, žodžio nerasdamos.

Valentina tarė:
— Jieškom lauktuvių Juozukui. Na, kaip 

jums anas avinėlis?
Ėriukas gulėjo tarp maldaknygių ir kojoje 

laikė mėlyną vėliavėlę, pilnas garbiniuotų sruo
gų ir su trimis dūduojančiomis skylėmis pilve. 
Nupirkę jį atidavė Izabeliukei, o ji pati norėjo 
rožinio kaspino ir 
šukų.

Tas puošmenas
— Man dabai' 

mamą. O paskui galėsit sau eiti.
Antanas nesuprato šito vaiko. Ji buvo apsi- 

o-_91vp i. n s „.y7 i« n d n c j-ujyLj n -g,1' by g ąy o

tą erdvę nėra liepto vienam pas antrą. Ir jam 
buvo didžiai jos gaila, lyg butų ją praradęs am
žinai. Jos artumas neteikė jam paguodos kaip 
seniau — tos žemiškos, ranka atsiremiamos pa
guodos. Jis atsiminė jos vakarykščius žodžius 
ir su šiurpu tarė sau: Valentina šiąnakt bus 
ką nors nusprendus — neatšaukiamai lėmus. 
Tačiau jinai butų nesirodžius atlaiduos, jeigu 
butų pasiryžus prieš mane. —Taip atlaiduos, 
jeigu' butų pasiryžus prieš mane. — Taip svarstė 
jis ir graužėsi. Ir vėl svyravo. O jam reikėjo 
susiraminimo, reikėjo vilties. Pagaliau jis nu
džiugo: jinai panaši į debesų mergaitę dėl savo 
nušalimo, dėl rūpesčio nakties, dėl tų nykių ir 
aštrių kelionių, kurias siela nueina viena, nei 
brolio nei sesers nepalaikoma, nei tėvų nei bi
čiulių nežinoma ir nenumanoma. Draskosi ji, 
vargšė dvasia, vieniša, nusiaubta, vėtrų ir sriau
tų mėtoma,
nujaučia ir neperpanta tavęs. Jis raginosi steng
tis, gelbėti save ir ją. Ir graudžiai jautė, kad 
prieš juodu stovi kaž kas akla ir neatšaukia
ma, kad šita švininė kaitra jį tirpdė ir plakė 
prie žemės, o Valentiną "nešė tolyn banga po 
bangos, spindulių šėlimas po šėlimo. Jis teira
vosi savęs, ar visi šitie kliuviniai nėra jo paties 
darbas, jo mąstymų vaisius, ir beveik rustus at
sakinėjo sau, kad tarp jo ir šitos šviesių plaukų 
mergaitės, šitos vienintelės nugriuvo sunkus, ne
perkopiamas akmuo, įsiskverbė aštri briauna... 
O, jis turėtų nematyti šitų didelių, mėlynų akių! 
Negirdėti balso, skambėjusio tėviškės kieme, tarp 
Geisaties švendrų ir kupliuos liepynuos! Jį 
dabar erzino vakarykštis jo užsidegimas, jis 
sakė: “Su aistra mes tik ardom”, o buvo dar 
jos pilnesnis. Graudenos, kad mažas ir nekal
tas pamišimas gali sueižyti visus lūkesčius, gali 
Valentiną skaudinti: ir jis nori jai laimės! Ta
čiau jis nesmerkė anos staigumo valandos — 
buvo tai jaunystės teisė, geras ir reikalingas ai
desys, žmogaus iškilimo ir skirto džiaugsmo mo
mentas, šviesybės ir visiems daiktams giminy
stės minutė, reta ir brangi mus lydinčioj nyku
moj. Tik jis ketinosi nedovanosiąs sau, panie
kinsiąs save ir gyventi neturėsiąs prasmės, jei
gu dėl jo Valentina buvo nelaiminga, jeigu dėl 
jo sulaukėjimo jinai davė sau ištarmę, kuri juo
dviejų daugiau niekados n'esusodins po viena 
liepa ir nenuves po ta pačia pastoge. Aukštai 
kalbėjo varpai. Aplink bažnyčią ėjo procesija. 
Vėliavos plazdeno, žmonės lipo į kalną ir dė- 

prie giedančiųjų.
— Valentina, - 
man dovanosit 
Ir nutilo: jam dingojo, lyg kad sakytų at- 

-gisveikinimo žodžius, lyg jinai liptų į laivą ir

kimas be apskaičiavimų. Ir jis graužiasi, kad 
kilęs iš skurdžių namų, nieko neturi jai, be 
prastos pastogės ir ateities, kuria jis tiki. Lyg 
jai reikėtų kažkokių kalnų! Tačiau, prieš juo
du yra dar laiko, jiems nėra ko bėgti akis iš
degus. Antanas ją seniau pažysta, jo vaizduotė 
visą laiką smarkiai klestėjo. O ji, Valentina, 
turi prisipažinti: “Aš nesu dar su juo susigyve
nus. Jis perdaug naujas, aš neįsiskverbiau, ne
perpratau jo. Ir ko skubėti”. Ji nuliūdo: na
mie bus kažkur nuslėptas šešėlis, jeigu ji Anta
nui šiandie butų pasakiusi taip. “Tavo gero!” 
Bet ai’ negalvos sunkiomis valandomis: “Jeigu 
Valiūtė nebūtų ištekėjusi už...” Ir ko jai tekėti, 
ko skubintis!...

Dar labiau nusiminė: dalykai artėja taip, 
kad reikia jiems duoti šį ar aną atsakymą. Iš 
šitos kryžkelės ji turi pasukti ar į šiaurę, ar į 
pietus, ar į vakarus. Vienas kelias jau ėmė 
jai blukti, o du neaiškus. .Ji tikro žodžio negali 
tarti Antanui, gi jos Chopinai neužpildys visų 
dienų, jeigu liksis šiam pasauly/viena. Netekė
ti! Tą žodį ji sakė Antanui, lyg gindamosi nuo 
staigios ištarmės, bet jai rodės beprasmiška ir 
tuščia vien tik dėl savo fantazijos netekėti: rei
kia gilesnio pateisinimo šitokiam lėmimui. Jei 
ją trauktų laisvės verpetai 
tiuros ne jos budui. Ji neturėjo 
meninio jausmo, kad ir ši sritis 
Ji buvo siauros draugės žmogus: 
kelių bičiulių, kelių šeimų... Ir 
mis ji nuskrenda ligi Indijos. Ak jus faraonai, 

‘gera jums, gera miegoti, ramiai miegoti... Vis 
dėlto vienas dalykas sroveno joje, sroveno ne
aiškiai ir truputį klaikiai. Kaip įtūžo Antanas! 
Kokius šiurpius, žodžius sakė: “Verčiau grabe, 
o ne ten...” Sesuo Gertruda jai visados gera, 
žiuri į jos akis ir šypsosi', lyg ko vildamosi “Ne, 
sesele, aš nieko nežinau, tu nieko nesitikėk iš 
manęs”. Valentina manė sau: tas bokštas šau
kė ją, bet šaukė lyg aukai, lyg pakasynoms, 
šaukė amžinai. Buvo taFTTėfairI[’?%>kukSWiS37 
traukiantis ir grasinantis. Mieliau ji nukeliau
tų savo dalį su visais žmonėmis. Ji nenori būti 
išskirta, pažymėta. Tegu ji pereis žemę ne to
kia graži, kaip sesuo Gertruda... Su gailesčiu 
ji galvojo, kad jai turėtų užtekti tų baltų mūrų, 
kad ji negalėtų vaikščioti pievomis, riešutynais, 
kad butų svetima ir tėviškės kiemui, ir miestui, 
ir žemei. Lyg iš neužkasto kapo ji turėtų žiū
rėti į mėlyno dangaus sklypelį viršuj galvos ir 
laukti Dievo. Tarsi apmirti, niekingai žvelgti j 
pavasario žydėjimą ir vasaros brendimą. O, 
sesers neleis jai siautėti ežeru, neleis dainuoti 
“Leise flehen”. — “Tavo Sužieduotinis dangu
je” —r girdės ji sakant. “Tikriausias kelias yra 
i Dievą, tik įvairiai galima ten eiti”, tarė sau 
ji ir nusipurtė. Ją nusmelkė šaltis.

Nustebus apsižvalgė. Jau temo. " Dobiluos 
žiauriai rėkė griežlė. Valentina atsiduso:

— Dieve tu mano, aš nieko, nieko nežinau.
Ir buvo atsisėdus kelio rasti, apsispręsti: 

ji nieko nenutarė, tik sumaišė visas pėdas. Pa
būgus jautė, kad sprendimas pats artėja — ne
žinia ką nešdamas. Visi keliai susikirs, susi
muš kaip įsibėgėję traukiniai ir svies ją netikė
ta linkme. O, kad taip neatsitiktų! Tačiau ko
dėl savaime dalykai negali išsilyginti? Jie gal 
nėra nė toki baisus. “Visados esti debesų” — 
atsiduso Valentina ir turėjo neaiškią viltį, ku
ria tačiau giliai dvasioje nepasitikėjo, 
vakaro vėsumą, iš žemės dvelkė šiurpas, 
kščiai migo. Nuo pagirio prieblandose 
deno armonika — grojo kažkur, balsas 
silpnas ir lėtas. Tolima gaida lydėjo Valentiną 
namo.

Inėjo pro seklyčios duris nepastebėta, pas
tatė liepžiedžius priemenėj ir užsidarė savo 
kambarėly. Su vėsiu oru skverbėsi stiprus, aš
trus gėlių kvapas. Valentina pasirėmė ant lan
go ir maste; ji-galvojo apie tuos menkutėlius, 
rausvus naktibaldų (koks keistas vardas!) žie
delius, kurie dieną esti susitraukę, neturi jokio 
kvapo, bet vakare pasklinda po visą darželį, at
kakliai smelkiasi į sodą, į pirkią, Į kiekvieną 
plyšį, beveik dusinte dusindami savo tirštu kve
pėjimu.

Valentina rymojo ir rymojo. Dangus bu
vo pilnas drebančių žvaigždžių. Ji žiurėjo į 
jąsias, į brolį sietyną ir į šienpjuvius, ir norėjo, 
kai numirs kada, nueiti ten aukštai, laipioti iš 
žvaigždės į žvaigždę, regėti, kas jose gyvena ir 
klausti, jei ką nors susitiks, ar ir jie buvo ne
laimingi savo dienose. Ji matė save žengiant 
ūkanotu Paukščių keliu, vienišą begalinėj er
dvėj, susilenkusią ir su lazda rankoje. Buvo 
tenai tamsu, niel^o ji nematė iš tų gilių erdvių 
ir negalėjo pasakyti, ką žemėje likusioji Valen
tina mąstė, kur buvo nukreiptos jos akys 
kios muzikos, kokių naktinių paukščių 
klausėsi.

Niekas to nepasakys: nei rūpestinga 
nei palangės vijoklis, nei mes patys negalim to 
pasakyti.

Jai nieko netariant, jis vėl prabilo:
— Atrodot, lyg sirgtumėt... Valiute 

jums?

VALENTINA
Aš esu Žemės ir Vandenų duktė 

In Dangaus augintinė.
Shelley.

VALENTINA ėjo ežia. Vasara brendo lau
kuose. Soduose bei dirvose krovėsi derlius. Ru
giai linko nuo grūdo, miežių lysėse, kaip durnas, 
kilo balzgani, tiesus akuotai, žvangučių buože
lės buvo pilnos sėklų. Jau gegės nešaukė vie
na kitai iš liepyno į liepyną, iš šilo į šilą. Gei
saties krūmuose nutilo lakštingalos balsas. Iš 
lizdų jau ' skrido jaunutės kregždės, tūpė jos 
kriaušėj ant šakos ir, krutindatnos rudus gurk
lius, laukė motinos su kirminu. Lankose avys 
skabrinėjo žolę, o ėriukai striuoksėjo ii' bandė 
muštis. Iš avilių lėkė spiečiai ir metėsi į aukš
čiausias viršūnes. Piemenys vartė samanų kup
stus ir rinko laukinį medų. Jei ne šiandie, tai 
rytoj vartuose sužvilgės dalgiai, išeis vyrai ir 
moterys. Dirvose guls šiaudas prie šiaudo, kris 
pėdas prie pėdo, išsities geltonos rikių eilės, o 
nusigandus putpelė su mažaisiais bėgs dar ne
nukirstu plotu.

Vasara brendo laukuose, kiekvienas žiedas 
nūn pilnėjo ir nešė savo derlių. Valentina pail
sus atsisėdo ant griovio krašto, skabė sidabra
žoles ir glostė pukuotus šalavijos lapus. Iš ato
lo išlindo varlė ir ją stebėjo, vartydama akis 
geltonam graižinėly. žolė skambėjo nuo susis
lėpusių žiogų, žydra plaštakė nutupė ant smil
gos ir suglaudė sparnus nakvoti. Skraidė ji vi
są dieną, aplakstė daug žiedų ir nūn ramiai lau
kė ilgos tamsybės. Valentinai rodės, kad kiek
vienas vabzdys ore, kiekvienas sliekas žemėje 
žino savo kelią. Jie skraidė ir rėpliojo tiesiais 
takais, be rūpesčio ir abejojimo. Jinai sėdėjo 
kryžkelėje. Skaidrus jaunystės metas susidrum- 

‘STbp'ji nežinojo, kur dingti. Klausydamosi my- 
kiančio veršelio tėviškės žardyje, mąstė ji ką 
turėtų daryti. Taip, jos nameliai sugriuvo, tie 
vaikiški ir aiškiai per dvejus metus sudėlioti 
nameliai. Ji galėtų vėl suramstyti iširusius sie
nojus ir su nuometu žengtu į juos. Bet ji matė, 
kad nėra juose džiaugsmo, kad tai butų vien 
žodžio tesėjimas ir pareiga, kurios prasmė jai 
ėmė niauktis. Iš tikrųjų, tėvas supras, jei dar 
nėra supratęs, kad dukteriai paguodos nebus, 
jei ji išeis ten, kur ligi šiolei buvo tikėtasi. Ir 
jai Modesto draugystė nūn apsiblausė. Juodu 
galėtų gyventi pusiaušešėlyje, toje klastingoje 

Oti, ]iripavakaro prieblandoje, už kurios gludi naktis. 
Iką nelegįM°destas neša viršenybę, pridengtą išdidusiu 
lies ginkPuolankumu: viršenybę tėvams, viršenybę dar- 
Gali sula^n^n^ams> Viršenybę jai pačiai. Jis į ją žiuri, 

J4,OOO dai,<a’P i jaunesnę seserį, kuri ilgainiui išaugs, su
it _?iprotės ir bus gera šalia tavęs. Nusigręždama

_. ji bus nedėkinga ne tik jam, bet ir namiškiams, 
ji kuriems bus sunku. Ak, ir jai sunku ir neaiš-
Rtl ei Kas ..-u; Tyli, užsidariusi, pasiaukojusi ji gyventų 

uystejjgU inžinierium. Auka, štai vertingas žodis! Ir 
v^tl eikuc _ps traukė ją. Gražu atiduoti už ką nors savo 
biotestu ryvenimą. O tačiau tėvas iš senelio gryžęs 
j 'IBI3-■’•Macarė jais: “Duktė, aš noriu tavo-gero...” Jis su

pranta, kad jo kūdikis susvyravo, jis liepia rink
tis, kur jai pačiai mieliau...

Kaip aiškiai jis matė: “Tu jiems duodi kru
viną auką”, žiaurus žodžiai! žiaurus! Ir tei
singi. Naivus, umus, 
sykiu rafinuotas — 
Jis buvo užsispyręs, 
kėtis, bet puikybės jame nebuv 
troško visa būtybe, troško aklai, savo troškimu 

ir lygumas, ir 
Ateina valan- 
ir “Dieva ir
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PĖKSTIEMS REIKIA 
ATSARGUMO

Pėkstieji turi paimti didelę 
dalį atsakomybės savo saugu
mui trafike bėgyje žiemos mė
nesių, kuomet motoristų pro
blemos dikčiai padidėja. Del 
sniego ir apšarmojusių langų 
važiuojančiam daug sunkiau 
matyti ir jam visada yra pa
vojus paslysti slidžiose gatvė
se. Pėkstieji turi dvigubai pa
sitikrinti kad jam perėjimas 
per gatvę yra saugus, pirm ne
gu nužengia nuo šaligatvio. 
Nepasitikėkit kad važiuojantis 
išsaugotų jūsų gyvybę!

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

VIETINĖS ŽINIOF NAUJAUSIOS ŽINIOS

Skrido 620 Mylių į Vai

DIRVA

VAIZBOS BUTO 
VEIKIMAS

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas laikė savo susirinkimą 
Sausio 12 d. P. P. Muliolio ofi
se. Užtvirtinta ta pati valdy
ba 1941 metams: Pirmininkas 
P. P. Muliolis; vice pirm. — K. 
S. Karpius; finansų sekr. — 
Petras Komer; užrašų sekr. — 
N. A. Wilkelis; ižd. — J. P. 
Kvederas.

Vaizbos Butas nutarė reng
ti savo metinį banketą trumpu 
laiku. Taipgi pasižadėjo gauti 
prenumeratų A. Simučio kny
gai, “Reconstruction of Lith
uania After the World War”. 
Kas norėtų tą, knygą užsira
šyti gali priduoti $2 pirminin
kui P. P. Mulioliui arba kitiems 
valdybos nariams greitu laiku.

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

LIETUVOJE LITAI NAIKINAMI
ĮVESTA SOVIETU RUBLIAI«- c-

OHIO DERLIUS 
1940 METAIS

,< Ohio valstijoje 1940 metais 
buvo užsėta 141,000 akrų dau
giau negu 1939 metais. Der
lių davė pirmiausia kviečiai, 
po jų sekė avižos ir šienas. Už 
tą visą derlių betgi 
$3,523,000 mažiau negu 
pirmiau.

1940 metais laukų 
buvo 10,191,000 akrų.

Bulvių ir tabako derlius, ir 
taip pat vaisių, buvo mažesnis 
negu 1939 metais.

EL. MISEVIČIENĖ, iš Ash
land, Wis., viešėjo Clevelande, 
atsilankė Dirvos redakcijoje, 
atsinaujino savo Dirvos prenu
meratą.

gauta 
metai

užsėta

Skelbimai ‘‘Dirvoje”
Smulkus skelbimai Dirvoj e’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą
• tris kartus už $1.00

gali-

Lietuvių Moterų Klubo 
Veikimas

Lietuvių Moterų Klubo pir
mutinis šio meto kortavimo 
vakarėlis įvyks šį šeštadienį, 
Sausio 18, Onos Myhling na
muose, 2608 Fenwick Rd., Uni
versity Heights. Įžanga 35c.

Vasario 1 d., Moterų Klubas 
rengia savo metinį banketą, 
kuris atsibus Statler Kotelyje. 
Tai bus penkiolikos metų klu
bo sukaktuvių minėjimas. Už- 
kviečiami dalyvauti klubo na
rių draugai.

Šių abiejų parengimų komi
tetą sudaro: Adele Young, Ona 
Karpius, Ona Degutis, Marcella 
Montville, Mae Mack, Tillie 
Chesna, ir Sue DeRighter, su 
pagalba pirmininkės Onos Mi- 
helich ir kitų valdybos narių.

Nekurie Clevelandiečiai, net 
tokie kurie nuduoda nesą bol
ševikais, vis išlenda kaip ylos 
iš maišo, girdami Maskvos pa
vergėjus ir džiaugdamiesi Lie
tuvai užkrauta vergija. Vis
ką kas kitų rašoma apie blo
gumą Lietuvoje, vadina “pro
paganda”, jie ten mato tik “pa
žangą” ir Rusų atneštas “ge
roves”.

Štai paprastos Lietuvos gy
ventojos laiško dalis, rašyto į 
Clevelandą. Laiško rašytoja 
norėtų daug pasakyti, bet bi
jo. štai kiek nusako:

“Dar, brangioji sesute, ro
dos daug ką parašiau, bet nie
ko gero nerasi mano parašyta. 
Labai daug butų ką rašyti, bet 
nežinau ar jus gausite laiške
lius nuo musų. Labai liūdna 
ir sunku pas mus, bet jus ge
rai tą žinot. Labai nesmagu 
dabar pas mus, liūdna ir tam
sios rudenio dienos, bet khda 
nušvis ir kada saulutė pradės 
šviesti tai niekas to negali ži
noti.

“Siūlų labai sunku gauti nu
sipirkti, labai apsidžiaugiau 
kai radau įdėta jūsų į siunti
nį, tai labai didelė parama 
mums. Taigi jeigu galima bu
tų pasiųst tai labai prašytume 
vėl atsiust.”

TENKA patirti kad Sovietų 
šnipų vadyba GPU Lietuvoje 
prievarta ir grasinimais skiria 
sau informatorius (išdavikus) 
įvairiuose gyventojų sluogs- 
niuose.

KARTAS nuo karto pasiro
dydavo ir pasirodo Sovietų lei
džiamuose Lietuvių kalba laik
raščiuose, Lietuvoje, straips
nių pasirašytų asmenų kurie 
keldavo tam tikro nusistebėji
mo. Būdavo nesuprantama 
kaip tas ar kitas asmuo galėjo 
panašiai parašyti.

Ryšyje su tuo tenka patirti 
kad dabartiniu metu kai kurių 
asmenų pavardės dedamos po 
svetimais straipsniais. Pasira
šančio pavardė naudojama ar
ba prieš to asmens norą arba 
jo neatsiklausus.

NESENAI Vokietijoje stai
ga širdies liga mirė iš Lietu
vos pabėgęs Andrius Vosylius. 
Jis buvo žymus pramonininkas 
ir žinomas finansų srityje. Jis 
ilgą laiką buvo Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Rūmų Kaune 
pirmininkas.

M. MILIUKAS, žymaus A- 
merikoj Lietuvių veterano Ku
nigo A. Miliuko brolio sūnūs, 
atvyko j Ameriką. M. Miliu
kas tarnavo Amerikos konsu
late Kaune.

DRY CLEANING}
; Senas - Drapanas padarom *
• kaip naujas/T^Vaio/^JJ/^
I sutaisom. X
^Paimam iš namą ir pristatomi 

gatavus atgal.

: EVA PETRAITIS |
6702 Superior Ave. I

\ Telefonas: ENdicott 0878 £

BANDITAI UŽMO
KĖJO GYVYBĖ

Ohio valstijos kalėjime Co
lumbus mieste, Sausio 14 nak
tį elektriškoj kėdėj užmokėjo 
savo gyvastimis du banditai, 
iš vardu matomai Italai, Di 
Marco, 25 m., ir Cirasole, 31 m. 
Jie rasti kaltais nužudyme me
tas laiko atgal, laike krautuvės 
užpuolimo, jos savininko Er- 
dody, ant Euclid avė.

Šiedu banditai turėjo plačią 
plėšimų karjerą: iš Yorko vyk
dami jie keliuose miestuose 
atliko plėšimus, o gryždami iš 
Detroito į New Yorką, užsuko 
Clevelande, čia įvykdė užpuoli
mą žudystę, bet čia ir pakliu
vo.

Nerodo Nuoširdumo 
Nukentčjusiems

Tos mizernos gazietėlės lei
dėjai labiau surūpinti politi
ka ir parėmimu bolševikiškų 
minčių kad “Lietuvoje dabar 
geriau”, ir vietoj parodyti Lie
tuvišką prijautimą Lietuvos 
pabėgėliams, svetur vargstan
tiems, platina gandus buk pa
bėgėliai “visko pilni, baltom 
pirštinaitėm nešioja’ ’ ir kitas 
nesamonęs apie juos skleidžia.

Tai pašiepimas varge atsidū
rusių, iš tėvynės ištremtų Lie
tuvių.

Bet pinigų rinkimui jų var
du jie užgiria, mat, gal tikisi 
kad pripildžius fondus gaus ir 
sau, kaip seniau gaudavo vi
sokį dykaduoniai politikieriu- 
kai. Juk yra daug tokių kurie 
Lietuvos vardu surinktomis 
aukomis čia mokslus išėjo ir 
dabar žmones išnaudoja.

žinantis.

POVILAS Labanauskas, bu
vęs laivo “Prezidentas Smeto
na” kapitonas, ir jurų karinin
kas Kuizinas yra pakelyje Į 
Ameriką.

KUN. Kaz. Barauskas, dir
bęs paskutiniu laiku Katalikų 
Veikimo Centre, iš Vokietijos 
yra išvykęs tikslu pasiekti A- 
meriką.

ŠVEICARIJOJ netrukus ža
da pasirodyti Lietuvių kalba 
laikraštis skiriamas Europoje 
gyvenantiems Lietuviams.

UŽEIGOS
PYTHIAS

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1972 E. 55TH ST. EN. 3213

K.' STONIS

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

HIPPODROME
“Arizona”

Vienas iš didžiausių spektaklių 
kokis kada filmose matytas, Wesley 
Ruggles’ “Arizona”, pradedamas ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Sausio 18, kurioje vadovaujamą 
rolę turi Jean Arthur. Tai yra dra
ma iš vakarinių valstijų ankstyvų 
dienų gyvenimo, apie gyvenimą tų 
žmonių kurie pereitame šimtmetyje 
steigė ir augino Ameriką. "Arizo
na” tapo pripažintas kaipo vienas 
iš įdomiausių atvirame ore gamin
tų veikalų.

Jame vaizduojama baltųjų žmonių 
veržimas užkariauti vakarus, ir In- 
dijonų dideliausios pastangos neuž
sileisti. Tai yra vaizdavimas gy
venimo ir kovų vyrų ir moterų ku
rie turėjo drąsą j ieškoti sau geres
nio gyvenimo ir jo atsiekė.

Prie Jean Arthur vyriškas roles 
vaidina William Holden, Warren 
William ir Porter Hall.

M. TUBELYTET, atvjosios 
iš 'Lietuvos J. Tubelienės duk
terini, vienos krikščioniškos in
stitucijos suteikta stipendija 
studijuoti vienoje Floridos ko
legijoje.

OKUPAVUS Rusams Lietuvą 
kurį laiką Lietuvos-Vokietijos 
sieną saugoję ir pereinančiųjų 
dokumentus tikrinę tiktai Lie
tuviai. Sovietai praktikuoda
mi maskuotą “legalumą” pri
vertė Lietuvos įstaigas “prašy
ti” Sovietų padėti saugoti Lie
tuvos-Vokietijos sieną. šito
kiu “prašymu” pasiremdami, 
Sovietai pasiuntė į pasienį sa
vo karius su kulkosvaidžiais, 
šunimis ir tt. saugoti pabėgė
lių.

ŠIOMIS dienomis mirė 
koje tarptautinės Skautų 
nizacijos įsteigėjas ir 
Lord Baden-Powell. Jis
jo Lietuvoje su savo žmona ir 
palydovais ir buvo Palangoje 
1933 metais. Lord Baden-Po
well ir jo palydovai, ypač An
glų Generolas A. Burt, gražiai 
atsiliepė apie tą kelionę ir pra
leistą Lietuvoje laiką. Lord 
Baden-Powell buvo apdovanotas 
D. K. Gedimino ir Lietuvos 
Skautų ordinais. Paskutiniais 
laikais Lietuvos skautų orga
nizacija buvo plačiai žinoma

RESTAURANT
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.1

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY /

Heating and Sheet Metal Work . 
in AH Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

uiniiiiiiimmiiiimiuimimimmmmiimmimmmniiimmimiiimmimimimiis 

| VISOKIA APDRAUDA | 
žč Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- Ę 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =
| P. P. MULIOLIS |

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
| ir Apdraudos Agentūra =
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

■ ■ A

Litas Tyčiomis Nupuldytas, Žmonių 
Nubiedninimui

MAISTAS BAISIAI PABRAN
GO, IR TO PATIES NĖRA
Sovietiškų 

okupuotoje Lietuvoje 
nebuvo 
finansų i .j jaunas

I Įstojęs

Lieut. A. C. McDonough, reserve 
officer, pictured in Atlanta, Ga., aft
er reportedly diving an Aircobra 
pursuit plane 620 miles per hour in 
army test at Buffalo, N. Y.

šis Suv. Valstijų kariškas la
kūnas šiomis dienomis daryda
mas bandymus su nauju lėk
tuvu Buffalo, N. Y., padarė re
kordą leidimosi žemyn 620 my
lių j valandą greitumu.

jau visame pasaulyje, skautų 
tarpe.

lieka 
kad “nemanoma 
”, tačiau Lietu- 

netikėjo 
Juk

jo- 
ir 

kad 
te

Afri- 
orga- 
vadas 
viešė-

VISOMS užsienyje veikian- 
čiom Lietuvos Pasiuntinybėms 
ir Konsulatams sulaikyta Lie
tuvoje išeinančių laikraščių 
siuntinėjimas.

BALTIJOS - Amerikos Drau
gija Washingtone suruošė pa
skaitą tema: “Lietuvių Kalba 
Kalbotyros Atžvilgiu”. Paskai
tą laikė Dr. Allen Harrison 
Fry, profesorius Sanskrito kal
bos .ir palyginamos filologijos 
Katalikų Universitete.

TENKA patirti, šv. Kazi
miero draugijai Kaune paskir
tas komisaras, žydas Kleinas, 
rašinėja Amerikos Lietuviams 
laiškus ragindamas atsilyginti 
skolą. Priešingu atveju jisai 

pinigus išjieškosiąs prie
vartos keliu. Kokią prievartą 
mano taikinti Amerikos Lietu
viams, tas žydas nepasako.

OKUPAVUS Sovietams Lie
tuvą, paruošiamieji darbai Vo
kiečių grąžinimui iš Lietuvos į 
Vokietiją buvo tęsiami, šio
mis dienomis prieita susitari
mo : Sovietai sutiko leisti Vo
kiečių tautybės žmonėms per
sikelti į Vokietiją.

Spėjama kad po Vokiečių iš 
Lietuvos išėjimo, maskolių te
roras Lietuvoje dar labiau 
stiprės.

MARYLAND valstijoje, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kaktuvių diena iš seniau 
paskelbta valstybine
Baltimoriečiai Lietuviai 
giasi šių metų Vasario 16 d. 
švęsti tradiciniu, toje valstijo
je priimtu, iškilmingumu.

LIETUVOS Nepriklausomy
bės minėjimui ruošiasi ir Lie
tuvių Draugija Washingtone.

rublių įvedimas 
savaime 

joks netikėtumas. Nors 
komisaras Vaišnoras, 

vaikinas, pirmą kartą 
į valstybinę tarnybą,

dar nesenai darydavo viešus 
pareiškimus kad “litas 
pastovus” ir 
lito panaikinti
vos gyventojai 
kiems tikrinimams.
Gen. Vitkauskas užtikrino 
“Lietuvos kariuomenė ir
liau lieka”, o po kelių dienų iš 
tos kariuomenės neliko nei 
kvapo.

Jeigu neilgas Lietuvos valiu
tos amžius visiems buvo aiš
kus tai, iš kitos pusės, niekas 
Kaune nežinojo kad Maskva 
įsakys litus panaikinti. Ir štai 
Lapkričio 25 d. iš Kremliaus 
atėjo įsakymas kad nuo tos 
dienos okupuotoje Lietuvoje 
įvedami sovietiški rubliai: čer
voncai, rubliai ir kapeikos. Li
tas dar kuriam laikui paliktas 
šalia rublių, bet jo dienos yra 
suskaitytos. Neilgai truks kad 
ir jis bus paskelbtas išimtu iš 
apyvartos.

Nepaprastai aukšto kurso 
nustatymas Rusų rubliui (už 
vieną litą — 90 kapeikų), su
davė skaudų smūgį visiems 
Lietuvos gyventojams. Nors 
bolševikams atėjus gyventojai 
pradėjo grobstyti iš bankų sa
vo sutaupąs, bet tik nedaugelis 
suskubo pinigus išimti ir pa
versti kokia nors kad ir nerei
kalinga preke. Tuoj pat rau
donoji valdžia išleido uždraudi
mą pinigų išėmimui. Visi 
tu vos gyventojų sunkiai 
dirbti pinigai dabar nuėjo 
kais, nes litus pavertus
liais, už juos negalima gauti 
nei dešimtos dalies to ko jie 
buvo anksčiau verti.

Ypač skaudžiai šį apiplėšimą 
pajunta kaip sykis neturtin
gieji gyventojai. Lietuvos dar
bininkai buvo, bendrai paėmus, 
taupus ir nemaža jų dalis tu
rėjo taupomose kasose didesnes 
ar mažesnes sutaupąs, 
bolševikų valdžia šiuos 
talistus” apiplėšė ir jų 
pas pavertė niekais.

Tačiau okupantų rykštė tuo 
visuotinu gyventojų nuplikini- 
mu dar nepasibaigė. Prasidė
jo dar dvi, ne mažesnės nelai
mės — tai visų kainų pakili
mas ir katorginių darbų įve
dimas visose 
kuose.

“Draugai” 
rukai paleido
vo iš bolševikų paskolintą pa
gyrimą ir demagogiją, kad 
kaip nors apraminus piestu at
sistojusius Lietuvos gyvento
jus. Mitinguose drožia kalbas 
buk “darbininkų uždarbiai pa
didinti du su puse karto, o pra-

gyvenimas tik du kartu pabran
go”, tat darbininkų padėtis 
vis tik pagerėjus....

Kad pragyvenimas pabrango 
ne du, o tris-keturis ir dar 
daugiau kartų, tą žino iš savo 
skaudaus kasdieninio patyrimo 
kiekvienas Lietuvos gyvento
jas, bet kad uždarbiai “pakel
ti” du su puse kartų tą gyven
tojai pirmą kartą išgirdo mi
tinge.

Pačių sovietų laikraščių ofi
cialiais skelbimais, atlyginimas 
padidinta, maždaug, 40—60%, 
bet gi patys komisarai tikrina 
kad pragyvenimas pabrango 
du kartus.

Anksčiau sviestas Lietuvoje 
buvo apie 4 litai svarui. Lai
ke komunistų jsivaldymo kilo
gramas sviesto pakilo iki 15 li
tų, ir dabar dar labiau pabran
go.

Musų Viešpaties Antras 
Atėjimas Arti Yra

Jokūbo 5 p.: 8 e.

žinai ką reiškia Jėzaus 
Kada Dievo an-

su-

kur 
su
yra

švente, 
ren-

Accordion Painokos
Uždirbk pinigus imdamas čia pia
no accordion pamokas, mano mo
kiniai gauna vietas groti. Pamo
kos pradiniams ir prasilavinu
siems. (3)

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

šiaurėje nuo Superior. Cleveland
Phone HEnd. 6832

DYKAI

amiMt Įuurur

MAN PATINKA IDE- 
JA TAUPYTI VAŽI
NĖJIMO KAŠTUS SU 

ŠIUO $1.25 PASU!

TAIP, IR Aš GAUNU EKSTRA VER
TĖS. SEKMADIENĮ MANO DU VAI
KAI ŽEMIAU 12 METŲ GALI VA 

ŽIUOT SU MANIM

WW.1NS0H'

play

su F 
ti Pagalbą P

Lie- 
už- 

nie- 
rub-

Dabai’ 
“kapi- 
sutau-

jmonėse

Lietuvos 
į darbą

ir fabri-

komisa- 
visą sa-

Ar 
užgimimas? 
gėlas pasitiko Mariją ir sakė 
jai: Nesibijok, Marija, nes at
radai malonę pas Dievą ir pa
gimdysi sūnų, o praminsi jį 
vardu Jėzus, del to, kas iš ta
vęs užgims šventas bus ir bus 
vadintas Sūnumi Dievo. Luko 
1: p. 30-35 e.

Ar žinai kad 
Adomo, ano 

ir atpirkėju visos 
________ ’ Todėl Dievas siun
tė savo mylimą Sūnų, tą didį 
vyrą, ant žemės. Prilyginimas 
čionai: koksai svietiškas žmo
gus lieka išaukštintas, jis no
ri kad kiti jam tarnautų, o Jė
zus nors buvo didžiausias ant 
žemės vyras, ir vienatinis to
bulas žmogus, atėjo ant žemės 
norėdamas padaryti žmonėms 
užvis daugiausia gero, pastojo 
tarnu kitiems. Jisai pasakė 
žmogaus sūnūs neatėjo 
jam tarnautų, bet atėjo tar^ 
nauti ir duoti savo gyvastį a! 
pirkimui pasaulio už nuodėme 
Matt. 20: p. 28 e.

Brangus skaitytojau, skaitj 
Šv. Raštą, ten rasi tiesos žc 
užrašyta.

Toliau Jėzaus žodis, taip ki 
ba šv. Raštas: Jėzus buvo bra 
giausias Jehovos turtas, bra 
gesnio už jį nebuvo nei Danp 
je, nei ant žemės. Todėl svi 
bumas Jėzaus darbo mat' 
dar labiau: jis buvo Dievo 
blausia mylimas SunUs. J 
buvo Jehovos aukščiausia a 
ka, kurią Jis vartojo atpirki
mui žmonijos, nes Dievas taip 
numylėjo pasaulį kad savo sū
nų davė, kad pasaulis butų per 
jį išganytas. — Skelbia S. B. 
S. D., 1150 E. 76th St., Cleve
land, Ohio. (Skelbimas)

Jau nebe už kali 
Šešioliktoji. Tai did; 
dicinė Lietuvių tau! 

i Lietuvoje ir išeivijc 
I švęsta, džiaugsmo 

diena. Tai buvo ik 
■ buvo per 22 metus, 

bįis švęsta sidabrini.“ 
* priklausomybės jubi 

Okupanto letena 
musų jaunutę, bet g 
gią valstybę. Nese 
Viai išeivijoje už j ai 

.' viškas kraujas ir 
bylojo kokiomis aša 
mirkusiomis Kūčių 

j dalinosi pasilikę Liet 
F tiečiąi. Ta pati 
|| širdis sako . kad šym 
® Vasario šešioliktos : 

pavergtieji Lietuviai 
seshėje negu žydai 
nelaisvėje.

Vienam atsisakanči 
gryžti Sovietų polpr 

į 'namų Pabaltės Vals 
j; Bistrų, jam griežtai 
į ir netikint naiviais 
j mais, Sovietų polpre 
t kęs kad tas galėsiąs 

giau neiiori, ramiai, 
į mai dirbtį ir gyventi 
' vynėje.

Pabaltės kolega įsi 
sakė: "Tamsta vadini 
ir gyvenimu iš arti, 
mėje, žiūrėti ir mat 
mus, persekiojamus 
gus mano tautiečius? 
rėti Į tą vaizdą, kasdi 
giu jį pakeisti, tamsi 
tai gyvenimu ?”

Tas pats ir Lietuvo 
savo tautiečių i 

veidus Vast.
butu baisi kanė 

di&i
sioljktą, butu b 

kruvinai* atjaus
nestoję.'

f• •

pirkėju 
žmogaus, 
žmonijos?

iV 
III

i

rė

dieną nebesigirdės 
to/ himno Kudirkos g 
šalyje, Amerikiečių L: 
padovanotas laisvės vari 
beskambės, tylės nepri 
mybės invalidų trimitai 
ašarų tą dieną tėvų že 

Žuvę tėvai, vyrai, 
tremtiniai Azijos rytuc 
pildyti Lietuvoje kalėj! 
das, teroras, skurdas, 

našlaičiai, išdraskyt 
suardytos, 

netikras 
vis 

už sovietus 
kultui 

Įkirimo apie 
Sovietų p: 

“katarinka” — 
Lietuvių dal 

artinantis
Ir visa tai dedi 

prieš met 
viena laimi 
karo metu

prųiazlizdai, 
nelegal/šeimo:

i sulaikiau 
'O dari®, azi 

. —i iki 
... . įėjimu '“"t “ka

*S .žergtu 
įsimena 
JikuoU; ,

kaitoma 
Europoje,

CLEVELAb
WHC

Pristatom Vestu 
PAUKŠTIENA IR I

4323 Superior Aveni

“ 809 Society for Savings Bldg. ..
U Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
• • • •
;; Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- Į J 
• • tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą • ■ 
i* įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ' « •

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- *Į 

.. kitės į mane telefonu arba asmeniškai. • •

LENGVIAU
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I Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

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

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

Nuo Spalių 1 d., 
Susivienijimas Lietuv 
siu savo vajų, kuris 
VAJUS, laike kurio 1 
siraš^yti prie SLA. lei 
nas: prisirašantieji n 
už sveikatos išegznm 
narių tūkstantis gaus 
ALBUMĄ, vertės $5.( 

Susivienijimas tu 
galima apsidrausti nu 
sirašyti ir į ligoje pas 
savaitėje. Jaunamečiu:

SLA. kuopos ran 
. tuvių kolonijose ir vi 

riai. Kai pas jus ui 
sikalbėkit su juo apie 
nijimo Lietuvių Amer 
Lietuvių apdraudos ii 
mi informacijų rašyki

S.L.A.
307 W. 30th Sti

-.—-1.....
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reiškia Jėzaus 
ia Dievo an
uriją ir sake 
[arija, nes at- 

Dievą ir pa- 
i praminsi jį 
to, kas iš ta- 
as bus ir bus 

Dievo. Luko

Subruzkime Vasario 16-tai
Minėkime su Pasiryžimu, Pasistengkime Suteik

ti Pagalbą Nukentėjusiems Savo Broliams

Jau nebe už kalnų Vasario 
šešioliktoji. Tai didžiausia tra
dicinė Lietuvių tautos, pačioje 

O Lietuvoje ir išeivijoje iki šiol
V švęsta, džiaugsmo ir triumfo 

diena. Tai buvo iki šiol, taip 
J buvo per 22 metus. Neužilgo 

bus švęsta sidabrinis musų ne
priklausomybės jubilejus!

Okupanto letena pribloškė 
musij jaunutę, bet gają, pažan
gią valstybę. Nesenai Lietu
viai išeivijoje užjautė, Lietu
viškas kraujas ir instinktas 
bylojo kokiomis ašaromis per
mirkusiomis Kūčių plotkelėmis 
dalinosi pasilikę Lietuvoje tau- 

; ti'SČiąi. Ta pati Lietuviška 
širdis sako kad šymet, 23-čias 
Vasario šešioliktos sukaktuves 
pavergtieji Lietuviai švęs bai
sesnėje negu žydai Babilonijos 
nelaisvėje.

Vienam atsisakančių Tėvynėn 
gryžti Sovietų polpredo kalbi
nami; Pabaltės valstybės mi
nistrų, jam griežtai atsisakant 
ir netikint naiviais įtikinėji
mais, Sovietų polpredas pasa
kęs kad tas galėsiąs, jei dau
giau nenori, 
mai dirbti/ir gyventi savo Tė
vynėje.

Pabaltės kolega įsižeidęs at
sakė: “Tamsta vadini ramumu 
ir gyvenimu iš arti, savo že
mėje, žiūrėti ir matyti žudo
mus, persekiojamus nelaimin
gus 
rėti 
giu 
tai

n e l e id ž ia 
džiaugsmin- 
dienos mi-

Lietu-

kalnų! 
mobi- 

Lietuvių 
pasiryži-

ramiai, nekliudo-

at- 
ne- 
da- 

iš

Neapvilkime jų, 
atsakomybės ir 

tai ką momentas 
reikalauja. Kiekvienas
Lietuvoje grobiko su- 

musų Tautiečio kapas

mano tautiečius? Ir žiu- 
į tą vaizdą, kasdien, bejie- 
jį pakeisti, tamsta vadini 
gyvenimu?” • _ ,

Tas pats ir Lietuvoje. Ma
tyti savo tautiečių palikusių 
Lietuvoje veidus Vasario 
šiolįktą, butų baisi kančia. Jie 
kruvinai atjaus tą dieną

Tą dieną nebesigirdės tau
tos himno Kudirkos gimtoje 
šalyje, Amerikiečių Lietuvių 
padovanotas laisvės varpas ne
beskambės, tylos
mybės invalidų trimitai, 
ašarų tą dieną tėvų žemėje!

žuvę tėvai,

se

ko

ezus-buva-ąt- 
ano tobulo 

lirkėju visos 
Dievas siun- 

Sunų, tą didį 
Prilyginimas 

ietiškas žmo- 
intas, jis no- 
.rnautų, o Je- 
džiausias 
vienatinis 
jo ant žemės 
yti žmonėms 
gero, pastojo 
tisai pasakė: 
neatėjo kaę 
t atėjo tar 
j gyvastį a"11 
iž nuodėmei-

ant 
to-

Iplien 
Įjgiaų' 
Imu; 
uFa ’ 
įtuv 
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vai t it • • vbinip

nepriklauso-
Kiek

jjau, skaitj- 
i tiesos ža 1 im
dis, taip ks 
s buvo bra J. 
.urtas, bra 
) nei Danp 

Todėl svi 
irbo mat'us‘ 
zo Dievo . ir 
SunUs. joi._ 
ščiausia a " 
ojo atpirki\ 
Dievas taip 
ad savo su
lis butų per 
celbia S. B. 
i St., Cleve- 
(Skelbimas)

.L «■*.«

4740-W

kreipki- 
amavimą

is pirmo
Kreip-

iniiiiiiininnu
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Išaikvojo Milijonus

MEŠKOS PLĖŠIKĖS

dabar 
dabar 
dabar

$1.65
1.85
2.65

CHICAGIETIS PRISIUNTĖ
32 PRENUMERATAS .

Mieros 
$2.00 

2.50 
3.50

oAPIE 80 nuoš visų 
Suvienytose Valstijose ; 
vos dešimtyje valstijų, 
išsimėtę po kitas valstijos vi
sai mažais skaičiais.

ateivių 
gyvena 

Kiti

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

1.85
2.65

šia planus savo politiškai akci
jai ateityje.

Murray kiek gali oficialiai 
ignoruoja buvimą klikų ir sa
vitarpinių varžytinių CIO. or
ganizacijoje, bet tas visgi yra 
ir negalės būti nutraukta taip 
greitai. u

Yosemite Nacionaliame 
ke, Kalifornijoje, meškų 
čius padaugėjo. Ten tos 

gaujomis

Marškiniai 
13^ iki 18 
dabar $1.65 
dabar 
dabar

Išpardavimas KAYNEE Marškinių 
Vaikams ir visokių amžių jaunimui 

$1.00 dabar 77c. © 1.25 dabar 1.00 o 1.50 dabar 1.Ž0

Pažam as
M i eros 

$2.00
2 50
3.50

i MANHATTAN SALE Į

• - • -

AKRON, OHIO

sūnūs

už

Kuomet niūramos rogutėmis važinėjimo, čiuožimejimo

mirti- 
į ligo-

29 d. mirė
51 m. am-
Keely. Iš

Tais metais Anglijos i
darbininkai pradėjo1

Howard C. Hopson, left, with U. S. 
marshal as he left the federal court 
in New York, after being sentenced 
to five years in the federal peniten
tiary as the convicted looter of his 
billion-dollar utilities empire.

Howard C. Hopson, kairėje, 
vedamas j kalėjimą po nuteisi
mo New Yorko teisme penke
tui metų už išaikvojimą milijo
nų dolarių savo viešų reikme
nų kompanijos, kurią jis vado
vavo.

GAUSI PARAMA A
SIMUČIO KNYGAI

C.I.O. NEBUS RAMY
BĖS

žinovai sako, nors CIO. va
das Lewis pasitraukė ir jo vie
tą paėmė Phillip Murray, nau
jas pirmininkas, tačiau C.I.O. 
organizacijoje ' nebus ramybės. 
Nors Lewis pasitraukė iš pir- 
mininkystės, bet jis neišsižadė
jo kištis į CIO. vidaus reika
lus. Jis dar vis turi žymią įta
ką į CIO., ir sakoma jis ruo-

Illinois valstijos Lietuvių 
Vaizbos Butas šiomis dienomis 
per J. P. Varkalą atsiuntė 32 
egzempliorių knygos “Recon
struction of Lithuania After 
the World War” užsakymą. Tai 
labai gražus pavyzdis kitų ko
lonijų Vaizbos Butams, 
atsirastų dar bent keturi pa
našus užsakymai, knyga tuoj 
butų atspausdinta.

Prenumeratas po du dolariu 
egzempliorių siųsti:

Mr. A. SIMUTIS,
41 W. 82nd Street 

New York, N. Y.

MIRĖ. Gruodžio 
Vincas Kruvalskis, 
žiaus. Jis vadinosi 
Lietuvos paėjo Gražiškių par.,
Tupikų k., Vilkaviškio ap. Jis 
mirė netikėtai: Gruodžio 28 d. 
jį patiko nelaimė, busas 
nai sužeidė, ir nuvežtas 
ninę antrytojaus mirė.

Liko žmona, Elena,
Lorensas ir duktė Elena Jen
kins, jau ištekėjus. Taip pat 
čia Akrone liko jo brolis Juo
zas, ir Lietuvoje viena sesuo.

Tapo palaidotas Sausio 2 d. 
iš Šv. Povilo bažnyčips, šv." 
Kryžiaus kapinėse. Palydovų 
Lietuvių ir svetimtaučių buvo 
daug. Velionio žmona yra čia 
gimus ir augus Shamokin, Pa., 
del to jis ir buvo suamerikonė- 
jęs, bet buvo rimtas, ramaus 
budo žmogus, dirbo visą laiką 
Goodrich gumų dirbtuvėje.

Ilsėkis ramiai šioje išeivijos 
šalyje.

Vaistininkai Antanas ir Al
fonsas Bernotavičiai iš Youngs
town lankėsi pės savo tėvus 
Akrone, atlankė savo sergan
čią motiną.

P. Kubilienė per šventes ga
vo liūdną laišką iš St. Clair, 
Pa., kad ten mirė Pijus Kubi
lius, jos velionio vyro brolis. 
Pereitas metais velionis P. Ku
bilius čia Akrone viešėjo pas 
savo brolienę, laike švenčių, ir 
urnai susirgo; ligoninėje jam 
padaryta operacija, po ko pa
sveiko ir išvažiavo namon pas 
savo šeimą, kur trumpai pagy
venęs mirė, sulaukęs vos 49 
m. amžiaus. Liko žmona ir su
augę vaikai. Paėjo nuo Gar
liavos.

P. Kubilienė jo laidotuvėse 
negalėjo dalyvauti, nes pati tuo 
laiku nesveika vo. čia daug 
žmonių serga. Urnai (buvo su
sirgęs J. Ramoška, turėjo nu- 

į traukti____  ^.ę.,

Taip pat susižeidė J. Vaivec- 
kas. Ligoninėje pabuvęs sa
vaitę gryžo namon, baigia gy- 

Idytis. \
Goodyear gumų išdirbystė 

gavo valdžios kontraktą ope 
ruoti vieną iš didžiausių para
ko dirbtuvę, kuri bus išstaty
ta prie Charlestown, Ind., ir 
kaštuos apie 14 milijonų dola
rių. Kalnas.

DRESS SUIT
RENTAL CO.

KAM PIRKTI — 
IŠSINUOMOKIT PAS MUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

235 The Old Arcade 
Elecatorius į antrą aukštą.

MA. 5856 (2) Cleveland
GEO. H. SCHWANE, Mgs. •

SPALVUOTŲ MARŠKINIŲ ir PAŽAMAS
I

(Tarp jų ir marškiniai be kalnierių)

SAUSIO 16 iki SAUSIO 25

I FRANK BELAJ
E MENS’ WEAR
= 6205 ST. CLAIR AVENUE
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Prisiminkime dar pabėgėlių 
iš Tėvynės legionus, kurie švęs 
pirmą kartą, tokiomis liūdno
mis sąlygomis, tautinę šventę 
svetimose šalyse.

Šitokios mirftys 
mums ruoštis prie 
go Vasario 16-tos
nėjimo. Tačiau, butų dideliau- 
sias apsileidimas, nedovanotina 
klaida jei leistume skausmui 
parblokšti, pakirsti energiją, 
pasiryžimą ir viltį atgauti pra
rastą ir kiekvienam žmogui 
įgimtą gėrį — Tėvynę, šis di
džiulis darbas didelėje* dalyje 
gula ant laisvųjų Lietuvių pe
čių. Nuo jo nepabėgsi, kaip 
nepabėgsi nuo Lietuviško krau
jo, kaip neišsinersi iš 
viško kailio.

Vasario 16-ta nebe už 
Subruzkime jai ruoštis, 
lizuokime laisvųjų 
pajiegas, didinkime
mą tęsti nepriklausomybės dar
bą iki laimingo galo. Paverg
tųjų Lietuvių akys į mus 
kreiptos, 
vengkime 
rykime 
musų 
naujas 
piltas
šaukiasi Dangaus keršto ir pri
mena musų, kaip Lietuvio, 
pareigą dirbti Lietuvai.

Nepriklausomybės kovo j«e 
mes nesame vieni. Yra šalių 
kurios dabartiniu metu kauja- 
si už pagrobtų tautų išlaisvi
nimą. ši šalis vertina žmones 
kurie nenusilenkia jiegai. Tat, 
moralinė parama didelė.

Ruoškime Vasario 16 dienos 
minėjimus po gedulos ženklu. 
Laisvės šūkį, kas kuo gali pa
remkime. Kas negali aktyviai 
prisidėti prie tautos išlaisvini
mo darbo, teateina ir paremia 
ruošiamus parengimus.

Be vieno moderninio 
nedaug beatsieksime — 
nigas. Bukime duosnųs 
ną rinkliavoms, 
tautinius fondtis. 
ža — uždaviniai
Timebuna nei vieno 
kuris tą dieną neatliktų parei
gos ir neatiduotų duoklę Tėvy- 

kas našlės 
vienas, kas 
Tėvynei!

Kajus.

vyrai, broliai, 
tremtiniai Azijos rytuose, per
pildyti Lietuvoje kalėjimai, ba
das, teroras, skurdas, skaitlin
gi našlaičiai, išdraskyti gimti- 

lizdai, suardytos, sugriau- . , ...’ ,. i nei: kas didesne,šeimos^ netikras rytojus, 
uama Lietuviui visa galva 
ščiau už sovietus pakilu
si, aziatiška kultūra, gro- 

Pittsblirgii iki įkirimo apie “liaudies 
Wiejimus” Sovietų prepagan- 

liirbysteje ė “katarinka” — visa tai 
■Iti’eikuojayergtų Lietuvių dalia, kuri 
irotestuodisimena artinantis Vasario 
limą algu-tai. Ir visa tai dedasi šaly- 

rlOS UŽsite kuri dar prieš metus buv 
įpripcin_vipuji

<4irb>

,bti, pri
{ką neleg^ .. 
lies ginklav!1^* 
Gali sulaik 
1,000 darbi

ginklo 
tai pi
ta die- 

paremkime
Skatiko ma- 

milžiniški! 
Lietuvio

Par- 
skai- 
meš- 

kos gaujomis vaikščiodamos 
pasidarė lyg bandiatai: pradė
jo keliuose pasitikti parku ke
liais važiuojančius turistus, 
sulaikyti jų automobilius ir 
riaustis, išvartyti jų bagažus 
ir suradus suryti visokį veža
mas! maistą. Be to, kur turis
tai apsistoja nakčiai stovyklau
ti, meškos ir ten atsilanko ir 
užpuolę žmonių pasidejimo vie-l 
tas, suryja viską valgomo.

Del to pradėta tas meškas j 
sekioti, sužymėti ir gaudyti, j 
kurios taip neprašytos ateina 
pas žmones į svečius. Šiomis 
dienomis 45 tokios meškos de- 
nertuota į kitas tolimas vietas 
ir paleista misti savo trusu.

skatiką. Visi kaip 
kuo gali, Į pagalbą

©DRUSKOS valgymas palai
kymui žmogaus energijos prie 
ksršto oro arba sunkių darbų 
ištirta jau I860 metais, tačiau 
žraohės mažai į tai kreipia dė
mesio, 
k? sykiu
naudoti daugiau druskos valgy- 

surias džiovintas silkes., 
manė kad sūrumas pri- 
darbininkus tik daugiau 
ir nespės jiems prinešti 

vandens. Betgi vai- (

A. NUNN
Užlaikėm geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neatsąkančio. 

Musų mėsa šviežiausia.
Geras patarnavimas. (4)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

70
IČHfisifL-JAaitoma viena laimingiausių 
a ' Europoje, karo metu, šalių.

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggisįs 

6045 Broadway (3)

arba šokių jaunimo sueigos, asmenys turinti telefonus

tuna pirmiausia užkviečiami, nes jie lengvai pasiekiami

CLEVELAND POULTRY CO. Inc-
WHOLESALE and RETAIL z

Ųipn 
lis 
trta
I Nea
I pat
! ’ ai 

me

Pristatom
' PAUKŠTIENA

Vestuvėms, Pokiliams,’ Clambakes ir tt.
IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

t 4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

darni 
Uiti 
vers 
gerti

; geriamo 
gi.nt sūrias silkes laike darbo, 
angliakasiai negėrė daugiau 
negu paprastai.

Amerikoje tas pradėta dau
giau ir daugiau vartoti bėgyje 
pastarų 15 metų, raginant dar
bininkus gerti druską arba ki-1 
taip priimti sūrumo i save, ge
resniam atsilaikymui prie kar
štų darbų arba vasaros karš
čiuose.

NAUJI SAVININKAI
Ši Maisto parduotuvė per
ėjo i musų rankas, ir mes 
po senovei jums patarnau- 
sim. šviežia mėsa, grose- 
riai ir daržovės už prieina
mas kainas. (11)

LGN and DON
6510 Superior Ave.

Atdara nuo 7 ryto iki 11:30 vak.

Todėl tai telefonas yra

Amerikonų gyvenime.

togumų, jūsų nuosavas

toks svarbus socialiame jaunų

Palyginant su jo daugeliu pa-

telefonas kaštuoja mažai

mažiau negu dešimtukas Į dieną. Kodėl neisivesti jį da-

bar kad jus ir jūsų šeima galėtų naudotis smagumu ko

ki atneša?

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A
LENGVMUS/OAt/S SĄLYGOMIS

©BRITANIJOJ pradėta iš-i 
dirbti šluotų kotus ir palapinių 
lazdas keturkampėmis, vietoje' 
apvalių. Tuo, sako, sutaupys j 
$8,000,000 metuose.

t 2343
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Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
• Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau

sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės Įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzamir.avimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

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

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

■B

S.L.A. SEKRETORIUS
307 W. 30th Street New York, N. Y.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79lh Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

SUPPLIES
HARDWARE PAINT

Electrical Supplies
Glass

Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

THE
TUNE IN The Telephone Hourz/ Mondays at 8:00 P. M. over WTAM, WLW, and WSPD
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Formal Cleaners Ine.
Vyrišku

VA__ . Moterišku
R U B Vj IJįu įj Taisymas

l)SH 1 Valymasf

GREITAS
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Suftęį, Sav.
1194 East 791 h Street

Skani Lietuviška Duona
e

NEW DEAL
BAKERY 

ė*' ♦

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

1

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visoki Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog i namus, sulyg pareikalavimo.

| VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę. h
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' CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOSI

‘‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486
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6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

S LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJI
MAS VASARIO 16, LIETUVIŲ SALĖJE

LIETUVIŲ SALĖS
REIKALAI

%

t

Clevelando Lietuvių Tauti
nis komitetas rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės 23 metų su
kaktuvių minėjimą Lietuvių sa
lėje, sekmadienį, Vasario 16 d. 
Kalbėtojai bus iš Chicagos, iš 
Lietuvos atvykusieji pabėgė
liai. Pamarginimą atliks Lie
tuvos Skautai Vyčiai.

Toliau apie tai bus pranešta 
plačiau. Laikinas komitetas 
darbuojasi prieš Tautos šven
tės surengimo. Netrukus ma
noma suorganizuoti pastovų 
korųitetą, kuris rengs prakal
bas p. Jadvygai Tubelienei ir 
kitiems.

Clevelando Tautinis komite
tas nusistatęs aukas siųsti ne 
į kokį fondą, bet tiesiog per 
Lietuvos Atstovybę.

TRUKDO ROOSE-
VELTO PLANUS

1
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By Jay Dee MANAGING E!

Ragina Baigti Streiką
Eaton Mfg. Co. keturiose 

dirbtuvėse Clevelande apšauk
ta streikas, kuris kilo del tąsy
mų tarp CIO. ir ADF. unijų.

Valdžios komisija prisiuntė 
reikalavimą kad dirbtuvės tuoj 
atsidarytų ir kad į darbus bu
tų paimti streikuojanti CIO. 
darbininkai. Ta kompanija iš
dirba šalies gynimo reikalams 
užsakymus.

Dar $1.00 Pabėgėliams
Boleslavas Pūkis, iš Sd. 

waukee, Wis., prisiuntė $1 
pirmiau Dirvoje paskelbtų 
kų Lietuvos pabėgėliams 
kietijoje šelpti.

Iki šiol buvo paskelbta $24,

$15 jau pasiųsta Lietuvos 
siunfinybei, kiti tuoj bus 
siųsti, kaip tik pasidarys 
desnė suma.

Mil- 
prie 
au- 
Vo-

dabar v
Pa- 
iš- 
di-

bus 
dar- 
vei-
na-

LIET. PILIEČIŲ KLU
BO NARIAMS

Metinis Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkimas 
bus laikomas antradienį, Sau
sio 21, nuo 8 vai. vakare, Klu
bo patalpose. Susirinkime 
patiekta praėjusių metų 
buotės atskaita ir aptarta 
kimas šiais metais. Visų
rių priedermė šiame susirinki
me dalyvauti. Svarbu yra iš
rinkimas ( naujos valdybos.

Toliau, kviečiu visus būti šį 
penktadienį Klubo vakaruško
se, kur yra smagu praleisti va
karas su saviškiais.

Dar ne visi Klubo nariai įsi
gijo 1941 metų narystės kor
teles. Jas galima gauti atei
nant į klubą, prie durų penkta
dienio vakare.

P. P. Muliolis, Prez.
I

DIRBA KOVAI
DŽIOVA

SU

Clevelande susidarė specialis 
mokslinis patarėjų komitetas 
vadovystėje Hugo E. Varga, 
užvedimui (mokslinės kampani
jos kovai su džiova tarp Cle- 
velando ir Cuyahoga apskri
ties gyventojų, pagreitinimui 
tos ligos pašalinimo.

Komitetą sudaro didelis bu
ris Amerikiečių ir įvairių tau- 

. tų žymių asmenų Clevelande. 
Iš Lietuvių į tą komitetą pa
kviesti Dr. Jonas T. Vitkus ir 
Ona Mielichienė.

• OHIO valstijos biudžeto di
rektorius reikalauja Ohio se
nato užmokėti Clevelando mie
sto valdybai $467,000 už glo
bojimą valstijos bepročių bėgy
je 1939 ir ..1940 metų.

Miestui leistina skaityti 
$2.50 į dieną už kiekvieną 
laikomą beprotį kur nėra
čios valstijos išstatytos prie
glaudos. ,

PO 
iš- 

pa-

amui

Abu Ohio valstijos4, senato
riai — Taft ir Burton — Re- 
publikonai, trukdo Prez. Roo- 
sevelto darbams, norėdami už
kirsti jam teises vykdyti neri
botą pagalbą Britanijai šiame 
kare. Kartu su senatoriais ir 
Atstovų Buto nariai Republi- 
konai iš Ohio daro tuos pačius 
trukdymus.

Jie dirba kaip tik priešingai 
negu pasielgė buvęs kandida
tas į prezidentus, Willkie, ku
ris remia Roosseveltą ir ragi
na kitus Republikonus remti.

Tokį Ohio atstovu pasielgi
mą nupeikia ir Cleveland News, 
Republikoniškas laikraštis, ku
ris Burtono kandidatūrą rėmė 
ir smarkiai ėjo prieš Roosevel
ts. .News sako kad, nei Bur
ton nei Taft, nei kiti Ohio Re- 
publikonai, neparodo ar jie pai
so bent kiek už gelbėjimą An
glijai ar ne.

Burton būdamas Clevelando 
mayoru, visada buvo priešingas 
Roosevelto New Deal politikai, 
nors jis gavo dideles sumas pi
nigų Clevelandui visokiems rei
kalams ir kovai su bedarbe, iš 
Roosevelto viešų darbų fondų.

• CLEVELANDE dar 
si 50,000 šunų kuriems 
neišimta leidimai. Leidimams 
gauti nustatytas laikas baigia
si Sausio 20 d. Tik 17,274 šu
nų savininkų iki. šios savaitės 
teišsiėmė leidimus.

randa- 
laikyti

•TRAFIKO nelaimių Cleve
land e per pirmas 10 dienu šy“ 
met visai neįvyko,, bet tuoj po 
to žuvo net keturi asmenys ir 
tuomi pradėta automobilių ne
laimių aukų skaičius. Pereitą 
metą pirma trafiko auka buvo 
Sausio 12 d.

• GUARDIAN bankas, kuris 
užsidarė 1933 metais, iki šiol 
išmokėjo jame padėtų pinigų 
savininkams $60,138,308.

• JAU pradedama statydinti 
prie Clevelando orlaivių stoties 
valdiška $8,400,000 vertės or
laivių inžinų laboratorija. Jo
je bus daromi bandymai lėktu
vų motorų veikimai pritaikyti 
prie visokių orų ir aukštumo, 
ir kitos motorų ypatybės.

• NATIONAL ACME kom
panija gavo ir S. V. karo de- 
partmento $1,971,330 užsaky
sią padaryti automatiškų ma
šinų dirbimui šovinių ir fiuzų 
dėžučių šoviniams uždegti.

Thomson Products Co. ruo
šia 10 milijonų dolarių orlai
vių inžinams valvių dirbtuvę.

Ohio Crankshaft, Inc., ope
ruos orlaivių inžinams krank- 
šaftų dirbtuvę, 5 milijonų do
larių vertės, kurią finansuos 
valdžia. Joje dąrbų 
1000 darbininkų.

bus del

Dirb-

Briggs

Atidarys Briggs 
tuvę

Detroito kompanija
Mfg. Co., skubiai ruošia dirbtu
vę 12825 Taft avenue, kurioje 
ruošiasi pradėti dirbti Kovo 
1 dieną. Dabar dar, sako, ta 
dirbtuvė .kariškų reikmenų 
darys, gal ateityje kada.

ne-

DIES ATVYKS Į 
CLEVELANDĄ

Clevelande lankėsi Kongres- 
manas Dies, kuris vadovauja 
komitetą tyrinėjantį veikimą 
šiai šaliai priešingų gaivalų— 
komunistų ir nazių. Jis pra
nešė kad dės pastangas atvyk
ti čia pravedimui tardymų ke
leto savaičių laikui, patyrimui 
komunįstų ir nazių veikimo šia
me mieste. ,

\>

ŠĖRININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

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

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

Chester G. Zuris, 
Pirmininkas.

MAŽINA MIESTO 
BIUDŽETĄ

Naujas miesto mayoras Ed
ward Blythin patiekė miesto 
tarybai apmažintą miesto ope- 
ravimui biudžetą 1941 metams. 
Jis reikalauja $52,278,134, bet 
tai yrh virš 5 milijonais dola
rių mažiau negu išleista 1940 
metais. Nuo nekuriu miesto 
reikalams kaštų jis nukapojo 
žymias sumas.

salėje rengiama lab- 
kortavimo vakarėlis 

nelaimėje patekusios 
Siurvilienes. Pradžia

KORTAVIMO VAKARĖLIS, 
šeštadienio vakare, 'Sausio 25. 
Lietuvių 
d ari n gas 
paramai 
Teklės
7:30 vai. vakare, įžanga 25c.

Kurie galit prašomi atsilan
kyti.

Magdalena Ambrazevičienė.

VINCAS ČĖSNA išvažiavo į 
Floridą pasilsiųi.

Taipgi teko patirti kad į Flo- 
-^dą-isvažiftve- u- ydvaug 
niutė” Simanauskienė. Ir jai 
reikia kapitalistiškų gerybių, 
nors visu įtūžimu agituoja už 
Amerikos valdžios išvertimą ir 
džiaugiasi kad Lietuvoje ko
munistai žmones pavergė. Ji 
Čia tegul sulaukia’komunizmo, 
tada matysim kaip galės į Flo
ridą važinėti.

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

rių pavienė ant Quinby Ave. Kaina 
visai prieinama, išdalinimui paveldė
toju turto. (4)

PO. 1188 GL. 9600

REIKALINGA MERGAITĖ 
AR SENYVA MOTERIS 

prižiūrėti kūdikį per 5 dienas, 
mokestis $7; šeštadienį ir sek
madienį gali gryžti namon, ar
ba ir vakarais eiti namon. At- 
sišaukit tuojau: Mrs. Zvinis, 
13501 Durkee avė.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

GEROS ANGLIES 
šaukit 

GArfield 2921 i
Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street

. ...........
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the 
two 
one 
nu- 
pic-

mers, economic competition, and 
ill feeling which lay between 
brothers. The novel impresses 
with its details, it psycholgical 
ances, the gracefulness of its
turės, and the vivacious freshness of 
its neo-realistic style. It has, in
cidentally, been translated into the 
Latvian language. Moreover, in the 
past year, Dovydėnas has written 
some picturesque, realistic, and psy
chological short stories for the young 

“Kortų

AN optimum of felicitations are 
well deserved by Mr. and Mrs. Frank 
Durnelius on the observance of their 
twenty fifty wedding anniversary 
which they celebrate this Saturday, 
January 18th.

Suimti Nazių Šnipai

■■ I

n r y

Entered as Sec 
ber Gth, 1915, a’ 

under the A

No.

in 
he

NaturaLy 
return to 
love with 
goes out

Šeinius dis- 
Freudian an-

born 
first 
with

Ignas Šeinius, though he had def- 
mitely established himself as a writ
er even before the World War, ap
oeared again with a new novel, 
‘Siegfried Immerselbe atsijaunina”. 
Taking advantage of the newly de
veloped theories in the fields of 
'medicine and racial sociology con
cerning rejuvenation and the evolu
tion df races, the author attempted 
humorously to present the story of 
a national-socialist, Immerselbe, who, 
vhile undergoing rejuvenating pro
cesses in an Italian sanatorium, ir 
ransformed into a Jew. 
hen, Immerselbe cannot 
iermany and he falls 

a Jewess with whom 
into the wide world, 
nlays a great deal of
alysis in picturing Immerselbe’s very 
transformation at the sanatorium and 
he brings out a considerable number 
of psychological factors. IIis .plot 
was skillfully developed; “Siegfried 
Immerselbe” received favorable com
ment in Sweden, Latvia, and Poland 
and critics acclaimed it as the first 
attempt to go past national boun
daries, into international problems 
and international themes. Šeinius re
appeared very recently with a col
lection of new short stories “Aš 
dar kartą Grįžtu”, which are of a 
national and international style or 
nature, written expressionistically.

New talents which have appear
ed in the past decade are: Eva Si
monaitytė, Liudas Dovydėnas, Pet
ras Cvirka, Antanas Vaičiulaitis, 
Juozas Grušas, and others.

Eva Simonaitytė, a writer 
!n Lithuania Minor won the 
State Literary prize in 1935
her “Aukštųjų Šimonių Likimas”. 
Her novel is of an historical, po
litical, and social nature and it 
tells of the Šimonis family, made 
up of Lithuanian noblemen, which be
gan to disintegrate for political and 
economical reasons and of the evil 
.influeftfte^pf. .foreignism in Lithuania 
— tine oppression it brought, and 
the Colonization which followed. Her 
seco,'id novel, “Pavasarių audroj”, 
was* published recently and it por
trayed Lithuania Minor’s fight for 
freedom. The novels of Eva Si
monaitytė are outstanding for their 
individuality, somewhat for their ro
manticism, and particularly for all 
its realistic style. Because of her 
objective scrutiny of Lithuanian and 
problems of Lithuania, of her vivid 
characterizations, realistic portrayal 
of life, and her original, lively style, 
Simonaitytė deserves the highest 
place in Lithuanian fiction.

Liudas Dovydėnas, author of a 
great many short stories, had be
gun his literary career in 1928 and 
within the past year he has appear
ed as a novelist, 
novel ‘ 
received 
of some 
pointless 
tion of 
tįhe novel does indicate that its 
author is thoroughly familiar with 
life, knows how to weed out its 
most significant characteristics, and 
knows how to present them in neo- 
rcalistic style. His latest novel, 
“Broliai Domeikos”, was awarded the 
second State literary prize in 1936. 
This novel is interesting in that it 
analyzes the simple, narrow Lith
uanian country life, in that it has 
a unified, simple plot which deals 
with the legal squabbles of the far-

His two-volume
“Ieškau gyvenimo draugo” 

the unfavorable criticism 
reviewers because of its 
length and the abstrac
ts characters. However,

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas

- Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisy- • 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

— “Kelionė į pievas” and 
namelis”.

(To be Continued)

Lithuanian National
Bowling Tournament

HATES FOR TOURNAMENT SET!

Third Lithuanian 
Tournament, they 
- 20 — 26 - 27 

The tournament

Three convenient weekends have 
been set for the 
National Bowling 
are — April 19 
and May 3 - 4.
is to be held at the Covenrty Rec
reation Center, 1746 Coventry Rd., 
Cleveland, Ohio. <

If more entries than are expected 
come in then a few week days will 
be secured for local and nearby 
city bowlers.

Preference of dates will be given 
to teams coming from 
far-away cities.

The opening date is 
months away, but we
getting all the preliminary 
over with as soon as possible, 
tournament 
the American Bowling Congress and
we ask all those interested in bowl
ing to follow this column for the 
latest developments and news in 
regards to the tournament.

distant and

still three 
believe in 

work 
The

will be sanctioned by

the Liths, sole occupants of 
place in the Inter Lodge Lea- 

The boys have been playing 
ball since dropping the first

INTER LODGE TEAM MAKES 
IT FOUR IN A ROW

Going into this week’s game we 
find 
first 
gue. 
real
game, and it would be very pleas
ing to see more Lith fans at the 
games.

Three League games are played 
each Wednesday nite, first game at 
7:15 and admission only 15c. Make 
it a date to be at the St. Clair 
Recreation next Wednesday and all 
Wednesdays thereafter.

ANNUAL DANCE
_____d

7:30
Wo- 
host

On Saturday evening, January the 
18th the first card party of the 
new year given by the Lithuanian 
Women’s Club will take place at 
the home of Mrs. Anna Myhling, 
2608 Fenwick Rd., University Hgts. 
Refreshments, door prizes, table 
prizes. Tickets are only 35c and 
may be obtained from members or 
the - committee.

e
On Saturday, Feb. 1st at 

in the evening the Lithuanian 
men’s Club will once again be
to those who like to dine and dance. 
It’s the Annual Dinner Dance, the 
affair of the year that people re
fer to until the next year as being 
tops in class and luxurious enter
tainment. This year the banquet 
is being held at the Statler Hotel 
in the Euclid Ballroom.

All those planning to attend are 
cautioned or advised to make their 
reservations early as this is some
thing that cannot be “guessed at” 
in regards to how many will be 
present. This will be the fifteenth 
anniversary celebration, and from 
all indications it’s really going to 
be a “wow”. Besides the dinner, 
there well be the usual dancing, 
with a popular orchestra rendering 
the music.

The committee arranging both of 
these affairs is: Adele Young, Anna 
Karpius, Anna Degutis, Marcella 
Montville, Mae Mack, Tillie Chesna 
and Sue DeRighter assisted by the 
president, Anna Mihelich and the 
officers. , ’■

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor? Superior and E. 43 St. ENd. 5025

IF the joyful surprise afforded 
by the pretty purple flower receiv
ed by Miss Stella Velionis for 
Christmas is any criterion — then 
“An Orchid for Remembrance” is, 
allegedly, the one tune which should 
top popularity in the personal hit 
parade of the second pretty flower.

apparently reached a new 
with the dancers being forc- 
polka in sardine style . . . 
Victor Cereska’s former pop-

ATTENDANCE at the last week
ly dance at the Slovene National 
Home 
high, 
ed to 
Chum
ularity among the patronizing clique 
of joysters is as undiminished as 
ever, he being selected as one of 
the ten best waltzere. (Viennese or 
Slovene style) . . . Reggie Cialko’s 
radiant personality illuminated the 
premises as did also the turn-pivots 
demonstrated by Joe Merolt.

ANTHONY Vaiksnoras, living up 
to his esteemed category as artist, 
has one of his paintings, that of 
a mine shaft, 
at $75 at the 
hibit at The 
Youngstown. .
quite successful, too, though in an
other sort of way — that new de
luxe Ford 
remarkable 
ering its
hearts cruising across Augie’s path.

on display for sale 
New Year’s Art Ex
Butler’s Institute in 
. brother Algard is

of his seems 
advances in 

way into the

to make 
horsepow- 

feminine
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DARI
IR DARBININK

Nuskendo 18 i 
į ton, Mass. — < 
f iš savaitės laiko 
i jurose, žuvininkų 
| sidurė netoli uos 
t laivu ir tapo pi 
įskeltas. Su laivi 
fjo darbininkų.

A girl examines the portable ra
dio transmitter which was used by 
two German spies who slipped into 
England as refugees. They sent 
back military movements to Germa
ny. The spies were executed in Pen- 
tonville prison.

Du Vokiečiai šnipai Įsigavo 
kaipo pabėgėliai iš 

mažą radio 
pranešimui 
žinių.

į Anglių 
Vokietijos, ir šj 
aparatą naudojo 
Vokiečiams slaptų žinių. Jie 
tapo sugauti ir nubausti mirti
mi Pentonville kalėjime.

Būtinai dalyvaukit musų didžiame išparda-
SCOTT STORES

7036-38 Superior Ave

iiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinmimmiiimiiHimiip.:

Lietuviška Didele Išdirbyste pSS
Langams užtraukti Blindų (Shades)

PUOŠTIDABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 Si. • J. Pečiulis, ,<?

ain- 
stą 
aip 

aVam
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(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) jS-
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. ir

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
’LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

Vidur
žiemio

VYRAMS - VAIKINAMS -
PREKIŲ APMAŽINIMU! metinis

ir

MANHATTAN MARŠKINIŲ

Išpardavimas
Du kart metuose buna toks išpardavimas, kū
rime gali vyrai ir vaikinai įsigyti dėvėjamų 

z reikmenų, skrybėlių ir kitko

Žymiai Numažintomis Kainomis
Pirkit dabar — ir taupykit Dolarius!

7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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I Sustreikavo. I 
FWis. — čia sust 
{tūkstančiai darbi 

įpis-Chalmers * dirb 
^llaikydarni 26 mil 

įriuomenės ir laiv 
liymus.
1. San Diego, Cal 
streiku Ryan or 
fflifbyštės darbinii

k 4 Užmušta. Il 
jVa. — Kasykla 
sKimball ištikus g 
tketuri darbiu' už] 
Jta, 14 kitų fta.

1 Reikalaujgų pa
Pittst, Pa. - 

t. 0. piiTKas Mu 
.pradėjo lies tar 

Steel 
poracijos vadyba išgax 
plieno darbininkams 

į giau mokesties ir pag 
į mui kitų sutarčių su 
Į Ta kompanija, turinti 
Ituves keletoj e miest 
įmina daug karo reil 
^Jai dirba apie 240,(X 
Įbibininkų.
|k1 Irwin Works pli 
HI dirbystėje
ĮIJI2OO darbininkų gr 
I Pripažindamas 

I! ^ką nelegaliu. Ten 
U !®^es ginklavimo r 
I i W^ali sulaikyti dai 

: BBl,000 darbininkų.

■r-

A Pittsburgh, Pa 
lįt^eikas Westing 

prie 
-®treiK7į^ 400 

| .■LrotestubcSni ] 
gį Aimą algų pata 

bos užsitęsė nuc 
- į i uėnesio ir dari 

1 a nuostolius.

Si Plieno darbai 
. taigių pristal 

1 , £ ymai paliovė 
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1 Streikų
Tsoje šalyj 
bo eilėse 
lu, nes nes 
eikų, tik v 
eikas Molir 
tional Harv 
ivėse, kur x 
i jų trukdo

Y-Jkmenų dar 
pako, jei ti 

T tai dar a 
( istuose gal 
\ darbiniu 
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