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dar prie^ 
neprikl. Lietuva 
ne tik su švei-

VND, OHIO

ORO MANEVRAI 
RYTUOSE

oro nelaimė- 
12 pasažierių 
Rumanijos ’Į

BRITAI nesnaudžia — 
štai paskelbia kad Britani
jos karo lėktuvai nuo pra
džios karo iki Sausio 1 šių 
metų atliko 1,400 oro už
puolimų ant Vokietijos, su 
reikšmingomis pasekmėmis 
nuostolių žvilgsniu Vokie- 
Čiams.

Gryždamas 
iš savaitės laiko žuvavimo 
jurose, žuvininkų laivas su- 

V sidurė netoli uosto su kitu 
I laivu ir tapo pusiau per- 

■- skeltas. Su laivu žuvo 18 
jo darbininkų.

vadai skun- 
visos dirbančių- 

organi- 
organizuotu- 
kaimai, kur 

retai kur te- 
prof sąjungas 
kaimas esąs 

liaudies

REIKŠMINGAS MILITARIŠKAS PARA
DAS MINIU AKIVAIZDOJE

užkariauti Rytų E u 
Už tai žada Jugosla 

Vokišką “apsaugą”.

Iš LONDONO ir aplinki
nės teritorijos Įsakyta iš
gabenti visus vaikus jau
nesnius 14 metų, nes? sako, 
del nuolatinio karo jie ga
li nukentėti kūniškai ii' 
protiškai. '

I Sustreikavo. West Allis, 
Wis. — čia sustreikavo 7 
tūkstančiai darbininkų Al- 

Tis-Chalmers dirbtuvėj, su- 
lUaikydami 26 milijonų ka- 

A^riuomenės ir laivyno užsa- 
’Įkymus.
|\ San Diego, Cal., grąsina 
/streiku Ryan orlaivių iš- 

> Mirbystės darbininkai.

FORDO automobilių iš- 
dirbystė ir Cons. Aiscraft 
orlaivių dirbtuvės sutarti
nai dirbs didžiuosius bom- 
banešius lėktuvus San Die
go, Cal.

Assisted by Capt. J. J. Broshek (left), Rear Admiral Clark H. Wood
ward is shown setting in motion the machine that drove the first rivet in 
the keel of the 45,000-ton battleship Missouri at the Brooklyn navy yard. 
The Missouri, expected to be completed in 1944, will be a sister ship of 
the Iowa. They will be the largest ships in the U. S. navy.

Iš RUMANIJOS praneša 
kad Įvyko susirėmimai tarp 
Sovietų Rusijos ir Ruma- 

inijos parubežio sargybų.

Todėl 
prieinamas

Esą reikalinga sku

HOPKINS, Prez. Roose- 
velto specialis pasiuntinis 
Anglijon, ten nuvykęs jau 
turėjo pasimatymus su žy
miais valdžios žmonėmis. 
Britų karo vadai sako An
glijai dabar reikia daug la
biau Amerikos ginklų ir or
laivių negu kariuomenės.

Anglijai to visko reikia, 
pasakė Churchill Hopkin- 
sui, daugiau negu kad An
glai gali pajiegti užmokėt.

Cairo, Egiptas, Sausio 22. — Britų Australijos ka
riuomenė įsiveržė ir užėmė Italų apsigynimus prie Tob
ruk, Lybijoje. Tame mieste apsupta apie 30,000 Italų 
kareiviu.

Entered as Si-c<nd-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

pradėjo formules tarybas 
.4^iTil1 <??cfflies Steel kor

poracijos vadyba išgavimui 
[plieno darbininkams dau
giau mokesties ir pagerini
mui kitų sutarčių su unija. 
Ta kompanija, turinti dirb
tuves keletoje miestų, ga
mina daug karo reikmenų. 
Jai dirba apie 240,000 dar- 

Lbininkų.
1 Irwin Works plieno iš- 
idirbystėje Murray Įsakė 
"200 darbininkų gryžti dir
bti, pripažindamas jų strei- 

. ką nelegaliu. Ten dirba ša
lies ginklavimo reikmenis.

’ Gali sulaikyti darbus 
4,000 darbininku.M-7 c.

Streiku Nedaug
Tsoje šalyje šiuo tarpu 
bo eilėse palyginamai 
lu, nes neskaitant mažų 

eikų, tik vienas didelis 
eikas Moline, III., Inter- 
tional Harvester Co. dir- 
įvėse, kur varžytinė tarp 
ijų trukdo šalies gynimo 
kmenų darbus.
tlako, jei tas streikas iš- 
3 tai dar apie penkiuose 
ėstuose gali išeiti strei- 

1 i darbininkai.
I;ai kompanijai dirba su- 
3 25,000 darbininkų.

risiąs darbas nebus gailina 
nebus paruošta darbams rei- 

kas viskas gaminama visu

NAUJzVDVARIO gyventojas 
(Alytaus ap., Eišiškės v.), Jo- 
selis Basas nuteistas penke- 
riais metais sunkių darbų ka
lėjimo už tai kad supirko 46 
žąsis.

KELIOS Šveicarija 
kurios anksčiau vec. 
prekybą su nep’*. 
Lietuvos prekybos 
jomis, bandę 
prekybos san 
tos Lietuvoj

Nužudytas Vokietis ir 
Šimtai Kitų Užmušta 
Bucharest, Sausio 22. — 

Rumanija pergyvena vidu
jines suirutes. Fašistų Ge
ležinė Gvardija skelbia pa
ėmus valdžią Į savo rankas. 
Riaušėse sakoma užmušta 
apie 1,000 žmonių.

’Tiktai sostinėje apie 30 
tūkstančių gvardiečių už
imti kariavimu.

Eina gandai kad Hitle
ris, kuris turi Rumanijoje 
savo stovyklas, pasinaudos 
proga paimti Rumanija Į 
savo “protektoratą”, ypač 
kad nušauta vienas Vokie
tijos pulkininkas.

Pittsburgh, Pa. — 
Streikas Westinghouse 
J/irbystėje prie Trafford. 
Streikuoja, 400 darbininkų 
Protestuodami prieš vilki- 
limą algų pataisymų, ku

rios užsitęsė nuo Balandžio 
nenešioji'- ^-Hninkai ne- 
a nuosv. »

Washington, Sausio 22. — Sjųv. Valstijų ginklavimo 
darbu direktorius William S. Knudsen pareiškia kad in
dustrija palengva bet tikrai puošiama taip jog 1942 
metais Liepos mėnesi Ameriką bus prigaminta apie 33 
tūkstančiai Įvairių kariškų j-ftuvų. Iš jų apie 14,000 
skiriama Anglijai. ,

Tikras ir pats smąŲ* 
pradėti, sako Knudsen.^^ 
kalingos majqfibsTr Įrankiai, 
galimu glitumu, Įrankių dirbtuvės dirba dieną-naktį

HOOVER, buvęs prezi
dentas, pritaria suteikimui 
Rooseveltui apribotų teisių 
šiame krizyje ir ragina po
litikos vadus netrukdyti 
ginklavimosi, programo.

Jis, neužgiria Amerikos 
Įsikišimo į karą, bet prita
ria davimui Anglijai viso
kios galimos pagalbos karo 
laimėjimui. /

Atėnai, Graikija. — Graikai vis laiko pirmenybę 
savo mūšiuose su Italais Albanijoje. Jie pasiekė kelis 
laimėjimus. Sausio 22 d. Britų karo lėktuvai darė ata- 
kus Italų laikomame mieste Ėlbasani, Albanijoje.

Daugel 
lami m 
p tikt;

O‘«

1 ventili!

KAIP
lanko sovietų agitatorių šau
kiamus mitingus parodo ši ži
nia, 
pažy 
kaime mitingas neįvyko, 
nesirado 
Kitoj 
gėjas 
trus, 
viena

HITLERIS siūlo Jugo
slavijai tam tikras sąlygas 
už leidimą naudotis gele
žinkeliais Vokiečių pastan
gose 
ropą 
vijai

Šią savaitę Suv. Valstijų 
oro laivynas pradėjo ma
nevrus rytinėse valstijose, 
apimant Mass., Conn., Rho
de Island ir New Yorko 
valstijas. Šiuose manevruo
se keli desėtkai tūkstančių 
civilinių gyventojų daly
vauja pratinimui ir moki
nimui sekti priešų lėktuvus 
ir suteikti apie juos žinias 
i nuskirtas vietas.

KERŠTINGAS SENIS
Saginaw, Mich. — Tūlas 

Jan Grzybowski, 71 metų 
senis, iš Įtūžimo kad iš jo 
pavogė $50, nušovė savo 
žentą ir jo du vaikus, ir 
sunkiai sužeidė savo dukte
rį, gynusią vyrą.

BRITAI sugavo jurose 
Prancūzijos laivą gabenu
sį maistą iš Argentinos Į 
Prancūziją. Tas laivas il
gai bandė prasprukti 
Britų pietų Atlantiko 
kadą.

Iš MASKVOS atsiųstas agi
tatorius Stepanovas atvirai 
pasako kad “Lietuvoje dar nė
ra kolektyvinių ūkių, bet tas 
reikalas turi būti ir bus visiš
kai laisvo noro dalykas”. Pa
žindami kokia “laisvė” viešpa
tauja sovietų Lietuvoje, galim 
laukti kad netrukus Lietuvos 
ūkininkai bus “laisvai” šuva- 

1 

ryti į kolhozus. Dabar esamų 
grupinių sodybų protegavimas 
tą geriausia įrodo.

GRAIKŲ karo vadovybė 
skelbia kad šiame kare su 
Graikais Italai nustojo jau 
70,000 savo vyrų — užmuš
tais, suimtais ir pasiųstais 
atgal i Italiją gydyti nuo 
nušalimų. Roma sako kad 
Italų nuostoliai iki Gruod. 
31 buvo 12,377 vyrai.

Italų lėktuvai darė už
puolimus Graiku uosto Sa
lonika. Nuostolių padary
ta visai mažai.

Šie karo viršininkai praaeda darbą naujo Suv. Valstijų di
džiojo 45,000 tonų karo laivo Missouri darbą Brooklyn© karo lai
vų dirbyklose. Missouri, kuris tikimas baigti 1944 metais, bus 
toks pat laivas kaip Iowa. Jiedu bus didžiausi karo laivai Suv. 
Valstijų laivyne.

VILNIUJE, jcasinėjant Ge
dimino kalną, giliuose sluogs- 
niuosė rasta įvairių istorinių 
retenybių, kurios, kaip spėja- 

iš penkto-septinto am-

Lietuv m 
vežti. Tuo 1 
lis mėnesius 
vedė prekybą 
carija bet ir su visa Europa ir 
turėjo ką išvežti. Jei dabar 
Lietuva ką turi, viskas plau
kia Maskolijon arba sunaudo
jama raudonajai armijai išlai
kyti.

Vienas agitatorius prisi- 
sta ka4 jam paskirtame 

nes 
nei viepas žmogus, 

vietoj, kur mitingo ren- 
turėjo joti kelis kilome- 
buvę taip: Atjojęs r^ewark, N. JI 
valstieti. Lauke valr Newark N 4 

pusantros, piliečius ant . ’. . V , Ji , ... ’ .. . ,T . Jacinskas, DaytorTskaityk. Pikta. • Nei r,, . . , . n, . .. „ .adzis, Amsterdam,?jos nebuvo kaip išneš' „ v_ , T įužraše J. IvanausJ 
-iland.) 
lexander, Plymouth, Į 
\ John Alexander, '( 

.-and) I
bias Talandis, Detroit / 
rašė p. Mačienė, Clevelfr

Washington, Sausio 20. — Prezidentas Roosevelt 
prie didelių iškilmių, sudėjo savo priesaiką trečiam ter
minui — pirmutinis prezidentas Amerikos virš 160 me
tu istorijoje, iš virš 30 prezidentų, turėjęs tokią laimę.

/Jam prezidentystė tenka laikais kuomet pačios, šios 
šadies stovis yra neaiškus, kuris reikalauja, daug rimto 
galvojimo, jam paims daug sveikatos ir gali sutrumpint 
jo amžiaus metus. Jam lieka būti vadovu šalies kurią 
žiaurus pasaulio diktatoriai pasmerkia ir kuriai taipgi 
grąsina, rodydami savo kruvinas kumštis per vandeny
nu plotus. .

Rooseveltui tenka vadovauti, šalis per neaiškius se
kančius keturis metus, ir išvesti Į šviesą.

Todėl jo inauguracijos kalboje garsiai nuskambėjo 
pareiškimas: “Ne, Demokratija dar nežūsta”, ir jo at
sakomybėn puola užduotis išsaugoti demokratiją, nuo 
tų kurie pasikėsinę ją sunaikinti. Todėl lieka imtis di
delių darbų, kurie apsireikš visose Amerikos, industri
jose gaminime karp ginklų ir,reikmenų; ruošti geriausį 
šalies apsigynimą, apsaugą visam šiam, kontinentui, ir 
tą visą daryti kartu, išvien su Anglija,'teikiant jai viso- 
kiariopą pagalbą karo reikmenimis.

Po inauguracijos priesaikos, minių ir prezidento 
akivaizdoje buvo surengtas militariškas paradas, kuria
me dalyvavo kariuomenės būriai, ir visu užmu ėjo že
mės karo pabūklai, tankai, kanuolės, ir skraidė oro gin
klai, lėktuvai.

Plieno darbai eina gerai, 
taigių pristatymų užsa- 
ymai paliovė spaudimą Į 
amintojus. Tie kurie už- 
iko plieno reikmenis jau 
įpinasi paduoti užsaky- 
tis ketvirtam šių metų 

šrtainiui.
Neapdirbto plieno gamy- 
pasiekė 98 nuoš. norma- 

, aukščiausia iš pastarų 
metu.

Nuplėšė Swastiką
Francisco, Cal., Amerikos 
jūreivis nuplėšė nuo stiebo 
Vokiečių vėliavą su swasti
ka, iškabintą iš 9-to auk
što, Vokiečių konsulato pa
talpose.

idien d: 
? piep 
daugie

VOKIEČIAI turi 
apie 3,000 Britų pavaldi
nių, tarp jų daug moterų, 
kurie gyveno Prancūzijoje, 
dabar nazių užimtoje.

Britai salio kad jie turi 
suėmę Vokiečių gyvenusių 
Britanijoje dar daugiau.

Apie 1,500 Britų buvusiu 
Vokietijoje taipgi laikomi 
Įvairiose stovyklose Vokie
tijoje.

& 4 Užmušta. Welch, w.
— Kasykloje netoli 

Kimball ištikus sprogimui 
keturi darbininkai /*užmuš- 
Ita, 14 kitų sužeista.

SUV. VALSTIJOS pada
rė nusileidimą Rusams pa
naikinant draudimą Rusi
jai pirkti Amerikoje orlai
vius ir jų dalis. Tai taip 
sakant “moralis” palengvi
nimas. Draudimas Įvesta 
kai Rusai užpuolė Suomi-

TURKIJA praneša 
ji turi surinkus dideles sa
vo kariuomenes Trakijoje 
(Europiškoje Turkijoje) ir 
yra pasiruošus prieš kokį 
nors priešų puolimą.

Washington.
Willkie, buvęs Roosevelto 
konkurentas pereitą rude
nį Į prezidentus, dabar at
silankė pas Prez. Roosevel- 
ta pasitarimui ame šalies

gamą Anglijai.
keliavo Į Angliją tern,^me
niškai patirti padėtis/“ Roo
sevelt Įteikė jam rekomen
dacijos laišką pas Britų 
premjerą Churchill.

Willkie išskrido orlaiviu 
per Portugaliją.

Willkie pasmerkė Repu- 
blikonų partijos nenuora
mas, kurie prieš rinkimus 
žadėjo teikti visokią pagal
bą Anglijai, o dabar, kai 
Roosevelt išrinktas, gata
vi del to pražudyt visą ša
lį. Willkie sako, Republi- 
konai taip elgdamiesi nu
stos vardo ir kituose rinki
muose jiems bus dar blo
giau.

KOMUNISTŲ 
džiasi kad “ne 
jų masės iki šiol yra 
zuotos. Ypač su 
mu silpnai stovi 
dar ir samdiniai 
suorganizuoti į 
unijas), 
lengvai 
priešams 
biai ruošti agitatorių gaujas, 
kurios aplankytų ne tik kaimus 
bet ir kiekvieną ūkininką at
skirai.

763 j

Roma, Sausio 21. — Pa
sitarę Mussolini ir Hitleris 
sakoma nusprendė pradėti 
smarkų “blitzkriegą” pa
vasarį. Jie apims rytinę 
Viduržemio jurą iki Britų 
salų, ir sako, gal iki vasa
ros pradžios Į karą bus 
Įvelta ir Amerika.

Italų spauda rašo 
ašies karas bus pagreitin
tas taip kad Amerika ne
spės tapti “demokratijos 
ginklų sandėliu” ir suteik
ti daug pagalbos Britams.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

1941

KOMUNISTŲ užguitoje Lie
tuvoje, kaip ir Sovietų Rusijo
je, prasidėjus įvairiems Įskun
dimams ir asmeninių kerštų 
atsimokėjimams, sovietų Lie
tuvos spauda pradėjo smarkią 
kampaniją prieš tokį reiškinį. 
Kas kuo nepatenkintas, turi 
kokį piktumą, tuoj bėga į ko
misarų ir šnipų įstaigas sklis
damas buk tas ar ta esą “liau
dies priešai” ir tt. ir tikisi tą 
asmenį išėsti iš vietos.

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
OhK? Lietuvių Spaudos Bendrovę 

'i Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose __ 
Kanadoje ir Meksikoje — 
Lietuvoje tir kitose šalyse

D I R V 
6820 Superidr Ave.

SUV. VALSTIJOS ruo
šiasi prie to kad vienos 
nakties laiku galėtų oru 
pernešti bent 100,000 karei
vių į Braziliją, atsitikime 
priešų Įsiveržimo i Ameri
kos kontinentą.

_ ^.uVęS J-iTi ciicet , ixuiiuu aciLTį, Entvan^j-.ljU. _x,v . 
liavo, ir kuriuo laike Didžiojo karo 1917 m. vežta kariuomenė.

These United States army men, specially equipped for cold weather 
conditions, are having their equipment inspected on board the S. >S. 
Edmund B. Alexander upon sailing from New York for new army bases 
in Newfoundland. The Alexander is the old S. S. America, which was 
used as a troop transport in the World war days of 1917.

Šie U. S. armijos vyrai, specialiai aprengti šalto oro sąly
goms, duoda viršininkams peržiūrėti jųrgikmenis prieš išplau- 
kiant iš NaiLMtuLlįįlliį

tl.'UlĮiĮ



VAIZDAS PITTSBURGH© LIETUVIŲ ŪKĖS GRAŽIUOSE PENNA K A LN UOSIŲ

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

metu

klebo-

DETROIT, MICH pus

Pradžiai Darbo Sudėta Fondan $23.64

DAYTON, OHIO

mire

kad

BRIDGEPORT, Conn mi

mire

no

LENGV

rei
6820 Superior Ave,

6820

Petraitis, 
parapijos 
kataliku

KVAILAS BOLŠEVI
KŲ GUDRAVIMAS

našlys.
Užvenč.

Ameriko

ineigos bu, 
buvo 1929

Palaidotas 
apeigomis, 

pasitarnau-

GG m 
Nanty

ŠYMET UŽSTOS
DARBYMETI IR

GERI LAIKAI

Rusu 
mus 
Pas

31 metų 
Maspeth

FEE&- 
šeimai, 

šiądien^
netonos v 
Amerikos 
žino Sme 
Lietuvių 

,ina ir ge 
metu

Vaizdas 
Pittsburgho 
Lietuviu 
Ūkės 
“Country1 
Club”, „ 
apie kurią 
tankiai 
spaudoje 
matyti. 
Čia esti 
vasariniai 
parengimai

Kaina su prišiuntimu $1.00

“Atėnai, 
Užsieniuose < 
mi kaip gal 
jie labai kuli 
darni centą ] 
tuomet teišd 
taupas, kai 
šioks-toks tu 
do bruožas, 
kęs jų krašt 
sociališkų sąl 
jų akmeningi 
daug triūso 1 
mes vaisius, 
darbas ir ko 
duonos kąsni 
vieno Graiko 
nes meilę, kt 
Vaičių įvyki 
Šiądien Grai 
karą prieš 
Taip tauta t: 
atsistatymo 
atgimimo da 
galva, Jonas 
metų nusist

SUSITVĖRĖ PITTSBIJRGHO IR APIELINKĖŠ 
KOMITETAS LIF fUVOS REIKALAMS

Kaip Kovo
Žodi?

pus-
Calu

- Kauno ap.
Amerikoj iš

*■> JAUČIATĖS
V^isTUVARGĘ-BE

VIKRUMO?

iSį. Kai pa: 
iįtalbėkit su . 

Li jimo .Igiptuv 
nietuvių apdi 
ii informacij

At the house foreign ąffairs committee hearing on President Roose
velt’s “lease-lend” bill, chairman Sol Bloom and Rep. Hamilton Fish, 
both of New York, bandy words as Fish calls the bill “a dictator’s 
bill.” This soundphoto shows, left to right, Representative Bloom, Repre
sentative Fish and Representative George E. Tinkham of Massachusetts.

Reikalaukit “Dirvoje5
Superior Ave,

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton. O

Atstovų Rūmų užsienių reikalų komitete svarstant Prez. 
Ro^sevelto Anglijai “skolininio-nupma-viųio” biliu. nirmininkas 
Sol^loom ir Rep. Hamilton Fish, abu iš 'bjew Yorko, • karštai 
ginčijasi, kai Fish pavadina tą bilių “diktatoriaus biliuųt". De
šinėje matosi Bloom, Fish, ir Tinkham iš Maašachuserts. \

Sau-
Luk.šiv

©DEL išvežiojimo keblumo 
minkštoji anglis Amerikoje ne
buvo plačiai paplitus iki apie 
1820 metų. Atsiradus geležin
kelių linijoms anglis pradėta 
plačiau naudoti.

užmuš
4 d.

PADĖKA. A. a. Kazio Stru 
tinsko giminės dėkoja 
tieks kurie dalyvavo 
vėse, 
jo šv. 
bonui 
dagų 
buvo palaidotas iš šv 
bažnyčiom

Nuo Spalii 
jvienijimas 
savo vajų, 

vJUS, laike 
* ašyti prie S 
kis: prisifašai 

sveikatos i 
rių tukstant 
LBUMĄ, vei 

. Susivienij' 
thįima apsidbž 
■prašyti ir į lij 
įąyaitėje. Jaui 
r SLA. kuc

Amerikiečių 
būtinai rei-

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, O.

Valdžios ekonomistai skelbia 
kad šių metų bėgiu visos ša
lies gerovė pakils tiek kad vir- 

anais 1929 metais buvusią 
Svarbiausia šios gero- 

priežastis bus tai šalies 
vykdy

kite

•AMERKOS žmonės suvar- L l
toj a vidutiniai po apie 25 sva
rus muilo per metus. Europo
je, kurios tūlos valstybės yra 
aukštai kultūringos, muilas bu
vo brangmenis, o' dabar, karo 
metu, visai negalima gauti.

Cleveland,t Ohio 
y ■■■

MIRĖ DVI DAYTONIETĖS.
Sausio 12 d. mirė Ona Keydo- 
šiutė, po vyru Russell.

Sausio 16 d. mirė Marė Mo
tuzienė. Platesni apie jas pa
žymėjimai tilps kitame Dirvos 
numeryje, mirusiųjų skyriuje.

_ “Ramiai j 
buvę ir m u (me

©'SUVIRS 40 nuo.š, Lyyrų rū
bų išdirbamų Suvienytose. Val
stijose yrą. . pasiuvama New 
Yorke.

TRUMPOS
ŽINUTES 

(Iš Musų Laikraščių)

—išpusti viduriai? 
kemša jūsų žarnos, 
t dvokia kvapas, ai- 
mas, tuoj naudokit
Tai malonaus sko- 
\ kramtomas ■ gu- 

tikrai liuosuoja
| inant gult. Ryte 
A- mgvinimą ir at-

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

» I OS ANGELES, Cal. — čia 
gyvuoja Lietuviškas, komu

nistų vadovaujamas choras. 
Atsilankė čia ir IPrel. Macijau
skas bažnytiniais reikalais, bet 
ir jam nesiseka. Parapijos 
sustiprinimui prisidėjo neku
rtos tautietės moterys, kovai 
nrieš komunizmą, ir parapijos 
nauda darbuojasi čia esantis 
Prof. K. Pakštas.

įtinęs Re
'ILDOM RT 
igarai--- F
oiletinfei dal;

Herold I
Reliable Di 

p Broadway

Dideljs, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
nam uose.

r AMERIKOJE, per 20 pa
starų metų medžius graužian
čios bitukės sunaikino 15 kartų 
daigiau eglių šiaurinėse vals
tijose, negu vėjai ir ugnis su
naikino.

® CHICAGO Ill. — Lietuviš
kų Tautiškų Kapinių lotų 

savininkų susirinkime paaiš
kėjo kad Kapinės dabar turi 
$173,398 turto, turi apie tris 
tuksiančius dolarių kasoje. Už 
lotus kapinių bendrovei žmonės 
skolingi dar $22,000. Išrinkta 
1941 metams valdyba.

LIETUVOS komunistai su
galvojo naują šposą: paliepia 
ūkininkams pasikinkyti arklį, 
įsidėti Į vežimą maišelį grudų, 
6 paskum susirinkti paskirton 
vieton. Tokiu budu iš visos 
apielinkėš sudaromos vadina
mos raudonosios gurguolės, 
kurios' su raudonomis vėliavo
mis vyksta r į kooperatyvus 
parduoti žemės ūkio gerybių, 
sites šposas, kuris propaguoja
mas kaipo “valstiečių prisiri
šimas prie, sovietų yaldžios” 
Įrodymas, dabar taikomas vi
soje okupuotoje Lietuvoje. To
kias gurguoles organizuoja, ar
ba įsako, komunistų partijos 
instruktoriai Sorfe'riai, Joškės, 
Mauškės....

NAMU DAKTARAS
Tiktai $1.00

. leris.
skirstė

! ko P.
SchultZ; 
kas, iždininku P. Pivaronas, fi- 
nansų sekr. K. Pikielis, o kiti 

‘ ' visi- direktoriai.
Apkalbėta rengimas Lietu

vos Nepriklausomybės minėji
mo Vasario 16. Nutarta susi
žinoti su Liet. R. K. Federa-

| cija ir jėi bus galima, rengti
V išvien.
\ Rezoliucijų komisija pagami

no tris rezoliucijas, kurių vie- 
na smerkia Sovietų Rusiją, an- 

?2/)jtra Amerikos Lietuvius komli- 
nistus už jų pritarimą Lietu- 

vj (yos pavergimui, ir trecia sim- 
T Apatija Gen. Konsului Budriui 
Whiž jo prisaugojimą pirmiau su- 

■ rinktų Vilniečiams šelpti aukų, 
kad nepadavė jų į Rusų nagus 
ar kokiam ten komitetui, ku
ris norėjo juos savintis.

Gana karštos diskusijos ‘ki
lo komunistų pasmerkimo 
kale, nes čia pasirodė jų užta
rėjų, kaip K. Šinkūnas ir J. K. 
Mažukna. Po diskusijų visos 
rezoliucijos priimta vienbal- 

, šiai.
Panelė Sandaitė ir p. Piva- 

l J€ uonienė perėjo per delegatus ir 
i . surinko fondo pradžiai $23.64, 
S kurie perduota iždininkui P. 
S \ ; Pivaronui.
g \ K Iki sekančio susirinkimo ko- 
s ^ ymitetas išdirbs planus darbui 

• ir kaip geriausia surinkt aukas 
\ ir pagelbėt Lietuvai vėl pisi- 
uiuosuoti iš po okupantų/jungo, 
i Juozas Virbickas.

visiems 
kurie dalyvavo laidotu- 
prisiuntė gėles, ir auko- 
mišioms. Ačiū gerb. kle- 
Kun. Kazlauskui už man- 

patarnavimą. Velionis 
Jurgio 

Mykolo kapinė
se. Taipgi dėkojame laidotu
vių direktoriui F. Rohm už jo 
malonų pasitarnavimą.

Laidotuvėse Dalyvavus.

—Kun. A.
Worcesterio 
nas, perdavė
Fondui parapijoje surinktus
$400 aukų.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PzALENGVINAMI
Nėkentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimu. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė^ nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindarni su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiama pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuciu jau išparduota. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

darbus uan/piliečiams.
Kasli..'he> šelpimo nuo - 

nukentėjusių Lietuvių pas 
dar mažai kas veikiama, 
mus neišeina Lietuviški 
raščiai, nėra kam pradėt

® BROOKLYN, N. Y. — Sau
si > 11 d., SLA. salėje įvyko 

25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių paminėjimas žy
maus Amerikos Lietuvių tau
tinio veikėjo Juozo Ambrazie
jaus ir jo žmonos Amilijos. 
Vakaro programas buvo įvai
rus, dalyvavo žymių svečių, ir 
prisiųsta jiems daug pasveiki
nimu nuo kitų kolonijų veikė-

Kada (ik už-sį 
išpunta viduriai, 
trumas, užkietėji 
FEEN-A-MINT. 
nio liuosuojantis 
mus. švelniai b; 
vidurius. Imkit 
jausiteų tikrą j paie^^^SST 
gausit vikrumą. Jaunljn^S 
lijonai1 nąufibjasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

GRAIKŲ PA
Kadangi s 

gyvai sekž 
ypačiai nedidi 
riškumą, kuri 
valią buvo į 
kaip pernai, 
ja, o šymet 
tesnės žinios 
nau, nebus bf 
tomos. Tuo 
verčiu iš vie 
raštininko, \ 
laišką, viena 
raščiui. Štai

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

na šalta, kitą sniegą, 
jau lyja.

Darbai automobilių 
vėso eina gerai, bet

« BALTIMORE, Did. — Vasa
rio 1G dieną, kurią Maryland 

valstija pripažino kaipo legalę 
savo šventę paminėjimui Lie
tuvos nepriklausomybės, čia 
kali ės Jadvyga Tubelienė ir ki
ti geri kalbėtojai. Prakalbos 
prasidės 1 vąĮ. Lietuvių salė
je. TZ<4re toje pat salėje bus 
banketas.

® WORCESTER, 
šio 26 • d. Mass.

Liet iviškų patriotiškų 
zacijų ir visuomenės 
Įvyk; suvažiavimas.

GALINAU IENĖ
pažymėta), 8i
Sausio men., Baltimore,

KLIUDŽIUS M., 30 metų
rė Sausio m., Baltimore

ANIULIENĖ Ona, 60 m.,
Sausio mėn., Baltimore,

MUREIKA Petras, mirė
šio 7, ChiCagoje
p., Alečių k. Amerikoj 
gyveno 30 metų.

PETKEVIČIUS Vincas, mirė
Gruodžio 17 d., Pittston, Pa.
— Alytaus aps. Amerikoje 
išgyveno 42 metus.

‘FonrtiaiU£htų globo
jamas' Pittsburgho draugijų, 
kooperuojant su Lietuvos At
stovybe ir Konsulatais, kurie 
yra dabar Amerikoje ir kurie 
atstovauja Lietuvą. Nutarta 
šį komitetą sudaryti iš 11 as
menų. Nominuota gana daug, 
balsuojant išrinkta sekantieji: 
B. Gramba iš Ambridge, Pa., 
ir J. Švipas iš New Kensing
ton, Pa., aklamacijos budu, 
kaipo iš toliausių kolonijų at
vykusieji.

Vietiniai į komitetą inena: 
Adv. E. Schultz, J. Virbickas, 
P. Pivaronas, P. Dargis, F. 
Radžius, S. Bakanas, K. Pikie- 

Brazauskienė ir K. Mi- 
Išrinktieji vėliau pasi- 
darbais: pirmininku li- 
Dargis, padėjėju Adv. 

, sekretorius J. Virbic-

svi
supr:
buoti 
už t;
jo (>
savo£ras

3 Fan rodos butų gerai 
Lietuvos Atstovybė ir Konsu
latai tvarkytų, šelpimo darbą, 
nes pirmiau' įvairiais Lietuvos 
rėmimo reikalais per tas įstai
gas aukų vajai buvo atliekama 
gerai, taip ir dabar butų pato
giausia siųsti aukas nuo Ru
sų nukentėjusiems Lietuviams. 
Visuomenė jiems pritars dau
giau ir šiuo atveju.

Štai kaip veikia kitų tautų 
komitetai Detroite. Graikijos 
Šelpimo komitetas per 8 savai
tes jau turi surinkę $80,000. 
Detroito kvota jiems nustaty
ta $275,000, jie mano sukelti 
savo šaliai paremti riet desėt- 
ką milijonų dolarių 1

Detroito Maltiečių taufa, ku
rių sala yra Anglų valdžioje, 
jau* turi 
nei remti

Lenkai 
čių laiko

kurioje laikys

ATJAUSKIME PABĖGĖLIUS.
Amerikos Lietuviai, atjaus- 

kime pabėgėlius, musų brolius 
ir seseris kurie buvo tiek lai
mingi kad gavo progą pabėgti

LoĮše.y^riškg
vo tėvynės Lietuvos. Nors jie 
gavo' prieglaudą svetur, bet jų 
gyvenimo sąlygos 
bai sunkios.

Todėl tai musų 
pagalba jiems yra 
kalinga.

Aš atjausdamas pabėgėlių 
vargingą padėtį, siunčiu savo 
auką $3.00 per Dirvos Redak
ciją. J. A. Urbonas.

me
dei kainu

VISOKIOS ŽINUTĖS
Šymet pas mus žiema nešal- 
; oras nevienodas, vieną die- 

trečia

dirbtu- 
Detroite 

dar yra dikčiai bedarbių kurie 
jieško darbų. Vasarą jie dir
bo prie WPA. žiemai užėjus 
visi šie darbai sumažėjo. Au
tomobilių dirbtuvėse taipgi vi
siems darbo negalima gauti. 
Labiausia vargas tiems kurie 
dar nėra tapę Amerikos pilie
čiais.

Dan. yra dikčiai Lietuvių ku
rie neturi antrų pilietybės po- 
pierų. Patartina visiems mu
sų vienbučiams pasiskubinti

(vardas ne
metu, mirė

surinkę savo gimti- 
$5,000.
paėinė porai savai- 
didžiąją Convention 

Salę, kurioje laikys vadinamą 
Allied Festival Lenkų nuo ka
ro nukentėjusių šelpimui.

Lenkai čia manot surinkti sa
vo tautos reikalams $240,000.

Detroite veikia A. Lietuviu 
R. K. Federacijos skyrius, jis 
rengia Vasario 16, Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą.

Federacija turi narių kurie 
moka į metus po dolarį. Bet 
tai tik lašas jurose, šiądien 
mums visiems Lietuviams rei
kia dirbti sujungtomis jiego- 
mis savo tautą ir savo nuken
tėjusius trolius remti, bet mū
siškiai vadai Amerikoje sku
binasi musų jiegas skaldyti į 
paskiras grupeles ir tarp savęs 
kovoti už savo partijų reika
lus, o ne išvien kovoti ir dir
bti prieš agresorius.

Aš nuo savęs pasižadu pa
skirti dienos uždarbį Lietu
viams ■ nukentęjusiems nuo bol
ševikų. Prašau ir raginu ki-

Liefuyiu^ Amerikoje, kų- 
dirba paaukoti panašiai.

i Vyt. Markuzas.

MAKNAUSKAS Matas, mirė
Gruodžio 26, Pottsville, Pa.

MATULEVIČIENĖ Rozalija,
65 metų, mirė Sausio 5, So. 
Boston, Mass. — Leipalingio 
par. Amerikoje išgyveno 26 
metus.

BUČINSKIENĖ Jieva, 70 me-, 
tų, mirė Sausio mėn., She
nandoah, .Pa.

BUIVYDAS Petras, užmuštas 
automobilio Gruodžio 25 d., 
Brooklyn, N. Y.

’ BUDRYS Jonas, 60 metų, mirė 
Gruodžio 29, Brooklyn, N.Y.

URPOLIS Antanas, 65 metų, 
mirė Sausio 4, St. Charles, 
111. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

SARAF1NIENĖ Morta, 46 m. 
mirė Sausio 4, Chicagoje. — 
Batakių k. Amerikoje iš 
gyveno 30 metų.

LUKŠA Kazys, 60 m 
tas automobilio Sausio 
Chicago, 111.

' VAITEKŪNAS Albinas, 
amžis, mirė Sausio 6 
cagoje. — Kupiškio p 
bališkių k. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

•’ PIVARONAS Povilas, 29 me-
’ I tų, mirė Sausio 5, Chicagoj, 

kur buvo ir gimęs.
2t7 EUDRECKAS Antanas, užmuš

tas bevažiuojant automobi- 
j Du liu, Sausio 1, Elizabeth, N.J

SAKALAUSKAS Kazys, 6? 
metų, mirė Sausio mėnesį 
Westville, Ill.

ADOMAITYTĖ Julė 1
mirė iSausio 4 d.

sys 
gerovę 
vės priežastis bus tai 
ginklavimo programo 
mas ir prie to prisidėję 
įvairus darbai.

Visos šalies 
kios pat kaip 
tais, sako jie 
žemumo “tikra pirkimo 
mybė” bus apie 10 iki 15 nuo
šimčių aukštesnė.

Tie ekonomistai, kurie per

kią ekonominę kryptį kokią ši 
šalis pergyveno, tikrina kad 
nors šalis jau smarkiai kyla 
Į gerovę, iki šiol bent nesimato 
bent kokio pagrindo kelti reik
menų kainas ir jos nebus pa
keltos ir trumpoje ateityje.

Nauji šalies gynimo paruo
šimo darbai žymiai pakelė dar
bus miestuose iki aukščiausio 
laipsnio kokio nebuvo pasiek
ta nuo 1929 metų. Ūkininkai 
gaus-už savo produktus geres
nes kainas negu kada gavo bė
gyje praėjusių 11 metų.

Ekonomistai nurodo kad be
darbių skaičius 1941 metais 
liks tik pusiau tiek kiek buvo 
1940 metais. Jų apskaičiavi
mu, suvirs du milijonai dar
bininkų jau gavo darbus pri
vatinėse industrijose pereitais 
metais tarp Kovo ii’ Lapkričio 
niūrėsiu, šeši milojai galinčių 
dir' ti darbininkų dar buvo be 
darbo.

Tie šeši milijonai sudaro tą 
Amerikos gyventojų prieauglį 
kui is atsirado po 1930 metų.

ŠAPOGA Ąntsnas, pusamžis, 
mirė Gruodžio 30, Chicagoj. 
— Kretingos ap., Mosėdžiu 
p., Žalgiriu k. Amerikoj iš
gyveno 34 metus.

MATULEVIČIUS Jonas, 
' Gruodžio m., Hazleton, 
KAVALIAUSKAS Pranas,

amžis, mir-ė Sausio 1‘, 
met City 
Vilkijos 
gyveno 40 metų.

ASTRAUSKAS Bruno, 32 m., 
mirė Gruodžio 30, Chicagoje, 

STRUTINSKAS Kazys, 64 m.
mirė Sausio 12., Bridgeport, 
Conn. — Alizavos par., Pil
viškių k. Amerikoje išgyve
no’ virš 40 metų. Bridge- 

i porte liko du broliai ir vie 
na sesuo, žiobienė.

^KUBILIUS Pijušas, 
.f\mirė St. Clair, P: 
wSuVALSKIS Vincas, 51 m., 
t\rė Gruodžio 29, Akron, O

c s^-ąžiškių par., Tupikų 1<,
i Vilkaviškio aps?0'' 
GENTAUTIS Liudvil

mirė Gruodžio
1 Glo, Pa. Buvo

ėjo Šiaulių ap.,
Sarakiškių p.
gyveno 40 metų. VPi- 

JOKUBAITIENĖ juozapina, i
metų, mirė Sausio 6, Det

roit, Mich. Po tėvais buvo 
Staugaičiukė. — Iš Naumies
čio p., Tupikų k. Paliko nu
liūdusį vyrą Damijoną, sū
nūs ir dukteris, 
su bažnytinėmis 
Kun. Boreišiui

j jant.
JASAITIS Jenas,

Gruodžio 30, Brooklyn
Y., sirgęs 17 metų.

. VISECKAS Jonas, 26 m.,
Gruodžio 24, Norwich,

'• LADAVIČIUS Juozas, mirė 21 
Gruodžio, New Britain, Ct.

UROKAITĖ Veronika, mirė
Gruodžio 24 d., Cambridge,

• KENOSHA, Wis. — Keno- 
i W)S seniausias policininkas, 

Antanas Barodičas, patiktas 
sl<Wwv)s nelaimės: laike su
ėmimo \-ukšmadario, šis kirto 
pell rikilXi kumštimi iį veidą, 
sudauži akinius, ir stiklai 
perpjovėfi^ią akį, kuri visai 
sugadintai; \ 1

SLA. 3-Čio Apskričio valdy
bai atsišaukus į Pittsburgho 

apielinkėš Lietuvių draugi- 
. del pasitarimo Lietuvos 

uzsaky\is, Sausio 19 d. įvyko 
L. M. D. salėje, dalyva- 

n ei ^t°vai nuo 20 draugi- Dar ’P-l*lkfnkirno vedėju buvo 
Boleslavas P- Dargis, sekreto- 

waukee, Wis., irbickas, rezoliucijų 
pirmiau Dirvą Bakanas, P. Piva- 
kų Lietuvos įilinskas.
kietijoje šelpti, paimta apkalbė- 

Iki šiol buvo paberti atskiras 
. dabar visp^pasidaro $p apkalbėji 

penas^Drapanas įJaciarom^’ittsburgho 
$15 jau pasiųsta Lietųjų Komi 
siunt'inybei, kiti tuoj 
siusti

jmerikos L 
prisiminti 
žia tebėra 

pa^uvienytų 
ris#*- Smeton 
m^me pašau 
riių < šalių vs 
tyj jis daug 
b^ų kovose i 
laitą ateityje 
iįtpsniai ir-_ 
ros, spauda j

Gi Lietuviai 
koje būti beg; 
turi į žmogų 
k-aipna Smetc 
jj plačiau 
ag ‘ Amerikos 
gali’iau ir pi 
nuui veiksm

a SAO PAIUjK Brazilija. —
Brazilijos iMų^’ių parapijos I 

klebonas P. R&g^Xnskas išvy
ko Į Suvienytąjjj^stijas rin
kimui aukų mokAJsyA ir salės' 
statymui prie par^k\s.

X \iios 
yni-
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Rašo J. AISTIS.

žiūrėsime

vis-

me'

cijos.
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NAUJI SKAITYTOJAI
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GRAŽIŲ PAVYZDŽIŲ SUKNIOS

SKALBIAMO RAYON!

THE MAY BASEMENT

THE MAY COMPANY
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

DIDELĖ LIETUVIŠKA

NEW DEALid, O

Telefonas WAshirigton 3227

įsdini.

Ohio

SKAUDĖJIMAI
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Monotone Marginiai 
Geometric Marginiai 
Geliuoti Marginiai 
Maišyti Marginiai 
Gero Darbo

• APIE 65 nuoš. visų pianų 
išdirbamų Amerikoje, yra pa
gaminami Illinois valstijoje.

irbinin- 
dti pa- 
įeti lai

'mėtos
4 psl.

Kaip tik šaltis rimčiau aj 
reiškia, tuoj patartina pasi’ 
ti namie, atsigulti ir pasikyi 
ti gydytoją.

IŠ PUIKAUS “CROWN TESTED

Urbonas
jentas Daytone
A v. Dayton. O

balta Duona, visokį • Pyragaičiai, Pyragai

iŠ ■ Petras, užmuštas 
lilio Gruodžio 25 d.,

Miss Craig McGeachy at her desk 
in Washington, D. C., the first wom
an ever attached to the British em
bassy here. She represents the min
istry of economic warfare.

IUETUVOS ATSTOVYBĖ.
Washmgtan, D. C.
Sausio

LAIŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS 
SPECIALIAI DIRVAI

MJČIATĖS
ĮVARGĘ—BE

VIKRUMO?

. • ANGLIJOJE daryta ba. 
dymai kokią reikšmę pieną 
uiri j augančius vaikus.
tykios vaikų daliai kasdien dą 
ve išgerti po puskvortę pier 
ir jie greičiau įgavo daug, a 
svorio ir raumeningumą neg] 
tie vaikai kuriems pienas 
duota. \

Kaip Kovoja Graikai
Žodis Amerikos Lietuvėms Moterims

Ona Jocienė, Newark, N. J 
Zig. Stuckas, Newark, N. J 
Antanas Macinskas, Daytoi^ 
Peter Kddzis, Amsterdam;]

Y. (užrašė J. Ivanauš' 
Cleveland.)

Joe- Alexander, Plymouth, u 
(užr. John Alexander, I 
veland) '

Juozas Talandis, Detroit j 
rašė p. Mačiene, CleVelU

GENĖ Morta, 46 m. 
ausio 4, Chicagoje. — 
i k. Amerikoje’ 
30 metų.

Kazys, 60 m 
tomotilio Sausio

Susirinkę į Iškilmes Neprivalome Verkti. Pirma 
Rūpestis Turėtų Būti Pabėgėlių Rėmimas

PASTABA: ,
20 litų patraukiančių stilių 
jūsų pasirinkimui.

savam krašte 
bet su kortelė- 
ne valandomis 
savaitėmis, bei 

ką bekal-

užmuš
4 d.

Britų Ambasados 
Narė

IENĖ Jieva, 70 me- 
ė Sausio mėn., She-

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

rašus yra įsitikinęs jog kiek
viena šeima pagal išgales yra 
atnešus paaukoti savo grašelį.

“Graikų jaunimas neatsilie
ka; E. O. N. (tautinės jaunuo
menės organizacija) būriai pa
deda vyresniesiems. Moterys 
eina nuo durų prie durų rink
damos medžiagas ir vilnas; in
teligenčių moterų rankose vi
sa tai virsta į apklotus, piršti
nes, kojines, megstinius karei
viams. Kaip Šveicarijoje taip 
ir tenai mezgimas labai madin
gas : mezgama viešbučių lau
kiamuose, gatvėse, biuruose. 
Moterys ir mergaitės lenkty- 
niuoja vienos su kitomis norė
damos palengvinti fronto kar
eivių vargus.

“Elenų tauta, kai jos laisvė 
ir nepriklausomybė ’ atsidūrė 
pavojuje, pasirodė esanti duo- 
sni ir pasirengus bent kokiam 
pasiaukojimui. Tas kurs Ela
dą pažinojo tik pagal jos se
novės dienas, pastebi šiais so
pulingais laikais jos piliečių 
naujas geras savybes: Graikų 
patriotiškumas, apie kurį mes 
girdėjome mokyklos suole, šią
dien pasirodė tokios pat aukš
tos vertės tikrenybė kaip ir 
didžiaisiais Elenų istorijos lai
kais

P-lė Craig McGeachy, pirmu
tinė moteris priskirta prie Bri
tų ambasados Washingtone. Ji 
atstovauja ekonominio karo 
ministeriją.

i. Jaunų'" 
įsi nebran; 
tinka ir jūsų 
IEN-A-MINT

Laikas nuo 
sulietu- 

par-

kvos agentai neleistų. Belie
ka vien pabėgėlius šelpti, nes' 
jų pabėgima1’ yra ne vien savo 
gyvybės ‘gel į imas, bet drau
ge protestas prieš Rusų impe- 
pęrializmą.

Kadangi Lietuvos tremtinių- 
pabėgėlių šelpimas šiuo tarpu 
yra išviso svarbiausias uždavi
nys, kadangi tas šelpimas yra 
musu sąžinės> ir garbės daly
kas, kadangi tas uždavinys vos 
tik tepradėtas 'vykdyti, todėl 
vardan Lietuvos ir artimo mei
lės kviečiame Lietuvai Gelbėti 
Tarybą ir Susivienijimus ir 
draugijų sąryšius didmiesčiuo
se pašvęsti šių metų “šešiolik
tos Vasario” parengimus, iš
kilmingus ir gausius, Lietuvos 
tremtinių likimo^-TJSleiTgvini- 
mui.

GREITAS
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri- 
etatoni gatavi atgal.

Telefonudkit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, .Sav, 
1194 East 79th Strieet

su rezoliucija nešinas 
vedėjas nueini į Vie- 

realizavimo 
eiti i

Karaliau- 
kuni- 

galėję

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų

VA___ Moteriškukubų
jU Taisymas

i Valymas

{tinęs Reikmeny;
ILDOM RECEPTUS 
igarai — Kosmetika 
oiletinfai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists

> Broadway (3]

pasirodo nešaltas. .ų 
Prižiūrėti namų ventili 
bet saugotis skerstraJ

Nusibodo tamsios, vienspal
vei žiemines suknios? Štai 
kaip tik tos kokių jums da
bar reikalinga! Čia rasite 
daugybes puikių suknių. . . 
gyvų spalvų ir gražių nuos
tabių pavasarinių pavyzdžių! 
Mieros 12 iki 20, 38 iki 52 ir 
18'A iki 24% moterims ir 
merginoms.

Dar 
naujų 
riė įstojo į jūsų, senų skaity 
tojų eiles, štai jie:
A. Smigels, Cleveland
A. Botyrienė, Cleveland.
M. židžunas, Cleveland 
Uršulė Skirbunt, Cleveland 
A. Bacevičius, Cleveland 
R. B. Žiūkas, Cleveland

—išpusti viduriai? 
ikemša jūsų žarnos, 

dvokia kvapas, ai- 
mas, tuoj naudokit 
Tai malonaus sko- 

kramtomas; gu-
- . tikrai liuosuoja 
B ,nant gult. Ryte 
a ngvinimą ir at-

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass 
Household Goods

The Stoneman Co.

STAIGA mirė Naujųjų Var
nių klebonas Kun. Antanas 
Juozapavičius.

si į šiaudus kraujas, šalę sto- 
vėjus mergaitė pradėjo rėkt.., 
Juos atlydėjęs gydytojas rė 
kavo
Galop jis/ kreipėsi 
prašydamas išlėtusių 
ninių skudurų....

Taip, mes visada 
į praeitį pro statistikas, be to, 
musų dienos akimis, o į ją rei
kėtų žiūrėti to meto akimis, 
nes tik tuo budu galima pa
matyti tikruma. Kai mes skai
tome statistikas, mums skai
čiai atrodo skurdus, bet pro 
skaičius gyvenimo pamatyti 
negalima.

Ak mums pradžioje ir nesi
sekė. Pirmame mūšyje ant 
Nemuno ledo, palei Alytaus til
tą, kur žuvo pirmasis Lietuvos 
karininkas, ne vieną priešo kul
kosvaidžių kulkos paklojo. Man 
ir šiądien ausyse skamba pir
mųjų puskarininkų bei kari
ninkų užkimę balsai, kurie iki 
trijų skaičiuodami skaudavo 
kareivių žingsnius. Jie būda
vo taip užkimę jog girdėdavai 
vien duslų 
laiko jie dainuodavo 
vintą ir iš Karpatų kalnų 
neštą dainelę:

“Čia papūtus vėjui
Krinta kai kada
Ant kareivio kapo 
Sidabro rasa.... 
Girios,’ kalneliai, 
Sveikiname jus, 
Ruoškite drąsuoliams 
Tinkamus kapus”.

Kai Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktas buvo Vilniuje pa
skelbtas 16 Vasario, 1918 ge
tais, visa Lietuva tebebuvo Vo
kietijos kariškoje okupacijoje 
Nepaisant tos nepaprastos ap
linkumos, Lietuvos laisvė 
gi gimė.

.Dabar, Vasario 16, 1941 
tais, Lietuvai lemta vėl atsi
durti veik tokioje pat padėty
je kaip 23 metai atgal, — skir
tumas betgi toks kad Vokiečių 
okupacija anuomet į musų 
kraštą atėjo kaipo kariškos 
pergalės išdava, gi dabartinė 
Rusų okupacija atėjo bolševi
kiškos klastos keliu.

Nepaisant šios irgi labai ne
paprastos apystovos 
laisvė visgi nemirė, 
vos laisvė įmesta bolševikų ka- 
lėjiman, betgi ji tebėra gyva. 
Ne tik kad gyva, bet ji gyvuos 
ir vėl nepriklausoma bus. Lie
tuvių tauta laisvėje gyvenus 
vergu nebus; Lietuviai nema
žiau kaip Rusai turi teisę bū
ti nepriklausomi ir patys savo 
kraštą valdyti. O gi Rusams, 
kultūros atsilikėliams, kitas 
tautas pavergus valdyti niekas 
teisės nedavė, — jie patys tą 
teisę sau prasimanę, pasirem
dami durtuvais ir komunizmo 
rūkais. Proletarijato vardu tie 
caro Petro Pirmojo ir Ivano 
Baisiojo imperialistai atėjo 
Lietuvos darbiečių ir kaimiečių 
valdyti. , ■

Bent 250,000 raudonarmie
čių sugrudę į Lietuvos mies
tus ir kaimus, jie nesigėdi 
skelbti buk Lietuva’ savo noru 
prie jų diktatoriškos bolševi
kiškai - totalitarinės Sąjungos

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
,‘ivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau- 

savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
MUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 
ašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova- 

^s: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
i sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
Lrių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
LBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
(iii m a apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
rašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
jiyaitėje. jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos, randasi visose didesnėse Amerikos Lie- 
ivių 'kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 
iąi. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa- 
ikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie- 
ijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda- 
li informacijų rašykite:-

SX.A. SEKRETORIUS
I )7 W. 30th Street New York, N. Y.

“Atėnai, Gruodžio mėnuo. 
Užsieniuose Graikai yra žino
mi kaip gabių pirklių tauta; 
jie labai kukliai gyvena krau
dami centą prie cento; ir tik 
tuomet teišdrysta paimti su
taupąs, kai buna sukrautas 
šioks-toks turtelis, šis jų bu
do bruožas, aišku, yra išsidir- 
kęs jų krašto ekonomiškų bei 
sociališkų sąlygų įtakoje, mat, 
jų akmeninga dirva, tik įdėjus 
daug triūso tesutinka nešti že
mės vaisius. Del to atkaklus 
darbas ir kova del kasdieniško 
duonos kąsnio ir uždegė kiek
vieno Graiko širdyje tą tėvy
nės meilę, kurią paskutinių sa
vaičių įvykiai iškėlė aikštėn. 
Šiądien Graikija yra įvelta į 
karą prieš jos pačios norą. 
Taip tauta tapo atitraukta nuo 
atsistatymo . ir nuo tautiško 
atgimimo darbo, kurį valdžios 
galva, Jonas Metaxas, nuo 1935 
metų nusistatęs privest prie 
galo.

“Ramiai

Miestų sveikatos viršininkl 
pataria žmonėms apsisaugo 
nuo influenzos, kuri dabai 
čiai siaučia, prisilaikant, 
taisyklių:

1. Nesimaišyti žmonių—9 
eigose ir susigrūdimuose.

2. Gerti dikčiai vandens. . . ■ vaisių sunkų.
3. Vengti persivalgymo.
3. Sterigtis pasilsėtis pakai 

karnai išsimiegant.
5. Daryti mankštas teguli: 

riai kada tik galima.
6. Dėvėti šiltai. Dauge/ 

pagauna “flu” vaikščiodami r 
sivilkę lauke tuoj kaip tikt, 
oras

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokiu 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 Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O. 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje,

LIETUVIŲ KOVŲ DIENOS
Skaitydamas šį laišką, atsi

miniau panašias ir musų tau
tos išgyventas dienas. Patar
lė sako: Pažinsi draugą nelai
mės ištiktas. Sunkiose valan
dose tiek paskiras žmogus, tiek 

------- na'nu

GRAIKŲ PATRIOTIŠKUMAS
Kadangi skaitytojas labai 

gyvai sekė. Europos įvykius, 
ypačiai nedidelių tautų didvy
riškumą, kurios prieš jų pačių 
valią buvo įtrauktos į karą, 
kaip pernai, sakysime, Suomi
ja, o šymet Graikija, tai šil
tesnės žinios apie Graikus, ’ma
nau, nebus be žingeidumo skai
tomos. Tuo reikalu Dirvai iš
verčiu iš vieno šveicarų laik
raštininko, Walter Bosshaud, 
laišką, vienam Genevos dien
raščiui. Štai tas laiškas:

jas atvyKo y* vaisi.' 'teKD&ės 
trustą ir gavo valdytojo rezo- 

kuria siūlo Vietinės 
realizavimo kontorai 

Institutui antklodžių

tija, bet nereikia pamiršti kad 
šiądien Europoje žmogus, gy
vendamas net 
ir prie pinigo, 
mis 
ne dienomis ir 
mėnesiais alkanas, 
bėti apie pabėgėlius, kurie kaip 
išmaldą gauna “atlyginamą” 
darbą. Tai tik palaikyti gyvy
bei, ne daugiau.

Ir man galvon atėjo tokia 
mintis: kreiptis į Amerikos 
Lietuvę moterį: ponią bei 
nelę. Ir gal ne tiek del to 
jų širdis minkštesnė, bet 
jos geriau nusimano, negu 
riškiai, ko būtent žmogui 
miausia reikia.

Jonas, 60 metų, mirė 
o 29, Brooklyn, N.Y.

Antanas, 65 metų, 
ausio 4, St. Charles, 
menkoje išgyveno 35

šKAS Matas, mirė 
» 26, Pottsville, Pa.
flCJENĖ Rozalija,
, mirė Sausio 5, So. 
Mass. — Leipalingio 
merikoje išgyveno 26

nebuvo kuo tvarsto, 
į moteris 
švarių li-

kuo' ^netolios vietoje.
ŠvitAmerikos Lietuviai 

supra žino Smetonos dar
buotę Lietuvių tautai ir 
už tuna ir gerbia jį už 
jo cp metų atsidavimą 
savoSms.

Gę Lietuviams Ameri
koje1 būti begalo svarbu 
turėi žmogų savo thrpe 
kaipuią Smetoną, ir per 
jį p plačiau ir daugiau, 
aš i Amerikos Lietuviai 
gailiau ir pasekmingiau 
nugti veiksmuose prieš 
bol£- ,

Amerikos Lietuviai tu- 
rėti?tisiminti kad Smeto- 
nojžia tebėra pilnai pri- 
pajSuvienytų Valstijų vy- 
ria?. Smetona yra žino
mame pasaulyje, su ku- 
riiųl šalių valdovai skai- 
tyį jis daug galės pagel
bėtų kovose už tautos iš
laidą ateityje. Jo žodžiai 
ir psniai ir . laiškai turės 
reįs, spauda ji ir jo mintis

garny dos 
padėti 
Įsigyti.

Raštu 
Instituto 
tinės pramones 
kontorą, kur pirma šit: 
Prek y bos komi sa r i a tą 
valandos, dalyką išaiškinus, 
buvo atsakyta kad ne šios kon
toros reikalas ir kito išėjimo 
nėra kaip kreiptis į Prekybos 
Komisariatą, taigi, daina pra
dedama vėl nuo pradžios. ‘

Instituto vedėjas antrą kar
tą kreipėsi Į Prekybos Liau
dies komisariatą, mėgino išaiš
kinti ir patirt ar yra ‘Drobės’ 
gamybos antklodžių, bet buvo 
atsakyta kad leidimo gavimo 
reikalu paliktu raštą ir tą pa
čią dieną ateitų 13:30 vai.

Rezultatai nekoki: vienų val
dinių įstaigų pareigūnai kitos 
valdinės įstaigos pareigūną 

j siuntinėja iš įstaigos j įstai
gą, reikalas neatliekamas, o 
instituto auklėtiniai sala be 

1 antklodžių.
Institutas turi nesklandumų 

[ir su lempomis’: žibalinės lem-

KAIP SAUGOTIS 
INFLUENZOS

helių
FEEN 
šeimai 

šiądien^

^reikalingai raumenų 
Tūkstančiai žmonių 
irastą palengvinimą 
įsmų, strėnų raumenų 
narinimų ir šiaip rau
ti vien išsitrindami su 

. šis sensacingas lini- 
Jteikia laukiamą pa- 
š 17 milijonų bon- 
duota. Todėl neati- 
irklte ir jūs bonkutę 

Reikalaukite Pain- 
nkaru ant dėžutės.

(JNAS Albinas, 
mirė Sausio 6
— Kupiškio p., Vir- 

lį k. Amerikoj išgy- 
15 metus.
N AS Povilas, 29 me
rė Sausio 5, Chicagoj, 
jvo ir gimęs.
ĮKAS Antanas, užmuš- 
evažiuojant automobi- 
.usio 1, Elizabeth, N.J.

nepasibaigė ilga eilė 
Dirvos skaitytojų, ku-

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

nenanrastu
apileistų komunistų ir kitų ne

nusistovėjusių siaurapročių lei
džiamai pagiežai ir teršimams 
gerų žmonių vardo.

Iš Smetonos valdymo laikų 
.nes turim geriausius prisimi
nimus: visi mes galėjome su- 
gryžti,. parvažiuoti, aplankyti 
savo tėvynę Lietuvą, ir jaustis 
kaip namie. Niekas nepaklau
sė kokio nusistatymo tu esi, 
ar pritari tai valdžiai ar ne. 
Smetona sugabiai gynė Lietu
vą nuo Lenkų ir komunistų, 
kurie visuomet dantį griežė ir 
norėjo musų tautą praryti. 
Smetona gražiai ir gerai glo
bojo Lietuvos kariuomenę, šalį [ 
Saugojo nuo ekonomiško smu
kimo ir pajiegė pakelti preky
bą; statė mokyklas; visą šalį 
nutiesė naujais keliais, pui
kiais tiltais; sutvarkė Lietuvos 
finansus ir visais kitais atžvil
giais darė bendrą gerą musų 
valstybei ir jos žmonėms. Kur 
butume galėję rasti kitą tokį 
didvyrį ? Kodėl dalis musų 
žmonių neišmoko suprasti šito?

Chicagos Naujienos bėdavoja 
del ko Dirva negalėjo atsakyti 
joms kam Smetona išvertė Gri
niaus valdžią. Aš pažinau ge
rai iš jaunų dienų lakūną Ste
poną Darių ir kai jis sugryžo 
1927 metais į Ameriką, jis la
bai plačiai man tą įvykį nušvie
tė, kas jau šiądien pasitvirti-

7110 Superior Ave. /
Cleveland, Ohio He. 1759

Kad tai mes butume turėję 
tokią kariuomenę kokią šiądien 
Rusai perėmė per Paleckio ma
lonę, mes tąsyk .butume leng- 
lai atsiėmę Tilžę 
čių ir iki Juodųjų Jurų 
gaikščių keliais butume 
nužygiuoti.

O koki viršžmogišl uiiiciu narių. ras DUvO aiŠKTai | 
pastebėta. Raudoniesiems bu-J 
vo suteikta tiek daug laisvių 
kad staiga visos Lietuvoje pro-1 
fesinės sąjungos (amatininkų 
unijos) jau buvo komunistų 
vadovybėje. Tas sukūlė neri
mo/patriotinėje visuomenėje ir 
veikėjų eilėse. Rimtai susi
rūpinta, ir tuoj prasidėjo bruz
dėjimas: kariuomenės aukštie
ji karininkai pasikvietė Šmoto-; 
ną, prisidėjo ir kiti vadai, ir' 
paruošta planai gelbėti Lietu
vą iš tokios padėties kuri išti
ko 1949 metų Birželio 15 die
ną. Kariuomenei buvo įsakyta 
ne.šaudyt ir nesudaryt kraujo 
praliejimo. Jeigu nepasisektų 
greitu laiku perversmą pada
ryti ir užbėgti Sovietų amba
sadai už akių, tai kariuomenė 
pasitrauks. Bet tas viskas at
likta taip greitai ir sutartinai 
kad geriau nereikėjo.

Tada Sovietų komisarai ir 
jų šnipai nosis nuleido ir nu
rimo; jų įtaka Lietuvoje din
go. Sakoma, kad Sovietų šni
pų buvo taip gerai pasiruošta 
kad net pats Grinius nežinojo 

, ir nenorėjo tikėti.
| Jei ne -ta Smetonos akcija, 
[jau tada tas viskas butų įvykę 
į taip kaip šiądien ten turime. 
[ Naujienos turi kaltinti už tą 
: perversmą ne Smetoną, bet 
Sovietų Rusiją. Chicagietis.
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Dienos Klausimais
SKAITYMAI

GARSI LIETUVOS ISTORINĖ KARŽYGĖ

anti

vis

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Lietu- 
“anti- 
ir 2) 
Berli-

musų 
juodą, 
darbą 

diktatūros 
gręsiamu Hit- 
Tačiati, buvo

gaudavo tiktai juodosios duonos. Tokiuose bai
siuose kęsmuose laukė ji savo mirties.

Para j aus širdis plyšo, jam matant ir gir
dint, kaip del jo kenčia Živilė. Tačiau niekaip 
negalėjo jos gelbėti. Kad ir buvo leisgyvis nuo 
skausmo, dėlto dirbo savo darbus, kaip visados, 
taip mokėdamas gerai paslėpti savo jausmus, 
kad kunigaikščiui nė į galvą neatėjo, jog tai jis 
yra jo dukters išrinktasis.

Tuo tarpu, tuojau Živilę įmetus į kalėjimą, 
užgriuvo ant Naujapilio nelaimė: užpuolė Rusai, 
didžiais kareivių pulkais. Parajus, greitai su
sirinkęs savo kariuomenę, išėjo prieš nepriete
lius.' Visą dieną jie kovojo, grūmėsi, gaivios kri
to, kaip varpos po dalgiu, bet Lietuviai nugalė
jo. Sumušę Rusus, atstume juos nuo miešto.

Pavakariais gryžo Parajus su savo pulkais 
i miestą. Visi žmonės linksmindamiesi išėjo jo 
pasitikti: vieni barstę jam žolynus po kojų, kiti 
šaukė: “Štai musų išgelbėtojas, štai musų • glo
bėjas !” J

Pats kunigaikštis, išėjęs priešais, pasakė 
ačiū, kad taip narsiai miestą apgynė. Tada Pa
rajus, matydamas, kaip kunigaikštis jį myli ir 
kaip jam yra dėkingas už priešininkų nuveiki- 
mą, sumetė, jog gal dabar neatsakys jam nieko. 
Taigi, puolęs Karijotui po kojų, tarė:

— šviesiausias kunigaikšti! matai, jog tar
nauju tau visomis pajėgomis negailėdamas nei 
gyvybės nei sveikatos; už tat nieko daugiau 
nenoriu, tik meldžiu, kad leistumei už manęs 
Živilę! Busiu dėkingas ligi mirdamas ir kaip 
įmanydamas tau tarnausiu!

Kunigaikščio veidas staiga iš maloningo pa
sidarė rustus. Tuojau suprato jis, jog Parajus 
buvo jo dukters numylėtinis. Užpyko baisiai. 
Bet numanė, jog negal dabar Parajaus surustin- 
ti, nes Rusai dar nebuvo visai išvaryti, dar rei- 

šti j
Pa i

Ne ten Skambina
Raudonojo žandaro pareigas 

einanti musų bolševikų spauda 
“randa” dvi nuodėmes 
vių laikraščiuose: 1) jie 
semitai” (prieš žydus), 
jie semia direktyvas iš

atimta ir paskelbta valstybes 
nuosavybe. Tas pats padaryta 
su miškais. Miestuose iš savi
ninkų atimta didesni ir gražes
ni namai. Lietuva prikimšta 
svetimos kariuomenės, kuri 
jau spėjo viską praryti ir Mas
kva priversta į duoningą Lie
tuvą gabenti grudus!

Tokiu budu, kaip ne zalati- 
na musų kairieji silpnapročiai 
bjaurų Sovietijos duoto gar
bės žodžio sulaužymą, juoda 
varna vis juoda.

Tokios priga vystės komunistams reikalingos mul- 
[ rimui Lietuvos liaudies, kuriai nori įkalbėti “matušką 
j ;fe kva” ir išrauti meilę' savo gimtinio krašto*....
•Jj Per visus tamsius amžius barbarai naudojo viso- 

į tokius šposus ir prigavystes, ir jos tebėra geros ir 
;L|iat dienai pasilikusiems Rusijos barbarams ir jų

Prie i kunigaikščio Karijoto buvo vienas ka
ro vadas, lyg koks pulkininkas, kuris buvo vi
sos kariuomenės vyresniuoju pastatytas ir pa
dėdavo Karijotui kunigaikštiją valdyti. Vardu 
jis buvo Parajus. Buvo jisai dar jaunas ir taip 
pat gražus, narsus, doras; kariaudamas, pir
mas puldavo priešininkus ir taip juos .mušdavo, 
kad visi neprieteliai, iš tolo jį pamatę, drebė
davo.

Ir ne tik kariauti jis mokėjo: ir išmintin
gas buvo; Karijotas visados jo patarimų klausė, 
žinodamas, kad niekas taip gerai neišmano, kaip 
Parajus.

Ir atsitiko taip, kad Živilė pamilo Para jų,

I^ULYG komunistų Vilnies, kuri talpina musų tautos 
‘f operos įkūrėjo ir žymiausio dainininko Kipro Pef- 
ausko atvaizdą sąryšyje su jo 55 metų amžiaus sukak- 
Iivėmis, tai ir Kipras Petrauskas tapęs Stalino “saulės” 
užkerėtas. Po Kipro atvaizdu Vilnis talpina iš Kauno 
Komunistų laikraščio Tarybų Lietuva paimtą1 ištrauką, 
•lirioje Kipras sakąs sekančiai:
y “Partijos ir vyriausybės rūpinimasis Tarybų Sąjungoje 
/ gyvenančiųjų tautų meno vykdymu duoda mums impulsą 
A sukurti lietuvių meną, tautinės formos ir socialistinio turi- 
I nio. Visi Lietuvių meno darbuotojai turi dėti visas pastan- 
| gas kad jau artimiausiu laiku sukurtų visiškai vertingus 
| .kurinius. Musų bendras uždavinys — prideramai atstovau- 
B|ti Lietuvių menui tėvynės sostinėje Maskvoje”.

U Tikrai, Lietuvai uždėta Maskvos vergija “sužavi” 
•M žymiausius musų tautos patriotus.... Komuniz- 
j'Ms turi būti, be abejo, toks dalykas kuris turėtų pa- 

kiekvienam. Gal del to mes Amerikos Lietuviai, 
i putininkai, katalikai ir ’socialistai vadai, nepersiimam 

■ bmunizmu kad toli nuo jo gyvenam.... Gal ir mes, 
į sietuvoje būdami, jau butume tapę Stalino “saulės” gar
bintojais ir tą “šviesą” butume skleidę savo pasekėjų 
’įilėse.... Jeigu Kipras Petrauskas Lietuvių tėvynės 
.'ostinę randa Maskvoje, tai kodėl mums, ne tokiems 
į’krsiems kaip jis, prieštarauti?....

Bet štai, gerbiamieji, kame visa komunistų klasta 
A. priga vystė. Tokie Kiprai ir kiti žymus Lietuvos me- 
i\žmonės, kurie nebuvo politiniais vadais, vieni prisi- 

|||kė del duonos kąsnio, o kiti — kaip galima spėti bu-, 
Ln Kipro Petrausko atsitikime — buvo priversti pasi
dėti savo vardus po tokiais “tėvynę Maskvą” “baga- 

'.y?ijaučiais” pareiškimais! Juk jau buvo rašyta kaip 
l Į tokiais žmonėmis komunistai elgiasi: Maskvos gize- 

. j parašo , straipsnį, pakiša Kiprui ar kitiems jam ly
tas pasirašyti, arba patys parašę jų vardus po tais 

! '^ipsniais, paskelbia juos spaudoje. Vardo-pavardės 
įhinkas tą pastebėjęs turi tik prasišiepti ir “džiaug-

SENŲ senovėje,
nai, Lietuvoje 

pilis. Tą miestą' 
tada kunigaikštis 
rėjo dukterį, bet ta duktė buvo taip graži, taip 
graži, kad ir apsakyti sunku. Buvo kaip rožė; 
kada pažvelgs, bud'avo, į ką, tai, rodos, saulė 
pradeda šviesti. O jos gerumas buvo toks pat, 
kaip ir gražumas; kas tik susirgo mieste, ji tuo
jau ten ėjo, gydė, prižiūrėdavo; elgetoms ji da
vinėjo duoną, pinigus, drabužius; kieno nors mo
tinai mirus, ji pasiimdavo našlaičius į savo glo
bą. Lyg koksai angelas buvo. Užtat visi žmo
nės labai ją mylėjo.

Vadinosi ji Živilė. žinoma, nuo piršlių 
sunku jai buvo apsiginti; visokį kunigaikščiai, 
išgirdę apie jos gražumą ir gerumą, važiavo ir 
važiavo be paliovos, kiekvienas norėjo, kad 
jo ištekėtų. Bet Živilei nė vienas netiko 
sakės nenorinti ir nenorinti tekėti.

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

kol Lietuviai tebebuvo pago- 
buvo toks miestas — Nauja- 
su visa žeme aplinkui valdė 
Karijotas. Jisai vieną tetu-

Varna vis Varna
Iktam griežtai ir džentelme

niškai savo tarptautinius pasi
žadėjimus pildžius Sovietų vy
riausybė, Birželio 15 d., 1940 
metais, sulaužė dvi sav<į> sutar
tis su Lietuvos Respublika ir, 
niekeno Lietuvoje ^nekviečiama, 
laisvos ir nepriklausomos Res
publikos žemę okupavo.

Maskvai agentaujanti 
bolševikų " spauda šitą 
želigovskinį Sovietijos 
teisino “Smetonos 
nuvertimu” i: 
lerio atėjimu 
neginčijamai įrodyta Smetonos 
tariamos diktatūros žymus pa
krypimas koalicinei!,' demokra- 
tinėn formon, kurioje dalyva
vo glaudžiai susitarusios dvi 
didžiosios Lietuvių partijos — 
krikščionių demokratų ir liau
dininkų , social - demokratams 
stipriai pritariant.

Rusų “pagalbos” šiuo savo 
vidaus politikos klausimu Lie
tuviai nereikalavo. Hitleris jo
kių pasiruošimų Lietuvą apim
ti nedarė. Jis iš Pabaltijo 
traukėsi, nes dar Spalių mėne
sį, 1’939 metais, iškraustė Vo
kietijon visus Latvijos ir Esti
jos Vokiečius, rengdamasis iš
kraustyti ir iš Lietuvos. To
kiu budu, .“Smetonos nuverti
mo” ir “Hitlerio atėjimo” bol
ševikinės propagandos melams 
tik raudonos musu varnos

Pažiūrėkime iš ko tas 
semitizmas” susideda. Iš grie
žto pasmerkimo fakto kad “So
cialistinės” Lietuvos vadovy- 
bėn Maskva kemša perdidelę 
persvyrą žydų. Pavyzdžiui, 
kodėl vyriausiu Tarybinės Lie
tuvos organo redaktorium rei
kėjo pastatyti Lietuvių kalbos 
nemokantį ir ne Lietuvoje gi
musį L. sausą? Kodėl Lietu
vos šešiolikai profesinių są
jungų (unijų) reikėjo paskirti 
vadas šapiro? Kodėl Lietuvos 
pramonės komisaru yra Alpe- 
rovičius? Kodėl Lietuvą Mas
kvai pardavusio “liaudies sėi- 
mo” nariu buvo žydas, pasislė
pęs ■ po “Didžiulio” pavarde? 
Nejau nerandama ganėtinai 
Lietuvių Maskvai tarnauti?

Jei ne — tai ko verta ta 
musų raudonų žlibakių propa
ganda apie tariamą Lietuvos 
liaudies “džiaugsmą” Stalino 
“saulės” “sušvytėjimu” ? Jei
gu vie’ninteliai Maskvai ištiki
mi elementai Lietuvoje yra žy
dą tai šio fakto tiesmukas pa- I
sakymas jokio anti-semitizmo 
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tina

ir apsi1 
plasišne-

KAIP DABAR PEŠA 
ŽĄSIS LIETUVOJE

sakoma, kavo

Sulaiko Vokiečius nuo Išvažiavimo iš Amerikos

Anie trys greitai susikeitė žpdžiais, ir iš j u 
atsiskyrė Bronė 
padavė

PER TVOK’
PASIŽVALGIUS

Ji prisiartino prie Valentinos, 
jai ranką, o Antanui linktelėjo galva. 
Valiute, — prabilo ji, — prašytume pas

visai, nei 
begalima, 
pašventė 
nams:

Mes einam pas senelį, — atsakė Valen

Kauno Tiesa paskelbė straip
snį kokių rezultatų prieinama 
kai fabrikuose ir visokiuose 
darbuose darbininkai verčiami 
dirbti stachanovišku budu (tai 
yra baisiu skubėjimu, jausda
mi komunistų viršininkų prie
vartą).

Kaune Maisto fabrike darbi
ninkės, pešiojančios žąsis, taip 
skubinančios jog “baisiai daug 
sužalotų žąsų. Atrodo kad ne 
moterys jas pešė, o vanagai 
buvo užpuolę. Iš 1000 žąsų 
360 sužalotų”. Taip pat plunk
snos esančios metamos stačiai 
ant žemės, kur jos sumindžio- 
jamos ir sutepamos. Laikraš
tis reikalauja kad butų įvesta 
piniginės baudos už sudrasky
tas žąsis.

Dabar visoje Lietuvoje įves
tas katorginis skaičių darbas, 
tat darbininkai stengiasi kuo- 
daugiausia padirbti, nes iš nor
malių atlyginimų nebegali pra
gyventi. Dabar jiems dar už
dedamos baudos!

ITALIJOJE
už pinigus, gauti nej 

Jurgis Poetą todė 
šiais eiles Makarą

• LAKUNU tapti Anglijoje 
net ir karo laiku nelengva. Iš 
kiekvienų 200 vyrų tik 50 te- 
priimami, kiti randami netin
kamais.

Kai kada jis su- 
Ana diena ra- 

o Dievas jį ste- 
neatspėtum, kas 

paskutiniais metais labiausiai nustebino mane? 
Jeigu neatmeni, tai klausyk. Dar prieš ligą 
buvau nuvažiavęs į Latviją. Daug' sykių buvau 
išvaikščiojęs etnografinį jų muziejų, apžiūrėjęs 
senoviškas žagres, akėčias, strėles ir lankus...

Kai karalius Emanuelis 
Linksmas vienas karaliavo, 
Aš kiekvieną rytą gėriau 
Kavos puoduką savo. 
Etiopijoj Mussolini 
Istorijos rašė lapą, 
O man kavos paliko 
Pauostyti tik kvapą.
Bet, štai pradėjom Anglus! 

pulti, I
Ir Graikų smūgius kęsti: E 
Kavos nei uostyt nebėgau? Ii 
Turiu puoduką laukan mest

VIENAS katalikų gudroči) į. 
iš Detroito, Bostono Darbini 
ke “pilvasopuoja”: M

“Tautininkai prarado Lietu 
vos Nepriklausomybę, ir dabab 
ją gelbėti dedasi prie tikrų Lie“ 
tuvių katalikų. Tu, žmo^L 
katalike, kam priimi kas tai® 
mylimą Tėvynę išdavė Rusijoj 
ir žydų rankoms?”

Tas pats “patriotas” ten piji 
praneša, kad jo parapijoje bp 
yęs vajus užsiprenum erų o u i 
Amerikonu katalikų laikrašti

— A, žinau ir aš. Ponas inžinierius mane 
buvo prašęs, kad parašyčiau eilėraštį jos garbei.

— Ir kaip?
— Kvailas bučiau! Ar jus ten eisit — juk 

bus ir balius šauniausias?
— Tuo tarpu negalėčiau pasakyti. O jus?
— Kurių galų! Aš ir be to į valias turiu 

graužaties.
Ponas Antanai, kas jums šiandie?

— Ne, tai geru nesibaigs.
— Kas? — nusigando Valentina.
— Aš galvoju, kad šitokia tvanka pasriųs 

audomis. Matot, kaip žmonės grūdasi aplink 
šulinį!
*TTT‘%Jeisyb

Two German Nationals of military age were removed from the Jap
anese liner, Tatuta Maru, at San Francisco, by officials of the N. Y. K. 
Steamship line, delaying sailing of the vessel for more than an hour. Taken 
off the ship were Nicholas Kraus, 33, a machinist (left), and Heinz Ernst, 
21, who termed himself a student, shown at right, both of New York.

Du jauni Vokiečiai, kariško amžiaus, kurie norėjo išvažiuo
ti per San Francisco į Japoniją, tapo N. Y. K. linijos viršinin
kų sulaikyti ir neleisti išvykti. Jie buvo vasidavę studentais, 
ir abu paeina iš New Yorko. ,

— Senelis nepabėgs, — juokėsi šveliutė ir 
pro petį žiurėjo į Antaną, tartum kalbėtų: “štai 
ką aš galiu”.

— Bet man svarbu... ne, aš nežinau...
— Klausyk, Valentina, aš rimtai kalbu: po

nui Modestui esi reikalinga... Jis tau nori pa
sakyti... Na, pati Išgirsi. Einam. Jeigu skubi

Jis tarė:
— Taip, jei tas pirštu pajudino už kelių 

mylių... O aš maniau...
— Koks jis žiaurus, — tarė Bronė šveliutė 

ir pasitraukė Valentiną į save.
Valentina skaudžiai žvelgė į Antaną, su

šnabždėjo: “Aš tuojau” ir nuilsusi leidosi ve
dama. Jisai nejautė nei pykčio nei pagiežos. 
Atsirėmė į telegrafo stulpą ir matė, kaip jo lie- 
pautoja eina įkaitusiais akmenimis, štai vyrai 
ją sveikina, juokiasi ir kalbasi, tarsi tarp jos ir 
Modesto nebūtų jokio nesutikimo. Dusliam ore 
slopus, mediniai tarškėjo praeivių balsai.

Jis krūptelėjo. Visi keturi jie nusigręžė į 
rinką — jie rengėsi eiti. Valentina tačiau ką 
sakė, atsisuko į Antaną, bet šveliutė su inžinie-

(Tęsinys iš* pereito nr.)
— Argi? Juk jis neturi jokio piktumo — 

bent aš taip manau: jį nuskaidrina Jonas Se
bastijonas... Ypač, kai jus klausotės.

— Ta muzika, sako jis, tokia giedri ir stip
ri, kad ilgus metus Bachas dirbo labai Šviesoj, 
ri, kad ilgus metus Bachas dirbo labai šviesioj, 
jis ir guli nūn po didžiuoju altorium.

— Bet sėskim čia — jus tikrai pailsot.
’ Siauras šešėlis krito ant žemės. Pro lapus 

tirpo ir sroveno geležinė kaitra. Buvo alsu. 
Dangus buvo užsitraukęs drumstai mėlyną, sun
kų skydą. Iš rytų pusės, pro stogus, pro kle
bonijos sodo viršūnes kilo kalnuota debesies 
galva. Varpai vis gaudė. Jiems pritarė alpus 
žodžių aidesiai. Procesija ėjo. Sidabrinis var
pelių balsas prasimušė pro giesmes.^

Atsisėdus Valentina nusišluostė prakaitą 
nuo smilkinių ir vėl sugniaužė saujoj nosinuką. 
Pro medžius buvo matyti ežero įlanka. Joje 
knibždėjo žmonių ir vėdavos margos vėliavikės.

— Kas gi ten bus? — galvojo Antanas.
— Man rodos, ar tik nesiruošia sutikti vie

nos retenybės... Tai Amerikietė Klara — ta 
garsioji... Filmų žvaigždė, čia kažkur jos tė
viškė.

pirmas gyvenimo smūgis metė ją skaudžiai iš 
įprasto kelio, bloškė į nežinią ir neapsisprendi
mą, kuris skaudino tėvus, o labiausiai ją pačią. 
Ne, jis- galvojo, Dievas neturėtų leisti į žemę 
šitų trapių sielų — pūstels srovė ir nusineš ją, 
kaip pienės pūkuotą galvutę. Ką jis gali padary
ti, kad jinai liktųsi čia, vaikščiotų po tėviškės 
girias, guostų pasirodžiusį senį žveją Kostą, ir 
kleboną, ir profesorių, kad ji vėl linksma valgy
dintų Juozuką ar stovėtų atsirėmus į 
obelį ir kalbėtųsi su juo pačiu...

— Einam pas senelį, — tarė jisai 
džiaugė: — Pabūsim, Valiute, pas jį, 
kučiuosim. žinot, jis vakar taip gražiai jus mi
nėjo. Juk jis tave myli. Visi čia tave truputį 
myli. Na, einam...

— Dėkui, iš tikrųjų taip bus geriau. Man 
reikia prasiblaivyti.

— žinoma. Kai žmogus perdaug įsigalvoji 
apie savo vargą, tai jis ir išauga kaip kalnas.

Juodu nuėjo per sodą į karštą gatvę. Po 
jų kojomis degė akmenys^ rodės, sprogs jie, iš
šoks iš bruko ir kirs atšaižomis tau į veidą.

Juodu greitai šaligatviu pralenkdinėjo iš
retėjusius žmones. '

— Tartum nuo siaubo visi bėga, — 
Antanas, parodęs į važiuojančius.

— Kiekvienam savas pavėsis mielas, - 
vojo Valentina. — O kaip senelio darbas?

— Jis niekados neskubėjo. Kartais visą 
laiką prasėdim dailindami porą sakinių ar jieš- 
kodami kurios nors ištraukos.
simąsto, kalba savo įspūdžius 
dau kryžkelėje stebint Dievą, 
bėjo. Senelis man sakė: “Ai



VIETINES ŽINIOS Nuostabu kas Galima Padaryti Moderniniu 
Elektrišku Pečium Virtuvėje

’ t! 200 Clevelandiečių 
fvyko į Washingtoną

Apie 200 Cleveland© Demo
kratų važiavo speciale ekskur- 
Mija į Washingtoną dalyvauti 
jrrezidento Roosevelto inaugu- 
fracijos ceremonijose. Dalyva- 
fvo žymieji Demokratų partijos 
(vadai ir šiaip nariai.

Su ekskursija į šią istorišką 
(iškilmę važiavo ir Jonas T. De- 
ERighter, Lietuvis atstovas Ohio 
į Valstijos legislature j e.

ALFONSAS IZOMERAS, 
darbo Bostone, 

ankė pas savo tėvus ir bro- 
is Clevelande ir šiek-tiek pa- 

šiomis dienomis nu- 
naują automobilį iš- 
į Kaliforniją keletui

iešėjęs,

aziavo

e NUO

po 
at-

DIDIEJI BIZNIAI 
VĖL REMIA 

ROOSEVELTA

Graikai Linksmai Pasitinka Kariautojus

< “Sriubos, tušiniai, nebrangus šu- 
' 'į tiniai mėsos, 

kurie reikalauja ilgo, 
^0^4^ tapo populiariški gaminiai

| giliuose puoduose, nes 
yra labai taupus gaminti, kadangi 
gerai insuliuotos sienos apie puodus

arba kitokių valgių 
lėto virimo, 

tuose 
tas būdas

AKRON, OHIO

Wild with joy over their country’s successes against the Italians, the 
populace of Athens, Greece, gives a rousing reception to Greek and 
British soldiers home from the hattiefront. The British fighters have 
British and Greek flags. The Greeks are grateful to the British for the 
aid they have given them in Albania, where II Duce is still in reverse.

Didžiausiu džiaugsmu del pasisekimų prieš Italus, Graiki
jos sostinės Atėnų gyventojai pasitinka Graikų ir Britų karei
vius gryžusius iš karo fronto. Britai kareiviai iškėlę Britų ir 
Graikų vėliavėles. Graikai yra labai dėkingi Britams už pagal
bą Albanijoje, kur Italaams vis nesiseka.

■ ^'53^

gyventoja, apleido Akro- 
išvažiavo į Philadelphiją 

savo sūnūs ir brolį Kviet- 
Ji mano tenai apsigyven- 
Linkime jai laimingo gy-

Naujas metas atnešė naujos 
dvasios Washingtone, ir pasi
reiškė daug įvairianybių :•

Pirmiausia, didieji konserva
tyviai biznio vadai — su kele
tu išimčių — vėl atvirai remia 
Rooseveltą ir jo New Deal.

Vienas Amerikos laikraščiu 
rašytojas praneša kaip jam pa
reiškė tūlas Wall Stryto ban- 
kierius: “Suprantama, mes vi- 
,si dabar stovim prezidento už
pakalyje ir remiam jo progra
mą !” Tas reiškia kad gnyb- 
čiojimai ir trukdymai kokius 
didieji biznio vadai darė prezi
dentui praetyje jau dingo iš 
viešojo gyvenimo.

Antra, 77-tas Kongresas bus 
žymiai ištikimesnis ir daugiau 
rūpinsis šalies visuotinais rei
kalais, negu buvo 76-tas Kon
gresas, kada į pabaigą savo 
termino daugumai Kongreso 
narių rūpėjo tik ateinanti rin
kimai, o Republikonams atsto
vams kaip išversti Rooseveltą.

Opozicija prieš Prezidentą 
Rooseveltą numažėjo iki sau
jelės asmenų tokių kaip Sena
torius Wheeler,
unijos vada^ John L. Lewis ir 
William R. Davis, iš aliejaus 
misterijos.

Juos vieni vadins pro-naziais 
kiti kitaip. Bet vienaip ar ki
taip jiems, kurie nebus tikrie
ji nazių šalininkai ir rėmėjai, 
reikės vienaip ar kitaip pasi
reikšti ir pripažint kad Ame
rikos apsigynimas surištas ar
timai su Britanijos apsigyni
mu.

štai Sausio 20 d. Prezidentas 
Roosevelt tapo inauguruotas 
trečiam termįnui. Jo papulia- 
riškumas Amerikos žmonėse 
davė jam galimybes sulaužyti 
istorinę tradiciją kad jokis as-

Kavaliauskenė mikliai pa-
Ji turi gerą atmintį, 

sveikatą, skaito Dirvą ir
Lietuvių laikraščius. Po

. ■

B. Yarašienė, ilgametė Ak- 
rono 
ną, 
pas 
kų. 
ti.
venimo naujoje vietoje.

Marcelė Kavaliauskienė Sau
sio 6 d. apvaikščiojo savo gim
tadienį. Ji eina 75 metus. Jos 
geri draugai pribuvo ją*pasvei
kinti. JoS vyras, už ją dar se-. 
nesnis, geras smuikininkas, pa- 
griežė smuiką senovišką polką, 
ir p. 
šoko, 
gerą 
kitus
vaišių svečiai išsiskirstė linkė
dami jai visokių laimių.

Pastaroms dienomis apsive-,' - 
dė Jonas Dundlys iš Sharon, 
Pa., K. Drebelkis, nuo Medina, 
Ohio, su svetimtautėmis. Sa
lome Norkienė taip pat ištekė
jo, gavo kitatautį vyrą.

Dėdė Samas pašaukė į ka
riuomenę Lietuvius vaikinus 
Antaną Juknį ir Praną Dūdą 
Jie apleis Akroną Vasario 4 , 

Pas Gari j onus lankėsi F. Ba
ranauskas su žmona ir Anu- 
žiai iš Cleveland©.

Pas Janušius lankėsi farme- 
ris Pr. Martinkus 
buvęs Akronietis.

Frances Veight 
mokėjo bausmę .už
diškos pašalpos kada jai nerei
kėjo; ji gavo 30 dienų kalėji
mo. Susekta kad ji turi ban
ke pinigų $2300.

P. Miliausko
nos aprašyme y pereitame Dir
vos numeryje 
pasaky.ta kad ji paėjo nuo Prie
nų, o turi būti Balbieriškio pa
rapijos. Pamaldose, be Kun. 
B. Ivanausko, dalyvavo ir šv. 
Petro parapijos klebonas Kun. 
Burgeois ir vienas svetys ku- 
n j AHU31įs-Ms ačiuoj

Gilųs virimo puodai yra tokie pa
togus ir taupus elektriškame pečiu
je kad moterys kurios juos turi jie- 
ško naujų ir skirtingų būdų maistą 
gamintis.

Jeigu jus esat viena iš tūkstan
čių Cleveland© moterų kurios val
gį gamina elektriškai, patirkit ko
kių įvairiausių naujų sumanymų pa
tiekia Sarah Harding Hunter, na
mų ruošos patarėja prie Electrical 
League of Cleveland.

užlaiko gerai karštį ir mažai nau
doja elektros”, sako ji.

“Bet yra daugybė kitų valgiams 
gaminti būdų šiame virdulyje. Jei 
pasitaiko didelis buris svečių prie 
stalo, juose galima išvirti daržovių 
daug ir grseitai. Pavyzdin, aštuo
niolika galvų ll«Lrnų galima šutinti 
jame vienu kartu.”

Turėjimas elektriško pečiaus yra 
labai taupus ir naudingas, ypač pa
togus vasarą,( nes prilaiko karštį sa
vyje, ne virtuvėje.

DIRBTUVIŲ durnu 
gyventojai per me- 

turi nuostolių apie 9 mili- 
dolarių, skelbia miesto 
onierius kovai prieš du- 
1940 metais sako mies-

nugulė vidutiniai po 52,000 
ų suodžių kas mėnesį. Suo
lų 1940 metais nukrito 13 
►š. daugiau negu 1939 me-

Cleveland©

jonus

mus

Miesto , saugos direktorius 
ess padarė apžiūrėjimą fab- 
kų durnų apskrisdamas virš 

to orlaiviu. Jis skelbia kad 
visas pastangas priversti 

pildyti įstatymą ku- 
draudžia rukinti.

Fisher Body Dirbs Lėk
tuvams Dalis

©TRAFIKO nelaimėse 1940 
s Clevelande ekonomiškų 

ių padaryta $5,300,000 
. Buvo 17,586 susimu- 
kurių išpuola po du kas 

visą metą. Juose 120 
užmušta, 2,301 sužei- 

apie 34,000 automobilių

juosto] 
niestui 
įimai, ]

įsmeni]

Didelė, General Motors 
tuvė, Ficher Body, prie 
road ir E. 140 st., sako pradės 
dirbti tam tikras dalis dviejų 
inžinų bombanešiams orlai
viams. Tuo tarpu dar nežino
ma visos to darbo smulkmenos.

Su Fisher Body dirbtuve 
Detroite, ši Cleveland© dirbtu
vės padarys tų reikalingų 
lių del poros šimtų lėktuvų 
mėnesį.

Dirbtuvės vedėjai sako 
tų specialių dalių darbuose
troite ir Cleveland© dirbs apie

dirb- 
Coit

da- 
kas

kad
De-

dės statyti didelę 11 milijonų 
dolarių vertės dirbtuvę, kurią 
finansuos valdžia.

Toje dirbtuvėje taipgi darys 
kariškiems lėktuvams dalis.

Dirbtuvė bus pradėta staty
ti Vasario mėnesį.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, paj ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną) kartą 
tris kartus uz $1.00

7 L c i ", if

angliakasių
ii’ jis tapo prezidentu dar tvir
tesnis ir pasekmingesnis.

©CLEVELANDO ugniage
siai pradedama ^mokinti gesin
ti gaisrus padegamus orlaivių 
bombomis. Vokiečiai tokias 
bombas gausiai naudoja Ang
lijos miestų naikinimui.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

HIPPODROME

“This Thing They 
Called LoveT

Tai pirmiausia, komedija, su Ro
salind Russell ir Melvyn Douglas. 
Antra, veikalas yra romantiškas, 
vienas iš juokingai romantiškų vei
kalų kokie tik filmose pagaminta; 
trečia, labai įdomus paveikslas, su 
eile gabių artistų kaip Binnie Bar
nes, Allyn Joslyn, Gloria Dickson, 
Lee J. Cobb ir Gloria Holden.

Ši filmą pradedama rodyti Hip
podrome Theatre šeštadienį, Sausio 
25 d.

Dalykas eina apie tai kaip Rosa
lind Russell ir Melvyn Douglas, ap
sivedę, vienas kitą labai myli, bet 
ji reikalauja .^d jis ją mylėtų tik

iš Ravenna,

teisme už
ėmimą val-

mirusios žmo-

įvyko klaida
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SKALBIAMO RAYON!

THE MAY BASEMENT

THE MAY COMPANY
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LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS
Sill Skani Lietuviška DuonaDIDELĖ LIETUVIŠKA

Sir

NEW DEAL
and, O :darba

KAUDEJIMAI
.ENGVINAMI

MUS 
reikia.

unti-
10c.)

kad visoje
gauti 25

irutė ii 
barbinin 
'kiti pa 
^reti lai

og tar
pas nei 
daugiau

manęs 
ir kaip

Monotone Marginiai 
Geometric Marginiai 
Gtiiuoti Marginiai
Maišyti Marginiai 
Gero Darbo

ūsai
su-

šimtų 
tikumų 
gerklės 
ų įž
ymėtos 
74 psl.

butų pa- 
asmeniui

sago, 
šdir. 

mili j' 
užsaJ

J. Bindokas ir Sunai, >Sav, 
1194 East 79th Strieet

linykas, 
ękvien# 
Li savo

1972 E. 55TH ST. EN. 3213

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

IŠ PUIKAUS “CROWN TESTED

Komisariato 
o Valstybinis 
priima inte- 
14 valandos,

Jrbonas
entas Day tone
A.v. Dayton. O

Pictured here is Guy J. Swope, 
auditor of Puerto Rico, who has 
been nominated by President Roose
velt to succeed Admiral William D. 
Leahy as governor of Puerto Rico. 
The appointment is subject to con
firmation by the senate.

ikalingai raumenu 
istančiai žmonių 
stą palengvinimą 
ių, strėnų raumenų 
rinimų ir šiaip rau- 
.’ien išsitrindami su 
is sčnsacingas lini- 
:ikia laukiamą pa- 
17 milijonų bon- 

iota. Todėl neari
ate ir jūs bonkutę 
Reikalaukite Pain- 
iaru ant dėžutės.

KAIP DABAR LIETUVOJE PERKAMA 
KADA NIEKO NELIKO

Paskirtas Puerto Rico 
Gubernatorium

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

GREITAS
PATARNAVIMAS 

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

Telefonudkit
HEnderson 3050

Geras patarnavimas.
8710 Superior Ave.

GArfield 4623
2281 LEE ROAD 

FAirmount 4181-82-83

įtinęs Reikmenys
ILDOM RECEPTUS 

jigarai — Kosmetika 
oiletinfai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists

> Broadway (3)

S.L.A. SEKRETORIUS
)7 W. 80th Streft New York, N. Y.

Guy J. Swope, iš Porto Ri 
co, tapo Prez. Roossvelto narni 
nuotas nauju Porto Rico gu 
bernatorium. Skyrimą turi už 
tvirtinti senatas.

SPALVUOTŲ MARŠKINIŲ ir PAŽAMAS 
(Tarp jų ir marškiniai be kalnierių) 

SAUSIO 16 iki SAUSIO 25

kurčių-nėbylių įstaigos komi
sarui. Jeigu prekių butų ga
na, kaip seniau buvo, tai nerei
kėtų jieškoti leidimų iš viso
kių neišmanančių daluką komi
sarų, jie nesiuntinėtų vienas į 
kitą, bet duotų tą pačią minu- 
tą kai pareikalaujama.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

su rezoliucija nešinas 
vedėjas nueini^ į Vie- 

realizavimo 
siūle eiti į

PASTABA:
20 litų patraukiančių stilių 
jusų pasirinkimui.

STAIGA mirė Naujųjų Var
nių klebonas Kun. Antanas 
Juozapavičius.

A. NUNN
Užlaikom geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neatsakančio. 

Musu mėsa šviežiausia.

DRESS SUIT
RENTAL CO

atiduoti, nes nežiną 
institutas vakarais 
tamseje.”

Tai tau
Lietuvoje 
antklodžių, 
kių vargu 
Kaipošiaūs

Nusibodo tamsios, vienspal
vei žieminės suknios? Štai 
kaip tik tos kokių jums da
bar reikalinga! Čia rasite 
daugybes puikių suknių. . . 
gyvų spalvų ir gražių nuos
tabių pavasarinių pavyzdžių! 
Micros 12 iki 20, 38 iki 52 ir 
18% iki 24% moterims ir 
merginoms.

PR. KUNCA1TIS.
Savininkas ir Kepėjas

i Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
'ivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau-
savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.-L.A. TREČIAS 

vJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 
ašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova- 
s: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 

sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
rių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINį 
LBUMĄ, vertės $5.00.

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

SLA. kuopos- randasi visose didesnėse Amerikos Lie- 
jyių 'kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 
iai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa- 
ikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Snsivie- 
’jimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
ietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda- 
ii informacijų rašykite:' '

KAM PIRKTI - 
IŠSINUOMOKIT PAS 
tiktai tai dienai kada 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus 
235 The 

Elecatorius
MA. 5856 

GEO

4023 E. 141 ST 
Telefonas WAshington 3227

įasakė 
ia Pa
gyli ir 
uveiki- 
nieko.

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass 
Household Goods

The Stoneman Co.

igale- 
hto. 
alkais 
sjo jo

je Tarybų Lietuva, nr. 56,' til
po šitokia žinia, kuri parodo 
Kaip viskas suiro Lietuvoje, 
tą raudoną komunistišką “pro
gresą” įvedus, štai ji:

“Kurčių-nebylių įstaiga turi 
93 auklėtinius, kuriems duoda 
.isą išlaikymą, maistą, kai ku
riems drabužius ir patalpas.

Kai naujai suorganizuotam 
Kurčių-nebylių institutui truk- 

, antklodžių, Instituto 
kreipėsi į Prekybos 
komisarą, prašydamas 
pirkti 25 antklodes 
gamybos. Prekybos 

nuėjus, pasiūlė 
Vietinės P'ramonės

išrodo 
negalima
jeigu reikia su to- 
nuo Ainošiaus prie 
vaikščioti,, ir tai ne 

kokiam paprastam žmogeliui, 
bet pačios komunistų įsteigtos

Naudoti Plumbing ir 
HEATING REIKMENYS 

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Heating 

Contractors

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoku Pyragaičiai, Pyragai 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

Formal Cleaners Inc.
Vyrišku

V-L__ Moteriškų
4 RŪBŲ
(k&ULj Taisymas

• Valymas

Old Arcade 
į antrą aukštų.
?2) Cleveland

SCHWANE, Mjrs.

gamy oos 
padėti 
įsigysi.

Raštu 
Instituto 
tin ės pramonės 
kontorą, kur pirma 
Prekybos komisariatą, o po 
valandos, dalyką išaiškinus, 
buvo atsakyta kad ne šios kon
toros reikalas ir kito išėjimo 
nėra kaip kreiptis į Prekybos 
Komisariatą, taigi, daina pra
dedama vėl nuo pradžios.

Instituto vedėjas antrą kar
tą kreipėsi Į Prekybos Liau
dies komisariatą, mėgino išaiš
kinti ir patirt ar yra ‘Drobės’ 
gamybos antklodžių, bet buvo 
atsakyta kad leidimo gavimo 
reikalu paliktu raštą ir tą pa- 

i čią dieną ateitų 13:30 vai.
Rezultatai nekoki: vienų val

dinių įstaigų pareigūnai kitos 
valdinės Įstaigos pareigūną 

(siuntinėja iš įstaigos į įstai
gą, reikalas neatliekamas, o 
instituto auklėtiniai sala be 
antklodžių.

Institutas turi nesklandumų 
ir su lempomis! žibalinės lem-

Išpardavimas KAYNEE Marškinių 
Vaikams ir visokių amžių jaunimui

$1.00 dabar 77c. © 1.25 dabar 1.00 • 1.50 tfebar 1.20

Patys Raudonukai Eina nuo Ainošiaus į Kai 
pošių Gauti “Leidimą’’ Įgyti Valdiškai

Įstaigai Reikmenų

■rtT VISADA PRAŠYKIT — NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums u1? lc atvirutę.

žmonai ir poniai 
kuri jau randasi 
primetama Lenkų 
kitos nesąmonės.

aprašys, ko nelengva 
siekti kuriam kitam

Socialistai ir komunistai, ku
rie žiuri vilko akimis į Lietu
vių veikimus, be abejonės taip 
žiūrės, ir šlykščiai rašys kada 
Smetona į Ameriką atvažiuos, 
o tuomi pažemins save, nuodys 
savo sekėjų mintis, ir darys 
gėdą musų kultūringai tautai.

Tegul visi Amerikos Lietu
viai supranta kad jeigu Sme
tona atvažiuos jis Amerikos 
ir kitų tautų žmonių akyse bus

Lietuvos Respubli-
Tik dalis mu

sų pačių akiplėšų darys viso
kius nekulturiškus išsišokimus, 
kaip)au ir dabar daro, paro
dymui savo moralinio supuvi
mo. žinome išanksto kaip el
gsis komunistai, kuriems vis
kas kas yra prakilnu ir gera 
musų tautoje yra nepakenčia
ma.

Smetonos 
Tubelienei, 
Amerikoje, 
tautybė ir 
Tuo tarpu yra žinoma kad dar ’ 
Lietuvių špaudos draudimo lai
kais, Kadakauskų dvarelyje tu
rėdavo ramią užveją daugelis 
šių dienų Lietuvių tautos va
dų, kur, studentais būdami, va
saromis suvažiuodavo atosto
gauti ir pasitarti’, palaikyti 
pažintis. Jeigu jos butų buvu
sios Lenkės ar palinkusios į 
Lenkus, , butų ištekėjusios už 
Lenkų ir iš Lietuvos pasišali
nusios. ..Tuo gi tarpu jodvi pa
sirodė labai svarbios ir darbš
čios Lietuvių tautos atbudimo 
ir kilimo laikotarpyje.

Ištikro gėda butų visiems 
geriems Lietuviams jeigu už
sileistų komunistų ir kitų ne- 

Ausistovėjusiu siaurapročių lei
džiamai pagiežai ir teršimams 
gerų žmonių vardo. 
'■"^^Smetonos valdymo laikų 
mes tuTw^gcriausius prisimi
nimus: visi mes ^’tršjoTrie'*šti^ 
gryžti,. parvažiuoti, aplankyti 
savo tėvynę Lietuvą, ir jaustis 
kaip namie. Niekas nepaklau
sė kokio nusistatymo tu esi, 
ar pritari tai valdžiai ar ne. 
Smetona sugabiai gynė Lietu
vą nuo Lenkų ir komunistų, 
kurie visuomet dantį griežė ir 
norėjo musų tautą praryti.1 
Smetona gražiai ir gerai glo
bojo Lietuvos kariuomenę, šalį, 
saugojo nuo ekonomiško smu-1 
kimo ir pajiegė pakelti preky-j 
bą; statė mokyklas; visą šalį 
nutiesė naujais keliais, pui-l 
kiais tiltais; sutvarkė Lietuvos 
finansus ir visais kitais atžvil
giais darė bendrą gerą musų 
valstybei ir jos žmonėms. Kur 
butume galėję rasti kitą tokį

■ didvyrį? Kodėl dalis musų 
; žmonių neišmoko suprasti šito?

Chicagos Naujienos bėdavoja 
del ko Dirva negalėjo atsakyti 
joms kam Smetona išvertė Gri
niaus valdžią. Aš pažinau ge
rai iš jaunų dienų lakūną Ste
poną Darių ir kai jis sugryžo 
1927 metais į Ameriką, jis la
bai plačiai man tą įvykį nušvie
tė, kas jau šiądien pasitvirti-

metonos vietoje.
j Amerikos Lietuviai 
žino Smetonos dar-
Lietuvių tautai ir 

ina ir gerbia jį už 
> metų atsidavimą 
ims.
Lietuviams Ameri- 

, . būti begalo svarbu
p .į žmogų savo tarpe 
^a!mą Smetoną, ir per 
Pasš plačiau ir daugiau, 
P.e Amerikos Lietuviai 

“viau ir pasekmingiau norti veiksmuose prieš

aioningo pa- 
jo’g Para jūs 
jyko baisiai, 
ms surustin- 
ryti, dar rei- 
^štijo^ilf 

įjp Pak

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

7110 Superior Ave. z
Cleveland, Ohio He. 1759
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nu<merikos' Lietuviai tu- 
neforisin^ti kad Smeto- 

<zia tebėra pilnai pri- 
feu vieny tų Valstijų vy- 

Smetona yra žino- 
he-ime pasaulyje, su ku
ilių i šalių valdovai skai- 
ka jis daug galės pagel
ių kovose už tautos iš- 
”ią ateityje. Jo žodžiai 

ajpsniai ir . laiškai turės 
dis, spauda jį ir jo mintis

no Amerikos Lietuvių spaudo-1 
je. Bolševikai 1920 metais 
planavo pulti Lietuvą, bet tas 
nepavyko. Tada jie laukė gal 
pasitaikys kada tokia valdžia 
Lietuvoje kuri suteiks jiems 
daugiau laisvės. Kaip tik ir 
pasitaikė: užstojo Prezidentu 
Dr. Grinius, kurį Rusai gerai 
žinojo. Kaune Sovietų amba-| 
sada prilaikė visą gaują viso-j 
kių juodų šnipų, kurie tankiai 
landžiodavo prie Griniaus ka
bineto narių. Tas buvo aiškiai 
pastebėta. Raudoniesiems bu
vo suteikta tiek daug laisvių 
kad staiga visos Lietuvojej^o^ 
fesinės sąjungos (^al'ininkų i 
unijos) jau^y-ijlfvo komunistų 
.yil/.teVybŠje. Tas sukėlė neri
mo/patriotinėje visuomenėje ir, 
veikėjų eilėse. Rimtai SjUsi-į 
rūpinta, ir tuoj prasidėjo bruz-į 
dėjimas: kariuomenės ankštie-, 
ji karininkai pasikvietė Smeto-j 
na, prisidėjo ir kiti vadai, ir| 
paruošta planai gelbėti Lietu
vą iš-tokios padėties kuri išti

ško 1940 metų Birželio 15 die-; 
'na. Kariuomenei buvo įsakyta 
ne.šaudyt ir nesudaryt kraujo' 
praliejimo. Jeigu nepasisektų | 

I greitu laiku perversmą pada
ryti ir užbėgti Sovietų amba
sadai už akių, tai kariuomenė

' pasitrauks. Bet tas viskas at
likta taip greitai ir sutartinai 
kad geriau nereikėjo.

i Tada Sovietų komisarai ir 
jų šnipai nosis nuleido ir nu
rimo; jų įtaka Lietuvoje din- 

i go. Sakoma, kad Sovietų šni- 
' pų buvo taip gerai pasiruošta 
kad net pats Grinius nežinojo 
ir nenorėjo tikėti.

Jei ne -ta Smetonos akcija, 
jau tada tas viskas butų įvykę 
taip kaip šiądien ten turime. 

' Naujienos turi kaltinti už tą 
perversmą ne Smetoną, bet 
Sovietų Rusiją. Chicagietis.

Kauno komunistų laikrašty-, pos prieš kurį laiką krautuvė- 
užsakytos, bet sako negali 

kainos. O 
sėdi pa

sta, pav 
vedėjas 
Liaudies 
leidimą 
‘Drobės’ 
Komisariatan 
kreiptis 
Liaudies Komisariatą.

Vietinės Pramonės Liaudies 
Komisariate nurodė kreiptis į 
Valstybinį tekstilės trustą.

Instituto ūkio vedėjas iš Vie
tinės Pramonės 
išėjo po 14 vai., 
tekstilės trųstas 
resantus tik iki 
taigi Instituto ūkio vedėjui te
ko tą dieną gryžti 4 kilomet
rus už Kauno (į Marvą) nieko 
nelaimėjus.

Kitą dieną vedėjas atvyko į 
Kauną ir ETeipėsi į Valstybi
nį tekstilės trustą. Raštą tu
rėjo patvirtinti trusto valdyto
jas, bet jo nebuvo, valdytojo 
padėjėjo taip pat nebuvo; tar
nautojai patarė ateiti 13:30 
valandą. Tačiau vedėjas turė
jo išvažiuoti, be to, ‘Drobės’ 
sandėlis atidarytas iki 14 va
landos, tai vistiek reikalo neat
liktų.

Trečią dieną Instituto vedė
jas atvyko v1" v arsi. Te Jįž?ies” 
trustą ir j£avo valdytojo rezo- 
liuciją^-^Įria siūlo Vietinės 

realizavimo kontorai 
Institutui antklodžių

Rusams Lietuvą okupavus, 
musų Chicagos Lietuviški dien
raščiai . gavo tokį smūgį nuo 
kurg> dar ir šiądien negali at
sikvėpti, ir jie leturi teisingo 
ir gero nusistatymo link Lietu
vių ateities, — ri.’pto ir tikro 
pagrindo ant kurio 'galėtų pa
sekmingai tęsti savo darbą.

Trūksta jiems gerų žodžių 
įir gerų minčių, ko iš jų kas
dien visuomenė laukia.

Via kalbu apie Naujienas; so
fistų dienraštį,, ir Draugą, 
ridikų dienraštį. Jie per ii-įskaitomas' 
e metus kritikuoja vieni kj-|kos Prezidentas 

J, ir visa Lietuvių visuome- 
'< pasekė ir įprato j tas kriti- 

I as, kuriose šiądien diduma 
Ietuvių yra paskendę ir nie- 

ifco kite nepajiegia kaip tiktai 
kritikuotis ir užsipuldinėti.

Kartu r'u komunistais jie už- 
^N'dinėja ir neigia Prezidentą 

įetoną, buk jis buvęs nege- 
C ; Lietuvai, gal del to 'kad jis 
Kf\'bo bolševikų ar Lenkų 
BU. \, šis pasielgimas yra 
R. 1 g iš akliausių Amerikos 

1 jį1- ignorantiškumo davi- 
il yra bjauriausia Ame-
H gįetuvių gėda rodyti ne- 
b i žmogui kuris dirbo 

autai ir kurio valdymo
ĮĮf.. z buvo šviesiausias Lietu- 

.tautes laikotarpis. Ką šią-
! i Lietuva turi, “išganymą”

' lUs, visi matome.
■ 'ietoje kaltinti Smetoną jjad 

iš. Lietuvos pasišalino, jei 
lėtume tinkamai suprasti 
ėtį kokia Lietuvoje susida- 
tai turėtume tik labiau ap
auti kad daugiau tų gerų 
uvos vyrų nepaspruko. Vi- 

yj tau žinome kad atsitiko su 
r Įvijos prezidentu, tas pat

11 buvę ir su Smetona,^arba

Marškiniai Pa žarnas
Mieros 13% iki 18 Mieros A—B—C—D

$2.00 dabar $1.65 $2.00 dabar $1.65
2.59 dabar 1.85 2.50 dabar 1.85
3.50 dabar 2.65 3.50 /dabar 2.65
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Iš Metinio Lietuvių Taupymo1 ir Paskolos Dr-jos 
Susirinkimo

Turtas Pasiekė $968,414.30
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugija, arba “Lietuvių 
Bankas”, kaip jį Clevelandie- 
čiai vadina, jau baigia krauti 
milijoninį savo kapitalą. Skai
tant kad per 1940 metus ban
kas paaugo apie $100,000, tai 
šio meto pirmą pusmetį jis 
turės perviršyti milijoną dola- 
rių. Ir tada, kaip vienas iš tos 
įstaigos direktorių, A. M. Praš
kevičius, metiniame šėrininkų 
susirinkime pasakė, “tuoj visi 
busim milijonieriais”. Tikrai, 
visi banko šėrininkai, kurių 
yra keli šimtai ir visi' Lietuviai, 
bus dalininkais milijoninės įs
taigos. Tai garbė ir pasidi
džiavimas Clevelando Lietuviu 
i i •• • ’kolonijai.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos šėrininkų meti
nis susirinkimas 
tadienio vakare, 
Lietuvių salėje, 
darė -direktorių
Dr. Jonas T. Vitkus.
naus pareiga^ ėjo direktorių 
tarybos sekretorius Jonas T. 
DeRighter. Prie stalų prieš
akyje matėsi visa eilė kitų di
rektorių. čia pat šėrininkams 
dalinta banko stovio apyskaita 
iš Gruodžio 31, 1940 m. Iš jos 
banko stovis pasirodė sekan
tis — $968,414.30. Tai visai 
arti milijono dolarių.

viena artėja jau 6 milijonų. 
Be t tos įstaigos nesivadina 
“Lithuanian”, o tam tikrais 
komerciniais vardais.

Clevelando Lietuviams ši Įs
taiga daro garbę, todėl reika
linga kad mes ją remtume ir 
palaikytume, nes iš to yra ne 
tik garbė bet ir asmeninė nau
da ir šėrininkams ir taupymus 
pasidėjusiems žmonėms.

Veronika Strimaitienė, seno 
amžiaus, nuo 9125 Kenmore 
avė., mirė Sausio 22 d.. Lai
dojama Sausio 25 d. Pašarvo
ta N. A. Wilkelio laidotuvių įs
taigoje, 6522 Superior avenue. 
Pamaldos atsibus naujos para
pijos salėje šeštadienį, 10 vai.

Velionė paėjo iš Mockabu- 
džio k., .Keturvalakių p., Su
valkijos. Amerikon atvažiavo 
1901 metais.

Liko vyras, Juozas, duktė 
Nellie Debesis, ir sunus Vin
cas.

Continued From a Previous Issue
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Darželio Sąjungos
tinis Susirinkimas

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, 27 
d. Sausio, Lietuvių salėje. Tai 
bus susirinkimas į kurį kvie
čiami atsilankyti nauji draugi
jų atstovai ir atnešti draugijų 
mokestį, $2 nuo draugijos, są
jungos reikalams.

Bus rinkimas 1941 metams 
L. K. D. Sąjungos valdybos.

Šiame susirinkime privalo 
užsimokėti ir pavieniai i 
jeigu nori turėti balsą Darželio 
Sąjungoje. Vakl.

Po išskaitymo^visų raportų

"aS 1. Vitkus 
atvejais nupie

Ertter 
ber 61 

uWASHINGTON, D. C. — Dr. 
Allan Harrison Fry, professor of 
Sanskrit and Comparative Philology 
at Catholic University, spoke at a 
meeting of The Baltic American 
Society of Washington, D. 
the 
1706 New Hąmpshire 
on Monday, January 
P. M.

A forum discussion 
address on “'The Role 
and Lettish in Linguistic Studies.” 
In his objective talk on the subject, 
Dr. Fry illustrated the relationship 
of Lithuanian and Latvian language* 
to Sanskrit.

The Society• also had Mr. Kaarel 
Pusta, Jr., son of the former Fo
reign Minister of Estonia, recount 
his near tragic experience aboard 
a torpedoed vessel that was bound 
for America.

The meeting was a cosmopolitan 
one and had among its guests Mr. 
J. Kajeekas, the new Secretary of 
the Lithuanian Legation and Father 
Raymond Matulenas, O. S. B. 
Illinois. i

. The Lithuanian Women’s Club had 
one of its popular card parties at 
the home of Mr. and Mrs. John 
Myhling on Saturday, January 18th. 
The party was a huge success, hav
ing an attendance of 90 guests and 
who were accomodated very gra
ciously by our host and hostess. 
The committee in charge was Adele 
Young, Anna Karpius, Anna Mi- 
helich, Sue DeRighter, Tillie Ches- 
na, Marcy Montville, Mae Mack and 
Anne Degutis.

The committee 
who attended to 
grand party and
Myhling for opening up their

written four volumes of an histor
ical novel already and who is writ
ing more. Puida portrays the an
cient times of Vytautas the Great’s 
glory and Lithuanian “Caesarism” 
whereas Neveravieius presents the 
decadence of the Lithuanian state 
at the close of the eighteenth cen
tury. the noblemen’s political dis
orientation, and their extracagant, 
deteriorating lives.

(To be Continued)

No. 5The ■ Baltic 
of Washington, 

International Student
Ave., N. W. 
13th at 8:15

C. in 
House,

Peter Cvirka is a writer with 
socialistic or Marxist tendency, 
ridiculed the city and the life 
.he “bourgeoisie” and attacks 
ideologies which are 'contrary 
his own. His two-volume 
‘Frank Kruk”, satirizes the mer
cenary practicality of the American- 
Lithuanian, his scramble for money, 
his materialism, and the second 
volume satirizes bitterly the intel- 
Ugentsia of independent Lithuania. 
Cvirka’s “Žeme maitintoja” and al
io “Meisteris ir sunus” portray the 
'ives of those in Lithuania who 
are just beginning to seek a living 
aut cf the soil and of those who 
have turned to the life of the trades
man; in these novels too, he stands 
firmly by his ideological convic
tions. The author is outstanding 
for his humor, his beautiful, lively 
language, and his light, vivacious 
style.

Antanas Vaičiulaitis, in his novel 
““Valentina”, appears as a portray
er of the 
love, as one who expresses spiritual 
love, and as a stylist of distinguish
ed culture in Lithuanian literature. 
The composition, form, and style of 
his works, his novels as well as 
his short stories, are carefully cul
tivated, masterfully developed, and 
well rounded in true literary man
ner. The importance of^context and 
theme is subordinated to form and 
style even though he does attempt 
to foster Catholic ideologies and 
morals somewhat.

The newest Lithuanian novels al
so tend to lean more and more 
toward Lithuanian contemporary 
life. . . expressing it not only real
istically, but psychologically as well.

J. Marcinkevičius’ “Mes ateinam” 
and “Jis turi mirti”, “Benjaminas 
Kordušas”; “Pirmieji metai” by J. 
Paukštelis;, “Katastrofa” by V. Ka
tilius; and St. Budavas’ “Mokyto-

a 
He 
of 
all 
to 

novel

followed his 
of Lithuanian

thanks all those 
make this such a 
also Mr. and Mrs. 

home.

Club
Dance

IR DAR

Siūlo D
The Lithuanian Women’s 

will hold its annual Dinner 
at the Euclid Ballroom of the Ho
tel Statler on February 1st, 1941. 
Music for dancing will be furnish
ed by Jon Beljon’s Orchestra. Ad
mission for the dinner and dance 
is $2.00 per person. All reserva
tions must be in by January 31st.

Previous affairs sponsored by this 
Club have become very popular and 
are looked forward to by those who 
have attended in the past. This 
year the \Club is celebrating its 
fifteenth anniversary, so all who 
would like to have a good time and 
help make this party a gala affair, 
may obtain tickets from the follow
ing members who are on the com
mittee — Adele Young, chairman, 
Anna Karpius, co-chairman; Anna 
Mihelich, Sue DeRighter, Marcy 
Montville, Tillie Chesna, Mae Mack 
ind Anne Degutis.

kraštin. 
te kodė 
kas kiti 
prasta, 
pėdsakų
: Norsrybą. C1 
bė, užikuris yra 
viena Vių unijos 
ką, v ffėjo pasil 
ilga* 
Jsp.)

AMERICAN LITHUANIAN
ATHLETIC ASS’N. TOURNAMENT
DATES SETDAR $3 AUKA PA- , 

BĖGĖLIAMS 1
J. A. Urbonas, iš Dayton, O., ( 

prisiuntė per Dirvos redakciją 1 
savo auką $3 Lietuvos pabėgę- ' 
Hams nuo komunistų teroro.

Pirmiau buvo paskelbta per , 
Dirvą gautų aukų $25.00 ( 
J. A. Urbonas 3.00

Viso $28.00
Dirva aukas siunčia per Lie- ' 

tuvos Pasiuntinybę Washing
tone. /

Iš kitų kolonijų, kurie norit 
paduoti savo pagalbos ranką iš 
L’ietuvos pabėgusiems musų 

, o ne- 
aukas pasiųsti, ąr- 
siųsti per jokį fon- 
redakcija patarnaus 
persiuntime.
savo auką, aiškiai 

kokiam tikslui ir 
ir pri-

nariai i nelaimingiems broliams,

•CLEVELANDE dirbtuvės 
iki šiol jau yra gavusios kariš
kų užsakymų už $89,936,000.

žinot kaip 
ba nenorit
dą, Dirvos
jūsų aukų

Siųsdami
parašykit
kiek pinigų siunčiant, 
dėkit savo pilną antrašą.

“Hamsunian” mood of

we announced the
National Bowling 

1 will repeat today 
missed last week’s

Last week 
dates for the 
tournament and 
for those who 
papers.

The National
ian Bowling tournament will be held 
at Cleveland, O. beginning with the 
weekend of April 19—20 and ending 
on the weekend of May 3—4. 
Three weekends are the tentative 
dates set at the present time. -Oth
er dates will be taken if needed. 
This tournament is for Lithuanians 
or those of Lithuanian descent on-

This will be the third National 
to

American Lithuan-

ly.
Tournament, and we are out 
make it a successful one.

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

Kaina
2 

riu paviene ant Quinby Ave. 
visai prieinama, išdalinimui paveldė
tojų turto. (4)

PO. 1188 GL. 9600

L. J. Esunas.
; net, 

dėj
, ČiuL
pr

jgeveltu.
teigti pli 
darbininki 
rybą, kur: 
no darbus 
ginklavime

Murray 
sutarimo 
ja smunkž 
tonų metu 
galima but

pat1 ’keliais 
kad Lietuvių 

bankas jau baigia augti pirmą 
milijoną dolarių ir kad netru
kus bus pradedąs auginti an
tras milijonas.

Dar kas įdomesnio, x Dr. Vit
kus pastebėjo kad Clevelando 
Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugija yra vienatinė Ameri
koje musų tautiečių vadovau
jama* finansinė įstaiga kuri sa
vo pavadinime turi žodį Lithu
anian ir išaugo iki tokio kapi
talo. Kitos Lietuvių taupymo 
ir paskolos draugijos įvairiose 
kolonijose, kurios,turi pavadi
nimą /‘Lithuanian” yra toli at
silikusios kapitalais nuo Cleve- 
landiečių įstaigos.

I

Depozitoriams Moka 3 %
Už pereitą pusmetį šėrinin

kai gavo $2 dividendų nuo Še
ro. Taupytojams laikantiems 
šiame banke pinigus, moka 
3%, tai žymiai daugiau negu 
kituose bankuose. Taip pat, 
visi depozitai joje iki $,5000 
yra po valdžios garantija.

Kaip atsimename, depresija 
buvo palietus ir šią įstaigą, bet 
kantrįų ir darbščių direktorių 
pastangomis ji tapo atgaivinta 
ir po 1933 metų bankų mora
toriumo gavus teisę pradėti 
biznį daryti, iki šiol kapitalu 
suaugo dvigubai, ir atsidūrė 
prie slenksčio į milijoną* dola
rių.

Šiame mitinge rinkta keturi 
direktoriai, kurie tarnauja tris 
metus.
Brazauskas, 
ir Simanas 
direktoriai, 
kandidatavo 
eilėje. kitų
toriais liko: -Botirius, Brazau

skas, P'raškevičius, ir išrinkta 
ynas naujas, P. P. Muliolis.

iti direktoriai (viso 12), 
šie: Dr. Jonas T. Vitkus,

Artėja 23 Metų Lietu
vos Nepriklausomybes

Sukaktuvės
šymet Lietuvos Nepriklau

somybei sukanka 23 metai. Ta 
šventė pasitaiko sekmadienį, 
Vasario 16. Taigi iškilmė bus 
galima gražiau ir iškilmingiau 
suruošti.

Tautinis komitetas, kuris rū
pinasi ir aukų Clevelande rin
kimu Lietuvos nukentėjusiems, 
šioms prakalboms kalbėtojus 
gaus iš Chicagos, atvykusius 
iš Lietuvos.

Prakalbos ir pamarginimų 
programas įvyks Lietuvių sa
lėje, nuo 6 valandos lygiai.

Plačiau apie tai bus praneš
ta kituose Dirvos numeriuose.

ŽIEMOS VAŽIAVI
MAS REIKALAUJA 

ATSARGUMO
Rašo George J. Matowitz 

Chief of Police.

Cleve- 
dalį le- 
šymet

-įžve
^ja G 

>^už jo pri 
rinktų W 
kad nęp/ 
ar kok/ 
ris nqf

Gana 
lo korri 
kale, nė 
rėjų, kai 
Mažuknm 
rezoliucija 
šiai.

Panelė Sand, 
ponienė perėjo 
surinko fondo pjas T, DeRighter, Kaz. Obe- 
kurie perduota Šs, Juozas Urbšaitis, Juozas 
Pivaronui. {dokas, Juozas Ditchmanas,

Iki sekančio si A. Wilkfelis ir Jonas Zaunis. 
’mite tas išdirbs Chicago j e yrą pora ar trys 
ir kaip geriausitįtuvių vadovaujamos 
ir pagelbėt Lieti) ir Paskolos Draugijos 
liuosuoti iš po o/l kapitalai viršija

Jonas Botirius, Jonas 
A.( M. Praškevičius 
G. Lauchis, buvę 
šiame susirinkime 

kitam terminui, 
kandidatų. Direk-

Iki žiema pasibaigs, 
lando sritis turės savo 
dų, sniego ir šlapdrabų, 
jau įvyko rimtų trafiko nelai
mių del pavojingo važinėjimo. 
Paslydimai yra pats pavojin
giausias žiemos metu važinė
jimo įvykis, o prie to pasitai
ko laike pūgos ir smarkaus 
sniego net negalima matyti 
kaip važiuoji, todėl nelaimės 
greitai gali pasitaikyti.

Sniegas, lietus ir pūgos ap
akina važiuotoją. Negerai vei
kiantis priešakinio stiklo valy
tojas kuris nenušluosto sniego 
nuo stiklo buna priežastimi ei
lės nelaimių. Taipgi šaltame 
ore, apšarmojus automobilio 
stiklams del stokos ventiliaci
jos važiavimas pasidaro pavo
jingas.

Atsargus važiuotojas niekad 
nerizikuos važiuoti aklai. Kai 
jis nemato kur važiuoti jis su
laikys savo karą iki matymas 
pasitaisys, ir tai yra vienati
nis protingas pasielgimas. Blo
game ore jis sumažins važia
vimo greitį ir bus dvigubai at
sargesnis. Jis žino kad tos ke-

milijoną.
yra labai pigus nelaimių išven 
gimui dalykas.

IK.

Klubo Banketą
Lietuvių Moterų Klubas ren

gia savo iškilmingą 15 metų 
sukaktuvių banketą šeštadienio 
vakare, Vasario 1, Hotel Stat
ler Euclid Ballroom. Moterų 
Klubas užkviečia norinčius šia
me bankete dalyvauti, išanksto 
užsisakyti bilietus, po $2 asme
niui. šie Moterų Klubo banke
tai yra puošniausia visų metų 
Clevelando Lietuvių iškilmė ir 
visi kurie kartą dalyvauja, no
ri ir sekančio meto sulaukti ir 
vėl dalyvauti.

Tikietus galima gaut i pas 
nares ir rengimo komisiją — 
Adelę Young, Oną Karpienę, 
Oną Mihelichienę, Marcy Mont
ville, Sue DeRighter, Anne De
gutienę, Tillie česnienę, 
Mack ir kitas.

Moterų Klubas turėjo 
tavimo vakarą Myhlingų
muose šeštadienio vakare, Sau
sio 18. Dalyvavo apie 
ČilL

Mae

kor-
na-

90 sve- 
Rep.

• INFLUENZA Ohio 
joje dar nepasiekė čiukuro, dar 
kyla aukštyn, sako valstijos 
sveikatos direktorius. Apie du 
šimtai mokyklų valstijoje tu
rėjo užsidaryti del influenzos 
paplitimo tarp mokinių. j

Pačiame Clevelande 
serga flu lengvose ir 
nėse formose.

valsti-

daugybė 
sunkes-

• MIESTO valdyba 
gyventojams nuo vandens kai
nos bendrą sumą $86,500, to
dėl už vandenį prisieis mokėti 
keliolika centų mažiau.

•TARPTAUTINĘ Parodą 
Clevelando miesto auditorijoje 
per 16 dienų aplankė 143,946 
žmonės. ' i *•' '■ ’ *

nupigina

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2921

Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

ias and “KYrical novels
all are realistic, psychoTSį 
of this type.

Of all these writers, V. KsJjb4§i. 
alone shows a considerable amount 
of literary polish, ambition in com
position, and characterization which 
is vivid and based on psychological 
and logical study. J. Marcinkevi
čius, winner of the “Spaudos Fon
das” publishers literary prize for 
his “Benjaminas Kordušas”, stands 
out for his appreciable literary tal
ent but his works lack polished com
position. J. Paukštelis impresses 
the reader with his realistic por
trayal of life and his psychological 
studies but he lacks liveliness and 
originality in his style. Budavas, 
generally speaking, comes no high
er than the level of a portrayer of 
mediocre, banal life.

A. Venclova wrote a realistic so
cial novel, “Draugystė”. This au
thor happens to be of the same 
Marxist ideology as P. Cvirka and 
thus he views Lithuanian student 
life as Cvirka might. His novel 
exhibits ,the faulty aspects of this 
student life. . . and, incidentally, 
the laudable aspects as well, which 
are, of course, those connected with 
Marxism.

The historical novel made its ap
pearance within the past year al
though Pietaris, with his • “Algi
mantas”, had already given this 
type of work a start. Today’s 
writers of the historical novel are 
A. K. Puida who wrote “Magnus 
Dux” and F. Neveravieius who has

BASKETBALL TOURNAMENT 
PITTSBURGH, PA.

Word was received the early part 
of the week that the tentative date 
or dates for the 4th American Lith- 
aanian National Basketball Tourney 
will be April 19—20. The basket-
ball tournament committee is to
meet 
date.

this week to set the final

The Duquesne, Pa. team, cham-
pions of the 3rd National tourna-
ment will be hosts for the 1941
Lithuanian classic As news reach
us, we will pass it on to you, and 
no-d.pc.ibt many from Cleveland will

• uuc-Vį^sburgh, to witness this 
trek to Pilu K:jfL.^grown so pop
tournament that u< o ,T^*<vwhere. 
ular with Lithuanians <

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. Zv>nis,. 
13501 Durkee avė.

Joseph P. Kennedy, res 
ambassador to Great Bri 
as he talked with mem 
press shortly after visiting 
House in “iend-Iease” bit

aiga iš maloningo pa-
Joseph P. Ken 

Amerikos ni
ir 
sai

gfV 
gfis Į. 
moD?
T»ad.? 
re iios, 
gailį ai; , . okit 
Lietu
si j;g«- 
t I l°Ja L'atvlyte 
butu at-

Amerikos 
cijos vadai 
tinka leisti 
darbo sava 
lavimo dari 
liečia karo 
statybą. Ti 
didėtų 40 n

CLEVELAND LITHUANIAN
A C NEWS

The basketball squad received 
second set back in league competi
tion last week by being edged out 
by the Serbians, 30—29. This in
cidentally threw the league into a 
mad scramble, with at least three 
teams tied for first place. The 
boys hope to get started on anoth
er winning streak' this week that 
will take them right thru to the 
championship.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

its

Attention all 'you young fellows 
who k like basketball and are not 
playing on any team. We invite 
you to come out to the practice gym 
on East Blvd, near Superior on 
Monday nite at 6:45 with gym 
shoes and uniforms (if you have 
one) to practice. Members of the 
Inter Lodge League team will be 
on hand to coach you.

This invitation is for the 
uanian youth and any one of 
uanian descent only.

A half hour will be given you to 
out so we ask you to be on 
If enough interest is shown 

time will* be allotted you. — 
have a good turn-out Monday

Lith-
Lith-

work 
time, 
more 
Let’s 
nite.

PARSIDUODA RADIO '^vęs,
Naudotas, "didelis, gerame^Ęj^nįj^, 

stovj’je, groja rekordus - -
dio, už $20. ^ouvt

Jr" _ i c - ttlOj. 
’i eieioriasT"? Vanhoe 3826-W.

čia 
kalbant su spaul 

ra- po apsilankymo ] 
me reikale “sko 
vimo” biliaus.

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

£lUlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIinil!llll!|lllllllll||||illl|||||||||l!llll!llllll(°n 
ps , 
Iri 
įlok 
Liti

= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PfM
= SAVO LANGUS SU Lęl

Naujais Shades ir Venetian BlindįU'
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kį^ir. '

1 STATE WINDOW SHADES\ 
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis , ,

DELLA C. JAKUIM
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direljr 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTAI "

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemok . ai!
LITHUANIAN FUNERAL HOME,ė

6621 Edna Avenue ENd. 1

I 
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D

Sustreikai 
City, Ind. 
apie 1,200 d 

CZm vagonų 
pripažinimą

Šviesės* 
supranta^1™3 
buotę vn0' ~ Be 
Už tai > i.i:byste t“ 
jo daui.hJ™S do1 
savo žnsakymy-

I - Gerie
k0je tipeno dar 

I; turėti iriose dalys 
. kaip Aais. Plien 
. jį paty-siekė 99 n 

aš tikĮeno daly! 
galės ncinnati ei. 
nusista^malio, Yc 
bolševi! nuoš., Cle 

Mesįoš., 5 pur 
rėtumega savaitė 

nos v? -—
pažintrStreikuoja. 
riausyi. — Sustri 
mas vhi Plieno < 
riuo v.’i virš bil 
tysis, riškų užsa 
bėti ,ir-----X-
laisviiDayton, O. 
ir strįe 500 dar 
reikšir-bo prie sū

(tuvų band 
yaų prie Wr

JOHN G. POWER
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

IIELP! HELP!! HELP!!!

for a 
We 

mem-

Have you been approached 
small donation of 10c yet? 
hope you will help the team 
bers, in raising a fund, so they may
be equipped with jackets, and be 
one of the best dressed outfits at 
the National Lithuanian tournament. 
We are quite certain Cleveland will 
back their team to the limit. The 
new uniforms are stunning and to 
make everything complete, jackets 
are needed very badly. These boys 
have put Cleveland on the map 
(in the Lithuanian circles) and we 
know Cleveland Lithuanians are 
proud 'of them. Your contribution 
cf 10c will surely help. What do 
you say, Cleveland ?

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cori Superior and E. 43 St. ENd. 5025

2 Dideli Išpardavimai ’
VYRAMS - VAIKINAMS

žiemio PREKIŲ APMAŽINIMUI

MANHATTAN MARŠKINIŲ

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

reikmenų, skrybėlių ir kitko

Žymiai Numažintomis Kainomis
Pirkit dabar — ir taupykit Dolarius!

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakara

^MEDŽIO 1! 
įe šalyje s 
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A. D. Ė. n 
ti organizuoti 
rican Shipbuil 
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rpn, Ohio.
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