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sukoncentruota j šalies ap 
saugą ir apgynimą.

EUDARYS 1,5 J 6,400 
VYRU ARMIJA ?

^MEDŽIO 1940 metais vi 
-je šalyje sunaudota 26, 
>0,000,000 pėdų, prieš 26, 

. 57,000,000 pėdų sunaudo 
„. 1939 metais.

ANGLAI LAIMI 
AFRIKOJE

ONA KASKAS DAINUOS VASARIO 1
Lietuvaitė Ona Kaskas dainuos Metropolitan Ope

roje iš New Yorko, kuri duodama per radio, šeštadienį 
po pietų, nuo 2 valandos. Bus girdima per NBC stotis.
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MASKVOS valdovai pra
neša kad jie neužgiria Vo
kiečių veržimosi į Bulgari
ją, tą Vokiečiai darą savu 
žygiu. Žinoma, Hitleris ne- 
siklaus Stalino kada ir kur 
Ivsti, bi tik geriau įsistip
rina.

P. Kennedy, res 
or to Great Bri 
<ed with mem 
•tly after visiting 
“lend-lease” bi.

ms surustin-

A. D. F. ruošiasi pradė
ti organizuoti į uniją Ame
rican Shipbuilding Co. dar
bininkus laivų išdirbystėse 
Clevelande, Lorain ir Hu
ron, Ohio.

Ta firma dabar dirbdi- 
na tinklų laikytojus sub- 
marinų gaudymui jurose.

AMERIKA pardavė An
glijai pereitą savaitę 12 
prekinių laivų, už $2,779,- 
600. Britai norėjo gauti 
20 laivų.

SOVIETŲ ‘Rusijos laikraščiai 
tuo tarpu rašo kad ten perėi- 
tą metą medvilnė neužderėjb; 
jos surinkta du kartu mažiau' 
ne kaip 1939 metais. Už ne
gavimą gana medvilnės kaltina 
vietos sovietų agentus kad ne
privertė darbininkų dirbti, esą 
daugelyje vietų darbininkai į 
darbus susirenka tik 9—10 v.

ANGLIJOJE uždrausta 
bažnyčioms skambinti vąr- 
pus pamaldoms. Leistina 
skambint tik jeigu pasiro
dytų Vokiečių įsiveržirhas 
arba kai karas baigsis.

SKANDALINGA suirutė ii 
kituose fabrikuose. Darbinin 
kai vėluojasi į darbą, kiti pa 
meta darbą kada nori, treti lai 
ke darbo susėda kortuoti. Ne
klauso nei komunistų gąsdini, 
mu bausmėmis. /

RUMANIJOS pilietinia
me kare pereitą savaitę už
mušta, anot oficialių žinių, 
384 žmonės.

Opoziciją nugalėjęs pre
mjeras Gen. Ion Antonescu 
pareiškė kad Rumanija vi
sapusiai stoja su Vokietija 

sir Italija. Tuo tarpu, į ka- 
,’rą dar nestoja.

šis pasažierinis lėktuvas nukrito’ir sudužo netoli Lamberd 
orlaivių aikštės, St. Louis, Mo., nusileidžiant prieš dienobrėški. 
Laimei, tik du asmenys užmušti, kiti 12 išliko tik sužeisti.

Washington, Sausio 29. — Demokratai Atstovų Rū
mų užsienių reikalų komitete stumia pirmyn pataisytą 
Prezidento Roosevelto skolinimo-nuomavimo Anglams 
pagalbos bilių. Išvengimui įsivėlimo į karą su Vokie
čiais, atmesta siūlymas leisti Amerikos karo laivams 
lydėti į Angilją gabenamas karo reikmenis.

Washington. — Vokiečiai 
nustebino Ameriką pasiū
lydami parsivežti iš Vokie
tijos apie 450,000 kitų tau
tybių žmonių, kaip tai Če
kų, Lenkų, Danų, Austrų, 
bet daugiausia Žydų. Pir
miau Vokiečiai tam prieši
nosi.

Vokiečiai nori kad Ame
rika už jų kelionę per Por
tugaliją užmokėtų auksu.

Anglai sako nesutiks pa
gelbėt juos išvežti. Reiktų 
apie 500 laivų tokiai dau
gybei išvežti. Vokiečiai no
ri jų atsikratyti kad turėtų 
daugiau maisto sau.

Washington. — Karo de
partment© biudžetas 1941- 
42 fiskaliam metui apima 
$5,976,475,000, kuris diips 
galimybę išlaikyti kariuo
menę iš 1,515,468 vyrų. \

Pradedant Liepos 1, Suv., 
Valstijų kareivių maitini
mas kasdien atsieis po apie. 
$750,000. Tokia yra numa
tyta maisto sąskaita armi
jai, kuri iki Liepos 1 die
nai bus jau žymiai didesnė,

Britų cenzūros praleista fotografija parodo ugniagesius dir 
bant Vokiečių bombų padegtuose griuvėsiuose netoli šv. Povi 
lo katedros, Londone. Tolumoje matyt tos katedros bokštas.

LAKŪNAS Lindbergh, 
kuris išrodo palaiko Vokie
čių pusę, nepritaria Ameri
kos tokiam dideliam gink
lavimui. Jo nuomone, An
glija turėtų padaryt taiką 
su Vokiečiais ir baigti ka
rą. Tada ir Amerikai ne
būtų pavojaus.

ragina Suv. Val- 
mobilizuoti 

i šalies jie- 
paversti į 
Britanijai 
ir visokiu

Dirba daug lėktuvų. Chi- 
.go. — Bendix orlaivių 

jdirby stė turi su virš 200 
lilijonų dolarių orlaivių 
žsakymų.

Suv. Valstijų iždo sekre
torius Morgenthau sutinka 
kad šalies ginklavimui rei
kalinga skirti daugiau pi
nigų — sutinka kad butų 
panaudota bent 16 bilijonų 
dolarių, ir kad valstybės 
įsiskolinimas neperviršytų 
65 bilijonų dolarių.

Dabar valstybės skolos 
yra pasiekusios 49 bilijonų 
dolarių čiukurą.

Jis sako kad visa šios ša
lies ekonomija privalo būti
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ŽDraftuos darbininkus į 
to dirbtuves. Londonas.

Darbo ministerija skel- 
a kad draftuos darbiniu
os iš įvairių nesvarbių ir 
sbutinų reikmenų darbų į 

Sus9-ro reikmenų dirbtuves, 
siularbininkai visose dirbtu
vėse bus suskirstyti į am
si,»žiaus grupes ir jie bus šau

kiami į valstybinius dar
bus sulyg amžiaus.

Londonas, Sausio 28. — Wendell L. Willkie lanky
damas Britų slėpynes nuo orlaivių atakų, virš galvos 
skraidant lėktuvams, pats matė kaip Anglai pasiryžę 
laikytis ir nepasiduoti nežiūrint savo tragiškos padėties. 
Willkie matydamas tokį žmonių gyvenimą ir nusistaty
mą net apsiašarojo.

Po desėtko dienų ramybės, Vokiečių lėktuvai Vėl 
pradėjo bombarduoti Londoną naktį į Sausio 30 d.

Berlinas, Sausio 30. — Hitleris, minėdamas savo val
dymo 8 metų sukaktį, sakė kalbą, kurioje pareiškė kad 
jų orlaiviai ir submarinai nugramzdins į juras visokią 
karo.pagalbą kokią Amerika Anglijai gabens. Jis pa
sigyrė kad šiais metais naziai laimės karą, ir kad Anglų 
pasisekimai prieš Italus nepadarys reikšmės ir Vokie- 
čių-Italų-Japonų sąjungos nesusilpnins.

KAUNO komunistų vadai la^ 
bai skundžiasi apie suirimą Lie
tuvos pramonės. Nors fabri
kuose esą stachanoviečių ir 
spartuolių (kurie turi dirbti 
liežuvius iškišę), bet dar yra 
“nemaža žmonių kurie stengia
si dirbti kuomažiau ar kuoblo- 
giau, o išplėšti atlyginimo kuo 
daugiau. Kiti supranta sovie
tinę tvarką taip, kad jiems yra 
leista tinginiauti ir laužyti dar
bo drausmę”. Pasitaiko daug 
ir girtuoklių, kurie meta darbą 
ir eina girtuokliauti.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai pareiškė kad su
tinka leisti įvesti 7 dienų 
darbo savaitę šalies 'gink
lavimo darbuose, ypač kur 
liečia karo ir kitų laivų 
statybą. Tuomi darbai pa
didėtų 40 nuošimčių.

Washington. — S. V. val
džia ėmė žygių išvengt kad 
Sovietai imdami iš Ameri
kos karo reikmenis nepa- 
gelbėtų Vokiečiams. Tuo 
pat atveju stengiasi palai
kyti draugingus prekybi
nius ryšius su Sovietais.

SHINGTON, D. C. — Dr. 
Harrison Fry, professor of 

•it and Comparative Philology 
tholic Univetsity, spoke at a 
g of The Baltic, American 
' of Washington, Di C. in 
nternational Student House, 
N’ew Hampshire Ave., N. W. 
inday, January 13th at 8:15

VISI BIJO RUSŲ. Ru- 
manijos gyventojai neken
čia ir bijo Rusų labiau ne
gu Vokiečių, ir jeigu reiktų 
pagalbos tai Rumanai šau
ktųsi Vokietijos. Panašiai 
ir Pabaltijo, kartu ir Lie
tuvos, žmonės bolševikų 
nekenčiat ir norėtų kad 
Vokiečio užpultų juos iš
vaduoti ?š Slavų vergijos.

LIETUVOS ūkininkai nusi
skundžia del stokos medvilnės 
(vatos) siūlų 
paprotis kad 
žiemos metu 
samdiniams
Samdiniai daugelyje vietų su
sidera su šeimininkais kad jųi 
tarnybos laikui pasibaigus bu
tų duodama audeklų drabužiui 
ir baltiniams. Bet audėjos ne
gali savo darbo nei pradėti, nes 
audeklų apmatams reikia med
vilnės siūlų, o jų visoje sovie
tų Lietuvoje negali gauti.. Ko
munistai paramina žmones sa
kydami buk iš sovietų Rusijos 
atvežta 6 vagonai....

HALIFAX, Britų amba 
sadorius 
stijas skubiai j 
visas industrines 
gas ir tą viską 
akciją teikimui 
reikalingų laivų 
karo reikmenų.

Britams būtinai ir grei
tai reikalinga laivų.

Halifax prieš keliolika 
dienų atplaukė į Ameriką 
dideliu Britų karo laivu, 
slaptai, ir išleidęs’ ambasa
dorių laivas tuoj vėl iške
liavo atgal.

KAUNO komunistų organe 
Tiesoje Jcokia tai Mozuraitytė 
nusiskundžia kad Ąžuolų Bu
dos pašto agentūroje viešpa
tauja baisi betvarkė, patekęs į 
paštą pamanyti kad “pakliuvai 
į tvartą”. Tai vis “rojiška” 
tvarka, įvedama sulyg Rusijos 
mados.

jrure discussion followed his 
i on “The Role of Lithuanian 
?t»fsh in Linguistic Studies.” 
objective talk on the subject, 
y illustrated the relationship 
aanian and Latvian language! 
;krit. \
Society ■ also had Mr. Kaarel 
Jr., son of the fornter Fo- 
dinister of Estonia, recount 
ir tragic experience aboard 
doed vessel that was bound 
įerica.
neeting was a cosmopolitan 

had among its guests Mr.
ekas, the new Secretary of 
manian Legation and Father 
d Matulenas, O. S. B. of

SOVIETŲ Lietuyos finansų 
komisaras paskelbė Rbkie nuo
šimčiai reikės mokėti į valsty
bės iždą “sovietiškos kultūros” 
reikalams. Išeina kad mokės 
taip kaip Amerikoje: kas už
dirba iki 150 rublių mėnesiui, 
nemokės nieko. Uždirbantieji 
virš 151 rublių mokės daugiau 
ir daugiau sulyg uždarbio. Kas 
uždirba 1000 rublių mokės 7 
nuoš. valdžiai taksų ir 6 nuoš. 
“kultūros” reikalams.

Washington, Sausio 39.— 
Suv. Valstijų karo sekreto
rius Stimson kalbėdamas 
apie reikalingumą teikti 
Britanijai pagalbos, įrodi
nėja kad Amerikos dabar 
duodama pagalba Britams 
kariauti ir atsilaikyti prieš 
Vokiečius bue geriausias 
užvilkinimas laiko ir Suv. 
Valstijos spės tinkamai ap
siginkluoti ir pasiruošti ap
siginti, jeigu Vokiečiai su
manytų pulti Ameriką.

Stimson įrodinėja kad 
tarptautinės teisės pateisi
na davimą Britams pagal
bos, o neužgina, dabartinė
se sąlygose.

Viskas tas daroma sąry
šyje su Prez. Roosevelto 
planu skolinti ir gelbėti 
Britanijai, nes dalis Kon
greso narių tam priešinasi.

Lietuvoje yri 
kaimo audėjos 

išsiaudžia sau ir 
įvairių audeklų.

Atstovų Rūmų komitetas 
sutinka skirti $1,404,576,- 
838 Prez. Roosevelto tiesio
giniam tvarkymui ir skirs
tymui kam jis numatys rei
kalingiausia, šiuo netikėti
nų įvykių laikotarpiu.

Tai yra 146 milijonai do
larių daugiau negu buvo 
tam tikslui skirta pereitais 
metais.

Komitetas skiria dar 175 
milijonus dolarių karo de- 
partmentui pirkimui rūbų 
ir kitų reikmenų kariuo
menėn imamiems vyrams.

Tam tikri fondai maži
nami, pav., nuo viešų darbų 
nuimama 34 milijonus, nes 
bedarbiai galės gauti dar
bus privatinėse industrijo
se, ir tt.

Senatas perleido 300 mi
lijonų dolarių bilių moder
nizavimui karo laivyno oro 
apsigynimo skyrių.

Kairo, Egiptas. — Britų 
kare prieš Italus Afrikoje, 
Eritejoje, Italų generolas, 
Britų užpultas, pasidavė su 
visais kareiviais. •

Afrikos šiaurėje, Lybi jo
je, Britų kariuomenės, už
ėmusios Tobruk pereitą sa
vaitę, žygiuoja pirmyn ir 
tuoj apsups Derna, kitą 
Italų miestą.

Britai veikia ir Etiopijos 
apielinkėje, kur Etiopų ka
ralius sugryžo vadovauti 
savo juodus tautiečius at
sikratymui Italų valdžios.

Iki galo šių metų Britai, 
jei jų planai išsipildys, už
kariaus visas Italijos kolo
nijas Afrikoje.

Britai Afrikos karuose 
paėmė 100,000 Italų karei
viu nelaisvėn.

Publish.../^^
Cleveland, U- •'V 

—K. S. KARPIUS

BRITANIJA šaukia karo 
tarnybon dar 1,500,000 vy
rų 17, 18 ir 19 metų, ir 
virš 34 metų.

Britai taip pat įvedė sa
vo karo reikmenų dirbtuvė
se smarkų darbą po septy
nias dienas savaitėje. Bri
tai tiki kad jų krizis gali 
ateiti apie Velykas, kuo
met Vokiečiai puls Angli
ją galutinam sutriuškini
mui.

KUDIRKOS NAUMIESČIO 
pradžios mokyklos vedėjas nu
siskundžia ka>. pereitą vasarą 
buvo vykdomi mokyklos patal
pų taisymo dai ai, kurie baigti 
jau Rugsėjo mėn., o darbinin
kams dar ikšiol nesumokėta 
už darbą. Užmokėti turi ša
kių apskrities komunistų kon
troliuojama valdyba.

(26-ti Metai :: 26th Year)

BULLITT, S. V. amba
sadorius Prancūzijai, tik
rina kad Hitleris bandys 
veržtis Amerikon, jei nu
galės Angliją.

_ ‘ Siūlo Darbo ir Plieno ta-
.fybą. CIO. vadas Murray 

, /kuris yra plieno darbinin
kų unijos pirmininkas, tu- 

zPj?ėjo pasikalbėjimą su Roo- 
’ geveltu. Murray siūlo įs- 
• teigti plieno industrijoje 

darbininkų ir darbdavių ta
rybą, kuri prižiūrėtų plie
no darbus kurie liečia šalies 
ginklavimo programą.

Murray sako kad del ne
sutarimo plieno produkci
ja smunka apie 6,000,000 
tonų metuose, kiek tikrai 
galima butų pagaminti.

CLEVELAND, OHIO

Entered as Si-c-nd-Class matter Decem
ber 6lh, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

This picture shows the wreckage of a Transcontinental and Western 
airliner, which crashed near Lambert field, St. Louis, Mo., while landing 
at dawn. The big sleeper plane crashed after striking a tree with a 
wing tip in a steep turn close to the ground. The crash brought death 
to two and injuries to 12 persons aboard.

Plieno darbai pakilo ne
oriose dalyse keliais pun- 

' A^ais. Plieno gaminimas 
jį patyįsiekė 99 nuoš. saiko. Gi 
aš tikJeno dalykų išdirbimas 
galės incinnati eina su 90 nuoš. 
nusist^rmaU°> Youngstowne — 
bolševi^ nuoš., Clevelande — 84 

Mesįioš., 5 punktais žemiau 
retume?^11 savaitė anksčiau.

f' *_____________________________

nos v( 
pažint; Streikuoja. Pittsburgh, 
riausyU. — Sustreikavo Bethle- 
mas v“pi Plieno dirbtuvės, kur 
riuo Vi virš bilijono dolarių 
tysis, Hškų užsakymų.
bėti rr ------1---------
laisvinDayton, O., sustreikavo 
ir strie 500 darbininkų kurie 

\ reikšrrbo prie statymo kariškų
— Ituvų bandymo laborato- 
v ų prie Wright Field.

uoja
Ryte

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

. Metinė Prenumerata 
Suvienytose Valstijose ----------
Kanadoje ir Mteksikoje----------
Lietuvoje ir kitose šalyse ------

gęi
m Blind tyl
prieinama kjęv.:

Mirė GraikijosL Premjeras 
Jonas Metaxas

Atėnai, Sausio 29. — Jo
nas Metaxas, 70 m. amž., 
generolas, stiprus Graikų 
vadas, mirė po gerklės ope
racijos. Jis suorganizavo 
pasekmingą Graikų apsi
gynimą ir kariavimą prieš 
Italus vejantis juos per Al
baniją.

Jo vietą užėtnė valdžios 
banko galva, Alexandros 
Korizis.

Graikai atlaikė kelis Ita
lų puolimus Klisura srity
je, išstūmė juos iš pozici
jų ir paėmė desėtkus Italų 
nelaisvių.
• Italai praneša kad jie at
ėmę iš Graikų nekurtuos 
svarbius punktus ir paėmę 
Graikų nelaisvių.

Italų lėktuvai darė už
puolimus Graikijos miestų.

Britų lėktuvai atakavo 
Italų stovyklas prie Elba- 
sani, centralinėje Albani
joje. \

Italija ruošiasi pavasarį 
daryti du puolimus yięną. 
prieš .Britus T^rnkoje, ari- 
trą, prieš Graikus Albani
joje. Kažin ar pajiegs ta
da, jei dabar nepajiegia.

This photo, passed by British censor, shows a group of firemen wei 
ting down burnt ruins after an inferno that raged all around St. Paul 
c^hedra^j^^^^^Jnthedistanc^h^owei^^St. Paul’s can read 
"e sFea?' lire "'was caMcflDyiiič’ėfiUiarrcs droppeaniy ,
waffe,”'and for awhile threatened a huge section of London^- -■‘L

MUI X

P. Ken Sp' 
nerikos ,ni 
ii, Čia įr 
su spau • 
mkymo 
lie “sko!eri 
liaus. ;eli< 
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Sustreikavo. Mich i g a n 
City, Ind. — Sustreikavo 
apie 1,200 darbininkų Pull- 
—in vagonų dirbtuvėse už 

ų pripažinimą B. of R. Car- 
, -rm^-^MPn__Umj.0S. -a , kuo - kitu' 

šviesės 
supranta 
buotę vy 
už tai \ 
jo daus. 
savo žn

Gerie, 
ko j e tu 
turėti 
kaip

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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Kur Turėtų Krypti Lietuvos šviesuomenes Akys
Gudas Redaktorius Vilniuje. — Stalino Galvos 

“Šviesa”. — Proto Netekus “Poezija”. — 
Kurlink Kreipti Musų Laivelį?

Rašo J. Aistis — (Specialiai Dirvai, iš Prancūzijos)
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1939 metų rudenį, pirmą Vii-, 
niun įžengimo dieną, man kri
to laimė apsigyventi viešbučio 
kambaryje iš kurio buvo tik 
ką išsikraustęs Baltgudžių lai
kraštininkas. Žinoma, klausi
te kodėl laikraštininkas, o ne 
kas kitas ? Pasaka labai pa
prasta, jis išvykdamas paliko 
pėdsakų.

Nors Lietuvos karo vadovy
bė, užimdama Vilnių, sumažino 
viena valanda draudžiamąjį lai
ką, bet žmonėms pratusioms 
ilgai vakaroti, atrodė permaža. 
Įspūdžių buvo tiek daug 
miegas niekaip neėmė. Ir 
neturėdamas ko nusitverti, 
dėjau traukinėti spintelės

, čiuką, kuriame buvo keliolika 
pradėtų rašyti lapelių. Paskai
čiau iš žingeidumo vieną, kitą, 
trečią.... jų buvo, atsimenu 
kaip šiądien, vienuolika. Ir 
kas svarbiausia kad visuose 
tuose lapeliuose buvo pradėtas 
vienas ir tas pats sakinys: “Kai 
šauni raudonoji armija įžengė 
į Vilnių, gražiausi vakarinės 
Baltgudijos miestą, iš išdraskė 
susimetusias dvarininkų bei 
kapitalistinės valdžips gaujas, 
tuoj....” Tuo žodžiu sakinys 
ir nutrukdavo, žmogus, maty
ti, visą naktį prakaitavo, bet' 
šios kliūties niekaip neįstengė 
peršokti. Rašysena, nors ne 
be pastangų į pradžios moky
klos suole pasiekiamus gudru- 

> mus, rodė žmogų buvus pra
džios mokyklos kultūros, kuris, 
išmokęs keliolika banaliausių 
terminų nori bent savųjų tarpe 

_ nr? vimdyti - nž kitus gud/esnis, 
bet tai, pasakysiu, dažnai tik 
plėšia nuo rašto bei rašančio tą 
šydą kurs kartais būdamas 
kuklus pridengia stiliaus ir 
minčių nevalyvumą. Tai buvo 
panašu į tūlų puskarininkių, 
norinčių pasirodyti pranašes
niais už kitus, pastangos sta
tutų stilių pernešti ne vien į 
gyvenimą, bet ir į flirtą.

Ir pradėjau, neturėdamas ką 
veikti, lyginti vieno lapelio ra
štą su kito lapelio raštu, jieš- 
koti, 
eilės 
mas 
liaus 
būdvardžių bei epitetų, sakinys 
pradėtas tai vienu, tai kitu žo
džiu, bet kai tik reikėdavo sa
kinį pasukt — vis nutrukdavo.

Tai buvo nelyginant kokia 
dėlė tasai šalutinis sakinys, 
kuris vienas sugeria it kempi
nė visą mintį. Toliau nėra kur 
eina. Raštas, mat, yra pana
šus į uždavinį, sprendžiamą 
tam tikra tvarka ir tam tikrais 
veiksmais. Uždavinio negali
ma išspręsti parašant atsaky
mą. Čia, šalutiniame sakiny
je, parašytas atsakymas, va
dinasi, ir nėra kur eina. Pa
našus momentas rašto žmogui, 
net ir labai jau įgudusiam, nė- 
r svetimas. Ir tai įvyksta kai 
ne.. Vi ką pasakyti, arba kai 
netiki į tai ką rašai.

Galop priėjau išvados 
tas Gudas, vis del to, buvo 
širdus, nes jei butų buvęs 
nors savanaudis, jis butų 
dėjęs meluoti, kaip meluoja vi
sa Rusų prapaganda, prisiden
gus 
mis, 
tieji

pasakyčiau, jų parašymo 
tvarkos, griežtai žiurėda- 
sakinio aiškumo
pažangos: buvo pakeistų

bei sti-

nauja, nei įdomu. Greičiau 
svetima, versta iš Rusų dainos:

Gaideliuk, gaideliu, 
o auksaskiauteriuk!

Su tuo tiktai skirtumu 
Rusų raudonasis auksas
šį-tą bendra su gaidžio skiau
tere. ' Tilvyčio melas kyšo net 
nesiderinime palyginamo daik
to su pačiu palyginimu, mat, 
Stalinas, kiek galima spėti iš 
fotografijų, nėra rudplaukis, 
vadinasi, reikia jieškoti ryšio 
ne fiziškoje galvos savybėje, o 
jos morališkoj vertėj, tačiau 
auksas daugiau tinka žmogaus 
širdžiai, tik ne galvai, nes gal
va siejama su protu, kuris ne
gali būti nei geras, nei bran
gus, nei raudonas (tai yra, rau
donos spalvos, ne dvasios), bet 
šviesus, sakysime. Tuo palygi
nimu, nors minima galva nieko 
bendro su šviesumu neturi 
(imu fiziška šviesos prasme), 
bet pats palyginimas musų ne
erzintų, net ir tuo atveju jei 
skaitytojas, sakysime, butų ki
tos nuomonės apie ją. Prisi
pažinsiu ’ kad aš nesuprantu 
kaip toks Stalinas nesupranta 
kad visas šis garbinimas yra 
nenuoširdus ir jokios garbės 
nedarantis. Jo vietoje, aš kaip 
driežus ištraiškyčiau visus tuos 
poetėlius kurie net palyginimo 
tinkamai nesukerpia, tai yra, 
ir dorai pataikauti nemoka, ku
rie iš žmogaus daro auksinį 
balvoną, o iš poezijos stabmel
dystę.

Lietuvoje dabar, it Duonelai
čio “Pavasario Linksmybėse”, 
“žiurkės su šeškais” išlindo. 
Negalima neskaudama širdimi 
skaityti laikraščiuose nupasa
kojimus kaip dabar ten kyla į 
viršų visos morališkos ir kū
rybiškos padugnės, visos drum
zlės, visas prišvinkęs dumblas, 
kuris anksčiau būdamas “šal
tame pašalyje” (Duonelaičio 
žodžiais), nesipynė po kojų.

Rašytojai paprastai daro 
pačias klaidas kaip ir kiti 
liečiai, mat, žmogus, anot 
klios Miguel de Unamuno 
stabos, visuomet jieškojo: 
laisvėje laisvės, 
laisvės. O gal 
Tilvyčio eilutes 
ti kitaip ? Gal

tas 
pi- 

tai- 
pa- 
ne- 
ne- 
T.

kad 
nuo- 
koks 
pra-

meno bei mokslo kaukė- 
kaip meluoja visi norin- 
įsiteikti tam režimui.

MELO DAINOS
melo, būdvardžių, bei epi- 
apstumo ir pataikavimo,

Ši
tetų
bet pataikavimo kuriam pasau
lis lygaus nežino, banga prade
da šluoti ir musų įgimtoje ir 
Vakarų Europos laisvojo raš
to įtakoje' išaugusį sakinį. Jau 

-^Teofilis Tilvytis pradeda rašy-

Mums šviečia auksinė 
Stalino galva.

Tai nauja, pasakysite? Nei

o laisvėje 
pacituotas 
reiktų skaity- 
čia juokdarys

paėmęs tragiko rolę? Ak, Til
vytis regis buvo kairus? Ne
teko jo arčiau pažinti tai nega
liu pasakyti kiek jo kairumas 
siekė, žinau tik kad jis buvo 
opozicijoje, bet joje buvo be
veik visi geresni Lietuvos ra
šytojai. Ii- vis del to aš jį ma
niau bent Lietuvį, geriau Rytų 
aukštaitį — Baranausko, Bie
liūno, Tumo tradicijos esant. 
Kas galėjo manyt jį tapsiant 
zalatorium, tai yra, jau pakan
kamai “auksinio” Stalino pa- 
auksuotoju? Viena aiškiausio 
šiose dviejose eilutėse jaučia
ma kad jo žodyje nebeliko nei 
lašelio laisvės. Jei butų kas 
nors išdrysęs tokiu budu gyvą 
žmogų liaupsinti tai tikrai bu
tų buvęs palaikytas už neteku
sį proto. Niekas, kiek man te
ko naujesnių laiku literatūra 
pažinti, net ir kalėjime sėdėda
mas, taip į gyvą žmogų nesi
kreipė. Gal rastume ką nors 
panašaus senovės Egipte ir ki
tose šalyse kur valdovo asmuo 
buvo sudievintas, bet ir tais 
atsitikimais poetas rasdavo bū
dą savęs bent neniekinti. Val
dovas didelis, bet ir jis ne iš 
kelmo išspirtas.

APIE KALTININKUS
Mane pasiekia gandų kad 

vienas-kitas šviesuolis, vienas- 
kitas rašto žmogus išsprūdo iš 
“tėviškų” Stalino pirštelių, ži
nau kad pabėgėliai atsidūrė 
sunkioje padėtyje: 'kitas varg- 
gsta, alksta, šala.... Tačiau 
gal tasai musų vargas, bent

musų pačių viduje pereitų į 
antrąjį planą, jei mes rastume 
būdą jį įprasminti. Musų tau
tos didžiausia nelaimė, manau, 
ir buvo ta kad jos gyvenime 
stigo džiaugsmo, o jo stigo del 
to kad nepakankamai įpras
mintas buvo paties Lietuvio 
gyvenimas; kad jis nesijautė 
tos didelės misterijos-tautos 
gyvenimo dalyvis, o žmogus, 
nežiūrint į tai kaip jis iš pa
žiūros atrodytų mažas ir men
kas, nori tiesioginiai viešame 
gyvenime dalyvauti, ir jam to 
džiaugsmo nereikėtų atimti.

Keno kaltė buvus? Sakysi
me, buvusio režimo? Manau 
kad jį šiądien galima butų ver
tinti. žinoma, paviršutiniškai, 
o gal net šališkai kol kas, nes 
dabar stingame nuotolio, o ne
šališkumui perspektyva yra bū
tina sąlyga. Taip, buvus Lie
tuvos valdžia turėjo ydų, to 
neginčiju, galop ne jai ginti ir 
šį raštą rašau, bet vis del to 
noriu pasakyti kad priežasčių 
reikia j ieškoti toliau negu val
džioje, tai yra pačioje šviesuo
menėje.

Buvo keletas žmonių (jų tar
pe turėjau laimės ir aš būti), 
kurie nors nedrąsiai bet aiškiai 
šį reikalą įrodinėjome. Ir ne 
valdžia reikėjo keisti, bet švie
suomenės dvasia. Vyrauti ga
lėjo viena kuri tik nori iš trijų 
buvusių šviesuomenės grupių, 
tačiau aš netikiu kad valdant 
ne- tai o kitai (nežiūrint ku
riai) butų kas nors kardinališ- 
kai pasikeitę. Tikėkit jog bu
tų likęs tas pats tūlų, aišku, 
ne pirmos eilės asmenų, žnai- 
baliojimasis karjeros sumeti
mais, ir viskas; gi tarp švie
suomenės ir pačios tautos bu
tų tolydžio didėjus bedugnė— 
lygiai prie liaudininkų bei krik
ščionių, kaip ji didėjo prie 
tautininkų. Mat, musų nepri
klausomybės metu ėjo tas pats 
procesas kaip ir senovės kuni
gaikščių Lietuvoje. Vienas tik 
Gediminas norėjęs, matyt, įsi
tvirtinti krašte, šiaip tai ku
nigaikščio dvaras tolo nuo tau
tos, nes tai buvo, reikia atmin
ti, ne tautos bet valstybės (šią
dien sakytume imperijos) cen
tras. Tai buvo ne tautos or
ganizavimo ir vedimo sistema, 
bet mokesčių surinkimas bei 
jų didinimas užimant naujus 
svetimus kraštus. Pastarųjų 
laikų istorija pasižymėjo taip 
pat auginimu mokesčių rinki
mo sistemos, tuo tik skirtumu 
kad kunigaikščiai mokesčius 
rinko svetimuose kraštuose, o 
mes pas save. Tuo budu ga
minosi tula pseudo šviesuolių 
klasė, kuri nieko pozityvu ne
dirbo, o Visas privilegijas tu
rėjo. šiądien su širdgėla turi
me pripažinti kad miestas ku
rin visas sodžiaus darbas ėjo, 
apkarpius valdininkiją, taps 
maža kuo lietuviškesnis už tą 
kurį radome 1913 metais. Va
dinasi, kaltint vien tik valdžią 
butų labai seklu. O atrodo kad 
tik aklas negalėjo to nematy
ti. Taip kalti mes visi, švie
suoliai, o kalčiausi mes, rašto 
žmonės, kurie tai jautėme ir 
matėme, tik nepakankamai gar
siai rėkėme. O rėkti reikėjo.

Šiądien būdami visai atskir
ti nuo tautos, turėtume steng
tis prie jos prisiartinti, turė
tume sumažinti, jau jei ne vi
sai panaikinti, tarpą kurs mus 
nuo jos skyrė laisvės metu, tu
rėtume ją guosti ir slaugyti, 
taip sunkiai sužalotą, ir duoti 
jai vilties žiburėlį, kad ji da
bar tik laikinai suklupus, kad 
mes ją prikelsime ir nuvesime 
tvirtu žingsniu į teitį, kuri bus 
gražesnė už buvusias garbin
giausias musų tautos dienas. O 
mes patys turėsim tikslą prieš 
akis, kuris mus ves, artins vie
ną prie kito, padės užmiršti 
musų vargus ir šitą sunkią ne
laimę, kuri visu svoriu užgulė 
Europą.

Kur link turėtume kreipti 
laivelį? Šio dalyko nei vienu 
žodžiu, nei vienu straipsniu ne
aptarsi. Apie tai reikėtų vi-

siems išsitarti. Viena* reikėtų 
nepamiršti, kad mes šiądien 
galime atitaisyti didžiausią 
musų pačių darytą klaidą, tai 
yra, paimti ant savo pečių vi
są tą naštą kurią (o ironija!) 
aukščiau> beveik viena tauta 
(noriu pasakyti vargo žmonės) 
ir nešė — musų tautos kultū
rą.

Šiądien Lietuvoje siaučia iš
sigimusių šunuodegių bei pad
laižių gaujos a la Pumputis, 
Rūkas, Gira ir taip toliau, šią
dien svetimieji išmušė ir mu
sų tautos Aisčių kultūros ži
bintą — mes jį turime šiose 
sunkiose sąlygose paimti ir 
aukštai iškėlus nešti. Tuo mes 
atpirksime visas musų švie
suomenės klaidas (drauge ir 
musų pačių kldidas) ir įpras
minsime savo gyvenimą.

Reikia visomis išgalėmis prie
šintis kad burliokai nepastaty
tų musų žmogaus į to pradžio
je minėto Gudo, kurs rašo, kaip 
papūga kalba — nesuprasda
mas ką sako, arba Teofilio Til
vyčio padėtį, kurs keliaklups
čia eina engėjo garbinti.

Mes juos, tuos Azijatus, gi
musius vergais, mat, jų ir gi
minei vardas kilęs iš žodžio 
sclavi—vergai
tik-reikia pradėti vieninga ko
va, tik reikia atminti kad mes 
visi kalti esam, gi tai kas Bir
želio mėnesį įvyko nei nuo mu
sų, nei nuo tautos, nei nuo tų 
žmonelių kurie uodegas virgin- 
dami laižo kietai botagą su
gniaužusią kumštį — niekas 
nepriklausė. čia vieno Ruso 
nuopelnas. Manau ir pats Pa
leckis šio įsivaizdavimo kad jis 
Lietuvą išlaisvino, neturi.

nugalėsime,

New Yorke Sudarytas Lietuvių Komitetas 
Iš Tautininkų, Katalikų ir kitų ' < i' 1

Yorke, Tėvynės redak- 
įvyko Lietuvių visuo-

New 
eijoje, 
menės veikėjų susirinkimas ap
tarti pasitikimą ir priėmimą 
Lietuvos Respublikos Preziden
to Antano Smetonos.

Tam tikslui sudarytas komi
tetas, kurin ineina: pirmininku 
Dr. B. K. Vencius; vice pirm.
A. S. Trečiokas; iždininku J.
B. Laučka; sekretorium — Ad
vokatas K. Jurgėla; finansų 
sekretore Marė Strumskienė'; 
globėjai — Dr. Vinikas ir A- 
verka.

Į komiteto narius 
Lietuvos Generalinis 
Pulk. Jonas Budrys, 
aatahcės Stašinskas
tis; Tėvynės red. Jurgelionis; 
Vienybės adm. V. Tysliavienė; 
Lietuvos red. Pranė Lapienė; 
Lietuvių Radio Balso vedėjas 
Jonas Valaitis, St. E. Vitaitis, 
Adv. Endziulaitis, Dr. Jonas 
Valukas, Juozas Ginkus, Adv.

Paulauskas, • Juozas Ambrazie
jus, Inž. Baltus ir D. Klinga.

Kada Prezidentas 
atvažiuos tikrų žinių 
New Yorkiečiai nori 
rengę. ,

Prez. Smetona atvyks 
ma. Brooklyno Moterų 
bė nutarė surengti p. 
nienei priėmimą kaipo
rys, viename iš geresnių New 
Yorko viešbučių.

Smetona 
nėra, bet 
būti pasi-

gimtadįeųis
NepriklaiisO'

Washingtono

su šei- 
Vieny- 
Smeto- 

mote-

pakviesti: 
Konsulas 
konsulato 
ir Simu-

IŠDALINO 200,000 
BUKETŲ

LIETUVOJE kalėjime mirė 
dzimdzininkas Jonas Dikinis. 
Gal mūšų bolševikų spauda pa
sakytų už ką, komunistai jį ka
lėj ime nukankino?

• AFRIKOJE, ekvatoriaus 
ruože, randasi musių, kurios 
vadinamos “cece”. Jos yra kiek 
didesnės negu paprasta nami
nė musė. Bet jų įkandimas ar
kliui, karvei ar šuniui atvež
tam 'iš musų kraštų reiškia 
mirtį. Tuo tarpu tenaitinio 
krašto laukiniai gyvuliai nuo 
tų musių įkandimų nekrinta.

Greenville mieste, South Ca
rolina valstijoje, gyvena tūlas 
Arthur Gilead Gower, dabar 
jau 79 metų amžiaus, kuris per 
praėjusius 27 metus yra išda
linęs gėlių buketų del apie po
ros šimtų ■ tūkstančių žmonių, 
turtingų ir biednų lygiai, ligo
ninėse ir namie sergantiems. 
Jis savo 79 metų sukaktį minė
damas tą dieną apdalino gėlė
mis visus savo miesto ligonius, 
taip kaip jis darė kas sekma
dienį per visus 27 praeitus me
tus.

Iš savo pragyvenimų praei
tyje jis nusistatė kad daugiau 
malonumo yra rodyti nuošir
dumą ir prielankumą kitiems.

Jis gėles augina pats savo 
daržuose ir jų turi visais sezo
nais, 
kėję 
sios 
rių.

VASARIO mėn.: 
2 — Grabnyčios.
12 — Linkolno 
16 — Lietuvos

mybės diena
22 — Jurgio 

.gimtadienis.,
25 — Užgavėnės. '
KOVO mėn.:
4 — šv. Kazimiero 
19 — šv. Juozapo , 
BALANDŽIO mėn.:
6 — Verbos
13 — Velykos
23 — Šv. Jurgio. 
GEGUŽĖS mėn.:
30 — Dekoracijos diena (A- 

merikoniška ęventė).
BIRŽELIO mėn.:
1 — Sekminės 
13 — Šv. Antano. 
29 — Petro ir Povi(o.

LIEPOS mėn.:
4 — Amerikos Nepriklauso

mybės diena.
16 — škaplierna.
17 — Dariaus ir Girėno 

vimo diena (1933

RUGPJŪČIO mėn.: 
15 — Žolinė.
RUGSĖJO mėn.:
8 — Užmigimas Šv. Marijos.
29 — Šv. Mykolo Ark.
SPALIŲ mėn.:
2 — Angelai Sargai
7 — Ražancava. 
12

atradėjo, diena.
LAPKRIČIO mėn.: ■
I — Visų šventų.
II ,— Didžiojo Karo 

bų diena.
21 ir 28 — Padėkos
30 — Adventai.
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Amerikos

KAIP DABAR GYDO

Prieš daug metų vienas Ru
sas psichologas, Ivan Pavlov, 
skambinimu varpelio ištrauk
davo šuniui seiles, subendrin
damas varpelio skambėjimą su 
matymu mėsos. Kaip tik var
pelis suskamba jo šuo pradė
davo manyti kad gaus mėsos.

Dabar, Amerikoje, du moks
lininkai Seattle mieste, tiki kad 
jie panaudodami Pavlovo idėją 
iš priešingos pusės galės išgy
dyti girtuoklius-alkoholikus.

Alkoholizmu sergantis, arba 
visiškas girtuoklis, patalpina
mas patogiai kambaryje kuria
me išstatyta eilė bonkų su deg
tine. Jam įleidžia po oda 
stų kurie greitai priveda 
didelio vėmimo. Tuo pat 
ku kaip vaistai jau pradės
kti, jam pasiūloma gerti deg
tinės.

Toks 
kasdien 
pradeda
ryti išvadą, klaidingai, 
vemia nuo degtinės, ne 
vaistų. Nuo to laiko jis ir vi
sada- jaučiasi kad reikės vemt 
kaip tik pamato, užuodžia ar 
paragauja kokį nors alkoholinį 
gėrimą, ir nuo jo šalinasi.

vai- 
prie 
lai- 
vei-

gydymas pakartojama 
per savaitę, 
savo mintyse

žmogus 
susida- 

kad jis 
nuo tų

Rezignavo

Jeigu tas gėles butų rei- 
pirkti, jos butų atsiėju- 
bent pusę milijono dala-

NAUJI SKAITYTOJAI
-sveikinai

Dirvos skaitytojų, prisiuntusių 
savo prenumeratas šiomis die
nomis iš plačios Amerikos:

Kazys Strikulis, Waterbury, 
Conn, (per J. žemantauską).

Mike Milbut, Tamaqua, Pa.
Joe Kerchinsky, Washington, 

Pa.
F. Petruška, Waukegan, Ill. 

(užrašė J. S. Galutis, Balti
more, Md.)

Dora Adams, Waukegan, Ill.
Jos. Dustin, Baltimore, Md.
John Plioplis, Springfield, O. 

(užrašė A. Kavaliauskienė, 
iš Dayton, Ohio.)

J. Bankieta, Frackville, Pa.
John Raulus,
A. Varaskis, 

(užrašė L. 
rain, Ohio.)

Paul Palilonis, Binghamton,

Buffalo, N. Y.
Pittsburgh, Pa.
Danevičius, Lo-

Mrs. Katherine Baktis, Stel- 
ton, Conn.

Rap. Rudis, Brooklyn, N. Y.
D. Julius, Brooklyn, N. Y.
L. Bakshis, S. Boston, Mass.

GRUODŽIO mėn.:
25 — Kalėdos.
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Frank Mitchell, Toledo, Ohio 
Siman Mikelonis, DuBois, Pa. 
Ant. Jurkutis, Pittsburgh, Pa. 
Martin Gudovich, Waynesburg, 

Pa.
Mrs. Geo. Braskey, Pekin, Md. 
Mrs. M. Laconis, Detroit, Mich. 
Anne Steven, Detroit, Mich. 
Pet. Mileris, Detroit, Mich.
Ben. Walatka, Detroit, Mich, 

(užrašė V. A. Kersevičius, 
Scranton, Pa.)

Elz. Truškauskienė, Torring
ton, Conn, (užrašė Jieva A- 
leksienė, iš ten pat.)

Ant. Skiparis, Highland Park, 
Mich.

Stella Samson, Chicago, Ill.
Vincas Bučnis, Cicero, Ill.

(Bus daugiau)

NUVARGĘ—BE 
VIKRUMO?

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kraintomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrų palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

šeimai. 
šiądien.

tad 
iš 

įfo- 
im- 
lei- 
ose 
gy-- 
ro-' 
rali 
)ėn 
tr- 
lie-

KAS DAUGIAU?

Prenumeratas siųskit:

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

1941 KALENDORIAI 1941
*

Kurie greituoju atnaujins savo Dirvos prenumera
tą, tie dar gaus 1941 metų sieninį Kalendorių!

¥ ¥ *

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

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

DIRVA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

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

Pamatymui dykai.

KALENDORIAI

(Už kalendorius galima

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

su Lėle 
Supasi 
su šuniu 
su Arkliu

--Mergaitė 
_-Gražuolė 
__ Gražuolė 
--Gražuolė

KALENDORIAI 
ir Povas
Ežeras

...Miestelis tarp kalnų 
„-Gulbes Prude
..-Amerikos Vėliava (naujas)
..-USA. Kongreso Namas 
-.Lietuvos Vėliava (naujas) 
__ Ežeras ir Beržai
-.Panelė, Šuo ir Arklys 
__ Darius ir Girėnas 
_ Vytauto Prisieita

siųsti ir paštopą'enklais.)

DIRVA į/
6820 Superior Avenue eveland,

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

LIETUVIŠKI 
_____ Vaikučiai 
_____ Kalnai ir
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žurnalų rašytojas, kuris at
sistatydino iš kojniteto reika
laujančio kad Amerika neinei- 
tų į svetimą karą, del savo ne
sutikimo su pirmininku tos or
ganizacijos. Armstrong kalba 
spaudos konferencijoje Wash
ingtone.

RELIGIŠKI
--Kristui? prie Durų
__ Išėjimai? iš Grabo
__ Kristus Alyvų Darže
__ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus
— -Dabartinis Popiežius

\
—_šv. šeimai ir Angelai

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.
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'"TIKRĄ ir nuoširdų Lietuvos tremtinių-pabėgėlių šel- 
* pimo darbą, o toliau pačios laisvės atstatymą, įvyk

dys Amerikos Lietuvių visuomenė, paskiros kolonijos, 
jų nuoširdus veikėjai, kaip tą, gerai atsimename, darė 
per eilę metų prisiuričiant gausias aukas Įvairiems Lie
tuvos reikalams — per Lietuvos Konsulatus ir Lietuvos 
Pasiuntinybę Washingtone.

Didesnių kolonijų ribose tveriasi vietiniai bendri ko
mitetai, kurie nusistato aukas siųsti per Lietuvos oficia
lius atstovus, kuriuos Suvienytų Valstijų vyriausybė 
tebelaiko pripažintais ir teisėtais.

Mes aiškiai žinome kad visuomenei nepatiks toks 
pasielgimas tūlų fondų vadų, kurie teiraujasi savo pa
sekėjų Vokietijoje kokie tie pabėgėliai yra, kokių pa- 
žvalgų, ir tada išskirstę juos į “savuosius” ir “svetimuo
sius” teiks pagalbą tik savo parinktiems.

Tai ne krikščioniška, tai smerktina, ir musų visuo
menė tam nepritars. Karo ir kitokiose nelaimėse netu
ri būti atsižiūrima nei partijų nei pažiūrų skirtumo: 
visi pašalpos reikalingieji turi būti laikomi tiktai žmo
nėmis, <vargo, nelaimės, alkio pastatytais ten kur jie 
atsidūrė.

Lietuvių spaudoje praskilbo vienas, kitas, trečias 
fondas. Bet tai yra tam tikrų griežtai nusistačiusių 
grupių, kurios šiądien dar nedrysta viešai pasakyti kad 
visi kiti fondai negeri, kad visuomenė turinti ne anam 
fondui, bet “musų” aukas siųsti. Bet pašaliais tas jau 
daroma, ir trumpu laiku gal iškils visu žiaurumu savi-, 
tarpinė fondų ir jų vadų ir jų klikų kova.

Bepartinė patriotinė musų visuomenė lyg neturėjo 
kur aukas siųsti. Bet tas buvo tik laikinas apsireiški
mas. Dabar ir bepartinė visuomenė jau steigia savo 
vietinius aukų rinkimo komitetus ir nusitaria aukas sių
sti per Lietuvos oficialius atstovus. *

Tokie*vietiniai komitetai yra jau Pittsburghe, Cle- 
velande, tam pritaria Detroitiečiai, panašiai linkme dir
ba Worcesterio ir Naujos Anglijos patriotai, ir trumpu 
laiku įsijudins nepartinis veikimas ir aukų rinkimas, ko
kis,buvo prieš Lietuvos okupaciją.

NJEKURIE ir Balkanų diplomatai tikrina kad Sovietų 
1 Rusija laukia ir tikisi karo su Vokiečiais. Taigi, 
ta nabagė Rusija, arba jos negudrus gobšus vadai, įvėlė

^ekret°riufficxsavo didelę valstybę j tokias pinkles iš kurių dabar iš
ninku Albina nee^n> _ G j
■i o globė j ąį.

.įtinai <eįjusiq
1 misija: O

Brazauskit
Kapturaus

ny Sanda 
zatoriais 
Virbickas 
Kuizinienė

Per 19l 
/ reikalai b 

beveik vi 
riečiai bt 
Kambario 
Pittsburgl 
beje sukę, 
datig dirbi 
kelta ganį 

\ tatuvių ? 
Y1 šid sami 
J tėtė: ,P. p 
, kas (būvi 

tete)’, V.

bent katalikų ir tautininkų, 
kaip pereito karo metu. Kata
likai susiorganizavę ir galėtų 
net tuojau delegatus skirti 
Prof. Pakšto pasiūlytu projek
tu, vietąs pasiskirstyti buvu
siais Lietuvos Seimų balsavi
mų daviniais. Bet tautininkai?

Buvo bandyta organizuotis 
ir geriausias planas buvo kolo
nijų Tautinių Tarybų pavyz
džiu. Jos butų apėmusios ir 
veikėjus ir draugijas. Bet tuo 
planu tik Kanados Lietuviai su
siorganizavo, tuo parodydami 
diesnę politinę išmintį negu 
sandariečiai, ar Brooklyno tau
tininkai. Sandariečiai vis dar 
negali suprasti kad Sandara 
visų tautiniai nusiteikusių A- 
merikos Lietuvių negali paim
ti po savo skvernu — pasižiū
rėkime tik kiek energijos San
daros vadai parodė 25 metų sa
vo organizacijos sukaktį minė
dami !

Brooklyno tautininkai taip 
pat sau neišsiaiškina kad 
Brooklyno tautininkai, ne 
Amerikos Lietuviai. Kitose 
lonijose yra tiek pat gerų
jiegų vadovauti kaip Brookly- 
ne.

Organizacijų kūrimo ir išplė
timo darbui nevykstant, reika
lui spiriant, ar nebūtų naudin
ga Amerikos tautininkams pa
siryžti savo nuoširdų mandatą 
įduoti būreliui patikimų ir dar
bu ir savo pajiegumą įrodžiu
sių veikėjų? Pavyzdžiui, ko
dėl nepaskelbti kad Amerikos 
Lietuvius tautininkus pilnai 
atstovauja ir jų vardu kalba: 
Dr. B. K. Vencius, Dr. M. J. 
Vinikas, redaktorius K. S. Kar
pius, advokatas A. O. šalna, ir 
J. J. Bačiunas? Kodėl nepave
sti jiems kooptuoti, jei reikia, 
kitų asmenų? Jei visos tauti
nės organizacijos šiems asme
nims savo įgaliojimus suteiktų 
ir moralinį pritarimą duotų, 
Amerikos Lietuvių tautinėje 
srovėje tuojau rastųsi kūnas, 
su kuriuo katalikai ir kitos 
srovės galėtų rimtai^ tartis rei
kiamą darbą dirbti.

(Pabaiga iš pereito numerio)

’Parajus galvojo suspaudęs galvą, pagaliau 
pašoko nuo suolo linksmesniu veidu. Išsigalvo
jo, mat, pagalbą.

Nakties metu, kad nieks nematytų, išėjo 
jisai iš miesto. Per kelis varstus nuo miesto 
laukuose stovėjo Rusų pulkai. Priėjęs prie jų 
stovyklos, pasisakė kareiviams, stovintiems sar
gybą, turįs svarbaus reikalo prie pačio vyriau
siojo karo vado. Kareiviai nuvedė jį.

Nuliūdęs sėdėjo Rusų karo vadas bute, ry
modamas ant stalo. Jo pulkai supuiskoti, kiek 
žmonių išmušta, o kokia gėda! Ir kaip dabar 
įsilaužti į tą Naujapilį, kad tenai sėdi toksai vy
ras, lyg liūtas—Parajus? Atėjo čion su tokiais 
pulkais, tiek buvo vargo, tiek išlaidų, ir dabar 
reikės gryžti namo, nieko nepešus! Tamsios 
buvo vado mintys, kaip rudens naktis.

Tik staiga uždangalas prie durų pasikėlė ir 
įėjo aukštas vyras, visas šarvuotas. Priėjęs 
prie vado tarė:

■— Esu Parajus... ateinu...
Perkūnui trenkus iš giedro dangaus, Rusų 

karo vadas nebūtų taip nustebęs ir nusigandęs, 
kaip nusigando, Para jų pamatęs. Kaip gi nenu
stebti? Dar šįryt puolė jisai, kaip kokia vėsula, 
kapojo juos, lyg žąsis, o dabar, štai, ateina vie
nas... Jau, tur būti, ne geruoju... Gal nužu
dyti Rusų vadą ketina?... Ir vadas jau stvėrėsi 
kalavijo, norėdamas kirsti Parajui per galvą, 
bet tasai, suturėjęs ranką tarė:

— Ne muštis ateinu... Ateinu pasakyti, 
jog galiu jus įleisti į miestą. Tik prižadėk, kad 
nemuši žmonių ir kad atiduosi man kunigaikš
čio dukterį, kuri sėdi kalėjime. Eikime tuojau!

Rusų vadas dar didžiau nustebo. Bet, ži
noma, pradžiugo kad taip lengvai paims miestą. 
Prižadėjo ko reikalavo Parajus, ir tuojau 
pulkams taisytis į žygį.

Netrukus Parajus įvedė priešininkus į 
,stą. Niekas, žinoma, negynė, nes Parajus
eidamas pirma, liepė tarnams atkelti vartus, 
įleisti, ir niekas nedryso prieštarauti. Niekas 
iš Lietuvių nei nemanė kad jų Parajus pats ne
prietelį veda. Bet paskui, kada Rusai inėjo į 
miestą, ir visi žmonės juos pamatė, pakilo šauk
smas ir klyksmas neapsakomas. Lietuviai grie
bėsi už ginklų, norėdami pulti Rusus, bet Rusai 
neleido. O Parajus kuogreičiau bėgo į 
gaikščio rumus: liepė kareiviams išlaužti 
jimo duris ir įbėgo tekinas pas Živilę ją 
duoti. Ir kaip nustebo kokią jis ją atrado!
šiaudų saujos gulėjo ji taip išbalus ir nusilpus 
jog vos begalima buvo pažinti. Parajus puolė 
prie jos šaukdamas:

— Živile, mieliausia mano, laisva jau esi! 
Nebekentėši daugiau, nedegins tavęs!

Taip netikėtai pamačius Para jų, ji iš džiau
gsmo ir išgąsčio apalpo.

Parajus paėmė ją ant rankų, išnešė iš ka
lėjimo į kiemą, paguldė ant minkštos žolelės, 
paskui ėmė gaivinti, kelių susirinkusių kieme 
žmonių padedamas.

Živilė atsigavo, atsisėdo, apsižvalgė, ir' pa
mačius aplinkui’ Rusus, persigandus sušuko:

— Kur aš esu? Kas čia yra? 
Rusai?!

— Nebijok, mano mieliausia, — 
jus Bučiuodamas jos rankas: — esi
Rūtai padėjo man tave iš kalėjimo išleisti. Da- 
baį jau niekas man tavęs neatims.

Tada Živilė staiga suprato viską: suprato: 
kad Parajus išdavė savo tėvynę, įleido prieši-1 
ninkus į miestą, kad ją išvaduotų. Jos išblyš
kęs veidas paraudo; išverktose akyse sužibėjo 
ugnis. Pašokus nuo žemės, ištraukė kalaviją 
iš Parajaus šaukdama:

— Šalin nuo manęs, pardavike! Išdavei tė
vynę priešininkams, kad mane gautum. Bet aš 
išdavėjams vieną užmokestį teturiu! — Ir įs
iteigė kalaviją į Parajaus širdį.

,Parajus krito negyvas, kaip jaunas pakir
stas ąžuolas. .,.

O Živilė, ištraukus kardą iš Parajaus šono, 
sušuko susirinkusiems žmonėms:

— O jus ko stovite? Ar taip varot prieši
ninkus iš miesto? Aš jums parodysiu kaip rei
kia 'ginti savo tėvynė!

Su garuojančiu kalaviju, kuo kurio tebela
šėjo Parajaus kraujas, ji puolė Rusus. Pama
tę tat Lietuviai atsiminė jog reikia gelbėti tėvy
nė, pagrobė ginklus ir pradėjo Rusus mušti. Tie 
taip netikėtai apipulti, patys nežinojo kas dary
ti ir menkai tesigynė. Lietuviai grūdo juos iš 
miesto. O Živilė, kirsdama Rusus pakelėje, nu
bėgo pas tėyą ir puldama jam po kojų tarė:

— Matai, tėve, kaip tavo Živilė myli savo 
tėVynę ir kaip užmoka išdavėjams!....

Vos ištarė tuos žodžius ir ji numirė . .. .
Tokio skausmo, tokios nelaimės neišturėjo

LIETUVA
Laukas, pieva, kelias, kryžius, 
Šilo juosto mėlyna, • 
Debesėlių tankus ižas, 
Ir graudi, graudi daina.
Bėga kelias, ir berželiai
Linksta vėjo pučiami;
Samanotas stogas žalias, 
Ir šuns balsas prietemy.
O toliau — paskendęs kaimas, 
Tik žirgeliai tarp klevų;
Šlama liepos tokia laime, 
Tokiu liūdesiu savu.
Tik sukrykš, lyg, gervė, svirtis, 
Sušlamės daina klevuos....
Gera čia gyvent ir mirti!
Gera vargt čia, Lietuvoj!....

VALAND 
butų neatsitik 
tuojau pamatu 
kertės, pamat 
vėjo kantriai, 
Pro šalį nud: 
antras. Nuo 
pešę žvirbliai 
lentina negryž 
stulpo. Pečiai 
gusiųjų pėdoir 
tė. Nūn tik ] 
buvo išstatyta, 
paliko jį...

Jis sustoji 
mas žodžio. 1 
vėmis ir karto

— Jai ma 
Jis negalėj 

vių, nei medžiu 
siąs paguodą h 
Čia buvo klaiki 
buvo šitoji ūksi 
Skubėdamas jis 
pušų kvapas-jį 
spyglių ir gąsd 
nies jie laukė • 
išprakaitavę ka 
tum žinojus: ju 
Amžinai,'amžini 
Mudu esam gal 

Jis atsimini 
karę gležnam at 
apie nieką ąega, 

įgulėti nrieJeinė;
tus, gulėti ligi ai 
nei žmogaus, ne 
Jis išėjo į aikšti 
čionai tuščia, kai 
pešiojo atolą, kr 
žemę ir liko gul 
loję šaukdamas 1 
kas, bejėgis prie 
mu svarstė, ir v 
laiko tylios kelic 
je nė ilgėjančių 

— jis nepajudėj 
landų, buvo lyg i 
timas. Jis tik 1 
savo skausmą, 
tamsybėje, stov 
kia daili ir amžij 
čiojo tartum si! 
gale, apsupta še 
jos, lyg ir neps 
šviesa, ryjama 
sybėje niūksojo 
neturėjo aiškių 
jokio žvėries nė 
spėti, kad jis vi 
jis nakčia išrėp 
čias kojas ir či 
vėl gyvą paleis, 
didžioji aušra ja 
negryš...

Dusliai sue 
dunksėjo iš geli 
kui nykiai sušii 

Timas dundenim 
veidas buvo. si 
Pro medžius, rj 
debesis. Slinko 
Nuo saulės jo k 
O žemiau juodo 
atspalvį, tokį 
švokštė, kurtus 
nulenkė jas — 
štai stūksojo m 
tarė nei kėkštą: 
nečiulbėjo lazdy 
garsų unkštimą, 
spaudžiusios ve 
trą atole ir di< 
nusigando^ vėl 1 
aikštės šoną, iš 
jų nugaros šmiž 
lązir žuvo tarp 
mas vėl sunkiai 
lė buvo drumzli 
nuo debesies, ji 
vietoje, paduma

Tik žiogas 1 
laukymėje, įnirt 
mas vėtrą ir i 
kaitrą. Jo dain 
šiam, išmirusian 
klausytis Antani

“Vanduo Visur, bet nei 
Lašo Gerti!”

“The Silent Mariner” poemo
je yra dažnai cituojamas pa
reiškimas jurų surumo galios: 
“Water! Water everywhere! 
Not a drop to drink!”

Panaši būklė musų 
srovėj e Amerikoj e: 
nusistatymo žmonių 
visos kolonijos, bet 
jungiančios ir veikti
organizacijos — nei vienos!

Špikių-juokų kalikai šitą šiuo 
momentu pastebi. Margučio 
Pustapėdis, pavyzdžiui, sako: 
“Ot, bjaurybės vaikai! Motina 
ant ‘mirties patalo’, o jie už 
plaukų pešasi. Dar nėra ži
nios kaip toliau su Lietuva bus, 
o pradedama ‘tripirštę kombina
ciją’ po nosia vienas kitam del 
pirmenybės kaišioti”.

Tą patį pakartoja ir Drau
go “Prof. Kampininkas”: “R. 
K. Federacijai ateityje einant 
prie bendro veikimo, atsargiau 
su užgynimu taurininkų vadų 
mandatų. Pittsburghe užgir- 
tų jų vadų šiądien daugelio 
skilviai negali virškinti. Del 
to dabar susierzinę kaišioja 
vienas kitam špygas. Iš to — 
sauja tautininkų, o rieškučios 
fondų su tuščiais fondais.”

Tą patį pasakoja ir raudon
galviai, kurie ir rimtai rašy
dami tik juokus krečia.

Visuomenė ir spauda vis aiš- 
-kiau supranta _ reikalą__ turelį
centrinį organą, kuris karui 
pasibaigus Lietuvos vardu kal
bėtų, kaip čekoslovakų Komi
tetas Londone kalba čekoslo
vakų vardu. Tas organas pri
valėtų būti jei ne visų srovių,

liepė

PRUSAI
Nuo kalnų matės — tyvuliavo 
Plati giria, į jurą panaši, 
Ant kalno ąžuolo pilis didžiavos, 
Kaip gervė bokštais pranaši.
O giriose su laumėm raganom 
Vilkalokiais, undinėm ir smakais 
Seneliai tąsyk šventą ugnį degino; 
Kvepėjo laime ir sakais.
Taip slinko rudenys ir vasaros, 
Taip bėgo metų daugelis šimtų — 
Gyveno jie be kraujo ir be ašarų, 
Šlamėjime šilų šventų.
Ir niekeno ten neužklystami \
Ilgai gyveno taip vienu adeni, _ 
Kol neatėjo vyrai nepažystami 
Kardais ir kryžium nešini.
Tuomet prie pat šventosios Gabijos 
Anta alkakalnio vejos žalios 
Adalbertą-Vaitiekų nugalabijo 
Atėjusį sudrumst tylos....

k

-U

Sovib-ų Rusija nors nekariaudama dar, stovi pilnai 
kariškai pasirengus prie visos ilgos sienos nuo Baltijos 
iki Juodosios jurų. Tas Sovietų valdovus nervuoja, ne
duoda ramiai miegoti, o šalies maistą ir kitus išteklius 
naikina: milijoninės armijos turi būti aprengtos ir pa
valgydintos, be to dar reikia daug kaštų padėti ginkla
vimui sienų ir didinimui visų kitų karo pabūklų.

Rusai, kaip tie pranešimai sako, pyksta ir ant Ame
rikos ir ant Britanijos, tačiau tas nieko negelbsti, ir vi
sas jų ateities numatymas tėra vienas — kad jie turės 
susikibti karo lauke su Vokiečiais.

, e
D UMANIJA, po pereito didžiojo karo padinta iš kitų 

tautų ir valstybių užimtomis žemėmis, pagaliau su
mažinta vėl, vis tik nemoka nei valdytis nei tvarkytis.

Pastarų dienų įvykiai Rumanijoje — savų piliečių 
karas ir varžytinė už savo naminę politiką yra tik aiš
kus įrodymas kaip Rumanai patys savo, tarpe nemoka 
ir nenori būti vienybėje ir tik stumia savo šalį į sveti
mas užgrobikų rankas. Akivaizdoje svetimų įsiveržimo 
į jų šalį, Rumanai tąsosi tik savo tarpe, vietoje spaustis 
daugiau į vienybę savo šalį ir valstybę išgelbėti.

Lietuviams, kiek galima spėti, bus labai sunku at
kovoti savo nepriklausomybę jeigu jie bandys dirbti 
sulyg Amerikos Lietuvių politikuojančių grupių kurpa
lių. Musų katalikai traukia sau, jie stiprinasi tik tam 
kad griebti Lietuvos valdžią į savo rankas jeigu pasi
rodytų proga nepriklausomybę atstatyti. Socialistai 
smerkia ir neigia tautininkus, tikėdami kad jiems netu
ri būti leista nei dirbti daugiau už Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimą. Tautinė srovė turi savo fakcijas, 
kurių vieni Chicagoje, kiti Brooklyne, užsitvėrę save 
popierinėmis tvirtovėmis, mano kad tik jie tinka būti 
tautinės srovės vadais, ir daugiau trukdo patys sau ne
gu gero daro. Jie ir Lietuvos klausimais nesutars.

Tokis pakrikimas Amerikos Lietuviuose, jeigu bus 
įsuktas į Europos Lietuvių tarpą, kada bus laikas Lie
tuvą atsteigti, musų tautos laisvės darbą tik sunkins, 
ne lengvins.

• APIE 350 iš kiekvienų 1000 
vyrų kurie patys nori įstoti i 
kariuomenę nebūna priimimi 
del kūniškų trukumų.
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10-TIES LAISVĖS SUKAKTUVĖMS
Išvargai tu prie pamotės
Ilgesio metus,
Bet dabar tau laimės plotis 
Ir saldumas, kaip metus.
Mes tau aptversim rūtų darželį, 
Vai tai prie pačio net patvorėlio 
Mes tau išpiršim šelmi bernelį 
Prie vieškelėlio ten karčiamėlėj.
Nieks nematė tavo grožio 
Pamotės namuose,
Mes tau dilgių, mes tau rožių, 
Žodelius mes tau mamos.
Nusipudruosi skruostus ir smakrą - 
Ir pabarstysi akių vosilką;
Mes išbučiuosim krutinę, kaklą, 
Nuglamonėsim liemenio šilką.
Ir mes duosim puikų miestą — 
Gatvių du šimtu!
Kad čia purvas nepaliestų, 
Einame tenai kartu.
Tave nuvesim, tave Įkursim 
Ant žalių marių mėlyno krašto, 
Ten tavo dalią dalužę bursim 
Iš vyvingriųjų pasakų raštų.

KAS?....
Kas liūdinčias brolių širdis 

Suramini padės?
Kas skausmų pilkoj beribėj 

Laimę jiems kuždės?
Kas sesutėms mus Tėvynės 

Paguodą suteiks?
Kas kovoj į priešo širdį 

Aštrų kardą smeigs?
Kas pavergtai musų Tautai 

Stiprybės priduos?
Kas mus gražią linksmą šalį 

Iš vargų vaduos?
Kas ten šiądien musų priešą 

Spaudėją išvys?
Kas narsiems tautos karžygiams 

■Paminklus statys?
Kas prispaustai musų tautai 

Didvyrius gimdys?
Kas širdyse mus sesučių 

Meilę vėl ugdys?
Kas į kovą ves mus brolius 

Del laisvės šventos?
Kas pasauliui garsins vardą 

Mus senos tautos?
Kas supras kaip ją išlaisvint 

Iš priešo nasrų?
Kas patars kaip laimėt kovą 

Budu lengvesniu?
Kas įspės kam dėvi skraistę 

Nekviesti svečiai, 
Kurių Lietuvoj užgrūsta 

Visi pakraščiai?
Jie išraus kas mums yr’ miela, 

Arti prie širdies —
Brolius, seseris, ir laisvę 

Mus tėvų šalies....
Stokim kovon žut-butinėn, 

Nes laikas brangus —
Gal greičiau nušvis Tėvynės 

Miglotas dangus!
J. S. (
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\7ASARIO 16-tos laukdami — rengdamiesi švęsti Lie- 
* tuvos 23-čias sukaktuves, nors musų tėvynė dabar 

yra pakliuvus svetimų verguvėn, privalome turėti vieną 
aukščiausią mintį — skirti, aukauti, duoti Lietuvos rei
kalams savo auką. Pirmiausia, tomis aukomis bus pa- 
gėlbstima Lietuvos tremtiniams. Toliau, palaikoma biu
rai veikianti Europoje ir Amerikoje už Lietuvos teisių 
atkovojimą.

Organizacijos, kuopos, klubai/ draugijos, pavieniai 
skirkit savo aukas Vasario 16-tą; darbininkai ir biznie
riai skirkit savo dienos uždarbį — nepamirškit, neaplei
skit, nepalikit Lietuvos jos pačios likimui! i 

Ateis diena — Lietuva vėl stosis LAISVA!*

ARGENTINA 1940 metais prisiaugino ^maisto dau
giau negu jos gyventojai gali sunaudoti, ir rąldžia įieš
ko būdų kur perviršį parduoti arba prezerv hi.

AMERIKOJE apie 400,000 asmenų sei V pellagra, 
liga kuri paeina nuo prasto maitinimosi, j ^kos pieno, 
kiaušinių, kepenų, žalėsių, ir vaisių sulčių/'

jos nuvarginta širdis ir plyšo....
Ją palaidojo su didžia iškilme. Nesuskai

tomos Lietuvių minios susirinko laidoti. Ir ne
buvo tarp jų nei vieno žmogaus kurs nebūtų 
graudžiai verkęs, laidodamas savo tėvynės ap
gynėją. Iš didelio dėkingumo supylė aukštą, 
aukštą kalną ant jos kapo.

Ir ilgai motinos pasakodavo dukterims apie 
ją, kad žinotų kaip reikia mylėti tėvyne.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių, gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.
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XIV
VĖTRŲ SUKURIA! .

Tačiau buvau aš jaunas ir 
— ii- i;un verkiu.

kvailas

W. B. 'Yeats.

VALANDĖLĘ jis laukė ramus, tarsi nieko 
butų neatsitikę. Jisai vylės, kad Valentina grįš, 
tuojau pamatys jos melsvą suknelę iš už namų 
kertės, pamatys klausinėjančias jos akis. Sto
vėjo kantriai, nepaisė nei praeivių, nei kaitros. 
Pro šalį nudardėjo vienas vežimas, nudardėjo 
antras. Nuo stogo ant bruko nukrito du susi
pešę žvirbliai ir vėl neišsiskirdami nulėkė. Va
lentina negryžo. ’ Tada jisai sunkiai atšlijo nuo 
stulpo. Pečiai buvo nuvargę. Jis nusekė din
gusiųjų pėdomis: apytuštėj rinkoj nieko nema
tė. Nūn tik pajuto, kad 
buvo išstatytas pajuokai, 
paliko jį...

Jis sustojo dusdamas 
mas žodžio. Atsipeikėjęs 
vėmis ir kartojo:

— Jai manęs nereikia, jai manęs
Jis negalėjo pakęsti nei šitų namų, nei gat

vių, nei medžių... Skubėjo iš miesto, manė ra
siąs paguodą tarp girios pušų ir ąžuolų: bet ir 
čia buvo klaiku, nyku, vieniša. Jam svetima 
buvo šitoji ūksmė, visos šitos šakos ir viršūnės. 
Skubėdamas jis grasino nedovanosiąs... Įkaitęs 
pušų kvapas- jį alsino. Jis ėjo šilais, slydo ant 
spyglių ir gąsdino šarkas. Tartum gaisro, ug
nies jie laukė — šitie ištroškę, aitriais sakais 
išprakaitavę kamienai. Valentina, kad tu bū
tum žinojus: juk amžinai tu nuo manęs nuėjai. 
Amžinai,*amžinai! “Aš tuojau”... Ne, Valiute... 
Mudu esam galutinai atskirti...

Jis atsiminė laukymę, kupetas, gaivią pava
karę gležnam atole. Norėjo įkišti galvą į šieną, 
apie nieką negalvoti,- jokio žodžio netarti, vien 
guĮgįi_ prie žemės, .gulėti, ištisas valandas, me
tus, gulėti ligi amžių galo, neturint draugystėje 
nei žmogaus, nei paukštės, nei menko vabalo. 
Jis išėjo j aikštelę: nebuvo ten jau šieno. Ir 
čionai tuščia, kaip ir visam jo likime. Atsisėdo, 
pešiojo atolą, kramtė jį. Apsikniaubė veidu į 
žemę ir liko gulėti nejudėdamas, atkaklus, sie
loje šaukdamas kerštą ir jausdamasis toks men
kas, bejėgis prieš savo nedalią, kurią su įnirti
mu svarstė, ir vis labiau krimtosi. Jis nematė 
laiko tylios kelionės, šokinėjančių strazdų vejo
je nė ilgėjančių šešėlių. Ranką įgylė skruzdė 
— jis nepajudėjo. Jis neskaitė minučių nė va
landų, buvo lyg išskirtas iš jų bėgimo, joms sve
timas. Jis tik du daiktus regėjo: Valentiną ir 
savo skausmą. Valentina stovėjo begalinėje 
tamsybėje, stovėjo balta ir neprieinama, to
kia daili ir amžinai dingus. Retkarčiais ji šmės
čiojo tartum silpnas žiburėlis tolimam požemių 
gale, apsupta šešėliuotų, nejaukių skliautų. Iš 
jos, lyg ir nepasiekiamų gelmių, skleidėsi reta 
šviesa, ryjama godžios tamsybės. Šitoj tam
sybėje niūksojo skausmas.— jo skausmas. Jis 
neturėjo aiškių bruožų, nepriminė jokio daikto, 
jokio žvėries nė žmogaus. Tačiau galėjai nu
spėti, kad jis vistiek ten slypi prieblandose, kad 
jis nakčia išrėplios iš savo tinklų, išties šlykš
čias kojas ir čiulps tave, kankins ir marins ir 
vėl gyvą paleis, kada ims aušti rytas. O rytas, 
didžioji aušra jau dingo, jau nuėjo — negryš ji, 
negryš...

Dusliai sudundo žemė. Prislėgti smūgiai 
dunksėjo iš gelmių, iš tamsių jos vidurių. Pas
kui nykiai sušiureno viršūnės, ore atsiliepė to
limas dundenimas. Antanas pakėlė galvą. Jo 
veidas buvo suraižytas įsispaudusių kamblių. 
Pro medžius, rytų pusėje, kėlėsi didelis, juodas 
debesis. Slinko jis iš lėto, rustus ir galingas. 
Nuo saulės jo kraštai buvo parudę, lyg variniai. 
O žemiau juodos dėmės turėjo melsvą, metalini 
atspalvį, tokį neramų. Medžiai stipriau su
švokštė, kurtus šnabždesys perbėgo šakomis, 
nulenkė jas — ir vL„i ” igo. Beržai ir skirp
stai stūksojo negyvi, nusig. de. Jiems nepri
tarė nei kėkštas nei sniegena. Ir raudonkaklė 
nečiulbėjo lazdyne. Urnai netoliese išgirdo 
garsų urkštimą. Antanas atsigręžė į balsą, 
sigaudžiusios voverės stovėjo viena paskui 
trą atole ir didelėmis akimis jį stebėjo, 
nusigando, vėl suurkštė ir skubiai nėrė į 
aikštės šoną, ištiesusios ilgas uodegas.
jų nugaros šmižėjo pievos žalume, pasiekė ąžuo- 

' Ją' ii- žuvo tarp lapų. Niūrūs dangaus melsvu
mas vėl sunkiai ir paspringdamas trinksėjo. Sau
lė buvo drumzlina, apsiblaususi. Lyg bėgdama 
nuo debesies, ji nusviro į mišką ir likosi karoti 
vietoje, padūmavusi, nudilusi ir beviltiška.

Tik žiogas rėkė — vienui vienas rėkė visoje 
laukymėje, įnirtęs griežė ir skambėjo, šaukda
mas vėtrą ir liūtis, aštriai rėždamas švininę 
kaitrą. Jo daina buvo akla daina, žado neteku
siam, išmirusiam pasauly skardinti giesmė. Jos 
klausytis Antanui buvo nyku. Jis pakilo ir ėjo

į miestelį. Visi medžiai tylėjo ir laukė. Audra 
juos kankino, iš tolybės troškindama ir dusin
dama. Pušų sakai žėrėdami varvėjo ant žemės.

Aplenkdamas namus nuėjo į ežerą. Įlankoj 
jis rado visą Kirbynę. žvilgančios dūdos grojo: 
jos pasitiko valty; lygiu, suledėjusiu paviršium 
čiaužė ji su garsiąja viešnia. Pamaži kilno
jos irklai, nuvargusi blaksėjo vėliavikė pirma
galy. Plaukė jie dar toli, vos aplenkę Gervių 
salą ties Geistaties užsisukimu. Antanas žval
gėsi po minią. Prie tiltelio stovėjo ponai ir lau
kė. Laukė ir Modestas, ir balta skrybėlė — pil
ni orumo ir garbės visų kirbyniečių akivaizdoj. 
Toli/ nuo jų, išsiskyrusią nuo minios, jis išvydo 
Valentiną. Ji buvo atsirėmusi į skursnią pušį, 
lyg atmesta nuo visų žmonių. Antanas žvelgė 
į jos išblyškusį veidą ir mąstė sau, kad inžinie
rius ją paliko vieną, nelaimingą. Tyli ir nejau
tri — iš tikrųjų dabar ji kentėjo — kentėjo iš
duota, patyčioms išstatyta. “Taip, Valiute”, — 
bus sakęs Budžiunas, — “tu luktelsi: — prie 
estrados, matai, renkamės tik oficialus asmens”. 
Ne, ar jai pakelti šitiekos bloškimų!

Antanas urnai nusisuko: jį pastebėjo Valen
tina. Iš netikėto krūptelėjimo, iš atidžiai at
gręžtų akių ir lėto nusisukimo jis suprato, kad 
Valentina jŲmatė. Ar ji dabar jo lauks? O, 
kaip jis norėtų prie jos prisiartinti, kalbinti ją 
paprastais žodžiais, lyg nieko butų neatsitikę. 
Šis noras jam atrodė juo didesnis, nes buvo tai 
beviltiškas, niekados neįvyksiąs noras: jis ne
žengs nė vieno žingsnio prie tos, kuri jį išdavė 
dėl to... Ak, jis nirto ir troško savo neapy
kantoje. Negalėjo akių atitraukti nuo Valenti
nos, smerkė jos pasielgimą ir sykiu jautė, kad 
didžiausia kaltė jam pačiam krenta: jo užsispy
rimui, jo didybei, jo ligi kraujų įžeistai sielai. 
Jeigu jis galėtų dovanoti, pamiršti aną kaitrą 
prie rinkos, kukliai ištartus “aš tuojau”, pa
miršti įžūlius Modesto žvilgsnius, Bronės Šve
lnutės veidmainystę, — ne, jis šitą votį butų ga
lėjęs išplėšti tik su savo širdim. Sykiu jis ži
nojo, kad jo pyktis išblės, kai čia nebus jau Va
lentinos, kai jau negalės jos rasti ir pasiekti 
nei tėviškėj nei Medžionės girioje. Tada jis ap
mąstys kiekvieną jos pažvelgimą, kiekvieną”lu
pų krustelėjimą ir supras' visus jos neištartus 
žodžius, graušis ir niekins save, niekam neat
vertu skausmu pripildydamas visus šilus, visus 
ežerus ir visą žemę.

Vėl pasižiurėjo ir nusiminė: Valentinos jau 
nebuvo ties pušim. Tyrinėjo žmones, kol ją 
rado pasislinkusią prie minios ir sykiu prie jo 
priartėjusią.
naši, ji gretinasi prie tavęs, nusilenkia, 
nereikia šitos aukos 
davė pradžią — nūn 
Negalėdamas pakęsti 
aidinčios muzikos su 
jis apsisuko ir, nežinodamas kur dėtis, gryžo į 
savo kambarį — bent niekas ten jo nematys. 
Jis galės stovėti vienas priešais save, priešais 
savo rūstybę ir dovanos nežinančią sąžinę.
koje dar lukuriavo pora vežimų. Debesis 
arti grūmojo, apniaukęs visą rytinį dangų, 
sigandusi saule žiurėjo į vakarus ir, rodės, 
kados nepasieks savo guolio. Nuputė srovė, 
kėlė j orą popierius ir nešė, blaškydama juos ir 
sukdama su smėlio sūkuriais. Susidrumstė an
tras vėjo atodūsis ir jau nesiliovė karštai al
savęs, visa galybe šluodamas negrystas gatves, 
trankydamas langines ir stogų skardas. Kregž
dės kilo aukštai ir klykaudamos kovėsi su vėtra. 
Jaunų liepų lapai drebėjo ir šniokštė, blaškyda
miesi. O kažkur tuščiame ir padūmavusiam 
danguj sausai tarškėjo perkūnas.

Antanas užsidarė kambary. Atsigulęs ant 
lovos klausėsi, kaip sąsparos švilpia ir cypia. 
Protarpiais vėjas iš gilumos miškų užsišaukda
vo galingai, artėdavo kaip naikinanti vilnis, 
griaudėdamas ir šniokšdamas viršūnėmis. Ta
da ant aukšto imdavo braškėti, lyg svetimas 
žmogus ten vaikščiotu, visi namai apmirdavo ir 
laukdavo, ar nenuneš jų vėtra, kaip tų ‘popierių 
gatvėj. Nejautrus ir sunaikintas, įsiklausęs į 
didžią Medžionės giesmę, Antanas laukė audros, 
laukė išsivadavimo ir paguodos. Tačiau debesis 
taip lėtai niaukė padangę, priblanda vis nesi
rodė kambaryje. Taip jis gulėjo valandą, gal 
daugiau, užsimerkęs ir lyg per sapną lydėda
mas amžiną medžių gaudimą ir vis garsesnius 
griausmus. Ir pats jautėsi toks nežymus, be
veik išnykęs šalia šito žemės ir dangaus šėli
mo. Jis gulėjo ir laukė sriautų, laukė iš šaknų 
raujamų eglių ir įtrenktos pušies kvepėjimo. 
Dangus dundėjo ir nerimo, pritvinkęs liūčių ir 
ugnies.

Iš pradžių gerai nenugirdo. Pakilo nuo lo
vos. Tikrai! Į duris beldėsi. Abejingai laukė, 
neprašydamas. Jam gi vistiek...

Su griaustiniu susimaišė antras stuktelėji
mas į duris. Tačiau jis neatsiliepė ir stovėjo 
ties lova.

Įėjo Valentina.

Staiga jis įširdo — štai ji žemi- 
Ne, jam 

nė sutrintos širdies. , Ji 
tu, Antanai, ženk Į mane, 
šitos minties nė klaikiai 

nosinukų vasnojimu valty,

Tarėsi su Prezidentu Kas Daryti?
Bendras Apsilpimas. — Tautinės Srovės Nesusi- 

klausymas. — Kas Darytina Toliau

Amerikos Lietuviai barami 
del neveiklumo, bevilties ir at
šalimo slogučio. Bet, atsimin
kime, Amerikos Lietuviai la
bai sudėtingas kūnas. Daug 
veiklių visuomeninių pajiegų 
jau kapuose. Amžiną jiems at
ilsį ! Daug paseno. Dalis įsi
kalė fanatišką, neperkalbamą 
tikėjimą kad tiktai Maskvoje 
“saulė teka”. Jų buvę “ben- 
drafrontininkai”, per 22 metu 
savo spaudoje tautiniams dar
bams tik panieką mėtyti pri
pratę, dabar nesiorientuoja ir 
neranda savyje 
vynės meilės.

Didžioji musų 
suamerikonėjus,
kaip Prof. Pakštas sako, “zoo
loginiu” gyvenimu, pagrystu 
“good time” filosofija.

Lietuvai daug spėkų atida
vus ir 1926 metų įvykių prara
jos suskaldyta tautininkų gru
pė neranda kristalizacijos taš- 
'kų, pajiegas vieningam darbui 
suburti.

Geriausia organizuotai vei
kia katalikų srovė, nes turi ke
lių šimtų jaunų kunigų ir stu-

dentų-profesionalų variklį. Bet 
ir jai reikia šešių mėnesių su
kelti $5,000 Lietuvai Gelbėti 
Fondui, 
būdavo

Kas 
viams ? 
pečių krauja sunkią, atsakingą 
pareigą — išlaikyti (kaip seno
vėje pasišventusios vaidilutės 
Perkūno ugnį negestama už
laikydavo) 
troškulį. Bet 
vaidilučių tiek 
ža!

Kas daryti ?
Gyvenimas

kime iš jo nors vieną pamoką.
Kovų del Lietuvos Nepri

klausomybės metu (1918-1919) 
ilgokai bartasi, svyruota, bet, 
galiausiai, katalikų ir tautinin
kų srovės sukorė bendrą Vyk
domą Komitetą Washingtone, 
ėjusį neoficialės Lietuvos Pa
siuntinybės pareigas, iki atvy
ko pirmutinis teisėtas Lietu
vos Respublikos atstovas, Jo
nas Vileišis. To susitarimo dė
ka, Amerikos Lietuviai palen
gvino Lietuvos delegacijai Tai--

kos Konferencijoje Paryžiuje, 
Todėl, viskas dabar darytino* 
privalu, kaip 1918 metais* da
ryti bendru katalikų ir tauti
ninku susitarimu. Socialistai 
prisidės, gerai; ne — apsieisi
me be jų, kaip apsieita 1918 
metais. Jų politinė linija ne
aiški, nepastovi, ir per 22 me
tus 
vos

silpnino viską kas Lietu- 
Respubliką

TARTIS?
katalikai' tarsis

Nedrąsiai luktelėjo ant slenksčio. Paskui 
žengė j kambarį. Neišgirdus iš Antano nė vie
no žodžio, ji tarė, įsikibus į krėslo atlošą:

— Jau lietus čia pat...
Norėčiau palaukti.

— Galit laukti, panele 
rėmė į langą jis ir neprašė

— O,’kaip nuvargau, —
bo į krėslą. —; Manau, kad leisit pasilsėti.

— Kodėl ne — prašom ilsėtis.
Tebelaikė ji ant atlošos rankas, prie kurių 

buvo priglaudusi, (Veidą ir žiurėjo į Antaną.
— Toks smarkus vėjas, — prabilo ji. —O, 

taip trošku!
Jis pažvelgė pro langą į mišką ir nieko jai 

nepasakė. Mėlynas žaibas išsišakojo danguje.
— Kad bent ledų nebūtų, — vėl tarė ji.

— Antanai, jus šitaip kalbat!
— Ką man daugiau kalbėti: nieko neturė

jau ir vėl nieko neturiu!
Valentina norėjo atsistoti, bet vėl likosi 

krėsle, tokia nuilsusi.
Ji tarė:
— Antanai, dovanok 

tavęs Įžeisti...
— Panele Valentina,

atleisti.
— Aš

negerai

sėlis. Viršum medžių plieskė ugninės rykštės... 
Antanas greitai pravėrė duris, įkišo galvą ir 
klausėsi, kurioj pusėj išgirs jos alsavimą. Tuš
čioj ir prislėgtoj priemenėj susikryžiavo 
— ir buvo ten akla tyluma.

— Valentina...
Jam niekas neatsakė.
Tada šuktelėjo:
— Valiute, klausyk, Valiute!
Į paskutinį “Valiute” • atliepė tolimas 

kūnijos atodūsis.
— Kur ji žuvo? Ne, aš turiu ją rasti! 

Taip negalima...
Ir gatvėje nebuvo jos matyti. Tada svar

stė, kur butų galėjus Valentina užeiki, ir bemaž 
nusigandęs leidosi į

i šnerėdama

tikrai maniau 
padariau.
gi viską žinau.

— Nepyksti?
— Mano pyktis!
Ir jis abejingai gūžtelėjo pečiais.
Ji neramiai sujudėjo krėsle ir ilgai žiurėjo 

į Antaną. Jis suprato, kad tokiu savo užsikirti
mu ją stumia nuo savęs. Drauge pyko ir kalti- j 
no save, bet buvo jame tiek apkartimo, kad ta 
kalba savaime tarėsi.

— Tu man atleisk, — kartojo ^Valentina, — 
aš nenoriu, kad tu manęs nekęstum ir smerk
tum.

— Taip, kadaise man daug džiaugsmo esi 
davusi, — sakė jis. — Ir nežinau kur tas džiau
gsmas dingo. Tu sugriovei mane...

— Antanai!
— Ir vis dar nelyja, — urnai prabilo jis.
— Tu mane varai.
Ir Valentina pakilo.
— Ne, fralit ilsėtis. Bet matote — pas ma- 

iš tikrųjų nieko nėra. Tik keturios sienos!
Maža nauda iš tokių kaip aš.

— Jėzau!... Bent pasigailėtum ’ir savęs ir 
manęs.

— O, aš jau tiek gailėjausi, kad daugiau 
negaliu.

— Sudie, Antanai, — ištarė ji.
Ji laikė įsikibusi į durų rankeną.
— Iš tikrųjų, geriau butų parėjus 

lietų.
Jis pats išsigando šitų pašiepiančių ir žiau

rių žodžių. Valentina nuleido galvą, du plaukų 
žiupsniai krito jai ant smilkinių. Ji pastūmėjo 
duris — išsyk jos neatsidarė. Tada stuktelėjo 
keliu jinai, kaip daro maži vaikai, neskubėdama 
vėrė jas ir iš lėto dingo priemenėje.

Antanas laukė ir klausėsi: jis norėjo 
girsti žingsnius už durų, susimąsčiusius 
žingsnius asloje, 
skaudžiai smogė ją paskutiniais žodžiais, 
ji šiandie 
dabar čia! 
vieta — ji neturės kur prisiglausti, ši lepi mer
gaitė. Jis norėjo bėgti prie durų ir šauktis 
ją, bet nedrįso — jam rodėsi, lyg jinai stovėtų 
priemenėj, ar jo tikėdamasi, ar bijodama eiti į 
audrą. Vėjas buvo aptilęs, medžiai griaudė ir 
ošė, ir sutemos'rinkos į kambarį. Jis vis stovė
jo prie lango, jĮiž kurio rymojo juodas eglės še-

iš- 
už durų, susimąsčiusius jos 
Nūn jis aiškiai regėjo, kaip 

Kiek 
iškentė! Ir namie, ir atlaiduos, ir 

Jis i gi buvo jai paskutinė pasilsio

j ieškoti.
___ . okšdama, šilu viršūnėmis*«veikinai> 1 '
&

SU KUO
Bet, su kuo 

jei tautinėje srovėje nėra kris
talizacijos taškų, pajiegas vie
ningam darbui suburti? Kas 
daryti? čia ryški tautinės 
srovės narių* pareiga. Centri
nės organizacijos nariais ne
gausios: TMD, pajamos siekia 
du šimtu dolarių per metą; 
Sandaroje nėra nei tūkstančio 
duokles reguliariai mokančių 
narių; Tautininkų Sąjunga tik 
Brooklyne šimtu narių žydi; 
SLA. Centro Valdyboje iš sep
tynių tik trys yra tautinės Krė
vės žmonės. Tačiau, organi
zacijų . gausumas nariais, ridrs 
svarbus, tik viena skatiko pu
sė.

Tautinė srovė visados, at
minkime, grupuodavosi ir apie 
savo laikraščius bei vadus.

Bendrą kūną sudaryti (kaip 
Katalikų Federacija) musų or
ganizacijas prikalbinti nepa
vyko. Nepritarta ir vietinių-'’”''— 
Tautinių Tarybų kūrimui ko
lonijose, nors Lietuvių Draugi
jų Taryba Baltimorėje ir Vei
kiantis Komitetas, Newark, N. 
J., pirštu prikišamai rodo tojdų 
organizacijų praktiškumą ir 
reikalą musų kolonijose. Idė
ja pasinaudojo tik Kanadoš 
Lietuviai. r

Tuo budu, pasiliko paskuti
nis kelias: spaudoje ir veikė
juose rasti asmenų galinčių21!!1 
tinkančių Amerikos, Lietuvių 
tautinės srovės mintį ir pajie- 
gą atstovauti.

Sakysime, nutarkime paskir
ti Dr.‘ M. J. Viniką, Adv. A. O-
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žaibai varstė dangų: vieni jų
kiti krito žemyn lyg sulaužytos linijos ir sau
sai, trankiai terškėjo, nepalikdami jokio aido. 
Juos lydėjo dideli, geltoni liepsnų liežuviai, pa
lengva raižydami debbsis ir dundėdami galin
gai ritinosi vis tolyn ir tolyn, kol paskutiniu 
nusigriaudėjimu nurimdavo kažkur pačiam že
mės krašte, už girių, už vandenų.

Ištiko vėjas. Visas miestelis ruko nuo dul
kių. Telefono vielos švilpė ir verkė.

Antanas skubėjo. Pirmi lašai, stambus ir 
šalti, captelėjo į smėlį, išgręždami juodas sky
les.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM 
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

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

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Reikalaukit “Dirvoje”

uvo issisakojęTTyoncių ir redaktorių K. S. Kar
pių tautinės srovės vardu veik
ti. Manau, tuoj prasidėtų nau
dingas pajiegų suburinio dar
bas, taip reikalingas pasiruošti 
businčiai po šio karo taikos 
konferencijai. ' Dr. M. J. Vini- 
kas buvo tautinės srovės atsto
vas Veikiančiam Komitete Wa
shingtone 1918 metais; ji 
timas sandariečiams ir di 
organizacijos sekretorius, 
vokątas 
jaunimą 
garbės 
prityręs 
Račiūnas Chicagoj ėjusios Lie
tuvos tautinės grupės atstovas..- 
Dr. Vencius veikia Brooklyn© 
tautininkuose ir gyveno Lietu
voje, pažindamas visus veikė
jus. K. S. Karpius yra, taip 
sakant, “dean” tautinės spau
dos, nes seniausias (tarnybos 
metais) redaktorius.

Toks skyrimo būdas ne nau
jas. Su vienas kitam priešin
gais reikalavimais susidūrus 
Taikos Konferencija Paryžiu
je, 1918 metais, paskyrė “ke
turis Dičkius” (Wilsona, Cle
menceau, Lloyd George ir Or
lando) viską išlyginti. Budas 
vartota ir Tautų Sąjungoje. 
Lenkams Lietuvą Steigiamojo 
Seimo metu puolant, Seimas 
paskyrė kelių atstovų “seimą” 
tautai ir valstybei vadovauti.

šių asmenų įgaliavimas gali 
tokiu budu vykti: Amerikos 
Lietuvis, Dirva, Lietuva, San
dara, Vienybė ir Margutis pa
reiškia savo pritarimą (ar ne) ; 
2) Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos, Tautinės Sandaros ir Tau
tininkų Sąjungos centrų valdy
bos pareiškia savo pritarimą 
(ar ne) ; suinteresuotų narių 
dėka, draugijos ir kuopos ko
lonijose daugumos narių balsa
vimu pareiškia savo pritarimą 
(ar ne).'

Tokiu budu, per mėnesį lai
ko galėsime susilaukti teigia
mo vaisiaus darbe, kurį pasau
liniai įvykiai Amerikos Lietu
viams ant pečių krauja. Mes 
to darbo galime ir nedirbti, 
bet taip daryti, manau, nei 
vienas sąmoningas Lietuvis 
nenorės! Vyt. Sirvydas
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Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių,Tgalit turė
ti prie savęs Tdseniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje” \
Cleveland/ Ohio
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• NAUJŲ namų statyba Cle
velande brangi del to kad sta
tybos darbininkai suima didelę 
dalį visų namo kaštų sau, aukš
tomis algomis. Pastaru laiku 
išskaičiuota kad statybos darbi
ninkams tenka 40 nuošimtis vi
sų namo pastatymui reikalingų 
pinigų. Jeigu namas vertas 
$5,000, darbininkams už darbą 
reikia išmokėti $2,000, kiti lie
ka už visą medegą, reikmenis, 
žemę, ir kontraktoriaus pelnas.

Ar jūsų giminės ir draugai 
visi jau susipažino su Dirva? 
Pasakykit: tik $2 metams.

GEROS ANGLIES
šaukit 

»

GArfield 29211

Komer Wood & Coal
1409 E. 92nd Street

Co.

Vaistinės Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

Sausio 23 d., atsibuvo meti
nis Lietuvių 'Draugijų Salės 
Bendrovės šėrininkų susirinki
mas. Susirinkimą atidarė ben
drovės pirmininkas Chester G. 
Zuris. Susirinkimo vedėju iš
rinktas P. P. Muliolis, pagelbi- 
ninku A, Padegimas.

Valdyba išdavė raportus, iš 
kurių paaiškėjo kad salės rei
kalai eina pusėtinai gerai, nes 
be įvairių pataisymų ir pageri
nimų dar atmokėta dikčiai sko
los, ir dabar salės morgečius 
tėra $5,600. Už kelių trumpų 
metų ir ta suma bus atmokėta.

Po apkalbėjimų is įvairių 
raportų, atėjo eilė paskelbti iš
rinkimą direktorių 1941 me
tams. Direktoriais liko šie: 
C. G. Zuris, Vincas Kazlauskas, 
Juozas Skinkis, Vincas Senkus, 
Vladas židžiunas, Juozas Sau- 
kevičius, Andrius Skarnulis, 
Povilas Skarnulis, S. Mazans- 
kas.

Lietuvių salės stipriausias 
palaikytojas yra Lietuvių Pi
liečių Klubas, kurio nariais tu
rėtų tapti visi salės bendrovės 
šėrininkai ir kiti Lietuviai ku
riems rupi išlaikymas šios Lie
tuviams reikalingos įstaigos.

Daugelio prenumerata baigiasi su pabaiga metų — jei
gu jūsų prenumerata už Dirvų baigėsi, pasistengkit tuoj 
atnaujinti, kad Dirva nebūtų jums sulaikyta. — Dirvą 
atsinaujinti lengva — įdėkit į laišką $2.00 (arpa $1.00 
už pusę metų) ir su pilnu antrašu pasiuskit Dirvos Ad
ministracijai. Atlikit tą dabar, tuojau, ir numesit sau 
nuo galvos rūpestį visam metui.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

$10,000 SKIRIAMA PUBLIKAI DALYVAU
JANČIAI 1941 METU MAISTO IR NAMŲ 

RUOŠOS PARODOJE

Clevelande įvyko didžiausios kon
vencijos ir ekspozicijos kokios tik 
šioje šalyje esti, tačiau 1941 metų 
FOOD AND HOME SHOW,’ kuris 
rengiama Miesto Auditorijoje, Kovo 
6 iki 14, išskyrus sekmadienį, bus 
didžiausias įvykis miesto istorijoje. 
Bėgyje tos parodos per aštuonias 
dienas lankančiai parodą publikai 
bus išdalinta pinigais ir daiktas net 
$10,000 dovanų. Bus surengta įvai
rus kontestai kuriuose bus duoda
ma $1,000 pinigais ir maisto čekiais 
laimėtojams. Pirma dovana bus 
$500; antra, $200; trečia, $100 pi
nigais. Kiti dešimts laimėtojų gaus 
po $10 vertės maisto pirkimui ku
ponų, kurie geri visose krautuvė
se. Prie to dar kiti 20 laimėtojų 
gaus po $5.00 vertės maisto kupo
nų.

Prie to, bėgyje visos parodos die
nų bus išdalinta dar $9,000 vertės 
prekėmis, kiekvienų popietį ir va
karais. Bus galima gauti 1941 mo
delių elektriški pečiai, refrigerato- 
riai, virtuvės kabinetai, vacuum va
lytojai ir daug visokių kitokių pa
dargų.

Moterims laike šios parodos bus 
visokių pamokinančių patraukimų 
ir taip pat kontestų už dovanas.

Moterims už geriausius kepimus 
ir valgių gaminimus paskirta ge
ros dovanos.

Pereitą metą Maisto ir Namų 
Parodą aplankė rekordinė minia iš 
180,000.

Ir šymet bus viešos vestuvės, 
laike parodos, kurioms parinkta lai
minga pora gaus $100 pinigais ir 
visokiomis kitomis dovanomis gy
venimo pradžiai.

The ice-covered rescue trawler, North Star, pictured upon arrival 
at the Boston fish pier after bringing to shore five rescued fishermen from 
the sunken schooner, Mary E. O’Hara, which went down outside Boston 
harbor, after a collision with an unknown craft. Eighteen fishermen 
lost their lives in the crash that took place just before daybreak.

KAIP SU TA GAU
TA’ ŽEME LIETU

VOJE

šiems nauja- 
Lietuvos val- 
milijonų litų 
“milžiniškos”

šis ledu apdengtas laivas, North Star, išgelbėjo penkis žu
vininkus Bostono uoste, kurių laivas, gryžtant su žuvimis iš gi
lių jurų, buvo kito laivo perkirstas pusiau pereitą savaitę, ir 
nuskendo. Su juo laivu žuvo 18 žuvininkų. Nelaimė ištiko 
prieš dienobrėškį.

KUR YRA STIPRU
ĮPĖDINIS IR I* *

Pageidau j amą; Surinkti I
i, Sudaryti Jų Atsiž

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai TDirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš-

Skautai Vyčiai Statys 
“Kaminakrėtį”

Sekmadienį, Vasario 23 d., 
Dr. Vinco Kudirkos Skautų 
Vyčių būrelis ruošiasi savo me
tiniam vakarui.

Scenoje matysite juokingą 
su gražiomis dainomis operetę 
“Kaminakrėtis ir Maluninkas”.

šiam vakarui jie vieningai 
ir įtemptai ruošiasi. Bukite 
užtikrinti kad nei vienas savo 
buvimu neapsivilsite.

Malūnininkas ir
Kaminakrėtis.

DUOKIT PROGĄ 
PĖKSTIEMS

Vieša Pagalba Ohio 
Valstijos Žmonėms

PAJIEŠKOJIMAI

is1 _ ____ ___________
mavimas ar pardavimas, paj ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

|DRY CLEANING^ 
? Senas Drapanas padarom t 
f kaip naujas, išvalom ir | 

sutaisom.
XPaimam iš namų ir pristatomi 
X gatavus atgal. ❖

I EVA PETRAITIS *
•’ 6702 Superior Ave. |
•’ Telefonas: ENdicott 0878 X

šiuomi dėkojame musų drau
gams už surengimą musų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių paminėjimo, šeštadie
nį, Sausio 25 d., Mlynko salėje. 
Pirmiausia padėka priklauso 
Višniauskams, Lučkams ir jų 
pagelbininkams už visą rūpes
tį; toliau, dėkojame P. P. Mu- 
lioliui už programo vedimą ir 
gražią kalbą, ir už nuoširdžią 
kalbą Jonui T. DeRighter. Bro
liui Viktorui Raškauskui ir 
Jurkšaitienei už dovanas, ir vi
siems dalyviams už prisidėji
mą ir gražų užsilaikymą.

Marė ir Kastantas Raškauskai.

Šių metų mirtinos nelaimės 
trafike buvo daugiau pėkstie- 
siems. Musų rekordai parodo 
kad bent trijuose atvejuose 
šiose nelaimėse, pėkstieji jau 
buvo perėję į kitą pusę gatvės 
kai ant jų užlėkė automobilis. 
Šie žmonės nebūtų buvę už
mušti jeigu tie automobilistai 
butų nors kiek buvę atsargus 
ir žiūrėję kaip važiuoja.

Motoristai privalo išmokti tą 
kad vienas iš pirmutinių rei
kalavimų (rafiko saugume yra 
atsižvelgimas ir į kitą žmogų. 
Duok jam “progą ! Jus tuomi 
gelbėsit sau ir padėsit Cleve- 
landui tapti geresniu ir sau
gesniu miestu gyventi.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Ciutelė 
savininkai.

K. STONIS

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
- * . i •

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave. s

•MIESTO Taryba ruošiasi 
visais budais 
teikti apsaugą 
btuvėms nuo 
šnipų, kuriose
gynimo reikmenys.

būti pasirengus 
Cleveland© dir- 
sabotažnikų ir 

išdirbama šalies

DARŽELIO SĄJUNGOS 
REIKALAI

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis susirinkimas 
įvyko Sausio 27 d., Lietuvių sa
lėje. Po raportų ir įvairių pra
nešimų, išrinkta 1941 metams 
valdyba iš sekančių: Pirminin
ku J. Brazauskas, padėjėjais 
Jarus ir Česnulis; užrašų sekr. 
Jurgis K. Venslovas, finansų 
sekr. Marė Mišeikienė, iždinin
kė Adelaide Miliauskaitė; iž
do globėjais: O. Mihelichienė, 
J. Salasevičienė, P. P. Mulio
lis. 
gos

Prie to išrinkta reikalin- 
komisijos.

KAIP TAPTI AME 
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior avė. 

Cleveland, Ohio.

•CLEVELANDE per 1940 
metus valstijos bedarbės atly
ginimo išmokėta $4,502,032 to
kiems darbininkams kurie bu
vo laikinai nustoję darbo ir 
todėl turėjo teisę prie bedar
bės atlyginimo.

Keliolika darbininkų, jų tar
pe ir keli Lietuviai, gavo nu
bausti už bandymą pasinaudo
ti šia pašalpa neteisėtai.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savu.

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

LON and DON
6510 Superior Ave.

Atdara nuo 7 ryto iki 11:30 vak.

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

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland
Phone HEnd. 6832

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

Ohio valstijoje pereitą metą 
iš valstijos ir federalės val
džios iždų išmokėta milžiniška 
$147,852,929 suma WPA al
goms, senatvės pensijoms, tie
sioginei pašalpai, išlaikymui 
vaikų ir aklų. Tą sumą pada
linus ant visų Ohio valstijoje 
esančių gyventojų, išeina 
$21.50 nuo kiekvieno vyro, 
teries ir vaiko.

WPA viešuose darbuose 
bo vidutiniai po 120,700 darbi
ninkų kas mėnesį.

DARBO komisaras Lietuvoje 
paskelbė įsakymą, pagal kurį į 
pramonės įmones ir dirbtuves 
gali būti priimami mokiniai 
kuriam nors amatui išmokti 
net nuo 14 metų amžiaus.

NacionaJizavus visą Lietu
vos žemę ir išdalinus nuomon 
stambius ukius, apie 70,000 
šeimų buvo apdalinta sklype
liai po 6—8 ha. 
kuriams sovietų 
džia paskyrė 20 
įsikurti. Tokios
sumos ištenka po nepilnai tris 
šimtelius išsistatyti sau ūkį. . .

Dabar paskelbta kad tie pi
nigai dalinami pirmiausia to
kiems kurie sutinka eiti į gru
pinį gyvenimą arba kolhozus, 
ir paskolas galės gauti tik su 
aukštų komunistų vadų reko
mendacijomis.

Gyvenamam trobesiui staty
ti žada duoti paskolų iki 2,500 
litų, o jei statys iš nedegamos 
medegos tai gali būti pridėta 
dar 1,400 litų. Gyvuliams pir
kti gali būti duodama iki 550 
litų, ir dar keli šimteliai ki
tiems ūkio reikalams. Turint 
mintyje kad Lietuvoje viskas 
yra keliariopai pabrangę, šių 
“gausių” paskolų užteks gal 
paršeliui nusipirkti.

Už paskolas imama 3 Va %, 
atskaitomų išanksto. Išsimo
kėti laikas nuskirtas 7 metai.

Kokiu budu nuomon žemę 
gavęs 6 hektarų ūkininkėlis 
galės išsimokėti namus iš ke
turių nuoš. paskolos per 7 me
tus, palieka bolševikų gudra- 

I galvių paslaptis.

po 
mo-

dir-

•KANADOJE, paa^aT&s gy
ventojų surašąs parodo turint 
12,000,000 gyventojų. 1931 
metais buvo 10,376,788.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių 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.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Brooklyne, 
Yorke. Jo 
Nikodemas

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke pajieškomi as
menys :

Antanavičius, Jonas (Anta- 
nawisch), gyvenęs 
Bostone arba New 
jieško brolio sūnūs 
Antanavičius.

Rudaitienė, Antanina, arba 
jos vaikai, ■ Vincas, Benjaminas 
ir Juozas Rudaičiai.

Skinkys, Vincas, kadaise gy
venęs Chicagoje.

Šių pajieškomųjų giminės 
yra pabėgę nuo bolševikų tero
ro okupuotoje Lietuvoje ir rei
kalingi skubios pagalbos.

Jieškomieji arba apie juos 
žinantieji rašykite:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

41 West 82nd Street
' New York, N. Y.

• VOKIETIJOJE jau daro
ma bandymai dirbti popierą iš 
kukuruzų stiebų.

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

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

LITHUANIAN 153

VISOKIA APDRAUDA
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

į Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
- ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 Ę 
FmiHinmHiiimiiiimiiiiimiimiimmimiiiiiiiimiimiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiĘ
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| MANHATTAN SABE | 
I SPALVUOTŲ MARŠKINIŲ ir PAŽAMAS
į (Tarp jų ir marškiniai be kalnierių) j

1 SAUSIO 16 iki SAUSIO 25 1

Marškiniai 
13% iki 18Mieros

$2.00 dabar $1.65
2.50
3.50

dabar 
dabar

1.85
2.65

Pažarnas
Mieros 

$2.00 
2.50 
3.50

dabar $1.65 
dabar 
dabar

1.85
2.65

Išpardavimas KAYNEE Marškinių
'Vaikams ir visokių amžių jaunimui

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

MENS’ WEAR =
i 6205 ST. CLAIR AVENUE |
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Finansine Apyskaita
3 1 -ma Metine Apyskaita

LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
PASKOLOS DRAUGIJOS

Stovio Gruodžio 31, 1940:

Lskuiiniu laiku Amerikos 

ftuvių tarpe atletai-sporti- 
ikai mažėja, ypač ristikai, 
toliai' ir kumštininkai.

sėhfešni atgyveno savo laiką; | 
kHė dar šiėk-tfek vėikia;

i jau jie nilšiUdo nė tik mu- 
' tarpe, bet ir svetirtitati- 
0s. Tas parodo kad reikia 

* JŲ; jaunesniu atletų kurie
į ’ Lietuvių Vardą svetim- 

tbipe, kaip iki šiol kėli 
įsnl dfletai pagadino savo 
fes vardą pldčibje višudiiie- 

Fir spaudoje, savo didėliais 
ttmaiš iškildami.

Ohligikusia tą atlikti Atitartas 
Oandrotas, imtikas.‘ stipruolis, 
įr Jack' Sharkey, kumštininkas. 
Kiti iriUsų tautiečiai sportiniii- 
^kai irgi atliko sąvti dalį tie tik 
Amerikoje bet ir kitose šalyse.

>t jų dienos jau pasibaigė.
titanas Kapdrotas pritaria 
nįai padaryti kontestą iš 
m- ^Lietuvių atletų Ameri- 

ir išsijojus visus galėsim 
vieną geriausią kuris bus 

įas Antano Kandroto įpė- 
/Teisėjai to kontesto tu- 

b pats Kandrotas,- Jack 
Įey ir kiti atsižymėję šve
ičiu tarpe. musų atletai, 
ktiflhoje Lietuvių koloni- 
pra jaurių sportininkų-at- 
turie prašomi patys atsi- 
arba kas kitas prisiųsti 

retus ir antrašus, taip pat 
tje sporto srityje, jie da-

ar. dalyvauja. ■.,
» 30 metų atgal, kada 
Įas žinojo kas yra Lie- 
Kandrotas dryso vadin- 

etuviu. Amerikonų tarpe 
ūdoje aiškiai Ijuvo pažy- 
<'‘Lithuanian Lion”.. Jis 
|(UŽ čampionatą ristynių 
fiL kilnojime.

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .............................
Pirmo Mortgage Paskolos ..................................
Antri Mortgages (penki po $1.00 kiekvienas) 
Nejudamo Turto Parduota sulyg Kontraktų 
Turimas Nejudamas Turtas .............................
Federal Home Loan Bank Stock ....................
Bankinis Namas (nuvertintas) .........................
Kitokis Turtas .............................................................

VISAS TURTAS

91,409.48
668,929.11

5.00
47,653.17

120,960.14
7,500.00

24,565.00
7,392.40

$968,414.30

ATSAKOMYBĖ
Pastovios Kapitalo Akcijos ..........................................
Rezervo Fondas ...............................................................
Nepadalintų Pelnų Fondas ..........................................
Taupymo Depozitai ...........................................................
Sueinantis Pelnas iš parduoto nejudamo turto.. 
Nebaigtos Paskolos ........................................................
Pinigai iš Federal Home Loan Bank ......................
Skolininkų Įnešimai del Taksų ................................
Dividendai šėrininkams .................................................
Kitokia atsakomybė ........................................................

VISA ATSAKOMYBĖ ...

$ 65,011.85
71,550.00

682,714.61
1,837.40

19,873.64
74,552.50
3,858.94/
2,298.50

432.60

. .$968,414.30

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Narys Federal Home Loan Bank

6712 Superior Avenue Cleveland, Ohio

IIIIUHIIIMIIIIH

; 809 Society for Savings Bldg.
į Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

; Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
« tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
! įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
; Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
■ mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
? kites į mane telefonu arba asmeniškai.

Įiiiiiiiiiimiiimnimiiiiimmiiiimiiimiimiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiii'j

= Nikodemas A. Wilkelis I
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius |

; IR BALSAMUOTOJAS ’ |

= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

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

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

L, paprastai konteste laimi 
^nežinomas ir iš to greitai 

sėja . turėdamas progą 
t. savo gabumus.
“tininkai ir skaitytojai
Įkraščio prašomi praneš-

( ns ką jus manot apie tą 
ą koritestą ir ar yra jis 
įgas Amerikos Lietu-

f I Prašau rašyti į: J. Ja- 

110 So. First st., Brook- 
L Y.

’LUMBING
| SUPPLIES

ARBWARE PAINT
K Electrical Supplies 
Bp. ’ - Glass 
I' Household Goods

he Stoneman Co.
1.7110 Superior Ave.

Eland, Ohio He. .175'

Skubėkit įsigyti

NAMŲ 1
f-> T1L

bs ■ S.-

.7 ■'1

, Trumpi, aiškus 
kasdieninių; ir si 
kokie žmogų pali

; skaudėjimo iki ( 
Visos ligos kny

■ 1 alfabetiškai, letig

Iki dar jų tur 
mui Į' kitą rhi

Reikalą
v 6820 Superior Aa

Didelis, gausia 
gražiai sutyarky 
sapną. Kiekvie: 
namuose. ?

Kaina su

į Reika
6820 Superior Ai 

. i i
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ŠVEICARIJOJE STEIGIAMA LIETUVOSNaujas Britų Karlams
BIČIULIŲ DRAUGIJA

LAIŠKAS IŠ visą

LIETUVOS

lis.a speed

sei
tai

AKRON, OHO

aita

eikinar

aru

ose

$968,414.30 jen

šie-

$968,414.30

Skubėkit įsigyti šią naudingą Įmygą

ŠI APYSAKA APIMA ĮVYKIUS
UžOhio

4740-W

IUS

:ott 2343

TA GAU 
IE LIETU-

MUS 
reikia. 
Tuxedo

Kau- 
kaip

NEPRIKLAUSOMYBĖS IV
NĖJIMAS VASARIO 15

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Duok žmogui šviesą 
atras sau kelią — 
Dirva

AN
.TION

se, kreipki- 
>atarnavimą

PATYS SAVE
SUMUŠA

Sav.
Street

eolas pirmo 
ta. Kreip-

— jis pat’ 
kas platina 

tas platina apšvietą.

bąlta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai

Naujas 35,000 tonų 
ro laivas, baigiamas

91,409.48 
668,929.11 

5.00 
47,653.17 

120,960.14 
7,500.00 

24,565.00 
7,392.40

trobesiui staty- 
•askolų iki 2,500 
/■s iš nedegamos 
ali būti pridėta 

Gyvuliams pir- 
uodama iki 550 
»li šimteliai ki- 
kalams. Turint 
Jetuvoje viskas 

pabrangę, šių 
)lų užteks gal 
irkti.

imama 3%%, 
nksto. Išsimo- 
kirtas 7 metai.
nuomon žemę 

irų ūkininkėlis 
i namus iš ke- 
<olos per 7 me- 
olševikų gudra

us visą Lietu- 
šdalinus nuomon 
is, apie 70,000 
apdalinta sklype- 
i. šiems nauja- 
;ų Lietuvos val- 
20 milijonų litų 
os “milžiniškos” 
po nepilnai tris 

atyti sau ūkį... 
Ibta kad tie pi- 

pirmiausia te
tinka eiti j gru- 

arba kolhozus, 
lės gauti tik su 
stų vadų ręjco-

KUR YRA STIPRUOLIO KANDROTO 
ĮPĖDINIS IR KAS JIS BUS?

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

DRESS SUIT
RENTAL CO

Ig. Jasiunas, gydosi 
Linkėtina greitai pa-

9292

$ 65,011.85 
71,550.00 
46,284.26 

682,714.61 
1,837.40 

19,873.64 
74,552.50 

3,858.94/ 
2,298.50 

432.60

; Teka” 
$1.00. :
IIIIIIIIIIIIIIIIIU

Reikalaukit “Dirvoj e”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

laujamą: Surinkti Musų Atletus į Krūvą 
Sudaryti Jų Atsižymėjimo Kontestą

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

apie tai tenusivokė”.
Nors tas laikraštis sako “dar 

.ir dabar nedaug kas tepasikei
tė”, bet tuo pat metu iš oku
puotos Lietuvos kasdien Stali
nui siunčiami šimtai telegramų 
kuriuose “Lietuvos gyventojai 
reiškia ugningą padėką už lai
mingo socialistinio gyvenimo 
Įvedimą.”

Kas pajiegs suprasti 
šią Lietuvos bolševikėlių 
vojimo makalynę?

Sir Hugh Dowding, right, Britain’s 
“air ambassador” to the U. S., is 
shown the fine points of a new high
speed Martin bomber by J. T. Hart- 
son, executive of the Glenn Martin 
company. Sir Hugh is making a 
survey of our aircraft factories.

prisipažinimas yra 
langeliu atžvilgių, 

eisime tylomis pro 
"socializmą”, k 
vykdo Lietuvoje 
savo 
kiniai Į “liaudies seimą”, ku
rio atstovai nubalsavo prisi
jungimą prie so v. Rusijos, bu
vo skelbiama jog 99 nuoš. gy
ventojų balsavę ir išreiškę va
lią įsijungti j “galingą socia
lizmo šalį”, o dabar pasirodo 
kad “daugumas musų seniau 
ar’ a visai nieko apie tai neži
nojo arba tik labai miglotai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIM.

elis į

ims. 
ėmė 
Mes 
atėjus bus gerai, dabar pasiro
do kad labai blogai. Kas nori 
kokią drapaną nusipirkti tai 
turi eit po kelias dienas pakol 
gauna pirmenybės ženklą, ta
da tik gali pirkti, jeigu gauna.

“Kalbos eina kad reiks duo
ti į valdžią po keturis centne
rius grudų, o kas negalės duo
ti iš to visai atims ūkį. Tai 
matot kokios pas mus naujie
nos.”

Paimam vis

daugybės serga
Tąsi, reikalauja 

augotųsi.
s Akrone, didžiulės 
pradėjo dirbti gana 

?t su viršlaikiu, 
uždirba gerai.

I Paskutiniu laiku Amerikos 
[Lietuvių tarpe atletai-sporti- 
ihirikai mažėja, ypač rištikai-, 
drutiloliai ir kumštininkai.
Į Sėtiesni atgyveno savo laiką, 
nėkurie dar šiek-tiek veikia; 
bet jau jie nusibodo ne tik mu
sų tarpe, bet ir svetimtaii- 

įeiftiris. Tas parodo kad rėikia 
mittijų, jaunesnių atletų kuHe 
keltų Lietuvių vardą sVetirti- 
tatičių tarpe, kaip iki šiol keli 
seiiešni atletai pagarsino savo 
Įtdtitos vardą plačioje visuome
nėje ir spaudoje, savo didėliaiš 
gabumais iškildami.
Į Daugiausia tą atliko Atitartas 
iiandrotas, imtikas stipruolis, 
y Jack' Sharkey, kumštininkas. 

. ei musų tautiečiai sportiniu-

Forma! Cleanėrs Ine
Vyriškų 

VA -__ Moterišku
z rūbų

Taisymas 
JįSįS • Valymas

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass 
Household Goods

The Stoneman Co.

Nuo Redakcijos: Pasirodo 
kad rašančiųjų laiškai kaip ka
da^ praeina pro cenzorių nagus 
ir patenka Amerikon. Iš šio 
Lietuvos ūkininko patiriame 
kad iš žmonių jau atima rū
bus ir dalina neturintieips. Se
niau visi turėjo kokius nors ru
blis, kad ir prastesnius, arba 
galėdavo nusipirkti kas norėda
vo, o dabar, po mėnesių “ro
jiško” valdymo, visi lieka ly
giai pliki, nes atima iš turin
čiųjų ir duoda negaunantiems 
nusipirkti.

Taip tai smarkiai vykdoma 
bolševikiška “lygybė” Lietuvo
je — iki pavasario visi bus ap- 
skarmalėję, o kiti ir pliki, pa
našiai kaip yra Sovietų Rusi
joje.

| ’IT’ VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
......... .................................................... ..

skaitytojai 
praneš- 
apie tą 
yra jis 

Lietu- 
: J. Ja- 
Brook-

The new 35,000-ton “super-battle- 
ship,” Duke of York, sliding down 
the ways of Clydeside yard, London, 
after being christened by Queen 
El’zabeth. The vessel will mount 
ten 14-inch guns and have 
of over 30 knots.

SURAŠINĖJA IR ATIMA Iš 
ŪKININKŲ DRAPANAS

Vienas Detroitietis prisiuntė 
sekantį laišką, gautą nuo savo 
giminiečio, iš Lietuvos, rašy
tą Spalių 13 d., 1940 m.:

“Kaslink musų gyvenimo — 
tai štai kaip' einasi prie šitos 
valdžios: jau nuo ūkininkų at
ėmė laukus, kas turėjo virš 30 
hektarų, atmatavo ir atidavė 
mažažemiams ir bežemiams. Ir 
jau neužilgo eis per ūkininkus 
žiūrėdami drabužių, audimų ir 
kailių, paliks tik po vieną eilę 
drabužių, o kitus atims ir duos 
kitiems. Ūkininką dabar nie
ku neskaito, tik vadina buržu
jų, atėmė laukus, atims ir dra
bužius, ir gyvulius, o duos ki
tiems. Tai matot kokia- Lie
tuvos valdžia, kaip elgiasi su 
ūkininkais. Iš manęs atėmė 18 
margų be jokio atlyginimo.

“Eina žinios kad ir javus at- 
Tuos laukus kuriuos at- 
turėjom apsėt rugiais, 

manėm kad tai valdžiai

tur? --.Į.y.yjvigą. .L’•; 
jifrie, paprastai konteste laimi' 

i višai nežinomas ir iš to greitai 
;pragarsėja turėdamas progą 
parodyt savo gabumus.

L, Sportininkai
[šio laikraščio prašomi 
iti mums ką jus manot 
'.siulotną kontestą ir ar 
įreikalingas Amerikos 
’ viams. Prašau rašyti į 
; kubs, 110 So. First st., 
lyn, N. Y.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. ;

> ; t - V Ą

Kaina su prisiuntimu $1.00.

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Susirgo 
namuose, 
sveikti.

Akrone 
fluenza. 
sveikieji labiau

Dirbtuvė 
ir mažos, 
smarkiai, 
Darbininkai

Darbus gauna visi jaunuoliai 
kurie tik netingi dirbti. Liko 
tik tokie kurie nori be darbo 
valkiotis ir iš tėvų uždarbio 
misti, jiems ant sprando sėdė
dami. Dirbtuvės dažnai nepri
ima senesnio amžiaus vyrų į 
nckuriuos darbus.

A. Bukolienė, P. Stalioraitis 
ir Bartininkus lankėsi Cleve- 
lande, p. Bukolienė aplankė S. 
Jonilus.

Akrono komitetas rengia Va
sario 16-tos paminėjimą, kvie
čia kalbėti laikraštininkus, bet 
nežinia kodėl nedavė plakatus 
spausdinti Lietuviškai spaustu
vei. Svetimtaučiai kažin* kaip 
ir nuspausdino: pav., sako, pra
kalbos atsibus “ant Bavarian 
svetaines”, ir kaip žmonės ga
lės užlipti ant svetainės?....

Kalnas.

ar
as

Old Arcade 
į antrą aukštą.
(2) Cleveland

SCHWANE, Mgs.

Trumpi, 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.

praeitį ir susiža- 
tauta. Jo dėme- 
skambi Lietuvių 
jis visu jaunuo-

J. Bindokas ir Suirai
1194 East 79th

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dervos Redakcijai, 

Administracijai’ ar Agentūrai 
kokius paklausiri'ųs, visada įdė
kit už 3c pašto ‘ženklelį atsa
kymui. Tas būtiną.

didysis 
statyti 

ir Anglų karalienės Elzbietos 
“pakrikštytas”, Londone. Lai
vas turės desėtką 14-colių ka- 
nuolių ir greitį 30 mazgų į va
landą.

KAM PIRKTI - 
IŠSINUOMOKIT PAS 
tiktai tai dienai kada 

Nuomojam: Full Dress.
Cutaway Vyriškus Siutus
235 The

Elecatorius
MA. 5856

GEO

Pasirodo, Liaudis apie tą 
Stalino ‘Saulę’ Nieko 

Neišmano
Kauno komunistinis laikraš

tis Tarybų Lietuva nusiskun
džia kad okupuotoje Lietuvoje 
esą žmonių kurie saką jog “ką 
Sovietų Rusija yra padarius 
per 23 metus, mes, suprask, 
Lietuviai, jau esąme padarę 
per 4 mėnesius”.

Tame pat straipsnyje sako
ma kad “mes turime reikalą su 
socializmu dar tiktai kelintas 
iiiėnuo. Daugumas musų se
niau arba visai nieko apie tai 
nežinojo arba tik labai miglo
tai tenusivokė (aš manau, do
vanokite, — pastebi laikrašti
ninkas, — kad dar ir dabar 
nedaug kas tepasikeitė)”.

šis oficiozo Tarybų Lietuvos 
vertingas 

Mes pra- 
frazę apie 
bolševikai 

Bet juk kai 
laiku buvo rengiami rin-

BUVŲ LIETUVOJE ŠVEI
CARAI PRIJAŲČIA JAI

Šveicarijoje einama prie įkū
nijimo minties suburti visus 
Lietuvos ir Lietuvių tautos 
prietelius į “Lietuvos Bičiulių 
Draugiją”. Šveicarijoje yra ne
mažas buris Šveicariečių kurie 
ilgai gyveno nepriklausomoje 
Lietuvoje, iš kur turėjo išva
žiuoti atėjus maskolių okupan
tams. Tarp jų paminėtini šie: 
Prof. Regalis, žinomas botani
kos mokslininkas, Kauno bota
nikos sodo steigėjas ir direk
torius; Prof. Studerus, dėstęs 
Vokiečių kalbą Vytauto Did. 
Universitete Kaune ir parašęs 
kelis Vokiečių kalbos vadovė
lius. Šveicarijoje taip pat gy
vena žinomas Lietuvių kalbos 
žinovas Prof. M. Niedermann, 
Neuchatel universiteto profe
sorius. Taip pat tenka pami
nėti E. Thomen, buvusį Tarp
tautinio Darbo Biuro vertėją, 
kuris moka ir Lietuvių kalbą. 
Tai nuostabus kalbininkas, ga
lįs versti iš daugiau kaip 39 
kalbų, bet Lietuvių kalbą jis 
yra ypatingai pamilęs.

Ypatingą vietą Lietuvos bi
čiulių tarpe užima Simonų 
mos nariai. Friedrichas Simo
nas yra Lietuvos Generalinis 
Konsulas Šveicarijoje, su rezi
dencija Zuriche, o jo vykesnis 
brolis Albertas Simonas yra 
Costa Rikos konsulas. Simonų 
šeimos turi šu Lietuva ryšių 
dar nuo 1929 metų, kada da
bar jau miręs Wilhehnas Simo
nas buvo paskirtas Lietuvos 
garbės Generaliniu Konsulu.

Minint Lietuvos bičiulius 
Šveicarijoje, tenka dar pažy
mėti jauną ir erttližiastingą 
Lietuvių tautos draugh, 18 me
tų jaunuolį W. P. Kuskę, gy
venantį Winterthure. Lanky
damas vidurinę mokyklą ir pa- 

ręs kai kurių žinių hpie Lie- 
uva ir

‘ f ‘ į ' I
tos žinioje-buvo neteisingos, W.j 
J. Kugke, dar 15 metų amžiaus j 
teturėdamas, pradėjo domėtis ' 
Lietuvos ištiri ja. Beskaityda
mas jam prieinamus veikalus, 
jaunuolis patyrė dįjįjĮigą Lie
tuvių tautos 
vėjo Lietuvių 
sį patraukė 
kalta, kurios 
lišku užsidegimu ėmė pats mo
kytis. Vėliau suėjęs į santi- 
kius su Lietuvos Generaliniu 
Konsulu Zuriche, šis jaunas 
Lietuvių bičiulis dar labiau pa
žino' musų tautą. Jis pasiry
žęs vykti į Neuchatel pas Prof. 
M. Niedermanną ir ten labiau 
įsigilinti į musų tėvų kalbos 
paslaptis.

Visus Šveicarijoje gyvenan
čius Lietuvius giliai sujaudino 
kad tas jaunuolis, patyręs apie 
Lietuvos valstybės okupaciją 
ir sužinojęs apie Lietuvių bė
gimą nuo bolševikų teroro, pa
sisiūlė pasidalinti net savo lo
va su kuriuo nors Lietuvių pa
bėgėliu.

Dar įdomu pastebėti kad W. 
P. Kuske yra nustatęs jog jo 
protėviai yra turėję ūkį Vokie
tijoje, kaip sykis netoli tos vie
tos kur žuvo Lietuvių tautos 
didvyriai Darius ir Girėnas.

Užlaikom geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neatsakančio. 

Musų mėsa šviežiausia.
Geras patarnavimas. (4)

8710 Superior Avc.
GArfield 4G23

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

Naudoti Plumbing ir 
HEATING REIKMENYS 

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

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1972 E. 55TH ST. -EN. 3213

r'merikoje bet ir kitose šalyse. 
Set jų dienos jau pasibaigė.
\ Antanas Kandrotas pritaria 
jin'čiai padaryti kontestą iš 
fiiinų Lietuvių atletų Ameri- 
’hįe, ir išsijojus visus galėsim 
I^ti vieną geriausią kuris bus 
dainas Antano Kandroto įpė- 
ia?4, .Teisėjai to kontesto tu- 
MP&ti pats Kandrotas, Jack 
: ^‘'fcey ir kiti atsižymėję sve- 
s (Bičių tarpe . musų atletai.
’ n n fr:' •'c jskviertoje Lietuvių koloni- 
I / yra jaunų sportininkų-at- 
Tų kurie prašomi patys atsi
liepti arba kas kitas prisiųsti 
& vardus ir antrašus, taip pat 
į'kioje sporto srityje- jie da- 
I avo ar dalyvauja.
ilpie 30 metų atgal, kada 
šiai kas žinojo kas yra Lie- 
''lai, Kandrotas dryso vadin
ėj Lietuviu Amerikonų tarpe 
lĮspaudoje aiškiai buvo pažy- 
Ktnas “Lithuanian Lion”. Jis 

ttgėsi .už čampionatą ristynių 
ji svorių kilnojime.

Peniuos Akrono Lietuviškos 
organizacijos rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės 23 metų pa-f 
minėjimą šeštadienio vakare, 
Vasario 15, žinomoje Bavarian 
salėje,» 546 Grand st. Prakal
bų pradžia 7:30 vakare. Salė 
atdara 6 vai.

žymiausiu kalbėtoju bus tas 
pats ką kalbės Člevelande, Jo
nas Jasinskas, Lietuvos konsv 
lato narys Chicagoje, nesen J 
atvykęs iš Lietuvos. Prie jpl 
kalbės nekurie kiti.

Komitetas.

7110 Superior Ave.
Cleveland, Ohio He. 1759

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

Britų “oro ambasadorius” 
atvykęs Amerikon, apžiūrinėja 
naujus Amerikoje dirbamus 
greituosius bombanešius, kr 
riu Anglija nori gauti savo ka
rui prieš Vokiečius.

KOMUNISTŲ partijos 
ne- organas Tiesa praneša 
vyko derliaus (surinkimas 
mergės ir Utenos apskrityse. 
Laikraštis atvirai pripažysta 
kad daugiausia netvarkos pa
sireiškė naujai įsteigtuose val
stybiniuose ūkiuose - sovhozuo- 
se. Jų administratoriai nemo- 
bėję darbininkams tiek kiek ap
linkiniai valstiečiai, todėl dar- \ 
bininkai ėję pas tuos kurie * 
daugiau mokėdavo, šis komu
nistų spaudos prisipažinimas • 
parodo kad darbininkai yra iš
naudojami komunistų ukiudse, 
kur darbininkams nemoka nor- 
malis atlyginifnas. O bolševi
kai tiek daug prišneka apįe 
“išvadavimą” nuo “kapitalistų 
ir dvarininku”.

miiiiimiiiimiiiiigHgiinnHnHmii’miiiiHiEimiiiiiiiiiiimiim^mimiiiimiEiiiiimiiimiinDinmiimiiimiiiiimiiimiiiiii':

JAU VISAS GREITAI PRADĖS EITI C^RVOJE

! Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje;
= Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; Kau-
= ne, Lietuvių tvirtovėje, kuria valdė Kęstučio sūnūs Vaidotas;
1 • apima išgriovirną Kauno pilies, Vytauto Pyisieką, kovas su 
Ę . kryžiuočiais per kelioliką to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
| Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius
i Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų.
7HiiiĮiiHHi»H!i»iiiiįįimiiiiiimmiiiimiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiinmiimii8miiiiHiiii8iiini»niiinnrtiiiiuinH|^»»nHl.

1 Skani Lietuviška Duona I

G'R E IjT A S 
PATARNAVIMAS 

} darbą 
iš jūsų narn i ir pri- 
statom gata 'ą atgal.

Telefonpokit 
HEnderso > 3050

Apžiūri Lėktuvus
$ 'T51;.’ :,
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tybos 
dalį vi 
tomis 
išskaič 
ninkan 
sų nai 
pinigų 
$5,000 
reikia 
ka už 
žemę,

APSIVEDĖ ADOMAS 
SU JIEVA

MIRIMAI
LITHUANIAN LITERARY SILVER HAIR

Ar j 
visi
Pas

jipms geriausios lai-

pirmadienį, šv. Phi- 
bažnyčioje apsivedė

JONAS JUŠKA
Jonas Juška, 56 metų, nuo 

1092 E. 67 St., mirė Sausio 27, 
pašarvotas Della Jakubs laido
tuvių namuose. Palaidotas 30 
d. Sausio, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko žmona, 
Jonas, Petras, 
dukterys, M. 
Anelė.

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jaku
bauskienė.

APIE VAIZBOS BU
TO SURINKTAS 

AUKAS
TRENDS

Continued From a Previous Issue

I

By Ona Pucetaitė

Nepritaria Gelbejimui
Anglijai

GE

Ron!

Iš

60

SmuiK 
kaip tai

Plačiai žinoma Clevelandietė, 
Jieva Petraitienė, ir Adomas 
Noreika, iš Detroito, kilęs iš 
Srcanton, Pa., apsivedė pirma
dienį, Sausio 27 d. Šliubą da
vė Kun. Vilkutaitis, Šv. Jur
gio parapijos klebonas.

Noreikai gyvens Clevelande. 
Linkėtina 
mės.

Taipgi 
lomenos
Juozas Muliolis, žinomo biznie
riaus ir veikėjo Muliolio sūnūs, 
su Florence Krockers.

Po vestuvių Juozas išvyko į 
Floridą, kur stoja Suv. Valsti
jų kariškon tarnybon. Jauno
ji iškeliavo tūlam laikui su 
juo, vėliau gryš gyventi Cle
velande, iki vyras atsitarnaus. 
Juozas Muliolis yra 2-ras Lei
tenantas.

Jaunai porelei linkėtina vi
sokių laimių.

Jonas ir Juzė Aleknai Sausio 
27 d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakutves.

KALBĖTOJAS BUS IŠ 
CHICAGOS

mavimas / 
kojiniai, 
ma patalp

50c
trif

Pridi 
gi

,šr" 'r*

Vasario 16-tos dienos šventė 
artėja. Ji bus iškilmingai ap
vaikščiota sekmadienį, Vasa
rio 16, LIETUVIŲ SALĖJE, su 
įvairiu programų.

Kalbėtojas bus Jonas Jasin- 
skas, nesenai atvykęs iš Lie
tuvos, dabar esantis Lietuvos 
Konsulato Chicagoje nariu. Be 
jo kalbės P. J. žuris ir kiti.

Skautai Vyčiai atliks patrio
tinį vaizdelį su dainomis ir tt.

Kiekvieno Lietuvio pareiga 

metų nepriklausomybės paskel
bimo sukakties paminėjime.

Po programo bus balius; šo
kiams gros Albertas Nemanis 
ir jo orkestras.

Įžanga į šį vakarą papigin
ta, tik 25c. ,

Ona, trys sunai, 
Antanas, ir dvi 
Čeraukienė, ir

MAGD. GARKAUSKIENĖ
Magdalena Garkauskienė, 46 

m., po tėvais Gedraitytė, nuo 
1409 E. 65 St., mirė Sausio 28. 
Laidojama Vasario 1 d.

Velionė paėjo iš Skriaudžių, 
Suvalkijos. Amerikon atvyko 
1922 m. Liko duktė, Adelina, 
ir brolis, Aleksandras Gedrai
tis,

Pašarvota N. A. Wilkelio lai
dotuvių namuose. Pamaldos 
Vas. 1 d. Šv. Jurgio bažnyčioj.

DOMINIKAS ŠVEDAS
Dominikas Švedas, 58 metų, 

nuo 7303 Hecker avė., mirė 25 
d. Sausio. Palaidotas 29 d.

Liko žmona, Marcelė, ir vai
kai: Margaret Matt, Josephine 
Richmond, Donaldas, ir brolis 
Juozas,
vena sesuo,

Pamaldos 
bažnyčioje, 
tarnavę N.

Paėjo iš

Edwardsville, Pa., gy- 
Rožė Vitkauskienė, 
atsibuvo Šv. Jurgio 

Laidotuvėse pasi- 
A. Wilkelis.
Navikų k., Ptmsko

p., Suvalkijos. Amerikon atvy
ko 1898 m.

apie 
yra 

siūlo 
dau-

Apie tai 
per mokyk-

motorma- 
nutarė rei-

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

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

PO. 1188__________ GL. 9600

D

R

v
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Nepasiseke Apgauti
Komunistų valdomas komi

tetas “Svetimtaučių Apsaugai” 
Amerikoje ruošia Clevelande 
konferenciją, į kurią sumanė 
įtraukti žymius Clevelando pi
liečius ir ateivių laikraštinin
kus. Pagaliau išėjo aikštėn to 
komiteto spalva, ir visi Ame
rikonai atsisakė būti konferen
cijos rėmėjais ir joje dalyvau
ti-. . >

Dirvos redaktorius šitaip at
sakė tiems organizatoriams:

“Geri ateiviai visada buvo 
ir yra apsaugoj ami Amerikos 
valdžios ir jiems saugoti jokie 
komitetai nereikalingi. Jeigu 
reikalinga kokia apsauga tai 
kad Amerikos' valdžia apsau
gotų ateivius nuo tokių komi
tetų.”

MOTIEJUS VOSILIUS
Motiejus Vosilius, 49 metų, 

nuo 1013 E. 72 st., mirė Sausio 
24, palaidotas Sausio 28, su 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje. Laidotuvėse pasitarna
vo laidotuvių dirdktorius N. A. 
Wilkelis.

Liko žmona, Ona Gecevičie- 
nė, ir duktė Lillian.

JUOZAS MARKEVIČIUS
Juozas Markevičius, 58 metų, 

nevedęs, nuo 2255 Hamilton av., 
mirė Sausio 4 d., nuo susižeidi- 
mo puolant nuo laiptų. Palai
dotas Sausio 8 d.

Iš Lietuvos paėjo Bunikių k. 
Kaimelio p., Suvalkijos. Ame
rikoje išgyveno apie 38 metus.

Clevelande liko broliai Jo
nas ir Kazys ir kiti giminės. 
Lietuvoje dar tebėra gyva jų 
motina.

Sk

• GATVEKARIŲ kompan i j a 
neprieina prie jokios sutarties 
su miesto valdyba del gatveka- 
rių operavimo. Pagaliau pri
eita išvados kad miestas turi 
pirkti tuojau Cleveland Rail
way gatvekarius ir busus ir 
imti operuoti kaipo miesto nuo
savybę. Kompanija nepriima 
miesto valdybos išdirbtą sutar
ties planą. ... .

•STREIKAI Clevelande pra
deda plisti labiau, ir gali atsi
liepti į šalies gynimo pasiruo
šimo darbus. Federalė valdžia

, atsiuntė savo laikytdją.
•NUSIŽUDĖ. Nuo Superior 

tilto nušoko ir nusižudė tūlas 
MacLean, 58 m. amžiaus, bu
vęs Federal Life Insurance Co. 
agentas.

•WHITE Motor Co. Cleve
lande turi virš 35 milijonų do- 
larių vertės užsakymų iš karo 
departmentb padarymui įvai
rių .. motorinių: vežimų. Kom
panija didins savo dirbtuves,

• BIEDNŲ tėvų vaikai ku
rie lanko mokyklą, galės gau
ti dantų priežiūrą miesto įs
teigiamoje klinikoje, 
vaikai gaus patirti 
las.
’ oGATVEKARIŲ 
nai ir konduktoriai 
kalauti daugiau mokesties už 
darbą, bendroje sumoje 
$1,500,000 metuose. Jų 
apie 3000. Kompanija 
jiems tik po 2c į valandą 
giau.

• RAŠTINĖSE Clevelando iš- 
dirbystėse ir įstaigose jau pra
deda pritrukti sekretorių tinka
mų patarnautų didžiųjų biznių 
ir dirbtuvių vedėjams.

REIKALINGA MERGAITĖ 
AR SENYVA MOTERIS 

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

Spalių 6 d. 1940 m. Cleve- 
lando Lietuvių Vaizbos Butas 
surengė prakalbas Dr. Račkui 
ir Dr. Vileišiui. Tą vakarą vi
suomenė suaukavo $76.75. Už
mokėjus už salę, ir kalbėtojų 
keliones ir jiems už sugaištą 
laiką, kaipo tik ką iš Lietuvos 
atvykusioms, gryno pelno liko 
$18.46. Tie pinigai guli Lietu
vių Vaizbos Buto kasoje, vieton 
pasiųsti Lietuvos pabėgėliams 
šelpti, kaip Visuomenė tam tik
slui aukavo.

Apie tas aukas advokatėlis 
Elzė savo mizemoj gazietėlėj 
štai kaip nukalba:

“Veltui K. S. Karpiau.... 
purvini kitus asmenis, kurie 
nesutinka Smetoniškų išrūgų 
šelpti su biznierių pinigais...”

Anot to advokatėlio, tos au
kos jau liko biznierių (Vaizbos 
Buto) pinigai, ir niekam nega
lima reikalauti tų pinigų siųsti 
šelpimui Lietuvos pabėgėlių.

Tokia tai yra praktika advo
katėlio Elzės: surinkai žmonių 
pinigus ir pasilaikyk savo ki- 
šeniuje....

Kada Vaizbos Butas nutarė 
tas prakalbas rengti, pereitą 
rudenį, jau tada Vaizbos Buto 
nariai Dirviečiai pakėlė suma
nymą kad likusias aukas siųsti 
per Lietuvos Pasiuntinybę, nes 
Vaizbos Butas susideda-iš mai
šytų nuomonių biznierių, todėl 
skiriant į kurios nors srovės 
fondą gali kilti ginčų.

Po tų prakalbų, Vaizbos Bu
tas susirinkimą laikė tik šių 
metų Sausio 12 d., nes buvo su
sirgęs sekretorius.

tautininkai nariai vėl pakėlė 
tų aukų klausimą ir siūlė kuo- 
-greičiausia aukas pasiųsti Lie
tuvos Atstovybei, nes negražu 
prieš visuomenę, kuri aukojo 
nukentėjusiems šelpti, o pini
gai vis dar laikomi Clevelande.

Bet pažiūrėkit kas atsitiko: 
advokatėlis Elzė turbut nujau
tė kad šiame susirinkime bus 
kalbama apie aukų išsiuntimą, 
tai jis į Vaizbos Buto mitingą 
atsiuntė savo drukorių Povi
lą Šukį, kuris apsiašarojęs ėmė 
rėkti kad šių pinigų negalima 
pabėgėliams siųsti, “jie po Bėr
imą vaikšto baltom pirštinai
tėm apsimovę, persivalgę ir vis
ko pilni” ir daugiau nesąmonių 
prišnekėjo. Šukį palaikė ir jo 
gazietos finansuotojas, ir jokiu 
budu nebuvo galima nutarti kad 
tos aukos butų išsiųstos tam 
tikslui kuriam visuomenė auka
vo. Parėjęs namon, tas druko- 
rius išpasakojo visą “istoriją” 
advokatėliui Elzei, ir jis patyręs 
kad aukos paliko Vaizbos Buto 
ižde, iš džiaugsmo paskelbia 
tas aukas jau “biznierių pini
gais”.

Blogiau dar tas kas už aukų 
palikimą rėkė tie kurie tose 
prakalbose nebuvo ir nei cen
to neaukavo....

Del poros žmonių negražios 
politikos, Vaizbos Butas gauna 
visuomenėje juodą dėmę.

Šis paaiškinimas skelbiama del 
to kad visuomenėje plinta vi
sokios kalbos apie tas aukas, 
ir del to kad ta mizema gazie- 
tėlė nori primesti tas aukas 
biznieriams, kurios jiems jo
kiu budu nepriguli.

Vaizbos Butas butų pasida
ręs sau garbę jeigu butų nepa
klausęs tų skymerių ir butų 
dar iš savo iždo pridėjęs desėt- 
ką-kitą dolarių, nesųnnigu t'”’’ 
ir pasiuntęs Lietuvos nuk^...<_ 
jusiems šelpti.

Mizernos gazietėlės drukoriai 
gal tikisi tas aukas pagauti į 
savo fondą, kurį sutvėrė neva 
Lietuvos reikalams....

Toliau, advokatėliui Elzei 
galima tiek pridėti-: Lietuvos 
visi žmonės buvo piemenimis 
ir išaugo į dorus žmones, pra-
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1937 she produced “Švent- 
novel which described the 

Lithuania’s nuns and also 
Moreover, mention must 

of other new novelists. P. 
has written a social novel, 

Daubiškės

the novel within the

STORY
Čiurlionienė, dramaturgist, 

taken to
year; 
narė 
lives of 
priests, 
be made 
Orintaitė
“Paslėpta žaizda”, and 
inteligentai”; Buivydaitė has writ
ten “Atversti lapai", a novel on the 
life of the teacher; another is Nelė 
Mazalaitė, who was, formerly, a 
short-story writer; Karolė Požerai
tė; K. Inčiura, the neo-romantic, 
half-realist, and half short story 
writer; K. Jankauskas, author of 
“Jaunyste . prie traukinio”, a novel 
written in impressionistic style; 
Teofilis Tilvytis, satirist, humorist, 
author of “Kelionė 
a novel taken from 
governmental clerks; 
distinguished himself 
the cultivated style
composition of his novel 
(the title represents the 
the town wherein all the 
the story takes place); and, with
many others, Jonas Šukys, author 
of “Komunistas”, a novel dealing 
with the bolshevist deluge of 1919. 

The Lithuanian novel, having been 
established on a firmly realistic, 
true-te-life base, developes along 
with Lithuanian life. . . seeking to 
influence it, to give this life a new 
momentum, a new liveliness . . . 
to awaken a desire in the Lithuan
ians for a rebirth of culture to re
store, reform, beautify, and develop 
the growing Lithuanian culture.

Vaičiūnas developed new characters; 
he sought the best road to follow 
and, finding it, he portrayed it on 
the stage. His latest plays, “Nau
jieji žmonės”, “Sulaužytoji priesai
ka”, and “Aukso gromata”, study 
the results of land reforms, the 
disappearance of Polish noblemen 
and the corresponding rise of the 
new Lithuanian landowners, and the 
Vilnius problem viewed in the light 
of the near future. He portrayed 
the revolutionary episode of 1863 
in his “Aukso gromata” and it por
trayed and showed the dramatist’s 
liveliness, his perpetual freshness, 
and his striving toward improve
ment in his creative ability . . . 
even though constant creation often 
dries up these qualities. Vaičiūnas 
follows along with the times; he 
will be ma>ved as a playwright 
duccd by life and a playwright 
has

couple silvery streaks 
air,

Oh,
you don’t care... 
just when that 
came ?

noticed a 
in your

And I noticed that 
sweet mother, 

silvery streak

noticed father kisses your curls 
just the same —

Mother, is he playing a game?-
Darling, darling what will 

to your sweet name?

Šimonis kissed me tonight, 
is that fair?

If he marries- me won’t he
When I get that silvery streak in 

my blonde hair?

Grandpa loved grandma when she 
got silvery hair,

Daddy to me is more than fair— 
Šimonis loves you not the color 

of your hair.

I

happen

mother

care,

MANAGING ED1T0R-K. S.

Entered as Second-Class mat 
ber Cth, 1915, at the Clevelan 

under the Act of March.

Published every Friday in C'

Ohio Lithuanian Publis.
6820 Superior Ave. Cl«'

IR DARBININKŲ ŽINIOS

aplink stalą”', 
the lives of

Ivošiškis, who 
in 1937 with 
and graceful 

“Spudai” 
name of 
action of

Dramatic Literature
Only a scanty number of tradi

tions has been handed down to the 
newer Lithuanian dramatic litera
ture by the older dramaturgy. Ke
turakis’ “Amerika Pirtyje”. Žemkal
nis’ “Blinda”, Petliukas’ “Velnias ne 
Boba” and a few other plays made

country and village stages but when 
Lithuanian plays were needed for 
the Lithuanian National Theatre, 
there was nothing to choose from.

Petras Vaičiūnas must be men
tioned first of all. From its very 
beginnings, Vaičiūnas associated him
self intiMa^ely with the growing 
Lithuanian Nątional Theatre; even
tually he became acquainted with 
dramatic technique and with the 
stage itself and he began to write 
plays. Though his early works, 
“Pražydo nuvytusios gėlės” for in
stance, were weak from the point 
of view of technique, his later work 
was more adapted tę the theatrical 
stage. However, Vaičiūnas still per
sisted in constructed individual and 
single scenes replete with beautiful 
dialogue and allowing the whole of 
the play, its unity, to become very 
weakly artificial.

Vaičiūnas based his plays on 
ality. Without discrimination, 
took contemporary scenes from
good or bad, and adapted them to 
the

re- 
he 

life

stage. “Tuščios pastangos”, 
“Patriotai”, “Sudrumsta ramybė” 
and “Nuodėmingas angelas” . . . 
all of these lash the evils which 
have arisen, in the Lithuanian inde
pendent state, they lash careerism, 
political parties, hypocrisy, and two- 
faced morals. Dark colors are seen 
everywhere in the plays of Vaičiū
nas. The sun seldom shines . . . 
but when it does shine, it bursts 
forth in brilliant rays. The bard 
of the sun cannot manage without 
symbolism in poetry and so it was 
in drama; however, the symbolism 
employed by Vaičiūnas is easily sti
fled by the realism of the life he 
portrays.

Vaičiūnas 
a positive 
years. He
contrary reformer, attacking all that 
is old and ratten, and upholding 
everything thiąt is new and stately.

created a positive type, 
life, in the past few 
assumed the role of a

kilnius vadus. Bet bėda su to
kiais kurkė išsivystė į nedorė
lius ir -žmonių išnaudotojus. 
Kasdien tfis naujų ir naujų api- 
pasakojiiAų apie Elzės darbe
lius iš amonių išgirstama.

’ Žinantis.

made his contributions to 
(To be Continued)

pro- 
who 
life.

By GEO. C. VENSLOVAS

Col. Charles A. Lindbergh, as he 
testified before the house foreign af
fairs committee on the lease-lend 
bill. He suggested a “negotiated 
peace” in Europe.

Two Lithuanians in 
Charity Opera

Smetana’s Colorful Opera, “The 
Bartered Bride” ' was presented at 
the Public Music Hall on Monday, 
January 27th. It was not a pub
licity stunt by anyone or for any
one, but a opera conducted and par
ticipated in by charitable people, 
the proceeds of which was donated 
to the 1941 Infantile Paralysis Fund.

Two of our local and talented 
singers were in the chorus, they, 
were Miss Stella Malonis and Mr. 
Joseph Bendler. It was a well at
tended and very profitable affair, 
so three cheers for these two and 
all the others who aided those who 
are “down and out” by contribut
ing their time and talent to such 
a worthy cause.

LAST REMINDER
Just a few words, as a last min

ute reminder that tomorrow, Sat
urday, February 1st is the date of 
the Lithuanian Womens’ Club an
nual dinner dance. This year it is 
being held at the Euclid Ballroom 
of the Hotel Statler. Music as 
previously mentioned will be fur
nished by Jon Beljon’s Orchestra.

The dinner is to be one of those 
bowing waiter types, all of them 
overburdened with platters of the 
best, and best prepared food. It’s 
one of those affairs that you and 
I only attend “once in a while”, 
not because we can’t afford them, 
but mostly because we don’t have 
an occasion to participate in them. 
For the luscious dinner and the 
evening of dancing the bill of ad
mittance is only $2.00 per person.

Vacations in Florida
Everyone has their own way of 

living life. Some like to educate 
and go on educating themselves, 
others prefer their hand at a bit 
of gambling, still others live just 
a routine life of earning and con
servative spending. Be that as it 
may we learn that Frankie “Lucas 
believes in vacationing once-in-a- 
while. 
position, and the draft 
along any month, so he and his 
boy friend are vacationing in good 
‘ole Florida. Frankie informs us 
that it’s a good way to get away 
from washing one’s face every day, 
just lie out in the burning hot sun
shine and ’no one knows the dif.

in 
Frank has rather a good 

may be

JOHN G. POL TER
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

'Poultry for all occasions:
CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 

Lietuviams paranki vieta — užkviečiame visus.

CorSuperior and E. 43 St. ENd. 5025

Liths Smother
St. Josephs

55 TO 13
The small St. Joseph team was 

no match for the Lithuanians and 
the Liths had a merry time of it, 
running up the highest score of 
the year in winning this game. 
Elmer Mažeika had a field day 
putting in 11 field goals and getting 
one point on a foul shot for a total 
cf 23 points.

Last week we started a new poli
cy on the team practice nite — 
from 6:45 until 7:15 the gym is 
turned over to the boys who will 
be the Lith team in the future. A 
few boys turned out on the first 
nite and we hope to 
next week.

Lakūnas Lindbergh kalba 
Atstovų Rūmų užsienių reika- 
1 ųkomitete prieš Amerikos tei
kimą pagalbos Anglijai. Jisai 
sako kad Anglija turėtų baig
ti karą su Vokiečiais susitari
mu.

PARSIDUODA RADIO
Naudotas, didelis, gerame 

stovyje, groja rekordus ir ra
dio, už $20. Kreipkitės tuoj.
Telefonas: iVanhoe 3826-W.
“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

Visu smarkumu
see many more

AUTOMOBILIŲ gamy 
pasiekė visų laikų aukščia 
sj laipsnį, kai vieną sav; 
tę Sausio mėnesį pagami 
ta net 124,025 automobili 
ir trakai.

Suv. Vaišijų valdiško 
įstaigose civilinės tarnyb 
komisijos žinioje esanč 
tarnautojų skaičius pert 
tą'Lapkričio mėnesį pasi 
kė 1,111,530 asmenų, ki( 
niekad dar vienu laiku n 
-ra buvę.

Box score of 
LITHUANIANS 
Miller J., 
Mažeika, i 
Bardzaitis, 
Miller P., 
Paskevicia 
Dubix, G.

Total

F.
, C.

G.

ST. JOSEPH’S
Osolik, F
Krauey, F
Znidar, C.

Osolin, G.
Osolin, G.
Totai

C.
R.

last week’s game—
G
2
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Musų Didžiausias

VYRU - VAIKU

Išpardavimas!

Pasirašo sutartį. Atlai 
tic City, N. J. — Didžiosii 
stiklo išdirbystės, kurion 
dirba apie 15,000 darbini] 
kų, pasirašė su unija si 
tartį, tuomi išvengiant t 
je industrijoje streiko. Da 
bininkai reikalavo daugis 
mokesties ir apmokėtų at< 
stogu.

Celebrate Anniversai v
With just a small group of good 

friends but amongst a very large 
group of fond memories Mr. and 
Mrs. John Alekna, of the 86th St. 
locale celebrated their 28th Wedding 
Anniversary on January 27, 1941. 
Two grand people, with an equally 
fine daughter whom they named, 
Florence, who probably added much 
to the contentment of those past 
28 years. Here’s hoping that you 
may add many, many more to that 
splend record, John and Josephine.

Pastaba Skalyto jams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne- , 
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DIRVA 
Cleveland, Ohio

VYRŲ SANFORIZED
GERI MARŠKINIAI

Du už $1.75
VYRŲ ŽIEMINIAI
ŠILTI APATINIAI

Union Suits. 2 už
VYRŲ OXFORD
DARBINĖS KELINĖS

Prekinių vagonų naud 
jimas ant geležinkelių pi 
siekė aukščiausio laipsni 
iš pastaru 10 mėty: perei 
tą šavaitę’Yaūiiuta Tf&jlŽ 
vagonai prekių pervežimui 
Tai yra 120,293 vagona 
daugiau negu naudota tž 
pat savaitę 1939 m. ir 60, 
565 daugiau negu 1940 m

$1.75

Mobile, Ala. — CIO. lai
vų statybos darbininkų li
nija nutarė baigti streiką 
ir gryžo dirbti.

VYRŲ SEMI-DRESS 
žfPONAI, gražių spalvų 

ir bryžiuotų ąudinių

8
4

6

Kolei dar jų turim
VYRŲ OVERKOTAI m
VYRŲ SIUTAI į.
dviem kelinėms
VAIKŲ SIUTAI 1
dviem kelinėm

šimtai kitų speialių 
kurių nepraleiskit.

sutaupyti daug

nupiginimu 
Tai proga 
pinigų 1

Eagle Stams su pirkiniais.
Štampų knygeles priimam.

7010 Superior Ave
Atdara vakarais.

1
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Lanu 'ms užtraukti Blindų (Shades)

&HAIXES

PUOŠTI= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.
^"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimi m ibiu imi imi i m nu i nūn linui imi imi iiiiiiiiiiim

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue __ • , ENd. 1763

11 užmušta. New Ha
ven, Conn. - Kaldru dirb
tuvėje ištiko gaisras, ku
riame 11 darbiniųkų sude
gė, kiti sužeista.

Dirbs lėktuvus. Detroit, 
Mich. - Henry Ford skel
bia kad jis gali tuoj išsta
tyti dideles dirbtuves ku
rios galės pagaminti bom- 
banešius lėktuvus ten pat 
nuo pradžios iki galo, pa
našiu budu kaip dirba au
tomobilius. Dabar lėktu
vai gaminami paskirose iš- 
dirbystėse po tam tikras

Dayton, 0. — Nekurtos 
trokų finuos pasirašo su 
unija sutartį ir baigia tro
kų šoferių streiką. Kitos 
dar laikosi prieš uniją. Vi
so sustreikavo apie 1,500 
šoferių ir jų pagelbinirikų.

i - - - - - - - - —
homeriška statyba šio

mis dienomis visoje šalyje 
yra penkis kartus didesnė 
negu buvo tą pat savaitę 
pernai. Pereitą savaitę in
žinierinei statybai išduota 
sutarčių už $156,174,000.

Iš tos sumos 100 milijonų 
yra federalės valdžios dar-

Turi daug užsakymų. Di
delė plieno korporacija — 
Bethlehem Steel — kuri 
užsiima laivų statyba, gale 
1940 metų turėjo užsaky
mų už $1^04,100,000. 1939 
metų gale turėjo $287,002>

Jai dirba apie 135,00S




