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DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

BRITAI LAIMI LYEI 
JOJE IR PIETUOSE

šimtai kitu speialiu nupiginimu 
kuriu nepraleiskit. Tai proga 

sutaupyti daug pinigų!
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STATYS APIE 25,000 
KARO LĖKTUVU
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Kolei dar jų turim
VYRŲ OVERKOTAI fi 
VYRŲ SIUTAI 0 
dviem kelinėms 
VAIKŲ SIUTAI 
dviem kelinėm

KINAI SMARKIAI SU
MUŠĖ JAPONUS

ItalaAskelbįa. 
mušę 
nuostoliais
.Šimas Įvyko nepasako

Išleidžia Penktadieniais CIevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

AUTOMOBILIŲ gamyba 
pasiekė visų laikų aukščiau
si laipsni, kai vieną savai
tę Sausio mėnesĮ pagamin
ta net 124,025 automobiliai 
ir trokai.

ALYTAUS 
teisėja paskirta 
ter Blochaitė.

Col. Charles A. Lindbergh, as he 
estified before the house foreign af- 
airs committee on the lease-lend 
nil. He suggested a “negotiated 
jeace” in Europe.

Musų Didžiausias >

VYRU - VAIKU

KUBOJ BUVO KILUS 
REVOLIUCIJA

KOMUNISTŲ 
tuvoje užpuola

7010 Superior Ave.
Atdara vakarais.

Inžinieriška 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-

'aikus “su'mdeliais 
bet kur atmu-

VOKIEČIAI tęsia bom
bardavimą Londono ir kitų 
Anglijos vietų.

Angių lėktuvai daro nuo
latinius užpuolimus Vokie
čių valdomų Prancūzų uo
stų skersai pertaką.

NORVEGIJOJ, kuri 
imta Vokiečių, pradeda 
ti riaušių, priešinantis 
žiu tvarkai.

“Dirvai” išsirašyti nereikli 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva’ 

lankys jus ištisą pusmetį.

ŽUVO. Tik šiomis die
nomis surastas S. V. kariš
kas bombanešis, kuris Sau
sio 16 d. dingo kalnuose 
Washington valstijoje. Su 
lėktuvu žuvo 7 vyrai, lėk
tuvui atsimušus i kaina.

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

DYKAI
Eagle Stams su pirkiniais.
Štampų knygeles priimam.

ota Laidotuvių Direktorė) 
GONIAMS PERVEŽTI.

dama naudotis nemokamai

JNERAL HOME
. . ENd. 1763

PRIEŠININKAI TIKRINA ROOSEVELT 
GALIS TAPTI DIKTATORIUM

Sutinka Teikti Pagalbą Tiesioginiai iki Poros 
Bilijonų Dolarių ir Kitaip Nesikišti

GRAIKAI ŽYGIUOJA 
PIRMYN

(26-ti Metai :: 26th Year)

RUMANIJOJE Įsakyta 
suimti ir bausti visus ku
rie buvo prisidėję prie pas
kutinių sukilimų prieš val-

SUV. VALSTIJŲ karo 
reikalų žinovai tikrina na- 
ziai gali turėti apie 36,000 
lėktuvų, kurių pusė naudo
jama dabartiniame kare.

Kiti tikrina kad Vokie
tija turi 9,000 lėktuvų veik
mėje, o visokių rūšių lėk
tuvų turi apie 40,000.

Nepritaria Gelbėjimui 
Anglijai

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 būdu kaip dirba au
tomobilius. Dabar lėktu
vai gaminami paskirose iš- 
dirbystėse po tam tikras 
dalis.

Atėnai, Vas. 5. — Grai
kų kariuomenė eina linkui 
Tepelini, kurį Italai bando 
visomis jiegomis apginti. 
Tas miestas tačiau turės 
greitai pasiduoti.

Šimtai lŲalų paskirose

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ---------
Kanadoje ir Meksikoje ---------

Pasirašo sutartį. Atlan
tic City, N. J. — Didžiosios 
stiklo išdirbystės, kurioms 
dirba apie 15,000 darbinin
kų, pasirašė su unija su
tartį, tuomi išvengiant to
je industrijoje streiko. Dar
bininkai reikalavo daugiau 
mokesties ir apmokėtų ato
stogų.

WILLKIE gryžta. Lon
donas. — Wendell L. Will- 
kie, atsilankęs Anglijoje ir 
pamatęs savo akimis padė
ti Vokiečių užpultos šalies, 
po savaitės laiko apsižval
gymų, aplankęs Anglijos 
karalių ir kitus žymius as
menis, pasitaręs su Britais 
del pagalbos, išskrido Por
tugalijon, iš kur gryžta Į 
Ameriką. Willkie taip pat 
buvo nuskridęs Airi j on pa
sitarti su De Valera.

VOKIEČIAI PULSIĄ 
ANGLIJĄ ŠĮ PA

VASARĮ

DANAI gal sutiks paves
ti savo prekinius laivus, 
kurių 38 stovi dyki Ame
rikos uostuose, Britanijai 
naudotis reikmenų gabeni- 
muisi.

SUKILIMAS. Johannes- 
burge, Pietų Afrikoje, iš
kilo muštynės tarp Britų 
kareivių ir Anglų priešų 
suagituotų žmonių. Riau
šėse dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Valdžiai pavyko 
riaušininkus numalšinti.

Turi daug užsakymų. Di
delė plieno korporacija — 
Bethlehem Steel — kuri 
užsiima laivų statyba, gale 
1940 metų turėjo užsaky
mų už $1,204,100,000. 1939 
metų gale turėjo $287,002,-

PRANCUZIJA, kuri dar 
liko Vokiečių neužimta, ne
turi ramybės. Valstybės 
vadas Petain nori laikytis 
su Vokietija padarytų pa
liaubų sutarties, bet Vokie
čiai nori versti Prancūziją 
gelbėti jiems, reikalauja 
karo laivų likusių Vidurže
mio juros uoste. Taip pat 
spiria kad Į valdžią butų 
priimtas Lavai, kuris lin
kęs pataikauti naziams.

DIRVA
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Suv. Vaišijų, valdiškose 
Įstaigose civilinės tarnybos 
komisijos žinioje esančių 
tarnautojų skaičius perei
tą 'Lapkričio mėnesį pasie
kė 1,111,530 asmenų, kiek 
niekad dar vienu laiku nė
ra buvę.

HOOVER’D komite tas, 
kuris rūpinasi šelpimu Eu
ropoje nuo karo nukentė
jusių, sako kad Belgai, ku
rie dabar gauna tik trečda
li maisto tiek kiek Vokie
čiai arba Anglai, todėl jie 
stovi prieš badą.

11 užmušta. New Ha 
ven, Conn. — Kaldrų dirb 
tuvėje ištiko gaisras, ku 
riame 11 darbininkų sude 
gė, kiti sužeista.

liaudies teismo
draugė” Es-

PARSIDUODA RADIO
Naudotas, didelis, geram 

tovyje, groja rekordus -ir ra
lio, už’ $20. Kreipkitės tuoj. 
Telefonas: iVanhoe 3826-W.

AUDROS EUROPOJE. 
Smarkios žiemos audros 
palietė Angliją, taip pat ir 
pietrytinę Europą, padary
damos daug nuostolių.

Vengrijoj Dunojaus upės 
potvinio apsemta milijonas 
akrų laukų, sugriauta 
tai namu.

VENGRIJON vis veža
ma ir vežama daugiau Vo
kiečiu kareivių. Visi gele
žinkeliai užpildyti vagonais 
su nazių kareiviais. Ven
grija neturi prieš tai ką 
sakyti, tyli ir negražiom 
akim žiuri Į neprašytus 
svečius.

Entered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, a the Cleveland Postoffice 

under the Act of March.3, 1879.

There is no let-down in Britain’s preparations to meet invasion, if, 
and when, it comes. Every hour defense works about the coast of Britain 
are being more and more strengthened. This photo, taken somewhere 
in England, shows gun crews checking and storing a new supply of am
munition for the 9.2 “watchdog” in the background.

Anglijoje dedama visos pastangos pasiruošti sutikti Vo
kiečių užpuolimą jeigu ir kada jis ateis. Kas valanda apsigyni- 
mo Pasiruošimai labiau ir labiau stiprinami, šis vaizdas paro
do didžiųjų šovinių paruošimą pakraščių gynimo kanuolėms.

VOKIEČIAI skelbia 
pastaromis dienomis 
jurų kovose prieš Anglų 
prekinius laivus, nugramz
dino 43,000 tonų laivų.

LIETUVOJE, po tūlos per
traukos, vėl išėjo mėnesinis 
žurnalas Kultūra, apie kurį 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais spietėsi vadinami pažan
gieji sluogsniai. Naujoj Kul
tūroj daugiausia ’telpa žydų 
straipsniai apie Rusiją ir so
vietus. Perskaitęs šį žurnalą 
klausi savęs, kodėl jis spaus
dinamas Lietuvių kalba: nei 
vienas Lietuvis tame žurnale 
nerašo.

P. J. Gabrys, seniau pra
garsėjęs savo darbais Lie
tuvos laisvės reikalais Eu
ropoje, prisiuntė Dirvos re
dakcijai iš Ve^ey, Šveica
rijos, rašoma mašinėle nu- 
spausdintas savo paruoštas 
'“Gabrio Žinias”. Kitame 
Dirvos numeryje duosime 
keletą ištraukų ir pastabų 
Į tas “žinias”.

Kaip žinoma, Gabrys bu
vo A. Smetonos priešinin
kas, todėl ir šiose “žiniose” 
už Lietuvos nelaimę, pate
kimą maskolių okupacijon, 
jis kaltina.... Smetoną.

spauda Lic- 
Suvalkiečius, 

kaltindami užsilikimu. Pasiro
do kad visoje Suvalkijoje nėra 
nei vieno ratelio Stalino kon
stitucijai studijuoti. Be to, 
visame Marijampolės valsčiuje 
pareina vos devyni komunisti
nių laikraščių egzemplioriai.

This soundphoto shows Alexander- 
hos Korizis, governor of the Nation
al Bank of Greece, named by King 
George II of Greece as successor to 
George Metaxas, Greek premier, 
who died suddenly. There will be 
no changes in cabinet or war policy.

Aleksandras Korizis, Graiki
jos Banko gubernatorius, tapo 
paskirtas užimti premjero vie
tą, kai staiga mirė premjeras 
Jurgis Metaxas. Kitu pamai
nų kabinete ir karo politikoje 
nebus daroma.

Išdirbyste 
idų (Shades)
ILINDS
ĖTI APSIRŪPINTI
1GUS SU

Venetian Blinds
atarnauti prieinama kaina.

OW SHADES
) St. • J. Pečiulis, SaV.

MIRĖ McADOO. Vasa
rio 1 d. Washingtone mirė 
Wm. Gibbs McAdoo, žy
mi figūra Amerikos politi
niame gyvenime. Jis buvo 
77 m. amžiaus. Laike di
džiojo karo prie Wilsono 
jis buvo Iždo sekretorius, 
ir vedė Wilsono dukterį.

The Red Cross ship, “Cold Harbor,” chartered from the United States 
Lines, takes on supplies at Baltimore, Md., for Spain and unoccupied 
France. Her destination is Cadiz, Spain. This will be the first relief 
shipment to those countries, which have requested aid. The ship will pass 
through the blockade under arrangement with the British.

Raudonojo Kryžiaus laivas ki 
nis Baltimorėje, gabenimui į Isp; 
Tai yra piręputinis šęlpįp^fu^yaZ*

Havana, Kuba. — Kelių 
dienų bėgyje čia siautė re
voliucija prieš vyriausybę. 
Prezidentas Batista paga
liau praneša sukilimą nu
malšinęs, sukilėlius suėmė, 
keturi jų vadai pabėgo i S. 
Valstijas.

VYRŲ SANFORIZED Q( 
GERI MARŠKINIAI <->*-

Du už $1.75

VYRŲ ŽIEMINIAI O( 
ŠILTI APATINLAI O t

Union Suits. 2 už $1.75

. VRŲ OXFORD 1
Da BINĖS KELINĖS 1

VYRŲ SEMI-DRESS 1
ŽIPONAI, gražiu spalvą 

ir bryžiuotą audinių

Washington, Vasario 5. 
Roosevelto siūlomą Brita
nijai gelbėjimo bilių Kon
greso a v tovai priešininkai 
atakuoja visu smarkumu, 
organizuotai rėkdami buk 
tas bilius padarysiąs Roo- 
seveltą diktatorium Nors 
biliaus rėmėjai padarė eilę 
suvaržymų ir sumažinimų 
ten kur liečia prezidento 
veikmę sąryšyje su teikimu 
Anglijai pagalbos, prieši
ninkai vis neužsileidžia.

Jie pralaimės, nes bilius 
bus priimtas šiomis dieno
mis. Tikima kad bilius bus 
nubalsuotas jau ši penkta
dieni, Vasario 7, apie 50 
balsų dauguma, tačiau už- 
sispyrusieji laikosi savo ir 
sako Roosevelt bus lygus 
Hitleriui jei tas bilius bus 
priimtas.

Republikonų nariai už
sienio reikalų komisijoje 
sutinka duoti Anglijai po
rą bilijonų dolarių tiesiogi
nės pagalbos, bet priešina
si nuomavimo-skolinimo bi-

ANGLI.IA skelbia savo 
nuostolius šiame kare se
kančiai: karo laivyne išvi
so žuvo 3,419; 2,665 sužeis
ta, 5,699 dingę be žinioš; 
79 mirė nuo ligų ir 114 pa
teko nelaisvėn.

Nuo karo pradžios Britai 
neteko savo lėktuvų 848, 
o Vokiečiai ir Italai 3,068.

Washington. — S. V. Ka
ro Departmento ekspertai 
pranešė Kongresui kad jų 
manymu nėra reikalo sta
tydinti 50,000 lėktuvų, už
teks 25,000 lėktuvų, kurių 
bus galima padaryti po 
2200 per mėnesĮ.

r. .‘maisto ir kitas reikme- 
n \ neužimtą Prancūziją. 

eikmaiX^s ; tas šalis, kurios

Dayton, O. — Nekurios 
trokų firmos pasirašo su 
unija sutartį ir baigia tro
kų šoferių streiką. Kitos 
dar laikosi prieš uniją. Vi
so sustreikavo apie 1,500 
šoferių ir jų pagelbininkų.

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WE' "J)-,'

Published every Friday in C7 '
Ohio Lithuanian Publis.. ^Oo]^0^

G820 Superior Ave. Cleveland, .

JAPONIJOS vadai 
pakartotinai skelbia 
Japonija nenumato karo su 
Suv. Valstijomis. Taipgi, 
sako pagerėjo Japonijos 
santikiai su Rusija.

KAUNE buvo sušauktas že
mės ūkio darbininkų profesinės 
sąjungos (dabar ir piemenys

yoi e ?ųri L jjriklaijsvti. Ų 
piemenų 1 profesijos ’ sąjungas) 
vadų suvažiavimas. Komunis
tų partijos^žemės ūkio dalies 
vedėjas K. Didžiulis nusiskun
dė baisia betvarke naujai įs
teigtuose sovhozuose (komuni
stiniuose baudžiavų dvaruose). 
Draugas Didžiulis nurodė kur 
valstybiniuose ūkiuose gyvuliai 
laikomi purve, ūkio mašinos 
paliktos rudyti lauke. Tai ir 
tvarka ir komunistų gabumai, 
kad visur Įvesta Rusijos be
tvarkės sistema.

AVE. - CLEVELAND, 0:

Kanton, Vas. 4. — Kinai 
turėjo nepaprastą pergalę 
ant Japonų, pirmame dide
liame 1941 metų mūšyje 
Honan provincijoje, pada
rydami Japonams 
vyrų nuostolių.

VILNIAUS bolševiku 
roras perdavė teismui 
Zbožmlyn savininkus, kurie iš
ėmę iš savo įmonės 82,000 litų. 
Jiems grasia kalėjimas nuo 5 
iki 10 metų. Bendrai, okupuo
toje Lietuvoje kas ką turi tai 
persekiojamas, ir kas iš savo- 
turto išsimokėjo sau algas nu
baudžiamas kalėjimu.

Jai dirba apie 135,009 
darbininkų.

LAUKŲ darbininkai nusi
skundžia kad jiems skiriamas 
atlyginimas 6 rub. 80 kap. die
nai su šeima yra permažas ir 
iš jo pragyventi negalima. Ta
čiau komisarai praneša kad 
atlyginimas perdaug didinti 
esą pavojinga. Bet sako, sov
hozuose busią netrukus Įvesta 
garsus sovietų darbas nuo štu- 
kų. Daugiau dirbdami, darbi
ninkai galėsią daugiau ir už
dirbti. Galim Įsivaizduoti kaip 
atrodys sovhozų dvarai vėliau, 
kai darbininkai dirbs nuo štu- 
kų, kur dabar gyvuliai stovi 
purve, o mašinos rudyja lau-

Washington. — Gen. G. 
C. Marshall sako kad sulyg 
jo surinktų žinių, Vokiečiai 
ruošiasi pulti Angliją pa
vasari su apie 36,000 lėktu
vų ir kitokiais nelauktais 
pabūklais. Jis tikrina, jei 
Amerika duotų Britanijai 
visokią galimą pagalbą da
bar, Anglija dar turi pro
gą karą laimėti.

Kairo, Egiptas, Vas. 5.— 
Britų kariuomenės Lybijo- 
je pasekmingai veikia prieš 
Italus. Italai traukiasi po 
apie 30 mylių kasdien.

Pereitą savaitę Anglai 
užėmė Italų tvirtoves Der
lia ir Barentu.

Dabar žygiuoja link ki
tos tvirtovės, Bengasi.

Anglų lėktuvai darė už
puolimus Italų uosto Tri
poli, kuris yra Lybijos žy
miausias miestas.

Britai taip pat nugali' 
Italus Rytų Afrikoje, Eri- 
tejoj, Etiopijoj ir kitur.

KAINOS Lietuvoje dabar 
pabrango tiek kad, pavei^dan, 
darbininkas, kuriems moka į 
dieną 6—7 rublius, turi mokė
ti už batų padų pamušimą 28 
rublius, o kulnų pamušimas lt 
rublių. Moteriški 
14 rublių, o kulnys 
Vienas kiaušinis 
Lietuvoje kaštuoja 
Tos kasdieninės reikmenys su 
daro maždaug vaizdą kokį “ro 
jų” bolševikai sukurė 
voje.

Prekinių vagonų naudo
jimas ant geležinkelių pa
siekė aukščiausio laipsnio 
iš pastarų 10 metų: perei
tą savaitę' naudota 710,752 
vagonai prekių pervežimui. 
Tai yra 120,293 vagonai 
daugiau negu naudota tą 
pat savaitę 1939 m. ir 60,- 
565 daugiau negu 1940 m.

Lakūnas Lindbergh kalba 
atstovų Rūmų užsienių reikt 
ųkomitete prieš Amerikos ta

lma pagalbos Anglijai. Jisai 
ako kad Anglija turėtų baig- 
i karą su Vokiečiais susitari-

Brazilijoje šiomis dieno
mis apsivedė 1)96 metų se
nis, Donato Jqse Santana 
Gavo pačiulę 4 Ik m. amž.

PUOŠTI

life:



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH Gedgaudas Rašo Dirvai

kančio turinio:
Nežinau kada pasieks jus šis

Ar 
visi

Pa;

Dirvos redakcija gavo laiš-

tybos 
dalį v 
tomis 
išskai 
ninka 
sų na 
pinigi 
$5,00į 
reikia 
ka ui 
žemę,

VASARIO 16 MINĖS 
VIENINGAI

MOTERŲ BANKETAS, šv. 
Vincento parapijos moterų klu
bas kas metais surengia vieną 
puikią vakarienę savo narėms 
ir jų vyrams, visai dykai su 
valgiais ir gėrimais, ir šokiais.

DIRVA GAVO KETURIS ŽYMIUS BENDRADARBIUS 
Vienas Jų, Naujausias, Tarnauja Prancūzijos Legione, Afrikoje

nų Afrikoje

C. I. O. Piketai prie Dirbtuvės Chicagos Streike

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

^uomaviĮ
mavimas a-
kojimaŲ
ma pata

50
tri

Pridi
gi

su
Pala

T

Sausio 19 d. išrinktas Ko- ( 
mitetas Lietuvai Gelbėti iš 20 1 
žymiausių Pittsburgh© Lietu
vių draugijų atstovų, susitarė 
s« L. R. K. Federacijos komi
tetu ir tokiu budu Lietuvos 
Nepriklausomybės 23 metų su
kakties minėjimą Vasario 16 
dieną rengia išvien.

Prakalbos su' atitinkamu pro
gramų įvyks sekmadienį, Va
sario 16, nuo 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečių Salėje, 1725 
Jane street, G. G.

Į jfrlš abiejų komitetų padaryta 
vienas sekančiai: pirmininku— 

; f*. Dargis, sekretorium J. Pa
leckis, iždininkai P. Pivaronas 
; ir J. Grebliunas. Spaudos fv 
frežoliucijų komisija: Kun. Jur

gutis, Kun. Misius, Kun. Vasi- 
•■liauskas, J. Virbickas, S. Ba- 
kanas.

Kalbėtojai pakviesti ir pasi
žadėjo dalyvauti šie: laimingai 
įš Lietuvos išsprukęs Kunigas 
Prunskis, žinomas katalikų vei
kėjas ir laikraštininkas; taip- 

. gi žymus kalbėtojas, SLA. pir- 
l mininkas 

kuris su 
kėši pas 
šydamas

Kalbės 
ly ir kiti, 
išpildys Maironio choras veda
mas K. Bazio ir J. L. Senulio, 

^,<:Is solo dainuos A. Sadauskas.
Taigi, kaip matot, iš komite

to pusės padaryta kas geriau
sia galima buvo. Dabar pri
klausys nuo visų Lietuvių pa
rodymo i savo prijautimo šiam 
paminėjimui. Todėl kas tiktąį. 
jaučiasi esąs- Lietu Vi 
trokšta kad jo tėvynė Lietuva 
atgautų laisvę, dalyvaukit Va
sario ič-tą šiose bendrose pra
kalbose Lietuvos 
mybės 23 metų

Mes Amerikos 
je laisvoje šalyje 
pareikšti savo mintį ir reika
lauti kad musų Tėvynė butų 
paliuosuota iš po Rusų vergi
jos. Musų laimei, ir Preziden
tas Roosevelt pasireiškė palai
kysiąs musų pusę, pasakyda
mas kad Lietuvos nepriklauso
mybė nėra pražuvus, tik laiki
nai padėta į šalį.

Taigi mes kurie iš Lietuvos 
atkeliavę, ir čia gimęs jauni
mas, visi Lietuviai stokim į 
darbą už Lietuvos paliuosavi- 
mą iš svetimo jungo.

Jei Lietuva 23 metai atgal 
buvo iš nieko atstatyta tai da- 
bar musų priedermė dar dau
giau jai pagelbėt, nes jau ten 
yra tūkstančiai Lietuvių jau
nuomenės ir inteligentų kurie 
laukia musų pagalbos rankos, 
nes ten pat vietoje jie vieni 
negali nieko daryt, būdami už- 
grobikų suvaržyti ir grasina
mi mirtimi.

Taigi mes Pittsburgho Lie
tuviai, Vasario 16-tą parody
kim savo pasiryžimą atgauti 
Lietuvai laisvę ir išgelbėti sa
vo brolius iš vergijos, savo pa
siaukojimu, savo parama ir at
sisakymu x nulenkt savo spran
dą svetimam tironui.

Mes dar nepamiršom Murav
jovus ir Kražių skerdynes — 
taigi į kovą už Lietuvos pa- 
iiuosavimą ir Nepriklausomą 
Lietuvą. Jei visi dirbsim — 
laimėsim. Juozas Virbickas.

šymet ta vakarienė atsibuvo ką nuo Lietuvio iš Afrikos, se- 
Sausio 23. Prasidėjo su Ame
rikos Himnu ir su malda. Po
vakarienės atsibuvo programas laiškas, gal ir išviso nepasieks, 
su kalbomis. Daug kalbėta a- nes dabar laiškai tarp senojo 
pie moterų vieningumą ir dar- jr naujojo pasaulio vaikšto la- 
bštumą. Prie klubo priklauso' bai nereguliariai.
senos ir jaunos, turi apie 75 
nares, ir jos darbuojasi para
pijos labui.
jos rengia vakarėlius su užkan
džiais ir kortavimu, smagiai 
praleidžia laiką.

Šiame bankete buvo apie 200 
žmonių, buvo užkviesra ir vie-

Adv. F. J. Bagočius, 
kitais Lietuviais lan- 
Prez. Rooseveltą pra- 
Lietuvai užtarimo, 
miesto mayoras Scul-

Muzikalį programą

Nepriklauso- 
paminėjime. 
Lietuviai šio- 
galim liuosai

Sandariečių Sueiga
Sandariečių sekantis mitin

gas su užkandžiais bus Vasa
rio 19 d., trečiadienio vakare. 
Pereitame Dirvos num. klai
dingai buvo pasakyta kad tas 
viskas atsibus Vasario 16.

J. Virbickas.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Kaip matote iš mano antra- 
šofc aš tarnauju Prancūzijos 

Du kart į mėnesį svetimšalių legijone. Pakliu
vau į jį visai netikėtai. Ka
rui prasidėjus, buvau Prancū
zijoje, ir negalėdamas sugryž- 
ti į Lietuvą, įstojau dar su ke
liais Lietuviais Į legijoną. 'ra

tiniai biznieriai ir profesiona- čiau kai kuriuos draugus pa
lai, kuriems musų moterų vei-i vasario kautynės spėjo apdo- 
kimas darė gražų įspūdį. vanoti mediniais kryžiais-. Man 

El'jbb Eva Mile-,rjar iki šiam laikui šviečia Kai
riene jau 8 metai kaip klubą 
vadovauja, ji turi gerą iškal
bą, Angliškai ir Lietuviškai, ir 
moka puikiai susirinkimus ves
ti, taigi viskas gerai ir eina.
Bet musų parapijoje yra dar draugų, tai čia butų visai pui

ku. Dabar gi, po užėmimo Lie
tuvos nębegaunu iš ten nei vie
no laiško ir nežinau kas ten da
rosi.

Kaž kaip netyčia savo užra
šų knygutėje radau Jūsų ant- 
rašą, ir jjutarifi2 ąarsšjti (tik 
neišsigąskit ir baigkit skaity
ti)., Amerikiečiai Lietuviai jau 
turbūt yra pripratę žiūrėti į 
kiekvieną gautąjį iš Lietuvos 
ar Lietuvio laišką kaip į pra
šymą pinigų. Tačiau 
kitą prašymą.

Būdamas Lietuvoje 
j bau spaudoje. Dabar 
į va rašyti negaliu,

mės žvaigždė ir kaip matote 
esu gyvas.

Tarnauti nesunku, klimatas 
neblogas, ir jeigu ne išsiilgi
mas savo gimtojo krašto ir

daugiau moterų kurios turėtų 
prisidėti ir pagelbėt dirbti. Kur 
vienybė ten galybė.

Šio vakaro rengėja buvo T. 
Mickevičienė, padėjėja T. Šau
lienė ir kitos. Ten Buvęs.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

aš turiuTRUMPOS ŽINUTĖS
Sudegė kasyklų brekeris, 

ris buvo vertaš $250,000. 
degimo priežastis buvo meteo
ras, kuris iš oro nupuolė ir už- ■ 
degė. Tai labai nepaprastas 
įsitikimas, meteorai beveik 
nieRao neužgauna 
krinta tuštumose. Tą meteo-' 
ra pareikalavo net keletas uni-l 
versitetų tyrinėjimui jo sūdė-j 
ties. Darbo del to gaisro ne
teko 950 darbininkų, daug Lie
tuvių.

Antras anglies brekeris liko- ■ 
si sugriautas Edwardsvilleje, 
kuris per 50 metų buvo garse- šytojas-kareivis prisilaiko Si- 
nybe visame klonyje. Buvo > di-Bel-Abbes, Algerijoje, Pran- 
vienas iš didelių Kingston Coal i cuz;} Afrikoje. 
Co. kasyklų budinkų. Lietuvių 1 
ten dirbo tarpais iki 500, dar- rašinėti, 
bai buvo geri, ir viso dirbo iki ketvirtą 
1500 darbininkų. Pradėjus tą kurio raštai turime tikėti bus 
pastatą griauti, nes anglis jau labai įdomus. Laukiame jo ra

šinių kuriuos sako išsiuntęs.
Kiti du žymus buvusios Ne

priklausomos Lietuvos asme
nys yra: žinomas dipolmatas- 
poetas Jurgis Baltrušaitis, po- 
etas-studentas Jonas 
Aleksandriškis, ir 
kuris rašo straipsnius iš i 
euzijos ir vėl prisiuntė 
įdomius rašinius.

Sekančiame numeryje 
svarbus laiškas Amerikos 
tuviams nuo poeto Jurgio 
trušaičio, kuris buvo Lietuvos 
Ministru Maskvoje per daug 
metų. Dabar ir jis, kaip ir ki
ti paminėti rašytojai, gyvena 
užsienyje, ne Lietuvoje.

ku-
Su-

aš dir- 
Į Lietu- 

tat noriu 
pasiūlyti savo ' plunksną Jums.

Išsiunčiau dabar keletą re- 
portažu. l et nežipan ar Jaiškai.

“I pasieks Jus, todėl rašau vienI x
i trumpai. Jeigu gausit laišką, 
išsiiĮskit savo laikraštį, tada aš 
pradėsiu reguliariai rašyti.

Reiškiu pagarbą
Vyt. Gedgaudas.

nereikalinga, daugelis 
žiūrėdami ir prisiminė 
praėjusius laikus.

Čia apie kietos anglies ka
syklas geri laikai jau 
nuo 1929 metų. Dabar 
bendrai tik pusę laiko 
angliakasyklos.

ŽMOGŽUDYSČIŲ šioje

antrašo, matosi kad šis ra-

Kadangi jis pasižada Dirvai 
šiuomi Dirva gauna 
svarbų bendradarbį,

verkė 
gerus

dingo 
dirba 
visos

apie- 
linkėje 1940 metais buvo pa
pildyta 4 ir viena sayižudystė. 

Benis Marcinkevičius, 36 m. 
amžiaus, buvo taip sumuštas 
pėr Kazį Raškę, 54 m., kad šis 
liko areštuotas ir kalėjime lau
kia teismo. »

Vedybų 1940 metais buvo 
4628 poros, Lietuvių iš to skai
čiaus 198.

Persiskyrimų buvo 285 šei
mynų.

Wilkes-Ba?ėjė pernąi auto
mobilių nelaimėse buvo užmuš
ta 18 žmonių, šiaip mirimų 
buvo 1038: širdies ligomis mi
rė 377, nuo vėžio 108, nephri- 
tu 74, pneumonia 64.

Gimimų buvo 2314.
Trylika advokatų gavo leidi

mą būti teismo advokatais.
Į Amerikos kariuomenę 1940 

metais iš šios apielinkės liuos- 
noriais įstojo 1700 vyrų, tamė 
(arpe 34 Lietuviai.

Bendra padėtis tarp Lietuvių 
nėpasikėite, diduma dirba tik 
busę laiko, vos tik išsimaitina, 
mažunia daro gyvenimą. Apie 
224 šeimos yra šelpiamos val
stijos ir federalės valdžios.

Jonas J. Nienius.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Av. Dayton, O

Pickets outside the plant of the International Harvester company, in 
Chicago, where a strike of C.I.O. workers affected some 6,500 workers of 

tractor works, and tied up United States orders for defense materials. 
The demands made by the union were a minimum wage of 75 cents 
an hour and compensation for army selectees.

Piketai susirinkę prie International Harvester dirbtuvės, 
Chicagoje, kur C.I.O. streikas apėmė apie 6,500 traktorių dar- 
hm.inkų ir sutrukdė Amerikos užsakymus šalies gynimo reika
lams. Unija reikalauja 75c minimum mokesties į valandą ir 
atlyginimo pašauktiems į Amerikos kariuomenę vyrams.

MARCINKEVIČIUS Juozas, 58' KAŠĖTA Simanas,
I

metų, mirė Sausio 4, Cleve- 
lande. — Bunikių k., Kaime
lio par., Suvalkijos. Ameri
koje išgyveno apie 38 m.

VISILIUS Motiejus, 49 metų.
mirė Sausio 24, Clevelande.

ŠVEDAS Dominikas, 58 metų, 
mirė Clevelande, Sausio 25.
— Navinykų k., Punsko p.,
Suvalkijos. Amerikon atvy
ko 1898 metais.

GARKAUSKIENĖ
46 m., po tėvais
mirė Sausio 28,
— Skriaudžių par., Suvalki
jos. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

JUŠKA Jonas, 56 metų, mirė
Sausio 27, Cleveland, O.

DAUGINIKIENĖ
mirė Sausio 7

Magdalena, 
Gedraitytė, 
Clevelande.

Ona, 53 m., 
Brooklyn,d.,

WASHINGTON
D. C.

TRUMPOS
metų, mi- 
Yorke.

Antanas,

59

LIETUVIŲ VEIKIMAS
Amerikos Lietuvių Draugija 

Washingtone metiniame susi
rinkime išrinko 1941 metams 
valdybą iš šių: Albert W. Shu- 
pier.is, prezidentas; Joseph Ga- 
bralowitz, iždininkas; Miss Nel
lie Kizevich, sekretorius; Al
bert P. Ross, vice pirmininkas 
(Aruskevičius iš Pittston, Pa.)

Buvo patiekta raportas apie 
surinkimą, su pagalba visų na
rių, $100 ir dovanoti del Cath
olic Radio Hour šiame mieste. 
Šią Katalikų Radio valandą va
dovauja Kun. Cartwright ir jo 
padėjėjas Kun. Joseph E. Ge- 
dra, kuris yra šios draugijos

pasi
ju o- 
pasi- 
sma-

(Iš Musų Laikraščių)

SO. BOSTON, Mass. — Ga
bijos Choras, kuri įsteigė ir 

vadovavo komp. Mikas Petrau
skas, darbuojasi dainos srity- 

Vasario 9 d. šis 
rengia meti-

Conn.
buvęs mies-

mieste.
žemaičių 
susitvėrė 
m. iš 25

j e po senovei, 
istoriškas choras 
nį Lankėtą.
® NEW HAVEN,

bertas Pilvelis,
to mokyklų sporto instrukto
riaus padėjėjas, jam mirus, ta
po paskirtas vyriausiu sveika
tos ir sporto prižiūrėtoju mie
sto mokyklose šiame
• CHICAGO, Ill. —

Kultūros Klubas 
Lapkričio 2 d. 1938
narių. Šiądien klubas jau tu- 
xL-apie 500 narių ir didelį ka
pitalą. Apart to klubas turi 
savo orkestrą ir kvartetą. Chi- 
caga yra Amerikos žemaičių 
sostinė.

—Bridgeporte nakties laiku 
iš vieno garažiaus buvo pavog
ta trokas ir automobilis. Va
gystė buvo atlikta tuo metu 

mechanikas buvo pašauk- 
į kitą vietą. Policija sura- 
pėdsakus areštavo tris jau- 
Lietuvius: P. Grigaliūną,

Kuosa-
J. Aistis,

Fran
kelis

tilps 
Lie- 
Bal-

Sako, Vokiečiai Nori 
Užkariaut Pasauli

James W. Gera'rd, Suv. Val
stijų buvęs ambasadorius Vo
kietijai laike pasaulinio karo, 
liudija Kongreso užsieniu rei
kalą komisijoje Įrodinėdamas 
kad Vokietija yra pasiryžus 
užkariaut pasaulį. >—.

bert W.; Shupienis ir Leonore 
S. Sienuta pasitarnavo draugi-

i jai perduodami dovaną Kuri? 
Cartwright, kuris yra prie Im
maculate Conception bažnyčios 
Washingtone.

Į musų tarpą atėjo jaunas 
Lietuvis kunigas, Damas Mo
zeris, iš Cicero, III. Visų mie
lai priimtas į draugiją. Kad jus 
butumet matę kaip jis vajgė 
tas Lietuviškas dešras, kurias 
p. Waicikauskiene išvirė drau
gijos nariams, jų pasivaišini- 

, mui po metinio susirinkimo!
Dešras pagamino Veronika 

Waicikauskiene, iš Moundsvil
le, W. Va., kuri atvyko 
svečiuoti pas savo sūnų 
zą. šis posusirinkiminis 
linksminimas buvo tikrai
gus. su šokiais ir dainomis.

Tas viskąs įvyko Knights of 
Columbus Salėje, Sausio 19 d.

Draugija sumanė surengti 
koki programą sukėlimui pini
gų sušelpimui pabėgusių Lie- Argentinos • ] 
tuvių iš savo tėvynės, kurie delegacija (iš; 
žiuri į Ameriką paramos. x

VASARIO 16. Vasario 16- 
tą, ryte, Immaculate bažnyčio
je bus laikoma metinės Lietu
vos Nepriklausomybės pami
nėjimo mišios šios draugijos 
nariams. Po mišių visi eis Į 
Williard Hotel pusryčiams, ir 
ten užkviesta svečias kalbėto
jas. Tos dienos pabaigai ren
giama programas, bet dar ne
žinoma kas bus.

Teko patirti kad 
i šokikai iš Chicagos 
liaus čia dalyvauti 

j Folk Festival, tautiniuose šo- 
i kiuose, kurie bus laikomi Con- 
l stitutional Hali, apie pradžią 
Gegužės mėnesio, šokilai yra 

Į po vadovyste Vytauto F. Bie- 
liajaus. Manoma kad Lietuvių 

| Draugija surengs savo progra- 
| mą %apie 5 d. Gegužės, kurio 
pelną skirs Lietuviams pabė
gėliams.

Draugijos Bowling kor anda 
kas sekmadienį eina boliu rai- 
čtot. Yra kėturi tymai, Cleo 
Stankūnų tynįias stovi pirmoje 
vietoje, Aruskavičiaus" antroje, 
Ben Sienuto#^trečioje, ir Al. 
Shupienio kt įvirtoje.

J. Waicikauskas.

kai 
tas 
dus 
mis
J. Grigaliūną ir T. Stumbrį.
e BROOKLYN, N. Y. — Vie

nybė rengia savo 55 metų 
sukakties paminėjimo didelį 
koncertą sekmadienį, Vasario 
23, Labor Lyceum Salėje. Pro- 
grame dainuos Barbora Darlys 
iš Chicagos ir kiti žymus dai
nininkai.
® I LENOS AIRES, Argenti

na. — Gruodžio 20 d. visų 
Lietuvių 
iskyrus 

itus), vadovaujama
Ministro Pietų Amerikai 
K. Graužinio lankėsi pas 
gentines prezidentą.

srovių 
komunis- 
Lietuvos 

D r. 
Ar

K9MMN

Juozas

MMBBMHHMMR

Lietuviški 
vėl atke- 
National

, 55 metų, 
mirė Sausio 10, Worcester, 
Mass.

TAGAŽAUSKIENĖ Uršulė, po 
tėvais RuLelionytė, pusam
žė, mirė Sausio 21, Chicago
je. — Vilkaviškio p. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

FREIKŠAITIS Jurgis, 40 me
tų, mirė Sausio 29, Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

BAJORINAS Vincas, 70 metų, 
mirė Sausio 20, Chicagoje. 
— Tauragės ap., Gaurės 
Dvarviečių k. Amerikoj 
gyveno 49 metus.

RAUDONAITIS Pranas, 52
Herrin, 

išgyveno

ŽIČKUS Simanas, 
rė Sausio 9, New

PAULIUKONIS Antanas, 65 
metų, mirė Sausio 13, Wor
cester, Mass. — Kalvarijos 
par., Jurgiažerių k. Ameri
koje išgyveno 45 meŲis.

LAUKAGALIS Jurgis, 
mirė Sausio 10 d., 
N. Y.

o AL ADONIS Juozas, 
mirė Sausio mėn., 
Mass.

SAMOŠKA Jonas, 82
Sausio mėn., New 
Conn.

GUTAUSKAS Mykolas, 81 m., 
mirė Sausio 10, Chicagoj.— 
Amerikoj išgyveno 50 metų.;

LUKAS Juozas, 60 metų, mirė 
Sausio 9, Chicagoje. — Ma
rijampolės ap.

SAROČKA Kazys, pusamžis, 
mirė Sausio 9, Chicagoje. — 
Viduklės par., Vailabų km.

ANSONIA, CONN.
VASARIO 16 ŠVENTĖ

Vietos Lietuviškų draugijų' 
sudarytas komitetas gelbėti ’ 
Lietuvai, rengia iškilmingai 
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Vasario 16, Lie
tuvių parapijos salėje. Progra
mas prasidės 5:30 vai. Kal
bės svečias kalbėtojas, vietos 
klebonas Kun. V. P. Karkau*s- 
kas ir kiti; dainuos parapijos 
choras, ir pirmą kartą čia dai
nuos Veronika Barštienė; prie 
to dalyvaus kelios vietinės pa
nelės ir trys Makarevičiutės iš 
Waterburio, su savo muzikaliu 
pamarginimu. Įžanga tik 25c.

Vietos ir aplinkinių koloni
jų Lietuviai kviečiami atsilan
kytu Visas pelnas skiriamas 
Lietuvos tremtiniams šelpti.

Savo 
šventės 
griežtą 
barams
kinti musų tautą.

atsilankymu šią tautos 
dieną parodysim savo 

pasmerkimą tiems bar
kūne užsimanė išnai- 

Ren gėjai.

P-, 
iš-

m.
Sausio men.

• Amerikoje

pusam- •

58 m.,
Brooklyn,

30 metų, 
Brockton,

m., mirė
Britain, I

Gimęs -Latvijoje.

iu irę
III.
30 metų.

STANČIKAS Povilas,
žis, mirė Sausio 18, Chica
goje. — Panevėžio ap., Ku
piškio par., Vidugerio km.

STAČKUNAS Povilas, pusam
žis, mirė Sausio 18, Chica
goje. — Panevėžio ap., Pa
biržės par., Gulbinų k.

BALTRŪNAS Jonas, 30 metų, 
mirė Sausio 19, Chicagoje.

SADAUSKIENĖ Kazė (Kučin
skaitė), 41 metų, mirė Sau
sio 20, Chicagoje.

MATULYTĖ Lillian, mirė Sau
sio mėn., Herrin, Ill.

BRAZAS Dominikas, 46 metų, 
mirė Sausio 15, Chicagoje. 
— Baltakių k. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

ŽILINSKAS ( vardas nepažy
mėta), mirė Sausio mėn., N. 
Fond Du Lac,

LATVIS Jonasį 
rė Sausio 23, 
Raseinių ap.,

LUKOŠIUS Edvardas, 23 me
tų, mirė Sausio 23, Chicago,

• Ill., kur buvo ir gimęs.

Wis.
66 metų, mi- 
Chicagoje. — 
Jurbarko par..

V lUUAltJb poll., VcilJdUŲ Kili. A J“.

Amerikoj išgyveho" '40 X- *
MT T X. T Z A T r- r» • — TN YI T T 7 A TT"’ 1TT1 U"-’VELIČKA Juozas, 58 m., mirė 
Sausio 3, Moline, III.

RACIUKEVIČIUS Antanas, 
metų, mirė Gruodžio 25 
Cliffside, N. J.

MATONIENĖ Domicėlė, 49 m. 
mirė Gruodžio 14, Bethle
hem, Fa.

BALADINSKAS Mykolas, 70 
metų, mirė Sausio 1 d., St. 
Louis, Mo. Amerikoje išgy
veno 45 metus.

BARANAUSKAS Danielius, 
mirė Sausio 13, Kingston, 
Pa. — Amerikoje išgyveno 
33 metus.

JANULEVIČIUS Petras, 33 
metų, užmuštas anglies ka
sykloje Sausio men., Tren
ton, N. J. Gimęs Mahanoy 
City, Pa.

KUZNICKIENĖ Amilija, 57 
metų, mirė Sausio 16, Mas- 
peth, N; Y. — Merkinės par. 
Trasnykų k.

GRIGALIŪNIENĖ Paulina, 55 
metų, mirė Sausio 16, South 
Boston, Mass. — Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

MASTAUSKAS Juozas, 70 m., 
mirė Sausio 18, Dorchester,. 
Mass. — Žiežmarių p. Ame-1 
rikoje išgyveno 40 metų.

RAČILA Viktoras, 50 m., mirė 
Sausio 21, Worcester, Mass, i

62 
d.,

NUVARGĘ—BE į
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 kramtomas bu
rnas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimų ir at
gausi! vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

Valdovas
Vytenis, Gedimino bn

LIETUVIŲ

D. L. K. Gedim

LIUTAVARO VA

ŲYTENIS, smarkus kari 
V Lietuvą valdyti iš kimi 

varo, pasižymėjusio narsiu i 
1295 metų iki 1316 metų va 
jo atkaklių karų lygiai su Le 
ir labiau į gilybę kylančiais i 

Apie Liutavaro kilmę maža

nigaikščio Traidenio dvare. I 
pasalu Traidenį nužudė, Liut 
buvo pakilęs į maršalus prie 1 
jo pats kunigaikščio sostą 12t 

E Liutavaro eilės Lietuva 
h kunigaikščių, kurių keli pa 
dė kartu Lietuvą ir Lenkiją, 

; ta Vytenis ir Gediminas t 
• rosimai.

Vytenio valdymo laikai b; 
f nepertraukiamų karų su kryžit 

bis laikotarpis. Vytenis geri 
to kariuomenes, įvedinėjo na 
ir visi gyventojai turėjo eiti 
tai, taip kad Lietuviai buvo 
moti kaipo kariautojai.

Vytenis ilgais kariavimais 
atmušė juos iš Žemaitijos, km 
daugo laikų, apie 50 metų, b 
tauįą. Vytenis mirė, padavii 
bo užtrenktas Spalių mėnesį, 
palikdamas Gediminui gerai 
ir praplėstą valstybę.

FEEN- 
šeimai, 

šiądien.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada Įdė
kit už 3c pašto ženkleli atsa
kymui. Tas būtina.

ir GARSINKITES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. (20)

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A
LENGV/AUS/OM/S SĄLYGOMIS

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
nariu tūkstantis gaus gražia dovana — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

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

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

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

GEDIMINAS ĮKURIA VILT
Vytenio valdoviška bustynė 

sakoma, ir neaišku kur Gedi 
pradžių, bet tuo pat laiku 
Prie Trakų, išdygsta viena į 
naujesnė ir galingesnė, kuri 
Kęstučio buveinė, ir jo su 
Šutinė. Ten Kęstutis parsi

Palangos vaidilutę Birut 
Kai Gediminas buvo medži 

geležinį vilką, jis med 
^i® apielinkėje, kur tar 
*fe ir Vilnelės jau buvo di 

ir šventovė. Jam tas 
fe pasirodė naudingesnis ir 

to kalnas tvirtovei išsta 
^ė, savo valdymo prad 
fe® dar galingesnę pilį, ant 
1213 ir visomis patalpomis 

pakalnėje, šventaragn 
^ip stojosi Vilniaus gars 

7^ augdamas smarkiai; 
Ą įkūrėjo gyvenimą išaugo

lobiausiais Gedimino 
bočiai. Jie be paliovos

naikino ir pįėšė. Sui 
> Gediminas atėmė iš j 

’Mo Vokiečių užpuolimu 
kryžiuočiai buvo nėr 
kaip tik juos sumuš 
kryžiuočiams į pa 

c’W atbėgdavo gaujos 
kariautojų, popiežių 

prieš netikėlius,



FEEN- 
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IMAI4ERIKOS LIETUVIAI
KAŠETA Simanas, 55 metu, 

mirė Sausio 10, Worcester, 
Mass.

TAGAžAUSKIENĖ Uršulė, į» 
tėvais Rufelionytė, pusant 
žė, mirė Sausio 21, Chicago 
je. — Vilkaviškio p. Ame. 
rikoje išgyveno 35 metus.

PREIKŠAITIS Jurgis, 40 me- 
tų, mirė Sausio 29, Chicago- 
je, kur buvo ir gimęs.

BAJORINAS Vincas, 70 mėlį 
mirė Sausio 20, Chicagoje 
— Tauragės ap., Gaurės p. 
Dvarviečių k. Amerikoj, ij. 
gyveno 49 metus.

RAUDONAITIS Pranas, 5* m 
mirė Sausio mėn., Herrin, 
Ill. — Amerikoje išgyveno 
30 metų.

STANČIKAS Povilas, pusam
žis, mirė Sausio X Chica
go je. — Panevėžio ap., Ku
piškio par., Vidugerio km.

STAčKUNAS Povilas, pusam
žis, mirė Sausio 18, Chica
go je. — Panevėžio ap., Pa
biržės par., Gulbinų k.

BALTRŪNAS Jonas, 30 mėtį 
mirė Sausio 19, Chicagoje.

SADAUSKIENĖ Kazė (Kum- 
skaitė), 41 metų, mirė Sau
sio 20, Chicagoje.

MATULYTĖ Lillian, mirė Sau
sio mėn., Herrin, III.

BRAZAS Dominikas, 46 mėtį 
i mirė Sausio 15, Chicagoje.

1 — Baltakių k. Amerikoje
išgyveno 30 metų.

.ŽILINSKAS (vardas nepažy
mėta), mirė Sausio mėn., N. 
Fond Du Lac, Wis.

LATVIS Jonas,' 66 metų, mi
rė Sausio 23, Chicagoje. - 
Raseinių ap., Jurbarko par.

LUKOŠIUS Edvardas, 23 me
tų, mirė Sausio 23, Chicago, 
Ill., kur buvo ir gimęs.

NUVARGĘ—BE 
VIKRUMO?

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

punta viduriai, dvokia kvapas, ni
urnas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
EEN-A-MINT. Tai malonaus sko- 
o liuosuojantis^ kramtomas Ign
as, švelniai bet tikrai liuosuoji 
durius. Imkit einant gult. Ryte 
usite tikrų palengvinimų ir at- 
lusit vikrumų. Jaunų ir senų mi- 
jonai naudojasi nebrangiu 
-MINT. Jis tinka ir jūsų 
usipirkit FEEN-A-MINT
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NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 
Iministracijai ar Agentūrai 
kius paklausimus, visada idė- 
t už 3c pašto ženklelį atsa 
mui. Tas būtina.
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TORIUS
New York, N. Y

D. L. K. Gedimino 600 m. Mirties Sukaktis3

Valdovas kuris išstatė Vilnių
enis, Gedimino brolis, pradėjo valdyti Lietuvą 1295 metais
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Jo dinastija viešpatavo 277
Gedimino dinastija baigėsi su Zigmantu Augustu 1572 metais

LIETUVIŲ VALDOVAS KURIS UŽĖMĖ GARSŲ RUSŲ MIESTĄ KIJEVĄ IR PIRMUTINIS PRAPLĖTĖ LIETUVOS RIBAS TOLI RUSŲ ŽEMESE

ISTORINIAI

D. L. K. Gediminas

LIŪTĄ VARO VAIKAI

VYTENIS, smarkus kariautojas, ]įaėmė 
Lietuvą valdyti iš kunigaikščio Liuta- 

varo, pasižymėjusio narsiu valdymu, ir nuo 
1295 metų iki 1316 metų valdydamas, turė
jo atkaklių karų lygiai su Lenkais, Mozūrais 
ir labiau į galybę kylančiais kryžiuočiais.

Apie Liutavaro kilmę maža žinių tėra, bet 
sakoma jis' kilęs iš. paprasto jtarnautoj o ku
nigaikščio Traidenio dvare. Kai priešai iš 
pasalų Traidenį nužudė, Liutavaras, kuris 
buvo pakilęs į maršalus prie Traidenio, įgi
jo pats kunigaikščio sostą 1282 metais.

Iš Liutavaro eilės Lietuva turėjo dvyli
ka kunigaikščių, kurių keli paskutiniai val
dė kdrtu Lietuvą ir Lenkiją, per 
tus. Vytenis ir Gediminas buvo 
ro sunai.

Vytenio valdymo laikai buvo 
nepertraukiamų karų su kryžiuočiais ir Len
kais laikotarpis. Vytenis gerai išlavino sa
vo kariuomenes, įvedinėjo naujus ginklus, 
ir visi gyventojai turėjo eiti 
bai, taip kad Lietuviai buvo 
zuoti kaipo kariautojai.

Vytenis ilgais kariavimais 
atmušė juos iš Žemaitijos, kur jie nuo Min
daugo laikų, apie 50 metų, buvo beviešpa- 
taują. Vytenis mirė, padavimai sako, žai
bo užtrenktas Spalių mėnesį, 1316 metais, 
palikdamas Gediminui gerai suorganizuotą 
ir praplėstą valstybę.

289 me- 
Liutava-

Lietuvos

į pilis sargy- 
gerai organi-

su Vokiečiais

GEDIMINAS ĮKURIA VILNIŲ 1323 M.

Vytenio valdoviška bustynė aiškiai nenu
sakoma, ir neaišku kur Gediminas gyveno 
išpradžių, bet tuo pat laiku Galvės ežere, 
prie Trakų, išdygsta viena pilis ir antra, 
naujesnė ir galingesnė, kuri vėliau buvo 
Kęstučio buveinė, ir jo sunaus Vytauto 
gimtinė. Ten Kęstutis parsivedė tą žino
mą Palangos vaidilutę Birutą.

Kai Gediminas buvo medžioklėje ir sap
navo geležinį vilką, 
Vilniaus apielinkėje, 
ries ir Vilnelės jau 
sodyba ir šventovė.
kis pasirodė naudingesnis ir saugesnis, ir 
prie to kalnas tvirtovei išstatyti, del to jis 
sumanė, savo valdymo pradžioje, išstatyti 
ten dar galingesnę pilį, ant kalno, su rū
mais ir visomis patalpomis ir valdovišku 
dvaru pakalnėje, Šventaragio slėnio plote.

Taip stojosi Vilniaus garsi pilis, o pats 
miestas augdamas smarkiais šuoliais, per 
jo įkūrėjo gyvenimą išaugo 
siu.

Svarbiausiais 
kryžiuočiai. Jie 
tuvą, naikino ir 
čius, Gediminas 
suturėjo Vokiečių užpuolimus ant Lietuvos.

Bet kryžiuočiai buvo nenugalimas siau
būnas: kaip tik juos sumušdavo, tuojau į 
Prūsiją kryžiuočiams į pagalbą iš visos 
Europos atbėgdavo gaujos naujų krikš
čionių kariautojų, popiežių ir dvasiškijos 
sukurstytų prieš netikėlius, ir vėl prasidė
davo naujos kryžeivos.

jis medžiojo kalnuose 
kur tarp sutakos Ne
buvo didoka Lietuvių 

Jam tas upių tarpuša-

dideliu ir gar-

priešais buvo 
puldinėjo Lie- 

Sumušęs kryžiuo-

Gedimino 
be paliovos 
plėšė.
atėmė iš jų Žemaitiją ir

BRUOŽAI GEDIMINO MIRČIAI PAMINĖTI KALBĖTOJAMS VASARIO ŠEŠIOLIKTOS ŠVENTĖJE

GEDIMINAS — valdė nuo 1316 iki 1341 metųVYTENIS — Gedimino brolis — valdė nuo 1295 iki 1316 metų.
JAUNUTIS — Gedimino sūnūs — nuo 1341 iki 1345. ALGIRDAS ir KĘSTUTIS — Gedimino vyresni sūnus — 1345 iki 1377. 
JOGAILA (Algirdo sūnūs, Kęstučiui sutinkant) — valdė nuo 1377 iki 1381. KĘSTUTIS, Jo^ailę pavaręs, — 1381 iki 1382. 
JOGAILA (Kęstutį nužudęs, Vytautą pašalinęs), valdė nuo 1382 iki 1392, kuomet Vytautas išleido Jogailą Lenkams į žentus. 
VYTAUTAS — Kęstučio ir Birutės sūnūs, atsikratęs Jogailos, užėmė Lietuvos valdžią ir pasekmingai valdė nuo 1392 iki 1430. 
Vytautui mirus, Lietuvos valdžia ėjo nuo Algirdo kito sunaus, švitrigėlos, į Zigmanto, kito Kęstučio sunaus rankas, 
ZIGMANTAS, Kęstučio sūnūs, valdė nuo 1432 iki 1440. ANDRIUS KAZIMIERAS, Jogailos sūnūs, nuo 1440 
ALEKSANDRAS, Andriaus Kazimiero sūnūs, nuo 1492 iki 1506. ZIGMANTAS II, Aleksandro brolis, nuo 1506 
ZIGMANTAS AUGUSTAS, Zigmanto II sūnūs, kuris 1569 įvedė Uniją su Lenkija, paskutinis Gedimino ainis, 1548

¥
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numal- 
nurašė

kad Gediminas neža-

Gediminas sumanė kryžiuočius 
šinti su popiežiaus pagalba. Jis 
(1323 metais) popiežiui laišką, kuriuo iš
dėstė visas kryžiuočių nedorybes: “Tikriau
sia sakau jūsų šventenybei”, rašė Gedimi
nas, “kad musų pirmtakunas, karalius Min
daugas, išsižadėjo krikščionybės tiktai dė
lei kryžiuočių ir jų magistro plėšimų, vy
lių ir užpuolimų.... šventasis tėve! Mes 
kariaujame su krikščionimis ne tam kad iš
naikinus jūsų tikėjimą, bet gindamiesi nuo 
mums daromų skriaudų!”

Laiško pabaigoje Gediminas pasižada bū
ti paklusniu popiežiui, kaip ir kiti karaliai, 
žada net priimti krikščionių tikybą, kad tik 
palikti niekuo nepriklausomam nuo bude
lių, tai yra kryžeivių.

Kiti istorikai sako
dėjo popiežiui priimti krikštą, bet kad ta
me laiške, pabaigoje, krikščionis vienuolis, 
gyvenęs Vilniuje, kuris Lotyniškai rašė 
laišką, nuo savęs pridėjo buk Gediminas 
sutinka apsikrikštyti. Kitą metą jau ir at
sirado krikštytojai, kurie per Rygą atke
liavę. Gediminas apie tai patyręs, paklau
sė pasiuntinių ar jie žino kas laiške buvo 
rašyta’. Kada jie paaiškino laiško turinį, 
Gediminas suprato to vienuolio klastą, ir 
atsakė: “To aš neliepiau rašyti; jeigu bro
lis Bertholdas taip parašė, tegul atsakomy
bė puola ant jo galvos. Jeigu kuomet nors 
aš paketinau apsikrikštyt tai tegul pats 
velnias mane krikština! Aš ištiesti sakiau, 
kaip parašyta laiške, kad aš guodosiu po
piežių kaip tėvą, todėl kad yra yra senes
nis už mane....” Gediminas užtikrino po
piežiaus pasiuntiniams kad jis nekliudys 
krikščionims Vilniuje gyventi ir melstis pa
gal jų 
nę jau 
turėjo 
savaip

Dl. L. K. Algirdas

¥

iš Palestinos. Lenkai, net popiežiaus už
tariami, nes jau buvo krikščionys, nesu
laukė kryžiuočių užpuldinėjimų galo, nors 
popiežius 1328 metais ordiną iškeikė. Ta
da Lenkų karalius Vladislovas Lokietek 
pradėjo jieškoti Lietuvos draugingumo, 
nors Lietuviai ne kartą pačius Lenkus en
gė. Lokietek, 1325 metais, atsiuntė pas 
Gediminą pasiuntinius prašydamas santai
kos su Lietuva ir kad Gediminas leistų sa
vo dukterį, Aldoną, už jo sunaus Kazimie
ro. Gediminas, kuris tokiomis politiškomis 
vedybomis savo sūnų ir dukterų daug lai
mėjo, pasiūlymą priėmė, Adona buvo lei
sta j Krokuvą karaliaus sunui už žmoną.' 

Gediminas, išleisdamas savo dukterį į Len
kiją, Aldonai davė, prie kito kraičio, ir 
24,000 Lenkų vergų, įvairiuose karuose pa
imtų į Lietuvių nelaisvę. Neapsakomai 
džiaugėsi Lenkai atgavę laisvę ir gryžda- 
mi į savo tėvynę. Kazimieras, tapęs Len
kijos karalium, vėliau istorijoje paliko ži
nomas kaipo Kazimieras Didysis.

Lietuvius ir Lenks

'Tamungi Kryžiuočiams.
Gediminas viską pasiekė daugiausia sa

vo gudria politika. Jis sugebėdavo pasi
naudoti kiekviena patogia proga ir tokiu 
budu laimėdavo savo naudai. Rusijos 
mes tada buvo labai palaidos. Totorių 
vergta Rusija buvo suskilus į daugybę 
nigaikštysčių, todėl nesunku buvo jas
imti Į savo valdžią. Užtai Lietuvos kuni
gaikščiai ir galėdavo nužygiuoti taip giliai 
į Rusų žemes. Išvaduodami Rusus iš Toto
rių jungo jie būdavo laikomi net krašto 
geradariais. Rusai todėl lengviau priimda
vo Lietuvių valdžią, kad Lietuviai nekeis- 
davo vietinės tvarkos ir papročių. Jie pa
statydavo tik savo kunigaikštį valdyti, vi
są senąją tvarką nepaliesdami. Tat nuėję 
į Rusų kraštus ir patys Lietuviai kunigaik
ščiai surusėdavo.
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tikėjimo, nes Vilniuje buvo įsigyve- 
ir kitų tikėjimų žmonės, kurie visi 
Gedimino apsaugą ir užtikrinimą 
tikėti ir melstis.

> KARAI SU RUSAIS

Gediminas turėjo karų su kryžiuočiais, 
su Rygos kardininkais, su kaimynais Len
kais ir su Rusais. Karuose su Rusais jis 
paėmė ir prijungė prie savo žemių Polocką, 
Vitebską, Pinską ir Turovą su apskritimis. 
Paėmė Voluiniją ir nužygiavo į garsų Ru
sų seną istorinį miestą Kijevą, kurį taip 
pat privertė pasiduoti.

Gedimino galybė ir įtekmė buvo taip di
delė kad Pskovas ir net tolimas Naugardas 
Didysis ne kartą kreipėsi į Gediminą būti 
tarpininku ir teisėju jų vaiduose. Gedi
minas suteikė pagalbą Lenkijos karaliui 
kuomet tas kariavo su kryžiuočių bičiuliu, 
Brandenburgijos valdovu.

Gedimino sudaryta valstybė buvo jau 
daug galingesnė už Mindaugo valstybę. 
Smulkieji Lietuvos kunigaikščiai nustojo 
savarankumo, o užkariauti Gudai nebema
nė jau apie atsiskyrimą nuo Lietuvių, kaip 
tai buvo Mindaugo laikais. Priešingai, da
bar jie noriai klausė Lietuvos, nes tas pri
klausymas saugojo juos nuo pragaištingų 
Totorių užpuolimų ir plėšimų. Užkariauto
se pilyse Gediminas vis pasodino savo gi
miniečius Lietuvius valdyti jo vardu.

Užkariavę Voluiniją ir Kijevą, Lietu
viai pasiekė patį tuometiriės Rusų kultūros 
centrą. Pas juos raštai buvo rašomi baž
nytine Slavų kalba, kurią vėliau priėmė ir 
Lietuvos kunigaikščiai, kurie vedė Ruses.

L. K. Kęstutis

D. L. K. Vytautas
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SANTIKIAI SU LENKAIS

Gediminas stipriausią ir patogiausią su
tartį padarė su Lenkija, kuri taipgi jau 
nuo senai buvo priversta kariauti su Vokie
čių ordinu ir dabar reikalavo Lietuvos pa
galbos. Mat, kryžiuočiai užėmę 1309 me
tais Pamarius, pradėjo užpuldinėti Lenkiją, 
kuri pati buvo paruošus Vokiečiams kelią 
į Prūsų žemes, parkviesdama kryžiuočius

L. R. ’Jogaila

įšvien prieš or- 
K-H.vo labai n e-

GEDIMINO MIRTIS

Gilios žiemos snieguose, pradžioje >1341 
metų, aukštai Nemuno krante, garsios se
nos pilies Veliuonos apielinkėje, dideliame 
mūšyje su kryžiuočiais, kaip padavimai sa
ko, nuo Vokiečių pirmą kartą panaudoto 
prieš Lietuvių parako šautuvo, krito Di
dis Lietųyga-Kunigaikštis Gediminas.
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LIETUVOS PAKILIMAS

Jungdamas savo valdžioje Rusų žemes, 
Gediminas, žinoma, turėjo susidurti su ga
lingesniais Rusų kunigaikščiais, kurie taip 
pat norėjo-po savim paimti silpnesnes Ru
sų kunigaikštystes. Tuo metu, greta Mas
kvos, visų galingiausia buvo Tverės kuni
gaikštija. Kad ji nekliudytų, Gediminas 
su ja susiartino išleisdamas už Tverės ku
nigaikščio savo dukterį. Algirdą sutuokė 
su Vitebsko kunigaikščio dukteria ir gavo 
savo globon Vitebską, o kitą sūnų, Liubar
tą, išleido į žentus į Voluinę, ir gavo savo 
įtakon Voluinės žemes.

Gedimino laikais įvyko didelių atmainų 
Lietuvių tautos gyvenimo sąlygose. Pra
turtėjus ir įsigalėjus bajorija norėjo ge
riau gyventi, gražiau puoštis ir geresnius 
padarus turėti, žodžiu gyventi taip kaip 
matė gyvenant kryžiuočių vyresniuosius 
ar kitų šalių didžiūnus, kur tekdavo atsi
lankyti.

Kariaujant su kryžiuočiais, kurie nuo
lat puldinėdavo, reikalinga buvo statydinti 
didesnes ir galingesnes muro pilis, padirb
dinti tobulesnius ginklus ir kitus karo pa
būklus. Visa 
svetimų šalių 
nas siuntinėjo 
kviesdamas į
amatininkus ir žemdirbius. Atkeliavusiems 
siūlė laisvę ir visokius palengvinimus. Kar
žygiams pažadėjo duoti žemės ir pelningas 
vietas. Pirkliams teikė laisvę pirkliauti be 
muito. Amatininkams: siuvėjams, kur
piams, akmenų tašytojams, auksakaliams, 
kalviams, druskos pirkliams ir žvejams pa
žadėjo laisvę kada nori atkeliauti ir kada 
nori apleisti Lietuvą, o taip pat ginti juos 
nuo skriaudų.

tai galėjo pagaminti tiktai 
amatininkai. Užtai Gedimi- 
laiškus į Vokietijos miestus 
Lietuvą karžygius, pirklius,

* d ū owTrfToTė leoer
ris vadinamas Gedimino kalnu. Tai grei
čiausia yra vieta kur Gediminas žuvo, gal 
jis ten ir liko palaidotas: sudegintas ir ant 
jo supilta tas didis kalnas.

Gediminas paliko septynis sūnūs, kurių 
tiktai du — Ąlgirdas ir Kęstutis kiekvie
nam Lietuviui gerai žinomi, nes jie po tė
vo pragarsėjo Lietuvos valdovais ir ka
riautojais.

Bet ne vyriausiam savo sunui Gediminas 
savo sostą paliko — visai priešingai: Vil
niaus, didkunigaikščio sostinė, pavesta pa
čiam jauniausiam Gedimino vaikui, vardu 
Jaunutis. Su Vilnium, be abejo, Jaunučiui 
atiteko ir visa didkunigaikščio galybė ant 
plačių Gedimino žemių. Gediminas tokį 
patvarkymą darė gal but daugiau del to 
kad visi kiti jo vyresnieji vaikai jau buvo 
iš anksčiau apsodinti įvairiose pilyse ir gal 
tikėjo kad jie ir bus patenkinti.

Bet buvo du Gedimino sunai kurie nesu
tiko su tėvo valia. Tai Algirdas ir Kęstu
tis, kuriems buvo lemta Lietuvą vadovauti 
savo garsaus tėvo pėdomis ir dar labiau 
padidinti ir sustiprinti. Po Gedimino, Al
girdas jau nužygiavo net iki Juodųjų jurų.

Jaunučiui likus Vilniaus valdovu, Lietu
vos valstybės padėtis nėjo geryn, bet silp
nyn. Kryžiuočiai išnaudojo progą, ir Ru
sai neklausė. Taigi, Algirdas ir Kęstutis, 
sutarę, vieną šaltą naktį žiemą 1345 metais 
užėmė Vilnių, pilies gynėjus apgaudami, 
vežimuose įveždami po šiaudais suguldytus 
kareivius. Jaunutis tūrėjo pabėgti iš Vil
niaus, bėgo net į Maskvą pas savo gimi
niečius pagalbos jieškodamas Vilnių at
gauti, tačiau jo neatgavo.

Lietuvos didi valstybė liko stipriose Al
girdo ir Kęstučio rankose. Algirdas apsi
gyveno Vilniuje, o Kęstutis pasiliko po se
novei Trakuose.

Nuo tų dviejų brolių, kurie didelėje san
taikoje sugyveno, Lietuva ir Lietuvių už
kariautos žemės rytuose perėjo į valdžią 
jų vaikų — Algirdo sunaus Jogailos ir Kę
stučio sunaus Vytauto. Kadangi Algirdas 
pirmiau mirė, Jogaila, likęs Vilniaus valdo
vu, pavydo apimtas norėjo atsikratyti savo 
dėdės ir pusbrolio Vytauto, juos persekio
jo. Kęstučiui dar pavyko Jogaila laikinai 
prašalinti iš valdžios, bet jis Kęstutį ir Vy
tautą apgavęs ir suvylęs Kęstutį nužudė, 
o Vytautas išliko gyvas tik del to kad pa
bėgo iš kalėjimo persirengęs savo žmonos 
tarnaitės rubais, ir dar valdė Lietuvą nuo 
1392 iki 1430 metų. Vytautas sulyg su
tarties su Jogaila parleido Lietuvos valdžią 
Jogailos kontrolėn ir Lietuva pateko Len
kų įtakon. K. S. Karpius.
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K S. KARPIUS—Editor 8820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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pASKIAUSIOMIS žiniomis, Lietuvos Respublikos Pre- 
* zidentas Antanas Smetona jau apleido Lisboną, tą 
uostą Portgualijoje iš kur beveik vienatinai galima iš
važiuoti iš Europos" dabartiniu laiku. Bet Smdtona iš
vyko į Pietų Ameriką, ne į Šiaurinę, kaip buvo tikėtasi.

Štai yra viena priežastis del kurios Smetona ir jo 
žmona nevyko pirmiau past mus.” Kiek yra žinoma, vi
si išplaukimai kokie galimi i 'Suvienytas Valstijas, yra 
užpildyti iš Europos bėgančiais žmonėmis iki pabaigai 
Kovo mėnesio. Todėl, norint išvažiuoti reikalinga lauk
ti du ar tris mėnesius. Tuo tarpu Portugalijoje gyve
nant negalima nieko nuveikti, laikas aikvojasi ir pragy
venimas kaštuoja.

Todėl daugelis pradėjo apleisti Portugaliją ir va
žiuoti i Braziliją ar Argentiną, iš kur jau lengviau gau
ti laivas pervažiuoti Į Suvienytas Valstijas.

Tą padarė ir Prez. Smetona ir keli kiti su juo Lis 
bonoje laukę Lietuviai. Tiesa, tie kurie neturi jokie 
reikalo Pietų Amerikoje, gali tuojau atvykti Į Šiaurinę 
Ameriką. Prezidento Smetonos atžvilgiu, labai but 
gera jei jis ta pačia proga atlankytų Argentinos ir Bra 
zilijos Lietuvių kolonijas ir padarytų kontaktą su abie
jų Amerikų kontinento Lietuvos išeiviais. Šiaurinei 

' Amerikon, pas mus, be abejo atvyks kiek vėliau, bet vie 
toj suaikvoti laiką sėdint Portugalijoje, sunaudos jį ap 
lankymui Pietų Amerikos Lietuvių.

Todėl, jei kas darytų kitokius išvedžiojimus del p 
Smetonos neatvykimo tiesiog į New. Yorką, darys ta. 
nežinodami padėties. Iš Portugalijos į New Yorką iš
plaukiamų laivų skaičius yra gana apribotas, o kelei
vių yra daugybės.

A/T ŪSŲ Lietuviškų bolševikų spauda Amerikoje pasi- 
tenkinusiai perspausdina Maskvos “reikalavimus” 

TWashingtonui, sekančiai (paimta iš vieno komunistinio 
; laikraščio):

“Reikalauja pripažinti Pabaltijo kraštų prisidėjimą prie Ta
rybų Sąjungos. Tžfipjau reikalauja grąžinti Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai Amerikoj sulaikytus jų laivus. — Iš politinio atžvil
gio nori kad Jungtinių Valstijų vyriiausybė pripažintų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos prisidėjimą prie Tarybų Sąjungos. Anot 
sąlygų, Pabaltijo kraštų prisidėjimas prie Tarybų Sąjungos yra 
tų kraštų žmonių tokia valia, šia proga Tarybų Sąjunga prime
na Jungtinių Valstijų vyriaus' ^i, kad jinai dar ir po šiąi die-

balti jo kraštus. O ta politika griežtai stoja už tai kad Pabalti
jo kraštai nebūtų atskirti nuo Rusijos”....

- Musų žydberniai išgamos prikelia iš numirusių net 
Wilsoną ir jo numestą į šalį kada nors jei ir pakeltą pa
reiškimą kad “Pabaltijo kraštai nebūtų atskirti nuo Ru
sijos”. Juk tai caro Mikio ir kitų carų buvo nusistaty
mas, kurį musų nabagai iš savo didelio pamišimo ir šią
dien tebepakartoja. Ar reikia didesnio bepročio kaip 
tie musų pamišėliai kurie jieško visokiausių priekabių 
ir remia visokias svetimų sapaliones, kad tik Lietuva bu
tų palikta vergijoje tų budelių kuriems jie nusižeminę ir 
garbina lyg kokius šventuosius?

Nei tie Maskvos kruvinų carų “reikalavimai’7 nei 
mūsiškių komunistų patrakėlių viltys kad Lietuva ir jos 
neslaviškos kaimynės pasiliks prie Rusijos ant visados, 
neišsipildys,mors laikinai Rusai jas pavergė..

Musų raudonukų beprotystė gludi tame kad jie ne 
tįk patys tiki bet ir kitiems skelbia buk Lietuva ir'jos 
kaimynės Latvija ir Estija “prisidėjo” prie Rusijos.

Tuos Sovietų “reikalavimus” galima palyginti prie 
žiurkės, prispaustos po šluota, sąlygų išlikti gyvai. To
kioje padėtyje šiądien stovi Sovietų Rusija, Hitlerio ap
supta, kuris padarė Rusiją nereikšminga ir nepavojin
ga sau šiame kare, ir gali su ja padaryti ką nori ir kada 
tik užsinorės. Išsigelbėjimui iš tos savo padėties Rusų 
carai “siūlo” Anglijai ir Amerikai savo “sąlygas” ir sta
to “reikalavimus” už “išgelbėjimą’^jų nuo Hitlerio!....

Vienybė Atsigriebia — 
Žada Eiti Du Kartu 

Savaitėje

Vienybės redakcijos straips
nyje rašoma kad “ištikrųjų 
trukus Vienybė pradeda 
dusyk į savaitę”.

Toliau štai kaip įdomiai 
kabinama musų visuomenė:

“Bet, be šio atsakymo, kuris 
šioje vietoje skamba kaip ma
loni, džiuginanti žinia, tiems 
patiems skaitytojams mes pa
tartume paklausti visuomenę 
kada ši pradės gyviau įdomau
tis Lietuviškosios spaudos ir, 
aplamai, kultūros reikalais.

“Amerikos Lietuvių visuo
menė turėtų atsakyti dar ir šį 
klausimą:

“Koks žmonių nuošimtis skai
to laikraščius? Koks nuošim
tis geria alų, degtinę ir kito
kius svaiginamus gėrimus?

“Rimtai ir nuosekliai atsa
kius į šį klausimą, tuojau bus 
aišku kodėl musų spauda ir jos 
darbininkai skursta.”

Toliau, Vienybė praneša kad 
ji, iki šiol prie Tysliavos reda
gavimo ėjus 6 puslapių, prade
da vėl eiti 8 puslapių. z

Tai vis progresas — tai vis 
nuopelnas vieno žmogaus, va
do suprantančio savo darbą ir 
tinkančio tai vietai.

Tysliava seniau padarė Vie
nybę dienraščiu, bet jam pasi
traukus Vienybė nusmuko iki 
savaitinio vos iš 4 puslapių.

Tik tokiam gabiam vadui ko
kiu yra Juozas Tysliava, reikė
ti daugiau laikytis įsikibus į 
pranetą arbą^*  ̂Vienybei “ne
būtų prisiėję nusmukti ir tau
tinei visuomenei pakęsti sar
matą jeigu p. Tysliava butų 
laikęsis prie fo laikraščio išti
sai.

DREZIDENTAS Roosevelt pereitą savaitę sugyveno 59 
savo amžiaus metus ir pradėjo »60-tus metus. Jo 

gimtadienis, Sausio 30-ta, paversta visos šalies savo rū
šies švente, kurios bėgiu buvo rengiama, kaip jau per 
kelis pastarus metus daryta, tam tikros iškilmės pritai
kytos sukėlimui pinigų kovai su paralyžium. Visoje ša
lyje rinkta pinigai tam tikslui, ir paprastai sukeliama 
desėtkai tūkstančių dolarių. Pats Roosevelt yra palies- 

< tas to paralyžiaus, jo kojos yra pusiau bejiegės.

OEREITĄ savaitę Hitleris minėjo savo 8 metų Vokie- 
1 tijoje įsigalėjimo sukaktį. Tame paminėjime jisai 
panaudojo progą pagrąsinti Amerikai, kuri kaip tik 
šiomis dienomis planuoja ir rengiasi teikti Britanijai 
visokią, galimą pagalbą, be įsivėlimo į karą, Vokiečiams 
nugalėti. Jis pagrąsino kad jų submarinai, lėktuvai ir 
laivai skandins visus Amerikos ar Britanijos laivus ga
benančius ką nors Anglijai reikalingo. Tas grąsinimas, 
aišku, tik pakartojimas to ką jie jau daro ir dabar: kiek 
daugiau jie galės paskandinti laivų jurose negu paskap- 
dina dabar, priklausys nuo jų pajiegumo.

Hitleris, jeigu butų buvęs su protu į gerąją pusę, 
butų be šio karo, be kraujo praliejimo, be naikinimų pa
siekęs Vokiečių tautai ir valstybei daug daugiau negu 
gali tikėtis pasiekti užpuolimais ir kąru, nors laikinai 
ir yra užėmęs savo kaimynines šalis. Jis savo bepro
tišku užsimanymu užkariauti visus, prisidėjo prie sąvo 
šalies naikinimo, žmonių kankinimo, turtų mažinimo, ir 
sulaikymo kultūros kuria Vokiečiai buvo pagarsėję.

Rimtai planuodamas, jis butų plačiai pasiekęs Vo
kiečių išdirbiniais pasaulines rinkas ir Vokietija butų 
kilus ir turtėjus. Dabar, nors grąsina užkariavimais, 
koks rytojus jo laukia visai negali numatyti.
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Dabar, skaitytojai turi iš- 
naujo pratintis prie jo stiliaus 
ir laikraščio turinio.

Didžiausias nuostolis laikraš
čiui kokis gali būti yra tai jo 
redaktorių keitinėjimąsis.

Nebūtų reikėję klausti koks 
nuošimtis žmonių skaito laik
raščius ir koks nuošimtis ge
ria degtinę ir kitokius svaigi
namus gėrimus.

Duokim žmonėms populiariš- 
ką laikraštį, tada žmogus ir 
alų gers ir už laikraštį rūpin
sis prenumeratą užmokėti.

Dirvos 25 metų gyvenime — 
kurių 23 metus redaktoriau j a 
tas pats vienas redaktorius be 
pamainos, tas kas viršuje kal
bama, aiškiai įrodyta: Dirvos 
skaitytojams nenusibodo jos 
redaktorius, priešingai, jie la
biau mėgsta skaityti savo re
daktoriaus raštus ir apysakas, 
negu kurio kito rašytojo.

Dirvai iki šiolei dar nepri
siėjo nei prašyti visuomenės 
aukų kokioms nors skoloms ap
mokėti: Dirva skolų neturi jau 
daugel metų.

Kai Dirva paskelbia vajų, į 
mėnesį-kitą gauna naujų skai
tytojų daugiau negu turi neku- 
rie musų laikraščiai skaitytojų 
išviso.

-Dirva 
rastis, 
išeiviui, 
skaityti, kalba, ir ta pati kal
ba jam jau priprasta per virš 
20 metų.

Linkime Vienybei geriausio 
pasisekimo ir atsistojimo stip
riau ant kojų.

Vienybė, turime pripažinti, 
randasi teritorijoje kurioje gy
vena DAUGIAU Lietuvių ne
gu kurioje kitoje Amerikos da
lyje. Vienybei veikti ir plės
ti savo įtaką ir tautinę dvasią 
radius yra tirščiau apgyventas 
Lietuviais: jai priklauso Nau
joji Anglija iki Montrealo, ir 
į vakarus tirštos New Yofko, 
Pennsylvanijos ir kitos kolo
nijos iki pat Baltimorės' pie
tuose.^

yra musų liaudies laik- 
redaguojamas lengva, 

kuris mažai temoka

•PLIENO industrijoje kas
dien sunaudoja po 4 bilijonus 
galionų vandens darymui garo, 
vėdinimui mašinų, ir tt.

TĖVYNĖ
Šiandieną tau tik pasakas seku.
Tave myliu, tave pateisinu.
Tujen tyra, nepaliesta smaku, 
Tujen beržų ir gluosnių eisena....
Gal kartais pėržiaurus tau rodžiausi?
Gal žodžiu užgavau? Gal intariau?
Bet tu viena paliksi mano žodžiuose 
Su kvepiančiais laukais ir gintarais.
Pajusi kada nors šių žodžių šilumą
Ir svaigsi, lyg brangiu aliejumi....
Tu mano sesuo ir motina ir mylima — 
Švelni linų žiedais ir jazminų kvepėjimu.
Tujen gražiausia pasaka, ir Įiudesį 

pateisinu,
Lyg karalaitei kalne pagrobtos smaku...
Einu pro tas beržų ir gluosnių eisenas 
Ir pasakas, ir pasakąs sekų.

Jonas Kuosa-Aleksandriškis.

BŪVIO VERPETUOSE
Sudiev tėvyne, sudiev brangioji!

Tuoj tikri sūnus tave apleis.... 
Karžygių vietoj —- Rusai nuožmieji

Tavo pastogėn gyvent ateis.
Sudiev sesutės ir broliai mano,

Tuoj negirdėsįt skambios dainos.... 
Ten už Uralu, žemėj tirono

Jums tik apuokai liūdnai dejuos.. ..
Leidžiantis saulei už šilo, rūkas

Kloja tėvynės žalias lankas; 
Motinoms mintys iš skausmo sukas,

Rauda sudėję kryžium rankąs....
Kad ten jų sūnus, dukteris, brolius

Veja iš savo gimtos šalies — 
Paleckiai, Cvirkos, Venciai ir Giros —

Judos be jausmo ir be širdies....
Ąteis ir jumis Judos likimas:

Negausit draugu doro žmogaus.
Kas kokią sėklą į dirvą sėja

Tas tokį derlių tenai ir pjaus!....
Spalių 5, 1940. J. Svyrūnėlis

BAJORO SŪNŪS SVIEDRYS

NARSUOLIS LENKŲ NELAISVĖJE
Anksti pavasario rytą išjojo narsus Daina- 
kunigaikštis Šarūnas karan tolimon Lenkų

Ne vienas išjojo: su juo išjojo trys tuk-
vos 
šalin.
stančiai jaunų bernužėlių trimis tūkstančiais šy
vųjų žirgelių.

Ilgai kare buvo, toli žirgus varinėjo, daugel 
pikta ten padarė, kraujo daug praliejo. Ne vie
ną seną motužėlę pravirkdė, ne vieną jauną mer
gelę našlaite paliko, ne vieną vaikelį. Daugel 
suardė, sudegino ir sodžių liūdnųjų ir pilių gar
siųjų. Kur jojo, ten gaisrais padangę švietė, 
ten gaisrais savo kelią rodė. O kur jaunasai 
prajojo, nieko ten nebeliko, tik tyrus laukelis...

Ir keikė jį tos šalies žmonės, ir keršto šau
kė iš aukšto dangaus, ir pagalbos laukė... Bet 
dangus tylėjo, ir pagalbos ilgai nebuvo.

Išjojo Šarūnas ir su juo puikusai šviedrys, 
bajoro sūnelis. Narsus buvo Šarūnas, bet švie
drys dar narsesnis, šveitrus buvo Šarūno kala
vijas, bet šviedrio dar šveitresnis; ristas buvo 
Šarūno žirgas, bet šviedrio dar ristesnis. Duno
jus kraujo praliejo Šarūnas, o šviedrys tai jau 
Nemunus. Baisiai keikė žmonės Šarūną, o švie
drio keikti tai jau nė nemokėjo...

Ir nebuvo kito tokio tarpu visų bernelių, 
kaip šviedrys, bajoro sūnelis. Bet ne dykai jį 
žmonės keikė, ne veltui keršto šaukė.

Atsiliko Šviedrys ir nuklydo toli girion, žmo
nes bevaikydamas, mažus vaikus, jaunas mer
gas bebaidydamas. Ir užpuolė jį Lenkai, iš vi
sų pusių apstojo. Ir nors drąsiai gynėsi, smar
kiai kovėsi, nuveikė jį Lenkai. Ir nuvergę Švie- 
drį, surišo drūtais pančiais, nuvedė tolimon ša
lin, druton kunigų pilin, įsodino gilion rusin, kur 
nei saulės nematyti, nei žmonių balso negirdėti. 
Įsodino gilion rusin, užvožė vario durimis, užra
kino didžiais raktais...

Ir nubudo bernelis, rūsyje besėdėdamas, ir 
pailgo kiauros dienos, kaip amžiai. Išsiilgo ir 
mėlynojo dangaus ir šviesios saulutės. Ne taip 
šviesiosios saulutės, kaip girių šlamėjimo.

Ir dėjosi sau galvelėn jaunas bernužėlis, 
kad vargely reiks jam žūti, gyvam puti, jauna 
jaunystėlė pragaišinti...
neliai, 
duotų,

Kad žinotų nors ber- 
kad žinotų nors broleliai, pagalbos jam 
iš sunkios vergijos vaduotų...

sužinojo priešininkai, kad ne paprastasIr 
kareivis jų rūsyje sėdėti, bet didžio, galingo ba
joro sūnūs, artimiausias baisiojo Šarūno, Dai
navos valdovo, draugas.

Ir liepė tos šalies kunigas atvesti Šviedrį 
savo menėn, kur susirinkę buvo daugel bajorų 
ir karžygių, ir taip rūsčiai į jį prakalbėjo:

— Pakarti reikėtų tu, kaip vagis, kad ne
tyčiomis užpuolei mano šalį, daugel bloga pada
rei, nesigailėdamas nei mažoi vaiko, nei silpnos 
moteriškės...

— Pakarti tu mane ar kitaip nužudyti— 
gali, bet aš kareivis, kaip ir tu, ir gėdos sau 
padarysi, jei kareivį surištą, kaip vagį, nužudy
si.

Nieko neatsakė į gudrią šviedrio kalbą ku
nigas, tik suraukęs kaktą ir niauriai į jį pažiū
rėjęs, prabilo:

— Daugel nuvergė mano šalies žmonių, ir 
senųjų senelių ir mažųjų vaikų, tasai šuo Šarū
nas. žmonės kalba, tu esąs jo draugas. Laisvą 
leisiu tave namo, jei paliuosuos juos visus iš ver
gijos tavo valdovas.

— Tiesą kalbi, jisai mano draugas, todėl aš 
tau ir pasakysiu, kad jei Šarūnas šuo, tai tu ir 
tavo kareiviai — bailus kiškiai, kurie girių tan
kumynuose nuo jo pasislėpėte.

Suriko čia visi, kurie ten buvo, nuo jauno 
iki seniausio, kai išgirdo drąsius šviedrio žodžius. 
Ėmė kardais barškinti, žodžiais jį burnoti, pik
tais vardais vddinti, ir šaukė kunigaikštį, kad 
baisia bausme nubaustų vergą, kursai juos taip 
paniekino. Bet ramiai visa tat klausė Šviedrys, 
lyg ir dabon nedėjo.

Rūsčiai į visus pažiurėjo kunigas, rūsčiai 
ranka sumojo, bet ne tuoj riksmai nutilo, 
tuoj žmonės nurimo. ’ *

— Mes savo kunigo daugiau vengiam, 
tavęs tavo karžygiai, — prabilo šviedrys, 
nurimo susirinkę vyrai.

— Kvaila tavo kalba užgaus tik kvailą, — 
atsakė senas kunigas. — Patsai savo kailiu pa
jutai kad šitie kiškiai moka kramtyti kurtus, 
ne tik tokius šuniukus kaip jus... Nekalbėk, vai 
nekalbėk kvailai, — karščiavosi kunigas, — ži
nok kad mano rankoj esi. Panorėsiu, gyvam 
kailį liepsiu nulupti...

— Žinau kad jūsų rankose esu: jūsų dau
gel, o aš vienas ir pavergtas, be ginklo. Bet vel
tui mane baidai, kunige: aš nieko nebijau.

— Gana kalbėti. Rašyk į savo valdovą, te
gu7 tave išperka, tegu paleidžia tuos kur kare 

| pavergė, štai žmogus kuris rašto moka, jis su-

ne

nei 
kai

ES

Jonas Kuosa-Aleksandriškis

PASIKALBĖJIMAS
(Giesmininko su Lietuva)

O nemaniau kad busi lengvabūdė, 
Pergreit, pergreitai išsilepinai. 
Tu patikėk—mano širdyje gludi 
Tavo laukai ir tavo kapinės.
Nesupratai tu andai meilės mano,
Lengvai taip leidais suvedžiojama. 
Širdy nešiojausi kaip talismaną, 
Įspėt teišdrįsau raudojimais.
Nūn garbini tą šlykščiąją šunaują, 
Tave iščiulpusi apleis jinai....
Tik mano tu ir savanorių kraujo 
Nepaskaitei ir nepateisinai.
O tie, nūnai kur kūną glamonėja, 
Tave varge apleis tyčiodamies....
Aš verksiu—šiuos lėbavimus kentėjęs, 
Negalėsiu prikišt tau nuodėmes.
Nebaru tavęs, primenu ištolo, 
Kad kraują gerdami jie lepina....
Ir tu nesupratai manęs ikšiolei, 
Neparinkai laukų, bet kapines....

VAU
Romanas is Li<

A. VA

Iš Sakalo knygos
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PASKUTINĘ VARGO!

Bet kas susai
Kas apgręš kę

rašys ką jam kalbėsi...
— Kalaviju mane nuvergėt, kalavijas ma

ne tik išvaduoti gali. Ne vergas gimiau, kad 
“pirktu“ mane žmonės vadintų. Jei užmokės 
tau Šarūnas tai kalaviju ir gaisrais — už mano 
vargus. Nereikia man tavo žmogaus kuris raš
to moka.

— Greičiau dangus apaks, saulės netekęs, 
negu tave kas kalaviju išvaduos iš mano nagų. 
Kad pamylėjai mano nelaisvę, tai ir tupėk rūsy
je, kol apaksi.

ir penėti sužiedėjusią duona, girdyti suriu van
deniu, kaip maitina ir girdo sunkiausius nusi
dėjėlius... V. K.

AFRIKOS MAŽŲJŲ ŽMONIŲ 
VEISLE

Afrikoje, Belgijos Kongo kolonijoje, gyve- 
veislė juodų žmonių, kurie neišauga didesni 

Jie vadinami 
Tas žodis paeina nuo Lotynų, 

Jie yra tie-
Jų oda yra ne tiek 

juoda kaip negrų, bet raudonai ruda, o jų plau
kai

na
kaip apie 12 ar 13 metų vaikai.
“pygmejais”.
reiškia uolaktinis, arba trumpas.
siog sieksniniai žmonės.

yra tokie pat garbiniuoti kaip negrų.
Jie nėra iš tų mažųjų žmonių, kaip mato- 
tarp baltųjų, kuriuos vadinam neūžaugomis, 
juodieji yra didesni, ir išrodo kaip auganti 

Jie gyvena iš medžioklės žvėrelių savo

me 
Tie 
vaikai, 
srityse; gyvena iš lapų ir šakų pasidarytose pa
lapinėse. Jie labiausia bijo vieno gyvūno, tai 
beždžionės gorilos; jie’ir nevalgo gorilos mėsos, 
nusistatę prieš ją taip kaip žydai prieš kiau
lieną. Gorilų jie niekad nemedžioja, nežudo, ir 
stengiasi nuo jų šalintis.

Jie nužudo ir didžiuosius dramblius, pri- 
slinkdami prie jų patykomis ir palindę po pil
vais perdurdami juos užnuodytomis vilyčiomis.

Kongo yra turtinga šalis, turi vario, cino, 
aukso, sidabro, deimantų kasyklas, taipgi auga 
ten kava, cukraus lendrės, ir kiti pietų augalai.

• PRANCŪZIJOJE, linais užsėtas plotas 
1939 metais buvo 118,600 akrų, o 1940 metais 
tik 68,000 akrų.

• PHILADELPHIJOJE, Vasario 22 d. 1780 
metais ant upės ledas buvo toks storas kad gy
ventojai surengę iškilmę ant ledo iškepė jautį 
ir ledas neprakiuro.

• ALKOHOLIS, kaip sako žinovai, greičiau 
sumažina skausmą negu morfinas.

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 pikiai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MĖLYNŲ ir rausvų žaibi 
buvo matyti pušis gale dari 
ežero paviršius. Vėjas plėšė 
nos girgždėjo ir švilpė, lyg b 
Kosto glaustėsi kalė ir uukše 
akis, mėgino gultis ir pasidėt 

' bet vėl kilo ir cypė. Senis gu& 
c'iam buvo ramiau, kai šneke 
jau grj’žo prie lango, vis da: 
savo apstulbimo, nors jau b 
ir daugiau, kai visa tai įvykt 
vilnys šoko toli nuo kranto, 
dedamos. Jis matė žaibo i 
putomis aplipusias, ir vienas i 
šitaip jai padaryk, tu šitaip ja 
veidą prie staktos, lyg norėtų 
Jais kristi į naktį ir audrą, i 
ir jieškoti.

Kalė atsikėlė ir urzgė, žiu
- Užuodi ką?
Rudė atsargiai priselino 

vėl dzimbino baukšti į kertę.
Kostas mąstė:
— Gal tikrai kas stovi 1 
Ir pravėrė plyšį duryse.

į grindis plakė ištaršytas lieta 
stogėje rymojo žmogus.

— Užeik, — tarė senis. 
Į pirkią įėjo Antanas.
Jis buvo vienplaukis, kiai 

švarkas, it subliuškęs maišas,
— Dėl Dievo, kas jums šii 

nusiminęs kalbėjo senis. — Sės 

kė po savim kojas, batai žliuj 
dens.

- Jums reikia .persivilkti, 
kęs... - .galvojo Kostas.

Jis paėmė grabnyčią, švi 
jieškojo drabužių.

Iš tamsos atsiliepė nusilpę 
— Aš jos niekur neradau,
- Ko taip?
- Išvaikščiojau visus pa 

vienas sau pasakojo vaikinas. - 
nei klebonijoj, nei baliuj jos n

- Bet apie ką gi kalbat? 
Antanas žiurėjo į smėliu

ir sakė: ,
— Jei Valentina dėl mar 

gryžus namo.
Kostas pakėlė galvą. C 

jam varvėjo ant pirštų.
- Aš ją mačiau, — tarė 
-Matėt!
- Nebuvo dar lietaus, k; 

nas sau ant slenksčio. Tik ž 
pasirodo Valentina, prieina j 
gusi ir klausia: kąip man rod 
lyti? Aš jai atsakiau, kad Ii 
sianti jinai. Tada ji susimą 
pribaigta, kad man graudu ne 
“Imsiu dėdės valtį — bus gr 
žodžio pasakyti, kai jinai a 
feko...

- Ir jus leidot!... {
- Kai pribėgau prie vai 

re...
— Reikėjo gelbėti...
— Juk tai mano pasku
- Vistiek nereikėjo Jei 
— Aš ir pats'žinau...

Šitas vaikas išaugo mano ak 
vauį kada pro šalį praeis ii 
Ji viena čia nepamiršo manę 
darė?

- šiandie ją ir namio 
Nustebęs senis žiurėjo

šakojo:
- Ji buvo pas mane, o 

viškę nuplaukė?
— Ji yrėsi tiesiai per 

— Bet juk ištiko audri 
— Ir trenkia gi, Viešps 

persižegnojo Kostas.
— Atjos neapvertė, 

—Kol buvo mano aky 
Mat, iš mąžumės vis pYię va 
nė aš nebūčiau drįsęs.

— Paskui?
— Paskui ją lietus lyi 

kė... Vienas Dievas žino,
— Eisiu jieškoti.

Ir Antanas atsistojo. 
Šojo bala.

— Kaip tu jieškosi —
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bendram vei-
PASKUTINĖ

Vilnis bara A-

ne

Lietuvo

šiša:

iškalno viso- 
tačiau neap-

Bet
Kas

ypač da- 
dirbti di- 
pavergtos

katali- 
nepra-

žaibai, vieni išsikeroję, kiti 
sulužę, kryžiavosi danguje, 
blankioje jų šviesoje stukso- 
išblyškę laukai ir girios.

žemės arti nebenorim, 
Valgyti nebėra ko — 
Mat, Lietuvą apsėdo blakės 
Staliniško cirko.

ir dabar tas Sandaros 
užmigo.
laukia kada j Chicagą 
poni Tubelienė jų fon-

jos 
iki 

Ne-
Former Vice President John 

Nance Garner packs his bags and 
leaves Washington for his home in 
Uvalde, Texas, a few hours after 
the inauguration of President Roose
velt and Vice President Wallace, 
winding up a 36-year political career 
in the nation’s capital.

Buvęs Vice Prezidentas John 
Nance Gardner apleido Washin- 
gtoną ir gryžo į savo namus 
Uvalde, Texas, tuoj po Prezi
dento Roosevelto inauguraci
jos. Tuo Gardner užbaigė savo 
36 metų politišką karjerą.

“saulė”8 ’ 
Hitleriu

IŠ: POEZIJA
■ ' . . v

as Kuosa-Aleksandriškis

SĖJIMAS 
ko su Lietuva) 
aniau kad busi lengvabūdė, 
it, pergreitaį įšsilepinai. 
akėk—mano širdyje gludi 
aukai ir tavo kapinės.

■atai tu andai meilės mano,

nešiojausi kaip talismaną, 
eišdrįsau raudojimais.

arbini tą šlykščiąją šunaują, 
ščiulpusi apleis jinai....' 
ino tu ir savanorių kraujo 
raitei ir nepateisinai,

nūnai kur kūną glamonėja, 
/arge apleis tyčiodamies....
ksiu—šiuos lėbavimus kentėjęs, 
siu prikišt tau nuodėmes,

i tavęs, primenu ištolo, 
raują gerdami jie lepiną... 
lęsupratai manęs ikšiolei, 
tikai laukų, bet kapines..

nuvergėt, kalavijas n» 
Ne vergas gimiau, kai 
vadintų. Jei užmokė

Gryžo į Texas SANDARA NIEKAM 
NEPRITARIA

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

n kalbėsi... 
vijų mane 
uoti gali, 
me žmonės
tai kalaviju ir gaisrais — už man: 
reikia man tavo žmogaus kuris nl

į
-

šiau dangus apaks, saulės neteku 
as kalaviju išvaduos iš mano nagu 
ai mano nelaisvę, tai ir tupėk rūsy- 
■>i.
kunfgSš prrestrTt “gTliautHUir?® 
iedėjusia duona, girdyti suriu vu- 
maitina ir girdo sunkiausius nut

V. K.
I

OS MAŽŲJŲ ŽMONIŲ
VEISLE

Belgijos Kongo kolonijoje, gyve k 
'dų žmonių, kurie neišauga didęsi t 
ar 13 metų vaikai. Jie vadinai r

Tas žodis paeina nuo Lotynų 
tinis, arba trumpas. Jie yra tie į 
iai žmonės. Jų oda yra ne tifl Į 
jgrų, bet raudonai ruda, o jų ptoį 
pat garbiniuoti kaip negrų, 
iš tų mažųjų žmonių, kaip mated. 

i jų, kuriuos vadinam neūžaugomis | 
yra didesni, ir išrodo kaip augantį: 
yyvena iš medžioklės žvėrelių sau 
na iš lapų ir šakų pasidarytose mL 
* labiausia bijo vieno gyvūno,, 
-rilos; jie’ ir nevalgo gorilos mėsėj 
eš ją taip kaip žydai prieš kiafr* 

jie niekad nemedžioja, nežudo, t 
jų šalintis. z

'do ir didžiuosius dramblius, pre 
ėjų paty komis ir palindę po J# 
imi juos užnuodytomis vilyčio® 
ra turtinga šalis, turi vario, cteį 
o, deimantų kasyklas, taipgi polį; 
oraus lendrės, ir kiti pietų augate įį

XV
VARGONŲ GIESMĖ 
kas sušauks erdvėje paukštį, 
apgręš kelius, kuriais išėjome...

V. K.

MĖLYNŲ ir rausvų žaibų šviesoj pro langą 
buvo matyti pušis gale daržo, giria ir įbingęs 
ežero paviršius. Vėjas plėšė pirkios stogą, sie
nos girgždėjo ir švilpė, lyg butų kiauros. Prie 
Kosto glaustėsi kalė ir unkšdama žvelgė jam į 
akis, mėgino gultis ir pasidėti snukį ant letenų, 
bet vėl kilo ir cypė. Senis guodė šunį, ir jam pa
čiam buvo ramiau, kai šnekėjo. Kelintą kartą 
jau gryžo prie lango, vis dar neatsipeikėjęs iš 
savo apstulbimo, nors jau bus valanda, o gal 
ir daugiau, kai visa tai įvyko. Vėjo daužomos 
vilnys šoko toli nuo kranto, ošdamos ir griau
dėdamos. Jis matė žaibo nušviestas keteras, 
putomis aplipusias, ir vienas sau murmėjo: “Tu 
šitaip jai padaryk, tu šitaip jai...” Ir jis spaudė 
veidą prie staktos, lyg norėtų su išgrūstais stik
lais kristi į naktį ir audrą, beviltiškai skubėti 
ir jieškoti.

Kalė atsikėlė ir urzgė, žiūrėdama į duris.
— Užuodi ką?
Rudė atsargiai priselino prie slenksčio ir 

vėl dzimbino baukšti į kertę.
Kostas mąstė:
— Gal tikrai kas stovi lauke?
Ir pravėrė plyšį duryse. Vėjas įsibrovė ir 

į grindis plakė ištaršytas lietaus čiurkšles, 
stoge j e rymojo žmogus.

— Užeik, — tarė senis.
Į pirkią įėjo Antanas.
Jis buvo vienplaukis, kiaurai perlytas, 

švarkas, it subliuškęs maišas, karojo.
— Dėl Dievo, kas jums šiandie pasidarė, — 

nusiminęs kalbėjo senis. — Sėskitės bent.
■-------Antanas- ssdpibe -ast-suok). Kai jis patrau

kė po savim kojas, batai žliugsėjo, pilni van
dens.

— Jums reikia persivilkti... šitaip sumir
kęs... — .galvojo Kostas.

Jis paėmė grabnyčią, švietėsi užpečky ir 
jieškojo drabužių.

Iš tamsos atsiliepė nusilpęs Antano'balsas:
— Aš jos niekur neradau, Kostai.
— Ko taip?
— Išvaikščiojau visus pažįstamus, — lyg 

vienas sau pasakojo vaikinas. — Nei pas Bronę, 
nei klebonijoj, nei baliuj jos nebuvo. O balius!

— Bet apie ką gi kalbat?
Antanas žiurėjo į smėliu aplipusius batus 

ir sakė: . t ą *
— Jei Valentina dėl manęs... Ne, ji bus 

gryžus namo.
Kostas pakėlė galvą. Grabnyčios vaškas 

s jam varvėjo ant pirštų.
— Aš ją mačiau, — tarė jis.
— Matėt!
— Nebuvo dar lietaus, kai aš sėdėjau vie

nas sau ant slenksčio. Tik žiuriu — iš girios 
pasirodo Valentina, prieina prie manęs išvar
gusi ir klausia: kąip man rodos, ar tuojau ims 
lyti? Aš jai atsakiau, kad ligi tėviškės nespė
sianti jinai. Tada ji susimąstė, o buvo tokia 
pribaigta, kad man graudu net darės... Ji tarė: 
“Imsiu dėdės valtį — bus greičiau”. Nespėjau 
žodžio pasakyti, kai jinai atsikabino laivę ir 
įšoko...

— Ir jus leidot!...
— Kai pribėgau prie vandens, ji buvo eže-

Pa

Jo

taipgi aut ji 
kiti pietų augate :I

E

1UZIJOJE, linais užsėtas ploti 
buvo 118,600 akrų, o 1940 mete Į 
rnry.
DELPHI JOJE, Vasario 22 d. 
pės ledas buvo toks storas kad S 
ingę iškilmę ant ledo iškepė j^ 
akiuro.
1OLIS, kaip sako žinovai, greičii 
lusmą negu morfinas.

f

lUClO DAINOS 
kit įsigyti šią mažą, kišenini j 
IO”-VANAGAIČIO dainą knyg* 
ra trečia Dainų knygelė, naujau* 

dainų rinkinis, nekurtos jų s*
Iš šios knygelės galėsit išmoŲ 

moti sau visas mėgiamiausias) 
dainas, kurių gaidas, mokat, IĮ 

iai nežinot. Apie 40 dainų *
KAINA TIK 25c.

ikalauldt “Dirvoje”
r Ave. Cleveland, ]9

PER TVORA’ 
PASIŽVALGIUS

našiu budu kaip veikia musų 
katalikų organizacijos pasiden
gusios Federacijos vardu. Ka
talikų organizacijų vadai ne
rėkė kad Federacija kuriama 
“ant kalnų laipioti”, bet pama
tę jos naudingumą, visos dėjo
si į ją ir nudirba didelius dar
bus. Nei viena esanti 
kų oragnizacija del to 
dingo, bet sustiprėjo.

Jeigu visi tautiniai
ir draugijos subėgtų į Sandarą 
ir jai mokėtų dešimtukus, tai 
Sandaros redaktoriui butų pri
imtina.... Jis turi net tokį 
projektą paruošęs, tikdar ne- 
drysta Sandaroje paskelbti.

Tačiau, turės ateiti valanda 
kada tautinė srovė turės > imti 
žygių pastumti į šalį tokias se
nas nepajudinamas organizaci
jas kurios tik darbą trukdo, o 
sudaryti naujas ir energinges
nes, kurios dirbs tautai, o 
sau.

Tūli Sandaros vadai, ir 
redaktorius nenurimo tolei 
nesutvėrė savo “Lietuvos
prigulmybės Fondo”, kad tik 
sutrukdžius kitų tautinės sro
vės žmonių sutvertą fondą pir
miau, 
fondas

Gal 
atvyks
dą užpildyti, nors iki šiol Lie
tuvos tautininkai Sandarai bu
vo “trefni”. Lietuvis.

nių... Dabar Valiūtė jau vistiek bus savo vie
toj.,

— Kaip tai savo vietoj? Ką jus čia šnekat?
— Jeigu pasisekė jai, bus pas seserį Ger

trūdą.
Vaikinas žiurėjo į krūpsinčią grabnyčią. 

Paskui išėjo ir likosi pastogėj. Jį atsekė ir se
nis, Ežero vilnys tiško ligi pat lūšnos. Ry
tuose, tarp girių, ėmėsi raudonas dangaus kraš
tas, čia išblėstąs, čia vėl besiplečiąs, tarsi kaž
kas pritūpęs ten pustų žarijas. Pro griausmus, 
pro girios gaudimą ir vėtros šauksmą buvo gir
dėti, kaip pritvinę grioviai ir griovelai gurgu
liuoja į ežerą. Lietus buvo sodrus ir'šaltas, 
stambiomis čiurkšlėmis pasruvęs iš debesų. Nuo 
stogo į pažliugusį smėlį dribo tankios skaros. 
Protarpiais vėsios vėjo srovės mušė lietaus sriau
tus į sienojus, a 
stačiais kampais 
plieskė debesis, ir 
jo susigūžę ūkiai,

— Gryžkim, — nedrąsiai prasitarė senis, — 
dar įtrenks.

Antanas paklausė ir gryžo į pirkią. Pro 
langą skaitė jis žaibus ir laukė, kod jie ims re
tėti, o griaustiniai nudundės į kitas lygumas ir 
kitas sodybas. Laikas slinko sunkus, slėgė jis 
ir kankino... • Kur dabar Valentina?... Pro lu
bas žlagsėjo lašai į molinę aslą. Vienodai ir 
nuodobžiai jie tiško į juodą langą, o grabnyčios 
šviesoj nykiai drebančiose sienose vingriavo pa
geltę vandens latakai... Ir laikas slinko, sunkus 
ir alpinantis. ’ f

Atsargiai Kostas pravėrė duris ir išėjo. Kai 
jis po ilgo vaikščiojimo gryžo, Antaną rado gi
liai berymantį, su 
Valandėlę laukė, o 
peties:

— Jau lietus
— Kas yra? — nustebęs pakirdo ir žvalgė- 

Antanas.
— Valtį parsivežiau... 

čiuos — pusantro kilometro 
su manim?

— Aš? Neplaukčiau!
Ore dulkė paskutiniai 

prieblanda, kurioj grimzdo ežero vanduo, šven
drai, pakrantės ir laukai. Priplaktos žolės stie
bėsi ir vešliai kvepėjo. Grioveliai šnerėdami 
skubėjo ir griuvo į Geisatį. O vilnys mušėsi 
aukštos, apsiputoję — bėgo jos rykaudamos per 
visą ežerą, plačiai dūsaudamos ir šniokšdamos, 
griuvo į krantus, šoko į pakriaušes, paskui gi 
lūžo, kniubo atgalios ir eižėdamos nyko gelmė
se. Jau žioravo šiaurėje ar neužgesusių saulė
leidžių žalsvi pėdsakai, ar tvinko ten žadanti te
kėti aušra. Iš tų aukštumų pro skystą rūką, 
pro ežero purslus košėsi neregima šviesa.

Juodu nusikasė ligi antro kranto. Ant smė
lio gulėjo išvilkta valtis.

— Tai mano, — tarė Kostas.
Antanas žiurėjo į girią, per kurią juodu ėjo. 

Priešais niūksojo tamsus vienuolyno bokštas. 
Ties juo sustoję pabeldė į vartus. Už tų mūrų 
buvo jausti mulėpti žingsniai, kuždesiai ir rū
pestingas plušėjimas.

Vartininkė 
sakė:

— Taip, ji 
Ir numojo 
— Kaip ji?... 
Ne, vartininkė dabar Valentinos nemačiu

si, bet galinti pakviesti 
budinti.

Vaikinas krūptelėjo
— Budinti? — jis
Bet vartininkė jau 

angoje. Tik jos gaubtuvo kraštai dar bolavo 
kažkui* toliose tamsybėse, nykiai kaukšėjo žings
niai į sunkius akmenis, aidėjo niūriuose skliau
tuose. Neilgai laukus atsikartojo antri gings- 
niai, duslus ir nelygus, lyg žmogus eitų po il
gos nemigos ir ilgo sielvarto naktų, slegiamas 
viso išvargusio kūno.

Sesuo Gertruda juos įsivedė į prieangį. Ji 
pirmutinė atsisėdo ir nuleido pailsusią ranką 
ant masyvaus, ąžuolinio stalo, žiburio liepsna 
šokčiojo ir blaškėsi, traukiama šalto oro sro
vės, o iš lubų smigo aštrus Apveizdos spindu
liai. Antanas žvilgterėjo į juosius — ir nedryso 
žiūrėti. Jam vaidenos, lyg toji gera akis tam
siam 'trikampyje, krūpsėdama ir blaškydamosi 
drauge su liepsna, veria jį nenumaldomu prie
kaištu ir smerkimu. Priešais gi jį stebėjo iš
blyškęs, neperprantamas sesers veidas, apgaub
tas juodų ir neramių rūbų.

— Sunku buvo plaukti? — prabilo ji.
— Ežeras dar siautėja, — tarė Antanas.
Ir pridėjo:
— Bet ne taip, kaip anksčiau... Aš norė

jau, sesele, paklausti, ar ji čia? A, teisybė, sa
kė jau vartininkė.

— Taip, — nuteigė sesuo Gertruda.

nuleistomis akimis į grindis, 
paskui priėjo ir pažadino už

liovės.

si
Gavau 
iš čia.

Einam, 
lašai.

ją Ge|’viny- 
Ar plauksit

Buvo šėma

Antaną pažino ir klausiama at-

tenai.
į juodą koridorių.

Ar jai nieko neatsitiko?

seserį Gertrūdą: jinai

Vyt. 'Sirvydas pasiūlė tauti
nėje spaudoje, tautinės srovės 
sustiprinimui ir veikimo su- 
bendrinimui, planą, kuriuomi 
jo numatyti veikėjai tiktų su
daryti tautinės srovęs vadybą. 
Kaip iki šiol tautinėje srovėje 
yra, paskirų grupelių veikimas 
nėra toks vaisingas, 
bar, kada reikalinga 
dėsniu įtempimu už 
tautos išlaisvinimą.

Bet Sandara po senovei ne
pritaria jokiam 
kimui. Sako:

“Gerai ruoštis 
kiems įvykiams,
simoka tverti perdaug komisi
jų, tarybų ar komitetų, kurie 
vieni kitiems laipiotų ant kul
nų. Darbas nuo to nepaleng
vės, o tik susipainios, šiandie 
reikia rūpintis ne tiek lipdy
mu naujų įstaigų, kiek išjudi
nimu esančių”.

Sandaros redaktorius per ei
lę pastarų ,metų laikėsi nusista
tymo: “Viskas Sandarai” kas 
tik tautinėje srovėje gali būti 
naudingo. Jis kliudė tautinei 
srovei susiorganizuoti, ir to 
užsispyrimo laikosi po senovei.

Neigi jis nori suprasti kad 
esančioms tautinėms organiza
cijoms reikia susiartinti pa-

BOLŠEVIKŲ 
merikos Lietuvius, siekiančius 
Hitlerio draugiškumo. Saugo
kitės, Vilnies redaktoriai, pa
pulti Stalino nemalonėn! Sta
linas dabar Lietuvių 
o jis pats pirmasis su 
bučiuotis pradėjo!

VIENAS komisaras 
je “sulietuvino” savo pavardę: 
Iš Glušausko virto Glušu. A- 
merikos Lietuviai čia jokios per
mainos nepastebi: komisaras 
glušu kaip buvo, taip pasiliko.

SOVIETiJa, sakoma, siun

čia grudų Lietuviai. Ta žinia 
sujudino Jurgio Durnelio poeti
nį

— Ar negalėčiau jos pamatyti... Man taip 
reikia.

— Ji guli.
Ir sesuo vengiančiu žvilgsniu pasižiurėjo 
langą į sutemas, kuriose miegojo daržinin- 
gėlynas.
— Tikrai, pas jus negalima...
atsirado ?
— Mus tarnai ją išgelbėjo iš
— Kaip — išgelbėjo!?
— Buvo jie ten pašiūrėj prie 

audrą.
— O kaip jai — buvo bloga?
— Gerumas ir blogumas yra Dievo i’ąnkoj.

. Ir sesuo atsiduso.
Bet dabar? Sveiką?

pro 
kės

čia

išgelbėjo!?

Ir kaip ji

ežere.

vandens per

tai

Aukštai varpas skambino saulės tekėjimą. 
Pirmi spinduliai tyliai palydėjo margus langų 
stiklus. Juodoj bonioj tamsa retėjo, o šventieji 
vienas po kito nėrėsi iš sambrėškių, nėrėsi jų 
rankos, pernakt budėję, gyvi veidai ir rūbų 
klostės, pilnos šešėlių.

— Jaunas žmogau, nebus jau manęs kam 
klausyti... Kam daugiau aš begrosiu? — kietai 
pasakė kunigas Motiejus ir nuėjo.

Ir kai jis ten ėjo vis mažėdamas bažnyčios 
prieblandoj, Antanui rodėsi, lyg ant šio vyro 
butų nugriuvę visi sunkus šitų mūrų akmens ir 
slėgtų silpnus jo pečius, gniuždintų jį prie 'že
mės, kurioje nieko jam neliko: toks sunykęs, 
nežymus, nįekam^jau nereikalingas ir vienatvės 
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Lauke vaikinas dar vaikščiojo po kapus, 
buvo nuklydęs į girią. Gryžęs sėdo su seniu 
Kostu į valtį ir plaukė ežeru, kuris vis lėčiau 
alsavo. Šiluose giedojo strazdai. Skaidrioje, 
audros išpraustoje šviesoje lakstė drugiai.

Kai juodu pro meldus atsimušė į krantą, 
ežero vanduo vos girdimai dustelėjo. Iš gelmių 
suskambo lėtas balsas, štai jis ėmė garsėti, 
gaudė visiems namams, visiems žmonėms ir žvė
rims.

Senis atsisuko į aukštą bokštą, kur vėl by
lojo varpas. Valandėlę klausėsi ir buvo toks 
skurdus, tarsi į žemę smengąs. Ir jis sunkiai 
pasižiurėjo į Antaną ir persižegnojo.

Antanas iš pradžių nesuprato šito ženklo. 
Bet paskui jis nuleido galvą ir kopė į krantą. 
Jis bijojo žvelgti ir į medį ir į baltas rugių ly
ses. Ir visoj šitoj didelėj žemėj neliko jam į 
ką žiūrėti.

Ten sužvangėjo plakamas dalgis. Tuoj 
kirtikai ir stos į barą.

Bet jau niekados vartuose nepasirodys 
na laivininkė, viena dainuotoja, neišeis į
lygumas ir, pasirėmus į rikę, nestebės ji vasarų 
derliaus.

JURGIS Politikas sako, A- 
merikos 
kuriai, 
eilėmis, 
rašė:

tautininkai dideli peč- 
Savo_ nuomonę parėinia 
kurias ne Šekspyras

Mes, Amerikos tautininkai^ 
Savo spėkas kai suburėnų 
Tai, kaip matai, vieną dieną 
šešius fondus įsikurėm.

VILNIS sako: Lietuvių Dar- 
'■linruillY^'TTrfl k.fiįą- 

munistinis. Jei tiesa, tegul 
įvardina bent vieną kataliką,; 
tautininką, sandarietį ar so
cialistą to Susivienijimo Centro 
Valdyboje, ar bent vienos kuo
pos pirmininku ?

išeis

vie- 
šitas

(GALAS)

Ir tikrai — iš bažny- 
Vaikinas įėjo į 

boluojančios kolonos,

RAUDONGALVIŲ 
rius stebisi, kodėl 
Manerheimo liniją į 
paėmė, o Anglai dvi savaites 
“vargo” ties Bardia?

Ko čia stebėtis: “saulė” Sta
linas nepaisė kiek jo vergų žus, 
o Anglai, nors “demokratiš
kiausios” Stalino konstitucijos 
neturi, 
bėmis 
'Paėmė 
bruk.

redakto- 
Sovietija, 
12 dienų

bet savo kareivių gyvy 
be reikalo ne žaidž’ 
ne tik Bardia bet ir

ĮDOMU, kad Berline yra Na- 
zių, kurie rudi iš paviršio, a 
raudoni viduje, o Maskvoje yra> 
bolševikų, kurie raudoni iš pa
viršio, o rudi viduje.

nu-

re...
— Reikėjo gelbėti...
— Juk tąi mano paskutinė valtis...
— Vistiek nereikėjo leisti.
— Aš ir pats žinau... Ir man jos gaila. 

Šitas vaikas išaugo mano akyse, aš jos laukda
vau, kada pro šalį praeis ir gerą žodį pasakys. 
Ji viena čia nepamiršo manęs... Ir kodėl ji taip 
darė?

— Šiandie ją ir namie ir mieste...
Nustebęs senis žiurėjo į Antaną, kuris pa

sakojo:
— Ji buvo pas mane, o aš ją... Ar ji į tė

viškę nuplaukė?
— Ji yrėsi tiesiai per ežerą.

— Bet juk ištiko audra!
— Ir trenkia gi, Viešpatie 

persižegnojo Kostas.
— Ar jos neapvertė, ar

—Kol buvo mano akyse,

Aukščiausias! —

neapvers ?
gerai ji plaukė... 

Mat, iš mažumės vis prie vandenų. O vistiek — 
nė aš nebūčiau drįsęs.

— Paskui?
— Paskui ją lietus lyg skraistėmis užtrau

kė... Vienas Dievas žino, kur ji dabar.
— Eisiu jieškoti.

Ir Antanas atsistojo. Nuo jo pribėgus telk
šojo bala.

— Kaip tu jieškosi — nei valties, nei žmo-

sulig šituo žodžiu, 
sukuždėjo, klausdamas, 
buvo dingusi tamsioje

rnęstd jus, ir Valentina apie jus man yra ir se
niau kalbėjus. Tai galiu jums atvirai pasakyti: 
reikia jai Dievo pagelbos... Bet perdaug jus ne
sirūpinkit ir plaukit namo. Mes darom, ką ga
lėdamos. O jums duosim žinių apie Valentiną. 
Atsiųsim žmogų, gal užsuks gryždamas kunigas' 
klebonas...

— Jis čia?
— Taip. Musų kunigas buvo išvažiavęs, 
paskambinom...
Senis Kostas nusigandęs žiurėjo į seserį

Gertrūdą.
Ji sakė:
— Pakeliui gal praneštumėt tėvams. Jau 

ketinom siųsti valtį.
— Argi taip bloga? — klausė Antanas.
— Visados reikia turėti vilties.
— Aš dar norėjau paklausti... Jus pasaky

tumėt gal Valentinai, jog aš čia buvau ir pra
šiau, kad man atleistų.

— Ji kalbėjo man apie jus ir viską atleido. 
Ne, ji negali turėti piktumo, — ramiai atsakė 
sesuo ir pakilo.

Antanas išėjęs atsisėdo ant bažnyčios laip
tų. Rytuose tvenkėsi raudonos pašvaistės. 
Paukščiai budo ir giedojo. Jie audė giesmes vir
šum ežero, girių ir šito iškilaus bokšto, kuris, 
rodės, drauge skambėjo,
čios kilo duslus, prislėgti aidai, 
vidų. Tamsus skliautai, 
sambrėškiuos nuskendusios kertės sunkiai vai
tojo. Nuo viski! vargonai drebėdami šaukė vie
nišo žmogaus skausmą. Rodėsi, kad didžiam tyr
lauky stovėtų vyras ir vis garsiau pasakotų sa
vo sopulį aplinkiniams smiltynams, kuriuos vė
jas ardo ties juo, išdegusiems krūmokšniams 
ir akmenų uoloms. Garsai vis augo, plaukė į 
vieną maištingą srovę, kurie vis tvino didyn, 
nenumaldomai daužėsi ir griovė. Ir toj muzi
koj butą tiek įnirtusio sielvarto, tokio baisaus 
skundo ir grasinimo, kad vaidenosi, jog skliau
tai ims trupėti ir byrėti, o vargonų dūdos neiš
laikys ir sprogs. Tik staiga iš šito siautėjimo 
prasimušė aštri, klaikiai rėkianti gaida, nutildė 
visus kitus garsus ir svaigiu greitumu kilo vis 
aukštyn ir aukštyn, kaip j ietis, sviesta į žvaigž
džių erdves.

Ir urnai nutilo.
Nusigandęs šito kerštingo šauksmo, šitos 

ugninės paguodos, Antanas susigūžęs stovėjo 
prie pilioriaus ir nedryso nei atsisukti, nei į 
lauką eiti. Ir jis net knystelėjo, kai už savęs iš
girdo rūbų šiugždenimą ir žingsnius.

Nuo viškų nulipo kunigas Motiejus: Jis pa
stebėjo atgręžtą Antano veidą ir pats ėmė bai
liai žvalgytis, lyg nusikaltęs.

— Aš maniau, kad čia nieko nėra, — tarė 
jisai.

— Aš netyčia... Dieve, kaip gražu buvo! 
kad jus mums kada pagrotumėt dar.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM 
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

NETUReJO boba bėdos,
Mus-
Hit-

'sipirko paršelį: neturėjo 
salini bėdos, susidėjo su 
leriu.

įkur-

liepsnelę prie altoriaus.

Aš norėčiau,
— Mumis... — pakartojo klebonas ir žiurėjo 

į plazdančią

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 jį 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 
toki 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”
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LIETUVOJE, sakoma,- 
ta 10 liaudies universitetų. Ge
ra proga musų raudongalvių 
rekdatoriams važiuoti diplomų 
ir mokslo Įsigyti.

A D V. Bagočius siūlo apmo
kėti laivakortę' Bolševikui, no
rinčiam į dabartinės Lietuvos 
“gerovę” vykti. Stebėtina, nei 
vieno kandidato nesiranda!

Į “SMETONINĘ” Lietuvą net 
bolševikai važiuodavo pasižiū
rėti, o į Tarybinę bolševikas 
nei savo šunies siųsti nenori.

SANDARA ragina: “mažiau 
triukšmavimo, daugiau darbo.” 
Ką tu čia, žmogau dirbsi, kad 
plano nėra ?

VILNIS pripažino, kad Sta
linas nėra marksistas. Ji sa
ko: Savo knygoj Mein Kampf 
Hitleris sakė, kad jo vyriausia 
užduotis sunaikinti marksis
tus.” Bet Stalinas pirmasis iš
tiesė draugiškumo ranką žmo
gui, kurio vyriausia užduotis 
“sunaikinti marksistus”. Sta
linas, reiškia, ne marksistas?,

&



Prirodo Savo

Nash Sixes ir Eights šiądien Užima Pirmenybę Trijose Populiariėse Kainose!

7200 BroadwayMotor Sales,

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

Road 
Ave. 
Ave.

Road 
Ave.

13701 St. Clair Ave.
16202 Euclid Ave.

16815 Madison Ave.

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

Cleveland, Ohio 
Milton Motor Sales.....

Norgar-Bodell Motors Co. 
Patrick Motors, Inc.
Tyjeski Nash Company....14720 Lorain Ave. 
United 
Bedford, O., Bernardy Motors, 803 Broadway 

Motor Sales, 6195 Brecksville Rd. 
Motor Sales, Inc., Columbia Road

ARBA KREIPKITĖS Į NASH PARDAVĖJĄ SAVO KAIMYNYSTĖJE

LEVERING NASH MOTOR COMPANY, Distributor 
4505 Euclid Avenue

Cain Motors..................... 13230 Cedar
Cooper’s Garage.............. 6816 Superior
Eckenroth Sales Co............3501 Detroit
Kilbane Nash Co........... 6535 Carnegie
Lewis Nash...............................3536 Lee
Lake Motor Sales..............12705 Miles
North Olmstead, O................Beebe & Elliott

Independence, Ohio...........Rockside
Olmstead Falls, Ohio...........Schritz

PIRMASMylioseiš Galono
Savo nuostabiu Fourth Speed Forward jis davė 
Daugiau Mylių nuo Galiono negu kitas kuris 6, 
8 ar 12-cylinderių karas įstojęs į bent kurią kle- 
są, nežiūrint didumo, kainos, svorio ar įrengimo.

VIETINĖS ŽINIOS
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• NEKURIE tikrina kad per 
sekančius 10 metų Amerikos 
ukėse bus panaudota dar apie 
500,000 traktorių daugiau ne
gu dabar turima.

Ar 
visi !
Pa;:

“daloj
Lietu-

sau 
rei- 
tė- 
jos

• GRAPHITE Bronze Co. di
didins savo dirbtuves 
paskyrė du milijonu dolarių. 
Ta nauja dirbtuvė bus išstaty
ta prie St. Clair ir E. 168 st.

kės
Azia

T<

Rašo George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Elzė 
kurie

Jei-
iš po

Kaštai už šias pamokas 
žemi, ir suteikia progą 
pagerinti savo Anglišką

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Ciutelė
savininkai.

Penkios didžiausios žinių filmos 
kokius kada buvo rodyta, parinktos 
kaipo (darniausi dalykai Telenews 
filmų redaktorių, pradedama rody
ti penktodienį po pietų Telenews 
Theatre, 241 Euclid Avenue, netoli 
Public Square. Prie šitų specialių 
vaizdų, Telenews rodys 60 naujų 
pasaulini ųįvykių, ir naturalės spal
vos trumpą vaizdą “Diary of a 
Racing Pigeon”.

Teatras atsidaro 9 vai. ryto iš
skyrus sekmadienius, kada atsidaro 
10 vai. ryto. Tai yra kas naujo 
filmų rodymo pasaulyje

Clevelando College kalbos depart- 
nentas pasiūlo naują kursą narin- 
tiems išmokti taisykliškai Angliš
kai kalbėti, ištarti gražiai žodžius, 
‘Correction of Foreign Accent”. Ši 
įamoka tęsis nuo Vasario 5 iki pa
vasario, 
yra visai 
ateiviams 
kalbą.

Pamokas vadovauja Miss Virda 
Stewart, kuri duoda progą kiekvie
nam mokiniui grupėje mokytis tar- 
:i žodžius teisingai, ir girdėdami 
kitus mokinius toje pat grupėje, vi
si išvien gali matyti kitų klaidas ir 
patys jų vengti, ši pamoka yra 
naudingesnė negu privatiškai mo
kinantis.

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

ALUS — DEGTINĖ 
• UŽKANDŽIAI

7110 Superior Ave.
Cleveland, Ohio He.

Scena Nash laimėjimo.... 599 mylių greito
važiavimo.... tyrų karštyje, kalnų aukštyje.

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

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

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

Duok žmogui šviesą — jis p 
atras sau kelią — kas plati 
Dirvą — tas platina apšvie

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

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokią 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

MARGUTIS
Skaitykit "Margutį”, įomp.
L. Vgnpjrgi'fin m'J-

ŠO
Penkti

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Išversti...

Kokia sovietų Lietuvoj vieš- į® J 
patauja Šnipų baimės liga sd- 
žinome iš fokio aprašymo Ta
rybų Lietuvojė: apie reporterio
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ninka. 
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pinig’ 
$5,00' 
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NAMŲ IR GĖLIŲ 
PARODA

Clevelando Miesto Auditorijoje 
rengiama Greater Cleveland Home 
and Flower Show, kuris prasidės 
Vasario 22 ir baigsis Kovo 1. Kad 
mokyklų vaikai galėtų matyti tą 
parodą, komitetas per mokyklas pa
tieks specialius kuponus kuriuos mo
kiniai galės pirkti po 10c.

Tas specialis pasiūlymas sutei
kiamas visų Clevelando ir apielin- 
kės miestų mokykloms, ir apima 
plačiai net kelis apskričius.

Ši Didžiojo Clevelando Namų ir 
Gėlių Paroda vaizduos viską kas 
reikalinga namams — namus, bal
dus, darželius aplink namus, kurie 
padaro namą maloniu gyventi.

Todelei ši paroda bus pamokinan
ti ir inspiruojanti. Mokyklų vaikai 
norima su ja ypatingai supažindint.

STEBUKLAS: TRYS 
GALVOS, ADVO- 
KATĖLIO KOJOS

TELENEWS

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

NAUJI SAVININKAI 
ši Maisto parduotuvė pen
ėjo i musu rankas ir

9

ij

60

mavimoa ° 
kojim 
ma p:

Pupos žinutės, žirnio krislai, 
Elzės andarokas, o advokatėlio 
kojos.

Turėdamas laiko, žiuriu per 
langą, laike sniego, bet nieko 
nematyti. Pasiėmiau tą mizer- 
ną gazietėlę sumaniau pažiūrė
ti kur butų geriau atsilankyti 
Vasario 16 d. ir su kokia sro
ve švęsti Lietuvos Nepriklau
somybės dieną. Kiekvienas su 
sąžine ir Lietuviška širdimi 
vientautis turi prisidėti darbu 
ir auka tą dieną. Viso pasau
lio Lietuviai turi išnešti pro
testus ir rūpintis gelbėjimu 
savo šalies. Musų tauta nie
kad neužmirš S. V. Prezidente 
Wilsono, kuris paskelbė tautų 
apsisprendimo teises, ir dabar
tinio Prezidento Roosevelto, 
kurs nepripažino Lietuvos oku
pacijos ir pažadėjo užtarti vi
sas mažas prislėgtas tautos.

Nei vienas sąžiningas Lietu
vis negali užmiršti Vasario 16 
dienos. Ne tai kad susirinkti, 
kaip tūli daro per eilę metų, 
aukot Lietuvai gražius žodžius, 
eilutes, dainas, o pelnus 
pasilaikyti: dabar būtinai 
kia kiekvieną centą skirti 
vynės laisvės reikalams,
nukentėjusių pabėgėlių šelpi 
mui. Tą dieną mes neprivalo
me pripažinti jokios partijos 
visi būti tik Lietuviais, žino
ma, atstumiant į šalį išgamas 
kurie savo tėvynę parduoda.

Toje gazietėlėj pastebėjau 
nr. 4, kaip advokatėlis 
purvina, šmeižia žmpne 
buvo praeitoje valdžioje, 
gu esi sąžiningas, išlysk
Elzės andaroko, nusiimk tas 
tris svetimas galvas, ir pasi
rodyk kas esi visiems, cada su 
tavim bus galima ir rimtai eiti 
į kritiką. Man rodos geriau 
būti be tų kelių galvų kokias 
Elzė nešioja, negu be sąžinės, 
kaip jis yra. _________

SAUGUMAS IR AT
SARGUMAS

Ar jus estit vienas iš įų kurie su
daro trafiko nelaimes? Ar jus ne
paisantis arba prisigimęs neatsar
gus savo ir kitų žmonių saugumu? 
Vyrai ir moterys be išimties ban
dys užginčyti šituos klausimus. Ne
paisymą ir netvarką galima užgin
čyti, bet nelaimių rekordai parodo 
kad dauguma susimušimų automo
biliais pasitaiko paprastai viduti
niai atsargiems žmonėms.

Nelaimės atsitinka tik del vieno 
momento neatsargumo. Kitais at
vejais maži neatsargumai nieko ne
reiškia, bet trafiko 
priežastimi nelaimės, 
priežastys yra net 
iriežastys yra net
jo bereikalingo skubumo, tačiau la
bai daug nelaimių paeina iš mažo 
nomento neatsargumo.

Pėkstiems nelaimės pasitaiko la
biausia todėl kad jie norėdami eiti 
■keršai gatvę žygiuoja bent kur ir 
šlenda iš tarpo stovinčių automobi- 
ių, nelaukdami jiems pritaikytų 
signalų.

Proga Išmokti Tyros 
Angliškos Kalbos

Cleveland Real Estate 
Board Pradėjo 
50-tus Metus

PIRMAS Savo Klesoje!
Oficialėj A. A. A. Gilmore Economy Lenktynėj, 
Nash Ambassador “600” ne tik laimėjo pirmas 

savo klesoje be taipgi

VISUR TIK BAIMĖ Žl 
ŠNIPŲ

Tol 
nedid 

Tikisi kad Smetoniniu- nė G 

kai Gali Raudonuosius

kitur

po senovei jums p 
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.
Pi

Cleveland, Ohio
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Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti j j, 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.

Cleyeland Real Estate Board, 
is savo penktą dešimtį metų 

gyvavimo, užbaigė 49-tus metus su 
metiniu banketu Hotel Statler ket
virtadienio vakare, Vasario 6, pa
reikšdama pasiryžimą darbuotis to
liau šio miesto visuomenės naudai. 
William E. Malm paėmė Board pre
zidentystę kai pradėta 50-tas me
tas. Roy C. Carpenter, kuris buvo 
šiame bankete pagerbtas, pasitrau
kė iš prezidentystės.

Ši organizacija pasitarnauja tar
pininkavime tarp nejudamo turto 
pardavėjų ir advokatų kurie ginčijo
si kas turi ir neturi teisę išpildyti 
pardavimo atsitikime paprastus do
kumentus. Rūpinasi Didžiojo Cle
velando plote įvairiais viešais page
rinimais, taksų sistemos sutvarky
mu ir apsauga nejudamo turto sa
vininkams.

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.

TIKRA EKONOMIA
LOS ANGELES (Sausio 19)—šią
dien, kai Gilmore-Grand Canyon Run 
pasekmės oficialiai paskelbta, paaiš
kėjo kad Nash Ambassador “600” 
davė daugiau mylių nuo galiono ne
gu kuris kitas 6, 8, ar 12-cylinderių 
karas Amerikos oficialėse ekonomi
jos lenktynėse.

NIEKAD ikšiolei, Gilmore kompeticijoj, 
tokio didumo karas nėra pravažiavęs 

taip toli, taip greit, su tiek maža gąsdino.
Bet lygiai nuostabus yra ir paties va

žiuotojo raportas apie tas lenktynes.

Net per nelygius kalnų plotus, šis Nash
beveik plaukė' pirmyn — ant minkštų, ke
turių ratų coil springsų.
Dvigubu Roller Steering jis gaubė net 
smarkiausius užsisukimus, lyg butų pri
statytas ant bėgių.

Aukštai virš sniego linijos, draiveriai 
buvo palaikomi šiltai jo Weather Eye Con
ditioned Air Systema.

Jus privalot pamatyt ir pavažinėt šiuo 
Nash pats patyrimui koks jis yra.

Tai pasekmė eiles metų bandymų, ir m- 
vestmentų milijonų dolarių. Padirbtas su 
viršum ir rėmais sunituotais į vieną, ne
barškantis vienetas nuostabaus stiprumo— 
turi plačiausias sėdynes negu kuris kitas 
žemos kainos karas.

Kai patirsit kad jis sutaupo $70 iki $100 
metuose --------- kiek ekstra dalykų jis at
lieka—ir ekstra malonumą suteikia.....jus
pasikeisit į Nash. Ateikit šiądien — ir 
važiuokit pasivažinėt su Weather Eye.

$7 n cDIDELIS 4-miMis sedan■ X (Iliustruotas) Ambassador
9 SlBB “600” serijos. Kaina apimaB WJP standard prietaisus ir fed- 

Dirbtuvės Kaina erai tax. Weather Eye Con
ditional Air System, Convertible Lova, su 
Fourth Speed Forward, ir Two-Tone spal
va ekstra, kas nori. Matykit Nash Am
bassador “6” ir “8” Series— "7^1 ft
kožnas didelės vertybės savo Į | 
kainos klesoje!
Kiti Modeliai Pigesni tiktai... Dirbtuvės Kaina

_ Ko tamstai rėikia? 
klausia fabriko direktorė.

Laikraščio bendradarbis 
aiškina.
_ Kas čia tamstą įleido?
_ Paaiškinau koks reikalas, 

ir Įleido.
- Ar leidimą, draugas, tu

ri?
i-Kokį? ,
- iš kompartijos?'
— Ne....
— Tai iš kur aš galiu žinoti 

kad tamsta, draugas, nesi sa- 
botažnikas ar smetonininkas?
- Tik jau! Galit pakelti 1 

trubelę, paskambinti ir drau- r 
gei redaktorius pasakys kad aš 
tikrai esu to laikraščio bendra-

. darbis.
- 0 kuo aš tikra kad is ten 

neatsilieps koks smetoninin
kas?
. - Keista....

— Visai net. Draugas, pa
vyzdžiui, gali 
ninkus agituot.

— Agituot?
direktorė gali 
kalbėsiu.

— Ką aš čia klausysiuosi
Tuo ir pasibaigė reporterio 

atsilankymas Pirmyn fabrike 
Visu/ baimė smetonininkų — 
net komunistų laikraščio re 
dakcijoje, pasirodo, galį sėdėt 
smetonininkai....
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Hash
AMD SAVE MONEY EVERY MILE

HILLMAN KILĘS
ŽAGARĖJE

zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kairia 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Hl.

“Mr. and Mrs. Smith”
Pirmą kart suporuoti Carole Lom

bard ir Robert Montgomery, vaidi
ną linksmą komediją “Mr. and Mrs. 
Smith”, kuri pradedama rodyti Hip
podrome Theatre šeštadienį, Vasa
rio 8. Dalykas einasi apie vieną 
jauną turtuolį advokatą ir moterį 
kuri per tris metus buvo laikoma jo 
žmona.

Dalykas išsivysto taip kad vėliau 
paaiški jog jiedu nėra legališkai ve
dę. Prie jų įsimaišo ir trečias as
muo, to advokato partneris, kuris 
pradeda suktis prie jos, jeigu jinai 
išnaujo neištekės už to kuris buvo 
žinomas kaipo jos vyras.

Prie jų vaidina kiti geri artistai.

Sidney Hillman, rubsiuvių 
unijos prezidentas ir Roose- 
velto paskirtas į šalies gynimo 
komisiją, yra Lietuvos žydas. 
Nors buvo minima kad jis pa
eina iš Kauno, bet jo gimtinė 
yra Žagarė, buvusios Kauno 
gubernijos. Jis gimė 1887 m., 
sūnūs grudų pirklio. Tėvai no
rėjo jį padaryti rabinu, kaip 
ir daugelio Lietuvių tėvai bu
vo palinkę savo vaikus išleisti 
į kunigus, bet Sidney neturėjo 
noro rabinauti, ir dar jaunas, 
16 metų berniokas paneigė žy
diškus papročius.

Amerikon jis atvažiavo 1907 
metais iš Anglijos, kur buvo 
pabėgęs pas savo dėdę, 1905 
metais, Rusų revoliucijos lai
ku. Ir jis buvo užsikrėtęs re- 
voliucijonieriaus dvasia ir pa-

dėjo kitiems rėkaut 
car!” ir turėjo bėgti iš 
vos.

Amerikoje, veikdamas
listų eilėse, prasimušė pirmyn 
į darbininkų vadovus. Vado
vavo streikus, ir pagaliau tapo 
išrinktas rubsiuvių unijos pre
zidentu, kurią vietą laiko per 
eilę metų.

KAUNE buvo sušaukta rau
donosios Lietuvos kooperati
ninkų suvažiavimas. Jame tarp 
kitų kalbėjo SSSR valstybinio 
banko Lietuvos kontoros vir
šininkas “draugas” Epšteinas. 
Jis pareiškė kad Lietuvoje pre
kių esą pakankamai, tik šlu-

buojąs pristatymas, iškrovi
mas ir paskirstymas vartoto
jams. Mat, staiga jau nutru
ko pristatymo budai. Tai ge
riausias pasiteisinimas.
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VISOKIA APDRAUDA
Mes esaui pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

PLUMBING
SUPPLIES

HARDWARE PAI^”
Electrical Supplies

Glass
Household Goods

The Stoneman C<

Skubėkit isis
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

J 809 Society for Savings Bldg.
! 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 pirmi 

:• mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip 
£ kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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I Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

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

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

Trumpi, aisk 
kasdieninių i 
kokie žmogų 
skaudėjimo 
Visos ligos 
alfabetiškai,

Iki dar j’ 
mui į kil

Re
6820 Super

Didelis, 
gražiai su 
sapną. I 
namuose.

Kai

6820 Supę

nu iiiiii 1111111 ■Miliuli*



SAULĖS ŠVIESALiudija Anglijai Gelbėjimo Biliaus SvarstymeŽIURKIŲ SALA AKRON, OHIO

žmogaus

SMULKIOS ŽINUTĖS

laimingai gryžo na-
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Specialus “Sutaupyma
Reikmenis Kūdikiams ir VaikučiamsPAJIEŠKOJIMAI

99
$2.63

Vilnos

uz

Skubėkit Įsigyti šią naudingą knygą

NAMU DAKTARAS
Kūdikiams 59c Sveteriai

A. Wilkelis
NEW DEAL

Kaina su prisiuntimu $1.00,

•<

nuskir
kiti ko 

raudo

MUS 
reikia. 
Tuxedo

uz 
už

Dirva dabar yra pigiausia 
darbininko liuoslaikio dran
gas; platinkit ją tarp savŲ.

Įpeed Forward jis davė 
>no negu kitas kuris 6, 
įstojęs į bent kurią kle- 
nos, svorio ar įrengimo.

44 Šmotų 
LAYETTE

Kokį ? , 
Iš kompartijos

re Economy Lenktynėj, 
ne tik laimėjo pirmas 
be taipgi

$9.62
Vertės!
Sutaupą

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

29c

Duok žmogui šviesą 
; atras sau kelią — 
Dirvą

Bukoliutė su savo vy- 
buvo nuvažiavę Flori- 

ten pabūti ilgiau

4 uz 
__ 4 už
4 poros

JI REIKALINGA JAUNAM 
IR SENAM VISADA

san- 
‘parodc 
vyriau-

are revealed in these candid 
lease-

— jis pat« 
kas platina 

tas platina apšvietą.

Lietuvos Konsulatas,
30 North La Salle St, 

Chicago, Illinois

Akrono Lietuvių Draugijo: 
.nines Lietuvos nepriklausomy 
lės i 
15 d 
bendrai SLA, 
pos, SLRKA.

reikia iš 
būti sau

XPDRAUDA 
ūkti visiems pilnas musų pa, 
etiškus patarimus reikale vi- 
ice) visai dykai. Todėl pir- 
ųriagesius (fire-monus).

ULIOLIS
vi Lietuviška Real’ Estate 
los Agentūra
eveland HEnderson 6729 
lllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllliillllliu-*

VISUR TIK BAIMĖ
ŠNIPU

KAIP VARGINAMI 
ŪKININKAI

• WEST VIRGINIA anglies 
plotai užima apie 17,289 ket
virtainių mylių plotą ir talpi
na apie 60 bilijonų tonų ang
lies. Taigi, anglies užteks dar 
ilgiems laikams.

©KITI žmonės tiki buk gy
vatės pagauna paukščius už- 
hipnuotizuojant juos žiurėjimu 
į akis. Tas nėra teisybė.

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

Rankom išsiuvinėti.
Sampeliai!

THE MAY CO. BASEMENT

Tikisi kad Smetoninin 
kai Gali Raudonuosius 

Išversti...

Kūdikiams 50c Suknelės 
ir Užvalkalai

įtuvių Direktorius
MUOTOJAS

HEnderson 9292

PRASIĖJO BO j

MĘ3U AKLUMO

50c 
“Kleinert

Vilnoniai užmaunami vaikam 
ir mergaitėm. Mieros 3 iki 6.

Pigesni tiktsi ...DirbtuvėsKaina

5
 DIDELIS 4-DURIMIS SEDAN

(Iliustruotas) Ambassador 
“600” serijos. Kaina apima 
standard prietaisus ir fed- 

aina erai tax. Weather Eye Con- 
r System, Convertible Lova, su 
ed Forward, ir Two-Tone spal- 
kas nori. Matykit Nash Am- 

5” ir “8" Series- "jfJA
dės vertybės savo f IIĮ

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Iki dar jų turim, po 81.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

DRESS SUIT
RENTAL CO

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

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

Toli Pietų Atlantike randasi 
nedidelė sala, vadinama Pieti
nė Georgija, kuri visa apvisus 
žiurkėmis. žiurkių ten yra 
tiek tirštai privisę kad niekur 
kitur pasaulyje vienoje vieto
je jų tiek nesiras. Tos žiur
kės yra rudos spalvos ir yra 
Aziatiškos kilmės. • \

Tos žiurkės t apvisusios salos 
pietinę pusę, kuri jau apdeng
ta ledais, bet jos šaltumas ne
sudaro skirtumu žiurkių plati- 
nimuisi.

Žiurkių tikrasis kraštas yra 
Tolimieji Rytai, Azija, iš kur 
jos laivuose su prekėmis išsi
platino po visus žemės kampus. 
Europoje, kiek žinoma, žiurkių 
nesirado iki 1030 metų, ir tik 
•kai tą metą Azijos prekiniai 
laivai atplaukė į Prancūzijos 
uostus, žiurkės pasirodė Euro
poje. Pirmiausia pasirodė juo
dos žiurkės, o už poros šimtų 
metų atsirado rudosios, kurios 
į Europą atėjo per Rusiją, šios 
rudos žiurkės buvo didesnės ir 
smarkesnės, jos greitai išnai
kino juodąsias. Iš Europos į 
Ameriką žiurkės atkeliavo An
glų ir kitų Europiečių preki
niais laivais, kiek vėliau.

Tą salą, Pietų Georgijų, už- 
vįso iš Anglijos atvykusių žu
vininkų laivais, čia jos rado 
sau maistą žuvininkų išmetamo
mis bangžuvių liekanomis, nes 
žuvininkai sugavę bangžuves, 
paima iš jų kas jiems reikia, 
o jų likučius meta. i

Atsilankius j šią šaltą salą, 
žmogų šiurpas sukrato, nes vi-1 
si krantai nugulę tų judančių- 
krutančių alkanų žiurkių, ku
rios kovoja, žviegia ir ryja nu
metamas liekanas. Jos rodos 
nekenksmingos niekam kitam, 
iki turi ką esti. Bet ten pra
dėjo išsibaigti tos didžiosios 
bangžuves, ir žuvininkai liau
sis ten lankęsi. Tada žiurkės i 
surys viską kitką kas tik toje 
saloje randasi, ir paliks ją vi
sai pliką.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permaina
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 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuoki! mums trumpai:

DIRVA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

HARDWARE PAI^’T
Electrical Supplies 

Glass 
Household Goods

The Stoneman Co.

Earnestness, sincerity and patriotism
camera “shots” of four national figures as they testified on the
lend” bill. They are: upper left, J. P. Kennedy, retiring ambassador 
to Britain. Lower left: Hugh Johnson, columnist. Upper right, Norman 
Thomas, socialist leader, and William Knudsen, defense production chief.

Šie keturi plačiai žinomi šalies vyrai rimtai, nuoširdžiai ir 
patriotiškai pareiškia savo nuomones reikale teikimo Anglijai 
pagalbos, kurį klausimą svarsto Kongresas. Viršyje kairėie J.

.Kennedy, buvęs Amerikos ambasadorius Britanijai; apačio
je kairėje, Hugh Johnson, rašytojas; viršuje dešinėje, Norman 
Thomas, socialistų vadas, ir William Knudsen, šalies gynimo 
produkcijos vadas.

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

Akrcniečiai Mines Ne 
priklausomybę Vasa

rio 15 vakare

Furniture Co. 
Krautuvė

ENdicott 2343 

stuviškas Rekordas 
r “Tykiai Nemunėlis Teka” 
rn Choras. Kaina $1.00.

— Tai iš kur aš galiu žinoti 
kad tamsta, draugas, nesi sa- 
botažnikas ar smetonininkas ?

— Tik jau! Galit pakelti 
trubelę, paskambinti ir drau
gei redaktorius pasakys kad aš 
tikrai esu to laikraščio bendra
darbis.

— O kuo aš tikra kad iš ten 
neatsilieps koks smetoninin
kas ?

— Keista....
— Visai net. Draugas, pa

vyzdžiui, gali pradėti - darbi
ninkus agituot.

— Agituot? Bet gi draugė 
direktorė gali pasiklausyti ką 
kalbėsiu.

— Ką aš čia klausysiuosi
Tuo ir pasibaigė reporterio 

atsilankymas Pirmyn fabrike. 
Visui* baimė smetonininkų — 
net komunistų laikraščio re
dakcijoje, pasirodo, gali sėdėti 
smetonininkai....

Radžiūnas, Kostas (Gust Ro
gers). Gyvena Chicagoje. Jam 
yra laiškas iš Vokietijos.

šilkauskas, Juozas. Gyveno 
ir neva miręs Cleveland, Ohio.

Jieškomieji asmens arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti. Reikalas labai svar
bus.

šventę šeštadienį, Vasark
I. Tą paminėjimą rengi?

198 ir 354 kuo-
178 kp., LSS. 2.
P. Klubas.

atsibus Bavariar
pra

Old Arcade 
antrą aukštą.

(2) Cleveland
SCHWANE, Mgs.

MERCER, Pa. — Tūlas Mi
ke Poppa, 81 m. amžiaus, per 
14 metų buvęs aklasr laikomas 
neregių įstaigoje, šiomis dieno
mis atgavo savo regėjimą. Jis 
priimtas į neregių namus buvo 
maitinamas geru maistu ir bu
vo duodama specialus vaistai. 
Ar tie vaistai gelbėjo ar akys 
taip sustiprėjo per save, bet 
tas senukas vėl mato.

KAM PIRKTI - 
IŠSINUOMOKIT PAS 
tiktai tai dienai kada 

Nuomojam: Full-Dress, 
Cutaway Vyriškus Siutus 
235 The 

Elecatorius
MA. 5856 

GEO

Specials po 4 už $1
Gražus “Ruben’s” Marškiniukai _______  4 už
“Minneapolis” Bands ir Binders_________ 4 už
“Pit a Pat ’ Kojinės _______________  4 koros
“Pepperell” 27x33 Vyniojami Blanketai 
Mažos Kaldrukės, 18x34 ____________
Muslino Lopšio Paklodes, 36x52 ______
Vilnoniai Batukai ___________________
Kapoc Pagalvės, 12x16 __________ <__
“Kleinert’s ’ Sausa Downe, 18x27, irreg. 

Sturdy-Flex Paklodės, 27x36, irreg,

Nors jafi žiemos persvyra 
praėjo, bet dienos eina ilgyn 
beveik nepajaučiamai. Žmonės 
žiemos .metu saulėj spindulių, 
kurie taip labai reikalingi, gau
na visai mažai. Bet 
naudoti visas progas 
Įėję ir žiemą.

| Saulė yra centras 
gyvasties, sako daktarai, ir del 
to iš senų senovės primitiviai 
žmonės saulę net garbindavo,.

kdavo jos sugryžimo kaip 
kokio dievo.

/įsų normališkų organiškų 
gyvių gyvastis priklauso nuo t 
nules spindulių. Saulės spin- 

luliai jau priimta laikyti svei- r 
atingais ir gydančiais. Sau

lės spinduliai sukelia gyvumą 
kūne: jie ištraukia kraują į 
naviršį, ir čia kraujas gali su
traukti į savo vitaminus ir ki
tus gyvybę duodančius daly
kus, kuriuos ęda gamina nuo 
Itra-violetinių saulės spindu

lių veikmės.
Saulės spinduliai reikalingi 

visais rheto laikais kūdikiui, 
suaugusiam stipriam vyrui ir 
moterei, ir senatvėn palinku- 
siems. Naudokitės jais kada 
tik galima. t

©NEW YORKO miesto ta- ' 
ryba paruošė planus sulyg ku
rių galėtų gauti pastogę septy
ni milijonai miesto žmonių jei 
ji ištiktu kokia katastrofa.

Programas 
salėje, 546 Grant street, 
ižia 7 vai. vakare.

Kalbėtojai bus šie: Lietuvos 
konsulato narys Chicagoje, Jo- 
.ias Jasinskas, nesenai iš Lie
tuvos, kuris Vasario 16 kalbės 
Clevelande. Taipgi kalbės žy
mus Clevelandietis P. J. žuris, 
prie jų K. S. Karpius, P. čes- 
nulis ir J. Jarus.

Nuoširdžiai užkviečiame vi
sus Akrono ir apielinkės Lie
tuvius dalyvauti šiame paminė
jime. Komisija.

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.

2 “Ruben’s” Marškiniai
2 Minneapolis” 12*/į Vilnos 

Bands
2 Minneapolis” 12’/Į 

Binders
2Flannelette Kimonoh
2 Flannelette Naktiniai
2 prs. “Pit-a-Pat” Kojinių
2 “Pepperell” Apgaubiami 

Blanketai
2 Kaldrukės, 17x18 >
2 prs. Vilnonių Batukų
1 Vilnonis Sveteris
24 Plannelette Diapers
1 Rankom Siuvinėta Suknelė

©BIBLIJOJ RADO $50. Tu
la Fleming, Seattle, Wash., 
ėmė melstis iš biblijos už sa
vo 5 metų amžiaus dukters iš
gijimą. Moteris bevartydama 
bibliją radoje joje paslėpta 50 
dolarių, kurie ten išgulėjo 3Q 
metų.

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

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
gavo prašymus iš įvairių as
menų Lietuvoje ir iš Lietuvos 
pabėgėlių gyvenančių užsieny
je surasti jų sekančius gimines 
arba pažystamus Amerikoje:

Adomonis, Kostantas, ieško 
pusbrolis Antanas gyvenantis 
Argentinoje.

Babilius, Juozas, kilęs iš Stir-
1, ačiū km., Gaurės vai. Jieš- 
ko Antanas Gajauskas.

Bagdonas, Antanas, gyvenęs 
6400 E. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos.

Balkus, Andrius Jonas, kilęs 
iš Genionių km., Trakų apskr. 
Paskutiniu laiku gyveno Chi
cagoje.

Bingelienė-Čiuoderytė, gyveno 
New Yorko apylinkė.). Ieško 
brolis Albinas Čiuoderis. i

Jankauskas, Jonas, seniau 
mokęsis Quincy College. Quincy, 
Ill. Gyveno Sterling, Ill. Jam 
yra laiškas iš Lietuvos.

Kubskaitė, vardas nežinomas. 
Kilusi iš Jurgionių km., Trakų 
apskr.

Kulikauskas, Jonas, kilęs iš 
Mažučių km., Žeimeliu (anks
čiau Načiunų) valse. Vientur
tis sūnūs. Nukirsti dešinės 
rankos du pirštai.

Mikalauskas, Dr. Antanas, gy
venęs Klaipėdoje, Berlyne, Kau
ne. Nesenai atvykęs Ameri
kon.

Pagaitė (Page), Mirta, čika- 
gietė, kuri 1930-33 metu laiko
tarpy buvo Lietuvoje, Klaipė-

Kaip jau buvo pranešta, so
vietų Lietuvoj sugalvotas nau
jas agitacinis šposas. Tai va
dinamos raudonosios gurguo
lės. Komunistų partija varu 
suvaro kurio nors valsčiaus 
Tininkus ir liepia jiems “rau
donomis eilėmis” vykti į arti- 
miausį kooperatyvą neva par
duoti ūkiškų gerybių.

Tokių vežimų eilių priešaky
je komunistų agitatoriai veža 
raudonas vėliavas ir Stalino ir 
kitų Maskvos kacapų abrozus.

Tokiomis važiuotomis de
monstracijomis, kaip sako ko
munistų vadai, valstiečiai “su
duoda smūgį tarybinės 
tvarkos priešams” ir 
dėkingumą partijai ir 
sybei”.

Atvažiuojančius prie 
tų vietų vėl pasitinka 
munistų agitatoriai, si 
nomis vėliavomis, kurie pasako 
kalbas, nusiveda į kino ir tt.

Kad dar labiau patraukti 
ūkininkus, miestelių krautuvė
se tą dieną uždraudžia parduo
ti, jei ką turi, kitam kam ne
gu ūkininkams. Bet, žinoma, 
ūkininkai vistiek negauna to
kių prekių kokių jiems reikia.

Tas raudonas gurguoles ar
ba vežimų demonstracijas or
ganizuoja daugiausia žydai, 
kurie tokiu kudu savo komu
nistinės propagandos delei gai
šina ūkininkų laiką ir vargina 
gyvulius. Ūkininkai 'beveik ne
turi ką į tuos kooperatyvus 
vežti, bet tokiomis prievarto
mis išlupa ir paskutinį produk
tą jei kas ko dar turi.

7110 Superior Ave.
Cleveland, Ohio He. 1759

Kokia sovietų Lietuvoj vieš
patauja šnipų baimės liga su
žinome iš tokio aprašymo Ta
rybų Lietuvojė: apie reporterio 
apsilankymą Pirmyn fabrike:

— Ko tamstai reikia ? — 
klausia fabriko direktorė.

Laikraščio bendradarbis pa
aiškina.

— Kas čia tamstą Įleido?
— Paaiškinau koks reikalas, 

ir įleido.
— Ar leidimą, draugas, tu-

i- buojąs pristatymas, iskrov
- mas ir paskirstymas vartoto r 
p jams. Mat, staiga jau nutn
9 ko pristatymo budai. Tai gi
- riausias pasiteisinimas.

Diaperiai
Flannelette Diapers 

97c tuz.
27x27! “Baby Mae!” Minkšti 
sanitariški!
Gauze Diapers 1.39 tuz,
21x40! Sanitariškai sudėti.

NY, Distributor
nd, Ohio
r Sales...... .13701 St. Clair Ave.
11 Motors Co. 16202 Euclid Ave. 
>rs, Inc.........16815 Madison Ave.
Ii Company....14720 Lorain ,Ave. 
>r Sales................7200 Broadway
Bernardy Motors, 803 Broadway 
6195 Brecksville Rd.
Inc., Columbia Road

VO KAIMYNYSTĖJE

Vaikučiams 59c
Polo Marškiniai

39c.
Novelty marginiai! nevisai
reguliarus. Mieros 2 iki 6.

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

Musu mėsa šviežiausia.
Geras patarnavimąs. (4)

8710 Superior
GArficld l’l

2281 LEE R 
FAirmount 418,

g ’ET VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS g 
== Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. ==
^iiumiiiiiiuiiiiii’iniiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiihuiiiiiiiiiiiiiiuuiJUiiiiuuimiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimuimnihfWBtii^rfflt^

Priimami užsakymai Paštu, Telefonu 
šaukit CHerry 3000

Kiti Specials . . .
29c Flannellette Naktiniai, Kimonos ir 

, Gertrudes _______________________
69c “Minneapolis” 10% Vilnos Marškinukai 
G9e Dideli Lopšio Blanketai, 36x50 ______
19c Minkštos Kaldrukės, 17x18 __________
69c Aukštos Kėdės Pads____ v__________
19c ’’Gibbs” Pratinimo Kelnaitės ________
69c Kūdikiams Vilnoniai Sveteriai _______
$1.19 Guminiai Matrasų uždangalai____
Flannelette Paklodėlės. Ružavos,. Mėlynos .
59c Kleinert’s Guminės Paklodės _______  2 yardai
39c Klannelette Naktiniai ir Kimonos _______  c už
89c Sauses Patiesiamos Paklodės, 27x36, irr. 2 už

Jaunuolis Jonas Grigas, ku
ris turi biznį senų automobilių 

i įstaigą, daro gerą biznį, užlai- 
i ko keletą darbininkų, šiuomi 
žiemos sezonu jisai buvo nuva
žiavęs Floridon, pabuvo keletą 
savaičių 
mon.

Alena 
ru irgi 
don, manė 
atlankyti kitus Akrono Lietu
vius, Martinkus ir Kliševičius. 
Bet vyras gavo iš dirbtuvės 
telegramą raginantį gryžti at-

I gal į darbą, nes dirbtuvė gavo 
didelius valdšios užsakymus 
kariškų reikmenų. Kelionę jie 
turėjo pasekmingą.MARGUTIS

Skaitykit “Margutį”, komp. 
ĘA— nuu

įzikos ir juokų žurnalą. Ei- 
' na du kartu į mėnesį. Kains 
metams $2. Prisiųskit 10c 

| pašto ženklais, gausit vieną 
| numerį pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave, 

Chicago, III.

ZERSIS
>r Savings Bldg.

Namq KEnmore 4740-W

mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
ainą., Taipgi gausit patarnavimu 
ikaluose.
knygeles, sutaisau paskolas pintu 
špildymas garantuojama. Kreip ■ 
leniškai.
|M{.į..į.,Į,.li.|. i..Į..Į..Į..i.»»4..1 .Į .r 11111

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

Pamatymui dykai.
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MIRIMAI
METŲ SUKAKTIS By GEO. C. VENSLOVAS
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political road 
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$375,000,000 WPA. dar
bams. Atstovų Rūmai nu
balsavo skyrimą 375 mili
jonų dolarių viešiems dar
bams iki Liepos 1 d.

Uis
Ex-
for

ex-
you

Lietuvių Moterų Klubas, la- 
kuri

go on doing it 
it, though that 
wanted it done, 
that it is

S

š 
Penk

DIRVA (THE FIELD 
LITHUANIAN WE

PubUshed every Friday in C

Ohio UtKuanian PoU 
® Superior Ave. Clereland, 

managing editor-k. s.

Siri 
kaip

Dalyvauki! Lietuvos Nepriklausomybes minėjime Youth’s Forum
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SEKM. VASARIO 16 LIETUVIŲ SALeJE
Kalbės J. Jasinskas, iš Chicagos, P. J. Žuris K. S. Karpius

V. Krėvė-Mickevičius produced re
productions of Lithuanian life in 
his dramatic works. “Šarūnas”, 
“Mindaugo Mirtis”, “Skirgaila”, “Li
kimo Keliais”, and “žentas” . . . 
these plays cover the road leading 
from prehistoric times up to con
temporary Lithuanian life,
nas”, for instance, is a great nation
al epic expressed in dramatic form; 
it is the story of a Lithuanian Ac- 
lilles who guided Lithuania 
freedom.

The customs, the spirit, 
gion, and the heroism of 

Lithuania are expressed in 
nas”.

“Skirgaila” is an historical play 
revealing the struggle between two 
cultures. . . the struggle between 
paganism and Catholicism.

“Likimo

uanian book; it is a drama describ
ing the lives of the book-smugglers. 
She expressed the old Lithuanians’ 
aspirations and their determination 
to fight for Lithuanianism until 
death.

In “Pinigėliai”, she satirized all 
those who leaned toward material
ism. . . 
. . . who 
relatives 
to them
fight between 
meanwhile.
affords many opportunities for hu
morous situations and makes the 
comedy itself lively and pictures
que.
nienė knows how to adapt her ma
terial to the stage and how to pro
duce sparkling dialogue and 
even 
great

“Šaru-

those who worship money 
wait for the death of rich 
anxiously while catering 

in their sickness. . . and 
themselves grimly

A subject of this sort

rnfwA is WCte mattern & 

under the Aet of

the assistants, 
told how the 
but they gen
way in which 
so that you

Visi Clevelandiečiai prašomi atsilankyti patriotiškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 
23 metų sukaktį. Lietuva pavergta svetimų, todėl visi kelkim balsą už jos išliuosavimą, — čia 
musų niekas nevaržo, dar Amerikos valdžia mums ir pritaria.

Šio paminėjimo programas bus naujas: svečias kalbėtojas bus Jonas Jasinskas, Lietuvos 
Konsulato narys Chicagojc, pernai atvykęs iš Lietuvos. Prie jo kalbės vietiniai.

Dr. Vinco Kudirkos Skautai Vyčiai išpildys karišką vaizdą, su patriotinėmis dainomis.
Dainuos Sofia Kučinskaitė ir Bronė Kasiulytė parinktas dainas.
(Po program© bus šokiai ir pasivaišinimas. šokiams gros Albertas Nemanis ir jo orkestras. 
PROGRAMAS bus pradėtas lygiai 6 vai., todėl nevėluokit. Įžanga į šią pramogą tik 25c.

GRAIKAI SURINKO MOTERŲ KLUBO 15 
$25,000 GRAIKIJAI
Clevelando Graikų komitetas 

jau surinko savo tėvynei gel- bai darbšti organizacija, 
bėti $25,000, per trumpą laiką daug nudirto Lietuvių ir Ame- 
kai Italija užpuolė Graikiją.

Clevelando Lietuviai per du
syk tiek laiko savo priešų už
grobtai tėvynei ir jos žmonėms 
šelpti nesurinko dar nei $50.

Vis tai dėka vienų šaltumui, 
o kitų niekšingumui, kurie ran
da pigesniu kaltinti tuos kurie 
Lietuvą valdė, negu duoti do- 
larį-kitą kad Lietuva galėtų 
būti Lietuva, nežiūrint kas ją 
valdys.

Graikijoje valdžia eina 
tatoriška tvarka, ir ten 
karalių, taigi nėra jokios 
mokratijos” nei partijų. 
Graikai yra patriotai, jje

apie 150, 
programo, 

iki 3 vai.

dik- 
turi 
“de
bet 

šiau-
'ctadusiai ir oroję nusiriuBE'Il&i, 
kaip mūsiškiai rėksniai.

• MIESTO taryba imasi su
tvarkyti Clevelando politiškų 
padalinimų (wardu) reikalą. 
Sumanyta iš 32 wardu padary
ti 29, su apie 30,000 gyvento
jų, kaip miesto Čarteris reika
lauja. Dabar, ward vi gyven
tojų skaičius eina nuo 9,968 
iki 56,410.

SUSIRGO Agota Vitkauskie
nė, nuo 19811 Pawnee avė., 
jai Glenville ligoninėje padary
ta operacija. Ligonė eina ge
ryn. Pažystami ją aplanko.

Juozas Januška paimtas į 
miesto ligoninę sveikatai pa
taisyti.

LIETUVIŲ Salės Bendrovės 
direktoriai turėjo pirmą savo 
susirinkimą, kuriame valdyba 
išrinkta sekančiai: St. Mazan 
— pirm.; P. Skarnulis — vice 
pirm.; Joseph Saukiavicius, se
kretorius; Chester G. Zuris, fi
nansų sekr.; Wm. Kane, iždi
ninkas ; VI. židžiunas, mana- 
džeris; globėjai: Vincent Sen
kus, Andrew Skarnulis, Joseph 
Skinkis. x

Joseph Saukiavicius,

rikonų tarpe Clevelande ir net 
prisidėjo prie parėmimo plates
nių musų tautinių kultūrinių 
reikalų, Vasario 1 d. puošniu 
banketu Statler Viešbutyje pa
minėjo savo 15 metų gyvevi- 
mo sukaktį.

Svečių dalyvavo 
kurie, po trumpo 
linksminosi beveik 
ryto.

Programą pradėjo klubo 
miltinė ir visą laiką iki šiol 
vus pirmininkė Ona Mihelichie- 
nė, perstatydama musų myli
mas dainininkes, Bronę Kasiu
lytę ir Sofią Kučinskąitę pa
dainuoti. Jos . isi?il?N?**keiiaš 
dainas, pianu akompanavo Al
dona Wilkelis.

Toliau, svečiai dalyviai buvo 
supažindinti su klubo pirmuti
nėmis narėmis, valdybos narė
mis ir komisijomis. Poni Mi- 
helichienė apipasakojo klubo 
darbavimąsi per 15 metų, pas
kui perstatė kalbėti P. P. Mu- 
liolį. Po jo kalbos pirmininkė 
perskaitė klubui sveikinimus 
atsiųstus iš kitur.

Sekantis kalbėti perstatytas 
N. A. Wilkelis, po jo kalbėjo 
K. S. Karpius ir Adv. John L. 
Mihelich.’

Baigiant programą, Ono Kar- 
pienė, klubo vice pirmininke, 
dar pranešė kad klubo komisi
ja turi “surprize”, ir štai, ko
misijos pirm. Adelė Young at
nešė poniai Mihelichienei do
vaną nuo klubiečių, už jos 15 
metų kantrų darbavimąsi klu
bo vadovybėje.

Šie klubo banketai liko tra
dicija, ir nuo vieno banketo iki 
kito ir klubietės su savo šei
momis, ir jų svečiai jo

Sekr.

paki-

pir- 
bu-

laukia.
Rep.

toward

the re
ancient 
“Saru-

Generally speaking, Čiurlio-

thought she does not 
dramatic strength.

(To be Continued)

action 
exhibit

way they

to do it, 
have not

Robert A. Boyer, winner of the 
1940 Distinguished Service Award, 
presented by the U. S. Junior Cham
ber of Commerce. Boyer, as head 
of Ford Research department, has 
developed a process to make plastic 
automobile bodies. _

darbai
m darbininkų žinios

• DARBAI Clevelande
lo iki aukščiausio laipsnio pir
mą kartą nuo 1929 metų, ka
da buvo geri laikai.

Mieste jau pradėjo pritruk
ti namų tarnaičių, kai jaunes
nės merginos ir moterys pra
dėjo eiti dirbti dirbtuvėse.

•SUSTREIKAVO’ Apex iš- 
dirbystės darbininkai, geležies 
liejimo skyriuje. Ten pirmiau 
sutreikavo apie 750 mašinis
tų, reikalaudami daugiau mo- 
kesties.

•POLICIJA praneša kad vi- 
durmiestyje griežtai prižiūrės 
gatvėse vaikščiojančių pėkščių- 
jų, kurie net galės būti areš
tuoti už žagario  jimą per gat
vę einant bent kurioje vietoje, 
ir spraudžiantis per trafiką, 
vietoje ateiti ties nustatytas 
skerskeliais ir prisilaikyti tra- 
fiko signalų.

• VYRAI Clevelando 
šaukiami desėtkais kasdien į 
kariuomenę, šį mėnesį bus iš
rinkta apie 3,000 vyrų.

Vienas po kitam pašaukiami 
į kariuomenę ir jauni Lietu
viai.

srityje

’ • AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelando teritorijoje ikšiolei 
nuo pradžios metų žuvo jau 16 
žmonių. Pernai per tiek pat 
laiko buvo žuvę tik 9. Viena 
iš liūdniausių nelaimių buvo 
tai pereitą sekmadienį, kai trys 
vyrai išsirengę važiuoti į Flo
ridą atostogauti, susimušė 
kitu automobiliu, ir du jų 
mušti. Atostogos baigiasi 
dotuvėmis.

Vasario 2 
automobilio 
mušė penki

• GATVEKARIŲ kompanija 
nori .gauti miesto tarybos už
tvirtinimą skirti $1,100,000 pi
nigų pirkimui 100 naujų busų, 
kuriais pagerintų mieste susi
siekimą.

SU 
už- 
lai-

d. prie Ravenna 
susimušime užsi- 
Clevelandiečiai.

VLADAS ADOMAITIS
Vladas Adomaitis, 61 metų, 

nuo 8408 Linwood avė., mirė 
Vasario 3. Laidojamas 7 d., 
pamaldos Šv. Jurgio bažnyčio
je.

Liko žmona, Margarieta, ir 
vaikai: Vincas, Petras, ir Li
lija. Sesuo, Agota Dičmanie- 
nė.

Iš Lietuvos paėjo Rementiš- 
kės k., Alvito par., Vilkaviškio 
ap., Suvalkijos. Amerikon at
važiavo 1902 metais.

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil
kelis.

Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas.

well founded 
unerring logic, 
dramatist who 
has reproduc-

. 36-tos~Kuopos darbai, 
su pradžia metų, sekasi gerai. 
Kuopa ruošia įvairius vakarė
lius su meniškais programais. 
Rankdarbių vakarėliai pradėta 
vykdyti su dainomis, užkan
džiais, o nauda skiriama nau
jai parapijai. Pramogų vaka
ras numatoma prieš užgavė- 
nias, ir įdomus programas pir
mą sekmadienį po Velykų.

Metiniame savo susirinkime 
M. S. 36-ta kuopa nutarė pa
reikšti savo nuomonę kaslink 
suaukotų pinigų Vilniečių šel
pimui, kurie buvo neišsiųsti į 
Lietuvą prieš bolševikų atėji
mą ir liko Lietuvos Gen. Kon
sulo globoje, apie $10,000. Tie 
pinigai neturėtų būti naudoja
mi niekam kitam kaip tik Lie
tuvos gelbėjimui, nes šis rei
kalas yra venas iš svarbiausių 
ir būtiniausių. P. štaupas.

Kuo Anksčiau, Tuo 
Geriau

Vasario 23 d., Dr. Vinco Ku
dirkos Skautų Vyčių būrelis 
rengia vakarą. Matysit juo
kingą, net iki ašarų privedan
čią operetę “Kaminakrėtys ir 
Malūnininkas”, kurią išpildys 
puikiai Lietuviškai kalbąs jau
nimas.

Rengkites visi atvykti, savo 
skaitlingu atsilankymu suža
dinsite dar labiau jaunimą dir
bti Lietuviškoje dirvoje.

Įžanga: prie durų 35c., išan- 
ksto perkant ir šokiams 25c.

Tat jauni ar seni, kalkit ge
rus puspadžius šokiams, nes 
tai bus paskutinė proga gerai 
pasišokti prieš ilgą gavėnią!

Kvieslys.

Keliai” is a mystery play 
represent the right 
which is but faintly 
tuitively, and sought 
ways along the road

“žentas” is a picture of political
ly independent life. . . represented 
realistically the contemporary ur
ban life and the wholesome, unspoil
ed psychology of the peasant.

Although all of these plays are 
not quite suited for the stage from 
the dramatic technical point of 
view, from the literary point of 
view they are strong; their char
acters are consistent, and the psy- 
cological studies are 
and thought out with

Vydūnas is another 
synthesizes life. He
ed an accurate picture of the past 
and particularly of’ the ancient re
ligious and cultural aspects. “Pra
bočių šešėliai” and “Amžina ugnis” 
are expressions of the ancient Lith
uanian political and religious spirit. 
However, although he 
so idealizes the pasts' 
duiižis- ffiftmcfttn.ita 
that past; he has wJ? 
porary reproductions as wril. 
instance, his “Gaisras” portrays the 
times of the German occupation, 
the terror of the World War, and 
evil and moral degradation which 
rose out of the war.

In all of 'his plays, Vydūnas is 
a symbolist, 
bolize the 
tiful, and 
characters 
sort.

Formally speaking, Vydūnas’ plays 
are not technically adapted to the 
stoge or to acting; they are beauti
ful dramas which are merely to be 
read from the pedagogical view
point.

S Čiurlionienė-Kymantaitė has al
so been of considerable value to 
Lithuanian dramatic literature, 
sides translating an 
ber of well known 
pean plays, she has 
al of her own. .
“Aušros sūnūs”, “Prakeikta veidmai
nystė”, “Riteris Budėtojas”, and al
so “12 Brolių juodvarniais skrai
džiusių”.

In “Aušros sūnūs” she portrayed 
the nation’s struggle for the Lith-

Complaint of a Rugged Indivi
dualist — Assistants are people who 
are supposed to help you get var
ious things done. Their weakness 
lies in the fact that:

They cannot assist you at the 
Jime you want them to assist you, 
so that you must wait for a time 
that is convenient to

They have to be 
thing is to be done, 
erally know a better 
it should be done,
must spend much time persuading 
them that the way you want it to 
be done is better than the 
suggest it be done.

After they have begun 
you find out that they
done it the way you suggested be
cause they did not understand how 
you wanted it done; so that it is 
up to you to assist them in undo
ing what they have done and start
ing again the way you want it 
done.

By this time their feeling will 
be hurt and you will have to ex
plain that it was no fault of theirs 
that they did not do it the way 
you wanted it done, but the blame 
is yours for not making it clear 
how you wanted it done.

To avoid further unpleasantness 
you conclude that the only proce
dure is to let them 
as they are doing 
is not the way you 
and assuring them
way you wanted it done.

And, at this point, they will 
piain that they cannot assist 
any more as what you wanted them
to do has taken longer than they 
imagined it would take and they 
must rush off to keep another en
gagement, as, no doubt, they have 
promised to assist somebody else.

And so you are left with the 
thing half done and not done as 
you wanted it 
decide whether 
or undo it all 
do it the 
and you 
you have 
assistants 
yourself.

TURNS LECTURER

Our local Mr. Joseph Bendler has 
turned lecturer or speaker during 
the past several months. On Tues
day, Feb. 4tk he spoke before the 
Womens’ League of Avon Lake at 
the Congregational Church, 
topic of discussion was, “My 
perience as a Home Visitor 
Cleveland Schools”.

He has been requested to
cuss the same topic for the Lith
uanian Womens’ Club, at their 
March meeting. This discussion will 
act as a prelude to their con
ducted tour through Juvenile Court, 
at a later date.

PLIENO išdirbystės su
laukia didėjančių plieno už
sakymu ir šiaip įvairiems 
statybos reikalams, ne tik 
šalies gynimo darbams.

Kaip tik bus galutinai 
perleistas Anglijai gelbėji- 

’ mo bilins, dirbtuvės gaus 
daugybę užsakymų Angli- 

; jai reikmenų, kurie numk-
. tomą pareikalausapie 4 mi-
I Hjonus tonų plieno.

tournament this 
that hit the ma-
performing right

will be out in a 
local

es and al
ready, Vy- 
imself with 
.cn contem- 

For

His characters sym- 
good, the bad, the beau- 
the ugly. Each of his 
presents an idea of some

Be- 
enormous num- 
Western Euro- 
produced sever- 

. “Pinigėliai”,

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

AVALŲ TAISYMAS
Pas mus gausit savo batams 

puspadžius

, . už 59cdaugiau) v

• JAUNI vaikinai kurie dar 
nėra kariuomenės amžiaus, no
rėdami įstoti į CCC ir u.jJd r-i 
bti, gali registruotis 608 W. S L. 
Clair avė. Jie bus išmokinami 
ir specialių amatų, kurie 
tiks.

(ir 

Geras, greitas darbas. (13)

Daniel De-M&"'d
’"’11 Pavne Avenue

kam

Cle- 
buvo

•PIRMAS submarinas 
velando laivų dirbtuvėje 
padarytas pereitą savaitę. Tai 
yra vienas iš mažųjų. Loraine 
statoma dar šeši kiti tokie.

Meeting
THE regular monthly meeting of 

Lithuanian A C will be held 
Monday nite, February 17 in 
Lithuanian Hall at 8:15 P.M. 
members and those selling tic

kets for the awards are asked to 
be present.

JUST about two months remain 
before the National Lithuanian Bowl
ing and Basketball Tournaments. 
Clevelanders as a whole will be 
more-or-less interested in the bowl
ing end of the 
year, as the boys 
pies will all be 
here.

ENTRY blanks
week or two, and we ask all 
bowlers to watch this space for 
announcements, as to where these 
blanks may be secured.

Wed. Nite Basketball
THE Inter Lodge League team 

is having one of its best year’s this 
sęason, losing only two games and 
both to the Serbs, 
nite, February 12th, 
ticular teams collide 
boys are determined
called tables this time.

WHY not come down some Wed
nesday nite to see the boys in ac
tion? Have you purchased 
prize winning ticket(s) yet? 
about getting it this week? 
Monday, February 17th is the 
of disposal.

Visu smarkumu
Republic plieno korpora- 

. rija, turinti dideles dirbtu
ves Clevelande, imasi mil
žiniško per sifinansa v im ( 
plano, kuris apims 90 mili 
jonų dolarių.

On Wednesday 
these two par
again, and our 
to turn the so-

your 
How 
The 
nite

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

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

PO. 1188 , GL. 9600

t
f❖

Idry cleaning!
4- -f
j; Senas Drapanas padarom £ 
•!• kaip naujas, išvalom ir ❖
1 sutaisom. ?
^Painiam iš namų ir pristatom 

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: ENdicott 0878

I

£
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JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus. 1
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.
Tolofonas POtomac 6899

FARMERS POULTRY MARKET
i Poultry for all occasions:

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

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

done and you must 
to leave it as it is 
and start again to 

you wanted it done, 
time

way
wonder how much
lost through employing-
instead of doing it all

from Pittsburgh
Cleveland was the scene of a 

blustery reception, when Pete Bal
trau of Pittsburgh and other points 
East arrived here. Pete, is the 
well-known and liked “clean” ras- 
sler. He was met with loud “huz- 
zahs” by several of his friends in
cluding Mr. John Petrauskas, 
K. S. Karpius and 
a good-natured boy, 
way from the East 
Lithuanian Womens’

Visitor

Mr. 
others. He is 
coming all the 
to attend the 
Club Banquet.

GEROS ANGLIES
Šaukit

s GArfield 2921
Komer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street

Co.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

Musų Didžiausias

VYRU - VAIKU
ŽIEMINIU RUBU
- A. —

Išpardavimas!
VYRŲ SANFORIZED
GERI MARŠKINIAI

Du . už $1.75
VYRŲ ŽIEMINIAI
ŠILTI APATINIAI

Union Suits. 2 už
VYRŲ OXFORD
DARBINĖS KELINĖS
VYRŲ SEMI-DRESS 
ŽIPONAI, gražių spalvų 

ir kryžiuotų audinių

$1.75

8
4

6

Kolei dar jų turim
VYRŲ OVERKOTAI 
VYRŲ SIUTAI 

dviem kelinėms 
VAIKŲ SIUTAI 
dviem kelinėm

šimtai kitų speialiij 
kurių nepraleiskit.

sutaupyti daug

nupiginimu 
Tai proga 
pinigų!

Eagle Stams su pirkiniais. 
Štampu knygeles priimam.

7010 Superior Ave
Atdara vakarais.

itaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllMe

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

PUOŠTADABAR 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.

fl I
DELLA C. JAKUBS 

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

SAUSIO mėnesį, kaip i 
nepilnos žinios parodo, ši 
lyje buvo kilę 150 streiki 
Iš jų 76 apšaukė ADF., 
57 streikus vadovavo CIC 
CIO. streikuose dalyvavt

31,000.
Nekurie tie streikai bu 

vo teisėti, kiti neautorizuo 
ii.

Dar 14,375 butų. Pres 
Roosevelt užgyrė statym 
visoje šalyje dar 14,375 gj 
venamų butų, kuriems sk 
narna apie 40 milijonų d( 
larių.

Tie namai bus stator 
įvairiuose miestuose viso, 
šalyje, po kelis šimtus še 
mų talpos.

Didžiausia pasaulyj pli 
no isdirbystė, United St 
tęs Steel Corp^’1940 meta 
.turėjo didžiausius peln 
iš pastara 10 metų sa 
veikimo.

Darbininkams' algomis 
pernai išmokėjo $438,62 
292.

Amerikos Darbo Fede 
rija tikrina kad jos va 
suorganizavo, didumą F 
do dirbtuvių darbinir 
Michigan dirbtuvėse, 
sako veda “tylų” vajų, 
kautis žingsnis bus tai 
daryti A.D.F. sutartį 
Fordo kompanija.

9 ŽUVO. Dalias, Te 
Salvation armijos pak 
vių vargšų namuose, 
buvo apsinakvoję apie 
vyrų, kilus gaisrai de 
sudegė. '

VISI Suv. Valstijų 
kai, kaip pastaromis 
norais surinktos žinios 
do, turi 77 bilijonus 
rių, kurie galimi pans 
ti pasiruošimui gintis 
gu ši šalis turėtų stoti 
rą. ' "

NUO KARŠČIO MIR
Bet tas atsitiko Bi 

joje, kur dabar vasar 
Sausio mėnesiu pra 
karščių banga, kuri t 
tęsia. '




