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Our Iqcal Mr. Joseph Bendler 
turned lecturer or speaker 
the past several months. On 
day, Feb. 4tfi he spoke before
Womens’ League of Avon Lake 
the Congregational Church, 
topic of discussion was, "My 
nerience as a Home Visitor 
Cleveland Schools”.

TURNS LECTURE!

Musų Didžiausias

VYRŲ - VAIKŲ

1

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

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

Visu smarkiu

ŽIEMINIŲ RŪBŲ į.

Išpardavimas!
VYRŲ SANFORIZED 
GERI MARŠKINIAI
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4 VYRŲ SIUTAI
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šimtai kitų speialių nupigina 
kurių nepraleiskit. Tai pro? 
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

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

Kaip tik bus galutinai 
perleistas Anglijai gelbėji
mo bilius, dirbtuvės gaus 
daugybę užsakymų Angli
jai reikmenų, kurie numa
toma pareikalaus apie 4 mi
lijonus tonų plieno.

$375,000,000 WPA. dar
bams. Atstovų Rūmai nu
balsavo skyrimą 375 mili
jonų dolarių viešiems dar
bams iki Liepos 1 d.

Republic plieno korpora
cija, turinti dideles dirbtu
ves Clevelande, imasi mil
žiniško persifinansa v i m o 
plano, kuris apims 90 mili
jonų dolarių.

SAUSIO mėnesį, kaip ir 
nepilnos žinios parodo, ša
lyje buvo kilę 150 streikų. 
Iš jų 76 apšaukė ADF., o 
57 streikus vadovavo CIO. 
CIO. streikuose dalyvavo

JA DE,—- 
31,000.

Nekurie tie streikai bu
vo teisėti, kiti neautorizuo
ti.

Dar 14,375 butų. Prez. 
Roosevelt užgyrė statymą 
visoje šalyje dar 14,375 gy
venamų butų, kuriems ski
riama apie 40 milijonų do
larių.

Tie namai bus statomi 
įvairiuose miestuose visoje 
šalyje, po kelis šimtus šei
mų talpos.

Didžiausia pasaulyj plie
no išdirbystė, United Sta
tes Steel Corp., 1940 metais 
turėjo didžiausius pelnus 
iš pastarų 10 metų savo 
veikimo.

Darbininkams' algomis ji 
pernai išmokėjo $438,621,- 
292.

Amerikos Darbo Federa
cija tikrina kad jos vadai 
suorganizavo didumą For
do dirbtuvių darbininkų 
Michigan dirbtuvėse. Jie 
sako veda “tylų” vajų. Se
kantis žingsnis bus tai su
daryti A.D.F. sutarti su 
Fordo kompanija.
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VIENA Lietuvos pilietė ra
šo komunistų organe kad ji 
nusipirkus vieną porą kaliošų, i“ 
bet kai kitą dieną atėjus jų \
pakeisti, tai krautuvėje iš jos 
kaliošai buvę atimti, nes jos 
motina vieną porą kaliošų jau 
turinti.

i 1

ir sušaudytas.

nusavin- 
su 1,500

Lietuvos laikraš- 
į Lietuvių kalbą 

au-

esama apie

tyta tvarka.

U. S. Ambasadorius Neužkariautai Prancūzijai

BULGARIJOS

Atvyko Japonijos 
Ambasadorius

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ---------- — $2.00
Kanadoje ir Meksikoje --------------- 2.50

GELBĖJIMO BILIUS PRIIMTAS. ANGLIJA NORI TIK GINKLO
NUTARIMAS PRAĖJO 260 PRIEŠ 165.
ANGLIJAI PAKAKS GINKLU PAGAL-

C-

BOS, KAREIVIŲ SIŲSTI NEREIKS

Washington. Vasario 8. — Atstovų Rūmai 260 bal
sais prieš 165 nutarė suteikti Prezidentui Rooseveltui 
galę duoti visą pagalbą valstybėms kariaujančioms prieš 
Ašies valstybes. Keli Republikonų siūlomi suvaržymai 
tapo atmesti. Demokratai kurie remia administracijos 
skolinimo-nuomavimo bilių laimėjo viską.

Dabar tas bilius perduotas Senatui, kuriam priė
mus, jau eis prezidentui pasirašyti.

Senate neapsieina be kliudymų taip pat, nes Roose- 
velto priešininkai bijo kad Roosevelt nejgautų perdaug 
galios ir netaptų “diktatorium”.

Šis Britanijai gelbėjimo bilius neapima siuntimą 
kariuomenių iš Amerikos gelbėti Anglijai ar kuriai ki
tai šaliai.

Londonas. Vasario 9. — Anglijos premjeras Chur
chill ši vakarą kalbėjo per radio į pasaulį, pareikšdamas 
kad Anglai “apsidirbs su Hitleriu”, tik lai Amerika duo
da jiems Įnagius. Amerikai siųsti savo vyrų i mūšio lau
ką nebus reikalinga. " _________________________

NUTRAUKĖ RYŠIUS 
SU RUMANIJA

NAUJI DIKTATORIŲ
PASITARIMAI

WILLKIE RAGINA
REMTI BRITUS

Bucharest, Rumunija. — 
Britų vyriausybė nutraukė 
diplomatinius' ryšius su Ru
manija, i kurią Vokiečiai 
sugabeno šimtus tūkstan
čių savo kariuomenės.

Gal but kad tuoj nutruks 
visi ryšiai ir Anglija pa
skelbs Rumunijai karą.

Taipgi laukiama kad An
glija greitu laikų nutrauks 
ryšius su Bulgarija, kur ir
gi Vokiečiams leidžiama be 
pasipriešinimo žygiuoti.

BRITŲ kariški lėktuvai 
darė plačius puolimus Vo
kiečių ir Itališkų miestų. 
Užpuolus Genoa, Italijoje, 
72 žmonės užmušta, 226 ki
ti sužeista. Britai taipgi 
apsprogdino Leghorn, Pi
sa ir kitus Italų miestus.

Bern, Šveicarija. — Va
sario 12 kur tai Italijoje 
Įvyko pasimatymas Musso- 
linio su Ispanijos valdovu 
Gen. Franco.

Kiti pranešimai savo kad 
tuo pat kartu Įvyko pasi
matymas ir Mussolinio su 
Hitleriu bei Prancūzų val
džios atstovų su Ispanais.

Mussolini nori Įtraukti 
Ispaniją Į karą prieš Ang
liją, gelbėjimui užkariauti 
Viduržemio jurą.

LYBIJOJE ir kitose da
lyse Afrikoje Britai vis nu
gali Italus. Paima naujus 
plotus ir miestus.

12 Žuvo. Kanados pasa- 
žierinio lėktuvo nelaimėje 
pereitą savaitę žuvo 12 žm.

BRITAI didžiomis savo 
kanuolėm bombardavo na
zių. valdomas Prancūzijos 
dalis skersai 22 mylių per- 
taką.

GRAIKAI laikosi prieš 
Italus pasekmingai. Italų 
padėtas pastangas atsiimti 
nekurias vietas Graikai at
mušė.

Italų lėktuvai buvo nu- 
skridę ir padarė nuostolių 
Graikijos miestams.

Vokiečių lėktuvai buvo 
nuskridę Į Islandiją, kurią 
Britai paėmė po to kai Vo
kiečiai okupavo Daniją.

Suv. Valstijų armijos la
kūnai pereitą savaitę laike 
bandymų nukrito, užsimu
šė 8 vyrai.

KINAI vėl praneša su
mušę Japonus Honan pro
vincijoje, užmušdami arba 
sužeisdami apie 10,000 Ja
ponų.

Išdirbystė
idų (Shades)
► LINDS
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Venetian Blinds
atarnauti prieinama kaina.

OW SHADES
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Britų karo kabineto narys, Viscount Halifax, paskirtas An
glijos ambasadorium Amerikai, šiame vaizde matomas pasikal
bėjime su vice prezidentu Wallace jo ofise Washingtone.

ota Laidotuvių Direktorė) 
GONTAMS PERVEŽTI.

iiama naudotis nemokamai

JNERAL HOME
ENd.

9 ŽUVO. Dallas, Tex.— 
Salvation armijos pakelei
vių vargšų namuose, kur 
buvo apsinakvoję apie 50 
vyrų, kilus gaisrui devyni 
sudegė.

VISI Suv. Valstijų ban
kai, kaip pastaromis die
nomis surinktos žinios ro
do, turi 77 bilijonus dola
rių, kurie galimi panaudo
ti pasiruošimui gintis jei
gu ši šalis turėtų stoti Į ka
rą.

NUO KARŠČIO MIRĖ 23
Bet tas atsitiko Brazili

joje, kur dabar vasara. Su 
Sausio mėnesiu prasidėjo 
karščių banga, kuri tebesi
tęsia.

Ambasadorius Halifax ir Wallace

Viscount Halifax, member of the British war cabinet, and his maj
esty’s new ambassador to the United States, has been making the rounds 
of Washington, getting acquainted and urging his country’s cause. The 
tall, angular Briton is shown chatting with Vice President Wallace in 
this picture, which was snapped in the vice president’s office.

Washington, Vas. 11. — 
Wendell L. Willkie, sugry- 
žęs iš Anglijos, kur matė 
karo pėdsakus, tuoj nuvy
ko Į Washingtoną ir. Sena
to užsienių reikalų koųiisi- 
joje ragino priimti Angli
jai gelbėjimo bilių, kurį ke
lios dienos pirmiau priėmė 
Atstovų Rūmai. Jis sako 
kad Amerika turi remti vi
somis pajiegomis Angliją, 
nes jeigu Anglai pralaimė
tų, Vokiečiams . - pagavus 
Britų laivyną, Amerika tu
rėtų stoti i karą greitu lai
ku ir tada kariautų viena.

Willkie turėjo pasimaty
mą ir su Prez. Roosėveltu 
tais reikalais.

Šimtai žmonių susigrūdo 
i Senato sales išgirsti Will- 
kie’s pranešimus.

Vasario 12 d. Senato ko
mitetas užtvirtino gelbėji
mo tylių su septyniais prie
dais, pridėtais Atstovų Rū
muose. - i t

Senatas tą bilių be abejo 
priims ir liks tik preziden
tui pasirašyti.

Willkį^ vėl tyjrjččavo Re- 
pūblikonųr
'šalies,., /ginklavimo ir Ang
lijai^ gelbėjimo program©, 
kurį Demokratų adminis
tracija paruošė. Jis sako, 
Republikonai privalo aiš
kiai stoti, net vadovauti, 
judėjimą už gelbėjimą An
glijos. Jeigu Anglija bus 
sumušta, sako Willkie, de
mokratija Amerikoje nega
lės išsilaikyti.

NORI SUSTIPRINT
PACIFIKĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt patiekė Kon
gresui platų programą ku
riuo butų visu greitumu 
apginkluota prekiniai lai
vai, paskubinta išstatymas 
eilės karo laivyno, orlaivių 
ir submarinų stočių Paci- 
fike apie 1,300 mylių nuo 
Japonijos, ir atlikta kiti su
stiprinimai Pacifiko, iš kur 
Amerika gali netikėtai su
laukti karo.

VOKIEČIAI VERŽIA
SI Į BALKANUS

Admiral William Leahy, U.S.N., the newly appointed American am
bassador to the French Vichy government, is shown in this picture, at 
the right, with Marshal Philippe Petain, French chief of state, as he was 
welcomed to Vichy on his arrival there to take up his official duties.

. Suv. Valstijų Admirolas Leahy,, naujai paskirtas Amerikos 
Ambasadorium Vokiečių neužimtai Prancūzijai, čia parodo pri
imamas Prancūzų vyriausybes Vichy mieste. Kairėje jo "stovi 
senas 'Prancūzijos Maršalas Petai, valdžios galva.

IŠ LIETUVOS
OKUPUOTOJ Lietuvoje ko

munistai išgalvojb labai didelį 
dalyką: įsteigti komunistų ko
misarų kontroliuojamą organi
zaciją, kaip yra ir Rusijoje, 
supirkinėjimui 'kaulų, senos ge
ležies, popieros, skudurų ir tt.
Tai viskas ką raudonieji suge
ba išlaikytu iš buvusios “išdirb
tos pasaulinės Lietuvos preky
bos — eksporto ir importo — 
tada nereikėjo rankioti kaulų, 
skudurų ir geležgalių, tą “biz
nį” varė tik skarmalia^ 
liai. Dabar jis virto oficialiu 
sovietų bizniu.

KAUNE' ikšiol jau 
ta 1,000 žemės sklypų 
namų.j šiuo laiku vedami pa
ruošiami darbai tolesnei namų 
nacionalizacijai. Visi paimtie
ji namai bus padalinti į kvar
talus po 8-10 namų. Kiekvie
nas kvartalas turėsiąs po val- 
dytoją-komisarą, kuris namus 
prižiūrės, parūpins kurą, ir tt.

■MPs RUSŲ'
ŠNIPĄ

Sofia, Bulgarija. — Vo
kiečių kareiviams veik įžy
giuojant Bulgarijon, iš So
vietų Rusijos gauta atsa
kymas kad raudonoji armi
ja nežygiuos prieš Vokieti
ją jeigu naziai užims Bul
gariją.

Maskva per kelis metus 
darbavosi šnipų ir propa
gandos pagalba gauti Bul
gariją prisidėti prie Rusi
jos susikomunistinant, bet 
kai dabar reikia Bulgarijai 
užtarimo, Maskvos carai Į 
kampus sulindo ir tyli. Bi
jo kad negautų Į kaili. Jei 
Hitleris dar koki kaulą nu
mestų, Stalinas mielai pri
ims, bet pats užsidirbt bi
jo.

Belgradas, Jugoslavija.— 
Hitleris pasiuntė dar apie 
400,000 savo kariuomenės Į 
Rumuniją, pasėkoje savo, 
pastarų savaičių veržimosi 
užvaldyti Balkanus.

Ką Vokiečiai mano dary
ti — ar pultis i pietryčius

pulti ant Rusijos per Ru
maniją — niekas nežino.

Balkanuose
600,000 nazių kareivių.

Bulgarijoje sulėkė apie 
1,000 Vokiškų lėktuvų, ku
rių tolesni žygiai nežinomi.

MIRĖ HEINZ. Philadel- 
phijoj mirė Howard Heinz, 
prezidentas garsios maisto 
konservavimo firmos, kuri 
tūri dideles dirbtuves Pitts- 
hurglie. Jis buvo 63 metų 
amžiaus ir buvo pasidavęs 
i ligoninę gydytis.

Paryžiuje. ))ora kuri žu
dė ir suvalgė gavėse pa
gaunamas kates, už suval
gymą 100 kačių nubaus
ti. Paryžiuje payejjįą val
gyt šunis, katesįas.Rta- 

‘•iętijos gyven 
e nka susiveržt.

Washington, Vas. 10. — 
Viešbutyje rastas negyvas 
Gen. Krivitsky, kuris prieš 
kelis metus atvyko Ameri
kon ir sakė buvęs Stalino 
armijoje šnipu. Čia jisai 
iškėlė daug Įvairių komu
nistų niekšysčių ir Staliną 
pasmerkė.

Jisai rastas užrašytame 
kambaryje, su iš arti per
šauta galva. Iš odytų lyg 
pats nusižudęs, bet sako
ma jis nuolat tikėjosi kad 
ji komunistai kada nudes.

Jo tikra pavardė buvus 
Ginsberg, taigi Žydas.

LIETUVOJE verčiami likvi
duotis savarankiškai dirbanti 
an^jį^Ląkay kaip tai .batsiu
viai, s FtTv e j a i,1 k’ i f 
ir tt. Jie turi dėtis į vadina
mas arteles ar komunas, į ku
rias turi sunešti savo įrankius, 
turimą medegą ir visą kitką, 
ir dirbtuvėse dirbti’ kolektyviš
kai, nei vienas ne sau. Kaip 
kituose darbuose taip ir ama
tuose tokiu budu pasireiškia 
baisiausios betvarkės. Del to 
paskelbta kad artelių organi
zavimas laikinai sulaikytas.

SUBOLŠEVIKINTOS Lietu
vos laikraščiai jau atvirai ra
šo kad areštuojami žmonės ku
rie 1918-20 metais kovojo prieš 
užpuolikus bolševikus, norėju
sius nugniaužti Lietuvos ne
priklausomybę. Kas tik vado
vavo Lietuvos karius anose ko
vose gindamas Lietuvą ir ko
vodamas už jos laisvę, bus nu
baustas, gal

SENATORIUS TAFT, iš 
Ohio, tikrina kad bėgyje 
sekančių 6 mėnesių turės 
pasirodyti ženklai ar Euro
poje artėja taika ar karas 
tęsis toliau.

Lakūnas Lindbergh vis 
kartoja savo Vokiečių nau
dai pasaką: Karas Europo
je tik bus prailgintas jeigu 
Amerika gelbės Anglijai. 
Lindbergh nori matyt Vo
kiečius laimėtojais.

4 UŽMUŠTA. Philadel
phia, Pa. — Vasario 11 d. 
naktį ant Greenwich Str., 
ištiko sprogimas, užmušta 
4 žmonės, 40 kitų sužeista. 
Sprogimas paėjo nuo gaso.

New Yorke- streikuoja 
Battery - Brooklyn tunelio 
darbininkai. Atsibuna su- 

jsirėmimų ir muštynių.

Adm. Kichisaburo Nomura, new 
ambassador extraordinary and plen
ipotentiary to the United Štates from 
Japan, is pictured as he witnessed 
the review of the Thirtieth infantry 
at San Francisco presidio shortly 
after arriving in America. With No
mura is General Dewitt, command
er of the Fourth army

Adm. Kičisaburo Nomura, 
Japonijos naujas ambasadorius 
Suv. Calstijoms, atvykęs į San 
Francisco, pasitiktas kariuome
nės paradu. Su juo stovi S. V. 
armijos Generolas Dewitt.

SOVIETŲ 
čiuose pilna 
išverstų straipsnių, kurių 
toriai vadinasi: A. Petrov, V.
Kurojedov, A. Gudkov, K. Ma
karova, F. Krenkel ir tt. Jie 
mokina Lietuvius kaip gyven
ti komunistiškai. Suprantama, 
tie Rusai ir žydai neišmoka 
Lietuviškai rašyti, bet Lietu
voje Visada buvo tokių “rašy
tojų” kurie vertė kitų straip
snius ir veikalus. Dabar jie 
turi daugiausia progos pasi
darbuoti versdami iš Rusų kal
bos gatavą komunistišką šlam
štą, Lietuviams nereikia lau
žyt galvas parašyti savo. Be 
to, tikri Lietuviai ir nemokė
tų tokių šlamštų sukurti.

VILNIAUS stoties bufete, 
kaip rašo komunistų Tiesa, dvi 
porelės dešrelių, truputis ko
pūstų su dviem stiklinėm ar
batos kainuoja 9 rb. 90 kp.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

BĖDA SU DUMAIS

Pittsburghas turi didelį

tai dirbtuvių ir 
kaminų durnai,

DETROIT, MICH

KOVOJA SU FORDU. CIO. 
unijos viršininkai perspėja S. 
V. valdžią kad neduotų dau
giau karo darbų Ford Motor

DEL AUKU SUDĖTU PERLAI VILNIEČIAMS ŠELPTI
L. *.

Nepasiųstos į Kauną, Jos Išliko nuo

Apie spaudoje pasirodžiusius 
spėliojimus, kodėl dalis seniau 
surinktų Vilniaus Krašto reika
lams aukų užsilikusi nepasiųsta 
Į Lietuvą, tenka tik pastebėti 
kad čia nieko tokio nepaprasto

tai persiunčiamos kai jų susi
tvenkia kiek stambesnė suma. 
Ir Lietuvos Generaliniame Kon-

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Kom

malonumą ir kenksmingą apsi
reiškimą —> 
bendrai visų 
kurie tankiai iš dienos padaro

. vakarą, taip užtemdo miestą 
kad dienęs metu gatvėse ir 
krautuvėse reikia deginti lem
pas.

Sausio mėnesio bėgiu buvo 
tamsiausias laikas Pittsburgho 
istorijoje. Per Sausio mėnesį 
nortnalis saulės švietimas esti 
32 nuošimčiai. Bet čia saulė 
buvo' matoma tik 17 nuoš. vi
so laiko. Durnai, miglos ir de
besys laikė padengę miestą.

Apskaičiuojama kad užterš
tas oras Pittsburgho gyvento
jams padaro apie 10 milijonų 
dolerių nuostolių per metus, 
arba po $15 nuo kiekvieno vy
ro, moteries ir vaiko.

Durnai ir suodžiai ne tik ga
dina viską, bet kartu ir kenkia 
žmonių sveikatai.

Miestas deda pastangas ko
voti su durnais ir suodžiais.

valdybos nariai buov 
nuvykę į St. Louis, Mo., patir
ti kaip tas miestas atsikratų 
durnų ir suodžių, kuris buvo 
taip pat pragarsėjęs suodinu 
miestu.

dirbo 
atgal

dirb-
gavu-

DARBAI PENNS YLVANI-
<°JOJE pasiekė aukščiausį laips- 
. pį pastarų 10 me-tų laikotarpio, 
■'''’kuomet pasirodė kad Sausio 1 
//ęk, įvairiose industrijose 

3,417,000. Metas laiko 
dirbo ,225,000 mažiau.

Pennsylvanijos įvairios 
tuvės iki Sausio 1 d. yra
sios valdiškų karo reikmenų 
užsakymų už $652,00d^je šk^ 

1—Ji- -ffeYšbl'gTti 
nereikia tikėtis daugiau greito 
padidėjimo darbų iki vėlyvo 
pavasario. Iki pavasario ne- 
kurie darbai gal! mažėti, kiti 
didėti. Vėliau į vasarą, sako, 
atsiras daugiau darbų.

Co. iki Fordas nesutiks leisti 
savo darbininkams laisvai or
ganizuotis į unijas.

Taip pat Michigan valstijos sukite, kuris visuomenės aukas
senatoriai reikalauja peržiurę- rūpestingai priiminėjo, skelbė 
jimo kas daros Ford Motor Co. spaudoje ir persiuntinėjo į Lie- 
dirbtuvėse su darbffiinkais. tuvą atatinkamam visuomenės

Henry Ford pagąsdinęs buk komitetui, atidžiai prisilaikant 
jis 
jei 
šio 
vo 
už 
sutiks pasiduoti unijai. mas ant Lietuvos. Jei butų bu-

Vasario 3 d. spaudoje pasi- vusios tos aukos pasiųstos kiek 
rodė A. D. F. pareiškimas buk prieš 1940 m. Birželio 15 d., 
ta unija turinti Jau ■ suorgani- tai jos beabejo butų Lietuvos 
žavus didumą Ford Motor Co.; nemačiusios, o atsidurusios So- 
darbininkų. .vietų “kaznoje.”

Fordas jau norėtų ADF. pri- 'Kalbamų aukų užsilikimas 
pažinti, bet CIO. vadai pasakė čia betgi įvyko ne del pramatj- 
kad tik jie Fordo darbininkus mo Lietuvos katastrofos, bet 
organizuoja, neteisybė kad A.
D. F. turi didumą.

CIO. kelia reikalavimą 
butų duota 
balsuoti prie 
prigulėti.

Kaip Ford 
na su savo darbininkais, 
vienas sakė kad jau turi pir-lir 
kęs automobilį ir 
ri duoti dirbtuvės taimkuperiui 
po penkinę kad nepaleistų iš 
darbo.

Antras sakė kad jis gavo 
darbą per savo pažystamą ad
vokatą, metus 
jau atleistas ir 
no darbo.

Trečias man 
jau gavo darbą 
Darbą pirko, ir jau yra agen
tu, manęs klausė gal noriu dar
bo. arba gal žinau kas nori 

d i pa.c«
turi pirkt Ford automobilį.

Labai negražu, 
kompanija visoje 
taip prastai su 
apsieina .

Kad mums 
unija reikalinga 
bos.

sulaikys visus savo darbus Į prie aukautojų valios, buvo su-j 
turi pasiduoti unijai. Sau- sitvenkusi Lietuvon pasiųstinų. 
30 d. Ford paskelbė kad sa- dovanų net keletą tūkstančių 
dirbtuves pei'ves valdžiai tame laikotarpyje kada įvyko, 
vieną dolarį metuose, negu Slaviškojo bolševizmo užpuoli-, 

>. • i j • ......... .... 4 T > 1 m . 4 > > I . , ,

ADOMAITIS Vladas, 61 metų 
mirė Vasario 3, Cleveland 
Ohio. — Rementiškės k., Al
vito par., Vilkaviškio apskr 
Amerikoje išgyveno 39 m.

BALUKEVIČIUS Motiejus.
metų, mirė 
ton, O. Čia 
tė. Velionis 
krašto.

NOREIKUTĖ
Schultz, 30
rė Sausio 31 d 
Čia liko vyras 
Velionė yra gimus ir 
laiką gyvenus Daytone

Vasario 1, Day- 
liko žmona,. Ane- 
paėjo iš Vilniaus

Ona, po vyru 
m. amžiaus, mi-

Dayton, O. 
• 4 broliai, 

visa

UŽDAVINYS St., mirė Sausio 
mėn., New Britain, Conn.

GRAŽULEV1ČIUS Juozas, mi
le Sausio men., New Britain, 
Conn. ' , ’; i

BUI VIDAS Vladas, 52 į metų, 
mirė Sausio 11, Lewiston, 
Me. Amerikoje išgyveno 30 
metų. -) |

JOGMINIENĖ Marė, mirė 20 
Sausio, Baltimore*,' Md.i

SENIUNIENĖ Jieva, miįė 21
Sausio, Duryea, Pa. -į 

MARČIULIONIENĖ Mar|, mi
rė Sausio ‘ 19„ , D.ųryę4,r .Pa.

BALIUKIENĖ Teofilė, mirė 1 
d. Sausio, Homestead, Pa.

In his second appearance in two weeks before the senate foreign rela
tions committee Col. Charles A. Lindbergh stated that extensive Ameri
can aid would only prolong the war, without materially affecting the re- _
suit. Photo shows Sen. Walter F. George, chairman of the committee, Col. ClZlKIENE Agota, mire Gl’UO- 
Lindbergh, and Sen. Gerald Nye, a member of the committee.

Lakūnas Pulk. Charles Lindbergh antrą kartą liudija Ser. JUKELIS Juozas, 
nate kalbėdamas prieš Ameriko srer.gimąsi karui ir gelbėjimui 
Britams, nes jis sako, karas tuomi tik ilgiau užsitęs be jokių 
pasekmių. Lindbergh matosi viduryje, kalbąs. Jo nuomone, 
lai Anglija tamoa Vokiečių sumušta ir tada karas baigsis.

Pai

Ž | i
ĮGRIUVO miestas
WEST PITTSTON, Pa. — 

Kietos anglies kasyklų srityje 
Vasario 6 d. įsmuko j žemę da
lis West Pittstono, kur gyve
na apie 7500 žmonių. Miesto 
dalis įsmuko į po apačia iškas
tos anglies tuštumas.

Daugybė namų ir biznio įs
taigų nugarmėjo žemyn, išbi- 
rėjo jų langai, sutruko sienos 
ir padaryta kitų nuostolių.

Tai yra antras toks didelis 
įsmukimas metų bėgiu. Pernai 
Kovo mėnesį įsmuko Shenan
doah miesto dalis.

PENNSYLVANIJOJE ruošia 
įstatymą kuris prašalintų nuo 
viešų pakelių visus telefonų, 
telegrafų ir elektros stulpus, į 
kuriuos tankiai automobiliai 
atsimuša su mirtinomis pasek
mėmis. Tie stulpai turės bū
ti prašalinti vienų metų bėgiu.

Tokių stulpų esama apie pus
antro milijono prie apie 40,000 
mylių valstijos vieškelių. Ne
sant pakelėse stulpų, ant vieš
kelių galės nusileisti ir lėktu
vai, reikalui ištikus.

MIRĖ VARGŠAS SU $1504.
Pereitą savaitę Pittsburgho 

ligoninėje mirė Andy Havprs, 
70 m. amžiaus, ,iš Homewood, 
kuris dirbo prie PWA ir ėmė 
pašalpą. ' Ligoninėj jis išrodė 
vargšas, biedniokas, be jokių 
giminių. Kai jo lavoną perda
vė valstijos anatomiškai tary
bai, ir kilnojant jo rubus ap
vertė kelnes aukštyn, iš kiše
nių ėmė birti pinigai; pilniau 
apžiurėjus, \kišeniuose rasta
viso $1504. ■

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

GERB. SPRAGILAS ga
vo GR0MAT4

Aną vakarą, eidamas j
metų. 1

GEGUŽIS Prstnas, mirė Sausio
18, Luzerne, Pa. •,

ŽELIONIS Antanas, mjrė 20 ' | 
Sausio, Swoyersville, j?ą.

POZNANSKĄS Petras, mirė 9 
Sausio, Philadelphia, Pa.

LUKOŠIENĖ Aleksandra, mi- ( < 
rė Gruodžio 31, Pittsburgh, 
Pa. - ... '

KVEDERAS Ignas, 78 metų, 
mirė gausio 24, Chicagoje,— 
Žagarės par., Mažulių km. 
Amerikoje išgyveno 40 m,

STAČKUNAS Jonas, 75 petų, 
mirė Sausio 26, Chicagoje— J 
Panevėžio ap., Taukaičių k. į, 
Amerikoje išgyveno 45 m.

Lietuviu salės vakaruškas,! 
sumisliau užsukt j Dirvos 
redakciją, paklaust pono 
Redaktoriaus kodėl per ke
lis numerius nepatalpino 
mano jokio rašto Dirvoje. 
Nemfclykit kad aš nieko ir 
nepridaviau: aš net sušilęs 
rašiau kelis vakarus, ir po
nas redaktorius turi mano 
labai naudingą aprašymą 
apie mano suplanuotą slap
tą skridimą Į sovietų Lie
tuvą, bet Dirvoje to rašte

■ nematyt.
- Gerą vakarą, ponas 

Redaktoriau, - sakau aš
- Gerą vakarą. Netikė 

jau tavęs šį vakarą, - sa 
ko jis.
- Užėjau, žinot, einu 

salės vakaruškas, tai nori 
jau pasiklaust. Kažin ki 
del taip ilgai. nepasiroc 
tas mano naujas dalyka
- sakau aš.

— Aš galvoju ir šiaip 
taip apie jį: nežinau ar a] 
simoka talpint, gali kai 
kam nepatikt, - sako jis

0 kam gali nepatikt 
^bolševikams, komunistams, 
'"tai ir viskas, - sakau aš.

- Matai, Spragile, dau
gelis ir ju Dirvą skaito, su
pyks, o prie to aš turit 
daug kitų, svarbesnių ras 
tą: gavau nuo gerų rašyto
jų iš Prancūzijos, net iš Af- 
rikos, reikia jų raštus tal
pinti, jie daug svarbesni 
Tavo raštus dedu tik vie
tai užpildyt, kai neturit 
geresnio nieko, - sako jis
- 0 aš maniau kad ma 

no raštai visiems geriau 
šia patinka, ir kad skaity 
tojai labiausia skaito mam 
aprašymus, — sakau aš.
- Teisybę pasakius, to 

tik menkniekis tavo rasta 
Dedu juos tik taip sau, n 
del jų kokios vertės, — si 
ko jis. v
7 Ale šis mano rašte 

apie mano slaptą skridin1 
į Sovietų Lietuvą visien 
bus žingeidus. Nebijok d 
jo, nors raudonukams 
nepatiks, ba jie vistiek yi 
dįtvos ir Lietuvos prieš: 
nėra ko jiems pataikant, • 
sakau aš.

Del biznio, Spragi 
1 ahai, reikia pasitaikyt 

sako jis,
/ Ar tik jau ponas I 

t (aktorius nevirsi į “nei
r takojus”? Juk visi g

Stoviai skelbia kovą t 
sevikains ir visiems tie 

į f1?®. JUos remia, del 
Sad jie yra priešai ne 
®usų tautos, bet ir šios 

t uos kui* mes gyvenam: 
non suardyt šalies tva 
p“ įvest savo kruviną < 
^urą. Ar mes netu 

F zLv°t Prieš juos?. 0 i

džio 30, Detroit, Mich.
pusamžis, 

mirė Sausio 26, Chicagoje.— j 
Marijampolės par.

’ i SERVIDAS Petras, 52 metų, 
~ mirė Sausio 28, Chicagoje.— 

Tauragės ap., Šilalės p., Put- 
nės k.

GUSTIENĖ Marė (Petravičiū
tė), pusamžė, mirė Sausio 28, 
Chicagoje. — Telšių apskr., 
Barštų k. Amerikoje ižgy? 
veno 30 metų.

ŠILUS Stasys, 56 m., mirė 28 
Sausio, Chicagoje. — Telšių 
MM ...
Amerikoj išgyveno 38 ra.

GASPARAITIENĖ Jieva (An- 
čiutė), pusamžė, mirė 
šio 29, Chicagoje. — Šiaulių 
ap., Joniškio p., Šimkūnų k. r 
Amerikoj išgyveno 34 m.

BIELIAUSKIENĖ Elzė (Bru
žaitė), pusamžė, mirė Sau
sio 30, Chicagoje. — Taura
gės ap., Kvėdarnos p. Ame
rikoje išgyveno 45 metus, 

pagelbėjo JOKUBAITIENĖ Juzė (Stau- 
gaitė), 53 metų,' mirė Sau
sio 6, Detroit, Mich. — Nau-

■ APIE SMETONOS TRUMPOS
ATVYKIMĄ • : žinutėsvisai paprastai: Lietuvos Ko

mitetas Vilniaus Kraštui Gel
bėti buvo p Konsulo prašęs, 
kad čia surinktos aukos butų 
iaikomos vietiniuose bankuose 
iki pareikalavimo tam tikrą da
lį, arba ir visą surinktą aukų 
sumą persiųsti ten jiems. Taip 
■■■• buvo daroma. Prieš pat 

r kaip kada "tu- tragingus Lietuvos įvykius čia 
buvo laukiama pareikalavimo 
susitvenkusias aukas persiųsti 
į Lietuvą, bet to pareikalavimo 
taip jau ir nebesusilaukta. To
kiu budu kalbamoji aukų suma 
čia ir ų/siliko ir ji kaip visos 
Lietuvos bankų ir Lietuvos pi
liečių sumos priguli pris kredi
tų užšaldymo patvarkymo. Ta 
sudėtinė aukų suma juridiniai 
prfgulėjo jau tam Lietuvos Ko
mitetui, nes jam apie aukų ga
vimą buvo laikų pranešta ir to 
komiteto ^ųvo^įfceptuotos ir i 
pakvituotos. Mažai to, tas’ Ro- 
mitetas, žinodamas apie čia 
jam prigulinčias sumas, vykdė 
savo darbuotę sąskaiton čia 
Amerikoje turimos sumos.

Taigi, kada spaudoje kalbėta 
apie Amerikiečių dovanų nepa- 
siuntimą į Lietuvą, reikia tai 
suprasti, kad kalba tegalėtų 
būti apie ano Vilniškio Komi
teto nespėjimą jam jau pilnai 
ir teisėtai 1 prigulinčias sumas 
laiku atsiimti. Kadangi tasai 
Komitetas buvo nepriklauso
mos Lietuvos įstaiga, tai, kaip 
paprastai, tas turtas yra Lie
tuvos konsuliarinės įstaigos 
priežiūroje ir Lietuvos Pasiun
tinybės globoje. Kada kalba
mos sumos disponavimas pasi
darys -galimas, tai bus pridera
mai ir pasielgta.
1941 m. Vasario 7 d. L. SP. Ž.

darbininkams 
kurios unijos

kad
nu- 

nori

Motor Co. apsiei-
Mąn

padirbo, dabar 
neteko savo se-

pasigyrė kad 
Ford Motor' Co.

turtingiausia' 
Amerikoje, o■ 
darbininkais

darbininkams 
nėra nei kal-

KAIP ŽMONĖS DAUGINA
SI. Mačiau nesenai vieno au
toriaus aprašymą kaip greitai 
žmonės priauga. Jis rašo kad 
ant žemės jau buvo gimusių 
90 bilijonų žmonių, arti dvie
jų bilijonų gyvena šiądien.

1845 metais, biskį mažiau 
negu 100 metų atgal, žmonių 
ant žemės gyveno 1,009,000,- 
000. Vyt. Markuzas.

NEWARK, N. J

LIETUVOS 23 METŲ SU
KAKTIES MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atitinkamam paminėjimui šios 
apielinkėą ir vietos Lietuviai 
per visą laiką, nuo 1918 metų, 
rūpinosi, ir šiais 1941 metais 
paminėjimas rengiama. Pasi
žadėjo dalyvauti geri kalbėto
jai ir bus išpildyta koncertinė 
dalis. Kalbės vietos klebonas 
Kun. Ig. Kelmelis, D. Klinga, 
Jonas Valaitis, Tėvynės red. 
Kl. Jurgelionis, ir dar„gali bu- 

Ti svečias iš Lietuvos-,lijy?
Pakol Lietuviai bus gyvi tai 

Lietuva nežus, o kas, kaip ir 
kada išvaduos ją nuo dabarti
nių užgrobikų Rusų bolšbvikų, 
apie tai išgirsime pribuvę j mi
nėtas prakalbas, sekmadienį, 
Vasario 16 d., nuo 3:30 v? po 
pietų, Lietuvių 
jos salėje, 180 
Inėjimas dykai, 
čia Newark© ir 
tuvių Vasario 
mitetas. .

Šv. Jurgio Dr- 
New York avė. 
Rengia ir kvie- 
Apielinkės Lie 
16 Dienos Ko- 

A. S. Trečiokas 
Kom, Sekretorius.

J, Žemantauskas
“Dirvos” Agentas

. Notaras
130 Congress

Waterbury,

(Iš Musų Laikraščių)
NEW YORK. — Spaudoje 

tilpo pranešimas kad Lietuvos i 
Prezidentas Antanas Smetona 
Atvažiavo i Lisboną, Portguali- 
joje, ir kad iš čia laivu turės pietų, 32 W. Randolph st. 
atplaukti į New Yorką apie durmiestyje. 1 
Vasario 3 d.

Kadangi Prezidentas Smeto
na neatplaukė į New Yorką, ir 
kadangi išplaukė su visa savo 
šeima, t. y. ponia ir sų sūnūs 
su savo žmona ir dviem vaiku
čiais, Į Pietų Ameriką, todėl 
kaip kam paęįdąrė padėtis ne
aiški: kodėl jie neatkeliavo į 
New Yorką, pas Amerikos Lie- * \VASHINGTON, D, C. — Vic- 
tuvius, o nuplaukė į Piętų A-l tor Sholis, kuris i 
mdriką. ! . • sudaryti Lietuvių komitetui au-

Lietuvos f Prezidentui Anta- į dienciją pas Prez. Rooseveltą, j 
nui Smetonai priimti Didžiojo: iki šiol tari

partmento sekretoriaus padėję-' 
darę komitetą ir to^Ęšio ko- ....... ’ ,‘1*1
mite(o'vardu pranešu sėdintį:

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona numatytu laiku 
negalėjo atvažiuoti į New Yor
ką del labai paprastos priežas
ties, nes pervėlai į Lisboną at
vyko kad iš ten sėdus į laivą 
kelionei į New Yorką, nes se
kančio laivo reikėtų ilgai pa
laukti, o tuo tarpu buvo galima 

1 greitu laiku gauti laivas kelio-

e CHICAGO, III. — Vasario 
dienos iškilmės bus 2 vai.

16: 
po'

Be Lietuvių kal- 
1 bėtojų, dar kalbės Lietuvos Mi
nistras Lietuvai, Owen J. C.

—Vasario 16 vakare, Morri
son viešbutyje įvyksta Margu
čio metinis Lietuvos Nepriklau- 

i somybės banketas su įvairiu 
pre gramu.

, Žarėnų par., Regių km. TUNAITIS Marė (Saldukaitė),
47 metu, mirė Sausio. 26 d., 

• Chicagoje.
Sau-! WALTERS Ignas, 54 m., mirė 

Sausio 24, Chicagoje. Ra
seinių ąp., Tytavėnų p., Ku
bilių dvaro. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

ŽADEĮKAITĖ Johanna, mirė 
Sausio mėn., Fon Du Lac, 
Wis.

ŠAPUTIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 26, Chicagoje.— 
Telšių ap., Drandenų j)., ži
gaičių k. Amerikoje , išgy
veno 32 metus.

»•

Avenue 
Conn.

nąvęs Komercijos de-Į miescio par. - veno 32 metus.
BAIBOKAS Zigmas, mirė Sau-.j GUŽAU^KIENĖ Viktorija, 42 

šio 19, Fountain, Mich. —“ “‘h Ctt,““ i "L h i c?

* SUARTI akrą žemės dviem 
arkliais traukiamu plugu ima 
aplj 7 valandas, o traktorius 
traukiamu plugu suarti akrą 
žemės trunka apie valandą.

Prieš Mussolinį

Thousands of Ethiopians have 
joined the British forces in Libya. 
This 14-year-old boy of Bardia has 
been waging war against the Ital
ians for five years. He is wearing 
the cap of an Italian officer sniped 
during one of his encounters with 
the enemy.

ju, perėjo į dideles radio stoties 
vedėjo vietą.. Jis yra Chica-I Žiežmarių p., Kaspariškių k. 
goįe gimęs ' Amerikoje išgyveno 37 m.

JUŠKEVIČIUS Jonas, 59 'm., 
mirė Sausio 27, Chicagoje.— 
Telšių ap., Žarėnų p., Karš- 

. tinų k. Amerikoj išgyveno 
32 metus.

MASTAUSKAS Stasys, 41 m., 
mirė Sausio 26, Chicagoje 
— Telšių ap., Medenių km. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

ZAPOLSKIENĖ Darata (Prau- 
lionaitė), sulaukus gilios se
natvės mirė Sausio 27, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk.. 
Krekenavos p., žedelių km. 
Amerikoje išgyveno 46 m.

NEVEDOMSKIUTĖ Bronė, 21 
metų, mirė Sausio 26, Chica
goje, kur buvo ir gimus.

mirė 
Sausio 23, Chicagoje. ^Gimęs 
Cicero, III.

PUTEIKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Sausio 24, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Batakių par., 
Mitakiškių k. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

SADAUSKIENĖ Kazė, 41'm., 
mirė Sausio 20, Waukegan. 
Illinois.

KI.EMČAUSKAS Jonas, mirė 
Sausio 20, Waukegan, Ill.

e BROOKLYN,.N. Y. — Sau
sio 29 d. per Portugaliją at

vyko Kun. Justinas Vaškys,: 
buvęs Kretingos Pranciškonų 
gi m na z i j os r e k t o r i u m.

—Vasario 23 d. Įvyksta di
delis 55 metų sukakčiai pami
nėti Vienybės koncertas, La- 

Programe dai-nei į Pietų Ameriką, todėl ten bor Lyceume. 
išvažiavo, 6 iš ten vėliau vyks nuos Barbora Darlys iš Chica- 
į New Yorką. ' "

Kiek yra žinoma tai Prez. 
Smetona netrukus atkeliaus iš 
Pietų Amerikos į Suv. Valsti
jas.

Todėl ir Prez. Smetonai pri
imt?. Didžiojo New Yorko Lie
tinių komitetas ne tik nesilik- 
viduoja, bet priešingai, dar ge
riau galės pasiruošti turėda
mas daugiau laiko, Lietuvos 
Respublikos Prezidentui tinka
mai priimti.

Šis pranešimas yra daromas 
kad Amerikos Lietuvių visuo
menė nęsusiklaidintų x blogos 
valios žmonių leidžiamais ne
pamatuotais gandais.

L.R.P.P. Komitetas
A. S. Trečiovas, V.-Prez.

gos, Antanas Banys, Marė Ki- 
žiutė, Aldona Strumskiutė, ži
nomas Operetės Choras ir Tru
badūrų kvartetas.

—Poni Jadv. Tubelienė bu
vo nuvykus į Floridą, kur pa-' 
likd savo dukrelę, ten mokslą STANKUS Jonas, 24 m., 
tęsti. Gryžus 
ruošiasi prie 
maršruto.

į Brook'lyną ji 
savo prakalbų i

Kanada. — To-
Aušros choras

KANADOS LEDO
KARNAVALAS

1 Toronto, Kanadoje, kas me
tai buna rengiama žieminis le
do karnavalas, šymet jis nu
statytas Kovo 8, 9 ir 10 dieno
mis. Be šiaip dalyvių, karna
vale dalyvaus šimtai žymiau
sių Amerikos ir Europos čiuo- 
žiurėtojų. čiuožinėtojams gros 
100 muzikantų orkestras.

Tūkstančiai Etiopijos gyven
tojų stojo į • Britų eiles Lybi- 
joje. šis 14 metų amžiaus vai
kas Bardijoje kariavo prieš 
Italus per penketą metų. Jis 
dėvi kepurę Italo karininkę 
nušauto viename susirėm^m- ‘

išdirba©RUSIJOJE dabar
25 nuoš. visos «pasa.ulyje paga
minamos geležies/ Prieš re- 
vol iuci j ą pagamindavo 
apie šešis nuoš/

tiktai

> L
°^3xFiWJpJE, jieškant mau- 

Li®tfc;ranis’ vietoje ga- 
Vie daro bandymus 

C°r* fRuPpdirbtą terputiną.

goję. — Mažeikų ap., Viekš- 
nių par. Amerikoje išgyve
no 32 metus.

DAMANSKIS Dominikas, 65' • 
m., mirė Sausio m., Frack
ville, Pa.

STANKEVIČIUS Pranas, mirt' 
Sausio mėn., Tamaqua, Pa.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

•. TORONTO, 
rorito Liet.

pakviestas į CFRB radio stotį 
du >ti pusvalandžio radio pro
giniams per keturis sekma
dienius išeilės. Pirmas progra
mas pradėta Vasario 9 d. Pro
gramai būna 11 vai. vakare.
® CHICAGO, III. — Lietuvių 

f.okikų grupė, vadovaujama!
Vytauto F. Belajaus, gavo pa-' 
kvietimą iš Washingtono daly
vauti Amerikos Liaudies Me
no iškilmėje, kur ir vyks Ge
gužės mėnesį.

STATYS 31 MILIJO
NO DDIRBTUVĘ

Buick automobilių kompani
ja rengiasi statyt didelę orlai
viams motorų dirbtuvę, apie 31 
milojono dolarių vertės. Ta 
dirbtuvė bus prie Melrose Par
ko, Chicagos priemiestyje. Jo
je bus gaminama 1,200 arklių 
jiegos motoru ir darbų bus 
del apie 10,000 'darbininkų.

Tas projektas apims suvirs 
125 milijonų dolarių valdžios 
užsakymą. . ..

ir GARSINK1TES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik-$l. 
už du metus. (20)

.. • * L.<‘Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.PRISIRASYKIT PRIE S.L.A

LENGVIAUSIOMIS 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 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos Skyrius ir 
galima’apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pti-į 
s įrašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, įr $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizątp; 
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, NŽ'Ž. 1

Į Nepaprastas Palengvinimo 

Reumatilkij Skausmų
^^kalingai raunu 

į SS?“’- Tūstančiai žmo 
I nepaprast^ palengvini

skausmų, strėnų raum 
“wdejmu, išsinarinimu ir šiaip r 

' sudėjimų vien išsitrindani 
**®-Expelleriu. Šis sensacingas 1 

Emai suteikia laukiamą 
Virš 17 milijonų l 

jau išparduota. Todėl n< 
wodami nusipirkite ir jūs bonl 

į^-Mpellerio. Reikalaukite P 
•ipellerio m inkaru ant dėži

UTHUANIAI

___



lai-

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

SKAITYKI^ 
ir garsinkite’;

Lietuvių Naujienos — mėi* 
sinis žurnalas, kaina- 
už du metus.

■w—u

* * ••

Poetas Jurgis Baltrušaitis apie Musų Amerikiečių Pareigas
Buvęs Lietuvos Ministras Maskvoje, Nenusilenkė Komunistams, Pasirinko Tremtinio Likimą
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L'Š- 
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si turi rašyti ne ką nori, bet 
kaip jiems įsako, ir todėl mes 
girdim apie tuos visokius be
protiškus “garbinimus” Stali
no ūsų, pakaušio, ir tt.

‘Lietuvių Naujienos

332 N. GI h Street u: 
Philadelphia. Pa. :

[ Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiškų Skausmų

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

LITHUANIAN 183

28 
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au-
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UŽDAVINYS Sti'iuifė 
nąėn., New Britain, Conn

GRAžUIiEVIČIUS Juozas, 
lė Sausio mėn.f Nęw BrĮįį 
Conn. - ';j w

BUIVIDAS Vladas,’ 52^ 
mirė Sausio- llJ’Lewsl^ 
Me. Amerikoje išgytą o J 
metų. . U j

JĮOGMINIENĖ Maįrė, mi į j 
Sausio, 'Baltimore* Md.

SEN1UN1ENĖ Jieva, mik j 
Sausio, Duryea, Pa. ?

MARČIULIONIENĖ Mar, 
re Sausio i 19,>, Dun'UrJi 
Amerikoje išgyveno, yjiš 
metų. ’ ' ' ' ■ -

GEGUŽIS Prdnas, mirė SaJT 
18, Luzerne* Pa,10 y -LiUZUI liti, JUcL, 7 

ŽELIONIS Antanas, mrė ;B 
Sausio, Swoyersville, ’p. 

POZNANSKĄS Petras, mirė> 
Sausio, Philadęlphią,; Pa. | 

LUKOŠIENĖ Aleksandra, '«■
rė Gruodžio 31, PittębiUĮ
Pa.. : • V(„f( 

KVEDERAS Ignas, 78
mirė gausio 24, ęhicągų 
Žagarės par., Mažulių j 
Amerikoje išgyyeno 40 . m f 

STAČĘUNA$ Jonas; 75 pj
mirė Sausio 26, ęhįcago 
Panevėžio ap., Taukaičiy 
Amerikoje išgyveno 45.11

JUNAITI$ Marė (Saldukaittl-
47 metų, mirė Sausio. 
Chicagoje.

WALTERS. Ignas, 54 ra., ® 
Sausio 24, Chicagoje. ->

’ šeinių ąp., Tytavėnų p., 
bilių dvaro. .Amerikoje 
gyveno 28 metus.

ŽADEIKAITĖ Johanna,
Sausio mėn., Foh Pu, 
Wis. \’į

ŠAPUTIS Antanas, p
mirė Sausio. 26, Chicagoje
Telšių ap., Drandenu j)., 
gaičių k. Amerikoje,į“ 
veno 32 metus.

j GU^AU^ĘJENĖ yihtorija, 
’rųptų, mirė 'Sausrb*"^, 
goję. — Mažeikų ap., Viet 
nių par. Amerikoje išgyii 
no 32 metus,

DAMANSKIS Dominikas, I 
m., mirė Sausio m.,. Erai ! 
ville, Pa.

STANKEVIČIUS Prapas, mi 
Sausio mėn., Tamaqua, Ji

MARGUTIS ■*' r 
Skaitykit “Margutį”,, komj i: 
A. Vanagaičio leidžiamą mj ' 
zikos ir juokų žurnalą. Ė . 
na du kartu į mėnesį. Kain | 
metams $2. Prisiųskit1 lt į 
pašto ženklais,' gausit vie» 
numerį pamatymui. r 

■•MARGUTIS"! 
6755 So. Western Ave, [ 

Chicago, Ill. '

IT PRIE S.L.A
vt/S SĄLYGOMIS
i., iki Gegužės 31 d., 1941 nb 
irikoje paskelbė vieną didžiau- 
nomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
as Amerikos Lietuvis gali pri- 
omis sąlygpmis ir gauti dovi; 
Įstojimo ir nemokės daktarai 

i, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
dovana — SLA. JUBILEJ1NI *■ Ilz.

?rniškus apdraudos Skyrius ij 
iki $5,000. Taipgi galimi’pih 
rios mokama po $6, $9, įr $12 
t apdraust nuo $100 iki $1000. 
sose didesnėse Amerikos 'Ll* 
•buojasi tų kuopų orgarizątį); 
\. kuopos organizatorius-^^ 
lą ir prisirašykit prie Susivfc 
- didžiausios ir turtingiai '"* 
rybės organizacijos.

GERB. SPRAGILAS GA
VO GROMATĄ

Aną vakarą, eidamas į 
Lietuvių salės vakaruškas, 
sumisliau užsukt į Dirvos 
redakciją, paklaust pono 
Redaktoriaus kodėl per ke
lis numerius nepatalpino 
mano jokio rašto Dirvoje. 
Nemislykit kad aš nieko ir 
nepridaviau: aš net sušilęs 
rašiau kelis vakarus, ir po
nas redaktorius turi mano 
labai naudingą aprašymą 
apie mano suplanuotą slap
tą skridimą į sovietų Lie
tuvą, bet Dirvoje to rašto 
nematyt.

— Gerą vakarą, ponas 
Redaktoriau, — sakau aš.

— Gerą vakarą. Netikė
jau tavęs šį vakarą, — sa
ko jis.

— Užėjau, žinot, einu į 
salės vakaruškas, tai norė
jau pasiklaust. Kažin ko
dėl taip ilgai nepasirodo 
tas mano naujas dalykas, 
— sakau aš.

— Aš galvoju ir šiaip ir 
taip apie jį: nežinau ar ap
simoka talpint, gali kaip 
kam nepatikt, — sako jis.

O kam gali nepatikt: 
bolševikams^ ^komunistams, 
tai ir viskas, — sakau aš.

— Matai, Spragile, dau
gelis ir jų Dirvą skaito, su
pyks, o prie to aš turiu 
daug kitų, svarbesnių raš
tų: gavau nuo gerų rašyto
jų iš Prancūzijos, net iš Af
rikos, reikia jų raštus tal
pinti, jie daug svarbesni: 
Tavo raštus dedu tik vie
tai užpildyt, kai neturiu 
geresnio nieko, — sako jis. 
,— O aš maniau kad ma

no raštai visiems geriau
sia patinka, ir kad skaity
tojai labiausia skaito mano 
aprašymus, — sakau aš.

— Teisybę pasakius, tai 
tik menkniekis tavo raštai. 
Dedu juos tik taip sau, ne 
del jų kokios vertės, — sa
ko jis.

— Ale šis mano raštas 
apie mano slaptą skridimą 
į Sovietų Lietuvą visiems 
bus žingeidus. Nebijok dėt 
jo, nors raudonukams ir 
nepatiks, ba jie vistiek yra 
Dirvos ir Lietuvos priešai, 
nėra ko jiems pataikant, — 
sakau aš.

— Del biznio, Spragile, 
žinai, -reikia pasitaikyt, — 
sako jis.

— Ar tik jau ponas Re
daktorius nevirsi į “penk- 
takojus”? Juk visi geri 
Lietuviai skelbia kovą bol
ševikams ir visiems tiems 
kurie juos remia, del to 
kad jie yra priešai ne tik 
musų tautos, bet ir šios ša
lies kur mes gyvenam: jie 
nori suardyt šalies tvarką 
ir įvest savo kruviną dik
tatūrą. Ar mes neturim 
kovot prieš juos?. O ma

no rastai visada aiškiai ir 
atvirai drebia jiems teisy
bę į akis, — sakau aš.

— Žinai, gerb. Spragile, 
raštų vertę sprendžia pats 
redaktorius, ir gali juos 
dėti ar nedėti, — sako jis.

— Jeigu šitaip tai duok 
šian mano rašinį, aš dau
giau nerašysiu. Matau kad 
jau nori pataikant bolševi
kams jeigu mano raštų bi
jai talpinti, — sakau aš.

— Ne del baimės, gerb. 
Spragile, bet taip sau, del 
šito tavo rašinio menkos 
vertės. Gali tuo tarpu pa
likt jį, pagalvosiu ar ver
tas talpint ai< ne, — sako 
jis.

— Na tai iki pasimaty
mo, — sakau aš.

Užsidėjau skrybėlę ant 
galvos ir einu.

— Beje, Spragile, užmir
šau: štai tau laiškas, atsių
stas Dirvos antrašu. Gal 
kas svarbaus, — sako jis.

Paimu laišką, atplėšiu ir 
žiuriu. Žiuriu ir matau pa
rašyta štai kas:
“Gerbiamas ir Mieliausias 
Musų Sprągilėli:

“Rašom tau šitą margą 
gromatėlę ir sveikinam ta
ve ir tavo gerb. šonkaulį ir 
linkim tau ilgiausių metų 
ir geriausios sveikatos, kad 
rašytum kuodaugiausia ir 
kuotankiausia. Jeigu Dir
va eitų ir du kartu į die
ną mums nenusibostų tavo 
raštų skaityti.

“Neapleisk musų nepa
linksminęs, šiais vargų ir 
rūpesčių laikais! Laukiam 
tavo veido pasirodant Dir
voje, kaip saulės užtekan
čios! Ir kai nematom, iš
rodo labai liūdna ir nesma-

Su Pagarba.
Atsikosėjau ir duodu lair 

šką ponui redaktoriui.
— Prašau paskaityt ir 

persitikrint ar mano raštų 
niekas nenori skaityt. Štai 
vienas geras argumentas,
— sakau aš.

— Aš nesakau kad tavo 
raštų niekas nenori skai
tyt, ir kad žmonės nelau
kia Dirvos ir pirmiausia 
nesiverčia tą puslapį kur 
tavo paveikslas telpa. Aš 
tik noriu kad žmonės dau
giau skaitytų tai kas yra 
svarbu, būtina sužinot ir 
išmokt, — sako jis.

— Jeigu nori biznį daryt 
ir gyvent tai pats matai 
kad manęs taip greitai ne
atsikratysi, todėl nesiprie
šink. žinok kad redakto
rius turi taikytis prie žmo
nių, o ne žmonės prie re
daktoriaus, — sakau aš.

— Tokia savo kalba iš
rodo nori padaryt revoliu
ciją redakcijoje. Tas ne
galima. Žmonės turi skai
tyt tą kas reikalinga ir 
naudinga, o ne kas durna 
ir tuščia, — sako jis.

— Tamsta, ponas redak
toriau, žmonių neišmokysi: 
jie skaito kas jiems patin
ka, tai ir reikia duoti kas 
patinka. Prie to juk ne vi
sa Dirva mano raštais už
pildoma: vieni tegul skaito 
mano raštus, kiti kitų, ir 
visiems bus ko pasiskaityt, 
visi bus patenkinti, — sa
kau aš.

— O ką pats Spragilas 
Dirvoje labiausia skaitai?
— sako jis.

— Ugi tik savo! — sa
kau aš.

— Tai del to ir kovoji 
kad tavo raštai tilptų. Pa
žiūrėsiu ką su tuo tavo ra
šiniu padarysiu, — sako 
jis.

— Iki pasimatymo! — 
sakau aš.

— Keliauk sveikas, — 
sako jis.

Jurgis Baltrušaitis, vetera
nas musų Tautos Poetas, bu
vęs Lietuvos Ministru Maskvo
je per eilę metų, rašo Dirvos 
redaktoriui gana svarbiu klau
simu, kuriuo privalome mes la
biau susidomėti.

Dirvos redaktorius su p. J. 
Baltrušaičiu susipažino trauki
nyje 1935 metais, kai buvo nu
vykęs į Kauną dalyvauti Pir
mutiniame Pasaulio Lietuvių 
Kongrese. Apie šį incidentą 
buvo plačiai pažymėta redakto
riaus kelionės aprašyme, tada, 
iš Lietuvos sugryžus.

Ministras Baltrušaitis važia
vo iš Kauno atgal į Maskvą, 
tą vasarą pabuvojęs Lietuvo
je, ir sulipąs vagonan trauki
nyje iš Kauno į Šiaulius, re
daktorius užkalbino vienatinį 
toje kupė buvusį keleivį, 
sišnekus, pasirodė kad 
mus Lietuvių žmogus, 
prasidėjo redaktoriaus 
su p. Baltrušaičiu.

Baltrušaitis tada pasakojosi 
kad jis neilgai tarnaus diplo
matinėje tarnyboje, išeis į pen
siją, ir dar nori atsilankyti 
Amerikoje, kai turės liuoso lai
ko.

Poetas Baltrušaitis per visą 
tą laikotarpį rašė naujų ir nau
jų eilių. Dabar, laimingai at
siradęs Prancūzijoje, prisiuntė 
du savo eilių kurinius ir paski
rų eilių talpinti Dirvoje. Jis 
norėtų kad Amerikos Lietuviai 
jo eilėraščius išleistų knygose, 
kad jis neilgai jau bus diplo- 
Vienas jo eilių rinkinys pava
dintas “AŠARŲ VAINIKAS,” 
antras, ištisinis veikalas — 
“ŽIURKĖS ĮKURTUVĖS”, šis 
eilėmis kūrinys yra savotiškai 
gražus. Bet apie šiuos dalykus 
vėliau. Eisime prie p. Jurgio 
Baltrušaičio laiško, kurio tal
piname svarbesnes ištraukas:

“Atskirai nuo šio rašto, aš 
dar siunčiu Tamstai mano nau
ją veikalą (žiurkės Įkurtuvės),- 
kurį aš norėčiau atspausdinti 
taiposgi Amerikoje.- Vienkart 
Tamsta rasi ir keletą mano 
naujų eilėraščių, kuriuos gal 
galima patalpinti Tamstos lai
kraštyje, jei, žinoma, išviso 
talpinate poeziją. Jei Tamsta 
sutinki man padėti ir jei Ame
rikoje gali atsirasti leidėjas 
mano raštams, prašau paimti 
iš p. Hendersono mano ‘Aša
rų Vainiko’ rankraštį. Aš esu 
matęs Tamstos rašto'į p. Hen- 
dersoną nuorašą ir gal be pa
mato turiu įspūdžio kad Tam
sta esi nustebęs mano — men-

Neverk kad siauras šios pakalnės ratas, 
Kad žemės širdys ilgisi ir kali, 
Kaip aklas vergas, amžino nematąs, 
Ar jau iškleidęs jam seikėtą dalį....
Žinau — tave nuo tavo lopšio vertė 
Dienos vargai ir suoslės tavo baro 
Nuo amžino paversmio atsitverti, 
Vergaujant ten kur rimbas skurdžių varo...
Todėl tiek daug, būties aušrų prašapo •— 
Bet ir savimp, kaip mirksnio laisvas tarnas 
Tu pats migai nuo žemės žiedo kvapo

♦ Ir žemės vyliaus klausė tavo sparnas....
.Negęstamo ir gęstamo verpete 
Du amžių toliai remia žemės tiltą, 
Kur jie tave—kad juos sujungtum—metė, 
Kaip kibirkštį nuo jų mįslės atskiltą....
Todėl priimk, kaip dovį, žemės vargą, 
Ir nuo akių atkėlęs žemės raištį, 
[Tu laiminsi būties arimą margą,
Kur atėjai, kaip siųstas, suostis, gaišti....
Žinau, žinau, kad dygios Kryžiaus vinys, 
Kad į Golgotą lydi graudis didis, , 
Bet jį nutildys varpas vakarinis
Ir amžių žvaigždės jo opas užgydys....
Ant—teka žvaigždės.... Nyksta kas su

kaustė,
Kas širdį plėnių vystyklais suvystė — 
Eik prie Tėvynės ugnies prisiglausti, 
Gryžk į žvaigždėtą tavo karalystę....

Jurgis Baltrušaitis.

su tautos kūrybinė dvasia ga
li ypatingai padidinti žmonijos 
dvasios lobyną, nes ji turi sa
vo didžią misiją amžių raido
je. Kitaip btis taip kad mums 
tiks tai kas pasakyta Konrade 
Valenrode, būtent: ‘Lai jums 
paskutinė Lietuvoje vaidilutė 
atidainuoja paskutinę Lietuviš
ką dainelę’....”

Žemės Mina Sprogsta

M
’’’

kai pažystamo žmogaus 
kreipimusi į Tamstą. Aš 
padariau neturėdamas jokio 
to kelio. Ir tai padariau
tiek mano individualios bėdos 
verčiamas, kiek šių sumetimų 
stumte stumiamas:

“Lietuvos nelaukta tragedi
ja užtraukė visų pirma mirties 
pavojų musų t3”tos kūrybinei 
dvasiai, tpfr-^.įftiaj^ątgiiusj ir 
ir jaujdkrai pradėjusiai tarpti 
ir žadėti. Drystu jaustis esąs 
šios kūrybinės dvasios tikras 
ir stiprus reiškėjas ir todėl 
(nustodamas visa ką turėjau) 
aš be mažiausio svyravimo pa
sirinkau sunkų ištrėmimo kry
žių, kad galėčiau laisvai ir be 
mažiausių kompromisų tęsti ir 
ginti pagal išgalę Lietuvos 
dvasios kūrybą, kuriai esu sių
stas ant žemės. Kaip vystysis 
dalykai Tėvynėje šiądien neži
nia, bet aš iš ilgo prityrimo 
žinau kad jie vystysis toli ne 
taip kaip reikia, ir todėl jus, 
laisvieji Amerikos broliai, tu
rite darbščiai prisiimti visą 
atsakomybę už Lietuvos kultu-

ros ateitį ir už pačią jos gyvy
bę. Ir aš kreipiuosi į Tamstą 
vien šios ateities ir šios gyvy
bės vardu. Mano, kaipo žmo
gaus, likimas man taip mažai 
rupi, kad aš niekam nerugo- 
čiau jeigu man tektų išnykti 
kad ir iš bado. Aš labai pa
brėžiu musų kultūros gyvybės

vgmsta sukelsi fey-.,
brolių judėjimą šiai gyvybei 
remti ir spėriai ir tvirtai ap
ginti.

“Amerikos broliai, rūpinki
tės musų kultūros likimu, mu-

PASTABOS
Šis poeto Jurgio Baltrušaičio 

laiškas labai daug pasako ak
liems musų sovietų Rusijos 
garbintojams ir atvirai perser- 
gsti tuos kurie galėtų būti mu
sų bolševikų išdavikų 
dinti.

Praleidęs Rusijoje 
šią savo amžių poetas
trušaitis paliko Lietuvos mylė
tojas ; neužsikrėtė komunizmu, 
ir Rusijoje buvo tik tolei iki 
jį saugojo tarptautiniai diplo
matiniai Įstatytnai.

Lietuvai žlugus, jis negryžo 
į Maskvą, ten prie savo pažys
tamų senatvę baigti, bet bėgo 
į vakarų Europą, kur tikėjosi 
rasti laisvę ir išlaikyti savo 
žmogaus teises. Rusiją su jos 
visais žiaurumais jis perdaug 
pažinojo, ir todėl pranašauja 
mirtį Lietuvių kultūrai jeigu 
ji ilgiau ‘pabus po komunistų 
letena.

Jis nesitikėjo ir nenorėjo 
gauti iš savo tėvynės priešų 
užgrobikų jokią valdišką vietą, 
nes tai butų išdavystė, tai bu
tų jo sutikimas pagaliau ati
duoti savo gimtąją šalį, kurią 
jis taip gražiai eilėmis apdai
nuoja ir garbina visą savo gy
venimą, svetimiems pavergė
jams ! v

Jo laiškas taip pat pasako 
likimą kitų rašančiųjų, kurie 

i^iko Lietuvoje (arba

Sappers of Fifteenth Royal Aus
tralian engineers explode a land 
mine by fuse, during maneuvers 
near Sydney, Australia. Tactics 
such as this were responsible for de
stroying Italian land mines, opening 
the road for British tanks on the 
way to Bardia, Tobruk and Derpa.

Australiečiai inžinieriai 
ke manevrų sprogdina žemes 
minas netoli Sydney, Austra
lijoje. Tokias taktikas naudo
jant sunaikinta Italų žemės 
minos ir atidaryta Britų ka
riuomenei keliai į Italijos mie- - 
stus Lybijoje, Bardią, Tobruk‘S 
ir Derna.;

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE 

VIKRUMO?
Skauda galvjp—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žaypos, 

išpunta viduriai, dvokia' kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj nauuAkit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus, i Sko
nio liuosuojantis kramtomas ,1gu
mas, švelniai bet tikrai \ liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiądien.

610 pusi, didumo, $2.00 vertes populiare knyga — 
Dirvos skaitytojams atiduodama tik už J

(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

PULK. K. ŠKIRPA ORGANIZUOJA 
LIETUVOS VADAVIMO AKCIJA

VIENA ŠI ISTORIJA DUODAMA DOVANAI 
NAUJAM PRENUMERATORIUI

arba tokiam senam Dirvos skaitytojui kuris užrašys * 
Dirvą savo draugui ar giminei dovanų už $2.00.

rutės jie uždaromi koncentraci
jos stovyklose. Bet užtenka 
bėgliui parašyti laišką į Ber
lyną kaip bėglys, bematant, 
gauna leidimą atvykti į Ber
lyną. čia jis tuojau aprūpina
mas drabužiais, maistu, kam
bariu ir vėliau — darbu.

Nežiūrint to, kad pabėgėliai 
iš Lietuvos stengiamasi aprū
pinti darbu, vis dėlto jie labai 
reikalingi Amerikos Lietuvių 
pagalbos, pasakė viešnia. Pir
miausia, jiems reikalingi drabu
žiai, maistas ir kambariai. 
Jiems parūpinamas darbas, pa
rūpinamas darbas, paprastai, 
vėliau.

Viešnia iš Berlyno pasakoja, 
kad į Ameriką rengiasi atvykti 
pulk. Kazys Grinius, buvusio 
Lietuvos respublikos prezidento 
sūnūs, buvęs Lietuvos karo at
stovas Berlyne, Taip pat ruo
šiasi atvykti ir eilė kitų žymes
nių inteligentų.

Pačioje Vokietijoje, viešnia 
pasakoja, nuotaika nesanti la
bai gera, šiek-tiek optimistiš
kai nusiteikęs jaunimas. Bet 
senieji—pesimi'tai. Ypač juos 
neigiamai veikŲįVokietijos mie
stų bombardav bas.... Kai dėl 
maisto, tai Vo'jAetijos gyvento
jams taip pat V nka susiveržti 
diržus.... ai.

(X /i

Bent kokis Amerikoje gyvenantis Lietuvis gaus šią didelę, tvir
tais drobės viršeliais Istorijos knygą DYKAI, kuris naujai už
sirašys sau Dirvą visam metui prisiųsdamas $2.00 (tokis kuris 
dar iki šiol Dirvos neprenumeruoja). Senas Dirvos skaityto
jas gaus tą knygą Dovanų užrašydamas kam nors Dirvą už $2.

Kadangi tų knygų nedaug jau tėra likusių prašome ir 
raginame visus pasinaudoti šia proga tuojau^ ,

Viešnia iš Berlyno pasakoja, 
kad beveik kasdien į Vokietiją 
atvyksta nauji bėgliai 
tuvos.

Vienybėje rašoma: 
šiomis dienomis iš 

gryžo viena Lietuvaitė,
Vienybės reporteriu teikėsi pa
sidalinti savo žiniomis.

Atvykusi viešnia pasakoja, 
kad dar ir dabar, beveik kasdien, 
iš Lietuvos atvyksta nauji pa
bėgėliai. Pastarieji pasakoja, 
kad Lietuvoje jau seniai jau
čiamas didelis pasyvus prie ši- 
nimasis okupantams.

Berlyne yra susiorganizavu
si Lietuvių draugija, kurios ga
lutinis tikslas — Lietuvos iš
laisvinimas iš bolševikų okupa
cijos. šios draugijos nariai va
dinami aktyvistais. Vyriausias 
šių Lietuviškų aktyvistų vadas 
— Kazys Škirpa, Nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntinys Ber
lyne. Kiekvienas naujai atvy
kęs iš Lietuvos bėglys privalo 
prisiekti dirbti Lietuvos vada
vimo darbą, o, reikalui eant, 
neatsisakyti paaukoti net savo 
gyvybę.

Kiek ta Lietuvių draugija 
turi įtakos Berlyne, parodo ši
toks faktas. Pabėgėliai iš Lie
tuvos, paprastai, yra sulaiko
mi Rytų Prūsuose. Netoli Įs-

Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių ka
rų gadynę, paskaitykit žmonijos Istoriją — joje lengvai apra
šoma kalba pamatysit kaip žmonija gyveno ir kariavo visais 
laikais — nuo pačių prieš-istorinių laikų, ir per visus amžius 
iki musų dienų — kokios buvo didžiosios ir galingos tautos — 
kokie garsus, žiaurus ir smarkus buvo karų vadai, karaliai. 
Aprašoma apie tokius karus kurie tęsėsi po šimtą metų, po 30 
metų, ir tam panašiai.

■ ■
'■‘Al

A':

• LAPĖS bėgio greitis buna 
apie 26 mylių į valandą dau
ginsią. Laukiniai Amerikos ty
rumų vilkai vadinami koyot- 
tes nėra greitesni už lapes. Tik 
laukiniai zuikiai greitesni už 
lapes.

Cleveland, Ohio6820 Superior AvenueRETORIUS , 
" New York, nA
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atliksime jei imsimės 
m^ie-k-ši^us*gandųmavim ko j ima ma pa

mergaitė, apsivilkusi Vytauto 
kalėjime jo vietoje. Stengėsi 
apgaudinėti sargus, kad kuni-

6820 Superior Ave., Cleveland. Ohio

Ar jus 
visi jai 

Pasak

t — kai visi mus ger
bė. kai pasaulis žinojo kad yra ant žemėlapio LITHUA- 
NIA-LIETUVA! Už tai kiti galvas paguldė, kitos tau
tos už tai bekovodamos net tapo išnaikintos. Mums gi 
liko lengva kova — tik stokime, KOVOKIME — ŠIĄ
DIEN! — DABAR!

Alpio padedamas, Kęst 
pilies sienoje skylę ir naktį 
Alpis pristatė ordino mari 
baltą apsiaustą su juodu h 
paėmęs su savim, išjojo drą

Bejojant kelyje jie sut 
žinoti, kurį Kęstutis Voids 
ir nujoję toliau. Atjoję ik 
riy (netoli Pasargės upės, 1 
kėje), paleido arklius atga 
miesi, per Mozuriją gryžo 

Kokia priežastimi Kęst 
nelaisvėn pateko nėra aiški 
mas ar medžiojant Vienas 
ko kad jis su Lietuvių bu

A MERIKA pagaliau stoja Anglijai pagalbon — Hitle- 
T* riui pastojami keliai pasaulyje įsiviešpatauti. Ga
lim būti tikri kad šios dvi milžiniškos valstybės nepadės 
ginklo iki Hitlerio išsvajota “imperija” nebus sugriauta.

Bet dabar Amerikoje atsiduria pavojuje visokios 
žiurkės-nenaudėliai penktakojai, komunistai ir'naziai.

Butų betgi gerai kad valdžia kuogreičiau ir kuo- 
puodugniau jų veikimą patirtų ir juos ne tik suvaržy
tų, bet ir išnaikintų: deportuojant, uždarant į kalėji
mus ir visaip kitaip. Del to kad jie veikia be pasigai
lėjimo ir atodairos kas bus ir kaip bus sugriauta šios 
salias valdymo sistema ir suardytas ekonominis gyve
nimas. z

Butų gerai kad visi tie kurie dangtosi “darbininkų” 
vardais butų numaskuoti — ir tai tuojau, nes leidžiant 
jiems ilgiau gyvuoti, jie daugiau nuostolių pridarys.

Patriotai ir Nykštuką:

mergaitė.— 
! Man bus taip 
Tu jai tiek gera 

padarysi išsivadavęs! Leisk įr man prie to pri
sidėti.... Kode! nenori, kad ir aš padaryčiau 
gera Lietuvai? Jei myli Lietuvą, turi manęs 
paklausyti!

Ir tol meldė, kojas jam bučiuodama, tol kal
bėjo, kol Vytautas sutiko priimti jos auką.

Apsivilko Vytautas jos rubais, apsirišo gal
vą balta skepeta ir išėjo su kunigaikštiene. Bu
vo jau vakaras, niekas iš sargu nepažino kuni
gaikščio. Laimingai išėjęs iš pilies ir išbėgęs 
iš Lietuvos, nuvažiavo jisai j savo giminaitį, 
Mozūrų kunigaikštį, kur Jogaila nebegalėjo jam 
nieko padaryti.

O karžygė 
rubais, pasiliko 
ji kuo ilgiausiai 
gaikštis turėtų laiko iš Lietuvos išbėgti ir gerai 
pasislėpti. Ir taip gerai mokėjo laikytis, jog 
tiktai trečią dieną tepažino, kad tai ne kuni- 
gaikščiščio butą. Jogaila, nesitverdamas apmau
du, liepė narsią mergelę pakarti.

Tos karžygės mergelės auka nenuėjo veltui: 
Vytautas tapo garsingiausias musų didvyrių ir 
daugiausia naudos padarė Lietuvai.

Šatrijos Ragana.

Susivieni- 
parašė, o 
dienraštis

Mokslininkai išskaičiuoja kad tolimoje pra
eityje, prieš-istoriškuose laikuose, apie 250 mi
lijonų metų atgal, musų žemė turėjo du mėnu
lius. Vienas, didelis, kuris yra išlikęs iki šių 
dienų, 2,163 mylių skersai, radosi, kaip ir da
bar randasi, 238,000 mylių tolumo nuo žemės. 
Tas antras, mažytis, apie 50 mylių skersai, bu
vo tik 7,000 mylių atstu.nuo žemės. Nors jie 
didumu buvo labai skirtingi, bet del savo tolu
mo ir artumo nuo žemės jie išrodė beveik lygus.

Tas mažasis mėnulis anuose tolimuose am
žiuose subirėjo į dulkes. Jisai, kaip žvaigždi
nių dulkių tyrinėtojai tikrina, keliavo iš vakarų 
į rytus, o didysis mėnulis keliavo taip -kaip ir 
dabar, iš rytų į vakarus.

Mažasis mėnulis keliavo aplink žemę žy
miai smarkiau ir apeidavo žemę daug greičiau.

Juozas Tysliava Vienybėje 
rašo:

Tai krikščioniška, tai Lietu
viška, nieko sau!....

Ar Lietuvos valdžia taip da
rė : ar skirstė į vienokius ir 
kitokius, ar nemokėjo kuni
gams algų, ar neužlaikė kata
likiškų mokyklų ir įstaigų ly
giai su visomis kitomis?

Yra įsteigta Lietuvai Gelbė
ti Taryba, katalikų sumanymu, 
bet ką ji veikia: ar ji organi
zuoja Amerikos Lietuvius ko
kiam nors bendram dideliam 
pasiaukojimui, ar Amerikos 
Lietuviai žino ką apie ją?

Vienas dalykas yra kalbėji
mas apie kitų tautų darbus, o 
kitas — nedirbimas nieko dau
giau savųjų tarpe kaip tik sa
vo fondo ' didinimas, daugiau
sia savo srovės tikslams.

Išrodo kad musų katalikams 
nesvarbu kaip kas ir kada iš
vaduos Lietuvą, bi tik liks gy
vi jų tremtiniai ir bi tik jų 
fondas turės gana pinigų pa
imti Lietuvos valdžiai į savo 
rankas.

atsakė mergelė.— 
Bet tai niekis,> kad tik tu 

Aš esu paprasta, menka mer
gaitė, nieks nepajus mano mirties, o tavo mir
tis bus Lietuvai nelaimė.... Bėgk, 
išklausyk mano meldimo!

— Negaliu aš priimti, tokios 
sakė Vytautas sujaudintas.

— Priimk, kunigaikšti!—meldė 
Ir aš noriu patarnauti tėvynei 
malonu numirti del Lietuvos!

•NAU 
velande 
tybos dą 
dalį visų 
tomis ai 
išskaičiu 
ninkams 
sų name 
pinigų. 
$5,000, . 
reikia iš 
ka už y : 
žemę, ir

'TAUTINIUOSE laikraščiuose pasirodžius*Vytauto Šir- 
1 vydo sumanymui ir pasiūlymui kad tam tikri veikė

jai imtų sudaryti Tautinės srovės Vadovaujamąjį Ko
mitetą rado prijautimo visuose tautinės srovės žmonių 
sluogsniuose: ir profesionaluose, ir draugijų veikėjuose, 
ir liaudyje.

Tautinė srovė juk stipri: turi sayo gausią spaudu, 
turi daugybes draugijų, organizacijų savo vadovybėje 
ir įtakoje; turi profesionalų vadų, turi žymių patriotų 
veikėjų; turi finansuotojų; turi gausias minias kurios 
Msada rėmė ir toliau rems tautinės srovės akciją.

Bėda tik tame kad iki šiol tautiniai visuomenės vei
kėjai negalėjo susitarti kokiu budu sudaryti savo vado
vybę ir kaip tą savo vadovybę naudoti. Vienur-kitųr iš
kildavo paskira organizacija, kuri manė, kaip ir senoji 
Sandara nori, kad visi kiti stotų dirbti jos naudai. Bet 
niekaip nepriėjo supratimo kad organizacijos gali pa
silikti savo vietose kur stovi, o savitarpinį vadovaujantį 
kūną ar galvą sudaryti iš jų visų vadų ir veikėjų, pana
šiai kaip turi musų katalikai, federacijos pavidale.

Tik tie patys asmenys vadovauja, ar vienokiu ar ki
tokiu pavidalu. Taigi reikalinga tik visiems vadams su
eiti į vieną vietą, sudaryti centralinį kūną, pasiskirti 
savo veiikamąjį organą-valdybą, ir darbas eis pirmyn.

SULYG statistikų, jauneshieji šeimų sunai gamtos 
geriau aprūpinti smegenimis negu vyresnieji. Pavyz
džiai yra Cezaris ir Linkolnas.

KAS metą virš 400 ledo kalnų atskilę nuo šiaurės 
ledynų išplaukia į šiaurinį Atlantiką sudarydami lai
vams pavojų.

23-čios sukaktuvės Lietuvos Nepri- 
v klausomybės — šymet bus atžymima didesniu entu

ziazmu negu pirmesniais laikais. Per praeitus 22 me
tu mes suėję tą šventę minėti, galėjome reikšti daugiau 
tik džiaugsmą, jį paįvairindami smerkimais Lenkų, ręi- 
•kalavimais grąžinti mums Vilnių.

Šį kartą mes švęsime su karingu upu — nuskriaus
ta, apvogta, kankinama tauta, reikšdami protestus už- 
grobikams, skelbdami kovą tironams. Tai darysime čia 
laisvoje Amerikoje, iš kur per visus laikus — prededant 
nuo spaudos uždraudimo metų, kada čia atvykę Lietu
viai jau dirbo, iki šiai dienai nenuleisdami rankų dirba 
ir rūpinasi savo tautos ateitimi. Per tuos visus laikus 
įvairiais budais mes pridavėm Lietuvai pagalbos mili
jonus dolarių. Dabar vėl prabylam mes — dauguma tie 
patys anų dienų kovotojai, kurie dar esam gyvi ir turim 
patyrimo! Prabylam ir skelbiam visai savo tautai ir 
pasauliui kad mes vėl dirbsime ir kovosime iki musų ša
lis Lietuva ir jos pavergti žmones lilts laisvi!
' ‘ Trumpa praeities istorija mums rodo kaip Rusai 

naikino, žudė, trėmė į Sibirą musų tautos žadintojus, 
kurie be patyrimo, be praktikos stojo į darbą, tik savo 
pasišventimu ir pasiaukojimu — ir vieniems žuvus vis 
atsirado naujų ir naujų vadų!

Atsiras ir dabar nauji karžygiai, vadai, kovotojai, 
veikėjai, kurių užgrobikai kacapai nežino ir išnaikinti 
negalės! Patriotiniai, užgrūdinta Lietuvos jaunuomenė, 
nežiūrint kokiais komunistų prižadais bandoma perdir
bti, patirs jų klastas, jų idėjų tuštumą ir bevertę!

' Juose rusens Lietuviška ugnis, kad ir labai slopina
ma, ir atėjus tai dienai ji išsiplės į milžiniškas liepsnas, 
ja užsidegs kiti kurie bus atšalę — ir ta liepsna šluos 
per visą kraštą, naikindama, teriedama priešus-paver- 
gėjus, išdavikus ir parsidavėlius! Tų pačių užgrobikų 
ginklais Lietuviai po nakčiai taps ginkluoti, jų armiios 
Lšąųvs į šimtus tūkstančių per vieną dieną — ir Lietuva 
stosis laisva, nepriklausoma — musų, Lietuvių šalis!

Mums dabar telieka vienas didelis užsibrėžimas — 
visomis pastangomis išlaikyti nuo skurdo, bado, nuo su
nykimo visus iš Lietuvos pabėgunius asmenis, kurie yra 
daugumoje žymesni žmonės, kurie tiks būti vadais ir val
stybės tvarkytojais Lietuvai atsistatant.

Šis darbas, šios pareigos mums Amerikiečiams yra 
palyginamai menkos ir ją££ 

skleidėjus ir demoralizatori
Garbė mums buvo kai per 22 metus visur pasauly 

je plevėsavo musų valstybės vėliava

• RADIO aparatai Amerikoje labai popu
liarus, del jų lengvo įsigijimo. 1939 metais žmo-

nusipirko sau į namus apie 9 milijonus ra- 
priimtuvų. Dabar visoje šioje šalyje esa- 
apie 45 milijonai radio priimtuvų naudoja- 
namuose ir įstaigose.
• KRALIKAI Anglijoje, kaip apskaičiuota, 

per. metus padaro nuostolių apie $350,000,000.

MUSŲ ŽEME TURĖJO DU 
MENULIU

“šiomis dienomis man teko 
girdėti kalbant (per radiją) 
Paderewskj. ' Apsiverkė senis, 
kalbėdamas apie savo tautos 
tragediją. »

“Tiek Paderewskis, tiek Si
belius — ne tik dideli muzikai, 
bet ir dideli patriotai.

“Ar tą patį galima pasakyti 
apie Lietuvos muzikus?

“Toks Paderewskis, pavyz
džiui, verkia del savo tautos 
tragedijos. Tuo tarpu mūsiš
kis Bacevičius džiaugiasi kad 
jo tėvynė neteko laisvės....

“Dabai* jus matote kur mil
žinai ir kur — nykštukai. ...”

Sulyg padavimų, pirmutine Amerikos vė
liava atsirado sekančiu budu: vėliavą pagamino 
tūla Philadelphijos pilietė, Betsy Ross, sulyg 
Generolo Jurgio Washingtono nurodymų. Vė
liava turėjo trylika žvaigždžių, rate sudėtų, mė
lyname dugne, kurios atstovavo trylika pirmu
tinių valstijų susidėjusių į. Suvienytų Valstijų 
uniją.

Birželio 14 diena minima kaipo Vėliavos 
diena, nes Kongresas tą vėliavą priėmė Birželio 
14 dieną, 1777 metais, antrą metą po pradėjimo 
Amerikos revoliucijos.

Tas namas Philadelphijoje, kur Betsy Ross 
gyveno, tapo visuomenės sudėtomis aukomis nu
pirktas ir paverstas. į istorišką^ narna-. __

to kai su savo broliu Algin 
į - atkaklaus Lietuvių ] 
čiu ordino didžiojo mistro 
Kniprodės laikais, - Kovo 
metais, pateko kryžiuočiu i 
rienburgą (Lietuvių dainoj 
sas nuo Rūtenis” vadin 
gu) jr uždarytas toje garsi1 
je pilyje. ,, .

Dienos metu kuni^aikst 
jamas dviejų brolių-vienuoli 
buvęs saugojamas, nes visi 
perėjimai nakčiai būdavo s

GERAI sako priežodis, jog kiekvienas žmo
gus sulig savim apie kitus blogai mąsto. Lie

tuvos kunigaikštis Jogaila norėjo pats iš kitų 
valdžią atimti, užtat manė kitus tetykant jį 
nuo sosto numesti.

Jo dėdė Kęstutis, Žemaičių kunigaikštis, ir 
Kęstučio sūnūs, Vytautas, buvo labai mylimu 
visų Lietuvių; taigi Jogaila pradėjo bijoti, kad 
juodu, pasinaudodami ta meile, nenumestų jo 
nuo kunigaikščio sosto ir nepasiimtų visos val
džios. Nors nei Kęstutis nei Vytautas tokio 
noro visiškai neturėjo, Jogaila liepė juodu už
daryti kalėjime. Kęstutį netrukus ten ir nužu
dė. Tokio pat galo butų susilaukęs ir Vytau
tas, kad ne vienos Lietuvos- mergelės pasišven
timas. Buvo taip:

Vytautas sėdėjo Krėvos pilyje. Jogaila lei
do Vytauto pačiai, kunigaikštienei Onai, lankyti 
retkarčiais vyrą kalėjime. Visados ji ateidavo 
su savo mylima tarnaite, jauna Lietuvaite. 
Liūdni buvo tie atsilankymai ir nelinksmi pasi
kalbėjimai tarp Vytauto ir Onos. Vytautas bu
vo nusiminęs, tarsi juodų debesų apsiaustas. 
Skausmai, kaip perkūnai, kriste krito ant jo 
galvos vienas paskui kitą, čia neteko tėvo, ku
rį taip mylėjo; Čia vėl širdį skaudėjo, pažinus 
Jogailos piktybę. Išaugo juodu kartu, buvo bro
liavaikiu, kartu į karą jodavo, kartu linksmin
davosi, kartu mušdavo lokius ir taurus tamsio
se Lietuvos giriose. Vytautas labai jį mylėjo 
ir ne tik nieko bloga jam nelinkėjo, bet dar vi
sada padėdavo, kaip galėdamas. Skaudu, labai 
skaudu jam buvo pamačius, jog žmogus, kurį 
mylėjo, nėra vertas tos meilės. O pagaliau, 
ir savasis likimas toks baisus: suprato Vytau
tas, jog Jogaila jo nepaleis, ir nužudęs tėvą, 
nužudys ir jį. Ir reikės baigti gyvenimas taip 
baisiai, taip menkai.... ne karžygiui kare su 
priešininkais, bet savo brolio nužudytam.... 
O tiek dar jis sumanymų turėjo! Tiek gera no
rėjo padaryti savo numylėtajai Lietuvai! Jis 
butų nuveikęs kryžeivius, tuos amžinus Lietu
vių neprietelius; jis butų toli praplėtęs Lietu
vos ribas, butų Lietuvių ateitim pasirūpinęs.... 
Dabar visa ko reikia išsižadėti, reikia atsisvei
kinti su visomis svajonėmis!

Kunigaikštienė Ona negalėjo niekaip paguos
ti vyro: jai buvo dar skaudžiau, ji buvo dar 
daugiau nusiminusi.

Vieną sykį kunigaikštienei atėjus, kaip pa
prastai, su mylima tarnaite ir besikalbant su 
vyru, mergelė staiga puolė Vytautui po kojų, 
tardama:

— Kunigaikšti, reikia tamstai bėgti kuo 
greičiausiai! Jogaila nužudys tave, kaip Kęstu
tį! Apsivilk mano rubais ir išeik su kunigaik
štiene, o aš čia pasiliksiu.... Nieks nepažins— 
jau tamsu!

Vytautas nustebęs žiurėjo į mergaitę.
— Ką tu kalbi! Gal būti, kad man ir pa

sisektų išbėgti, bet kas bus su tavim? Ar pa
galvojai? *

— žinau kunigaikšti 
Nužudys mane, 
būtumei laisvas

Kanados šiaurėje yra tam tikra veislė lau
kinių peliukių, vadinamų “lemingais”. Nors jie 
išrodo kaip peles bet nepriskaitomi prie pelių 
veislės. Jų kailiukai geltonai rudi, o apačia-pil- 
vai mėlynai pilki.

Lemingai gyvena žemėse susikasę; minta 
šaknimis ir augalų lapais. Juos gaudo ir nai
kina kiti žvėrys, daugiausia pelėkos ir vanagai.

Tie lemingai veisiasi gana gausiai, nes per 
metus atveda nuo 15 iki 20 jauniklių.

Lemingai mėgsta keliauti tolimus kelius, ir 
tankiausia savo kelionėse visi žūsta. Kuomet 
jie apėda savo plotuose viską kas tinka jiems 
maitintis, jie pradeda savo kelionę į kitas vie
tas. šimtai tūkstančių, net milijonai tų gyvu
liukų pasileidžia traukti kur nors kitur. Eina 
per kalnus, klonius, sušoka į upes ir plaukia į 
kitą kraštą. Viską savo kelionėje nuėda ką tik 
tinkamo ranka. Tuose jų dideliuose susibūri
muose juos užpuola pelėdos, vanagai, lapės, vil
kai ir meškos ir daug išnaikinta.

Prieina jie ir sūrių vandenų okeaną, bet jie 
nesustoja, keliauja toliau: tūkstančių tuksftan- 
čiai lemingų vienas paskui kitą šoka nuo kran
tų į vandenyną ir leidžiasi plaukti, tikėdami kad 
perplauks ii’ pasieks kitą kraštą, kur ras dau
giau maisto. Bet čia jie jau ir dingsta, prige
ria. Taip sakant, papildo savižudystę, bet ne 
su noru, tik per klaidą.

Liet. R.-Katalikų 
jimo organas Garsas 
Chicagos katalikų 
Draugas perspausdina sekantį:

“Pavergtos tautos, kaip Če
kai, Lenkai, Norvegai, Danai 
Belgai ir Prancūzai rankų 
nuleidžia. Kur tik jie turi 
limybės ten organizuojasi, 
kia savo jiegas ir rengiasi 
vai už tautos ateitį. Minėtų 
tautų žmonės, laisvi nuo oku
pantų jungo, turi susidarę sa
vo vyriausybes, turi savo legi- 
jonus ir pirmai progai pasitai
kius jie trenks okupantus iš 
savo žemių. Pas mus apie to
kius dalykus dar tik svajoja
ma ir šis-tas pakalbama ir pa
rašoma.

“Juodu pesimizmu nieko ne- 
nuveiksim. Laikas atgaivint 
senųjų veikėjų entuziazmą ir 
tikėjimą į tautos ateitį, į lais
vą nepriklausomą Lietuvą. Iš
girskime pranašingus Mairo
nio žodžius, kurs dar tamsioms 
migloms siaučiant Lietuvos 
padangėje, šaukė: T'rižadinkim 
viltį ir stokim į darbą, nelau
kę giedros’.”

Bet šie geri katalikų vadų 
norai yra toli nuo darbų. Jie 
patenkinti iki šiol tik aukų rin
kimu į savo fondą, ir jausda
miesi kad tik jie vieni turės 
Amerikos Lietuvių aukas savo 
globoje, rūpinasi išrinkti Vo
kietijoje esančius pabėgėlius 
kurie yra jų “plauko” ir tik 
tuos šelpti, kiti lai dvesia ba
du, jie ne žmonės, ne Liet^. 
viai. nes

KAIP ATSIRADO AMERIKOS 
VĖLIAVA

Pasiskubinkit įsigyti šią tnažą, 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 ynėgiamiaųsias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ŽIDIKUOSE įsteigtas sovie 
tiškas liaudies teismas. Nesu
radus miestelyje tinkamos pa- 

Sugau- 
suko Lietuvoje gyvendami... Įdžių dvare, prie pat žitįįkų.

VORKSLA
Vai daug vandens tavimi, Nemune, tekėjo, 
Vai daug dar ašarų karčių tekės.
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo, 
Tavimi niekas netikės.
Atnešė Teutonas tau kadaise kryžių 
Ir Dievo žodžiu pridengtas klastas.
Tu vis buvai ant vieškelio, ant kelio didžio, 
Tu vis—nenuoramų tauta.
Ir ėjo tautos tavo kūnų, mindė:
Tekėjo kraujas upėm, ne lašais,;
O tujen tąsyk savo veidą sopulingą 
Aukšai iškėlusi nešei.
Tu šiądien lygiai priešų apsupta, varguole, 
Kantri širdie, po pilka rudine! \
Tai tu, tai tu Europą nuo. Mongolų 
Apgynei nuoga krutinę!

Jonas Kuosa-Aleksandriškis.

K|St U C If 
išlaisvintoja: 

(ISTORINĖ APYSAKA)

GYVULIUKAI KURIE PATYS 
SKANDINASI

MAČIAU TAVE
Mačiau tave retežiais surakintą,

Mačiau- taip pat paniekai išstatytą:
Girdėjau tava sielos skundą šventą, 

Jaučiau kaip man rasa per veidą krito..
Mačiau tave žiedais apvainikuotą,

Mačiau palaimos pilną veidą tavo;
Mačiau kaip saulė tau linksmai prašvito,

Ugdžiau ir aš dainas tau, sieloj savo!
Pažinau tave retežiuose plieno,

Mačiau dėvint laisvės rūbą auksuotą;
Mylėjau ir myliu tik tave vieną — > 

Tu busi amžius mano apdainuota!....
Ak, tau dabar vargai iš visų pusių....

Brendi per ašarų ir vargo tvaną....
Dabar, jei vėl kada tave išvysiu, 

Vargu pažinsiu, o Tėvyne mano!....
Ten laisvą Lietuvą apgavo viltis,

Ir gęsta jos tikslai, auksiniai, šventi!
Jos sūnus klajoja per tamsias naktis,

Nežino kur laimė, kur ir kaip arti....
Nėr kas juos paguostų, Įiudint raiĄitų..

Kas šauktų į kovą liuosybei ate Lt.

BET KODĖL NEDIR 
B AM A?
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KĘSTUČIO 
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.
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Musų Tautos Metine Švente
— Šelpkime Savuosius. — Lietuva Atsikels!Nenuleiskime Rankas — Nenupulkime Dvasioje
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ŠIS įvykis užžymėtas Lietuvos istorijoje: dabartinio Augustavo miškuose, ir ten jį 
° ’ i4...^ — priešai užklupo, neprisirengusį mušiui.

* * *
Kęstutis laisvę atgavo, kaip istorija 

liudija, pasitarnavimu gero vaikino, Alpio. 
Alpis turėjo pabėgti iš Marienburgo kar
tu su Kęstučiu.

Bet kas toliau su Alpiu atsitiko? Ar 
jisai, toks drąsus, sumanus vyras, ir su to
kiu garsiu Lietuvių valdovu susidrauga
vęs, galėjo dingti po to kabiš Marienbur
go išspruko?

Kas jis toks buvo?
Daug karžygių liko musų istorijoje 

nepažymėta, ir jie pasiliko nežinomi. Šio
je apysakoje pasikėsinau atvaizduoti Al
pio tolimesnį gyvenimą ir prietikius, jam 
sugryžus'į savo gimtąjį kraštą.

Tie laikai buvo karingi — ypatingai 
Alpio laikotarpis, Algirdo, Kęstučio ir Vy; 
tauto valdymo dienose — todėl Lietuvai 
reikėjo tokių narsių, drąsių vyrų kokiu 
buvo Alpis.

Kryžiuočių užsispyrimas Lietuvių-Že- 
maičių valdovą nelaisvėje laikyti ir išlai
kymas per aštuonis mėnesius, turėjo kokį 
svarbų tikslą. Kęstučio pasikėsinimas to
kiu pavojingu budu į laisvę sprukti buvo 
darytas tik tuomet kai jis patyrė kad lai
svė jam labai, labai tolima, kai Algirdo ir 
Birutos visos pastangos, jį iš nelaisvės iš
gauti išperkant ar iškeičiant į Vokiečius 
nelaisvius sutiko ordino vadų griežtą nu
sistatymą — nepaleisti.

K. S. Karpius.

Kęstutis, Trakų kunigaikštis, tuo me
tu kai su savo broliu Algirdu Lietuvą val
dė, — atkaklaus Lietuvių priešo kryžiuo
čių ordino didžiojo mistro Vinricho von 
Kniprodės laikais, — Kovo 20 dieną, 1361 
metais, pateko kryžiuočių nelaisvėn. Tai 
rienburgą (Lietuvių dainoje “Eina Gar
sas nuo Rubežiaus”‘ vadinamas Malbur- 
gu) ir uždarytas toje garsioje ir galingo
je pilyje.

Dienos metu kunigaikštis buvo saugo
jamas dviejų brolių-vienuolių, o naktį ne
buvęs saugojamas, nes visi pilies vartai ir 
perėjimai nakčiai būdavo saugiai uždary
ti.

i Kunigaikščiui patarnauti buvo prista
tytas .kaž koks iš pagonų-Lietuvių kilęs 
krikščionis, Vokiškai vadinamas Adolfas 
(Alpis).

Alpio padedamas, Kęstutis prasikalęs 
pilies sienoje skylę ir naktį .pabėgęs. Jam 
Alpis pristatė ordino maršalo arklius ir 
baltą apsiaustą su juodu kryžium, ir Alpi 
paėmęs su savim, išjojo drąsiai iš pilies.

Bejojant kelyje jie sutikę vieną kry
žiuotį, kurį Kęstutis Vokiškai pasveikino 
ir nujoję toliau. Atjoję iki Liebstato gi
rių (netoli Pasargės upės, Elbingo apielin- 
kėje), paleido arklius atgal ir slapstyda
miesi, per Mozuriją gryžo Lietuvon.

Kokia priežastimi Kęstutis kryžiuočių 
nelaisvėn pateko nėra aišku, ar kariauda
mas ar medžiojant. Vienas padavimas sa
ko kad jis su Lietuvių būriais medžiojo

VASARIO 16 diena yra musų tautos metipė 
šventė. Tai yra viena svarbiausių tautos šven
čių Lietuvos istorijoje, šita diena kasmet mums 
primena 1918 metų Vasario 16 dieną, kurioje 
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Tai 
diena šventa visai tautai, ir todėl visa tauta 
šitą dieną įvertina kaipo dieną savo pasiliuosa- 
vimo iš svetimos vergijos. Kitos tokios svar
bios ir brangios dienos musų istorija neturėjo.

Vasario 16 diena męs iškilmingai minėjome 
per 20 metų džiaugdamiesi savo Tėvynes laisve. 
Bet pastarieji du metai mums jau tą džiaugsmą 
reiškė netaip entuziastiškai kaip pirmiau, nes 
nujautėme to džiagsmo sutrukdymą. Ir musų 
prijautimas mus ne apvylė. Po dvidešimties 
metų ramybės ir džiaugsmo, Lietuvos padangė 
pradėjo niaukstytis, ir susidaręs debesys musų 
džiaugsmą galutinai apgobė. Todėl šiais metais 
męs ir nesidžiaugsime minėdami Vasario 16 
dieną, nes šiuosmet Lietuva yra nelaisvėje.

Bet šiądien mes švęsime ^aipo savo tau
tos istorijoj svarbią ir reikšmingą dieną, nes tik 
ją vieną tokią turime. Ją švęsdami męs prisi
minsime ir ypatingą nuotikį su šia diena susiju
sį; mes prisiminsime kad 1918 metų Vasario 16 
dienoj Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašė 
20 tautos vyrų, kurie pelnė sau vardą Lietu
vos išvaduotojų. Toliau, per 20 metų Lietuva 
pavyzdingai tvarkėsi kaipo valstybė, ir po to 
atsirado 20 išdavikų, kurie lošdami Iskarioto 
rolę, Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę išdavė 
savo Tęvynės neprieteliui, taip kaip anas Iska- 
r iotas savo Mokytoją išdavė keršto j ieškoju- 
siems farizejams, tik su tuom skirtumu, kad 
anas žydų Iskariotas už išdavystę gavo tris
dešimts sidabrinių, o musų Tėvynės išdavikai 
greičtousia gaus netikėtą galą.

bėt visa tai nereiškia kad męs turime viską 
pamiršti ir rankas nuleidę tyliai sėdėt. Ne! 
Męs privalome Vasario 16 dieną šiais metais 
švęsti kaipo savo tautos istorijoje svarbiausią 
šventę, ir švęsdami ją, privalome parodyti dau-

LIETUVOS LAISVĖS 
STOVYLA

Kaune, Karo Muzejaus 
Sodelyje, 

kurią bolševikai, be abejo, 
nugriovė kartu su kitais 

patriotiškais 
paminklais.

giau pasiryžimo, daugiau pasiaukavimo ir pasi
šventimo Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. 
Lietuva nepražuvo, ir nepražus kol jos vaikai 
gyvuos. Tik glauskimėsi visi broliškon vienybėn 
ir bendrai ruoškimėsi prie pasiaukavimo dar
bui, kurio privalumas iš mus pareikalaus kada 
ateis valanda Lietuvos nepriklausomybės atgi
mimo. z

švęsdami Vasario 16 dieną, vieton buvusių 
džiaugsmų ir linksmybių, vieton dabartinių mur
mėjimų ir kaltininkų jieškojimų, užsigrūdinki- 
me ir rengkimėsi ateičiai. Kur tik musų tautie
čiai gyvena, kur gali susirinkti j didesnius ir 
mažesnius būrelius, visi ir visur privalo Vasario 
16 dienoj rihktis bendrumon ir tą dieną tinka
mai atžymėti. Lai nelieka nei vieno doro Lie
tuvio kuris tą dieną praleistų niekais, be reika
lingo atžymėjimo. Kur negalima visiems susi
rinkti vienon pastogėn, lai renkasi kaip kam 
parankiau, bet tegul renkasi ir susirinkę taip 
svarbią musų tautai dieną tinkamai įvertina.

Pačios šventės atžymėjimui bus prįeina- 
miausis būdas, skirti auką Lietuvos pabėgėliams 
kurie vargsta svjetur iš savo Tėvynės išguiti li
kimo. Lai kiekvienas Lietuvis Vasario 16 die
noj duoda savo auką kokią išgali, savo nelaL 
mingų brolių pagelbai. Aš pats tai dienai Lie
tuvos pabėgėlių pagelbai skiriu savo auką $10, 
ir reikalauju aukos, iš kiekvieno Lietuvio Ameri
koj ; nesakau kad visi turi tokią pat auką duot 
kaip aš. Lai duoda kas kiek išgali, bet tegul 
duoda vargą vargstantiems savo broliams, ku
riuos likimas ištrėmė užtai kad jie buvo sar
gais savo ir musų Tėvynės. j

Visus savo tautiečius prašau: švęskime vi
si Vasario 16 dieną, ir ją atžymėkime dėdami 
aukas gelbėjimui Lietuvos pabėgėlių. Kad ir 
mažiausia auka bus tai auka ant musų tautos 
aukuro sudėta šventam tikslui.

J. J. Bačiunas,

Sodus, Mich.

Gabrio ‘Ofensyya’ prieš Smetoną

Visi norėsit skaityt DIRVĄ

Jau nr. 9-me pradės eiti dirvoje

Ši nauja, įdomi K. S. Karpiaus Istorine Apysaka

KĘSTUČIO išlaisvintojas

K. S. Karpius, kuris per eilę metų pa
tiekė Dirvos skaitytojams įdomių, pamoki
nančių istorinių apysakų, nušviečiančių 
musų tautos senovę, jos karžygius ir pa
pročius, vėl parašė didelę Istorinę Apysa
ką iš Kęstučio-Algirdo laikų, apimančią tą 
įdomiausi Kęstučio gyvenime prietikį — 
patekimą į kryžiuočių nelaisvę, kurie laikė 
jį net 8 mėnesius, nepaleisdami, tikėdami 
Didį Lietuvos Kunigaikštį apkrikštyti.... 
ir tą jauną narsuolį, kuris pagelbėjo Kęs
tučiui laimingai iš nelaisvės pabėgti.

Jus gerėjotes skaitydami Karpiaus is
torines apysakas, kaip Juodas Karžygis, 
Baltijos Aras, Kryžeivis, Juros Merga, 
Merunas, ir kitas. Ši apysaka yra taip pat 
lengva skaitymui, aiškiai suprantama, įdo
mi, pilna prietikių iš kovų Lietuvių su tais 
garsiais musų tautos istoriniais priešais, 
“Malburgo” Kryžiuočiais.

SKAITYMO BUS SUVIRS METAMS LAIKO.

ŠI APYSAKA APIMA ĮVYKIUS:
Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje; 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; Kau
ne, Lietuvių tvirtovėje, kurią valdė Kęstučio sūnūs Vaidotas; 
apima išgriovimą Kauno pilies, Vytauto Prisieką, kovas su 
kryžiuočiais per kelioliką to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius 
Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų.

..„v-* - — - sn ■■■«■■■ a ■■■■■ ■■■ ai tui i

Daug Dirbęs Tautai prieš 20 Metų. — Dabar vėl Prabyla. — 
Smetonai Nosį”. — Dar ir Dabar Tęsia Savo Pagiežą

blaškę Europoje ir Amerikoje i dai išpildyti tiktai-— 
j ieško būdų užmiršti prai
vieningai, iflĄjįįg^. _____
priklausomybės atsteigimą, p. 
Gabrys rašo:

“Klysta tie ką sako: ‘nežiū
rėkime į užpakalį, žiūrėkime į 
prisekį, nejieškokime klaidu ir 
kaltininkų, dirbkime konstruk- 
tyvį darbą’!”

Iš to aišku jo reikalų supra
timas ir nuoširdumas Lietuvos 
ateičiai. Jis žino tik kas jam 
praeityje buvo'nepadaryta, kas 
jam nenusilenkė, ir tą reikalą 
geriausia suprasdamas jį ir 
tiežia. Dirbti konstruktyvius 
darbus? — tegul dirba kiti. Aš 
tik pasikoliosiu, atsikeršysiu 
savo oponentui, ir jausiuosi ra
mus.

Visur ir visada tokie asme
nys kurie neturi planų ateičiai, 
kurie nėra nuoširdus, didžiau
sių bėdų ir nelaimių ar tai šei
moje ar tai tautoje valandose 
iškasa iš praeities užmirštus 
“nusidėjimus” ir ima bartis, 
kaltinti, mokinti.

Jis štai į ką kreipia visą dė
mesį ir štai kaip kalba:

“Kas yra tragiškiausia mu
sų valstybės žlugime tai ne
garbingas jos žlugimas.

“Jeigu Lietuva butų 
su ginklu rankoj tai ji 
žuvus garbingai. Dabar 
žlugo, įklimpo, įsiurbta į rau
donąją Aziatų-barbarų balą ir 
dumblą be mažiausio pasiprie
šinimo, išbėgus ‘tautos vadui’.”

Išrodo, p. Gabrys labiausia 
troško kad p. Smetona butų 
pasilikęs Lietuvoje ir butų žu
vęs, kaip žuvo Latvijos prezi
dentas. Tada jo pagieža prieš 
Smetoną butų “užganapadary- 
ta” ir jis butų pripažinęs kad 
Lietuva “garbingai” turėjo pa
siduoti tiems patiems Aziatams 
barbarams!

P. J. Gabrys, anais Lietuvos 
laisvės kovų laikais, daug dir
bęs ^sieny.i e, Prancūzijoje ir j 
šy" ! ztjoje/ už "Lietuvos rei- 
kičfūs^ dabar, visai nelauktai ir 

' netikėtai, nustebina Amerikos 
Lietuvių laikraštininkus, pri- 
siųsdamas savo taip pavadintas 
“Gabrio žinias”.

Savo įvadoje, “Kam ir Ko
dėl šios Žinios”, jis kalba:

“Didžiuma Amerikiečių nori 
žinoti tikras priežastis negar
bingo Lietuvos žlugimo, kodėl 
Lietuva nesigynė, kas yra di
džiausi kaltininkai musų tė
vynės žuvimo, ar yra viltis 
Lietuvos atstatymo.”

Gabrys pasižada “mielai da
lintis su Amerikiečiais” gauna
momis iš Lietuvos žiniomis ir 
pastabomis, bet visų svarbiau
sia jis nori dalintis “mintimis 
ir pastabomis apie Lietuvos 
žlugimo priežastis”.......

Iš to, ir toliau iš jo pačių 
“priežasčių” dėstymo, galima 
suprasti kad tas žmogus, kuris 
seniau daug dirbo savo tėvy
nei, paskiau neprisitaiydamas 
prie sąlygų Lietuvoje, negavęs 
ministro ar premjero vietos, 
dabar nori išlieti savo pagiežą 
prieš tą žmogų kurį jis laikė 
kliūtimi savo ambicijų.

Ponas Gabrys laike Tautinin
kų valdymo Lietuvoje, vieną 
kartą, atsilankęs į Lietuvių 
menininkų parodą, pamatęs iš
statytą gipsinį Prez. A. Sme
tonos biustą, paklausė, kiek už 
tą biustą artistas prašo. Su
tikęs ant kainos, užmokėjo li
tus, ir tuojau, savo lazdele 
švikštelėjęs numušė biustui no
sį.... Tuomi jis jautėsi pasi
tenkinęs kad galėjo nors tokiu 
budu Smetonai atsikeršyti....

Kada žmogus šitaip elgiasi, 
tuoj reikia paabejoti apie jo 
tinkamumą kokioms nors atsa
kingoms pareigoms, ir gal but 
del to tie kurie jį iš arti paži
no negalėjo skirti jį jokią val
dišką vietą užimti.

šios ‘‘Gabrio žinios” taip pat 
“palieciavojamos” Smetonai iš
niekinti. Tą jis ir kėsinasi iš
lieti toliau žiniose, “Kodėl žlu
go Lietuva’!.

KODĖL ŽLJGO LIETUVA — 
ANCT GABRIO

Kai visi pautos vadai, išsi-

Numušė

ln

AR JAU UŽSIRAŠĖT 
ŠIĄ SVARBIĄ °“ 

KNYGĄ?

Amerikiečiai Lietuviai, biz
nieriai ir profesionalai, taipgi 

Aziatų-barbarų ok’ųfta.ęj^^isi kam rupi Lietuvių tauri- 
njų^LSut^ kilimas ir ateities gerovė, 

paStrirpiifK.it nž^vį^‘dr^atr-4^ 
naudingą knygą Angliškoje 
kalboje, — “Economic Recon
struction of Lithuania After 
the World War”.

Knygos autorius, Anicetas/ 
Simutis, Lietuvos Generalinio 
Konsulo pagelbininkas, paruo
šė tą svarbų didelį veikalą ku
ris tarnaus Lietuviams kaip 
pagrindas musų visuose argu
mentuose Lietuvon ateitį sta
tant. Bus pamoka tiems kurie 
nėra susipažinę su Nepriklau
soma Lietuva.

Šimtai Lietuvių tą knygą jau 
užsisakė, tačiau jos išleidimui, 
kuris atsieis apie $1,000, dar 
reikalinga kelių šimtų dolarių, 
ir todėl jūsų pareiga yra prie 
jos išleidimo prisidėti.

Knyga 
bus $2. 
adresu:

tada ir
. . t U . ...... v .. w.* v... .
$®klnaStu buvus švelnesnė.

včs zkntmes nusar nUlff bfd- 
liškai” globoję, ir žmonių tur
tų nebūtų konfiskavę, vienu 
žodžiu, Rusai kacapai butų į 
glėbius Lietuvius apkabinę ir 
išbučiavę, Lietuvą užkariauda
mi ugnia, kardu ir Lietuvių 
kraujo praliejimu.,..

žuvus 
‘butų 
gi ji

musų 
mirti-
musų

O štai ką priduria:
“Negarbingai žuvus 

valstybei, gręsia dabar 
nas pavojus net pačiai
tautai pražūti Rusų dumble..”

Kur Čia to žmogaus logika?
Anot jo, jeigu butų neišbė

gęs nei vienas iš Lietuvos tie 
kurie išbėgo, jeigu jie visi bu
tų žuvę, h- Lietuvos kariuome
nės tūkstančiai vyrų butų pa
guldę galvas — Gabrio užgai-

LIETUVA BUVUS “SUPU
VUS”, KAD NE GABRYS 

VALDĖ
“Jeigu musų valstybė pasta

tyta ant supuvusių pagrindų, 
atremta supuvusiais ramsčiais, 
butų atsilaikius prieš iškilusią 
audrą, tai butų buvęs didžiau
sias stebuklas.”

šiuo p. Gabrys sumuša pats 
savo pirmiau pareikštus žo
džius: Jis pats netiki kad* Lie
tuva butų galėjus atsilaikyti, 
kaipo ant “supuvusių” pagrin
dų pastatyta, stebuklas butų 
buvę, anot jo, jeigu ji butų at
silaikius prieš komunistinę So
vietų Rusijos audrą, bet pikti
nasi kam nestojo kariauti....

Gal but buvęs tikras stebu
klas jei p. Gabrys butų Lietuvą' 
valdęs, jis be abejo jaučiasi 
butų galėjęs apginti.... Gai
la kad tautos nepamato tokių 
savo “karžygių” laiku. ...

Ponas Gabrys tik užmiršo 
savo “žiniose” įdėti įrodymą 
ar jo protas ir jo sąžinė nėra 
supuvus, jeigu taip drąsiai va
dina visą Lietuvą “supuvusia” 
ir jos ramsčius-valdytojus “su
puvusiais”.

Ponui Gabriui reikia pasaky
ti štai kas: Lietuvos valstybė 
rėmėsi ant sveikiausios, ge
riausios, kultūrinamos, progre
suojančios Lietuvių visuome
nės: Lietuva buvo išauklėta, 
išmokslinta, ekonomiškai su
tvirtėjus, ūkiškai pakilus, pla
čiai turėjo užvedus net preky
bą su pasauliu.

Dar tik nesenai iš tos pat 
Šveicarijos Lietuvių žinių biu
ro buvo pranešta kad už nepa- 
kėlimą ginklo prieš Rusų oku
pantų gaujas kaltinamas Gen. 
Vitkauskas, kuris nusistatė ir 
laikėsi jog neapsimoka Lietu
vos kariuomenei priešintis.

Jis pasmerkiamas kaipo pa
linkęs į parsidavimą. Bet ir jo

išanksto užsisakant (
Siųskit pinigus šiuo 1

Mr. A. Simutis,
41 W. 82 St., New York, N.Y. 

Knyga gatava jau paduoti 
spaudai, todėl paskubėkite su 
savo prenumerata, kad darbas 
nebūtų trukdomas toliau.

A. L. Ek. Centro Valdyba^

gerus ar blogus norus išspręs 
musų tautos istorija ateityje.

Taigi, butų naudingiau jei 
p. Gabrys užsičiauptų su tokio
mis savo žiniomis ir nenuodin- 
tų nelaimėn patekusios tautos 
žmonių.

Tų savo “kaltinimų” Sme
tonai p. Gabrys prirašęs net 6 
puslapius. Iš to turėtume spė
ti kad pilnai savo tulžį ištuš
tino. Dabar lauksime iš jo 
tikrojo darbo! Ar jis darbui 
tinkamas, pasirodys.

Koks jis buvo ir yra ambi
cingas ir nori būti vienas ir 
“visagalis” parodo kad ir tų 
jo žinių pavadinimas: “GAB
RIO ŽINIOS”.

Joks dar asmuo niekad nesi
kėsino savo vardu pavadinti 
laikraštį ar buletiną ar žurna
lą. Bet p. Gabrys tai padaro, 
ir nori panaudoti jį didespiam 
ardymui musų tautos.

Toks žmogus, gavęs į savo 
rankas valdyti kad ir tokią šalį 
kaip Lieuva, gal užsinorėtų pa- 

[vadinti ją: Gabrija.

paStrirpiifK.it
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pasiekus tokį
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Sponge HIPPODROMEKas

Luko 11

turtingieji

NAMŲ

UŽEIGOS

Reikal

Nikodemas A. Wilkelis

lt. STONIS

Member Federal Deposit Insurance Corporation

visokių kitų 
$1,000 ir vi-

biznyje, ji da- 
taisymo, arba 
Taipgi, dabar-

zymiausi 
imtikai.

ąi' vi

Akras Gylėnų Darželių 
Įrengtas Namas 
“Magiškas Namas”

mavir 
kojin 
ma p

AND 
NEEDS

“ŽINGSNIS I JŪSŲ 
NUOSAVĄ NAMĄ”

Iki dar jų tu 
piui į kitų m

7 Cleveland 
trust CompasMj

48 CONVENIENT 
NEIGHBORHOOD 

BANKS TO 
SERVE YOU

SmV 
kaip t 
,vuom^

na-
dar-

Skubėkit įsigy

mai ir 
želiai.
skaitos 
liūs ir

Trumpi, aiškus 
kasdieninių ir i 
kokie' žmogų pa 
skaudejįmo iki 
Visos ligos kn 
alfabetiškai, Ien(

Užkviečiam eLietuves. Geras patarnavimas

Čia rasit sau patinkamų vėliausių madų suknių, 
apatinių, kojinių, skrybėlių, mašnelių — viskas’apatinių, kojinių, skrybėlių, mašnelių 

geriausio darbo ir paskiausių pavyzdžių

Reikal
6820 Superior Avi

Ar j 
visi j 

Pas:

Duok žmogui šviesą — jis pats, 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

Rašo George J. Matowitz
Chief of Police.

Cleve-
W. F. S. K., 1150 

(Skelbimas)

MAISTO PARODOJE 
KEPIMO KONTES- 
TAI MOTERIMS

“KAIP TAPTI / 
PILIEČIU” gaui 
nui pridėkit 5c.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c *pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

'negali daly- 
• komerciniai 

Norint dalyvau- 
kepinius 

po pietų, 
pirma $10 ir mė- 

$5 ir raudo- 
$3 ir baltas

Lithuanian Savings 
Loan Association
6712 Superior Ave.

NAMU IR GĖLIŲ 
PARODA

Lietuvių Tauta, Nepriklausomybėje Pajutus Savo 
Laimę, Vėl Jos Siekia ir Atsieks

savo 
par-

laimėjimais turime regėti Lie
tuvos įstaigų ir įmonių dras
kymą, liūdna raudono eksperi
mento procesija.

Nenuostabu, kad visuomenė
je ir spaudoje pastebima tūlo 
laipsnio karščiavimosi, nekan
travimo, susirūpinimo. Girdėti 
balsų: kodėl tauta nebuvo įspė
ta dėl gręsiamo pavojaus, ko
dėl buvusios vyriausybės žmo
nės neprabyla, kodėl nepatiekia
mi planai del ateities, ir taip 
toliau. Tie balsai reiškia kį- 
lantį tautos susirūpinimą ir pa
siryžimą ; tie klausimai atrodo 
nereikalingi atsakymo, nes at
sakymą kiekvienas Lietuvis tu
ri savo širdyje.

Trokšdami išvargintai ir bol
ševikų atėjūnų nualintai Lietu
vai susilaukti laimingesnio ry
tojaus, turime visi be išimties 
sukaupti savo moralines pajie- 
gas ir nesigailėti medžiaginių 
aukų kilniausiam tikslui: grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, 
žinios iš Lietuvos nusako, kad 
Rusai-bolševikai viską kas pa
tinka gabena iš Lietuvos į Mas- 
koliją. Tas reiškia kad jie ir 
patys savę iš Lietuvos išga
bens.

Dar daugiau naujų Dirvos 
skaitytojų, kurių vardus čia 
patiekiame. Tūli jų skaitę vi
sokių izmų klaidinančius laik
raščius pagaliau suprato kad 
geriau yra būti tikru Lietuviu 
ir stoja į Dirvos skaitytojų ei-

’ TAPTI AI 
OS PILIEČI

aj prašomi krc 
adieniais ir šešti

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Clevelandą sujudino dvigu
bas padaugėjimas trafiko ne
laimių, kai iki šios savaitės 
pradžios šymet automobiliais 
užmušta 22 asmenys, arba dvi
gubai tiek kiek buvo užmušta 
tuo pat laiku pernai.

Miesto saugos departmentas 
imasi visų žygių pradėti kovą 
su automobilistais. '

OVER 100 
bank snyyas for 

RUSINI!

person/

1972 E. 55TH ST. EN. 3213

Gėlių auginimas, darželių įrengi
mas ir kiti mėgiami darbai apie na
mus bei namų ruoša, kas visiems 
bendrai patinka, bus įspūdingai at
vaizduota Didžiojo Clevelahdo Home 
and Flower* Show, didžiojoje miesto 
auditorijoje, pradedant Vasario 22 
ir baigiant Kovo 1.

šiuo meto laiku kai dauguma na
mui savininkų ir darželių mėgėjų 
rūpinasi apie sėklas ir diegus savo 
darželiams įtaisyti iš katalogų, čia 
šioje parodoje matys gyvai atvaiz
duota gatavai įrengti, ištaisyti dar
želiai, pritaikyta kokios gėlės ir 
krūmai bei medžiai kur tinka.

Prie to kad visas akras gėlių ir 
krūmų bus išsodinta gėlėmis, suda
rančiomis gatves auditorijoje, 
bus atvaizduota ir modeliniai 

bus įrengta 26 paskiri 
Bus duodama ekspertų 
ir paaiškinimai apie darže 

namų ruošą.
Daugelis namų ir kambarių si 

visokiais naujausiais įrengimais at
vaizduos naujausius papuošalus ii 
padargus Ramams.

Išanksto perkantiems bilietus j 
šią parodą kaina pažeminta — 35c 
už 50c vertės tikietą, ir taksai. Gau
nama daugelyje miesto krautuvių.

JETUVIAI ATS 
KO “DŽIAUGT 
r SMAUGIMAIS

kiek galim skirkim savo Tėvy
nės atsteigimui Laisva ir Ne- 
priklausoma valstybe.

Duokim savo dienos uždarbį 
ar daugiau, ar mažiau, kiek 
kas galim, ir pasižadėkim duo
ti tankiai, ne tik vieną kartą.

Aš aukoju savo dienos už
darbį ir prašau visų kurie tu
rit tėvynės meilę savo širdy
je, darykit tą patį. Dalyvau
kime Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjime, protestuokime 
prieš Rusų bolševikų nedorą 
sulaužymą savo sutarčių su 
Lietuva; kovokime prieš visus 
savo išgamas kurie garbina ir 
giria Lietuvos kraugerius.

A. Banys.

-įaitj i miestų ■ rašant 
' (pus, reikia pažymėti 

metais atvažiavęs, m 
p^ždaug dieną, kuri 
F sėdęs į laivą kuris 
į Ameriką, ir kuri: 

V.i&llpęs. Pridėkit ..pi
-----

ašy kit: ‘ •
DIRVOS AGENTŪRA 

6820' Superior avė.
Cleyeląnd, Ohio.

no naują, puikiai Įrengtą modernišką
MOTERIŠKU RUBU KRAUTUVE

• ORAS Clevelande 
lias pastaras dienas persivertė 
keliais ragožiais. Buvo atšalę 
ir prisnigę, temparatura nu
puolė iki 6 laipsnių pirmadie
nį, o antradienį vėl pakilo iki 
40 suvirš laipsnių. Visos ke
lios dienos yra saulėtos, lyg 
vidurvasarį.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, O.

Brangus draugai, eikite prie 
tiesos, nes biblijos studentai 
skelbiam pasaulio sunaikinimą, 
del to kad šėtonas yra šio svie
to karalystės valdovas. Dabar 
jau laikas atėjo kad musų Vie
špats Jėzus Kristus pavartos 
savo galybę ir visas šias kara
lystes sutrupins ir sugaišins. 
Matote jus patys kad šėtono 
karalystė, badas, maras, karas, 
drebėjimai žemės visur, o Vie
špaties karalijoje nebus mir
ties. Viešpats 'Dievas sunai
kins mirtį amžinai, nušluostys 
ašaras nuo visų veidų. Nebus 
karų, nebus 'bado, ligų, nes 
Dievas tai yra sakęs per pra
našų raštus.

Skelbia S. B. S. D. 
land, Ohio.
E. 76 St.

• NAMŲ statyba Clevelande 
šių metų pradžioje žymiai pa
kilo ir išrodo kils dar augščiau. 
į^^htt^<r-mwTYesį-''Uleveijindo 
miesto ribose išduota 406 lei
dimai statybai, už $2,372,600. 
1940 m. Sausio mėnesį leidi
mų buvo išimta 256, $1,237,- 
000 vertės.

FHA vedėjai skelbia kad fi
nansavimui statybos yra pa
kankamai pinigų norintiems 
daryti paskolas.

ŽIEMA PAVOJINGA 
VAŽINĖTI

IMTYNĖS COLISEUM
Didelėje salėje, Coliseum, at- 

sibuna imtynės trečiadienio 
vakarais. Vieta yra E. 107 St. 
ir Cedar avė.

Dalyvauja patys
Amerikos ir Europos

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių 
•

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave«

ŠOKIAI ir gera muzika 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Ciuteli
savininkai.

SKAITYKIT 
VIENYBE

Tie kurie mėgsta smarkauti 
važinėdami gražiame oro auto
mobiliais, neturi vietos gatvė
se žiemos mėnesiais. Blogas 
oras ir ledu nukloti keliai su
daro dvigubą važinėjimo pavo
jų. Perdaug yra važiuotojų 
kurie pasitiki ant savo neslys- 
tančių ratų gumų, stiprių stab
džių ir retežių, vietoje naudo
ti daugiau proto.

Slydimai yra didžiausia žie
mos nelaimių priežastis. Lie
tus, sniegas ir ledai ant gren
dimų beveik panaikina jūsų 
automobilio ratų gumų atspa
rumą sustoti, ir automobilis 
slysdamas padaro važiuotoją 
bejiegiu. Taip pat ir su stab
džiais, bandant automobilį su
laikyti įsibėgėjusį jie nesudaro 
svarbos, nes jis slysta nesu
valdomai.

Apsižiūrėk kad tavo auto
mobilis veiktų pilnai tvarkoje, 
bet taik pat sumažink važiaVi- 
mo greitį ir naudok protą, iš
vengimui trafiko nelaimių sau 
ir kitiems, kurios paeina nuo 
paslydimų ir susimušimų.

Bet
Lietuva nes- 

buvo 
laisvė

Wm. Ruzgis, Chicago, Ill. 
Jonas Ausis, Cicero, III. 
Joe Valey, Waterbury, Conn.

Raginame ir kviečiame ir ki
tus dabar tuojau užsirašyti 
Dirvą, nes nr. 9-me pradės Dir
voje eiti įdomi istorinė apysa
ka, gausit ją skaityti iš pat 
pradžių.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS LINKĖ 
J IMA! VASARIO 16 PROGA

St. Mazan, Cleveland, O.
G. Gaška, Akron, O.
V. Andrušiunas, Akron, O.
Mrs. Frank Yurgen, Ceveland.
Jonas Munch, Cleveland. 
Agnes Kane, Cleveland, O.
A. Gailiunas, Cleveland, O.
Hipolitas Grikauskas, Youngs

town, O.
Rose Rumbut, Chicago (užra

šė jos kurna, iš Akron, Ohio, 
per S. Rodavičių.)

Carl Sakaitis, Germantown, O. 
John Nawickas, DuBois, Pa. 
Mrs. P. Krauczunas, Erie, Pa.
J. Raudonis, Pentwater, Mich. 
Blažiejus Zienius, Waterbury, 

Conn.
Joseph Narbut, Baltimore, Md. 
Anna Wilbur, Baltimore, Md.
J. Kartūnas, Beckley, W. Va.
K. Draugelis, Grand Rapids, 

Mich.
V. Garon, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Villis, Brooklyn, N. Y. 
Frank Yutson, Pittsburgh, Pa. 
Ona Bakutis, Chicago, Ill. 
Anton Lauksis, Chicago, Ill.

Jokūbo 5 per.
verkite ir 

raudokite del savo gėdos ant 
jūsų ateisiančios; jūsų turtai, 
jūsų auksas ir sidabras jus ne
išgelbės; jūsų turtai supuvę, 
jūsų rubai kandžių ėdami, jū
sų auksas ir sidabras surūdijo 
ir jų rūdys bus jums liudijimu 
ir jūsų kunus ės kaip ugnis su
ėda šiaudus; jus sau skarbus 
surinkote, paskiausiose dieno
se; jus »darbininkų algas nu
traukėte; jus linksmybėje gy
venate ant žemės; jus nusmer- 
kėte teisėją ir užmušate. Tei
sėjo šauksmas pakilo į. ausis 
Viešpaties, nesą atėjo Viešpa
ties didi diena — Jo keršto die
na, ir kas galės atsiląikyti.— 
Liudija šv. Raštas, Dievo žodis.

Matt. 24:21. Nes tada bus 
didis vargas kokio nei būti ne
buvo iš svieto pradžios iki šio-

• » VIENYBĖ —■ seniausiai 
populiarus Lietuvių laikra 
Amerikoje, eina 55-ti mi 
Leidžia Lietuvių Spaudoš J 
drove. Kaina hietams $2.

Pamatymui dykai. t t-

VIENYBĖ
c ■ 193 Gra nd t Street

. Brooklyn, *N,* Y.

Butų verta paminėjimo jei 
trumpu laiku Cleveland© Lie
tuvių Taupymo ir Paskolos 
Draugija pasiektų milijono do- 
larių turtą. Tai rodos butų 
pirmutinė Suvienytose Valsti
jose Lietuvių vardą nešiojanti 
bankinė įstaiga 
laipsnį.

Per 31 metus 
ro paskolas ant 
perkant namą, 
tinis uždarbis 3% ant depozi
tų, po Federal Insurance Corp, 
kiekviena knygutė iki $5,000, 
po valdžios priežiūra.

Kad 23-čiosios Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo ak
to sukaktuvės butų šitaip liūd
nos, Lietuvis nors nujautė bet 
neįveikė įsitikinti. Dėlto tai net 
pačiam Rusų puolimui prasidė
jus daugelis dar tvirtai laikėsi 
įsikabinę į nepriklausomybės 
betruksiantį siūlą. Pats Lietu
vos Valstybės galva, Respubli
kos Prezidentas, kuris realiau 
įvertino susidariusią padėtį ir 
toliau pramatė Lietuvos ateitį, 
negu kaip daugeliui atrodė, — 
tik priešo tankų akyvaizdoje 
tepasiryžo paleisti vairą ir vyk
ti svetur. Taip jam pasiryžus, 
pasigirdo priekaištų balsai. Iš 
tikro, kai laivas skęsta 
vo kapitonas neatsilieka 
Lietuva ne laivas; 
kendo ir neskęs, 
klastingai užpulta 
atimta laikinai.

Lietuvos Prezidentas 
damas nebesant galimybės už
puolikui atsispirti pasišalino sve
tur ne vien savo gyvybės, bet 
ir Lietuvos ateities sumetimais. 
Jei panašiai butų pasielgę Mer
kio kabineto nariai, tai šiądien 
Lietuva turėtų kitų valstybių 
pripažintą vyriausybę, nors ir 
svetur.

Del to betgi nedera nusimin
ti; vyriausybės atsiradimas ir 
jos pripažinimas nėra negali
mas ; dalis valstybinio Lietu
vos aparato ir dabar tebeveikia 
asmenyje konsulų ir įgaliotų 
ministrų.

Lietuvių vienybei pagilinti 
Tautinio Komiteto susiformavi
mas, — neišvengiamas artimos 
ateities uždavinys. Lietuvių 
Tauta nepriklausomybėje pa
jutusi savo laimę, vėl jos siekia 
ir neabejotinai atsieks.

Mums tik liūdna, kad šios 
“16 Vasario” proga vietoje 
džiaugtis, didžiuotis atsiektais

Lietuviai nežino 
no dienos ir 
j į Dirvos agen 
į pagelbėta tai si 
niams norintiems 
įplikacijų blankos

•N2 
veland 
tybos 
dalį vi 
tomis 
išskaič 
ninkan 
sų nar 
pinigų 
$5,000, 
reikia 
ka už 
žemę,

ARTI MILIJONO DO 
LARIŲ DIDUMO 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BEDA JUMS, RAŠTO 
MOKYTIEMS

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

L/ur new low-cost Personal Checking Service makes 
it possible for everyone to use checks—salaried workers, 
wage earners, housewives, salesmen, and professional 
people. No minimum balanceonly 5< for each check 
written, per item deposited, 104 quarterly statement. 
Ask for full information now.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ........................... $2.00
Kanadoje ..........  ................... $2.50

Clevelande Maisto ir Namų Paro
da, kuris atsibus miesto auditorijo
je nuo Kovo 6 iki 14, išskyrus sek
madienį, skelbia metinio kepimo pro
gramų moterims, kurios kviečiamos 
dalyvauti su savo puikiausiais ke
pimais pyragų, duonų, pyragaičių 
ir kitų skanumynų. Kepimo pro
gramas yra sekantisf^ąj^ų.

Ketvirtadienį, Kovo 6 '*~c~Angel 
Food Cake (be icing)

Penktadienį, Kovo 
Cake (be icing)

šeštadienį, Kovo 8 — Balta Duo
na (pavieniai kapelai, apie pusantro 
svaro)

Pirmadienį, Kovo 10 — Lemon 
Chiffon Pie (be crumb crusts)

Antradienį, Kovo 11 — Europiš- 
ki Pyragai ir Pyragaičiai (visokių 
rūšių)

Trečiadienį, Kovo 12 — Visokie 
Cookies, 12 bent kurios rūšies

Ketvirtadienį, Kovo 13 — Mieli
niai Kepiniai 6 rūšių.

Penktadienį, Kovo 14 — Layer 
Butter Cake (cocoanut icing) bal
ti ar geltoni.

Šiuose kontestuose 
vauti profesionaliai 
kepėjai ir kepėjos, 
ti reikia pristatyti savo 
tų dienų ne vėliau 3 vai. 
Dovanos kasdien 
lynas kaspinas; antra, 
nas kasspinas; trečia, 
kaspinas.

Taip pat bus daug 
kontestų su dovanomis 
šokiais daiktais.

Kasdien nuo 2 vai. po pietų bus 
vadovaujamos dykai kepimo ir val
gių gaminimo pamokos žemutinėje 
salėje.

Kiekvienam yra atmintina 
kaip buvo paskelbta Vilniuje 
Lietuvos Nepriklausomybė, ir 
žinoma kiek musų brolių žuvo 
už savo šalies laisvę tą Nepri
klausomybę paskelbus. Lietu
va, per virš šimtą metų nešus 
svetimą jungą, atsikratė buvu
sios Rusų meškos letenos ir per 
22 metus buvo laisva. Kiek
vienas manėme kad jau ta Ru
sų meška daugiau mus nebe
kankins, duos mums ramybę.

Lietuva buvo likęs jau be
veik kapinynas, paplūdęs krau
juose ir ašarose. Mes turėjom 
ją merdėjančią atgaivinti, bet 
tą darbą puikiausia atlikom.

Lietuva per 22 metu išnau- 
jo gyvavus, tapo turtingesnė 
ir kultūringesnė už kitas savo 
kaimynes valstijas. Lietuviai 
parodė kad moka gyventi ir 
dirbti.

Lenkai imperialistai buvo 
išplėšę musų šalies pačią širdį, 
Vilnių, bet Lietuva gyvavo.

Vokiečiai griebė Klaipėdą ir 
visą Klaipėdos kraštą, uždarė 
mums duris į pasaulį, bet ir 
tai Lietuviai neparodė nusi
minimo.

Rusai raudonieji imperialis
tai, pamatę kad dar Lietuvos 
kampelis liko, kad turi gana 
savo duonos ir kitokio maisto, 
turi apsivilkti ir gražias pa
stoges, ir Rusai pasikėsino, lyg 
alkani vilkai, šokti ir grobti 
Lietuvą.

Jie žemę užgrobė, tvarką su
ardė, , bet neperlauš Lietuvio 
stiprios valios. Lietuviai ne
užmirš ir nenulenks sprando 
Rusams bolševikams ir i 
tautos išgamoms Maskvos 
sidavėliams. Ateis tokia 
na kad Sovietų Imperija 
springs • mažomis tautomis 

alkani rydami kaulą, 
negalime išsižadėti 

klausomybės~TrArfi 
ifėti jos Vasario 16 dieną, 
si kiek galėdami privalob 
sidėti prie rėmimo musų 
vergtos šalies vadavimo.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Empire Plumbing & Heating

TRAFIKE ŽUVO
ASMENYS

Didelis, gausia 
gražiai sutvarky 
sapną. Kiękviei 
namuose.
5 T TZ .Kama su

“džiaugiasi” ir “gs 
io “saulę” ir “dėko 
Bas “malones”, tačis 
no j e nėra.
šėvikų organas Tie; 
įdžia kad prieš sc 
inkimus okupuotoji 
!, smarkiai padidėji 
žadinamų “liaudies 
teikimas. Pasak 1: 
įą prieita net iki “ 

t kontr-revoliucinių
J - Kaipo pavyzdį 

yJrpamini sovietiškų 
’^plakatų sudraSkym;

b. 'pasipriešinimą 
pu * okupaciją, ypač 
•iią Lietuvoje pask 
"agitatoriai kalba:

Ainiai žmonės; pasit 
□savaiminga pergale”, 
ys prisipažinimas įrod< 
puotoje Lietuvoje pa.‘ 
ias ' prieš okupantui 
S(j nežiūrint žiaurau 

i(Į Pasipriešinimas p 
formas jog net ag 
flrysta viešai ginti

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBEI 23 

METAI

PEČIŲ TAISYMAS
Sutrukusius furnasus ir pečius 
taisom ir percementuojam, iš- 
valom furnasus ir kaminus.

i Apkainavimas dykai. (3)
THE KINSNER BROTHERS

COMPANY
Heating and Sheet Metal Work . 

in All Branches
7012 Wade Park Ave.

Telef. ENdicott 1798

TIKIETAI PARDUODIMI 
IŠANKSTO 

Reguliarė įžanga 
50c ir taksai

Dabar pasiduoda:
Tikietų Ofisuose 

vidurmiesčio

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas 
“Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” 
Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

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

DIRVA 
Cleveland, Ohio

I 809 Society for Savings Bldg.
[ Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W I
; Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki-
> tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimą
I įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
J Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
■ mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip-
J kites į mane telefonu arba asmeniškai. ‘

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII^

7Cc ir 
tax

Gardens Clubs, 
ir daugelyje 

krautuvių.

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

iunimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiy 

į VISOKIA APDRAUDA Į
Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 

i tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- J 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- H 
Į miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). '■

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate Į 

ir Apdraudos Agentūra < į
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 : 

miimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiuii

Yes .... YOU can have a 
Personal checking account

6820 Superior A

“Back Street”
Dvi filmų žymiausios žvaigždės, 

Charles Boyer ir Margaret Sullivan 
pagaliau tapo suporuoti vadovauja
mose rolėse vienoje filmoje. Tai 
yra “Back Street’, vaizduojanti 
Fannie Hurst’s sensacinę apysakų, 
ir pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Vasario. 15,

“Back Street” vaizduoja gyveni
mų vienos merginos kuri patenkin
ta gyvenimu kokį ji turi, nesiverž- 
dama į priešakį, bet visaip gelbėda
ma savo vyrui kurį ji myli, kad jis 
atsiektų visų pasisekimų.

Miss Sullįvan vaidina tos mergi
nos rolę, Charles Boyer to vyro. 
Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų.

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

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303 

šiaurėje nuo Superior. Cleveland
Phone HEnd. 6832

(IRinSNI
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LIETUVIAI ATSISA
KO ^DŽIAUGTIS” 

SMAUGIMAIS

LAIŠKAS IŠ 
ARGENTINOS

TURĖS DĖTIS Į 
KOLHOZUS AKRON, OHIO

Dideliu Gaisras Brooklyn, N. Y._ •

e regėti Lie- 
įmonių dras- 
dono eksperi-

id visuopienė- 
astebima tūlo 
imosi, nekan- 
nimo. Girdėti 
a nebuvo įspė- 
pavojaus, ko- 

riausybės žmo- 
)del nepatiekia- 
teities, ir taip 
sai reiškia kį- 
rupinimą ir pa- 
lausimai atrodo 
akymo, nes at
ims Lietuvis tu-

vargintai ir bol- 
nualintai Lietu- 

laimingesnio ry- 
visi be išimties 
moralines pajie- 
ilėti medžiaginių 
am tikslui: grą- 
nepriklausomybę. 
uvos nusako, kad 
ai viską kas pa- 
iš Lietuvos į Mas- 
reiškia kad jie ir 
iš Lietuvos išga-

Nors -Lietuvos komunistiški 
laikraščiai rašo kaip Lietuvoje 
visi “džiaugiasi”' ir “garbina” 
Stalino “saulę” ir “dėkoja” už 
jo visas “malones”, tačiau taip 
tikrumoje nėra.

Bolševikų organas Tiesa nu
siskundžia kad prieš sovietiš
kus rinkimus okupuotoje Lie
tuvė j'e smarkiai padidėjęs, jų 
taip vadinamų “liaudies prie
šu” veikimas. Pasak laikraš- * r
čio, esją prieita net iki “atvirų 
įžūlių kontr-revoliucinių išsiko- 
kimų”. Kaipo pavyzdį laik
raštis pamini sovietiškų agita- 

. cinių plakatų sudraskymą.
į Apie 'pasipriešinimą prieš 
Į maskolių okupaciją, ypač pasi- 
į reiškusią Lietuvoje paskutiniu 
! laiku, afitatoriai kalba kaipo 

“pašaliniai žmonės, pasitikėda
mi savaiminga pergale”.

Šis prisipažinimas įrodo kad 
okupuotoje Lietuvoje pasiprie
šinimas ' prieš okupantus vis 

nežiūrint žiauraus te- 
Pasipriešinimas priima 

formas jog net agitato- 
nedrysta viešai gintis.

.________ Ą_________

1 Buenos Aires.

roro. 
•tokias 
Iriai n

Gerb. Dirvos Redakcija:
Būdamas paprastas darbi

ninkas, sveikinu Dirvą, jos re
daktorių ir visus jos 'bendra
darbius su naujais metais.

Malonus tautinės spaudos 
darbininkai, jūsų plunksna tai 
galingas kardas. Jūsų parei
ga ginti Tėvynę, vaduoti pa
vergti broliai.

Pas mus Argentinoje, Bue
nos Aires išeina trys Lietuviš
ki laikraščiai: Pietų Amerikos 
žinios, tautinis savaitraštis, jis 
tik vienas stoja už laisvą, ne
priklausomą Lietuvą; jo redak
torius yra Kazys Kliauga. Ki
ti du laikraščiai šie: Argenti
nos Lietuvių Balsas, jis save 
vadina demokratišku, bet jo 
redaktorius, K. Norkus, visokių 
šposų pridaręs, po Rusų okupa
vimo Lietuvos pavirto Rusų 
bolševikų konsulu: pirmutinis 
griebėsi pardavinėti Rusijos 
pilietybę. Pavaręs propagandą 
surado šimtus žioplių kurie jam 
mokėjo po 3 pezus už išpildymą 
rėgistracijos blankos. 
ko keletą šimtinių.

Momentas yra grynas komu
nistų organas. Apie jį nėra 
ką nei kalbėti.

Broliai šiauriečiai, jūsų tau
tinė spauda 
galit padėti, 
je yra apie 
liūtą žema, 
mums jūsų 
narni.
metams 3 dolariai. Daugumas 
mes uždirbam '4 ir 5 pezus, tai

Jau ne vfeną kartą susovie- 
tintos Lietuvos valdžios atsto
vai viešuose pareiškimuose iš
sitarė kad dėjimąsis “laisvu 
noru” į kolhozus (komunistiš- 
k"s vergiškus dvarus, kur visi 
turi išvien dirbti ir niekas nė
ra savininkas) busią visokia- 
riopai skatinama. Deja, turi
me pagrindo laukti kad šiais 
metais okupuotoje Lietuvoje 
prasidės masinis ūkininkų va
rymas i tuos kolhozus. Iki šiol 
išsyk okupantai nedryso grūs
ti ūkininkus j kolhozus, todėl 
ūkininkai dar nėra paversti j 
baudžiauninkus, nors jų žemė 
atimta ir leista tik dirbti. Ta
čiau dar šiais metais okupan
tai bandys maskoliškus kolho
zus steigti ir Lietuvoje.

Lietuvos 
kainai žino 
no j e reiškia 
lia”. Juk

IP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

LNIAI 
t gauti pas 
MATULAITĮ 
(Lait) 
Euclid Avenue 
ELAND, OHIO

įnygelė 
IKOS

irvos
Kurie

i Plumbing ir 

iG REIKMENYS 
itubs, Closets, Boilers, 
Steam ir Hot Water 
Radiators.

'lumbing & Heating

“KAIP TAPTI AME- 
PILIEČIU” gaunama 

ui pridėkit 5c.
adm., už 25c. Kitur 

Lietuviai nežino savo
ūmo dienos ir laivo 

į Dirvos agentūrą, 
bus • pagelbėta tai suras- 

Vietiniams norintiems iš- 
aplikacijų blankos.

ietiiiiai prašomi kreiptis 
penktadieniais ir šeštadie-

.ais

i5TH ST. EN. 3218

■ paneles į ma- 
modernišką

KRAUTUVE

Iš- kitų miestų rašant pa- 
reikia pažymėti ko

rnetais atvažiavęs, mėne- 
dieną, kuriame 

į laivą kuris at- 
į Ameriką, ir kuriame 

t išlipęs. Pridėkit pašto 
—atsakyme* • - ■ -

Rašykit:
. DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

ais

šių madų suknių, 
išnelių — viskas 
■>ių pavyzdžių.

SKAITYKIT
VIENYBE

gyventojai pakan
ką okupantų bur- 
žodžiai “laisva va
li’ nepriklausomos

Lietuvos likvidacija ėjo “lais
va valia”, nors tuo pat laiku 
apie pusė milijono raudonųjų 
kareivių buvo tikra žodžio 
prasme užtvindę visą kraštą. 
Tat netenka abejoti kad tero
ro priemonėmis bus verčiama 
ūkininkus “laisva valia” pasi
duoti kolhozų baudžiavai.

Tas parodo komunistų aklą 
užsispyrimą vykdyt savo ko
munizmą teorijoje, nors prak
tikoje jis neveikia. Rusijoje 
įvedė tuos kolhozus, bet jie pa
sirodė nenaudingi, ukiui pra
žūtingi, bet vis tik vykdo tą ir 
naujai užimtose šalyse, gal but 
daugiausia suardymui tų šalių 111VO UPIUi L7CA.111 -X u KJ ĮJCZjUŪ, UCA1 v . . _ . . i -11... , i žmonių turėtos tvarkos, kadmusų pinigais reikia siusti net! .. ' ...1 - iie pamestu visa savo prakti-13 pezu. ;:. , ; , ,', . ... .. kuotą tvarka ir nerastų kurBet jus turite arčiau muši, , ‘.. x. to. . 2 . katras priklauso.pažinti. Jūsų spauda turi pa

smerkti musų komunazius, jus 
turit nuimti nuo K. Norkaus 
kaukę. .Jie matydami jūsų j 
spaudoje daugiau apie juos ra-! 
šant nebus tokie drąsus musų 
tautinių žmonių pirštais bady
ti. Į

Pats Norkus neginčija kad| 
jis ' savo pakrypimu į 
neteko 
kraščio skaitytoji}. Ir pas mus 
ne visi 
na Norkaus Balsui 
Lietuviais!

• Lietuvos Pilietis.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS VASARIO 15

Akrono Lietuviai ’ pasirengė 
iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 23 metų su
kaktį, šeštadienio vakare, Va
sario 15, Bavarian salėje. At
silankys kalbėti Lietuvos Kon
sulato Chicagojc narys Jonas 
Jasinskas, Inž. P. J. Zuris ir 
kiti. Prakalbų-pradžia 7 vai. 
vakare. Visi kviečiami daly
vauti;

Biznieriaus Petro Taručio 
duktė Alena pabaigė high mo
kyklą. Ji buvo gerti mokinė, 
atsižymėjo savo gabumu ir ge
ru mokymusi. Jos' tėvai yra 
geri Lietuviai ir biznieriai, jie 
yra ilgamečiai Dirvos skaityto- • . ■ i sjai.

Taip pat baigė Lizrlio kolegi
ją Stasys Lukošius,1'*P. Pros- 
paliausko seserėnas, ir jau pra
dėjo dirbti raštinėje. Jo tėvai 
gyvena Maryland valet., ant 
ūkės. * : '

Iš Springfield, Ohio, 'atsilan
kė P. Dumbrauskienė •
dukteria ir žentu. Jie atlankė 
savo draugus žintelius, A. Pla- 
lionius ir biznierių Garijoną.

’ A. žintelis su žmona lankėsi 
Clevelande pas savo tetą Kal
vaičius. ’’♦< ■

Naujokai Lietuviai į Dėdes 
Šamo kariuomenę išėjo: Sta
sys Janickas ir B. Algirdas — 
jie apleido Akroną Vasario 4.

Akrone labai» daug žmonių 
serga gripu ir influenza, ligo
ninės yra perpildytos ligonių. 
Daug ir Lietuvių skundžiasi 
nesveikavimu. , Kalnas.

su savo

Surin-

galiriga, jus mums 
Musų šioje šaly- 

30,000.
uždarbiai maži,
laikraščiai nepriei- 

Pavyzdin Dirva, kaina

Musų va- 
ir

navimas. (10)

OPPE
.venue

ir 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudoš Ben
drovė. Kaina bnetams $2.50. 

Pamatymui dykai.

• ■VIENYBĖ — seniausias

^SOVIETŲ Lietuvos sostinės i 
persikėlimui iš Kauno į Vilnių 
susidūrus su bolševikiškos be
tvarkės kliūtimis,, dabar, suda
ryta specialė J<omisiją, kuriai 

. . j pavesta paruošti vyriausybės 
pvU-us| įtaigų perkėlimas “į Vilnių. Li-į 

... .... v . i kimo ironija privedė Lietuviu-,; virs trečdalio savo lai-L , .. , , . ..“tautą iki to kad tos komisijos 
T . . . . ,-/->! pirmininku paskirtas moskolisLietuviai raudoni. Ga- to.. ... T.to . . . o„,. Nikitin. Lietuviu tauta, 29prekiauti! . , , ,

į metų kovojus del savo sosti- 
I nes, dabar yra priversta žiū
rėti kaip kaž koks maskolis 
ruošia sostinėš perkėlimą į Ge
dimino ir Vytauto miestą, nors 
tikrumoje sovietų Lietuvos so
stinė tėra Maskva. Ton komi- 
sijon ineina ir keli Lietuviai.

AUTOMOBILIŲ REI
KALAVIMAI VIS 

DAUGĖJA
pagalvojot kas . atsitiktų

automobilių industrija

SUPPLIES
HARDWARE PAINT

Electrical Supplies 
Glass 

Household Goods

The Stoneman Co.

JRAUDA Į 
jiems pilnas musų pa- 5 
patarimus reikale vi- !

sai dykai. Todėl pir- = 
ius (fire-monus).

10LIS
tuviška Real Estate 
Centura t
d HEnderson 6729 : 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiu^

(Ji •!« |J| |J| Ip

RSIS
rings Bldg.

Narni) KEnmore 4740-W

j ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavinų 

įse.
eles, sutaisau paskolas pirmo 
jrmaa garantuojama. Kreip- 
kai.

A. Wilkelis |
ivių Direktorius
JOTOJAS

HEnderson 9292

■ urniture Co
krautuvė

ENdicott 234J 

tuviškas Rekordas 
‘Tykiai NemuneUs^Teta*

193 Grand i Street
Brooklyn, 'N. Y.

•. ‘ I

7110 Superior Ave.
Cleveland, Ohio " He. 1759

Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą

NAMŲ DAKTARAS
; i Tiktai $1.00

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.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoji?”

’ 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

LON and DON
6510 Superior Ave.

Atdara nuo 7 ryto iki 11:30 vak.

DRESS SUIT
RENTAL CO

KAM PIRKTI - 
IŠSINUOMOKIT PAS 
tiktai tai dienai kada 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo
Cutaway Vyriškus Siutus 
235 The 

Elcca torius
MA. 5856 

GEO. H.

MUS 
reikia.

Old Arcade 
į antrą aukštą.
(2) Cleveland

SCHWA NE, Mgs.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

1001
Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

—

11

The upper stories of a six-story building at 661-3 Broadway, Brooklyn, 
N. Y., take on the appearance of a roaring furnace during the four-alarm 
blaze fought by more than 200 firemen who played streams of water on 
the flames from roofs of adjoining buildings. Stores on the lower floors 
were protected by the fast action of the firemen.

Didelis gaisras 6-me aukšte vieno namo ant Broadway, 
Brooklyn, N. Y., įvykęs pereitą savaitę, kkurio gesinti buvo su
šaukta apie 200 ugniagesių.

KARIUOMENĖ ATSI
SAKO PRISIEKTI 

STALINUI

Okupuotoje Lietuvoje palik
ta Lietuvos kariuomenė, pava
dinta 29-tu nacionaliniu korpu
su, keliais atvejais yra atsisa- 
iųs duoti priesaiką okupan- 
ams. Nežiūrint to kad iš šios 

kariuomenės likučių buvo pa- 
alinti ir areštuoti visi kari- 
linkai ir kareiviai kurie oku

pantams pasirodė nepatinkami, 
vis dėlto viešas priesaikos ak
as vis buvo atidėliojamas.

Dabar Tiesa praneša kad 
riesaikos davimas esąs nusta- 
ytas Vasario 23 dienai. Iš to 
•alima spręsti kad okupantai 

Laip šią kariuomenę yra “išva- 
ę” kad jau drysta viešai pra
nešti apie priesaikos dienos nu- 
tatymą.

Kaip jau buvo pranešta, j 
šios vadinamos “nacionalinės” 
kariuomenės eiles yra 
ta daug maskolių.

Ar 
jeigu 
staiga sustotų gaminti auto-! 
mobilius bent j
trijų mėnesių bėgyje?

Atsakymas: . staiga, pakiltų; 
^Jšreikalavimas naujų automo-; 
bilių, kurių dabartiniu laiku ir 
taip daug perka. Tuoj ištuš
tėtų turimi automobilių rezer-' 
vai, ir naudoti automobiliai iš-' 
siparduotų iki vienam.

šių metų pradžioje automo
bilių industrijft kilo ir kilo, iki ' 
pradėta per savaitę padaryti ■ 
po 100,D()0 automobilių ir dau-j 
giau. šymet tikima automobi
lių padaryti 10 nuoš. daugiau1 
negu 1940 metais, taigi viso 
apie 4,700,000 pasažiėrinių ir 
prekėms vežioti trokų.

SVETIMI IŠKERTA
MIŠKUS

Pranešimai iš Lietuvos, Lat
vijos ir Lenkijos sako kad tų 
šalių nauji okupantai kerta jų 
miškus ir gabenasi medžius į Į 
savo šalis.

Lenkijos miškus kerta dar
bininkai atgabenti iš Vokiečių! 
užimtos Norvegijos. Tai Vo
kiečių užimtoje Lenkijoje.

Rusų užimtose dalyje Lietu
vos ir kitų šalių, miškus ker
tasi ir gabenasi sau Rusai.

Po šio karo Lietuvoj* gali | 
būti nelikę nei vieno doro me
džio kurį tik Rusai galės pa
siekti išvežti.

ib
sugrus-

prade- , 
komu-

FENNSYLVANIJOJ 
ta tyrinėti ir persekioti 
nistams pritarianti mokytojai 
ir mokytojos. Jieškoma būdų 
paleisti juos iš mokytojavimo;

Joms Nereik
Jieškot to šito Bargeno

ka jums kiekvieną dieną, te
lefonas yra pigiausias daly
kas kurio nereiktų pražiūrė
ti. Jis stovi gatavai pašauk
ti pagalbą nelaimėje dieną

užsakymą maisto ir kitokių 
reikmenų, taupo laiką ir ne-

smagumus rengiant draugi
škus suėjimus, ir visada juo-

malonumo pasikalbėjimais 
aplankant artimus draugus. 
Tačiau jūsų nuosavas 
fonas atsieina mažiau 
dešimtukas i dieną, 
šeimai jis reikalingas, 
sisakykit jį šiądien.

negu
Jpsų

ias

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. A
KLAUSYKIT “The Telephone Hour” Kas Pirmadienio 

vakarų nuo 8 vai. WTAM ° WLW • WSPD

MASKVOS Pravda įdėjo ra- = • ’ST • JI ° V'‘SSkani Lietuviška Duona
tų respublikose, jų tarpe ir Į 
Lietuvoje. Pasak Pravdos, “lai
svai ėmė skambėti gimtoji kal
ba”. Reikia manyti kad Prav
da turi galvoje Rusų “gimto
sios” kalbos suskambėjimą už
grobtoje Lietuvoje.

NEW DEAL
PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

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

Musų mėsa šviežiausia.
Geras patarnavimą.sj

8710 Superior V j ve.
GArfięld 46Ž>

- ' 2281 LEE R0P*b
_____ FAirmount 4181-’ -83

Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Rugine Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai

■EF- VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
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LITHUANIAN LITERARY
TRENDS By GEO

Dalyvauki! Lietuvos NapriklausornybBs minėjime DRAMA
have

Prakalbos, Koncertas, Salius
SEKM. VASARIO 16 IR DAI

andKome

TRYS PAMINĖJIMAI 22 SLAPTOS RADIO MIRIMAIIšF

STOTYS VEIKĖVASARIO 16
CLEVELANDE champio

6045 the av

(To be Continued)

INTELLECTUAL
EXCERSISE

GEROS ANGLIES
šaukit

spring? GArfield 2921

Komer Wood & Coal Co,

snnu

noes.

vam;

GALUTINIS IŠPARDA' IMAS
kint

Žieminių Rūbų
ŽYMIAI NUKIRSTOM KAINOMIS!

stre

Penktai
Geras, greitas darbas

gias
11 Payri niteDRY CLEANiN

muiSkani užkviečiame visus
ENd. 5025 vas

VYRŲ $2.45 Kelinės
Vilnonės, pasirėdymui

Entere 
ber Gti

visi j:
Paša

PLIKIS 
neša kad 
užsakymi 
ateičiai, 
dyti. Di( 
eina iš B

Marškiniai 
darbiniai

living was 
make a liv-

nereikia 
i—Įdėkit 
“Dirva’’

VYRŲ
Darbui
VYRŲ 
Tvirti

unijistai ; 
dirbystės 
turima v 
dolariy v 
mo progrs

Taip pal 
bininkai E 
Aluminum 
dirbtuvėse.

Streikai 
ir daugely;

suta
Paima

of the 
paunks- 
for its

. Saka- 
Grinius

they 
wits 
real

zmej 
mo i

Kalbės J. Jasins

įmes- 
kom- 
Edw.

LEADING citizens should be com
pelled to take every seventh year off 
for the good of the community.

35c apatinės 4 
marškiniai

1409 E. 92nd Street
ant 1 
jiems

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE

Gelžkcli 
apie 80,000 
nuo 1938 
per pastari

Nuo prac 
nimo darbi, 
ležinkeliais 
jimas ir pi 
traukiniais.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

DAYS 
few re- 

you’ll

CLEVELAND, OHIO

swell scan

“Dirvai” išsirašyti i 
laukti pradžios metą 
į laišką $1 dabar ir 
lankys jus ištisą pusmetį

Senas Drapanas padarom į 
kaip naujas, išvalom ir 4 
sutaisom. 4

threatened 
it is out- 
characters, 
its lively 
beautifully 

The play 
been adapted to

• NJ 
velandi 
tybos 
dalį vi; 
tomis 
išskaič 
ninkan 
sų nan 
pinigų. 
$5,000, 
reikia 
ka už 
žemę,

495 East 123rd St 
^'^onas POtomac 6899

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

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

VYRŲ
Kelnaitės

• GATVEKARIŲ kompanija 
neprieina prie jokios sutarties 
su miestu, bet tęsia operavimą 
gatvekarių ir busų. 
p '.siryžus pagerinti 
tinti patarnavimą,

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

Kojinės . 3 pr. CQ 
ir pasirėdymui

kožnu pirkiniu. DYKAI

Traukiniai

iškabinėti

is illuminating:: “Culture is 
sipation of surplus human 
in the exuberant exercise 
higher human faculties.”

Lietuviška Didele Išdirbyste Į 
angams užtraukti Blindų (Shades) į

yra tri- 
vaisius 

Washin-

mus gausit savo batams 
puspadžius

4 ŠEIMŲ mūrinis namas, i 
kam. ir maudynė kožnai, ant 
1364 E. 65 st. Auction par-; 
davimas bus Sheriff’s Office, 
pirmadienio rytą, Vas. 17 d., 
9 valanda.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

ANTANAS ANGELAITIS
, Antanas Angelaitis, 31 m., 

nuo 728 E. 127 St., mirė Va
sario 9. Palaidotas Vasario 12, 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo M. M. N. P. pa
rapijoje.

'Paliko motina, ir keturi bro
liai: Kun. Juozas Angelaitis

WHEN the cost of 
high, we could at least

VYRŲ Union Siutai
Šilti, žieminiai

Capt. R. S. Freeman, commandant 
of Ladd field, who was killed when a 
four-motored huge army bomber 
smashed into Ragged Top moun
tain at Lovelock, Nev., killing the 
crew of seven.

be no 
next week, due to the < 
Tournament. Our next 
game will be on Feb. 28th, 
team must cop that game 
in the running.

Lithuanian AC Meeting 
Date Changed

VAŽIUOJA Į AKRONĄ. šį 
šeštadienį, Bavarian salėj, Ak- 
rono Lietuviai rengia bendrą 
pajninėjimą Lietuvose nepri
klausomybės. Ten kalbėti va
žiuos Lietuvos Konsulato Chi- 
cagoje narys, Jonas Jasinskas, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
žymus Clevelando kalbėtojas P. 
J. žuris, K. S. Karpius', ir dai* 
vienas-kitas Clevelandiečių.

Jie pasimatę su Akroniečiais, 
pasidalinę mintimis, gryž atgal 
tą patį vakarą. ' .

Continued From a Previous

Smul 
kaip ta

MŲŽANSKŲ 25 METŲ VEDY
BŲ SUKAKTUVĖS

Vasario 8 d. salėje ant E. 79 
St. įvyko Stasio ir Katrės Me- 
žanskų 25 metų vedybinio gy
venimo paminėjimo pokilis, ku
riame dalyvavo artimi jų drau
gai, giminės ir kaimynai, virš 
pora šimtų s'večių. Puotos su
rengime vadovavo Juozas Skin
kis. Svečiai visi buvo gražiai 
pavaišinti ir turėjo smagų va- 
'karą.

Mežanskų šeima susideda iš 
vieno sunaus ir vienos dukre
lės. Laike pokilio kelis žodžius 
tarė P. P. Muliolis, palinkėda
mas jiems geriausios laimės 
ateityje, ir pagaliau dėkojo at
silankiusiems, ir už dovanas 
patys Mežanskai. Buvęs.

mavima , 
kojimai 
ma pat---

THIS MONTH’S MEETING DATE 
HAS BEEN CHANGED FROM — 
MONDAY, FEB. 17, TO TUESDAY, 
FEBRUARY 18, WE ASK ALL 
MEMBERS TO MAKE NOTE OF 

THIS CHANGE

naujos parapijos klebonas, Jo
nas, Jurgis ir Vladas. Trys 
seserys: Mrs. M. Zelenekas, 
Mrs. S. Blackburn, ir Ona.

Ohio valstijoje. Au- 
komitetas nutaręs sių- 
Lietuvos Pasiuntinybę, 

kurį nors fondą.
A. Smetona, negauda

mas laivo iš Portugalijos į 
New Yorką ir nenorėdamas sė
dėti pora mėnesių ar daugiau 
iki laivą galės gauti, išvažiavo 
į Pietų Ameriką, kur laivo ne
reikėjo laukti, b iš ten atvyks 
pas mus į Suvienytas Valsti
jas.

Clevelande šymet rengiama 
trys Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimai.

Paminėjimą' rengia naujoji 
parapija, rengia ir šv. Jurgio 
parapija, o tautinė visuomenė 
turės paminėjimą' su svečiu 
kalbėtoju iš Chicagos, Lietuvos 
Konsulato nariu, 'Jonu Jasins- 
ku, kaipo principaliu kalbėto
ju, Lietuvių salėje. Ponas Ja- 
sinskas yra atvykęs iš Lietuvos 
pernai prieš pat okupaciją.

Lietuvių salėje paminėjimo 
programas prasidės lygiai 6 v. 
Salė bus atdara nuo 5.

Kitose kolonijose

Ji dabar 
ir pagrei- 
plrkdama 

75 didelius busus tuojau, ir ki
tus 25 trumpoje ateityj d. Tie 
busai bus White, Mack ir Ge
neral Motors. Tam visam rei
kalui trukdo daugiausia 
to priskirtas gatvekarių 
panijos komisijonierius 
J. Schweid.

ŪKĖ ant rendos (išsinuomo
ja) pigiai, su gyvuliais ir pa
dargais, su visais rakandais. 
Atsišaukit laišku platesnių in
formacijų. (9)

Peter Keever
R R 3, Conneaut, Ohio

VINCAS KAZLAUSKAS
Vincas Kazlauskas, 65 /metų, 

nuo 8418 Sowinski avė., mirė 
Vasario 7; palaidotas Vas( 11, 
pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko 4 seserys: J. Adomai
tienė, Marė Obraitienė, Mar- 
garieta Obraitienė, Katrė Ste- 
pulionienė.

Visiems trims laidojime pa
sitarnavo laidotuvių direktorė 
Della E. Jakubauskienė.

JUOZAS DIGRIS
O

Juozas Digris, 57 metų, mi
rė Vasario 12 d. Pašarvotas 
Della Jakubs Laidotuvių na
muose. Laidojamas šeštadieni. 
Vasario 15, pamaldos Šv. Jur
gio bažnyčioje 10 vai.

Liko viena sesuo, Agota Sa
dauskienė/

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

. .surengiasaa—eenm .... 
išvien. Clevelande ne tik kitų 
srovių veikėjai nesusitaria, bet 
ir parapijos dirba kas sau.

Už kelių savaičių,- Clevelan
de atsilankys žymi Lietuvos 
veikėja, poni Tutyelienė, kuri 
pradeda savo prakalbų marš
rutą.

Jos prakalboms ir paskiau 
priėmimui Clevelande Lietuvos 
Respublikos Prezidento Sme
tonos tveriasi platesnis tauti
nis komitetas. Tas komitetas 
rūpinsis tolesniu aukų rinkimu 
Lietuvos pabėgėliams šelpti ir 
Lietuvos laisvės darbams va
dovauti 
kas šis 
sti per 
ne pei*

Prez.

dėkojame broliui 
Juozui ir Marei 
seserims Antosei 

Mortai Gadnikams,

MANY forms of human play, like 
the mimic fighting of young dogs, 
have survival value because 
help to keep our muscles and 
excersised and fit for the 
struggle for existence.

Dr. T. N. Carver, the economist, 
app~oves of intellectual conversation 
as an aid to the ability to reason 
about abstract principles, which is 
perhaps the rarest and most useful 
of human accomplishments becouse 
it has made science possible.

The doctor therefore concludes 
that people ought, to be encouraged 
— if any encouragement seems nec
essary — to play with their powers 
of reason — in bridge, or dreams 
of Utopia — in charades, riddles, 
or cross-word puzzles — in domi- 

magic squares, or the calcu-

ly, picturesquely satirized the ef
forts made by consuls and diplo
mats to establish relations with 
women, etc. The play caused a 
good deal of stir in the Lithuanian 
theatre because the directors had 
presented in their own way and not 
according to the. author’s realistic 
lifelike style.

Vienuolis wrote a play taken from 
the times of Lithuania’s revolt in
volving and against the Russians 
in 1831. He portrayed an actual 
historical episode___ the heroism
of a young Lithuanian noblewoman 
who led in the rebellion. A broad 
and interesting historical epoch is 
covered in the play and Lithuanian 
patriotism and her efforts made 
toward freedom are expressed. Al
though the author wished to pier 
ture a Lithuanian Joan of Arc, the 
essentials of human greatness 
military heroism were not expres

Po programo bus šokiai ir pasivaišinimas. šokiams gros Albertas Nemarus ir jo orkestras. 
PROGRAMAS bus pradėtas lybiai 6 vai., todėl nevėluokit. Įžanga Į šią pramogą tik 25c

• ŠALIES gynimo programo 
darbus varant pirmyn, žymiai 
padaugės darbai moterims ir 
jaunimui, kurie turės progos 
pramokti reikalingų amatų.

“The sharper ■ their wits become”, 
he continues, “the better are their 
chances of success in struggling on 
against the grave obstacles of exis
tence. In fact, all those ’forms of 
culture that sharpen the wits, like 
chess, unprofessional experiments in 
science, attempts at literary expres
sion, and philosophy, have proved 
to have such a great survival value 
that modern men are indulging a 
great deal more and more in in
tellectual play.”

Dr. Carver’s definition of culture 
the dis- 
energy

OUCH! THIS ONE HURT
The basketball team lost its 3rd 

game of the season, and it was by 
the worst score of the season. The 
other two defeats were by a mar
gin of a few points, while this one 
at the honds of the Zumberaks was 
by the score of 37 to 21. There’ll 

i Inter Lodge League games 
week, due to the City-wide 

League 
and the 
to stay
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= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI ’'13
= SAVO LANGUS SU
= Naujais Shades ir Venetian Blinds =

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. E

STATE WINDOW SHADES
1 HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. |
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25 METŲ VEDYBINIO GY
VENIMO PAMINĖJIMAS 
šiuomi dėkojame rengėjams 

musų 25 metų vedybinio gyve
nimo paminėjimo, Vasario 1 d., 
Lietuvių salėje. Dėkui Marša
lams, Kazakevičiams, Veroni
kai Jonelaitienei, Gadnikams, 
Bagužauskams, Jonui Gudai
čiui už pagelbėjimą pokilyje. 
Už dovanas 
ir brolienei 
Bortnikams, 
Vanduzin ir 
ir musų motinai ypatingai.

Dėkojam Mikolui Miliauskui 
už papuošimą salės, ir drau
gams už atsilankymą. . Paga
liau ačiū šeimininkėms už jų 
uolų darbavimąsi, skanių val
gių paruošimą. Visiems ta
riame ačiū nuo širdies..

,Antanas ir Juzė Čiapai.

The reason for this change be
ing made is to get more of the fel
low who are interested in Bowling 
and who have been unable to get 
around on Monday nites to come 
to this month’s important meeting.

The bowling committee will be 
enlarged to its full strength, so it 
is Very important for all members 
of the club who are interested in 
bowling to be present. The meet

in the Lithuanian 
8:00 P. M. 
inquiries have ar- 
on fellows, let’s

ONLY A FEW MORE
It is only a matter of : 

maining days as to whether 
be among the lucky or the unlucky. 
Tickets are, and have been, on sale 
for the past month, entitling you 
to a prize. Give this All-Lithuan- 
ian team your support — Tuesday 
nite will find the curtain drawn, 
and see the passing out of the var
ious prizes. By your small dona
tion you will keep this Club as an 
asset to the Lithuanian community-- 
All eyes in the National Lithuanian 
basketball tournament, at Pittsburgh, 
will be on Cleveland — so let’s have 
them looking spic and span. Let’s 
go Cleveland!

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.

-written two other 
iw years, a his- 
rrtfhąs Radvila”, 
”, Thxi former

ing will be. held
Hall, starting at

Already several 
rived, so come 
get things going at top speed

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: )

CERCKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Lietuviams paranki vieta

CoM Superior and E. 43 St.

A good name makes 
dal news.

UZ
(ir daugiau)

DYKAI GREEN STAMPS
1 čia galit iškeisti savo Stamp Books.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,
, Popieriuotojas 

Dekoratorius
Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

ture. His 
him as a 
as a good 

Mystery
Liudas Gira and Putinas-Mykolaitis. 
i’hey used to be presented on spe
cial holidays but their life was very 
brief. Evidently there is no amen
able field for mystery plays in 
Lithuania since, generally speaking, 
they have not become deeply root
ed in Lithuanian literature.

V. Bičiūnas, author of many sce
narios and co-worker in Vilkolakis’ 
theatrical affairs, must be mention
ed. He is a capable artist in all 
literary branches and he shows his 
talent for dramatic literature as 
well. Though it is true that his 
plays are not sufficiently motivated 
psychologically from the ’ literary 
point of view, they are lively dra
matically and interesting to 
erage spectator.

B. Sruoga is ,the author 
historical chronicle, “Milžino 
me”, which is outstanding 
Jeep psychological motivation of its 
characters. Zbignievas, Sonka, Jo
gaila, and Švitrigaila are well de
veloped, clearly cut historical per
sonages.

Though Vytautas was not one of 
the charąęfers in this play of Sruo- 
ga’s, his stately spirit could be felt 
all through it. Though Sruoga did 
not deal, with Vytautas at all, he 
unintentionally pictured Vytautas as 
a powerful man, a giant, in whose 
shadow all the activity of that age 
topk place. v

plays in the pastAfh 
torical drama “Pen 
and “Baisioji naktis* 
of the two portrays the struggfėt 
of Lithuanian Catholics and Protes
tants in Vilnius during the sixteenth 
and seventeenth ‘centuries, the var
ious squabbles of the noblemen dur
ing peacetime, and the unity which 
ęame about among the Lithuanians 
when their nation was 
with danger. Moreover, 
standing for its realistic 
its historical accuracy, 
picturizations, and its 
resonant, poetic language 
incidentally, has 
opera.

“Baisioji naktis” represents the 
Lithuanian revolution of 1905 where
in Skumbinas, a student and a re
volutionary social-nationalist, goes 
into battle against the Russ yoke. 
The battle itself was lost but the 
fruits of its sacrifice was the dis
covery of the road to independence.

Two fiction writers have taken 
to drama in the past years, Ignas 
Šeinius and Antanas Vienuolis. It 
was Šeinius who wrote “Diploma
tai”, a comedy wherein he playful-

Two plays were written by V. 
Alantas, “Užtvanka” and “Gaisras 
Lietuvoje”, wherein he pictured the 
people and the ideals of Lithuania’s 
future. J. Petrulis and K. Inčiura 
have written plays concerning Lith
uanian literary life----- Petrulis al
so wrote about the poet Strazdelis, 
and Inčiura wrote about Vincas Ku
dirka, the positivist and 
of national rebirth.

Other playwrights are: 
lauskas, Kapnys, Cicėnas,

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

Dr. Vinco Kudirkos Skautai Vyčiai išpildys karišką vaizdą, su patriotinėmis dainomis.
, Dainuos Sofia Kučinskaitė ir Bronė Rasiulytė parinktas dainas.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

AVALŲ TAISYMAS
Pas

Vyrų Sanforized geri gęc 
pasirėdymui marškiniai M f
VAIKŲ K&E tvirti
Broadcloth marškiniai
VAIKŲ ir VYRŲ .... 39c
Vilnones kepuraitės
VYRŲ Pi TAMAS ■ • §9*

Gražios broadcloth
VYRŲ IR VAIKINŲ Geros

SKRYBĖLĖS nupigintos^

Clevelando distrikte federa- 
lės valdžios agentai rado ir už
darė 22 radio stotis kurios tu
rėjo aparatus pritaikytus lei
dimui signalų per visą pasaulį. 
Tai yra vienas iš žygių sulair 
kyti trukdytojus ir kenkėjus 
šalies gynimo darbų.

Šių stočių suradimas 
jų menesių pastangų 
trijų radio technikų iš 
gtono, kurie naudodami naujai 
ištobulintą aparatą susekimui 
iš kur paeina signalai neauto
rizuotų radio stočių, susekė jų 
lizdus.

l' d__ Kadangi,tų radio stočių upe-.
ratoriaf' 21/esusekti darant ko
kius kenksnyingus pranešimus, 
jie neareštuoti, tik jų aparatai 
konfiskuoti. Sulyg įstatų jie 
kiekvienas gali būti nubausti 
po $10,000 ir uždarėti po porą 
metų kalėj iman.

N. A. WILKELIS su žmona 
biznio reikalais lankėsi Chica
goje. Praleido keletą dienų ir 
gryžo antradienį.

Debuts in dramotic wriitng 
made by Tarvydas, Cicėnas, E 
kalauskas, .J. Paukštelis and J 
nius, but none of them has shown 
great dramatic abilities.

M. Vaitkus, the winner of a con
test with his “žvaigždžių Duktė”, 
is the only one who has produced 
a work which is strong as litera- 

play has recommended 
skillful playwright and 
lyric poet.
plays were written by

Matykit “Kaminakrėtį 
ir Malūnininką”

Dr. Vinco Kudirkos Skautų 
Vyčių būrelis pralinksmins vi
sus savo smagia operete, “Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas” 
kurią ruošiasi statyti scenoje 
Lietuvių salėje paskutinį sek
madienį prieš užgavėnias.

Veikalą, su smagiomis dai
nomis ir įdomiais prietikiais iš
pildys puikiai Lietuviškai kal
bąs jaunimas. Po programo 
bus ilgas vakaras šokių.

Bilietus pasistengkit įsigyti 
išanksto, gausit po 25c.; prie 
durų perkant bus 35c.

Atsilankykit visi su savo 
pažystamais ir draugais.

Kvieslys.




