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DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

įžnuišta. Harco, III.— 
stoję kasykloje netoli

HITLERIS SAKO DAR 
LAIMĖSIĄS

SOVIETŲ-BRITŲ PA
SITARIMAS MAS

KVOJE

(27-ti metai :: 27th Year)

Prime Minister Winston Churchill and President Roosevelt in a side- 
by-side press conference in the White House answer questions put by re
porters. This conference was held prior to the meeting of the war council.

Britanijos Premjeras Winston Churchill ir Prezidentas Roosevelt gre
ta vienas kito dalyvaudami spaudos konferencijoje Baltajame Name atsa
ko j klausimus reporterių patiekiamus. Ši konferencija atsibuvo pirm lai
kymo karo tarybos posėdžio. /

sprogimui užmušta 7 dar
bininkai. Devyni darbinin
kai buvo inėję į tą kasyklą 

' išimti tam tikras mašineri
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Dėtroit, Mich. — Apribo- 
pasažierinių automobilių 

gamyba vėl pradedama su 
sekančios savaitės pradžia, 

lojimas yra toks kad
Sausio mėnesį nebūtų

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių dirbtuvėje bu
vo sustreikavę apie 1,000 
įrankių skyriaus darbinin
kų. Nesusipratimas kilo del 
pasilsi© laikotarpio. Kom
panija skundėsi kad darbi
niu'

Mi
čia fradeda veikti su šių 

pradžia didelė šovi- 
i-framinimo dirbtuvė 

P pastatymas atsiėjo 
nūs dolariu. - M

įriierikos geležinkelių li
fe, pakėlusios savo dar- 
nkams mokestis, prašo 

valdžios sutikimo pakelti 
mokestis už prekių ir pasa- 
žieftių vežiojimą.

Japonai užimdami Guamlaponai uzimuami Guam 
ir kidway salas Pacifike, 
suėmė nelaisvėn apie 1,000 
Amerikos darbininkų, ten 
nugabentų statydinti armi
jos ir laivyno stovyklas ir 

. prieplaukas.
’ Apie 10,000 darbininkų 
išvežta ir į Honolulu, Fili
pinų salose, tokiems pat 
darbams. Tie esą saugus.-

Prižadą netrukdyti. C. 
I. 0. ir A. D. F. vyriausi 
•vadai savo naujų metų pa
reiškimuose pažadėjo 
trukdyti šalies ginklavimo 
dar..? ,
darbininkai galėtų padėti 
visa 
mu: 
šių

■ >

UŽDRAUDŽIA PARDUOTI NAUJUS 
AUTOMOBILIUS

Amerikos ir Filipiniečių 
jiegos padėtos atlaikyti Ja
ponų užpuolimą buvo per- 
mažos ir štai Sausio 2 die
ną Japonų kariuonemės da- 
siveržė iki neapginkluoto, 
atviro Filipinų didmiesčio, 
sostinės Manila, ir jį užėmė.

Filipinų salų gynėjai tikė
josi iki paskutinės valandos 
kad jiems gali dar pavykti 
atlaikyti Japonų puolimas.

Išskyrus miesto, kitkas 
dar tuo tarpu Amerikonų 
rankose, kaip uostas ir sa
los tvirtovės.

Japonai savo tikslo sie
kia neatsižvelgdami į nuo
stolius.

Malajų saloje Britai lai
kosi prieš Japonus užpuoli
kus. '

AZIJOS vandenuose nuo
lat skandinami Japonų ka
ro ir kitoki laivai. Skaito
ma kad kasdien nueina į ju
rų dugną nors po vieną Ja
ponų laivą. Pasekmingai 
prieš Japonus veikia Ho- 
landų submariha1'.

Gruodžio 29, Amerikos 
submarinai nuskandino 
Japonų laivus. ■ ■

Washington, Sausio 2. — 
Valdžia vakar išleido įsa
kymą kuris draudžia par
davinėti naujus automobi
lius ir trokus paprastiems 
žmonių reikalams, iki bus 
nustatyta kam galima bus 
parduoti, sulyg reikalo.

Tuo pat skelbiama kad 
visai trumpu laiku bus 
stabdyta automobilių 
myba.

S. V. SMARKIAU 
GINKLUOSISi

Londonas. — Tuo pat lai
ku kai pas Rooseveltą vie
šėjo Britų*. premjeras Win
ston Churchill, Rusijon bu
vo nuskridęs Britų užsienių 
reikalų ministeris Anthony 
Eden. Jis tarėsi su Stali
nu per dvejetų savaičių ir 
sutarė bendrai vesti karą, 
reikalingą, “visiškam sunai
kinimui Hitleriškos Vokie
tijos”.

Tarybų laiku tarp Wa
shington© ir Maskvos buvo 
palaikoma susinešimas.

Su v. Valstijos, Britanija 
ir Rusija tomis dviem kon
ferencijomis kiek žinoma 
susitarė bendros kariavimo 
taktikos ir tikslaus naudo
jimo karo ginklų ir reik
menų.

IS LIETUVOS

wį

LIETUVOS apskritims pa
skirti apskričių agronomai. Ag
ronomų pavardės tokios: Aly
taus — P rocky s; Biržų — Šu
kys ; Kauno — Sadunas; Kė
dainių — P. Valatka; Utenos
— Bričkus; Marijampolės — 
Aglinskas; Mažeikių — V. Dai
lidė; Panevėžio — Indreika; 
Raseinių — Andrašiunas; Ro
kiškio — Neniškis; Seinų — 
Jakunas; šakių — Laukaitis; 
Šiaulių — Mykolaitis; Švenčio
nių — Malčiunas; Tauragės — 
Ruksevičius; Trakų — Norkū
nas; Ukmergės — Skorubskis; 
Zarasų — Mikelevičius; Vil
niaus — M. Graužlys; Vilka
viškio — Gilvydis; Kretingos
— Butkys; Suvalkų — Taut
vydas. Taigi kitaip negu buvo 
kas nors skirstoma bolševikams 
valdant: tJda visos pavardės 
buvo žydiškos. Suvalkų aps
kritis buvo priskirta prie Vo
kietijos, Lenkijai žlugus, betgi 
ir ten paskirtas Lietuvis agro
nomas.

Washington, Gr. 30.
Prez. Roosevelt šiądien pa
skelbė kad 1942 metais pu
sę visų šalies ineigų s?irs 
šalies ginklavimo reikal.ms 
praviršinimui priešų gnk- 
lavimesi, tikslu laimėti .ka
rą. Tam tikslui prezibn- 
tas numato 50 bilijonų uo
la rių sumą. -J

Šis ginklavimo priįra- 
mas bus pradėtas vyktyti 
nuo šių naujų metų Liepos 
1 d. iki Liepos 1, 1943 mitų.

Amerika taps tikru) j u 
ginklų arsenalu demolį-a- 
tinėms šalims gelbėti ir pa
čiai kariauti prieš agrso- 
rius.

Nuo Liepos 1, 1941 jki 
1942 m. Liepos 1 d. ši šįlis 
bus išleidus ginklavimosi ir 
pasiruošimo reikalams ar
ti 20 bilijonų dolarių. į

1941 metų bėgyje fedha- 
lis iždas turėjo apie 19 bl- 
likonų dolarių išlaidų J ku
rių apie 12 bilijonų prikis
ta ginklavimuisi.

. ________—

BOLŠEVIKAI VADI- 
NA AMERIKONUS

‘ BAILIAIS; b.iUI

- Ko-

Hitleris skelbia kad žie
mos puolimus Vokiečiai at- 
lakysią ir kad 1942 metais 
Sovietų jiegos bus visiškai 
sutriuškintos.

Iš Prancūzijos praneša 
kad ten Vokiečių karo vir
si ninkaj sušaudė- apie 100 
savo kareivių už nepaklus
numą. 25Q kitų nazių ka
reivių okupuotoje Prancu-^ 
zijoje patys nusižudę..

Norvegijoje naziai su
šaudė 11 Norvegų, kaltin
dami juos špiegavime Bri
tų naudai. . >

Suv. Valstijų cenzo biu
ras apskaičiuoja kad vyrų 
tarp 20 ir 44 metų amžiaus, 
kurie gali būti imami ka
riuomenėn, yra apie 26 mi
lijonai. Iš to skaičiaus S. 
Valstijos labai lengvai ga
lės sudaryti armiją numa
tyto 8,000,000 vyrų didu
mo.
' Vyaų tarp 18 ir 64 metų 
amžiaus esama virš 42 mi
lijonų.

LIETUVOS ūkininkams pa 
skelbta per Kauno radio Vokie
čių komisaro įsakymas grei
čiau pristatyti priklausančius11 
iš jų, pagal pristatymo prievo
lę, grudus, bulves ir pašarą. 
Iš atsišaukimo teksto galima 
■suprasti kad Lietuvos ūkinin
kai jau yra gavę iš Vokiečių 
įstaigų parėdymus .kiek cent
nerių javų, bulvių ir pašaro jie 
privalo pristatyti iki tam tikro 
laiko. Tiems kurie pristatys 
pirma laiko bus duodama dova
nos — 1 kilogramas druskos 
už kiekvienus 10 klg. pristaty
tų produktų.

Sausio 1 d-, iš Maskvos: 
praneša kad raudonoji, ar
mija atsiėmė iš Vokiečių 
svarbų miestą Kaluga, kur 
sumušė 16 Vokiečių divizi
jų. Kaluga randasi 110 
mylių Į pietus nuo Maskvos 
ant svarbaus geležinkelio.

Pietinėje Rusijoje, prane
ša atsiėmę iš Vokiečių mie
stą Kerė ir kitus punktus 
Krimo nusiausalyje. Tuomi 
palengvino padėtį nazių ap
gulta Sevastopolio karo lai
vyno bazei.

Hitleris labai susirūpino 
bolševikų pasisekimais, jis 
išskrido į Maskvos frontą 
apžiūrėti ir jei galės stip
rinti nazių atsparumą rau
donųjų jiegoms.

Kuibyšev, Rusija 
munistų partijos (|ganas 
Pravda pasipiktinanųai kri
tikuoja Suv. Valstiji karo 
vadovybės apšaukirlą Ja
ponų užpulto Manih mies
to atviru, neapgirkluotu, 
tą pasielgimą pavadiio bai
lių darbu.

Esą, galėjo ginti kaip jie 
gina Leningradą ir Mask
vą, ir laikytis prieš bom
bardavimą iš oro kap lai
kosi Londonas.

Taip tai bolševiką atsi
liepia apie savo takinin- 
kus, kurie pasiryžę jiems 
gelbėti.

ne-

dvigubai, kad galima

ir Vokietijos

.va

k atšaukė 
ų iš Berli-

su- 
ga-

m streikavimais, kad

The U. S. S. Arizona on fire and sinking in Pearl Harbor after 
sneak raid by Japanese bombers. The 25-year-old battleship was de
stroyed by the explosion of the first of its boilers and then its forward 
magazine, due to a bomb which was said to have literally passed down ' 
the smokestack.

S. V. karo laivas Arizona parodoma skęstantis Pearl Harbor po pa- 
salingo Japonų botnberiu užpuolimo. Tas 25 metų senumo karo laivas ta
po sunaikintas sprogimu pirmutinių jo katilų ir priešakinio magazino, nes 
sako bomba įkrito i laiva tiesiog per jo kaminą.

9 
?eiita

Anglijoje, prie Lancashi
re, traukinių susimušime 
užmušta 16 asmenų.

s pastangas pasiruoši- 
sutriuškinti priešus 

metų bėgiu.

I

VĖL TARIASI
Britų premjeras Church

ill sugryžo iš Kanados į 
Washingtona ir su Prez. 
Rooseveltu vėl tęsia plana
vimus subendrinimo karo 
veiksmų prieš ąšies jiegas.

Eina gandai buk Stalinas 
sutinkąs atvykti į Washin
gtona taryboms su Roose
veltu.

BRITAI VIS LAIMI 
LYBIJOJE

Orlaivių gamyba 1941 m. 
bėgyje pasiekė aukšto laip
sni, nes pagaminta už virš 
$1,500,000,000 vertės kariš
kų lėktuvų, inžinų ir prope
lerių. Betgi šį rekordą nu
matyta 1942 metis pervirš- 
šyti dvigubai, kad galima 
butįi ąšies jiegas nugalėti.

užmušta. Burlington, 
- Valdžios įrengtojela.

sprogstamų • medegų dirb-I 
tuvėje netoli čia, įvyko di
delis sprogimas, užmušta 
9 darbininkai ir 20 kitu su- K.

Baigėsi plačiai siekęs pa- 
sažierinių autobusų šoferių 
streikas, kuris buvo ap
ėmęs arti porą tūkstančių 
darbininkų. Streikavo Cen
tra Greyhound Lines še
fei ai. Streiką baigė susi- 
taŲami tarybų keliu išriš
ti nesusipratimą.

APIE 5 MILIJONAI as- 
menų jau susirašė į civili
nės apsaugos būrius, nuo 
to kai Japonai užpuolė S. 
Valstijų salas ir paskelbė 
karą. Civilinė namų sar
gyba turės turėti plienines 
kepures, ženklus ir tam ti- 

' knis ginklus.

Azijos salose, kur ;s da
bar Japonai puola i arėda
mi užimti, gyventoji ns jų 
lėktuvai mėto lapėms ku
riuose žada Japoniją; visą 
draugingumą. Britų .r Ho- 
landų karo vyresnyiė gy
ventojams išleido įakymą 
neiti tų lapelių rinki, nes 
kas bus pamatytas inantis 
lapelį bus kulkosaidžiu 
nušautas.

Suv. Valstijos pairyžu- 
sios didinti savo karuome- 
nę taip kad kas mėnesį bu
tų paimama po 200,(00 vy
rų. i

Neužilgo bus paskelbta 
registracijos diena vyrams 
nuo 18 iki 64 iri. amžiaus.

Karo laivynui j bus suda
ryta 500,000 vyių jiega.

Marinų skaičius pasieks 
104,000. Kita ręguliarė ka
riuomenė sudarys milijonus 
vyrų.

Britų tankai ir orlaiviai 
pliekia paskutinius likučius 
Vokiečių ir Italų armijos 
Lybi joje, šiaurinėje Afri
koje. Nežiūrint ąšies jie- 
gų didelių pastangų atsi
mušti, ąšies kariuomenės 
keleto j e vietų sumuštos.

Britai 1941 metais išnai
kino virš 650,000 Italų ir 
Vokiečių kareivių Arfikos 
mūšiuose.

Britai skelbia kad karas 
su Vokiečiais jurose pasi
keitė nuo susirūpinimo į 
pasitikėjimą, nes submari- 
nų veikimas žymiai apma
žėjo ir Britų laivų nuskan
dinama žymiai mažiau.

ŽUVIMAI PER KALĖ
DAS PASIEKĖ 431
Paskiausios žinios rodo 

kad per Kalėdų šventę vi
soje šalyje nelaimėse žuvo 
481 asmuo, kurių 384 žuvo 
automobilių nelaimėse, kiti 
nuo šiaip netikėtų priežas
čių.

Iš LONDONO eina gan
dai kad Vokiečių armijos 
aukšti vadai gali pašalinti 
Hitlerį ir jo vieton pasi
skirti kokį militarišką dik
tatorių. Sako, Vokietijoje 
kas tokio verda ir gali ne
trukus išeiti i viršų.*- c

čekijoje, nazių valdomo
se Čekų dirbtuvėse darbai 
sumenkėjo apie 40 nuoš. 
kelių pastarų mėnesių bė
giu. Čekai, nors atvirai ne-

LIETUVOJE •sudaryta nau
ja apygarda, kurios priešakin 
pastatytas Vokiečių komisaras. 
Jos centras yra Panevėžys. Į 
ją ineina Panevėžio ir apielin- 
kės apskritys. Iki šiol visos 
tos apskritys inėjo į Šiaulių 
apygardą, bet praktika parodė 
kad ši apygarda vienam Vokie
čių komisarui yra perdidelė ap
žiūrėti. Lietuvoje dabar suda
ryta šešios apygardos: Vil
niaus miesto, Vilniaus krašto, 
Kauno miesto, Kauno krašto, 
Šiaulių krašto ir Panevėžio 
krašto.

A

LAKŪNAS Lindbergh, su™ Prieš Vokiečius 
kuris pataikaudamas Vo-j^e^ iodo savo pasipriesim- 
kiečiams dirbo už Amerikos įapletmdami kai o reik- 
nesikišimą į karą, ir net re- i meml 11 siaiP daibus.  

*' 1 1 1 -zignavo iš lakūnų korpuso 
rezervo, dabar vėl pasisiū
lė valdžiai su savo patarna
vimu. Valdžia svarsto jo 
tinkamumą. Jis skelbė kad 
Amerikos niekas neužpuls.

bet rodo savo pasipriešini-

ARGENTAIN 
savo ambasadorių ___
no, išaiškinimui hekurių da
lykų. Nesusipratimęįi tarp 
Argentinos 
įsitempė.

SUSITARUSIOS su Bri
tanija, Suv. Valstijos pa
ims karo bėgiui Afrikos te
ritoriją Eritrea, kurią Bri
tai atėmė iš Italijos, ir ten 
įrengs karo reikmenų sto
vyklas ir dirbtuves pasek- 
mingesniam kariavimui su 
ąšies jiegomis. Adolf Hitler shown with Gen. Al

fred Jodi, as they pored over some 
maps in Berlin, shortly before Hit
ler’s announcement of removal of 
Field Marshal Walther von Brauch- 
itsch. Jodi is an artillery expert on 
Hitler’s supreme command.

KELMĖJE sugriauta 90% 
visų namų. Miesto centras yra 
visiškai sugriautas. Taip pat 
nukentėjo visos prekybos įs
taigos. Todėl gyventojų aprū
pinimas maistu buvęs ypatin
gai sunkus. Prekybininkams 
nieko kito nelikę kaip atidary- 

■ ti krautuves užsilikusiuose na- 
1 mų rūsiuose. Kooperatyvui pa- 
I vykę savo namą šiaip-taip ap
lopyti. Iš sugriautų namų bu
vę galima daugiau ar mažiau 
pataisyti tik du. šiaip žmonės 
gyvenę daugiausia rūsiuose. 
Bet užėjus žiemai jų padėtis 
pasidarė nepakenčiama. Išti
sos šeimos gyvenančios viena
me kambaryje. Statomi trys 
dideli barakai, kuriuose galės 
sutilpti 30 šeimų.

• S. V. ARMIJA kasdien su
valgo po suvirs 800,000 svarų 
duonos.

Prancūzijoje, netoli Ha- 
zenbrouck, geležinkelio, ne
laimėj užmušta 50 žmonių.



’ll

.1

į DAYTON, OHIO I

Netikėjom tave čia rasti,-

šn 
tu

ti 
ai 
n

eit, a 
nueit 
sako

Conn.
Marė, 67 m., 

15, Grand Ra-

atsil 
arti 
savi

KUO 3 
rai, n 
imt j 
vienai

Dir 
kor 
roi‘ 
nir

pennsylvanijoje
PITTSBURGH

STIKLO INDUSTRI
JA PITTSBURGHE

i

r

Pennsylvanijos stiklo indus
trija, su metine produkcija virš 
$100,000,000 vertės, užima pir
mą vietą Amerikos stiklo in
dustrijoje.

ši žymi industrija randasi 
Pittsburgho srityje ir aplinki
nėse apskrityse, ir yra viena 
iš seniausių Pennsylvanijos in
dustrijų,' užlaikanti apie 25,000 
darbininkų.

Joje išdirbama kas met ne
suskaitoma daugybė bonkų ir 
indų, plokščio stiklo ir visokių 
stiklinių produktų. Apie 6,000 

<darbininkų dirba tik prie bon
kų darymo, kita grupė iš apie 
6,000 dąrbininkų gamina viso
kias stiklines smulkmenas.

Trečia paeiliui svarbumu ga
myba yra tai plokščio .stiklo 
langams ii' kitiems reikalams.

Po Pittsburgho srities, stik
lo dirbtuvės dar randasi Phila- 
delphijos srityje, Wellsboro ir 
Emporium srityse.,. ,

Dideli sluogsniai stiklui tin
kamos smilties rasta prie Pitts- 
btirgho 1797 metais ir nuo ta- 
da čia prądėta stiklo gamyba, 
kuri nuolat didėjo.

PENNSYLVANIJOS 
’"'ALIEJAU^ TO-

PUSTEI J a .
I A f 11 ' c -^-r— l p x
Aliejų ir. gasęlipo industriją 

Peronsylvarrbje yra tokia dide-' 
lė kad gi-lėių pradėti ir išlai
kyti’ ‘didelio ' saiko ‘ blitzkriegą 
neribotą laiką'?1 !l!l' -1- 1

Pastatais apskaičiavimais pa
aiškėjo* jog Pennsylvania kas- 

'distiliuoja suvirš' $250^- 
000,060 vertės gssolino, degi
namų aliejų, tepamų aliejų, ir 
žibinamų, aliejų, prie to ikito-

.’kių petrolejaus produktų,.
. Valstijoje -veikia 33, didelės 

aliejų ir gasolino valyklos, ku
rios pasiruošusios .visokiam ne
tikėtinumui.

šioje industrijoje dirba apie 
12,000 darbininkų ir išmokama 
metuose suvirš 20 milijonų do- 
larių algomis. • >

AMERIKOS SLAVAI
ŠAUKIA SEIMĄ

Ameri-

Anksti 1942 metais visos 
Amerikos Slavai šaukia savo 
seimą Pittsburghe, aptarimui 
savo tautų likimo' ir pareiški
mui savo solidarumo.
koje randasi apie 15 milijonų 
Slavų. Konvencijon •manoma 
suvažiuos pora tūkstančių de
legatų. Dalyvaus: Lenkai, če
kai, Slovakai, Kroatai, Šlove-1nai, Serbai, Karpato-Rusai, Ru
sai ir Mą'kedonieeiai.

SCRANTON, PA
M-i_____ ■ '

SLA. 276 KUOPOS NOMINA
CIJŲ PASEKMĖS 

<1 ‘f 1

SLA. 276 kuopos susirinki
me nominuojant SLĄ. centro 
viršininkus, balsų gavo segan
čiai:

V. F. Laukaitis
V. A. Kersevičius
M. J. Vinikas
K. Jurgelionis

\ J. J. Bačiunas
J. Brazauskas
St. Mockus
Dr. S. Biežis

WYOMING KLONIS

SMULKIOS ŽINIOS
Du Lietuviai tapo karo au

komis Hawaii salose, Japonų 
užpuolimo metu: Walter Jaku
bonis, 23 metų amžiaus, Wil
kes-Barre, Pa., ir Edward F. 
šlapikas, 26 
Pa. Praneša 
jokios žinios.

Kadangi" iš

metų, Wanamie, 
kad jie dingę be

Wyoming Klonio 
yra šimtai Lietuvių Filipinų 
salyne, tarnaujančių laivyne ir 
kariuomenėje — taigi turėsim 
daug karo dievaičio aukų.

Kasyklos čia dirba dvi-tris 
dienas savaitėje, mat kieta an
glis nereikalinga plieno dar
bams.

Wyoming ‘Klonis skursta, nes 
čia nėra kariškų valdžios darbų 
užsakymų. Apie penki tūks
tančiai darbininkų išvažiavo į 
New Jersey valstiją darbo j ie
škoti ir ten gavo, dirbti.

Kūčių dieną mes turėjome 
čia gamtos prajovus: lietus su 
perkūnija buvo taip smarkus 
kad į 
tvino, 
colių, 
degė 
gesiai 
trejetą dienų, Kalėdos išrodė 
kaip Velykos.

Smagu yra kad Dirva1 vis 
randa nauju skaitytojų čia.

Dirva turėtų rastis visuose 
Lietuvių • namuose.

•Jonas J. Nienius.
. i > i ■ 1

dvi valandas viskas pa-
Lietaus gavome porą

Wilkes-Barre žaibas už
gyvenamą namą, 
gaisrą likvidavo, ^ijo

ugnia-

KOVOJA PRIEŠ: IGEMĖLE- 
RYSTĘ. Arklių lenktynių sin
dikatas panoro įrengti arklių 
lenktynėms aikštę : (horse race 
track) pašonėje Dayton mies
to. Bet žymus .piliečiai ir, or
ganizacijos sudarė ,• opoziciją, 
užvedė griežtą kovą prie tai, 
kad arklių lenktynės čia nebū
tų įleista, kaipo bjauriausias 
gemblerystės išmislas. Yra vil
tis kad opozicija laimės prieš 
gemblerių sindikatą.

’ NUO VALGIO MIRTIS. Gr. 
19 d. vieno je\valgy kloję darbi
ninkai valgė pįe£us, pavalgę 
tuoj pradėjo sirgti, kitą dieną 
du mirė, o trečias irgi turbut 
mirs, kiti sveiksta. Daktarai 
mano kad vienas kuris maistas 
turėjęs nuodų.

LIGONĖ JAU NAMIE. 7' 
buvo rašyta Dirvoje kad Ane
lė Melašienė buvo labai sunkiai 
sužeista papuolus po automobi
liu ir pateko ligoninėn, dabar 
galiu pranešti kad ji jau ran
dasi savo rezidencijoje po ad
resu 534 Troy st. Patartina 
draugams ligonę aplankyti, o 
ypač tai prašomi padaryti S. 
L. A. 105 kp. nariai ir narės.

J. A. Urbonas.

* MIRIMAI SPRAGILAS
Žymus Detroite Lietu

vis Atletas

Vince Banonis

NEWARKE SUAU
KOTĄ $612

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

nuq 
tyt

Argentinoje Mirė 80 M. 
Amžiaus Lietuvis

80
Ar- 
De-

užpildė 
sudėjo

atvyko

menkos kolegijose moks-
Sunus Martynas mo-

Pasižymėjęs Lietuvis sporti
ninkas, Vince Banonis/ Uni
versity of Detroit studentas, 
Banionių sūnūs. Jis buvo šių 
metų footbolo kapitonas ir iš
rinktas Ali American football 
komandos nariu 1941 metams. 
Jis yra didelis vyras, gražiai 
subudavotas, populiarus uni
versiteto sportininkų eilėse.

MOKĖJO EONUS. Chrys- 
les Motor Corp, ir Briggs Mfg. 
Co. darbininkai gavo bonus po 
$45, prieš šias Kalėdas, kurie 
buvo išdirbę jų dirbtuvėse me
tus' laiko ar daugiau.

General Motors ' Corp, mokė
jo bonus praeitą vasarą — 
kiekvienas tos kompanijos dar
bininkas gavo už 40 valandų 
'užmokėti sau prigulinti mokes
tį greta reguliarės algos.

ATLEIS DAUG DARBININ
KŲ. Manoma kad neteks dar
bo apie 130,000 darbininkų au
tomobilių dirbtuvėse, iš prie
žasties sumažinimo pasažieri- 
nių automobilių gamybos. Su
mažėjimai prasidės su naujais 
metais.

Valstijos bedarbių mokėjimo 
fondas mano pakelti mokėjimą 
už nedirbamą laiką ir pailgint 
mpkėjimo periodą. Dabartiniu 
laiku buvo mokama $16 savai
tėje per 16 savaičių. Dabar 
mano padaryt po $20 ar $26 
į savaitę ir mokėti per 20 sa
vaičių.

DETROITE ^iuo laiku išdė
ta policijos skelbimai kad au
tomobilistai pagauti

Viešnios ir Svečiai
Kalėdinių švenčių proga Det

roitą aplankė, tarp paprastų 
svečij, ir nepaprasti: būtent, 
pas kr. Jonikaitį atsilankė poni 
Hypatija Yčienė-šliupaitė iš 
New Yorko, paskui ją suskri
do pas. Dr. Jonikaitį ir jos šu

tei trys dukterys, pasima- 
su savo motina.

Yų šeima, nepakęsdama bol- 
ševitų jungo Lietuvoje, pabė
go Į Braziliją, kur Martynas 
Yčai mirė ii' tapo palaidotas 
Rio th Janeiro kapinėse, o naš
lė Yčenė su vaikais vargais- 
negalas atvyko i Suv. Valsti
jas. ’oni Yčienė prieglaudą 
rado )as savo seserį, Dr. Al
doną Sliupaitę, Brooklyne, o 
jos ifrikterims ir sunui laimė 
lemi) gauti stipendijas. įvairio
se
lui isti. 
kosiMinnesota Universite, duk
terys Hypatija — Michigan 
Univrsitete, Ann Arbor, Mich., 
Eveljha — Ohio State Univer
sitetu Columbus, Ohio, ir Vio
letta Iowa valstijoje.

Kaangi visai tai šeimai į 
New Yorką suvažiuoti toli, to
dėl #ni Yčienė atvyko į Det
roitą ir čia susitiko visa jos iš
sklaidyta šeima.

Jaihuoliai Yčai matyti turi 
dideli] gabumui moksle, gal to
dėl ii stipendijas gavo. Taip
gi neįprastas dalykas kad vi
si jie Kaune gimę ir augę, bet 
Angliiką kalbą moka kaip tikri 
Amerkonai. Nežiūrint sun
kaus likimo visi dirba ir kni
sasi Amerikos mokslo židiniuo
se ir rengiasi "Lietuvos nepri-1 pirmininkas Vincas Ambroze- 
klausd'avb^s atkovojimui.

Sužinojęs apie tokius svečius 
Dirvos Reporteris užėjo pas 
Dr. Jonikaitį pasimatyti ir pa
žiūrėti khip ' atrodo pabėgėliai 
iš Lietuvos, ' kurių gyvenimas 
atrodytų lyg be vilties: bet ne 
taip račgų.. £oni Yčienė kiek 
susinipinus.' ' Gi jaunieji stm 
dentąi pil/ii 
kaip saus 
eięiai, • ’ 
dvasia, ‘ 
kit pas

Tarp j 
gelis,, Ka
žinąs, stidentas Ann Arbor.

Naujus metus praleisti visi 
šie svečia pakviesti P. J. žiu- 
rio i Cle'elandą, kuris atsilan
kęs juos išsivežė. Pavėžėti pa
gelbėjo i) musų vietinis Dr. J. 
J. Sims iavo automobiliu.

IŠKILMINGAS PRIĖMIMAS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 
Newark, N. J., New Yorko 

kaimyniškas miestas, Gruodžio 
21 d. iškilmingai priėmė Lietu
vos Prezidentą Antaną Smeto
ną, ir kaip kitose kolonijose ir 
čia pasižymėjo aukų gausumu.

Newarko ir apielinkės Lietu
viai susirinkę Prez. Smetonos 
išklausyti, kimštinai 
salę, ir aukas renkant 
net $612.00.

Prezidentas Smetona
iš New Yorko, to miesto poli
cijos lydimas per Holland Tu
nelį. New Jersey valstijoje, 
^įsitikimo komitetas su polici
jos eskortu 9:30 vai. ryto.

Nuo tunelio Prezidentas A. 
Smetona ir palydovai, apkaišy
tuose Amerįkos ir Lietuvos vė
liavomis automobiliuose, nuvež
ti j New Jersey Lietuvių ka
tedrą, Į Elizabethport Lietuvių 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią.

Parapijos klebonas Kun. J. 
Simonaitis labai iškilmingai p. 
Prezidentą priėmė. Bažnyčio
je, klebono ir komp. Žilevičiaus 
rupesniu choras pagiedojo Lie
tuvių tautiškų giesmių ir Lie
tuvos Himną. Po bažnytinių 
apeigų Prezidentas pakviestas 
i kleboniją papietauti.

Po pietų, 4 vai., Lietuvių sa
lėje, Newarke, buvo prakalbos.

Programą pradėjo veikėjas 
ir bendro rengimo komitete

vičius. Vesti programą perda
vė A. S. Trečiokui. Sekė visa 
eilė kalbų, tarp jų miesto ma- 
yoras Murphy, D. Klinga, J. 
Tubelienė ir A. Mikalauskas. 
Aukų rinkimu vadovavo ■ Jonas 
Valaitis. ' V.

ČEKANAUSKAS Antanas, 
m., mirė Buenos Aires, 
gentinoj. — Zarasų ap., 
gučių k.

GIEBAITĖ Julė, 36 m., nužu
dyta plėšikų Spalių 27, Bue
nos Aires, Argentinoje. — 
Marijampolės ap., Liudvina
vo p., želsvos k.

STASIUKAITIS Stasys, mirė 
Skalių 20, Berisso, Argenti
noj.

KERDOKAS Jonas, mirė Rug
sėjo 28, Carhue, Argentinoj. 
— Trakų ap., Aukštadvario 
v., Butkiškių k.

STANKIENĖ Veronika, 39 m., 
mirė Rugp. 1, Montevideo, 
Urugvajuje.

HANNAN Jeanette (Brazaus
kaitė), 38 m., mirė Gruodžio 
9, Clevelande.

ŠARKIENĖ Marė, 44 m., mirė 
Gruodžio 12 d., Clevelande.

ZALECKIENĖ Juzė (Stankiu- 
tė) 23 m., mirė Lapk. 30 d., 
Chicagoje, kur buvo ir gimus.

KAMARAUSKAS Jonas, pus
amžis, .mirė Lapk. 23, Chi- 
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Velikių p., Kuodžių k.

LAUGMINAITĖ Elena, 28 m., 
mirė Lap. 1, Pittsburgh, Pa. 

NORSEVIČIENĖ Pranė, 77 m. 
mirė Lapk. 23, Hudson, Pa.

5KRIPELIS Petras, mirė Lap.
19, Warrior Run, Pa.

DARGIENĖ Ona, 35 m., 
Lapkr. 22, Pittsburgh,

DAUKŠYS Petras, mirė Lapkr.
20, Lynwood, Pa.

GRINČIUS Kazys, 60 m., mirė 
Gruodžio Į, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Kražių par. Ame
rikoje išgyveno 38 m.

STONIENĖ Virginia, 17 metų, 
užmušta automobilio nelaimė
je, Gruodžio 1, Rockford, Ill.

VOSYLIUS Juozas, 25 m., mirė 
Lapkr. mėn., Schuylkill Ha
ven, Pa. ' (

MILIAUSKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Lapk. mėn., Ma
hanoy City, Pa.

CHAJA Motiejus, 74 m., mirė 
užmuštas automobilio Lapkr. 
mėn., Hazleton, Pa.

VALUCKAS Jonas, 65 m., mirė 
Lapk. 30, So. Boston, Mass. 
— Punsko par. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

MARKUCKAS Leonas, pusam
žis, mirė Lapk. 30, Chicago
je. — Panevėžio ap., Kreke
navos p., Mazgių k. Ameri
koj išgyveno 28 metus.

MARIMAS Marė, 48 m., mirė 
Gruodžio 2, Brooklyn, N. Y.

Hartford,

(šimkai-
Gruod. 3,

— Raseinių aps,, 
Amerikoj išgyve-

SENKUS Jonas, seno amžiaus, 
mirė Lapkričio m., Baltimo
re, Md.

UŽUMECKAS Antanas, mirė 
Lapk. 28, Philadelphia, Pa.

DR. MIKOLAINIS, M., 30 me
tų, mirė Lapk. 30, 
Conn.

GEDVILIENĖ Stasė 
tė), pusamžė, mirė 
Chicago j. 
Kražių p.
no 32 metus.

JUKNEVIČIUS Jokūbas, 27 m.
Mirė Lapk. 27, Wilkes-Bar
re, Pa. 1

PALANIENĖ Marė, mirė Lap. 
>26. Swoyersville, ’ Pa. .

JAKALEVIČIUS Povilas, mirė 
Lapk. 25, Pittston, Pa.. »

MONSTAVIČIUS Klemensas, 
mirė Spalių 25, Athol, Mass.

ŽALNERIUNAS Vincas,’ mirė 
Lapk. 13, Tamaqua, Pa. '

STAUGAITIS Agota, pusamžė, 
mirė Gruodžio 4, Chicagoje. 
— Marijampolės m. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

URBONAS Vincas, mirė Lapk. 
28, Detroit, Mich.

ČAPAS Juozas, 
rė Gruod. 4, 
Panevėžio ap., 
Kibidžių k.

GAURA Mykolas, mirė Gruod. 
mėn., Mahanoy City, Pa.

ŠIUOBRINSKAS Raymondas, 
41 m., mirė Lapkričio mėn., 
Waterbury,- Conn.

AUSUKAITIS Dominikas, se
no amžiaus, mirė Lapkr. 26, 
New Haven, 

RUČINSKIENĖ 
mirė Lapkr.
pids, Michą

PARŠONIENĖ' Grasilda, 57 m. 
mirė Lapkr. 28, Brooklyn,

pusamžis, mi-
Chicagoje. —
Smilkių par.,

Kai j girti bus nubausti
važiuojant
90 dienų

kalėjimo.
Amerikai stojus Į J 

tas vėl paskelbė kad laiškai ne- 
į Vokietiją, Italiją ir 
Šiuo laiku paštas už- 

į Lietuvą. V. M.

karą, paš-

mirė 
Pa.

vaikščios
Japoniją, 
sidaro ir

e VIEŠKELIŲ sužymėjimams 
kasmet Amerikoje sunaudoja
ma po 5 milijonus galionų ma- 
liayi.

gražiausių vilčių 
1 taip ių Lietuvos at- 
bi dainuoja pakelta 
leiskit 
Įivus”.

buvo 
į tonas

i tėvynę, leis-

ir kitas pabė- 
Vytautas Kui-

MIRĖ M. STANKUS. Gruo
džio 26 iumirė Mykolas Stan
kus, seris vietos biznierius. 
Palaidot^, Gruodžio 29 d. Ve
lionis gaėjo turėti apie 55 me
tus amžaus.

Dirvos Reporteris.TRUMPOS
(Iš nusų laikraščių)

Smulkios Žinios

sei 
tie 
išg 
toi 
ne 
no 
pa 
čii

KAIP LEIDOM ŠVENTES i 
SU TETULE i 

Tas kalendorius pridaro1 
visokių šposu. Vieną die-'' 
ną, anot kalendoriaus, gali 
tik žuvį ir silkę valgyt, o 
kitą dieną net lašinius su ' 
sviestu. Jeigu kalendorių 
nebūtų, tikrai butų maiša- 
tienė: vieni tą dieną silku
tę čiulptų, d kiti lašinius 
spirgintų. Dabar taip su
tvarkyta kad niekas nega
li padaryt klaidos.

šy sykį ant kalendoriaus 
Kalėdos buvo padėtos ket
virtadieni, o antra diena 
Kalėdų kaip tik Lietuviško 
Klubo vakaimškos, tai ii’ 
mudu su gerb. Šonkauliu 
einam į Lietuvių salę, į va
karuškas, ir ką tik sutin
kam kožnas sako: “Links
mų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų”, ir taip su 
kiekvienu,

Nueinam Į kampą netoli 
baro atsisėst ir pasifundyt, 
nagi žiūrim, sėdi sau viena 
musų tetulė.

s

- Netikėjot? 0 kodėl? 
Ar aš neturiu pinig^nega- 
liu i klubą ufeimokėV! lm-1 
rėk vaga: gavau 1942 na-l 
rystės kortelę ir dar už 25 
centus barčekių, ir uliavo-1 
ju sau antrą Kalėdą dieną,

ABRAITIS Tamošius, 73 pietų 
amžiaus, mirė Gruodžio i, 
Brooklyn, N. Y. J

BRUČ1ENĖ Albina (MajeHu- 
tė), 25 m., mirė Lapkr. 28, 
Maspeth,, N. Y.

RYAN Elena (šulskaitė), pus
amžė, mirė Gruodžio 2, Chi
cago j. Gimus Cicero, III. - Ne del negalėjimo už- 

simokėt kalbu, bet nuosta
bu kad tetulė viena nebijai 
vakarais vaikščiot, — sa 
kau aš.
- Ugi kam čia seno lau 

žo retina; kas mane ims 
Ateinu čia sau kada tik m 
nu, vis savo lietuviško j p: 
stogėj. Nereikia svetimi 
karčiamoj pinigus palik 
- sako ji.
- Ištikto, tetule, jeij 

visi Klyvlando Lietuvi 
butų tokie geri patriol 
kaip tu, tada visiems Liet 
viškiems bizniams, ir bi 
kui ir parapijoms geri 
biznis eitų, — sakau aš.

— Matai, vaikeli, atei 
čia, su savais susikalbu, 
čia visi mane pažysta ir 
juos pažystu. Čia kaip 
da sueinu ir tokių ki 
nebuvau mačius net nu( 
kai ant Oregon avinė 
bažnyčią eidavau, — s 

' ji-
— Tau ištikro čia ir 

nai atėjus nereikia jai 
viaaa, su visais pažj 
mais. Gerai kad taip ii 
rai. Daug kitų Liet 
taip ir rūgsta svetimos 
taigose, arba pas svet 
biznierius eina, many 
kad jie geresnius dal 
užlaiko, — sakau aš.
- Čia kaip kada g 

ir pasišokt: ateina vii 
našlių ir senbernių, p; 
dina, net jaunos dienos 
simena, — sako ji.
- Na tai gerai, t 

neužmiršk ateit j D 
Naujų Metų pasitikimi 
lių, galėsi prisišokt kie 
norėsi, - sakau aš.

— Šiur, vaikeli, aš j 
tikietą gavau: nuėjau 
poną Redaktorių, už 
kėjau už Dirvą, davė 
nų kalendorių ir dar 
tą Į balių, - sako ji.

Buvęs Akronietis J. Noreika, 
kuris dabar, palei Medina, Ohio, 
farmeriauja, lankėsi Akrone, 
dalyvavo SLA. 354 kp. mitin
ge. Jis senai priguli į SLA., 
toje kuopoje, yra geras Lietu
vis patriotas ir Dirvos skaity
tojas.

Kalėdų .šventėse daug karei
vių parvažiavo Akronan atlan
kyti savo tėvus, brolius, sese
ris bei mylimas. Tarp jų yra 
parvažiavę ir keletas Lietuvių 
kareivių. Povilas Žintelis at
lankė savo tėvus ir jau vėl iš
važiavo tarnybon? Jisai yra la
bai patenkintas kad gali būti 
gynėju šios laisvos šalies. Sa
ko, už savuosius einu drąsiai 
mušti Hitlerį bei Japoną.

Taip pat x viešėjo kareiviai 
Vincas Darulis ir Stasys Janic- 
kas.

Iš Jamestown, Pa., lankėsi 
M. Dumbrauskienė pas savo 
dukterį Veroniką ir Alfonsą 
Žintelius. Ji atlankė biznie
rius J. Garijonus. Pirmiau ji 
gyveno Canton, O., ii' čia Ak
rone priguli prie SLA. 354 kp.

A. L. P. Klubas paminėjimui 
5 metų sukakties rengia pra- 
mogą-balių Sausio 17 d.

Buvusios Lietuvių šv. Petro 
parapijos vikaras Kun. B. Iva
nauskas švenčių proga lankėsi 
Detroite pas savo tėvus. Jis 
yra čia mylimas ne tik Lietu
vių bet ir kitataučių. Kun. B. 
Ivanauskas turi gražų balsą 
giedojime ir yra linksmaus bu
do.

Pradžioje Gruodžio, banditai 
įsilaužę Į Yeager krautuvę pa
sigrobė suvirš $4,000 
Dabar du iš keturių 
tapo policijos pagauti 
ryti arešto namuose, 
kia teismo.

Bernotavičių dukteriai ir jos 
vyrui prieš šventes atsilankęs 
garnys paliko dovanų sūnų.

' Kalnas

Duokit Mums Sutvarkyti
JŪSŲ MOTORĄ

Valom ir sudedam Spark Plugs 
Peržiurim ir sutvarkoni veikian
čias dalis.

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Battery Terminals 
Patikrinam Oro Filterį 

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage 

6610 Pennsylvania Ave. 
ENd. 7715.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ 1942 METŲ
Linkiu' visiems

DAYTONO LIETUVIAMS IR LIETUVĖMS

JUST!N SAKALAS
KANT BE BEAT DRY CLEANING CO.BROOKLYN, N. Y. — Dai

lininko Vinco Vitkaus duktė 
Eleonora Rūta Vitkiutė, baigus 
aukštus mokslus, šiais metais 
mokytojidja Fordham Univer-

25
25
25

22
25
24

® ANGLIJOJE, laikraštinin- 
kystė yra 12-ta išeilės žymes- 

I nių tos šalies industrijų. Joje 
dilba 85,000 darbininkų.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

- u'
A-:

. Ii-.

,s Į sitete^ (Jsto psichologiją, bio- 
I logiją iv botaniką.
i

• CHICAGO, Iii.
i i kas Jamimas, 
g metų,'su naujų 
| "ada pradėti eiti 
| buvo leidžiamas 
| kas dvi savaitės.

Chicagoje, Kūčių vakare, au- 
| tomobilių nelaimėje užmuštas 
| ūkininkas Antanas Skrinskis, 
I iš Stickney, Ill.

— Laikraštu- 
leistas keletą 
metų pradžia 
savaitiniu. Jis 

nereguliariai

119 VALLEY ST. FU. 9421 NORTH DAYTON, OHIOVISOKIA APDRAUDA
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

• P. P. MULIOLIS
i

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
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JĮEŠKAU draugą Joną čes-, 
na, gyveno Philadelphia, Pa., 
dabar nežinau kur. Paeina Uk
mergės ap.. Pagelažių k., Vep
rių v. Turiu svarbų reikalą.

Adomas Slavinskas 
70 Congress avė. Shelton, Ct.

Army heads are shown above as (hey studied and discussed war 
plans and maps in Washington. They are, L. to R.: Col. E. P. Sorenson, 
Material and Supply division; Lieut. Col. H. L. George, Air War Plans; 
Brig. Gen. C. Spaatz, Chief of Air, Staff; Maj. Gen. H. H. Arnold, 
Air Corps Chief; Maj. H. Hansell, Air War Plans; Brig. Gen. M. Scanlon, 
Chief pf Staff, Air Intelligence; and Lieut. Col. A. Vanaman, Secretary of 
Air Staff.

Amerikos armijos vadovybė parodoma studijuojanti is dis- 
kusuojanti karo planus ir žemėlapius Washingtone. Vaizde ma
tosi eilė didžiųjų karo vadu.

Važiuosit Į Floridą?
Pabandykit pagyventi saulė

toj Floridoj, pataisymui savo 
sveikatos.; Mes turime jums 
kambarių, pragyvenimas pigus. 
Kas Įdoinauja įsigyti farmą, 
orandžių sodą, suteiksiu 
macijas.

S. JONAITIS 
Star Fbute, . Bunnell,

infor-
(1)

Fla.

pabėgo, 
plėšikų 

ir užda- 
Jie lau-

s

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais uz- 
rašinėjimui gyvasties apdraudęs 'visuose 
dainose, visąi šeimai. Kreipkitės;

pavi-

KANSAS CITY LIFE INSURANCE
730 Guardian Big. Cleveland,

CO.
Ohio



MIRIMAI
ŠĖMAI AMERIKOS LIETUVIAI
lirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinamai

e Mirė 80 M. 
is Lietuvis

LAS Antanas, 80 
hienos Aires, Ar 
- Zarasų ap., De-

ulė, 36 m., mitu
lį Spalių 27, Bue- 

Argentįuoje. —
lės ap, Liudvina- 
vos k
flS Stasys, mirė 

Berisso, Argenti-

StNKUS Jonas, seno anaom 
mirė Lapkričio m., Billing 
re, Md.

UŽUMECKAS Antanas, m® 
Lapk. 28, Philadelphia, Pa

DR. MIKOLAINIS, M, 30
ty, mirė Lapk. 30, Hartford ' 
Conn.

GEDVILIENĖ Stasė (šimki- 
to), pusamžė, mirė Gruod. t, 
Chicagoj. — Raseinių aps, 
Kražių p. Amerikoj išgyrė 
no 32 metus. .f

JUKNEVIČIUS Jokūbas, 271 ■■ 
Mirė Lapk. 2J, Wilkes-B» L 
re, Pa.

PALANIENĖ Marė, mirė 1$ 
’26, Swoyersville, Pa. • , 

JAKALEVIčIUS Povilas, mirt
Lapk.- 25, Pittston, Pa.. I

MONSTAVIČIUS Klemensas, 
mirė Spaliy 25, Athol, Mast ’

ŽALNERIUNAS Vincas, miš 
Lapk. 13, Tamaqua, Pa. '

STAUGAITIS Agota, pusamži į 
mirė Gruodžio 4, Chicagoje. | 

- Marijampolės m. Amerį- . 
koje išgyveno 33 metus.'

URBONAS Vincas, mirė Lapk ’
28, Detroit, Mich. Ai J

CAPAS Juozas, pusamžis, mi- j 
rė Gruod. 4, Chicagoje. - Į 
Panevėžio ap., Smilkiu par, 
Kibidžiy k.

Jonas, mirė Rug- 
arhue, Argentinoj, 
ap., Aukštadvario 

dų k.
! Veronika, 39 m., 
p. 1, Montevideo, 
e.
leanette (Brazaus- 
m, mirė Gruodžio 

ide.
Marė, 44 m., mirė 
2 d., Cleveland^ 
Ė Juzė (Stankiu- 
mirė Lapk. 30 d., 

knr buvo ir gimus. 
KAS Jonas, pus- 
j Lapk. 23, Chi- 
Panevėžio apsk., 
Kuodžiu L

L8 GAURA Mykolas, mirė Grudi 
; “7™ p„a‘' mžn-> !Mj^y CitY- '

ŠIUOBR1NSKAS Raymadas, 
41 m., mirė Lapkričio mėn, 
Waterbury; Conn.

AUSUKA1TIS Domintas, se
no amžiaus, mirė Lapkr? 26, 
New Haven, Conn. '

KUČINSKIENb Mare, 671m, 
mirė Lapkr. 15, Grand - Ba-

GerK

SPRAGILAS

IĖ Pranė, 77 m. 
3. Hudson, Pa. 
tras, mirė Lap. 
Run, Pa.

la, 35 m., mirė 
*i(tsburgh, Pa. 
as, mirė Lapkr. 
,Pa.

60 m., mirė 
bicagoje. - Ra- 
aziu par. Ame- 
o 38 m.• 
jnii, 17 metų, 
lobilto nelaimė- 
, Roddord, IB. 
as, 25 m., mirė 
Schuylkill Ha-

’ms, seno am-

is, 74 m., mirė 
omobilio Lapkr. 
n, Pa.
mas, 65 m., mirė 
). Boston, Mass, 
h Amerikoje iš- 
iety.
Leonas, pusam- 
ik. 30, Chicago- 
>zio ap., Kreke
nų k. Ameri- 
28 metus.
3, 48 m., mirė 
rooklyn, N. Y. j

• PARŠOmt Grasilda, 57 m. 
mirė Lapkr. 28, Brooklyn, 
N. Y.

ABRAI7IS Tamošius, 73 pety 
amžiais, mirė Gruodžio 1, 
Brooklyn, N. Y.

BRUčffiNĖ Albina •’(MajeHu- 
tė), 25 m., mire Lapkr. '28, 
Maspeth, N. Y. < >' i

RYAN Elena (Žėkaitė), pus
amžė, mirė .Gruodžio 2, Chi- 
cagoj. Gimus Cicero, UI.

1> Duokit Mums Sutvarkyti

JŪSŲ MOTORĄ" 
Vatom ir sudedam Spark ?bgs 
Peržiurim ir sutvarkom veikiu- 

čias dalis.
Patikrinam ir nustatom degimo 

(ignition) sutaikymu 
Vatom Battery Terminals 

' Patikrinam Oro Filter)
Viskas tas ui 62.50

Pennsylvania Garage
6610 Pennsylvania Ave.

ENd. TO.

vSMŲ IR LAIMINGŲ 1942 .METŲ

Linkiu' visiems
)NO LIETUVIAMS IR LIETUVĖMS

/ -.'i

JUSTIN SAKALAS
E BEAT DRY CLEANING CO. .
.T. FU. 9421 NORTH HATTON, WO 
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)KIA APDRAUDA Į 
pasirengę suteikti visiems pilnas mus? P* B 

ganias ir praktiškus patarimus reikale yi- : 
mdos (Insurance) visai dykai Todėl pir- ; 
,t£ mus negu ugniagesius (fire-monos). -

P.LMULIOLIS
s vifiint Hslmi Liftu* M *** :

k Afimta Agento :
- i rUvriand HEnderson 672? - 

“J—

m darty pilnam laikui arba vakarį 
iųj gyvasties apdraudos visuose?3 
visai šeimai. Kreipkitės:

CITY LIFE INSURANCE CO. 

lardian Big. ClevM *

KAIP LEIDOM ŠVENTES 
SU TETULE

Tas kalendorius pridaro 
visokių šposų. Vieną die
ną, anot kalendoriaus, gali 
tik žuvį ir silkę valgyt, o 
kitą dieną net lašinius su 
sviestu. Jeigu kalendorių 
nebūtų, tikrai butų maiša- 
tienė: vieni tą dieną silku
tę čiulptų, d kiti lašinius 
spirgintų. Dabar taip su
tvarkyta kad niekas nega
li padaryt klaidos.

Šy sykį ant kalendoriaus 
Kalėdos buvo padėtos ket
virtadienį, o antra diena 
Kalėdų kaip tik Lietuviško 
Klubo vakaruškos, tai ir 
mudu su gerb. Šonkauliu 
einam į Lietuvių salę, į va
karuškas, ir ką tik sutin
kam kožnas sako: “Links
mų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų”, ir taip su 
kiekvienu.

Nueinam Į kampą netoli 
baro atsisėst ir pasifundyt, 
nagi žiūrim, sėdi sau viena 
musų tetulė.

— Sveika gyva, tetule. 
Netikėjom tave čia rasti,— 
sakau aš.

— Netikėjot? O kodėl? 
Ar aš neturiu pinigų,/ nega
liu į klubą užsimokėt? Žiū
rėk vaga: gavau 1942 na
rystės kortelę ir dar už 25 
centus barčekių, ir uliavo- 
ju sau antrą Kalėdų dieną,
— sako ji.

— Ne del negalėjimo už
simokėt kalbu, bet nuosta
bu kad tetulė viena nebijai 
vakarais vaikščiot, — sa
kau aš.

— Ugi kam čia seno lau
žo reikia: kas mane ims? 
Ateinu čia sau kada tik no
riu, vis savo Lietuviškoj pa
stogėj. Nereikia svetimoj 
karčiamoj pinigus palikt,
— sako ji.

— Ištikro, tetule, jeigu 
visi Klyvlando Lietuviai 
butų tokie geri patriotai 
kaip tu, tada visiems Lietu
viškiems bizniams, ir ban
kui ir parapijoms geriau 
biznis eitų, — sakau aš.

— Matai, vaikeli, ateinu 
čia, su savais susikalbu, ir 
čia visi mane pažysta ir aš 
juos pažystu. Čia kaip ka
da sueinu ir tokių kurių 
nebuvau mačius net nuo to 
kai ant Oregon avinės į 
bažnyčią eidavau, — sako 
ji-

— Tau ištikro čia ir vie
nai atėjus nereikia jaustis 
viena, su visais pažysta
mais. Gerai kad taip ir da
rai. Daug kitų Lietuvių 
taip ir rūgsta svetimose įs
taigose, arba pas svetimus 
biznierius eina, manydami 
kad jie geresnius dalykus 
užlaiko, — sakau aš.

— Čia kaip kada gaunu 
ir pasišokt: ateina visokių 
našlių ir senbernių, pašok
dina, net jaunos dienos pri
simena, — sako ji.

— Na tai gerai, tetule, 
neužmiršk ateit į Dirvos 
Naujų Metų pasitikimo ba
lių, galėsi prisišokt kiek tik 
norėsi, — sakau aš.

— Šiur, vaikeli, aš jau ir 
tikietą gavau: nuėjau pas 
poną Redaktorių, užsimo
kėjau už Dirvą, davė dova
nų kalendorių ir dar tikie
tą į balių, — sako ji.

— Jeigu taip tetulė vis
kuo apsirūpinus, labai ge
rai, mes ateisim tave pasi
imt į balių kartu, nereiks, 
vienai, — sakau aš.

— Jeigu netingit galit at
eit, ale aš ir viena nebijau 
nueit kur man patinka, — 
sako ji.

— Na o kaip, tetule, ar 
atsilankysi ir Į Detroitiečių 
artistų koncertą už trijų 
savaičių, a? — sakau aš.

— A, skaičiau apie tai 
Dirvoje, gal but bus geras 
koncertas, ba sako tie Det- 
roitiečiai labai geri daini
ninkai, — sako ji. \

— Tikra tiesa, tetule, ne
senai mes patys buvom De
troite ir juos girdėjom. Kai 
išgirdo juos ponas Redak
torium, jam taip patiko, 
nepaleido juos iki prikalbi
no atvažiuot į Klyvlandą 
padainuot. Tą pats ma
čiau, — sakau aš.

— Na tai ir vėl bus pra
šmatni pramoga, vaikeli, 
turėsim eit, — sako ji.

Taip žodis po žodžio, ir 
stiklelis po stiklelio, su te
tule prie stalo sėdėdami ir 
antrą Kalėdų dieną švęsda
mi sutarėm ir sukalbėjom 
laukti to didelio koncerto 
ir eiti į Dirvos Naujų Metų 
pasitikimo balių.

Ale koki gerą laiką turė
jom nesakysim, visi kurie 
buvo žino, o jus kurie ne- 
nuėjot į tą balių galit gai
lėtis sau'visą metą, iki ki
to baliaus.

O Į tą koncertą dar turit 
progą -nueiti visi, jis ateina 
ir neužilgo atsibus.

Gerb. Tetulė.

KOMUNISTINĖ PROPAGANDA IR DEMOKRATIJOS IR
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGĄ’

KAIP KOMUNISTAI VER- 
TELIO.IO SAVO KAILĮ 

AMERIKOJE
Gruodžio mėnesio Reader’s 

Digest tarp kitų įdomių straip
snių pateikė iš “The American 
Mercury” sutrumpintai per
spausdintą M. Eastmano strai
psnį “Stalin’s American Po
wer”. Tame straipsnyje • M. 
Eastman, vienas didžiausių ko
munistinio režimo ir techni
kos žinovų Amerikoje, aprašo 
pogrindinį komunistų veikimą 
Amerikoje ir, apskritai, komu
nistų taktiką ir metodus.

M. Eastman nurodo kad, 
kaip tai bebūtų neįtikima, Sta
linas yra užmetęs ant plačių 
Amerikos visuomenės sluogs- 
nių savo organizacijos tinklą. 
Komunistai, vaduodamiesi se
nu, dar Lenino atrastu, meto
du lysti visur kur yra nepasi
tenkinimo, ir patiems tapti to 
nepasitenkinimo reiškėjais, yra 
prilindę į įvairias organizaci
jas, 
tais 
rio 
me.

CIGARETIJ i š d i r bėjai 
sumanė pakelti 'cigauetų 
kainą. Valdžios kainų ad
ministratorius pasiryžo tą 
išdirbę jų sumanymą sulai
kyti ir sutramdyti cigaretų 
pabranginimą.

iš- 
po

• NEW YORKO valstija 
duos automobilistams tik 
vieną leidimo numerį vietoje 
dviejų, taupymui plieno karo 
reikalams. Numeriai bus ka
binami užpakalyje.

riką nuo pagalbos teikimo An
glijai kovai prieš Vokietiją, 
nes nuo šiol Sovietų Sąjunga 
savo imperialistinius siekimus 
galėjo kuogeriausia tenkinti ei
dama koja į koją su Hitlerio 
Vokietija. Ir štai atgimė tik 
ką numirus “American League 
for Peace and Democracy”, bet 
dabar jau kitu vardu — “Ame
rican Peace Mobilization”, ku
rios tikslas buvo visomis prie
monėmis sulaikyti Ameriką 
nuo Įsikišimo karan ir, tųp pa
čiu, kaip jau bu-vo sakyta, nuo 
pagalbos teikimo Anglijai.

Bet žinoma, ši tauri, taiką 
mylinti organizacija, tegyvavo 
kol gyvavo Hitlerio-Stalino pak
tas. Kai Vokiečiai užpuolė bol
ševikus, komunistų uždaviniu 
tapo Amerikos įtraukimas ka
ran prieš Vokiečius Stalino pu
sėje. Todėl ir “American Peace 
Mobilization” gavo mirti, o jos 
vietoje turėjo atsirasti “League 
for War Against Fascism”.

šitokie komunistų triukai, 
lengvai dešifruojami tų kurie 
įsigilina į dalykų , esmę, apdu
mia akis plačioms masėms ir 
netgi žymiems visuomenės vei
kėjams, kurie, idealių ir huma
nitarinių tikslų vedami, neuž- 
tektinai kreipia dėmesio į ko
munistinį veikimą ir komunis
tų vartojamus metodus.

Ir taip, .ištisa eilė žymių as
menų iki aukštų valdžios' par
eigūnų imamai savu laiku yra 
buvę komunistų suklaidinti, ap
gaulingai/ įtraukti į komunisti
nį tinklą. Ir jų vardai ir net 
pinigai tokiu budu buvo varto
jami komunistinei propagandai, 
o jie patys ilgesniam ar ti’um- 
pesniam laikui tapdavo komu
nistų jojamais , arkliais, kurių 
pagalba Stalino' agentai į savo 
bučių suvarydavo dar didesnį 
skaičių žmonių.

kurios, pavadintos nekal- 
vardais, turi didelio svo- 

viešame Amerikos gyveni-
Iš paviršiaus nieku nepa

sakančios, tos organizacijos ti
krovėje yra valdomos Stalino 
agentų. Sakysim, tokia orga
nizacija kaip American Student 
Union yra daugiau ar mažiau 
aklas komunistų partijos įran
kis. Tos komunistų valdomos 
organizacijos, kad apdumtų pu
blikai akis ir geriau prisitaiky
tų laiko sąlygoms, neretai kei
čia savo pavadinimus, visuo
met, aiškus dalykas, skamban
čius gana idealistiškai.

1932 metais, sakysim, buvo 
sukurtas “American Commit
tee for Struggle Against War”. 
Kai paaiškėjo kad Hitleris, su
daro pavojų Sovietų Sąjungai, 
ta organizacija virto “League 
Against War and Fascism”.

Kai tą naują organizaciją 
visais savo trimitais ėmė girti 
komunistinė spauda, visuome
nėje kilo įtarimo del tos orga
nizacijos tikrosios vertės, h’ 
staiga ta organizacija vėl su
rado sau naują vardą: dabar 
ji virto “American League for 
Peace and Democracy”.

Kai 1939 metais Stalinas su 
Hitleriu sudarė nepuolimo pak
tą, tiek taikai, tiek ir demokra
tijai kilo didelio pavojaus, bet 
užtat žymiai sumažėjo pavojus 
Sovietų Sąjungai būti Vokiečių 
užpultai. Tat komunistų buvo 
nutarta kad ta kilnioji “Ame
rican League for Peace and 
Democracy” turi mirti, 
gu ji nemirtų ..tai juk 
atsigręžtų ten iš kur 
pavojaus: prieš Hitlerį 
liną.

Tada komunistams kilo nau
jas uždavinys: sulaikyti Ame-

nes jei- 
butinai 

jai yra 
ir Sta-

A striking view of the U.S.S. 
Ranger/ aircraft carrier of our 
navy, with a part of her brood of 
planes clustered on her flight deck, 
ready for action. This photo appears 
in the U. S. naval aviation issue of 
Flying and Popular Aviation mag
azine.

Įspūdingas vaizdas U.S.S. Ran
ger, orlaivių vežiotojo laivo Ameri
kos laivyne, su dalimis lėktuvų ant 
jo denio, gatavų veiksmui. Šis at
vaizdas tilpo U. S. karo laivyno lai
doje Flying ir Popular Aviation 
žurnale.

NAUJI SKAITYTOJAI
-----
Jonas Gaukaitis, North Cam

bridge, Mass.
Katrė Jarienė, Baltimore, Md. 
Joe 
M.
M.

Nauji skaitytojai vis 
plaukia

štai vėl pluoštas naujų Dir
vos artojų, suėjusių iš plačios 
Amerikos. Jie, kaip ir pirmiau 
paskelbti nauji skaitytojai, su
daro vis didesnę ir didesnę Dir- 
viečių šeimą nuo Atlantiko iki 
Pacifiko. Dirva neturi ribų 
savo platinimuisi — iš visų ko
lonijų ir valstijų Lietuviai sto
ja į jos prenumeratorius.

štai tie nauji Dirviečiai:
Emma Lukasavage, vietinė 
Juozas Gudonis, vietinis 
M. Gason, vietinis 
J. Strimaitis, vietinis, 
Z. Dedulonis, vietinis, 
J. Radžunas, vietinis, 
Martha Lukas, vietinė, 
A. Stacel, vietinis, 
V. Gudeliauskas, vietinis, 
Joseph Butkins, vietinis, 
Michael Yurkus, vietinis, 
M. Yassonas, vietinis, 
Felix White, vietinis, 
Adelė Zuras, vietinė. 
Veronika Lipinsky; Akron,
Jonas Timinskas, Youngstown,

Ohio 
Ona Znamenskas, Dayton, 

(per J. A. Urboną).
M. Šule, Detroit, Mich. 
Jonas Laucius, Detroit, Mich.

Kass, Detroit, Mich., 
F. Motuzą).
Jekelis, Pittsburgh, Pa. 
Navalinskas, Pittsburgh,

O.

gero tegali atnešti tada kai ji 
bus sudaryta iš demokratijos 
idėjomis tikinčių ir del demo
kratijos kovojusių asmenų ir 
pan. Ar tik ne iš tokių kurie 
kaip “demokratas” Plečkaitis, 
pabėgęs pas Pilsudskį, jo pa
galba mėgino atstatyti Lietu
voje “demokratinę” tvarką?

Toliau, “Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
ga” (vis dėlto gražus vardas, 
ar ne?) savo nutarime pabrė
žė kad ji “apgailestauja kad iki 
šio laiko demokratiškai nusi
teikusi Lietuvos visuomenė ne- 
pajiegė pasiųsti atsakomingų 
visuomenės atstovų .užsienin 
krašto reikalais rūpintis” (N- 
nos Gruodžio 18, 1941). Užtat 
ta taurioji musų sąjunga be 
abejo, yra labai patenkinta kad 
Stalinas tai jau tikrai pajiegė 
pasiųsti savo “atstovus“ užsie
nin” kad jie pasirūpintų truk
dymu sudaryti Lietuvišką, tau
tinę Lietuvos vyriausybę.

Iš tų kelių sugretinimų išsy- 
kio matyti kuo ’’Demokratijos 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjunga” kvepia ir keno dudon 
Naujienos pučia.
kad “Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės S ą j u nga”, 
kurios eilėse be abejo veikia 
Stalino agentų ranka, norėtų 
sudaryti sambūrį, iš kurio vė
liau galima butų “organizuoti” 
pro-komunistinę Lietuvos vy
riausybę. Jeigu gi šitai nepa
sisektų, tai bent sutrukdyti kad 
Lietuvos vyriausybę nesudary
tų A. Smetona, kuris yra ne 
tik nazių bet ir komunistų am
žinas priešas.

Ne taip jau keista kad Stali
no agentams pasiseka savo ve
žiman įkinkyti tokius asmenis 
kaip pav. pp. Grigaitis, Vaiva
da, Zymontas ir kiti. Bet jau 
visai neįtikima kad “Demokra
tijos ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungos” suvažiavime 
dalyvavo ir Lietuvos Konsulas 
Chicagoje p. Daužvardis. Ar 
tik ne perdaug jis stengiasi 
būti visiems geras ? Kas ne 

į kas, o jau Lietuvos valdžios 
atstovai turėtų mokėti atskir
ti pelus nuo grudų.

Kazim. Rimvydis.

Yra aišku

O,

Kuslis, Waterbury, Conn. 
Bražinskas, Waterbury, Ct 
Zokas, Westport, Conn.

KAS DAUGIAU?
Kitame numeryje vėl bus pa

duota naujų skaitytojų vardai, 
Kas jie tokie? Ar bus vardai 
jūsų draugų ir pažystamų?

Nauji skaitytojai gali pasr 
naudoti šia speciale privilegijj 
išrašyti Dirvą savo draugams 
ar giminėms už $1 visam metu 
jei paskubins pasiųsti $1 tuo 
jau, negaišuodami.

Prisiųs^it aiškų antrašą kan 
Dirva turi būti siuntinėjama.

Adresuokit:

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

JAUČIATĖS BLOGAI
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELN1C 

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užki< 
tėjimu — žarnos neveiklios — skauc 
galvą/ nėra energijos, palengvinkil 
sau šiuo modemišku budu—kramt? 
kite FEEN-A-MINT. . ši skani vidi 
rius liuosuojanti kramtoma guir 
pagelbės šVelniai, bet tikrai, išval; 
ti vidurius. Milijonai žmonių nai 
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyk 
FEEN-A-MINT einant 
tj rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

gulti—seka: 
palengvininr 
Vsai šeim
_^10<

Frank
(per

Julius
Juozas

Pa.
Josephine Stankus, Pittsburgh, 

Pa.
Peter Wallis, Pittsburgh, Pa.
Mike Aleksoms, Donora, Pa.
Ant. Krauczunas, Erie, Pa.
K. Gutauskas, Brentwood, Pa.
Alex Young, Philadelphia, Pa. 
Adam Urban, Ambridge, Pa. 
Mary Charnek, Wilkes-Barre.

Pa.
John Varna, Chicago, Ill.
Adam Ruzas, Chicago, Ill.
Mary Dutkus, Chicago, Ill.
Kaz. Mačiulis, Chicago, Ill.
Grace Meiles, Los Angeles, Cal.
Mrs. J. Kondrotas, Yonkers,

Ona Simon, Providence, R. I.
Vincas Karpšlys,- So. Boston, 

Mass.
Kaz. Alson, Fitchburg, Mass.

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

KALENDORIAI
Ml 25c

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusioms $2 

duodamas dovanų '

(pridėti 10c persiuntimui)
___ Vaikas su šuniukais
-----Betlejaus Stainelė
___ Kristus žiuri Į Jemzalį iš Kai 
___ Mergaitė, Lizdas su Paukščis 
___ Amerikos Vėliava ir Mergin
___ Bakūžė prie Kelio
___ Prezidento Namas-White Hot 
___ Vandens . Malūnas 1 Žiemą 
___ Washingtonas ir Lįnkolnas
___ Mergaitė
___ Vaikutis
-__ Mergaitė
___ Mergina
___ Vaikai su arkliais
___ Gražuolė

su šuniuku
Pievoje su Birbyne 
ir Vaikutis 
su Lietuvos

(Siųskit pašto ženklais po

Supynė 
veliavj

2c ir I

Uncle Sam will now step up its stride in shipbuilding, and new records 
will be set. This soundphoto shows the launching of two destroyers at 
the Charleston, S. C., navy yards, the No. 634 U.S.S. Doran, which was 
named for the hero of the cable-cutting feat in the Spanish-American 
war, and the No. 635, U.S.S. Earle.

Dėdė Samas dabar dar labiau paskubins laivų statydinimą, 
ir bus padaryta nauji rekordai greitume. Vaizdas parodo nulei
dimą į vandenį dviejų laivų naikintojų, Charleston, S. C., laivų 
darbuose, vienas jų No. 634 U.S.S. Doran, pavadintas narsuolio 
vardu kuris atsižymėjo pojurinių kabelių kapojimu Ispanų-Ame- 
rikos karo metu, antras No. 635, U.S.S. Earle.

kurie turi būti su
kalba apie žiaurius 
Japonus, Vokiečius 

bet, žinoma, nutyli 
diktatorius ir

PAS MUSYTAS PATS
Skaitant Naujienas neretai 

susidaro įspūdis kad p. Grigai
tis , rodo laiks nuo laiko netgi 
entuziastingo noro būti komu
nistų jojamu arkliu. Atrodo 
kad jo iniciatyva suorganizuo
ta “Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga” tu
ri labai daug bendro su musų 
aukščiau paduota, kelis ’kartus 
vardą keitusią komunistų val
doma . organizacija, reikalui 
esant buvusia “League Against 
War and Fascism”, o paskui 
atvirtusia į “League for War 
Against Fascism”. Ir musų 
taurioji “Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
ga”, kaip ir “'League for War 
Against Fascism” puola tuos 
“fašistus” 
triuškinti, 
agresorius 
ir Italus,
komunistinius 
agresorius.

Kiek tai liečiąs Lietuvos rei
kalus tai taurioji “Demokrati
jos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjunga”, žinoma, negali 
pasisakyti atvirai kad Lietuva 
butų laimingiausia jei ją val
dytų koks nors Stalino-“sau- 
lės” (geriau kaip Japonų Mi
kado, kurs tėra Saulės Sūnūs) 
pastatytas agentas ar kad Lie
tuva jaustųsi geriausia būda
ma Socialistinių Respublikų 
Sąjungų “rojaus” nariu.

Šitaip klausimą pastačius, 
net ii’ tie žmoneliai kurių gal
voje vietoje smegenų yra kit
kas, nesidėtų į tą tauriąją “De
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjungą”, ners 
pamatyti kaip p. Grigaitis yra 
patenkintas komunistų jojamo 
arklio rcl' ir nėra jau visai

Bet 
atvirai 
tai la-

nėra 
toks kasdieninis dalykas, 
jei negalima perdaug i 

garbinti Stalino-'saulės” • 
bai vietoje yra Dulti “fašistą” 
Smetoną ir jo “pakalikus”, ap
šaukti A. Smetc 
tiškos L i e t u v (i s visuomenės 
priešu” (nutylin; kad didžiu
liu tos visuomenes draugu yra 
“saulė” Stalinas) 
kad Lietuvos valdžia Lietuvai

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

JAU GATAVA!

ną “demokra-

ir pareikšti

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki- 

prie jo.bes

826 Bank Street
Waterbury, Conn.

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJASc.

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka
288 puslapių, paveiksluota. Kaina dabar $1.15.

Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis L 
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietu 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysa 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt..

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Dienos Klausimais
Redaktorių*—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

P. Grigaitis — visai
DRADEDAME naujus 1942 Metus — audringiausius 

pasaulio istorijoje, — kuomet pati didžiausia visuo- 
,ino karo ugnis dar tik įkuriama, štai tik šiomis dieno- 
iis susiėję du didžiųjų valstybių vadai, Rooseveltas su 
Ihurchill’u, pareiškė kad aliantu kariavimo eilė ateis tik 

^943- metais.
Iki šiol kiek buvo antrojo pasaulinio karo, jis buvo 

iučiamas tik Senajame Pasaulyje. Dabar, musų vaisty
si tapus įtrauktai į karą, pajusime visas jo pasekmes ir 
es, 'kur iki šiolei ramiai gyvenome.

Tą viską pasitikime ne nuslopintu upu, bet pasiryži- 
,u atsilaikyti prieš viską, imant nuo savo asmeninio, ąei- 
yninio, ekonominio gyvenimo, baigiant pačios musu ša- 
js reikalais — mes TURIME STENGTIS LAIMĖTI ir 
^privalom užsileisti nei materialiniai nei dvasiniai.

Lai musų ūpą negadina klastingi gandai; mes patys 
jskleiskime bauginančių kalbų; rūpinkimės dirbti susi- 
iprinimui savo padėties, tada stipresni busime gelbėti 
šaliai. x

Šiuomi reiškiame užuojautą tiems tėvams kurių vai
ri išėjo ar dar bus pašaukti karo tarnybon. Jų širdgė- 
s paliečia širdis visų, sukelia jiems užuojautos. Bet pa- 
riame jiems taip pat neslopinti savo ūpo ir dvasios. Ir 
likams išėjusiems iš namų skaudu ir liūdna butų patir- 
kad 'jų tėvai del jų išėjimo nuleido rankas, atsidavė be- 
Ičiam likimui, užmiršta savo gyvenimą.

¥ « *

Musų Lietuviškas gyvenimas' ir pareigos reikalauja 
musų didesnio vieningumo ir pasišventimo dirbti savo 
utos ir Lietuvos gerovei. Karo laikas yra daugiau tai 
ikotarpis kada kiekvienas turi rūpintis apie save. Vi- 
s 'karo paliestos tautos rūpinasi apie savo ateitį. Mes 
.bar galime jnažiausia tikėtis bent keno užtarimo ar pa
mos iki pat karo galo. Bet mes turim būti labiau pasi- 
:ošę tą pabaigą Nutikti ir parengę savo vieningus pla- 
is Lietuvos nepriklausomybę atgauti.
į Vienatinė Lietuvai materialinė kaip ir moralinė pa- 
,lba kaip dabar taip ir karo pabaigoje tegali paeiti iš 
įsų Amerikos Lietuvių.

■ /Įsidėmėtina kad visu laiku ta parama Lietuvai paėjo 
musų paprastų Lietuvių, labai mažai iŠ politikuojančių 
rtijų ir srovių vadų. Ta parama ir dabar, Ateina ir at- 

|i iš Lietuviškos liaudies Amerikoje. Todėl tai visuo- 
mė turėtų parodyti savo nusistatymą ko ji pageidauja.

Musų vadai iki šiolei neprieina prie jokio vieningo 
rbo, kuomeŲ tautos ateičiai tas būtinai reikalinga.

Jei musų vadai nesuras vieningumo kelių, visuomenė 
Ii tą padaryti eidama su tikrąją tautine vadovybe, ku- 
nesirupina apie sroves ir savo siaurą abazą, bet imasi 

Helio darbo — atsteigti Lietuvą ir pagelbėti Lietuvos 
aonėms. •
į Didelius darbus gali nudirbti Amerikos Lietuvijoje 
į musų tarpe viešintis Lietuvos Respublikos Preziden- 
5 Antanas Smetona, kurio darbus ir tikslus visuomenė 
usiai remiai — ką parodė savo gausingomis aukomis 
Lithuanian National Relief Fund nėr Lietuvai Vaduoti 
jungą.

_ Prezidento Smetonos prakalbų pasisekimas tose ko- 
ūjose kur jau jis lankėsi gali ir privalo paskatinti vi- 
3 kitas kolonijas kur dar jis nesilankė, rengti jam pra- 
Ibas. Visur pasekmės bus geriausios. Visuomenė eis 
išgirsti, pamatyti, parems jo misiją. Veikėjai kurie 
įgimo vadovybėje stovės atliks savo tautai didžiausį 
sitarnavimą.

Gri- 
kruciada” prieš 

Prezidentą Antaną

Naujienų redaktorius p. 
gaitis savo 
Lietuvos
Smetoną išėjo “iš krašto” ly-
kiai taip kaip ir Gabaliauskas, 
katalikų
mas tarp jų yra tik tame kad 
jie vienas yra senas “Ameriko
nas”, o kitas nesenai atsiradęs 
atbėgėlis iš po bolševikų oku
pacijos.

Ponas Grigaitis kodėl tai įsi
vaizdavo Kad Dirvoje telpanti 
Kazim. Rimvydžio straipsniai, 
kurie plačiau nušviečia Lietu
voje buvusią dalykų padėtį, 
esą rašyti paties Prezidento A. 
Smetonos, bet šiuomi pareiškia
me kad tokia jo nuožvalga vi
sai nepamatuota.

Nors p. Grigaitį, kuris turi 
savo keistus įsitikinimus ir už 
juos kovodamas net į žemes 
kasasi, nebus galima pertikrin
ti kad Kazim. Rimvydis, Dir
vos bendradarbis, nėra p. A. 
Smetona, tačiau visuomenei ir 
kitiems rimtiems žmonėms ti
kime šio musų pareiškimo už
teks.

Kaip musų p. Grigaitis klai
dingų įsitikinimų laikosi ir ne
gali atskirti vieno dalyko nuo 
kito, parodysime visuomenei iš 
p. Grigaičio straipsnio, tilpusio 
N-nose Gruodžio 27 d., kuria
me p. Grigaitis vėl pakartoja 
savo tikrinimą buk Kaz. Rim
vydis yra tik p. A. Smetonos 
pseudonimas.

Kazim. Rimvydis Dirvoje ra
šė kad Lietuvoje perversmas 
Gruodžio 17, 1926 metais, kuris 
pastatė p. A. Smetoną Lietuvos 
prezidentu, buvo “tautinis po
sūkis, kuris įvyko be lašelio 
kraujo”.

Ponas Grigaitis nemato jokio' 
skirtumo thrp to posūkio, ir 
tarp Paleckio patekimo Lietu
vos “prezidentu”, štai Grigai
čio išvados:

“Po 1940 m. Birželio mėne
sio, kai tavoi*ščius Paleckis pa
sidarė Lietuvos ‘ministeris pir
mininkas’, vietoje Merkio, o

karžygis”. Skirtu-

r \

sėbrą Voldema-

pačiame ilgame
Grigaitis patei-

paskui ir Lietuvos ’respublikos 
prezidentas’, tai, viena, nebuvo 
pralieta nė vieno lašelio kraujo 
ir nebuvo iššauta nė vieno šū
vio; antra, Paleckį ir jo ‘liau
dies vyriausybę’ žmonės svei
kino tikrai ne mažiau ‘trukš- 
mingomis ovacijomis’ kaip p. 
Smetoną ir jo 
rą”.

Toliau, tame 
straipsnyje p.
sina ir Plečkaitį, kuris norėda
mas įsteigti “savo” valdžią Lie
tuvoje bėgo pas diktatorių Pil
sudskį į Lenkiją, atkviesti jo 
armiją į Lietuvą.

Gailp. tokio žmogaus kuris 
nemoka įžiūrėti - skirtumų tarp 
pačios Lietuvos žmonių ir sro
vių ar politiškų partijų padary
tų posūkių arba krypčių, kurias 
pats Lietuviškas gyvenimas iš
šaukia, bet kas neišduoda šalies 
svetimiems priešams, kas atne
ša šaliai ir saviems žmonėms 
naudą, — ir tarp tokių žygių 
kokius kėsinosi atlikti Plečkai
tis su Lenkų pagalba, arba at
liko Paleckis, kuomet Sovietų 
carai okupavo Lietuvą!

Ponui Grigaičiui tiesiog ne
simato skirtumo tarp tų Lietu
vių patriotų kurie padarė Lie
tuvoje naują kryptį į laimin
gesnį Lietuvos gyvenimą, ku
rie pakėlė kraštą visapusiai, ir 
tų kurie kėsinosi arba paskiau 
atėjo ir suardė Lietuvą, paver
gė ją, išteriojo jos žmones, nu
šlavė Lietuvą nuo žemėlapio!

Kokia vyriausybė Lietuvoje 
kokiu laikotarpiu bebūtų,, jeigu 
ji yra pačių Lietuvių, ji vis tik 
bus Lietuviška, ir perversmai, 
ar posūkiai padaryti Lietuvą 
palieka Lietuva.

Ką iš Lietuvos butų padaręs 
Plečkaičio “žygis” ir ką padarė 
Maskvos berno Paleckio “posū
kis” visi gerai žinome, ir žmo
gui kaip p. Grigaitis reikia tu
rėti begėdiškos' drąsos daryti 
tokius palyginimus savo skai
tytojų klaidinimui!

• VIENA industrinė kompa
nija S. Valstijose užlaiko 31 
paskirą tyrinėjimų laboratoriją 
išradimams būdų gerinti pro
duktus ir surasti galimybes iš
dirbti naujus produktus.

<9 1940 METAIS Suv. Valsti
jose trafiko nelaimėse 
nai sužeista 1,300,000 
Iš jų apie 100,000 liko 
sam amžiui. ni .

nemirti- 
asmenų. 
raiši vi-

SKAITYMAI
Irvis Gedainis

(Tęsinys iš pereito nr.)

KAS TU ESI, LIETUVI?
(Tęsinys iš pereito numerio)

TAVO ISTORIJA
'* • ■

JAUJĄ metą pradėdami, šiuomi norime išreikšti savo 
1 nuoširdžią padėką visiems musų atsidavusiems prie- 
iams, kurto per 26 metus laikėsi ir dabar tebesilaiko su 
rva. Yra didokas skaičius kaip vietinių taip, ir kitų 
lonijų Lietuvių vyrų ir moterų kurto pasisako kad jie 
aito Dirvą nuo pat pirmo pasirodymo, pirmiausia Sau
kos vardu, 1915 metais, o nuo 1916 metų Dirvos vardu.

I Garbė mums juos turėti savo skaitytojų eilėse.
| Dėkojame už paramą kitiems visiems kurie pristojo 

)irvos skaitytojų-rėmėjų eiles, kurie ją pamilę laikosi 
i keliolika metų. Lygi padėka priklauso ir tiems kurie 
bar naujai .prisideda į skaitytojų armiją, nes vieni be 
ų negalėtų išlaikyti šio populiaraus laikraščio.

Laikraštis negalėtų gyvuoti be korespondentų, ben- 
adarbių ir šiaip gerų prietelių, taigi ir tiems kurie per 
| metų nuolatos rašinėja arba tik retkarčiais prisiuri- 
. straipsniuką ar žinutę. Nuo jūsų paramos ir prisi- 
jimo priklauso Dirvos populiarumas. Musų troškimas 
i kad jūsų raštų tilptų kuodaugiausia ir kuotankiau- 
... Tai yra jūsų balsas, jūsų žinia į jūsų draugus, jūsų 
ka vesti Lietuvišką gyvenimą į reikalingą tašką.
. Sudėjus visus jus į vieną didelę talką — skaitytojus 
korespondentus-bendradarbius — susidaro tūkstančių 
ituvių bendra šeima plačioje Amerikoje, kurie vieni 
ie kitus žino, iš jų raštų pažysta, pasidaro artimesniais 
vieni kitų idėjas bei sumanymus paremia. ,

Daug, daug darbo musų tautai ir tėvynei Lietuvai 
jkta Dirvos skaitytojų ir bendradarbių pastangomis, 
įųg tūkstančių dolarių sudėta įvairiems kultūriškiems 
patriotiškiems tikslams Dirviečių, kurie sekė ir pri- 
•e tiems idealams kuriuos Dirva siekia įgyvendinti.

Daug dar iš MUSŲ visų — iš skaitytojų, bendradar- 
į ir redakcijos — pasišventimo pareikalaus musų ša- 
Amerika ir musų senoji tėvynė Lietuva. Bukim ga
ri su savo talka ir gerais sumanymais 1

©ANGLIJOJ, 
pirkimui šešių 
tų Rusijos arų

Durham angliakasiai surinko $12,000 
ąmbuliansų, kuriuos padovanojo So-

NE PUŠYS VAITOJA....
(Petro Vaičiūno eilės)

Ne pušys vaitoja ten audrai pabudus, • 
Ne vilnys čiurlena upelio gilaus....
Ten graudžiai tik verkia matutė nuliudus 
Ant aukšto kapelio sūnelio meilaus./...
Jauniausias jis buvo matutės senosios.
I karą išleidus vis meldės už jį....
Bet žuvo sūnelis prie upės šventosios, 
Tėvynę begindams žiauriame mušyj....
Ir kur ašarėlė nubyra senosios, > 
Gėlelė išdygsta tyri ir daili....
Jos verksmas, it balsas gegutės raibosios, 
It mažo paukštelio dainelė gaili....
—Vai, kelkis gi, kelkis, sūneli tu mano.... 
Ilgai pamigai tu kapelyj ankštam....
Jau gėlės sužydo, upeliai čiurlena.... 
Prablaivo berybė danguj jau aukštam....
—Pagriuvęs ant šono arklužis tavasis, 
Nuliūdęs artojaus vis laukia jisai....
Ir žvengia liūdnai vis žirgelis bėrasis.... 
Jau skamba linksmųjų paukštelį balsai.. 
Pabusk, gi, sūneli.’... taip laukia sesutė, 
Gana bus ilsėtis kapinėj tamsioj...... ■■
Tik kelkis, sūneli.... mergelė jaunulė 
Vis verkia bernelio seklyčioj šviestoj....
Ramina matutę čia jaunas berželis, 
Kur auga prie kapo bernelio arti. 
Kukuoja gegutė. Nesikel bernelis,;

Algirdas ir Kęstutis Išplečia Lietuvą 
nuo Juros iki Juros

Po Gedimino mirties 1341 m. liko 7 
sūnus. Iš jų neilgai trukus perėjo valdžia 
Algirdui ir Kęstučiui. Jie abu visą gy
venimą buvo surišti nepaprastos broliškos 
meilės. Nors oficialiai' didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu skaitėsi vienas Algirdas, 
gi iš tiesų jie abu drauge valdė didžiulę 
valstybę. Kęstučiui teko žiūrėti visų Va
karų su Žemaitija, o Algirdas daugiau 
kreipė dėmesio Rytų politikai. Kryžiuo
čių ordeno spaudinas ir įniršimas vis di
dėjo, tai toks valdžios pasidalinimas tarp 
abiejų brolių buvo Lietuvai naudingas. 
Reikia turėti galvoje kad ordenas buvo 
gavęs talkininkais tais laikais stiprias Če
kų ir Vengrų karalystes. 1345 m. kryžiuo
čiai su savo talkininkais ruošė naują mil
žinišką žygi prieš Lietuvą. Šį kartą nesi
laikė nuošaliai ir Livonijos ordenas. Tik 
čia Kęstutis ir Algirdas nieko nelaukdami 
vienas puolė Karaliaučių, o kitas Rygą. 
Kryžiuočių hochmeisteris tiek pasijuto už
kluptas kad nuo savo sumanyto žygio at
sisakė. Čia, tur but, nulėmė baimė kad 
Lietuviai išplėš ordeno brolių sukrautus 
turtus. Dėl tokio bailumo ordeno viduje 
kito didėlis nepasitenkimas, hochmeisteris 
buvo paskelbtas pamišėliu ir pašalintas. 
Gerai padėtį pergalvojęs, vis dėlto ir nau
jas hochmeisteris nuo karo prieš Lietuvą 
atsisakė.

Kęstutis ir Algirdas, ^pajutę ordenų 
baimę, nenorėjo savo priešų ilgiau palikt 
ramybėje. Puldinėjo ir griovė ordenų pi
lis, jų atsparos ir puolimo lizdus. Tai ma
nydami abu ordenai pakeitė taktiką. Jie 
ėmė ruošti Lietuvon staigius, trumpus žy
gius, apiplėšdavo gyventojus ir miestus ir 
skubėdavo atgal. Ne visados pavykdavo 
pasprukti, dažnai Lietuviai tokius burius 
apsupdavo kur miške ir tada nei vieno kry
žium prisidengusio plėškio gyvo nepalik
davo. 'Nustatyta kad 1345 — 1377 m. kry
žiuočiai suruošė Lietuvon 70 tokių pasime- 
džiojimo žygių,to broliai kalavijuočiai apie 
30. Lietuviai, nors tokių negarbingų žygių 
ir nemėgdami, buvo neretai priversti atsi
mokėti tuo pačiu.

Nors Kęstutis buvo nepaprastai narsus 
ir sumanus karys, jis turėjo paveldėjęs iš 
savo tėvo visas jo gėrusiais, žmoniškas sa
vybes : buvo sąžiningas, taurus, griežtai lai
kėsi duoto garbės žodžio. Patys ordeno 
broliai jį gerbė. 1361 m. Kęstutis vienos 
kovos metu pateko kryžiuočių nelaisvėn ir 
buvo uždarytas Marienburgo pilin. Jam 
patarnauti paskirtas vaikinas Alpis, išgir
dęs savyje giminingumo balsą Žemaičių 
vadui, nepabijojo del savo gyvybės ir pa
dėjo Kęstučiui pabėgti. Gryžęs į savo 
Trakus, Kęstutis ironiška^ bet drauge ir 
nuoširdžiai padėkojo hochmeisteriui už 
malonias vaišes ir pažadėjo progai pasitai
kius neblogiau atsilyginti.

Be daugybės smulkių; Kęstutis turėjo 
su abiem ordenais- ir stambių mušiu: Vie
nas toks 1348 m. buvo prie Strėvos, iš kur 
kryžiuočiai gėdingai pabėgę per visą Eu
ropą pasigyrė kad laimėjo. Kitas 1362 m. 
buvo prie Kauno, kur kryžiuočiai tikrai 
laimėjo mūšį ir sugriovė Kauną. Kaurfo iš- 
griovimą matė ir tada dar 12 metų Kęstu
čio sūnūs Vytautas, busimas Vytautas Di
dysis, kuris sunkų kardą pakėlęs į dangų 
prisiekė kryžiuočiams atkeršyti. Trečias 
mušis 1370 m. įvyko prie Rudavos, netoli 
Karaliaučiaus, dalyvaujant ir Algirdui, 
kur maršalko Schindekoppo kariuomenė 
buvo sumušta ir pats maršalkas žuvo. Be 
jo žuvo trys komtūrai ir daugybė aukštų
jų ordeno brolių.

Atsikeršydami už Rudavos pralaimė
jimą, surinkę naujų didelių jėgų ir labai 
rūpestingai pasiruošę, 1377 m. kryžiuočiai

trimis atskiromis kariuomenėmis įžengė 
Lietuvon. Iš pradžių kryžiuočiams sekė
si.’ Pasisekimo paskatinti jie visame kra
šte dar baisiau plėšė ir degino. Pagaliau 
pasiekė net Vilnių. Tik čia Kęstutis, savo 
jau 27 metų sunaus Vytauto gerai padeda^ 
mas, vėl visiškai sumušė kryžiuočius. Kas 
išsigelbėjo, žuvo atgal gryždamas nuo ba
do ir šalčio. Vilniaus mūšio laimėjimas bu
vo drauge ir Vytauto pirmas didelis lai? 
mėjimas.

Algirdas Rytuose nors ir stengėsi tęs
ti savo tėvo lanksčią ir taikią politiką, 
vis dėlto karų ten neišvengė. Rusų kuni
gaikščiai pradėjo bijoti, kad Lietuva gu
driu budu nesurinktų visų Rusų žemių. 
Čia ypatingai atsistojo Algirdui skersai 
kelio Maskvos kunigaikštija. Bet jis, vie
nu metu užėmęs pačią Maskvą, privertė ją 
nutilti. Algirdui 1362 m. teko smarkiai 
susidurti ir su Totoriais. Kilo didelis ka
ras, tik Algirdas ties Mėlynais Vandeni
mis Ukrainoje greitai Totorius sumušė, 
užėmė Kijevą ir net įsibrovė stipriai ap- 
saugotan Kryman. Tas laimėjimas turėjo 
žymios reikšmės ne tik Lietuvai, bet ir 
visai Europai. Totorių veržimasis į šiau
rę ir vakarus buvo galutinai sustabdytas; 
Jei Totoriai dar kurį laiką viešpatavo Kry
me ir Rusijos pietų rytuose, rimtesnio pa
vojaus Europai jau niekados daugiau ne
galėjo sudaryti.

Algirdas savo valdymo laikais padidi
nto Lietuvos plotus daugiau nei kita tiek. 
Jis užėmė Smolensko, Padnieprto,, - Černių . 
govo, Kijevo, Podolės žemes ir praskynė 
Lietuvai kelią į Juodąją jurą tarp Dniestro 
ir Dniepro. 1377 m. Algirdas galėjo ra
miai užmerkti akis dėt Lietuvos ateities.

(Bus daugiau)

KELIAUS ANT MĖNUOLIO 
UŽ 100 METŲ

Musų žmonės nekurto nenurims iki 
negalės nukeliauti ant mėnulio. Nors tas 
dabar skamba labai fantastiškai, tačiau, 
sako, už apie 100 metų, ar net ir greičiau, 
jau bus išrasta galimybės aplankyti mė
nulį ir sugryžti.

Vienas astronomas tikrina kad pirmu-, 
tinė kelionė priklausys nuo ištobulinimo 
naujo elemento, vadinamo Uranium 235, 
kurio studijavimai dabar atliekami.

Dabartinių laiku, sako, yra galima 
nusiųsti rakietą ant mėnulio, bet apeina 
klausimas tik kuro ir kaštų. Mėnulis yra 
apie 250,000 mylių tolumo nuo žemės. Pa
gaminimas tokios rakietos atsieina apie 
šimtas milijonų dolarių, taigi nematyti to
kio didelio reikalo ir tokia Ibbdario tą su
mą pinigų šiam tikslui paaukoti.

Klausimas tik pasiruošimo iki tiek 
kad nuskridus ant mėnulio butų galima ir 
sugryžti. Reikalinga nusigabenti gana 
kuro kad galima butų nuo mėnulio pasi
kėlus šauti atgal į žemę.

MIKAEDOS
Karalienės Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu ttk 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
682 Y Superior Ave. Cleveland, Ohio

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

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

„ Reikalaukit “Dirvoje”
15820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

- Kur bus iš dangaus! to! 
danguje, — atsakė kunigas.

- Tinkamiausias vanduo V 
užgesinti iš Ugėnų; tenai švente 
daugeliui ligonių gelbianti, arb; 
hipio atnešti, - patarė kunigai

- Ir viena ir antra vieta
- atsakė Jogaila. — Su saule i 
jau atvežti, o šaulei nusileidus, 
dvasios viršų ima ant gerųjų.

- Tai tiesa, - visi nusprei 
gaidj’s >nesugiedos> velnio gale 
ja, y “j

— Paeiarykime taip, švies
I viešpatie, - prabilo kunigas U 

uždarykime meldyklą, o ugnis i 
gaivinama, užges.

Išgirdęs tuos.žodžius, net v
Į vito Jogaila.

- Teisingai galvoji, gerą 
darei, Ne veltui pinigus už tav 
Pragoję. Išvadavai iš rupesnio 
šim tau šitai.

' Jogaila pats uždarė meldyi 
draudė i ją kam nors eiti, o s; 
statė Lenkų kareivių daili.

Pasitarti kas toliau daryti, 
ties - susirinko kunigaikščiai pi!

- Na,' ką gi, Vladislovai, a 
ugnį? - klausė Vytautas.

■ -Kur tau! Visai kitaip i 
rtiielas broli. Kaip išlėkė tn&šn 

j nyje ir durnuose Pikulis, buvau 
t sigandęs. Pats savo akim juk 

-.Dievai! Gerai kad ma
I i nebuvo; su dvasiomis' kariaut 

geriau kovos-laukė ginklu ranki
į Su priešininku.

- Bet klausyk, kas toliau, - 
gaila..- Jau buvau benorįs spi 
kan iš meldyklos, betmataukaių 
ja i mane Lenkų kunigai, susite 
kau šį bei tą, tik štai vienas kun 
tuvis pataria uždaryti meldyklą, 
ko, ii- pati užgesianti. Taip ir

- Gudrus kunigiukas, — 
tautas, - moka patarti kad ii' 
tu sotus ii’ ožka gyva liktų. Pi 
čiau jis pažinti, tokių žmonių 
dien daug reikia. Kuo jis vari

— Nežinau, reiktų jo čia ] 
Inėjo kunigas malonaus ir

| veido.
- Kaip vadinies? — klausi

! - Krikštytas Motiejaus v
! vą vadino Kantrimu, mane gi n
I nium šaukė.
I s - Bene to Kantrimo sunu
1 Vorakla žuvo?
! ♦ »—Taip, viešpatie.
i - Narsus buvo karžygis; 

sūnūs Į jį nuseks ii- bus gera 
Reikia mums žmonių protingi 
ketų vieniems įtikti, kitiems

I Čia, Betygaloje, ypač protingo i 
| gaiš, tatai tave 'paliksiu čia 

Pastatysi medžio bažnyčią, gale; 
ti geriausių sienojų — miškų či 

! Elaidąms gausi pinigų iš mano 
i Uar gi Žemaičius pradėsi kinkš 

štysi drauge su Lenkų kunig; 
jpva su karalium į juos pratar 

į kur po gilias išsiblaškė, išsisla] 
gyi'os dvasės nematą, vien I

i Seniai ir subėgusios moteriškė
baisiai bijo, kiyžeirių nuožmui

i grasė. Žmonėms prijaukinti ai
I rams raudonų kepuraičių, o mo
i rių žibučių. Su Lcnlui karei’

į reikės čia žmones suvaryti, nes 
valia neis.

-Leisk, riešpatie, žodis ta 
Į so atsiliepti Motiejus, — varu 
I nepadarysim. Kaip aš čia pa 
į stengsiu švelniu budu juos tiki 

čiai kad’ ir labai yra prisrišę pr 
Į jimo, bet tai protingi žmonės.

— Gal ii’ tavo tiesa, Moti 
vedys Bolimas tau visame padi 

j viau jam tai atseis, nes pats y
j nis, patsai , jam ki-ikštui Jurgi*
I rinkau. Ir pinigų daugiau
| jums čia paliksiu.- Juozą Opc
' kunigą, taip pat duosiu tau į
į Visi išėjo, kunigaikščiai gi 
j savęs dar šnekučiavos.

— Nors čia ir nesutiko^-
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Gintautas PASKUTINIS
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• CENTRALINĖS Amerikos 
šiltame klimate telefonų stul
pai tankiai prigyja ir pradeda 
sprogti lapais.

caa> 
eną 
avo

kad mai- 
ir nepri- 
daugiau

J. A. Urbonais
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Afichigan Av. Dayton, O.

Following almost nightly air raid alarms and blackouts of San Fran
cisco since the start of the war, the Pacific Telephone and Telegraph com
pany has installed a sandbag barricade across the front of their building. 
Workmen are shown here erecting the wall of sandbags, which will pro
tect vital telephone equipment from possible enemy bombs.

untimu $1.00.
ikstaotas Sapninykai, 
aiškinantis kiekvieni 
ivalo jį- turėti savo

ba
fta”
au-

atitin- 
stato

• PAUKŠČIAI turi platų 
vo garsų išreiškimą. Jie gali 
išreikšti išgąstį, nerimą, nusi
skundimą, sumišimą, baimę, 
meilę, skausmą ir piktumą.

: t
Su- 
int-

iš darbų bus iš- 
pusė tĮos kalba- 

armijos,

DEDE SAMAS VELKASI UNIFORMĄ V

SI

jeigu 
nors 
milijonų vy
tai su ta numatyta

darbininkų skaitline, pasidarys 
bent 15 milijonų dar jų indus
trijose kurie būtinai jūrės būti 
atliekami. Daug dafbų, žino
ma, užims moterys, o daug ki-
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IRVIS GEDAINIS

iriuomenėmis įžengė 
į kryžiuočiams sekė- 
įtinti jie visame kra- 
ir degino. Pagaliau 
'ik čia; Kęstutis, savo 
ytauto gerai padeda-* 
šė kryžiuočius. Kas 
gryždamas nuo ta

šiusio laimėjimas bu? 
) pirmas didelis lai?

< ■ j 
nors ir stengėsi tęs- 
į ir taikią politiką, 
švengė. Rusų kurii- 
ti, kad Lietuva gu-
1 visų Rusų žemių, 
jo Algirdui skersai 
kštija. Bet jis, vie- 
Maskvą, privertė ją

2 m. teko smarkiai 
lis. Kilo didelis ka-

Mėlynais Vandeni
li Totorius sumušė, 
įsibrovė stipriai ap-* 
as laimėjimas turėjo 
tik Lietuvai;' bet ir. 
ių veržimasis į- šlSu- 
alutinai sustabdytas 
aiką viešpatavo Ka
rtuose, rimtesnio pa- 
iekados datigįa^pe-
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dymo laikais' patlidt 
.ugiau nei kita tiek. 
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ą jurą tarp Dniestro 
^girdas' galėjo ra
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kurie nenurims iki 

; mėnulio. Nors tas 
fantastiškai, tačiau, 
l, ar net ir greičiau, 
lybės aplankyti mė-

s tikrina kad pirmu
os nuo ištobulinimo 
lamo Uranium 235, 
.bar atliekami.
, sako, yra galima 
mėnulio, bet apeina 
kaštų. Mėnulis'yra 
irno nuo žemės. Pa
dėtos atsieina apie 
ą, taigi nematyti to- 
okia Ibbdario tą sū
ri paaukoti, 
asiruošimo iki tiek 
nulio butų galima ir 

nusigabenti gana 
į nuo mėnulio pasi
utę.

LIETUVOS MINISTE 
RIO PAREIŠKIMAS 

AMERIKOS 
SPAUDAI

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Kur bus iš dangaus! tokia giedra 
?uje, — atsakė kunigas.
— Tinkamiausias vanduo bu^ų ugniai 

užgesinti iš Ugėnų; tenai šventoji versmė,
daugeliui ligonių gelbianti, arba iš Šven
tupio atnešti, — patarė kunigas Lietuvis.

— Ir viena ir antra vieta iš čia toli, 
— atsakė Jogaila. — Su saule nebesuspės 
jau atvežti, o saulei nusileidus, piktosios 
dvasios viršų ima ant gerųjų. .

' — Tai tieša, — visi nusprendė,. — kol 
gaidys nesugiedos; velnio gale viešpatau
ja.

— /Padarykime taip, šviesiausiąsias 
viešpatie, — prabilo kunigas Lietuvis,- — 
uždarykime meldyklą, o ugnis ir pati, ne
gaivinama, užges.

Išgirdęs tuos .žodžius, net veidu praš
vito Jogaila. ' ’ . ’

— Teisingai galvoji, gera mintį pa
darei. Ne veltui pinigus už tave įmokėjau 
Pragoję. Išvadavai iš rupesnio, neužmir
šim tau šitai.

Jogaila pats uždarė meldyklą ir 
draudė Į ją kam nors eiti, o saugoti 
statė Lenkų kareivių daili.

Pasitarti kas toliau daryti, kaip 
ties — susirinko kunigaikščiai pilies salėje.

— Na/ ką gi, Vladislovai, ar užgesei 
ugnį? — klausė Vytautas.
> — Kur tau! Visai kitaip visa virto,
mielas broli. Kaip išlėkė trukšmingai ug
nyje ir durnuose Pikulis, buvau labai nu
sigandęs. Pats savo akim juk regėjau.

— Dievai! Gerai kad manęs tenai 
nebuvo; su dvasiomis kariaut nemėgstu, 
geriau kovos lauke ginklu rankoje kautis 
Su priešininku. ' ! ' ‘

— Bet klausyk, kas toliau, — sako Jo
gaila. — Jau buvau b'enoris sprūsti lau- 

-kan iš meldyklos, bet matau kaip šnairuo
ja į mane Lenkų kunigai, susilaikiau, sa
kau šį bei tą, tik štai vienas kunigėlis Lie
tuvis pataria uždaryti meldyklą, ugnis, sa
ko, ir pati užgesianti. Taip ir padariau.

— Gudrus kunigiukas, — sako Vy
tautas, — moka patarti kad ir vilkas bu
tų sotus ir ožka gyva liktų. Pravartu ar
čiau jis pažinti, tokių žmonių mums šią
dien daug reikia. Kuo jis vardu?

— Nežinau, reiktų jo čia pašaukti.
Inėjo kunigas malonaus ir išmintingo 

veido.
— Kaip vadinies? — klausė Vytautas.
— Krikštytas Motiejaus vardu. Tė

vą vadino Kantrimu, mane gi motušė Jau
nium šaukė.

— Bene to Kantrimo sūnūs, kur ties 
Vorskla žuvo?

d i — Taip, viešpatie.
— Narsus buvo karžygis; gal-but ir 

sūnūs į jį nuseks ir bus geras kunigas. 
Reikia mums žmonių protingų kad mo
kėtų vieniems įtikti, kitiems neįsipykti. 
Čia, Betygaloje, ypač protingo reikia žmo
gaus, tatai tave ’paliksiu čia kunigauti. 
Pastatysi medžio bažnyčią, galėsi pasirink
ti geriausių sienojų — miškų čia daugybė. 
Išlaidęms gausi pinigų iš mano iždo. Da
bar gi Žemaičius pradėsi krikštyt. Krik
štysi drauge su Lenkų kunigais. Norė- 
jova su karalium į juos pratarti, bet kaž
kur po girias išsiblaškė, išsislapstė, beveik 
gyvos dvasės nematyt, vien tik supurtę 
seniai ir subėgusios moteriškės. Krikšto 
baisiai bijo, kryžeivių nuožmumai taip at
grasė. Žmonėms prijaukinti atvežėme vy
rams raudonų kepuraičių, o moterims įvai
rių žibučių. Su Lenkų kareivių pagalba 
reikės čia žmones suvaryti, nes patys gera 
valia neis.

—Leisk, viešpatie, žodis tarti, — išdrį
so atsiliepti Motiejus, — varu nieko gera 
nepadarysim. Kaip aš čia paliksiu, pasi
stengsiu švelniu budu juos tikinti. Žemai
čiai kad ir labai yra prisirišę prie savo tikė
jimo, bet tai protingi žmonės.

— Gal ir tavo tiesa, Motiejau. Kar
vedys Bolimas tau visame padės, juo leng- 
viau jam tai atseis, nes pats yra krikščio
nis, patsai jam krikštui Jurgio vardą pa
rinkau. Ir pinigų daugiau tam tikslui 
jums čia paliksiu. Juozą Opolskį, Lenkų 
kunigą, taip pat duosiu tau į pagalbą.

Visi išėjo, kunigaikščiai gi toliau tarp 
savęs dar šnekučiavos.

— Nors čia ir nesutikome pasiprieši-

uz- 
pa-

nimo, nes išmintingasis Gintautas tiek me
tų čia valdė, bet toliau sunkiai eis darbas. 
Jei giliau pasvarstytum, — kalbėjo Vy
tautas, — tai kovų del tikėjimo neprivaly
tų būti. Visi tikėjimai vienas į kitą pa
našus, tiktai jų vardai kitoki. Ryme sė
di popiežius ir, nieko nematydamas, visa 
valdo, ir kiekvienas jo* klauso. Pas mus 
buvo Ramuva, iš kur krivės valdžia ėjo. 
Užteko jo kreivą lazdą parodyti kad visi 
bėgtų į jo šaukimą. Ramuva žuvo, Ry
mas gi ne kartą buvo paimtas, tačiau iš- 
naujo atgijo. Pas mus šventoji ugnis de
ga, pas krikščionis negesta lempa prieš al
torių: Niekino nematomas ir nesuprasti- 
nas Praamžius valdo regimąjį ir neregi
mąjį pasaulį. Krikščionių Dievą taip-pat 
kas matė? kas jo gulę išmano? Ar ne ta 
pati galybė, niekeno nepasiekiama, garbi
nama ir stabmeldžių ir krikščionių?

.— O kad Perkūnas turi valdžią dan
guje, — atsakė Jogaila, '■— tai aiškiai visi 
jaučiame, matome net, kaip kaltuosius 
baudžia. Praamžiaus ar krikščionių Die
vo galybė tai daro, ar 'gi ne vis viena?! 
Krikščionys turi angelų, biesų ir velnių, 
pas mus taip-pat yra kipšas, velnias, ge
rosios ir piktosios dvasios. Dvasių buvi
mas taip regimas yra kiekvienam žmogui 
kad del jų esybės nei negalima abejoti. 
Apie tai kunigams, žinoma, sakyti neverta, 
jie privalo savaip išvadžioti, nes jų tikė
jimas taip moko.

1 — Musų protavimas nieko betgi ne
gelbės, mielas broli Jogaila: svarstykim 
kaip toliau kelti turime savo sunkiąją naš
tą. Lyg akmuo nusirito man nuo širdies, 
kaip palikau čia sergėti Motiejų. Geros 
giminės, bus tikriausiai doras vaikinas. 
‘Netikėtai ramiai baigėsi visa Betygaloje, 
dėkų už tai tarti reikia gerbiamajam Gin
tautui. Bet dar yra keletas vietų kur žmo
nės garbina šventąsias ugnis. Pirmiausia 
keliaukim į Raseinius, paskui į — Šatriją.

Ant gražių mažų Žemaičių arkliukų 
jojo tolimesnį kelią kunigaikščiai. Nebu
vo su jais šį kartą minios garbingų paly
dovų", tik keli karžygiai, ties Žalgiriu pa
sižymėję, ir kunigai. Buvo Keisgailą, Vy
tauto draugas dar nuo Vorsklos laukų ži- 
lančiais jau plaukais ir doru veidu; taip- 
pat Bylius su sunum Stonkum. Bet šiedu, 
kaip sužinojo, kad kunigaikščiai keliauja į 
Raseinius, paprašė Vytauto paliuosuoti 
juodu nuo taip sunkių pareigų. Žinojo 
kunigaikštis jųdviejų prisirištimą prie tė
vų tikybos, tat noriai paliuosavo, nes no
rėjo švelniu budu versti savo žmones į 
naująjį tikėjimą.

Kadangi keliai buvo labai klaidus, o 
pavasario potvyniai dar sunkesnę padarė 
kelionę, pasiėmė taf. su savim kunigaikš
čiai Jočių keliavedį, kuris gerai žinojo tas 
apylinkes.

Pervažiavo ties Betygala negilią Du
bysą. Visur siūravo dideli eglynai; dirba
mosios žemės kaip ir nematyt niekur buvo, 
lyg į tyrus butų įvažiavę, tačiau kitados 
buvo čia tirštai užgyventa turtinga apy
linkė. Privažiavo Žemigalos pilį, kuri il
gai gynėsi nuo kryžeivių užpuolimų, pa- 
galiaus, paimta griuvėsiais pavirto. Ant 
pylymų išaugo laukų žolės, grioviuose miš
kas. Štai piliakalnis, Vizgirdo, paskutinio
jo pilies karvedžio, kapas.

— Čia žuvo narsus karvedys, — tarė 
Vytautas, — pagerbkime jo> atminimą.

—Tš čia reikia mums keliauti per Gir
kalnio girias, — prabilo Keisgaila, — jei 
norime Kurpiškius pasiekti. Žmonės dar 
nieko nežino, tat galėsime be jokių kliūčių 
iškirsti šventąją ąžuolų girią, deivei Lai
mei pavestą.

— Gerai, — tarė Jogaila, — pasiimk 
Lenkų kareivius ir eik pirmas.

Po visą Kurpiškių girią pakilo trenks
mas nuo griuvimo kertamų medžių; nei 
vienas ąžuolas neišprašys susimylėjimo, nei 
įspės, kur kuris krisiąs. Girios sargas 
vaidilas, matydamas tai, uždengė rankom 
ašarotą veidą ir, verkdamas, išėjo iš savo 
pirkelės kad neberegėtų akys šito švent
vagių darbo. Bet Jauniunų ir Žvirždų kai
mų vyrai atbėgo tekini uždusę, savo aki
mis netikėdami; pamatę, ėmė šaukti ir de
juoti, kiti nubėgo pas 'kunigaikštį prašyt 
pasigailėjimo, tačiau niekas jų prie Vy
tauto neprileido.

(Bus daugiau)

KĄ NAUJOJ! REGISTRACIJA
J REIŠKIA :

Dabar kada Amerikos gy
ventojai bus suregistruoti nuo 
18 iki 64 metų amžiaus, kada 
registracijos aktas apima sūnų 
ir tėvą ir dieduką — net tris 
gentkartes, — ko bus reikalau
jama iš tų visų suregistruotų 
vyrų ?

Apie aštuoni vyrai iš 10 ne
bus reikalaujami atlikti, jeigu 
armijos patyrimas su 21 iki 28 
metų amžiaus grupe atliks sa
vo pareigas.

Karo tarnybai pakaks vyrų 
'paminėto amžiaus. Be to, ku
riems jau baigėsi 44 metai am
žiaus nereikės registruotis ka
riuomenėn.

Bet jie, jeigu sveiki ir tvir
ti, gali būti pašaukti dirbti į 
kariškas industrijas, arba na
mų sargybai arba apsaugose 
nuo orlaivių užpuolimų, gal ir 
darbams ukėse.

Milijonus darbų kuriuos ap
leidžia jaunieji imami į kariuo
menę turės būti užpildyti tais 
kurie lieka namie. Gali būti 
kad užregistruoti senesnio am
žiaus vyrai bus pašaukiami į 
tuos darbus.

Ūkių prižiūrėjimas 
stas butų auginamas 
truktų, pareikalaus
darbininkų, ypač dar kad svei
kas ūkių jaunimas bus paimtas 
kariuomenėn.

Nors orlaivių užpuolimo gali
mybes yra tolimos, ypač mies
tams atokiau nuo vandenynų, 
tačiau jaunesni nemilitariško 
amžiaus vyrai gali būti pašau
kiami atlikti tam tikroms par- 
reigoms, pravedimui discipli
nos ir tvarkos.

Suv. Valstijos turi darbo jie- 
gą iš apie 53 milijonų darbi
ninkų. Apskaičiuojama kad ka
ro reikmenims gaminti reika
linga bus dar 10 milijonų dar
bininkų, kada viskas Ipilnai bus

■ r » V i 1 . • '• k i
tų darbų turės būti užpildyta 
registruotais senesnio amžiaus 
vyrais.

Iš anksčiau suregistruotų 
vyrų didelė dalis nepaimta ka
riuomenėn del to kad jie turi 
šeimą ar. senus tėvus išlaikyti. 
Jei tik valdžia suras galimy
bes tais apsirūpinti, bus šau
kiama ir fie vyrai.

Suregistravus daugybę nau
jų vyrų, kurie numatyta bus 
imami nuo 20 iki 35 metų am
žiaus, Amerikos kariuomenė 
lengvai susidarys iš daugelio 
milijonų jaunųjų, nepareikalau
jant tų kurie jau per 35 metus, 
nors jie ir bus susiregistravę.

Brazilija Ruošiasi 
Bizniui i 
t )

Pietų Amerikos respublika 
Brazilija, šiltas kraštas, ruo
šiasi pasinaudoti Amerikos tu
ristų leidžiamais pinigais, pa
sirengdama svečius priimti ir 
juos aptarnauti.

Iki šio karo pradžios, daugy
bė Amerikos turistų važiavo į 
Europą ir į kitus kontinentus. 
Dabar, karas tą visą važinėji
mą sulaikė. Bet dabartiniu lai
ku dauguma Amerikos žmonių 
turi daugiau pinigų mėtymui 
negu turėjo pastarų dešimties 
metų bėgiu. Pietų Amerikos 
šalys, į kurias nuvažiavimas 
bent šiuo tarpu yra saugus, ir 
kur dabar prasideda vasara, 
ruošiasi svečius priimti 
vaišinti.

Brazilija, paveizdan, 
karnose vietose skubiai
svečiams viešbučių už tris mi
lijonus dolarių. Kadangi dar
bas ir medegos ten pigesnės 
negu pas mus, tai tų viešbučių 
bus išstatyta, lyginant Šiauri
nės Amerikos kainomis, už 
šimts milijonų dolarių.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

(Vertimas iš Angliško)
Gruodžio 20, 1941, P. žadei- 

kis, -Lietuvos Atstovas Wash
ingtone, padarė Amerikos spau
dai sekantį pareiškimą:

“Lietuva, kaip dauguma ki
tų Europos tautų/ šiądien yra 
Vokiečių pavergta. Kad Lie
tuva galėtų atsikelti ir vėl at
sistoti jos teisėtoje vietoje lai
svųjų tautų tarpe, jai yra rei
kalinga pagalba. Besigrumda- 
ma su savo nelaimėmis Lietu
va /ryžtingai bandė pati atsi
spirti, bet jos pastangos nepa
vyko delei daugeliopai didesnės 
užpuoliko pajiegų persvaros. 
Nors Lietuva yra nedidelė val
stybė ir jos geografinė padėtis 
nėra pavydėtina, ji betgi griež
tai atsisako būti gyva laidoja
ma ar būti aukojama jos ga
lingųjų kaimynų naudai. Lie
tuva turi turtingą istorinę pra
eitį, kuri sudaro jos dvasinio 
lobyno žymią dalį, — ji taipgi 
turi pasiryžimą ir sugebėjimą 
gyventi nepriklausomai neįžei- 
sdama savo kaimynų teisėtų 
reikalų. <

“Lietuva, kartais vadinama 
žemdirbių Respublika, yra na
tūralinė demokratija; ji ne
dvejodama , jungia savo ateitį 
į kooperaciją su demokratijų 
sąjunga, kuri dabar kovoja del 
laisvės ir savygarbos. Lietu
vos pirmiausias ir vyriausias 
tikslas yra nusikratyti Vokiš-I
ką pavergimą ir grąžinti suve-/ L 
renines teises Lietuvos tautai.. fe

“Lietuvių tauta savo išsilai- i
svinimo viltį remia ant kiek
vienos tautos teisės būti šeimi- ty|
ninku savo gimtosios šalies, ■
gentkarčių ginamos ir ant reik- ■
šmingo Atlanto Deklaracijos »
posakio, ‘kad) suverenumo tei- y
sės ir nepriklausomybė turės 9
būti grąžintos toms tautdms 
kurios per prievartą tos teisės JĮ

“Prezidento Roosevelto pra
našinguose žodžiuose:

‘Mes laimėsim karą ir 
mes laimėsim taiką po ka
ro.

‘Didelė dauguma žmoni
jos yra musų pusėje. Dau
gelis tautų kariauja šalia 
musų. Visos jos trokšta- 
maldauja mums pasiseki
mo. Nes mes stodami už 
musų pačių idealus, tuo pa
čiu stovime ir už jų idea
lus — musų viltis ir jų. 
viltis Dievui padedant yra 
laisvės pergalė’, —

visa kentančioji žmonija ran
da įkvėpimą, kuris pasuks liki
mo ratus laimingąja kryptimi 
ir kiek tai liečia Lietuvą, — ji 
trokšta šio pasaulinio konflik
to metu būti su ta žmonijos da
limi kuri kaujasi prieš agresi
jos piktadarystę.

“Amerika, pavergtų kraštų 
viltis, ėmėsi ginklo kad save 
apginti nuo nuožmaus ir klas
tingo trikampės ąšies siaubimo 
ir kad apsaugoti brangintinus 
kilnius idealus, kaip: demokra
tijos principus, keturias lais
ves, laisvai sudarytų tarptau
tinių sutarčių taurumą, jūri
ninkystės laisvę ir laiminges
nį visų tautų rytojų apibudin
tą aštuoniuose Atlanto Dekla
racijos posmuose.

“šia proga varde mano vy
riausybės pareiškiu gilią solida
rumo užuojautą ir įsitikinimą 
kad Amerikos ginkluotų jiegų 
pastangos atsieks laimėjimo 
tikslo”.
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Po keleto naktų oro užpuolimo aliarmų ir užtemdinimų San 
Francisco miesto nuo to kai prasidėjo karas, vietinė telefono ir 
telegrafo kompanija apsitaisė savo budinko priešakyje smėlio 
maišų barikadą. Parodoma darbininkai apdeda sieną smėlių 
maišais, kurie apsaugos svarbius telefono įrengimus nuo gali
mų priešo bombų.

i----------------------------------------------------------n
Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina'metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36) i



KAIP BUTU BUVĘ GERIAU?( vietinės žinios į
ATVYKS DAUG 
DETROITIEČIŲ

Dr. J. J. Simas (Clevelan- 
diečiams žinomas šemoliunas) 
atsilankęs Clevelande pasakojo 
kad Sausio 18 d., kada Cleve
lande koncertuos Detroitiečiai, 
Jonas Valiukas, Darata Bau- 
kiutė-Kvederienė, pats A. P. 
Kvedercs ir eilė kitų žymių De
troito dainos jicgų, į Clevelan- 
dą rengiasi atvažiuoti didelis 
buris Detroitiečių svečių.

Mat, Clevelandiečiai porą kar
tų buvo nuvykę į Detroitą į jų 
pramogas, Detroitiečiai nori at
silygint mums.

Baukiųtė ir p. Kvederas Cle
velande yra labai žinemi ir mė
giami. Na b p. Kvederas pa
žadėjo atsivežti kartu eilę pa
čių geri? tįsių Detroito daini
ninkų. Kvederas sako steng
sis “subytyt” pereitą rudenį 
atsibuvusį Chicagiečių koncer
tą. Kvederas ir Baukiutė yra 
darbavęs! ir dainavę Chicago- 
je su Vanagaičiu Margučio pro
giniuose ir lankęsi vienu tar
pu Clevelande su labai puikiu 
programų.

Detroitiečių koncertas atsi
bus Lietuvių salėje, sekmadie
nį, Sausio 18 d. ,

Ta^. koncertui įžanga bus 
5Cc. ir 75c. Išanksto perkant 
gausit po 40c. ir 65c. Gauna
mi Dirvos administracijoje.

DEL PILIETYBĖS
Nekurie Lietuviai pradėjo 

savo tarpe leisti gandus buk 
valdžia sulaikė išdavimą pilie
tybės popierų visiems. Tas ne
teisybė: pilietybės davimas Su
laikyta Vokiečiams, Italams ir 
kitiems kurie šiuo laiku skaito
si Amerikos priešais, yra pilie
čiai tų šalių kurių vyriausybės 
paskelbė Amerikai karą.

•PIRMUTINIAI gimę 1942 
metais kūdikiai Clevelande yra 
abu berniokai. Vienas gimė 
pusė minutos po 12, antras 4 
minutos naujų metų naktį. ,

• ŠIMTAI asmenų susiregis- 
travo sutikdami duoti savo 
kraujo gelbėjimui Amerikos ka
reivių gyvasčių, kada tam at- 

. eis reikalas.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur duatoja kitą miestą 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen UrbŠaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur akis skanesnis” 
. “Arielkčlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI'

Kazys Stonis, Savininkas.

z----------------i \
ATEIKIT BOWLYT ANT MUSŲ 

SESIŲ REGULATION ALLEYS

SUPERIOR CAFE
ir Bowling Alleys

ALUS. DEGTINĖ, UŽKANDŽIAI
Atdara iki 2:30 ryto.

N r 3 n 7 ’junas, Lietuvis baro
pauu nautojas. (3)

6927 Superior Ave.
ENdicott 9153

KAIP DIRBTI KAD 
LAIMĖTUME

SVEČIAI
Clevelandą atlankė keletas 

žymių svečių — žinomo Lietu
vos veikėjo Martyno Yčo šei
ma:, Hypatija Yčienė, jos sū
nūs Martynas, ir trys dukrelės 
Hypatija, Evelyna ir Violetta 
Poni Yčienė yra Dr. J. šliupe 
duktė, Amerikoje 'gimus, po 
pereito didžiojo karo ištekėjus 
už Martyno Yčo. Nuo Rusų 
bėgant, Yčų šeima iš Vokieti
jos nuvyko Brazilijon, ten bet
gi Martynas Yčas mirė. Moti
na su keturiais vaikais atvyko 
į Suv. Valstijas. Brooklyne, kur 
gyvena Dr. Aldona šliupaitė, 
apsibuvo p. Yčienė, bet jos Vai
vai išsiblaškė po kelias vidur- 
vakarines valstijas: sūnūs Mar
tynas lanko Minnesota valsti
jos universitetą, duktė Violetta 
mokosi' Iowa State College, ki
ta duktė, Hypatija, studentau
ja Michigan valstijos univer
sitete, Ann Arbor, Mich., tre
čia duktė, Evelyna, lanko Ohio 
State Universitetą.

Yčų šeima pirmiausia suva
žiavo Detroite, Kalėdoms. Ten 
pavėžėti Dr. J. J. Sims, kuris 
kitus, lydėdami motiną atvyko 
į Clevelandą Naujų Metų šven
tėms, ir iš čia išsiskirsto vėl 
atgal į savo mokyklas.

Su Yčų šeima, kartu atvyko 
ir Kapt. Vytautas Kuizinas 
kuris taip pat studentauja Mi
chigan universitete.

Iš Detroito svečius parsiveš'* 
pas save P. J. žiuris, ir padėjo 
pažino su kitomis- Clevelande 
antrą dieną gryžo į Detroitą.

Svečiai viešėjo pas žiurius.; 
Bendlerius, Karpius ir kitus.

Apsilankė Dirvos redakcijo
je, Lietuvių Darželyje ir apsi- 
pačino su kitomis Clevelando 
įdomybėmis.

Poni J. Tubelienė su savo 
dukteria, Woorster College stu
dente, šventėms išvažiavo į 
New Yorką.

Visiems Amerikos gyvento
jams tas klausimas apeina.

Pirmiausia, svarbu kad visi 
vieningai manytume ir dirbtu
me už šios šalies gerovę. Vie
ningai laikytumės nusistatymo 
tarnauti geriausiems šios ša
lies interesams, kiekvienas as
meniškai atlikdami savo dalį, 
neatstumiant darbo kitiems.

Vienas dalykas ką galim šią
dien pat daryti tai

Pirkti Valdžios bondsus — 
kurie dabar jau yra ne tik De
fence Bonds, bet KARO bonds.

Bondsai lengva pirkti del to 
kad jie prasideda nuo labhi že
mai — tik $18.75, ir už 10 me
tų jie bus verti $25. Pats val
džios iždas atpirks juos.

Tuos Bonds galima pradėti 
pirkti su 10 centų — perkant 
Defense Stamps. Pripildžius 
knygutę iš 187 stampsų, dadė- 
jus nikelį, gauni bondsą vertės 
$18.75, kuris už 10 metų su
augs į $25.

Mums reikia remti s.avo šalį 
jeigu norim turėti užtikrintą 
ramų gyvenimą, laisvą nuo dik
tatorių ir svetimų gaivalų.

Detroitiečiai Kurie Dalyvaus 
Koncerte Clevelande

r WINE SHOPPE '
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop. 

Importuoti ir Vietiniai

Vynai — Šampanai
Vermouths, Ginger. Ale 

Alus ir Mišiniai
t

Kainos prieinamos,* parduodam 
galionais, pusgalioniais, Ohio ir 
California Vynų. (52)

10204 Superior Avė.

• ŠUNŲ savininkai turi re
gistruoti ir išimti leidimus šu
nims laikyti, jei šuo yra 3 mė
nesių ar senesnis. Išvengsit 
pabaudos apsirūpinę leidimu 
metų pradžioje.

•UŽPUOLIMAS Clevelando 
iš oro, sako apskrities inžinie7 
rius McWilliams, pirmininkas 
bendros apsigynimo tarybos, 
gali pasitaikyti daugiau dienos 
metu negu naktį. Mat, į Cle
velandą lėktuvai negali atlėkti 
kelių valandų bėgiu naktį, kaip 
daro Anglijoje.

• APIE 70,000 buvusių ka
ro veteranų Clevelande ir ap
skrityje organizuojami sava
noriais civiliniam apsigynimo 
darbui.

DIDELE LIETUVIŠKA 
VAISTINĘ 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENdl 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitei* 
L—--------------------------------------------- I

TRAFIKE REIKALIN
GA MANDAGUMAS
Nelaimingų atsitikimų statis

tikos už 1941 metus Clevelande 
apkaltina jaunus asmenis tarp 
18 ir 30- metų kaipo trafiko 
žudeikas. 60 nuošimčių mirti
nų trafiko nelaimių įvykiuose 
1941 metais automobilio valdy
tojai buvo tarp 18-30 metų am
žiaus. Ta pati skaitlinė įrodo 
kad senesni asmenys po 50 me
tų ir daugiau yra veik neišven
giamai aukos tų jaunų grupės, 
ir taipgi iškelia aikštėn faktą 
kad diduma žūstančių jų yra 
pėkstieji.

Pėkstieji kurie patys neturi 
jokio patyrimo apie važiavimą 
visai nesupranta pavojaus ko
kį sudaro automobilis kuris 
juos užgavo. Jie neturėjo su
pratimo apie greitį ai’ sunkumą 
automobilio bei plotą kokis rei
kalingas automobilio. sustabdy
mui. Jauni važiuotojai nesvar
sto apie senesnį žmogų ir jo 
reikalus, jie nesupranta kad 
asmenys virš 50 metų amžiaus 
nėra taip greiti pasitraukti iš 
keĮio automobiliu lekiančiam 25 
mylias į valandą ar daugiau. 
Asmenys užgauti automobilio 
važiuojančio negreičiau kaip 
20 mylių į valandą paprastai 
miršta nuo sužeidimų ir kom
plikacijų kokios nuo sužeidimų 
paeina.

Tų faktų akivaizdoje, nau
dinga yra prisiminti kad man
dagumas gali pataisyti visas 
trafiko ydas.

Cleveland Police Dept.

HIPPODROME

‘They Died with Their 
Boots On’

Didelė, įdomi filmą Hippodrome 
Theatre rodoma šią savaitę, yra tai 
iš pereito šimtmečio šios šalies 
istorijos — “They Died With Their 
Boots On”. Filmoje vaidina Errol 
Flynn Generolo George Custer ro
lę, iš 1870 laikų kovų su Indijonais.

Filmą įdomi ir jaudri. Tai yra 
atvaizdavimas tų laikų kuomet vy
rai kariavo ir mylėjo visa savo jie- 
ga.

Prie Flynn moterišką rolę vaidina 
žavėjanti Oliva DeHaviland, jo žmo
nos, kuri gerėjasi savo vyro žygiais.

Prie jų vaidina Gene Lockhart, 
Charley Grapewin, Regis Toomey, 
Stanley Ridges.
I I
MES DAROM MES DEDAM 

MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool 
Insulation

Be tarpininką pelno.
5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422.
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A. P. Kvederas

. Darata Baukiutė- 
Kvederienė

Jonas. Valiukas

PRIE JŲ DALYVAUS KELI KITI ŽYMUS DETROITIEČIAI

SEKM. SAUSIO-JAN. 18
ARTISTAI

1942
Lietuviy Salėjo - 6835 Superior Ave

Programas prasidės lygiai 6 v. vakare. Po progra mo šokiai, 8 v. Albertas Ne manis ir jo orkestras,

KAIP TAPTI AME 
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior avė. 

Cleveland, Ohio.

JllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIHIlilIlLĮ

SPAUDOS darbai yra 
Dirvios Spaustuvės 

specialybei Atlieka:
• plakatus
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam •

G E L „ : 
GRAŽIAI 
G R E I T A I

G ERAI

6820 
. • Cleveland,

Superior Ave.
Ohio

RICHMAN BROTHERS BONUS GAVO DAR
BININKAI KURIE TARNAUJA S. V.

KARIUOMENĖJE

Richman Brothers So. padarė 
“Linksmų Kalėdų Linkėjimą”

The 
gražų 
padovanodama čekius savaitinių al
gų kokius gaudavo tai kompanijai 
dirbanti vyrai kurie dabar tarnauja 
Suv. Valstijų kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ir orlaivininkystėje, kaip 
praneša Frank C. Lewman, kompa
nijos prezidentas. Tuo pat laiku, 
visi Richman siuvyklos darbininkai 
ir parduotuvių tarnautojai gavo Ka
lėdinius čekius kartu su pusmetiniu 
atostogų periodu su užmokesčiu.

Tą i yra keturiasdešimts ketvirtas 
kartas dvidešimts dviejų metų bė
gyje kaip Richman darbininkai gau
na apmokamas atostogas. Tai bu
vo antras pinigų išdalinimas Gruo
džio mėnesį. Kita “specialė mokes- 
ties diena” buvo Gruodžio 3, kuo
met išmokėta $100,000 bonusais.

Darbininkų atostogos prasidėjo 
trečiadienį, Gruodžio 24, ir tsęiasi 
iki Sausio 5.

AUTO GAMYBA SU
MAŽĖS NUO SAU

SIO 1 DIENOS

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu

mų tarp Chicagos ir New Yorko. 
Kostiumai vyrams ir moterims įvai
rių Karalių ir Karalienių, Lohen
grin, Mephisto, Meksikoniškų, Man
darin, Monte Christo, Mikado, Ma
tadoro, Vienuolių, Napoleono, Omar 
(Rytiečių), Orlando, Othello, Petru- 
chio, Pierrot ir kt. (52)

Krause Costumes
David M. Yost, Mgr.

1025 Chester Ave. Cleveland, 0.
Telef. CHerry 4569

AETNA LUMBER.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokė  ji mas.

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ir naudotą medį.

The Aetna Lumber Co.
5327 St. Clair Av.
3674 E. 93rd St.

HE. 6843
MI. 1185

i----------- ;------ ;----------- ;-----1
Plumbing ir Heating 

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAP 
Nereikia nieko įmokėti.

Nauji ir naudoti padargai. .
Empire Plumbing & 

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 

Atdara vakarais iki 8 vai.
I------ -------------------------------------------------- 1

UŽ 
keturis bilijonus dolarių 
užsakymų bus dar dau- 
Bet automobilių indus- 

susiduria su dideliu savo

salė priimti ultimatumą, nusi- 
leisti boiševto ir i»<®- 
diiai su jais diM 
Sau apsirikti- M ® “ 
straipsnio autoriui, atrodo M 
Eteris Pirmininkas A. Mer
kys ir Gen. SI grikis 
kad Lietuvai nušilę® jai te
su geriam ir kaip kad Smeto 
Musteikis. Lietuvai bkf 
nelinkėjo.

M F^as 
kad esant krašto viduje Husu

tišKAS E ARGENTINOS 
įjpms 39-me numeryje akai- 
įj. A. Daugmino straipsnį: 
agi Rusai Okupavo Lietu- 
I, Taip pat skaičiau to pa- 
į'tariaus ir kitus siraips- 
■ tilpusius ankstyvesniuose 
pus numeriuose, šie straip- 
U, kaipo praeities dalykai, 
įiiaius tik ii ioionnacinio 
įp,ues pats įvyiiž jųko ir 
l jo nebepataisysi. Bet taip 
į nereAia išrišti kad šis 
, į. A. Daugrio itripsu-; 
|bi atidaro sritytoję akis 
FRektiass gali susidaryti1 
Oį-atsiŠĮ oiiaonę apie bu- 
usius Lietuvos Respublikos 
itam pareigomis ir kiek jie 
^sio aukšta algas kurias 
ie ®. užimdami tas pareigi few, teikia prileisti 
1d paskutinis Lietuvos Nepri- 
Mumybis ffinisterii) Kabi- . ,

moiuiM ir nebegalėjo būti 
litai sprendžiami Nora vy
ra dvi griežtai, skirtingos 
ranonės - deni norėjo gin

i gintis, oebutę toks smerkti- 
na jį jis v&sniaia savo iy- 
giaiš nebūtą savęs apjuoi» 
ialnnauskas ir kataiikss K- 
mnh> matyti, taikės prie 
įtisi, tęs Gslnnsskas išva-
aw į Klaipėdą ir postu _• je ne
dalyvavo, o Bmsta kari- 
įįjotoasį atakavo Meri to
ki įj neatsižjatydinąs. Sn-

tintas kada jam tao ta®2 
misija sutikti Dekamnovą,

riti Maskvos ultimatum?, ir 
akiąti, te nei vienu negali- 
tanedti, jei ją kiekvienas 
patikinęs kad priėmus jo 
Įjroa propoziciją Lietuvio 
tai busią geriau.
įdėkime dalyką nagrinėti

iritis p. J. A. Daugini-

te p A. Smetona, Krašto 
ligos Jlinisteris Gen. Jlus- 
s, Valstybės Kontrolierius 

, L Šakenis ir dar pora mi-

Lietuvos išdaviku 6^ 
muskas.-matyti. kuo nen ap
sigavo, ir kelias dienas pato-

mas, matyli, Susams niovė 
reikalingas, ir taip vargšas ne
gavo suvaidinti liūdo Giros ro
lės.

Prisipažinsiu, nei vieno tą I 
vyriausybės nariu asmeniškai 
nepažystu, visas išvadas darau 
grynai nekalto Lietuvio širdi
mi, remdamasis p. J. A. Daug
umo straipsniu. Straipsnyje d

1 reikia ginklo gintis prieš 
E. Mano supratimo, nei

kuris pŠedyje dalyvavęs. bei l 
nieko nekalbėjęs. ’Sėdėjęs gre- J 
ta Gen. Vitkausko, visą laiką 
patylomis kalbėjęs su Vitkaus-,: 
ku( ir p Daugumas daro ika- : į

tag, taip pat sutiko misitenfp 
'ta, bet vis tik Gert Par- ai 
dsendas neišėjo Gen kirtai- sa 

idomis ir, progai jritai-JĖ 
au™ u ju- btoims su-' Ę

J' 
- - - - - - - - - - - - - - Nėra kalti nei tie kurie no- v 

rėjo priešintis gmkbi ; 
nei tie kurie sutiko mskĖti: i 
yra kalti tik tie kurie troško

ia'iyje turas didelės srar-' 
■ti:

Įfeeris į Mi-

girnai “Dirvoje”
F į *“• “UiU 144 w Miire uųsiv

už viena kartą 'Rusą atėjimo, kurie prie ją
fe kartus ui ILbd (prisitaikė ir kurie' padėjo M- 
Ką skelbimai Dirvojė,brikams budeliams mugi

K padėkos laiškai, gab-1®- daugiau)
nlpinti šis kaina. Julius žvedanAss
F ! Buenos Aire

Amerikos automobilių indus
trija turi valdžios užsakymų ša
lies ginklavimo reikmenų 
apie 
ir tų 
giau. 
trija
darbininkų pertvarkymu, kuris 
prasidės apie Sausio 1 dieną.

Apie 250,000 darbininkų tu
rės likti laikinai be darbo iki 
jiems bus parūpinta kiti dar
bai. Nekurie spėja kad auto
mobilių darbus sumažinus, visi 
automobilių darbininkai nebus 
aprūpinti darbais šalies ginkla
vimo reikmenų gamyboje.

Netrukus duosis matyti kiek 
naujas pertvarkymas automo
bilių industrijoje atsilieps į 
darbininkų reikalus.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa- 
•'rmui Tas būtina.

ir

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

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SCHONBERG Cigar Co. I
649 Prospect Avenue 

CHerry 9162

Rankų Darbo Cigarai!Į
IMPORTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI.
Mes 'galim patenkint j u- j 
su rukymo reikalus

(1) Kalėdoms. Į

^;POLTEI(|hEII*ON'S 
ii afntio | w w

iWCLEANINC
i ir Moterų Rubu>
: perimu
; naujausios mad(B
ii *Į hosyinaj ir Valyma 
į VEOU KBę VALYMAI 

i tos garantuoti
j Pahaa »pšĮnOffl į

Į East M Strtt
Į bams. Santaka

b W.BR53M

. \ Lietuvis
Vių Maliavotojas, 

PopieriDotojas 
ĮDekoratorius
|su« fmjĮ įpUisynio 
PĮnsn ir itsakomin- 
taftFTjpBį ii lanko ir iš 
Mi) stogo ar 

paamdhus jums 
hffliis ir jieškot kitą 
h pų mo visiškam 
(i i pagražinimui.

ą aptaria tos rūšies 
1 tanktoriaus.
įastl23rd St
«POtomac 6899

JUOZAS PEČIULIS
į 208 Street Namų Pardavė]
V Namu: JV. 3956-W. Ofiso KE. 671

naujus ir gyventus namus, ir lotus, dm 
lapijos srityje. Pasirengęs Lietuviams 
neinamomis kainomis. Kreipkitės telef 
iškai atsilankykit.

Geriausi Naujų Metų Linkėjimai Lietuviams

DR. LLOYD N. HOLLANDER
. DENTISTAS

6409 Superior Ave. Cleveland
HEnd. 8200. Valandos: 3 po pietų iki 8 vak.

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: M Ain 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit u? pigių kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

UIS IŠPARD AVIMI
S RAKANDŲ IR REIKMENI

i DUOSIM JUMS $20
1VKG ROOM, BEDROOM, arba DINI 
iiurint kaip jis išrodo, $10.00 už jūsų
4 Mašiną, ar PEČIŲ. J
ir ~ pirm negu kainos pakil

■ HfflE 00.
• 75th St. ir St. Clair Ave.
'to. ’ Lengvos Išlygos
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TIKSLAS 

atsistatyti

Motėj unaitė 
Jo" Ekscelen- 
atsakė dėko- 
ir Lietuvis-

II.
KELIAS PRIE TIKSLO

ir gyvu žodžiu, naudojantis periodiška ir 
Amerikos spauda, taipgi Visokio pobūdžio

kunigai, taipgi J. Olšauskas, S. 
Šlaveikis ir kiti. Ir prie to bu
vo priimtas pas p. D. ;RusiląL

A striking photograph of the city of London, looking toward St. 
Paul’s cathedral, which was damaged by Nazi bombs earlier in the war. 
The city has not been bombed for many months, and much of the 
debris has been cleared away, but there is still “plenty of room for im
provement.”

Įspūdingas vaizdas Londono, ..žiūrint link šv. Povilo kated
ros, kuri apgadinta naziu lėktuvais karo pradžioje. .Miestas ne
buvo bombarduotas per daug mėnesių, taigi griuvėsių dauguma 
apvalyta, bet vis dar matyt daug sugriautų namų. ____ _____

B. 
tvarką, 
veikiai

C.

priimti ultimatumą, nusi- 
bolševikams ir nuošir- 

su jais dirbti. Nenorė- 
apsirikti, bet man, šio

PRIIMTAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTIŠKOSIOS VISUOMENĖS VEI

KĖJŲ .KONFERENCIJOJE
TABOR FARM REZORTE^

19J1 M. BIRŽELIO 7 IR 8
MICH.
DD.

Sekretorius, ir Iždininkas.

V. / ' .
VALDYBOS PAREIGOS

Valdyba paruošia LVS. tvarkai reikalingus įs
tatymus ir jų papildymui ar pataisymui projektus.

Valdyba nustato LVS. skyriams vadovavimosi 
teikia instrukcijas ir reikalingus nurodymus jų 
ir sprendžia jų nesusipratimus, jei toki atsirastų. 
Valdyba priima ir atleidžia narius, teikia na

riams įgaliojimus kuomet toki Įgaliojimai reikalinga, ir 
duotus Įgaliojimus atšaukia.

D. Valdyba tariasi su kitomis Lietuvių organizaci
jomis, apie bendrus Lietuvių ir Lietuvos reikalus.

I.
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS

1. Padėti Lietuvai atgauti laisvę ir 
nepriklausoma valstybe.

2. Gelbėti Lietuvos piliečiams, turėjusiems palikti 
savo gimtąją šalį, užpuolikams ją paglemžus.

3. Spiesti USA. valstybėje gyvenančius Lietuvius
bendram'Lietuvos vadavimo darbui. .»

4. Pildyti USA. valstybės įstatymus ir būti jiems 
ištikimais.

privalo sudaryti trys Tarybos nariai.
. . ."f , ;7

VI. ; ,
LVS. TARYBOS SUSIRINKIMAI

•. g tą : ...: ■. -
Valdybai nutarus, pirmininkas kviečia .Tarybos

j

• vn.
TARYBOS NARIAI IR JŲ PAREIGOS

Yl 1 : u 'i • • j .■ \ ‘
1. Kiekvienas Taryboj narys, Lietuvių gyvenamoje 

kolonijoje, steigia Ljėthvai Vaduoti Sąjungos skyrių, 
kuriam jis pats'pirminihkamja:,‘ir pats jį tvarko, remda-' 
pnasis Valdybos: duodamomis' instrukcijomis. Jei kurio
je • kolonijoje, ifebutų' Tarybos narjo, ten tokiomis in- 
strukcijmipj, vaduojantis veikia Valdybos įgaliotinis.

2. Tarybos narių- _veiklą prižiūri Valdybos pirjni- 
riinkas, arba, vienas, kuris pirmininko pavadiiotojas (vi- 
bė-pirnfihihkas)-, kuriam- tai paveda pirmininkas.

1. Valdybai nutarus, pirmininkas kviečia .Tarybos 
susirinkimu ir jam pirmininkauja. Tokiame Tarybos 
susirinkime1 dalyvauja ir Valdybos nariai su sprendžiamu 
balsu. Protokolo surašymui parenkama vienas Tarybos 
narys, kurįs nęina Valdybos harip pareigų. Tokiam Ta
rybos susirinkijiijui vietą paskiria Valdyba,

2. Taryba svarsto ir sprendžia tuos reikalus k^į j 
riuos lokiam susirinkimui, paveda Valdyba, kąip tai ii- . 
nansinius reikalus, haujuš sumanymus anksčiau nenu- f

' ■
matytus; sutartis su kitomis Lietuvių organizacijomis; ‘ 
metines ineigų ir išlaidų atskaitas, ir visa kita, už ką 
Valdyba pati nenori imti atsakomybės.

MTYKIT 
,NYBE
NYBĖ — seniausias ir 
*us Lietuvių laikraštis * 
oje, eina 55-ti metai.
Lietuvių Spaudos Ben- 
Kaina metams $2.50.

’amatymui dykai.

LIETUVAI VADUOTI 
SĄJUNGOS

ft

Baukiutė- 
lerienė

AI

AIšKAS Iš ARGENTINOS
Dirvos 39-me numeryje skal
iu J. A. Daugmino straipsnį; 
laip Rusai Okupavo Lietu-

Taip pat skaičiau to pa
ss autoriaus ir kitus straips- 
ųs tilpusius ankstyvesniuose 
rvos numeriuose, šie straip- 
liai, kaipo praeities dalykai, 
ra įdomus tik iš informacinio 
ško, nes pats įvykis įvyko ir 
,u jo nebepataisysi. Bet taip 
it nereikia užmiršti kad šis 
. J. A. Daugmino straipsnis 

jai atidaro skaitytojų akis 
kiekvienas gali susidaryti 

yo* atskirą nuomonę apie bu
lius Lietuvos Respublikos 

tus pareigūnus ir kiek jie 
įteisino aukštas algas kurias 
£ : ėmė, užimdami tas parei
si Žinoma, reikia prileisti 
d; paskutinis Lietuvos Nepri- 
Misomybės Ministerių Kabi- 
p posėdis galėjo būti pilnas 

Kyuotumo ir nebegalėjo būti 
tąi sprendžiama. Nors vy- 
’0 dvi griežtai^ skirtingos 

opionės — vieni norėjo gin- 
ą gintis prieš Rusus, kiti 
|mti Maskvos ultimatumą ir 

leisti, bet nei vienų negali
ai pasmerkti, jei jų kiekvienas 
Vo įsitikinęs kad priėmus jo 
lomą propoziciją Lietuvių 
tai busią geriau.
žadėkime dąlyką nagrinėti 
yidualiniai.
emiantis p. J. A. Daugmi- 

Įstraipsniu Lietuvos Prezi- 
tas p. A. Smetona, Krašto 
saugos Ministeris Gen. Mus- 
įįs, Valstybės Kontrolierius 

K. Šakenis ir dar pora mi- 
erių, kurių pavardžių ne- 
Ibia, yra buvę šalininkai 

reikia ginklu gintis prieš 
us. Mano supratimu, nei 
as iš jų nenorėjo Lietuvai 
o. Gen. Musteikis argu-
tavo kad gynimasis jbus 
us ir nesėkmingas, bet už- 
ateityje turės didelės svar-

siūlė 
eisti 

džiai 
čia u
straipsnio autoriui, atrodo kad 
Ministeris Pirmininkas A. Mer
kys ir Gen. St. Raštikis manė 
tad Lietuvai nusileidus jai bu
sią geriau, ir kaip kad Smeto- 
na-Musteikis, Lietuvai blogo 
nelinkėjo.

Gen. Vitkausko pareiškimas 
kad esant krašto viduje Rusų 
įguloms, yra neįmanoma gink
lu gintis, nebūtų toks smerkti
nas jei jis vėlesniais savo žy
giais nebūtų savęs apjuodinęs. 
Galvanauskas ir katalikas Bi
zauskas, matyti, taikėsi prie 
Rusų, nes Galvanauskas išva
žiavo į Klaipėdą ir posėdyje ne
dalyvavo, o Bizauskas karš
čiuodamasis atakavo Merkį ko
dėl šis neatsiąfatydinąš. Siū
lė priimti visus ultimatumo 
punktus ir buvęs labai paten
kintas kada jam buvo pavesta 
misija sutikti Dekanozovą,

Gen. Vitkauskas pasirodė 
Lietuvos išdaviku esąsj Galva
nauskas,/matyti, kuo nors ap
sigavo, ir kelias dienas pabu
vęs Paleckio kabinete spruko į 
užsienį, o Bizausko prisitaiky
mas, matyti, Rusams nebuvo 
reikalingas, ir taip vargšas 
gavo suvaidinti Liudo Giros 
lės.

Prisipažinsiu, nei vieno
vyriausybės narių asmeniškai 
nepažystu, visas išvadas darau 
grynai nekalto Lietuvio širdi
mi, remdamasis p. J. A. Daug- 
mino straipsniu. Straipsnyje 
minimas ir Gen. Pundzevičius, 
kuris posėdyje dalyvavęs, bet 
nieko nekalbėjęs. Sėdėjęs gre
ta Gen. Vitkausko, visą laiką 
patylomis kalbėjęs su Vitkaus
ku,. ir p. Daugminas daro išva- 

. dą kad Gen. Pundzevičius, tur 
būti, taip pat sutiko nusileisti 
Rusams, bet vis tik Gen. Pun
dzevičius nenuėjo Gen. Vitkau
sko pėdomis ir, progai pasitai- 
"kius, vadovavo Lietuviams su
kilėliams ’ prieš bolševikus.

Nėrą kalti nei tie kurie no
rėjo priešintis ginklu Rusams, 
nei tie kurie sutiko nusileisti; 
yra kalti tik tie kurie troško 
Rusų atėjimo, kurie prie jų 
prisitaikė 

, ševikams
Lietuvių 
pasekmės 
me.

/^z-Xf^wa^aTWk < :>:

E. Valdyba gapiina ir ruošia įvairius LVS. veikia
mo planus, ir suranda budus kaip gauti lėšų, reikalin
gų LVS. tikslų ir žygių vykdymui.

F. Valdyba sukviečia tautiškosios visuomenės Lie?, 
tuvių susirinkimus arba seimus, apsvarstymui sumany
mų, naudingų Lietuvai ir jos- reikalams.

G. Valdyba visame atstovauja Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, jos visus reikalus turi savo žinioje, ir viską 
kas reikalinga per savo organu? vyk?fo gyvenimam

3. Lietuvai Vaduoti Sąjuhgos Valdybos ^ėdyba yra 
Chicagos mieste, ar jam artimoje apygardoje.

4. Pirmininkas vykdo Valdybos posėdžių nutari
mus, tvirtina finansines sąskaitas, prižiūri Valdybos ir 
Tarybos narių veiklą, ir eina kitas pareigas, kurias jam 
paveda Valdyba ir Taryba.

5. Pirmininko pavaduotojai arbą vice-pirmininkai, 
pirmasis ir antrasis, eina visas pareigas kurias Pirmi- 
nnkas jiems paveda.

6. Valdybos Sekretorius veda Valdybos posėdžių 
protokolus, tvarko Valdybos 4 korespondenciją, veda fi
nansų ineigų ir išlaidų knygas, ir prirengia pilnas apy
skaitas Tarybos susirinkimams.

7. Valdybos Iždininkai turi savo globoje LVS. iž
dą; iš Sekretoriaus priima visokias finansines inega”. ir 
visuomenės aukas, už jas išduoda kvitas arba paliudija
mus, apmoka pirmininko ir sekretoriaus užtvirtintas są
skaitas, ir veda visų ineigų ir išlaidų apyskaita?.

8. Sekretoriaus ir iždininko knygų ir atskaitų pą- 
tikrinimui Taryba iš savo narių tarpo renka komisiją, 
kurią

OSTIUMAI
sias pasirinkimas kostlu- 

Chicagos ir New Yorko.
i vyrams ir moterims įvai- 
Jių ir Karalienių, Lohen- 
phisto, Meksikoniškų, Man- 
onte Christo, Mikado, Ma- 
’ienuolių, Napoleono, Omar 
), Orlando, Othello, Petru- 
rrot ir kt. (52)

ause Costumes
avid M. Yost, Mgr.
ester Ave. Cleveland, 0.
Telef. CHerry 4569

L. Vitkauskas, Gen. Rašti- 
Ministeris Audėnas ir Mi- 
eris 1t Pirmininkas Merkys

keitimai “Dirvoje
. lt’

E 50c už vieną kartą
| tris kartus už $1.00

ulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
" tai namų pardavimas, iš- 
mavimas,- krautuvių išnuo- 

as ar pardavimas, pajieš- 
mai, padėkos laiškai, gali- 
patalpinti šia kaina.

ir kurie padėjo bol- 
budeliams smaugti 

tautą. Kokios buvo 
nusileidus, jau žino-

, (Bus daugiau)
Julius Šveikauskas.

Buenos Aires.

VIENYBĖ
93 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

OHNG.POLTER
Lietuvis

įrNamų Maliavotojas, 
[Ii. Popieriuotojas 

Dekoratorius
aokit savo namų aptaisymo 

larbą prityrusiam ir atsakomin- 
tat: Maliavojimą iš lauko ir iš 

idaus, medžio darbą, stogo ar 
nų. Mane pasamdžius jums 

ereiks rūpintis ir jieškot kitų 
alininkų jūsų namo visiškam 

.ptaisymui ir pagražinimui.
iu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

F 495 East 123rd St.
telefonas POtomac 6899

JNBERG Cigar Co
9 Prospect Avenue 

CHerry 9162

tų Darbo Cigarai
JRTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI.
-galim patenkint ju- 
rukymo reikalus

Kalėdoms.

įai Lietuviams

LLANDER

Ileveland
3 po pietų iki 8 vak.

SIS 
s Bldg. 
1773

r priemiesčiuose, kreip- 
pgi gausit patarnavimą

atarnavimas ir išpildy- 
lefonu arba asmeniškai.

Lubinu, iš Los Angeles. Po
nas Prezidentas užklausė ar 
Lubinas vėl gryžtų Lietuvon 
po karo? Lubinas atsakė, bū
tinai gryžtų, kaip greit Lietu
vi atgaus nepriklausomybę. '

Ponas Prezidentas buvo pa
kviestas atlankyt Mohawk Car
pet Works, ir pietavo su dirb
tuvės vedėjais.

Apžiurėjo Sanford Mills, ir 
lankė Saratoga istorišką mūšio 
lauką.

Pagerbimo vakarienės buvo 
surengta vaistininko Joseph G. 
Schell (Šidlausko) namuose, p. 
M. Kerbelių namuose. Pietus

I ’ < ■1 iškėlė 'klebonas Kun. J. zidana-

DAR APIE PREZIDENTO A.
SMETONOS VAIŠES

Lapkričio 33, bankete Elks 
Klube, Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai pagerbti dalyvavo 
viso 205 asmenys: susirinko 
miesto ir nekurie valstijos žy
mus viršininkai, dirbtuvių ve
dėjai ir kiti žymus Ameriko
nai. Lietuviai skaitlingai da
lyvavo iš Utica, Albany, Sche
nectady ir ne*t. iš Rochester.

Prezidentas Smetona atlydė
tas į salę Amerikos Legiono 
garbės sargybos, ir pasodintas' 
prie garoės stalo, kuris buvo . vičitis, kur dalyvavo keli kiti

X -i- 1 X. c* I, n 1 n _ _ __

Raštu 
ne periodiška 
tėisotais susirinkimais ir sueigomis, paskaitomis ir pra
nešimais, aiškinti Lietuvos civilizacinę skirtį tarp ryti
nės ir vakarinės Europos, aiškinti ir skelbti didžią Ne
priklausomos Lietuvos tautišką ir kultūrišką pažangą 
ir visa tai kas reikalinga ir naudinga atgavimui Lietu
vai nepriklausomybės.

2. Siektis į USA. ir kitų valstybių valdžias, pra
šant jų užtarimo ir paramos Lietuvos vadavimui iš oku
pantų vergijos.

3. Šelpti Lietuvos žmones, ištremfus už sąyo tėvy
nės sienų, kaip yra pasakyta I skyriausi 2 paragrafe.

4. Tų reikalų aprūpinimui, Lietuvai :Vaduoti .Sąjun
ga steigia savo lėšų Fondą.

III. ' . '
L. v. sąjungos nariai

LVS. (Lietuvai Vaduoti Sąjungos), nariai 
kategorijose:
a) Nariai Garbės,
b) Nariai Rėmėjai, ir
c) Nariai Veikiantieji.

Tokiais nariais gali būti'tie žmonės'kurie yra ištikimi 
USA. valstybės įstatymams ir vyriausybei; Tokiais na
riais gali būti ir atskiros draugijos, >ar didžiųjų organi
zacijų kuopos. _ ■ ; •,

2. Garbės Nąriais gali būtį tie kurie yra šiuo ar 
tuo nusipelnę Lietuvai, ir sutinka toliau ją remti per 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą, joS 'J tikslų vykdyrilui LVŠ. 
lęšų Fondan vienkart f įmokant $100 ar da'ugiau. Na
riais Rėmėjais gali būti tie kurie greta savo, darbų Lie
tuvos vadavimui, LVS. tjksjų -vykdymui jos lėšų Fpndąr. 
sumoka kas mėnesis $1.00, .arba ,už-visą metą $10. išank- 
sto. • Veikiantieji Nariai skaitosi tie kurie nuolat dirbs 
su Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Lietūvos naudai, ‘ h"! LVS. 
tikslų vykdymui? lėšų Fondan 1 išanksto sumoka mėtinę 
duoklę $2.00. Visų trijų kategorijų • nariai, už sumoka^ 
mai (Juokies LVS,. lėšų Fondan} iš Centro valdyboj gaų- 

paliudijimo ženklus/ koki tam tikslui bus priimti.’ !

' iv.
'‘LVS. DARYBA ' 1 !

r.: »:;»»■* ' it • • f
1. Lietuvai Vaduoti Sąjungos, steigėjų ■ susirinki

mas, Sąjungos vadovybei ir, tvarkai, renka Tarybą iš 
penkiolikos asmeniu su teise kooptuoti daugihu Tarybos 
narių, tose Lietuvių' kolonijose kur bus matoma tan. 
reikalas. , ; ,■ c > . . 1

2. Taryba iš savo narių renka Valdybą, kuri skai
tosi ir visos LVS. valdyba. Tokią valdybą .sudaro: Pir-. 
mininkas, du pirmininko pavaduotojai arba Vice-pirmi
ninkai,

] . V T VIII.
į. < f LV^.; ,VISUOTINI SUSIRINKIMAI

1 T. ’ Lietivai Vaduoti Sąjungos visuotinas susirinki 
Irhžg' arlia IgėftKdliš kviečiamas nutarus LVS. Valdybai 
D ba i to-/reikalaujant -dyiem| tnečdaliąms' Ta? A .'r
fc^lj vispętini ąu« i rinkim ai kviėčiami ne Vėčiau vieno sR.- 
kię>„rpętu^sp.- Sųeirinjdmą kviečia ypldybos _
i» pats tame susirinkime pirmininkauja, o sekretorius 
turi1 į(iti, išrinktas iš susirinikimo dalyvių. Svarstomie
ji f dalykai sprendžiami susirinkimo dalyvių balsų didu
ma. ' Jeigu kpkjąme klausima balsai pasidalytų lygio- 
rtiis, balsaviin^ nusveria, vignon ar kiton puąėn, piioni- 
ninkd duotas 'bhlsasl ’ 7 l'į ■ ' V-

2> LVS. visuotino susirinkimo arba metinio' seime
lio kvorumą sujarp (diduma delegatų atstovaujančių LVS. 
įkyrius., turinčius nemažiau 10 narių.

3.. LVS. visuotinuose susirinkimuose arba metiniuo
se seimeliuos^, greta Narių , Veikiančiųjų arba Skyrių 
lelegatų,- ■skaitds’i pilnateisiais' dalyviais ir visi <Garbės 
j^ąriąi,. ir 'Nariai'Rėmėjai, visi su gprendžiamo • balso 
teisef : -vt I ■

4. LV$. visuotinas susirinkimas arba metįnis sei
melis .svarsto ir ^sprdndžia: .<

a) Lietuvai Vaduoti Sąjungos tvarkymuisi Valdy
bos paruoštus Įsthtų' projektus ir siūlomus įstatų pakei
timus.; ’ ■ •'

b) Iš susirinkimo dalyvių renka LVS. Tarybą.
c) Nustato LVS. nariamsr duokles.
d) Svarsto ir sprendžia Valdybos, Tarybos,’ ir pa-

tięs susirinkimų .-arba seimelio dalyvių iškeltus suma
nymus. .

e) Švarsto'Jr sprendžia kitokius reikalus kurię ga
li būti dabar nenumatomi.

f) Susirinkimas arba seimelis baigiasi tokia forma 
kokią dalyviai pasiskirs.

papuoštas gėlėmis, vėliavomis. 
Sugiedata himnai. Ant valgių 
surašo lakštelio buvo atspaus
dinta Lietuvos Himno žodžiai. 
J j giedant, Amerikonai — ma- 
yoras ir kiti — garsiai Lietu
viškai tarė žodžius. Kai pro
grama vedėjas Adv. A. Stok- 
na pareiškė viešai jog norim 
Mayorą Arthur Carter sulietu- 
vi<it, mayoras taip pat atsakė 
kad jis turi Lietuvių giminių.

Po vakarienės prasidėjo kal
bos ir muzikalis programas, 
kuri vedė Adv. A. Stokna. Kal
bėjo keli žymus Amerikiečiai. 
Muzikalų dalį išpildė p-lės E. 
Supranaičiutė, V. 
ir J. Olšauskas.

! ei j a p. Smetona 
damas Angliškai 
kai, ir prašė Lietuvius ant to
liau dirbti vieningai išlaisvini
mui ir šelpimui Lietuvos. Visi 
dalyviai p. Prezidentą pagerbė 
atsistojimu.

Iš Utica, N. Y., kalbėjo Uk
rainą kilmės jaunas Adv. John 
Henderson, 
tuvos 
tikins 
tuvos 
kalba 
tuviams draugiška.

Prezidentas būdamas 
dienas Amsterdame, 
pakviestas pietums 
nei; jo pagerbime 
vaišino kai kuriose 
po keliolika žymių

Elks Klube vaišės buvo tris 
kartus. Pas Dr. Kinderį buvo 
apsistojęs. Jo namuose buvo 
pagerbimo puotos, ir įvyko su
sitikimas su Lietuvos ir Ame
rikos sporto žvaigžde, Pranu

Šv. Kazimiero parapijas moky
klą, Iciir Liėtuviukus mokina 
Seselės Pranciškietės.- f „Svęčio 
pagerbimui vaikučiai padainavo 
Lietuviškų dainų.

Albany, N. Y., klebonas Kun. 
Strimaitis p. Prezidentą užkvie
tė pas save vakarienei, kur ko
miteto lydimas p. Prezidentas 
nuvyko ir buvo gražiai priim
tas ir apdovanotas ne tik pa
ties Kun. Strimaičio bet ir ki
tataučių kunigų.

Lietuvos Prezidento laukiant 
vietiniam Liet. Šelpimo Fondui, 
susidedančiam iš čia augusių 
mergaičių ir vaikinų, ir senes
nių ateivių Lietuvių veikėjų, 
prie šio komiteto prisidėjo ne
skaitlingų kolonijų Lietuviai 
Utica, Albany, Schenectady ir 
kiti, taip kad susidarė nepar- 
tiviškas Lietuvos šelpimo Ko
mitetas iš virš 50 narių. Gan 
gerai rėmė Ukrainiečiai ir šel
pė Amerikonai.

Nuo viso to lieka gryno pel
no Lietuvos šelpimui virš $500. 
Draugijų atstovų komitetas tu
ri tam pačiam tikslui dar virš 
$200.

Daugelis Lietuvių išsireiškė: 
Lietuvos Prezidentą mylim ir 
gerbiam, tuomi pagerbiam sa
vo Tėvynę Lietuvą. Dabar ^bu
kim kaip Lietuviai, ne kokių 
izmų sekėjai.

Spaudos komisija:
Petras Lalas, Vladas Rusilas.

SUVIENYTŲ VALS
TIJŲ YRA DAUGIAU 

NEGU VIENA

Jeigu atsitiktų kad Hitleris, 
užkariavęs Europą, ’ ‘priverstų 
tas valstybes Į sąjungą, tai bus 
tik diktatoriškas primetimas, 
iš ko valstybės j ieškos grei- 
čiausios išeities.

Matėm kas atsitiko su So
vietų Sąjunga, kuri buvo pa
vergus svetimas valstybes sa
vo sąjungon. Kaip tik spėjo 
tos valstybės skubino atsimes
ti ir būti sau paskirai.

Nekurie Lietuvių laikraščiai 
Šiaurinės Amerikos Suvienytas 
Valstijas vadina Valstybėmis.

Tas yra klaidinga: čia nebu
vo jokių savistovių valstybių iš 
kurių butų susidarius ši didelė

respublika. Buvo tik paskiros 
kolonijos, didumoje vienos An
glų kalbos žmonių valdomos, 
arba vėliau jose Anglų kalba 
Įsivyravo, todėl ši valstijų res
publika ir gali pasekmingai lai
kytis.

pažymėdamas 
istoriškus laikus ir 
su Ukraina, kada ją 
kunigaikščiai valdė, 
buvo graži, aiški ir

Lie- 
san- 
Lie-

Jo 
Lic-

Pasaulyje yra daugiau 
vienytų Valstijų negu tik 
kuriose mes gyvenam.

Kitos Suvienytos Valstijos 
yra: Meksikos, Kolombijos, ir 
Brazilijos. Visos jos Amerikos 
kontinente, pietuose' nuo musų.

Kai kurie kalba apie įsteigi
mą Europos Suvienytų Valsty
bių. Tas visai negalima.

Suv. Valstijos Šiaurinės A- 
merikos, ar Meksikos, ar Ko
lombijos, ar Brazilijos susida
rė iš paskirų kolonijų* baltųjų 
žmonių apgyventų. Tos kolo
nijos daugiausia turėjo vienos 
kalbos žmones, kurie jungėsi į 
krūvą, sudarė savo Suvienytas 
Valstijas, didesniam saugumui. 
Del vyraujančios kalbos joms 
visai nebuvo klausimo.

Europoje valstybės egzistuo- 
\ja, kiekviena su savo skirtin- 
(ga kalba, per šimtmečius.

Net geriausių norų žmogus 
mepajiegs tas valstybes sujun- 
[gti į Suvienytas Valstybes, 
j Kiekviena valstybė norės tu- 

l Firėti savo kalbą ir kitas tradi- 
j cijas, ir nenorės kad niekas ki

tas jai maišytusi iš viršaus.

:

:

TAUPYKIT MUSU 2 SUKAKTUVIU ft

A

Svi
tos

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

37 Old Arcade
MAin 2217. įsteigta 1866.

SM rn,r: S'zFF-S f m«Sal ’ riJ. FK-t.

^Parduoda naujus ir gyventus namus, ir lotus, naujos 
Lietuvių parapijos srityje. Pasirengęs Lietuviams pa- 

p tarnauti prieinamomis kainomis. Kreipkitės telefonu 
arba asmeniškai atsilankykit.

Vyrų ir Moterų Rublis 
pertaisau

Sulyg naujausios mados 
c

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

JUOZAS PEČIULIS
• 165 E. 208 Street Namų Pardavėjas
I Telefonai; Namų: IV. 395G-W. Ofiso KE. 6767

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
: NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲI MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 

.ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už justi se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)

Pirkit dabar — pirm negu kainos pakils

THE FLEMING FURNITURE CO.
Kampas E. 75th St. ir St. Clair Ave.

Atdara kas vakaras. * Lengvos Išlygos.

keli’as 
buvo vis 

ar vakarie- 
dalyvavo ir 
vietose net 
žmonių.

H. J. Votteler & Con
ARCADE MUSIC STORE
Visokios Muzikos Gaidos

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

Išpardavime
40 iki 50 % Pigiau

PUIKUS 3 KAME. BALDAI tik $169
MAŽAS IMOKĖJIMAS ------ 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE .
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais.

UB
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Į Nikodemas A. Wilkelis |
Ę Laisnuotas Laidotuvių Direktorius |
E IR BALSAMUOTOJĄS f
E 6522 Superior Ave. HEnderson *9292 S

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ĄRBUCKA8

Sarininkaa Vedėjas
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600TH ANNIVERSARY OF GEDIMINAS

Forum
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DARBAI CLEVE
LANDE

Grand Duke of Lithuania
Lithuanian nobility

official regulations
successive

DIRVA (THE FIELD) ,
LITHUANIAN g

Ohio Lithuanian iWw ( 
J820 Superior Ave-_ _
MANAGING EDITOR-K- s. KARPFS
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Dirvos baliuje kelių šimtų 
Lietuvių minia pasitiko naujus 
1942 metus linksmai, ir senuo
sius palydėjo linkėdami kad to
kių daugiau nepasikartotų.

Gausį publika šoko, linksmi
nosi, vaišinosi iki 3 vai. ryto.

Svečių atėjo nuo anksti iki 
vėlai — dar ir apie 12 vai. at- 
eidinėjo burtai, kurte anksčiau 
negalėjo, čia pasimatė su sa
vo draugais, pasivaišino, links
mai pasišoko.

12 valandai suėjus, scenoje 
atsibuvo tradicinis Naujų Me
tų pasitikimo programas. Sa
lėje pasidarė tamsu, varpas iš
mušė 12, prasidėjo varpų gau
dimas, ir tada scena nušvito. 
Visi linksmi, trukšmingai svei
kino naują metą. Tuo laiku su
giedota Amerikos Himnas, or
kestrui ir Petrui Luizai vado- 

. vau j ant. Tuoj po to salėje pu
blikoje pasigirdo ir Lietuvos 
Himno garsai, ir visa salė su
giedojo Lietuvos Himną.

Trumpai dalyvius sveikino 
Dirvos redaktorius, ir po to se
kė Petras Luiza su šokikių 
grupei kurios davė trumpą bet 
linksmą programą.

Programą baigiant, išdalin
ta $10 pinigais dovanų.

Vėl prasidėjo šokiai ir vai- 
' šės. Atvyko dar daugiau sve

čių iš kitų vietų, pažiūrėti kas 
dedasi Lietuvių salėje.

• Dirviečiams,' jų šeimoms ir 
jų draugams už gausingą daly
vavimą ir prisidėjimą- prie pa
rėmimo Dirvos ;reiškiame, nuo
širdžiausią padėką ir linkime

Laųningų- ir pasekmingų šių 
naujų 1942 metų!

---------------------------------------- .

Visi Pasitiko Naujus 
Metus Linksmai ’ • • - * ■ \ 

n Nežiūrint karo ir netikros at
eities kuklia mums priėšakyje 
stovi, Clevelandiečiai, kaip be 
abejo ir visa Amerika, Naujus 
Metus pasitiko trukšmingai ir 
linksmai. Mat, visi pinigų tu
ri tai ir-linksmingasi, nežiūrint 
neramių laikų ir nesmagumų 
kokiuose gyvena;

Lietuviškos karčiamos naujų 
metų naktį darė gerą biznį, 
Lietuviai gausiai lankėsi visur. 

- Parengimus turėjo senoji ir 
naujoji Lietuvių parapijos — 
ir jos paėmė pavyzdį nuo Dir
vos rengti vakaruškas. Pir
miau to niekas nežinojo.

, Oras Clevelande kaip Kalėdų 
taip ir naujų metų laiku buvo 
šiltokas, be sniego. Prieš nau
jus metus kiek pasnigo, bet 
Gruodžio 31 d. vėl pradėjo ly
noti, ir pačią Sausio 1 dieną 
buvo apsiniaukę, lynojo.

žiema keista; kiti sako toks 
oras nesveikas, bet kiti džiau
giasi kad mažai sudeginama 
anglies.

Valdžios kariški užsakymai 
Clevelando industrijose pasiekė 
jau bilijoną dolarių.

Industrinėse įmonėse darbi
ninkų uždarbiai pasiekė aukš
čiausios skaitlinės: metų bėgy
je darbininkams algomis išmo
kama 338 milijonai dolarių.

Darbininkų skaičius nuo 1940 
metų Birželio padaugėjo nuo 
142,300 iki 197,000 1941 metų 
pabaigoje.

Čia Įsisteigė 54 naujos įvai
raus didumo išdirbystės.

Apie 55,000 darbininkų pra- 
mokinti specialių darbų gavo 
vietas šalies ginklavimo indus
trijose.

Betgi dalykai turi dvi puses: 
tuo pačiu laiku kai šalies, gin
klavimo darbai eina smarkiai 
ii’ pareikalauja daugiau darbi
ninkų, kitos- dirbtuvės paleido 
savo darbininkus, bendrai keli 
tūkstančiai šiuo laiku,-randasi 
be darbo, nes ten gaminta ne
būtinos reikmenys, kurios ne
gauna daugiau žaliavų. Dirb
tuvės gaminančios automobi
liams reikmenis užsidarė neri
botam 
Fisher 
tomis

I

DAR PRIE AUKŲ
’ Prez. Smetonos prakalbi] lai
ku aukas renkant buvo pralei
sta ir neužrašyta Ig. -Užkurai
čio vhrdas, kuris aukojo $2.

Aukų sumos tas nepakeičia.

MIRĖ JONAS VOSYLIUS
Gruodžio 16 d., mirė Jonas 

Vosylius (karo veteranas, bu
vo žinomas vardu Gust Smug- 
den), apie 47 m. amžiaus. Gy
veno ir dirbo Paynesville, O. 
Prigulėjo prie American Le
gion.

Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas, paėjo Keturva
lakių k., Vilkaviščio ap. Jo tė
vai tebėra gyvi. Liko trys se
serys.

Palaidotas Gruodžio 19, 2 v. 
po pietų, Paynesville kapinėse.

Velionis ilgus laikus gyveno 
Clevelande. Laidojo Spear Fu
neral Home, Paynesville i

J. Ginius.

laikui. Panašiai yra su 
Body ir nekurtomis ki- 
dirbtuvėmis.

L. V. S. SKPRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
metinis susirinkimas- bus lai
komas sekmadienį, Sausio 11, 
nuo 9:30 vai. ryto, Dirvos re
dakcijoje. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. Bus rinkimas val
dybos: 1942 metams, apkalba
ma planai rengimui Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės, ir 
kiti reikalai.' Vald.

SVEČIAVIMAISI
'Juozas Petraitis iš Pittsbur- 

gho atvyko praleisti Naujų me
tų šventes Clevelande, pas No- 
reikus. Dalyvavo Dirvos Nau
jų Metų baliuje.

Jonas Pblteris su žmona ir 
p. Janušauskienė išvyko naujų 
metų šventėms į Pennsylvania, 
pas gimines ir draugus apie 
Donora, Pa.

•PRAGYVENIMO kainos 
Clevelande bėgyje 1914 metų 

, pakilo 11 nuoš., bendrai i imant. 
Maistas pabrango daugiausia, 
po to seka namų reikmenys, ru
bai, nuomos. .

• VALDŽIOS, agentai suimi- 
nėja Japonus, Italus, Vokiečius 
ir kitų šalių piliečius kurie ka
riauja prieš Ameriką ir alian- 
tus. Nužiūrimi asmenys areš
tuojami, ypač jeigir jie iki šiol 
turėjo kokius svarbesnius dar
bus ir juose galėtų padaryti 

„ , nuostolių.

^Mėsine ir Grosernė
Gera, dielė krautuvė, su visais 

elektriškais įrengimais, parsiduoda 
arba išsinuomoja, gera vieta, gata
vai išdirbtas biznis, lengva pradėti. 

Kreipkitės Dirvos Administrcijon 
Arba pas savininką: 1497 Ei 71 St. 

. Telef. ENdicott 5299. (1)

UŽMUŠTA 141
Automobilių nelaimėse Cle

velande per visą 1941 metą už
mušta 141 asmuo. 1940 metais 
išviso užmušta buvo 120, taigi 
1941 metų nelaimės žymiai pa
šoko,

T---------------------------

SALVATION ARMY 
RENKA POPIERĄ IR 

v SKARULIUS
Popierą yra reikalinga karo 

dalykams, taigi Salvation Ar
my, kuri pasitarnauja senų po- 
pierų rinkimu, kreipiasi į gy
ventojus prašydama taupyti ir 
atiduoti atliekamą popierą jų 
įstaigai, pranešant kas turi jos 
surinkę. Salvation Army veži
mas atvažiuoja paimti, tik rei
kia palaukti eilės. Jų vežimai 
veikia visame mieste paeiliui, 
jei pas jus neatvyko tą dieną 
kada pranešat, atvyks kitą die
ną ar savaitę.

Salvation Army surinkdama 
seną popierą ir skudurius tuo- 
mi duoda dar ir darbo ir išlai
kymą seniems ir šiaip raišiems 
žmonėms kurie kitaip negalėtų 
pragyventi.

Turėdami popierų ir 'skudu
rų praneškite atvirute: Salva
tion Army, 2179 E. 55th St., 
artja telefonu HEnderson 5357.

PAMALDOS Už
ALBERTA RASIULĮ

Jau buvo rašyta kad tarna
vęs Amerikos karo laivyne žu
vo jurose Albertas Kasiulis, 
Bronės Kasiulytės brolis. Da
bar jų šeima surengė pamaldas 
už Albertą, kurios atsibus sek
madienį, Sausio 4 d., nuo 2 vai. 
po pietų, Cambridge Springs, 
Pa., Presbyterionų bažnyčioje. 
Visi Rasilių šeimos draugai už- 
kviečiami dalyvauti.

Pamaldoms vyksta pas tė
vus Bronė Kasiulytė ir jos se
suo Genovaitė.. , . < ■ ■ .

Ciįias ir Petronė Kasiuliai iš
leido Dėdės Šamo tarnybon dar 
vieną savo sūnų. ,

Dirvos redakcija reiškia p-lei 
Bronei, Clevelandiečių mylimai 
dainininkei, ir jos tėvams bei 
visai šeimai gilią užuojautą, 

n ■ ( ■ t ''

GABALIAUSKAS IR ČIA NO
RI GYVENTAI KAIP LIE*
- ' TUVOJEi -• _
Gabaliauskas ne! tik kad nori 

padiktuoti .Clevelando Lietu
viams kur* jie galit eiti; ir kur 
ne; ne tik kad nori “išverst” 
Lietuvos Prezidentą Smetoną, 
bet jau nesiskaito ir su Ame
rikos tvarka, štai Gabaliaus
kas jau atsidūrė Clevelando 
teismo įstaigose del to kad, 
kaip namo savininkas skundžia
si, jis nemoką nuomos už butą.

Gabaliauskui matyt nepatin
ka Amerikos tvarka kad nuo- 
mojant butą reikia kas mėnesį 
užsimokėti.

Šitas patėmijimas daroma ne 
pasityčiojimui Ųš jo. , Šis prie
tikis parodo kaip Gabaliauskas 
greitai atsiduria, teisme. Lie
tuvoje šitaip atsitikus ir atsi
dūrus teisme, Gabaliauskas be 
abejo kaltintų Smetoną kad jį 
persekioja už jo “politiką”.

Gabaliauskas juk visiems pa
sigyrė kad jis Lietuvoje buvęs 
Smetonos areštuotas net tryli- 
ką kartų.

Yra ir daugiau tremtinių iš 
Lietuvos apsigyvenusių Ameri
koje, bet jie už savo mažnie- 
kius ir nesusipratimus turėtus 
su policija ar teismais Lietuvo
je nekaltina Smetoną, ir čia ap
sibuvę stengiasi vengti įvykių 
kurie suvestų juos akis į akį 
su teismais. žinantis.

(Continued from last issue)
The Latvians, impressed by these 

successes, rose against their oppres
sors, the Livonian Knights, and 
joined the victorious Lithuanian 
forces in considerable numbers.

All his life Gediminas was a re
lentless fighter against encroach
ments by the German knights. For 
this reason some historians believe 
that he hails from Samogitia or 
Žemaitija, meaning Lowlands. Gedi
minas died in battle while defend
ing Veliuona or while storming the 
German built fortresses o Beyern- 
burg. 
age. 
sons, 
built.

After Gediminas’ death, the Lith
uanians, led by Kestutis, son of 
Gediminas, carried on the straggle 
with the Teutonic Order. Finally 
in 1410, the Teutonic power was 
crashed at Grunwald (Tannenberg) 
in present East Prussia by the ad
vanced strategy of Vytautas thqj 
Great, son of Kestutis, who fought 
the Germans as Commander-in-Chief 
of united Lithuanian and Polish ar
mies under King Jagello, his 
cousin. After this defeat, the 
tons abstained from attacking 
uania for seveval centuries.

Some Geographical and Ethnical

the southern border of 
to the Duchy of Smo-

I ran along 
: Pskov, up 
■ lensk; then along the western bor- 
I der of 
i southern 

bracing 
. part of 
. ran from Bug in 
. up to Nemunas; 
. Nemunas 
. to Palanga on the Baltia. 

Lithuanian territorial

; thence in the 
towards Kiev em- 
and the greater 
on the west it 

northern direction 
thence along the 

in westerly direction up

Smolensk; 
direction 1
Volhynia
Podolia;

began to manifest itself in Lithuania 
However, the 
opposed Polish influence for many 
years. Special
were issed to' curb it;
kings of the united Polish-Lithuan
ian State, for instance, had no par
ticular right to 
ian lands for 
Poles.

(Concluded

dispose of Lithuan- 
the benefit ■ of the

in next issue)
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He was then 66 years of 
He was survived by seven 
Beyėrnburg was never re-

first
Teu-
Lith-

pH./ Jx Features of Historical and 
Modern Lithuania

The boundaries of the Lithuanian 
State at the time of Gediminas was 
as. follows: tn the north it border
ed with Curland and Livonia (pres
ent‘day Latvia), then crossing to 
Dauguva (D^na) east of Daugapil- 
lis (Dunaburg), the boundary line

The gift that 
fights inflation 
while bringing 
joy and protec
tion.

DEFENSE
BONDS 
STAMPS

Olive oil is being used as a 
bricant for machinery in Algeria 
stead of mineral oils.

x
An auxiliary loop antenna to im

prove the reception of portable ra
dio sets has been invented.

Save a dime a day and one 
lar on your birthday. At the 
of a year for vour $37.50 you
purchase one $50 (maturity value) 
Defense Savings Bond.
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PREZ. ROOSEVELT pa-

k reiškė nepasitenkinimą YISAPl 
į daugelio dirbtuvių paleidi- 
/ mo iš darbo nepiliečių. tik y del to kad jie yra atąviai ^rashingl

Prezidentas nori kad tie at- 
eiviai kurie tik nėra priešų 
_ _1.A—kL. nntrf no. » • *

Lithuanian prince

rule for 
than 100 years (1405-1514). 
acquired in 1320, remained 
Lithuanian rale until ’ 1569. 
population of Lithuania in

really

JUST GRAND!
Another Dirva New Year’s 

Party has now gone into the
tory books. It is our belief that it 
set new records in all directions. 
A new spirit was prevalent among 
all those in attendance, a spirit of 
closer proximity than has ever been 
seen before. ( It was certainly a 
splendid party and no grouchy re
marks were heard anywhere.

The dancing continued long after 
midnight with the old and the young 
all forgetting at least for a few 
hours of the sad fact that 1942 will 
probably be a tough year, with as 
many crisis and radical changes as 
were made ten years ago in 1932. 
If the spirit that was prevalent at 
the New Year’s Party is any indi
cation of how we’re going to fare 
in 1942, we have nothing to fear. 
So, let’s all hope that the Dirva 
Party of 1943 will be a combina- 
tiou.of New Year and Victory Par
ty. ‘

Maj. Emmet O’Donnell Jr. of Nei 
York, mentioifed in a U. S. am 
communique from Manila as ha vai 
shot down four Jap planes, witha 
injury to himself. The news was m 

. ceived by O’Donnell’s mother, Ma 
Veronica O’Donnell of BrookhJ 
N. Y.

valstybių piliečiais butų pa
laikomi darbe, nes jie yra 
geri ir ištikimi žmonės. Tų 

: žmonių, šonai, siko Prezi
dentas, narsiai kovojo ir 
kovoja eilėje tų kurie gina

PIKNIKŲ DIENOS
Iki šiol žinomos piknikų die

nos ateinančiai vasarai yra se
kančios J

Birželio 14 — Darželio Są
jungos.

Birželio 21 — Naujos para
pijos.

Liepos 4 — Dirvos piknikas.
Vis šie piknikai bus Machu- 

tos sode.

VYNAS GALIONAIS
Vyno mėgėjai gali gauti čia 
puikaus vyno bonkom ir ga

lionais. Visokio alaus žemom 
kainom. Importuoti ir nami
niai vynai ii’ šampanas. Atda
ra iki 11:30 vakare. (50)

W. H. TRESCH
10204 Superior Ave.

expansion 
reached its climax during the reign 
of Grand Duke Vytautas the Great 
(1392-1430). The Lithuanian Grand 
Duchy at that time stretched from 
the Baltic Sea to the Black Sea, 
taking in the shores of the Black 
Sea between the Rivers Dnieper and 
Dniester, including the city of Odes
sa, captured by the Lithuanian prince 
Algirdas from the Ttrtars in 
The Lithuanian Empire was 
prised of Lithuania Propria 
Vilnius, the capital, and the 
important cities of Kaunas and
dinas (Grodno), present day White 
Russia with Minsk, Polock, Vitebsk, 
the Duchy of Smolensk, territories 
to the left of Dnieper with Viazma, 
Tula, Kursk, Chernigow, Starodub, 
Briansk, etc., i. e., the bigger part 
of present day Ukraine. Lithuania’s 
Pastern bounday line was but 93 
miles (150 klm.) west of Moscow.

Pskov had a
among its rulers, and Smolensk re
mained under Lithuanian 
more 
Kiev, 
under

The
the 14th and 15th centuries consist
ed mainly of Lithuanians and Rus
sians. During the reign of Gedi
minas, the Russian population, Lith
uania’s Slavic element, was large. 
For that reason, Gediminas
was “Rex Lithuanorpm et Multo- 
rum Ruthenorum”. During the long 
reign of the Lithuanian Grand Dukes 
Algirdas, Kestutis and Vytautas the 
Great, still more Russian territory 
wąs annexed. Lithuania . Propria 
cpnstituted but one-tqnth of the Rus-, 
sian territory then under Lithuan
ian rale. In spite of the fact that 
the acquired Russian territory ex
ceeded in size (hat of Lithuania 
Propria, the inhabitants of the lat- 
tęr. ye re more active and played 
the more important role. Lithuania 
Propria furnished more men for the 
army than did the annexed vast 
Russian territories which previous
ly had suffered gravely from pre
sistent Tartar invasions. Lithuania’s 
role was that of protector from the 
Tartar forays. All state reserves 
were concentrated in Lithuania Pro
pria and it was there that all the 
fortresses were situated. The Rus
sians under Lithuanian rule had 
more freedom than those under the 
Moscow rulers. Lithuanian 
tions in western parts 
and the Ukraine are still 
ed.

Beginning with the
Kreve in 1385, the Polish element

Just A Vagabond
What other word than vagabond 

would describe George Lucas any 
better? That fellow gets around 
more than Italian retreaters. From 
Miami, Florida to New York City 
is a week’s time. This last jaunt 
of George’s took him through 10 
different states. Now it looks like 
the army of Uncle Sam will tie 
him down for a little while at 
least. Good luck, George.

Visitors from 
z Youngstown

Mr. and Mrs. Michael Lucas ■ 
Mr. and Mrs. Walter Andrews a 
Airs. Balčius all of Youngsto| 
visited their relatives, Mr. and Mi 
Kenneth Mog in Cleveland • ojj 
the New Year. Mr. and Mrs. U 
cas are the parents of Mrs. Mu 
while the Andrews are sister a 
brother-in-law, Mrs. Balčius isj 
close friend. While here the erttj 
group visited the New Parish whs 
they were welcomed by the eii 
hospitable Father Angelaitis. I

America speaks!, Answer the i 
of your country by buying Defa 
Savings Bonds and Stamps for 
protection and defense.

Šaukit

GArfield 2921
Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL
Komer Wood & Coal Co

1409 E. 92nd Street I

tradi- 
of Russia 
remember-

Treaty of

Geriausi Naujų Metu Linkėjimai Lietuviams

DR. H. J. WILLIAMS
(VILIMAITE)

Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatėm sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

A > *
East 68th Street, kampas Superior Ave.

Geriausi Naujų Metų Linkėjimai Lietuviams

G. L. GORDON, DD.S
5421 Superior Ave. Cleveland

Telefonas HEnderson 711

PASIRŪPINKIT GAUTI TIKSĖTUS

PAPIGINTA KAINA

I DETROITIEČIU KONCERTĄ c-
SEKM. SAUS8O-JAN. 18

Gaunami Dirvos Administracijoje 
50c tikietas už 40. 75c — už 65c.

Dirvos Administracija atdara vakarais iki 8 vai.
Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

s DELLA C. JAKUBS :
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai ,

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Išpardavimas
VYRIŠKU DRAPANŲ

Vyrai, štai jums geriausia proga apsipirkti | 
žieminių reikmenių prieinamomis kainomis — į 
dabar, po švenčių, kuomet musų prekes dar j 
visos naujos ir šviežios — viršutinių rūbų ir ' 
visokių papuošalų, marškinių, kelnių, ir tt.

A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. RYKAI 
® Čia galit iškeisti savo Stamp Books. |

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

H5B

Automobiliu industrijai 
šių-metu pradžioje karo ir 
laivyno vadovybės padavė 
už 5 bilijonus dolarių užsa
kymu įvairių karo reikme
nų. Tos dirbtuvės prade
damos paveikti milžmiško-

Orlaiviu gamyba perei
tais metais j pabaigą pasie- 

į kė tokio aukšto laipsnio 
kad pasidaugino 700 nuoš.

: viri 1910 metu gamybos.
Baltimore, Mi, Glenn L

Martin,Co. orlaivių dirbtu-Irisą

sui apie ša 
žetą sekai 
metui, pan 
tu skirta i 
riu, ir 9 
naujų taks 
šiol mokai 
šalies skolt 
kad netoiv 
mą 110 tol 

Preziden 
metų pada 
lėktuvų, U 
000 pries-li 
lių 'ir l,00( 
kad nukėlu

“Ljp.š 
Produkto 

prezidentu

padaryti - 
ryta - bu

ims moteris.

, Beno gamyton te
f, štai kaip saly? sttj'ii’, įgyįįB t 
. Vokietija, Italija, Japtou-i
; ja ii’ riša jų užkariauta Eu-1 reikalautas 
| ropa pe> metus gali paaga-l toriu biudi 
Į mint 60 milijonų tonų, i ‘

i S. Valstijos, Britų Impe-: 
rija to'Rusija - 130 mili-

1 jonų tonų. Jei Vokiečiai ir 
L užimtų visą Rusiją, jų nau- 
I dai butų 73,500,000 tonų, o 
’ S. V. ir Britanija, su RŪsi- 
j ; ja už Uralu-117^00,000.

[f Beaver, Pa. - A. D. F. 
.užbaigė paskutini streiką
I kokis šalyje šiuo laiku bu- 
r , vo liečiantis šalies ginkla- 
| rimo darbus.

riu menes

BRITAI
Lytojoje,

gas šiam 
Britai

ašies sub 
kitų did 
kakliu p

Tarentum, Pa, - Alumi- 
no dirbtuvės savininkas už
darė savo dirbtuvę del ne
susipratimo su darbinin
kais ir pasiūlė valdžiai pa
imti ją operuoti Joje dir
bama submairinams alumi- 
so kopėčios.

SUOM 
skelbia l 
mi gand;

taikytis 
pamatuo

Suomi 
Hitlerio 
re prieš 
pašinam 
ir jų saAPffi 50,000 komerrirnu 

TO sofeną gauna mokes- Lni;mp
I >ties pakėlimą 10c valandai 
į 'ir tuomi sutaikyta nesusi- ū pratimai 12-koje viduna- 

įarinių valstijų trekų šo
kto}, kurie buvo pasiren- 

j ® streikuoti Lapkričio 15.

• Anglijoje, kasykloj prie "į Staffordshire, sprogime už- 
Pmvo 46 darbininkus, ku
to risi manoma bus žuvę.

Roosevelt užgyrė davimą 
. R^bos Čekoslovakijai jos 
, pnes nazius, nors Če- 

®.'a užimta naziu.ft . *•
| S, V. valdžia paėmė sa- 

■ vo nuosavybėn švedu pasa- 
.^Į laivą Kungsholm 
■anuo daugeliui Lietuvių 

! ™ą važiuoti.r v ^r^cuzlj°s didžiausi lai- 
5 L u andie uitomis 
L pritaikymui karo

Attain 
mindei i 
fleet and 
all navai 
tie, Pači!

Admiro 
rausias l 
vyno ir 
vist) laiv 
lantike, P


