
um DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY

Lithuania.
nobility 

or many 
įgula tions 
successive 
-Lithuan- 

no par- 
Lithuan-

theof

as a 
geria

lu-i 
in-

a to im- 
table ra-

one dol- 
the end 
you can 
' value)

Eve 
his-

r’s
:he
that it 

rections.
among 

pirit of 
er been
iinly 
chy rė

Maj. Emmet 
York, mentiodfed in a 
communique from 
shot down four Jap 
injury to himself, 

a . ceived by
Veronica O’Donnell of 
N. Y.

our Jap planes^ 
iself. The newsi 
Donnell’s moths,

Published every Friday in Clevelan'
Ohio Lithuanian Ptiblishir

6820 Superior Ave. Clevelan...

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

sintered as Second-Class matter Decem- 
Ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

No. 2

^9

DIRVA (THE FIELD)
I SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais CIevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

I f

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose __________ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje __________ 2.50

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, OhioThe only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 

80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO SAUSIO-JAN. 9, 1942 

■■mb mi 11 ui iiirmr —- soiwsmiBJacMmuKKResmcrasnnzar

Prezidentas Reikalauja 56 Bilijonu
(27-ti metai ;: 27th Year)
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PREZ. ROOSEVELT pa
reiškė nepasitenkinimą del 
daugelio dirbtuvių paleidi
mo iš darbo nepiliečių, tik 
del to kad jie yra ateiviai. 
Prezidentas nori kad tie at
eiviai kurie tik nėra priešų 
valstybių piliečiais butų pa
laikomi darbe, nes jie yra 
geri ir ištikimi žmonės. Tų 
žmonių, sunai, shko Prezi
dentas, narsiai kovojo ir 
kovoja eilėje tų kurie gina 
Filipinų salas.

GINKLAVIMASIS VAROMA PIRMYN 

VISAPUSIAM PRIEŠŲ NUSTELBIMUI

REGISTRUOS VY
RUS 20 IKI 44 M.

Preziden-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Atsišaukimas

For America, Give! ■ IS LIETUVOS
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Visitors from
/ Youngstown

Mr. and Mrs. Michael Luex 
Mr. and Mrs. Walter Andren 
Mrs. Balčius all of Yomip 

visited their relatives, Mr. ani 
Kenneth Mog in Cleveland 
the New Year. Mr. and Ma 
cas are the parents. of Ma 
while the Andrews are sista 
brother-in-law, Mrs. Balčius i 
close friend. While here the i 
group visited the New Parish^ 
they were welcomed by the 
hospitable Father Angelaitis.

America speaks!,.Answer tie ‘ 
of your country by buying M ■ 
Savings Bonds and Stamps fa 
protection and defense.

GEROS ANGLIE
i ••

šaukit

GArfield 2921

Komer Wood & Coal I
1409 E. 92nd Street
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Senas Drapanas padai 
kaip naujas, išvalom 
sutaisom.

:al
6702 Superior Ave

- - -i
Telefonas: ENdicott 0878 į

.aisnuota Laidotuvių Direktorė)
J LIGONIAMS PERVEŽTI 

leidžiama naudotis nemokamai.

J FUNERAL HOME
e ENd. 1763

♦L/;.

iavimas
J DRAPANŲ
e

eriausia proga apsipirkti 
□neinamomis kainomis - 
kuomet musų prekės dar 
žios — viršutinių rūbų ir 
marškinių, kelnių, ir tt.

PS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
iti savo Stamp Books. ,

Automobilių i n d ustrijai 
šių metų pradžioje karo ir 
laivyno vadovybės padavė 
už 5 bilijonus dolarių užsa
kymų Įvairių karo reikme
nų. Tos dirbtuvės prade

damos paversti milžiniško
mis karo reikmenų gamyk
lomis.

Orlaivių gamyba perei
tais metais Į pabaigą pasie
kė tokio aukšto laipsnio 
kad pasidaugino 700 nuoš. 
virš 1940 metų gamybos.

Baltimore, Md., Glenn L. 
Martin, Co. orlaivių dirbtu
vėse prie tam tikrų darbų 
ims moteris.I . —.— . J

Plieno gamybos atžvilgiu 
štai kaip šalys stovi;

Vokietija, Italija, Japoni
ja ir visa jų užkariauta Eu
ropa per metus gali pasiga- 
mint 60 milijonų tonų.

S. Valstijos, Britų impe
rija ir Rusija — 130 mili
jonų tonų. Jei Vokiečiai ir 
užimtų visą Rusiją, jų nau
dai butų 73,500,000 tonų, o 
S. V. ir Britanija, su Rusi
ja už Uralu — 117,300,000.

Washington, Sausio 7.— 
Prez. Roosevelt savo meti
niame pranešime Kongre
sui apie šalies kaštų biud
žetą sekančiam fiskaliam 
metui, pareikalavo kad bu
tų skirta 56 bilijonai dola
rių, ir 9 bilijonus dolarių 
naujų taksų virš tų ką iki 
šiol mokama. Tuo budu 
šalies skolos pasiektų nie
kad nebuvusią aukštą su
mą 110 bilijonų dolarių.

Prezidentas reikalauja ši 
metą padaryti 60,000 karo 
lėktuvų, 45,000 tankų, 20,- 
000 prieš-lėktuvinių kanuo- 
lių ir 1,000 prekinių laivų, 
kad nukėlus “šį karą” prie
šui “į jo žemes”.

Produkcijos ekspertai su 
prezidentu1 atlaikę pasitari
mus pasakė kad tas galima 
padaryti — turi būti pada
ryta — bus padarytai

’ Industrijų ir darbininkų 
vadai pažadėjo prezidento 
visą programą remti.

S. V. kariuomenės pilnai 
ginkluotos bus 

________  „ari&'ati' ’ bliau
tų eilėse ten kur tik reika
las šauks.

Šiuo būdu, prezidento pa
reikalautas 56 bilijonų do
larių biudžetas apims šalies 
išlaidas po 5 biljonus dola
rių mėnesiui.

BUS ĮVESTA NAUJI 
DIDELI TAKSAI

Sukėlimui naujų 9 bilijo
nų dolarių taksų, manoma 
bus uždėta 5'4 nuoš. taksų 
ant visokių reikmenų ką tik 
gyventojai pirks.

Be to, norima padidint 
uždarbių aptaksavimą net 
keturis kartus tiek negu šį 
metą reikės mokėti.

Daug didesnius taksus 
mokės korporacijos ir karo 
pelnus darančios įstaigos.

Washington.
tas Roosevelt nustatė Vasa
rio 16 užsiregistravimui vi
sų vyrų tarp 20 ir 44 metų 
amžiaus, kurie dar nėra už
siregistravę. To amžiaus 
grupes vyrai bus imami ka
riuomenėn.

Registruotis turės ir ki
tataučiai ar jie yra Ameri
kos piliečiai ar ne. Ta re
gistracija numatyta suda
rys apie 9,000,000 vyrų.

Taigi, Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuv ė s e 
Amerika padarys/ lemiamą 
žygi priešui nugalėti.

LIETUVOJE iki šiol švieti
mo vadovybės žinioje buvusį 
suaugusių švietimo- institutą 
perėmė profesinių sąjungų cen- 
tralinis biuras. Institute dės
tomi ne tik bendrieji dalykai, 
bet ir profesiniai. Tokiu budu 
suaugusieji turi galimumo to
liau šviestis.

ir gerai apg. 
■ šiunčiaiifo^ "■&

Beaver, Pa. — A. D. F. 
užbaigė paskutini streiką 
kokis šalyje šiuo laiku bu
vo liečiantis šalies ginkla
vimo darbus.

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 submarinams alumi- 
no kopėčios.

APIE 50,000 komercinių 
trokų šoferių gauna mokes- 
ties pakėlimą 10c valandai 
ir tuomi sutaikyta nesusi
pratimai 12-koje vidurva- 
karinių valstijų trokų ’ šo
ferių, kurie buvo pasiren
gę streikuoti Lapkričio 15.

Anglijoje, kasykloj prie 
Staffordshire, sprogime už
griuvo 46 darbininkus, ku
rie visi manoma bus žuvę.

Roosevelt užgyrė davimą 
pagalbos Čekoslovakijai jos 
kare prieš nazius, nors Če
kija užimta nazių.

REIKĖS 15 MILIJO
NU DAUGIAU DAR

BININKŲ -

SAKO, NAZIAI IŠŽU
DĖ 95,000 ŽMONIŲ

VILNIAUS, radio stotį šio
mis dienomis perėmus Vokieti
jos reicho radiofopo bendrovę. 
Vilniaus radiofono orkestras, 
kurin ineina 50 muzikantų, esąs 
sujungtas su Vilniaus filhar
monijos. orkestru. Jungtinis 
orkestras ir toliau koncertuo
siąs radiofone ir Vilniaus1 fil
harmonijos salėje.

BRITAI užėmė Bardia, 
Lybi joje, savo pasekminga
me veikime prieš ąsies jie- 
gas šiaurinėje Afrikoje.

Britai nuskandino tris 
ašies submarinus ir padarė 
kitų didelių nuostolių at
kakliu puolimu priešų. Bar
dia užkariavime.

S. V. valdžia paėmė sa
vo nuosavybėn Švedų pasa- 
žierini laivą Kungsholm 
kuriuo daugeliui Lietuvių 
teko Į Lietuvą važiuoti.

Prancūzijos didžiausi lai
vą Normandie greitomis 
perdirba pritaikymui karo 
■reikalams.

Amerikai ruošiantis prie 
apsigynimo ir galutino nu
galėjimo savo priešų, orlai
viu, tanku, laivu ir kanuo- 
lių gaminimui, kurių prezi
dentas reikalauja šį metą, 
reikalinga bus dar 15 mili- 
jmių daihiuiukū.' ' ’' '

Lapkričio mėnesį šalies 
ginklavimo darbuose dirbo 
apie 5,200,000 darbininkų, 
iš 40,700,000' fabrikuose dir
bančiųjų.

Dabar Į šalies ginklavi
mo darbus turės pereiti dar 
15 milijonų darbininkų.

SUOMIJOS vyri ausybė 
skelbia kad plačiai platina
mi gandai buk Suomija ža
danti pasitraukti iš karo ir 
taikytis su Rusija esą ne
pamatuoti.

Suomija tikrumoje nėra 
Hitlerio partneris šiame ka
re prieš bolševikus, ji tik 
pasinaudojo proga atsiimti 
ir jų savo prarastas žemes 
pirmesniame raudonųjų už
puolime.

Admiral Earnest J. King, com
mander in chief of the United States 
fleet and in supreme command of 
all naval operating forces in Atlan
tic, Pacific and Asiatic waters.

Admirolas Earnest .1. King, vy-

TOLIMŲJŲ RYTU
KARAS

Amerikos didieji bombe- 
riai užpuolę Japonų karo 
laivus Filipinų salų vande
niuose, sugadino vieną di- 
dyjį laivą, paskandino ma
žesni ir apdaužė eilę kitų 
laivų.

Gen. MacArthur, Sausio 
5 atmušė Filipinų salose 
smarkius Japonų puolimus 
ir išmušė 700 Japonų.

Malayų pusiausalyje Ja
ponai daro didelius pasikė
sinimus prieš Britus, bet 
Britai laikosi.

Japonai dasimušė artyn 
Singapore, kurį nori iš An
glų atimti.

Trys S. V. lakūnai kovo
jo su 108 Japonų lėktuvais 

j užpuolusiais Rangoon, Ka
lėdų rytą, kaip dabar atei- 

į na žinios. 31 Japonų lėk
tuvas numušta.

KINAI praneša išmušę 
130,000 Japonų Čangša ka- 
I ro fronte šių metų pirmo- 
Į mis dienomis, o išviso ten 
[išmušta 52,000 Japonų dide
lėje kovoje, kuri tęsėsi po
rą savaičių.

VOKIEČIAI pakartoja 
naktinius puolimus Angli
jos orlaiviais.

Maskva. — Sovietų užsie
nių komisaras Molotov ofi
cialiai apkaltino nazius iš
žudymu 95,567 gyventojų 
13-koje Rusijos miestų ku
riuos Vokiečiai iš bolševi
kų užėmė.

Viename tik Kijeve esą 

žudymai neapima.karo lau
ke užmuštų karei vijų,, tiktai 
paprastus gyventoįjus, i ku
rie likę miestuose kąi naziai 
užėjo. Išžudytieji daugiau
sia esą Žydai.

Molotov visai užmiršta 
ir neapgailauja tų .Lietu
vių kuriuos jis vykdydamas 
Kremliaus kruviną politi
ką Lietuvoje išžudė ir tų 
kuriuos ištrėmė žūti Rusi
jos dykumose.

Sovietų karo vadai skel
bia kad savo puolimais na
zių ilgame fronte per pen
kias pastarai dienas atsi
ėmė • arti 600 miestelių ir 
kaimų ir išmušė desėtkus 
tūkstančių Vokiečių karei
vių. Krimo pusiausalyje ir 
Kharkovo fronte pietuose, 
ir Leningrado bei Maskvos 
srityse bolševikams sekasi 
Vokiečius sumušti.

Amerikos Raudonasis Kryžius at; 
sišaukia Į asmenis galinčius duoti sa- 
vo kraujo, tą padaryti netrukdomai.

Didysis, Clevelandas yra vienas iš 
šešiolikos miestų kuriuose Raudona
sis Kryžius atsišaukia į gyventojus 
dovanoti po puskvortę savo kraujo, 
kuris bus sudžiovintas j plasmą ir 
naudojamas reikale Amįijos, Laivy
no ir Marinų gyvasčių gelbėjimui 
stovyklose, ligoninėse ir ant karo 
laivų.

Kufie sutinka tai padaryti prašo
mi kreiptis Į savo miestų Raudono
jo Kryžiaus punktus. Clevelandie-

čiai kreipkitės antrašu 3111 Pros
pect Avenue. Sveiki vyrai ir mp- 
terys tarp 18 ir 60 metų amžiaus 
prašomi užsiregistruoti tam tikslui, 
užtikrinimui nuolatinio kraujo iš
tekliaus. Kurie jaunesni 21 metų 
turi gauti savo tėvų sutikimu.

Be to Raudonasis Kryžius dabar
tiniu laiku renka pinigines aukas — 
jos eis visokiam Raudonojo Kryžiaus 
labdaringam darbui. Nepagailėkit 
savo dolario ar daugiau, jis išgelbės 
gyvastis jūsų vaikų, arba jūsų bro
lių, seserų, draugų ir kaimynų vai
kų, tarnaujančių šalies gynime.

BRITŲ karo lėktuvai da

JAPONAI vilioja Maskvą 
siūlydami naujas sutartis, 
išlaikymui Sovietų neįsiki
šusių Į karą prieš Japoni
ją. Rusai matyt to ir nori.

BRITANIJOJE jau pra
dės registruoti vaikus 17 
amžiaus, šalies tarnybai. Į 
kariuomenę neimami be 19 
metų amžiaus.

SUOMIJOJE Įvyksta už
mušimų nazių kareivių, ku
rie Įvairiai vilioja Suomių 
moteris. Vokiečiai karei
viai, turėdami apsčiau mai
sto, ko Suomiams trūksta, 
naudoja maistą moterų vi
liojimui. Apie 20 nazių ka
reivių esą nužudyta už to
kius pasielgimus.

Chicagoje, su savo meilu
že, gražia našle, pietauda
mas tūlas turtingas ir .žy
mus biznierius iš St. Louis, 
vedęs vyras, nusinuodijo 
su ja kartu. Matyt jie la
bai vienas kitą pamilo, o 
nebuvo progos1 apsivesti

riausias komandierius S. V. karo lai- Y® atakllS. Vokiečiu pozici-
jų Graikijoje. Iš ten na-vyno ir ir aukščiausios komandos 

visų laivyno operavimo jiegų At- ziai Va-l’O Savo atakllS Vl- 
lantike, Pacifike ir Azijos vandenyse. dui’Žemio jui’OSe,

ER & REICH CO: 
j Atdara Vakarais

PRIE Norvegijos, Britai 
paskandino tris Vokiečių 
laivus.

Sicilijoje, užpuolę Italų 
orlaivių stovyklą Britų la
kūnai sunaikino 44 ašies 
lėktuvus.

SUV. Valstijos jau galės 
turėsi armiją iš 4,000,000 
vyrų. _ Pp registracijos Va
sario 16 bus paimta apie 
1,300,000 naujų vyrų.

TURKIJOJE siaučia di
delės intrigos, ten veikia ir 
ašies ir aliantų agentai, ku
rie nori patraukti tą šalį 
ir Į save ir Į save. Kažin 
ar šiais metais Turkija iš
liks neįtraukta i karą.

EUROPOJE siaučia di
deli šalčiai šią žiemą.

Kartu su šalčiu diduma 
Europos šalių paliečia ir 
badas. Juk jau trečia žie
ma kaip kariaujama, 
dnesnės šeimos neturi 
sto, kuro nei rūbų.

Bie- 
mai-

Sau-PREZ. Rooseveltui 
šio 30 d. sueis 60 metų ’am
žiaus.

BRAZILIJOS valdžia pa
ėmė j savo kontrolę Vokie
čių operuotą .Condor orlai
vių liniją, kuri veikia Pie- 

1 tų Amerikoje.

S. V. SENATAS sutinka 
pavesti Prez. Rooseveltui 
tvarkti sulyg nuožiūros lai
ką? pagreitinant jį, taip sa
kant nustatant “daylight 
saving time’L

VOKIEČIŲ spaudos praneši
mais, Vilniuje veikia keli biu
rai, kurie surašinėja prašymus 
beraščiams ir nemokantiems 
Vokiečių kalbos. Tie biurai ik
šiol už savo darbą ėmę nevie
nodus mokesčius. Miesto ko
misaras nustatęs vienodą mo
kestį už darbą.

MAISTO bendrovė Vilniaus 
.srityje įsteigė 23 gyvulių su- 
pirkinėjimo punktus., ~,as .

VOKIEČIAI reikalauja kad 
kiekviena biznio ar šiaip įstai
ga turinti iš savo tarnautojų 
tarpo pasiųsti į Vokiečių kal
bos kursus bent po tris asme
nis. Jiems turi būti suteikta 
galimumas lankyti tuos kur
sus. Taipgi Įvedė kursus biz
nių įstaigų knygvedžiams, ste- 
notipistams ir kitiems.

MUILAS Lietuvoje brange
nybe. Vokietijos komisaras iš
leido draudimą šveisti, valyti, 
plauti ir tt. namus muilu ir ki
tomis plovimo priemonėmis. 
Visų rūšių muilas ir skalbimo 
priemonės bus gaunamos tik už 
korteles ar už specialius val
džios pažymėjimus.

PER KAUNO radio buvo šei
mininkėms duodama patarimai 
kad kerpant avis vilnas reikia 
panaudoti mezgimui šalikų ar
ba megstinių kariams. - Tuomi, 
esą, bus padėta sunaikinti bol
ševizmą ir atstatyti “naują 
Europą”.

BULVIŲ Kaune stoka. Tai
gi miesto komisaras pratęsė 
šeimoms terminą apsirūpinti 
bulvėmis. Miesto gyventojai 
iki Lapkričio 15 bulvėmis ne
galėjo apsirūpinti, terminas 
pratęsta iki Gruodžio 1 d.

LIETUVOS gyventojai per
spėti kad peržengti Vokietijos 
sieną be nustatytų pažymėji
mų draudžiama. Prasižengu
sieji prieš šią tvarką bus sui
mami ir baudžiami teismo.

Sir Anthony Eden, British foreign | zcnies. 
secretary, shown as he was wel
comed on arrival in Moscow for an 
exhaustive discussion of the war 
with Premier Josef Stalin.

Sir Anthony Eden, Britų užsienių 
sekretorius, parodoma kai jis priim
tas atvykus Į Maskvų plačiam apta
rimui karo su premjeru Stalinu.

LIETUVOS ūkininkams da
bar labiausia rupi klausimas 
kada jie vėl atgaus nuosavybės 
teises Į savo žemę. Tas reika
las busiąs išaiškintas “arti
miausiu laiku”. Dabar ūkinin
kas vėl sugryš į savo sodybą 
kaipo valdytojas. Naujakuriai 
kuriuos bolševikai apdalino že
mėmis ir kurie dabar tų teisių 
nustojo, busią atlyginami tokiu 
budu jog tie galės misti iš tos 

Šiuo metu nesą jokių 
įstaigų kurios spręstų ginčus 
tarp ūkininko kurio žemės buvo 
atiduota bolševikų laikais nau
jakuriams, ir naujakurio, kurio 
gauta žemė dabar esanti grą
žinta ūkininkui. Todėl kviečia
mi atsiskaityti geruoju.
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PENNSYLVANIJOJE
PHILADELPHIA

Šv. Andriejaus Lietu
vių Parapija

PITTSBURGH

Jaunimas Rengia Sma
gų Vakarą

RENGIAMĖS I CLE-
VELANDĄ

MIRIMAI NeišjuMl;
MUSŲ LAIMĖLIAI AME- I

RIKOJE i

Tauta ir jos veikianti indi- 
vidualai tankiai mėgsta save 
apsivainikuoti. Jų apsivaini- 
kąvimas tankiausia būna įvai
riose formose: diplomai, meda
liai ir įvairus kiti pasižymėji
mų ženklai. Lietuvių tauta 
Amerikoje yra daug užsitarna
vus titulų.

Pirmutinis iš jų gali būti pa
laikymas galingos musų spau
dos ir kultūringos ir gausingos 
literatūros Amerikoje. Kon- 
struktyvis darbas irgi yra la
bai gaušiai išaugęs musų tarpe 
Amerikoje. Beveik kiekvienas 
didesnis miestas turi Lietuviš
kas bažnyčias, mokyklas, kny
gynus. Suvedus to konstruk- 
tyvio darbo sąskaitą pasiektų 
milijonų dolarių vertę.

Musų tauta Amerikoje kilo 
nepaprastai smarkiai, žinoma, 
dėlto kad mes gyvename pažan
gioje ir galingoje demokratijo
je. Atidžiai sekdami galingos 
demokratijos pobodžius mes 
negalėjome būti toli atsilikę, o 
jeigu butume maždaug atsili
kę nuo Amerikos pažangos ir 
kultūros, veikiausia musų tau
ta butų buvus suminta ir ne
žinoma Amerikoje.

Lietuvių spauda Amerikoje 
lošė ir tebelošia nepaprastos 
greitos pažangos tarpininkę A- 

. merikoje. Nors ta spauda yra 
pasidalinus į kenksmingas frak
cijas del musų. vienybės Ame
rikoje, vienok ji neša vieną iš 
naudingiausių- kultūrinio, eko
nominio ir tautinio pamokų 
vairą.
I , • ■ t I ! ' ■

PASILIKIMAS POLITIKOJE j 

Lietuviai konstrukcijoje ir L 
literatūroje yra labiau atsižy- L 
mėję Amerikoje negu kitos se- b 
nesnės tautos, bet politikoje ds 
yra pasilikę užL 
kitas m gyvenančias tautas'm 
Lietųsi veikimų frakcijų gru- n 
pės turėjo sau už simbolą — i 
“Lietuva Tėvynė-Musų”. Ku
ri frakcija neturėjo šio obal- j 
šio kitos frakcinės grupės ją'

, apkaltino kad ji nėra Lietuviš
ka patriotiška grupė ar orga
nizacija Amerikoje.

Del įvardintos priežasties 
musų Lietuviai Amerikoje ne-l 
buvo akstinam! prie įsijungi
mo Suvienytose Valstijose.

Neturėdami tokios meilės 
demokratijai jie nesižingeidave 
Amerikos politika ir nesisten
gė palikti Amerikos piliečiais 
per tai negalėjo ineiti į vai 
džios atstovybes, h

UŽ pirmiau įvardintus nuvei 
kimus tautai musų spaudai i 
visuomenės veikėjams priklai 
so garbingi tautos vainiką

gos, istorinis romanas “Alpis”, | 
kuris ką tik išėjo iš spaudos. 
Neriai visi atsilankykite ir pa
siimkite knygą. Taipgi atsi
veskite naujų narių. Mokestis 
naujam nariui 'kaip ir senam 
po SI metams. Pirmininkas.

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

Laura Ingalls, noted woman flier, 
is shown being fingerprinted at 
Washington police headquarters, 
after having been charged with be
ing an unregistered Nazi agent.

Laura Ingalls, žymi moteris lakū
nė, t a parodoma laike darymo pirš
tų nuospaudų Washington policijos 
stotoje, po to kai ji buvo įtarta ne- 
užsir g’stravusiu nazių agentu.

JUZUMAS Jonas, mirė Lapkr. 
39, Brighton, Macs.

KURAS Vincas, 70 m., mirė 
Lapkr. 14, Grand Rapids, 
Mich.

JOVAIŠA Sebestinas, 69 metų, 
mirė Lapkr. 29, Pittsburgh, 
Pa. — Varnių par.

PETRAŠKA Jurgis, 42 m., mi
rė Gruod. 8, Brooklyn, N. Y.

NaKIJAUSKIENĖ Magdė, 50 
m., mirė Lapk? 5, New Phi
ladelphia, Pa. — Paežerių v., 
Sausbalių k.

ČIAFULIENĖ
rė Spalių 4, 
Aštrulių k.

MARTINONIS 
mirė Gruod.
Panemunės par. ir k. Ame
rikoj išgyveno 35 metus.

VALAITIS Marvin, 23 m., už
muštas automobilio Gruod. 
12, Chicagoje.

AMBROŽIUNAS Kazys, už
muštas traukinio Gruod. 4, 
Waukegan, Ill. ;

TOLEIKIS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 11, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Švėkšnos par., 
Kalkiškių dv. Amerikoj 
gyveno 33 metus.

AMBRULAITIS F., 50 m., 
muštas anglies kasykloje
Lapk. Bend, 111. — Jurbar- 
barko par.

VOSYLIUS Jonas, 47 m., mi
rė Gruodžio 16, Paynesville, 
Ohio. — Keturvalakių k. ir 
par., Vilkaviškio ap. Buvo 
Amerikos karo veteranas.

STANKUS Mikolas, apie 55 m. 
mirė Gruodžio 26, Detroit, 
Mich.

BURSEVIČIUS Juozas, 70 m., 
mirė Lapkr. men., Baltimo
re, Md.

SENKUS Juozas, virš 70 
tų, mirė Lapkr. men., 
timore, Md.

RIMKUS Jonas, 
rė Gruodžio 4, 
Tauragės ap., 
Skirežemio k.
gyveno 43 metus.

KLIMAITIS Vincas, 18 metų, 
mirė Gruodžio 3, Maspeth,

Į Dirvos koncertą, kurs įvyks 
Sausio 18 ir kuriame progra
mą pildys dainininkai vadovau
jant muzikui A. P. Kvederui, 
Darata Kvederienė, Jonas Va
liukas, dalis Dailės Choro, o 
gal ir visas Dailės Choras, jei 
bus galimybė nuvažiuoti (mat, 
užėjo šalčiai, Detroite termo
metras nupuolė iki 0, bet reikia 
tikėti kad iki koncerto termo
metras vėl pakils).

Apart choristų į šį parengi
mą rengiasi vykti daug kitų 
Detroitiečių, būtent, Mr. & Mrs. 
Laukoniai, Mr. & Mrs. Moliai, 
Mr. & Mrs. Kass, Mr. & Mrs. 
Motuzai, Mr. & Mrs. Martin, 
Kostantas Tauras, A. Kizis. Be 
to reikia tikėtis važiuos į Cle- 
velandą Dr. J. J. Sims, Dr. J. 
Jonikaitis ir kiti.

Kurie Detroitiečiai norėsite 
važiuoti Sausio 18 d. į minėtą 
koncertą, o truktų žinių apJe 
nuvykimą į Clovolandą paskam
binkite F. Motųžui, UN. 3-8529, 
jis jus aptarnaus , reikalingo
mis žiniomis.

Taip vadinama North Side 
(arti miesto centro) nemaž? 
Lietuvių kblonija gyvuoja nuo 
pat atsiradimo Lietuvių Phila- 
dclphijoje. čia veik visi Lie 
tuviai turi nuosavus išmokėtu? 
trijų aukštų erdvius gražia.

•įrengtus pamuš.
. Apie 29 metų atgal šios ko
lonijos Lietuviai pradėjo kal
bėti apie reikalingumą ir įsigi-

5 jimą bažnyčios su Lietuviškom 
pąmąlflom ir mokyklos Lietu-' 
vių vaikučiams. Nepoilgo gau
tas jaunas kunigas,. G. čepu- 
kaitis. Suorganizuota šv. An
driejaus parapija. Pradėtas su
manymas buvo, varomas visu 
smarkumu, šimtinėmis ir po 
mažiau suaukota apsčiai pini
gų. lų nepoilgo tapo ‘pastaty
ta drūtas akmeninis šimto tūk
stančių dolarių vertės' namas, 
tai yra bažnyčia ir mokykla. 
Koks- tada buvo neapsakomas 
džiaugsiąs šios kolonijos Lie
tuviams matant tą Lietuvišką- 
pastatą. ; Gal’ ir, Įbdel buyo au
kštas upas’kad tų laikų Lietu
viškumas , buvo ■ didelis.

Reikia pripažinti kad dabar 
maži?’.i veikiant del Lietuvys
tės ir . religiškumas nupuolė. 
Vieni lietuviai nustojo ėję 
bažnyčion, kiti eina į Ainu 
bažnyčią. ;Apie tai ir tas-(pats 
mūsų klebonas žino ir kartais 
bažnyčioje barasi kam Lietu
vių'pinigaif Airiams nešami.

Laikui bėgant ’tuo“ pdstatū 
bažnyčiai nlšphsiienkihta.J nes 
išlaukė jis nieat'rddė kaip baž- 
iiyČi^į ji statant daugiau buvo 
taikoma thdkyklai.' Nors apie 
šimtas LidtuVlų š6imų is mu-

Phila viehok rienup’uolJ 
noras likusiųjų statyti ‘naują 
gražių bažnyčią prie dabartinių 
-namo : a it f Wallace gatves'. Ir 
vėl • (predėta 'vajus ir ■ šūkolek- 
tuota naujos bažnyčios1 staty
mui $25,090' 'grynais 'pinigais.

Gudresni prižadėjo duoti kai 
nauja bažhyčia bus pradėta 
statyti, h'.kių- gudruolių1 kle
bonas labai hemėgo. Ir ištik- 
ro suiyg klebono patikrin'ančių 
pakartotinų aiškinimų ir para- 
pijonai, didelė daugutna, tikėjo 
ir manė kad visai tuojau' bus 
pradėta statyti nauja taip pla^ 
Čiai po parapiją išgarsinta ir 
laukiama naują bažnyčia.

Bet laimei ar nelaimei atsiti
ko netikėtas ir nenorėtas daly
kas, tai yra, klebonas sumanė 
ir išvąžiavo!į Eiuchhristinj Kon
gresą, iš kurio tik. po pusės 
metų gryžo labai suvargęs. 
Taip ir užsibaigė naujos baž
nyčios statymas. Parapi jonai 
nuliūdo ir pasitikėjimas savo 
vadu labai nupuolė. O apie iž
do stovį tai niekas nedryso 
klausti, kaip paprastai bijojo 
užrūstinti kleboną, nes ištikro 
jis yra labai ’piktas. Taip ir 
praėjo keli metai bjauriuose 
pletkuose ir parapijonų aima- 
navimtics'e del nestatytos baž- 
nyčioš,

Ir štai vėl naujenybe, perei
tą vasarą pasklido gandai kai
myninėse parapijose, o paskui 
ir čaš Andriejiečius, kad Kun. 
čepukaiiis perka seną pretes- 
tonų bažnyčią prie 19-tcs ir 
Wallace gatvių. Lietuvių šv. 
Andriejaus pairpi. 
tūkstančių doiari\i, 
dėtos naįiijcs. 'La 
bažnyčia yra atstu 
vių kolonijos.

Išsykio netikėta,
pats klebonas prisipažino 
paaiškindamas pridūrė kad už 
naują vic.ą reikėsią užmokėti 
cash, kitaip salęo Kardinolas] 
nepa chna pYkti tą seną pr.-| 
statę, lės pa apiia ir taip tu-i 
ri didelę skuą.

Del L pr„teutonų 
bažnyčias klebonas 
sušaukė susirinkimą

AT į

GArf

gali 
Cal

Lie- 
vai- 
sėe-

Sausio 11 d., “Jaunieji 
tuviai. Pittsburghe” rengia 
dinimą ir šokitis. Statys 
ioje trijų vaiksmų komediją
“Morta činčiberaitė”. Progra- 
no pradžia 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių salėje, 1723 
Jane St., S. S.

Broliai ir sesutės, jus visi 
gerai žinote dabartinę padėtį, 
o koks bus rytojus negalime 
nuspėti. Taigi negąilėkit laiko 
atsilankyti ir paremti jaunąją 
kartą Pittsburghe, kuri dirba 
Lietuvišką darbą.

Į . šį parengimą, rengiasi at
važiuoti jaunimo iš Clevelan- 
do, Youngstowno ir kitur.

Jurgis Žilinskas.

DIDINA DIRBTUVES. Di
džiosios kompanijos Pittsbur
gh© distrikte praleido ir dab ter 
beleidžia dideles sumas pinigų 
savo įstaigoj didinimui. Paskirt 
ta net 172 milijonai d’olarių to
kiems darbams, kurie jau di
dumoje praleisti.

Dabar vėl atsiranda reįkalas 
dar nauju^ didinimus, daryti, 
kai Amerika stojo į karą.

Dirbtuvėms nuolat reikalin
ga naujų darbo jiegrj, taigi čia 
paruošiama ir specialus amati- 
.ninkai. Pastaru laiku apie 13 
tūkstančių darbininku baigt 
lavinimo kursus, ir vis imama 
ųipkynĮųii nauji. r_,; ’A '
r l ’ : J I c r G 11 Y ‘

r t išBŠI -UŽMUŠTAI • i Pittebur-- 
gho srityje naują !mėtąJ padė
ta su ■ šdšJiį žrhbhii# Vnrrthni ’ 
visi' žuvo trafikb ’

tf.{ ąhtopjo^iįijtą j^žmų^tL 
ar patys užsimušė y įaptoinęjbi-- 
liaįs tnęqt^rgip ^apayięių., i<

■; p. ' 1 > ’ i.-.i >z hm

1 DARBAI- Allb’ghbhy-‘ Apskri
tyje žymiai pa'k'ife 1940' tftetų 
pabhi^o'je dirbtuvėse dirbo apie 
2)'6į000' darbininkų, gi ■ 1941 
mėtų pabaigoje' — 220,000.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
. ŠVENTE 

- . . lt ■ I f I i

Lie tu vos Nepriklausomybės 
šventė Detroite bus minima 
sekmadieni, Vasario 21 d., Lie- 
tuvių salėje. Tai arčiausia die
na ką buvo galima gauti salę 
Parengimas bus v su prakalbo
mis, principaliu kalbėtoju tiki
ma' gauti Dr. P. Vileišis iš Chi- 
€agbš. - Muzikalį programą nu
matyta" pavesti' išpildyti • muzi
kui 1 A. PV Kvederui su (Dailės 
Ohdrii. ' Po proghamd biri 1 ba-s 
liūtei r Visi prašomi tutėti' gal-, 

!voj$ 'tą* laukiamą1 šventę.1 11 r 1 
j , 1 > ( J 7 1 1J it 1 .< . i c i J £ v

Mire Kun. K. Valaitis

Prieš Kalėdas mirė Kun. K. 
Valaitis, virš 79 m. amžiaus, 
buvęs pirmutinis Detroito Šv. 
Jurgio Lietuvių parapijos 
bonas. 1 
Gruodžio 24 d. 
nigas, 
pi jonais, 
dirbkit, darykit, žiūrėkit kad 
butų gerai, jus geriau žinot.

Būdamas klieriku jis atva
žiavo iš Lietuvos, šv. Jurgio 
parapiją apleidęs daugiau jis 
neklebonavo. Vyskupas jam da
vė vietą vienuolyne prie sese
rų už kapeli joną.

kle-
Iškilmingai palaidotas' 
21 d. Buvo geras ku-i 

pasitikėdavo savo para-j 
Sakydavo, vyrai, jus j

ĮSIVĖLĘ VALDININKAI
Pas mus Detroite per praei

tus kelis metus daug susekta 
miesto valdininkų kurie imdavo 
visokius kyšius. Du metai at
gal grobišavime buvo pagautas 
miesto mayoras Richard Rea
ding ir jo draugai. ■ 1

.Praeitą metą susekta trys 
miesto tarybds nariai ėmime 
kyšių. Jie 'visi dabar tupi ka

lėjime.' '
Dabar vėl susekta Wayne ap-1

I DAYTON, OHIO I
SLA. 105 KP. PERŽVALGA. 

SLA. 10'5 kuopa suorganizuota 
Šaut io 4 d., 1914 metais,, iš 10 
nari >. Dabai jai suėjo 28 me
tai. Čarterinis narys tėra likęs 
vienas, Tarnas Sakaitis. z 

ši kuopa yra turėjus 
100 narių, dabar randasi 

166 nariai, abiejų lyčių.
Kuopos ižde turto yra 

Į 3400, Susirinkųnai yra laiko- 
skrities Valdiriihkai, kurie aik-’,1™ Barney Community institu- 
vojo valdžios pinigus. Guber- cbios patalpose.
naterms atleido juos iš vietų. Į .Pirmiau, (1C5 kp. yra buvus 
dabar jie laukia teismo. 1 ■

Michigan 
torius ■ 
bedarbių1 foh‘db; pinigus paim
tu' į savo globiĮ1 Federate val
džia, kad su tais pini^afe' neat
sitiktu kas' blogo.1' '1 '

t r j J i j. i J bsv į f 1 1 » 1 v > < 
r ĘEįDĄRBĖ.,! šipp, jtarpu i vi-

virš 
tik

virs

j veikli. įr daug atliko prakilnių 
valštijos guberna- i tautinių Lietuviškų kultūrinių 

Van Vagoner nori kad A^ų.t Dabąr, galima sakyti, 
■ ■ a-« - - 'Vaip nieko nevęikia. žinoma,

tam yra ir. .prježąpčių kad nė
ra ; galima ką, tokio, gero, pra
kilnaus f pąrerĮgtį..

SUSIRCO1 GfeRAS LIETU- 
'VlSi - ’ Sausio 5 ' d. 'sūsir'go An-

me-
Bal-

mi-pusamžis
Chicagoje. —
Sartininkų p.,
Amerikoj iš-

STANKEVIČIUS Povilas, 55 
m., mirė Gruodžio 3, Mans- 
villc, N. J.

FERŠONIENĖ Grasilda, G7 m,, 
mirė Lapkr. 28, Brooklyn,

Ona, 51 m., mi- 
Bristol, Conn.—

Zigmas, 72 m.,
14, Chicagoje.—

jonai su tuo' sutiko. Kitaip dik- 
taturoje ir negali .būti. Tame 
ožt' susirinkime klebonas aiški- 
X ' 1 • < v. 1no‘ kad nuo pereitos rinkliavos 
naujai" bažnyčiai dar yra ^OO'OC’ 
su centais. Parapijon^i labai 
džiaugėsi kad dar tiek' yra pas 
klėbdną. Taigi, senos bažny
čios nupirkimui trūksta -dar 
sbvirš' $8,000 prie reikalingos 
sumos. Dabar vėl prasidėjo 
klebono agitacija .ir reikalavi
mas šimtinių. f Nors dabar vyl 
geri laikai yra, vienok parapi- 
jonai Jabai palengva klebonui 
neši pinigus.

Kai valdybos nėra, viskas ant 
vienos galvos, tai nedyvai kad 
taip .švakai parapijai sekasi.

šiame laikraštyje’’bus .dau
giau pranešta, taipgi ir apie Bi
rutes parką

•-'■i-Af''1'- '-n/r'i'' A 'd LNaujų Metų laukujo balu} 
sųbe-ngp. ,Dhhės. Chorus, Lietu- 
vnj' galerą., , Balius buvO' gra- 
Žųą. skjjė išpėdytą^ balionais ir 
įvairiaspalvėmis juostomis., Da- 

, yvf.iJ^ūvo ,per 690, beveik vie
nas jaunimas; linksminosi gra
žiai, be muštynių ir. skandalų. 
. šis. choro parengimas . yra 
virtęs tradiciniu, , nes kasmet 
choras tokį balių rengia, ir ka
dangi labai gerai sekasi tai vie
tos bolševikai užvirė pavydu ii' 
jie 'tą patį vakarą surengė sa
vo balių savo vadinamoj ‘drau
gijų” salėje, tikrenybėje gara- 
žiuje, tikslui pakenkti Dailės 
Choro vakarui,' bet išėjo pis: 
budelis bolševikiškų' pakalikų 
kaip senų taip jaunų susirinkę 
snūduriavo ir griežė dantis kad 

eina pas
Dailiečius, o he pas juos.

Dirvos Rcp

Lietuviška publika

tena

PRANEŠIMAS. Sekmadienį. 
Sausio 11, Miltono salėje, 2386 
24th St., nuo 2 vai. po pietų, 
atsibus Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jes susirinkimas. Bus renka
ma kuopos valdyba ir apsvar-

Skaitykit Dirvą. - styta -kiti reikalai. Taipgi bus 
Davatka.1 dalinama nariams naujos kny-

Ii u a lo 
vieton ž?.- 
protestonų 
nuo Lietu-

bet vėliau 
ir

p sukamos 
specialiai 

ir parapi-

This radibphoto ch?’.T~ r-ombers of ths British Common Jo force that 
raided the German base at Vaagsce, Norway, helping their wounded 
comrades into cue fkeir invasion barges as they retired from the 
Norse isle after dynamiting German plants, warehouses, cie., and 
spiking coastal guns. They practically annihilated the Corman garrison.

•
Si ridiofo’ogvafiia paro.-’o Brito Ccmr.iahdo -narius kurie užpuolė Vo

kiečių bazę prie Vargsoe, Norvegijoje, f.clbstinčius savo sužeistus draugus 
pasiekti Jį Įsiveržimo valtį, paši t raukiant iš Norvegijos salos po dinami- 
tavimo Vokiečių dirbtuvių, san.lėiių. ir tt., ir pakraščio kanuolių. Jie veik 
iš.iaiklno Vokiečių garnizonų pastatytą teje dalyje.

b^dp-bių,. ^..priežasties ■ sustab
dymo autofaotyilių dąrjbjį, Vąl- 
įth’ps,' bedalių, fondui rejkalip- 
ga -da^g I?iuįgų apmokė]; darbi 
pinkams už nedirbamą laiką,

Sako, nei yįenoje valstijoje 
neįvyko taip kaip pąs mus, kad 
visus, darbus. į sustabdytų, vieni 
Ijailiu. Norima kąd , Federalč 
valdžia ateitų, į pagalbą. Kaip 
rodės, dar ims kelis mėnesius 
iki bus darbų visiems darbinin
kams, nes ibis laiko iki pertvar
kys automoMliii dirbtuves su- 
lyg karo reikmenų dirbimo.

Šiuo, tarpu Michigan valsti
joje. yra 225,000 darbininkų pa
leistų iš darbo. Valstijai rei
kia išmokėti per . sayaitę apie 
$4,5.90,000 bedarbės , atlygini
mų. Valstijos. będarbių fondas 
turi 314p,000,000. tam tikslui.

’gos1savininkas. Pasidavė į Ex 
Soldibrs Military- ligoninę ope
racijai.' Linkėtina ligoniui sek- 
imingo' pasveikimo >*ir sugryžti 
satgčl‘į “Kauną“ prie savo dar
bo. J. A. Urbonas.

YOUNGSTOWN

VEIKALAS ‘MIRGA’ SCE
NOJE. Plačiai žinomas isto
riškas 
tomas scenoje sekmadienį, 11 
Sausio; rengia Lietuvos 
rų Draugystė, Lietuvių 
pradžia 6 vai. vakare.

. PA LIKO BE ANDAROKŲ. 
Amerikoje -daug girdėta kad 
plėšikai užpuolę vyrų būrį api
plėšia juos ir atėmę jų kelnes 
pabėga. .
. Bet -čia įvyko tekis apiplėši
mas: viduramžė moteris revol
veriu grąsindama .užpuolė val
gyklą pakelėje ir atėmus iš pa
tarnaujančių merginų pinigus, 
atėmė iš jų ir sukneles, palik
dama be....

Plačiai žinomas isto- 
veikalas, “Mirga”, sta- Apsivedė po 53 Metu

Dukte- 
salėje

JurgioUŽPUOLIMAI, ‘šv.'
uarapijes Lietuvių kolonijoje 
juodukai užpuldinėja gatvėse 
žmones, apiplėšia ir apdaužo. 
Aną dieną sutikau savo pažys
tamą, galvą apsirišęs}, klausiu 
kas pasidarė. Sako, per naujus 
metus nuėjau pas kaimyną į 
“beer garden”, pareinantį na
mo užpuolė nigeriai, atėmė pi 
nigus ir galvą sudaužė.

Daug Lietuvių turi nukentėt 
nuo privisusių negrų, kiti turė
to parduot savo namus ir eiti 
kitur, nes policija nieko negel
bsti. sako, ko jus ten gyvenat 
juodukų apigardoje. V. M.

Crown Point, Ind. — Čia su- 
jo į porą tūlas vyras, 75 ne

amžinus, su panele, 70 me- 
kuriedu susižadėjo 53 me- 
atgal, bet negalėjo apsives- 
res ta mergina turėjo glo

bot* savo seną motiną. Tada 
vaikinas, 22 metų amžiaus, su
tiko palaukti. Ir jis išlaukė 53 
metus. Ta sena motina mirė 
sugyvenus 101 metą.

tų 
tų, 
tai 
ti,

Apsirūpina ir kad Kali
niai Nepaspruktų

Skaitykit ir Garsinkite^

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos 

332 N. G th Streėt 
Philadelphia, A?a. (36)
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STANEVIČIENĖ Rožė (Rau- 
licniutė), mirė Lapkr. 18, 
Ansonia,' Conn. — Linkuvos 
p., šarkajiedų k.

3TULGINSKAS Povilas, 69 m. 
mirė Gruod. 3, Westville, Ill.

VAICEKAUSKAS Antanas, 63 
m., mirė Gruod. 4, Chicagoj.
— Krekenavos p., žibartonių 
kaimo.

AMBROZAS Charles, 54 metų, 
užmuštas traukinio Gruod. 
mėn., North Chicago, Ill.

JASKEVIČIUS Vacius, 48 m., 
mirė Spalių 25, Terryville, 
Conn. — Alytaus ap., Mer- 

'kines p.’, Paulių • k.
VASILIAUSKAS Jorias, 56 m., 

; Imirė Lapk. 12,' Racihė, Wis. 
1 Telšių ap., 'Khršėnu par. 
jl^KA^SKIENĖ1 Ona, mirėy 1.

Gruodžio, Philadelphia, Pa.
— -Alytaus ap., Ūdrijos par.

RAZGAITIENĖ Juzė (Laudah- 
skaitė)/ pusamžė- mirė Gr.
11, Chicagoje. '— šakių ap., 
Lukšių p., Rugienių k.

JURIS Povilas, 58’m., užmuš
tas automobilio Gruodžio m. 
Chicagoje.

ŽAURENSKIENĖ 1 Ona,
Lapk. 23, DuBois, Pa. '

VALBER1S Kazys, mirė 
lių 39, Scranton, Pa.

NARUSEVIČIENĖ Pranė, 
rė Lapkr. 23, Wilkes-Barre, 
Pa. ' > • '

JUKNEVIČIUS Jokūbas, mirė 
Lapk. 27, Wilkes-Barre, Pa.

POVILAITIS Baltrus, 64 metų, 
mirė Gruodžio 2, Hartford, 
Conn.

GRUŽ1ENĖ Ona, mirė Gruod.
7, Waterbury, Conn.

-POWERS Ona (Nevulytė), mi
rė Gruodžio 19, So. Boston, 
Mass.

ANILIONIENĖ Agnė, mirė 9 
Gruodžio, Brighton, Mass.

NORKUNIENĖ Eleonora, 52 
metų, mirė Gruodžio 6, Na
shua, N. H.

ALEŠKEVIČIUS Vincas, seno 
amžiaus, mirė Gruodžio 3 d.. 
Nashua, N. H.
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• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios —‘ Skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skabi vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švėlniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių Nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEEN-A-MINT einant g’ulti-^sekah- 
•i rv'ą tikrai jausite palengvihinlą

•y v\_vgį jausitės juikiaį.^Vsaj. iairnai t ‘ į 
pakelis-kainuoja tik " | Qępakelis-kainuoja tik

mirė

bpn-

mi ■

Duokit Mums Sutvarkyti
jus v MOTORĄ '

Valom ir sudedam Spark Plugs 
Pcržiurifn’ ir sutvarkom veikian- 

. čias dalis.. / ' r
Patikrinam, ir nustatom degimo 

(ignition) sutaikymą
Valom Battery Terminals '■ 
Patikrinam Oro Filter j

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd.' 7715. go

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

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
RrnokJyn, N. Y.

Ir kalėjimų viršininkai svar
sto kas gali atsitikti jeigu at
skristų priešų lėktuvai užpulti 
Amerikos miestus, o laike to
kių užpuolimų reikalinga vis
kas užtemdinti. Kalėjimuose 
kriminalistai gali pasinaudoti 
tekiu laikotarpiu išsiveržti iš' 
nelaisvės.

Štai kaip manoma tas apei
ti : kaliniai turės dėvėti rūbus 
kurie tamsoje žiba. Tais rū
bais dėvinčius kalimus lengvai]! 
matytų sargai ir tuomi išven-lg 
gtų pasikėsinimų išsiveržti iš] S 
kalėjimo. i Į

VISOKIA APDRAUDA f 
' Mes .e'ssui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- F 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). g

P. P. MULIOL4S- Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate s

ir Apdraudos Agentūra ž
S606 SOnorior Ave. Cleveland HEndcrson 6729 t 

um»jiinniHHHmitmnimiH»anitniniuiiiiunniiiiniiiiiini<Hiu;niiii>iinimn«h

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už- j 
rašinėjimui gyvasties apdraudos visuose pavi- j 
dainose, visai šeimai. Kreipkitės:

KANSAS CITY LIFE INSURANCE to.
Cleveland, Ohio730 Guardian Blg.

Prime minister of Great Brit 
chatting with President Roosevelt, 
At the right is Capt. John Beard 
came to the U. S. for a series of ( 
unified allied command.

Britanijos premjeras Winston ( 
denta Roosevelt, atvykęs į White J 
dali, Baltojo Namo karo laivyno vii 
lei konferencijų kaelink sudarymo 1
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įain laikui arba vakarais už- 

?s apcraudos ūsuose pavi- 
i. Kreipkitės:

APDRAUDA 1 

įteikti visiems pilnas musų pa- 
•aktiškus patarimui reikale vi- 
ance) visai dykai. Todėl pir- 
ugniagesius (fire-monus).

tovi Lietuviška Real Estate 
ūdos Agentūra
Cleveland HEndersoh 6729

• VIENYBĖ — "seniausias ir 
populiarus Lietuvių' laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metei. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina metams $2.51

Pamatymui dykai. '?

VIENYBĖ | 
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 1
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conferences regarding the creation of a
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Jos. Nepros, Chicago, Ill. ' 
P. Gribienė, Chicago, Ill. 
Henry Stacel, Cicero, Ill.

tire 
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Gruodžio 
prakalbas 

Vietos

’no
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52 
sla-

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

Pir- 
tarpe 
viešai 
ir ko- 
antra,

išvados kad Kazim. Rimvy- 
yra A. Smetona? Tikrai, 
iš sapnininko ii' buvo gali- 
išskaityti kad A. Smetona

Britanijos premjeras Winston 
dentu Roosevelt, atvykęs į White 
dali, Baltojo Namo karo laivyno viršininkas, 
lei konferencijų kaslink sudarymo bendros aliantų komandos.

d is
tik
ma
leisis į ginčus su Naujienomis.

Kas del pageidavimo parody
ti kur aš išskaičiau kad ben-

mi- 
on,

ko- 
se- 
jie

(Lithuanian National

išrinko 38 iš 42 
seimo posėdyje at- 
tarpu kai seimas su-
85 atstovų,

J. B. Cooke, Wake salos airporto 
tvarkytojas, ir jo žmona su dviem 
vaikais parodoma sugryžę į San 
Francisco pasažieriniu lėktuvu. Šis 
buvo trečias lėktuvas pribuvęs sau
giai iš karo zonos. Visi pasažieriai 
gyrė aukštą moralę Honolulu salos 
gyventojų. Wake sala po karžygiš
ko priešinimosi pateko į Japonų 
rankas.

Churchill, parodoma kalbantis su Prezi- 
House. Dešinėje yra Capt. John Bear- 

Churchill atvyko j S. V. ei-

LTL 
; i >

Ph. 
ar. 
ati- 
Gr. 
;p.,

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

istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie

NAUJIENŲ BENDRA LINI
JA SU KOMUNISTAIS

Bendrą liniją su komunistais 
Lietuvos Prezidento plūdime ir 
dergime paėmė ir saldutis, 
delikatnutis Naujienų redakto- » 
rius p. P. Grigaitis, paskutiniu 
laiku per Naujienas paleidęs 
du koliojimų persunktus pam
fletus prieš A. Smetoną. Tie 
pamfletai (“Fašizmo Propa
ganda po Tautos Vienybės Prie
danga”, Naujienos nnr. 303, 
304) savo stilium jau beveik 
patenkina p. Grigaičio siekimą 
— prilygti jo oponento Prusei- 
kos stiliui. Ir taip, nors su ko
munistais ir besikertąs, prezi
dento plūdime p. Grigaitis su 
jais rėkia išvien.

Tuose A. Smetoną dergian
čiuose pamfletuose daug kalba
ma apie sapnininkus. Ar tik 
nebus tais sapnininkais pasi
naudojęs tų pamfletų autorius 
kartu su delikatnučiu, lauru
čiu, apie marksistinį būdą de
mokratijai įgyvendinti besap- 
nuojančiu, redaktorium P. Gri
gaičiu, kuomet Naujienos pri- 

. . ėjo
At the right is Capt. John Beardall, White House naval aid. Churchill 
came to the U. S. for a series of 
unified allied command.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

MAI
RIKOS LIETUVIAI ’ 
une skyriuje talpinama dykai)

OZUMAS Jonas, mirė Lapkr. 
39, Brighton, Maus.

CURAS Vincas, 70 m., mirė 
Lapkr. 14, Grand Rapids, 
Mich.

rOVAIšA Jšebestinas, 69 metu, 
mirė Lapkr. 29, Pittsburgh, 
Pa. — Varnių par.

?ETRAšKA Jurgis, 42 m., mi
rė Gruod. 8, Brooklyn, N. Y.

^aKIJAUSKIENĖ Magdė, 50 
m., mirė Lapk.‘5, New Phi
ladelphia, Pa. — Paežerių v., 
Sausbalių k.

ČIAFULIENĖ Ona, 51 m.;, mi
rė Spalių 4, Bristol, Conn.— 
Aštrulių k. ,

MARTINQNIS Zigmas, 72 m., 
mirė Gruod. 14, Chicagoje.— 
Panemunės par. ir k. Ame
rikoj išgyveno 36 metus.

VALAITIS Marvin, 23 m., už
muštas automobilio Gruod. 
12, Chicagoje. ,.

AMBROŽIUNAS Kazys, už\ 

muštas traukinio Gruod/ >4, 
Waukegan, Ill.., q.'

TOLEIKIS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 11, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Švėkšnos par., 
Kalkiškių dv. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. u i •

AMBRULAETIS F., 50 m., už
muštas anglies kasykloje. 24 
Lapk. Bend, .111. — Jurbar- 
barko par. ■ - » - •:<

I JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVBLlUu 
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• Kuomet kankinatės vidurių uįkiė- 
tė j imu — žarnos neveiklios — skania 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku bpdų—kramty
kite- FEEN-A-MINT. & skaAi vidu
rius liuosuojanti Irtam tepa. • guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių trtra-

Duokit. Munis Sutvarkyti *

JUSU MOTORĄ1:; 
Valom ir sudedam Spark Pjngs 

■ Peržiurim ir' SuttaAom veikian- 
. čias dalia., ■< r J ’ C
Patikrinam, jr nustatom degimo 

(ignitioh) sutaikymą
Valom Battery Terminals M 
Patikrinam Oro Filterį ,

Viskas tas už $2.50 irI;

Pennsylvania Garage
6610 Pennsylvania AveJs 

ENd. 7715. . •,« 
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iitmiitu*

IFE INSURANCE CO, 

g. • Cleveland, Ohio

Neišjudinta Užduotis
MUSŲ LAIMĖJIMAI AME- (bet už neviliojimą ir neaiški-

Tauta ir jos veikianti indi- 
vidualai tankiai mėgsta 
apsivainikuoti. Jų apsivaini- 
kavimas tankiausia būną įvai
riose formose: diplomai, meda
liai ir įvairus kiti pasižymėji
mų ženklai. Lietuvių tauta 
Amerikoje yra daug užsitarna
vus titulų.

Pirmutinis iš jų gali būti pa
laikymas galingos musų spau
dos ir kultūringos ir gausingos 
literatūros Amerikoje. Kon- 
struktyvis darbas irgi yra la
bai gaušiai išaugęs musų tarpe 
Amerikoje. Beveik kiekvienas 
didesnis miestas turi Lietuviš
kas bažnyčias, mokyklas, kny
gynus. Suvedus to konstrųk- 
tyvio darbo sąskaitą pasiektų 
milijonų dolarių vertę.

Musų tauta Amerikoje kilo 
nepaprastai smarkiai, žinoma, 
dėlto kad mes gyvename pažan
gioje ir galingoje demokratijo
je. Atidžiai sekdami galingos 
demokratijos pobūdžius mes 
negalėjome būti toli atsilikę, o 
jeigu butume maždaug atsili
kę nuo Amerikos pažangos ir 
kultūros, veikiausia musų tau
ta butų buvus suminta ir ne
žinoma Amerikoje.

Lietuvių spauda Amerikoje 
lošė ir tebelošia nepaprastos 
greitos pažangos tarpininkę A- 
merikoje. Nors ta spauda yra 
pasidalinus į kenksmingas frak
cijas del musų vienybės Ame
rikoje, vienok ji neša vieną iš 
naudingiausių kultūrinio, eko
nominio ir tautinio pamokų 
vairą.

nimą Amerikos Lietuviams pa
likti Amerikos piliečiais yra 
jau dalinai musų visuomenės 
vadų nusikaltimas nepermaty- 
mu arba nemylėjimu Ameri
kos demokratijos, kadangi jie 
neprirengė daug Amerikos Lie
tuvių šios šalies piliečiais.

Man per maždaug 15 metų 
aiškinant pilietybės įstatymus 
ir pilietybės reikšmę demokra
tijoje gaudavau šaltą pritari
mą nuo visuomenės veikėjų, 
tačiau nesustojamai dirbau ra
gindamas ir kviesdamas Lietu
vius palikti Amerikos piliečiais.

Tapus Amerikos piliečiu s ne
buvo jie paliesti savo darbe. 
Jiems reikėjo aiškinti apie S. 
Valstijų konstituciją ir musų 
demokratinės valdžios aparatą. 
Pakolei nepilietis nepažysta de
mokratijos principų jis nebus 
sąžiningai prisijungęs prie A- 
merikos tautos.

Nepiliečių Registracijos įsta* 
tymui inėjus į galę nepapras
tai sujudino Amerikos valdžią 
ir įvairių tautų vadus kuomet 
surasta arti 5 milijonų nepilie
čių Amerikoje.

Nepiliečių Registracijos Ak
tas nebuvo dar viskas. Pradė
jo siausti pasaulinė katastrofa, 
kuri palietė ir Suv. Valstijas. 
Čia iškilo klausimas apie išti
kimybę ir neištikimybę gyven
tojų, ir šiądien matome kad 
musų pačių tautiečiai susiduria 
su nemaloniu apsireiškimu: 
del jie nepasidarė piliečiais 
niau, ir kaip greitai galėtų 
patapti piliečiais?

Šimtai Lietuvių šiądien krei
piasi į mano raštinę su piliety
bės klausimais.. Jų problemos 
yra labai nemalonios, kuomet 
darbdavis pareikalauja įrodyti 
Amerikos pilietybę, o tas pa
triotas, Lietuvis ir sąžiningas 
darbininkas nębudąmas Ameri- 
kora brHėčtirtanklaUasmė’hiškaF' 
nukeųčią ir tuomet pareiškia 
nepasitenkinimą musų spauda 
ir visuomenės vadais.

Šiądien jau palikti Amerikos 
piliečiu nėra lengvas dalykas, 
tačiau sunkenybės neturėtų su
laikyti jų siekimą įsigyti Ame
rikos pilietybę.

Visa musų spauda Ameriko
je turėtų nustatyti vieną obal- 
sį: Pagelbėkime nepiliečiams 
Lietuviams palikti Amerikos 
piliečiais!

Jeigu musų tautiečiai galės 
suvienyti visas frakcijas į vie
ną Amerikonazavimo principą 
jiems priklausys vienas iš žy
miausių garbės vainikų Ameri
koje ir Amerika bus dėkinga 
tiems vadams už jų patriotiš
kus siekimus.

Adv. Charles P. Kai,
Chicago, Illinois.

PASILIKIMAS POLITIKOJE
Lietuviai konstrukcijoje ir 

literatūroje yra labiau atsižy
mėję Amerikoje negu kitos se
nesnės tautos, bet politikoje 
yra pasilikę "datrg~tbHau—už 
kitas čia gyvenančias tautas. 
Lietuvių veikimų frakcijų gru
pės turėjo sau už simbolą — 
“Lietuva Tėvynė Musų”. Ku
ri frakcija neturėjo šio obal- 
sio kitos frakcinės grupės ją 
apkaltino kad ji nėra Lietuviš
ka patriotiška grupė ar orga
nizacija Amerikoje.

Del įvardintos priežasties 
musų Lietuviai Amerikoje ne
buvo akstinami prie įsijungi
mo Suvienytose Valstijose.

Neturėdami tokios meilės 
demokratijai jie nesižingeidavo 
Amerikos politika ir mesisten- 
gė palikti Amerikos piliečiais, 
per tai negalėjo ineiti į val
džios atstovybes. x

Už pirmiau įvardintus nuvei- 
kimus tautai musų spaudai ir 
visuomenės veikėjams priklau
so garbingi tautos vainikai,

ra

TARNAVIMAS LIETUVOS PRIEŠAMS TARIANTIS TAR 
NAUJANT DEMOKRATIJAI

KODĖL SVETIMI PRIEŠAI 
BIJO A. SMETONOS

Lietuvos prezidento populia
rumas Lietuviškos visuomenės 
tarpe, jos dėmėjimasis prezi
dento kalbomis yra visiškai na
tūralūs dalykas, turint galvo
je kad p. A. Smetona nuo pat 
savo jaunystės yra žinomas 
kaipo nenuilstamas kovotojas 
už Lietuviškumą ir už Lietuvių 
tautos teises, del kurių jis nie
kuomet nėra daręs kompromi
sų ir kurias begindamas, jis 
tiek Rusų carinės, tiek Vokie
čių okupacinės valdžios buvo 
persekiojamas ir kalin amas. 
Lietuvos priešai, pirmoje eilė
je ir komunistai ir naziai, šitai 
gerai žino ir nujaučia kad nie
kas taip gerai Lietuvos reika
lų neapgins kaip A. Smetona, 
todėl stengiasi jį visaip diskre
dituoti, kad tik pašalinti] jį 
nuo Lietuvos reikalų atstovavi
mo arba bent žymiai jam pa
kenktų tame darbe.

Tiek bolševikai, tiek Vokie
čiai, užėmę Lietuvą, labiausia 
puolė tautininkus su A. Smeto
na priešakyje, nes tai kaip tik 
buvo sąmoningiausias Lietuviš
kas elementas, labiausia atspa
rus svetimoms įtakoms.

Dabar, kai A. Smetona gy
vena Amerikoje ir čia kiek įs
tengdamas gina Lietuvos rei
kalus, Lietuvos priešai, pirmo
je eilėje komunistai, bando jam 
pakenkti apšaukdami 
agentu.

Ponas A. Smetona 
14 ir 21 dd. turėjo
Brooklyne ir Newarke. 
komunistai apskundė A. Sme
toną Amerikos valdžios orga
nams kaip nazių agentą ir pra
šė tų prakalbų neleisti. Iš tų 
jų skundtj nieko neišėjo, nės 
Amerikos .< valdžia žino gerai 
kad A. Smetona visuomet bu- 
VQ_Lojąiu& iruiraugiškag Jungx 
tinių Valstijų atžvilgiu, o na- 
ziams yra lygiai toks pat prie
šas kaip ir komunistams.

Nieko nepasiekę šiuo keliu, 
komunistai draug su tautiniai 
nesusipratusiu Lietuvišku ele
mentu mėgino tas prakalbas 
sutrukdyti, atkalbinėdami ir 
kurstydami žmones į tas pra
kalbas neiti.

Tiek Brooklyne, tiek Newar
ke žmonių prisirinko pilna salė, 
ir aukų Lietuvių tremtinių šel
pimui
Relief Fund) per.abi vietas su
rinkta apie 2000 dolarių. New
arke į prezidento prakalbas bu
vo atsilankęs ir gražus Ameri
kiečių būrys su miesto mayoru 
priekyje. Ta proga miesto ma- 
yoras pasakė gražią, įvykiui 
pritaikintą, kalbą.

dras pripažinimas yra teisės*; 
kuriamasis faktorius, tai šitai 
padaryti visai' nesunku: užten
ka žvilgterėti į Th. Kippo “Ro
mėnų Teisės šaltinių Istori
jos” pirmą skyrių, pusi. 3, ku
riame kalbama apie teisės šal
tinius apskritai, ši knyga yra 
išversta į beveik visas kalbas, 
tarp kitų į Rusų, Lietuvių ir 
Prancūzų.

Delikatniojo, smulkučio, tau- 
ručio p. P. Grigaičio Naujienos 
traukia seną giesmę, kurioje] 
giedama kad A. Smetona vai-! 
džią paėmė prieš tautos valią, Į 
todėl jis yra neteisėtas prezi-' 
dentas, ir viskas ką jis padarė, 
yra neteisėta. Atseit, pagal 
Naujienas yra nesvarbu kad p. 
žadeikį Jungtinės Valstijos pri-j 
pažysta pilnateisiu ministeriu, j 
o svarbu kad jų smulkutis ir 
deligatnutis redaktorius išve
da kad p. A. Smetonos aktai 
yra neteisėti. Iš to automatiš
kai išplaukia kad p. žadeikio ir 
kitų ministeriu bei konsulų pa
skyrimas neteisėtas.

Toliau, teigdamas kad sveti
mų valstybių pripažinimas ne
turi reikšmės sprendimui apie 
vidaus santvarkos teisėtumą, 
“Fašizmo Propagandos po Tau
tos Vienybės Priedanga” auto
rius operuoja užsienio pavyz
džiais. Jis nurodo jog iš to 
kad savu laiku Jungtinės Val
stijos nenutraukė sąntikių su 
Hitleriu ar Mussoliniu, neiš
plaukia kad Vokietijos ir Ita
lijos vidaus santvarkos butų 
buvusios pripažintos teisėtomis. 
Ta proga aš norėčiau paklaus
ti ar draugiškas Jungtinių 
Valstijų bendradarbiavimas su 
Brazilija, Panamos respublika 
ir kitomis Vidurio ir Pietų 
Amerikos respublikomis, kurių 
prezidentai į valdžią atėjo per- 
VersmU' keliu, nereiškia' kad tų 
valstybių santvarkos Jungtiniu 
Valstijų yra laikomos atitin
kančiomis tautos valią, taigi 
teisėtomis? O gal p. Grigai
tis, pasiskaitęs savo taip labai 
mėgiamą1 sapnininką, prieis iš
vados kad visų tų valstybių 
prezidentai yra smurtininkai, 
o Jungtinės Valstijos su tais 
smurtininkais b e n dradarbiau- 
ja? Tiek del užsienio pavyz
džių.

J. B. Cooke, Wake island airport 
manager, and his wife and two chil
dren, Bleecker and Philip (front), 
shown upon their arrival at San 
Francisco on the clipper plane. This 
was the third clipper to arrive safe
ly from the war zone. All passen
gers commented on the high mo
rale of the civilians in Honolulu. 
Wake island after heroic resistance 
has fallen into Jap hands.

;v- ’v*

Prime minister of Great Britain, Winston Churchill, is shown here 
chatting with President Roosevelt, upon his arrival at the White House.

Nauji skaitytojai 
plaukia

PAVYZDŽIAI IŠ PAČIOS 
LIETUVOS

Kiek tai liečia vidaus pavyz
džius, Naujienų straipsnio au
torius nurodo kad A. Smetoną 
prezidentu 
lyvavusių 
stovų, tuo 
sidėjęs iš
penki mažumų atstovai 
už A. Smetoną.

Gerai, nekalbant jau 
kad žinoti kas už ką slaptame
balsavime balsavo, nėra taip. 
jau lengvai įmanoma, net ir be 
tų penkių A. Smetona butų ga
vęs 33 balsus, taigi daugiau 
kaip 75% dalyvavusių. Kas del 
tame posėdyje nedalyvavusių 
liaudininkų su socialdemokra
tais bei kitais, tai p. Grigaitis 
nutyli, kad tolimesniuose seimo 
posėdžiuose veik visi liaudinin
kų ir socialdemokratų atstovai 
vėl dalyvavo ir net nemanė pro
testuoti kad p. A. Smetona iš
rinktas prezidentu, o p. A. Vol
demaras paskirtas ministeriu 
pirmininku, atseit nelaikė šito 
neteisėtu dalyku. Seimas gi 
po viso šito veikė dar kelis mė
nesius, taigi laiko protestuoti 
buvo užtektinai.

Toliau, mano oponentas nuro
do kad ne tik A. Smetona, bet 
ir Paleckis į valdžią atėjęs be 
lašelio kra "’o, ir juos abudu 
minia sveikinus trukšmingo- 
mis ovacijomis, tačiau nepami
ni kad Paleckio atveju Lietuvo
je buvo per 200,000 raudono
sios kariuomenės ir jau vieš
patavo komunistinis teroras, 
tuo tarpu A. Smetonos atveju 
nei svetimos kariuomenės, nei 
svetimų agentų krašte nebuvo.

Toliau, man nurodoma kad 
prieš A. Smetoną perversmus

rengę ne tik socialdemokratas 
Plečkaitis, bet ir liaudininkas 
Pajaujis, krikščionis demokra
tas Petraitis ir pagaliau tauti
ninkas Voldemoras, tačiau ne
paminima kad tie visi mėgini
mai priešingai A. Smetonos at
vejui btivo sutramdyti be laše
lio kraujo (išskyrus J. Plečkai- 
cioT Kuriame ’buvo' keletas gy- 
vybės aukų), kitaip sakant bu
vo likviduoti visai ramiai, tuo 
tarpu kai A. Smetonds pervers
mas buvo tvarkingai, be lašelio 
kraujo pravestas, vadinasi pa
vyko, nes visa Lietuviškai gal
vojanti tauta tam pritarė. Čia 
prie progos paminėsiu kad vi
siems perversmo rengėjams A. 
Smetona’ dovanojo ar sumažino 
bausmes, nors kai kurie jų bu
vo nuteisti mirti.

Kas del Suvalkijos ūkininkų 
“šaudymo”, tai dalykas visai 
paprastas: buvo baudžiami sve
timų gaivalų suorganizuoti te
roristai - sabotažininkai, kurie 
užsiiminėjo viešųjų įrengimų, 
kaip pav.., telefono laidų, gadi
nimu ir naikinimu ir lojalių 
ūkininkų terorizavimu bei už
puldinėjimu (pasitaikė kad te
roristai užpuldavo ūkininkus 
vežančius savo produktus par
duoti ir juos primušdayo arba 
net ir užmušdavo). Nenuosta
bu kad prieš tokį elementą vy
riausybė turėjo griebtis griež
tų priemonių, ir tai sušaudymų 
buvo vos keletas, ir tie kurie 
buvo sušaudyti nebuvo tai ko
kie ūkininkų atstovai, o papra
sti banditai.

Komunistai ta proga buvo 
paleidę propagandos bangą, ku
ri, matyt, kaip nekaltą ir nai
vų avinėlį iki šiol tebelaiko pa
gavus ir taurųjį Naujienų re
daktorių.

Kas del apšaukimo manęs 
melagiu del pasakymo kad so
cialdemokratų tarpe buvo ir 
komunistų, tai šitai yra arba 
arogantiška, arba naivu, 
miausia, socialdemokratų 
buvo tokių kurie net ii' 
buvo pareiškę kad “mes 
munistai yra tas pats”,
ir tuose kurie tokių pareiški
mų nėra darę, buvo tokių kurie 
savo veikla buvo labai artimi 
komunistams; trečia, komunis
tai propagandos sumetimais 
dažnai maskuojasi svetimais 
vardais. Kai bus priimta įs
tatymas kuriuo Amerikoje tu
rės būti registruojami komu
nistai ir naziai, pamatysime 
kad daug nazių ir komunistų

DĖKOJA Už DIRVĄ
A. Juškaitis, iš Vandergrifi 

Pa., rašo: — “Dėkoju draugi 
K. Križanauskui už puikią dc 
yaną — laikraštį Dirvą, kui 
jau pradėjo mane lankyti s 
nr. 52. Atsilyginti už tą brar 
gią dovaną pasistengsiu ber 
dradarbiauti musų Lietuvi 
Amerikoje tautiškoj Dirvoj.”

KAS DAUGIAU’
Kitame numeryje vėl bus pt 

duota naujų skaitytojų varda 
Kas jie tokie? Ar bus vard: 
jūsų draugų ir pažystamų?

Nauji skaitytojai gali pas 
naudoti šia speciale privilegij 
išrašyti Dirvą savo draugam 
ar giminėms už $1 visam meti 
jei paskubins pasiųsti $1 tu< 
jau, negaišuodami.

Prisiųskit aiškų antrašą kai 
Dirva turi būti siuntinėjama

Adresuokit:

Prie jau paskelbtų kelių šim
tų naujų Dirvos skaitytojų čia 
paduodame dar visą eilę naujų 
prenumeratorių iš įvairių pla
čios Amerikos kolonijų.

štai tie naujieji Dirvos 
jai:
J. Alavočius, vietinis 
Mrs. Marge Brukąs, vietinė 
Mrs. Raddish, vietinė 
A. Gelenžauskas, vietinis, 
Stanley Jeznius, vietinis 
Mary Bartko, vietinė 
V. Povilaitis, Sheboygan,

(užrašė J. 'Salasevičius, Cle
veland, O.) z ' 

Vincent Chingo, Ashland, Wis. 
Victoria Kuntz, Pittsburgh, Pa. 
A. Kaulakis, Pittsburgh, Pa. 
M. Visgaitis, Pittsburgh, Pa.

(užrašė Anna Colarossi). 
Jonas Lutkow, Pittsburgh, Pa. 
O. Draugelienė, 

Pa.
J. Višniauskas, 

Pa.
L. J. Savickas,
John Lado, Detroit, Mich. 
John Necelis, Detroit, Mich. 
Peter D. Barakauskas, Ann Ar

bor, Mich.
Veronika Zent, Akron, O.

S. Rodavičių) 
T. Sakaitis, Dayton, Ohio,

J. A. Urboną) 
Paul Lates, Dayton, O. 
Magdalena Kučinskas, Youngs- 

town? O.
A. Janušonis, Worcester, Mass. 
Sandaros kp., S. Boston, Mass.

(per J. Arlauską) 
Ant. Yute, Amsterdam, N. Y. 
Peter Yuskevicius, Amsterdam, 

N. Y.
V. Dudzinskas, Arbutus, Md. 
Jonas Cesna, Baltimore, Md. 
Christopher > Annulis, Bridge

port,, Conn. j. f. r < , i < 
Pr. Mikshis, Los Angeles, Cal.

bus rasta ten 'kur mažai kas 
juos tikisi rasti.

Iš viso kas pasakyta aiškėja 
kad Naujienose tilpęs straips
nis yra ne kas kita kaip ten
dencingas faktų sustatymas ir 
iškraipymas, tikslu apšmeižti 
p. A. Smetoną ir visą sąmonin
gą Lietuvių tautą. . šitaip elg
damasis, Naujienų redaktorius 
spjauna į savo šulinį ir daro 
didelės žalos visai Lietuvių tau
tai. Jo laikraštyje talpinamos 
blevyzgos bus tarp kitų paskai
tytos arba referuotos ir atsa
kingiems Washingtono sluogs- 
niams, kurie be abejo padarys 
mums nelabai palankių išvadų 
apie musų tautinį susipratimą.

Komunistai ir kiti Lietuvos 
pinešai, žinoma, tik džiaugsis 
kad p. P. Grigaičio asmenyje 
jie rado tokį fanatingą talki
ninką Lietuvai kenkimo darbe.

Kazim. Rimvydis.

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovani) 
» * ■ . 

(pridėti 10c persiuntimui) 
z- , . - ■ i.rl

___ Washingtonas ir Linkolnas t 
___r Amerikos Vėliava ir Mergin 
T*.__ Darius ir Girėnas
ii. ' . .
___ Lietuvoj Kunigaikščiai 
___ Kražių Skerdynė 
___ Mergaitė, Lizdąs su Paųkščif

• ') >’•< i
___ Vaikas su šuniukais 
l ' į I • . - «.»L A' '
___ Bakūžė prie Kelio 

•______________ i ' - » >
b_____ .Prezidento Sįamas-White, Ho j
e__ Vandens Malūnas žienvą,
___ Mergaitė su Šuniuku : 1 
___ Vaikutis Pievoje su Birbyne 
___ Mergąitė ir Vaikutis Supynė; 
___ Mergina su Lietuvos 
_---- Vaikai su arkliais 
.—.-Motina su Vaikučiais 
___ Miškas iri Upelis 
___ Gražuolė 
___ Betlejaus Stainelė 
___Kristus žiuri į Jeruzalį iš 
—_šv. Juozapas ir Jėzus 
___šv. šeima ir Angelai 
___ Juozapas ir Marija su Kūdiki 
___ šv. Antanas 
___ Kristaus Širdies 
___ Marijos Širdies •

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio

ši
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip j 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvi 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas. Ši apysak; 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po t 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

*
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Dienos Klausimais
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohiottedaktonua—K S. KARPIUS—Editor

s. PAŠKEV1ČIENĖ.
Raudonukams ‘Strokas’

(Tęsinys iš pereito nr.)

Irvis Gedainis

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

fi-

TAVO ISTORIJA

Lie-

Lietuvos Piliečių 
Komitetas

RAGINA ŽMONES
NEMĖTYT PINIGŲ 

DABAR

-Ml ! >
ROOKLYNE, N. Y., vėl parodyta kaip Amerikos Lie

tuviai linkę sekti ir klausyti Lietuvos Prezidento A. 
retonos balso, kuris atvykęs į musų išeiviją vienatinis 
’a galintis traukti minias dirbti už laisvės netekusią 
įsų tėvynę Lietuvą. Brooklyn© Gruodžio 14 d. Prezi- 
nto prakalbose sudėta aukų $1,203 Lietuvos nukentė- 
riems šelpti. į Lithuanian National Relief Fondą.

Neatsitikdama nuo Brooklyniečių, ir Newark, N. J., 
Jonija, visai kaimynystėje, surengė Prez. Smetonai 
akalbas Gruodžio 21, ir Newarkieciai pasižymėjo au- 
gausumu — sudėjo $612.00.
Ir štai ką turime; per porą mėnesių, Lapkričio ir 

uodžio, ponui Prezidentui aplankius tik septynias ko
rijąs, aulai Lietuvos reikalams sudėta arti $3500.00!

Kur Prezidentas Smetona dalyvauja ten sueina mi
ls'jo pamatyti, išklausyti, ir atidaro savo širdis Lie- 
zos žmonėms pagalbą duoti.

Iš šito galime spręsti kokią skriaudą musų gimta- 
n kraštui daro tie musų politikuojanti srovių vadai, 
kius nuostolius mes kaipo tauta nešame.

Visuomenei reiktų atbusti, suprasti kaip nemiela- 
dmgi yra tie žmonės kurie savo/partijos akiniais žiu- 
į reikalus ir velija matyti desėtkus tūkstančių Ųietu- 
į ištremtų į Sibirą žuvusiais negu stoti į darbą su tuo 
įtos žmogum kurio pastangomis galima yra suteikti 
ms nukentėjusiams gausi pagalba.

Šiuomi raginame ir kviečiame rengti Lietuvos Pre- 
entui Smetonai prakalbas ir tas kolonijas kurios iki 
1 dar dvejojo ir bijojo nepasisekimų.

Nebijokit nieko: jeigu kiti ir trukdo, tai trys-penki 
nenys galit pasekmingai surengti prakalbas. Visuo- 
nė jūsų darbą parems, gausiai susirinks į prakalbas, 
aukų duos.

Ponas Prezidentas nepageidauja kad jam rerigtu- 
■ t banketus, nori tik paprastų Lietuviškų prakalbų, 
: riose jis grilėtų pasimatyti, pratarti žodį į musų ge- 
j ; Lietuvos sūnūs ir dukteris šioje šalyje gyvenančius, 
< Jems rupi Lietuvos likimas ir a eitis.

Na o prakalbas surengti lengvai galima tik trejetui 
penketui asmenų, kaip jau minė a.
Dirbkime dabar, vientaučiai, d rbkime visomis jie- 

^nis, nes tik nuo musų didžių pastangų Lietuvos la-i- 
aga ateitis tegalės priklausyti , ,
i Kreipkitės tuojau į — Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
>1 W; Cermak Road, Chicago^ Ill. . .
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Kongrese įnešta bilius snre- 
gistravimui visų svetimų šalių 
ir valdžių agentų, ir ypatingai 
paminima komunistai ir naziai.

Taigi, musų komunistėliams 
kurie pradėjo vadinti save “iš
rinktaisiais” del to kad Ame
rikai pasitaiko kariauti prieš 
tą patį priešą, Hitlerį, paaiški 
kad Amerika juos laiko vistiek 
tais pat nenaudėliais ir neišti
kimais gaivalais, kokiais jie bu
vo ir keli mėnesiai atgal. Jų 
pastangos mus kitus gerus 
piliečius įtarti ir apšaukti “pro- 
naziais” nėpadarė juos jokiais 
nei “pašauktais” nei “išrink
tais” Amerikos vyriausybės 
akyse.

Tas birius, kaip ir visi kiti 
pirmiau kuo nors palietę bolše
vikus ar kokį nors jiems arti
mą dalyką, sukėlė komunistus 
kaip širšes.

Iš jų centro pasiųsta komu
nistams po visą Ameriką įsaky
mas pradėti lermuoti prieš tą 
bilių, siunčiant visokius protes
tus ir telegramus, visokiais ki
tais, net kitų, žinomų savo mie
stuose Amerikos piliečiii var
dais.

Dabar valdžiai ir pasirodys 
kiek Amdrikos komunistams ru
pi Amerikos gelbėjimas ir ben
dradarbiavimas, tuo tarpu kai 
jie visais budais nori priversti 
kad viskas kas tik daroma šio
je šalyje butų atiduodama- So
vietų Sąjungai gelbėti.... ‘

Jeigu komunistai butų išti
kimi Amerikai, jeigu norėtų jai 
laimėjimo, jie išlystų iš Įtampų 
ir stotų į talką visais budais, 
ir šios registracijos nebijotu,

*■ šiais laikais gerai uždirbant, 
žmonės privalėtų taupyti pini
gus, o ne švaistyti palaidai ir 
ant menkniekių.

Ekonomistai pataria taupyti 
pinigus iki Amerikos priešai Į 
bus nugalėti ir pergalė laimė
ta.

Vienas būdas yra pelningai 
taupyti pinigus tai pirkimas U. 
S. Defense Bonds. Tie bonds 
parsiduoda žema kaina ir neša 
gerą nuošimtį, už 10 metų jie 
bus atperkami su daaugusiu 
nuošimčiu.

Defense Bonds gaunami paš
tuose, bankuose ir kitose 
nansinėse įstaigose.

Sandara praneša:
"... .Chicagoje įvyksta 

tuvos piliečių, pabėgusių po bol
ševikų invazijos, nepaprastas 
susirinkimas, kuriame bus ban
doma suorganizuoti politinį ko
mitetą. Sulipdymui šio kūno 
daugiausia pastangų yra įdėjęs 
Dr. P. Vileišis. Tiesioginiu ko
miteto uždaviniu bus rūpintis 
Lietuvos reikalais ir kiek gali
ma skleisti to krašto žmonių 
nepakeičiamą nusistatymą bū
ti nepriklausomais.

“Į komitetą žada ineiti visų 
srovių atstovai. Prez. A. Sme
tona bus jo autoritetingu glo
bėju ir bendradarbiu. Pradžioj 
teks parūpinti gauti šiokį-tokį 
pripažinimą iš Washingtono. 
Gavus tą, komitetas galės drą
siau kalbėti ir reikšti Lietuvos 
žmonių pageidavimą.”

Toks komitetas esąs jau su
darytas. Apie tai bus plačiau 
pranešta kitame numeryje.

—<<— 
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ERIKAI pradėjus šaukti kariuomenėn vyrus, iš su
virs 16 milijonų jaunuolių si'sirėgistravusisu sUlyg 

ifto akto, virš milijonas vyrų atmesta kaipo netirikan- 
kareivius. Iš to milijono apie 100,000 atmesta del to 

1 jie buvo bemoksliai. Likusieji f00,000 vyrų atmesta 
■ fiziškų ir protiškų nesveikumų ir trukumų, iš jų 
1,000; su. visai sugedusiais dantimis.

Valdžia rūpinasi dalį tų vyrų atitaisyti kad jie ga- 
į būti tinkami nors tam tikriems darbams kariuomė- 
; eilėse. Tai bus jiems didelis pasitarnavimas, nes 
mam būti atmestu kaipo netinkamu yra kaip gyven- 

I niekam nenaudingam. .
®

R RUSIJA skelbs Japonijai karą? To tikisi tos šalys 
H kurios gelbsti Rusijos kailį nuo ąšies užpuolikų, bet 

rios pačios tapo užpultos kito ąšies galo — Japonų.
v Maskvos carai susirūpinę išsigelbėti nuo Vokiečių, 
“ naudojasi visa teikiama pagalba iš Amerikos ir Ang- 

)s. Su Japonija turi nepuolimo sutartį, kurią Japoni- 
! įsiūlė Maskvai, ruošdamasi karui Tolimuose Rytuose 

norėjo kad Rusija nesikištų. Rusų pagalba sako bu- 
reikalinga greičiau parblokšti Japoniją.

nesislapstytų kaip žiurkės. ©ŪKININKAI Amerikoj ra
ginami parduoti visus savo at
liekamus senus geležinius pa
dargus pagelbėjimui šalies ap
siginklavimui.

• PIRMAS gasolinu varomas 
vežimas, automobilis, paleistas 
ant kelio Liepos 4, 1894 m.

BOT

A

A'f

A

N
P

GAr

ga

TUSŲ Lietuviški bolševikėliai Amerikoje dabartiniu 
1 laiku visu įtūžimu darbuojasi skųsti Amerikos val- 
'.ai tautinius, katalikų ir socialistų laikraščius, buk vi- 
kita musų spauda esanti “pro-naziška’’. Savejie ap- 
aukė tais “išrinktaisiais” ir Įsivaizduoja kad tik jie 
sni gelbsti Amerikai šiame kare, o mes visi kiti ken- 
įme ir kaipo tokie turėtume būti valdžios persekioja- 
, musų spauda turėtų būti uždaryta....!

Pažiūrėkime koks skirtumas yra tarpe Lietuvių bol- 
zikų ir ne-bolševikų Amerikoje:

Musų bolševikėliai skelbia kovą fašizmui — na o fa- 
mas yra tik Itališkas padaras ir mažiausia kenksmin- 
s Amerikai: Italai vieni be Vokiečių nieko nereiškia.

Musų bolševikėliai renka aukas neva vaistams Lie- 
Uams kareiviams kariaujantiems Rusijoje, rtors var- 
yra likę keletas tų Lietuvių kareivių gyvų, kuriuos 

udonieji išsivarė į Rusiją traukdamiesi iš Lietuvos.
Musų bolševikėliams Amerika tebėra kapitalistiška 

lis, kurios valdžią jie nesenai norėjo išversti. Viskas 
jie trokšta tai kad Amerika išgelbėtų Staliną — ne 

'd Rusija butų Amerikos talkininkė šiame kare.
Musų bolševikai visai nesmerkia Rusijos kad ji'ne- 

elbia Japonijai karo, kuomet Japonija užpuolė musų 
lį, Ameriką. »

.Mums kitiems visiems Lietuviams rupi dirbti ir dė- 
pastangas kad Amerika nugalėtų savo priešus agre- 
rius ir atsteigtų pasaulyje taiką ir tvarką, kurios už- 
irinimą ateityje prižiūrėtų.

Kuomet bus atsteigta pasaulyje tvarka, mes tikime 
d.su Amerikos pagalba ir Lietuva bus atsteigta ne- 
iklausoma. Musų bolševikėliai to nenori — jie trok- 
i kad Lietuva vėl atitektų sovietų vergijon.

Toks tai skirtumas tarp musų, patriotų Amerikos 
etuvių, ir tu kurie save kaip tai sumanė apsišaukti 
Išrinktaisiais .

Aš LINKIU
Aš linkiu kad nauji metai t
Brolių veidus nušviestų, 
Kad tėvynei numylėtai 
Skaisčią ateitį neštų.

Aš linkiu kad musų srovės
Bendrą kelią surastų,
Ir del Lietuvos gerovės
Tuo talka pirmyn eitų.

Aš linkiu kad netikėtai
Atsivert’ dangus skaistus —
Kad šieji Nauji Metai
Geresni but už kitus!....

Kad gyvenimas mus brolių
Šioje šalyje laisvoj
Taikia ateitim klestėtų 
Čia, ir ten mus Lietuvoj!....

. J. S. Galutis.

(Mačio-Kėkšto eiles)
Graudus vaitojims ir skundai 
Po visą Lietuvą pasklydo; 
Per svietą kurtus jų aidai 
Staugimuos viesulos nuskrido.
Vėlai, virš kalno kaukarų,
Bailus, kaip sužeistas erelis, 
Skriej’ gausmas verksmo ir raudų, 
Skriej’ nuogandųs balsai nevalės.
Suklupę po slogos našta, "" 
Lietuviai purtos ir vaitoja: 
Verksmuos paplukus Lietuva 
Jiems kapines žiedais iškloja.
Nugeltus, kaip -rudens gėla, 
Su žymėmis kančių kaktoje, 
Vargingų- genčių Nioba 
Kraujuose neguodą mazgoja. .

JOGA LA TURI PLAČIŲ SUMANYMŲ
Algirdas pats paskyrė sūnų Jogailą 

savo įpėdiniu. Jogaila atrodė sumanus jau
nas vyras ir tėvas, matyt, tikėjosi kad ati
duoda savo milžinišką palikimą į saugias 
rankas. Kęstutis butų galėjęs perimti so
stą, tik Algirdas, tur but, manė kad kai 
Vytautas kada paveldės savo tėvą, abu 
brolėnai galės lygiai gražiai sugyventi, 
kaip anksčiau abu broliai. Kęstučio turė
ta tos pačios vilties. Juk Jogaila ir Vy
tautas abu drauge augo, drauge mokinosi 
ir, rodės, mielai draugavo.

Atsistojus tėvo vieton ir jaučiant po 
kojų stiprius pamatus, Jogailai tuojau pra
dėjo atsirasti galvoj platus sumanymai. 
Jiems tikrai nesunku buvo atsiras!. Lie
tuvos vardas garsėjo visame pasaulyje, su 
ja jieškojo gerų santikių mažos ir didelės 
valstybės. Kai Jogaila aptiko kad Lenkai 
jieško savo 14 metų karalaitei Jadvygai 
rimto vyro ir kad jie nieko neturėtų prieš 
kad juo galėtų būti Lietuvos valdovas, jis 
tuojau pasipiršo. Kartą pasipiršęs, mokėjo 
pašalinti iš savo kelio ir smarkius konku
rentus, dėl Jadvygos rankos besivaržan
čius Vokiečių ir Vengrų karaliūnus. Jo
gaila žirrojo kad jau Gediminas buvo' su
daręs su Ūem<31is šąjtulgą prieš* ^Vyziild-'" 
čius, tai čia kaip tik buvo gera proga su
daryti kai ką dar daugiau.' Stipriau susi
rišus su Lenkais but lengva ne tik suvesti 
galutinas sąskaitas su abiem orderiais, o 
gal ir paimti globon visus Rusijos plotus.

Nors Lenkai jau ankščiaiUbuvo krik
štyti, bet kryžiuočiai, kurie dėjosi gerais 
Kristaus apaštalais, nenorėjo ir jų palikti 
ramybėje. Užėmę Lenkų Pamarį, atsky
rę juos nuo Baltijos juros, kryžiuočiai ne
slėpė savo tolimesnių planų. Lenkams Lie
tuvos parama buvo daug reikalingesnė nei 
atbulai.

Lenkai gavę Jadvygai tokį šaunų ir 
galingą vyrą, tiek įsismagino kad panoro 
visai sujungti savo kraštą su Lietuva. Tik 
tuo pačiu metu panoro parodyti ir gudru
mo. Surašė taip vadinamą 1385 m. Krė
vos vedybinį aktą, kuriuo Jogaila pasižada 
sujungti Lietuvą su Lenkija ir atgauti jų 
visas kam nors prarastas žemes. Čia tu
rėta galvoje Lenkų Pamaris ir žemutinio 
užnemunio Lietuva. Tai galėję Jogaila 
lengvai pažadėti, nes ir jam pačiam rūpė
jo atgauti iš kryžiuočių Lietuvių gyvena
mas žemes. O kas su kuo bus sujungta, 
Lietuva su Lenkija ar atbulai, jam buvo 
vis tiek, buvo svarbiau kas valdys.

Jogailos vedybos įvyko 1386 m. pa
vasarį, o Lietuvos krikštas 1387. Tiek ve
dybos, tiek Lietuvos krikštas kryžiuočių ir 
kalavijuočių ordenams labai nepatiko. Juk 
jų kovota daugiau pusantro' šimto metų, 
tiek kraujo pralieta, tiek sukrautų turtų 
sunaikinta, ir staiga Lietuva apsikrikšti
jo be jų tarpininkavimo! Ir kiek jų dibta 
kad tos politinės vedybos neįvyktų, vis dėl
to visos pastangos nuėjo, vėjais! Atrodė 
kad neliko nieko kito, kaip uždaryti abu 
orderius.

slapta ir nukreipta asmeniškai prieš Kęs
tutį. Tai sužinojęs, Kęstutis nutarė su
drausti įsismarkavusį Jogailą, atėmė jam 
sostą ir išvarė iš Vilniaus. Vytautui už
tariant, gero žmogaus Kęstučio širdis at
sileido, Jogailai buvo duota valdyti Vitebs
ko sritis. Tik plačios valdžios ištroškęs 
Jogaila nenurimo, kryžiuočių padedamas 
stengėsi atsigriebti sostą. Tarp Jogailos 
ir Kęstučio 1382 m. kilo tikras karas, per 
kurį Jogailai pavyko įsiveržti Vilniun. 
Kryžiuočiai trynė rankas iš džiaugsmo. 
Jiems tik ir reikėjo Lietuvos vidujinių ne
santaikų. Tai gerai suprasdami, Kęstutis 
ir Vytautas nutarė susitaikinti su Jogaila. 
Atvykus Vilniun derybų, Jogaila klastin
gai abu suėmė, Vytautą uždarė kalėjiman 
čia pat Vilniuje, o Kęstutį išvežė Krėvos 
pilin. Po penkių kalinimo dienų Kęstutis 
buvo nužudytas. Vėliau buvo perkeltas 
Krėvon ir Vytautas. Su juo, matyt, buvo 
norėta pasielgti panašiai, tik jį išgelbėjo 
jo žmonos Onos tarnaitė, pasikeitusi su 
Vytautu rubais.

Išsigelbėjęs Vytautas neturėjo ko ki
to, pabėgo į kryžiuočius. Neatsisakydami- 
išnaudoti Lietuvos vidujinių nesantikių, 
jie priėmė Vytautą labai mielai ir paža
dėjo jam visokiariopą paramą. Už tai 
kryžiuočiai 1382 m. pareikalavo labai ne
daug: pasidavęs Lietuvos valdovu, Vy
tautas turėtų prisiimti kryžiuočių globą, 
kitais žodžiais pasidaryti jų vasalu. Ne
buvo kitos išeities, Vytautas nudavė kad

tautą rėmė ne tik kryžiuočiai, o ir žemai-1 
čiai drauge, nors kryžiuočių negalėjo pa
kęsti. Jų meilė po Vilniaus mūšio pagar
sėjusiam Vytautui, Kėstučio sunui, buvo 
stipresnė. Kovos ėjo lygiomis, tik Jogai
la nujautė kad nelaimės, todėl pasiūlė su
sitaikyti. Vytautas, žinoma, pasinaudojo 
pirma proga aršių Lietuvos priešų atsikra
tyti. Slapta susitaręs su Jogaila, jis staiga 
su Žemaičiais puolė ir sudegino ištisą eilę 
kryžiuočių pilių, priroglintų palei Nemuną: 
Jurbarką, Naują Marienburgą, N. Bajer- 
burgą ir N. Marienwerderi ties Kaunu. 
Kryžiuočiai šėlo ‘iš pykčio, 'tik ne ką galė
jo padaryti, — turėjo pasitraukti iš Lie
tuvos.

(Bus daugiau)

®SUV. VALSTIJOSE kasmet iš vištų 
gaunama apie 2,690,000,000 tuzinų kiauši
nių (padauginkit šią skaitlinę ant 12). Tų 
kiaušinių vežimui reikalinga 224,000 va
gonų, kuriuose telpa po 400 dėžių zsu kiau- 
š'niais.

° KOLUMBUS tikėjo kad žemės skri- 
tulis yra apie 15,000 mylių aplinkui, taigi 
jis tikėjo pasiekti Aziją prakeliavus juro
mis 3000 mylių. Jis išplaukė Atlantiku į 
vakarus ir taip atrado Ameriką. Aplink 
žemės skritulį, ties ekvatorium yra virš 
25,000 mylių. - »

VYTAUTAS EINA KOVON SU JOGAILA
Jau iš pat pradžių pasirodė kad Jogai

los ir Vytauto sugyvenimas nebus toks, 
kaip fyuvo jų tėvų Algirdo ir Kęstučio. Jo
gaila aiškiai parodė kad nori valdyti vie
nas. Net nesiskaitė su dar gyvenančiu ir 
visos Lietuvos mylimu Kęstučiu. Savo el
gesiu sukėlė prieš save ir savo tikruosius 
brolius, valdžiusius rytų žemes. Dėl to 
kilo karas su Maskva, kur broliai jieškojo 
pagalbos. Kad lengviau atsispyrus Mask
vai ir sukilusiems broliams, Jogaila 1380 
m. sudarė su kryžiuočiais dvi labai ne
naudingas sutartis Kęstučio valdomai va
karu Lietuvai. Vienas tų sutarčių buvo

Prie dejuojančią žmonių burelic 
ėjo vaikinas ir sako:

— Negaiškit laiko dejavimas, be 
bėkit tai ką galima gelbėti. Betyj 
meldykla uždaryta; krivė, šventosio 
nies susižėręs, pasislėpė Ugėnuose; • 
žada eiti į Raseinius ir Šatriją ugnie 
sinti; girdėjau tai kunigaikščius kai 
kai jiems pieno gert buvau nunešęs, 
štai ir keliavedys Jočius ateina.

- Kam tu juos į šitą girią atv 
- sušuko visi.

- Nesitikėjau kad taip šventvag 
pasielgtu, - atsakė. - Už tai išgell 
Vizbarų šventąją ugnį. Jau iš Bety 
nusiunčiau Urbą kad persergėtu Vi 
Meniną kad šis sumažintų ugnį, o 
rąstais užverstų; aš gi taip juos nuvec 
jog pro pat ugniavietę praėjo ir niek

riją, kas raitas, kas pėsčias.
- Jau mes nei arklių, nei savo 

nepagaifeim. Tiktai tu, Jočiau, įklan
' juos kur Į litmus kad nei pat Čemery 
j galėtu ją iš ten išvesti.

- Aš tai mokėsiu. Pakeliui uže 
> pas Mantvilą, Biliaus brolį, ir pasak)

jam kad iškirto' Kurpiškių girią, jų žen 
Tuo tarpu kunigaikščiai nukako į 

' šeinius ilgesnį laiką panėšėti kad įsiži 
\ jus i apylinkę ir joje tvarką nustač 
' ilsi Žemaičiai buvo, kaip kokis griuvi 

nepasitaisę dar po'kryžeivių viešpatavi 
Vismantas, Raseinių karvedys, 1 

• tik sužinojo iš Stankaus ir Byliaus 
kunigaikščiai važiuoja, tuojau paliepė 
nešti j Geižius šventąją, ugnį;. pats 
tona druska nešinas, sveikino garbint 
še svečius Aušros vartuose. p,/ ■.

' 'f

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

Reikalaukit “Dirvoje”
€82) Superior Ave. Cleveland. Ohi«

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
lapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohie

ta'e karrim N ismanW, ckok) n 
dą per krikštą gavai1.

- To- tai neatsimeiw, karaliai, k 
vardas i man teko, nes daugelį musų 
met krikšte Vilniuje. Girdėjau šai 
kunigus: Petrai, Jokūbai, Jonai if d; 
liu kitų vardų šaukėm bet kuris iš jų 
paskirtas, to tai negaliu pasakyti.

- 0 tu, Keisgaila, — klauė šyp 
mas Vytautas, - ar taip-pat užmirš 
vo vardą? !•„; > ,,

- Neatsimenu, šviesiausias vieš 
tiek ten buvo didžhflų Vilniaus pily; 
riuos krikšte, aš gi buvau dar jauni 
įėzas. Tai tik atsimenu kad pati 
ninkė karalienė į krikštą vedė, o ] 
savo balta rankele veidą paglosčius 
jog esu, kaip naujagimis angelas - 
tas. b graži-gi buvo karalienė Jai

— Vardas menką turi svarbą, 
siliepė Jogaila, — Dievas, kurs vis 
mato, žino, kas kurį vardą per krik 
gavęs.

— Kiek tai netikėtu nesmagunr 
patirti saviškių tarpe, nesusipra 
kilus, - pasakė Vytautas, - i§ 
Kurpiškių ąžuolyną, tai geriausių] 
bajoni žemė. Beje, pasakyk maių' 
tai, ką beveikia Žadeikis, gal jau 
ręs?

- Nei nemano mirti, riešpati 
sakė Vismantas, — visuose kuopi 
muose pats pirmasis ir kiekvieni

; koja apie musų mylimiausiąjį ir 
giausiąjį kunigą Kęstuti, kuris 
dieną ir naktį savo krutinę gynė 

; ir jo dievus!
- Dabar J i k!kai atėjo, d 

■ kia vietą užleisti kte Dievui, I
visą pasaulį užvaldė Geria:1 pas; 
no dabar Girkalnio žemė ir Kurp

- Žadeikis atidavė ją savo s 
fiui, iš anos gi Raseinių pusės

. sunui, Mantvilai. Bylius gi, a] 
savo sūnų Stankų su Kanto duktei 
da, perleido jam Girkalnį h- Ku 
pats, nebetekęs ties Žalgiriu- sveik 
sigyveno Šaukote.

- Džiaugiuos kad tiek daug 
ževių nukentėjusio Kanto duktė 
tokią garbingą šeimyną. ’ Už t 
nuopelnus ties Žalgiriu pridėsiu 
dos kraičio Aužgirių žemę.

Visiems nuėjus, paklausė Jog 
tauto, kokį atsakymą davęs vaidi 
. . . . . . . .  ~
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eipta asmeniškai prieš Kęs- 
žinojęs, Kęstutis nutarė sli
nkavusį Jogailą, atėmė jam 
j iš Vilniaus. Vytautui už- 
žmogaus Kęstučio širdis at- 
i buvo duota valdyti Vitebs- 
: plačios valdžios ištroškęs 
mo, kryžiuočių padedamas 
iebti sostą. Tarp Jogailos 
52 m. kilo tikras karas, per 
pavyko įsiveržti Vilniun, 

ynė rankas iš džiaugsmo, 
ikėjo Lietuvos vidujinių ne
gerai suprasdami, Kęstutis 
tarė susitaikinti su Jogaila, 
m derybų, Jogaila klastin- 
Vytautą uždarė kalėjiman 

?, o Kęstuti išvežė Krėvos 
ių kalinimo dienų Kęstutis 
s. Vėliau buvo perkeltas 
utas. Su juo, matyt, buvo 

panašiai, tik jį išgelbėjo 
s tarnaitė, pasikeitusir su 

ė? . ' ; d’
Vytautas neturėjo ko kr- 

'žiuočius. Neatsisakydami i 
vos vidujinių nėsatfti'kiųy i 
nitą labai mielai ir paža- 
iariopą paramą. Už tai 

m. pareikalavo labai riė-
5 Lietuvos valdovu, Vy- 
risiimti kryžiuočių globą, 
asidaryti jų vasalu. Ne- n n 
es, Vytautas nudavėjo *

tik kryžiuočiai,, o ir žemais 
M’s kryžiuočių negalėjo’ pa- 
e po Vilniaus mūšio pagar- 
utui, Kęstučio sunui, buvo m 
zos ėjo lygiomis; tik Jogai1’ 
nelaimės, todėl pasiūlė su

nitas, žinoma, pasinaudojo 
šių Lietuvos priešų atšikra- ' 
ataręs su Jogaila, jis staiga 
molė ir sudegino ištisą eilę 
, priroglintų palei Nemuną: 
ą Marienburgą, N. Bajer- 
iarienwerderj ties Kaunu, 
••‘iš pykčio, 'tik ne ką galė
tinojo pasitraukti iš Lie-

Prie dejuojančių žmonių būrelio pri
ėjo vaikinas ir sako:

— Negaiškit laiko dejavimais, bet gel
bėkit tai ką galima gelbėti. Betygaloje 
meldykla uždaryta; krivė, šventosios ug
nies susižėręs, pasislėpė Ugėnuose; dabar 
žada eiti j Raseinius ir Šatriją ugnies ge
sinti; girdėjau tai kunigaikščius kalbant, 
kai jiems pieno gert buvau nunešęs. Bet 
štai ir keliavedys Jočius ateina.

— Kam tu juos Į šitą girią atvedei? 
— sušuko visi.

— Nesitikėjau kad taip šventvagiškai 
pasielgtų, — atsakė. — Už tai išgelbėjau 
Vizbarų šventąją ugnį. Jau iš Betygalos 
nusiunčiau Urbą kad persergėtų vaidilą 
Meniną kad šis sumažintų ugnį, o taką 
rąstais užverstų; aš gi taip juos nuvedžiau, 
jog pro pat ugniavietę praėjo ir nieko ne
matė. Dabar kuoveikiausiai bėgkit į Šat
riją, kas raitas, kas pėsčias.

— Jau mes nei arklių, nei savo kojų 
nepagailėsim. Tiktai tu, Jočiau, įklampink 
juos kur į Itunus kad nei pat Čemerys ne
galėtų jų iš ten išvesti.

— Aš tai mokėsiu. Pakeliui užeikite 
pas Mantvilą, Biliaus brolį, ir pasakykite 
jam kad iškirto Kurpiškių girią, jų žemėse.

Tuo tarpu kunigaikščiai nukako į Ra
seinius ilgesnį laiką paviešėti kad įsižiūrė
jus į apylinkę ir joje tvarką nustačius, 
Visi Žemaičiai buvo, kaip kokis griuvėsis, 
nepasitaisę dar po kryžeivių viešpatavimo.

Vismantas, Raseinių karvedys, kaip 
tik sužinojo iš Stankaus Byliaus kad 
kunigaikščiai važiuoja, tuojau paliepė per
nešti į Geižius šventąją ugnį;, pats gi, 
duona druska nešina?, sveikino garbinguo
sius svečius Aušros vartuose. » . . -1.

— Nieko gero, — atsakė Vytautas.
— Tat ką gi?
— Parašė ant lentelės: “Ką esi suma

nęs — pasieksi, tečiau tavo giminė su ta
vim ir žus!....”

Žemaičiai, atsimindami krikščioniu — 
kryžeivių nuožmumus, kurie juos dar taip 
nesenai kankino ir išnaudodavo, ne tik ne
meiliai, bet dagi priešingai į naująjį tikė
jimą žiurėjo.

Tiesa, žmonių privarydavę prie krik
što, bet krikštas, priimtas be tikėjimo tie
sų pažinimo, gerų vaisių neturėdavęs. Len
kų kunigai, nemokėdami žmonių kalbos ir 
nepažindami papročių kad ir tikrai butų 
norėję juos mokyti, tiktai priešingumą ir 
neapykantą tegalėjo žmonėse sukelti; Lie
tuvių gi kunigų buvo Visai maža. Pats 
Vytautas ir Jogaila vertė maldas į Lietu
vių kalbą ir uoliai padėdavo kunigams. 
Be to, Žemaičiai dar bijojo, kad drauge su 
nauju tikėjimu neprimestų jiems ir sveti
mos kalbos, kaip tat kryžeiviai Prūsuose 
buvo padarę, ir kad kaip kryžeiviai, ne- 
užgintį dėvėti namų audimo rūbų, o kaip 
tie — nelieptų iš Vokiečių materijolo pirk
ti. ' -/,

Dalis bajorų, kurie buvo palankesni 
naujajam tikėjimui, išsirinko iš savo tar
po atstovus kad pranešus kunigaikščiams, 
jog jie esą palankus krikščionijai. Ta ži
nia pradžiuginti kunigaikščiai įsakė susi
rinkti pilies kieme. Domininkonas Mika
lojus Venžikas, Jogailai klausant, mokė 
žmones, pasakojo apie pasaulio sutvėrimą, 
apie Adomą ir Jevą, kaip juodu iš rojaus 
išvarę, o kalbėjo tai taip įsitikinęs kad vie
nas senelis net nusistebėjo, jog tokis jau
nas kunigas, o tiek atsitikimų matęs, apie 
kuriuos daug senesni žmonės nieko nėra 
girdėję; pasistvėrė to pasakymo ir ,kiti ir 
ėmė juokties iš kunigo. Pamjate Jogaila s

■ ! i I •
Jie pakorę Hejnrich’ą del to kad jis išsireiškė,. “Mes praląimipi-Lybijoje kad Ame

rikos tankai yra geresni”. Bet tas teisybė, ar ne? • ’ i ) ; i
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KAS SLEPIASI UŽ TO BOLŠEVIKŲ
ĮŽEH>|MQ’AMERIKOS?,;,

< >.LC Ūl J<r- . i ' ; : i 00 - ‘ ; i > I ,

lūs daugiau)

enes Sabbos

NINKAS
risiiintimu’ $1.00.

avHksluotas Sapnlriykač 
išaiškinantis kiekvieną 

privalo jį turėti savo

.1

STIJOSE kasmet iš vištų 
690,000,000 tuzinu kiauši- 
šią skaitlinę ant 12). Tų 

ii reikalinga 224,000 va- 
ilpa po 400 dėžių zsu kiau-

'S tikėjo kad žemės skri- 
,000 mylių aplinkui, taigi 
i Aziją prakeliavus juro- 
Jis išplaukė Atlantiku į 

įtrado Ameriką. Aplink 
es ekvatorium yra virš

Dirvoje”
* -4 nhiff

es senovės laikų Sabbos 
?s Mikaldos. Tų knyge- 
gauti, ir visai pigiai. Su 
Ic. Galit prisiųsti pašto 
niams po 25c.)

kit “Dirvoje”
Cleveland. Ohis

tarė karalius Vismantui; — o kokį gi var
dą per krikštą gavai?

-i- To tai neatsimenu, karaliau, kokis 
vardas man teko, nes daugelį musų tuo
met krikšte Vilniuje. Girdėjau šaukianti 
kunigus: Petrai, Jokūbai, Jonai ir dauge
liu kitų vardų šaukė, bet kuris iš jų man 
paskirtas, to tai negaliu pasakyti.

— O tu, Keisgaila, — klauė šypsoda
mas Vytautas, — ar taip-pat užmiršai sa
vo vardą ?

— Neatsimenu, šviesiausias viešpatie, 
tiek ten buvo didžiūnų Vilniaus pilyje, ku
riuos krikšte, aš gi buvau dar jaunas vai
kėzas. Tai tik atsimenu kad pati nebaš- 
ninkė karalienė į krikštą vedė, o paskui, 
savo balta rankele veidą paglosčiusi, tarė, 
jog esu, kaip naujagimis angelas — bal
tas. h’ graži-gi buvo karalienė Jadvyga!

— Vardas menką turi svarbą, — at
siliepė Jogaila, — Dievas, kurs visa regi, 
mato, žino, kas kurį vardą per krikštą yra 
gavęs.

— Kiek tai netikėtų nesmagumų tenka 
patirti saviškių tarpe, nesusipratimams 
kilus, — pasakė Vytautas, — iškirtome 
Kurpiškių ąžuolyną, tai geriausiųjų musų 
bajorų žemė. Beje, pasakyk man, Visman
tai, ką beveikia Žadeikis, gal jau pasimi
ręs?

— Nei nemano mirti, viešpatie, — at
sakė Vismantas, — visuose kuopų susiėji
muose pats pirmasis ir kiekvienam pasa
koja apie musų mylimiausiąjį ir garbin- 
giausiąjį kunigą Kęstuti, kuris 50 metų 
dieną ir naktį savo krutinę gynė Lietuvą 
ir jo dievus!

— Dabar 1.1 i ' :kai atėjo, dabar rei
kia vietą užleisti kitu*.? Dievui, Kuris jau 
visą pasaulį užvaldė. Geriau pasakyk kie
no dabar Girkalnio žemė ir Kurpiškiai?

— Žadeikis atidavė ją savo sunui By- 
liui, iš anos gi Raseinių pusės antrajam 
sunui, Mantvilai. Bylius gi, apvezdinęs 
savo sūnų Stankų su Kanto dukteraičia Vi
da, perleido jam Girkalnį ir Kurpiškius; 
pats, nebetekęs ties Žalgiriu sveikatos, ap
sigyveno Šaukote.

— Džiaugiuos kad tiek daug nuo kry- 
ževių nukentėjusio Kanto -duktė inėjo į 
tokią garbingą šeimyną. Už Stankaus 
nuopelnus ties Žalgiriu pridėsiu prie Vi
dos kraičio Aužgirių žemę.

Visiems nuėjus, paklausė Jogaila Vy
tauto, kokį atsakymą davęs vaidilas bur
tininkas iš Girkalnio piliakalnio?

pradėjęs pats aiškinti jog visi tie atsiti
kimai, apie (kuriuos Venžikas pasakojęs, 
buvęs labai'senai. Norėdamas žmones la
biau pritraukti, padalijo merginoms baltų 
nuometų ir taip pasipuošusioms įsakė po 
žmones švaistyties.

Žmonių minioje Vytautas pamatė ir 
seną Žadeikį, Kęstučio karo draugą. Buvo 
tai mažo ūgio, bet greitas senelis.

—Eik čia, tėvai, arčiau, — maloniai 
pratarė, — delko neatėjai į pilies kamba
rius, būtumėm atsiminę senus mano tėvo 
laikus.

—Vai, viešpatie! kad perkūnas nu
trenktų tuos visus, kurie jam gyvenimą 
sutrumpino, kad Pragaras juos gyvus pra
rytų, kad jie skradžia žeme nueitų, ir Gil
tinė jų grotus išdraskytų!

— Nekalbėki va apie tai, tėvai Žadeiki, 
tai man baisius laikus primena.

— Pasakyk, viešpatie Vytautai, ar tai 
tiesa kad ir tavo motulė, skaisčioji Birutė 
taip-pat....

— Nesiklausk apie tuos baisius daly
kus, seni; tai tokios baisios valandos kad 
užmiršti jas visiškai norėčiau. Geriau pa
sakyk, ar buvai vyresnis už mano tėvą?

? —Už viešpatį Kęstutį buvau keliais 
metais jaunesnis. Atsimenu, kaip šiądien, 
kaip bėgdamas iš Vokiečių žemės, į mano 
namus užvažiavo išalkęs; aš, apsidžiaugęs 
kad išvydau valdovą, kuogreičiausiai lie
piu jam keptos avienos duoti, kunigas gi 
kad valgo, net jo ausis kruta, ir sako: “To
kio gardaus kepsnio nei Trakuose nemoka 
gaminti’’.

Norėjo toliau pasakot, bet priėjo ku
nigas ir, keldamas kryžių augštyn, šaukė: 
kas tiki, lai pabučiuoja- šventąjį ženklą. 
Žadeikis nejučiomis pasislėpė už Vytauto. 
Nusijuokė kunigaikštis, žinodamas kam 
jis pasislėpė.

Po valandėlės Žadeikis klausė Vytau
to.

— Ar tai tiesa kad kokie tai žydai 
krikščionių Dievą prie kryžiaus buvę pri

Daug apie tai kalbėti, — atsakė Vy
tautas, — visa dagi net nesuprastum, tė
vai.

(Bus daugiau)

i
j Šiuo laiku kai Aritbrika gelb-

čių užkariaviihb/ If (kai Japonai 
užpuolė pasalingai A Amerikos 
salas *Pacifikė iššaukdami Suv; 
Valstijas į karą; Maskvos so
vietų organas Pravda pasisten
gė pašiepti ir pažeminti Ame
riką ir jos kafiautojus, išva
dinant “bailiais”, del to kad Fi
lipinų sostinė Manila apšaukta 
atviru, neginkluotu miestu.

Kadangi tokį įžeidžiantį ap
rašymą įdėjo Pravdd, kuri yra 
paties Stalino organas, jas bol
ševikų pasielgimas Amerikos 
valdžios sferose laikoma rini
tai nedraugišku. A

Pravda nurašė kad Suv. Val
stijos panaudojo Prancūzijos 
gynėjo Petain taktiką norėda
mos išgelbėti Manilą nuo Japo
nų bombų. Anot Pravdos, Ame
rikos karo vadai pasielgė kaip 
vabalukai, kurie, neturėdami 
drąsos kariauti, apsiverčia aU- 
kštieninki, iškelia kojas į viršų 
ir spardosi kada priešas artina
si. Žmonės kurie taip elgiasi, 
tikrino Pravda, “yra bailiai”.

Amerikoje, kur spauda lais
va, kritika telpa įvairiuose lai
kraščiuose ir tai reiškia tik pa
skiro asmens nuomonę. Betgi 
Rusijoje, kur spaudą valdo ir 
griežtai kontroliuoja pati val
džia, toks komunistų partijos 
organo pareiškimas yra tai pa
čių sovietų valdžios galvų ma
nymas apie Ameriką.

Amerikos valdžios nariai ir 
nenorėdami su Maskvos valdo
vais kiršintis negali pakęsti to
kio primesto įžeidimo. Tokie 
Įžeidžianti patėmijimai tarp ka
ro sąjungininkų, rašo William 
Philip Simms, neleistini, štai 
kaip jis toliau rašo:

“Vienas dalykas, kaip matyt, 
Pravda yra trumpos atminties. 
Ji matomai užmiršo kad pirmu 
užpuolimu naziai pereitą vasa
rą staiga užgrobė Rusų valdo
mų plotų keletą kartų didesnių 
negu visas Filipinų salynas su
dėjus į vieną.
pusę Lenkijos, visą Lietuvą, 
Latviją, Estiją, dalį Suomijos, 
ir miestus kaip Kijevas, Odesa, 
Nikolajev, Bryansk ir tuzinus 
kitų tuoj Rusai neteko. Apie 
50 milijonų Rusų tapo išvyta

Rusų užgrobtą

®PRIE Peru, Pietų Amerikoj, ant vie
nos salos yra penkių milijonų vienos veis
lės paukščių kolonija, kurie apskaičiuoja
ma suėda po 1000 tonų žuvies kasdien.

iš’ jų narbiįg ir didelė dahs’ Ru-1 

pirfn negu pavyko Vokiečius 
sulaikyti.

“šitas sakoma ne. Rusu kri- 
tikavimui, nors jų yyrų jiegos 
viršijo nažius dvigubai ir jų 
mechaniški pabūklai buvo, be
veik lygus su ^priešo pabūklais. 
Rusai buvo užpulti netikėtai— 
kaip ir Suv. Valstijos' Gruodžio 
7 — ir ima laiko suorganizuo
ti atitinkamą apsigynimą prieš 
visiškai pasiruošusį priešą; ši
tą, kaip matyt, Pravda visai 
užmiršo.”

Maskva, nors žodžiais šį kar
tą iš Amerikos pasityčiojo, kad 
negalėjo darbais nieko daryti. 
Kaip vienas Senatorius pasakė: 
Dėdė Samas nusivilko savo rū
bus norėdamas apdengti nuo- 
gesnį už save (Rusiją), bet po 
to gavusis rubus pradėjo iš 
Dėdės Šamo juoktis pamatęs jį 
be kelnių”.

Kada Vokietija staiga užpuo
lė Rusiją, .Suv. Valstijos šoko 
gfelbėti Rusijai. Bet kada Ja
ponija1 užpuolė Ameriką — Ru
sija sAu žiuri ir tyčiojasi..

Oficialiai’ 1 Suv.' Valstijos ir 
rRusii^ nėra sąjungininkė, tik 
‘pasitaiko kariauja prieš tą pa
tį bendrą, priešą—Hitlerį.; > ( ■ ' 

f Rusija -nekariauja; prieš Ja
poniją, .yiėna j >prięžastis .tam 
yra kad Maskva turi, nepuolimo 
sutartį su Japonais. Tačiau 
Rusija turėjo sutartį ir su Len
kija tuo laiku kai Vokiečiai 
užpuolė Lenkiją — Stalinas 
nepaisydamas, sutarties, puolė
si kartu su Hitleriu Lenkiją 
plėšyti. Dabar gi, visai nei ne
mano pulti Japoniją, pagelbė
ti Suv. Valstijoms?

- Washingtone kreipiama dė
mesys ne tiek į tuos Pravdos' 
užmetimus, kiek į tai kas gali 
slėptis už tų žodžių. Kaip ži
novai tikrina, Pravda ir Izves
tia retai talpina tokius raštus 
be kokios nors tikslios priežas
ties, ir niekad nerašo be val
džios užtvirtinimo. 'Taigi ky
la klausimas kokią priežastį 
bolševikai slepia už to?

Russ fishermen at work in the icy waters near Kamchatka, U.S.S.R., 
the peninsula jutting out from the Siberian mainland to the north of 
Japan. At a press conference, President Roosevelt hinted that lease-lend 
aid might even go to Kamchatka. Bright boys looked it up in the atlas, 
did some figuring, and came forth with the not-too-far-fetched idea that 
U. S. bombers based on Kamchatka could give the land of the rising 
sun quite a message. *

Rusai žuvininkai dirba leduotame vandenyje netoli Kamčatkos, tame 
pusiausalyje kuris nusitęsia nuo Sibiro žemyno link šiaurinės Japonijos. 
Spaudos konferencijoje, Prez. Roosevelt patėmijo kad skolinimo-nuomavi- 
mo pagalba gali tekti ir Kamčatkai. Nekurie tuoj apžiurėjo atlasų, pada
rė išskaičiavimus ir priėjo išvados kad Suv. Valstijų bomberiai patalpin
ti Kamčatkoje galėtų pridaryti nemažai bėdos Japonijai.

M?es Lietuvos jaunuomenė 
Susitelksim kariuomenėn, 
Vysim “Fricus” iš Tėvynės, 
Ir nuVysim ik Berlinof.. ..

Tegul girios šlama, ūžia, 
O mes trauksim į karužę.
Sustiprinkim šiądien dvasią, 
O ryt kraują liesim, drąsiai.

žinom žemę Vokietijos, 
Ten mergelės kaip lelijos. 
Kai - Vokiečius užkariausim, 
Jų mergeles išbučiuosim!

Už Lietuvą, už Tėvynę 
Dėsim galvą ir krutinę.
Ųž mergeles, už močiutę , , 
Visiems priešams reikės , žūti..

' - - ; *« * K. k ♦ ' '

Kuomet visus: iš^anosim, 
žirgelius pasibalnosim.
Savo šalelėn parjosim, 
Su seselėm uliavosim!

Prisiuntė P. Žilinskas. ' ’
1 • ' ■ ' '

. ’V f r t . ' ( f ' r ' f' <• 
LIETUVIŠKI bolševikai sva- i J ; 

joja: KajAmerika padės su-'fioi' 
mušti Vokiečius ir išgelbės Sta
lino kailį, Stalinas su’ savo vi
sais klapčiukais griebsis Ame-, 
riko j ė valdžią išversti
tos vietos, tęs savo darbą kur 
sustojo kai Hitleris išmetė žSta-1 / 
lipą, iš ąavo lovos ir atsisakė /' 
"šūT juo^bičiuliduiis. ’

Bet bolševikėliai gali apsirik
ti savo svajonėse: tada Ameri
ka turės rinkti ir gabenti bol- 
šėvikus į jų “matušką” Sbvie- 
tiją. Kitaip su jais bus bėda.

nuo

ŽMOGUS gyveni šioje ašarų 
pakalnėje ir mokiniesi.

štai ir mano draugas Gaba- 
liauskas patyrė pats savo kailiu 
kad ištikro Amerikoniška spau
da labai dalykus sumaišo ir vis
ką iš priešingos pusės nurašo:

Jisai labai žiauriai užpuldi
nėjo Lietuvos Prezidentą už jo 
neva . padarytus pareiškimus 
Amerikoniškoje spaudoje, ku
rie tikrumoje buvo pačios spau
dos sumaišyti ir perstatyti iš 
priešingo galo.

Gabaliauskas atsidūrė teis
mo pastogėje del nesusipratimo 
su savo buto savininke, Lenke, 
del neužmokėtos nuomos.

Amerikoniškai spaudai neži
nia kodėl tas parupo' aprašyti 
(tokių menkniekių dideliame 
mieste esti daug) ir štai kaip 
nurašo:

Sako: Gabaliauskas yra na
mų savininkas, o ta Lenkė, buto 
nuomotoja, esanti tai pabėgė
lė iš Lietuvos. Gabaliauskas 
teismo prašo priverst ją mokėt 
nuomą už butą, kurią ji atsisa
kanti mokėti, del to kad Gaba- ■ 
liauskas pakėlęs jai nuomos 
kainą nepadarė tame buto pri
žadėtų pataisymų....

Bet Gabaliauskas kaltine ne 
tą Lenkę už nuoms pakėlimą 
ir ne tuos du Amerikoniškus 
laikraščius kurie tokią žinią 
Įdėjo, o nori Įrodyt valdžiai buk 
Dirva esanti “pro-naziškas” 
laikraštis ir visi tautininkai— - 
Hitlerio agentai....

, Supa Garba.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau- 
eas; platinkit ja tarp savu.
PA.TIEŠKAU Zigmantavičių, bro

li Andriaus, iė Lietuvos paeina Žiež
marių par., Jageniškių k., Trakų 
ap. Jo brolis Andrius Akrone mirė 
po automobilio sužeidimo. Jis pats 
ar kas kitas apie ji žinanti prašome 
atsiliepti šiuo adresu:

VERONIKA ANDRIUNAS 
605 Washington St. Akron, Ohio
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Lietuvių Bankas Viršijo 
Milijono Dolarių Turtą 
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GRUOD TO 31 APYSKAITA 
PARODO KAD MILIJONAS 

viržy 'A 1941 Metais

nupymo ir Paskolos 
. .velande, visų po- 
. dinamos ^Lietu- 
pereitų metų pra- 

r ninku 1 susirinkime, 
ariu buvo pareikšta 

etų " bėgiu ši įstaiga 
• j no dolerių turtą ir 

ė įstaiga. Tas išsi- 
pabaigoje apy- 

rtą $968.414.3 »; 
g je -r $1,045,926.43' 
p įkaita telpa šiame

Lie I
Dr. £ 
puliar 
vių.L 
džioj 
valdyt, s 
kad 
viršys 
tap 
pild 
s-- 
1911 r 
(Ph’1 ■ 
P

S vings and 
tampa milijo- 

a! but antra viso- 
kurioš valdyba 

yra išimtinai Lie- 
hieagoje viena tokia 
’ t-'iga. valdyboje tu

rinti ir svetimų, pasiekė jau 
keli dolarių turtą.

t "nf.Įvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijos augimas

ie

tir i •’

privalo atkreipti į ją kiekvieno 
šios didelės kolonijos Lietuvio 
dėmesį. Iš apyskaitos matosi 
kad banko investmentai labai 
stiprus, nes $741,031.55 išduo
ta į pirmus mortgečius.

Iki šiolei ši įstaiga moka už 
padėtus taupymui pinigus 3% 
metuose, taigi žymiai daugiau 
negu moka kitos įstaigos.

Pasiekimas milijono dolarių 
turto įrodo kiekvienam kokia 
daugybė žmonių turi reikalus 
su šia įstaiga ir gauna atitin-1 
karną patarnavimą. Tas pats 
laukia ir jūsų, visų tų kurie 
iki šiolei dar neatliekat savo 
bankiniu reikalų per šią Lietu
vių įstaigą.

šioje įstaigoje visi galit pir
kti dabartiniu reikalu būtinus 
U. S. Defense Bonds, kurie čia 
maunami už sumą kokia tik jū
sų kišenini atitinka. Kurie 
perkate Defense Bonds, kreip
kitės į Lietuviu įstaigą, jai bus 
kreditas valdžios akivaizdoje, 
:r Lietuviams vardas bus di
desnis, nes valdžia matys kad 
Lietuviai valdžią remia.

Perkant bonds kitose vietose 
apie Lietuvius niekas nieko ir 
nežinos, o pirkti vistiek reikia.

YRA PROGOS AUGIMUI
Šis Lietuvių Bankas turi ga

limybes ir gerą progą išaugti į 
daug didesnį, pasiekti milijonus 
du, tris ir penkis, jeigu jai ta
me pasiryžime gelbės patys šė- 
rininkai, kuriems pelnai bus di
desni, ir visi kiti Lietuviai.

Ne visos Savings and 
draugijos smarkiai auga, 
čiame Clevelande yra jų 
kurių turtas mankesnis 
šios Lietuviškos įstaigos.

Bet štai musų artimoje kai
mynystėje randasi kita — The 
Equity Savings and Loan Co., 
kuri turėjo tas pačias bėdas 
kaip ir kitos įstaigos laike ban
kų krizio, o šiądien jos suma
nus viršininkai išaugino jos 
turtą per 10 milijonų dolarių.

Lietuvių Įstaiga taipgi turi 
tokią pat progą augti ir plės
tis. tik reikalinga platesnio vi
suotino parėmimo ir didesniu 
pastangų bei kooperacijos iš šė- 
rininkų bei visuomenės. K.

Loan
Pa- 

daug 
negu

32-ra Metinė Finansinė Apyskaita

LIETUVOJ TAUPYMO IR PASKOLOS DRAUGIJOS

Biznio Pabaigoje, Gruodžio 31, 1941 m.:

ASSETS
Cash on Hand atid' In lianks ..........
First Mortgage''Loans on Real Estate 
Second Mortgages (5 — $1.00 each) 
U. S. Defense Bonds and Stamps .......
Real Estate Sold on Contract .u.v......
Real Estate Owned v.............. ......
Office Building (less depreciation) 
Other Assets .......... .

• ■ j 1 Total Assėts

120,844.15
741,031.55 

5.00 
5,050.00

58,695.36
7*500.00 

23,818.00 
7,842.77

$ 1,045,926.43

Capital Stock ............................... ...........
Reserve Funds ......................................
Undivided Profit Fund ........................
Contingent Profit ...................................
Savings Deposits ........... .............
Loans In Process ...............................
Advances by Federal Home Loan Bank
Advances by borrowers for Tax & Insurance 6;492.71
Dividend Declared on Stock i............ . 2,412.50

Total Liabilities .;.i..,.(....„.u.( $ 1,045.926.43

• 65,510.15
73,000.64
50,997.60
3,441.28

779,131.62 j
33,674.93 '

' 31,265.00

-- r

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOĄN ASSOCIATION 

6712 Superior Avenue Cleveland, Ohio

■ ■' M YNISKOS
KOSTIUMAI

Didžiausias pasirinkimas kostiu
mų tarp Chicagos ir New Yorko. 
Kostiumai vyrams ir moterims Įvai
rių Karalių ir Karalienių, Lohen
grin, Mephisto, Meksikonišką, 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, 
Telef. CHerry 4569

O.

Svečiu Detroitiečiu
f (Pabaiga iš pereito nr.) 
Us BUTŲ IŠTIKĘ JEI LIE
TUVIAI BUTŲ PASIPRIE- 
I ŠINĘ RUSAMS

į jsoriu pakalbėti apie tas pa- 
jfafies kurių būtume susilaukę 
rigu butume pasipriešinę gin- 
lu. »
Širvoje skaičiau vieno kores- 

indento iš Prancūzijos strai- 
šhi, kuris įrodinėjo kad Lie- 
įivių tautai butų buvę geriau 
tesipriešinti prieš Rusus. Ma
su kad Dirvos redakcija pave
rs man savo skiltyse pasisaky- 
j skirtingai, nors aš nekaltinu 

valstybės vyrų kurie buvo 
liriinkai pasipriešinti ginklu 

ries bolševikus.
JPrieš bolševikus Lietuvių ka- 
iomenė vargiai butų galėjus

rus 
Liet
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SEKM. SAUSIO-JAN. 18, 1342
Lietuvių Salėje - 6835 Superior Ave

’ Programas prasidės lygiai 6 v. vakare. Po programo šokiai, 8 v. Albertas Nemanis ir jo orkestras.

Mes Dupdam ir Iškeičiam Eagle Stamps

The MAY Co.
i '1 ' • • ■ > • ' - j ■

Reikmenys
. t, .d- r--. r ■ ..I, , . . < ;i.l f I 1 . 1 > - •>) ! ! 1 ! .

J ■daaa—uYSTywiT. X~,~— WiSIK

Jūsų Namų Patogumui!
. . i • . ■ •

Stiprus Plieninis Sniego Kastuvas 

69c 
padarytas, lengvai 

i sniego kastuvas su 
plieno apačia ir patogia 

pavidalo rankena. Tai kas
tuvas kuris lengvai prasi kirs po 
storu 
geram

Gerai 
jamas 
gryno 
“D.”

varto- 
tvirta

snieku. Padarytas tvirtai 
tarnavimui. (F13-290)

FOUNDED 1894 
46 Convenient Banking Offices

1 CONDENSED STATEMENT OF CONDITION, DECEMBER 31, 1841

ASSETS

I

United States Government obligations, direct and 
guaranteed...............................................

State, Municipal and Other Bonds and Investments, 
including Stock in Federal Reserve Bank, less 
Reserves .........................................................

Loans, Discounts and Advances, less Reserves . . . 
Banking Premises, less Reserves .....................................
Other Real Estate (including investments and other 

f assets indirectly representing other real estate) less 
Reserves...................................................... ....

Other Resources, less Reserves.....................................
Customers’ Liability on Acceptances Executed by 

this Bank..........................................................................
Customers’ Liability on Loan Commitments . . . .

Total ..............................................

174,091,824.53

13,510,594.17
165,794,564.70

5,580,473.50

3,145,600.07
1,242,982.35

113,446.50
2,445,000.00

$534,780,312.19

itų panaudoję Lietuvoje žai- 
io barą, parašiutininktisy o dar 
ė to, pačioje Lietuvoje, stovė- 
b 20,000 Rusų kariuomenės, 
tereikia užmiršti kad išbadėję 
į niiplyšę Mongolai butų išžu- 

I. per pirmą savaitę pusę Lie- 
riii tautos, jau ^eskaitant
teru žaginimų bei' apiplėši- į 
' Caro armija btivuš labiau 
lizuota ir mažiau fanatiška 
tor be to, Lietuvių, vyrai tar

do tato ’ pačiam carui, o vis 
ijte:kM(feai Ii4 Rušii karėj
ai Lietuvoje žagino moteris 
I apiplėšinėjo >gyventojus,- tai 
Į’feakyti apie puslaukinius 

Agotos, kurie butų paleisti 
jfetuvą apvalyti ją nuo “fa^ 4

.11 !_ K1____ « • . n r,f. ir “buržujų”.- 
išyti tas baisenybe^ it > 
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’atiduoda arba idMamiianly®,)., ceriai 
DEŠINIO < IŠMOKĖJIMO PlAc {

JPERIOR-
ELL INN 

c-perior Avė. 
i Restaurant

LIQUOR WINE BEER 
■■u -tusioj* kitą miestą

- uojanti Lietuviai 

ražaitis Helen Dunbar 
Savininkės

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool 
Insulation

Be tarpininkų pelno. 
5106 Lorain Avenue 
Phone: WO<jdbine 4422.

• KITATAUČIAI Clevelande, 
kurie priskaitomi į priešų val
stybių piliečius, sudaro apie 1G i 
tūkstančių asmenų. Jiems įsa
kyta atiduoti valdžiai ginklus, 
radio leidžiamus aparatus, fo
tografuojamas kameras ir tt. 
Tas įsakymas apeina Vokiečius, 
talus, Japonus ir jų sąjungi

ninkus.
Lietuviai nugirdę ką apie to

kius varžymus priešams atei
viams, tuoj ima patys tarp sa
vęs kalbėtis kad ir juos tas pa-j 
liečia. Tai neteisybė.

Betgi bukit tvarkiais, ištiki
mais, nes ir ne priešo valstybės 
ateivis, jei bus kenksmingas 
šaliai šiuo karo metu, gali būti 
nubaustas.

AETNA LUMBER

Oro-Filteris Sienai Uždangalas

59c
Nustatomo didumo uždangalai ką 
/alo šiltą orą ir pagelbsti duoti 
švarią, atsakančią šilumą. Filteris 
galioną išvalyti po paprastu van
dens kranu. Storo plieno rėmais 
tiliaus, gerai padaryti.

(F37-69)

Capital Notes
(Subordinated to Deposits and 
Other Liabilities)

Capital Stock .......
Surplus and Undivided Profits
Reserve for Contingencies . .
Reserve for Interest on

Capital Notes to Feb. 1,1942
DEPOSITS

Demand .........
Time................... ....
Estates Trust Department 
(Preferred)................................
Corporate Trust Department
(Preferred)................................

Accrued Taxes, Interest, etc.
OtUer Liabilities.......................
Acceptances Executed for Customers
Loan Commitments Outstanding

Total . . . . .

LIABILITIES 
. . $11,800,000.00

13,800,000.00
7,699,161.86
1,112,026.63

178,454.79 34,589,643.28

Apvaliais Kampais Radiatorių Dangtis

$276,521,474.21
194,785,907.04

17,527,965.30

2,474,539.35 491,309,885.90
1,415,087.42
4,907,249.09

113,446.50
2,445,000.00

$534,780,312.19

United States Government Obligations carried at $19,002,677.65 aro pledged to secure 
public funds and trust deposits and for other purposes as required or permitted bylaw.

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM
Member Federal Deposit Insurance Corporation

! Nereikia1 rtlekd Įmokėti. ■ - 
i Nauji ni; padargai? Visnuf 
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STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesne” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

ATEIKIT B0WLYT ANT MUSŲ 
ŠEŠIŲ REGULATION ALLEYS

SUPERIOR CAFE
ir Bowling Alleys

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

Norman Zidjunae, Lietuvis baro 
patarnautojas. (3)

6927 Superior Ave.
ENdicott 9153

i--------------- :--------------------------------------- i

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltas Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko ' visokias namines ir im
portuotai gyduoles nuo visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 

, žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne- 
migės

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo. ‘ 
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber Co.
5327 St Clair Av. HE. 6843 
3674 E-< 93rd St. MI. 1185

59c
Reguliariai 89c vertės! Storo me
talo, gražiai walnut spalva nuda
žyti <radiotorių uždangalai — 9 
colių pločio ir ištęsiami nuo 18 
iki 34 colių ilgio. Gelbsti apsau
goti sienas nuo kylančių dulkių.

(F22-1835)

£iiiiiiiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii!iiiimiiuir^

Į Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

f IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

lOHNG.POLTER
Lietuvis

' Namų Maliavotojas; 
Popieriuotojas 
Dekoratorius _

Duokit savą nąmy aptaisyrno 
Įarbą prityrusiam ir atsakomin- 

ęSm: Maliaifajimąfiš. lauko ir iš 
vidaus, medžio ?darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
ųereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
hptaisymui ir pagražinimui.

Turiu piką apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St,
Telefonas POtom^c 6899

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, 0. 
Telefonas ENd. 8538

Vaistinė -atdara 7 dienas savaitėje.

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

WINE SHOPPE
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop.
. Importuoti ir Vietiniai

Vynai — Šampanai
Vermouths, Ginger Ale 

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

10204 Superior Ave. —

Ventilatoriai su Fiberglas” Filteriu

39-colių didumo

59c
Dabar jus galit turėti švarą, 
teruotą orą savo kambaryje 
traukio, suodžių ar tęškančio
taus. šie ventilatoriai padaryti 
iš “Fiberglas”—tos pas medegos 
ką naudojama air-conditioning pa

darguose. Olive spalvos. Pratęsia
mas iki 27 colių pločio.

..79c 33 colių didumo

HOUSEWARES —PENKTAS AUKŠTAS

fil- 
be 

lie-

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8

Savininkas Vedėjas

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

' JUOZASP
' 165 Ė. 208 Street

E • . V •, ,.r. •
: Telefonai: Namų: IV. 3956
i Parduoda naujus ir gyventus
\ Lietuvių parapijos srityje. P 

tarnauti prieinamomis kainom 
arba asmeniškai atsilanKykit.

. ——

SPECML/S JŠPj
NAMAMS RAKANDI

MES DUOSIM
už jūsų seną LIVING ROOM. T 
ROOM Seta, nežiūrint kaip jis : 
ną SKALBIAMĄ Masiną, ar PI
Pirkit dabar — pirm n

THE FLEMING FU
E. 75th St. i

‘Atarti kžtš vilktas.
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113,44650

2,445,000.00 j
$534,780512.19

IES 
90,000.00

?SIS
Igs Bldg.
1 1773

ar priemiesčiuose, kreip- 
aipgi gausit patarnavimą

Višnelienė lankėsi Clevc- 
p?.s savo brolį, J. šeške- 
ir Žolynus. Kalnas.

, I” iJiiPf
491309,885.90 

1,415,08742 
4,907,249.09 

113,44630 
2,445,000.00

rniture Co. 
utuve
lai gaunami čia

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKA8 

Vedėjas

oSUV. Valstijos sunaudojo 
suvirs du trečdaliu visame pa
saulyje pagaminto nikelio 1941 
metais.

i1,47431 
(5,907.04

direct and 'ii
I j .... , 174,09132453 J... 

įventment*, . . ... ------- -
Bank, less x • .

13510,594.17
165,794,564.70 
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KAIP BUTU BUVĘ GERIAU?

.ATŠKAS Iš ARGENTINOS)

(Pabaiga iš pereito nr.)
LS BUTŲ IŠTIKĘ JEI LIE
TUVIAI BUTŲ PASIPRIE

ŠINĘ RUSAMS

SFbriu pakalbėti apie tas pa
lmes kurių butume susilaukę 
igu butume pasipriešinę gin-

142

ION, DECEMBER 31, 1941 ,

31

Širvoje skaičiau vieno kores- 
idento iš Prancūzijos strai- 

ihį, kuris įrodinėjo kad Lic- 
jvių tautai butų buvę geriau 
asipriešinti prieš Rusus. Ma
lu kad Dirvos redakcija pave
rs man savo skiltyse pasisaky- 

skirtingai, nors aš nekaltinu 
valstybės vyrų kurie buvo 

Alininkai pasipriešinti ginklu 
•ieš bolševikus.
pPrieš bolševikus Lietuvių ka- 

Riomenė vargiai butų galėjus 
Įt'šilaikyti 4—5 dienas. Rusai 
»utų panaudoję Lietuvoje žai- 
lo barą, parašiutininkus,- o dar 
fe to, pačioje Lietuvoje stovė- 
į 20,000 .Rusų kariuomenės, 
tereikia užmiršti kad išbadėję 
I nuplyšę Mongolai butų išžu- 
ę per pirmą savaitę pusę Lie
jimų tautos, jau neskaitant 
soterų žaginimų bei apiplėši- 
|ųį Caro armija buvus labiau 
Ivilizuota ir mažiau fanatiška 
r 4ar be to, Lietuvių.vyrai tar- 
Wo tani pačiam carui, o vis 
iii to . kazokai ir Rusų karel
ai Lietuvoje žagino moteris 

apiplėšinėjo gyventojus,- tai 
besakyti apie puslaukinius 

opgolus, kurie butų paleisti 
Lietuvą apvalyti ją nuo “fa-r 

ir “buržujų”.- ^unkU. 
rašyti tas baisenybes; ar > tą 
rbrą ką' butų įvykdę* ’Xfctu- 
š nugalėję raudoniai. į Li-i 
šioji dalis Lietuvdsį IfifiOnhf 

itių būvąs visax išvežta į Ru
oš gilumą,,. Tada. .ištiktųjų: 
etuvių tAdba bhth1 muš tauri-* 

us visus prakeikus. Dau- 
s butų galvoję, .o gal gi bol- 

jkai nebųtu bųyg tokie žiau

■flumbmgi ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami su'vg> ■> 
BNESINIO < IŠMOKĖJIMO PLAC 

' Nereikia ■ niekd įmokėti.
i Nauji .ąa^pti padargai.3 ' ' -
1 Empirfi Plumbing & 

Heatiri£* Co.
dieną ir naktį patarnavimas: 

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

■ Atdara vakarais iki 8 vai.

3
................ $534,780312.19
119,002,677.65 are pledged to aeeore 

«ea as required or permitted by law.

:rve system
mce Corporation

l. Wilkelis 1 
ų Direktorius 
roJAS

HEnderson 9292

Patarnavimas ir išpildy- 
elefonu arba asmeniškai.

JOHNG.POLTER
p Lietuvis ' ' 

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

\ Duokit savų nąmų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gUm: Maliavojimą-iš lauko ir iš 

; vidaus, medžio darbą, stogo ar 
: rynų. Mane pasamdžius jums 

nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
ąptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomąc 6899

rus jei be karo butų inėję į 
Lietuvą.

Užsienio Lietuviški bolševi
kai, socialistai, liaudininkai ir 
krikščionys demokratai butų vi
si susivieniję bendram karui 
prieš tautininkus.

Matyti, pats likimas Lietu
vai lėmė pakrypti Į geresnę pu
sę, nors per skausmus.

Korespondentas iš Prancūzi
jos pažymi kad pasaulis butų 
simpatizavęs Lietuvą ir butų 
pamatęs kad Lietuviai nenori 
raudonųjų okupacijos. Pasau
lis galėjo pamatyti kad Lietuj 
va nenori Rusų okupacijos, pir
mai progai pasitaikius sukilda
ma prieš bolševikus, ko vėliau 
jau butų nebeturėję jiegų įvyk
dyti.

Praktiškai Lietuva vistiek 
hutų nustojus Nepriklausomy
bės su didesniais moraliais bei 
materialiais nuostoliais, o dar 
be to, mes užsienyje butume 
buvę labiau suskaldyti ir grei
čiau butume pasidavę nutauti
nimui. t

Išlaikyti Lietuvos Nepriklau
somybę iki šio laikę butų buvę 
galima tiktai paskelbus karą 
Lenkams kartu su Vokietija. 
Tada Rusija gal.butų nedrysus 
kliudyti Lietuvos,-bet užtat bu- 
tAune nustoję Anglijos ir Ame
rikos simpatijų.

Kada Rusija okupavo Lietu
vą, mus simpatizavo ir užjau- 
tė> demokratinis ir ašies blokai, 
kada Lietuviai sukilo prieš rau
donuosius, taip pat mus sim
patizavo.

; J^el dabartinės musų padė
tiem nepyksta nei Amerikonai, 
nei Britai, net ir patys Rusai 
.gėdijasi .ką, nors sakyti. Tokiu 
.b.udią Lietūyiai, mano manymu, 
Yra gerinusia padarę taip kaip 
-jAu padaryta. Iš visų blogu
mų atsiliko 'mažiausias blogu
mais. > - ’
/ : Nekaltinkime - nieko už jų 
nuomones, jei jie ištikrųjų gal
vijo kad įdėtu vps. Nepuikiam., 
somybev nepaleisti; > geriau yra 
taųp, o ne ,anąip paryti. ..
■ \ šį straipsnį rašau ne del. dis
kusijų. Lietuvis iš 'Prancūzi
jos rašb Dirvai kad butų buvę 
geriau Lietuvai jei ji butų gin
klų pasipriešinus, o aš Lietu
vis dš Argentinos rašau Dirvai 
kad. Lietuvai geriau pasibaigė 
kada ji nusileido ir nepasiprie
šino. .Ginčytis šiuo klausimu 
nėra ' reikalo, nes • tikrumoje 
mudu abu norime to paties, t. 
y. kad Lietuva atgautų savd 
Nepriklausomybę.

Kad Rusija mus okupavo, 
niekas nekaltas'. Rusija numa
tė mus okupuoti, buvo tvirtes
nė ir brutališka jiega įsiveržė 
į musų kraštą.

Yra didžiausia nesąmonė ku
rie kaltina Lietuvos Prezidentą 
del Lietuvos Nepriklausomybės 
praradimo, jis dar norėjo gin
tis. bet Bizauskas patenkintas 
laukė Rusų atžygiuojant.

Julius Šveikauskas.
Buenos Aires.

SIAMESE DVYNAI
OPEREČIŲ PER

STATYME
William H. Gilbert

Arthur Sullivan
ir

fe1

B

.These Breda guns, captured from the Italians in Libya, are being 
reconditioned in Malaya for use against Jap invaders. During Wavell’s 
desert blitz a tremendous amount of Italian equipment was taken by 
the British. It has since been useful on other fronts, and will serve the 
allied cause again in Malaya.

šios Breda kanuolės, paimtos iš Italu Lybijoje, perdirbamos naudoji
mui Mayaluose prieš Japonus užpuolikus. Regyje Gen. .Wavell’s blitz ka
ro Afrikos tyruose didelė gausybė Itališkų karo reikmenų pateko Britams. 
Jos buvo naudingos kituose frontuose, ir vėl patarnaus aliantų reikalams 
Malajuose.

AKUOK OHIO
Smulkios Žinios

Gruodžio 28 d. mirė Andrius 
Zigmantavičius. Jo mirtis bu
vo nelaiminga: einant gatve, 
ant jo užlėkė automobilis, pri
mušė, ir nuvežtas ligoninėn po 
trijų valandų mirė. Velionis 
buvo nevedęs, apie 55 metų se
numo. Buvo tarnavęs pasauli
nio karo metu Amerikos armi
joje. Iš amato buvo virėjas. 
Akrone gyveno nuo 1922 metų. 
Dirbo viešbučiuose. Iš Lietu
vos paėjo> ^Žiežmarių .p., Jager 
niškių k., Trakų ap.„ nfthdamhs 
Amerikos pilietybę pasivadino 
Moirskiu. Buvo ramaus budo.

TAUPYS AUTO LEI
DIMŲ METALĄ

Pennsylvanijoje per metą su
vartojama plieno automobilių 
leidimų numeriams daryti tiek 
kad užtektų pastatymui didėlio 
karo laivę. . , ,

Taigi sumanyta išgelbėti nuo 
pražudymo 1941 metų automo
bilių leidimų lenteles, 'kurios 
sudaro 1100 tonų plieno.

New Yorko valstija .^radėjo 
tą praktikuoti, ką yori’ pasekti 
ir Pennsylvania.; ■ » !.|

New Yorko valstija 1942 m. 
duos tik po vieną num^p len
tele, kuri bus 
mopilio užjižffi 
i Michigan ■ V 
tiškas numerių lenteles, 'vigto-

OPERETĖS STATOMOS HANNA 
THEATRE KITĄ SAVAITĘ

Lygiai 70 m-tų atgal William S. 
Gilbert ir Arthur Sullivan sujungi} 
savo talentus perstatymui linksmu 
openi. tas buvo pavadinta ‘‘Thes
pis”, ir tas pradėjo jiį bendru veiki
mą kuris vėliau pragarsėjo plačiai 
ir jiedu liko nemirtinais tojje link 

TTlėje. Niekur kitur pasaulyje ne
buvo paruošta operečių kurios galė
ki lygintis darbui šitos poros, šią- 
iien^ po 70 metų, jie pasilikę popu- 
liariškiausiais iš operečių tvėrėjų. 
•Tiems niekas neprilygo. 
Jokis isterikas to fakto neužrekor- 
Javo, tačiau jų nuolatiniai nesusi
pratimai Įrodo kad nei vienas jie 
netikėjo jog atsieks tokios amžinos 
garbės savo tokiu susibičiuliavimu. 
Jie neturėjo ir priežasties tokiems 
sapnams. Tuo laiku jiedu buvd pa
sekmingi saVo ypatingose srityse. 
Arthur Sullivan, vėliau Anglų kara
liaus pagerbtas, buvo, kompozito
rium rimtos muzikos. Jis gal sva
jojo atsiekti garbės savo himnais ir 
kantatomis. Bet niekas šiądien ne- 
prisiiųena jo rimtų operų, ir „šalia 
operečių, tik du jo kuriniai tėVa pd- 
puliariški, vienas yra himnas, "On ■ 
ward 'Christian ' Soldiėfs”, kitas- dai-, 
na “The Lost Chord”.

William Schwenck Gilbert nedaug! 
geriau butų pasižymėjęs savo dra
matiškais kuriniais jeigu nebūtų pa
sikėsinęs dirbti cperėčfų srityje.' Jis' 
buvo gabus frašytojas veikalų,bet 
niekas jų šiądien jau nežino.

Tačiau kai jiedu abu susitarė vię- 
nas rašyti operetėms veikalus.< o ah-' 
tr^s tverti joms muziką, jų kūrybos 
veikalai ir dabar, po 70 metų, tebė
ra*' populiariški ir;'vigų ’malinai, < 

J'Thepsis”, linksma opera kuri su
jungė juos, buvo perstatyta 1871 m.

Po to se'kė . eilė naujų kitų jų su
kurtu operečių, kurios pasidarė po7 
puliariškespes.

OPERETĖS STATOMOS 
CLEVELANDE

Clevclande statoma keletas tų ope
rečių kitą ištisą savaitę Hanna 
Theatre, pradedant Sausio 12.

Pirmadienį — “THE MIKADO”.
Antradienį — “PIRATES OF 

PENZANCE”.
Trečiadienį po pietų ir vakare — 

“f’INAFORE” ir “'TRIAL BY JU
RY”.

Ketvirtadienį — “THE GONDO
LIERS”

Penktadienį — “I0LANTIIE” 
šeštadienį po pietų ir vakare — 

“THE MIKADO”.
Tikiėtai gaunami išanksto ir ten 

pat vakarais.

Pirkit Defense Bonds

auto-

į plas-

Liko’"Amerikoje TroTjs, pėzlhią"ie^plieniniii.. .;
kokiame mieste gyvena.

Velionis prieš du mėnesiu 
ilgai prisirašė prie Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo, ir . šio 
klubo patarnavimu tapo palai
dotas Sausio 3 d. Klubas do
vanojo ir gėlių vainiką miru
siam nariui. Kaip prakilnu yra 
prigulėti prie .savų Lietuviškų 
organizacijų, 'O ypač pavieniam.

laisvosLai ilsisi ramiai šios 
šalies žemėje.

Lietuviai Amerikos 
menėje tarnaujanti per

parvažiavę pas savo tė- 
Stasys Yukniunas ir Sta- 
1 eškauskas, Andriuškevi

čiaus posūnis. . ■
Mikas Tamošauskas su duk

teria jr žentu, iš Clevelando, 
lankėsi Akrone pas broli Karo
lį Karoli Tamošauską, ir far- 
merką p. Šuminskienę.

Susirgo P. Pakštis, gydosi li
goninėje.

Pas V. Norkų
i

atsilankė garnys, 
paliko sūnų.

A. Bukolienės 
nas, tarnaujantis
menėje Islandijoje, rašė moti
nai švenčių metu neparvažiuo- 
tiąs. Sako, pasiilgęs saviškių 
ir Amerikos.

P.
landė 
vičių,

HIPPODROME
“ONE FOOT IN 

HEAVEN”
Šiame veikale vadovaujamas reles 

užima Fredric March ir Martha 
Scott, it ši filmą pradedama rodyti 

! Hippodrome Theatre šeštadienį, 10 
Sausio. Tai yra kas naujo filmose. 
Veikalas pagamintas sulyg tuo var
du apysakos ir dėdasi pradžioje ši6 
šifntmečid.

Veikale yra juoko, jšukumo ir iš- 
t’kiniy'bės tikybai to žmogaus kuris 
tarnavo Dievui prakilriitii, Vieną ko
ją turėdamas, danguje, o antrą La
bai tvirtai arft žeitaės.- Jo pareigo
se jąm gabiai pagelbsti jo'žmdna.

Jų trims jauniems valkam^ tenka 
pareiga tarnauti pavyzdžiais savo 
apielirkeį, ir tas d.arhąp..\ne , visada, 
buna lengvas. Romansas ir drama 
ir .gausus, juokai iheina . šiame vęi- 
kufe- Prie jų: vaidina ’ėfi§ JkiM ^erų' 
filmų artistų.

f JIĘŠKAŪ 1 draugą Joną Čes
nį, gyveną Phila.ęlplphįa, 
dabf.r nežinau., kuiri Psęina Uk.-, 
rrfergėsiap., Pagelažių k.-, - Vep
rių v. > 3 Turku svarbų. reikalą, i - 

Adomas Slavinskas
7'B Congress avė. Shelton, Ct.

SCHONBERG Cigar Co
■ 649 Prospect Aventfe

* CHerry 9162

Rankų Darbo Cigarai!Į
IMPORTUOTOS PYPKĖ!

y. ir T.YBAKAI.
įMefe galim patenkint jū
sų .rūkymo reikalus 

(1) Kalėdoms.

JUOZAS PEČIULIS 
165 E. 208 Street Namu Pardavėjas 
Telefonai: Namų: IV. 3956-W. Ofiso KE. 6767 

Parduoda naujus ir gyventus namus, ir lotus, naujos 
Lietuvių parapijos srityje. Pasirengęs Lietuviams pa
tarnauti prieinamomis kainomis. Kreipkitės telefonu 
arba asmeniškai atsilanifykit.

SPfCML/S IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM. BEDROOM, arba DINING 
ROOM Seta, nežiūrint kaip jis išrodo, 810.00 už jusu 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.

©AMERIKOS karo laivyno 
vadovybė daro tyrimus chemi
kalų kurie padarys medį nede
gamą kaip plienas.

©MEDIS iš kurio daroma 
lazdos ir lietsargiams kotai au
ginamas kaip kukurūzai. Me
deliai augę keturis metus nu
kertami ir apdirbami.

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

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Larger, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. įsteigta 1866.

LEIMO N S 
DRY CLEANING 
1.

yyfų iy Moterų Rūbus
, t y pertaisau ;

! Sply’g naujausios mados
Į * • • v • • • ■■ >

PTosytiIas ir ValymatS' 
j..VISOKSRUBJJ. VALYMAS, 
: Visa's darbas garantuotas. 
j-4 Pjrina^ti'. ir pristatom į narpus 

: 1283 East 74th Street.

vieną dolarj — pusei metu, š lėlei.-Hit,. 5384,

!

iJAVWA.V.-M.

‘ i PI 
t •i.'.t 1 > M L

4Uiki 50(T?5^n;:br"^

■ (į^KĖjiifW^- 18
,, ii . f -’ ■ > t < " * . j » .. i. .; f! 84A

j::; r;: LORAIN iFURNITurė
7233 Lorain Ave

roT

Atdara vąkarais-

apie Naudojimą, Taisymą, ar Pasirinkimą! Elektriškų 
dargų; Jus gausit Reikalingą AtiEhkamą Paaiškinimą!

Per 32 metus the Electrical League of Clę^elahd pasi
tarnavo naudotojams gavime daugiausia, naudos., iš jų 
elektriškų padargų—sųtaupyme darbo, laiko^ maišto, 
pinigų ii- sveikatos. .
Jūsų elektriški padargai padirbti ir subudaveti kad pa
tys už save užsimokėtų kelis kartus datipau sutaupy- 
mais kokie su jais galima turėti. ,
šio karo bėgiu patriotiška pareiga kiekvieno yra per
matyti šiuos sutaupymus—operuoti jūsų padargus at
sakančiai ir ekonomiškai—palaikyti juos geroje tvar
koje ir gerai pataisytus.

Naudokitės Musų Informacijų fiiuru 
Mes šiame Electrical Information Bureau -visada 1 
sim jūsų paklausimus apie naudojimą,, taisymą ir 
rinkimą elektriškų pečių, refrigeratorių, skal
biamų mašinų, valytojų, oro tvarkymo Įrengi- , 
mų ir kitokių elektriškų 

*Ar klausite asmeniškai, laišku, 
jus gausite greitą ir tikrą atsakymą, 
patarnavimai dykai—jauskitės laisvi jais pa
sinaudoti ! Mes neturim nieko pardavimui.

padargų.

ar telefonu,
Musų

ELECTRICAL INFORMATION BUREAU

Nemokamas Patarnavimas iš The Electrical League

Pasirenkant E'ektriškjs , 
Padargus, žiūrėkit ant 
jų Seel cf Aonroval of 
T^e Electrical League— 
tai žymė gerumo ir 
tvbės.

į ■ — i «3D

THE ELECTRECM LEAGUE OF CLEVELAND
18th Floor Midland Building 101 Wr Prospect Avenue

4
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Detroitieciai Kurie Daly
PHONE: ENdicott 448G

Koncertas atsibus Lietuvių Salėje, pradžia 6 vai scraped by Polish mili-

of Lithuania, without the

DARBAItų i 
pr 
sil

1920, was 
tarrists.

The area
city of Vilnius and the Vilna region
(about 32,200 sq. klm. or about 
12,500 sq. miles, with about 1.200- 
000 population, — occupied by the 
Poles on Oct. 9, 1920) and without 
the Klaipėda-Memel territory (area 
cf 2456 sq. klm. or about 1,0G miles, 
with a population of 140,000) — 
was about 21,000 miles with a popu
lation of 2,421,570 in 1939.

(Continued from last issue)
After the World War of 1914-1918, 

the area and population of the Lith
uanian State, which was legally or 
actually under the rule cf its' na
tional government, varied at differ
ent times.

The area of ethnic Lithuania with
in the boundaries established by 
the Lithuanian-Soviet Peace Treaty 
of Moscow on July 12, 1920, and 
Klaipėda (Memel) Convention
July

I Lithuanian-Latvian declaration
i June 30, 1930, which established fi- 
| rial boundaries between two kinded 
Republics, consists of about 34,380 
sq. miles (87,848 klm.) with about 
4,200,000 inhabitants. This area is 
equal to the combined states of Ma
ryland and Pennsylvania. The fol
lowing would have been the compa
rison of the

Youths Forum
6820 SUPERIOR AVE.

PUBLIC LIBRARY
NOTES MANAGING EDITOR—K. S. Kj

Grand Duke of Lithuania

Gaukit Dirvos administracijoje papigintus tikietus Į koncertą.
No. 3

BY

never

■

a

Skani Lietuviška DuonaNEW DEAL

&

DRY CLEANINGGEROS ANGLIESthe
Šaukit

GArfield 2C21
6702 Superior Ave.

Telefonas: ENdicott 0878
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AL

the 
win

and 
her

war 
the

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisojn.

this 
part of 

injustice of

her 
lib.

his- 
part 
and 
life,

was
pos- 
such
was

cf America, 
nations, has

could be informed of the 
At the same time a tern- 
committee of seven was 

to go ahead with the study

very 
race 

them
All of 

For, 
we

I'

cestors and on the solemn words 
of the Atlantic Charter that “sqv- 
erign 
should
tions who have been ■ forcibly de
prived of them.”

In the prophetic words of Presi
dent Roosevelt:

like many other European 
Lithuania presently is en- 

Lithuania 
again to her

jpitered as Second-Class matter
Ser 6th, 1915, at the Cleveland P.

under the "Act of March 3, 11

Decision 
sort of organiza- 
established which 
solution of com- 
community action.

Visada prašykit NEW DE 
Duonos.

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

* Telefonas: WAsh. -3227
Skani Lietuviški! rugine Duot 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pęistatom sulyg pa 
reikalavimo. Telefontiokit arba

AT 
SB

S

rights and self-government 
be restored to those na-

DIRVA (THE FIE1
LITHUANIAN WEEKI

Published every'Friday in Clcvelan 

Ohio Lithuanian Publishing
6820 Snperior Ave. Clevelat

the
.r_„_ ______ ... cf

July 30, 1924, and defined by the 
of

V3US SCOfWOrf© SAUolfl 13 sooth anniversary of Gediminas

fe

“We are going to win 
and we are going to 
peace thbt follows. 
“The xasf majority of

human. 
All of 
us.

for us.
our i case,

D. BAUKIUTE-KVEDERIENe

Lietuvių

AUKOS j

pažys-

GArf

gat 
mi

tions as dęfjned.in the eight points 
of the Atlantic Charter.

On behalf of my Government, I 
express deep sympathy as weel as 
full confidence in the victorious ex
ploit of American armed forces.

Soldiers, 
formed, Hawaii territorial guard, a 
pictured on duty at their post i 
Honolulu radio station KGMB. , 
bomb, probably intended for ti 
radio station, fell nearby during th 
sneak Japanese raid December]

it was decided
of organizations” 
council would be

It ’ is with this in 
organization is i

the future meetings of

three Baltic 
Population 

millions 
1.1 
2.0 
4.2 

however,

Ikšiol paskelbta $495.00 
auka pasidaro $496.00 
prisius $4 užbaigimui 
šimtų dolarių ?

States: 
Area sq. 

miles 
18.300 
25,400 
34.400 
conso-
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A. P. KVEDERAS

’ Iš Detroito gauta smagus 
pranešimas, kad sekmadienį, 
Sąusio-January 18, koncertuoti 
į‘-Člėvelandą atvyksf be jau ži
nomų A. P. Kvedero; Daratos 
Baukiutė's-Kvederįeriės, ir Jono 
Valiuko, dar gera grupė Dailės 
Choro, to choro kurį vadovau
ja Ūėtrofte A. P. Kvėderas, ir 
kuris riuolat dainuoja per radio
iš Detroito stoties.

■ 'Programą p. Kvėderas' ruo
šia' tikrai linksmą ir turinin
gą, taip kad šiame koncerte iš- 
girsirh ne tik naujų dainų, bet 
ir eilę žymių dainininkų ir dai
nininkių. »’

Daug girti ir piršti juos nė
ra ko —’ visi gali būtį tikri kad 
končertas bus Al.

Prie svečių, programo pra
džioje bus kas naujo iš musų 
vietinių talentingų muzikos jie- 
gų. '

Programas atsibus Lietuvių 
salėje, pradžia lygiai 6 vai. (sa
lė atdara 5 vai.)

Tikietus į šį koncertą pasirū
pinkit gauti pigesne kaina per
kant išanksto: 50c tikietai — 
po 4pė.; 75c — po 65c.

Tikietai gaunami Dirvos admi
nistracijoje.

Po programo bus šokiai, šo
kikams įžanga 25c.

(Paskaitykit Detroito žinias 
2-me pusi, kas į šį koncertą 
vyksta.)

at-

PLAIN DEALER
. 100 METŲ

Rytinis Clevelando dienraštis 
The Cleveland Plain Dealer su
gyveno visą 100 metų. . Jis pra
dėjo eiti Sausio 7 d. 1842 me
tais.

Plain Dealerį įsteigė jaunas 
advokatas, Joseph W. Gray, 
atvykęs jš New Yorko valsti
jos. Jis čia nupirko tada ėju
sį savaitraštį Advertiser.

Clevelandas tada buvo mažas 
paežerio miestelis.

CLEVELANDIEČIAĮ 
DALYVAVO

Keliolika Clevelandiečių 
nuvykę į Cambridge Springs, 
Pa., pereitą sekmadienį daly
vauti paminėjimo pamaldose 
už Albertą Kasiulį, dingusi ju
rose" karo laivyno tarnyboje 
pereitą rudenį. Paminėjimas 
atlikta su militariška iškilme, 
dalyvaujant Legįfonieriams.

šie Clevelandiečiai dalyvavo 
tose apeigose: Drasučiai, Ne
inamai, Bronė Kasiulytė, Juo
zas Bendleris su dukteria, Jo
nas Petrauskas, Jeanette Jan
kauskaitė, ir Genovaitė Kasiu
lyte, kuri gryžo atgal į mokyk
lą, po pa viešėjimo Clevelande.

(Pereitamė nr. įvyko zece- 
riška klaida varde, turėjo bū
ti Mikas Kasiulis, ne Cikas.)

buvo

JONAS VALIUKAS

smulkios ŽINIOS
Dirvos redaktorius Karpius 

tapo užgirtas The Council for 
Civilian Defense — Clevelando 
apsaugos komiteto — kalbėto
ju agitacijai už Defense Bonds. 
Jis veiks daugiausia 
tarpe.

Ona Mihelichienė, 
Motęrų Klubo atstovė

Lietuvių 
prie Cle

velando gyriaus Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, atsišau
kia i Lietuyius kurie gali duo- -A-»——' • ---- - -- -■ 1 -i ;
n puskvortę savo Kraujo; Kun 
Raudonasis Kryžius renka ir 
taupo kareivių gyvasčių gelbė
jimui, kad paduotu savo’ vardus 
ir adresus jai, 1200 Ąddison 
road, arba Dirvos redakcijai.

(žiūrėkit 1-mą puslapį.)
Sunkiai susirgo Ona Pečkai- 

tienė, ilgametė Clevelando dar
buotoja. Linkėtinai jai greitai 
pasitaisyti.

Kalėdų šventėms buvo par
vykęs Į namus paviešėti P. J. 
žiurio, sūnūs Viktoras, kuris 
studijuoja Cornell universitete.

Iš Akrono buvo atvykę Cle- 
velandan A. Gutauskas ir p. 
Gaškienė, aplankė savo 
tarnus.

25 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTUVĖS

^Motiejus ir Uršulė Černiaus
kai, ilgamečiai Cldvelando gy- 
glyventojai, apvaikščioja savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakti. Pokilis atsibus Lie
tuvių salėje, šio šeštadienio va
kare, Sausio 10. Dalyvauti su
kviesta daug jų giminių, arti
mų ‘draugų ir šiaip prietelių.

Motiejus Černiauskas paeina 
iš Punios parapijos, Amerikoje 
gyvena nuo 1912 metų.

Ulesė Černiauskienė atvyko į 
Ameriką 1914 metais, kilus 
Kauno apskričio.

iš

L. V. S. SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis Lietuvai Vaduoti Są
jungos susirinkimas bus laiko
mas šį sekmadienį, Sausio- 11, 
nuo 9:30 vai. ryto, Dirvos re
dakcijoje. Nariai prašomi da
lyvauti, nes bus renkama nau
ja skyriaus valdyba ir aptaria
ma Lietuvos Nepriklausomybės 
rengimo paminėjimas.

Ateikit anksti, suirinkimas 
baigsis prieš 12 vai.

• DEŠIMTS ŽUVO. Cleve
lande tėvai gavo žinių jau apie 
dešimtą kareivį žuvusį 
užpuolime Hawaii salų 
džio 7.

• ŠALTA ŽIEMUŽĖ

Japonų 
Gruo-

atėjo 
visu smarkumu — Sausio 5 d. 
šaltis pasiekę apie 0, ir tą die
ną nėra buvę taip šalta per 71 
metą praeityje, šaltis prasi
dėjo Sausio 4, su sniegu, ir tę
siasi toliau.

A STATEMENT
THE LITHUANIAN

MINISTER

During the past two months a 
great many important things have 
been happening in. your community 
— things which we believe will af
fect the lives of all of us. Briefly 
the story is this:

At the invitation of Norwood 
Branch Library, the presidents of 
of various organizations having all 
of their headquarters in this com
munity have met on November 16 
and again on December 7, 1941. 
In each instance community prob
lems were considered and it 
realized that their solution was 
sible only if the community as 
demanded action, 
made that some 
tion should be ’ 
would push the 
munity by united

Actual organization of a federa
tion of organizations of the comr 
munity was decided upon at the 
December 7th meeting when it was 
stressed that for the present an or
ganization of a temporary nature 
be effected until all of the organi
zations 
action, 
porary 
chosen
of plans for the organization and 
to define the objectives. The com
mittee of seven' met on December 

that a 
or
most 

i mind 
invited

Estonia 
Lativia 
Lithuania

Lithuania,
lidated territories due her according 
to concluded treaties. Lithuania was 
unable to reach a boundary settle
ment with Poland pertaining to the 
Suvalki, Vilnius and Gardinas re
gions because the Suvalki, Vilnius 
and Gardinas regions because the 
Suvalki Agreement of October 7,

Just 
nations, 
slaved by the Germans, 
needs help to rise
rightful place among the free na
tions. Lithuania in her plight has 
tried desperately to help herself, 
but her efforts have failed in view 
of overwhelming onslaught of the 
invader. Though Lithuania is a 
small nation and her geographical 
situation is unenviable, she refuses 
to be buried alive or to be sacrific
ed for {.he benefit of her great 
neighbors. Lithuania ■ has rich 
torical traditions whiih are a 
of her soul, and She has will 
ability to lead an independent
in no way interfering with the le
gitimate interests of her neighbors.

Lithuania, a natural democarcy, 
sometimes referred to as farmers’ 
republic, unequivocally, places her 
future in cooperation with the 'Al
lied democracies now fighting for 
Liberty and self-respect. Lithua
nia’s prime and ultimate task is: to 
get rid of German enslavement 
to restore sovereign . rights . to 
people. •

The Lithuanian nation bases 
hopei in achieving her task of
eration on the right all .peoples 
to be masters of theįr native land, 
defended by generations of their am-

Let’s all get behind this m 
mcnt, by attending the initial m 
ing, Feb. 1st. Your temporary s 
able' chairman of this organizati 
is Mr. George Venslovas and 
secretary is Frank T. Suhadolnik

_ MARGARET ŽITKEVIČIENĖ
Margaret; Žitkevičienė, 50 m. 

amžiaus, nuo 2105 St. Clair 
avė., iš seniau žinomo fotogra
fo Antano Žitkevičiaus žmona, 
mirė Sausio 5 d. Palaidota 8 
d., Kalvarijos kapinėse; piimaL 
dos atsibuvo naujos parapijos 
bažnyčioje. •J 1 L. L*’1-' A 
; ^Paliko Vyras; ■ Antanas; dvi 
dukteryš.lj Cedilija_l ir1 "Matilda, 
trys sūriai, JondšJ BėrnaTdasAr 
Jurgis, ir dvi seserys, Mfs. Ba
lotus, ir vienuolė Mary There- 
se, Elmhubst, Pa. 1 ' ! i ’•'

Laidojiine pasitarnavo laido-1 
.tuvių ■ direktorė Della ' O. Ja-į 
kubs. ’ A - ' 1 v 1 * ‘

DAR
Br. Matulevičienė, iš Bruns

wick, Ohio, prisiuntė $l.’00 į 
LNRF., dapildymui baigiamų 
$500.
Su šia

Kas 
penkių

-Gerbiamieji, yra daugelis ne
aukavusių Į, jokį fondą, taigi 
jums proga parodyti savo gerą 
širdį Lietuvos gelbėjime.

Agnes Kissell, vietinė, prida
vė $1.00 persiuntimui Mary
land Lietuviams džiovininkams.

®1942 METAS Clevelande 
pradėtas prastai trafiko nelai
mių atžvilgiu. Pat pirmą die
ną vienas asmuo buvo užmuš
tas, kitas sužeistas automobilio 
mirė antrą dieną.

Pernai per pirmas 10 dienų 
nebuvo 
fike.

1941 
se viso

Metinis Akcijonierių 
LIETUVIU TAUPYMO 
IR PASKOLOS D-JOS 
; Susirinkimas "■
Ketvirtadien, Sausio 15
*"' ■ 8 vai. vakare
' LIETUVIŲ SALĖJE.
Lietuvių Batikas subrgani- 

zūotdš 1909 fhefais, Lietuvių 
naudai. I! Lietusių B a ii k a s 
yrą . j saugi < (vieta1 taupymui 

^(dfeposits), kur įrisų padėliai 
• apdrausti iki $5,000, Fede
ral Insurance Corp.

' taiipyiriuš (deposits) 
dablartirtihl pelnas yra 3 c/<.

Tat’ ' Lietuvių priderystė 
yra sava Įstaigą nepamiršti. 
TAUPYMAI' (deposits) pra
dėti ir padauginti iki ir pat 
HKdiehd • Sriušio, ■ 1942 metų, 
neš 3% nuo pirmos dienos 
Sausio! j 1 • •' ;
. Bankas atdaras -kasdien 
nuo*9:00‘iki 3:00 ir šeštadie- 

.niais- nuo 9:00 iki 1:00 po 
pietiį."

Direktorių taryiba už 1941, 
mėtų antrą pusmeti išmokė
jo šėrininkams dividendą po 
$2.00 už akciją, čekiai buvo 
išsiųsti ir jei del pakeisto 
antrašo nepasiekė kurio tas 
prašomas ateiti į Banką pa
siimti. ,

Toliau, i reikalas yra pirkti 
Apsigynimo, Defense Bonds, 
ir tai. darykit per Lietuvių 
Banką, kreditas bus Lietu
viams, .ne kitiems.

The Lithuanian Savings
/ and Loan Ass’n

6712 Superior Ave.

18 when 
“federation 
community 
effective, 
that your 
to attend
the temporary community council. 
Participation is open to any ąnd all 
of any Lithuanian groups interested. 
The next meeting will take place 
on Sunday, Feb., 1, at 2:00 p.m., 
at the branch at 6405 Superior.

Among the most pressing problem 
or problems of the comunity 'is 'that 
of youth and delinquency followed 
by others, (rousing, masterplanning, 
recreational areas, etc.

Your community is stretching its 
limbs and slowly rolling1 up its 
sleeves because it realizes, ,as many 
others have done before, that. no 
improvements just happen. They 
must be made to happen by concert- 
ed"* effortV- This is democracy in 
action. , , - , • ■ 1 . > , r-

nei vienos mirties tra-

Lietuvių Salės B-vės 
Šėrininkams

METINIS SALĖS BENDRO
VĖS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Draugijų Salės fi
ves metinis susirinkimas bus 
pirmadienį, Sausio 19, nuo 8 v. 
vakare, Lietuvių, salėje. Visi 
šėrininkai privalo šiame' susi
rinkime dalyvauti, išklausyti 
pereitų metų raportus, taipgi 
susipažinti su salės visu stoviu 
ir turtu.

Šiame susirinkime bus rin
kimas naujos valdybos šiems 
metams.

Valdyba išsiuntė visiems šė
rininkams pakvietimą dalyvau
ti susirinkime ir kartu pridėjo 
balsavimo Proxy. Kurie nega
lės dalyvauti susirinkime gali 
savd Proxy perduoti kitam šė- 
rininkui, galinčiam ateiti ir da
lyvauti, kad galėtų už jus bal
suoti. Kurie negausit praneši
mo laišku1 pasistengkit matyti 
bendrovės valdybą.

S. K. Mazan, prez.

metais trafiko nelaimė- 
žuvo 142 asmenys.

members of the 
qre on our side. . 
are fighting with 
them are praying 
in representing
represent theirs as yvell — our 
hope and their hope for liberty 
under God.”

'All suffering humanity finds in
spiration that will turn the' wheels 
of destiny in the right direction, 

i and as far as Lithuania is concern
ed, she Į wishes to be dūrini 
conflict with the fightin: 
humanity, against the

The United States 
the hope of enslaved 
taken arms to defend herself against 
formidable and treacherous forces 
of three-cornered Axis aggression 
and to protect lofty ideals she now 
stands for: democracy, the four 
freedoms, decency of international 
relations based on freely negotiat
ed agreements, freedom of the seas, 
and the brighter future of all na-

PASIRŪPINKIT GAUTI TIKIETUS

PAPIGINTA KAINA

1 DETROITIEČIU. KONCERTĄ

SEKM. SAUSIO-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.

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

D n y n g I

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvbjimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Vyrams Aprangai^ •
VIDURŽIEMIO IŠPARDAVIMAS

$1.35Vyriški Broadcloth Marškiniai
Geros rūšies, įvairių spalvų ir balti

Vyriški Two-Tone Sweteriai __
Pilnas susegimas priešakyje su zipperiu

Vyrams Gražios Žiemines Pirštinės--- $1.39
Su šiltu vidum arba be, rudos ir juodos spalvų

Grynos Vilnos Kaldiniai Šalikai--------$1.39
Vienodų spalvų .ir visokių marginių į

Vyriški Šilti Žieminiai Apatiniai------ $1.25
Trumpom rankovėm ir blauzdom ir ilgom

Vilnonės Megstinės Hockey Kepurės _ _ _ 48c 
Vyriški Sanforizuoti Darbo Marškiniai $1 
Vyrams Užsimaunami Sweteriai------ $1™
Geri Magadere Kaklaraiščiai -----------  - 29c
Vyrų Postman ir Fireman Kojinės 3 prs. 50c<

__ $2.95

Turės 5,000,000 Armiją
■ - - - - - - 'i

Sidney Hillman, produk
cijos tvarkymo komisijos 
narys, sako kad ruošiama 
planai sudalyti Suv. Vals
tijų armiją iš penkių mili
jonų vyrų greitu laiku.

Dabartiniu laiku, sako 
Hillman, šalies ginklavimo 
industrijose dirba apie 5 
milijonai darbininkų. Iki 
galo J942 metų turės būti 
pastatyta į tuos darbus dar 
10 ar 15 milijonų darbinin
kų daugiau.

Sudalyti tiek darbininkų, 
nebus lengva. Reikalinga 
bus paruošti moteris į tuos 
darbus greta vyrų.

DIDŽIŲJŲ EŽERŲ ir 
pajūrių miestai, kaip ra
portavo LaGuardia, civili
nės apsaugos direktorius, 
gali būti staigiu trumpų 
priešų oro atakų punktai.

... Rochester, Ind. — Ūki
ninkas Fisher, 52 m. ami, 
nušovė savo sunu, 19 metu, 
ir pats nusišovė, po susivai-; 
dijimo su šunimi, kuris bu- L 
vo pasiiyžęs apleisti ūke iri ‘ 
eiti į dirbtuvę -L

Cleveland, Ohio. — "War
ner & Swasey Co., kur iš-i 
dirba mašinoms įrankius ir 
padargus, 3,400 darbininku 
padidinta mokestys, kurios 
išmokėta nuo Rugsėjo 1 d. 
Darbininkai gauna * netoli 
$800,000 daugiau į metus.

Cleveland, 0. — Lock
heed orlaivių išdirbystė iš 
Pacifiko paki’aščio jieško 
čia 1,500 darbininkų, kurie 
galėtų pereiti dirbti tai iš- 
dirbystei, kuomet čia del 
automobilių gamybos sulai
kymo daugelis laikinai liko 
be darbo.

Clevelande sprendžiama 
klausimas kaip sutvarkvti 
kad gautų dirbti darbinin
kai paleisti iš šiaip darbų, 
kuomet šalies ginklavimo] 
išdirbystėse dirbanti darbi
ninkai net perilgas valan
das dirba ir jiems mokama 
už viršlaikio darbą.

Youngstown, 0. — Šios 
srities dirbtuvėse sumažėjo 
plieno gaminimas, sumažė
jimas nupuolė iki žemiau
sio laipsnio koks buvo bė
gyje pusantrų metų. Lie
jyklos negauna senų gele
ži].

San Francisco Cal. — Iš
klausę valdžios prašymo, 
laivų statybos darbininkai 
ir dirbtuvės sutiko varyti 
darbus visi; smarkumu, po 
24 valandas kasdien ir po 
1 dienas savaitėje.

Veda derybas del mokėji
mo darbininkams už virš
laikį. , z

50 žuvo kasykloje. Bui’S- 
lem, ^Anglija. — Anglieka- 
syklos sprogime užgriuvo 
apie 50 darbininkų, kurie 
visi bus žuvę. Tai yra di
džiausia kasyklos nelaimė 
Britanijoje nuo 1938 metų.


