
um
JPERIOR avė, . clever

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

R Y i

mths a 
,rs have 
nmunity 
will af- 
Briefly

Norwood 
ants of 
ring all 
is com- 
iber 16 

1941. 
1 prob
it was 
as pos- 
as such 
n was
ganiza- 

which 
f com- 
action, 

federa-
e comr 
at the
it was 
an or- 
nature 

organo- 
of the 
a tem- 

>n was 
e study 
on and 
le com- 
ecember 
that a

_  or a' ■ 
most 
mind

e 
n
invited 

ings of 
council, 
ąnd all 
erested, 
e place 
•0 p.m., 
į-įorj 
problem 
is'that 

Followed 
lanning,

ding its 
up its 

s many 
hat - no

They I 
concert. I 
■acy in

t points

pient, I 
weel as 
ious ex- 
rces.

il Co.
et

Published every'Friday in Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohiq

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered as Second-Class matter Deeern- 
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

No. 3

Turės 5,000,000 Armiją

The 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. 16. 1942

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuviy Spaudos Bendrovė
Metinė Prenumerata

Suvienytose Valstijose ----------
Kanadoje ir Meksikoje ----------

$2.00
2.50

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(27-ti metai 27th Year)

Soldiers, members of th 1 
formed Hawaii territorial fwg 
pictured on duty at their J 
Honolulu radio station KGm 
bomb, probably intended hi 
radio station, fell nearby d™ 
sneak Japanese raid Deceml<|

Let’s all get behind ths* 
ment, by attending the initial* 
ing, Feb. 1st. Your temporari 
able - chairman of this organ® 
is Mr. George Venslovas adr 
secretary is Frank T. Suhad:®

Skani Lietuviška Dm®

NEW DEAI 
BAKER
Pr. Kuncaitis, Sąv

Telefonas: WAsh. ■822?
' Skani LietuvfšlA fuglife Dw 

visokį Pyragaičiai, Vestai

reikalavimo, Telefonubkit

Visada prašykit NEW DE 
' ' - - Duonos. ■ ;

DRY CLEANIN
Senas Drapanas padaro 
kaip naujas, išvalom 
sutaiso/n.

6702 Superior Avi
-11 ’1 ■ ■

Telefonas: ENdicott 081

u C. JAKUBS 
—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
EMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 
mui leidžiama naudotis nemokamai 

AN FUNERAL HOME 
mue ENd. 1763

AMER & RUCH CO.
Ave Atdara Vakarai 

is Aprangalq 
MIO IŠPARDAVIMAS 
th Marškiniai______
spalvų ir balti 

ie Sweteriai------------ -
ešakyje su zipperiu

Žiemines Pirštinės — $1* 
be, rudos ir juodos spalvų 

.aklintai Šalikai--------
šokių marginių

miniai Apatiniai------- \
ir blauzdom ir ilgom

nes Hockey Kepurės --- < 
uoti Darbo Marškiniai J-1 
unami Sweteriai-------R
Kaklaraiščiai — - - - - - - J® 
r Fireman Kojinės 3 prs. 5|

Nuskandino Prek. Laiva Amerikos Pakraštyje
Užpuolikai Atslinko Arti N. Y RUSAI GIRIASI

PASISEKIMAIS
Sidney Hillman, produk

cijos tvarkymo komisijos 
narys, sako kad ruošiama 
planai sudaryti 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 J9-12 metų turės būti 
pastatyta į tuos darbus dar 
10 ar 15 milijonų darbinin
kų daugiau.

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

DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
pajūrių miestai, kai}) 
portavo LaGuardie 
nes 
gali būti staigių trumpų 
priešų oro atakų punktai.

ir 
ra- 

civili- 
direktorius,

..Rochester, Ind. — Ūki
ninkas Fisher, 32 m. amž., 
nušovė savo sūnų, 19 metų, 
ir pats nusišovė, po susivai
dijimo su sunum, kuris bu
vo pasiryžęs apleisti ūkę ir 
eiti i dirbtuvę dirbti. ■ --

Cleveland, Ohio. — War
ner & Swasey Co., kur iš
dirba mašinoms Įrankius ir 
padargus, 3,400 darbininkų 
padidinta mokestys, kurios 
išmokėta nuo Rugsėjo 1 d. 
Darbininkai gauna netoli 
$800,000 daugiau Į metus.

Cleveland, O. — Lock
heed orlaivių išdirbystė iš 
Pacifiko pakraščio j ieško 
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 sutvarkyti 
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. O. — Šios 
srities dirbtuvėse sumažėjo 
plieno gaminimas, sumažė
jimas nupuolė iki žemiau
sio laipsnio koks buvo bė
gyje pusantrų metų. Lie
jyklos negauna senų gele
žų.

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

Veda derybas del mokėji
mo darbininkams už virš
laikį.

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

Washington, Sausio 11.— 
Nežinomas priešų subma- 
rinas torpedavo ir paskan
dino Panamos aliejinį lai
vo, Norness, 9,577 tonų di
dumo, visai netoli Suv. Val
stijų pakraščio, 60 mailių 
i pietus nuo Montauk Point.

šis nuotikis parodo kaip 
nrli prie New Yorko uosto 
.-■lan’doįa priešų submarinai.

S. V. karo laivai iš keleto 
stočių nuvyko Į pagalbą ir 
įtrinko iš gelbėjimosi val

čių apie 46 to laivo vyrų.

AMERIKONAI GINA
SI ATKAKLIAI

AMERIKOS RESPUB
LIKOS TARIASI

S a., si o 14. — Amerikos res- 
nubliku užsieniu ministeriu 
konferencijoje nustatoma 
bendras frontas prieš Vo
kiečius ir jų sąjungininkus 
ir 20 respublikų pasiryžu- 
sios nutraukti visus ryšius 
su ašies valstybėmis.

ją tikima prikalbinti.

VOKIETIJOJE, kaip iš 
Stockholm© praneša, pradė
ta šaukti 'kariuomenėn dar 
daugiau jaunų vyrų.

Ten einąs ir koks tai ne
ramumas: apie 25 naziu Ge
nerolų rezignavę kai Hit
leris paliuosavo vyriausi 
karo \7adą Gen. Von Brau- 
chitsch.

Iš SERBIJOS praneša 
kad nazių sudarytoje Kroa
tų valstybėje Vokiečiai iš- 
žuvė virš 180,060 žmonių 
nuo to kai 'Jugoslavija bu
vo išardyta.

Raudonoji armija tęsia 
savo kad ir mažus žygiavi
mus pirmyn, stumdami na
zių eiles nekuriose fronto 
dalyse. Pastdru laiku jie 
gula Vokiečius Možaisko 
fronte, 57 mylios Į vakarus 
nuo Maskvos.

Prieš porą dienų raudo
nieji sako atsiėmę Orei, 200 
mylių i pietus nuo Mask
vos ir jau kalba apie puo
limą Vokiečių Smolenske, 
Į vakarus nuo Maskvos.

Pietuose, sako slenka ar
tyn Kharkovo, kuri naziai 

j užėmę laiko jau kelios sa- 
I vaitės.

lose, vadovaujami Generolo 
Douglas MacArthur, daug 
mažesnėmis jiegomis laiko
si prieš Japonus pasekmin
gai. Amerikonų artilerija 
pasirodo yra žymiai reikš
mingesnė prieš Japonų.

Pastaromis dienomis iš
daužė Japonų tankų eiles 
ir šarvuotus burius; išblaš
kė priešų pėstininkus ir 
nutildė 11 artilerijos bata-j 
rėjų.

S. V. submarinas nuskan-, „ . „ . .. .
Japonu kareiviu gabe-l T, ^ries._^ las. dienas sako į 
’ 1 • . Rusų lėktuvai užpuolę iri

i bombardavę Vokiečių lai
komas geležinkelių linijas, 
linkui Lietuvos ir Latvijos.

KINAI varo savo pasek
mingą karą prieš Japonus. 
Čangsua užpuolime trečią 
kartą Japonai pralaimi, jų 
viso žuvo pe‘r 100,060. Pas
taromis ciienomįs išžudyta

dino č
nimo laivą ir tris prekinius 
laivus Japonijos vandenuo-
se.

JAPONAI ĮVEDA 
TERORĄ

Japonų užimtose Filipinų 
alų dalyse Įvesta žiauri te-

janTs-Ų&sĖ&Ihta-ka'd mis-bavh 
ūžiami mirtimi ir piliečių 
suėmimais baudimui už ki
tų padarytus nusikaltimus, 
jei nebus sugauta tikri kal
tininkai kurie žudys ar pa
sikėsins prieš Japonų karei
vius ir jų viršininkus bei 
šiai]) paskirtus valdininkus.

Japonai verždamiesi už
kariauti Singaporą ir Ro
landų Rytų Indijas, Malajų 
pusiausalyje užėmė svarbų 
gurno centrą, sostinę Kua
la Lumpur.

Britai ir toliau sumuša
mi ir Japonai artinasi prie 
Singapore.

Traukdamiesi, Britai da
ro tą patį ką darė Rusai 
bėgdami nuo Vokiečių: de
gina viską, palikdami Ja
ponams tik pelenus

APIE SUOMIŲ norą su 
sovietais taikytis eina dau
giau gandų. Sako, Suomi
ja norėtų pasitraukti iš ka
ro, tačiau Vokiečiai tam da
ro visokias kliūtis. Esą, 
Vokiečiai tą šalį savaip va
dovauja.

BRITAI praneša^ nuskan
dinę virš 5 milijonų tonų 
Vokiečių ir Italų laivų nuo 
karo pradžios. Nuo perei
to Spalių mėnesio sako nu
skandinta virš 100 ašies 
laivų.

’ AUTOMOBILIŲ pardavi
mo uždraudimas pratęsta 
iki Vasario 2 d.

Visoje šalyje esama apie 
700,000 naujų 1942 mode
lio automobilių. Nustato
ma taisyklės kas galės tu
rėti pirmenybę automobili 
pirkti.

ŠĮ mėnesi naujų automo
biliu bus padaryta apie 
140,000.

Prez. Roosevelt, paskyrė 
vieną asmenį, Donald Nel
son, tvarkyti karo meto in
dustrijų produkciją.

Taipgi sudaryta naciona
linė Karo Darbo taryba su 
William H. Davis, pirmi
ninku. Taryboje atstovau
jama valdžia, industrija ir 
darbininkai.

Wendell Willkie, buvęs 
kandidatas i prezidentus,

Gen. Sir Archibald Wavell, who 
assumes supreme command of the 
Allies in the Southwest Pacific area, 
one of the greatest battle fronts of 
history. American, British, Austrą- . . , . - . .. .
lian, Dutch, Chinese, Indian and Ma- paskirtas Vyi’iaUSlU taiklll- 
layan units -Ynake up his command.

Gen. Sir Archibald Wavell, kuris 
užėmė vyriausių vadovybę Aliau! ų 
jiegų Pietvakarinio Pacifiko srityje, 
vienoje iš didžiausių karo frontų is
terijoje. Amerikos. Britų. Austra- 
' jos, Uolandijos, Kinijos, Indijos ir 
Malayų kariuomenės apimamos jo 
komandon.

tojų darbininkų su darbda
viais nesutarimuose šalies 
ginklavimo darbuose.

28 žuvo. Brazilijoje, 
ke smarkios audros ir 
tvinio žuvo 28 asmenys.

lai- 
po-

Huge 12-inch mortar guns manned by United Statės coast artillery 
gunners at Fort Corregidor, in Manila bay, Philippine Islands, whieh 
was bombed by Japs. In one attack, in which 21 enemy planes partici
pated, four bombers were shot down by anti-aircraft fire from the heavily 
guarded fortress.

Didelė 12 colių mortar kanuolė valdoma S. V. pakraščio artilerijos vy
tų Fort Corregidor, Manilor. užlajoje, Filipinų Salose, kur užatakavo Ja
ponai. Viename atake. kuriame dalyvavo 21 priešė lėktuvas, keturi bom- 
beriai buvo nušauti priešlėkiuvinėiųis kanuolėmis toje stiprioje tvirtovėje.

UŽKRĖTĖ ŠILTINĖ
VOKIEČIAI UŽIMĄ

NAMUS KAUNE

IS LIETUVOS

Jie pasiry-

Bern, Šveicarija. — Vo
kiečiai deda visas pastan
gas kovoti su šiltine, kuri 
epidemiškai plinta visame 
rytų fronte. Šiltinė prapli- 
to labiausia Lenkijoje, pa
siekė Lietuvą ir kitas Pa
baltijo šalis.

Sako, šiltinės didžiausios 
platintojos yra utėlės, ku
riomis matyt Rusai užkrė
tė Vokiečius, jie parnešė 
su sužeistais kareiviais i 
Lietuvą ir kitur.

ITALŲ ir Vokiečių lėk
tuvų 1941 metais sunaikin-JAPONAI per radio no- tuvų 1941 metais sunaikin- 

ri paskleisti Indijoje paša- ta 14,000, praneša iš Lon- 
ką buk Hitleris esąs Mu- dono. 
sulmanų kilmės, kad Indai 
sutiktų kilti. prieš Anglus 
ir užsileisti ąšies jiegoms. į

ŠVEDŲ laikraščio praneši
mu, Vokiečių komisaras Kau
ne gyventojams pranešė kad 
dabartinių trukumų metu rei
kalinga plačiu mastu rekvizuo
ti Kaune butus.- Tokią prie
monę, tarp kita ko, tenka pa
vartoti del tos priežasties kad 
Vokiečių kariuomenės dalims, 
ikšiol kariavusioms Rusijos vi
duje, bus užleista patalpos žie
mai Lietuvos sostinėje. Gy
ventojai raginami paaukoti pri
vatinius patogumus, kol atsta
tymo darbai pasistūmės tiek 
pirmyn jog jų naudojimui bus 
galima pavesti daugiau butų. 
Šeimoms kurioms teks apleisti 
butus, bus nurodyta laikinos 
patalpos. Taigi ir Vokiečiai iš
veja Lietuvius iš savo namų, 
kaip darė bolševikai.

VOKIEČIAI ima kariuome
nėn ii’ Lietuvius, kuriuos siun
čia kaip partizanų burius į ry
tų frontą prieš Rusus. Tas pa
tiriama iš šito pranešimo: Per 
Kaunp radio buvo perskaityta 
ištrauka iš laikraščio Naujoji 
Lietuva. Straipsnyje pataria
ma nelieti ašarų, brolius parti
zanus palydint Į karą. Geriau 
busią pasekti visiems partiza
nų pavyzdi. Lietuviai nepa
kenčia kad jų žemė mindžioja
ma svetimųjų; taip pat nepa
kančią ir svetimų jungo. Gyve
nimas Lietuvoje jau grąžintas 
nimas Lietuvpje jau gryžtąs 
į normales vėžes, bet Lietuviai 
kovoti nenustojo.
žę nešti laisvę ir kitoms tau
toms, “kovojant petys į-petį su 
Vokiečių kariuomene”.

Turbūt šlykščiau pasityčioti 
iš Lietuvių Vokiečiai nesugebė
tų-. Prievarta siunčia Lietu
vius Į Hitlerio karą ir dar skel
bia kad jie kariaus už kokią tai 
laisvę. Lietuviai kuogreičiau- 
sia norėtų atsikratyti Vokiečių 
okupacijos ir laisvai gyventi.

VOKIEČIAI komisaras išlei- 
'-'i— 1 'f 1 *>■» IIdo patvarkymą naujoms sąjui>a^ 
goms ir ' organizacijoms suda V^ 
ryti. Pagal aną patvarkym^Ų
apie naujos organizacijos 'gs
darymą reikia pranešti komfV^*r'.jl 
rui per savaitę po įsteigimo, 
tačiau prieš gavimą leidimo or
ganizacija negali pradėti veik
ti. Taip pat be leidimo nelei
džiama joks viešas susirinki
mas. šis nustatymas netaiko
mas laidotuvėms ir religiniams 
suėjimams kapinėse ir bažny
čiose.

LIETUVOJE uždaryta visos 
politinės partijos, pasiremiant , 
nazių komisaro patvarkymu, 
kaipo veikusios be leidimo. Už
draudimas lietė ir Lietuviu na
cionalistų partiją, bet jai tuo
jau pat buvo leista toliau veik
ti.

JAPONAI šiame kare Į 
mėnesi laiko prarado 28 sa
vo kariškus laivus ir trans
portus, IT. S. neteko tik 6, 
nuo to kai prasidėjo karas 
tarp šių dviejų šalių.

AIRIJA nori laikytis ne- 
utrališka šiame kare ir ne
sutinka užleisti aliantams 
Įsteigti karo bazes pasi
ruošimui gintis nuo Vokie
čių, jeigu tie pultų Britų 
salas.

JAPONAI persergsti so
vietų Rusiją laikytis taikos 
sutarties kurią pernai pa
sirašė ir neklausyti jokių 
“viliojimų iš Amerikos ir 
Anglijos”.

Drumright, Okla. — Tū
las Indi jonas atėjo pas gy
dytoją sakydamas kad jam 
no pažaste skauda. Gydy
tojas prapjovė ir išėmė ga
lą peilio geležtės iš po odos. 
Indi jonas atsiminė kad 27 
metai atgal jis turėjo muš- 
tynę su kitu vaikinu, kuris 
jam peiliu smogė.

VOKIEČIŲ a d m inistracijos 
sudaryta Šiaulių apygarda pa
dalinta į dvi dalis: Šiaulių ir 
Panevėžio. Dabar patiriama 
kad Panevėžio apygardos Vo
kiečių komisaru paskirtas koks 
tai Neum, kuris jau pradėjo ei
ti savo pareigas. Pareigų pa
rėmimo progą Lietuvių nacio
nalistų partijos Panevėžio va
das Pranas Petraliunas pasakęs 
kalbą.

PANEVĖŽYJE šiuo metu 
priskaitoma 24,000 gyventojų. 
Panevėžio berniukų gimnazijos 
direktorium paskirtas Prof. 
Elisonas.

ALYTAUS miesto burmistru . 
paskirtas Pranas Matulionis.

radio Įvesta 
savaitę radio 

Ji pa

PER KAUNO 
tris kartus per 
valandėlė ūkininkams/ 
vadinta “Patarimai namams ir 
kiemui”.

277 prigėrė. Prancūzijos 
pakraštyj laike audros nu
skendo pasažierinis laivas, 
su juo žuvo 277 pasažieriai 
ir darbininkai.

KAUNE, kaip praneša, varo
ma Įtempta kova su spekulian
tais. Už kainų

Kaune nubausta

kėlimą, nuo 
Gruodžio 1 d. 
79 asmenys.

Am. Raudonasis Kryžius
T n01‘i gauti 700,000 asmenų 

- Vt'.L visoje šalyje kurie duos sa- 
Charles A. Lindbergh, shown as1VO kraujo gelbėjimui Ame

lie left his train at the Union sta-|..p<0S kareiviu gyvasčių, 
tion in Washington, after having . . v j *■’
written Secretary of War Henry KUl 16 DUS SUŽeiStl Kare. 
Stimson requesting that he be as
signed a task in the air corps. Lindy 
would not disclose his mission. ,

Charier A. Lindbergh, parodoma 
išlipęs iš traukinio stotyje Washing
tone, po parašymo Karo Sekretoriui 
Henry Stimson prašant paskirti jį 
i karo orlaivyno pareigas. Lindy 

1 nepasakė savo misijos tikslo.

Wilmington, Del. — Ka
lėjimo kieme tapo pakar
tas 33 m. amžiaus vyras už 
išgėdinimą 6 metų mergai
tės. Jis už tą žvėrišką dar
bą nubaustas mirtimi.

kad atgaivinoGAUTA žinių
savo veikimą Lietuvių rašyto
jų draugija. Jos pirmininku 
išrinktas rašytojas Prof. V. 
Mykolaitis-Putinas.

LIETUVOS kultūros pamin
klų apsaugos įstaigos meno 
skyrius pasiryžęs surinkti po 
kraštą išmėtytus meno bei kul
tūros paminklus ir juos sudėti 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu- 
zejuje Kaune.

I ■ . x*
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GerkMIRIMAIPENNSYLVANIJOJE Deteoilf MIch., Naajienos
I DAYTON, OHIO IPHILADELPHIAPITTSBURGH

Šalo ir Pittsburghas
šis metinis Sąryšio susirinki- žiu vilčių- ir norų pasimatyti su

Pagreitins Mokslą

TMD.

šiaip tautiečių rengia- 
į Clevelandą.

BIZNIERIŲ, PROFESIONALŲ 
IR “AMATININKŲ SUSI

RINKIMAS

Važiuojam į Cleve
landą !

Gamta nors rodė mums ne
palankumo, snigo ir pustė ir 

.šalo, tačiau oras dikčiai pasi
keitė j geresnį. Mes pilni gra-
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Pereitą savaitę gerokai paša
lo- ir Pittsburghas, kuomet šal
čio banga užklupo staiga ir 
temperatūra siekė 9 laipsnius 
žemiau 0. Nekuriuose kaimy
niškuose miesteliuose šaltis bu
vo toks didelis kad temperatū
ra buvo nupuolus iki 20 laips
nių žemiau 0.

Šios savaitės pradžioje oras 
atšilo ir yra pakenčiamas.

Pittsburgho kolegijos tariasi 
sutvarkyti mokslą taip kad ga
lima butų lankyti mokyklas iš
tisą metą, tokiu budu studen
tai galės baigti greičiau1 moks
lą pirm negu reikės stoti ka
riuomenėn. Tas planas apims 
tris terminus metuose po 16 
savaičių, taip kad atmuš 15 mė
nesių nuo reguliarių 
metų kursų.

PENKI ŽUVO

keturių

Greensburg, Pa., Sausio 12 
d. nuo Įgaso dujų mirė penki 
vienos šeimos nariai. Mat, lai
ke šalčių tėvas parnešė naują 
gasinį pečiuką kambariams šil
dyti, bet jį neįjungė kaip rei
kia, ir visa šeima, tėvas, mo
tina (ir trys vaikąi, užtroško. 
Tik^o trijų dienų juos atlan
kyti atėjęs tėvo brolis rado ne
gyvus.

mas buvo nepaprastai gyvas ir mylimais Clevelando draugais, 
įdomus. Turėjome progos ge- rengiamės važiuoti Į Clevetau
riau pažinti vieni kitus. id3 nežiūrint visų gamtos klas-

Buvo išduota valdybos meti
niai raportai ir priimti su už- 
gyrimu. Valdybon 1942 me
tams. atsisakius nekuriems se
niems veikėjams, išrinkta šie: 
Staniškis, pirmininkas; Poška, 
vice pirmininkas; sekretorium 
išrinkta ta pati, p. Grigaliūnie
nė ; finansų sekretorium Stre- 
leckąs; iždininkas liko tas pats, 
Dalbukas. Taip pat išrinkta 
direktoriai: Vaivada, Tvarana- 
vičius, Bendoravičius, žemaitis, 
Romanas ir Satinskas, chemi
kas ii- aukštoje vietoje politi
koje stovintis. Naują valdybą 
ir direktorius prisaikdino buvęs 
valdybos narys J. Grinius.

Sausio 21 d. įvyksta šios or
ganizacijos balius, kurio pelno 
dalį nutarta skirti Raudonajam 
Kryžiui. Nutarta varyti vajų 
pirkimui šalies Gynimo bondsų 
ir padaryta kiti tarimai. Pri
sirašė aštuoni nauji nariai.

Po susirinkimo visi turėjo 
draugišką vakarienę, kurios 
metu pasakyta eilė kalbų.

Vardan sąryšio kviečiu visus 
talkon, vienybėn, lai šių metų 
sąryšio veikla duoda gražius 
vaisius kaip ir kitais metais 
kad būdavo. St. Grinienė.

■tu.*• 4
h Nežiūrint kaip šals, kaip 
snigs ir pustys, bet Detroitie- 
čių krutinės jautrios ir gyvos, 
pakol ji gyva neužpustys. Mes 
važiuojame.

Dailės Choras nutarė visas 
važiuoti, kurių bus virš trisde- 
šims, il
si vykti

MIRĖ STAIGA. Sausio 9 d. 
mirė Klemensas Vareika, 68 
metų amžiaus, čia liko žmona, 
Agota, šešios dukterys, sesuo 
K. Stasevičienė, ir brolis Mikas, 
kuris gyvena St. Louis mieste. 
Velionis K. Vareika iš Lietu
vos paėjo Panevėžio apielinkės. 
Daytone išgyveno daug metų, 
ir buvo eks-biznierius.

Daug. Užmušta ant 
Kelių 1941 Metais

Ant vieškelių Pennsylvanijo-

Religinis Dailės Vaka
ras

Gruodžio 28 d., Tarptautinia
me Institute, 645 N. 15 st., Phi- 
ladelphijoje, buvo suruoštas 
religiškas dailės vakaras, at-

,--------~< i/trr—

68 KP. SUSIRINKI
MAS

Sekmadienį, Sausio 11, Mil- 
tono salėje, atsibuvo Tėvynės 
Mylėtojų 68 kuopos susirinki
mas. Išrinkta nauja kuopos 
valdyba iš šių asmenų: pirmi
ninku F. Motuzas; vice pirm. 
J. Tamošiūnas; užrašų rašt. J. 
Overaitis; finansų rašt. ir ižd. 
A. Kizis; organizatorium česo- 
nis. šiame susirinkime išda
linta naujų knygų apie 25, K. 
S. Kurpiaus istorinis romanas 
“Alpis”. Nariai labai patenkin
ti kad ir tokiais sunkiais lai
kais mes įstengiame nariams 
suteikti naujų knygų.

Nutarta turėti greitoje atei
tyje draugišką vakarėlį, kur 
nariai ir jų draugai turėtų pro
gos susirinkti ir praleisti va
karą ęavo artimųjų literatūros 
mylėtojų draugėje. Toks vaka
rėlis 
gyje.

IŠKLEBONAVO 6 METUS. 
Sausio 1 d. suėjo šeši metai kai 
Kun. L. Prospalius klebonauja 
Šv. Kryžiaus Lietuvių parapijo
je. Jis atvykęs į šią parapiją 
rado didelę skolą. Dabar sko
la yra atmokėta. Žinoma, ne 
vienam klebonui už tai garbė 
priklauso, taipgi sykiu ir parū
pi jonams už duosnumą, už to
kios didelės sumos pinigų su
mokėjimą.

Kun. Praspalius yra rimtas 
žmogus, nemėgsta ir neužsiima 
politikavimu, kaip kitur Lietu
viški kunigai daro. Jisai myli 
darbą, tai turi Įgijęs ūkį, atlie
kamą laiką pats dirba, 
pavyzdingai vedama.

Admiral Chan-Chak, who led 100 
British and Chinese in dash from 
Hong Kong, in five naval speed 
boats, engaging Japs in series of 
battles for four days, finally reach
ing safety.

Admirolas Chan-Chak, kuris va
dovavo 100 Britu ir Kinu paspruki
mą iš Kong Kong, penkiais greitai
siais laivais, per_r>er keturias die
nas atlikęs eilę susirėmimų su Japo
nais, pagaliau saugiai pasišalino.

jo ūkė

BOND.
Lietu-

SLA.

įvyks yieno mėnesio

352 KP. METINIS 
SIRINKIMAS

be

SU-

(Iš musų laikraščių)

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

MIRĖ 7900 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

Su . šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais mirusių skaičius pasie
kė jau 7900. Atminkite, miru
sių sužymėjimas čia pradėta 
talpinti Vasario mėn. 1937 m.

Šymet Vasario mėn. sueina 
penki metai nuo šio 'skyriaus 
įvedimo, ir mirusių surašąs pa
sieks 8,000 Lietuvių iki Vasa
rio mėnesio.

Tiesa, visų mirusių Lietuvių 
vąj\lų surinkti nėra galimybės, 
taigi per šiuos penkis metus 
galima apytikriai spėti mirusių 
išeivių Lietuvių skaičius virši
jo jau 10,000.

Mirimų tokių budu vidutiniai 
per metą esti apie 2,000.

Taigi, 1942 metais mirš apie 
2,000 Lietuvių daugiau, 
jie tokie? Dirvoje tilps 
mos jų pažymėjimai.

Kas 
didu-

PIRKO DEFENSE 
Pirmutinė ir seniausia 
vi.ška šv. Petro pašalpinė dr- 
ja iš savo iždo nupirko U. S. 
Defense Bond už $1000. Tai
gi ši draugija yra atlikus pra
kilnią ir patriotišką pareigą 
šios šalies apsigynimo rėmime

COALDALE, Pa. — Šio mie
stelio Lietuvis, Jurgis Stim- 

berauskas, 20 metų, užmuštas 
laike Japonų užpuolimo ant 
Wake Salos, Pacifike.

c

LIETUVIS POLICININKAS. 
Prieš Kalėdas pradėjo eiti
policininko pareigas S. Kavy 
(Kavaliauskas). Reikia pažy
mėti kad tai pirmas Lietuvis 
pcliciųinkas gavęs tarnybą 
me mieste. Tat linkėtina 
gero pasisekimo.

• CHICAGO, III. — Chicagos 
Amerikoniškas dienraštis —

Chicago Sun — siūlo
Dovaną sportininkui 
Platakiui, kuris laimėjo 
ball čampionatą.

39
U,

šia- 
jam

SESERYS APVERKIA 
VO BROLIUS. ,Kaip jau buvo

SA-

garbės
Juozui 
hand-

Jurgio© CHICAGO, Ill. — šv.
Lietuvių parapija, kuri buvo 

pirmutinė Lietuviška parapija 
Chicagoje, Sausio 11 d. minėjo 
savo 50 metų gyvavimo sukak
tį. Jubilejus tęsis iki rudens, 
tada bus baigiama didele iškil
me . šiai parapijai klebonauja

! asmenų, kas sudaro di- 
j Jfeysią skaitlinę kokia buvo 

L per kelis metus nuo 1937 me- 
|tų, nežiūrint griežto varžymo 
■ motoristų važinėjimo.

Ui Trafiko mirtys pasidalina ši
taip:’ 1010 užmušth miestų ir 
miestelių ribose, p 1290 užmuš
ta atviruose keliuose.

1940 metais \okių mirčių bu- 
1 vo 2119, gi 19B7 metais buvo 
5 2564. j

Pereitą metą valstijos vieš
kelių policija areštavo apie 20,- 
000 automobilistų už važiavi
mą virš 50 mylių į valandą 
greitumu. Šymet dar labiau 
bus persekiojami pergreitai va
žiuojantieji.

I
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Kai 
gali 
Cali

apvaikščioja Kūčias ir Kalėdas.
Musų gražios Lietuvaitės — 

Ona čeledieninė, Kostancija A- 
domaitis, Kotrina Rollando, 
Magdalena Grigalienė, Rozali
ja Varževičiutė ir Teklė Bal
čiūnaitė — pavaizdavo Betle- 
jaus Šventą Šeimą, ir labai gra
žiai Lietuviškai pagiedojo ke
lias Kalėdines giesmes, pianu 
joms akompanavo pianistė-mo- 
kytoja Pranė Ausevičiutė.

Publikos tame parengime bu
vo atsilankę daug. Ten Buvęs.

25 Milijonai Dolarių 
Naujoms Dirbtuvėms
The Westinghouse Electric 

and Mfg. Co. paskyrus 25 mi
lijonus dolarių statymui naujų 
dirbtuvių 1942 metų bėgyje, 
pagreitinimui šalies ginklavi
mo darbų.

Apie 8 milijonai dolarių iš 
1įos sumos bus praleista nau
joms tos kompanijos dirbtu
vėms Pittsburgho srityje. Nu
pirkta virš pusės milijono do
larių vertės žemės naujiems 
pastatams.

S. V. KARO Departmentas 
užsakė 2166 įvairių rūšių pre
kinių vagonų American Car & 
Foundry Co.

Tie vagonai kiek manoma 
bus gabenami naudojimui Egip
te ir Irane.

Pirm to valdžia yra užsa
kius 1500 vagonų ir 300 gele
žinkelių tankų.

• APSKAIČIUOTA kad au
tomobilis važiuojąs 60 mylių į 
valandą greitumu gali padary
ti nuostolių 9 kartus daugiau 
žmonėms, sau ir apielinkei, ne
gu važiuojant 20 mylių greitu
mu.

ANGLIES IŠKASTA 
509,000,000 TONŲ
Suv. Valstijose 1941 metais 

minkštos anglies7 iškasta ap^e 
500 < miįijopų tonų.

1940 metais anglies iškasta 
buvo 449,484,000 tonų.
1- - - - - «- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skaitykit ir Garsinkites
LIETUVIŲ 

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusk 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos

33/N. 6th Street ' 
Philadelphia, Pa. (36)

352 kp. metinis susirinkimas, 
kuriame valdyba užėmė savo 
vietas ir pradėjo eiti pareigas. 
Gražu buvo žiūrėti kad prie fi
nansų stalo daro rinkliavas vi
si jaunuoliai, mums seniems 
lyg lengviau darosi kad jauno
ji karta pradeda mus pavaduo
ti. Ši kuopa turi narių į 450, 
metinė finansinė apyvarta vir
šija $7,000. Šioje kuopoje kas 
mitingas yra renkamos aukos 
Lietuvos pabėgėliams ir nuo 
karo nukentėjusiems, taip nu
tarta daryti ir šiuos metus.

Pabaigoje susirinkimo įneš
ta ir nutarta paaukoti $25.00 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

žy- 
va-

’Ynsy ca^Kas^rhnf 
kalėjime bolševikiški budeliai 
yra nužudę keletą Lietuvių. 
Nužudytų tarpe radosi ir Bro
nius Gaidžiunas, tai yra brolis 
Izabelės Latovienės.

Kitas kuris nukentėjo yra tai 
Kazys Ambrozaitis, buvęs 
mus krikščionių demokratų
das, jis yra išvežtas į Sibirą. 
Jis yra brolis Petronėlės Valiu- 
šienžs. Štai delko Lietuvis ir 
Lietuvė negali ir negalės už
miršti Stalino atsiųstų razbai- 
ninkų į Lietuvos žemelę ir jų 
pravestą barbarišką kruviną 
programą prieš musų brolius ir 
seseris.

D. Rep.
Dirvos Reporteris.

PAKLIUVO BOLŠEVIKŲ 
DAKTARAS?

Detroitą paplito gandai kad 
pereitą savaitę valdžia arešta
vo vietos bolševikų vadą, dak
tarę. Vieni sako kad jis areš
tuotas už darymą nelegališkos 
operacijos kokiai tai moterei, 
kiti kalba kad jis suimtas kai
po komunistas, 
kėliai tą faktą 
patirsime kaip

HAMMOND, IND.

Musų bolševi- 
slepia. Vėliau 
ištikro buvo.

Vietinis.

J.

P.

K.
J.
J.
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This soundphoto, which was taken sdmewhere in the bleak wilds of 
Alaska, shows United States troops landing at an Alaskan post to man 
our most northern frontier. These troops have received special training 
for duty in this bleak outpost, and can be expected to give a geod account 
of themselves against all comers.

šis vaizdas,, fotografuętas kur nors Alaskos tuštumose, parodo Suv. 
Valstijų kareivius išlipančius užimti postų musų pačiame šiauriausiame 
fronte. Šie kareiviai buvo specialiai slavinti tokiai vėtai ir galima iš jų 
tikėtis geros atsparos prieš bent kokius užpuolikus.

SLA. 273 KP. BALSAVIMAI. 
SLA. 273 kuopa turi 25 narius, 
bet labai skirtingų pažiūrų. 
Gruodžio 28 d. specialiame po
sėdyje buvo nominuojami kan
didatai į SLA. centro valdybą. 
Štai kaip balsai pasidalino:

Laukaitis
Bagočius
Kubilius
Čekanauskas 1
Kavaliauskas (
Mažukna
Jurgelionis
J. Miliauskas /
M. J. Vinikas

J. Bačiunas 
želvi s
P. Gugis
Januškevigčius 
Brazauskas
E. Norkus
Mockus
A. Jatul
Mikužiutė
Kuržinskas

Dr. S. Biežis
Dr. J. Baltrušaitienė
Tai matot, tokia maža 

pa ir/ taip Įvairiai balsuoja. To
kiu budu senoji valdyba nega
lima prašalinti, nes nariai bal
suoja už įvairius kandidatus.

Kuops Narys.

14
2
3

14
3
2

14
3
2

14
3
2

14

Prel. "Mykolas Krušas.
© BERISSO, Argentina

L. K. Mindaugo draugija iš
sinuomavo visam vasaros sezo; 
nui gražią ir didelę aikštę juros 
saloje. Tai labai patogi vieta 
piknikams ir sportui, 
nis piknikas minėtoj 
ko Lapkričio 23 d.

I

—Juozas Glemža, 
nės imigracijos Lietuvis, iš 
darbo gryždamas iškrito iš 
tramvajaus ir smarkiai sužalo
jo galvą; pasikankinęs 5 die
nas ligoninėje, Lapkričio 10 d. 
mirė. Paliko žmoną ir du sū
nūs. kurie jau vedę, ir 16 metų 
amžiaus dukterį.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Lietuviai kunigai pra
dėjo lankyti Lietuvius Villa 

Castellino, Vai. Alsina, Villa 
Diamante ir Villa Industrial 
rajonuose. Lankydami saviš
kius, Lietuviai kunigai daro 
Lietuvių sąrašus ir renka au
kas Lietuvių bažnyčios staty
mui.

D.

1
3
3
1

'3
16

3 
kuo-

KAZAKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Gruodžio 14 d., 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Lygumų p., Ramonaičių k.

MĮSLEVIČIUS Aleksadras, pus
amžis, mirė Gruodžio 12 d., 
Chicagoje. — Seirijų par.

STANEVIČIUS Vincas, pusam
žis, mirė Gruod. 17, Chicago
je. — Šiaulių ap., Radviliškią 
p., Karčiamų k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

RUČINSKIENĖ Jieva (Gedųn- 
naitė), pusamžė, mirė Gruod.
16, Chicago j. — Šiaulių ap., 
Užvenčio par., žederių km. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

MILČIUS Stasys, 51 metų, mi-‘ 
rė Gruod. 15, Brooklyn, N.Y.
— Šiaulių ap., šakėnų par.

RUTKAUSKIENĖ Ona (Vaiče- 
konaitė), pusamžė, mirė 16 
Gruod., Chicagoje. — Biržų ' 
ap., Krenčių p., Skėtelių k. 
Amerikoj išgyveno 31 n).

BUTSEVIČIUS Petras, mirė 
Gruodžio 9, Ashley, Pa.

VITKAUSKIENĖ Ona, 60 m., 
mirė Gruod. 10, Edwardsvil
le, Pa.

KILKEVIČIENĖ Kašte, mirė 
Gruodžio 12, Old Forge, Pa.

VINČINSKAS Viktoras, mirė 
Gruodžio 15, Pittston, Pa.'

STANISLOVAITIENĖ Ona, 
mirė Lapkr. 26, Elizabeth, 
N. J.

Pietų Amerikoje Neti
kėtomis Mirtimis Mirė

Keletas Lietuvių
LUKŠĖNAS Aleksandras, 

m., mirė džiova Gruod.
Buenos Aires, Argentinoj. — 
Kilęs iš Švenčionių ap., Ar
gentinoj išgyveno 12 metų. I JANUŠEVIČIENĖ Rožė,

KRASAUSKAS Stasys, pasimi-' 
rė džiovininkų sanatorijoje, j 
Montevideo, Urugvajuje. Bu-1 
vo darbštus muzikas, mokė 
Lietuvių chorus Argentinoj, 
Brazilijoj ir Urugvajuj. Pas
kiausia darbavosi su komu
nistais. Mirė visų apleistas.

DATKEVIČIĘNĖ Domicėlė, di
deliame varge mirė Gruodžio
8- - Maiaf nvirlpo Llrn tyjrp hj io

GULEVIČIENĖ Vosyliūtė, mi
rė Buenos Aires, Argentino
je. Palaidota Lapk. 1 d.

STASIUKAITIS Stasys, senas 
ir ligotas, mirė Berijo, Ar
gentinoj, Lapkričio m. Pa
laidotas pažystamų aukomis. 

GLEMŽA Juozas, mirė Lapk.
4, Buenos Aires, Argentinoj. 

GIEBAITĖ Julė, nužudyta už
puolikų Spalių mėnesį, Bue
nos Aires, Argentinoj.

ČEKANAUSKAS Antanas, 43 
metų, mirė Lapk. pradžioje, 
Buenos Aires, Argentinoje. 
Argentinoj išgyveno apie 34 
metus.

ŽITKEVIČIENĖ Margareta, 50 
metų, mirė Sausio 5, Cleve
land, Ohio.

VISOCKAS Juozas, 64 m., mi
rė Clevelande Gruodžio 22. 
Amerikon atvažiavo 1913 m.

VALAITIS, Kun. K., virš 70 m. 
amžiaus, mirė Detroit, Mich. 
Palaidotas Gruodžio 
gus metus išgyveno 
ko j e.

VAREIKA Klemensas,
mirė Dayton, Ohio, Sausio 9. 
Paėjo Panevėžio apielinkės. 
Amerikoj išgyveno ilgus me
tus.

riuos pai 
ir kulturs 

Adomo 
pradėjo v 
rtyniuoti 
dų narni 

vienas pi 
mą, kitas 
didesnius.

Pradėji 
kelnių, i 
marškini 
turėti po 
ir kelioli 
purių.

Ir tad 
tiems pi 
čio sten

Dabai

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS 

arba:
Mes Gryžtara i Adomo ir 

Jievos Laikus
Turbūt nuo to kai Ado

mas ii1 JievaRajoje gyven
dami negalėjo boti užganė-

kito ką 
susikro1 
po toks 
bimo g 
išrasta

Lšgalvot 
submar 
kanuolė 
laiviai i 

Didži 
itisu, v uvicju iv ““y riais gi 

j užginta, paeina visos žemiš- Isprogdi 
te marnastys ir karai, narni -

leista, o norėjo to kas buvo

Kaip mes dabar savo aki
mis matom, ausimis girdim 
ir galim užčiuopti ir ilžuos-

Adon 
šiomis 
riautti 
šiai kageriausio išgalvoja yra tam 

kaip kitą žmogų nugalėti
' ii1 atimti iš jo ką anas turi.

Senovėj, kai žmonės ma-
I žai turėjo, tai ir karai bu

vo menkučiai;
I Po išvalymo iš Rojaus, 

kai pasaulis užrišo Adomo 
ir Jievos vaikais if jų vaiku 
vaiku, vaiku, vaiku, vaiki

mų, o

, mirė
I Lapk. 7, Collinsville, Ill.
i STALIORAITIS Antanas, mirė 
j Lapk. 16, Zeigler, Ill.
RAKAUSKIENĖ Marė, mirė 

Gruodžio 19, Chicagoje. — 
Batakių par.

DUBINSKAS Juozas, 72 metų, 
mirė Gruod. 17, Chicagoje.— 
Šakių ap., Višakio Rudos p., 
Pilipų k.

ŪSELIU Juozas, pusamžis, mi- 
^*?T.A*oartSrCKFa?oj'e.

Tauragės ap., Švėkšnos par., 
Kuncaičių k. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

KENTRUS Zigmas, pusamžis, 
mirė Gruod. 19, Chicagoje.— 
Mažeikų ap., Viekšnių par., 
Zibilų k. Amerikoj išgyve
no 36 metus.

ŠVELNUS Antanas, mirė 18 
Gruod., Chicagoje. — Šakių 
ap.,^ Slavikų p., Uškinės km.

MltčIUS Staąys, mirė Gruod.
15, Maspeth, N. Y.

BRAZAUSKAS Viktoras, 54 
m., mirė Gruod. 18. Chica- 
goj. — Liubavo p., Kupovų 
k. Amerikoj išgyveno 34 m.

MOCKEVIČIUS Jurgis, mirė 
Gruodžio men., Cambridge, 
Mass.

PIPIRAS Kazys, 58 m., mirė 
21 Gruod., Chicagoj. — Kre
tingos par.

KETURAKIS Juozas, 65 metų, 
mirė Lapk. 27, Milwaukee, 
Wis. — Marijampolės ap.

STALIORAITIS Antanas, 68 
m., mirė Lapk. 16, Zeigler, 
Ill. — Marijampolės ap.

ZMITRAVIČIUS Jurgis, 59 m. 
mirė Gruod. m., Worcester, 
Mass. — Vilniaus r. Ameri
koj išgyveno 37 metus.

anų la

kuriuo 
nes iši

Tad 
vių, bavaiky, vaikų, vaikų, vaiki

žemėje 
ir žydė 
ir medi

68 m.,

Įrengimas.

Pirmuti- 
saloj įvy-

Kas platina Dirvą _  tas
platina apšvietą.

prieškari 
Lietuvis, 

iškrito

24. II-
Ameri-

pavi-

H

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO.
Cleveland, Ohio730 Guardian Big.

—Argentinos Lietuvių baž
nyčiai jau dedamas stogas iu> 
pradedama vidaus 
Mokyklos rūmas jau baigtas ir 
sįu sekančiu mokslo metu ga
lės joje prasidėti mokslas. * i

—Lietuvaitės Julės Gebaitės 
žudeikas Buenos Aires policija 
jau surado ir suėmė, kurių net 
keturių butą. Piktadariai pri-1 
sipažino ir laukia teismo baus
mės.

Pirkit Defense Bonds

| VISOKIA APDRAUDA
= Mes ess^i pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
ĮĘ sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MULIOLIS

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= ir Apdraudos Agentūra

; = Gnfifi Superior Ave, Cleveland HEnderson 6729
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiih.

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

vaikais, žmonės gyveno ur
vuose, ir kariavo šitaip:

Viena šeima gyvenanti

auive, patyrus kad .
nąsiįiariuį sanšiLi

11, tiptokė yo atimti, ir w . 
' kariavo apie 1 prifš 1.

vienoj ar kitoj pusėj netiko1^11
“kareivių” tada karas bai-

l gėsi (
Fo to žmonės išsigalvojo

auginti galviju bandas -

Da, . . . vėliai
ro to žmones išsigalvojo

ir kariavo uz atėmimą tyj rj, 
galvijų vienas nuo kito. L s

Tada į talką kvietėsi kai- atsira 
mynus ir pažadėjo kaimy- misti; 
Dams atiduoti pusę grobio, minu' 
jeigu priešą nugalės. trukti

Priešo, žinoma, nebuvo, skraic 
buvo tik kaimynas turintis Tad 
galvijų, biriuos šis sumanė j vėl Ai 
užgrobti ir kitus pamokino į žmoni 
kad susitarus, užpuolus, puodų 
galima pasigrobti sau dau- vijų, 
S13“ galvijų, tui,‘ j

Dar toliau, Adomo ir Jie- ir la 
vos vaikai pradėjo apsisto-j šakne 
□ vietose, pasiskyrę sau že- kių r 
fflės plotus, statytis palapi- žmon 
nes ir lindynes, o vėliau ir dis g 
namukus iš rąstų, ir tuose gina, 
namukuose pradųjo susi-i 
krauti sau turto ką patys 
mokėjo pasidaryti' Tada 
vėl atsirado tokių kuriems j 
kitas pasidarė “priešas” iri ir, 
rei ėjo darytis ginklų už- ie 
pulti jj, sugiiauti ar sude-L 
ginti jo namus, jo šeimos Lt ai 
nąnus pavogti sau darbi- riu į. 
““kais ir jo žemę pasiėmus u be 

apdirbti su tų pa- rSu;
Wų žmonių lbJ 
į Įo.atsu’ado ponai ir,deD; į 
eJgai ir baudžiauninkai L. 5g 
Ir ponai tarp savęs ka- jis’tai

motai [U žemes, pasijungti sau 
•J1 dvylis didesniu ponu ir 

fit kumgaikščiu, o paskui 
ir karalium.
- JajĮa, ir> kunigaikščiai ir 

ėmė jieškoti sau 
Pnesų užpulti juos - tai 
p pnekabių prie savo kai- 
. ypo jį užpulti ir apvogti, 
Jo žmones pavergti jotui- 
ws pasisavinti.

Žmogui niekad neužteko 
abmH U?0!? nor®j° 

htas turėjo.
Atėjo tokiė laikai ku-

turoje. 
jo prie 
Republ

Prez.
ma, tu 
ir jas

•PIR 
liai Am 
rėjo 1,1 
1926 m 
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žėjo.



S LIETUVIAI
riuje talpinama dykai)

LUSKAS Juozas, pus
mire Gruodžio 14 d., 

oje. — Šiaulių apsk., 
ių p., Ramonaičių k. 
IČIUS Aleksadras, pus- 
mirė Gruodžio 12 d., 

oje. — Seirijų par. 
TČIUS Vincas, pusam- 
rė Gruod. 17, Chicago- 
šiaulių ap., Radviliškią 
rčiamų k. Amerikoje 
no 35 metus.
KIENĖ Jieva (Gedmi- 

pusamžė, mirė Gruod.
licagoj. — Šiaulių ap.; 
ho par., žederių km. 
koj išgyveno 40 metų.
> Stasys, 51 metų, mi-'r 
lod. 15, Brooklyn, N.Y. 
ulių ap., šakėnų par. 
JSKIENĖ Ona (Vaiče- 
ė), pusamžė, mirė 16 
, Chicagoje. — Biržų 
frenčių p., Skėtelių k. 
koj išgyveno 31 m. i 
TČIUS Petras, mirė 
žio 9, Ashley, Pa. 
1SKIENĖ Ona, 60 m., 
Gruod. 10, Edwardsvil- > z

TČIENĖ Kašte, mirė 
žio 12, Old Forge, Pa. 
S KAS Viktoras, mirė 
žio 15, Pittston, Pa/ 
LOVAITIENĖ Ona, 
Lapkr. 26, Elizabeth,

1VIČIENĖ Rožė, mirė 
7, Collinsville, Ill.

RAITIS Antanas, mirė 
16, Zeigler, Ill.

SKIENĖ Marė, mirė 
žio' 19, Chicagoje. — 
ių par.
ĮKAS Juozas, 72 metų, 
Gruod. 17, Chicagoje.— 
ap., Višakio Rudos p,, 
k.

Gerb*

SPRAGILAS
I 

riuos pavadino civilizacija 
ir kultūra.

I

Adomo ir Jievos vaikai 
pradėjo vieni su kitais len
ktyniuoti — statymais pui
kių namų, dvarų, ir jeigu 
vienas pasistatė vieną na
mą, kitas statėsi du, ir daug 
didesnius.

Pradėjo dėvėti kelnes ant 
kelnių, žiponą ant žipoho, 
marškinius ant marškinių, 
turėti po kelias poras batų 
ir keliolika skrybėlių ar ke
purių.

Ir tada vėl ėmė vieni ki
tiems pavydėti ir iš 
čio stengtis atimti, 
rius ji savo priešu.

turin- 
pada-

pavy-

Lietuvai Vaduoti Sąjungą Imasi Dirbti Toliau
Prez. Smetona bus Baltimore] Vas. 15-16. — LVS. Nariai Gaus Ženklus

$-------- •---- *------- —------------------i------------

NAUJI SKAITYTOJAI
t •

Nauji skaitytojai vis 
plaukia

Dirvos Sena Skaitytoja 
Susirūpino kas Bus!

auragės ap., Švėkšnos par., 
uncaičių k. Amerikoj įg
yveno 37 metus.
<TRUS Zigmas, pusamžis, 
irė Gruod. 19, Chicagoje.— 
ažeikų ap., Viekšnių par., 
bilų k. Amerikoj išgyve- 
) 36 metus.
1LNUS Antanas, mirė 18 
ruod., Chicagoje. — šakių 
).,t Slavikų p., Uškinės km. 
įČIUS Stanys, mirė Gruod. 
», Maspeth, N. Y.
IZAUSKAS Viktoras, 54 
., mirė Gruod. 18. Chica- 
>j. — Liubavo p., Kupovų 

Amerikoj išgyveno 34 m.
1KEVIČIUS Jurgis, mirė 
ruodžio men., Cambridge, 
ass.
RAS Kazys, 58 ra., mirė
Gruod., Chicagoj. — Kre- 

igos par.
URAKIS Juozas, 65 metų, 
rė Lapk. 27, Milwaukee, 
is. — Marijampolės ap. 
LIORAITIS Antanas, 68 
, mirė Lapk. 16, Zeiglėr,

— Marijampolės ap.
l'RAVIČIUS Jurgis, 59 m. 
rė Gruod. m., Worcester, 
iss. — Vilniaus T. Ameri- 
i išgyveno 37 metus.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijir 
5RAUDA I 
siems pilnas musų pa- : 
patarimus reikale vi- : 

sai dykai. Todėl pir- j 
ius (fire-monus). \

uviška Real Estate 
entura s

HEnderson 6729 ,;j
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.ii arba vakarais už- 

.udos visuose pavi- 
ikitės:

SURANCE CO
Cleveland, Ohio

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

arba:
Mes Gryžtam Į Adomo ir 

Jievos Laikus
Tu-rbut nuo to kai Ado

mas ir Jieva Rajuje gyven
dami negalėjo būti užganė
dinti tuo kas jiems buvo' 
leista, o norėjo to kas buvo 
užginta, paeina visos žemiš
kos marnastys ir karai.

Kaip mes dabar savo aki
mis matom, ausimis girdim 
ir galim užčiuopti ir užuos
ti, viskas ką mokslo vyrai 
geriausio išgalvoja yra tam 
kaip kitą žmogų nugalėti 
ir atimti iš jo ką anas turi.

Senovėj, kai žmonės ma
žai turėjo, tai ir, karai bu
vo menkučiai;

Per išvarymo iš Rojaus, 
kai pasaulis užviso Adomo 
ir Jievos vaikais ir jų vaikų 
vaikų, 
vaikų, 
vaikų, 
vaikų, 
vaikų, 
vaikais, žmonės gyveno ur
vuose, ir kariavo šitaip:

Viena šeima gyvenanti 
viename urve, patyrus kad 

turi pasidarius sau šil= 
tą ožio, vilko ar meškos kai
lį, užpuolė iš jo atimti, ir 
kariavo apie 7 prieš 7. Kai 
vienoj ar kitoj pusėj neliko 
“kareivių” tada karas bai
gėsi. ,

Po to žmonės išsigalvojo 
auginti galvijų bandas — 
ir kariavo už atėmimą tų 
galvijų vienas nuo kito.

Tada į talką kvietėsi kai
mynus ir pažadėjo kaimy
nams atiduoti pusę grobio, 
jeigu priešą nugalės.

Priešo, žinoma, nebuvo, 
buvo tik kaimynas turintis 
galvijų, kuriuos šis sumanė 
užgrobti ir kitus pamokino 
kad susitarus, užpuolus, 
galima pasigrobti sau dau
giau galvijų.

Dar toliau, Adomo ir Jie
vos vaikai pradėjo apsisto
ti vietose, pasiskyrę sau že
mės plotus, statytis palapi
nes ir lindynes, o vėliau ir 
namukus iš rąstų, ir tuose 
namukuose pradėjo susi
krauti sau turto ką patys 
mokėjo pasidaryti. Tada 
vėl atsirado tokių kuriems 
kitas pasidarė “priešas” ir 
reikėjo darytis ginklų už
pulti jį, sugriauti ar sude
ginti jo namus, jo šeimos 
narius pavergti sau darbi
ninkais ir jo žemę pasiėmus 
sau, ją apdirbti su tų pa
vergtų žmonių pagalba.

Iš to atsirado ponai ir 
vergai

Ir ponai tarp savęs ka
riavo, atimti iš kito man
tą ir žemes, pasijungti sau 
ir darytis didesniu ponu ir 
net kunigaikščiu, o paskui 
ir karalium.

Tada ir> kunigaikščiai ir 
karaliai ėmė jieškoti sau 
priešų užpulti juos — tai 
yra priekabių prie savo kai
myno jį užpulti ir apvogti, 
jo žmones pavergti, jo tur
tus pasisavinti.

Žmogui niekad neužteko 
to ko turėjo ir vis norėjo 
atimti tą ką kitas turėjo.

Atėjo tokie laikai ku-|

vaikųvaikų, vaikų, vaikų 
vaikų, vaikų, vaikų 
vaikų, 
vaikų, 
vaikų,

vaikų, 
vaikų, 
vaikų,

vaikų 
vaikų 
vaikų

ir baudžiauninkai.

Dabar, šiądien, tas 
das ir troškimas atimti iš 
kito ką jis turi pasistatęs, 
susikrovęs ir pasidaręs ta
po toks didelis kad užgro
bimo geresniam atsiekimui 
išrasta visokiausi pabūklai 
ką tik mokytas protas gali 
išgalvoti: ir karo laivai,'ir 
submarinai, ir didžiausios 
kanuolės, ir tankai, ir or
laiviai ir viskas kitas.

Didžiausi pastatai orlai
viais griaunami, miestai iš
sprogdinami, namai naiki
nami — ir štai kas gali at
sitikt :

Adomo ir Jievos vaikai 
šiomis dienomis gali įsika- 
riaut tiek smarkiai ir įšėlu
siai kad nepaliks nei aukš
tų pastatų, nei puikių na
mų, o žmonėms liks gyven
ti tik tie urvukai žemėse, 
kuriuos dabar mokslo žmo
nės išrado — nuo orlaivių 
pasislėpti, visai taip kaip 
anų laikų laukiniai žmonės 
urvų gyventojai, — ir tada 
neliks nieko užgrobti nei 
užkariauti.

Tada vėl neturės orlai
vių, ba nebus ką jais sprog
dinti ir griauti — ir visoje 
žemėje galės ramiai augti 
ir žydėti gėlės, vaismedžiai 
ir medžiuose giedos paukš
čiai, kurie dabar neturi kur 
pasidėti nei šaltuose nei šil-

PRADEDANT NAUJUS 
METUS

Praleidome šventes su visais jų 
trukšmais. Dabar pradedame 
naujus metus; per šventes kiek 
pasilsėję, stojame vėl prie dar
bo. Prie darbo savo tautos ir 
tėvynės Lietuvos vadavimui. 
Lai šiais metais nelieka nei 
vieno Lietuvio kuris savo pa
stangomis ir aukomis neprisi
dėtų Lietuvos vadavimui ir 
savo brolių gelbėjimui. Mus 
yra daug, ir visi stoję bendrai 
dirbti, padarysime daug nau
dos.

• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

LVS. NAUJI NARIAI
Įsirašę skyriun No. 4:

Čėsna Jonas
Kablis Jonas
Kunca Pijus
Kurelaitis Antanas
Luiza Vincas.

GRAŽI PRADŽIA PADARYTA
Darbas pradėtas, pradžia pa

daryta graži. J. E. Lietuvos 
Prezidentas atlankęs kelietą ko
lonijų, sukėlė savo tautiečių 
gerą ūpą. Lietuviai Grand Ra
pids, Pittsburgh, Cleveland, 
Amsterdam, Scranton, Brook
lyn, Long Island ir Newark 
kolonijose garbingam svečiui 
parodė savo nuoširdumą, kurį 
patvirtino gausiomis aukomis 
Lietuvos vadavimui ir savo tau
tiečių gelbėjimui. Aukų gau
sumu ypatingai atsižymėjo Cle
veland© ir Newark© kolonijų 
Lietuviai, o Brooklyn© Lietuviai 
pralenkė visas.

VASARIO 16 DIENA
Vasario 16 diena Lietuvos 

nepriklausomybės šventė. Tą 
dieną iškilmingai minėti rengia
si Baltimorės Lietuviai, kurie 
tą šventę minės dvi dienas. Bal
timorės Lietuviai šitą šventę 
kasmet švenčia iškilmingiau ne
gu kitos kolonijos, o šiais me
tais švęs dar iškilmingiau, nes 
su jais bus ir J. E. Lietuvos 
Prezidentas. Ta ja proga pa
sinaudojant, Baltimorės Lietu
viai pasirodys ir savo duosnu- 
mu. Jie stengsis savo duosnu- 
mu pralenkti Newarką ir susi-

pa- 
(to 
ir

nu-

tuose^Tfastuose, ba Taras' Bnroktynu.
išnaikino medžius, krumus, 
kirminus, vabalus, o gar
niai ir kiti paukščiai kurie 
dabar iš šiltų kraštų nega
li parlėkti del kariavimų, 
vėl lankys Adomo ir Jievos 
vaikus ir jiems neš naujus 
vaikus.

Balose, kurios dabar ka
ro sproginiais išnaikintos, 
atsiras vėl varlių garniams 
misti; privis vabalų ir kir
minų, ba jiems niekas ne
trukdys žemės paviršiuje 
skraidyti ar šliaužioti.

Tada ant žemės sugryš 
vėl Adomo ir Jievos laikai; 
žmonės likę be pastogių, be 
puodų, indų, pečių, be gal
vijų, paršų ir grudų mais
tui, pradės misti uogomis 
ir laukiniais obuoliais ir 
šaknelėmis — ir neturės to
kių rūpesčių kokie šiądien 
žmonėms galvas slegia, šir
dis gniaužo ir mintis var
gina.

neišvengtinos lenktynes Uzt» pl I*- 

menybės vėliavą.

PARAGINIMAS KITOMS ' 
KOLONIJOMS

Lietuvos nepriklausomy b ė s 
metinė šventė tarpe išeivijos 
Lietuvių jau įsigyveno. Ją 
švenčia kasmet kiekviena dides
nė Lietuvių kolonija. Šiuos- 
met ją švęsti privalo visi Lie
tuviai. šita šventė šiuosmet 
yra svarbesnė tuom kad už jos 
reikšmės atsteigimą Lietuvių 
tauta stoja griežton, mirtinon 
kovon. Todėl šiuomi raginame 
visas Lietuvių kolonijas, nuo 
didžiausių iki mažiausių, švęs
ti Vasario 16 dieną, ir visur 
ją atžymėti rinkimu aukų Lie
tuvos padavimui ir nelaimingų 
savo brolių ir seserų gelbėji
mui.

AKLAS MAYORAS
AKRON, OHIO. — Politiko

je Amerikos plačiame gyveni
ne visko atsitinka. Valdžios 
net aukštų narių, kaip senato
rių ir kitų, yra arba buvo ak
lų, be rankų, ir kitaip raišų.

Su šių metų pradžia Akrono 
miesto mayoro vietą užėmė ru
denį išrinktas George J. Har
ter, 58 metų amžiaus, neregys, 
Jis tarnavo devynis metus De
mokratų atstovu Ohio legisla
ture je. Jis rinkimuose laimė
jo prieš pilnai sveiką mayorą, 
Republikoną Schroy.

Prez. Roosevelt, kaip žino
ma, turi suparaližiuotas kojas 
ir jas menkai tevaldo.

• PIRMOS rūšies geležinke
liai Amerikoje 1940 metais tu
rėjo 
1926 
Del 
busų 
žėjo.

1,026,848 tarnautojus, gi 
metais turėjo 1,779,275. 
automobilių,, orlaivių ir 
geležinkelių biznis suma-

A motor torpedo boat, the British 
navy’s newest weapon for harbor 
defense, makes a test run across 
Hong Kong harbor. In the back
ground are two lumbering Chinese 
junks. This “Gibraltar of the East” 
surrendered to the Japs after a long 
fight against overwhelming odds.

Motorinis torpedų laivas, Britų 
laivyno naujausias ginklas uostų 
gynimui, daro bandymus Hong Kong 
uoste. Užpkalyje matosi Kiniečių 
valtys. Šis “Rytų Gibraltaras” pa
sidavė Japonams po ilgo mūšio prieš 
žymesnes jiegas.

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:

arto-

iš Anso-

atnaujinti
Priežas-

(U;

Įsirašę skyriun No. 5 :
Šlakis Jurgis 
Traigis Jonas.

Skyrių sekretoriai šiuomi 
prašomi siunčiant Centrui nau
jų narių surašus visuomet 
duoti narių pilnius vardus 
reikalauja knygų sistema) 
jų antrašus.

LVS. STATUTAS
LVS. Statutas yra atspaudin- 

tas ir tūlais kiekiais išsiuntinė
tas visiems skyriams; jei ku
rie butų negavę, prašome pa
reikalauti. Susipažinkite su 
LVS. tikslais ir siekiais,, taip
gi ir su organizacijos tvarka, 
nes tai yra musų įstatai.

LVS ŽENKLELIAI
Centro valdyba jau senai

tarus pagaminti LVS. ženkle
lius (sagutes), bet jų pagami
nimas užsitęsė dėlei daugybės 
kitų, pirmesnių darbų. Dabar 
tokius ženklelius jau turime. 
Skyriai prašomi tų ženklelių 
reikalavimus siųsti Centro sek
retoriatui, nurodant kiekį kad 
tuojau išsiųstume. .ženkleliai 
gražus, kiekvienam Lietuviui 
privalu jų vieną įsigyti.
LVS. METINĖ KONFEREN

CIJA
Centro valdyba Tarybos Di

rektoriams rekomendavo ir lei
do nubalsuoti LVS. metinio sei
melio arba konferencijos klau
simą. Direktoriai prašomi ta
me klausime išsireikšti iki Ko- 
vo 15 dienai kacEbutų galima 
visas reikalas tinkamai sutvar
kyti ir seimelio sušaukimą lai
ku spaudoje paskelbti. Tuom 
patim siuntiniu Direktoriams 
išsiuntinėta ir LVS. fondo 
nansinė atskaita No. 2.

KALENDORIAI

PO 25c
Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanu

(pridėti 10c persiuntimui)
__ Washingtonas ir Linkblnas
__ Amerikos Vėliava ir Mergina
—Darius ir Girėnas
_ Lietuvos Kunigaikščiai

__ Kražių Skerdynė
__ Mergaitė, Lizdas -su Paukščiais
__ Vaikas su šuniukais
__ Bakūžė prie Kelio
--.Prezidento Namas-White House
__ Vandens
__ Mergaitė
__ Vaikutis
__ Mergaitė
__ Mergina
__ Vaikai su arkliais
__ Motina su Vaikučiais
__ Miškas ir Upelis
—Gražuolė
— Betlejaus Stainelė
—Kristus žiuri Į Jeruzalį iš Kalno
—Šv. Juozapas ir Jėzus
__ Šv. šeima ir Angelai
—Juozapas ir Marija su Kūdikiu
__ Šv. Antanas i
__ Kristaus širdies
__ Marijos Širdies

Malūnas Žiemą 
su Šuniuku

Pievoje su Birbyne 
ir Vaikutis Supynėje 
su Lietuvos vėliava

fi-

GRIŽUS PAVYZDIS
LVS. Skyriaus No. 4 sekre

torius p. Jaras iš Baltimorės 
praneša kad ten įvyko pramo
gėlė p. Dumšos vardadienio pa- 
minėjimui, ii’ svečiai tautos rei
kalams sudėjo aukų $4.25 ku
rias skyrias skyriaus iždinin
kas p. Kiškis Centrui jau at
siuntė. Tai gražus Baltimorie- 
čių darbelis, kurį turėtų pasek
ti ir kitų kolonijų Lietuviai; 
smagumo valandėlei susirinkę 
Lietuviai turėtų visur atminti 
tautos reikalus’ ir tam tikslui 
sumesti aukų.

Jonas Sereika, vielinis 
Antanas Žitkus, vietinis 
Jonas Radzevičius, vietinis 

rašė J. Verbela.)
M. Lapėnienė, yietinė, vžrr/ė 

Dirvą savo dėdei, F. Szlap- 
kauskui, E. St. Louis, Ill.

M. Kulbokienė, vietinė.
Mrs. Jose Vankler, vietinė

Petras Juozėnas, vietinis. i 
Mary Meldažis, vietinė 

•Sophie Palilunas, vietinė 
Joseph Navinsky, Akron, O. 
J. Lukšaitis, Detroit, Mich.
J. Augulis. Detroit, Mich. 
Mrs. Anthony Nowik, Hoosick

Falls, N. Y.
S. Aleksonis, Hoosick Falls. 
Jos. Raymond, Branford, Conn. 
D. Re.meika, Bridgeport, Conn.

užsirašė sau ir prisiuntė ki
tus du naujus skaitytojus: 

A. Masiulevičius, Bridgeport. 
A. Skirka, Bridgeport, Conn. 
Anna Budavich, Muse, Pa. 
Ant. Kalužiavičius, Pittston,

Penna. \
K. Serzikas, Pittsburgh, Pa. 
Ag. želinauskienė, Pittsburgh. 
Mike Schott,’ Freeland, Pa. 
James Bartnik, Pittsburgh, Pa. 
Joseph Muslovski, Midland, Pa. 
A. J. Kanin, Philadelphia, Pa. 
W. E. Norton, Philadelphia, Pa.

Kensington,' Pa. , 
Jos. Yonis, Swoyersville, Pa. 
Juozas Adomitis, Wilkes-Bar-

re, Pa.
Mrs. Frances Baksiene,
Chas. J. Kalinauskas, So.

tĮon, Mass.
Pius Antanavage, Utila, N. Y. 
Anna Daugant, Baltimore, Md. 
Mrs. Jos. Ludwig, Baltimore. 
Justina Jokavičienė, Tauton, t

Mass.
Stasys Janarauskas, Spring

field, Ill.
Mike Butkins, Springfield, UI. 
A. J. Bender, Springfield, Ill.
Geo. Olisevsky, Cedar Rapids, 

Iowa.
Jonas Uždavinys, Huntington 

Park, Cal.
Frances Bubnis, Los Angeles, 

Cal.
Frank J. Stankus, Moundsville, 

W. Va.
Vincent Kiveris, Meriden, Ct. 
Frank Zurinskas, Danbury, Ct. 
John Yatulis, Newark. N J. 
Mrs. A. Wolpin, Newark, N. J.

New 
Bos-

Ona čeplinskienė, 
nia, Conn., rašo:

“Aš noriu skubiai 
Dirvos prenumeratą,
tis tame: Dirvoje pastebiu tokį 
didelį skaičių naujų Dirvos pre
numeratorių, kas mane džiu- 
ira. Betgi vėliau rimtai pa

galvojau rp’e tą didžiulę armiją 
ir mane baimė apėmė: ar tie 
Dirvos nauji artojai nemano 
seniems skaitytojams iškirsti 
posą, kurie dar neatnaujinome 

prenumeratos.
“Taigi aš patariu seniems 

skaitytojams f'kirbiai atnaujin-
i ite Dirvos prenumeratą 1942 
metams.' Jei nauji taip skait
lingai užsirašys Dirvą tai jų 
tuoj bus diduma. Aš naujų 
Dirvos prenumeratorių priskai- 
čiau devynias galybes ir 
vis matyt pasakyta kad 
daugiau kitame numeryje.

“Mes senieji skaitytojai 
sižiurėkime kad tie naujokai 
neiššluotų tnus iš Lietuviškos 
Dirvos lauko. Mes užauginti 
Lietuvos dirvos vaisiais, taip
gi ir laikraštis Dirva teikia 
mums dvasinio peno, skleidžia 
apšvietą musų tarpe.

“Todėl ginkim savo senų Dir
vos artojų eiles, atnaujindami 
savo prenumeratą už 1942 me
tus ir gaudami sau į talką 
vo draugus ir kaimynus, 
tikrinu kad Dirva ir jiems 
tiks.

“Jokis raudonmarškinis 
atkalbins jūsų, įkaitysite Dir
vą visados. Labiausia šiais rtių7 
kais kada priešai pavergė m ii-' 
su tėvynę Lietuvą, mums rei
kia įsteigti (tau ją laikiną tėvy
nę šioje šalyje, o tam reikalui 
būtina yra ir pagrindas, gera 
spauda, kokiu yra laikraštis 
Dirva, kuri nenuilstamai kovo
ja už Lietuvių tautos gerovę.

^šiuviiii1 prisiuiitra $2 sL'iimp^ 
jiriimui savo prenumeratos už 
Dirvą 1942 metams ir prašau 
siuntinėti ją be pertraukos”.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

(Siųskit pašto ženklais po 2c it

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

3c)

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

Siunčiu $
metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:ant

Vardas.

Adresas.

Adresas.

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU

Passed by British naval authorities, this picture, taken at an undis
tinguished point, shows gunners in action aboard a Free French destroyer. 
These are the sailors who with land forces comprise the forces of Gen. 
Charles De Gaulle, who took over control of the French island of St. 
Pierre off the coast of Newfoundland.

.Britų karo laivyno viršininkų praleistas, šis atvaizdas, imtas nežy
miame punkte, parodo kanuolių akcijų ant Laisvos Prancūzijos laivo nai- 
kiutuvo. Šie jurininkai yra tie kurie su kareivių dalimi sudaro Gen. Char
les De Gaule jiegas, kurie paėmė į savo kontrolę Prancūzijos salų St. 
Pierre netoli Newfoundland©.

KAS DAUGIAU?
Kitame numeryje vėl b"s pa

duota naujų skaitytoj’] vardai. 
Kas jie tokie? Ar bvs vardai 
jūsų draugų ir pa/ystamu?

Nauji skaitytojai gali pa:i-

dar 
bus

ap-

sa-
Aš
pa-

ne-

naudoti šia speciale privilegija 
išrašyti Dirvą savo draugams 
ar giminėms už $1 visam metui 
:ei paskubins pasiųsti. $1 tuo- 
au, negaišuodami.
Pasiuskit aiškų antrašą kam 

Dirva t"ri būti siuntinėjama.
Adresuoki t:

6820 Superior Ave.
Clevalr.nd, Ohio *
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pranešimą 
gauna tie 
kurių 
Dirrva jau 
išsibaigė.

Palengvinimui 
pinigų 
siuntimo 
naudokit 
čia pridėtą 
kuponą.

KAIP SIŲSTI PINIGUS: Sulenkit šį lakštelį pusiau, 
įdėkit į vidurį $2.00 arba $1.00 popierinį, ir įkišę į musų 
prisiųstą voką, ant jo užrašę savo pilną antrašą, įmeskit 
į pašto dėžutę. Jūsų pinigai mus pasieks pilnu tikrumu.

Visada reikia įrašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigų siunčiama.

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą
“o 2
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Užrašė.

Adresas



________

Dienos Klausimais obalsiai”.
<5820 Superior Ave., Cleveland. Ohiotteaaktonu*—K S. KARPIUS—Editor

Teks

SKAITYMAI1 IZATALIĘŲ dienraštis Draugas pasigenda nebuvimo
i T.iai-nvna vim'ansvIiM ii7«ipnvi’p knin ta turi kitos

Irvis Gedainis

KAS TU ESI, LIETUVI?

kas nuveikti. Todėl bent šiuo 
metu turėtų būti atitaisyti šie 
trukumai. Vienas tikslas, vie
nodas planas ir centralizuota 
vadovybė — tokie tai privalė
tų būti musų
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(Spaudoje Pasidairius) (Tęsinys iš pereito nr.)
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s. PAšKEVIČIENĖ.

- - Lietuvos vyriausybės užsienyje, kaip tą turi kitos 
okupuotos ir pavergtos tautos. Draugas bėdavoja kad 
nebuvo pasirūpinta tas padaryti anksčiau.

Ištikro, labai gaila kad mes Lietuviai taip atsiliko- 
me šiuo svarbiu reikalu. Bet ką už tai kaltinti?

Musų šalies tikroji nelaimė prasidėjo su Birželio 
15 diena, 1940 metų, kuomet Sovietai pasalingai puolė ir 
okupavo. Lietuvą. Nekuriems žymiems Lietuvos vyriau
sybės nariams pavyko pasišalinti iš Lietuvos. Aplink 
tuos asmenis ir iš jų galėjo būti sudaryta kas nors pa
našaus į Lietuvos vyriausybę užsienyje. Tačiau, ar no
rėta kad tokia vyriausybė butų sudaryta?

Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona tuoj pradė
tas kaltinti kam iš Lietuvos pasišalino — kodėl neliko 
tenai.... Jam esant Vokietijoje juk nebuvo galima su
daryti vyriausybės, ir buvo laimingas kad Vokiečiai lei
do ar net paragino iš Vokietijos išvažiuoti.

Kai patirta kad Prezidentas A. Smetona gali at
vykti Amerikon, nekurie musų srovių vadai darė spau
dimą kad kas nors sulaikytų p. Smetonos į Ameriką at
važiavimą. ...

Tam nepavykus, ir p. Smetonai čia atvažiavus, pra
sidėjo visų jo žygių ir darbų boikotavimas — iš katali
kų ir socialistų vadų pusės. Tiek stoka supratimo bu
vo kad tuokiantis visiems aplink Prezidentą A. Smetoną 
mes kaipo tauta ir dabartiniu nelaimės momentu gali
me daugiausia laimėti ir toliausia nueiti.

Buvo pradėta organizuoti bendra Amerikos Lietu
vių Gelbėti Taryba, kuri norėta palaikyti po Katalikų 
Federacijos letena, nes tai Tarybai norėjo padiktuoti 
Federacijos vadai kaip ji turi veikti. Uždrausta orga
nizuoti bendras visų Amerikos Lietuvių srovių fondas 
aukoms rinkti, ir Taryba turėjo pasiremti ant musų sro
vių vadų malonės ar apsukrumo. Katalikai tikėjosi bu
sią apsukriausi ir aukų daugiausia surinksią, žinomą, 

k savo fondui. Tada net Lietuvos oficialai esanti Ameri- 
r( koje tikėjo ir siūlė Lietuvos gelbėjimo ir atsteigimo dar- 
“bą geriausia busią pavesti musų srovių iniciatyvai....

Tai buvo klaida, bet tada taip išrodė geriausia. Kuomet 
" kitos tautos, savo nelaimės valandoje, deda pastangas 
' susivienyti, panaikinti srovių skirtumus, pas mus srovių 

skirtumai kaip tik akcentuota’.
Kuomet Lietuvos Prezidentas, atvykęs Amerikon, 

pereitą pavasarį važiavo Chicagon, kur turėjo prasidė
ti jo didesnis veikimai išeivijoje, ta sroviu Taryba sušau-
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Menki Kariautojai
V. G., Sandaroje pastebi:
“Aną dieną bolševikų laik

raščiai pagarsino neva sveikini
mą Amerikos Lietuviams Nau
juose metuose nuo Paleckio, 
Salomėjos Neries, Cvirkos, Ge- 
dvilos ir kitų eks-komisarų. Tie 
sveikinimai atėję iš Sovietų 
laikinos sostinės Kuibiševo.

“Jeigu jie ištikro ten sėdi, 
taip toli nuo fronto, tai menki 
iš jų kovotojai. Už dyką tik 
duoną valgo ir užima pastogę, 
ten kur jos labai trūksta.”

Musų bolševikiški laikraščiai 
pasirūpino prikelti iš numiru
sių tuos buvusius Lietuvos so
vietų komisarus, apgyvendin
dami juos net Kuibiševe, netoli 
Uralu 
tuvos 
laikys 
vargu

kalnų. Jeigu jie iš Lie-
išvežti tai Rusai jų ne-
dykais Kuibiševe,

jie ten ir atsidūrė.
todėl

Bolševikams 
Registruotis

J. Tysliavo Vienybėje rašo:
“Laisve sako kad ‘žądeikis 

Lietuvos neatstovauja’. Girdi:
“ ‘Lietuvos tiesota ^valdžia 

yra tarybine valdžia su Palec- 
kiu ir Gedvilą priešakyje.’

“Taip rašo Laisvė. Bet kaip 
ištikrųjų yra?

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė niekados nepri
pažino Sovietų Sąjungos smur
to, įvykdyto 1940 m. Birželio 
15 d. Todėl teisėtu Lietuvos 
pasiuntiniu Washingtone ir to
liau yra laikomas ministras ža- 
deikis. Be to, Prezidentas Roo- 
seveltas yra pareiškęs:

“‘ Lietuvos nepriklausomybė 
nepanaikinta.
pastūmėjo į šalį neatsakomin- 
gi diktatoriai’.

“Ar Laisvė yra ‘tarybinės 
valdžios su Paleckiu ir Gedvilą 
priešakyje’ atstovybė Ameri
koje?

“Jeigu taip tai jf turės re
gistruotis Washingtone....”

Mat, Amerikos valdžia nori 
surašyti visus asmenis ir įstai
gas kurie šioje šalyje veikia 
kaipo kitų šalių atstovai ir vi
sus komunistus ir nazius.

O komunistai kapitalistinėje 
valdžioje registruotis bijo kaip 
šuo botago.

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAVO ISTORIJA

Ją tik laikinai

/
_ 0 lėčiau, viešpatie, aš gerai tai 

nau jog žydas, kad butų ir stipriausi 
kaip Pragaro Belzebubas, jei jisai pa 

’ kėsintu prieš PeAuną, tai jisai ne tik 
žydelį, bet ir riša jo šeimyną taip pamo 
tu kad nei pats velnias jų kaulų nesur 
kieta. Ir jie dar npri kad mes į tą Kri 
tikėtumėm.

Vieną rytą pilies kieme kilo trakšiu 
Kaž-kokie žmonės šaukė būtinai nori ] 

i simatyt su kunigaikščiu, rėkė, kam jų 
prileidžią. Išgirdęs tai Vytautas, pakli 

į. sė, ką tie riksmai reiškią, gal vėl kur m 
šventąją girią iškirtę?

- Ne, viešpatie, visai kas kita.
J. - Jei taip, tai pašaukit juos į ma 

Inėjo keli bajorai, matyt, inerzinti 
į inpykę.

- Viešpatie, kunige! kam mumis t 
g Lenkais apleidai? Kad kerta girias
‘ gesina šventąsias ugnis, tai yra tavo kb

tiek jautėsi galingas kad, siekdamas grą
žinti Lietuvai savistovumą, pasiskelbė di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Lenkų ba
jorams tai smarkiai nepatiko, nepatiko ir 
Jogailai, tik kas buvo daryti? Kovos ir 
su Vytautu ir nuolatinės kovos su įkyriais 
Lenkų bajorais įgriso Jogailai. Nepadi
dino ramybės ir Lenkų vyskupai. Vieton 
žemės reikalų, jis vis daugiau, prade jo do
mėtis dangiškaisiais, pasidarė tylus ir pa
maldus.

Vytautas tuo tarpu pasijuto laisvas tęs
ti Gedimino politiką. Ėmė vystyti diplo
matinius santikius su kaimyninėmis ir to
limesnėmis valstybėmis, pradėjo susiraši
nėjimą su popiežium, visur Įrodinėjo kad 
kryžiuęčiams krikščionybė menkas daik
tas, kad jiems maloniau žemės turtai. Dė
ka to skaitlingais faktais paremto išaiški
nimo, Čekų karalius ir Vokiečių impera
torius Venceslas uždraudė ordenui puldi
nėti Lietuvą. Bet kadangi Vytautui atsi
rado sunkumų Rytuose ir jis perdaug ne
tikėjo draudimo galingumu, tai kad apsi
saugojus nuo visokių .netikėtumų, buvo 
1398 m. priverstas geruoju susitarti su 
kryžiuočiais ir ligi kol užleisti jiems Že
maitiją. Savo padėčiai Rytuose sustiprin
ti Vytautas norėjo pasinaudoti Totorių 
tarpusavials nesutarimais ir juos visai iš
vyti iš Europos, šiam jo kilniam sumany
mui karštai pritarė popiežius, Lenkų ba
jorai ir patys kryžiuočiai. Buvo paskelb
tas kryžiaus karas netikėliams, kuriam 
vadovavo Vytautas. Lemiamas mųšisį il- 

“gaiTŠ p'uSTų postas, įvyko (ufcai- - 
noje prie Vorsklos upės. Vytautais mūšį 
skaudžiai pralaimėjo, išsigelbėjęs ftįk su 
ketvirtadaliu savo ir sąjungininkų kariuo
menės. ,

Vytauto Kovos su Jogaila
Jogaila vėl negarbingai pasielgė 

Vytautu: atsisakė perleisti iš tėvo pavel
dėtas žemes su Žemaitija ir Trakų pilimi. 
Vytautui dar kartą teko prašytis kryžiuo
čių pagalbos. Jei suktumas buvo ne tik 
kryžiuočių, o net jo brolėno ginklu, tai ir 
jis, nors prieš savo norą, buvo priverstas 
tuo naudotis. Kitaip jį ėmė baimė kad 
garbėtoška Jogaila kažin kur nuves Lietu
vą. Neriboto politinio -gobšumo vedami, 
kryžiuočiai ir šį kartą neatsisakė Vytau
tui padėti. Apie tai sužinojęs Jogaila nu
sileido. Vytautui, be abejo, nebuvo reikalo 
laikytis kryžiuočių. Jogaila pagaliau įsi
tikino kad savo brolėnui jo tėvo žemių 
neatims ir neribotu vienavaldančiu Lie
tuvos didžiuoju kunigaikščiu nepasidarys. 
Be to, jį pradėjo vilioti kai kas daugiau, 
Lenkijos sostas, kuris kaip tik tuo metu 
pasidarė tuščias. Bet Jogaila neatsisakė 
ir nuo Lietuvos; jis svajojo apie milžiniš
ką valstybę.

Pažinęs brolėno suktumą ir atkaklumą, 
Vytautas, kuriam daugiau nei kas kita 
rupėjd Lietuvos reikalai, pasidarė žymiai 
atsargesnis ir lankstesnis. Nesipriešino 
net Krėvos aktui, nes nujautė, kad atsisė
dęs Krokuvos sostan Jogaila pamažu gaus

SU

I moteris ne tik kaimuose, bet ir dvaruos 
| Vos tik kinis nors mūsiškis iš namų iŠ 
į liauja, tuojau lenkiokas prilimpa ir i 
į' meilinties ne tik prie dukterų, bet ir p 
I musų žmonų.

- Nusiraminkite, vyrai, išdykėlius: 
L valdysiu; tai paprastai buna, kur tik 1 
| riuomenė stori. Esu jums dėkingas 1 
I ligšioi ramiai priimate naująją tikybą 
; riaušių nedarote. 0 tu, Jlasriliai, -»t 
į į vieną apysenį jau bajorą - kaip mat 
I net pajaunėjai, vedęs sau antru kart h 
F na. gražiąją Kareiriutę?

- Nebemiela, viešpatie, nei graži ži 
Ina, kai tėviškėje liūdna.

Visi, žemai pasilenkę, išėjo is' pili
$ ? $

Išsiblaškymas Nieko 
Gero Nežada

Sandara rašo:
“Prieš keletą dienų Chicagoj 

įvyko Lietuvos piliečių pasita
rimas tikslu sudaryti ‘Free 
Lithuania’ Komitetą ir išvys
tyti akciją. Kaip girdėti, del 
medžiaginių kliūčių nedaug tų 
piliečių tegalėjo atvykti iš kč- 
tur. Bet šis-tas jąu padaryta, 
bent pradžia.

“Iki šiam laikui, Lietuvos 
vadavimo akcija buvo labai iš
blaškyta. Truko centralizuotos 
»■ -- »ž-------- ■ ii ■ ................................ - • .

įstaigos ir bet šiokio-tokio pla
no. Panašiose sąlygose sunku

NUO REDAKCIJOS
Dirvos redakcija gauna 

tirti kad kai kuriuose Lietuviš
kuose laikraščiuose tilpusios ži
nios kad Prez. A. Smetona ža
da būti kokio ten “Lietuvos Pi
liečių Komiteto” globėju ir ben
dradarbiu, neatitinka tiesos.

pa-

•BĘRMUPPSą, ^aIpje,_Ątlan- 
tike, nėra gyvačių, bet turi 
gausybę varlių ir driežų.

Tiipl. My1 aukščiau JLaklo.
lf Krokuvon atsikėlęs ir tuojau pa

jutęs kad turės vargo su Lenkijos išpai
kusiais ir tik naujų privilegijų reikalau
jančiais bajorais, Jogaila vis dėlto nemanė 
atsisakyti Lietuvos valdymo. Nepasitikė
damas žmonių akyse vis labiau kylančiu 
Vytautu, shvo vietininku Vilniuje paskyrė 
Skirgailą. Nežiūrint ir to aiškaus aplen
kimo, Vytautas laikėsi visiškai ramiai ir 
lojaliai. Jo vardas krašte tikrai vis pla
čiau garsėjo, visi rodos tik laukė, kada 
narsus Kęstučio ir Birutės sūnūs atsistos 
netolregio Skirgailos ir paties svetur iš
sikėlusi© Jogailos vieton. Vytautas ruošės 
nežymiai, atsargiai. Gerai progai pasi
taikius sudarė slaptą sutartį su Maskva. 
Iš savo pusės Jogailai ir toli esant vis 
daugiau augo baimė dėl Vytauto. Kad jo 
vietininkui Skirgailai ko blogo neatsitik-, 
tų, jis atsiuntė jo apsaugai kelis burius 
Lenkų kariuomenės Vilniun. Su ja, žino
ma, atsikraustė ir Lenkų bajorų. O jie 
tuojau pradėjo jaustis ir elgtis kaip na
mie.

Visa tai tik padidino krašte įpykį 
prieš Jogailą. Vytautas manė kad atėjo 
laikas veikti. Deja, jo sumanymas prieš 
pradedant akciją iškilo aikštėn ir jam ne
liko nieko kito kaip vėl bėgti į nemalonius 
kryžiuočius. Šį kartą kryžiuočiai nenorė
jo tiek daug pasitikėti Vytautu, bet ir ne
atsisakė tartis su juo? Sąlygos išėjo maž
daug tos pačios kaip anksčiau, tik Vytau
tas turėjo duoti garantiją. Ją turėjo su
daryti kryžiuočiams įprasti įkaitai. Įkai
tais paimti Vytauto brolis Zigmantas su 
šeima, sesuo Ringailė ir 100 Lietuvos ba
jorų.

Prasidėjo naujas karas su Jogaila. 
1391 m. Vytautas paėmė Gardiną ir ėjo 
imti Vilniaus, aiškiai nusistatęs padary
ti galą Jogailos valdymui Lietuvoje. Jo
gaila, kaip ir nekartą anksčiau, vėl nusi
leido. 1392 m. Ast-ravos sutartimi Vytau
tui dar kartą buvo pripažintos visos Kęs
tučio žemės ir jis paskirtas Jogailos vie
tininku Lietuvoje vieton žmonių nemėgia
mo Skirgailos.

Vytautui ir Jogailai bekovojant, vėl 
buvo įsigalėję anksčiau suvaržyti sričių 
kunigaikščiai. Tai kenkė Lietuvos vienin
gumui ir atsparumui,N todėl Vytautas vie
ną po kito juos pašalino, o sričių valdyto
jais paskyrė viėtininkus, parinktus iš pa
sižymėjusių bajorų. 1395 m. Vytautas jau 6820 Superior Avenue

Pe^Svamviffią^unfmi oUVę pasiūlyti greitomis ^teig- 
Įti koks tai biuras, kurio vedėju numatyta Prof. K. Pak
ištas — ir kiek galima jausti to biuro steigimas buvo su
manyta tikslu paversti ką nors tokio kas pastotų kelią, 
musų visuomenės akyse tam darbui kurį galės pradėti 
dirbti Lietuvos Prezidentas musų išeivijoje....

Taip dirbant, ta Taryba daug ko nenuveikė, nes jo
ne nebuvo noro išnaudoti visas galimybes Lietuvai gel- 
Ibėti ir jos nepriklausomybe rūpintis. Jos priderystė bu- 
|vo, kaip tik Prezidentas Smetona atvažiavo, padaryti jį 
Isavo nariu ar bendradarbiu, kiek tam tikros sąlygos bu- 
jtų leidusios, ir pradėti dirbti, tikrą darbą.

To nedarius, trukdymais užsiėmus, dabar mums liko 
tik pažiūrėti atgal į savo klaidas ir bėdavoti 'ko mums 
trūksta. Dabar, betgi, klaidas ir užsispyrimus pastu- 
mus į šalį, dar butų gera proga Amerikos Lietuviams 
pasidaryti naudingais savo nukentėjusiai Tėvynei, jei
gu srovių vadai vietoje trukdyti susidarymą vyriau
sybės ar komiteto užsienyje, jo įsteigimą kuolabiausia 
•remtų. Amerikos Lietuviai — visuomenė — dirbs, au
kos, rems, gelbės savo senąją tėvynę — tik srovių vadai 
privalo liautis trukdę ir pinkles statę.

Atminkime, dabar visas Lietuvos atstatymo darbas 
guja aut musų vienų pečių. Gana žaisti. Darbas sun
kus* ir didelis, rūpinkimės jį išnešti. Vaisiais ir pasek
mėmis dalintis palikinle patiems Lietuvos žmonėms.
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(Bus daugiau)

KRAUJAS KAREIVIAMS

Oiotoo nedhoVki Dubysc 
apylinkėje, kur tais laikas m m taw 
ir lokių. Vytautas gi rūpinosi įvesti tv; 
ką Žemaičiuose.

Taigi tvarkė Vytautas įstatus ir n 
: ją vyresnybę, ir daug turėjo darbo kol 

sa sutvarkė. Pilys sugriuvusios, prek 
nupuolus, dagi bitininkavimas sumeni 
taip visur pagarsėję Žemaičių bebrą

MUSŲ bolševikų spauda, kuri visais balsais rękė kam 
iš Lietuvos nuo raudonųjų teroristų pasišalino Lie

tuvos vyriausybės nariai, dabar savo spaudoje apsisukę 
labai džiaugiasi kad iš Lietuvos sveiki kailį išnešė ne- 
kurie buvę Tarybų Lietuvos valdžios galvos, apie kurių 
atsiradimą Rusijoje dabar skelbia džiuginančias žinias. 
Jie praneša kad ir Paleckis tebesąs gyvas Rusijoje.....

Taigi, klausimas musų komunistams, kodėl nepasi
liko Lietuvoje, kodėl bėgo pametę savo vietas tie tarybi- 
ninkai komunistai, ir kodėl jus dabar tų pabėgėlių ne
smerkia!, tik džiaugiatės kad jie gyvi išliko?

Šitą jų veidmainystę' privalo įsitėmyti Lietuviai dar
bininkai, kurių tarpe musų raudonukai melagystes ir 
pagiežą platino apie tautinės vyriausybės žmones, kurie 
turėjo apleisti Lietuvą gelbėdami savo gyvastis. Juk ir 
Rusai, kaip ir Vokiečiai, yra svetimi ir musų tautos ir 
šalies priešai.

ŽIEMA
(Petro Vaičiūno eilės) 

Byra snaigės, byra tykiai. 
Limsta amžina tyla.
Bręsta mintys, bręsta tykiai. 
Gaudžia visumos byla.
Tiek tų snaigių jau prikrito.... 
Virpa baltas reginys.
Mano mintys vysto rytą. 
Tiesias saulės audinys.

. 1

/Snaigės žemę apibėrė 
Ryto saulės trupiniais. 
Visuma dausas atvėrė: # . 
Gaubiąs žemė baltiniais....

•f. -Y- *

C UV. VALSTIJŲ iždas, kaip sako Senatorius George 
iš Georgia, šiam karui įsisiūbavus turės pasiekti ne

paprastai aukštą — $150,000,000,000 — skolų naštą, ku
ri prasiplės ant poros sekančių gentkarčių. Taksai da
bartiniu laiku, sako, pasiekė jau savo čiukuro, daugiau 
jų uždėti, bent tuo tarpu, nebus galima.

Šios valstybės pasiryžimas laimėti karą, dabar kada 
ji tapo Įtraukta ir/priversta kariauti prieš pasaulio ag
resorius, nesustos pusiaukelėje. Laimėjimas turės būti 
atsiektas, kitaip mes butume nustumti į antraeilę val
stybę. Dabartinių laikų kariavimo būdas — mechani
zuoti pabūklai — pareikalauja daug daugiau lėšų, kurios 
turės būti paimamos iš pačių šios šalies gyventojų, kaip 
taksais taip ir užtraukimu skolų ant ateities.

■ * /

TAVO ŽVILGSNAI
Akių Tavo žvilgsniai, karšti spinduliai
Nukaitino manajį veidą
Ir uždegė širdį nauji geiduliai.
Siela mano ilgisi, rauda....
Nakčių paslaptingų, svajonių gilių, 
Pagauta miegot negalėjau....
Kai blaškėsi vėjas tarp liepų žalių, 
Ero atdarą langą girdėjau?...
Girdžiu. Tavo žingsniai, ar braška šaka:
Ateinančio laukt netikėjau....
Gal bėga pro šalį šunelis taku, 
Ar lūžtančios šakos nuo vėjo.
Ilgu čionai vienai!.... ilgu, nežinai....
Kampelyje mano taip nyku....
Ilgėjosi amžiais tautų milžinai, 
Tik pasakos jųjų paliko....
Užpildyki kertę širdies tuštumoj!
Kad pasaka amžiais nelikčiau.
Išvystyta džiaugsmą sielos gilumoj, 
Kad tavo įdejoms Įtikėjau....

Kapsų Aguona.

t

Tarp kitų dalykų kuriuos šiame kare 
Amerika pasirengia, viena naujenybė yra 
tai parupinimas kraujo kareiviams ir žmo
nėms; kuris galėt būti panaudojamas gel
bėjimui gyvasčių ateityje. Iki šiolei krau
jas buvo perleidžiamas tiesiog iš žmogaus 
Į. žmogų. Dabar gi išrasta būdas kraują 
•sudžiovinti ir laikyti iki prireiks. Patir
ta kad nereikalinga paties skysto kraujo 
kito žmogaus kraują dapildyti, bet užten
ka daugelyje atvejų kraujo serumo. ’ To
kiu budu išanksto surinktas kraujas sude
damas saugiai ir laikomas kelis mėnesius 
ar daugiau.

Ne visų kraujas visiems tinka, taigi 
rasta būdas ir kraujo suskirstymą praves
ti. Gautas kraujas bus pažymėtas kokia 
jo rūšis. Kareiviai kiekvienas turės ant 
savo kaklo ženklą koks yra jo kraujas. Iš 
to žinos kokio kraujo katram kareiviui 
reikia, kada bus reikalinga to kareivio 
gyvastis gelbėti del kraujo nubėgimo.

Kitaip gi, jeigu reiktų ištirti kokio 
kraujo katram vyrui reikalingą, daugiau 
laiko sutruktų ir ne visi galima butų iš
gelbėti, kuriems reikalinga skolintas krau
jas. <

*1941 METAIS kiaušinių Suv. Valsti
jose gauta 3,700,000,000 tuzinų, o 1942 me
tais tikima jų bus apie 4 bilijonai tuzinų.

® AUTOMOBILIO bendras amžius pa
didėjo vienu trečdaliu bėgyje pastarų 10 
metų, delei geresnės gamybos, geresnio gą
sdino ir aliejaus, ir geresnių kelių.

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
;apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. J4 MM

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio

*

miai išnyko giriose. Kad gi visai naši 
tų tie brangus žvėreliai, Vytautas pa 
rė tam tikrus sargus ir užvaizdas, pav 
juos Raseinių seniūno valdžiai.
/ Išpradžios Žemaičiai buvo paskii 
daugiau nekaip Į 20-tį tėvūnijų; p; 
Vytautas sumažink jų skaičių tik lig 

-kos. Kiekvienoje tėvūnijoje buvo tėi
ii’ karvedys; Visų doriausiąjį piliet 
ventojai rinkosi savo tėvūnu," ir ta 
lių protingesniųjų piliečių paded 
taisė ir svarstė bylas. Svarbesnio 
los priklausė Raseinių seniūno ai 
kai kada tik Vilniaus tribunolui. P 
tėvūnijos tapo pavadintos apski 
Karvedys dabojo tvarkos ginklu, 
savo Vėluvą ir sąrašą kareivių, 1 
sušaukdavęs, kilus karui. Seninu 
kosi patsai kunigaikštis iš tarp h 
pasižymėjusių žmonių—ii- seninu 

' buvo labai gerbiama. 'Raseinių i 
dažniausia savo pareigas pildyd 
gyvos galvos. Žemaičių seniūną 
tarp vaivadų. Žemaičiai tik ip 

! trejus savo senatorius: seniūną, 
ir kaštelioną, renkamą iš karvedį 
Raseiniai nuo w laiko tapo bevei 
čių sostinė.

■ / Anksti lytą iškeliavo iš Ra 
lies didelis Lenkų kariuomenės bi 
kario ii’ Nalenčų Sendzivojaus 
Keisgaila vedėsi nedidelį ištiki 
būrelį. Jocius joja pirmas gr 
žirgeliu. Paskui jį jojo Keisgai 
dzivojus, draugiškai šnekučiuod

- Kaip tai išmintingai pad 
liūs, siųsdamas Lenkus į tuos, t 
nančius Lietuvį, žygius, — paste1 
gaila.

— Maloniau butų man kovo 
; Žalgiriu, kur su tamsta taip m 

vova, kaip kauties čia su ilgas 
Kad už gesinimą jūsų ugnių ir k 
rių ne nuopelnai prieš Dievą, ni

žygi nesutikčiau j keliauti. 1



Irvis Gedainis

ETUVI?

tesi galingas kad, siekdamas gty 
Auvai savistovumą, pasiskelbė i- 
Lietuvos kunigaikščiu. Lenkų ba- 
:ai smarkiai nepatiko, nepatiko ir 

tik kas buvo daryti? Kovos ir 
utu ir nuolatinės kovos su įkyriais 
jajorais Įgriso Jogailai. Nepadi- 
nybės ir Lenkų vyskupai. Vieton 
ūkalų, jis vis daugiatupradėjo do- 
mgiškaisiais, pasidarė tylus ii’ pa-

tas tuo tarpu pasijuto laisvas tęs- 
nino politiką. Ėmė vystyti diplo- 
3 santikius su kaimyninėmis ir to- 
nis valstybėmis, pradėjo susiras- 
su popiežium, visur įrodinėjo kad 
iiams krikščionybė menkas daik- 
jiems maloniau žemės turtai. Dė- 

faitlingais faktais paremto išaiški- 
ekų karalius ir Vokiečių impera- 

/’enceslas uždraudė ordenui puldi- 
tu va. Bet kadangi Vytautui alsi- 
nkumų Rytuose ir jis perdaug ne- 
raudinio galingumu, tai kad apsi- 
s nuo visokių netikėtumų, buvo 
. priverstas geruoju susitarti m 
šiais ir ligi kol užleisti jiems Že- 

Savo padėčiai Rytuose sustiprifr 
mtas norėjo pasinaudoti Totorių 
viais nesutarimais ir juos visai iš- 
Europos. Šiam jo kilniam sumauy- 
Loštai pritarė popiežius, Lenku ba- 
patys kryžiuočiai. Buvo paskelb- 
žiaus karas netikėliams, kuriam 
o Vytautas. / Lemiamas mrūį ii- 
Er-^roieju-p'uai? yuoStaS!,1'
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Ar Žinai Daugiau Tokių Purvinų Triksų, Ponas Kurusu?

Gintautas PASKUTINIS

■ .j

45 METAI TMD.
GYVAVIMO

S. PAŠKEVIČIENĖ.

(Tęsinys iš pereito nr.)

— O tečiau, viešpatie, aš gerai tai ži
nau jog žydas, kad butų ir stipriausias, 

į kaip Pragaro Belzebubas, jei jisai pasi
kėsintų prieš Perkūną, tai jisai ne tik tą 
žydelį, bet ir visą jo šeimyną taip pamoky
tų kad nei pats velnias jų kaulų nesuran
kiotų. Ir jie dar npri kad mes į tą Kristų 
tikėtumėm.

Vieną rytą pilies kieme kilo trukšmas. 
Kaž-kokie žmonės šaukė būtinai nori pa
simatyt su kunigaikščiu, rėkė, kam jų ne- 
prileidžią. Išgirdęs tai Vytautas, paklau
sė, ką tie riksmai reiškią, gal vėl kur nors 
šventąją girią iškirtę?

— Ne, viešpatie, visai kas kita.
— Jei taip, tai pašaukit juos į mane.
Inėjo keli bajorai, matyt, inėrzinti ir 

inpykę.
— Viešpatie, kunige! kam mumis tais 

Lenkais apleidai? Kad kerta girias ir 
gesina šventąsias ugnis, tai yra tavo klau- 
sytinas noras; bet kam jie gėdina musų 
moteris ne tik kaimuose, bet ir dvaruose? 
Vos tik kuris nors mūsiškis iš namų iške
liauja, tuojau lenkiokas priĮimpa ir ima 
meilinties ne tik prie dukterų, bet ir prie 
musų žmonų.

— Nusiraminkite, vyrai, išdykėlius su- 
valdysiu; tai paprastai buna, kur tik ka
riuomenė stovi. Esu jums dėkingas kad 
ligšiol ramiai priimate naująją tikybą ir 
riaušių nedarote. O tu, Masviliai, —v tarė 
Į Vieną apysenį jau bajorą — kaip matau, 
net pajaunėjai, vedęs sau antru kart žmo
ną, gražiąją Kareiviutę?

— Nebemiela, viešpatie, nei graži žmo- 
į na, kai tėviškėje liūdna.

Visi, žemai pasilenkę, išėjo iš pilies.
* ¥ *y . < ) • ' .

Jogaila liuosą nuo ^yastaTaviinWJaikg’
prie VoisXlos upes. . Vytautamatiduodavo numylėjai medžioklei Dubysos 

. zla.1 pralaimėjo, issigelbėjęs apylinkėje, kur tais laikais ūžė nuo taurų 
V ir lokių. Vytąutas gi rūpinosi Įvesti tvar- 
' ką Žemaičiuose.

Taigi tvarkė Vytautas įstatus ir nau
ją vyresnybę, ir daug turėjo darbo kol vi- 
jsa sutvarkė. Pilys sugyiuvusios, prekyba 
nupuolus, dagi bitininkavimas sumenkęs; 
taip visur pagarsėję Žemaičių bebrai ir 
sabaliai, kryžeiviams pašeimininkavus žy
miai išnyko giriose. Kad gi visai neišnyk
tų tie brangus žvėreliai, Vytautas pasky
rė tam tikrus sargus ir užvaizdas, pavedęs 
juos Raseinių seniūno valdžiai.
į/ Išpradžios Žemaičiai buvo paskirstyti 
.daugiau nekaip Į 20-tį tėvūnijų; paskui 
Vytautas sumažinb jų skaičių tik ligi 12- 
kos. Kiekvienoje tėvūnijoje buvo tėvūnas 
ir karvedys. Visų doriausiąjį pilietį gy
ventojai rinkosi savo tėvunu, ir tas, ke
lių protingesniųjų piliečių padedamas,

irtadaliu savo ir sąjungininkų 
ės.

(Bus daugiau)

KRAUJAS KAREIVIAMS

Tarp kitų dalykų kuriuos šiame kai? 
rika pasirengia, viena naujenybė yn 
arupinimas kraujo kareiviams ir ž> 
i; kuris galėt būti panaudojamas gel
iui gyvasčių ateityje. Iki šiolei krao- 
uvo perleidžiamas tiesiog iš žmogaus 
ogų. Dabar gi išrasta būdas kraują 
ovinti ir laikyti iki prireiks. Patir- 
id nereikalinga paties skysto kraujo 
žmogaus kraują dapildyti, bet užten- 
augelyje atvejų kraujo senimo,' To 
udu išanksto surinktas kraujas sude- &aĮSė ir svarstė bvias. Svarbesniosios by- 
s saugiai ir laikomas kelis mėnesius 
.ugiau. 
le visų kraujas visiems tinka, taigi 
būdas ir kraujo suskirstymą praves- 

Jautas kraujas bus pažymėtas kokia 
šis. Kareiviai kiekvienas turės an 
kaklo ženklą koks yra jo kraujas. Is 
nos kokio kraujo katram kareiviui 
i, kada bus reikalinga to kareivio 
;tis gelbėti del kraujo nubėgimo. 
iitaip gi, jeigu reiktų ištirti kokio 
o katram vyrui reikalingą, daugiau 
sutruktų ir ne visi galima butu iš- 

;i, kuriems reikalinga skolintas krao-

1941 METAIS kiaušinių Suv. Valsti- 
•auta 3,700,000,000 tuzinų, o 1942 me 
ikima jų bus apie 4 bilijonai tuzinų.
AUTOMOBILIO bendras amžius pa- 
• vienu trečdaliu bėgyje pastarų 10 
delei geresnės gamybos, geresnio ga-l 
ir aliejaus, ir geresnių kelių.

A P N IN I N KAS
Kaina su prisiuntimu $1.00. 

lelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
ii sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
i. Kiekvienas privalo jį turėti save 
ose. iJ-tffifSJI-S

Reikalaukit “Dirvoje” 
Superior Avenue Cleveland. Ohio

los priklausė Raseinių seniūno žiniai,- o 
kai kada tik Vilniaus tribunolui. Paskiau 
tėvūnijos tapo pavadintos apskritimis. 
Karvedys dabojo tvarkos ginklu, turėjo 
savo vėluvą ir sąrašą kareivių, kuriuos 
sušaukdavęs, kilus karui. Seniūnus rin
kosi patsai kunigaikštis iš tarp labiausia 
pasižymėjusių žmonių—ir seniūno vieta 
buvo labai gerbiama. Raseinių seniūnas 
dažniausia savo pareigas pildydavo ligi 
gyvos galvos. Žemaičių seniūnas sėdėjo 
tarp vaivadų. Žemaičiai tik ii\ teturėjo 
trejus savo senatorius: seniūną, vyskupą 
ir kaštelioną, renkamą iš karvedžių tarpo. 
Raseiniai nuo to laiko tapo beveik Žemai
čių sostinė.

Anksti rytą, iškeliavo iš Raseinių pi
lies didelis Lenkų kariuomenės būrys, Las- 
kario ir Nalenčų Sendzivojaus vedamas. 
Keisgaila vedėsi nedidelį ištikimų vyrų 

'būrelį. Jocius joja pirmas greitu bėru 
žirgeliu. Paskui jį jojo Keisgaila ir Sen
dzivojus, draugiškai šnekučiuodamu.

— Kaip tai išmintingai padarė kara
lius, siųsdamas Lenkus Į tuos, taip žemi- 

i nančius Lietuvį, žygius, — pastebėjo Keis
gaila.

į — Maloniau butų man kovoti vėl ties 
į Žalgiriu, kur su tamsta taip nesenai bu- 
vova, kaip kauties čia su ilgaskverniais. 

' Kad už gesinimą jūsų ugnių ir kirtimą gi
rių ne nuopelnai prieš Dievą, niekuomet į 

į tą žygį nesutikčiau keliauti. Kokia tai
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salis negraži: visur pelkės, kelių beveik 
jokių, šiądien gi dar ir lynoja, ir miglota.

— Nulindo Žemaičių pavasaris, savo 
dievų rauda, — atsakė Keisgaila.

— O pripažink, bičiuli, smagu buvo 
ties Žaiginį kardu švytruoti! Nors, tiesa, 
Lietuviai iš kovos lauka kad bėgo, net ke
liai dulko. ’

— Tai musų kariavimo būdas — su
klaidinti bėgimu, o paskui netikėtai pa
sukti ir iš užpakalio užklupti priešininką. 
Kad ne tasai musų šposas, nebūtum lai
mėję Žalgirio kovos?

— Ar toli toji Šatrija?
— Toloka, tačiau prieitume ją grei

čiau, jei nereiktų girių kirsti ir krikštyti 
pakelėje sugautųjų žmonių.

— Lai ir kunigai turi ką veikti, — 
atšovė Sendzivojus.

Vieną dieną, kai jaux gerokai buvo 
sutemę, Įjojo Į pelkynę be jokio kelio; ark
liai ėmė klimpti.

— Jociau! kur tu mus vedi per to
kius liunus? — sušuko Keisgaila.

— Tai trumpiausias kelias, viešpatie, 
tuojau už pelkių Šatrija.

— Ką jis čia tauškia, -dar didelis kelio 
gabalas į Šatriją.

— Na, keliavedys geriau jau žino kelią 
negu tamsta, — tarė Sendzivojus. — Grei
čiau ten busime, nors arklius ir privargin- 
sim.

Vis' didesnis rūkas visa dengė. Kiti 
pradėjo šaukti; — Neper josim! Jau skę
stame, kur keliavedys?

— Ir mano arklys gilokai Įklimpo, — 
tarė Sendzivojus.

— Jociau, Jociau! — šaukė Keisgaila, 
— kur tave Čemerys nunešė?!

Jocius gi tuo tarpu atsargiai dūmė 
žinomu sau šuntakiu.

— Klasta! Klasta! — pradėjo vis dau
giau šaukti. — Lietuviai nori mus tuose 
mnit!0še~Trušką.ndmti1

Vis didesnis kilo trukšmas, sumišimas, 
klampnojimas ir gailus arklių žvengimas, 
o čia nakties tamsumas dar didesnis del 
tiršto ruko kad žmogus žmogaus greta 
savęs nebematė.

Keisgaila, nors pats pabūgęs, nenusi
minė, kiek pajėgų tenka — šaukia, liepia 
trimituoti kad visi atgal gryžtų; bet tai 
mažai ka tepadeda: žmonės, keikdami, 
šaukiasi Į pagalbą Dievą ir Perkūną di
džiausiam sumišime — tikra teismo diena! 
Pagaliaus, pavyko Keisgailai nors kiek 
nuraminti ir dideliu vargu šiokią tokią 
tvarką, padaryti. »

— Stovėkit, kur sustoję, — šaukia 
Keisgaila, — nes kitaip visi prigersite!

Neklaužados, besitrankydami ar to
liau bejodami, pelkėse galą gavo. Karts 
nuo karto iš toli girdėti buvo nusiminimo 
šaukšmai ir keikimai. Pagaliau, trumpa 
pavasario naktis pradėjo švisti, bet kaip 
ilgai ji pasirodė nelaimingiesiems, skęstan- 
tiems durpių pelkyne.

Keisgaila mažu, bet stipriu Žemaičių 
arkliuku bejodamas, lengviau iš balų iš
brido ir ėmė dairytis po apylinkę. “Ne
naudėlis Jocius! Kad ji visi velniai pa
rautų! Ant sausos šakos pakarsiu bjau-i 
rybę; norėjai prigirdyti, bet — užtai ky- 
bosi!”

— Nebejosime toliau, — šaukė Len
kai, — Lietuviai nori mus tuose liūnuose 
paskandinti!

— Tai tamstos kaičia, — šaukė Sen
dzivojus, — tai išdavimu kvepia! Dar 
tamstai stabmeldija iš galvos neišruko, 
tyčia mus į balą Įklampinai kad neprijo
tume Šatrijos! Atsakysi prieš karalių už 
tiek nuostolių!

— Neužgauk tamsta tokia kalba! to
kių nenaudėlių kaip Jocius kiekviename 
kare yra, čia gi karas pikčiausias, nes na
minis. Sakiau juk kad blogai vedąs, tam
sta pats jį gynei.

Žmonės išrodė kaip velniai iš balų iš
baidyti; buvo tai drauge ir liūdnas ir juo
kingas ^paveikslas.

Upelio pakrantėje liepė Keisgailai tar
nams ugnį sukurti ir virti valgi. Tuo tar
pu užtekėjo saulelė ir ėmė smarkiai šil
dyti -pro pelkių rukus. Žmonės maudėsi 
upėje, prausdami arklius ir rubus, ir džio
vino juos po krumus; -netrukus, visi išrodė 
lyg iš rojaus išvyti.

(Bus daugiau)

tik ponas Kurusu, bet ir 
Hitler sulošė paskutinį 

purviną šposą pasauliui.

Ne
Herr 
savo
Neliko nei vieno .kuris duotųsi
suvedžioti klastomis Nazių ar 
Japonų diplomatijos. Nėra jau 
šalies kuri dar neįsivėlus į šį 
konfliktą, virtusį ? pasauliniu

karu, kuri nesisaugotų nuola
tos nesisaugotų nuo atakų ko
ki Hitleris pradėjo 
ųą pereitą Birželio 
ba Japonija, prieš 
bor Gruodžio 7.

Nuo dabar, kardų barškin- 
tojai iš Mikado pastogės, Na

prieš Rusi- 
mėnesį ar- 
Pearl Har-

Ai

-■ ft-

- -'A*

zių pagyrūnai ir Fašistų pasi
pūtėliai turės kreipti savo pur
vinus šposus į savo teritorijas. 
Dabar viskas atsisuko "prieš 
juos, 
savo 
tinas 
čius.

ir jie tegalės mulkinti 
žmones kuomet neišveng- 
smugis laukia juos pa-

BONDS PARDA
VINES DIRBTU-

VeSF~~

WASHINGTON, D. C. — S. 
Valstijų Iždininkas skelbia kad 
dirbtuvėms kuriose dirba di
deli skaičiai darbininkų sutei
kia teisę pardavinėti Series E 
Defense Bonds tiesiog savo dar
bininkams.

šis bondsų pardavimo būdas 
palengvins darbininkams nusi
pirkti bonds ir pagelbės Fede- 
raliams Bankams bondsų pla
tinimą.

Bondsų pirkimas pakilo ne
paprastai labai po to kai Japo
nija pasalingai užatakavo Suv. 
Valstijas Gruodžio 7 d.

Lietuviai, pirkit šalies gyni
mo Defense Bonds neabejoda
mi ir negaišuodami. Bonds ga
lit pirkti Įvairaus didumo, su- 
lyg savo išgalės, ir jie nupirk-

ti ir per 10 metų laikomi su
augs į didesnes sumas. /

Pirkti bondsus turime del to

dūrė karo sūkuryje, užpulta tų 
pačių musų bendrų priešų.

Amerika mus laiko gerais, iš
tikimais žmonėmis, Lietuviai 
nepriskaityti j priešų eiles, ir 
čia mes turėjome užtikrintą 
gyvenimą, kurį privalome rū
pintis apginti ir saugoti.

Mes čia radom prieglaudą ir 
galėjom darytis gerą gyveni
mą, kuomet musų senąją tėvy
nę smaugė svetimi valdovai.

Apgynimui ir užtikrinimui 
sau ir savo vaikams ateities 
šioje šalyje privalome remti ir 
prisidėti prie šalies gynimo.

Perkant bondsus išvengsime 
kitokių aptaksavimų ir apsun
kinimų, nes Amerika, pradėjus 
užpuoliką smogti, nesustos pu
siaukelėje.

Laimėjimo pagreitinimas ir 
karo greitesnis baigimas pri
klausys nuo musų paramos.

PIRKIM DEFENSE BONDS 
ir STAMPS.

Bonds ir Stamps parduoda
mi
paskolos įstaigose, paštuose ir 
dirbtuvėse.

MIRĖ JEHOVOS PRA
NAŠAS JUDGE 
RUTHERFORD

ir 
ir 
ji

1941 metais Tėvynės Mylė
tojų Draugija užbaigė savo 45 
gyvavimo ir veikimo metą.

Kiek per tą laiką išleido 
išdalino knygų savo nariams 
bendrai Lietuviams, tiesiog
užsitarnauja didelės visuome
nės pagarbos.

TMD. gimė 4896 metais, ke
letui gerų tėvynainių suma
nius Įsteigti draugiją kuri leis 
ir platins knygas Lietuvoje ir 
savo narių tarpe Amerikoje.

Su Įvairiais nusilpimais ir 
stipriais savo gyvavimo laiko
tarpiais TMD. išleido arba nu
pirko ir išdalino savo nariams 
jau 40 įvairaus turinio knygų.

Vienas . didžiausių šios drau
gijos nuopelnų yra tai išleidi
mas Dr. Vinco Kudirkos Raštų 
šešių tomų, kurie' šiądien lai
komi brangiu leidiniu ir mažai 
jau kur gaunami.

Pastarus kelis metus TMD. 
teikė savęr nariams įvairias ge
ras knygas leistas Lietuvoje, 
tas davė progą Lietuvos rašy
tojų veikalams paplisti Ameri
kos Lietuvių tarpe.

Dabar, Lietuvai laikinai, ati
tekus svetimų okupacijon, T. 
M. D. valdyba rūpinasi tęsti 
savo darbą teikdama knygas 
galimas įgauti Amerikoje.

Užsimokėjusiems už 1941 m. 
ir dabar mokantiems nariams 
valdyba gavo vieną patį vė
liausią Amerikoje išleistą isto
rinį veikalą, ALPIS, Kęstučio 
Išlaisvintojas, iš tų garsių Lie
tuvos didžių kunigaikščių Kęs
tučio, Algirdo ir Vytauto laikų, 
ši istorinė apysaka yra viena 
iš didesnių knygų ką kada T. 
M. D. savo nariams davė, nes 
yra 288 pusi, didumo, ilius
truota. Ją gaus kiekvienas T. 
M. D. narys mokėdamas po $1 
metuose.

Kuopos ir pavieniai TMD. 
nariai ją gauna už 1941 metus. 
kurie yra užsimokėję^

Mokestį į TMD. 'siųskit ir 
knygų reikalaukit rašydami:

M. Kasparaitis, Sekr. 
1827 Linden avė. Racine Wic.

I

Pacific fleet gunners aboard ships in Pearl Harbor on the morning- of 
December 7 shot down more than 20 Japanese aircraft during the Jap 
sneak attack which launched America into the war. Here seamen are 
shown examining the wreckage of Japanese torpedo plane that was shot 
down in Pearl Harbor.

1’acifiko laivyno kanuolės iš laivų Pearl Harbor rytų Gruodžio 7 nu
mušė suvirs 20 .iapoišknų lėktuvų laike Japonų pasalingo užpuolimo kuris 
įtraukė Ameriką į karą. Vaizde parodoma jurininkai apžiūri sudužusį Ja
ponų torpedinį lėktuvą kuris numuštas Teari Harbor.

SAN DIEGO, Gal. — Sausio 
d. čia mirė Amerikos garsus 

biblijos skelbėjas, Jehovos pra
našas, Teisėjas Rutherford. Jis 
tą savo tikybą pradėjo 1919 m. 
ir iki šiol pasekėjų sakoma tu
rėjęs apie porą milijonų Įvai
riose šalyse. Jis tiek pralobo 
iš savo lengvatikių pasekėjų 
kad 1930 metais išstatė dide
lius rumus iš 20 kambarių, kur 
sakė gyvens sugryžęs ant že
mės bibliškas Karalius Dovy
das.

Bet nesulaukęs Dovydo par- 
gryžtant, pats nuėjo pas Ab
raomą.

Jo pasekėjai yra ant tiek fa
natikai kad gaujomis susituo
kę užpuola miestelius ir prade
da skelbti, rėkti kad ateina ko
kis nors gamtos prajovas, šau
kia žmones stoti prie jų, tik 
tada busią išgelbėti.

Amerikoje, kur laisva viso
kioms tikyboms ir izmams, to
kių nesąmonių daug pasitaiko. 
Jų vadai pasidaro kapitalistais 
iš aklų žmonių aukų.

8

PAJIEŠKAU Zigmantavičių, bro
lį 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 jį žinanti prašome 
atsiliepti šiuo adresu:

VERONIKA ANDRIUNAS 
605 Washington St. Akron, Ohio

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton,

« Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” 
numeratas užrašo žinomas
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės

O.

pre- 
tau-

prie jo.
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

KAIP TANKIAI ŽAI
BAS TRENKIA

Amerikos elektros inžinierių 
institutas surinko žinias apie 
žaibo trenkimus visame žemės 
paviršiuje. Anot jų, žaibas 
įvairiose paskirose žemės daly
se trenkia po apie 50 kartų per 
sekundą, arba viso apie du bi
lijonu kartų metų bėgyje.

Elektros jiegos vielą 50 my
lių ilgio žaibas trenkia viduti
niai po 50 kartų kas metą. Ne
žiūrint šitokio bombardavimo 
elektros patarnavimas retai ka
da sutramdomas.

Elektros vielos apsaugotos 
pravedimu kitos vielos virš jų, 
kuri sujungta su žeme, 
gi žaibo trenkimas Į jas 
daro nekenksmingas.

tai- 
pasi-

1941AMERIKOS ūkininkai 
metais savo ūkio produktais 
pasiekė aukštų rekordų — už 
juos gauna, kaip numatyta, 
apie 11 bilijonų dolarių. 1940 
metais gavo apie 9 bilijonus.

PAGALBA NUO
i REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
Sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mų Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą i:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, LIL
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("vietines žinios J
AUKŲ VIRŠ $500
Buvo skelbta kad Clevelan- 

diečiai suaukavo $496 aukų į 
LVS. fondą, nuo to kai Prez. 
A. Smetona- Clevelande viešėjo 
ir sakė prakalbą.

štai Stasys Ambrazevičius, 
Panemunietis, kariavęs Lietu
vos armijoje prie Vievio, Šir
vintų ir Giedraičių su Lenkais 
laike Nepriklausomybės kovų, 
pridavė savo auką $5.00, tokiu 
budu aukų pasidaro $501.00.

Padėka
šiuomi norime išreikšti šir

dingą padėką p. Markunienei, 
jos sunui ir draugams, kurie su
rengė “surpraiz” pokilį musų 
sunui, Kęstučiui Vincui, jam 
parvažiavus švenčių metu na
mon iš St. Mary’s College, Ky. 
Pokilis įvyko sekmadien, Sau
sio 4 d.

Uršulė ir Vincas Mačiuliai.

•MIESTO valdybos darbi
ninkų skaičius, buvęs virš 10,- 
000, šiuo laiku numažejo iki 
9,986. Kiti mirė, kiti pasi
traukė iš vietų, gavo kitus už
siėmimus.

• AUTOMOBILI U savininkai 
iki Vasario 1 dienos turi nusi
pirkti Federal} taksų štampą už 
$2.09 ir jį turės turėti prilipinę 
prie priešakinio stiklo savo au
tomobilyje, jeigu norės važinė
ti savo automobiliu po Vasario 
1 dienos. Tas štampas bus ge
ras iki Liepos 1 dienos. Tada 
reikės pirkti $5 federal} žen
klą savo automobiliui.

INFANTILE PARA 
LISIS VAJUS

Clevelande pradedama vajus ko
vai su Infantile Paralyžium. Planai 
tam vajui apdirbta Sausio 14 d., ir 
vajus tęsis nuo Sausio 20 iki 30, 
kuri diena išpuola Prezidento Roose- 
velto 60 metų amžiaus sukaktis.

Postmaster Michael F. O’Donnell, 
pirmininkas Cuyahoga County Chap
ter of the National Foundation -for 
Infantile Paralysis, Inc., praneša 
apie paskyrimą Richard L. Kroesen, 
Cuyahoga County Amerikos Legio
no komandierių, šių metų vajaus 
pirmininku.

Šis vajus pažymės devintą metą 
kuriu, bėgių Prezidentu gimtadienio

ROLLER FOLLIES
Arena Jan. 18 iki 23

STUDENT PRINCE

DENNIS KAZĖNAS
Dennis Kazėnas, 61 m., mi

rė Sausio 8 d. Nuo 609 E. 97 
st. Palaidotas Sausio 12, Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Velionis buvo brolis Kun. M. 
J. Kazėno, iš Pittsburgho, ku
ris atsilankė į laidotuves.

Paliko žmona, Ona, viena 
duktė, ištekėjus, ir du sunai.

PETRAS MILIAUSKAS
Petras Miliauskas, 51 metų, 

nuo 8209 Simon avenue. Mirė 
Sausio 13 d., pašarvotas savo 
namuose. Laidojamas šeštadie
nį, Sausio 17, pamaldos 9 vai. 
ryto, Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Viktorija, du 
sunai, Petras ir Juozas, ir vie
na duktė. Be to velionis pali
ko tris brolius: Kazį, Antaną 
ir Mykolą.

Šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
la Jakubs.

ANTANINA NARINKEVI- 
ČIENĖ (NORRIS)

Antanina Narinkevičienė, 50 
m. amžiaus, nuo 1366 E. 89 St., 
mirė Sausio 14, laidojama Sau
sio 17 d., 10 v. ryto, Highland 
Park kapinėse.

Liko vyras, Feliksas, sunai 
Juozas ir Robertas ir posūniai.

ONA STANKEVIČIENĖ
Ona Stankevičienė, 54 metų, 

mirė Sausio 12 d., palaidota 14 
d., Brooklyn Heights kapinėse.

Liko vyras, Stasys.
šių dviejų laidojime pasitar

navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

JUOZAS VISOCKAS
Juozas Visockas, 64 m., mi

rė Gruodžio 22 d., miesto ligo
ninėje. } Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis, kurios atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Velionis Amerikon atvažiavo 
1913 metais, Lietuvoje liko jo 
žmona ir du sunai, Juozas ir 
Vincas. 
Ignas, ir 

šiuomi 
dalyvavo 
Vėse.
čiui už pamaldas, ir laidotuvių 
direktoriui N. A. Wilkeliui už

/?■" 1. ,, “Y <—j-----------—

sukaktuvių pą-oga visokių parengi
mų pelnas skiriamas kovai su infan
tile paralysis'. -

Prez. Roosevelt jau išleido pro
klamaciją nurodydamas reikalingu
mą tęsti šį darbą karo laike kaipo 
būtiną priemonę apsaugoti sveikatą 
ir apsisaugoti nuo epidemijų kurios 
galėtų susilpninti šalies produkciją.

UŽEIGOS

Clevelande liko sūnūs 
brolis Ignas, 
dėkoju visiems kurie 
šermenyse ir laidotu- 

klebonui Kun. Vilkutai-

pasitarnaviS-4 laidojime.
Sūnūs, Ignas Visockas

ŽIEMOS PAVOJAI 
TRAFIKE

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave.
♦

Cafe & Restaurant
LIQUOR WINE BEER
Viet* kur austoj* Idtq miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.
I

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė” 
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 Zidjunas, Lietuvis baro 
patarnautojas. (3)

6927 Superior Ave.
ENdicott 9158

HANNA THEATRE
Savaitęs Sausio 26

GAMINK1T VALGĮ TAUPIU BUDU,
KELETĄ DALYKU VIENU ATVEJU!

HIPPODROME

Roller skating arba čiuožinėjimas 
ant ratukų Amerikoje buvo gatvinė 
jaunimo pramoga, bet vėliau praves
ta kaipo pasilinksminimas gražiose 
vietose jaunimui ir suaugusiems — 
tam įtaisyta puikios salės.

Dabar gi pirmą kartą ratukais 
čiuožinėjimas paversta klasišku pa
linksminimu ir štai pirmą kartą bus 
surengta Roller Follies of 1942, ku
rią galima bus matyti Clevelando 
Arenoje, Sausio 18 iki 23.

Broadway muzikalis veikalas įpin
tas į šitokią pramogą, kurioje da
lyvauja geriausi šalies ratukų čiuo- 
žinėjimo artistai, viso 85 asmenys, 
juokdariai ir tt., jų tarpe 36 pui
kios panelės žavėjančiuose kostiu
muose.

PADĖKA
Musų 25 metų vedybinio gy

venimo sukaktuvių paminėjimo 
surengimo proga, šiuomi dėko
jame pokilio rengėjams žegu- 
nams, Jarams ir kitiems už jų 
pasidarbavimą, taipgi šeiminin
kėms už skanų valgį, ir visiems 
giminėms ir draugams už daly
vavimą ir mums įteiktas dova
nas. Smagu buvo matyti virš 
poros šimtų draugų minią po- 
kilyje Lietuvių salėję šeštadie
nio vakare, Sausio 10.
Motiejus ir Ulesė Černiauskai.

Sniegu užvertimas gatvių ir 
ledai, kurie paeina nuo žiemos 
oro, sudaro važinėjimą neku
rtose miesto dalyse labai pavo
jingu, praneša policija.

Martin A. Blecke, vienas iš 
trafiko komisijonierių, prašo, 
ir pataria automobiliastams 
pritaikyt važiavimo greitį su- 
lyg aplinkybių, naudoti ratų 
retežius kur reikia ir bendrai 
padidinti atsargumą sniege ir 
ant ledo. Jo žieminiai patari
mai išvengimui nelaimių seka:

1. Sutaikykit brakes kad vi
si vienu kartu laikytų ratus. 
Nevienodas laikymas buna sly
dimo priežastimi.

2. Patikrinkit stiklo valyto
ją, šildyto  ją, anti-skid retežius 
ir šviesas.

3. Apsižiurėkit nuo vaikų 
važinėjančių rogutėmis ir va
žiuokit lėčiau. Ant sniego ir le
do breksų sulaikymo veikmė 
esti 3 iki 11 kartų menkesnė.

4. Nepasitikėkit sumažini
mu oro gurnuose sulaikymo pa
lengvinimui. To neužtenka, ir 
tas padidina pavojų slydimo 
užsisukimuose ir labai gadina 
ratų gurnus.

5. Palikit daugiau vietos tarp 
savo ir priešakyje važiuojančio 
karo. Užsisukimuose važiuokit 
lėtai, ir nebandykit lenkti ki
tus prie užsisukimų ir kalnų.

6. Bendrai naudokit daugiau 
atsargumo, žiemos važiavimas 
gali būti saugesnis su atitinka
mu atsargumu, bet jeigu tam 
nepasirengę tai verčiau ^palikit 
karą namie iki oras pasitaisys.

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietę.

MES DAROM MES DEDAM
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR 
ROOF

Rock Wool 
Insulation

/ Be tarpininkų pelno. 
5106 Lorain Avenue 
Phone: WOodbine 4422.

“The Student Prince” yra tai vie
na iš linksmiausių, pilna dainų, po- 
puliariška muzikalė operetė, kurią 
statoma paskutinį kartą Clevelande, 
Hanna Theatre, pradedant pirma
dieniu, Sausio 26. Pirmą kartą pa
statytas per Messrs. Shubert, 17 
metų atgal, “The Student Prince” 
pralenkė visus kitus šių laikų mu
zikalius veikalus nuolatiniu per
statymu.

šis perstatymas yra paskutinis 
del to kad* veikalo veikėjai vyrai 
daugumoje turi stoti kariuomenėn. 
Clevelandiečiai muzikos mėgėjai /ku
rie visada šį veikalą norėjo matyti 
dabar turi dar vieną progą. Jeigu 
yra Clevelandiečių kurie jo nematė 
iki šiolei, dabar turi progą pasige
rėti jo puikiomis melodijomis ir ža- 
vėjanču turiniu.
• “The Student Prince” veikalas 
einasi apie karaliaus jauną sūnų, 
kuris pasiunčiamas studijuoti Hei
delberge, ten karčiamoje su kitais 
studentais lankydamasis įsimyli į 
gražią bet paprastą mergaitę, kar- 
čiamos patarnautoją. Bestudentau
jant miršta jo tėvas ir jis tampa 
pašaukiamas užimti sostą. Tūlą 
laiką valdęs jaunas karalius sugryž- 
ta į Heidtelbergą pasisvečiuoti, kur 
randa nekurtuos savo draugus stu
dentus dar tebesimokinanf.

Muziką šiam veikalui parašė Sig
mund Romberg. Vaidinime dalyvau
ja jauni studentai ir mergaites, ku
rie atlieka puikius dainavimus; kos- 
tumai ir scenerijos žavėjančios.

Barbara Scully, aštuoniolikos me
tų Detroitietė soprano, pereitą se
zoną netikėtai ‘atrasta’, vaidina tos 
patarnautojos Kathie rolę, Robert 
Davis dainuoja princo rolėje. Prie 
jų vaidina eilė kitų gerų daininin
kų, vyrų ir moterų.

Tikietus galima nusipirkti išank- 
sto Hanna Theatre, kainos prieina
mos.

“Vienas būdas šeimininkei suma
žinti valgių gaminimo kaštus yra 
tai suplanavimas išvirti keletą val
gių kada tik ji įkuria pečių”, sako 
Sarah Harding Hunter, Electrical 
League patarėja šeimininkėms.

“Jei turi laimę turė
ti elektrišką pečių, ne
sibijok kad pečių per- 
pildysi”, pataria Mrs. 
Hunter. “Jei tik vieta 
leidžia viršuj ir šonais 
puodų karštam orui ei
ti, mėsa, daržovės ir 
kiti dalykai galima iš
kepti vienu laiku, ne
bijant kad mėsa nepa
ruduos.

“Viena kas reik at
minti verdant kelis pa
skirus dalykus vien u 
laiku tai parinkti mai
stą kuriam reikia to
kios pat virinio tempe
ratūros”.

Čia telpantis vaizdas 
parodo antį su visais 
kitais reikalingais da
lykais ir cranberry pu
dingą kepant kartu er
dviame elektriškam pe
čiuje.

“Visi 
prie 350 
Hunter, 
tis, jei sveria apie 5 ar 6 svarus, 
reikalauja tik 21/į valandas kepimo. 
Valanda prieš baigiant, įdėk saldžių 
bulvių prismokus ir cranberry 
dingą”.

Kita kombinacija maisto kuri 
Įima kepti pečiuje vienu laiku, 
lyg Mrs. Hunter paaiškinimo,

tai sekmadienio pietus. Tas 
keptą vištą, kimštus keptus 
nūs, ir riešutų pudingą.

Toliau galima sutaupymą 
Mrs.

apima 
svogu-

atlikti, 
Hunter sako, jeigu, išėmus iš 

pečiau apačios iškeptą maistą, įdėsi

“The Man Who Come 
To Dinner”

Tikrai juokingas ir linksmas vei
kalas patiekiama Hippodrome Thea
tre naujoje filmoje “The Man Who 
Came To Dinner”, kuri pradedama 
rodyti šeštadienį, Sausio 17. Vaidi
na Bette Davis, Ann Sheridan ir 
Monty Wooley vadovaujamose rolė
se. Prie jų veikia Jimmy Durante, 
Billie Burke, Reginald Gardiner, 
George Barbier, Richard Travis ir 
Elisabeth F raser.

Dalykas dedasi Ohio miestelyje, 
kur atvykęs Monty Wooley paskai
tų laikyti, svečiuodamasis pas mies
telio žymų pilietį, išėjęs pasivaikš
čioti išsisuka koją ir turi pasilikti 
svečiuose visą menesį laiko. Tuo 
jo buvimo įvyksta visokių prietikių.MARGUTIS

šie dalykai gerai kepasi 
laipsnių karščio”, sako Mrs. 
“Po įkaitinimo pečiaus, an-

pu-

ga- 
su- 
yra

džiovintų aprikotų ar slyvų verdan
čiame vendenyje ir gerai uždengsi, 
jos ten sušus gražiai jau kada bus 
elektra užsukta.

Moderniškas elektriškas pečius, 
sako Mrs. Hunter, turi kitas ypaty
bes taupumui, kurios taupo maistą, 
darbą ir pinigus, ir ypatingai ap
saugoja nuo sunykimo vitaminus ir 
mineralus reikalingus sveikatai.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

32-ra Metine Finansine Apyskaita

LIETUVIU TAUPYMO /R PASKOLOS DRAUGUOS
Biznio Pabaigoje, Gruodžio 31, 1941 m.:

BROOKLYN, N. Y.
■_________

PAMOKA. Lietuvis mėgsta 
skaityti ir dainuoti. Tačiau, 
ar mes skaitydami arba dai
nuodami visi galime suprasti 
ką poetas savo eiliuotuose žo
džiuose norėjo mums pasaky
ti? Jeigu galime, tai labai ge
rai. Bet jeigu ne, tada reikia 
Stengtis išmokti tai suprasti. 
Žmogus galintis daugiau mąs
tyti ir sau išsiaiškinti įvairius 
dalykus, turintis daugiau sa
vyje pasaulinių žinių, skaito
mas kulturingu žmogus. Jeigu 
negavote tai išmokti jaunose 
dienose, tai tas nesunkiai gali
ma dabar, jau esant suaugu
siems. Kad tai atsiekti, reikia 
eiti ir klausyti pamokų, kur 
mokyti žmonės tas mokslo ži
nias perduoda žmonėms tuomi 
įdomaujantiems.

Temoje: Kaip Skaityti Po
eziją ir Ją Suprasti, teiks pa
skaitą Kl. Jurgelionis, tos mo
kslo šakos žinovas. Paskaitų 
paklausyti mėgstantieji kvie
čiami Sausio 18 d., nuo 3 vai. 
po piety, sekmadienį, Tautinin
kų Klubo bute, 35 Stagg st. 
Paskaitą ruošia Am. Liet. Tau
tininkų Klubas, ir visus kvie
čia dalyvauti. Komitetas.

• KARO REIKMENŲ Cleve
lando dirbtuvėse užsakymai pa
siekė jau bilijoną dolarių.

Darbininkams algos padidėjo 
nuo $4,175,000 iki $6,500,000 
savaitėje. ų

Cleveland Graphite Bronze 
Co. atidarė naują dirbtuvę E. 
168 ir St. Clair avė. Ten gaus 
dirbti iki šio mėnesio pabaigos 
apie 500 darbininkų.

Kita nauja dirbtuvė 
už $3,500,000, kurią 
General Electric Co.
įvairius kariavimo pabūklus.

• IŠ LAKESIDE Ligoninės į 
kariuomenės tarnybą išėjo jau 
50 daktarų.

Cash on Hand and in Banks ..........
First Mortgage Loans on Real Estate 
Second Mortgages (5 — 81-00 each) 
U. S. Defense Bonds and Stamps .... 
Real Estate Sold on Contract ......
Real Estate Owned ....................... .
Federal Home Loan Bank Stock ... 
Office Building (less depreciation) 
Other Assets ..........

Total Assets

120,844.15 
741,031.55 

5.00 
5,050.00 

58,695.36 
81,139.60 

7,500.00 
23,818.00 

7,842.77
$ 1,045,926.43

statoma 
operuos 

ir dirbs

Visada
Karštas Vanduo

Bet su Mažiau Gaso

Atsakymas yra su apačioj dega
mu gasiniu automatišku vandens 
šildytųjų. Jis pats užsisuka ir 
atsisuka. Bet karštas vanduo ten 
yra visada dieną ir naktį. Tai 
būtina reikmenis jūsų šeimos pa
togumui ir sveikatai.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

•jllllllllllllllllllllllIllIIIIIIIIIIIlIllllHIIBfBttMiKMIlllllllllIllllltlllllllllllllllllllllliiiiir

Nikodemas A. Wilkelis
i I

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

Į The Wilkelis Furniture Co. Į
| Rakandų Krautuve |
| Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 š
| N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS =
= Savixfinkas 1 Vedėjas
^iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

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 .............. ' 2,412.50

Total Liabilities .................. 8 1,045.926.43

65,510.15 
73,000:64 
50,997.60 

3,441.28 
779,131.62 

33,674.93 
31,265.00

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

6712 Superior Avenue Cleveland, Ohio •

Penktadienis Sausio 16
' z / I __Sensačine Visoje Krautuvėje

ikučių Diena
he May Company

KELETAS PAVYZDŽIŲ IŠ

69c
49c
89c

AUDIMŲ LIKUČIAI
Spec. Grupė iš 89c iki 1.39 Rayons yd. 
Likučiai populiarių 79c-$l Rayons, yd. 
Likučiai puikių 1.25-1.98 Rayons, yd.
Spec, grupė iš 1.59-2.25 Rayons, yr. ..1.19 
Likučiai iš 39c-59c Printed Cottons, yd. 29c 
Likučiai 49c-79c Cottons, Rayons, yd. 41c 
Likučiai iš 69c-$l Cottons, Rayons, yd. 51c 
Lik. iš 2.50-4.95 Luxury Fabrics, yd. 1.79 
Spec, grupė 79c-$l Cottons, Rayons, yd. 59c 
Likučiai 3.95-4.95 5-in. Vilnoniu, yd. 
1.98-2.50 Vilnonių ir Vilnos Miš., yd. 
Likučiai 2.50-3.95 Vilnonių, yd.........
The May Company . . Fabrics . . Fourth ]

3.22
. 1.39

1.97
Floor

ŠIO IŠPARDAVIMO KAINŲ

MOTERŲ PARĖDALAI

10.95- 15.00 Panelių, Moterų Suknios... $5
12.95- 17.95 Paneliu ir Moterų Suknios.. $7 
$15-17.95 Suknios, 100 mieros 12 iki »20 $9 
$15-22.95 Suknios, Mažoms Moterims 9.80
7.95- 10.95 Sports Dresės, vilnonės .. 5.44
19.95- 22.95 Sports Coats, plačių stilių 14.44
8.95 aunoms Dresės, tinka viskam .. 4.99 
$250-$400 Puikus Kailiniai, numušta į 
$210 iki $275 Kailiniai, populiarus.. 
$150-$175 Kailiniai moterims, merg. 
Tik 41 Originalių $135-$150 Kailinių
$95 Lapių DienosiNakties žakietai, tik $48 
$110J$198 Social Register Coats $77-$88-$99 
Grupė iš 59.95 Kailiu apvedžiotų .... $39 
$35 Zip-in Lining Coats, panelėms .. 19.90 
Grupė iš 69.95 Kailiu apvestų Dresių 
100 reg. 22.95 Casual Coats, 10-20,.. 
8.95 Budget Dresses, panelėms .........
3.50-6.95 Languoti Vilnoniai Andarokai

$198
$168
$114

$84

VYRIŠKI RUBAI
Vyrų Siutai ir Overkotai .................
Vyrų Siutai, Overkotai, Topkotai '/? ir 
$15-19.95 Vyrų Išverčiami Ploščiai.. 9.89 
11.95 Vyrų Trumpi Gabardine Ploščiai 7.89

The May Company . . Second Floor

27.75 
*/j off

VYRU IR VAIKU BATAI
Vyru $3.45 iki 4.95 Sliperiai, likučiai 2.69 
Vyrų 6.00-7.95 Famous Make avalai 4.67 
Vaikų 3.95 žemi Avalai, maišytų mieru 2.87

The May Company . . Second Floor Ontario

$49 
$11 

3.88 
2.29

4.50- 5.95 Vilnos Coat Sveteriai 36-46 
2.25-3.50 Slipon ir Cardigan Sveteriai
3.50- $5 Bliuskos, gražaus darbo.... 
$25 Krashire Languoti Ploščiai ....

2.99
1.69
1.99

The May Co. . Apparel Shops . Third Floor

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauds 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modemišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly 
ti vidurius. Milijonai žmonių nau- 
lojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykii 
iTEN-A-MINT einant gulti—sekan- 
į rytą tikrai jausite palengvinimą 
r vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
jakelis kainuoja tik 1 a

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 1 

- WfeiJis ui SLJIO .. J 
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje' 

taip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių įšnuo 
niavimas ar pardavimas, pajieš 
kojiniai, padėkos laiškai, gali 
ma patalpinti šia kaina.

ne 
kos 
nan 
sia

1 
kad 
kio 
pra 
laik

I 
nuc

Į <• ""I

Plumbing ir Heating
Reikmenys

I
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 
Nereikia nieko įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

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

Duokit Mums Sutvarkyti

JŪSŲ MOTORĄ
Valom ir sudedam Spark Plugs 
Peržiurim ir sutvarkom veikian

čias dalis.
Patikrinam ir nustatom degimo 

(ignition) sutaikymą
Valom Battery Terminals
Patikrinam Oro Fiiterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd.’7715.

u JUOZAS P
165 E. 208 Street
Telefonai: Namų: IV. 3956-

Parduoda naujus ir gyventus 
Lietuvių parapijos srityje. P; 
tarnauti prieinamomis kainom 
arba asmeniškai atsilankykįt.

SPECIAL IS IŠPi
NAMAMS RAKANDI

MES DUOSIM 
ai jūsų seną LIVING ROOM, I 

s ROOM Seta, nežiūrint kaip jis
SKALBIAMĄ Mašiną, ar P.

/ Pirkit dabar — pirm r

1 FLEMING FU
Kampas E. 75th St.

, Atdara kas vakaras. ,
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t
ii juokingas ir linksmas vei- 
patiekiama Hippodrome Thea- 
ujoje filmoje “The Man Who 
To Dinner", kuri pradedama 
šeštadieni, Sausio 17. Vaidi- 

■tte Davis, Ann Sheridan ir 
Wooley vadovaujamose rolė- 

'rie jų veikia Jimmy Durante, 
Burke, Reginald Gardiner, 

e Barbier, Richard Travis ir 
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ykas dedasi Ohio mietelyje, 
it vykęs Monty Wooley paskai- 
ikyti, svečiuodamasis pas mies- 
žymų pilieti, išėjęs pasivaikš- 
išsisuka koją ir turi pasilikti 

tose visą mėnesį laiko. Tuo 
ivimo įvyksta visokių prietikių.
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MARGUTIS
aitykit “Margutį”, komp. 
Vanagaičio leidžiamą mu

los ir juokų žurnalą. Ei- 
du kartu į mėnesį. Kains 

itams $2. Prisiųskit 10c 
što ženklais, gausit vieną 
merį pamatymui.

“M ARGUT1S”\
6755 So. Western Ave.

Chicago, Ill.

Į PAMOKA. Lietuvis mėgsta 
skaityti ir dainuoti. Tačiau, 
ir mes skaitydami arba dai
nuodami visi galime suprasti 
ką poetas savo eiliuotuose žo
džiuose norėjo mums pasaky
ti? Jeigu galime, tai labai ge
rai. Bet jeigu ne, tada reikia 
Stengtis išmokti tai suprasti, 

imogus galintis daugiau mąs
tyti ir sau išsiaiškinti įvairius 
dalykus, turintis daugiau sa
vyje pasaulinių žinių, skaito
mas kulturingu žmogus. Jeigv 
negavote tai išmokti jaunose 

^dienose, tai tas 
ana dabar, jau 
siems. Kad tai 
eiti r klausyti 
mokyti žmonės
nias perduoda žmonėms tuomi 
įdomaujantiems.

Temoje: Kaip Skaityti Po- 
teziją ir Ją Suprasti, teiks pa
skaitą Kl. Jurgelionis, tos mo
kslo šakos žinovas. Paskaitų 
paklausyti mėgstantieji kvie
čiami Sausio 18 d., nuo 3 vai. 

'po pietų, sekmadieni, Tautinin
kų Klubo bute, 35 Stagg st. 
Paskaitą ruošia Am. Liet. Tau- 
iininkų Klubas, ir visus kvie
čia dalyvauti. Komitetas, 
r--------- ------------------------ ;—

nesunkiai gali- 
esant suaugu- 
atsiekti, reikia 
pamokų, kur 

tas mokslo ži-

irvą galima išsirašyti už t 
ieną dolarį — pusei metų.
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779,131.62

33,674.93 

31,265.00al Home Loan Bank
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JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauds 
[aivą, nėra energijos, palengvinkite 
lau šiuo modernišku budu—kramty- 
ite FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
išgelbės švelniai, bet tikrai, išvaly

vidurius. Miliionai 
lojasi FEEN-A-MINT.
ĘEN-A-MINT inant 

rytą tikrai jausite
’ Vėl jausitės puikiai, 

jakelis kainuoja tik

žmonių nau- 
Pakramtykii 
gulti—sekan- 
palengvinimų 
Vsai šeimai

10=
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Skelbimai “Dirvoje”
, 50c už vieną kartą

L. Iris kart us už $KO(1___ _
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje 

taip tai namų pardavimas, iš 
uomavimas, krautuvių išnuo 
lavimas ar pardavimas, pajieš 
ojimai, padėkos laiškai, gali 

na patalpinti šia kaina.

FORMA VALSTYBEI, O NE VALSTYBĖ 
' ' FORMAI

Ištikro gi, Kas ta Demokratija, kurią p. Grigaitis 
taip Laisvai Tampo?

iena
mpany

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
IĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

Atdara vakarais iki 8 'vai.

DAVIMO KAINŲ

ERŲ PARĖDALAI

Paneliu, Moterų Suknios... $5 
Paneliu ir Moterą Suknios.. $’ 
uknios, 100 mieros 12 iki >20 $9 
iuknios, Mažoms Moterims 9.80 
Sports Dresės', vilnonės .. 5.44 
Sports Coats, plačių stilių 14.44 

is Dresės, tinka viskam .. 4.99 
Puikus Kailiniai, numušta į $198 
275 Kailiniai, populiarus.. $168 
Kailiniai moterims, merg. $114 
iginalių $135-$150 Kailinių $84 
Dienos-Nakties žakietai, tik $48 

Social Register Coats $7L$88-$99
59.95 Kailiu apvedžiotų .... $39
Lining Coats, panelėms .. 19.90

69.95 Kailiu apvestų Dresių $49
22.95 Casual Coats, 10-20,.. $11
et Dresses, panelėms ......... 3.88
Languoti Vilnoniai Andarokai 2.29 
Vilnos Coat Sveteriai 36-46 2.99 
Slipon ir Cardigan Sveteriai 1.69 
iliuskos, gražaus darbo.... 1.99 
hire Languoti Ploščiai ........ $19

Duokit Mums Sutvarkyti
Į JŪSŲ MOTORĄ
Valom ir sudedam Spark Plugs 
Pęržiurim ir sutvarkom veikian

tį čias dalis.
Patikrinam ir nustatom degimo 
F (ignition) sutaikymų 
Walom Battery Terminals 
Patikrinam Oro Filterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd.' 7715.

KOKIŲ BUVO DEMOKRA
TIJŲ ___

Kaip padaryti kad pasaulyje 
butų mažiau skurdo ir vargo, 
kad pasaulio turimi turtai bu
tų teisingai paskirstyti (kad, 
sakysime, vienoje vietoje nebū
tų deginami maisto produktai 
ir kt., kai kitoje vietoje kuone 
milijonai žmonių badu miršta), 
kad užuot karui aikvojus žmo
nių gyvybes ir pinigus šitai bu
tų naudojama žmonijos gero
vei ir kultūrai kelti — visa tai 
Jgus šimtmečius sudarė ir te
besudaro didžiulę problemą.

Sąryšyje su tuo įvairiomis 
progomis, įvairiais laikotarpiais 
ir įvairiose vietose buvo nagri
nėjama kaip sukurti tobulesnę 
pasaulinio tarptautinio bendra
vimo formą, o taip pat ir 'kaip 
surasti ir įgyvendinti galimai 
tobulą valstybinę organizaciją. 
Visais atvejais betgi buvo lai
komasi principo kad ne žmoni
ja arba žmogus formai, bet 
forma žmonijai arba žmogui. 
Kitaip sakant, toks ar kitoks 
tarptautinis bendravimas, to
kia ar kitokia valstybinė orga
nizacija turi būti nustatoma 
tik tam kad tarnautų žmonijos 
interesams, bet jokiu budu ne
turima siekti formos vien tos 
formos deliai. Vadinasi, jei 
kas propaguoja demokratiją tai 
ne del tos abstrakčios jos sąvo
kos, bet del to kad šitaip vadi
nama valstybinė forma geriau
sia atitinka piliečių interesus.

Toliau, nereikia įsivaizduoti 
kad žodžiu “demokratija” išsy- 
kio viskas pasakoma, kad jos 
prasmė universaliai ir visiems 
laikams bei tautoms ta pati.

Turėjome demokaftiją Atė
nuose kuone prieš ^pustrečio 
tūkstančio metų, o vis dėlto 
verguvė ir prekiavimas vergais 
buvo laikomi su demokratija 
puikiai suderinamais dalykais; 
turėjome demokratiją Prancū
zijoje po Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos, kurios metu kas
dien šimtams piliečių buvo ka
pojamos galvos; turėjome de
mokratiją Vokietijoje, per ku-

4-valdžią.-ate-jo-Hįtleris- (ne-t 
p7 Grigaitis pripažysta kad 
Hitleris kancleriu tapęs visai 
teisėtai/ atseit pagal demo
kratinius Weimaro -konstituci
jos principus, tik jau preziden
to teises tai jau uzurpavęs.— 
Žiur. Naujienos nr. 282) ; turė
jome demokratiją Rusijoje, nu
vertus carą (Kerenskis), kuri 
buvo ne kas kita kaip bolševiz
mo pridengiamoji klasė; turi
me pagaliau demokratijas Jun
gtinėse Amerikos Valstijose, 
Anglijoje, Švedijoje, Suomijo
je, Šveicarijoje ir-kitur, bet vi
sų šių valstybių konstitucijos 
gerokai viena nuo kitos skiria
si, vienose yra prezidentai, ki
tose karaliai, vienose preziden
to teisės labai didelės (U.S.A.), 
kitose begalo mažos (Šveicari
ja). ir tt. Kaip matome, demo
kratijos sąvoka istorijos bėgy
je yra parodžius įvairių aspek
tų, o ir šiądien nėra vienareik
šmė.

stovįs dalykas, nors kas tas da
lykas yra p. Grigaitis ir nežino 
ir nepasako. Atrodo kad p. 
Grigaitis demokratiją propa
guoja ne dėlto kad patarnautų 
žmonijai, kad palengvintų jos 
kančias, bet del to kad demo
kratija jo akyse yra kaž koks 
šventas, viršgamtiškas ir ste
buklingas dalykas, nors kas tas 
dalykas yra tai p. Grigaitis pa
sakyti ir nemoka.

Ar ką p. Grigaitis vertina, 
ar kritikuoja jis vis matuoja 
pagal demokratiją: — Šitaip, 
girdi, esą nedemokratiška, o 
štai anaip tai jau demokratiš
ka.

Kuriuo keliu jis prieina šito
kių sprendimų, kuomet demo
kratija p. Grigaičiui yra kaž 
koks nežinomas magiškas bliz
gutis, kaip jis išviso gali tvir
tinti kad tas ar kitas dalykas 
yra demokratiškas ar nedemo
kratiškas, kada jis nepasako 
kas yra demokratija, neaišku.

Kartais p. Grigaitis ir visai 
nuklieda. štai Sausio 10, Nau
jienose skaitome:

“Buvusiems karaliams, dik
tatoriams ar kitokiems uzurpa
toriams neprivalo būti vietos 
pokarinėje Europoje.’’

Karalius, koks jis bebūtų, p. 
Grigaičiui, matyti, veikia kaip 
pelė katei. Įdomu tik, kodėl jis 
taip purkštauja prieš buvusius 
karalius, o ne prieš esančius? 
Rumunijos ex-karalius Karolis, 
prieš kurį nei iš šio nei iš to 
piestu stoja p. Grigaitis, juk 
buvo didelis demokratijų drau
gas ir aršiausias Vokiečių prie
šas. Jo ministerj pirmininką 
Calinescu nužudė nazių agen
tai, o geležinė gvardija, nazis- 
tinė organizacija Rumunijoje, 
kaip tik didžiausiu savo priešu 
laikė patį Karolį. Nazių spau
dimu jam teko atsisakyti ir 
nuo sosto. Tai ko čia, rodos, 
purkšti ? O ir iš viso ko p. 
Grigaičiui taip jau kištis į švei
timų valstybių vidaus ginčus? 
Iš viso kas del karalių lyginimo 
su uzurpatoriais, geriau p. Gri
gaitis tebūna atsargesnis. Juk 
ir demokratinės Anglija, Šve
dija, Norvegija, Belgija, Olan
dija, Liuksemburgas turi ka
ralius.

KAS TA P. GRIGAIČIO 
DEMOKRATIJA?

Kas yra demokratija gerb. 
p. Grigaičiui, pasakyti sunku. 
P. Grigaitis sąryšyje su demo
kratija kalba apie laisves, tei
ses, žmonių priespaudą ir tt., 
bet demokratijos apibrėžimo, 
jos esmės charakteristikos ne
duoda. Atrodo kad 
tija p. Grigaičiui yra 
įnagiškas, už viską

demokra- 
kaž koks 
aukščiau

. JUOZAS PEČIULIS
165 E. 208 Street Namų 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 atsilankykjt.

Co. . Apparel Shops . Third Floor

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ

MES DUOSIM JUMS $20 , 
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 
ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 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.

Grigaitis palaiko jų agentus 
Suvalkijos banditus... .

Kai kuriose vietose p.\ Gri
gaitis daro pažangos: jis jau 
sutinka kad socialdemokratas 
J. Plečkaitis, ruošęs Lietuvoje 
perversmą ir jam nepasisekus 
pabėgęs pas Lenkus ir įstojęs 
Pilsudskio tarnybon, padaręs 
negerai.... Kas iš to. Gal 
ateityję ir koks p. Grigaičio bi
čiulis pareikš kad p. Grigaitis, 
dergdamas tautinę Lietuvą, da
rė negerai....

Tikrasis p. Grigaičio veidas 
išlenda betgi kai jis p. Smeto
nai pataria susipažinti su K. 
Markso “Komunistiniu Manife
stu”, kuriame kalbama apie rei
kalą iškovoti demokratiją (N. 
nr. 303, Gr. 26, 1941). Kas 
reikalą iškovoti ’ demokratiją 
remia Markso “Komunistiniu 
Manifestu”, kuo to žmogaus de
mokratija skiriasi nuo komu
nizmo?!

Bet laikas daro savo. Lietu
vių tauta atbudus, sąmoninga, 
tautinė. Tie kurie šiądien dar 
tebesapnuoja apie “komunisti
nius manifestus”, Lietuvių tąu- 
tai jau mirę.... šiądien auga 
ir už savo teises kovoja nauja 
Lietuva, kuri sako: Lietuva — 
Lietuviams.

Kaz. Rimvydis.

KALBANT APIE LIETUVĄ
Kas liečia Lietuvos reikalus 

tai p. Grigaitis težino viena: 
iki 1926 metų Lietuva buvo 
demokratinė valstybė, nors jo 
bičiulių liaudininkų ir social
demokratų valdymo metu Lie-1 
tuvą daugiau valdė mažumos 
su komunistais negu tie jo “de
mokratai” ; po 1926 metų, nors 
Lietuvos valdžia atiteko tikrie
siems Lietuviams, o mažumos 
buvo pašalintos, pasak Grigai
čio, Lietuvoje viešpatavo smur
tas. Kad tą smurtą vaizdžiau 
pavaizduoti, p. Grigaitis nešyk
šti įvairiausių pavyzdžių. Štai 
riebiomis raidėmis jis parašo: 
“....1935 m. Smetona buvo 
priverstas ginklu malšinti Su
valkijos ūkininkus....” (Nauj. 
Gr. 27, 1941).

Pirmų pirmiausia, malšini
mo ginklu išviso nebuvo. Ku
rie iš ūkininkų tarpo buvo nu
bausti, nebuvo ūkininkų atsto
vai, o teroristai-banditai, ku
rie, kaip teismas parodė, buvo 
nazių agentai. Vieni banditų 
buvo nutverti maišais iš Vokie
tijos begabeną ginklus, kiti gi 
padarė žvėriškiausią nusikalti
mą: keršydami jų terorui ne- 
pasidavusiai šeimai, uždarė šei
mos motiną klojime, o klojimą 
uždegė. Rezultate, ji kartu su 
klojimu sudegė.

Tuo pat metu kaip tik ėjo 
garsioji Neumanno-Sasso byla, 
kurioje buvo teisiami apie 100 
nazių agentų, kėsinusius! gink
lu atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos.

Šitai turint galvoje, nesunku 
suprasti kodėl naziai palaikė ir 
kurstė Suvalkijos 
su kuriais, 
“Suvalkijos 
darizuoja ir 
gaitis.

Ar nenuostabu: tautininkai, 
Grigaičio apšaukti smurtinin
kais ir fašistais, persekioja tei
sme nazius, o “demokratas”

pa-
nu-
va-

©SUV. Valstijose yra 34 
sažieriniai traukiniai kurių 
statytas greitis 75 mylių į 
landą. Jie atlieka keliones su 
brangesne tnokėštim.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
si, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs Į laivą kuri$ at
vežė Į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 

’ženklus atsakymui.
Rašykit:

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior avė. 

Cleveland, Ohio.

teroristus, 
vadindamas juos 
ūkininkais”, soli- 
“demokratas“ Gri-

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

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. Is|ėigta 1866.

ŠYMET PERVEŠ 83 
MILIJONUS TONŲ 
GELEŽIES RUDIES

Didžiaisiais Ežerais nuo an
ksti pavasario, kaip tik ledai 
apnyksta, iki vėlyvo rudens 
gabenama geležies rudis iš pa
čių šiaurinių sričių į pietines, 
daugiausia į Clevelandą.

1941 metais Ežerais pervež
ta rekordinis kiekis 89,116,360 
tonų geležies rudies. Tai 
vo 15,000,000 tonų daugiau 
gu 1940 metais.

Tačiau ir to neužtenka: 
met numatyta pervežti net 
milijonus tonų rudies, taigi 
sos pastangos bus padėta
panaudota visi galimi laivai.

Geležies ir plieno gamyklos 
turi paruošusios naujų tarpyk- 
lų, kurios šymet padidins ge
ležies liedinimą 4,700,000 tdv 
nų virš 1941 metų galimybių.

SLA. PILD. TARYBOS!
NOMINACIJŲ 
PASEKMĖS

i • “ 1
Dar nepilnai patikrintais da

viniais, SLA. Pild. Tarybos nd- 
minacijose daugiausia balsų 
paduota už sekamus narius:

AKROK OHIO
Smulkios Žinios

bu- 
ne-

šy- 
83 
vi- 
ir

ROKIŠKIO apielinkės Lietu
vių nacionalistų partijos. vado 
pareigas eina L. Grigonis.

Rokiškio apielinkėje sudary
ta scenos mėgėjų grupė, kuri 
suvaidino S. Čiurlionienės “Au
šros Sūnūs“.

Rokiškyje Įsteigtas mišrus 
chcras, vadovaujamas muzikos 
mokytojo Jovaišos. veislių.-

Į Prezidentus
F. J. Bagočius 2,878
W. Laukaitis 1,608
B. F. Kubilius 257

I Vice Prezidentus
J. K. Mažukna 2,595
V. Kerševičius 984
V. M. Čekanauskas 429

Į Sekretorius
M. J. Vinikas 3,794
K. Jurgelionis 415
J. Miliauskas *

Į Iždininkus
K. P. Gugis 2,524
J. J. Bačiunas 1’358
K. Pikiel 455 ’

I Iždo Globėjus
S. Mockus 3>5(J1
E. Mikužiutė 2,588
J. Brazauskas 1^355
W E. Norkus 338
S. Kuržinskas - 207
p. A. Jatul „182

I Daktarus Kvotėjus
g. Biežis 3,982
J. Baltrušaitienė 266
J. Staneslow 118

t- ■ . \
s LAUKINIŲ ančių pasauly-
esama- apie 200 skirtingų

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės Į mane, ęausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairiuose apd) audos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgeėio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

TAUPYKIT MUSU 2 SUkAK» UVžU

40 iki 50 % Pigiau <. f
PUIKUS 3 iCAMB. Baldab t& ‘
MAŽAS ^MOKĖJIMAS ----- 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE .
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais.

Knyga ALPIS JaCi Šaunami

Paveiksluota 
didele 

' knyga 
288 puslapių

KAINA-

(Būtinai reikia 
pridėti 15c 
persiuntimo \ 
kaštų j kitą 

miestą)

Tvirtais viršeliais 
$1.65

Kęstutis ir 
Alpis, 
persirengę 
kryžiuočių 
rubais 
saugiai 
pasprunka 

iš
Marienburgo 
pilies.

ALPIS yra 
bai lengvai

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

viena iš populiariausių Lietuvos istorijos apysakų, ir parašyta gyvai ir la- 
skaitoma kalba. Pasiskubinkit įsigyti šią., didelę knygą, kuri dar šia pro

ga atiduodama už $1.15 (su persiuntimo kaštais). Apdaryta tvirtais viršeliais $1.65. 
Po Sausio 31, 1942 metų, ši knyga bus parduodama po $1.65, ir po $2.00 apdaryta.

Rašydami siųskit kartu ir pinigus ir p duokit aiškų savo adresą:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

MIRĖ. Sausio 2 d. mirė El
zė Milaikienė, jau senyva mo
teris. „Paėjo nuo Vilniaus? Il
gus metus gyveno Amerikoje 
ir Akrone. Prieš 24 metus ,at- . 
gal S. Rodavičiui- suorganiza
vus LRKSA. 178 kuopą ji bu
vo pirmutinė narė ir iki pat 
mirties prigulėję. Taip pat bu
vo narė ir SLA. 198 kuopos. 
Jos sūnūs pakeitė jų pavardę į 
Miller, tačiau ji buvo Lietuvė 
ir savo, pavarde vadinosi.

Pastaru laiku gyveno prie 
savo sunaus Simo, tikėjo, palei 
Medina, Ohio, kur ir palaidota 
R. K. kapinėse. Pamaldos at
sibuvo St. Francis bažnyčioje, . 
Medina, O. . ; ,

Liko jos vįęnas sūnūs Lietu-'"* 
voie, vienas Bostone, ir vieną 
sūnų čia, kuris laikosi atsisky
ręs nuo Lietuvių. Akrone liko 
viena dirktė, Elzė Puišienė. Lai 
buna velionei lengva ilsėtis šios 
šalies žemelėje.

A. Palionio sūnūs Antanas iš 
kariuomenės lankėsi pas savo 
tėvus Akrone. Jis yra paten
kintas tarnyste Dėdei Šamui ir ’ 
tarnauja Marinų sekcijoje. \ !
^Pr. Balčiųkaitis iš Clevelan- 

do lankėsi pas savo dukterį ir 
! žentą žintelius,*

J. Garijonai, žintelienė, V. * 
Pulsis ir A. Rudis lankėsi Me
dina, Ohio, dalyvavo Milaikię^ 
nes laidotuvėse. t

Pas V. Darulio dukterį ir jos 
vyrą atsįlSnkė garnys, jiems 
švenčių proga paliko dovanų 
dukterį. i

Akrono Goodyear gumų dir
btuvė iš- savo darbų atleido vi- < 
šuo nerpiliečius darbininkus.

Neteko darbo daug ir Lietu
viu, . kurie nebuvo pasirūpinę 
pilietybės. ' V Kalnąs.

NEUŽMIRŠKIT 3c
i i- i ‘ r A -j

’ ė. i 1 vOS; ncuaikvljai,
Administracijai- ar Agentūrai

1 kokius paklausimus, visada įde-
I <it už 3c pašto ženklelį atsa-
I cymui. Tas būtina. :.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojasį, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakopiu- 
gam: Maliavojimų iš lauko ir iš 
vidaus, medžio daibų. stogo ar 
rynų. Manė pasamdžius junąs 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškai^ 
aptaisyinui -ir’ pagražinimui. -
Turiu pilrų apdraudą tos rūšies 

dai'feų kon traktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

j LEIMON'S I 
j DRY CLEANING |
• Vyrų ir Moterų Rūbas į 

pertaisau
Sulvg naujausios mados 

s
į Prosymas ir Valymas 

VISOKS RŪBŲ VALYMAS
: Visas darbas garantuotas.
; Paimam ir pristatėm į namus
■ »

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

j Telcf. HE. 5384

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

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

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

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.
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BALTIC NATIONS AFTER THE WAR

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIU!

PHONE: ENdicott 4486
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the following

Even- 
Dec., 
allie
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Zadeikis, the 
in Washington,

jntered as Second-Class matter Decern 
Ser 6th, 1915, at the Cleveland Postoffie 

under the Act of March 3, 1879.

Atvyksta Koncertuot visas Detroitiečių Chora*

Taipgi žymiaūsi Detroito Lietuviai Solistai!

šį sekmadienį, Sausio-Jan. 18 Lietuvių Salėje
DAINUOS PATS DAILĖS CHORO VADAS A. KVEDERAS 
DARATA BAUKIUTĖ-KVEDERIENĖ, JONAS VALIUKAS

F. Motuzas, Detroitiečių ekskursijos į Clevelandą organizatorius, praneša: “Musų ekskur
sija tikrai bus didelė, jei oras bus gražus. Dailės Choras nutarė visas važiuoti, kurių bus virš 
30. Ir šiaip tautiečių rengiasi vykti. Šaltis pas mus atsileidė, ir išrodo kad iki sekančio sekma
dienio toks gražus ir buš. Mes pilni gražių vilčių ir norų pasimatyti su mylimais Clevelandie- 
čiais draugais, rengiamės važiuoti nežiūrint visų gamtos klastų”.

A. P. Kvederas, Clevelande žinomas savo darbais scenoje, pasiryžo atvežti visą savo Dailės 
Chorą parodyti Clevelandiečiams. Lai palygins sh jo Clevelande turėtu choru. Prie to, jis da
bar visai kitaip dirba, paįvairindamas dainavimą ir dainas, nes, atminkite, p. Kvederas ir p. 
Kvederienė kelis metus darbavosi Chicagoje su komj. A. 'Vanagaičiu Margučio programuose.

DAR VIENAS EKSTRA!
Prie Detroitiečių, dar turėsim gražią dalį programo iš vietinių: Albina ir Alfonsas Macyaus- 

kučiai ir AlbeŲas Nemanis gros muzikaliais instrumentais.
O ant viršaus šito visko — bus vienas special ekstra numeris — tai “draugė Sora šmalc- 

makerytė”, kuri Maskvoje operoje dainavo, del šalčių ar karščių pabėgo iš Maskvos ir užkliu
vo Clevelande. Ji padainuos taip kaip dainavo Maskvoje....

Atminkit, programas prasidės lygiai 6 vai. pribukit laiku jei norit visą programą matyti. 
Salė bus atdara nuo 5 vai. Po programo šokiai 8:30 vai. Įžanga 35c. Nemabio Orkestras. 
Tikietai išanksto gaunami Dirvos adv. po 40c ir 65c. Prie durų bus po 50c. ir 75c.

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY „ 

Z 
Published every Friday in Cleveland 1

' Ohio Lithuanian Publishing ( 
6820 Superior Ave. Cleveland, On*-

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO No. 4

We all must realize that these 
are trying times which must be fac
ed with realities. Those of us who 
are of Baltic extractions know what 
war really means and how it feels 
to have the land of our forebearers 
ruthlessly plundered at one time by 
the Communistic hordes and then 
by the Nazi overlords. It was Hit
ler who gave Stalin the sphere of 
influence in the Baltic so that the 
Nazis could continue the pillage in 
Europe unmolested. Today Stalin 
is paying dearly for the treacherous 
bargain he had made with Hitler.

Yes, the Baltic countries must 
arise again free and independent of 
both Communistic Russia and Na
zi Germany. To that end exiled 
governments of these nations should 
be functioning now* for their libera
tion in union -with the Allied Forces. 
We in America should whole hear- 
edly endorse the American policy 
of effective aid to embattled nations 
fighting for the restitution of a 
free cooperative association of in
dependent states of the world, in
cluding the republicą of Estonia, 
Latvia, Lithuania and Finland and 
unreservedly endorse the Eight-Point 
Program promulgated by President 
Roosevelt and Prime Minister Chur
chill on August 14, 1941.

A

Today, even during this time of 
turmoil when every effort should be 
strained to the utmost (for the ulti
mate victory of the Allies, leaders 
of nations should also put away some 
of their arrogant national prides and 
put their heads together to work 
out a better order of things, a just 
peace and a more free and friend
lier colaboration of nations along 
economic lines.

It would1 seem natural after the

Minister Says Lithuania 
ir Aligned Against 

the Axis

Under this heading “The 
ing Star”, Washington, D. C., 
22, 1941, carried 
le:

“Dr. Povilas 
uanian Minister
nour.eed today that his nation wished 
to be considered aligned with the 
states fighting the Axis and ex
pressed in behalf of his government 
‘deep sympathy as well as full 
confidence in the victorious exploit 
of American armed forces.’

“Dr. Zadeikis said he looks to the 
Atlantic Charter as a guarantee of 
the restoration to Lithuania of the 
Republic's national liberty, which 
is non-existant with the German for
ces in command of the country. The 
Atlantic Charter of President Roos
evelt and Prime Minister Churchill 
states, he recalled, that ‘sovereign 
rights and self-government should 
be restored to those nations who 
have been forcibly deprived of them’.

“ ‘Though Lithuania is a small 
nation and her geographical situa
tion is unenviable,’ the Minister al
so said, she refuses to be buried 
alive or to be sacrificed for the bene
fit of her great neighbors. Lith
uania has
which are a 
she has will 
independent 
fering with
of her neighbors.’ ”

DETROIT CON
CERT IN 

CLEVELAND

This Sunday, January 18th, 
see one of- the biggest out-of-town 
choruses ever to be presented in 
Cleveland. This chorus is the well 
known Detroit Chorus. Anthony and 
Dorothy Kvederas, long favorites 
of the Margutis Lithuanian Broad
casts, now residing in Detroit, Mich., 
will both be present.

Incidentally both Dorothy and 
Anthony Kvederas are former resi
dents of Cleveland, and they are 
looking forward to meeting all their 
old friends.

The price is very reasonable, on
ly 40 and 65 cents, if purchased 
in adavance at the office of the 
Dirva, or 50 and 75 cents if bought 
at the door. The program will com
mence at 6 p. m. with dancing for 
four or five hours starting a 8 p. m.

Let this be one of your moments 
when you enjoy something that is 
really gradually growing into a 
long lost memory, people being in
ducted into the armed forces, homes 
being disrupted for national defense, 
return just for the evening to.'the 
kind of entertainment you used to 
mow and enjoy.

DAR 1,799 KARIŠ
KŲ LAIVU

Washington.Paskirta 
$3,300,000,000 suma staty-

• mui dar 1,799 naujų Įvai
raus didumo Amerikos ka
ro laivų. Prie to užtvirtin-

fer Bobby Feller, former Clevelu 
Indian speedball specialist, who I 
shown at the Norfolk, Va., navi 
training station as he reports 11 
duty.

GEROS ANGLIES

i ta skyrimas 8750,000,000
Įrengimams naujų laivams 
statyti priemonių.

Karo lėktuvams dirbdin- 
ti paskirta virš 12 bilijonų 
dolarių. Dalis tų pinigų 

i bus sunaudota Įrengimams.

1 
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AETNA LUMBER

DIDELĖ LIETUVIŠKA

EXPLOIT

DRY CLEANING

ir kitokiu.

6702 Superior Ave.1001

Telefonas: ENdicott 0878
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tons
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tons of butter 
tons of fodder 
tons of hay.

Komer Wood & Coal Cd

1409 E. 92nd Street

rich historical traditions 
part of her soul, and 
and ability to lead an 

life
the legitimate iterests

of the war cast lots.
L. J. ESUNAS

The
nimas” has just recently with the 
ushering in of the new year re-chris
tened its newspaper “The Lithuanian 
American Week”.

5 KAMBARIAI NUOMAI 
Lietuvis savininkas. Su vi
sais patogumais. • Antrašu: 
1162 E. Ill St. Klauskit te
lefonu GL. 5063.

NEW NAME
Lithuanian newspaper

Senas Drapanas padaro^ 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
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in no way inter-

!į 1
■ - gumo reikalavimų milita-

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
I------------------------------------------------------------- 1

DELLA. C. >T A KI TBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

, REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
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VALDŽIA išdavė užsa-lg 

 

kymus statydinti 632 nau- n 
jus prekinius laivus, veika- t 
lingus karo tikslams. į

G A R AŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darba 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

F-U-A-ii |KL\aNSAVIMAS.

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

ft

:«&•
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Sales Šėrininkams

greitai atsi-
Kii Vald.

.. $2.95
į‘

sa- 
pa-

HATTIE DOYLE
TEACHE OF PIANO 

Beginners and Advanced. 
Technique and Harmony

9715 Stoughton Ave.
GA. 7307. Sulim, 

It

j RŪPINASI BEDARBIAIS
Kongrese ruošiama pla- 

l nas stirti §300,000,000 su- 
A lyg Prez. Roosevelt© reika

lavimo, pagalbai tūkstan
čiams darbininkų kurie del 
dirbtuvių pakeitimo Į ka
ro reikmenų gamybų laiki
nai liko be darbo. Ta pa
šalpa butų tiktai laikina, 
iki tie darbininkai prisitai
kys kituose darbuose.

Mokėti numatyta nedau
giau $24 savaitėje per 26 
savaites.

S 
stumi 
miest 
ziai t 
čia si 
nių i

D. BAUKIUTĖ-KVEDERIENĖ

JONAS VALIUKAS
Vi)

Heli

M
GArf.

Ve

Kaino 
galior 
Califo

A. P. KVEDERAS

Lietuvių Salės Bendrovės šė- 
rininkų metinis susįrinkimas 
bus laikomas pirmadienio vak., 
Sausio-Jan. 19, nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje. Bus rinkimas 
naujos valdybos ir kitų reika
lų aptarimas, šėrininkai pra
šomi dalyvauti.

PAKARTOJAMA
Lietuvių Banko metinė apy

skaita, kurioje pereitame nu
meryje įvykcF zeceriška klaida, 
šiame numeryje pakartojama 
visame pilnume.

Viršminėta klaida nepakeitė 
bendros banko turto sumos. '

DR. V. KUDIRKOS 
D-JA PERKA $1,000 
VERTĖS BONDSĄ
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 

nė Draugija savo susirinkime, 
Sausio 8 d., nutarė nupirkti 
U. S. Defense Bondsų $1,000 
vertės.

Clevelande tarp Lietuvių ei
na bruzdėjimas ir darbavima
sis ne tik Lietuvos reikalais, 
bet ir šios šalies karo pastan
gų rėmime.

Ištikimi patriotai savo seno
sios tėvynės ir geri piliečiai 
šios šalies moka 
liepti į reikalą.

Organizacijos 
stoja Į darbą, tai 
ju Kryžium, tai 
fense Bonds.

Butų gerai kad kiekvienas 
Lietuvis sulyg savo išgalės pir
ktų Defense Bonds, kurie pra
sideda nuo žemai, taip kad pa- 
jiegs kiekvienas.

Defense Bonds įgaliotas par
duoti ir Lietuvių bankas, todėl 
kreipkitės į jį.•TIK 10 DIRBTUVIŲ Cle

velande šiuo tarpu dirba 24 va
landas i parą, kur gaminama 
šalies' ginklavimui reikmenys. 
Kitos 90 dirbtuvių gatavos dir
bti visą parą, bet negauna pil
nai reikmenų, darbininkų ar
ba ir užsakymų.

Clevelande iš 350 dirbtuvių 
apie 250 išdirbysčių vienaip ar 
kitaip paliečiamos karo užsa
kymais. \

•JOHN L. MIHELICH, ži
nomas miesto gyvenime dar
buotojas ir advokatas, pereitą 
savaitę mayoro Lausche tapo 
paskirtas Civil Service Com
mission nariu. Jo žmona yra. 
Lietuvaitė, uoli musų darbuo
toja Ona Mihelich-žvingiliutė.

ir pavieniai 
su Raudonuo- 
pirkdami De-

KALBĖS JULIUS
SMETONA

LVS. Clevelando skyrius 
vo susirinkime sekmadienį 
darė keletą naudingų tarimų.

Tarp kitko nutarta užkviesti 
kalbėti Clevelande Lietuvos Ne
priklausomybės 24 metų pami- 
mėjimo sukaktyje Julių Smeto
ną, Lietuvos Prezidento sūnų, 
kuris buvo vienas iš laimingų
jų pabėgti su savo šeima nuo 
bolševikų kai raudonieji Lietu- 
vą okupavo.

Kiek žinoma, p. Julius Sme
tona sutinka Į Clevelandą atva
žiuoti. Jis gyvena Chicagoje.

Prakalbos nutarta laikyt su 
įvairiu patriotišku programų 
Lietuvių salėje, sekmadienį, 15 
Vasario, 2 vai. po pietų.

Taipgi kalbės P. J. žiuris, 
skyriaus pirmininkas, ir gal 
bus daugiau svečių • kalbėtojų 
iš kitur. Įžanga bus nemoka
mai visiems.

“ELOPING” IR APSIVEDĖ
žinomi ilgamečiai Clevelando 

gyventojai, abu našliai, Petras 
Didžiūnas ir Ona Mačienė, per 
šventes “elopino” j Wilkes-Bar
re, Pa., kur aplankė savo gimi
nes ir ten apsivedė. Didžiūnas 
ten yra gimęs ir augęs.

Sugryžę, jaunavedžiai pakėlė 
vestuvių pokilį savo draugams 
ir giminėms Clevelande, Sausio 
10 d., Onos Mačienės-Didžiunie- 
nės namuose. Dalyvavo vieti
niai ir Jurgis Palubinskas su 
žmona iš Detroito.

Ona Didžiunienė yra ilgame
tė Dirvos skaitytoja, 
“jaunikiams” gražaus 
gaus gyvenimo.

Linkim
sma-ir

GERMANS PREPARE 
-i<b T?Jn- 

land included to establish a closely 
knit federation of Baltic States in 
as much as their democratic insti
tutions are similar and they have 
many things in common. Under 
such a set-up, each country would 
be a coordinated unit working within 
the federation. It would seem logi
cal to include the other Scandina
vian nations even though they have 
monarchs in their political set up. 
Of course such a federation would 
also have to adjust itself and make 
some concessions to the nations 
nearby.

Right after the war there will no 
doubt be much suffering and things 
will be in a chaotic stage. Should 
this country decide to ■ take the in
itial step to police the nations in 
Europe until order has been reestab
lished, I believe there will be more 
than adequate number of men in 
American uniform of Bajtic extrac
tion to keep Communistic Russia 
and Nazi Germany from grabbing 
the lands for which they at the 
outset

According to Dr. Windschau, 
German commissar-economist, in 
of Lithuania, Latvia and Estonia 
contends that these countries will
form a highly intensified agricultu
ral unit and will be not only a valu
able addition to industrial German 
economy, but also an important 
source of foodstuffs for entire Eu
rope.

Even this year the German ex
pect to squeeze out of Lithuania 
alone about:

150,000
250,000

70,000 
14,000 
70,000 
10,000
such an extortionist planif

be carried out, starvation of the i 
people would surely result. If the j 
Lithuanians have to deliver 150- 
000 tons of grain, when in 1939 
under more favorable conditions, 
they had only 82,000 tons of grain 
left for export, it means that they 
will be compelled to deliver half 
of their own normal daily bread re
quirements to the Germans.

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatiziao, e-zo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

HE.
_ _ _ ML_ĮĮ

AUTO^OBIIJLDdirbi-( 
nas soJakm too pro-Ū 
duknos vado Wson Įsa-\ Japom 
tymu, nuo Vasario 1 d. Vi- 
sos auto industrijos turės]jutai 
greitomis pasikeisti i karo] ~~ 
reikmenų išdirbystes. Rl 

—;—• kus
Detroito miesto tarnau-larmi 
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Fti,mayoras pranešė kad žiem 
p streikeriai .tuomi praras sa-Įsąlyi 

vo darbus. Darbininkai rei
kalauja 15'nuoš. algų pa-Į y 
kėlimo. Miestui viso dirba] 
37,000 darbininkų. Strei
kuoti pasirengę 15,000,

D
I n r 
y y y E I

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudelis nemokamai.

.LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

mei 
mat

„ u- v i „ savValdžia žada finansuoti 
steigimą didelių išdirbysčių] g 
kurios gamins sintetišką Jį 
(dirbtiną) gumą. To gurno yį 
padalys po 400,000 tonų Lp 
metuose, kurio užteks pa- m( 
tenkinimui dviejų trečdalių]
- - sv
rištiems ir būtiniems civi-1 j0 
liniams tikslams.

©TRAFIKO nelaimėse nuo 
pradžios metų mirčių ■ skaičius 
jau pasiekė 4. Paskutinis mi
res buvo sužeistas trafike Gr. 
28 d.

©TAKSAI daugelyje Cuya
hoga apskrities miestelių už 
šiuos metus bus mažesti. Su
mažėja 10c nuo $100 ir Cleve
lande.

• Iš DARBŲ paleisti keletas 
tūkstančių darbininkų laukia 
iki jų dirbtuvės bus paruoštos 
gaminti šalies ginklavimo reik
menis.

•UŽDRAUDUS 
pardavimą, 
darbų apie 
-kurie dirbo 
tomobiliams

Jiems rūpinamasi surasti ki
tus darbus.

automobilių 
Clevelande liko be 
30,000 darbininkų, 
prie gaminimo au- 
reikmenų.

VIDURŽIEMIO IŠPARDAVIMAS
f

Vyriški Broadcloth Marškiniai______ $1.35
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 Kakliniai Šalikai--------$1.39
Vienodų spalvų ir visokių marginių

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

Vilnonės Megstinės Hockey Kepurės — 48c 
Vyriški Sanfprizuoti Darbo Marškiniai — $1 
Vyrams Užsimaunami Sweteriai _♦-----$1.95
Geri Magadere Kaklaraiščiai ------------  29c
Vyrų Postman ir Fireman Kojinės 3 prs. 50c.

Amerikoje pradėjus var- 
, žyti'gumo naudojimą, kad 

jo ištektų karo reikalams, 
paskelbta'jog pelkėse Bra
zilijoje randasi daugybė 
laukinių gumo medžių, ku
rių sultis galima butu pa
naudoti. Delei nepatogių 
sąlygų iki šiol dar Brazili
jos gumas nebuvo naudoja
mas.

Normaliai Suv. Valstijo
se per metus sunaudojama 
600,000 tonų gumo, kuris 
pritaikomas Įvairioms reik
menims, Dabartiniu laiku 
gumo sunaudojimas pakilo 
žymiai daugiau.

Beveik visas gumas iki 
šiol Amerikoj gautas iš gu
mo plantacijų Java, Suma
tra, Mayala ir kitų salų 
Azijos vandenyse, kur da
bai* Japonai nori užkariau-


