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It’s chief boatswain’s matei 
fcr Bobby Feller, former Clevth ■ 
Indian speedball specialist, vh 
shewn at the Norfolk, Va., m 
(raining station as he report 
duty.
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DRY CLEANIN
Senas Drapanas padaiv. 
kaip naujas, išvalom i 
sutaisom.

me
1, 0.

aitije.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

C. JAKUBS
Laisnuota Laidotuvių Direi(ort) | 
AI LIGONIAMS PERVEŽTI.

ii leidžiama naudotis nemokamai r.
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Darbo Marškiniai --- 
i Sweteriai _♦-----$1.95|
iraiščiai ----- ------- 29cr
man Kojinės 3 prs. 50c. |
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DAR 1,799 KARIŠ
KŲ LAIVŲ

Washington. ,— Paskirta 
$3,300,000,000 suma staty
mui dar 1,799 naujų Įvai
raus didumo Amerikos ka
ro laivų. Prie to užtvirtin- 

■ ta skyrimas $750,000,000 
Įrengimams naujų laivams 
statyti priemonių.

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

RŪPINASI BEDARBIAIS
Kongrese ruošiama pla

nas skirti $300,000,000 su- 
lyg Prez. Roosevelto reika
lavimo, pagalbai tūkstan
čiams darbininkų kurie del 
dirbtuvių pakeitimo Į ka
ro reikmenų gamybą laiki
nai liko be darbo. Ta pa
talpa butų tiktai laikina, 
iki tie darbininkai prisitai
kys kituose darbuose.

Mokėti numatyta nedau
giau $24 savaitėje per 26 
savaites.

_ AUTO^OĘUJV.Jšdirbi- 
mas sulaikoma Karo pro
dukcijos vado Nelson įsa
kymu, nuo Vasario 1 d. Vi
sos auto industrijos turės 
greitomis pasikeisti Į karo 
reikmenų išdirbystes.

Detroito miesto tarnau
tojams rengiantis streikuo
ti, mayoras pranešė kad 
streikeriai tuomi praras sa
vo darbus. Darbininkai rei
kalauja 15 nuoš. algų pa
kėlimo. Miestui viso dirba 
37,000 darbininku. Strei- 
kuoti pasirengę 15,000.

Valdžia žada finansuoti 
steigimą didelių išdirbysčių 
kurios gamins sintetišką 
(dirbtiną) gumą. To gumo 
padarys po 400,000 tonų 
metuose, kurio užteks pa
tenkinimui dviejų trečdalių 
gumo reikalavimų milita- 
riškiems ir būtiniems civi
liniams tikslams.

VALDŽIA išd avė užsa
kymus statydinti 632 nau
jus prekinius laivus, reika
lingus karo tikslams.

KATNA~5cT CLEVELAND^OHIO SAUSJO-JAN. 23. 1942 <^W>,47

Argentina Sutiko Stoti i Preš-Vokiška Bloką
NUSKANDINTI DAR DU LAIVAI S. V. KARO LĖŠOS PA
KRAŠTE. RUSA! ATSIĖMĖ MOŽAISKĄ

Washington, Sausio 21. — Priešų submarinai tor- 
pedavo ir nuskandino Amerikos pakraštyje dar du lai
vus, vienas iš jų Latvijos prekinis, Ciltvaira, antras S. 
Valstijų prekių-pasažierių laivas City of Atlanta, šia- 
; ųe laive žuvo apie 45 jurininkai. \ Laivai buvo užpulti 
Sausio 19.

«• y «
‘ Rio de Janeiro. Brazilija,. Sausio 21. — Argentina 

ir Čile, dvi svarbios Pietų Amerikos respublikos, galuti
nai sutiko stoti į bendrą Ameriką respublikų bloką prieš 
ąšies jiegas, nutraukimui diplomatiškų ryšių su jomis. 
Argentina ilgai spyrėsi už neutralumą, tikėdama palai
kyti santikius su ąšies puse, kariaujančia prieš S. V.

* « * »
Sausio 22.— Pranešimai iš Rusijos vis skelbia apie 

stūmimą Vokiečių atgal. Raudonieji atsiėmė iš nazių 
miestą Možaisku netoli Maskvos. Leningrado fronte na- 
ziai taipgi sumušami, pranešimas'sako. Rusijoje siau
čia smarkus šalčiai, apie Maskvą temperatūra 40 laips
niu žemiau 0.

Sausio 20. — S. V. karo departmentas praneša kad 
Amerikos ir Filipinų kareiviai žiauriame mūšyje Batan 
pusiausalyje atstume Japonus su dideliais nuostoliais 
priešams. Japonai buvo prasivežę pirmyn, kaip paskui 
Gen. MacArthur’s padarė ant jų puolimą ir atėmė vi
sas pozicijas. . '

Tokio vandenuose Amerikos submarinas nuskandi
no tris Japonų prekinius laivus.

v ĘuJ’moje, Japonai su vietiniais) kareiviais užpuolė 
Bi<tus“netoli Mčmlmėihv' Prie L „ ;
Japonų žygiavimą pirmyn sulaikę. > -

Japonai skelbia nuskandinę 62 savo priešų laivus, 
jų tarpe 7 karo laivus.

Amerikoje pradėjus var
žyti 'gurno naudojimą, kad 
jo ištektų karo reikalams, 
paskelbta jog pelkėse Bra
zilijoje randasi daugybė 
laukinių gumo medžių, ku
rių sultis galima butų 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
bar Japonai nori užkariau
ti. v

(27-ti metai 27th Year)

KELIAMA IKI 114
BILIJONU

S. V. karo programas pa
šoko iki nuostabiai didelių 
skaitlinių — $114,000,000,- 
000 — kuomet Prez. Roose
velt rekomendavo naujas 
sumas iš $28,500,000,000 or
laiviams, laivams, tankams 
ir kitiems svarbiems karo 
pabūklams. Ši 114 bilijo
nų suma apima pinigus pa
skirtus karo reikalams nuo 
Birželio 30, 1940 metu.

1942 me-

PAIMS 10 NUOŠ. RE
GISTRUOTŲ VYRŲ

————-r*

Washington,
tais susiregistravusių vyrų
tarp 20 jr 44 metų amžiaus 
i kariuomenę buš paimta 
'10-tas nuošimtis. Numaty
ta susiregistruosiant apie 
10 milijonų vyru.

Registracija nust a t y t a 
Vasario 16 d. i

S. V. armija d&bar turi 
aP*e L700,000 □dEų. Bus 

Singaporo Britai skelbia iki

Indian troops of the British imperial forces are pictured on trucks, 
off to meet the Japs who were driving through the dripping greefi 
jungles of Malaya in an effort to outflank the vital fortress of Singa
pore. r— 
methods of jungle warfare. ,

Indijos kareiviai Britų iniperialčs armijos parodoma vyksta susitikti 
Japonus kurie veriasi per Malajo pelkynus apsupti svarbią tvirtovę Sin
gapore. šie Indusai yra smarkus kariautojai ir gerai apsipažinę su ka
riavimo budais pelkynuose.

IS LIETUVOS
LIETUVOJE Vokiečiai įstei

gė keturias darbo įstaigas : Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. Be to, kiekvienoje 
’pskrityje veikiančios pagalbi
nės darbo Įstaigos. Lietuvoje 
uvusias darbo biržas Vokiečių 
omisaras atmetė, paskaityda- .. 
įas jų naujam uždaviniui ne
ikusiomis.

VOKIEČIAI skelbia kad re- 
istruojasi Lietuvos darbinin

kai, ypatingai specialistai, vykt 
i į tam tikrus darbus. Su gy- 
enama vieta del asmeninių ar 
onominių interesų surišti 
rbininkai gauną darbą vieto- 
arba netoliese. Nevedę dar

ningai naudojami darbams ir 
itur. Vežami lį Rytų Prūsiją 
rbti nesą deportuojami, kaip 
>ie tai paplitę gandai. Rytų 

‘rusijoje dirbantieji gali savo 
utaupas siųsti į Lietuvą. Vo- 

These Indians are great fighters, and are well versed in the kieti joje dirbantiems darbihin- C' rir tit fl ri- 1 o t ■ r n P o m

kams esą galima siųsti šiltus 
drabužius žiemai iš Lietuvos.

PEREITOS savaites pa-RUSIJOJE siaučia smar
kus šalčiai, kurie Vokiečių baigoje priešų submarinas 
armijai yra pražūtingi, o 
Rusai, daugiau pasiruošę 
žiemai, stengiasi išnaudoti 
sąlygas ir muša Vokiečius.

VOKIEČIAI siunčia di
delius skaičius savo kariuo
menių Italijon ir Sicilijon, 
matomai ruošiasi stiprinti 
savo jiegas Šiaur. Afrikoj.

S. V. SENATE kalbama 
apie įvedimą tam tikro ap- 
ribavimo svaiginančių gė
rimų, taip sakant grąžini
mo prohibicijos. Ši prohi- 
bicija apimtų pardavimą 
svaiginančių gėrimų armi
jos ir laivyno punktuose.

ŠILTINĖ labiausia siau
čia ir net plinta, kaip pra
neša Britų užsienių sekre
torius Anthony Eden, Vo
kiečių užimtoje Rusij fron
to pusėje ir rytinėje bei 
pietinėje Europoje.

ORO NELAIMĖSE
ŽUVO 40

z Japonai kariaus -
SU RUSAIS

VOKIEČIAI rūpinasi valdy
ti Lietuvą if po karo.... štai

TUVOJE e esą pr(f-

nuskandino Amerikos alie
jini laivą netoli North Ca
rolina pakraščio.

Kitas didesnis laivas tor
pedos sugadintas laimingai 
pasiekė Newport News, Va. 
uostą.

S. V. karo laivai pradėjo 
submarinų j ieškoti.

LENKAI išgavo Stalino 
sutikimą leisti Rusijoje iš
tremtiems karinio amžiaus 
Lenkams apleisti Rusiją ir 
stoti Į Britų armiją arti
muose Rytuose.

S. V. Armijai reikalinga 
tam tikriems darbams at
likti apie 12,000 moterų, sa
ko Generalinio Štabo vir
šininkas. Dabar daug mo
terų dirba liuosnoriai neku
rtuos darbus, bet butų ge
riau jei jos butų tikrai tar
nyboje ir aprengtos unifor
momis.

The Yawata Maru, 17,000-ton Jap liner, which may be the ship which 
was sunk by a U. S. submarine in the Far East. The vessel was a fast 
luxury liner, owned and operated by the NYK lines, and probably con
verted into an aircraft carrier.

Japonu laivas Yatawa Maru, 17,000 tonų didumo, kurį gal bot paskan
dino S. V. submarinas Tolimuose Rytuose. Laivas buvo greitasis pasažie
rinis, NYK linijos, ir matomai buvo paverstas orlaivių vežiotoju.

Sausio 17 d. kalnuose Ne- 
vadoj sudužo pasažierinis 
lėktuvas, su juo žuvo 15 
karių ir 6 kiti asmenys. Jų 
tarpe žuvo viena garsi fil
mų artistė, Carole Lom
bard.

Dviejuose kariškų lėktu
vų sudužimuose vakarinia
me šalies krašte žuvo 18 
karišku lakūnų. Viena šių 
nelaimių buvo Gruodžio 30, 
tik dabar sudužęs lėktuvas 
surastas.

BRITAI užėmė Halfaya 
perėjimą Egipto-Ly bijos 
tyruose, ir paėmė nelais
vėn 5,500 Italų ir nazių.

Britai šiomis dienomis su
ėmė arti 15,000 Vokiečiu ir 
Italų kareivių.

VOKIEČIAI gali kėsin
tis orlaiviais bombarduoti 
Suv. Valstijas, kaip greitai 
oro sąlygos pavelys, tikrina 
vienas Vokietijos pabėgė
lis, buvęs Vokiečių karinin
kas.

Visi automobilių savinin- 
ai privalo nuo Vasario 1 
urėti ant savo automobi

lių federalį štampą) kuris 
■aštuoja $2.09. Tai yra 
oradžia taksų automobilių 
naudotojams. Lie;

»reiks pirkti kitas ženklas

MAŽIEJI bizniai 
gaus sau valdžios 
(uris tvarkys jų reikalus. 
Maži bizniai pradėjo jausti 
ninkamus dabar kada vis
kas skiriama karo reika
lams.

gal but 
agentą,

Vienas tarptautinių daly
kų tėmytojas tikrina kad 
Rusija ir Japonija stos ka- 
ran viena prieš kitą šį pa
vasarį. Tarp jų ėjo neofi- 
cialis karas per 10 metų, ir 
susikirtimai pasikartoja po 
pasirašymo jų nepuolimo 
sutarties.

Hitleris darys viską ką 
galės priversti Japoniją už
pulti Rusus. Japonai puls 
Rusus iš Sibiro, jei tik jau
sis gana stiprus.

14 SUDEGĖ NAMUOSE. 
Lynn, Mass. — Šios savai
tės pradžioje kilus gaisrui 
penkių aukštų gyvenamame 
name, sudegė 14 asmenų, 
21 sužeista.

ŠILKAS Amerikoje pa
sibaigs i 90 dienų, praneša 
šilko pardavėjai. Tada rei
kės pirkti išdirbinius Ame
rikos išradimų, kad nerei
kėtų pasitikėti ant Japoniš
ko šilko.

Perilgai gyveno — nusi
žudė. Norristown, Pa. — 
Tūlas Ellwood Paul nesenai 
skundėsi senelių prteglau- 
doje kad, jis perilgai gyve
na. Jis buvo 101 meto amž. 
Gruodžio 19 d. jis nusižudė.

JAPONIJA, kaip prane
šimai skelbia, turi virš 110 
milijonų vyrų militariško 
amžiaus, gatavii stoti ka
rau Rytų Azijos užkaria
vimui. 7“ 
dabar yra gerai išlavintų 
ir ginkluotų.

Britanijoje pradėta dar 
labiau varžyti maistas.

BERNAS, šveic. — Ryšium 
su Lietuvoje pasirodžiusia dė
mėtosios šiltinės epidemija, iš
leista įsakymas pagal kurį vi
si buv. Lietuvos kariuomenės 
sanitarijos puskarininkiai ir 
viršilos per tris dienas turi įsi
registruoti pas artimiausj gy
dytoją. Jie įtraukiami į kovą 
prieš šią epidemiją. Nuo prie
volės registruotis paleidžiami 
tie sanitarijos karininkai ir 
viršilos kurie tarnauja pagal
binėje Lietuvos policijoje.

Laikraštis Į Laisvę įsidėjo 
platų straipsnį, kviesdamas gy
ventojus į kovą su epidemija, 
palaikant švarą, naikinant pa
razitus ir kitus ligos platinto
jus.

Kaune iki Gruodžio mėn. su
sirgimų dėmėtąją šiltine neuž
registruota. Tuo tarpu Vil
niuje yra daug susirgimų 
liga.

kad Kaune ir 
menės Įmonių kurias reikią iš
laikyti ne tik karo metu, bet 
ir po karo. Tarp tokių Įmonių 
paminėtos: medžio, metalo, au
dimo ir chemijos dirbinių Įmo
nės.

VOKIEČIŲ komisaro įsaky
mu “Oslande” turi būti užre
gistruoti pramonėje naudojami 
odiniai diržai, o taip pat sena 
geležis ir laužas.

VOKIEČIAI įsteigė Vokiškos 
kalbos kursus Tauragėje, 
daro ir kituose miestuose, 
kytojauja seni Vokiečiai 
Vokietės.

kaip
Mo- 

arba

Vo-

šia

LAUKIA RUSŲ . .

RYGOJE pradėjęs eiti 
kietijos Raud. Kryžiaus įgalio
tinis “Oslandui”. Per šį įga
liotinį ‘Ostlando’ gyventojai — 
Lietuviai, Latviai, Estai — galį 
siųsti laiškus savo šeimų na
riams gyvenantiems užsienyje. 
Laiškai turį būti rašomi 
kiška kalba ir ne daugiau 
25 žodžiai.

Vo- 
kaip

ko- 
at-

BERNAS. — Vokietijos 
misaras “Ostlande” išleido 
sišaukimą į gyventojus praneš
damas kad tie žmonės kurie 

’bent kuo padės sovietų para
šiutininkams, bus baudžiami 
mirtimi. Tokia pat bausme 
bus baudžiami asmenys gadiną 
telefonus, telegrafus ir kitus 
susisiekimo įrengimus. Tiems! 
kurie padės pagauti Rusų pa
rašiutininkus žadama 5,000 Vo
kišku markiu atlyginimo. v I

BRITAI suėmė Buriuos

Vo-PANEVĖŽIO apygardos 
kiečių komisaro Neum įvesdi
nime, generalinis komisaras v. 
Renteln tarp kitko pareiškęs: 
“Kaip ir Vokiečių kariuomenė 
taip ir Vokiečių civilinė admi
nistracija atėjo į kraštą kaipo 
išlaisvintoja”. Pagal “fiurerio” 
Įsakymą “apygardų komisarai 

Į turį veikti 'kaip ‘gyventojų pa- 
i tarėjai ir draugai”. Iš to iš- 
i eina kad anais laikais caro žan
daras su nagaika rankoj taip 
pat buvo Lietuvių “patarėjas ir 
draugas”.

Iš jų trys milijonai premjerą U Saw, kuris su-į

AUTOMOBILIŲ parda
vimą visoje šalyje sulai
kius, dabar apdirbama pla
nai kam teikti pirmenybę 
sulyg reikalo automobilius 
pirkti. Esama gatavų apie 
675,000 naujų automobilių.

sekta vedąs tarybas su Ja-Į PROF. ŠALKAUSKIS 
ponais pavedimai Buriuos. pi7,r,XTAC’ 
Japonijai.

BERNAS, Šveicarija.— Gau- 
• ta žinių kad Gruodžio 4 Šiau- 
I 'i”ose mirė Prof. Stasys Šal- 

SOVIETAI skelbia kad ’"uskis. Velionis buvo palai- 
Rusų-Vokiečių karo fronte Jotas dalyvaujant valdžios ir 
išmušta virš 10,000 Ispanų Universiteto atstovams. Vokie- 
kareivių, kurte buvo nuvy-'tijos generalinis komisaras v. 
kę gelbėti Vokiečiams prieš1 Renteln pareiškęs Universite- 
bolševikus. Į tui užuojautą.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Pittsburghiečiai Nesuta
rė del Aukų Lietuvai
Teko girdėti kad Pittsburghe 

Lietuviai bendrai rengiasi mi
nėti Lietuvos .Nepriklausomy
bės 24 metų sukaktuves. Susi
deda ir katalikų Federacijos 
grupė su nuo anksčiau gyvuo
jančiu Draugijų komitetu, tku- 
rin ineina tautininkai, sanda- 
riečiai ir socialistai.

Bet nežinia kodėl, pasitaręs 
tas bendras komitetas nutarė 
aukas surinktas tą dieną skirti 
ne Lietuvos nukentėjusių žmo
nių reikalams, bet Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Šitoks aukų skyrimas parodo 
ne ką mažiau kaip visų musų 
srovių neva susiėjimą sutarti
nai dirbti, bet nesusitarti.

Matomai, viena ir kita ir tre
čia pusė nesutinka aukas skir
ti Lietuvos reikalams tai sura
do bendrą punktą — Amerikos 
Raudonąjį Kryžių.

Am. Raud. Kryžius Lietuvių 
aukas mielai priims^bet jis, ge
rai žinokime, nenorėtų kištis į 
Lietuvių tarpą ir imti aukas 
iš Lietuvių tautinės šventės 
paminėjimo. Mat, Am.' Raud. 
Kryžiui Lietuviai jau aukauja 
tai per dirbtuves, tai visais ki
tais budais, ir aukaus ištisą 
metą, tuo gi tarįu kai Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo aukos, per eilę metų skir
tos ir naudotos Lietuvos reika
lams, priklauso Lietuviams.

Juk Lietuva kenčia dvigubą 
karo nelaimę, kntri priešai ją 
užėmė ir. plėšia, terioja, žmo
nes kankina. Kas Lietuvą už
tars dabar, kada visi užimti sa
vo reikalais, ir patys Lietuvių 

lity**
Kiek tenka girdėti, nekurie 

kalbėtojai atsisako į tą Pitts- 
burghiečių rengimą važiuoti ir 
kalbėti, nes nėra reikalo gai
šuoti laiką ir pinigus aikvoti: 
Am'. Raudonasis Kryžius duos 
vietinius kalbėtojus, gerus ir be 
užmokesnio, o ką Lietuviai iš- 
aikvos važiavimui, gali skirti 
Lietuvos reikalams.

Esant Lietuviais reikia turė
ti nors kiek Lietuviško susipra- 
timo. Juk ir Prezidentas Roo
sevelt pasakė Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai kad dirbtų 
tarp savo žmonių Amerikoje už 
Lietuvos reikalus ir jos žmo- 

i nių ateitį. , f
Kada eina vajus Raudona- 

: jam Kryžiui, duokime Raudo
najam Kryžiui. Kada ateiną 
Lietuvių Tautos šventė, tą die
ną visas pastangas dėkime pa
gelbėti savo tautos žmones, ku
rie neša sunkią karo naštą.

Vietinis.

ATI
ŠE

ALl

GArf,

Mich,r Naujienos MIRIMAI
NUŽUDĖ SESERS KŪDIKĮ. 

Tarentum, Pa. — čia viena 
jauna moteris nužudė savo ne
tekėjusios sesers kūdikį, norė
dama išgelbėt ją ir šeimą nuo 
gėdos, 
bėdą: ji suimta ir 
žmogžudyste.

Ji ,prižade jo savo 
seserei jos kūdikį atiduoti kam 
augyti ir niekas nežinos. Bet 
vietoj to, paėmus į automobilį 
vežtis, užkimšo kūdikiui burną1 
popierom ir užtroškino. Paslė
pus skiepe kelias dienas, vėliau 
sudegino šildomam pečiuje, kai 
nieko namie nebuvo.

Kelione į Clevelandą 
ir Atgal

Mes Detroitiečliai sumanėm 
atlankyt Clevelandą ir dalyvau- 

' ra rengė 
r "kaltinama! musb1 Detroito Dailės Chorui ir 

artistams Sausio 18 d.
Dabartiniu laiku, prie gerų 

kelių, Clevelandas yra gana ar
ti nuo Detroito. Ir štai susita
rę su Dr. Sims nuvažiavom.

Kelionė buvo labai puiki, nes 
per keturias valandas ir buvom 
jau Dirvos redakcijoje. Mes 
buvom pirmutiniai iš Detroito. 
Atvažiavom penkiesi: Dr. Sims, 
p. Steponauskienė, p. Aukščiu- 
nienė, mano sūnūs Kęstutis ir 
aš pats. Kelionė į ten buvo ga
na smagi ir trumpa. Bet atgal

Už tai pati pakliuvo į|« koncerte kurj Dire

jaunesnei

PITTSBURGHE 116 kompa
nijų įveda patvarkymą išskai
tyti iš darbininkų algų tam tik- -tai buvo ilga ir nuobodi, 
ra dalį pirkimui Defense žen
klų ir bondsų. Tose dirbtuvė
se dirba bendrai 690,000 'čTar- 
bininkų.

šiuo budū bus gelbstima ša
lis, remiama ginklavimasis ir 
darbininkai priverstinu budū 
taupys, kitaip sakant gaudami 
bondsus vietoje visos algos, ne- 
leidys taip pinigus kitokiems 
mažniekiams kurie nereikalin
gi.

PHILADELPH8A

PERSPĖJIMAS. Viengenčiai 
Lietuviai, sergekites! Kaip ai
škėja, tai Lenkai organizuoda
mi savo kariuomenę daro ne
leistinas niekšystes.

Dalykas štai kame: Sausio 
18 girdėjau nuo žmogaus ver
to pasitikėjimo kad iš miesto 
dalies Port Richmond Lenkai, 
apgirdė tris Lietuviškus jau
nuolius, išvežė juos j savo Ka
nadoje organizuojamą kąriuo- 
menę.

Ar tai nugirdymų ar Kitokio 
Lenkų viliojimų stoti į jų ka
riuomenės batalijonus sergėki
tės, nes tapsit savo tautos iš
gamomis. K. V.

Clevelandą apleidom 10 vai. 
vakaro, na o visą laiką lijo ir 
didelės miglos siautė, tarpais 
nebuvo matyt kad ir pirštu kas 
į akį durtų. Dar daugiau ne
smagumo, nes pavažiavus nuo 
Clevelando gavom “flat tire”! 
Tik pasidėkojant musų 'gabiam 
vežikui,<choro pirmininkui Jur
giui Raško, sugryžom laimin- 
mai namon.

Koncertas buvo labai geras 
ir publikai labai patiko, buvo 
gausus ir įvairus. Buvo ir nau
jenybių. K. Ambrose saxofo- 
nu sugrojo solo ir ke-etą dainų 
su visu choru; taip pat ir B. 
Cybulskas grojo akordionu so
lo ir akompanavo chorui.

Vienas nemalonus įspūdis bu
vo tai kad nesimatė Clevelando 
jaunimo: kur jis buvo kad tą 
Vakarą ant pirštų guvo galima 
suskaityti. Klausimas kas bus 
už kelių 
Lietuvių.
ryt, taip leist jaunimui pasi
mesti nuę Lietuvių negalima.

Detroitiečių choras susideda 
.tik iš čiagimių ir augusių jau- 
fii T

metų iš Clevelando
Būtinai reikia ką da-

UKĖS TURĖS AUGIN
TI DAUGIAU

Amerikos ūkininkai šymet 
turės stengtis išauginti maisto 
produktų tiek kiek iki šiol ne
buvo nei pasikėsinta. .Ameri
kos įtraukimas į karą priver
čia šalį didinti maisto išteklius.

Reikalinga bus daugiau kiau
lių, galvijų, ryžių, kiaušinių, 
aliejus duodančių augmenų ir 
visokių daržovių.

Padidinama plotai auginimui 
pynacų, tabako, kukuruzų ir tt.

Į DAYTON, OHIO j

POLICIJA surado ir parsiga
beno Į Pittsbųrghą Italą Anto
nio Muraca, 47 m., kuris kalti
namas nušovimu kito Italo 
metų atgal. Po nušovimo 
dingo be žinios. Bet dabar 
kliuvo ir bus teisiamas.

13 
jis 
pa-

IŠŠOKO Iš 6-TO AUKŠTO. 
Pittsburghe, iš Fort Pitt vieš
bučio per langą iš 6-to aukšto 
iššoko moteris ir užsimušė. Ji 
buvo Pittsburgho gyventoja, j 
viešbutį nuėjo ir pasiėmė kam
barį matomai tikslu
ti. Jos vyras buvo išvažiavęs 
su reikalais į’ Harrisburgą ir 
sako gavęs Iš jos laišką nush- 
skundžiantį kad ji baiminasi 
gimdymo kūdikio, kurio ji ti
kėjosi.

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. ______ (36)

LIETUVIS KARO ZONE. 
Saržentas Stanley žurumskis 
prisiuntė savo motinai laišką iš 
Filipinų salų. Jisai rašo esąs 
sveikas ir linksmas, randasi 
anie 60 mailių nuę miesto Ma
nila, tai yra pačiame karo ruož
te Amerikos su Japonija.

Moterys Organizuojasi
Ketvirtadienį, Sausio 8, pp. 

Molių namuose turėjo susirinki
mą būrelis darbščių Detroito 
Lietuvių moterų apkalbėjimui 
kokiu budu Lietuvės moterys 
galėtų prisidėti prie viso pasau
lio reikšmingos organizacijos, 
Am. Raudonojo Kryžiaus. Ap
kalbėjus nutarta organizuoti De
troito Lietuvių moterų Raudo
nojo Kryžiaus skyrių. Išrink
ta laikina skyriaus valdyba iš 
šių: M. Kemešienė — pirminin
kė ; V. Motuzienė ir B. Keblai- 
tienė — vice pirmininkės; E. 
Molienė, raštininkė; M. Bra
zauskienė, finansų raštininkė; 
F. Mickevičienė, iždininkė; S. 
Dovan ir M. Kučinskienė, iždo 
globėjos.

Padaryta trejetas nutarimų, 
būtent verbuoti Lietuves mo
teris į ši skyrių, iškolektuojant 
iš jų vieną dolarį metinės mo- 
kesties; antra, kreiptis į vie
tos draugijas ir kitas organi
zacijas prašant kad prisidėtų 
prie riioterų Raud. Kryžiaus su 
pinigine auka, trečias, 
didelį moterų skaitlių, 
zuoti mezgimo, nėrimo 
vimo punktus.

Vos suorganizavus šį
skyrių, darbo pradžia pasirodė 
labai gera. P. Molis, Lietuvių 
Vaizbos Buto sekretorius, pa
žadėjo kad V. B. prisidės su au
ka nemažiau kaip $25. Dr. J. 
Jonikaitis jau prisiuntė rašti
ninkei p. Molienei savo auką 
$25; turime ir daugiau smul
kesnių aukų.

Prie Raudonojo Kryžiaus pa
rėmimo turėtų prisidėti kiek
vienas Lietuvis su mažesne ar 
didesne auka, todėl nelaukite 
kol jus kas pakalbins ar papra
šys, pasirūpinkite patys savo 
pareigą kaipo piliečiai ir žmo
nės atlikti. Perskaitę šią žinu
tę pasiuskit savo auk,ą skyriaus

Donald Marr Nelson, who has been 
given supreme authority over all 
U. S. war procurement and produc
tion as head of newly created war 
production board. Nelson is 53 years 
old. ,

Donald Marr Nelson, kuriam pa
vesta aukščiausias autoritetas ant 
. V. karo reikmenų rūpinimosi ir 
gaminimo, naujai sudarytos karo 
produkcijos tarybos. Nelson yra 53 
metų amžiaus. ,

TRUMPOS

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

KAM PRIKLAUSO
PASKUTINIS • 

ŽODIS

turint 
organi- 
ir siu

moterų

choro pirminin- 
Jurgis Raško, 

choro narė p-lė 
panelė Mickevi-

vusių ar darnu prisidėjusi^ 
vardai bus skelbiami šiame sky
riuje.

(Iš musų laikraščių)

53 m., mi- 
Pittsburgh,

VISOCKAS Juozas, 64 m., mi
rė Gruodžio 22, Cleveland, O. 
Amerikoje išgyveno 28 m:

STANKEVIČIENĖ Ona, 54 m., 
mirė Sausio 12 d., Cleveland, 
Ohio.

NARINKEVIČIENĖ Antanina
Norris), 50 m., mirė Sausio
14, Cleveland, Ohio.

KAZĖNAS Denis, 61 m., mirė
Sausio 8, Cleveland, O.

MILIAUSKAS Petras, 51 m., 
mirė Sausio 13, Cleveland, O.

MILAIKIENĖ Elzė, senyvo am
žiaus, mirė Sausio 2, ukėje 
prie Medina, Ohio. Paėjo iš 
Vilnijos.

MAKEVIČIUS Kostantas, 58 
m., mirė Lapkričio 20, New 
Britain, Conn.

STUBEDIENĖ Anelė, 52 me
tų, mirė Lapkr. 4, Lawrence, 
Mass. — Damienkaimio, Kau
no rėd.

JUNDZILIENĖ Klara, 57
mirė Gruodžio 7* DuBois,
— Kalvių par.

AIMANAS ' Liudvikas, 61
mirė Lapk. 20, Castle Shan-, GILDĄ Liudvikas, mirė Gruo- 
non, Pa. — Vilkaviškio par.

GRIMELIENĖ Petronėlė, pus
amžė, mirė Gruod. 28, Chica
go j. — Tauragės ap., Pagrą- 

k. Ame- 
metus.

m., 
Pa.

m.,

(Serafinai-
Gruodžio
Tauragės

50 metų,

MASIULIS Vincas, 
rė Gruodžio 19, 
Pa.

GERČIENĖ Agnė
tė), pusamžė, mirė 
26, Chicagoje. — 
ap., Batakių par.

VALIULIENĖ Julė,
mirė Gruod. 24, Dorchester, 
Mass. — Triškių par. Ame
rikoje išgyveno 27 m.

BALČIŪNAS Petras, pusamžis, 
mirė Gruod. 29, Chicagoj.—’ 
Panevėžio ap ir par., Paši
lių k.

SODAITTS Antanas, 45 metų, 
mirė Gruod. 7, Greenfield, 
Mass.

KUPSTIENĖ Marė, mirė Gruo
džio 28, Larksville, Pa.

VENSKUS Juozas, mirė Gruo
džio 28, Pittston, Pa.

IVANAUSKAS Juozas, mirė 19 
Gruod., Kingston, Pa.

GRINCEVIČIENĖ Katrė, mi
rė Gruod. 20, Plymouth, Pa.

GIOČIUNAS Balys, mirė Gruo
džio 26, Sebastopol, Pa.

BROOKLYN, N. Y. — Sau
sio 10 d., savo krautuvėje, 

širdies liga mirė labai plačiai 
žinomas laikrodininkas Pranas 
Vokietaitis, 67 m. Velionis bu
vo išvežtas pašarvoti į Vokie
taičių giminės centrą Water
bury, Conn,, kur palaidotas 13 
sausio. Buvo gero budo, pat
riotas Lietuvis.

c

© CHICAGO, III. — Vagys iš
nešė iš Petro Sačausko mai

sto parduotuvės sunkią šėpą, 
kur buvo pinigų ir, kitų brang- 
menų, ir sugraibstę išnešė ki
tų dalykų.

—Du plėšikai užpuolę aludi- 
ninką J. Janulį atėmė $105 pi
nigais, iš jo žrriončs atėmė $5T.įsų įietroTro^jaurri^ 

mas ne tik priklauso prie cho
ro, bet ir užima ir vadovauja
mas roles: štai 
kas jaunuolis 
programą vedė 
Sidariutė; ogi
čiutė, Marytė Yurkiutė, tai mu
sų žvaigždutės. Marytė dar 
būdama mažytė mergaitė pri
klausė prie Miko Petrausko 
choro. Taip ir kiti jaunuoliai 
musų chore yra ge'ri, darbštus 
Lietuviai ir Lietuvaitės.

Aš manau kad Detroito cho
ristai turėtų tankiau nuvažiuot 
į Clevelandą ir taip gražiai pa
dainuoti. ir pabudint Clevelan
do jaunimą. Dailės Choras yra 
vadovaujamas muziko A. P. 
Kvedero ir yra vertas paramos, 

Jos. Ambrose.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
TMD. 68 kuopa turės drau

gišką vakarėlį Kovo 14 d., Mil- 
tono salėje* 2386 24th Street. 
Įžanga bus tik 75 centai ypatai, 
už tą 
alučio 
galima 
narius.

svečiai gaus užkandžių, 
ir pasišokti. Tikietus 
gauti pas šios' kuopos

.Dirvos Reporteris.

DUKTERŲ DR-
Sekmadienį, 11 

Lietuvos Dukte- 
parengimas Lie- 
Buvo pastatyta

LIETUVOS 
JOS BALIUS. 
Sausio, įvyko 
rų Draugijos 
tuvių salėje,
drama “Mirga”; suvaidinta ne
blogai. Bet tokius veikalus sta
tant susidaro sunkumai su sce- 
nerija, todėl tikro vaizdo kokis 
yra autoriaus sutvertas neteko 
įgauti. Publikos buvo pilna 

1 salė, moterys padarė gerą biznį.

Šiądien 
kas per 

Jis 
prieš

per 14 metų, 
prieš bolševi-

Lietuviai ko-

Undersecretary of State Sumner Welles (right), who heads the Ameri
can. delegation to the solid American defense front conference of 21 
American republics at Rio de Janeiro, Brazil, shakes hands with Senor 
Don Juan Jose Soler (left), minister of Paraguay, and Dr. Carlos Martins, 
Brazilian ambassador, as he boards train in Washington. 9

Valstybės Sekretoriaus padėjėjas Sumner Welles (dešinėje), kuris va
dovauja Amerikos delegacijai bendro Amerikos 21 valstybės apsigynimo 
konferencijai Rio de Janeiro, Brazilijoje, sveikinasi su Senor Don Juan 
Soler (kairėje), Paraguajaus ministru, ir Dr. Carlos Martins, Brazilijos 
ambasadorium, prieš lipant į traukipj Washingtone.

Katalikų Prakalbos
Sausio 18 d. čia buvo suren

gtos Katalikų Federacijos sky
riaus prakalbos, kuriose kalbė
jo Kun. K. Barauskas, ir 'Cle
velando žinių redaktorius Ga- 
baliauskas, abu pabėgėliai nuo 
bolševikų iš Lietuvos, 
išgirdau ir patyriau
žmogus tas Gabaliauskas. 
pasigyrė kad kovojęs 
Lietuvos valdžią 
o dabar kovojąs 
kus.

Mes Amerikos
vojom kad Lietuva gautų ne
priklausomybę; pirkom Lais
vės Bonus, nusikabinom savo 
laikrodėlius, davėm Lietuvai, 
kad turėtų savus pinigus, butų 
laisva, nepriklausoma. O šitas 
žmogus, pačios Lietuves gy
ventojas, čia atsibastęs giria
si esąs didelis vyras kad jis 
mokėjo šmeižt Lietuvos valdžią 
ir tramdyt musų respublikos 
laisvam gyvenimui.

Dabar jis čia prisiplakė prie 
Lietuvių katalikų ir siūlydamas 
jiems savo laikraštėlį moka ga
biai išprašytu sau pinigų.

Aš girdėjau prie durų pusę 
tuzino musirtbolševikėlių darant 
savo išvadas, kad tiedu kalbė
tojai, dabar neigdami bolševi
kus, girdi šmeižia—ir Roosevel- 
tą, nes Rooseveltas bolševikus 
pripažystąs.... Tiesa, tai klai
dinga iąvada, , bet 
moka savaip.

• BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuviai sudarė bendrą tarp- 

srovinį komitetą rengimui Va
sario 16-tos paminėjimo. Ko
miteto pirmininku liko Kun. 
N. Pakalnis, vice pirm. J. Tys- 
liava ir J. Stilsohas, sekr. EI. 
Bartkevičiūtė, iždin. J. Sagys, 
iždo globėjai Bacevičienė ir P. 
Bajoras.
® BUENOS AIRES, Argenti

na. — Lapk. 9 d. palaidotas 
Antanas Čekanauskas, turtin
giausias Pietų Amerikos Lietu
vis. Velionis buvo tik 43 me
tų amžiaus. , Jam buvo įsime
tus inkstų liga, kurią išgydyti 
nepajiegė jokie specialistai. Jis 
buvo gilaus išsilavinimo, nuo
širdaus budo ir tautiniai susi
pratęs Lietuvis. Argentinon at
vyko su tėvais tik 9 metus ei
damas. Čia išsilavino, pasiekė 
to kad paliko per milijoną pe- 
zų turto, modernų metalo fab
riką, kurį operavo s,u savo bro
liu Jonu. Liko žmona su vai
kais. ,

—Buenos Aires Lietuviai gė
rėjosi jaunu Lietuviu stipruo
liu imtiku Steponu žiekum, kū
me visko pasitaiko. Valdžios 
pasižymėjo. Gruodžio 26 d. jis 
jau išvažiavo ristis į Čile.

—Argentinoj jau kelios 
tuvaitės baigė aukštesnius 
kslus ir įsigijo mokytojų 
lomus.

mapčio p., Kreiviu 
rikoje išgyveno 28 .

GRIUNIENĖ Uršulė. 42 metų,1 
užmušta traukinio 
mėn., Detroit, Mich.

SKRINSKIS Antanas, 47 m., 
mirė Gruod. 24, Chicagoj.— 
Marijampolės aps., Sasnavos 
p., Vosinės km. • ,

PETRUŠONIS Juozas, 48 m., 
mirė Gruod. 25, Chicagoj.— 
"Panevėžio ap., Naujamiesčio 
p., Svonikų k.

MIKALONIS Petras, 60[metų, 
mirė Gruod. 24, Chicagoj.—

■—'Pmleyfižio. ap..' Pušaloto“ ^§r., 
Ažagų k. Amerikoj išgyve- 

\ no 45 metus.
KASPUTIS Antanas, pusamžis, 

mirė Gruod. 25, Chicagoj.— 
Upynos par. ir k. Amerikoj 
išgyveno 38 metus.

ŠAMBARAS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 21, Chicagoj.— 
Kražių p. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

RAULINAITIS Antanas, mirė 
Gruod. m., Shenandoah, Pa.

SENKIENĖ Ona, mirė Gruod.
13, Baltimore, Md.

APULEVIČIUS Bronius, mirė 
Gruod. 13, Pittsburgh, Pa.

PUPKA Pranas, mirė Gruod.
22, Worcester, Mass. Ame
rikoj išgyveno 52 metus.

BUDRICKAS Antanas, pusam
žis, mirė Gruod. 23, Chicago- 
je. — Tauragės ap., Pagra
mančio p. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

GRINIS Jonas, pusamžis, mirė 
Gruod. 21, Chicagoj. — Ra
mygalos p., Grinunų k.

KARPUS Jurgis, 59 m., mirė 
Gruod. 20, Brooklyn, N. Y.— 
Marijampolės ap.

BLAŽENAUSKAITĖ Sofija, 17 
metų, mirė nuo apdegimo, 
Gruod. 2, Buenos Aires, Ar
gentinoj.

Gruodžio

džio 25, Edwardsville, Pa. 
MOCKELIUNAS Kazys, mįrc .

Gruod. 3. Tamaqua, Pa.
VELIČKIENĖ Marė, mirė

14, Gilberton,' Pa.
ĮTALANDIS Vincas, mirė

11, Minersville, Pa.
BALUTAVIČIUS Alekąs,

rė Gruod. 8, Duquesne, 
NORKUNIENĖ Leosė, mirė .8

Gruod., Nashua. N. H;
VITKUS Alekas, 80 m., mirė

Gruod. 28, Worcester, Mass.
— Raseinių ap., Kražių par.,
Vašviliškių k. ,

LAMBUTIENĖ Magdė, mirė
I Gruod. 27, Worcester, Mass.

— Katino ap. Amerikoj js-<
* gyveno 42 metus.

1BUDrcE¥'i^TFJ?*?*Vėromka, 38v
m., mirė Gruod. m., Green-

. field, Mass:

Gr.

Gr.

mi-
Pa. \

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

J. A. Urbonais
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton,’O.

Lie- 
mo 
dip-

Lie-o GLASGOW, Škotija. — 
tuvos atstovas Londone B.

K. Balutis buvo susirgęs. Rei
kia tikėtis kad jis pasveiko.
• WATERBURY, Conn. — Į 

vietinės Lietuvių parapijos 
iždą per 1941 metus įplaukų 
buvo $71,577.36. Tiek pat bu
vo ir išmokėjimų. Skolos at
mokėta $12,000.

PARSIDUODA DU'ONKEPYK-
LA: Kepa visokią duoną — 

Lietuvių ir Vokiečių apgyven
to.! vietoj; galima pirkti su l:u- 
dinkais arba tik biznį, pigiai: 
gera proga Lietuviui. Plates
niu žinių kreiptis: (6)

PETER DOREN
8125 Rathbone, Detroit, Mich.
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| VISOKIA APDRAUDA I 
■ Mes es&-a pasirengę 
: tirtas Informacijas ir 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

Į P. P. MULIOLIS Į
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 

i ir Apdraudos Agentūra s
: 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 - 
............................................................................. .

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi-

Todel pir-

Lietuvių patarlė sako kad . 
durniui priklauso paskutinis 

žodis.
Jei patėmysite praktiškame 

r gyvenime visada taip yra. Nie
kas nesurado ir niekada nesu
ras budo jam burną uždaryti.

Tas primena keliolikos metų 
giną tarpe tautininkų ir, Gri
gaičio ir jo kompanijos už tai 
ar p. Antanas Smetona yra tei
sėtai ar neteisėtai išrinktas 
Lietuvos prezidentu. Ginčas 
prasidėjo 1926 metai, bet.... 
dar. nepasibaigė.

Ar p. A. Smetona buvo tei
sėtai ar neteisėtai išrinktas da
bar yra lygiai nesvarbu, kaip 
nesvarbu žinoti kiek tais me
tais Lietuvoje sniego ar lietaus 
buvo. Kokia čia gali būti svar
ba ar p. Smetona yra teisėtu 
prezidentu, kuomet Lietuva da
bar kaipo valstybė neegzistuo
ja ir kažin dar kada egzistuos. 
Pagaliau ir jos Nepriklausomy
bę galutinai atstatyti tegali ir 
teatstatys Lietuvos karo jiegos, 
kokios momentui pasitaikius iš 
naujų savanorių susidarys. Re 
savo krauju Lietuvą atpirkę, 
nauji savanoriai vargu ar atsi
gaus Grigaičių ir panašių po
nelių kas yra teisėtas Lietuvos 
prezidentas. Del to tas klausi
mas yra tuštesnis negu ginčai 
apie pernykštį sniegą.

Padėties akivaizdoje ir pats 
' p. A. Smetona, kuris veikia, 

kiek sąlygos leidžia, Lietuvą 
atsteigti, veikiausia netiki nei 
nenori atsteigtoj Lietuvoje be- 
prezidentauti. Mat, jau gero
kai amžyje pažengęs, o laikas'1 
vietoje nestovi. I

Vienatinė svarba ir reikšmė 
p. Smetonai Lietuvos prezidentu 
būti ir mums jį tokiu “pripa
žinti” tai ta kad Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės j j tokiu! 

pripažysta, nes tuomi tos šalys! 
pripažyata Lietuvos egjista.v'v\w 
mą. 0 tas reiškia 99 tnuoSm-'® 

čius diplomatinės kovos už Ue-'J 
tuvos Uepriklausomybės atsta-V 
tymą ir momentalj tarptautinių

< sentikių normalumą Lietuvą at-' 

stačius. Ir tas yra svarbi kor
ta visiems kurie stengiasi Lietu
vos Nepriklausomybę atsteigti. 
Del to jie nepaiso ir neklausia 
jo teisėtumo dr gerumo. Tik 
tie kurie už Lietuvos atsteigi- 
mo slepia kitus savo tikslus, te
sirūpina tą kortą paneigti ir 
įrodyti kad Lietuva teisėto pre
zidento neturi. Jei jiems tas 

-išdavikiškas tikslas pavyktų at
siekti tada jie dikčiai padėt 
pakeistų.

Dabar Prezidento Roosevelt 
akyse Lietuva YRA. Tada jo 
nebūtų.

Veikiausia to ir prisibijo t 
kurie su Grigaičiu ir jo kam 
rotais opozicijonieriais ginčij 
si. Tačiau nėra jokio pama 
tuo susirūpinti ar bijoti. Pi 
zidentas Roosevelt savo pasii 
tinių informuotas p. A. Sme 
ną teisėtu pripažino ir jis t 
rų tikriausia Grigaičio m 
klaus nei domės į jį kreips 
vo nuosprendžio tikslumą 
tikrinti. Dėlto bukit ramus 
be jokio rūpesčio duokit ( 
gaičiui ir kitiems kurie tą ki 
lą istoriją per keliolika m 
mala, paskutinį žodį tarti, 
jie apsidžiaugia, kaip gelei 
radę, kad jus “suargumeii 
vo". Lai paskutinį žodį ta 
tie kuriems jis sulyg Lietu 
patarlės priklauso.

D. Kling

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

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO.
' * • -

730 Guardian Blg.

Į MARGUTIS
g Skaitykit “Margutį”, kom]
g A Vanagaičio leidžiamą mi

■ zikos ir juokų žurnalą. E
na du kariu į mėnesį. Kain 
metams $2. Prisiųskit 10 
pašto ženklais, gausit vien 
numerį pamatymui.

Cleveland, Ohio
bolševikai

V. M.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago. DI.
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JKOS LIETUVIAI 
ne skyriuje talpinama dykai)

ASIULIS Vincas, 53 m., mi
rė Gruodžio 19, Pittsburgh, 
Pa.
ERČIENĖ Agnė (Sėrafinai- 
tė), pusamžė, mirė Gruodžio 
26, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Batakių par.
ALIUL1ENĖ Julė, 50 metų, 
mirė Gruod. 24, Dorchester, 
Mass. — Triškių par. Ame
rikoje išgyveno 27 m. 

ALčlUNAS Petras, pusamžis, 
mirė Gruod. 29, Chicagoj.—•
Panevėžio ap ir par., Paši- | / 
lių k.

ODAITIS Antanas, 45 metų, 
mirė Gruod. 7, Greenfield, 
Mass.

KUPSTIENĖ Marė, mirė Gruo
džio 28, Larksville, Pa. ,

7ENSKUS Juozas, mirė Gruo
džio 28, Pittston, Pa.

IVANAUSKAS Juozas, mjrė 19 
Gruod., Kingston, Pa.

GRĮNCEVIČIĘNĖ Katrė, mi
rė Gruod. 20, Plymouth, Pa.,

GIOČIUNAS Balys, mirė Gruo- į • 
džio 26, Sebastopol, Pa.

GILDĄ Liudvikas, mirė Gruo
džio 25, Edwardsville, Pa. |

MOCKELIUNAS Kazys, mįrc.
Gruod. 3, Tamaqua, Pa. į

VELIČKIENĖ Marė, mirė Gr. t
14, Gilbertpp, Pa., . 

TALANDIS Vincas, mirė, Gr.
11, Minersville, Pa.' , , ' 

BALUTAVIČĮŲS Alekąs, mi-.
rė Gruod. 8, Duquesne, Pa., 

NORKUNIENĖ Leosė, mirė, 8)
j Gruod., Nashua. N.. H;,,.. " 
VITKUS Alekas, 80 m., ,mir,ė

Gruod. 28, Worcester, l)la$., I
— Raseinių ap., Kražių par., 
Vašviliškių k. į ‘ >

LAMBUTIENė' Magdėj mirė, 
Gruod. 27, Worcester, ilasj. 

•— Kauno ap. Amerikoj ją-. į 
gyveno 42 metus^

' ‘TSmnika, 38 >
j. m., mirė Gruod. m., Grėen-

. field, Mass:____________ ; r

kam priklauso Ateities Lietuva -- Tautine
PASKUTINIS • _ , —

ŽODIS Lietuva

irė
i.
xl.
le-

m- 
go- 
ra- 
§y-

17 
mo,

V.'AWWiW^A^WZm k 
KAIP TAPTI AMt I

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

Kurie Lietuviai nežino sayo. į 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras- I 
ti. Vietiniams norintiems is; 
pildoma aplikacijų blankos. .įf. I

(Vietiniai prašomi kreiptis į 
tik penktadieniais ir šeštadie- F 
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa- | 
klausimus, reikia pažymėti ko-, Į 
kiais metais atvažiavęs, mene- I 

. sį, maždaug dieną, kuriame | 
mieste sėdęs Į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame- I 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto | 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA

6820 Superior avė. | 
Cleveland, Ohio.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. ' Dayton,'0.
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiKi APDRAUDA Į «( 
suteikti visiems pilnas musų pa- : 
jraktiškus patarimus reikale vi- Ę 
irance) visai dykai. Todėl pir- S 

ugniagesius (fire-monus), :

MULIOLIS
istovi Lietuviška Real Estate ; 
raudos Agentūra

Cleveland HEnderson 6729 :

Lietuvių patarlė sako kad 
durniui priklauso paskutinis 
žodis^

Jei patėmysite praktiškame 
gyvenime visada taip yra. Nie
kas nesurado ir niekada nesu
ras budo jam burną uždaryti.

Tas primena keliolikos metų 
ginčą tarpe tautininkų ir, Gri
gaičio ir jo kompanijos už tai 
ar p. Antanas Smetona yra tei
sėtai ar neteisėtai išrinktas 
Lietuvos prezidentu. Ginčas 
prasidėjo 1926 metai, bet.... 
dar nepasibaigė.

, Ar p. A. Smetona buvo tei
sėtai ar neteisėtai išrinktas da
bar yra lygiai nesvarbu, kaip 
nesvarbu žinoti kiek tais me
tais Lietuvoje sniego ar lietaus 
buvo. Kokia čia gali būti svar
ba ar p. Smetona yra teisėtu 
prezidentu, kuomet Lietuva da
bar kaipo valstybė neegzistuo
ja ir kažin dar kada egzistuos. 
Pagaliau ir jos Nepriklausomy
bę galutinai atstatyti tegali ir 
teatstatys Lietuvos karo jiegos, 
kokios momentui pasitaikius iš 
naujų savanorių susidarys. Tie 
savo krauju Lietuvą atpirkę, 
nauji savanoriai vargu ar atsi- 
klaus Grigaičių ir panašių po
nelių kas yra teisėtas Lietuvos 
prezidentas. Del to tas klausi
mas yra tustesnis negu ginčai 
apie pernykštį sniegą.

Padėties akivaizdoje ir pats 
p. A. Smetona, kuris veikia, 
kiek sąlygos leidžia, Lietuvą 
atsteigti, veikiausia netiki nei 
nenori atsteigtoj Lietuvoje be- 
prezidentauti. Mat, jau gero
kai amžyje pažengęs, o laikas 
vietoje nestovi.

Vienatinė svarba ir reikšme 
p. Smetonai Lietuvos prezidentu 
būti ir mums ji tokiu “pripa
žinti” tai ta kad Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės jį tokiu 
pripažysta, nes tuomi tos šalys 
pripažysta Lietuvos egzistavi
mą. O tas reiškia 99 (nuošim
čius diplomatinės kovos už Lie
tuvos Uepriklausomybės atsta
tymą ir momentali tarptautinių 
santikių normalumą Lietuvą at
stačius. Ir tas yra svarbi kor
ta visiems kurie stengiasi Lietu
vos Nepriklausomybę atsteigti. 
Del to jie nepaiso ir neklausia 
jo teisėtumo dr gerumo. Tik 
tie kurie už Lietuvos atsteigi- 
mo slepia kitus savo tikslus, te
sirūpina tą kortą paneigti ir 
įrodyti kad Lietuva teisėto pre
zidento neturi. Jei jiems tas 
išdavikiškas tikslas pavyktų at
siekti tada jie dikčiai padėtį 
pakeistų.

Dabar Prezidento Roosevelto 
akyse Lietuva YRA. Tada jos 
nebūtų. * •

Veikiausia to ir prisibijo tie 
kurie su Grigaičiu ir jo kama- 
rotais opozicijonieriais ginčija
si. Tačiau nėra jokio pamato 
tuo susirūpinti ar bijoti. Pre
zidentas Roosevelt savo pasiun
tinių informuotas p. A. Smeto
ną teisėtu pripažino ir jis tik
rų tikriausia Grigaičio nesi- 
klaus nei domės į jį kreips sa
vo nuosprendžio tikslumą pa
tikrinti. Dėlto bukit ramus ’Ir 
be jokio rūpesčio duokit Gri
gaičiui ir kitiems kurie tą kvai
lą istoriją per keliolika metų 
mala, paskutinį žodį tarti. Lai 
jie apsidžiaugia, kaip geležėlę 
radę, kad jus “suargumenta- 
vo”. Lai paskutinį žodį taria 
tie kuriems jis sulyg Lietuvių 
patarlės priklauso.

D. Klinga.

Inam laikui arba vakarais už
ties apdraudos visuose pavi- 
tai. Kreipkitės:

LIFE INSURANCE CO.

Big. Cleveland, Ohio

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.
L_------------------------------------ 1

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

—Maironis.
• • •

TAUTINIO ATBUDIMO 
PRADŽIA

Tautinis jausmas pažadino 
Lietuvą iš miego pereito šimt
mečio viduryje. Sunku buvo 
to tautinio jausmo srovei pra
simušti į paviršių nes, Lietuva 
buvo tamsi, ir iš vienos pusės 
rusinama, iš kitos — lenkina
ma. Bėgdama nuo Rusifikaci
jos ir pravoslavizmo, Lietuvių 
tauta, maža teturėdama švie
suomenės, negalėjo išsilaikyti 
nepasidavus lenkinimui, tuo la
biau kad Katalikų Bažnyčia il
gą laiką Lietuvoje skleidė Len
kų dvasią ir lenkino. Maironį 
galima laikyti pirmu didelio 
masto Lietuviu kunigu kuris 
savo giliu tautiniu susiprati
mu ir patriotiškumu užkirto 
kelią lenkinimui per bažnyčią 
ir uždegė tėvynės Lietuvos 
meilę savo jaunesniuose drau
guose. Kitas didelis Lietuviš
kumo žadintojas ir kovotojas 
prieš lenkinimą buvo Kunigas 
Tumas-Vaižgantas. Maironis ir 
Vaižgantas ir buvo tie kunigai 
nuo kurių Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje pradėjo lyginti tą ža
lą kurią anksčiau ji buvo pa
darius Lietuviškumui.

Pasauliškių tarpe žymiausi 
tautinės Lietuvių sąmonės rei
škėjai buvo be abejo Vincas 

t Kudirka, Jonas Basanavičius, 
Petras Vileišis, J. Jablonskis ir 
kiti. Jie visi savo raštais, sa
vo kalbomis, savo gyvenimu yra 
parodę gilią, tyrą meilę Lietu
vai, Lietuvos žmonėms ir vis
kam kas Lietuvio sielai artima.

Charakteringas yra vienas ži
nomas Dr. Vinco Kudirkos pa
sikalbėjimas. Paklaustas ko
dėl jis taip vargsta, savo jie- 
gas ir sveikatą aukoja “kokios 
ten Lietuvos” labui, jis atsakė: 
“Pamatysi, ir kromelių užrašai 
bus Lietuviški, ir gatvių pava
dinimai”. šis trumputis atsa
kymas išsykio viską nušviečia. 
Jis išplaukė iš tikro Lietuvio- 
patrijoto lupų, kuris mylėjo 
Lietuvą ir viską jai nuoširdžiai 
aukojo.

LIETUVOS ATSISTEIGIMO 
SĄLYGOS

Lietuviškos sąmonės tolimes
ne reiškėją buvo Valstybės Ta
ryba. Nepriklausoma Lietuva 
— jos vaisius, šitaip, tokių 
vyrų kaip Basanavičius, Kudir
ka, Maironis išjudinta Lietuviš
kumo srovė, beaugdama ir be- 
siplėsdama, išsiliejo į Nepri
klausomą Valstybę. Bet. .. . 
Nepriklausoma Lietuva sykiu 
buvo ir karo o taip pat ir — 
tiesioginiai — Rusijos žlugimo 
ir Vokietijos pralaimėjimo pa
daras. Padaras revoliucijų ku
rios Vokietijoje buvo užgniauž
tos, o Rusijoje išvirto į kruvi- 
siausią ir žiauriausią valstybi
nę formą — bolševizmą. Tau
tinis Lietuvių jausmas, Lietu
viškumo ir savo krašto meilė 
nugalėjo tą choatinį, anarchi- 
nį, revoliucinį elementą, bet ap
link pasklidus demoralizacija, 
dorovinis nupuolimas negalėjo 
ir po Lietuvą nepaskleisti bent 
tų nuodų kvapo, žvilgterėki
me trumpai kas konkrečiai bu
vo tie nuodai.

Rusijoje caro absoliutizmas, 
turinio nustojus ir vien į for
mą susitraukus pravoslavų baž
nyčia, supuvus administracija, 
natūraliai kėlė opoziciją ir re
voliucinius judėjimus. Betgi 
toje opozicijoje ir tuose revo
liuciniuose judėjimuose greta 
gerų pusių buvo ir blogų, ku
rios, tiesą pasakius, toli gražu 
viršijo gerąsias, nes visa tai 
kilo ne tiek iš meilės žmonijai, 
bet iš neapikantos carui ir re
žimui. Todėl toje opozicijoje, 
tuose revoliuciniuose judėji
muose, tebuvo beveik išimtinai

sprdgdinantis, griaunantis, nei
giantis elementas, bet maža te
buvo kuriamosios jiegos. čia 
štai ir turi šaknis tas Rusiškas 
nihilizmas, nieko nepripažini
mas ir visko neigimas. Tryli
kos metų berniukas buvo lai
komas labai pažangiu ’kad štai 
jis, vos trečios klasės gimna
zistas, jau dorovėj nepripažys- 
ta ir į Dievą netiki.

MUSŲ UŽSILIKUSIE.JI 
“PAŽANGIEJI”

Su šitokia aplinkuma teko 
susidurti ir Rusijoje gyvenu
siems ir ten mokslą ėjusiems 
Lietuviams. Vieni jų į tai mo
kėjo kritiškai pažvelgti, kiti— 
šiaudadvasiat — patys tuo upu 
persiėmė, pasidarė ‘pažangiais’, 
kaip anas netikintis trečios kla
sės gimnazistas. Vieną tobulą 
tų pažangiųjų atstovą turime 
laimės ir mes čia turėti savo 
tarpe. Tai ne kas kitas kaip 
didysis “demokratas” p. Pijus 
Grigaitis. Ir jis Naujienose 
neblogiau už aną pažangųjį 
gimnazistą moka pasityčioti iš 
Dievo ir religijos, ir jis dar ar 
ne 1905 metų lygiai tuo pat 
įnirtimu tebėra opozicijoj prieš 
‘smurtininkus’. Suvalgijos ban
ditų, klojime gyvą moteriškę 
sudeginusių ir viešuosius įren
gimus (pav. telefono laidus) 
naikinusių, griežtas baudimas 
ar viešajam saugumui pavojin
gų komunistų sušaudymas “pa
žangiam” p. Grigaičiui yra nu
sikaltimas teisei, o tautinis re
žimas jam blogesnis už caro 
(žiur. Naujienas( Sausio 14 ir 
15). Ar tik ne nuo caro reži
mo besigelbėdamas musų tau
rasis redaktorius net Europoje 
neužkliuvęs atidume Ameri
kon? Tai tarp kitko.

Nemaža panašių į p. Grigai
tį, nepriklausomai Lietuvai at
sikūrus, iš Rusijos gryžo Lietu
von, nemaža tokių “pažangių” 
buvo ir namie (pav. Grigaičio 
bičiulis socialistas J. Plečkai
tis). Tokie žmonės, aiškus da
lykas, jaunutei Lietuvai maža 
ką tegalėjo duoti. Neturėdami 
savyje nei trupučio tautinio 
jausmo, tautiniai nesusipratę ir 
nuo Lietuvos nutolę, jie vos 
gyventi bepradėjusią Lietuvą 
tuoj užkrėtė savo “pažangio
mis” idėjomis ir savo “pažan
giu” dorovės supratimu. Ka
dangi tautiniai susipratusios 
Lietuviškos inteligentijos ir iš
viso inteligentijos Lietuvoje 
tuomet buvo maža tai chaotiš
ka “pažangiųjų” įtaka buvo ga
na žymi (kaip ir Rusijoje, kur, 
kaip sakyta, ta įtaka baigėsi 
bolševizmu). Nuo tos “įtakos” 
Lietuvą tuomet išgelbėjo dva- 
siškija, naudodamasi bažnyčios 
autoriteru ir tradiciniu Lietu-

vių tautos religingumu. Ta
čiau bažnyčios autoriteto .nau
dojimas politika,! bažnyčios 
supasaulinimas taip nususino 
tą autoritetą kad jau 1926 me
tais jo nebeužteko rinkimams 
laimėti. Laimėjo “pažangieji” 
ir Lietuvą pastatė galutiniu 
anarchijos ir sugriuvimo pavo
jum Bet šiuo momentu dar 
pereitą šimtmetį Kudirkos ir 
kitų įžiebtas tautinis jausmas 
jau buvo įsiliepsnojęs. į didelę 
ugnį ir apėmęs plačias mases.

Įvyko Gruodžio mėnesio tau
tinis posūkis, Lietuva buvo iš
gelbėta. šį posūkį “pąžangu- 
sis” Grigaitis apšaukė smurtu, 
bet ką gali norėti iš tokio ku
riam caro režimas malonesnis 
už tautinį Lietuvišką. Toks 
Grigaitis dar ir šiądien, maty
ti, tebegyvena 1905 metų revo
liucinių ratelių dvasia, kuriems 
į Dievą netikintis ir dorovės 
nepripažystantis berniukas yra 
labai “pažangus”, šitokie žmo
nės Lietuvai jau mirę, tesap- 
nuoja sau ramiai.

šiądien nebesulaikoma vaga 
veržiasi tautinė srovė, ir jos 
bėgimo niekas nesulaikys. Prie 
jos tesidfeda visas sveikasis, 
Lietuviškas elementas. Teap- 
ima visus tautiškai galvojan
čius Lietuvius patriotinė Ku
dirkos, Maironio, Vaižganto, 
Basanavičiaus nuotaika. Mai
ronis ir Vaižgantas buvo kuni
gai ir tautininkai. Daugelis 
tautininkų , buvo ir yra geri 
bažnyčios draugai. Nesusipra
timai tarp tautinės srovės ir 
bažnyčios buvo Lietuvos nelai
mė. Bet šiądien, kada Lietu
va griuvėsiuose ir kada ji iš- 
naujo turi keltis, viena galin
ga, darni ir susiklausius Lietu
viška srovė turi apimti ir jun
gti visus Lietuvius. Ta srovė 
jau jaučiama visuFkur yra Lie
tuvių. Kai pasibaigs karas ir 
nukris verguvės pančiai, ta 
srovė, kaip pavasario tėkmės, 
ištvins į galingą, putojančią ir 
šniokščiančią upę, kuri, jung
dama į save visa kas Lietuviš
ka, tekės amžinai Lietuvos gar
bei. Kaz. Rimvydis.

ČIGONAI AMERIKOJE
Amerikoje išviso esama apie 

50,000 čigonų. Iš jų pora tūk
stančių gyvena pačiame New 
Yorke. Bet ir didmiestyje jie 
nėra gana pastovus, kur klai
kinėti sąlygos yra sunkios.

•BROMINAS, vaistas, gau
namas iš vandens. Apie astuo
nių tonų vandenyje tėra tiktai 
svaras bromino, bet išrasta, bu
dai jį išimti.

A view of the yard at the naval station at Olongapo, Philippine Is
lands, 60 miles from Manila on the Bataan peninsula, where Japanese 
army forces in a large-scale offensive met with a deadly hail of Are from 
General MacArthur’s embattled defenders. Olongapo is an important 
submarine base equipped with fioating docks.

Vaizdas karo laivyno stoties ploto prie Olongapo, Filipinų Salose, 60 
mylių nuo Manila ant Bataan pusiausalio, kur Japonų armijos jiegos di
delio masto užpuolime susitiko su mirtina ugnimi iš Gen. MacArthur’s ka
riautojų. Olongapo yra svarbi submarinų bazė turinti phikančius dokus.

ii --

L. Clare Cargile, president of file 
National Automobile association, 
who told members of the senate 
committee on small business that 
the government must take prompt 
steps or 44,000 auto dealers and 
their half million employees face 
immediate disaster.

L. Clare Cargile, Nacionalės Au
tomobiliu organizacijos prezidentas, 
kuris pareiškė senato komitetui apie 
mažus biznio žmones, kad valdžia 
turi imtis greitų žygių, arba 44,000 
automobilių pardavėjų ir jų pusė 
milijono darbininkų tuoj atsidurs 
didelėje bėdoje.

IŠRINKTA NETINKA
MI KARIUOMENĖN 

VYRAI

Kariuomenėn ėmimo punktų 
daktarų darbas yra ;,ne tik pa
rinkti sveikus ir kūniškai tin
kamus vyrus kariuomenės tar
nybon. Jų pareiga eina toli už 
to. Jie taipgi apsaugoja mu
sų, taksų mokėtojų, ateitį. Jie 
apsaugoja valdžią nuo nereika
lingų pensijų naštų.

Vyrų priėmimo punktuose 
išrenkami ir nepriimami tokie 
ką yra jau kandidatai į džiovą 
ir protiškas ligas.

Jeigu jie butų priimti, tar
nyboje pilnai susirgę turėtų 
būti valdžios užlaikomi, visuo
menės taksais, iki gyvos gal
vos.

Suv. Valstijų iždas išmokėjo 
virš $400,000,000 atlyginimų 
pereito Pasaulinio Karo vete
ranams, nuo 1923 iki 1932 me
tų ; iš tos sumos apie trečdalis 
galėjo būti sutaupyta, jeigu 
vyrai imami kariuomenėn butų 
buvę atidžiau išegzaminuoti ir 
visai nepriimti. Jie buvo ap
sikrėtė džiova pirm patekimo 
į armiją, ir daugelis apsirgo 
tuojau, dar prieš pamatymą 
tikros kariuomenės tarnybos.

Protiški ir asmeniški netvar- 
kumai pas jaunus vyrus yra 
dar didesnė problema. Apskai
čiuota kad kiekvienas toks ka
reivis valdžiai atsiėjo po 25 
tūkstančius dolarių liginimo ii’ 
pensijų.

Labiausia vengiami imti ka-

šitokį 
pranešimą 
gauna tie 
kurių 
prenumerata 
išsibaigė.

Palengvinimui 
pinigų 
siuntimo 
naudokit 
čia pridėtą 
kuponą.

NAUJI SKAITYTOJAI_____>
Nauji skaitytojai vis 

plaukia

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

štai tie naujieji Dirvos arto
jai:

W. Zambliauskas, vietinis.
A. černauskas, Chicago, Ill.
V. Roger, Chicago, Ill.
Mary Karpus, Cicero, Ill. , 
Antanas Zonas, Chicago, Ill. 
Stella Eunevich, Chicago, Ill. 
Bruno Palaski, Chicago, Ill. 
Mary Yurkus, Detroit, Mich.

(užrašė Clevelandietis patrio
tas už jos tikrą Lietuvišką1 
darbavimąsi.)

K. Povilaika, Detroit, Mich.
Mrs. Veronika June, Dearborn, 

Mich.
Elzbieta Ambrose, Brooklyn, 

N. Y.
Mrs. A. Stanevich, East Hamp

ton, N. Y.
Ant. Jaunys, Brooklyn, N. Y. 
Vin. Žilinskas, Brooklyn, N.Y.
V. J. Budrikas, Brooklyn, N.Y. 
S. Walantinas, Brooklyn, N.Y. 
Ant. Latvaitis, Brooklyn, N. Y. 
Jonas V. Kiausas, New York. 
S. Dailidenas, White Plains,

N. Y.
P. Vinskus, Amsterdam, N. Y.
B. Makacynas, Amsterdam, t 
M. Norwick, Mechanicsville,

N. Y.
A. Thompson, Troy, N. Y. 
Ches. Linka, Baltimore, Md.
W. Medzveckienė, Baltimore 
A. Pilesky, W. Fitchburg, Mass. 
John Ajauskas, Brighton, Mass. 
K. Vasilauskas, Ambridge, Pa.
A. Skurkis, Wilkes-Barre, Pa.
B. Bagdonas,. Pittsburgh, Pa. 
Mrs. Wareikis, Philadelphia 
V. Gudljonis, Philadelphia
J. Gesauskas, Philadelphia, Pa. 
Leon Rūkas, Philadelphia, Pa. 
Ant. Kraujutis, Philadelphia 
John Zilley, Philadelphia, Pa. 
Mrs. M. Gricus, Philadelphia 
J. Janulis, Philadelphia, Pa. 
And. Kalasoski, Portage, Pa. 
Joe Norris, Minersville, Pa.
Mrs. Ursula Ragažinsky, She

nandoah, Pa.
A. Shuck, Shenandoah, ’ Pa.
M. Gerulienė, Kearny, N. J. 
Kaz. Nugaris, Kearny, N. J.
J. A. Milkint, Thomas, W. Va. 
V. Gaurilis, Westland, Pa.
B. Baranauskienė, Ansonia, Ct. 
M. Kizelevich, Naugatuck, Ct. 
Mrs. A. Žukauską, Bridgeport,

Conn.
Bill Poloszi, Torrington, Conn, 

riuomenėn yra bastūnai, kurie 
neturi pastovios vietos, prisi- 
gimę melagiai, nepastovių jau
smų, mėtantys iš vieno darbo 
į kitą, tinginiai ir tokie kurie 
tiki kad kas nors turi duoti 
jiems pragyvenimą.

KAS DAUGIAU? !
Kitame numeryje vėl bus pa

duota naujų skaitytojų vardai. 
Kas jie tokie? Ar bus vardai 
jūsų draugų ir pažysthmų?

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

Prisiųskit aiškų antrašą kam 
Dirva turi būti siuntinėjama.

Adresuoki!:

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

1942
KALENDORIAI

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanų ■*
(pridėti 10c persiuntimui)

___ Washingtonas ir Linkolnas
_ Amerikos Vėliava ir Mergina

___ Darius ir Girėnas
___ Lietuvos Kunigaikščiai
___ Kražių Skerdynė
___ Mergaitė, Lįzdas su Paukščiais
___ Vaikas su šuniukais
___ Bakūžė prie Kelio
___ Prezidento Namas-White House
___ Vandens Malūnas .Žiemą
___ Mergaitė su šuniuku
___ Vaikutis Pievoje su BirSyne

i i

___ Mergaitė ir Vaikutis Supynėje 
___ Mergina su Lietuvos vėliava 
___ Vaikai su arkliais
___ Motina su Vaikučiais
___ Miškas ir Upelis ■
___ Gražuolė
----- Betlejaus Stainelė

’. I' •

----- Kristus žiuri j Jeruzalį iš Kalno 
----- Šv. Juozapas ir Jėzus
----- Šv. šeima ir Angelai
----- Juozapas ir Marija su Kūdikiu 

__šv. Antanas

(Siųskit pašto ženklais po 2c ir 3c)

DIRVA
6820 Superior Avei 

Cleveland, Ohio

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. \

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury, Conn.,

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU ’

PASIBAIGĖ
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.

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

ant

Siunčiu $..........kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą
metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

Vardas.

Adresas.

Adresas.

Užrašė.

Adresas

to to
? “i

J? |



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

PAsfcviČ®^

SKAITY-MAI (Tęsinys iš pereito nr.)

Irvis Gedain is

K A S TU ESI, LIETUVI?

(Tęsinys iš pereito numerio)

ASARI O 16 dieną šymet sueis 24 metai kaip Lietuviai 
V paskelbė savo nepriklausomybę Vilniuje ir tą savo 

didingą pareiškimą Įvykdę gyveniman pajiegė Lietuvą 
pastatyti ant kojų taip stipriai kad ji pasivijo ir net pra
lenkė nekurias kitas savo kaimynes per porą dešimčių 
savo laisvo gyvenimo metų.

Šymet minėsime Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves su liūdnomis širdimis. Bet tas liūdnu
mas neturi apsireikšti musų sielų slopinimu, ūpo žudy
mu, bet dvasios pakilimu, pasiryžimu kovoti ir laimėti 
ateityje savo Tėvynei laisvę ir nepriklausomybę išnaujo!

Didinkime savo viltis dar dabar, trumpu laiku ma
tyti Lietuvą atsteigtą nepriklausomą, kokia ji nesenai 
buvo. Minėkime tą šventę iškilmingai. Minėkime ne 
tuščiais žodžiais bet gausia parama — aukomis kurios 
reikalingos ir nukentėjusių musų brolių gelbėjimui, pa-

vėl bus išblokšti, ir pačiai musų Valstybei vėl greitai at
sigauti, kad nereikėtų daug metų skursti.

KAIP BOLŠEVIKAI
VYKDĖ LIETUVIŲ

NAIKINIMĄ

Latvijoje surasta dokumen
tas, kuris vaizduoja kokiu bu
du buvo vykdoma “prieš-sovie- 
tinio elemento” išsiuntimas iš 
Pabaltijo kraštų. Dokumentas 
vadinasi “Instrukcija apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos prieš- 
sov^tinio elemento išsiuntimo 
operacijos vykdymo tvarką'’.

Ta tvarka tokia: “Prieš-so- 
____ c- . .. - vietinio elemento isšiuntimas iš 
dėjimui jiems atsisteigti Kada priešai iš musų Tėvynės Į Pabaltijo yespublikų yra svar

bus politinis uždavinys. Jo pa
sekmingas išsprendimas pareis 
nuo to kiek rūpestingai apskri
čių ‘troikos’ ir operatyviniai

patalpinamas į 
šeimos vagoną, 
galvoms. Susi- 
išsiunčiamų šei-

TAVO ISTORIJA

CUSIVIENIJIMO Lietuvių Amerikoje, nariai* kaip iš-štabai sugebės planą pravesti 
paskelbtų SLA. valdybos nominacijų matome, visai ir laiku numatys visa kas rei-

nesirūpina savo organizacijos progresu. Vieni progre
so nesupranta, nesirūpina organizacijos kilimu ir atei
timi, jie mano kad kiti privalo jiems užtikrinti pašalpą, 

I ligoje ir pomirtinę, jiems mirus. Jie neina nei Į kuopų 
susirinkimus, nei balsuoja už savo organizacijos Pildo
mosios Tarybos kandidatus. Kiti, aklai sroviniai Įtikin- 

I' ti, mano kad senoji centro valdyba tėra vienatinė kuri 
tinka centre sėdėti. Jie nedrysta daryti permainų, ku
rios taip reikalingos organizacijos progresui. Kai cen- 

I tre atsisėda kokia klika tai ji ir sėdi, nariams nepasirū
pinant ją pakeisti geresniais.

Nominacijose, paprastu budu, didumą balsų gavo 
senoji valdyba. Nežiūrint to, šymet mažiau balsavo ne
gu kitais metais ir už senuosius. Taigi, nariai patenkin
ti senųjų ponų sėdėjimu centre — ir jie sėdi.

Sėdi ir neparodo jokio sumanumo. Štai išleido vi
sus lėšų fondo pinigus, nežino iš kur daugiau gauti, jei 
seime nepervarys uždėti nariams didesryus mokesčius. 
Štai jau aimanuoja Tėvynė kad ir organo leidimui lė
tas....
asnaujuždbeSsnarius. cenkarpjgoreus.

Paslaptis štai kame: senieji ponai iki šiol savo kailį 
pPrtiy Vdišlljų įštatymtis hariiŲsumažėjiniais, 

nes tada atsakomybė nariams vis pajiegia išsilaikyti to
kia kokios valstijų įstatymai reikalauja.

Bet kai narių skaičius sumažėja, sumažėja ir lėšų 
fondo ineigos, ir organo leidimui fondas, na o algos ir 
kiti kaštai, centro ponų važinėjimai, sugaištys vis tėra 
tos pačios.

Tas parodo ant kiek negabus dabartiniai centro po
nai organizacijos vadovamime, biznio ir ineigų suradi
me. Bet SLA. nariai po senovei temoka Į tokius sėdin
čius (neveiklius) ponus tikėti ir už juos atiduoda, savo 
balsą, nors jis vėjais numetamas.

Ateina galutinieji SLA. Pildomosios Tarybos rinki
mai. Progresingi SLA. nariai privalėtų blokšti į šalį tą 
gundantį centro ponų raginimą balsuoti už “senuosius”, 
ir parodyti kad nori organizacijai tikros gerovės pabal
suojant už keletą naujų veikėjų Į Pild. Tarybą.

a

•y.

C^UV. Valstijų nustatymas 56 bilijonų dolarių karo biud- 
žeto tiesiog yra milžiniškas. Pereitame kare Ameri

ka išleido $18,500,000,000. Civiliniame kare' 1865 metais 
išlaidų tilrėjo $1,297,500,000.

Britų imperija, Amerikos aliantė, šiam fiskaliam 
metui karo reikalams skiria 18 bilijonų dolarių; Rusi
ja — 10z bilijonų dolarių.

Vokietija paskyrus 30 bilijonų dolarių; Japonija — 
tris bilijonus; Italija — du bilijonus.

Amerikoje kalbama apie pakėlimą taksų iki 12 bili
jonų dolarių. Tas paimtų apie 25 nuoš. visų žmonių in- 
eigų. " , “

kalinga.
žmonių areštavimui nuskir

tų grupių Įsakymą apskričių 
‘troikos’ atlieka prieš pat žmo
nių užpuolimo pradžią, išvaka
rėse, kiek galint trumpiausiu 
aiku prieš nuskirtą laiką.

Apskričių “troikos” laiku pa
rūpina reikalingas transporto 
priemones užpuolikams išvežio-

žmones areštuoti.
Tokias grupes siunčiant gy

ventojus užpulti, joms įteikia
mi dokumentai apie nuskirtus 
išsiuntimui. Dokumentai turi 
būti sudėstyti pagal grupes, 
valsčius ir kaimus tekiu budu 
kad žmonių išvežimas vyktų be 
susitrukdymų. Atvykusios - Į 
caimus, operatyvės grupės (už
puolikai žmones suimti), prisi- 
aiko reikiamo slaptumo, susi- 

žino su valsčių sovieto pirmi-

T ENKAI plačiai dirba, varo savo propagandą už savo 
valstybės ateitį, ir savo rašinėjimuose ir kalbose vis 

neužmiršta Lietuvių ir savo senų “unijų” su Lietuva. 
Ta supelėjus praeitis Lenkus laiko kaip tai užkerėjus ir 
jie nuo Lietuvos negali atsikreipti. 'Jie gal but jaučiasi 
menki ir silpni ir bereikšmiai kuomet neprisiskaito sa
ve prie istoriškos Lietuvos.

Štai vėl Lenkų propagandinis lakštas, Thez Polish 
Review, Gruodžio 15, pateikia Lenkijos prezidento Racz- 
kiewicz pasakytą kalbą. Daugiau kaip pusė tos kalbos 
pašvęsta Lenkijos-Lietuvos istorinių santikių analizavi
mui. Jis sumini Lenkijos-Lietuvos unijas ir Įrodinėja 
kad tos unijos buvę geografinė ir apsigynimo butenybė, 
unijos tradicijos jungusios tas dvi tautas, sunaikinus jų 
valstybes ir sukilimų metu. Toji istorinė apžvalga ši
taip baigiama: “Dabartinio karo eiga po skaitlingų ir 
karčių prityrimų patvirtina' tokių unijų naudingumą”.

Kur ta “naudinga” unija nuvedė Lietuvių tautą ir 
ką jai naudingo davė — nepasakoma.

©NELAIMINGI atsitikimai 1940 metais Suv. Val
stijose paėmė 96,000 gyvasčių — apie 4,000 daugiau ne
gu 1939 metais.

JAVA (Azijos vandenuose sala) yra tirščiausia ap
gyventas plotas pasaulyje. 40 milijonų žmonių gyvena 
ant mažiau negu 50,00.0 ketvirtainių mylių aploto (biskį 
didesnis plotas negu visa Lietuva su Vilniau^ kraštu.)

ninku, sekretorium bei nariais 
ir išaiškina išsiunčiamų šeimų 
tikslią gyvenamą vietą.

Darant užpuolimą, išsiunčia
miems pranešama kad vyriau
sybės nutarimu jie išsiunčiami 
Į kitas Sovietų Sąjungos sri
tis. Turint galvoje kad išsiun
čiamųjų dauguma turės būti 
areštuota ir aogyvendinta spe-
cialėse stovyklose, o jų šeimos 
turės būti apgyvendintos spe
cialiuose punktuose tolesnėse 
srityse, reikalinga išsiunčiamos 
šeimos galvos ir šeimos narių 
suėmimą atlikti vienu kartu, 
nieko išanksto nepranešus apie 
busimą perskyrimą.

Visa šeima siunčiama iki pa
krovimo stoties viename veži
me ir tiktai pakrovimo stotyje 
šeimos galva 
atskirą nuo 
skirtą šeimos 
krovimo metu
mų galva turi būti Įspėtas kad 
asmeniški vyrų daiktai sudėti
ni Į atskirą čemodaną, nes iš
siunčiamųjų vyrų ‘sanitarinis 
apdirbimas’ Įvyks atskirai nuo 
vaikų ir moterų. Pakrovimo
stotyse areštuoti šeimos galvos 
talpinami atskiruose vagonuo
se, kuriuos nurodys speciali- 
niai tam tikslui paskirti tar
nautojai”. ...

šis šiurpus komunistų doku
mentas yra perdaug aiškus kad 
butų reikalingi apie jį kokie 
komentarai.

VOKIEČIŲ pranešimu, Aly
taus apskrityje buvę renkama 
maistas sužeistiems Vokiečių 
kariams ir ligoniafns. Buvę 
surinkta: 916 žąsų, 4,440 viš
tų, 45 kalakutai, 340 ančių ir 
tt. Be1 to, Alytaus apskrityje 
surinktų gyvulių buvo pasiųs
ta Į Karaliaučių 441 raguotis, 
517 avių ir 59 kiaulės.

Suprantama kad tokiam ‘rin
kimui’ žmonės priešingi, bet ką 
nabagai gali daryti.

©DAROMA,-bandymai išdir
bti rašomą popierą kurios van
duo negadintų.

ŽEMAIČIAI NEATIDUODA SAVO 
LAISVĖS

Po Vorsklos pralaimėjimo tuojau sukilo 
Smolensko sritis, rengėsi atsiskirti ir ki
tos didelės Rusų sritys. Čia tai ir pasi
rodė Vytautas kaip didelio masto valsty
bės vyras ir tikras Gedimino ainis. Pas
kubėjo savo dukters Sofijos vedybų pagel- 
ba susitaikinti su Maskva ir Pskovo kuni
gaikštija, kurios kaip tik ir tykojo tų Lie
tuvos sričių. Paskum Vytautui jau ne
buvo sunku atstatyti tvarką. Pavyko su
daryti naują sutarti ir su Jogaila, kuria 
Vytautui buvo pavesta visai savarankiš
kai valdyti Lietuvą iki gyvos galvos. To
kių žymių laimėjimų pasiekti tuojau po 
sunkaus pralaimėjimo reikėjo' tikrai ne
paprastų sugebėjimų.

Kryžiuočiams užleisti Žemaičiai nesi
davė valdomi. Ruošė sukilimus lauktai ir 
nelauktai, išgriovė Klaipėdos pili ir kartą 
ir kita, kerštaudami įsiverždavo iki Kara- 
liaučiaus ir Marienburgo. Susitvarkęs 
Rytuose ir su Lenkais, Vytautas, nors sla
pta. ėmė remti Žemaičius.

Žemaičius kėlė prieš kryžiuočius ne 
tik didelė meilė savo kraštui ir laisvei, bet 
ir ordeno brolių žiaurumas. • Jie visai ne
sirūpino Žemaičių krikštu, o tik siurbė jų 
kraštą, apd ėdami nepakeliamais mokes
čiais ir varydami baudžiavon. 1409 m. 
sukilo visi Žemaičiai kaip vienas vyras, 
nudegino visas kryžiuočių panemunio pilis 
ir išvarė juos anapus Nemuno. Kadangi 
šiame dideliame Žemaičių sukilime daly
vavo ir Vytauto kariuomenės, tai kryžiuo
čiai panaudojo progą atsisakyti nuo taip 
vadinamos 1398 metų Salyno sutarties ir 
pradėjo smarksal ruoštis karui.

SUDIE, SUDIE/...
(V. Ališo eilės)

— Sudie, sudie.... — užgesęs žvilgsnis
taria.

— Sudie,( Sudie.... — atliepia jam širdis. 
Balta žuvėdra supasi ant marių....
Staiga suklyks, sparnus suglaus — ir kris.
Grakštus liemuo ant vandenų blaškysis, 
Sparnais piktai daužydamas vilnis. .
O iš akių, kur ges pasaulis visas, 
Dvi tyros tyros ašaros nuslys.
— Sudier sudie....’ krante gimtasai lizde
— S’udie, sudie.... užgęstantis dangau — 
Į vėją ėmė ašaros man kristi:
Su jomis vienas mariose likau.

PASILIKSIU TARP GĖLIŲ
Oi, ne Tau ši skausminga siela,

• Krintanti ašarėlė miela!....
Jos gelmių nežinai, nematai.... 
Atiduok savo meilę kitai.
Pažiūrėk kiek daug pievoj žiedų! 
Lankos — marios....erdvu ir platu. 
Man vietelės užteks tarp gėlių — 
Pasiguosiu rytų vėjeliu.
Nieks manęs ne j ieškos ir neras, 
Ir žiedai skinami apsipras.
Tik paukšteliai mane aplankys;
Giesmele sužavės.... ^uramys....
Aš dainuosiu jiems savo dainas, 
Širdyje supintas, sukrautas.... 
Ryto saulės švelnus spindulys 
Drėgnumas nuo akių nudžiovys....
Siela mano daugiau nekentės — 
Su žiedais prasiskleis, pražydės....
Nekankys ją svajonės nakties, 
Nei audrų sūkuriai nepalies....

Kapsų Ąguona.

TANNENBERGO MUŠTIS
Dėl kryžiuočių nuolatinių puldinėjimų 

Žemaičiai nebuvo pakrikštyti 1387 m. Da
bar kryžiuočių ordenas besiruošdamas 
karui apskundė visam krikščioniškam pa
sauliui Lietuvą ir Lenkiją kad jos remia 
nekrikštus Žemaičius. Nors Vytautas vėl 
išdėstė popiežiui ir Europos valstybių val
dovams kad ordenui visai nerupi pats Že
maičių krikštas kad jis per 11 valdymo 
mėtų nepastatė nei vienos bažnyčios Že
maitijoje, vis dėlto ordenui nebuvo už
drausta kariauti prieš krikščioniškąsias 
Lietuvą ir Lenkiją. Derybų keliu Vytau
tui pavyko tik Livonijos ordeną palikti 
nuošaliai nuo laukiamo karo.

Kryžiuočių ordenas jieškojo talkinin
kų po visą Europą. Kadangi jo nuduo
tiems šventiems Šukiams jau nedaug kas 
tikėjo, tai jis turėjo samdytis kariuomenę 
ir dėl “krikščionybės reikalo’’ mokėti bran
gius pinigus.

Smarkiai ruošėsi ir Lietuva su Len
kija. Tik jų ruoša, Vytauto nurodymais, 
buvo daroma tylomis, be jokių šukavimų. 
Tylomis jos sutraukė kariuomenės iš Ry
tų, tylomis gavo Čekų pagalbos. Taip pat 
labai. slaptai Lietuvių ir Lenkų kariuo
menių diduma buvo sutraukta ties Čer- 
vinsku prie Vyslos, pačioje ordeno pašo
nėje. Ordenas gi iš savo pusės buvo įsiti
kinęs kad Lietuviai ir Lenkai puls sky
rium, todėl savo jiegas padalino saugoti 
rytų pilims prieš Lietuvą ir Pamariui va
karuose nūo Lenkų. Pietinė siena likė be
veik be apsaugos.

Kai Lietuvos ir Lenkijos sujungtos 
kariuomenės Įžengė ordeno žemėn, tik ta
da jis pamatė kad apsiskaitę. Skubiai 
buvo mestos visos jiegos prieš Lietuvius 
ir Lenkus, bet jau buvo pervėlai.

Abi priešingos pusės Liepos 15 d. 14- 
10 m. susitiko laukuose tarp Tannenbergo 
ir Gruemvaldo. Lietuvių Lenkų centrinės 

į jėgos turėjo apie 16,000 karių, ^ryžiuočių

apie 12,000. Tiems laikams tai buvo 
deli skaičiai. Nors Lietuvių Lenkų ka- . 
riuomenė ir buvo didesnė, bet nemažai pa
pildyta Rusais ir Totoriais, ištiesų buvo 
silpnesnė. Kryžiuočių gi jiegos buvo vi
sos rinktinės, susidedančios iš karių ama
tininkų. Viena kas jas silpnino tai dide
lės skubos ir ilgos kelionės nuovargis.

Lietuvių kariuomenei vadovavo Vy
tautas, Lenkąms — Zindramas. Vyriau
siuoju sujungtųjų karo jiegų vadu,, karo 
tarybos pirmininku, buvo Vytautas. Kry
žiuočius su jų samdytomis dalimis vedė 
ordeno hochmeisteriš Ulrich von Jungin- 
gen. Kryžiuočiai, norėdami kiek atsikvėp
ti, nemanė pulti pirmi. Lietuviai ir Len
kai negalėjo išnaudoti kryžiuočių nuovar
gio, nes Jogaila klūpėdamas palapinėje 
niekaip negalėjo baigti mūšio maldos. Jis 
gi kaip karalius turėjo duoti ženklą pra
dėti. Vytautas po dvejeto valandų lau
kimo privertė Jogailą nutraukti maldą ir 
duoti visų nekantriai laukiamą ženklą. Ne
kantrumas buvo lygus abiejose pusėse, 
visi lyg nujautė kad# čia Įvyks šimtmečių 
didžiausias ir šimtmečiams' lemiamas mu
šis.

Skaitydamas Lietuvių dešinyjį spar
ną sujungtųjų kariuomenių stipriausia 
puse, Jungingen metė prieš Lietuvius sa
vo geriausias jiegas — sunkiai šarvuotą 
kavaleriją. Vytautas nudavė kad Lietu
viai priima muši. Visą valandą ėjo atkak
li kova. Tik staiga Vytautas su savaisiais - 
sudarė Įspūdį kad pasileido begtrri11 
vių arkliai buvo žymiai lengvesni, tai jiems 
greitai subėgus tankian miškan nebuvo 
,sunku pasislėpti'nuo kryžiuočių. Kryžiuo
čių tarpe kilo miške sąmyšis, nes jie ten 
sunkiais arkliais ir sunkiai šarvuoti nega
lėjo prasiskverbti. Nieko neveikę turėjo 
gryžti atgal. Sąmyšis pasidarė dar dides
nis kai Vytautas visai nelauktai pasirodęs 
iš miško puolė iš šono, taikydamas apsupti.

Šis Vytauto strateginis manevras nu
lėmė visą mūšio eigą. Kryžiuočius apėmė 
siaubas ir jie metėsi bėgti. Vytautas, vi
sur būdamas, keisdamas vieną po kito pa
vargusius arklius, neatleisdamas persekio
jo priešą. Į pavakarį baigėsi baisus mu
šis. Vytauto laimėjimas buvo visiškas. 
Iš kryžiuočių kariuomenės beveik nieko 
neliko. Žuvo pats kryžiuočių . hochmeis- 
teris von Jungingen ir dauguma savųjų 
ir samdytųjų aukštųjų riterių. Visas di
delis kryžiuočių karo turtas atiteko per
galėtojams.

Budinga kad tarp to grobio rasta šim
tai vyno statinių ir tūkstančiai geležinių 
pančių. Vynas buvo atsivežtas laukiamai 
pergalei atšvęsti, o pančiai Lietuviams ir 
Lenkams nelaisviams.

Švedų istorikas A. Hammarskiold, ra
šydamas apie Tannenbergo muši, nusta
to kad tas mušis galutinai palaužė -ordeno 
jiegą. Jo manyjnu, to pralaimėjimo pati , 
didžiausia priežastis buvo kryžiuočių or
derio išsigimimas ir visiškas moralis pa
krikimas.

(Bus daugiau)

•VIENAS ūkininkas prie Paris, Mo., 
33 jnetai atgal i vieną vietą pašaliai nu
dėjo $75 ir visai apie tai užmiršo. Dabar 
nesenai, jis pametė dešimtuką, ir jo jieš- 
kodamas užėjo tuos savo senai užmirštus 
pinigus.

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje” 
6821 Superior Ave. Cleveland, Ohi«
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Padarė kariuomenės peržvalgą.
_ Pražuvo keliosdešimtys arklii 

keliolika vyrų, - saukė Sendzivojm 
iškeikė Lietuvius ir Žemaičius. 1 
'į į pat piktas, visus ir keikė.
6 Pailsėję, iškeliavo toliau. Ark 
nuvargę beklampcdami po pelkes, vos 

įOSL_ įj pats vesiu, - šaukė Sendz 
jus, - Barkan, pasiimk kelis kareiviui 
atvek 3a kari nors iš čionykščiu gyv 
tojų. Visaapriešmus susibūrę, kai į 
karsiu b®t tiek kiek jie nuskandino n 

, sišldų baloje tai to nebus. Ašpatštan 

siu.
Bartkus, ilga niaukdamas, atsivei 

sodietį jš gretimos pirkaitės.
-Kas tu toks!-klausė per verti 

ją Sendzivojus.
-Žuklvs,-atsakė nusigandęs seni 

kas.
- Ar daugelis sašrinko žmonių Šat 

rijoje?
- Nežinau.
- Tuojau man žnoa. Bartkau, pa

svilink jam padus!
— Duok ramumą tam serbui, jis nie

ko nežino, - perkirto Kėpik
-Žino jie visi gerai visa, tepi gie- 

j da. Šu tokiu mažu kareiviu buriu negali
ma eiti taip aklai.

- Be priežasties taip pat ar gi gali
■ ma žmogų kankinti?!

- 0 čia ar surasi palanku mums n 
gu? Kad nebijotu Vytauto, visi mus v 
dens šaukste.prigirdytŲ.

Bartkus ruošėsi jau žiauru darbą j 
dėti, bet išdygo netikėta aplinkybė.

Vahfc, bi 
sems tortam, knšų $ 
dinaru užpuolimu; laikais, bet ator 
anuotoms nustojo savo karo svari

ypač rimtumo priduodavo pora ai 
besikeliančių kuorų. Pilies dali užėn 
fti. Meldykla buvo didelė, iš medi 
daryta. Dešinėje gyveno vyresnysi 
dilas žinys, vardu Pocius, kuris daba 
ginos trijų dienų pasninku, nieko 
gydamas, tik retkarčiais vilgvdam; 
kepusias lupas vandeniu; dabar jis 
ant žemės ir meldėsi Perkūnui, pr 
nms apginti savp tikėjimą

Tyliai priėjo prie jo. vaidilas, s 
mas kad sugryžęs pasiuntinys iš C 
to, o štai esanti lentelė ir diemedžio 
ė: Pocius perskaitė kelius išrėžtus 
Įėję žodžius, ir, liūdnai juokdamasi* 

. -Krivė pataria būti ramiais ii 
namais! Kerta šventąsias girias, 
Bgms, žmonės sujudinti.... Negu!

Perkūnas įstengs teisybę padar 
hezmai kokios žinios iš Raseinių?

-Jau senai iškeliavo, jau neb 
^ai čia bus; reikia m 

DM į žmones.
. '’argu atsikėlė Pocius 

/ P®, liepė paduoti ragą, pritrupi 
pedao šakelių, užpylė vandeniu 
fle)o kokio tai gaivinančio gėrimo 

. bematant, kaip ir sustiprėjo
I S0, smagesnės mintys ėi 
l| ^galvoje.
' į dau kelinta diena kaip Žmonės 
| ėmė rinkties Šatrijoje.
I I r?ątus, akmenis ii 
I | j virti kad v!sa tai nuve 

’ W gaivų. Pik- karved 
g . •J?8’ Pafe pirmas visu tuo rupi 

I I Padėdavo, žad-
t įtik ' ^un^1? išarti. B;

Į I y ™’o maža, nes daugelis ji 
| krikščionys, be t 

™is kunigaikščio norą, gale j 
į . t’rtu. Bet ir Kantautas,

i I*? i kariuomenę-vedą pats
i ? kvaila, labai pabūgo ir ėn

iš bėdos išsisuk 
Į Įr^i,511 žmonėmis, bet tie n- 

į 12®orėjo; su vaidilais buvo da 
j i ("'tuo laiku atbėgo Jocius, link

" Visus balose liumurdiriš
x - Ką tokį? — klausia Kai

tu per vienas?
b

“"***3^3
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This soundphoto shows the res
cued crew of the Panamanian tank
er, Norness, which was torpedoed 
by a submarine off the eastern tip

I of Long island. Photo was made 
upon their safe arrival on land. The 
Norness’ master said the submarine 
stayed on the surface while firing 
three torpedoes at regular intervals.

Šis vaizdas parodo išgelbėtus lai
vo Norness darbininkus, kuri tor- 
pedavo submarinas Į rytus nuo 
Long Island. Fotografija padaryta 
jiems saugiai pasiekus žemę. Lai
vo vadas sako submarinas buvo ant 
vandens paviršio iššaunafit tris tor
pedas reguliariais protarpiais.
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These determined men of the Russian navy are on the lookout for 
Nazis. While valiant Red land forces are putting the pressure on the 
retreating Germans, the navy is ready to counteract any Nazi surprise 
that may come via the sea lanes.

šie pasiryžėliai Ru^ų laivyno vyrai žvalgosi prieš nazhis. Kuomet 
sausžemio raudonoji kariuomenė spaudžia pasitraukiančius Vokiečius, lai
vynas yra gatavas atsimušti bent kokiam netikėtam nazią užpuolimui ga
limam paeiti juru kelinis.

1 to grobio rasta šim- 
tūkstančiai geležinių 
atsivežtas laukiamai 

pančiai Lietuviams ir 
5.
A. Hammarskiold, ra- 
enbergo muši, nusta- 
lutinai palaužė -ordėno 
to pralaimėjimo pati 

; buvo kryžiuočiu or- 
1 visiškas moralis pa-
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Miegok Ramiai, Adolf, Aš Pasergėsiu Tavo Armiją . . .
■ A%:

per tvora
PASIŽVALGIUS

.ms tai buvo di- 
;uvių Lenkų ka-. 
, bet nemažai pa- 
ais, ištiesų buvo 
i. jiegos buvo vi- 
os iš karių ama- 
silpnino tai dide
lės nuovargis, 
n vadovavo Vy- 
Iramas. Vyriau- 
jiegų vadu, karo 
) Vytautas. Kry- 
mis dalimis vedė 
[rich von Jungin- 
imi kiek atsikvėp- 
Lietuviai ir Len- 
ryžiuočių nuovar- 
damas palapinėje 
nušio maldos. Jis 
duoti ženklą pra

dėto valandų lau- 
Lutraukti malda ir 
kiamą ženklą. Ne- 
į abiejose pusėse, 
a įvyks šimtmečiu 
ims' lemiamas mu-

Padarė kariuomenės peržvalgą.
— Pražuvo keliosdešimtys arklių 

keliolika vyrų, — saukė Sendzivojus 
įpykęs, keikė Lietuvius ir Žemaičius. Keis
gaila taip pat piktas, visus ir keikė.

Pasilsėję, iškeliavo toliau. Arkliai, 
nuvargę beklampodami po pelkes, vos vil
kosi.

— Aš pats vesiu, — šaukė Sendzivo
jus. — Barkau, pasiimk kelis kareivius ir 
atvesk čia kurį nors iš čionykščių gyven
tojų. Visi čia prieš mus susibūrę, kai pa
karsiu bent tiek įdek jie nuskandino mū
siškių baloje tai to nebus. Aš pats tardy
siu.

Bartkus, ilgai nelaukdamas, atsivedė 
sodietį jš gretimos pirkaitės.

— KaS tu toks? — klausė per vertė
ją Sendzivojus.

— Žuklys, — atsakė nusigandęs senu-

ir 
ir,

— Aš keliavedys, visus priešininkus 
Lenkus ir išdavikus mūsiškius pelkėse pri
girdžiau.

— Kad tave Pragaras prarytų, — sa
kyk greičiau, ar buvo su jais Jogaila ir 
Vytautas?

— Kunigaikščiai Raseiniuose atliko, 
kariuomenę veda Keisgaila. '

Ramiau atsiduso Kantautas. Keisgai
la buvo jo senas pažystamas ir net giminė. 
Nubėgo pas žmoną pasitarti, šaukdamas:

— Egle, Eglyte širdele mano, ar tu ži
nai ką tas Jocius padarė?

— Žinau geriau negu tu, pati su juo 
kalbėjau; tai labai bloga, nes kartuvėmis

lengvesni, tai jiems 
m miškan nebuvo 
•yžiuočių. Kryžiuo- 
ąmyšis, nes jie ten 
ikiai šarvuoti nega- 
ieko neveikę turėjo 
pasidarė dar dides- 
nelauktai pasirodęs 
taikydamas apsupti, 
iginis ihanevras nu- 

Kryžiuočius apėmė 
lėgti. Vytautas, vi
as vieną po kito pa- 
.tleisdamas persekio- 
į baigėsi baisus mu- 
imas buvo visiškas, 
menės beveik nieko 
kryžiuočių .hochmeis- 
ir dauguma savųjų 

jų riterių. Visas di- 
> turtas atiteko per-

Nežinau.
Tuojau man žinosi. Bartkau, pa
jam padus!
Duok ramumą tam seneliui, jis nie

ko nežino, — perkirto Keisgaila.
— Žino jie visi gerai visa, tegul gie-
Su tokiu mažu kareivių buriu negali- 

eiti taip aklai.
— Be priežasties taip pat ar gi gali- 
žmogų kankinti?!
— Tai buvo priešininkai.
— O čia ar surasi palankų mums žmo

gų? Kad nebijotų Vytauto, visi mus van
dens šaukšte. prigirdytų.

Bartkus ruošėsi jau žiaurų darbą pra
dėti, bet išdygo netikėta aplinkybė.

Šatrija-,- gulinti augštame kalne, buvo 
senovės tvirtuma, gynus kraštą dar Skan
dinavų užpuolimų; laikais, bet atsiradus 
anuotoms nustojo savo karo svarbumo. 
Apsupta pylimų, išrodė dar iškilmingai, 
ypač rimtumo priduodavo pora aukštyn 
besikeliančių kuorų. Pilies dalį užėmė vai
dilai. Meldykla buvo didelė, iš medžio pa
daryta. Dešinėje gyveno vyresnysis vai
dilas žinvs. vardu Pocius, kuris dabar var- rys, 
ginos trijų dienų pasninku, nieko neval
gydamas, tik retkarčiais vilgydamas su-

da. 
m a

— Su jais yra Keisgaila.
— Tai kas iš to, jis dabar tikriausiai 

piktas, kaip pats Čemerys; jeigu armotos 
balose neįklimpo, tai jis visus mus čia su
šaudys.

— Armotos tai tikrai pelkėse pasken
do, bet pirmieji šnipai sakė kad armotos 
Raseiniuose palikusios, Jocius tikriausia 
visų nesuklampino, o tas atsitikimas tai 
tikrai patį Vytautą ant musų galvos atves. 
Perkūnas mato kad to Jociaus nekalbinau 
tai padaryti, nors sieloje ir labai džiaug- 
čiuosi jei giltinė butų visus juos pasirovus.

— Bet, mielas vyreli, tu visų apsigyni
mu rūpinaisi, tu visa vedei, pagaliau, bū
damas karvedys, turėsi prieš kunigaikštį 
atsakyti, jei bus kraujo praliejimas. Tuo 
tarpu reikia žinoti ar nėra ko nors iš Len
kų pusės ?

— Tikriausia yra, — atsakė Kantau
tas, žiūrėdamas per bokšto langą. — Ma
tau pas vartus kelis' raitininkus ant apsi
putojusių žirgų. Šaukti juos pas mane 
kuo veikiausia!

Raitininkai pašaukti pas Kantautą, 
ir karvedys juos klausė: >

—■^Sa'kykit Tiesą;Tą niatet, regėjot ? ’
— Nuogus žmones ir rubus, ant krū

mų išdžiaustytus. Kupina upė žmonių, 
mazgojasi dumblus. Sako, didesnė jų da
lis naktį pelkėse prigėrus, arklių gi visai 
mažai likę. z

— Perkun-dieve! kas bus, kas bus?! 
Vytautas tikrai čia atvažiuos, mane pa
kars, tave gi, brangioji, su vaikais išva-

— susirūpino Kantautas.
Pažiurėjo abu į mažą gražų savo kū

dikį lopšyje, ištryško ašaros Eglei iš akių, 
į glėbį, gailiai

MUSŲ bolševikai nori ir pik
tumu ir gražumu išverkti kad 
Amėrikob Lietuviai gražiai ra
šytų ir kalbėtų apie Maskvos 
diktatorius, dabar kada Ameri
ka bendrai kariauja prieš Hit
lerį ir jo ąšies galus.

Musų bolševikėliai turėtų ži
noti kad nežiūrint jų visų pas
tangų išreikalauti kad kiti im
tų Sovietus garbinti, Amerikos 
valdžia Į bolševikus žiuri kaip 
į niekšus, kurie visai nesenai 
norėjo Ameriką išduoti, ir vėl 
tą darbą varys kaip greit Stali
no kailis bus išgelbėtas.

Lietuviai gali puikiausia ir 
didžiausiu, atsidavimu remti Š. 
Valstijų kariavimą perkant De
fence Bonds ir kitaip, einant į 
kariuomenę, kaip jaunimas ei
na, be pasisakymo kad sutinka
garbint tuos kraugerius kurie 
tik pusmetis atgal buvo pasi
ėmę Lietuvą nukryžiavoti.

JU
Lu-

Adolfas Hitler gal pasiėmė 
asmeninę komandą savo armi
jų Rusijoje kuomet pavarė ša
lin Fieldmaršalą Walther von 
Brauschitsch, bet tikras aukš
čiausias komandierius yra Mir
tis. Ir Napoleonas, kuomet

Įsiveržė Rusijon, 'didžiavos fak
tu kad jis asmeniškai vadovau
ja savo armijas, bet taipgi 
tyrė kad tikrasis strategas 
mirtis.

Ne tiktai aštri Rusiška 
ma, bet ligos ir išmėtymas

gų suretino Hitlerio pirmiau 
apšauktus “nenugalimus” le- 
gijonus. Mirtis iškirs daugy
bę Vokiečių karių ir aliantams 
liks mažesnis darbas galutinai 
Hitlerį ir jo karo mašiną su
triuškinti.

KUR MUSU TAU
TINĖ VIENYBĖ?

UŽDARBIAI LIETU
VOJE PRIE NAZIŲ

įmes. Jię viską naikina kas 
tautai buvo miela, gražu, net 
šventu buvo — tai yra Tautos 
Laisvę!

Vietoje politikierių auklėtom 
- ■ va-dušv- Vietoje

neišminties stengkimes išauk
lėti susipratimą ii' meilę tarp 
savųjų ir kaimynų.

Vietoje keliolikos partijų ir 
vadų — susivienykim Į vieną 
stiprią Lietuvių tautinę partiją. 
Vietoje satynyliškų darbų pasi- 
švęskime tautai ir tėvynei Lie
tuvai. Vietoje saviškių išnau
dojimo remtom ir pasirodykim 
jog mes esam jų saviškiai ir ti
kri Lietuviai ir Lietuvės.

Vardan tėvynės Lietuvos la
bo ir jos ateities — VIENYKI- 
MES! P. D. B.

Vokiečių komisaras išleido 
įsakymą kuriuo nustatomi dar
bininkų uždarbiai Lietuvos ir 
Latvijos darbininkams. Juoda
darbiai uždirba per valandą 27 
pfenigius, kiek apmokyti dar
bininkai — 32 pfenigius; ap
mokyti — 38 pf.; kvalifikuo
ti — 44 pf., ir gerai kvalifikuo
ti — 50 pf.

Įsakyme pasakyta kad dar
bininkai turi dirbti per savaitę 
48 valandas.

Už viršlaikį mokama 25 nuoš. 
virš normos, už sekmadienių ir 
šventadienių darbą — 50 nuoš. 
priedo ir už nakties darbus — 
10 nuoš. priedo. Jeigu darbi
ninkas gauna maistą tai už jį 
dienai skaitoma 80 pfenigių.

Vokietijos darbininkai dir
bantieji Lietuvoje ar Latvijoje 
gauna kitokį atlyginimą.

Oficialiu kursu markė lygi 
40 Amerikoniškų centų, bet 
faktinai markė yra pigesnė.

Harbor suvienija visas Ameri
kos politines partijas, panaiki
na, nors laikinai, visus nesusi
pratimus; visos partijinės ir 
ypatinės svajonės ir teorijos 
tapo atidėtos. Sudarė vieną 
stiprų frontą, kuris karo metu, 
arba kokios kitos tautinės ne
laimės, yra būtina, geistina ir 
reikalinga.

Bet kas suvienys^ ūsų Ame
rikos Lietuvių partijas? Kas 
suves mus į vieną TAUTINĮ 
SUSIPRATIMĄ? Kaą atida
rys ne vien musų akis bet ir 
podraug atvers musų- geras 
Lietuviškas širdis? Kas ati
darys musų AUSIS, kurioe gir
dėtų musų brolių, sesučių, gal 

— Nieko kito nesumanau kaip tik šių- jr musų gimdytojų, balsus šau- 
sti Vidą pasiuntiniu pas Keisgaila, kad kiančius musų pagalbos, musų 
prašytų jo nekeršyti -mums.
> — Ka sakai? Tavo seserį Vidą? Ji
dar tokia jauna ir kvaila!

— Bet graži. Jums vyrams nereikia 
kad moteriškė turėtų proto, bi tik butų da-i 
lauš veidelio. Pagaliau, jos vienos ir ne
siųsi, drauge keliaus dėdė Marinas.

Tuo metu sugaudė vaidilų trimitai, 
šaukdami žmones į kuopą tartis. Šoko 
Kantautas ir į susirinkimo vietą nubėgo. 
Į visas puses atsigryžę vaidilai gailiai pu
tė ti miltais, pusės sieksnio ilgumo. votiškiems darbams.

Bandė dar sykį Kantautas nuraminti da tauta 
žmones, bet minia ėmė šaukti;

— Ar ir tu jau prisidėjai prie išdavi
kų bajorų?

Toliau Kantautas jau nei neprabilo, 
nes suprato ką tie minios šauksmai reiškia.. 

Žinomas savo doringumu vaidilas ži- 
nys kalbėjo į minią krivės vardu.

Ilgais baltais rubais iki žemės, apsi
juosęs devynis kartus juosta, išlėto užėjo 
Pocius ant viršaus. Buvo nublyškęs ir nu
vargęs. Turėdamas rankoje lentelę, mei-| 
liu skardžiu balsu prabilo į žmones.

Tylu pasidarė, rodės žmonės nustojo 
visai alsavę.

— Štai lentelė, čia krivės įsakymas iš
rėžtas: pataria būti ramiais ir ištvermių-1 
gaiš. x

Į tuos žodžius minia krūptelėjo, 
butu šaltu vandeniu apipylęs. 

(Bus daugiau)

kepusias lupas vandeniu; dabar jis gulėjo a^u kjts kitam puolėsi Į glebi, gailiai 
ant žemės ir meldėsi Perkūnui, prašyda- verkdami. .....................
mas apginti savp tikėjimą. ; - -

Tyliai priėjo prie jot vaidilas, sakyda- išeisiu; tu. nesyki savo sumanumu gelbe-
mas kad sugryžęs pasiuntinys iš Gintau
to, o štai esanti lentelė ir diemedžio šake
lė: Pocius perskaitė kelius išrėžtus lente
lėje žodžius, ir, liūdnai juokdamasis tarė:

— Krivė pataria būti ramiais ir ištve
riamais! Kerta šventąsias girias, gesina 
ugnis, žmonės sujudinti.... Negu tik vie
nas Perkūnas įstengs teisybę padaryti.... 
Nežinai kokios žinios iš Raseinių?

— Jau senai iškeliavo, jau nebetoli.
— Tat greitai čia bus; reikia man pra

bilti į žmones.
Dideliu vargu atsikėlė Pocius nuo že

mės; liepė paduoti ragą, pritrupino į jį 
’eliemedžio šakelių, užpylė vandeniu ir pri
dėjo kokio tai gaivinančio gėrimo. Išgė
ręs, bematant, kaip ir sustiprėjo ir atsi
gaivino, ir smagesnes mintys ėmė jam 
suktis galvoje.

Jau kelinta diena kaip žmonės dideliais 
būriais ėmė rinkties Šatrijoje. Stiprino 
pylymus, vežė rąstus, akmenis ir katilus 
vandeniui virti kad v,’sa tai nuvertus ant 
apgulančių galvų. Piiicn karvedys, Kan
tautas, pats pirmas visu tuo rūpinosi, da
vinėjo patarimus, padėdavo, žadėjo visus 
krikščionių kunigus iškarti. Bajorų pi
lyje buvo maža, nes daugelis jų skaitėsi 
bent vardu esą krikščionys, be to, eidami 
priešais kunigaikščio norą, galėjo netekti 
savo turtų. Bet ir Kantautas, sužinojęs 
jog Lenkų kariuomenę vedą pats Vytautas 
su Jogaila, labai pabūgo ir ėmė galvoti 
kaip čia vikriai iš bėdos išsisukus; bandė 
kalbėti su žmonėmis, bet tie nei klausyt 
nenorėjo; su vaidilais buvo dar blogiau. 
Tik tuo laiku atbėgo Jocius, linksmai šauk
damas :

— Visus balose numurdinau!
— Ką tokį? — klausia Kantautas, — 

as tu per vienas?

jai mane, kryžeiviams valdant musų šąli ; 
patark ir dabar ką daryti!

susimylėjimo ir musų šventų 
prigimtų priedermių prie arti
mųjų? Gal but vien tik ste
buklai tą tegalės atsiekti. Ne- 
kurie mes jau į juos netikime.

Viena klaida veda prie kitos, 
vįenas tautinis nesusipratimas 
gimdo audras ir ardo tautos 
pagrindus. Vienas blogai iš- 

i auklėtas veda tautą į nelaimę. 
Jis (ar ji), išnaudoja saviškius 
savo saumyliškai naudai ir sa- 

Tokie ve-

Kasmet Suv. Valstijose nuo 
Įvairių nelaimingų atsitikimų 
žūsta arti 100,000 žmonių.

1940 metais žuvo 96,500 ir 
9,100,000 asmenų buvo sužeis
ta. Už 1941 metus skaitlinės 
tokių nelaimingų žuvimų dar 
nesuvestos.

• 1941 METAIS S. Valstijo
se užpatentuota virš 41,000 vi
sokių naujų išradimų.

©'PRANCŪZIJOS paskutinis 
karalius buvo Louis Philippe, 

... ...... ą į visokius nesusipra-1 kuris užbaigė savo 18-kos me
timus, pagaliau net ir į nelai- į tų valdymą 1848 metais.

•SEMINOLE Indijonų moterys dėvi 
bent 25 svarus įvairių karolių apie kaklą 
ir pečius.

JUOZAS TYSLIAVA Vieny- ; 
beje šitaip:

“Laisvės Mizara skundžiasi 
kad musų tautos nelaimei, Hit
leris surado Kvislingų.’

“Kvislingai. Kas jie tokie? 
“Tai Norvegijos Peleckiai, Ged
vilai ir Cvirkos.

“KM Stalihc
Lietuvą tai šitie ‘kvislingai’ su 
kimu ir dūšia parsidavė Mas
kvai. Ir, deja, ‘musų tautos 
nelaimei’, Amerikos Lietuviuo
se atsirado Mizarų, Bimbų, An
driulių ir Pru^eikų, kurie tiems 
judesiams 
legramas.

“Taigi, 
krokodilio

“Kiek tai' liečia Lietuvių tau
tą, jai nėra skirtumo tarp Sta
lino ir Hitlerio. Kaip vienas 
taip ir kitas apiplėšė Lietuvą. 
Kaip vienas taip ir kitas rado 
‘kvislingų’.

“Tuo tarpu Lietuva kratosi 
ir vienu ir kitu.”

AMERIKOS bolševikai randa 
budus kaip kovoti prieš Ameri
kos valdžią ir jos įstatymus, ir 
tų kovų talkininkais yra Lietu
viški 'komunistėliai.

Visi žino kad Amerikos teis
mas visais pilniausiais Įrody
mais nuteisė komunistų vadą 
kaipo šalies Įstatymų laužyto
ją, pasų falsifikatorių, o štai 
komunistai net atidarė raštinę 
ir įsteigė biurą kuris rinks au
kas iš darbininkų kovojimui 
priversti Amerikos teismą su
laužyti savo įstatymus ir pa
leisti Browderj iš kalėjimo.

Komunistams rodosi kad tik 
Browderis išgelbės Ameriką 
nuo Hitlerizmo. .. .

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro perm a:nose, oatariarn jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino pal'uoravimo skauss- 
mų Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
DYKAI š'o I.a'kraščio Skaitytojams

Jeigu n’ekod nen-'U'loiot ROSSE 
Tabs, prašom jas BANDYT juos— 
išbandykit musu kašrn. Pasiųsime 
jums pilno dydžio nakolj—-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 į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, LIL

jeną 
iavo
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ATIDUOKIT SENĄ 
GELEŽI

Clevelande pradedama rinkti 
seni geležiniai atliekami daly
kai, viskas kas daryta iš gele
žies, kas jūsų skiepe ar gara- 

.žiuje mėtosi nereikalingai, o 
gali būti sunaudoti kanuolių 
darymui.

Sekančią savaitę bus renka
ma sena geležis visame mieste. 
Padėkit savo kieme kur laikot 
sąšlavas gatavas nuvežimui, iš 
tų vietų miesto, vežimai paims 
taip kaip paima kitas išmatas.

Atiduokit senas nereikalin
gas lovas, geležgalius, žaislus 
ir tt.

SALĖS BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 19 d. įvyko metinis 
susirinkimas Lietuvių Draugi
jų Salės Bendrovės. Prie kitų 
aptarimų ir apyskaitų, nutarta 
sumažint direktorių skaičių iki 
5 (buvo 9, dar seniau buvo 15).

Direktoriais išrinkta šie: C. 
G. Zuris, Vladas židžiunas, J. 
P. Juraitis, Povilas Skarnulis ir 
S. Mežanskas.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

RUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie- 

, tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
'gęalvą, nėra energijos, palengvinkite 
saht 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
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEEN-A-MINT einant gulti—sekan
tį rytą tikrai jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
pakelis kainuoja tik

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

The Aetna Lumber Co.
5327 St Clair Av. HE. 6843
3674 E. 93rd St. ML 1185
I X I

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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------------------------------------------------------------------------------------ I

KAIMYNIŠKOS
UŽ EIGOS

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen ‘Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA .UŽEIGA 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
• UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

IŠ LIETUVIŲ BANKO I AL SIRAT GROTTO
SUSIRINKIMO

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos metinis susirin
kimas įvyko Sausio 15 d., Lie
tuvių salėje. Šiame susirinki
me pasireiškė du nepaprasti 
įvykiai, kurie pirmą sykį pasi
taikė šios draugijos virš 30 me
tų gyvavimo laikotarpyje.

Pirmas linksminantis daly
kas tai kad ši įstaiga, arba Lie
tuvių Bankas, pasiekė virš mi
lijono dolarių bendrą skaitlinę. 
Tas primena man kaip tūli šė- 
rininkai šios įstaigos neperse- 
niausia tikrino kad įstaiga “pa
baigė savo gyvavimo dienas”. 
Toks trumparegių tvirtinimas 
neišsipildė, o virto atbulai: įs
taiga atsistojo ant tvirčiausių 
pamatų. Galima tikėtis kad 
trumpoje ateityje suaugs ir 
antrą milijoną dolarių turto.

Antras nepaprastas įvykis įs
taigos istorijoje pasitaikė tai 
direktorių rinkime praktikavi
mas krovimo balsų (accumula
tion), arba balsavimas vien tik 
už save. Toks balsavimas lei
džiamas Ohio valstijos įstaty
mais. Betgi šis būdas yra pei
ktinas ir kenksmingas bent kū
riau korporacijai. Tas taipgi 
nedaro jokios ypatingos garbės 
tam kuris tokiu budu patenka 
išrinktųjų eilėje. Maža nauda 
ir įstaigai, jeigu kuris asmuo 
įsiskverbia be visuomenės pri
tarimo ir pasitikėjimo.

Tokia ypata save tik pasista
to aukščiausia už visus kitus, 
visi netinkami, tik aš vienas 
geriausias ir rinktiniausias... 
Tuo pačiu sykiu nepagalvoja 
kad reikia gyventi su visais ir 
kad reikia visuomenės pasiti
kėjimo ir paramos, o ne atstū
mimo nuo savęs visų kitų žmo
nių ir draugų. Tas pritinka tik 
pustelninkams kaip jie senovė
je gyveno.

Tokia tvarka balsuojant gali 
palikti direktorium gavus sau 
keturis pritarėjus turinčius po 
20 balsų / ir pats savo. Taip 
lengvai pasidarysi balsus pa
daugindamas ant keturių ir tu
rėsi 400 balsų. Bet ką toks 
direktorius vertas iš bizniško 
atžvilgio: vietoje kad atvest 
naujų savo pasekėjų į įstaigą, 
išstumia senus nuoišrdžius, il
gamečius rėmėjus.

Man sėdint svečių suole ir- 
žiūrint į direktonatą sėdintį 
prieš visą susirinkimą, persi
statė paveikslas “Paskutinės 
Vakarienės”. , Toks pats sąjū
dis pasidarė ir čia: vienas ki
tam tik kužda į ausį, nusimi
nę... . Koks tai nepaprastas 
nusiminimas pasireiškė, ir ne
buvo galima įspėt kas tokio ne
paprasto galėjo ausitikti.

Tik vėliai, užgirdus balsavi
mų pasekmes, pasirodė kad se
niausias ilgus metus banką ve
dęs, viduje dirbęs nuoširdus rė
mėjas, tapo iš direktorijato iš
stumtas .... Tuomi atstumta 
ir visa jo didelė giminė ir minia 
draugų.

Toks atstūmimas pasidarė 
tik per tokį ‘accumulation’ bal
savimą. Jeigu tas atstumtas 
ilgametis banko darbuotojas 
butų pasistatęs “kas aš” ir bu
tų padaręs tą ką kiti darė, jis 
butų buvęs išrinktas (arba sa
ve išširinkęs) bent 1200 balsų 
skaičium. Bet jis tokiu nebu
vo, jis balsavo už keturis rei
kalingus išrinkti direktorius.

šis nuotikis labai apgailėti
nas ir labai, labai pageidautina 
kad daugiau nepasikartotų te
kis praktikavimas Prievarta 
draugų neįsigysi. Svečias.

CIRCUS
Vas. 2-14 Clevelande

George Hoffman, generalis 
vedėjas 13-to metinio Al Sirat Grot
to Circus, kuris atsibus Cleveland 
Public Auditorium, Vasario 2 iki 14, 
skelbia kad apie 40,000 mokyklų 
vaiki} galės matyti Grotto Circus šį 
metą nemokamai. Šis užkvietimas 
duodamas ketvirto ir penkto skyrių 
mokiniams Clevelando pradinėse 
mokyklose. Taipgi vaikai ir visų 
prieglaudų namų bus įleisti pama
tyti nemokamai cirką bėgyje dvie
jų savaičių jo buvimo Clevelande.

Grotto Circus vėl perstatys žy
miausius cirko aktus, tarp jų malo
nią Miss Dorrance, kuri nubalsuota 
kaipo gražiausia mergina atliekanti 
aktus aukštai ant vielų. Ji kasdien 
atliks savo perstatymus numatytai 
200,000 miniai, kuri\ atlankys cirką 
per tas dvi savaites.

Grotto Circus komitetas praneša 
sudaręs sutartis su sekančiais žy
miausiais vaidintojais kurie išpildys 
100 aktų programą; Pyramid Skat
ing Girls, Webber Bros & Chatita, 
Alfred Loyal Dogs, Kimris Due, ir 
papuliaru Captain Terrell Jacobs su 
jo laukinių žvėrių aktu.

Tikietai dabar parsiduoda Music 
Hall ir Union Commerce Bldg.

SERGA
Feliksas Yuciųs, didelis pat

riotiškų reikalų rėmėjas, pasta
ru laiku susirgo. Linkėtina

jam greitai paT^isyU^ir* vėl
prisidėti prie darbų įkurie rei
kalingi musų tėvynei Lietuvai. 

Alekas Banys.

Shampoo and Set .. 50c. 
Permanents $2.Jt) to $5.00

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus trečiadienį 

ir šeštadienį.
Specialiai puikus Cream dykai su 

permanent wave. (11)

I

I

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2S21
Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street

GROTTOA

Rezervuotos vietos jau parsiduoda 
Music Hall Box Office 
E. 6th ir St. Clair — ir 

Union Bank of Commerce Lobby 
E. 9th ir Euclid Ave.

Didesnis ir Geresnis I 
PUBLIC HALL 

Vasario 2 iki 14 
$1.00 $1.25 

$1.50 $1.85 
(Su 

taksais)

KIEK MOKĖSIT
TAKSU PADĖKA

VĖ-UŽMOKĖTI. REIKĖS NE 
LIAU KOVO 15 D.

Amerikos ginklavimosi delei, 
padidinta šalies gyventojams 
nuošimtis mokesčių nuo inei- 
gų (income tax). Štai kiek tu
rėsit mokėti taksų už 1941 me
tus, ir mokestis apima pavie
nius ir vedusius su šeimomis.

Šiuomi reiškiu savo nuošir
džią padėką visiems savo 
prieteliamš SLA. nariams 
kurie Įvairiose kuopose S. 
L. A. Centro Pild. Tarybos 
narių nominacijose padėvė 
už mane savo balsą į Iždo 
Globėjo vietą.

JONAS BRAZAUSKAS
Cleveland, Ohio.

kurie uždirbo 
mokės: 

$3 
$21 
$40 
$59 
$69

$117 
$165

$6 
$13 
$23 
$32 
$42 
$90

$6 
$12 
$21 
$31 
$40 
$50

PAVIENIAI,
1941 metais:

$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,500
$2,000
$2,500
VEDUSIEJI, pora be vaikų 

(jeigu tik vienas vyras dirba) 
mokės nuo:

$1,600
$1,700
$1,800
$1,900
$2,000
$2,500
VEDUSIEJI, jei vienas dir

ba ir turi vieną vaiką (arba už
laiko savo tėvų vieną):

$2,000
$2,100
$2,200
$2,300
$2,400
$2,500

VEDUSIEJI,1 kur užlaiko du 
kitus šalia vyro ir žmonos:

$2,400 $6
$2,500 • $12
VEDUSIEJI kur užlaiko tris 

vaikus, šalia vyro ir žmonos:
$3,000 $18
$3,500 $66
Už mažesnes sumas šių pa

skirų dalių, kurios nėra paduo
tos, taksų mokėti nereikės.

Tuo budu, didesnė šeima yra 
paliuosuojama nuo taksų iki

miau $3,000 metuose.

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF

Greitai paliuosuoja 
uždegimų, 
mą, stimuliuoja 
plaučių užgulimą, 
šulių naktį, šalčių 
Garantuotas duoti 
pinigai grąžinami, 
tom į namus.

ECLAIR CUT RATE DRUGS
7600 St. Clair Avenue

ENdicott 9202 (11)

nuo gerklės 
paliuosuoja atsikosėji- 

ir paliuosuoja 
Geras nuo ko- 
ir užkimimo, 
pagalbą, arba

Mes prista-

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

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

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

3

TAUPYKIT MUSU 2 SUkaKTUVIUIšpardavimas
40 iki 50 % Pigiau

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

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais.

ąiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHfKmiffCUiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

3

The Wilkelis Furniture Co> į
Rakandų Krautuve

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

Savininkas j Vedėjas E
Fiinill||||||||||lll|||||I|IIIllllllll!llll|||||IlllIllllllllI||i|||||i|||||||||||llllIIIIIIIIIIHllllN5

TELEFONO NAUDOJIMAS PADIDĖJO

Nuolat didėjantis reikalavimas iš 
plečiamų valdžios dapartmentų tele
fono patarnavimui Washington, D. 
C., karo delei, privertė Bell System 
perkelti savo patyrusius operatorius 
ir įstaigų prižiūrėtojus iš kitų šalies 
dalių, kartu ir iš Ohio, į šalies sos
tinę.

Daugelis tarnautojų jau rekru
tuoti iš išlavintų darbininkų eilių 
The Ohio Telephone Company pa
pildyti Bell System’os reguliarias 
jiegas Washingtone, kaip praneša 
F. P. Merrick, kompanijos divizijos 
komercinis vedėjas.

“Tie kurie jau išvyko arba tikrai 
nuskirti vykti yra iš Clevelando, Co
lumbus, Akron, Youngstown ir ,Can
ton ir vėliau bus reikalinga imti ki
tus patyrusius musų darbininkus iš 
kitų miestų”, sako Mr. Merrick.

1900 metais Washington turėjo 
apie 3,500 telefonų, o Amerikos įs- 
stojimu 1917 metais į- Pasaulini Karą 
laiku, skaičius paaugo iki 60,742. 
Nuo tada augimas buvo nuostabiai 
greitas. 100,000 skaičių prašoko 
1922 metais, ir ėmė tik 13 metų pa
augti sekantį 100,000, o tik šešis 
metus trečią 100,000. 300,000 skai
čius viršytas keli mėnesiai atgal ir 
nuo to vis eina didesnis reikalavi
mas telefonų delei plėtimosi val
džios įstaigų ir naujų atidarymo, 
pasekmingam vedimui karo veiks
mų.

Dabar gi, pradėjus šalies ginkla
vimo programą plėsti, kada ši šalis 
Įstojo karan, telefonų naudojimas ir 
reikalavimas šalies sostinėje pasida
rė stebinantis. Laimei, telefeno 
žmonės Washingtone turi pilną pa
ramą visoje šalyje veikiančios Bell 
Systemos ir gali padėtį tinkamai ap
rūpinti.

“Komunikacijos industrija užima 
svarbias pareigas šiame kare ir 
tas faktas kad mes lošiam tokią 
reikšmingą rolę yra pasididžiavimas 
mums telefono biznio žmonėms”, sa
ko Mr. Merrick.
' Telefono augimas yra didelis 

visoje šalyje. 1941 metais gauta 
apie 1,361,000 telefonų naudotojų

Tai 
me-

Bell Systemcje visoje šalyje, 
didžiausias padaugėjimas vieno 
to bėgyje šios sistemos istorijoje.

Pradžioje šių metų visose Suvie
nytose Valstijose veikia 23,430,000 
telefonu, kurie turi tarp savęs susi
siekimus, iš jų 18,840,000 priklauso 
Bell Systemai, o likusieji operuoja
mi kelių tūkstančių mažų paskiri} 
kompanijų.

HIPPODROME

Palikta dar Savaitei
‘‘The Man Who Came To Dinner”, 

nauja Warner Bros, komedija, kurio
je vadovaujamas roles turi Bette 
Davis, Ann Sheridan ir Monty Woo
ley, palikta dar savaitei laiko pra
dedant Sausio 24. ši komedija yra 
viena iš populiariausių.

Monty Wooley, kuris tą rolę vai
dino scenoje per daug metų, vaidina 
ir šioje filmoje. Bette Davis vai
dina viską žinančią sekretorę, Ann 
Sheridan scenos artistę. Prie jų 
veikia eilė kitų žymių artistų kaip 
Jimmy Durante, Billie Burke, Rich
ard Travis, Regianld Gardiner, Eli
sabeth Fraser, Grand Mitchell, ir 
Vivian ir Mary Wickes.

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

Smulkios Žinios

AKRON, OHIO
Apie 35.OOC

BROOKLYN, N. y. grazili

LRKSA. 178 kuopa metinia
me susirinkime išrinko Į kuo
pos valdybą šiuos: pirmininku 
V. žintelienė; pagelb. A Ber- 
notavičius; rašt. J. Sebestinas, 
ižd.. V. Slesoraitis. Kuopa su
sirinkimus laiko pobažnytinėje 
Šv. Petro parapijos salėje. Na
riais ši kuopa yra neskaitlinga. į

SLA. 354 kuopos raštininkas 
ir Akrono tautinis veikėjas J. 
Ramoška su savo žmona Sau
sio 18 d. apvaikščiojo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Juos pasveikinti pribu- i 
vo jų sūnūs su žmona iš Bar
berton, O., ir vietos artimi jų 
draugai. Ramoškai buvo apdo- , 
vanoti, ir svečiai linkėdami il
giausio gyvenimo skirstėsi pa
tenkinti vaišėmis.

Pas Tarną Martus atsilankė 
Veronika Apšegaitė iš Cleve- ' 
lando.

Onos Šimkienės sūnūs Jonas 
pastojo Dėdės Šamo kariuome
nėn ir jau išvyko tarnyston.

Kareivis Bruno Algirdas bu
vo parvažiavęs iš kariuomenės 
paviešėti pas savo motiną.

A. Rudis susirgo, gydosi na
muose.

Pereitame Dirvos nr. įvyko I 
zeceriška klaida: buvo pasaky- I 
ta kad nepiliečius iš darbo at- I 
leido Goodyear dirbtuvė, o turi I 
būti Goodrich gumų dirbtuvė. I 
Girdisi kad nekuriuos atleistus I 
darbininkus unija užtarus ir I 
jie vėl tapo pašaukti darban. I

- Kalnas. I

Į PRAKALBOS ffi Alj'KOS DA- 
RIAUS-OIRĖNO pamin-

L
Sausio 9 i, Grand Paradise 

I salėje, įvyko gražus vakaras, 
I torį surengė Dariaus ir Girėno 
tpanniklo statymo komitetas, 
Į tikslu supažindinti visuomenę 
I su veikiamu darbu paminklo 

Į naudai
Programą atidarė Fondo ko- 

I notėto narys Vladas šabunas; 
Į kilbėjo J. Tysliava, J. B. Lauč- 
[ to, J. V. Stilsonas, K. J. Pau- 
| lauskas, J. Šaltis, Adv. S. Brie 
Į dis, Kun. Jonas Balkunas, Kun. 
į P. Ragažinskas, tik ką atvykęs 
Į iš Brazilijos, ir New Yorko mie- 
t sto tarybos narys A. J. DiGio 
| vanna.

' Meno programą pildė Lionė 
Į Juodytė, dviem abejais daina- 
F vofcolo ir skambino gitarų.

Kalbėtojai nurodė minimo pa- 
I minklo statymo svarbą ir ragi- 
r no Brooklymečius ir bendrai vi

sus. Amerikos Lietuvius šį kil
nu darbą paremti. Dabar pa- 

| minklo fonde yra surinktų au
ką SI,700 suvirs, bet pastaty-

■ mui paminklo reikia daugiau.
Salėje renkant aukas, davė

Rašo St. Vi

bendros i
Brazilijos Lie 

veikla pirmiausi 
Paulo mieste, k 
sų išeivių imig 
koncentravosi 
vių skaičius. 
Chicagos mist 
joje Sao Paulo 
vių kultūrinių 
Amerikoje ir 
se bei kolonijų 
turinė veikla 
Brazilijoj, be S 
de Janeiro mie 
na gyvai pasire 
tuvių kolonijoj 
kultūrinio veik 
mažo išeiviu s 
aplinkybių.

Lietuvių kult 
prasidėjo maždi 
tais, tai yra tw 
masinis musu 

Piety Ameriki

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

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

fiDEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

/BONDS 
IAX D STAMPS

ALUMI MM SAVED ' 
f0404^

Amerikos oro jiegoms didėjant, daugiau

dirbimui. The Bell System per metus sutaupo 
alumino tiek kad aviacijos industrija gali pasta
tyti iš tų sutaupymų 275 karo lėktuvus. To at- 
siekimui, Bell System mokslininkai ir išdirbimo

pakenkino aukštos rūšies telefono patarnavimui 
Ohio ir visoje šalyje, kiti metalai naudojami tele
fono prietaisų išdirbimui paliuosavimui alumino 
šalies karo reikalams.

KLAUSYKIT “The TELEPHONE HUOR” PIRMADIENIO
VAKARAIS NUO 8, Iš STOČIŲ WTAM, WLW ir WSPD

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

|sekančiai: 
į S. Leveikis $10; L. Jezavi- 
I tienė $10; Kun. J. Balkunas 55;

J. Tysliava
I Po 52: Kun. P. Ragažinskas, 
IE, Mikalauskaitė, J. Sniras, V. 
[Rupšys, 0’ Bereckienė, V. Bu- 
dinarais, D. M. šolomskas. 

Į Po $1: Adv. S. Briedis, K. Li- 
Ipinskienė, J. Kairys, A. Sližau- 
įskienė, K Biirnovaitis, L Mar- 
pieJė, L Kripaitis, M. Kurin- 
jskasį J.i Guzavičiu?, J. Kuodis, 
įO. Ragauskas, .V. BaniŠauskas. 
K juodis, J. Baleckas, P. Kati- 
mįS. Januškevičius, J, Kau
na, E Zeikienė, E. Stankūnas, 
L irkšnas, Dr. Vaitulonis, J. aPieMėse.
Sali fr ftiiftfekas, M. An- Pal^us su

iuą £ Suimsi!, J. Vištuiuis, neBi^ 
Maj J. Mwims, J.p8®6 lietuvių

vanįa tik rmfa < 
eivijos.

ginamai, dar vi 
tanti vos apie 
jos kultūrinė v 
nepasižymėjo ir 
tingai dideliu n 
musy išeiviui k 
sąlygos del įvi 
nepalankios. B 
yiu priskaitoma 
ištikto ją čiaJ 
ir daugiau, sunl 
nėra tikros štai 
na kad iš to s] 
ti 15 tukstanė 

vena Sao Paul

lodrinis, J. Vaiteli 
lauskas, V. Stelmol 
Kinis, M. Meris. "UI
I Smalkių suaukota $12.66; vi- 
įso aah Jiose prakalbose gauta 
KM
Į Aukų prašoma prisiiįsti iš 
|kih) kolonijų, išrašant čekį 'ar 
|W orderį vadu Dariiis-Gi- 

Monument Fund ir adre- 
komiteto" iždininkui— 

p. John Spurga, Port Jeffer- 
Station. Long Island, N. f 

| Paminklo fondo komitetą su- 
R: Adv. S; Briedis, J. Spur- 

U- šaltis, V. šabunas, A. 
Jfais, J. Kairys.

Specialus Korespondentas
_ _ K. J. P.

*** Stans Sutvarkyti

. MOTORĄ

SDtvarkom veikian-

IS® nustatom degimo

Terminals
Oro Filterį 

tas uz’ $2.50

Wvania Garage
i ’^sjivania Ave.

7715.

UETUVIŲ 
CI

šiuo metu I 
šios Lietuviškt 

Lietuvių Sąj 
su akyriais-or 
Sporto Sąjunj 
Lietuvių Mott 
Lietuvių Sajt 
keletą mėty 
■dar Lietuvių 
ei ja ir jos Rė 
pastaru laiku 
j6s veikimas t 
liiikybių apmi

Lietuvių S: 
je vienu iš ] 
yra švietimas 
Sao Paulo n 
Lietuvių moi 
nuosavose pa 
Brazilijoje h 
mą turtą sus 
namų įvairio 
sto ir priem 

Sporto & 
yra grynai 
organizacija, 
eivių jaunim 
niu lavinimi

JUOZAS PECIl 
165J 208 Street Namų 

t"** Samu: IV. 395MV. C 
■■ hnta » • • '.Įbl? naujus ir gyventus namus, i 
f tartenf srityje. Pasirengęs 
' jy. 1 Prieinamomis kainomis. Krei 
I '®eniskai atsilankykit.

SS,Al,s
bWAMS RAKANDŲ ir re 

L DUOSIM JUMS 
B®? ROOM, BEDROOM, 
U kaip jis išrodo, ?10.
fe J " FECIV'

® - pirm negu kair
Į Hint fumii 

Persist i, st®.
Leng-



AKRON, 01 BROOKLYN, N. Y.
Smulkios Žinios

LRKSA. 178 kuopa metiniu- 
ne susirinkime išrinko į kuo- 
ios valdybą šiuos: pirmininku 
7/ žintelienė; pagelb. A Ber- 
lotavičius; rast. J. Sebestinas, 
žd.. V. Slesoraitis. Kuopa su
sirinkimus laiko pobažnytinėje 
s v. Petro parapijos salėje. Nt 
•iais ši kuopa yra neskaitlinga.

SLA. 354 kuopos raštininkas 
r Akrono tautinis veikėjas J, 
Ramoška su savo žmona Sau
sio 18 d. apvaikščiojo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Juos pasveikinti pribu
vo jų sūnūs su žmona iš Bu- 
berton, O., ir vietos artimi jį 
draugai. Ramoškai buvo apdo
vanoti, ir svečiai linkėdami fl- 
giausio gyvenimo skirstėsi pa- 
tenkinti vaišėmis.

Pas Tarną Martus atsilankė 
Veronika Apšegaitė iš Cleve- 
lando.

Onos Šimkienės sūnūs Jonas 
pastojo Dėdės Šamo kariuome
nėn ir jau išvyko tamyston.

Kareivis Bruno Algirdas bu
vo parvažiavęs iš kariuomenės 
paviešėti pas savo motiną.

A. Rudis susirgo, gydosi na
muose.

Pereitame Dirvos nr. įvyko 
zeceriška klaida: buvo pasaky
ta kad nepiliečius iš darbo at
leido Goodyear dirbtuvė, o turi 
būti Goodrich gumų dirbtuvė. 
Girdisi kad nekuriuos atleistu! 
darbininkus unija užtarus ir 
jie vėl tapo pašaukti darban.

Kalnas.

komitetas, 
visuomenę 

paminklo

Fondo ko-

DiGio-

Lionė 
daina-

I. Mar-

Brazilijos Lietuvių Kultu 
rine Veikia

Apie 35,000 Lietuvių. — Lietuviškos Mokyklos, 
Organizacijos, Bažnyčia

Rašo St. Vancevičius.

Lietuvai.Vaduoti Sąjungos Skyrių Veikla
MUSŲ VEIKLOS AT

BALSIAI

----------------------------------------------------------------------------------

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

LTRY MARKET ,
ill occasions:
SE, TURKEYS, and EGGS

Lietuvius. (39)

ENd. 5025

*■

PRAKALBOS IR AUKOS DA
RIAUS-GIRĖNO PAMIN-

\ KLUI
Sausio 9 d., Grand Paradise 

; salėje, įvyko gražus vakaras, 
■ kurį surengė Dariaus ir Girėno 
paminklo statymo 
tikslu supažindinti 
su veikiamu darbu 
naudai. *

Programą atidarė
: miteto narys Vladas šabunas; 

kalbėjo J. Tysliava, J. B. Lauč- 
ka, J. V. Stilsonas, K. J. Pau- 

I lauskas, J. šaltis, Adv. S. Brie- 
| dis, Kun. Jonas Balkunas, Kun.

P. Ragažinskas, tik ką atvykęs 
iš Brazilijos, ir New Yorko mie
sto tarybos narys A. J.

; vanna.
Meno programą pildė 

Juodytė, dviem atvejais
I vo>solo ir skambino gitarų.

Kalbėtojai nurodė minimo pa- 
minklo statymo svarbą ir ragi
no Brooklyniečius ir bendrai vi
sus- Amerikos Lietuvius šį kil
nų darbą paremti. Dabar pa- 

1 minklo fonde yra surinktų au
kų $1,700 suvirš, bet pastaty
mui paminklo reikia daugiau.

Salėje renkant aukas, davė 
' sekančiai:

S. Leveikis $10; L. Jezavi- 
Į tienė $10; Kun. J. Balkunas $5;
J. Tysliava $3.

Po $2: Kun. P. Ragažinskas, 
E. Mikalauskaitė, J. Sniras, V. 
Rupšys, O. Bereckienė, V. Bu- 

, dinavičius, D. M. šolomskas.
Po $1: Adv. S. Briedis, K. Li- 

pinskienė, J. Kairys, A. Sližau- 
tskienė, R. Burnovaitis,
:'miene, I. Kripaitis, M. Kurin- 
'skas'į J j Guzavičius, J. Kuodis, 
O. Lugauskas, V. Banišauskas,
K. Juodis, J. Baleckas, P. Kati
las,] S. Januškevičius, J., Nau- 
,da, E. Zęikiene, E. Stankūnas, 
k. šerkšnas, Dr. Vaitulonis, J. 
■Šaltis, K: Paulauskas, M. An- 
drišitmas, M. Smetona^ -J. Lak- 
tunas, K. Saiman, J. Vištunas, 
|M. Buika, J. Rudzevičius, J. 
fcodrinis, J. Vaitelonįs, P. • Bu
kauskas, V. Stelmokas, J. Vai
kinis, M. Sleideris.

. t Smulkių suaukota $12.06; vi- 
Įso aukų šiose prakalbose gauta 
•88.06. ‘

Aukų prašoma prisiųsti iš 
|kitų kolonijų, išrašant čekį ar 
įmoney orderį vadu Darius-Gi- 
frėnas Monument Fund ir adre- 
Įsuojant komiteto iždininkui— 
ĮMr. John Spurga, Port Jeffer- 
json Station. Long Island, N. Y. 
I Paminklo fondo komitetą su- 
Įdaro: Adv. S. Briedis, J. Spur- 
ga, J. šaltis, V. šabunas, A. 

įGudonis, J. Kairys.
Specialus Korespondentas

K. J. P.

BENDROS PASTABOS
Brazilijos Lietuvių kultūrinė 

veikla pirmiausia prasidėjo Sao 
Paulo mieste, kur nuo pat mu
sų išeivių imigracijos pradžios 
koncentravosi didesnis Lietu
vių skaičius. Kaip Amerikoje 
Chicagos miestas, taip Brazili
joje Sao Paulo pasidarė Lietu
vių kulturiniu centru. Tiesa, 
Amerikoje ir kituose miestuo
se bei kolonijose Lietuvių kul
tūrinė veikla yra didesnė, gi 
Brazilijoj, be Sao Paulo, tik Rio 
de Janeiro mieste ta veikla ga
na gyvai pasireiškė. Kitos Lie
tuvių kolonijos beveik jokio 
kultūrinio veikimo nerodo del 
mažo išeivių skaičiaus ir kitų 
aplinkybių. - *

Lietuvių kultūrinė veikla čia 
prasidėjo maždaug 1926-27 me
tais, tai yra tuo laiku kai vyko 
masinis musų išeivių vykimas 
į Pietų Ameriką. (Kadangi Bra
zilijos Lietuvių kolonija, paly
ginamai, dar visai jauna, skai
tanti vos apie 15 metų, tai ir 
jos kultūrinė veikla daug kuo 
nepasižymėjo ir nepasiekė ypa
tingai didelių rezultatų. Be to, 
musų išeiviui kultūrinei veiklai 
sąlygos del įvairių aplinkybių 
nepalankios. Brazilijoje Lietu
vių priskaitoma iki 35,000. Ar 
ištikro jų čia tiek yra ar gal 
ir daugiau, sunku pasakyti, nes 
nėra tikros statistikos. Spėja
ma kad iš to skaičiaus apie 10 
iki 15 tūkstančių Lietuvių gy
vena Sao Paulo mieste ir jo 
apielinkėse.

Palyginus su Amerikos išei
vija, Brazilijos Lietuvių išeivių 
skaičius nedidelis. O kultūri
niame Lietuvių veikime daly
vauja tik maža dalelė musų iš
eivijos.

Lietuvių R.-Katalikų Šv. Juo
zapo Bendruomenė — tos ‘or
ganizacijos vardu buvo pasta
tyta pirmutinė Lietuvių katali
kų bažnyčia Sao Paulo prie
miestyje Villa Zelina. Lietu
vių bažnyčia pastaru laiku per
ėjo vietines Kurijos žinion, bet 
jos klebonu yra Lietuvis kuni
gas.

Prie L. K.» Bendruomenės vei
kia Jaunimo organizacija Vy
čiai ir L. K. Moterų Draugija.

Prie Bendruomenės veikia 
Seserų Pranciškiečių išlaikoma 
Lietuvių mokykla, taip pat tu
rinti savas patalpas. Jaunimo 
organizacija Vyčiai turi du di
dokus ir neblogai išlavintus 
chorus. Organizacija rūpinasi 
jaunimo auklėjimu ir kultūri
nimu.

Lietuvių Meno Mėgėjų Rate- 
telis. Tai irgi jaunimo orga
nizacija, kuri daugiausia pasi
reiškia scenos ir dainos mene. 
Organizacija turi neblogą vai
dintojų būrelį ir chorą. Nema
žą Lietuvių chorą turi ir L. K. 
Bendruomenė.

Visos iš čia paminėtų organi
zacijų veikia Sao Paulo mieste. 
Organizacijų kultūrinė
daugiausia pasireiškia įvairių 
Lietuviškų parengimų daryme, 
sporto, dainos, muzikos ir sce
nos meno srityje ir kt.

Anksčiau Sao Paulo mieste 
veikė dar kelios Lietuviškos or
ganizacijos, iš kurių vienos lik
vidavosi, kitos šiaip dingo be 
žinios ir daugiau savo veikimo 
nerodo. (Bus daugiau)

J.E. Lietuvos Prezidento at
silankymas žymesnėse Lietuvių 
kolonijose iššaukė daug entu
ziazmo, sukėlė patriotizmo ūpą 
ir pagyvino tautiečių darbštu
mą, kurio dėka sudėta ir žy
mių aukų Lietuvos reikalais. 
Svarbu pažymėti kad p. Prezi
dento lankymasis davė gražias 
pasekmes tose kolonijose ku
riose veikia LVS. skyriai, o' tai 
parodo kad organizuota veikla 
daug reikšmingesnė ir jos vai
siai gausesni. Pertai is tų ko
lonijų susilaukiame , ir gražu] 
atbalsių.

veikla

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Pramoninkų Kliubo 

pirmininkas p. F. žukaitis at
siųsdamas likusį pelną nuo p. 
Prezidento priėmimo, sako:

“Siunčiu 10 dolarių ir devy
nis centus, kurie atliko.. Biskį 
gėda kad tiek mažai pelnėme 
Lietuvos reikalams, bet garbin
go svečio p. Prezidento misija 
sustiprinti, galbūt netolimoje 
ateityje galėsime daugiau atsi
žymėti savo uždarbiu musų tau
tos ir tėvynės Lietuvos labui. 
O šiuomsyk priimkite tiek kiek 
uždirbome. ...”

Tai gražus prižadai, kuriais 
mes daug pasitikime.

SCRANTON, PA.
LVS. Tarybos Direktorius p. 

Kerševičius atsiųsdamas $83.45 
čekį, sako: ‘“čia musų uždarbis 
Lietuvai, prašau jį perduoti 
LNRF iždui. Gaila kad tiek 
mažai pelnėme, nes aplinkybės 
pas mus blogos, kadangi visi 
jaunesnieji žmonės yra išvaži
nėj ę į fabrikų centrus Jieškoti 
darbų, o kurie pasilikę namie 
gyvena, tie bedarbių vargina
mi, kadangi kabyklose darbai 
dabar labai silpnai juda. Bet 
mes padarėme ką galėjome, ir 
gerbiamas Prezidentas buvo pa
tenkintas musų priėmimu ir 
Lietuvių solidariškumu. Susi
rinkus publika gražiai ir ramiai 
užsilaikė ir gerbiamą svečią 
gražiai pagerbė atsistojimu net 
kelis sykius....”

Mums betgi rodosi kad Scran- 
toniečiai savo tautai ir tėvynęi 
pelnė labai daug; tiesa, mater
iališkai gal pelnė nepedraugiau- 
sia, tačiaus morališkai pelnė 
tikrai daug, ir tuom davė gra
žų pavyzdį kitoms kolonijoms.

rinkti aukas privatiškose pra
mogose, ir patys 'pirmutiniai tą 
pavyzdį parodė savo darbu; jie 
surinko privatiškoj pramogoj 
$4.25 ir aukas 'atsiuntė Cen
tram

LONG ISLAND, N. Y.
LVS. skyriau No. 5 sekreto

rius p. Jokūbaitis rašo: “J. E. 
Prezidento atsilankymas sukėlė 

Apie pasekmes jo 
Ne-

Groudžio 18

Duokit Mums Sutvarkyti
JUSV MOTORĄ

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

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Battery Terminals 
Patikrinam Oro Filter)

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
1 ENd. 7715.

idejant, daugiau
linga orlaivių iš

metus sutaupo
>trija gali pasta- 
iktuvus. To at-
kai ir išdirbimo
avaduotojus. Be
io patarnavimui 
naudojami tele-

javimui alumino

” pirmadienio 
WLW ir WSPD

IPHONE CO.

LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJOS

Šiuo metu Brazilijoje veikia 
šios Lietuviškos organizacijos:

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
su skyriais-organizacijomis — 
Sporto Sąjunga ‘Lithuania’ ir 
Lietuvių Moterų Dr-ja. Prie 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
keletą metų sėkmingai veikė 
dar Lietuvių Skautų organiza
cija ir jos Rėmėjų Būrelis, bet 
pastaru laiku šios organizaci
jos veikimas del susidėjusių ap
linkybių apmirė.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je vienu iš pagrindinių tikslų 
yra švietimas, ši organizacija 
Sao Paulo mieste išlaiko tris 
Lietuvių mokyklas, veikiančias 
nuosavose patalpose. L. S-ga 
Brazilijoje turi stambų nejudo- 
mą turtą susidedantį iš penkių 
namų įvairiose Sao Paulo mie
sto ir priemiesčių vietose.

Sporto Sąjunga ‘Lithuania’ 
yra grynai sportiška jaunimo 
organizacija, kuri rūpinasi iš
eivių jaunimo fiziniu ir dvasi
niu lavinimu.

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 atsilankykit.

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.

ATITAISYMAS DIE
VO KARALYSTES

P.

mes 
pas 
tiek 
Jei-

PITTSBURGH, PA.
LVS. Tarybos Direktorius 

Pivaronas atsiųsdamas p. Prezi
dento prakalbose surinktas au
kas-, rašo: “Siunčiu jums čekį 
dviejų šimtų ir vieno doliario 
sumai. Tai pinigai kuriuos 
surinkome p. Prezidentui 
mus lankantis. Gaila kad 
mažai galėjome surinkti.
gu ne kliūtys kurių mes turė
jome daugybę, be abejoms, bū
tume surinkę daug daugiau. 
Bet ką darysi, kliūčių yra visur, 
netrūksta jų ir pas mus....”

Mums gi rodosi kad Pitts- 
burghiečiai padarė pradžią la
bai gražia, ir jei visos kitos ko
lonijos butų tai padarę tai ne
būtų buvę permažai.

BALTIMORE, MD.
LVS. skyriaus No. 4 nutari

mų sekretorius į). Jaras rašo: 
“Lietuves Prezidentas pas mus 
dar nebuvo; bet jo vizitu kito
se kolonijose sukėlus ūpą ir en
tuziazmą, jau visax tai atsilie
pia ir musų kolonijoj. Musų 
skyrius viename susirinkime 
paaugo net penkiais naujais 
nariais, kurių duokles musų iž
dininkas atsiųs Centran, sykiu 
su aukomis, kurias surinkome 
privatiškoj pramogoj p. Dum- 
šbs vardadienio proga. Dabar 
mes visomis išgalėmis rengia
mės Lietuvos nepriklausomybės 
šventei,) kurią šiuosmet švęsi- 
rrie Vasario 15 ir 16 dienomis, 
ir švęsime sykiu su gerbiamuo
ju Lietuvos Prezidentu....”
' Taip, Baltimoriečiai savo pa

triotizmu ir tautos meile visa
da stovėjo pirmose eilėse, neat
siliks nei dabar., Jie dargi duo
da pavyzdį kitoms kolonijoms

musų ūpą.
lankymosi Brocklyne ir 
warke jau žinote.
garbingas svečias . lankėsi ir
musų kolonijoj. Jo priėmimas 
įvyko mano įstaigoj Lighthouse 
restorane. Pasekmės buvo ne- 
taip jau blogos, nes greta ma
lonių pasikalbėjimų su gerbia
muoju svječiu, dar ir tautos rei
kalams sudėta $42 aukų. O be 
to viso dargi ponas Prezidentas 
musų kolonijoj paliko neišdil
domą morališką sutvirtinimą 
Lietuvių veiklai. Užtai ir-mu
sų skyrius No. 5 padidėjo dviem 
naujais nariais. Visų narių 
duokles musų iždininkas siun
čia Centram”

Sveiki Longislandiečiai! Jū
sų viltis ir išsireiškimai mums 
daug žada.

i skyrių No. 3 padidinsime bent ’ 
iki 50 narių. .. . ”

Tai žodžiai vieno iš pirmaei
lių savo tautos ir tėvynės my
lėtojų. Tai žodžiai pilni entu
ziazmo, vilties ir energijos nau
jiems darbams tautos ir tėvy
nės labui. Pono, Trečiokė žo
džiai turėtų būti paakstiriimu 
visiemš tiems kurie ikišiol dar 
nesuskubo prie kiekvięnam mu
sų privalomo darbo, prie dar
bo Lietuvos vadavimai ir gelbė
jimui.

Kas platina
platina

galima gauti pas
D-RĄ MATUIAITJ 

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

ALEX HAT AND
SHOE REPAIR

BATAI TAISOMI KAIP NAUJI
Naudojam tik geriausią odą.

Kaina prieinama. Greitas pa 
rūbų !r skrybėlių 

VALYMAS
Rubus ir skrybėles išvalom 
greitai, žema kaina. (4)

7921 Superior Ave.

NEWARK, N. J.
LVS. Tarybos Direktorius p. 

A. S. Trečiokas Centrui rašo: 
“Siunčiu šešis šimtus doliarių, 
kuriuos tautos ir tėvynės Lie
tuvos reikalams mes pelnėme 
musų kolmijon atsilankius ger
biamam Lietuvos Prezidentui. 
Jo Ekscelencijos priėmimą ren
gdami turėjome daugybę kliū
čių ir sunkenybių. Bet viską 
nugalėjome, ir laimėjome. Ląi- 
.mėjome morališkai daug dau- 
mau negu materiališkai-. Musuį 
vieningumas liko neišardytas, 
dargi žymiai sustiprintas. Pa
vykus mums sulaužyti pirmuo
sius ledus, dabar mums bus 
lengviau dirbti tautišką darbą. 
Dabar mes surasime buduę kaip 
gauti stambesnes aukas* Lie
tuves reikalams, ir savo- LVS.

I--------------------------------------------------------------------- 1

Cleveland Furnace & 
Sheet Metal

Industrial Sheet Metal Work 
CINUOJAM. DENGIAM STOGUS

Turim visokias dalis pečiams. 
Daibas geras. 8 mėnesiai 
išsimokėjimui, arba 'ilgiau.
1396 East 65th Street

ENdicott 0835 (11)
J

HONEY-8AKED
H AM CO. L™

Mėsos mėgėjai ’gausit tikrai 
skanius kumpius valgyda

mi musų produktus.
Jums niAtleį musij meduirų kep.ti 
kuint>iai\ KiirlE snecin.'i^p^rao^ 
šinmi valgykloms, klubams ir 
bažnyčioms. Tinka daryti ska
niems sandwiciams.

1019 Carnegie Ave.
Phene MAin 4693 (11)

Brangus prieteliai, paklausy
kite ką sako šventas raštas: 
Dievo žodis taip kalba per savo 
pranašus: 606 metais prieš Kri
stų ką Dievas žadėjo nuveikti 
savo karalystėje ant žemės. 
Pasakyta tokie žodžiai: Kur 
pustynės randasi, lelijos žydės, 
džiaugsme stovės; viskas bus 
aprėdyta garbe musų Dievo ir 
žemė bus atitaisyta ir žmonija 
bus sugrąžinta į teisybės ke
lią. Nejieškos vienas kitam 
gyvastį atimti; svyruojantis 
kelias bus atitaisytas.

Svyruojantis kelias vaizduo
ja visą pasaulį; visas pasaulis 
keliauja bedievybės keliais, ne
tiki savo Sutvertoji!, bet užsi- 
tiki mirtinu žmogum, šiądien 
gyvas, o rytoj numiręs. Neuž- 
sitiki Dievu, bet užsitiki dievai
čiams iš sidabro ir aukso, žmo
gaus rankom darytiems, užsi
tiki šėtono teorija ir melų tėvu.

Išganytojas, kurį Dievas pa
tepė, yra vienas Dievas ir vie
nas tarpininkas tarp Dievo ir 
žmonių — žmogus Kristus Jė
zus, kuris davė save atpirkimui 
už visus. 1 Timotejaus 2 p., 
5, 6 e. Dievas ragina eiti apsa
kyti Evangeliją visam sutvė
rimui apie karalystę Dievo.

Taip Biblijos Studentai da
ro: apsako visam pasauliui kas 
turi nusiduoti. Laikas nebetoli, 
pasaulis sugrius,, sunyks, tik 
vienas Išganytojas musų Die
vas bus tėvas; visų aklųjų akys 
bus atvertos, tie Dievą regės; 
kurčiųjų ausys bus atidarytos, 
tie Dievo žodį girdės. Parašy
ta Izajo 35 per. Skaitykite. 
Musų išganytojas bus karalium.!

Užsisakykit Aušrą, $1.50 me
tams, mėnesinė, 16 pusi.

W. F. Shimkus, 1150 E. 76 st. 
Cleveland, Ohio. (Skelbimas).

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

K.

Knyga ALPI S Ja u Gaunama

S. KARPIAUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didele 

' knyga
288 puslapių

KAINA
TIK $1

(Būtinai reikia 
pridėti 15c 
persiuntimo 
kaštų Į kitą

* miestą)

Tvirtais viršeliais
$1.65

Kęstutis ir 
Alpis, 
persirengę 
kryžiuočių 
rubais

pasprunka 
iš

Marienburgo 
pilies.

'AST?

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

Apdaryta tvirtais viršeliais $1.65.

ALPIS yra 
bai lengvai 
ga atiduodama už $1.15 (su persiuntimo kaštais).
Po Sausio 31, 1942 metų, ši knyga bus parduodama po $1.65, ir po $2.00 apdaryta.

Rašydami siųskit kartu ir pinigus ir pduokit aiškų savo adresą:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

JOHN G. POL TER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynu. Mane pasamdžius jums 
neraiks rūpintis ir j ieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

LEIMON S
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados 

e

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 741h Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

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

Telefonas: WAsh. 3227
Skani L’etuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

I
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

KALBĖS CLEVELAN- 
DE VASARIO 15

A. RAUDONOJO KRYŽIAUS PRAŠYMAS 
CLEVELANDO GYVENTOJAMS

Refugees From Bombs

i Youth’s
i f ________ •______________ /_______

RHONE: ENdicott 4486

BALTIC-AMERICAH SOCIETY NOTĖS

Resolution Adopted. Condemning Russian and 
Nazi Aggressions

Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND

PETER MILIAUSKAS
DIES

OHIO

• Dtthikhm*'

Julius Smetona
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Clevelando 
giasi prie 
šventės —
somybės 24įmetu sukakties pa
minė j iiTlo.

Paminėjimas rengiama Lie
tuvių salėje sekmadienį, Vasa
rio T5 dieną. Prakalbos prasi
dės 2:30 vai. po pietų.

Popietis paskirta todėl lead 
galėtų iš plačių apielinkių at
važiuoti tie Lietuviai’kurie no
rės su Clevelandiečiais minėti 
savo Tėvynės Lietuvos atsista
tymo šventę.

Visus Clevelandiečius suįdo- 
mavo tas faktas kad kalbėti tą 
dieną į Clevelandą 
p. Julius Smetona, 
Prezidento sūnūs.

Prie kalbų bus h- muzikos 
programas, įžanga publikai į 
prakalbas bus dykai.

skyrius nr. 1 ren- 
metinės Lietuvių 

Lietuvos Nepriklau-

atvažiuos 
Lietuvos

PUIKUS. DETROITIE- 
ČIŲ KONCERTAS

Dirvos rengtas koncertas De
troito Dailės Chorui ir žymiems 
WfetUi'nS; -Daratai Kvederhm-eR - 
Antanui P. Kvederui, choro va
dui, ir Jonui Valiukui, išėjo vi
sapusiai pasekmingai.

Clevelandiečiati, kurių kiti ne
sitikėjo ką gali iš Detroitiečių 
girdėti, tikrai nustebo dalyvau
dami tokiame gausiame ir tu
riningame programe.

Programą sutvarkė plačiai 
Amerikoje žinomasj muzikas ir 
chorvedis A. P. Kvederas, ap
imdamas arti 40 dainų įvairių 
musų kompozitorių. Programo 
dalyviai visą laiką radosi sce
noje, taigi viskas ėjo sklandžiai 
ir be jokių trukdymų.

Solistais buvo D. Kvederie- 
nė, Jonas Valiukas ir A. P. Kve
deras,. kurie ir solo, ir duetais 
ir su choru atliko įvairių dainų 
visokiais variantais, kurie kėlė 
tik pasigerėjimo ir publika ne
sigailėjo jiems plojimų.

Choro solistė buvo p-lė Ma
rytė Yurkus, kuri žavėjančiai 
pasirodė ir dainomis ir sceniš
ku užsilaikymu; ji- su kitomis 
draugėmis dainavo sekstetu, ir 
sudarė choro grupę.

Choras p. Kvedero labai ge
rai išlavintas, ir nors ne visas 
atvyko, labai gerai užsireko
mendavo.

Muzikos instrumentais publi
ką palinksmino du jaunuoliai 
Detroitiečiai, Kęstutis Ambro
se, saxofonu, ir B. Cybulskis 
akordionu. Jiedu grojo ir solo 
ir kartu chorui akompanavo.

Detroitiečių programą atida
rė Dailės Choro pirmininkas, 
Jurgis Raško, perstatymus at
liko p-lė Sidariutė.

Pačioje pradžioje labai pui- 
.kiai gitarais skambino ir daina
vo vietos jauni Macyauskučiai, 
brolis ir sesuo, kurių muzika 
visiems labai patiko. ,

Po programo buvo šokiai, 
grojo Albertas Nemanis su sa
vo orkestru, šokių gi pertrau
koje, 10 vai. vakare, buvo “spe
cial aktas” — “Draugė iš Mas
kvos”, kurią suvaidino Petras 
Luiza, komiškai atvaizduoda
mas operos artistę, raudonoje 
suknioje, ir padainuodamas po
rą dainų. Jam akompanavo 
Albina Luizienė.

ian mother and her small son made 
homeless by Japanese destruction. To 
care for these and thousands cl other 
war refugees the American Red Cros 
is conducting a War Fund Car nr' 
to raise a minimum cc

AMERICAN RED CROSS workers 
were on the job in Hawaii helping in 
the evacuation of defenseless citizens 
even before the invading bombers had 
been driven off by the islands’ defen
ders. Pictured here are a voung Hawai-

Clevelando gyventojai gausiai at
siliepia i Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atsišaukimą sudėti milijoną 
dolarių A. R. K. reikalams šio karo 
metu, kiek yra nuskirta Cuyahoga 
apskrityje sukelti, kaipo dalį 50 mi
lijonų dolarių visoje šalyje keliamo 
Karo Fondo. '

Tie žmonės kurie dabar aukoja 
Raudonojo Kryžiaus ypatingiems 
karo reikalams yra tie patys daugu-< 
moję kurie pereitą metą buvo auko
tojais ir kurių aukomis Raudonasis 
Kryžius dabar galėjo gatavai stoti 
Į darbą Hawaii ir Manila salose ir 
teikti daugiau ii- daugiau pagalbos 
jauniems vyrams jų militariškoje 
tarnyboje.

Už kelių valandų nuo to kai pir
ma bomba buvo numesta ant Pearl 
Harbor ir Manila, Raudonojo Kry- 

-žiaus—Pixtaraz Pagalbos -darbimnkai,

slaugės, motorinio korpuso, laisva- 
noriai ir visi kiti padaliniai stojo i 
darbą gelbėti sužeistiems.

Nebuvo Raudonasis Kryžius už
kluptas nepasiruošęs net tolimose 
srityse. Hawaii salose jau per me
tą laiko buvo "sugabenama ir krau
nama vaistai ir rubai pagaminti sa
vanoriai dirbančių moterų pereitais 
metais. Dabar vėl laivai jau plau
kia su Raudonojo Kryžiaus maistu 
ir reikmenimis Filipinų Saloms ir 
Hawaii gyventojams.

Šalia karo nukentėjusių šelpimo ir 
gelbėjimo Raudonasis Kryžius rūpi
nasi kariuomene, šiltais rubais 
reiviams ir tt.

Pastumėjimui ir' užtikrinimui 
visų pagalboj sričių reikalinga 
l^os iš visų ir kiekvieno, todėl Cleve- 
landiečiai prašomi atlikti savo par- 

duoti- kas kiek išgali.

ka-

tų 
au-

“MYLIOS DEŠIM
TUKU A

Banko Direktorių 
Rinkimas

Šymet minint Prez. Roose- 
veto 60 metų amžiaus sukakti 
nusistatyta visoje Amerikoje 
sukelti 35 “Mylias Dešimtukų” 
kovai su Infantile Paralyžium. 
Svarbiose miesto dalyse Cleve- 
lande bus išdėta lentos su vie
tomis dešimtukams dėti, nuo 
pirmadienio, Sausio 19 iki 30. ■

Pusė sukeliamų tūkstančių 
dolarių pasilieka Cuyahoga ap- 
skritiejs įstaigose, kovai su pa
ralyžium čionai, o kita pusė pi
nigų eina į Infantile Paralysis 
Fund, kur veda tyrinėjimai ir 
j ieškoma budai panaikinti tą 
ligą.

Clevelandas ir Cuyahoga ap
skritis buvo viena iš labiausia 
paliestų sričių 1941 metais, ka
da čia atsirado 195 apsirgimai, 
palyginant su 42 susirgimais 
tuo paralyžium 1940 metais.

SUSIRINKIMAS
SAUSIO 27

Metinis Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkimas bus 
laikomas antradienį, Sausio 27, 
nuo 8 vai. vakare, Klubo patal
pose. Bus patiekta praėjusių 
metų raportai ir rinkimas val
dybos. Visi nariai prašomi bū
ti. Jūsų klubo reikalai turi 
būti tvarkomi jūsų pačių.

Kviečia P. P. Muliolis.

iš Pittsburgho: Sandaros cen
tro pirmininkas P. Pivaronas 
su žmona ir draugais. -

Daugelis pasinaudojo proga 
pamatyti Lietuvių • Darželį.

SVEČIAI
Koncerte, be svečių/iš apie- 

linkių, dalyvavo dar iš toli šie 
svečiai: iš Detroito: veikėjas 
J. Ambrose, Dr. J. J. Sims, p. 

-Aukščiunienė. Steponaitienė, p. 
Smailienė, TMD. centro pirmi
ninkas F. Motuzas su žmona ir 
kiti.

Netikėtai atvyko svečių ir

PADĖKA
Dėkojame Detroitiečiams dai

nininkams ir visam jaunimo 
chorui, ir ačiū svečiams kurie 
atvyko į Clevelandą. 
palaikoma draugingumo 
tarp kolonijų veikėjų.

Pagaliau, ačiū tiems 
tame baliuje darbavosi: 
ta Grigiene, Julė Salasevičienė, 
Elena Klimas, Jonas Verbela. 
Mikas Drasutis, A. Virbickienė, 
p. Plitnikienė, Frances Shoe
maker, F. J. žiuris, Jonas Alek
na, A. Litvinas, Jonas Petraus
kas, J. Salasavečius, J. Blaške- 
vičius. Frances Polter ir Al
dona Mischik.
' Margaret Sėlius už gausų -ti- 
kietų išplatinimą. r

Tuomi 
ryšiai

kurie 
Ago-

Lietuvių Banko, arba Tau
pymo ir Paskolos Draugijos 
metinis susirinkimas įvyko 15 
d. Sausio. Susirinkimą atida
rė pirmininkas Dr. J. T. Vit
kus; pereitų metų užrašus ir 
vėliau atskaitas patiekė sekre
torius Jonas T. DeRighter. Se
kė ir kitų valdybos narių ra
portai.

Šiame šėrininkų susirinkime 
oficialėmis apyskaitomis pasi
rodė kad ši Lietuvių finansinė 
įstaiga peraugo milijono dola
rių turtą.

Kas metas metiniame susi
rinkime buna renkama keturi 
direktoriai, direktorių skaičius 
viso yra 12. Kandidatų buvo 
12, iš jų keturi senieji direkto
riai, 8 šiaip šėrininkai.

Išrinkta trys senieji atgal į 
savo vietas: N. A. Wilkelis, J. 
Bindokas ir J. žaunis, ir vie
nas iš naujųjų, Izidorius Sa
mas. Iš buvusių direktorių to
kiu budu pralaimėjo Juozas 
Urbšaitis, kuris buvo skaito
mas beveik amžinas direkto
rius: jis, mat, su šia įstaiga 
buvo per virš 25 metus, tarna
vo jos vedėju ir kasierium, ir 
visų supratimu buvo kad Urb
šaitis turėtų būti palaikomas 
direktorium.

Dabar direktoriatas suside
da: Dr. J. T. Vitkus, Jonas T. 
DeRighter, A. M. Praškevičius, 
Jonas Brazauskas, P. P. Mulio
lis, Juozas Ditchman, N. A. 
Wilkelis, Juozas Bindokas, Jo
nas BotyTius, Charles O’Bell, 
Jonas Žaunis ir Izidorius Sa
mas.

Šiame susirinkime pirmą sy
kį rinkimuose nekurie kandida
tai panaudojo taip vadinamą 
“accumuliuotą” balsavimą — 
balsavo tik patys už save ir tuo 
budu visus savo turimus balsus 
padidino keturis kartus ii' užsi
tikrino laimėjimą rinkimų.

Mažai kas iš šėrininkų šitą 
“triksą”, kaip jie sako, žinojo, 
del to ir balsavimų pasekmes 
išgirdę įvąiriai nusistebėjo.

Butų naudinga tą balsavimo 
būdą visai nepraktikuoti, nes 
tas įves įstaigoje klikas ir kli- 
keles, supykins draugus ir' su
kiršins nepolitikuojančius šėri- 
ninkus kurie į savo organizaęi- 
ją žiuri kaip į garbingą Lietu
vių įstaigą. ‘ K-s.

The Baltic American Society of 
Washington, D. C. at the special 
meeting held on January 12, 1942, 
unanimously adopted the fiollowing 
resolution:

WHEREAS, the Baltic States all 
have suffered a second devastating 
military invasion and occupation— 
this time by Nazi Germany (after 
having been invaded and occupied 
by Soviet Russia about a year pre
viously, and their governments, in
dustries, agriculture, and education
al systems destroyed and their po
pulation plundered by killing, im
prisonment, and transportation in
to Russia and Siberia); and

WHEREAS, Nazi Germany has, 
in its turn, annexed the Baltic 
States to be a province of Germany 
under the term of a Gau Ostland, 
thereby obliterating even the names 
of the Baltic States, Estonia, Lat
via and Lithuania; and

WHEREAS, the German occupa
tional forces continue the plunder
ing of the Baltic States by carry
ing their able-bodied citizens into 
Germany for the purpose of forced 
labor there and also as hostages to 
be shot should they oppose the 
despotism of the Germans; and

WHEREAS, the German occupa
tional forces are transferring the 
lands and industries of Estonians, 
Latvians, and Lithuanians to the 
ownership of Germans brought in 
from German, under the pretext 
that . the transferred properties be
longed to Soviet Russia after the so
vietizing t>f the Baltic States; and 

■WHEREAS, the general tendency 
in the progress of mankind is to
ward freedom and independence of 
all nations, small or big; and

WHEREAS, personal slavery has 
been abolished in the entire civiliz
ed world and the abolishment of 
national slavery is in the order of 
the immediate future;

Now therefore,
BE IT ’RESOLVED, that we un

equivocally concur in the policy of 
non-lbUOglrttiCTF tL any German, or 
Russian, or other aggression in any 
form in arty part of the world, con
sistently applied by our Govern
ment of the United Statess of A- 
merica in steadfast adherence to 
the traditional American principles 
— the rule of reason,, of justice, 
and of law in international rela
tions;

BE IT FURTHER RESOLVED, 
that we endorse the American poli
cy of' effective aid to embattled na
tions fighting for restitution of a 
free cooperative association of in
dependent states of the world, in
cluding the Republics of Estonia, 
Latvia, and Lithuania, and that we 
unreservedly endorse the Eight-Point 
Peace Program promulgated by our 
President and Prime Minister Chur
chill on August 14, 1911;

BE IT FURTHER RESOLVED, 
that copies of these resolutions be 
forwarded to the President of the 
United States, to the Secretary of 
State, to diplomatic and consular 
representatives of the Baltic States 
in America, ąnd to the press.

GRAŽUS KAMBARIS 
pavieniui vyrui ar merginai, 
Lietuvių “skvere”, ant Supe
rior avė., Lietuviškoje šeimo
je. Informacijų klauskit

Dirvos Administracijoje.
5 KAMBARIAI NUOMAI 

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

Translated Quotations 
from German Sources in 
Regards to Private Owner

ship of Property in the
Baltic Countries

“According to reports in the Zu
rich papers Ostland Minister Rosen
berg has declared that it is his 
first and most urgent duty to re
store the land rights in the Ostland 
(Estonia, Latvia and Lithuania) as 
they existed before the Russian Re
volution (1917) and as these rights 
are to be re-established in all ter
ritories conquered by Germany for 
Europe.”
(Source: Die Zeitung, Nov. 20, ‘41)

“German authorities hold that pri
vate ownership of property did not 
exist in the Ostland at the begin
ning of the War with Soviet Russia, 
therefore, no one has the right to 
claim the ownership of his former 
property. The German State holds 
itself to be the actual legal heir to 
the Soviet Union and as such is 
the sole owner of the mobile and 
immobile properties in the Ostland 
(Estonia, Latvia and Lithuania).”

(Source: Ibid., Nov. 27, 1941)

The above quotations refer to 
that part of the resolution of which 
condemns the transferring of lands 
and industries of Estonians, Lat
vians and Lithuanians to the own
ership of Germans brought in from 
Germany.

Society Elects Officers
The Society met on Monday even

ing at 8:15, and elected the follow
ing persons as officers for the com
ing year:

President—Dr. Ellis Haworth; 1st 
Vice-Pres. and Chairman of Latvian 
Section—Mr. Frederick Schoning; 
Lithuanian Section—Miss Amelia 
2nd yice-Pres. and Chairman of 
Regutis; 3rd Vice-Pres. and Chair
man of American Section—Dr. Leo
nid I. Strakhovsky; 4th Vice-Pres. 
and Chairman of Finnish Section— 
Mr. Reino Luomą; 5 th Vice-Pres. 
and Chairman of Estonian Section 
—Mr. Ivan Luht; Sec’y-General— 
Pvt. L. J. Esunas; Treasurer—Miss 
Ludmilla Jay; Social Sec’y—Miss 
Ludmilla Floss; Recording Sec’y— 
Miss Christine Kelley; Sergeant at 
Arms—Dr. William Perau; Memb
ers at Large, Executive Board—Mr. 
J. J.' Striko), Mrs. Everett Ansley, 
Mr. Toivo Ranta, Mr Otto S. Bey
er.

L. J. ESUNAS.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

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

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

Telefonas ENd. 8538
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.
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late Peter Miliauskas, immi- 
from Lithuania while in his 

coming directly to Cleveland 
he lived for 35 years. He 

of a

low

wi-
and

Three words, but sad ones for 
multitude of friends, and many 
quain*tances of the deceased.

The 
'•rated 
teens, 
where
died on Tuesday, January 13. 
kidney ailment and was buried from 
St. George’s Church and laid away 
in Calvary cemetery on Saturday, 
January 17th.

The three priests of the parish, 
Rev. V. G. Vilkutaitis, pastor held 
‘he requiem High Mass, while the 
two assistants, the Rev. B.' A. Bar
tis and Rev. T. Sofranec held 
Masses at the side altars.

Surviving the deceased is the 
dow Victoria, sons, Peter Jr.
Joseph and daughter Adele also three 
brothers, Charles and Michael of 
Cleveland and Anthony of Jeffer
son, Ohio.

The late Peter Miliauskas was a 
devout Catholic taking active part 
in all church activities. For many 
years he served as a councilman of 
St. George’s Parish, was a member 
of Branch 142 L. B. C. A. and a 
charter merber of St. George’s 
Holy Name Society and the Cleve- 
'and Lithuanian Athletic Club. He 
never said no t<j any assignment 
given him by the church or by or
ganization of which he was a mem
ber. His greatest love was to work 
among the young and that may 
have been due to his love for sports. 
Altho being one of “Ateiviu” his 
ove for the American games of 
baseball and basketball couldn’t have 
been surpassed by any native born.

He always found time to get to 
he games where Lithuanian teams 

played. Not only did he like to 
watch the games, but he had much 
io do in hepling 
curing
so they could play/among the fol- 
owers of sports, and especially the 
younger generation. He was known 
as one of the “Four Horseman” the 
other three of this noted group 
were Georgė Emuzis, Alex Visniaus- 
kas and George C. Venslovas (and 
co-incidentally all are members of 
the L. R. C. A.) _______

Both of his sons are well known 
in baseball and basketball circles’. 
Peter Jr. is also well known to all 
those who have participated in the 
American Lithuanian Athletic Ass’n. 
basketball tournaments, as 
participated in them all. 
death of Peter Miliauskas, 
tholic Church lost a devoted
organizations a valuable member and 
his hosts of friends a real pal and 
brother.

May his soul Rest in Peace.
Geo. C. Venslovas.

Russell J. Hoag, left, ąt White 
Plains, N. Y., 18-year-old descend- 
nnt of Isaac Hull, Amerinan naval 
heroj is welcomed by ills father, 
Chief Yeoman James R. Hoag, aft
er joining the navy. The elder Hoag 
has seen 30 years of service.
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It is good to be, to work in a 
great modern scientific 
— be

laboratory 
among fellow technicians, • 

and be one of them, but1* ^fter-all, 
what this amounts to — is. just 
a passing tide — cycle of .ife?,• 
However, ir it still greater, noblier, 
and it is a real life, and the very 
substance of life, living and the. 
very happiness; when a person oc
cupies, bussies 
field where all 
and his lonely 
jcyment.
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HATTIE DOYLE
TEACHE OF PIANO 

Beginners and Advanced. 
Technique and Harmony

9715 Stoughton Ave.
GA. 7307.

himself in the very- 
his dreams, his life 
soul has a true en-

P.D.B. 9-8-36..

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

INCOME TAX
IR .

Blankos išpildoma ir Notari 
zuojama

P. P. Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

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

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicqtt 0878

ir stiklo išdirbėjo konfe- liniją įl

ta«* reikliu,

_ _ • įfeiog stebisi Al 
Gan. M- 700 darbi- * W®

iš darbo Carnegie-Illinois a

j plotviu inspektorių paliovi-ulit?
■ mo dirbus. Jie pareikalavo; 

daugiau mofeties už pri-

: siu pioiriį ištmįn Aa
« taoMės reiki-i^B

m aW fata.
- - - - - - įtari lb kartą

Karo produk- ™“®^’ 
rijos taryba praneša užbai
gė nesusipratimus tarp C. 
10. automobiliu darbiniu- 
b|ir Bendh orlaiviu kom- 
Wk South Bend, Ini 

jesusipratimas apėmė 7,- 
K darbininką.

Jildžios Kainy Adminis- 
wius praneša kad pa- 

naujai pirktus bet 
iMbtus automobilius 

m pirko pirm vai- 
leidimo patvarkymo 

W automobilių iš- 
“^pirkėjams nuo Sau-

rikieau ir
Vasario 1 i 

S. V. karo toj 
vai padarė štai 
mą Japonų sa! 
viduryje, padai 
žiniškus nuosto 
punktuose. Nu

kino orlaiviu 
ant žemės. ' 
sugadinta poi 
laivu ir žuvo

n n nI r r

DEiLJLA C
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direkt, 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemok?

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Vyrams Aprangalų
VIDURŽIEMIO IŠPARDAVIMAS

$1Vyriški Broadcloth Marškiniai
Geros rūšies, įvairių spalvų ir balti

Vyriški Two-Tone Sweteriai _
Pi'nas susegimas priešakyje su zipperiu

Vyrams Gražios Žieminės Pirštinės ___ $L39 |
Su šiltu vidum arba be, rudos ir juodos spalvų

Grynos Vilnos Kaldiniai Šalikai
Vienodų spalvų ir visokių marginių

Vyriški Šilti Žieminiai Apatiniai
Trumpom rankovėm ir blauzdom ir ilgom

Vilnonės Megstinės Hockey Kepurės--- 48c
Vyriški Sanforizuoti Darbo Marškiniai--- $1 ■
Vyrams Užsimaunami Sweteriai-------$1.95 1
Geri Magadere Kaklaraiščiai ------------- 29c ;
Vyrų Postman ir Fireman Kojinės 3 prs. 50c«|

$2.95

$1.39
$1.25

J® Vasario 26 d. pra- 
J®1i parduoti naujus 
filius sulyg pirme- 
g^tymo. Iki 1942 

galima bus par- 
mJ? naujus 

išskyrus 130,- Jį* * 

Jį?, j pardavėjai, 

■Ww nauju

Singapore^, 
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