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Russell J. Hoag, left, H Whitt 
Plains, N. Y., 18-year-old descend- 
ant of Isaac Hull, Amerimn uni 
hero,1 is welcomed by his father, 
Chief Yeoman James R. Hoag, alt 
er joining the navy. The alder Hou 
has seen ?>n years of senka,
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It is good to be, to work in i 
great modem scientific laboratorj 
— be among fellow technicians : 
and be one of them, but Vytenį 
what this amounts to — isny'ut 
a passing tide — cycle of life' 
However, ir it still greater, noblia 
and it is a real life, and the raj 
substance of life, living and th 
very happiness: when a person « 
cupies, bussies himself in the raj 
field where all his dreams, his lili 
and his lonely soul has a true a 
jcyment.

DARBAI
Dar 4,200,000 Bedarbių

WPA ofisas Washingto
ne patiekė raportą kad ne
žiūrint pagreitėjusios karo 
produkcijos bedarbių skai
čius Sausio mėnesi padau
gėjo 400,000 ir dabar ben
dra bedarbiu skaitlinė yra 
4,200,080.

ts to — isnx.’w
— cycle of life’

P.D.B. 9-M

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 
kaip tai namų pardavimas, b 
nuomavimas, krautuvių išn® 
mavimas ar pardavimas, pajiei 
kojiniai, padėkos laiškai, pi 
ona patalpinti šia kaina.

Atlantic City, N. J. — 
Čia tęsiasi stiklo ir stiklo 
bei keramikos produktų 
darbininkų unijos atstovų 
ir stiklo išdirbėjų konfe
rencija. Tarybos paliečia 
15,000 darbininkų dirban
čių Pittsburgh Plate Glass 
Co., Pittsburghe, ir Libby- 
Owens-Ford Co., Toledo.

Darbininką r ei k a 1 auja 
15c Į valandą mokesties 
daugiau.
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INCOME TAX
IR

------- - TAX ••
Blankos išpildoma ir Notari- 
zuojama A ,, ‘ ‘ Co

P. P. Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

SB

Gary, Ind. — 700 darbi
ninkų turėjo būti paleista 
iš darbo Carnegie-Illinois 
plieno dirbtuvėje del 80 
plotvių inspektorių paliovi- 
mo dirbus. Jie pareikalavo 
daugiau mokesties už pri
žiūrėjimą storesnių metali
nių plotvių išeinančių iš 
mašinų kariuomenės reika
lams.

)vas.

DRY CLEANING
Šėtras Drapanas. padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som. .

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicqtt 0878

C. JAKUBS
Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
AI LIGONIAMS PERVEŽTI.

ui leidžiama naudotis nemokamai

N FUNERAL HOME
iue ENd. 1763

MER &REKH M,
Avė Atdara Vakarais

s Aprangai!
AIO IŠPARDAVIMAS
:h Marškiniai______ $1’
snalvų ir balti

e Sweteriai________ $2.5
šakyje su zipperiu

Žieminės Pirštinės $U
be, rudos ir juodos spalvų

akliniai Šalikai_____ $1*
šokių marginių

miniai Apatiniai------ $1J
ir blauzdom ir ilgom

inės Hockey Kepurės ..J 
moti Darbo Marškiniai --- 
tunami Sweteriai------ $1;
Kaklaraiščiai....... .......... 1

ir Fireman Kojinės 3 prs- ’

Užbaigė. Karo produk
cijos taryba praneša užbai
gė nesusipratimus tarp C. 
T. O. automobilių darbinin
kų ir Bendix orlaivių kom
panijos, South Bend, Ind.

Nesusipratimas apėmė 7,- 
612 darbininkų.

Valdžios Kainų Adminis
tratorius praneša kad pa- 
liuosuos naujai pirktus bet 
neatiduotus auto mobilius 
tiems kurie pirko pirm val
džios išleidimo patvarkymo 
“užšaldyti” automobilių iš
davimą pirkėjams nuo Sau
sio 1 d.

Nuo Vasario 26 d. pra
dės leisti parduoti naujus 
automobilius sulyg pirme
nybių nustatymo. Iki 1942 
metų galo galima bus par
duoti visus turimus naujus 
automobilius, išskyrus 130,- 
000, kuriuos valdžia palai
kys atsargai.

Dirbtuvės ir pardavėjai, 
kai]) apskaičiuojama, turi 
pardavimui 542,000 naujų 
automobilių.

San Francisco, Cal., su
streikavo 10 didelių viešbu
čių apie 2,500 darbininkų.

Riaušės cukraus darbuo
se. Porto Riko saloje, iš
kilo varžytinė tarp CIO. ir 
ADF. už pritraukimą cuk
raus darbininkų Į savo pu
sę. Streikas plinta. Sali
nas mieste cukraus apdirbi
mo punkte ištiko abiejų pu
sių darbininkų riaušės, vie
nas darbininkas nušautas 
ir penki sužeisti, kuomet iš 
vienos pusės buris streike- 
rių norėjo užatakuoti dir
bančiuosius. Ten dirba di
dumoje juodukai.

Canton, Ohio. — Netoli 
čia bus išstatyta nauja ka
ro reikmenų dirbtuvė už 4 
milijonus dolarių.

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS
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SEN. MacARTHUR PASEKMINGAI LAIKOSI
PADARYTA JAPONAMS DIDELI NUO

STOLIAI SALOSE. SINGAPORAS 
STENGIAMAS! IŠLAIKYTI

Washington, Vas. 5. — 
Generolas McArthur, Fili
pinų salų gynėjas, atmušęs 
Japonų puolimą jo kairiojo 
sparno jiegų, pradėjo gau
dymą ir suėmimą Japonų 
kareivių paklydusių ir iš
siblaškiusių užpakalyje A- 
merikiečių linijų. Gynėjai 
ne tik užkirto kelius siun
timui ’ daugiau jiegų tiems 
už linijų įsiveržėliams, bet 
ir paėmė jų maistą ir amu
niciją, numetamą jiems Ja
ponų lėktuvais.

Suimti nelaisvėn Japonai 
tiesiog stebisi Amerikonų 
švelniu apsiėjimu su jais. 
Japonai įgąsdinti kovoti iki 
paskutinio lašo kraujo, nes 
jei patektų Amerikonams 
butų žiauriai nukankinti.

Nežiūrint narsių pastan
gų prieš Japonus laikytis. 
Washingtone didėja Įsiti
kinimas kad Amerikiečių 
kariautojų padėtis? Filipi
nų salose rimta. Japonai 
turi 10 kartų daugiau ka
riuomenės tenai negu Ame
rikiečių ir Filipinų jiegos.

Vasario 1 d. pranešimu, 
S. V. karo laivai ir lėktu
vai padarė staigų užpuoli
mą Japonų salų Pacifiko 
viduryje, padarydami mil
žiniškus nuostolius Japonų 
įmuktuose. Nuskandino ei
lę pagelbinių laivų, sunai
kino orlaivių ir įrengimų 
ant žemės. Tame žygyje 
sugadinta pora Amerikos 
laivų ir žuvo 11 lėktuvų.

Singaporas, Britų tvirto
vė Malajuose, pasekmingai 
laikosi, nors Japonai artė
ja užimdami apielinkes. Ja
ponai tikrina kad Britų at
sigynimo j rengimai jau su
naikinti.

Singapore gynėjams pri
žadėta daugiau pagalbos, ir 
nepadavimas to miesto Ja
ponams gali būti persisvė
rimas i Japonų nugalėji
mą.

Amerikos ir Britų laku-

^>-.’--'’V?rį.):-

(27-ti metai 27th Year)-1

26 BILIJONAI OR
LAIVIAMS

Senato

nai pasekmingai gina Bur
ma, kur Japonai veržiasi 
tikslu užimti Burma kelią. 
Tuo keliu iki šiol pristato
ma Kinijai karo reikmenys 
jos kare prieš Japonus.

RAUDONIEJI LAIMI
SMOLENSKO 

FRONTE
Sovietų pranešimai skel

bia apie smarkius mūšius 
su Vokiečiais Smolensko 
pusėje, 230 mylių Į vaka
rus nuo Maskvos, kur Vo
kiečiai traukiasi atgal.

Rusų fronte šios šaltos 
žiemos metu mažai turi rei
kšmės orlaiviai ir tankai.

Rusai pasiekę Jelnia, tik 
35 mylios Į pietryčius nuo 
Smolensko, ir sako užėmę 
daug kaimų visu ruožtu.

Smarkus mūšiai eina ir 
Leningrado fronte, kur na- 
ziai esą atstumti 18 mylių

Sovietų armijos traukia 
prie Dniepropetrovsko, to 
didelio hydroelektriško jie
gos tvenkinio, kurį naziai 
dar tebevaldo.

Tik Krime sovietai pra
neša pralaimėję — bolševi
kai turėjo pasitraukti iš 
Feodosijos, kurią Rusai bu
vo nesenai iš Vokiečių at
siėmę.

Rusai deda pastangas 
perlaukti stiprėjantį Vo
kiečių pasipriešinimą, bijo
dami kad artėjant pavasa
riui ir sniegams bei šalčiui 
nykstant Vokiečiai neatsi
griebtų.

BRITAI praneša kad jie 
vėl turėję pasitraukti 50 
mylių Lybijoje, prieš puo
lančius Vokiečius ir Italus. 
Jie apleido Derna, kurią 
buvo užėmę. Lybijos karas 
eina gan ypatingai: porą 
kartų Britai sumušė Italus, 
porą kartų vėl buvo at
stumti kai Vokiečiai stojo 
Italams gelbėti .

Foreign minister Oswaldo Aranha, of Brazil, president of the hem
isphere conference at Rio de Janeiro, sits at the head of the table, right, 
during preliminary session at the foreign office of Brazil. In gray suit is 
Sumner Welles, head of the U. S. delegation. Next to Welles, holding his 
glasses, is Roriguez-Alves, secretary of the conference.

Bralilijos užsienių ministeris Oswaldo Aranha, Amerikos valstybių 
konferencijos Rio de Janeiro pirmininkas, sėdi prie galo stalo, dešinėje, 
konferencijos pradžioje Brazilijos užsienių ofise. Pilkais rubais yra Sum
ner Welles, U. S. delegacijos vadas. Greta Welles, laikantis akinius, yra 
Riroguez-Alves, konferencijos sekretorius.

Washington.
pinigų skyrimo komitetas 
užgyrė rekordinę karo lai
vynui sumą $26,495,265,474, 
suteikiant prezidentui galią 
pavesti karo laivynui išsta
tomus 25,000 kariškų lėktu
vų už tą sumą.

Prezidentas kreipėsi į 
Kongresą prašydamas pa
skirti dar $6,016,000,000 ka
ro laivynui didinti bėgyje 
1942 meto ir toliau 1943 
metais.

Prezidento prašymu, nu
balsuota duoti 500 milijonų 
dolarių paskola Kinijai jos 
karo reikalams.

VILNIUJE mirė Vilniaus an
trosios vidurinės amatų moky
klos direktore agronome Elena 
Uždavinienė-šešplaukytė. Ji pa
laidota Rasų kapinėse Gruodžio 
7. Velionė buvo Vinco Užda
vinio žmona. (Vincas Uždavi
nys yra lankęsis Amerikoje.)

^LAIKRAŠTIS Ūkininko Pa^ 
ta rėjas yra jSlV6C'6S špeciah 
pajieškojimų skyrių. Jame tel
pa dikčiai pajieškojimų ’ dingu
sių asmenų, matomai laike bol
ševikų okupacijos.

PASKYRĖ PINIGŲ 
ATSTATYMUI

SenatasWashington.
be ginčų praleido bilių ski
riantį bilijono dolarių sumą 
apdraudai, užtikrinimui at
statymo namų tų žmonių 
kurių šio karo metu kokiu 
nors budu iš 
ties namai nukkd^tų.

Tas daroma nuramini
mui minčių nervuotų pilie
čių kurie tiki kad priešų 
bombos gali susprogdyti jų 
namus.

Tas bilius leidžia atlygin
ti iš virš minėtos sumos iki 
$15,000 paskiram piliečiui 
ar korporacijai už nuosto
lius.

Toliau, senatoriai nubal
savo dadėti dar pustrečio 
bilijono dolarių Reconstruc
tion Finance Corp., kad ta 
korporacija galėtų gausiau 
skolinti statybos reikalams.

nezas-

KALĖJIMO gaisre, San 
Diego, Gal., sudegė 4 vyrai 
ir 11 kitų kalinių sužeista, 
gaisrui sugadinus miesto 
kalėjimą.

SUOMIJA kenčia maisto 
stoką. Trūksta bulvių ir 
duonos. Vokiečiai siuntė 
jiems 9,000 tonų bulvių, bet 
jos kelyje beveik visos su
šalo ir liko netinkamos. Jei 
Hitleris pajiegs juos išmai
tinti, nuo to priklausys to
lesnis Suomių kariavimas, 
sako dalykų tėmytojai.

18 BILIJONŲ DOLA
RIŲ KARO LĖK

TUVAMS

View of the scene in the conference chamber in London when repre
sentatives of nine Allied nations whose territories have been occupied by 
the Axis met to adopt and sign a resolution calling for punishment of 
Axis criminals after the war. Left to right, at the far side of the table, 
are China’s Wang King; Anthony Biddle, U. S. ambassador to govern- 
ments-in-exile; and British Foreign Secretary Anthony Eden.

Vaizdas konferencijos kambario Londone, kur devynių Aliantų šalių 
atstovai kurių teritorijos yra Ašies okupuotos, susitiko priimti ir pasira
šyti rezoliuciją reikalaujančią nubausti Ąšies kriminalistus po karo. Iš 
kairės dešinėn, tolesnėje stalo pusėje, yra Kinijos Wang King; Anthony 
Biddle, U. S. ambasadorius valdžioms ištrėmime; ir Britų Užsienių Sekre
torius Anthon^ JEdėru .   ‘......— ............ . J

VOKIEČIAI KOVOJA
SU SUNKUMAIS

Vokiečiai deda visas pa
stangas atsilaikyti prieš li
gas, sukilimus, badą, stoką 
kuro ir reikmenų, kas vis
kas slegia ir sunkina jų pa
dėtį. šios žiemos bėgiu ky
la nekurtose jų užimtose ša
lyse sukilimai ir sabotažas. 
Deginama dirbtuvės, kaip 
ištiko Norvegijoje.

Vokiečiai stengiasi suki
limus numalšinti okupuotų 
šalių žmonių šaudymu. Pa
ryžiuje praneša sušaudę 6 
jaunuolius ir ištrėmę 
kitų, kurie apšaukiami 
munistais ir Žydais.

Varšavoje ir Kielce 
šaudė 22 Žydus už tai 
jie apleido jiems paskirtą 
gyventi ghetto.

100 
ko-

su- 
kad

PietųPERU valsybėje, 
Amerikoje, staiga ištikus 
potviniui Urubamba mies
te, žuvo 400 žmonių ir pus
antro tūkstančio kitų liko 
be pastogių.

NAZIAI sakoma sušau
dę 2,300 Serbų, savo užim
toj Jugoslavijos dalyje, at- 
kerštui už 23 nužudytų 
kiečių.

Vo-

NAUJOJI LIETUVA paskel- 
į bė straipsnį apie mokytojų tru- 

; j kurną Lietuvos mokyklose. Lai- 
į jlkraštis sako kad vien tik pra

džios mokyklų mokytojų ištrė
mė Sibiran apie 800, kas suda
ro daugiau kaip 10 nuoš. visų 
pradžios mokyklų mokytojų.

BOLŠEVIKŲ BARBA
RIŠKUMAS KAIME

Washington. — Atstovų 
Rūmuose užtvirtinta skyri
mas apie 18 bilijonų dola
rių statymui 33,000 kariškų 
lėktuvų. Tarimas praėjo 
vienbalsiai. Dalis tų pini
gų eis įrengimams, kiti gi 
patiems lėktuvams ir reik
menims.

Šis nutarimas pravesta 
po to kai buvo raportuota 
kad Burmoj, Azijoje, Ame
rikos lakūnai viename su
sikirtime su Japonais lakū
nais numušė apie 100 Japo
nų lėktuvų, savo prarasda
mi tik tris lėktuvus ir vy- 

Rus.

MUSSOLINI, senas 
Ii jos diktatorius, 58 m. 
žiaus, įsimylėjo į 30 metų 
panelę, su kuria veda ro
mansą, na o del to visoje 
šalyje eina karšti pletkai ir 
pašaipos. Del savo tokios 
meilės, sako žinantieji, se
nis Mussolini neturi laiko 
nei tinkamai žiūrėti valsty
bės reikalų....

Ita- 
am-

Noreikiškių kaimas, Šiaulių 
aps. — Birželio 25 d. į prie pat 
kaimo esanti miškeli prigužėjo 
raudonarmiečių. Jie užklydo 
ir Į Jakavičių ūkelį. Čia rado 
šeimininkę Jakavičienę, kurios 
vyras tuo metu buvo tarnybo
je Šiauliuose,': troboje radosi 
keletas žmonių. Visi troboje 
buvę žmonės bolševikų buvo 
išvestb-į miškelį. Vienas jų, 
Jakavičiaus daržininkas, 20 m. 
amžiaus, Aleksas Riekus, čia 
pat kieme buvo Yipkratytas ir 
nors nieko pas jį nerado, nei 
jis pasipriešinimą kokį rodė — 
nežinia del ko jis buvo tuojau 
nuvestas už daržinės ir dviem 
šūviais į nugarą nušautas.

Likusius bolševikai nuvedė 
ir suguldė miškelyje. Iš šių 
išskyrė keturis — ūkio savi
ninkę Jakavičienę, kaimyną P. 
Taralių ir šiauliečius Stasį Cie- 
selskį ir Joną Dailydą. šiuos 
keturis bolševikai nusivarė į 
gilumą. Staiga miško gilumo
je nuaidėjo vienas po kito eilė 
šūvių.

Suguldyti žmonės tik sute
mus dryso pasikelti ir išsiskir
styti po trobas. Išvestieji į 
mišką keturi negryžo. Tik ki
tos dienos rytą, atvykus iš mie
sto ūkio savininkui Jakavičiui, 
grupė vyrų išėjo miškan. Ten 
šakomis apmėtyti, per 1C-20 
metrų vienas nuo kito gulėjo 
keturi lavonai. Taip sunkiai 
sužalotus lavonus sunku ir įsi
vaizduoti. Jakavičių ūkį rau
donarmiečiai visai išdraskė ir 
apiplėšė. Manta suraižyta dur
tuvais, brangesni daiktai 
grobti ar sunaikinti.

KAMAJŲ miestelis nuo karo 
nukentėjo. Nemaža šeimų bol
ševikai išvežė į Sibirą.

ŠĖTOS miestelis per karą 
skaudžiai nukentėjo.

Iš PASVALIO ištremtą^ ke- 
li mokytojai’ ūkininkai, tar
nautojai. Jų tarpe išvežė ir 
agronomą K. Lenartą. Jo vie
ton paskirtas agr. Kariūnas. 
Jau kuris laikas kaip Pasvalyje 
įsisteigė vaikų darželis. Jame 
yra keliolika našlaičių vaikučių 
kurių tėvai išvežti arba nužu
dyti.

BIRŠTONO 
sulas visiškai

miesto karo vie- 
nepaliete.

laikraštis “Ost-VOKIEČIŲ
landai” praneša kad 100 Rolan
dų ūkininkų išvykę į Baltgudi- 
ją, kur jie dirbsią “kaipo že
mes ūkio Įmonių vedėjai rytų 
erdvėje” (Ostraum). Netoli 
Minsko 
linų ir 
nimo.

(Ostraum).
jie prisidėsią prie javų, 
cukrinių runkelių augi-

pa-

TAS pats laikraštis kviečia 
Lietuvos ūkininkus “laisvai au
koti Vokiečių kariuomenei”. 
Zarasų apskrities ūkininkai su
nešę 460 kg. vilnos, 1121 porą 
pirštinių, 532 poras kojinių, 40 
šalikų ir 1,150 klg. verpalų.

KRETINGOJE esą sudegę 
ai* sugriauta 100 namų. Be 
pastogės likę 70 šeimų. Jos 
apgyvendintos arba kituose na
muose arba apielinkėje. 
žiau apgadinti namai esą 
somi.

Ma- 
tai-

pa-IŠ LIETUVOS spaudos 
tyrėme:

Kad Lietuvoje žymiai suma
žėjo medicinos personalas. Li
ko 836 gydytojai, 136 dantų 
gydytojų ir 41 gydymo Įstaiga.

Kad Vytauto Didžiojo Uni
versitete nežiūrint visų pastan
gų, neleista atidaryti jaunes
niųjų kursų. Išimtis padaryta 
tik medicinos, statybos ir tech
nologijos skyriams.

BRITANIJOJE suregis
truota 17 m. amžiaus ber
niukai, kurie pradedami 
kariško lavinimo, iki reiks 
stoti kariuomenėn, suėjus 

)18’/*> metų amžiaus.

sa-JAPONAI neteko 54 
vo laivų, kurie buvo suga
dinti arba nuskandinti at
kakliuose mūšiuose su Ne- 
derlandų Indijų laivynu ir 
lėktuvais,, kaip praneša Ho- 
landijos karo viršenybė.

PANEVĖŽYJE esą nugriau
ta 19 senų namų, be to, numa
toma nugriauti dar 45 namai, 
šiuo metu esą statomi trys gy
venami namai ir vieni blokinio 
tipo namai darbininkams. Ka
nalizacijos. tinklas esąs plečia
mas.
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ALI

CArf.

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH ATSIRANDA BE

DARBIŲ

VIENINGAI MINĖS
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ

kalbų 
chorai 
veda-choras 

šv. Vincento 
vedamas A. 
Bazio orkes-

Pittsburgho Lietuvių Draugi
jų Komitetas sykiu su Romos 
Katalikų Federacijos skyrium 
minės Lietuvos Nepriklauso
mybės 24 metų sukaktį sekma
dienį, Vasario 15, Lietuvių Pi
liečių salėje, 1723 Jane Street, 
nuo 3 vai. po pietų.

Programas susidės iš 
ir muzikos. Dainuos du 
kartu, Maironio 
mas K. Bazio ir 
parapijos choras 
Sadausko, ir K. 
tras.

Kalbėtojais bus iš Lietuvos 
pabėgęs Kun. K. Barauskas, 
kuris čia atsilankys pirmą kar
tą. Taipgi bus miesto valdi
ninkas- Dr. Klaine ir Teisėjas 
Mussmano, tai žymiausi Pitts
burgho kalbėtojai. Prie to bus 
atstovas nuo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus.

Nuo Lietuvių moterų kalbės 
poni B. Pivaronienė ir Kun. J. 
Misius.

Taigi programas bus įvairus 
ir visiems bus verta ateiti pa
klausyti kalbų ii- dainų, ir pa
sirodyt kad mes Lietuviai kaip 
vifenas stojam už Nepriklauso
mą Lietuvą, laisvą nuo Rusų 
ar Vokiečių vergijos.
' Rezoliucijas pagamins Adv. 
Ed. Schultz, vakaro vedėju bus 
P. Dargia.

Taigi dar kartą visus Lietu
vius bei Lietuvaites kviečiu

MIRIMAI P
Sausio pabaipabaigoje mirė Povi

las Stanišauskas, lygiai savo 
gimimo dienoje, nes tą dieną 
jam suėjo 66 metai amžiaus. 
Jis buvo dar gana tvirtas že
maitis, bet persišaldė, o vėliau 
prisimetė pneumonija, ir žmo
gus turėjo mirti. Paliko tris 
suns, visi suagę, vienas vedęs, 
ir vieną dukterį, ištekėjusią. 
Povilas Stanišauskas buvo naš
lys per 14 metų. *

Mirė Juozas Kinčius, paliko 
didelę šeimą, visi suaugę.

Mirė Juozas Karalius, tas 
gal Lietuvoje buvo vedęs, bet 
čia gyveno pavienis; buvo su
virs 60 metų amžiaus, taipgi 
iš Lietuvos atvykęs. Taip atei
vių eilės ir retėja.

J. Virbickas.

PRIEŠŲ ŠALIŲ PILIE
ČIAI TURĖS RE- 

GISTRUOTIS

Suv. Valstijų Attorney Gen
eral Francis Biddle išleido per
sergėjimą visiems Vokiečiams, 
Italams ir Japonams nepilie- 
čiams gyvenantiems Califor
nia, Oregon, Washington, Ne
vada., Arizona, Montana, Utah 
ir Idaho valstijose, kad jie tu
ri įsigyti sau valdiškus Certi
ficates of Identification. Lai
kas tuos certifikatus gauti duo
tas iki Vasario 7 d.

Visi tie paminėti nepiliečiai 
nuo 14 metų amžiaus ir dau
giau privalo turėti tuos ženk
lus. /

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

PARSIDUODA DUONKEPYK-
LA: Kepa visokią duoną — 

Lietuvių ir Vokiečių apgyven- 
toj vietoj; galima pirkti su bu- 
dinkais arba, tik biznį, pigiai; 
gera proga Lietuviui. Plates
nių žinių kreiptis: (6)

PETER DOREN 
8125 Rathbone, Detroit, Mich.
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D T R V A

Detnitf Mžch., ^anįieaos
Dailės Choro Vakaras

• Vasario 8

8 d., 
va- 
ko- 
da- 

šalpą imančių bedarbių eilės'lis> įurią piidys Dailės Choras 
pradėjo daugėti nuo Sausio vadovaujant muzikui Antanui 
pirmos savaitės. Per mėnesį p Kvederui. Tas viskas atsi

laiko apie 2,000 bedarbių krei- bus Lietuvių salėje.
pėsi į valstijos šelpimo biurus i Dailės Choro visi parengimai 
prašydami pašalpų. gražus, įdomus ir linksmi, toks

Pennsylvanijoje dabar turi bus ir šis vakaras, todėl Det- 
nepamirški-

Sekmadienį, Vasario
l Dailės Choras rengia savo 

daugiau ir daugiau karą. Programą sudarys
Nežiūrint kad industrijos ir 

šaukiasi < ____ ____
darbininkų, Pennsylvanijos pa-Įme<lija “SOS” ir muzikais

apie 75,000 bedarbių kuriems roitiečiai Lietuviai 
mokama pašalpa. Tie kurie te atsilankyti, 
gali dirbti ir neturi darbo su-1 
daro apie 30,000. Jų skaičius 
kaipo bedarbių ir padaugėjo.

Iki pasimatymo 
ro parengime feį 
Lietuvių salėje.

Dailes Cho- 
sekmadienį,

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

du

Floridon, ten įsigijo gasoli- 
stotį ir užeigą. Biznį da- 

gerą, galėjo gyventi, bet li- 
didėjo, ir nenoromis turėjo 

Velionis

Akrone, pastaru 
Chicagoje^ir ten 
mirė. Palaidotas

Kituose miestuose mirė 
Akroniečiai Lietuviai — Jonas 
Kliševičius, mirė Sausio 13 d., 
palaidotas 17 d., Winter Beach, 
Floridoje. Velionis kitados gy
veno Youngstown, Ohio, turė
jo prie miesto, rodos kontrak- 
toriavo. Jo žmonai mirus, jis 
apsivedė Akrone su B. Belec- 
kiene-švelniene. čia trumpai 
pagyvenęs, ėmė negalioti svei
katoje, abu su žmona išvažia
vo 
no 
rė 
ga
apleisti šį pasaulį, 
buvo ramus ir doras žmogus. 
Rodos Youngstowne liko jo vai
kai, jau suaugę. Iš kur iš Lie
tuvos kilęs neteko sužinoti.

Antras Lietuvis, Jokūbas 
Augustavičius, ilgai gyvenęs 

laiku gyveno 
18 d.

22 d. Lietu
vių tautiškose kapinėse. Buvo 
nevedęs, pusamžis žmogus. Iš 
Lietuvos paėjo Jezno parapijos, 
Velionėlių k., Trakų ap. Ame
rikoje liko brolis Jonas, neži
nia kokiame mieste gyvena.

Al žintelis lankėsi Johns
town, Pa., pas savo uošvį An
taną Dambrauską. Ten matė 
didelius kalnus ir klonius, tai 
ta vieta kur prieš kiek metų 
buvo ištikę dideli potviniai. Jis 
buvo'svetingai priimtas ir pa
vaišintas. Dambrauskai apro
dė visas apielinkes. Sugryžęs 
jiems širdingai dėkoja.

Jonas Apšega su «mona ir 
sunum Jonu lankėsi Adv. P. J. 
Keršio ukėje, tarp Clevelando 
ir Akrono, o raštinę turi Cle- 
velande. Sako, Keršių gyveni
mas jiems labai patiko, nes p. 
Keršis yra ir geras ūkininkas.

J. Januška su žmona lankėsi 
Medina, Ohio, pas buvusius 
Aklroniečius gerus Lietuvius J. 
Noreikus. Taipgi aplankė jo 
kaimyną, buvusį Clevelandietį, 
Višniauską. Kalnas.

• MIRTINESNI nuodai negu 
gyvatės yra juodojo voro (jis 
Amerikoniškai vadinamas Juo
doji Našlė).

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

Sukėlimui Amerikoje Raudo
najam Kryžiui 50 milijonų do- 
larių, Detroitui buvo nustatyta 
kvota $2,000,000, ką Detroitas 
pirmutinis iš didžiųjų miestų 
užbaigė su dideliu perviršiu.

Prie šio garbingo darbo pri
sidėjo ir Detroito Lietuvės mo
terys: jos per vieną mėnesį 
prirašė prie savo skyriaus 131 
narį ir sukėlė $226. Narių są
rašas seka:

Dr. J. Jonikaitis $25. Po $5 
mokėjo: D. D. Brazis, Adv. J. 
Sturon, C. Gibbs, A. Brazaitie- 
nė, Vic Petriks, S. T. Dirmai- 
tienė.

Po $3: S. Laukonienė ir J. 
Kulbok. Po $2: Adv. A. Con
rad, Dr. J. J. Sims, P. Molis,
L. Kavai, J. Aldon, Miss Vil
kas, Mrs. Vilkas ir Mr. Vilkas, 
C. Kalvaitis ir T^-ID. 68 kp.

Sekanti asmenys užsimokėjo 
minimale mokesti $1: M. Bra
zauskas, J. Homchis, M. Cas
per, A. Kalvaitis, J. Gallagher, 
Mrs. Witko, E. Povilaitienė, M. 
McClosky, E. Blass, A. Jak- 
shis, F. Normant, J. Bro^vn, 
Mrs. Gricius, M. Čirikas, S. Ma
žeika, L. Urbant, A. šaltis, K. 
Gustus, I. Goldberg, L. Dan, 
K. Astroskevitz, E. Miskevi- 
čius, A. Kizis, M. Mozūras, A. 
Ambrose, M. Smailienė, Mrs. 
Užnis, M. Strazdienė, J. Lau
koms, Mrs. Varner, V. Motu
zienė, E. Kass, A. Doble, M. 
Michails, M. Greivienė, A. Cy- 
bul, V. Kriaučiūnienė, V. June,
M. Kučinskiene, M. Šimonienė, 
H. Peters, E. Molienė, M. Eis- 
minas, A. George, S. Gillis, J. 
Juodvalkis, Justin Juodvalkis,
N. žvirgždin, J. Stakutis, Mrs. 
Kavaliauskas, C. Martin, D. 
Kvedarienė, H. Giraitis, Anna 
Kudzius, W. Propest, M. Gudy- 
nas, V. Chernius, F. Mikulskis, 
A. Ramutis, J. Miskevičius, E. 
Valiukas, Mrs. Ramutis, J. Sa
kai, A. Maezes, J. Rukšėnas, 
F. Šeputis, A. Puišis, A. Ker- 
šulis, M. Masis, A. Lipski, M. 
Valaitis, M. Sketch, M. Norris, 
M. Yuška, Mrs. Semer, T. F. 
Noiwell, Frances Mickevič, B. 
Reklaitienė, E. Maffer, J. Juš- 
kevich, A. Kuliešius, A. Juzė
nas, M. Petriks, J. Nakas, F. 
Ludwig, T. Stone, K. Kataržis, 
Mrs. Šimanskis, M. Voverienė,
O. Rankelienė, P. Kudirka, A. 
Zorski, U. Raškienė, A. Kal-

Robert S. Fennell Jr., left, and George Tavelle, both of Savannah, 
Ga., relate their experience to newspaper men at a hospital in Hoboken, 
N. J. They are the only known survivors of the steamer, City of Atlanta, 
which was sunk by a submarine off Cape Hatteras. The ill-fated vessel 
carried a crew of 47.

Robert S. Fennell Jr., kairėje, ir George Tavelle, abu iš Savannah, 
Ga., apsako laikraščių atstovams savo patyrimus ligoninėj Hoboken, N. J. 
Jie tik du žinomi išsigelbėję iš laivo. City of Atlanta, kurį submarinas nu
skandino prie Cape Hatteras. Laive buvo 47 jurininkai.

MIRIMAI PREZ. SM 
COM 

VJ
vaitienė, A. Usonis, A. Vainek, 
Mrs. Vasik, J. Abiakom, A. Bu- 
ten, Mr. žuraitis, Mr. Vėgėla, 
J. Pilka, R. Rinkimas, P. Rep- 
šis, M. Kemešienė, S. Rundell, 
Mrs. Andrews, A. Valentine ir 
M. Riškienė.

KVEDERO GIMTADIENIS
Sekmadienį, Sausio 25, suka

ko muziko A. P. Kvedero gim
tadienis (kelioliktas nežinau). 
Tai atžymėti pp. Keblaičiai sa
vo namuose sukvietė pora de- 
sėtkų Dailės Choro rėmėjų ir 
pavaišino skania vakariene ir 
saldžiu alučiu. Vakarieniaujant 
pasakyta trumpų kalbelių ir 
palinkėta uoliam muzikui daug 
laimės, energijos ir ilgų metų. 
Poni Keblaitienė įteikė nuo rė
mėjų ir choristų dovanėlių, ku
rias p. Kvederas priėmė su šir
dingumu. Vakarą praleidome 
linksmai, gražioje ir vaišingoje 
p. Keblaičių šeimoje.

Keblaičių šeima visi
visuomenės darbuotojai; links
ma kad vaikai seka tėvų taku: 
sunus Edvardas yra SLA. 352 
kuopos beisbolo jaukto daly
vis, taipgi šymet apsiėmė šios 
kuopos iždo globėju. Jis gra
žiai rašo ir kalba Lietuviškai. 
Jis moka prisitaikyti kad ir se
nųjų Lietuvių draugijoje . šį 
vakarą jis svečius nuolat ap
tarnavo alučiu, krupniku ir sa
vo Lietuvišku širdingumu: Va
lio Eddie!

Dirvos Reporteris.

David Meskimen of Waterloo, 
Iowa, sergeant with the A.E.F. in 
Northern Ireland, and son, Frank, 
also sergeant with the A.E.F. 
“Just came over to keep an eye on 
the boy,” said Meskimen Sr.

David Meskimen of Waterloo, 
Iowa, saržentas su A.E.F. šiaurinėj 
Airijoj, ir sunus, Frank, taipgi sar
žentas su A.E.F. “Atvykau čia pri
žiūrėti savo sūnų 
senasis.

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

MIRĖ 8,000 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

šiame numeryje paduoda- 
mirusių išeivių Lietuvių

Su 
m ai s 
vardais mirusių skaičius šiame 
skyriuje pasiekė jau 8,000.

Tai ypatingas supuolimas: 
Lygiai 5 metai atgal, Vasario 
mėnesį, 1937 metais, pradėta 
čia talpinti mirusių Lietuvių 
pažymėjimas, ir dabar Vasario 
pradžioje pasiekė lygų 8,000 
skaičių.

Čia jau buvo minėta kad ne 
apie visus mirusius Lietuvius 
žinios patenka į musų laikraš
čius, taigi tam tikras nuošim
tis mirė be žinios, kaip Šiauri-

; sako Meskimen nėje Amerikoje, nuo Lietuvių 
atsiskyrusių, taip ir Pietų A- 
merikoje išsiblaškiusių.

uolus

MIRĖ ONA SAMUOLIENĖ
Šiomis dienomis mirė Ona 

S a m u o lienė (Matusevičiūtė), 
49 m. amžiaus, iš Lietuvos pa
ėjo Panevėžio ap., Klovainių p,. 
Laipuškių k.

Paliko dideliame nuliudime 
savo vyrą, Zigmantą SamuolĮ. 
du sūnūs, brolį ir dėdę, ir vie
ną seserį LieAįvęje.

Samuoliams buvo atsitikus 
didelė nelaimė septyni mėnesiai 
atgal — jų vieną sūnų automo
bilis sunkiai sužeidė, jis dar 
tebėra ligoninėje, nežinia ar 
visiškai pasitaisys.

Kaip gera <motina, velionė 
labai rūpinosi savo sunaus li
kimu, nuo to pradėjo sirguliuot 
ir nuo to gavus plaučių uždegi
mą mirė. Vasario 3 d. buvo 
atlydėta į Šv. Jurgio bažnyčią, 
po pamaldų išvežta į Chicagą, 
kur Vasario 4 d. palaidota ša
lia jos( sesers.

Samuoliai gyvena 
me gražiame namuke.

nuosava-
V. M.

Į DAYTON, OHIO I
MIRĖ LIETUVIS. Sausio 27 

d. ligoninėje mirė Mykolas Ka
ralius, 61 m. amžiaus; buvo 
nevedęs. Valionis M. Karalius 
iš Lietuvos paėjo Šunskų par., 
Suvalkijos krašto. Buvo eks- 
kareivis dviejų ašlių, Rusijos 
caro, ir šios šalies, Amerikos.

BALIUS UŽSIGAVĖJIMUI. 
Lietuvių Katalikiškų Draugijų 
Sąryšis . rengia užsigavėjimo 
balių, šeštadienio vakare, Vasa
rio 14, bažnytinėje salėje.

FUIKŲS RADIO PROGRA- 
MAI. Sekmadieniais nuo 6:30 
vai. vakare, mums tenka pasi
klausyti Lietuviškų radio pro
gramų iš Chicagos, iš stoties 
WCFL, 1000 kyl. Juos teikia 
žymus biznierius Juozas Budri- 
kas. Programai yra malonus 
tuomi kad girdima Lietuviškos 
liaudies dainos ir orkestro mu
zika. Už tokius programus p. 
Budrikui priklauso garbė.

J. A. Urbonas.

©AUSTRALIJA apskaičiuoja 
turinti 123 milijonus avių — 
daugiau negu kuri kita šalis.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

(Iš musų laikraščių)
CHICAGO, 111. — Sandaros 
metiniame koncerte dalyva

vo ir kalbėjo Lietuvos Prezi
dentas A. Smetona. Progra
mas buvo gražus, publikos at
silankė apie tūkstantis.

—Chicagos Lietuvės moterys 
darbuojasi Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Tik viename Ci
cero mieste 96 Lietuvės mote
rys dirba Raudonajam Kryžiui. 
Čia nepriskaitoma komunistų 
kufnutės, kurios mezga raudo
najai Rusijos armijai .kojines.

—Filipinų Salose kariauda
mas Amerikos armijoje Sausio 
23 d. žuyo Petras P. Kamins
kas, Tado ir Jievos Kaminskų 
sūnūs, iš Brigton Park.

• CHICAGO, Ill. — Republiko- 
nų partija Cook apskrityje 

stato kandidatu Į municipalio 
teismo teisėjus Adv. Antaną 
A. Oli. Demokratai kandida- 
datu stato dabartinį Teisėją 
Joną T. Zurį į municipalio tei
smo teisėjus.

—Vasario 3 naktį, du jauni 
piktadariai apiplėšė dainininkui 
Povilui Stogini priklausančią 
vaistinę, Apiplėšimo metu vie
nas užpuolikas šovė į p. Stogie- 
nę, vaistinėje buvusią, ir sužei
dė jai galvą.

1941 M. ŽUVO VIRŠ
100,000 ŽMONIŲ

1941 metais Suv. Valstijose 
Įvairiose nelaimėse žuvo 101,500 
asmenų.

Sužeista 9,300,000.
Nuostolių ir kaštų iš tų ne

laimių pasidarė $3,750,000,000.
Iš to žuvusių skaičiaus 26,- 

000 vyrų tarp 20 ir 45 metų 
amžiaus, tinkamų šalies gyni
mui, neteko gyvasčių papras
tose nelaimėse, žuvo be karo.

Pernai žuvusių skaičius ben
drai buvo 4600 asmenų dides
nis negu 1940 metais.

Vien tik trafiko nelaimėse 
žuvo apie 40,000 (1940 metais 
žuvo 34,501).

Darbuose per visą metą per
nai užmušta 18,000 asmenų. 
29,000 asmenų žuvo šiaip ne
laimėse.

Namuose ištikusiose nelaimė
se žuvo 32,000, o viešose vieto-
se arba gatvėse 
nelaimėse 14,500.

(ne trafiko)

Štai kitų metų bendras ne
laimingų žuvusių 
čius:

didelis skai-

1940 metais 96,885
1936 110,052
1937 105,205

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O.

(Kaspa- 
10, Chi- 

ap., Kra- 
Amerikoje išgyve-

KARALIUS Mykolas, 61 metų, 
mirė Dayton, Ohio, Sausio 
27. — Šunskų par., Suvalki
jos krašto.

EIDINTIENĖ Marė, mirė Sau
sio m., Posen, Ill.

MANKIENĖ Paulina 
raitė), mirė Sausio 
cagoje. — Raseinių 
žiu par.
no 19 metų.

VOUGEN Juzė (žakaitė), 33 
m., mirė Sausio 11, Chicago-1 
je, kur buvo ir gimus.

ČERNIAUSKAS Petras, pus
amžis, mirė Sausio 9, Chica
goje. — Panevėžio ap., Pum
pėnų /par., Bartkunų k.

DAUKŠAS Antanas, 57 metų, 
mirė Sausio 10, Chicagoje.— 
Kėdainių ap., Grinkiškės p., 
Karinelių k. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

VALTERIENĖ Juzė (Lapins
kaitė), mirė Sausio m., Chi
cago, Ill. Gimus Liepojuje.

MATONIS Kazys, 79 m., mirė 
Sausio m., Wilkes-Barre, Pa.

KULIKAUSKAS Jurgis, 70 m., 
mirė Sausio 6, So. Boston, 
Mass. — Veliuonos par. A- 
merikoj išgyveno 30 metų.

VALIENĖ Aleksandra, 48 m., 
mirė Sausio 10, Brighton, 
Mass. — Kražių par. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

VAIVADIENĖ Kastancija (Bo- 
naitė), pusamžė, mirė Sau
sio 11, Chicagoje. — Pane
vėžio ap. ir par., Pumpėnų k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

PETKEVIČIUS Antanas, 43 
metų, mirė Sausio 10, Chi
cagoje. — Panevėžio apskr. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

BARTAšIUS Antanas, 68 m., 
mirė Sausio 12, Chicagoje.— 
Telšių ap., 
Simutiškių 
gyveno 42 

NORVAIŠAS
mirė Sausio 11, Chicagoje.— 
Šiaulių'ap., Žagarės p. Ame
rikoj išgyveno 32 metus.

MAŽUNAITIS Juozas, 25 m., 
mirė Sausio 14, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

LEŠČINSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Sausio 13, Chica
goje. — Panevėžio ap., Nau
miesčio p., Degionių k.

STANKEVIČIUS Juozas, 
amžis, mirė Sausio J 3, 
cagoje. — Marijampolės 
Rudos par., Jūrių k.
koje išgyveno 29 metus.

KELPŠIENĖ Viktorija, 
Sausio 2, Niles, Ohio.

VISGAILA Vincas, 68 m., mirė 
Sausio 5, Pittsburgh, Pa.

BIZAUSKAS Mikas, mirė 30 
Gruodžio 30, Export, Pa.

HELWITT (Motuzienė) Elena, 
33 m., mirė Gruod. 30, Chi- 
cagoje. Gimus Marion, Ill.

ZIČKUS Dominikas, • 44 mėtų, 
mirė Sausio 7, Pittsburgh, 
Pa.

MANTRIMAS Adolfas, 57 m., 
mirė Sausio 4, Grand Ra
pids, Mich. — Joniškio m.

KELPŠAS Kazys, pusamžis, 
mirė Sausio 13, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Kaltinėnų par., 
Lingeniškių k. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

GERBATAVIČIENĖ Ona, mirė 
Sausio 7, Wilkes-Barre, Pa.

SMULSKIS Vincas, mirė Sau
sio 7, Plymouth, Pa.

SIMONAVIČIUS Antanas, 70 
m., mirė Sausio 10, Wilkes- 
Barre, Pa.

DRUSOKIENĖ Margareta, mi
rė Sausio 11, Pittston, Pa.

RAMANAUSKAS Jonas, mirė 
Sausio 11, Swoyersville, Pa.

ŠNIUTĖ Pranas, mirė Sausio 
3, Forest City, Pa.

EVANOSKIS Jonas, mirė 19 
Gruodžio, Kingston, Pa.

JALINSKIENĖ Jieva, mirė 25 
Gruodžio, Collinsville, Ill.

JAZAVICKAS Antanas, 55 m., 
mirė Gruodžio 24, Grand Ra
pids, Mich. — Liubavo par.

VENSKUS Juozas, 57 m., mirė 
Gruodžio 27, Pittston, Pa.

PETRONIS Pranas,-58 m., mi
rė Sausio 7, Grand- Rapids, 
Mich.

BARTKIENĖ Amilė, mirė Sau
sio 8, Omaha, Nebr.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

\ BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite EEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius litlOSŪcjaT.tT^'rii.raintoma gama 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEEN-A-MINT einant 
tj ryta tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

gulti—sekan- 
palengvinimą
Vsai šeimai

_^10<=

Pavandenio par., 
k. Amerikoj iš
metus.
Vincas, pusamžis,

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo- , 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, 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.

New Britain. Coi 
Banketą Vasa

NEW BRITAIN, ( 
Vasario 2 d. netikėt 
riau New Britaine, 1 
riau kad šios kolonij 
viai rengiasi iškilmii 
tikti Lietuvos Prezic 
taną Smetoną. Jo p 
rengia banketą STAJ 
telyje šeštadienį, Vi 
8:30 vai. vakare. Gi 
nį, Vasario 22, bus 
Lietuvių salėje.

Jo Ekscelencija p. 
viešės New Britaine 
nų.

Ši maloni žinia pa 
je valstijoje. Telegra 
kais ir telefonais at 
kymai vietų bankete 
fordo, New Haveno, 
rio ir kitų miestų Lit 
kėjų norinčių dalyvs 
dento A. Smetonos 
bankete.

Yra žinių kad ban 
vaus keletas žymių 
nų svečių su Conn. 
Gubernatorium Robe 
priešakyje.

New Britaino Lie 
bai džiaugiasi gavę 
mutiniai sulaukti Lie 
zidento Connecticut 
Jie sako: “Lietuvos 
A. Smetonos atsila: 
musų miestą labai s 
tūrinis faktas”.

New Britaino Lie 
sitikėjo šios garbės 
sulaukti, nes manė 
kada p. Prezidentas 
Conn. Valstiją tai, 
nes, j sostinę Hartfe 
j didžiąją Waterburic 
koloniją, tačiau atsil 
tik priešingai: New 
Lietuviai bus ęimiey 
Lietuvos Prezidentas 
tona aplankys.

Šis malonus faktas 
Britaino Lietuvius, 
si iškilmingai p. Prez 
imti, pavaišinti, su 
pažinti, išgirsti jo 1 
kete ir prakalbose, 
įspūdingas programas 
to garbei. Netenka a 
svečių bankete bus d 
gu tikimasi, ir jien 
bus vietos. D. 1

KLAUSIMAS
SENŲ ATE

PILIETYI

Gerb. Dirvos Redai

pus-
Chi- 
ap., 

Ameri-

mirė

Skaitykit ir Garsinkites

- LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIŲ

Knygelė “KAIP TAPTI A’IiS- 
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

SLA. organe Tėv 
pranešimas kad Sa 
Atstovų Butas yi 
nepilįečiams šitokį 
tymą: .

Nepilietis turintis 
amžiaus ir išgyvenę 
je 20 metų, gali tai 
nežiūrint nemokėjir 
syti ir Angliškai ki

Malonėkite paaišk 
je apie tai. J.

ATSAKYMAS, a 
mų komisijos arba ii 
stovų priėmimas tol 
dar nepadaro jo įstai 
rimtą turi perleisti S 
to dar pasirašyti p 
dentas. Taigi iki to 
mo pravedimo dar t< 

1940 metais Ohio 
tuometinis Senatorių 
J. Bulkley rėmė pa 
Senate, bet Senatas 
dalykas liko ant tolis 

Tam pritaria indusi 
trų atstovai kurie pa: 
vius ir žino jų sunku 
Amerikos piliečiais. 
stovai iš tokių valsti 
čių kur ateivių nėra, 
tokią pažiūrą tori į, 
liūs ir kliudo visokius 
ateiviams palengvinin

Į (36),



S LIETUVIAI 
riuje talpinama dykai)

'T1 (Motuzienė) Elena, 
mirė Gruod. 30, Chi- 

. Gimus Marion, 111.
Dominikas, • 44 mėtų, 

Sausio 7, Pittsburgh,

PREZ. SMETONA LANKYSIS
CONN. VALSTIJOJE 

VASARIO 21
New Britain, Conn., Lietuviai Rengia Priėmimo 

Banketą Vasario 21, Prakalbas Vasario 22
*-------------------------------

Baltimore, Md., Lietuviai Laukia Lie-
T

tuvos Prezidento Vasario 15-16
Jo sūnūs, Julius Smetona, Vasario 15 

dieną Kalbės Cleveland, Ohio

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

PREZIDENTAS A. SMETONA IŠVYKSTA
RYTINES KOLONIJAS

mirė 
Pa.
Sau-

IMAS Adolfas, 57 m., 
Sausio 4, Grand Ra- 

Mich. — Joniškio m. 
kS Kazys, pusamžis, 
Sausio 13, Chicagoje.— 
nių ap., Kaltinėnų par., 
miškių k. Amerikoj iš- 
io 37 metus." 
.TAVIČIENĖ Ona, 
o 7, Wilkes-Barre, 
KIS Vincas, mirė 
, Plymouth, Pa.
AVIČIUS Antanas, 70 
nirė Sausio 10, Wilkes- 
e, Pa.
)KIENĖ Margareta, mi- 
ausio 11, Pittston, Pa. 
NAUSKAS Jonas, mirė 
io 11, Swoyersville, Pa. 
'Ė Pranas, mirė Sausio 
orest City, Pa.
OSKIS Jonas, mirė 19 
odžio, Kiugston, Pa. 
ISKIENĖ Jieva, mirė 25 
odžio, Collinsville, III. 
VICKAS Antanas, 55 m., 
ė Gruodžio 24, Grand Ra- 
;, Mich. — Liubavo par. 
>KUS Juozas, 57 m., mirė 
odžio 27, Pittston, Pa. 
ONIS Pranas, -58 m., mi- 
Sausio 7, Grand. Rapids, 
h.
CKIENĖ Amilė, mirė Sau- 
8, Omaha, Nebr.

JČIATĖS BLOGAI?
LAI PALENGVINSITE SAU
> MODERNIŠKU, ŠVELNIU

\ BU DU
omet kankinatės vidurių užkie- 
i — žarnos neveiklios — skauda 

nėra energijos, palengvinkite 
iuo .modernišku budu—kramty- 
-EEN-A-MINT. ši skani vidu- 

~frrar.rtoma guma 
>ės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
urius. Milijonai žmonių nau-

FEEN-A-MINT. “ ‘
4-A-MINT einant 
tą tikrai jausite 
1 jausitės puikiai, 
is kainuoja tik

Pakramtykit 
gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai 

^.lOc

DYKAI
>AGALBA NUO
REUMATIZMO

NEW BRITAIN, Conn. — 
Vasario 2 d. netikėtai a’.sidu- 
riau New Britaine, kur paty
riau kad šios kolonijos Lietu
viai rengiasi iškilmingai pasi
tikti Lietuvos Prezidentą An
taną Smetoną. Jo pager amui 
rengia banketą STANLEA Ko
telyje šeštadienį, Vasario 21, 
8:30 vai. vakare. Gi sekn adie- 
nį, Vasario 22, bus prakalbos 
Lietuvių salėje.

Jo Ekscelencija p. Smetona 
viešės New Britaine porą die
nų.

Ši maloni žinia paplito viso
je valstijoje. Telegramais, laiš
kais ir telefonais ateina užsa
kymai vietų bankete iš ? lart- 
fordo, New Haveno, Wat irbu- 
rio ir kitų miestų Lietuva vei
kėjų norinčių dalyvauti J rezi
dento A. Smetonos prie, .rimo 
bankete.

Yra žinių kad bankete daly
vaus keletas žymių Amt riko- 
nų svečių su Conn. Vai: tijos 
Gubernatorium Robert H irley 
priešakyje.

New Britaino Lietuviai la
bai džiaugiasi gavę progą pir
mutiniai sulaukti Lietuvos Pre
zidento Connecticut valstijoje. 
Jie sako: “Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos atsilankymas į 
musų miestą labai svarbus is
torinis faktas”.

New Britaino Lietuviai ne
sitikėjo šios garbės ir laimės 
sulaukti, nes manė kad jeigu 
kada p. Prezidentas atvyktų į 
Conn. Valstiją tai, be abejo
nės, į sostinę Hartfordą, arba 
į didžiąją Waterburio Lietuvių 
koloniją, tačiau atsitiko kaip 
tik priešingai: New Britaino 
Lietuviai bus pirmieji kuriuos 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona aplankys.

šis malonus faktas žavi New 
Britaino Lietuvius, jie rengia
si iškilmingai p. Prezidentą pri
imti, pavaišinti, su juo susi
pažinti, išgirsti jo kalbą ban
kete ir prakalbose. Rengiama 
įspūdingas programas Preziden
to garbei. Netenka abejoti kad 
svečių bankete bus daugiau ne
gu tikimasi, ir jiems visiems 
bus vietos. D. Koresp. B.

NE-PILIEČIAI TURĖS 
BŪTI LAIKOMI 

DARBUOSE

Valdžia pradėjo kreipti dė
mesį Į daugeli išdirbysčių palei
dimą iš darbų nepiliečių atei
vių darbininkų.

Robert P. Patterson, Karo 
Sekretoriaus padėjėjas, pareiš
kė:

“Atleidimas ištikimų nepilie
čių iš privačių pramonių todėl 
kad jie yra svetimšaliai, nėra 
Amerikoniškas pasielgimas ir 
prašalina darbininkus kurie 
taip būtinai reikalingi karo pa
stangoms.

“Diduma ateivių Suv. Valsti
jose yra ištikimi šiam kraštui 
ir nori prisidėti kiek galėdami 
lamėti šį karą. Teisingumo De- 
partmentas sako jog tik 3,000 
iš 50 milijonų ateivių Ameriko
je yra įtartini ir pavojingi ir 
jie jau suimti.

“Tiktai darbuose prie konfi- 
denciališkų kontraktų darbda
viai reikalaujami gauti leidimą 
pasisamdyti ateivių. Ir peržiu
rėjus tuos leidimus parodė kad 
tik mažas nuošimtis buvo atsa
kyta”, sako Patterson.

Taip pradėjus rūpintis nepi
liečių darbu aukštuose valdžios 
sluogsniuose, Lietuviams nepi
liečiams pavojus netekti darbo 
tuoj praeis.

Suprantama, kiekvienas pri
valo stengtis tapti Amerikos 
piliečiu. Savo apsileidimu tik 
ir liko nepiliečiais. Progų tam 
turėjo nevieną.

Julius Smetona 
/ / /

Lietuvos 
Prezidentas 
Antanas 
Smetona

ii kenčiate kūno skausmus; jei 
iriai jauslus; jei užeina skaus- 

oro permainose, patariam jums 
dyt ROSSE Tabs- be mokesties ir 
gacijų. Naudojamos tūkstančių 

virš dvidešimts metų, gavimui 
ito laikino paliuosavimo skauss- 

Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
s. .
KAI šio Laikraščio Skaitytojams 
eigų niekad nenaudojo!. ROSSE 
bs, prašom jus BANDYT juos— 
andykit musų kaštu. Pasiųsime 
ns pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
. 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
eito paliuosavimo nuo skausmo ir 
5 busit nepatenkinti pasekmėmis 
to pakelio žema kaina, grąžinkit 

sunaudotą dalį, ir jums nieko ne
štuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
rdą ir adresą Į:
ROSSE Products Co. Dept. X-3 
08 W. Farwell Ave., Chicago. Lil.

W.W.VaWAW.’AW/JWA

IAIP TAPTI AME-
RIKO S PILIEČIU

knygelė “KAIP TAPTI A5SJ- 
LIKOS PILIEČIU” gar.r.ama 
)irvos adm., už 25c. Kitur 
iersiuntimui pridėkit 5c. .

Kurie Lietuviai nežino savo 
įtvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės i Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ki. 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 dienų, kuriame 
mieste sėdęs į laivų kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

J. E. rengiasi naujon .kelio
nėn su rudenį pradėta misija. 
Vasario 15 ir 16 dienomis lan
kysis Baltimorėje, kad su Lie
tuviais iškilmingai atšvęsti Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak
tuvių šventę.

Vasario 21 ir 22 d. lankysis 
New Britain, Conn., kur LVS. 
Tarybos Direktorius W. M. 
Chase su vietiniais Lietuviais 
rengia reikšmingą Lietuvių vi
suotiną susirinkimą. Tuo tar
pu gal ir kitos kolnnijos prisi
rengs p. Prezidentą priimti.

PONO PREZIDENTO 
PAGEIDAVIMAS

SLA. 7-tas Apskritis kviečia 
gerb. Lietuvos Prezidentą at
lankyti ii' Wyoming klonį. Tam 
reikalui tarp Apskričio valdy
bos ir LVS. Centro eina pasi
tarimai.

Ponas Prezidentas pageidau
ja kad visur kur teks jam at
silankyti, Lietuviai skaitlingai 
susirinktų; jis nori su savo' 
tautiečiais kuodaugiau susipa
žinti ir pasikalbėti. Todėl ir 
geistina kad veikėjai ir susirin
kimų rengėjai pasistengtų vi
sur savo tautiečių sukviesti 
kuodaugiausia.

PASIPUOŠKITE LVS. ŽEN
KLELIAIS

Vasario 16 dienai artėjant, 
yra geistina kad Lietuviai vi
sur pasipuoštų Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos išleistas ženkleliais 
už juos aukaujant dolarį ar 
daugiau, nes LVS. tuos ženkle
lius išleido ne savo pelnui, tik

surinkimui daugiau pinigų Li 
tuvos gelbėjimo ir vadavin 
reikalams.

Kur veikia LVS. skyriai t( 
šiuos ženklelius galima gau 
pas skyrių valdybos narius, 
kur skyrių nėra 1 
ženklelių parsitraukti iš LV 
Centro (2201 W. Cermak Re 
Chiago, III.)

'bos nanus, 
ten galima ti

ATŽYMĖKITE VASARIO 1(
Lietuvos N e p riklausomyb 

paskelbimo dienos 24 metų s 
kaktuves švęsdami, mes priv 
leme tas sukaktuves reikšmi 
gai atžymėti ne banketais 
linksmybėmis, bet rimtu sus 
kaupimu. Rengkime visur s 
sirinkimus su’ prakalbomis, i 
aiškinkime dabartines Lietuv 
nelaimes, atjauskime nelaimi 
gų musų tautiečių likim# 
kiek galint sudėkime aukų Li 
tuvos gelbėjimo ir vadavin 
reikalams.

Sudėtas aukas siųskite LV 
Centran, didindami rezervą t 
eičiai, nes ta diena gali pri: 
siartinti labai greitai.

LVS. Centro Valdyt j

P. Julius Smetona, Lietuvos 
Respublikos Prezidento sūnūs, 
yra vienas iš nedidelio skai
čiaus Lietuvos tremtinių, aplei
dusių tėvynę po bolševikų oku
pacijos, patekęs Amerikon. Jis 
su šeima atvyko per Braziliją 
ir pereitos vasaros pabaigoje 
apsigyveno Chicagoje.

Julius Smetona baigė Vytau
to Didžiojo Universiteto Kaune 
teisių fakulteto teisių skyrių 
1935 metais. Tais pat metais 
teisių fakulteto tarybos išrink
tas jaunesniuoju asistentu prie 
civilinės teisės ir civilinio pro
ceso katedros.

1937 m. universiteto pasiųs
tas studijų tikslams į Paryžiaus 
universitetą. Turėjįo Paryžiu
je išbūti iki 1940 m. rudens, 
bet karas privertė metais ank
sčiau gryžti Lietuvon.

Būdamas Paryžiuje, įgijo 
aukštųjų teisės mokslų diplo
mus privatines teisės ir teisės 
istorijos srityje ir išvertė bei 
papildė Vokiečių mokslininko 
Prof. T. Kippo knygą, “Romė
nų Teisės šaltinių Istorija”.

Nuo mokyklos laikų Julius 
Smetona mėgo žųrnalizmą, tai-

KIAUŠINIUS ir paukšči 
Lietuvoje gali supirkti tikti 
Maisto akcinė bendrovė ir Pj 
nocentro kooperatinė bendroj 
Tas 
yra

* 
Baltimoriečiai Laukia 
Lietuvos Prezidento

LIETUVAI VADUOTI SĄJ. 
SKYRIAUS DARBUOTĖ 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyrius bendrai su Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba stro
piai rengiasi prie Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo šven
tės dvi dienas — Vasario 15 ir 
16 d. Programas nustatytas 
maždaug toks:

Sekmadienį,' Vasario 15, nuo 
9 vai. ryto, Lietuvos Preziden
tą A. Smetoną sutiks Lietuvių 
komitetas, valstijos guberna
torius, miesto mayoras ir vie
nas kariškas pulkininkas. Lai
ke Prezidento sutikimo ir pa
sisveikinimo grieš militaris be- 
nas. Po to, automobilių paradu 
Lietuvos Prezidentas bus nuly
dėtas į viešbuti, kur atsibus 
pietus.

Po pietų, 2 valandą, p. Pre
zidentas bus atlydėtas i Lietu
vių salę, ii* čia įvyks prakalbos.

Po prakalbų tą vakarą, p. 
Prezidentas bus privatiniu sve
čiu vieno Įžymių šio miesto 
Amerikonų.

Pirmadienį, Vasario 16, mie
sto mayoras rengia p. Prezi
dentui privatiškus pietus, Ma
ryland Country Club, kur daly
vaus aukščiausi valstijos ir fe- 
deralės valdžios valdininkai.

5:00 vai. vakare p. Preziden
tas kalbės per radio, o 7 vai. 
vakare, įvyks iškilmingas ban
ketas Southern Hotel.

Į musų viešą pakvietimą kai
myninių kolonijų patriotiniams 
Lietuviams atvykti į Baltimo- 
rę, pirmas balsas atsiliepė iš 
tolimos Chicagos, iš kur rengia
ma, jeigu močiutė gamta ne
pastos kelio, automobiliais eks
kursija.

Iš Pittsburgho, nors oficia- 
lio balso negirdėt, tačiau neofi
cialiai yra žinių kad Pittsbur- 
ghiečiai taiso kelią per kalnus 
ir žada Chicagiečiams neužsi
leisti.

Philadelphija rengiasi labai 
patyliai, tačiau prisiminus Lie
tuvių seną patralę, “tyku prieš 
audrą”, galima tikėtis Philadel
phija perviršys visas kitas ko
lonijas

New Yorkas, Brooklyne ren
giasi i Baltimorę su dideliu 
šturmu ir žada viską paimti su 
savim kas tik jiems kelyje pa
sisuks. Taig Newarko ir Eli- 
zabetho Lietuviai, jei nenorit 
patekti į Brooklyniečių šturmą, 
turit pasiskubinti pirmiau.

Nežiūrint kiek daug musų 
kaimynų atvyks į Baltimorę į

Lietuvių tau- 
Baltimoriečiai 
visus priimti

tą taip brangią
tos šventę, mes
esame pasirengę
ir pavaišinti taip kad musų
svečiai sugryžę namon ilgai 
mus atsimins.

Nuoširdžiai laukiame. -

• MĖSOS paruošimas S. Val
stijose 1939 metais apėmė net 
$2,648,000,000 vertę ir skerdy
klose dirbo 119,853 darbininkai.

KLAUSIMAS APIE 
SENŲ ATEIVIU 

PILIETYBĘ

Gerb. Dirvos Redakcija:
SLA. organe Tėvynėje tilpo 

pranešimas kad Sausio 15 d. 
' Atstovų Butas yra išleidęs 

nepiliečiams šitokį naują įsta
tymą:

Nepilietis turintis 50 metų 
i amžiaus ir išgyvenęs Ameriko

je 20 metų, gali tapti piliečiu, 
nežiūrint nemokėjimo pasira
šyti ir Angliškai kalbėti.

Malonėkite paaiškinti Dirvo
je apie tai. J. A. Urbonas.

PRADĖS DIRBTI 
PO KOVO 1

Automotivų industrijoje, su
laikius automobilių darbus, iki 
bus pasiruošta karo reikmenų 
gamybai, per Vasario mėnesį 
darbininkai netekę darbo pra
dės atsigriebti tik Kovo pra
džioje. Apie Kovo mėnesi jau 
bus daug dirbtuvių perrengta 
karo reikmenų gamybai ir dar
bininkai pradės gryžti atgal i 
darbus.

Tada, kaip pranešimai sako, 
darbai bus paleisti taip smar
kiai kad reikalinga bus dusyk 
tiek darbininkų negu norma
liais laikais. Darbininkams bus 
išmokama dvigubai tiek kiek 
dabar.

Kad automobiliams nepri
truktų dalių, bus paruošta tam 
tikri skyriai kuriuose gamins 
tas reikmenis. Jų aptarnavi
mas aprūpinama dvejetui metų.

ATSAKYMAS. Atstovų Rū
mų komisijos arba ii' pačių At- j 
stovų priėmimas tokio biliaus 
dar nepadaro jo įstatymu. Ta- 
rimtą turi perleisti Senatas, po 
to dar pasirašyti pats Prezi
dentas. Taigi iki tokio įstaty
mo pravedimo dar toli.

1940 metais Ohio valstijos 
tuometinis Senatorius Robert 
J. Bulkley rėmė panašų bilių 
Senate, bet Senatas atmetė ir 
dalykas liko ant toliau.

Tam pritaria industrinių cen
trų atstovai kurie pažysta atei
vius ir žino jų sunkumus tapti 
Amerikos piliečiais. Tačiau at
stovai iš tokių valstijų ir sri
čių kur ateivių nėra, visai ki
tokią pažiūrą turi į svetimša
lius ir kliudo visokius siūlomus 
ateiviams palengvinimus.

William L. Batt, chairman of the 
new requirements committee creat
ed by Donald Nelson, war produc
tion czar, to allocate raw materials 
for war and civilian defense.

William L. Batt, pirmininkas nau
jų reikmenų komiteto kurį sudarė 
Donald Nelson, karo producijos val
dytojas, skirstymui žaliavų karo ir 
civiliniam apsigynimui.

Vajus Am. RaucL Kry
žiui Pavyko 

------------------- i

Sausio 25 d. Baltimorės Lie
tuvių DratfgJįhr Taryba suren
gė prakalbas, Amerikos Raudo
najam Kryžiui paremti.

Pirmininkaujant Teisėjui W. 
F. Laukaičiui, kalbėjo nuo A. 
R. K. dvi moterys Angliškai, 
Dr. A. želvis ir A d y. N. Ras
tenis Lietuviškai.

Pirmiausia Dainos Draugijos 
Choras sugiedojo Amerikonišką 
Himną ir porą Lietuviškų dai
nelių, po to sekė minėtų kalbė
tojų kalbos, kurie išdėstė Rau
donojo Kryžiaus svarbą ir rei
kšmę nelaiminguose atsitiki
muose.

Po prakalbų buvo padaryta 
rinkliava ir salėje 
surinkta $118.00
Organizacijos pridavė 149.50 
Lietuvių rubsiuvių auka 968.35 
Viso Lietuviai sudėjo $1235.85

Tai graži suma iš tokios ne
didelės kolonijos kaip Baltimo
re.

Šiai A. R. Kryžiaus rinklia
vai daugiausia pasidarbavo B. 
L. Dr-jų Tarybos pirmininkas 
Antanas Miceika. Tai darbštus 
jaunuolis.

Dr. A. želvis savo kalboje pa
darė įnešimą kad šis susirinki
mas išnešti] rezoliuciją ir pa
prašytų Am. Raudonojo Kry
žiaus kad pareikalautų Rusijos 
ir Vokietijos leisti po Amerikos 
R. Kryžiaus priežiūra grąžinti 
visus ištremtus iš Lietuvos Lie
tuvius i jų gimtini kraštą. Su
sirinkimas vienbalsiai įnešimą 
užgyrė ir į rezoliucijos komisi
ją išrinko Dr. A. želvį, Teisė
ją W. F. Laukaitį, Adv. Nadą 
Rastenį ir B". L. D. Tarybos pir
mininką A. Miceika, įgaliojant 
juos pagaminti atitinkamą re
zoliuciją ir pasiųsti ją Ameri
kos Raud. Kryžiui.

Tame susirinkime buvo ii' ke
letas Stalincinių komunistėlių, 
kuriems toks sumanymas ne
patiko, tačiau priešintis nedry- 
so, o tik po susirinkimui pa
kampiais vaikščiodami zurzėjo 
fašistuodami ir pro-naziais va
dindami tuos kurie nesutinka 
leisti Stalinui nukankinti musų 
brolius ištremtus į Rusiją.

P. P. Jaras.

gi jo straipsniai yra tilpę įvai
riais klausimais Lietuvos spau
doje pradedant 1927 metais.

1939 metais pakviestas jau
nųjų “tautirimk1F~T^Wj3W 
politinio žurnalo Vairo redak- 
cinėn kolegijon, kurioje išbuvo 
iki pat pabėgimo iš ‘Lietuvos.

Julius Smetona yra Lietuvos 
kariuomenės atsargos karinin
kas.

Lietuvių įstaigas Vokieči; 
pasiėmę savo kontrolių, 

______ ,nj n 
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• 1934 metais, tik 33 nuc 
New Yorko valstijoje ūkių b 
vo elektrifikuotos, dabar gi 
nuoš. turi elektrą. Valstijo 
skaitoma 177,000 ūkių.

Jonas Tareila
Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pr 
numeratas užrašo žinomas ta 
tininkas Jonas Tareila, kreipi 
tės prie jo.

826 Bank Street
Waterbury. Conn..

Žmonijos Istorija
610 PUSLAPIŲ DIDUMO KAINA $2.00

ŠI KNYGA TIKTAI TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS 

(Knygos persiuntimo kaštus apmokam mes)

♦ AR VOKIEČIAMS IŠTIKS RUSIJOJE TAS PATS KAS IŠTIKO NAPO
LEONUI, kuris 1812 metais nuėjęs užkariauti Maskvą, liko sumuštas? 
Ar Hitlerio laukia toks pat likimas dabar?

ŽMONIJOS ISTORIJA aprašo lengva kalba įvairius praeities istorijos 
nuotikius. Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių 
karų gadynę, paskaitykit šią didelę ŽMONIJOS ISTORIJĄ — joje apsa
koma kaip žmonija gyveno ii' kariavo visais laikais, nuo pačių prieš-isto
rinių dienų, per visus amžius iki musų lakų — kokios buvo didžios ir ga
lingos tautos — kokie garsus, smarkus ir žiaurus buvo karų vadai, ka
raliai. Aprašoma karai kurie tęsėsi po 30, po 100 metų ir tam panašiai.

Kryžiaus karai — šventieji karai — didieji užkariautojai pasaulio, ku
rių galybės vėl sugriuvo; valstybės kurios buvo didelės, dabar visai nė
ra ; pakilimas dabartinių valstybių, kurios užima pasaulio arenoje pir
mas vietas; Rusijos pakilimas, kariavimai ir tt. ir tt.
Skaitymas šioje knygoje padalintas į neilgus skirsnius, taip kad knyga 
lengva skaityti ir sulyg pasirinkimo galima apsipažinti su tam tikrais 
paskirais istorijos laikotarpiais.

Įdėkit į laišką popierinius $2 ir parašę už ką pinigus siunčiat, įrašykit 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c štampą.

■DIRVA’
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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SKAITYMAI
Irvis Gedainis

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

TAVO ISTORIJA

miesto

Rusi- 
kovo- 
visur.

minė- 
metų

Dar Žada Kariauti 
Rusijoje

Sausio 30 d. Hitleris, 
damas nazių partijos 9
sukaktį, sakė savo pirmą kalbą 
po to kai Amerika Įstojo į ka
rą. Jis pareiškė kad “Ameri
kos karas su Japonija duoda 
mums laisvas rankas veikti, ir

pamatysim ką musų povande
niniai laivai parodys”.

Kaslink nepasisekimų 
joje, jis pareiškė: “Mes 
sim ten kur stovim —
Už viską kas atsitiko Rusijoje 
aš imu atsakomybę. Priešas 
pažengė pirmyn tik nedaug ki
lometrų, bet už kelių savaičių 
praeis žiema ir mes vėl žygiuo- 
sim pirmyn”. ,

Didelę dalį savo kalbos jis 
pašventė neigimui Roosevelto 
ir Churchill, juos kaltina “ka
ro kurstyme”.

iki 
šioje ša- 
pareigose

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

APIE EILES DIRVOJE
Dirvoje eilių skyriuje nuolat talpina- 
originalės eilės prisiunčiamos musų

Dienos Klausimais
11. •• 

ledaktonus—K S. KARPIUS—Editor

AIP Lietuviai yra silpnos dvasios, kaip juos lęngvai 
išnaudoja svetimi, ir kaip musų žmoneliai lengvai 

ijungia kitiems dirbti štai kaip reikšmingai yra pa
kęs Dr. Jonas Šliupas savo Laisvoje Mintyje prieš 

.eitą Didyjį karą:
“....Aišku, kiekvienas Lietuvis privalėtų tautos at- 

mi domėtis. Bet mes prie jungo pripratę kitiems Sa
piegas atiduoti. Mes minkšta tešla, iš kurios kaimy- 

gali duoną kepti. Musų vadams nerupi ar mes tos 
nos ragausime. Jiems nerupi kad mes seniausia gy- 
tauta Europoje. Ar tie vadai pažysta Lietuvių pra- 
ir dabartį? Ar jiems tautos troškimai ir idealai ru- 

J
Tada Dr. Šliupas barė musų srovių vadus kurie už
kandžio jimo ir teršimo pozicijas.

Ką matome šiądien? Gaila, ta pati anų senesnių 
lų vadų eilė tebegyva, ir ji tik tais pačiais senais, 
tai kenksmingais darbais teužsiima.
Kada tautai gręsia išnaikinimas — nes Lietuva sto

gelyje dviejų žiauriai besikaujančių valstybių, — mu
rdai nepajiegia žiūrėti į ateitį ir gelbėti padėtį — 
tebegyvena sena, atgyventa praeitimi: praeitimi ku- 
jie gali apimti į savo mažai protauti norinčias gal- 
nes praeitimi ir jos atsiminimais bei vaizdais gyve- 

t užtenka tik tai prisiminti ir kartoti ir pakartoti, 
j) daro pamaldi senutė savo poterius-ražančių — ir 
ni statosi išmintingais! Žiūrint į ateitį, rūpinantis 
bus, jieškant kelių ir išeičių reikia galvojimo, dar- 

naujų minčių — na ką ten galvos mušti surambėję, 
^politikavę vadai ir redaktoriai.
Už tai mes tik ir matom, tik ir girdim, tik ir skai- 
jų pusėje tik vieną ir tą pačią pasakėčią, o tauta 

duria su didesniu ir žiauresniu pavojum.
; Šalia tų kurie neva kalba apie tautos reikalus, turi- 
dar vieną nelaimingą musų atmatų dalį, kuri liko 

' log tešla svetimose rankose — tai bolševikėliai, ku
li s kiti, svetimi, despotai minko ir daro iš jos ką tik 

, o jie tuomi pasitenkinę pupsi.... Jie nieko neat- 
ė, nieko neturėjo, neatsieks, bet — ko ir norėti iš 
)S. ...

■

f

■ j\D Lietuvai užeina naujas išnaikinimo pavojus gali- 
e aiškiai permatyti iš Sovietų raudonosios armijos 

. -kimų prieš Vokiečius ir iš dar didesnių bolševikų 
. įų. Jie dar nepereikalavo atvirai aliantų kad su- 

žleisti jiemTth'dePėŠ kaimynines šalis, beįTaip yra 
5s, jau reikalauja kad butų prižadėta ir atiduota 
įosios Pabaltijo šalys — Lietuva, Latvija, Estija... 
| Ar duosimes bolševikams mus galutinai išnaikinti? 
jjiems bent kiek rupi Lietuvių tauta? Jie parodė sa- 
bestiškais planais, kai pradėjo išgabenti Lietuvius į 
riją, suardant jų šeimas ir apgyvendinant Lietuvą 
imaisiais....
Dabar jau ateina žinios kaip žiauriai Maskvos carai 
džia savo pačius žmones, kurie buvo pasilikę savo 
mose ir miestuose ir ukėse, kai Vokiečiai užėjo, ir 
laziais gyvendami nedarė nieko, arba kurie buvo pa
ti kokiais nors viršaičiais.... Ką tie žmonės kalti

’ 1 į; juos okupavo galingesnis užpuolikas? Kas jiems 
o daryti; ar žudytis ar gyventi ir tvarkytis tokiose
gose kokios jiems buvo primestos?
Bet bolševikai mirtimi baudžia tuos kurie likę po 

tais, buvo miestų viršaičiais: jie apkaltinti “bendra- 
oiavimu” su priešu.....
Vasario 16-tą minint, patartina Amerikos Lietu- 

ns išnešti prašymo rezoliucijas Amerikos vyriausy- 
kad ji atsižvelgtų į Lietuvių ir kitų mažų tautų pa
ir kad neleistų godiems Maskvos carams praryti 

mažas, kultūringas tautas.
Hitlerizmas galutinai bus sutriuškintas, pasaulis 
išvaduotas iš po nazizmo šmėklos, tačiau reikia žiu- 
kad kitas siaubimas — dar barbariškesnis ir nuož- 

nis, neįsigalėtų..:.

I
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Prez. Rooseveltui
60 Metų Amžiaus

Sausio 30 d. S. V. Preziden
tui Rooseveltui suėjo 60 metų 
amžiaus.

Roosevelt šymet pradėjo 10- 
tą metą prezidentavimo 
šiol jokis prezidentas 
lyje netarnavo tose 
taip ilgai.

Jo prezidentavimo
sklis tapo įtraukta į karą ir ant 
jo pečių guli sunki našta pra
vesti karą iki laimėjimo.

Roosevelt įsteigė fondą kovai 
su paraližium, ir jo gimtadie
nio proga kas met visa šalis 
sudeda dideles sumas pinigų 
kovai su ta liga. Mat, pats 
Roosevelt turi suparaližiuotas 
kojas. Jis pradėjo rūpintis gel
bėti nuo tos plėgos kitus.

Savo gimtadienio paminėji
me Prez. Roosevelt turėjo sve
čiu 4 metų vaikutį, kurio kojos 
paraližiuotos, vaikščioja ant 
lazdų. Vaikutis parinktas iš 
New Yorko skurdžios 
gyventojų dalies.

Kas tie “Kvislingai”?
Staiga priviso “kvislingų” — 

ir Lietuvių ir kitoje spaudoje, ir 
juos jau šaudo raudonosios ar
mijos vadai, atkariavę neku- 
riuos miestus iš Vokiečių.

Jų pirmiau nebuvo, taip kaip 
nebuvo žinoma “penkta kolum- 
na”, iki Vokiečiai nepradėjo 
užkariauti Europos šalis vieną 
po kitos.

“Penktoji kolumna” pradžią 
gavo bolševikams kariaujant 
su nacionalistais Ispanijoje.

“Kvislingai” atsirado Norve
gijoje, kurią užėmę Vokiečiai 
1940 metais surado sau ištiki
mą Norvegą, karininką Vidkun 
Quisling, pavedė jam vadovau
ti Norvegijoje tvarką, greta 
Vokiečio komisaro.

Nuo to Norvego ir praminė 
“kvislingais” ir kitose šalyse 
Vokiečių skiriamus tų tautų 
valdininkus.

Musų bolševikai pradėjo va
dinti “kvislingais” nazių skir
tus viršininkus Lietuvoje.

Bolševikams atkirsta kad ir 
Stalino skirti Lietuvą valdyti 
Paleckiai, Cvirkos ir kiti buvę 
Stalino “kvislingais” Lietuvoje.

IEZIDENTAS Roosevelt paruošė ir,įteikė Kongre
sui planus iš devynių punktų kaip ši šalis turėtų bu- 

•arengta pasitikti pokarinį gyvenimą, kuris užklups 
kuomet pasibaigs visi karo darbdi. Tiesa, po perei- 

;aro nesekė depresija tuojau, tačiau gyvenimas kokis 
kelis metus po to tęsėsi, privedė prie labai sunkios 

ėties.
Tarp kitko, Prezidentas savo programe siūlo įvesti 

valandų darbo savaitę visiems.
Prezidento numatymu, reikalinga apsirūpinti kad 
turėtų darbus ir kad bedarbė butų panaikinta. Ša- 
bendros ineigos, sako, turėtų būti palaikoma apie 
bilijonų dolarių metuose, vietoje nukristi atgal vėl 

Į, 70 ar 60 bilijonų dolarių.
Gyvenimas mokina — labai gerai kad iš pergyveni- 
pasimokinant pradedama laiku rūpintis apie ateitį.

GArf. 'STINĖJE Washingtone, šiuo karo metu priviso vi- 
i i šokių nenaudėlių, “parazitų”, kaip Prezidentas Roo- 

V* it juos pavadino! Jis pakėlė mintį kad tie “parazi- 
’.butų iš sostinės prašalinti ir užleistų vietas reika- 
;iems žmonėms, nuo kurių priklauso pravedimas ka
lki pasekmingo galo.

4 Waęhingtone žmonių skaičius smarkiai daugėja, gy- 
tojų pasidarė žymiai daugiau. Vieni jie naudingi, 

■ kitiUanot Prezidento, yra parazitai. Jis patarė laik-

V

' Kair 
galit 
Calij

piams patalpinti pirmame puslapyje tokį pareiškimą: 
• Tu Esi Parazitas?” Tas, Prezidento nuomone, pri- 

į daugeli pagalvoti apie save ir pamanyti ar jis yra
11 nors naudingas, ar tik dykaduonis nenaudėlis, 
v.-;...' ' ■

IŠKELIAUJANT Iš TĖVYNĖS

(Prano Vaičaičio)

Oi likis, tėvyne, aš vėl išvažiuoju, 
Nevaikščiosiu tavo laiminguos kraštuos, 
Jau trūkis nerimsta, jau švilpia, karštuoja 
Ir tu jau liekiesi miglotuos ukuos.
Jau baigias naktelė, saulutė laiminga 
Tėvynę nuvargintą vėlei apšvies, 
Į viską žiūrėsiu aplink rūpestingai, 
Bet nepamatysiu jau mano šalies.
Tik gal jau mėnulis, tik gal jau sietynas, 
Ką lygiai pažibina laimei, vargams, 
Tiktai gal vėjelis iš mano tėvynės 
Nelaukiant atneš kokią1 žinią jausmams. . 
Atneš jis man žinią, ką veikia viengenčiai, 
Ką prieteliai veikia ir mieli draugai, 
Už kokias tiesas jie kovoja ir kenčia, 
Ir kokius žabangus mums dirba gudai!
Sudiev, mus šalele, sudiev numylėta, 
Vargingai užaugai, vargingai būvi, 
Tiek kraujo pralieta, tiek vargo kentėta. 
Už tave, o dar tu sumenkus esi!
Tai ką-gi? Sušauki doringus tu sūnūs, 
Sukvieski į krūvą narsiausius visus, 
Dar rasi tarp musų drąsingus galiūnus. 
Tėvyniškoj meilės apvilki šarvus

t

Ir stokie į kovą! Bet ko nusiminus? 
Ko galvą nulenkus, kaip žiemą gėlė? 
Ar mes nesubėgsime tau pavadinus? 
Ar nesusirinks jau doringų stelė?

Oi krinta rasužė ant medžio lapelių, 
Oi krinta ūkai ant lygiųjų laukų, 
Oi krinta, Ievyne, ant tavo vaikelių 
Krūva sielvartų ir nelaimių, vargų.
Kaip paukščiai iš lizdo, vaikų išdraskyto, 
Nežinome mes nei kur glaustis, nei eit, 
Jau laimės keliai mums visi užstatyti 
Ir jos nesulauksi, tėvyne, dar greit.

Oi eisime, broliai, į tolimą kraštą 
Gudrumo jieškoti, tėvynę vaduot, 
Iš ten mes parnešime brangiąją naštą, 
Ir vargstantiems broliams galėsim paduot. 

Išdilinsim tąsyk tamsybės miglynus 
Ir meilė, brolystė subrendęs karšta,- 
O šiądien dar likis, vargiriga' tėvyne, 
Dar likis po priegloba Dievo šventa.

VYTAUTAS SKELBIASI LIETUVOS 
’ KARALIUM

Kažin ar kuris kitas Lietuvos kuni
gaikščių turėjo tiek sunkumų, kaip Vy
tautas. Kryžiuočiai buvo įsigalėję vaka
ruose visu panemunių beveik iki Kauno ir 
aiškiai siekė padaryti galą visai valstybei. 
Rytuose augo Maskvos jiega, pietuose pra
dėjo atsigauti Algirdo sumušti Totoriai. 
Didžiausia sunkenybė tai buvo brolėnas 
Jogaila, kuris daugiau galvojo apie savo 
paties garbę. Vytautas turėjo ir didelių 
nepasisekimų, kaip iš pradžių įkyri nesėk
mė prieš Jogailą ir Vorsklos pralaimėji
mas. Tik jis, turėdamas geležinę valią, 
niekados nenusimindavo. Vorsklos pra
laimėjimą atitaisė politiniais laimėjimais. 
Gi didžiausią savo laimėjimą, Tannenber- 
go muši, jis taip pat paruošė ramiu diplo
matiniu keliu. Labai nemėgdamas Lenkų 
ir nekęsdamas Jogailos, Vytautas vis dėl
to, slėpdamas savo jausmus ir galutinius 
tikslus, palaikė su Jogaila gerus santikius, 
o su Lenkija sąjungą. Livonijos ordeną, 
skaitydamas lygiu priešu kaip brolius kry
žiuočius, jis taip pat mokėjo laikyti nuo
šaliai, panaudodamas jam pažaboti šiau
rines Rusijos kunigaikštijas, jo pašonėje 
nuolat kardais barškinančias. Pats di
džiausias Vytauto politinis laimėjimas tai 
buvo atgavimas Lietuvai visiško savaran
kiškumo, kurį Jogaila taip pigiai buvo ati
davęs. Vytauto pavadinimas Didžiuoju 
yra daugiau negu pelnytas.

Geriausiai pavaizduoja Vytauto Di
džiojo galią į jo gyvenimo pabaigą Lucko 
suvažiavimas 1429 m., jo sukviestas rytų 
Europos politiniams reikalams aptarti. 
Ten suvažiavo ne tik visi' Rusijos kuni
gaikščių ir pats imperatorius Zigmantas. 
Zigmantui pasiūlius, suvažiavimas nutarė 
paskelbti Vytautą Lietuvos karalium. Vai
nikavimas turėjo įvykti Rugsėjo 8 d. 1830 
m. Jis buvo atidėtas, nes Lenkai Zigman
to pasiųstą vainiką sulaikė pakeliui, norė
dami kaip nors sutrukdyti jų nemėgiamo 
Vytauto vainikavimą.

Tais pačiais metais Spalių 27 d. Vy
tautas mirė, turėdamas jau 80 metų. Len
kai skelbė kad Vytautas miręs iš susigrau
žimo, bet tas prasimanymas buvo dar vie
na priemonė Vytauto neapykantai išreik
šti. Jis mirė nuo jo amžiui pavojingo per
sišaldymo.,

Vytautas padidino Lietuvos valstybę 
naujais žymiais plotais ir paliko ją tuo 
metu pačią didžiausią visoje Europoje. 
Nors Lietuva per jo valdymą ir nemažai 
turėjo karų, vis dėlto ji smarkiai pratur
tėjo ir visais atžvilgiais gražiai susitvar
kė. Išaugo miestai, pakilo prekyba, įsi
steigė mokyklų, padidėjo visų žmonių ger
būvis. Nemažai visoje Lietuvoje prista
tyta bažnyčių, kurių keliolika yra išsilai
kiusių ir ligi šios dienos. Lietuvon sta
tybos darbams mielai važiavo to meto 
garsus Italų arkitektoriai ir dailininkai. 
Mielai lankėsi svetimu valstybių valdovai 
ir,žymus mokslo vyrai. Vienu žodžiu, Lie
tuva buvo pasiekusi Europos valstybių šei
moje didžiausio garso.

Vytautinė Lietuva amžinai liks tavo, 
Lietuvi, pasigėrėjimu ir pasididžiavimu. 
Ji geriausiai parodo, ką lietuvis vyras ga
li, jei jis ko panori ir nepabijo jokių kliū
čių.

litiką. Tik jis dėl savo karšto ir žiauraus 
budo buvo nuverstas jau po dviejų metų. 
Tie patys bajorai išrinko jo vieton Vy
tauto brolį Zigmantą. Švitrigaila nenorė
jo nusileisti ir, sudaręs sąjungą su Livo
nijos ordenu, pasikvietęs talkon Rusų ku
nigaikščių ir Totorių, pradėjo karą. Le
miamas mušis Įvyko 1435 m. rudenį prie 
Pabaisko, netoli Ukmergės. Švitrigaila su 
visais savo talkininkais buvo visiškai su
muštas ir pats tik pabėgo. Žuvo mūšyje 
Livonijos landmeisteris, daugybė didikų ir 
riterių.

Lietuvai Švitrigaila nusipelnė tiek kad 
įpainiojo į savo sumanymus Livonijos or- 
dena, kuriam Pabaiskas lėmė tiek kiek L. 7
Tannenbergas kryžiuočių ordenui.

Čia įdomus istorijos žaisminis supuo
limas: vienas brolis, Vytautas, galutinai 
sumušė kryžiuočių ordeną, kitas, .Zigman- 

atėmė dvasią kalavijuočių ordenui. 
aršus broliški Vokiečių ordenai žuvo 
dviejų Lietuvių brolių sma-rkios ran- 
Zigmanto pastangomis kitas galingas

tas, 
Abu 
nuo 
kos.
ir visą laiką tykojęs Lietuvos priešas bu
vo sunaikintas. Ak, šiaip taip jis dar gy
veno, bet Lietuvos jau niekados daugiau 
neįstengė pulti ir po 100 metų, visiškai pa
krikęs, pats atsidavė Lietuvos globai.

Zigmantas vykusiai tęsė toliau Vy
tauto politiką ir stengėsi visiškai atsikra
tyti Lenkijos. Labiausia jam nepatiko Len
kų bajorų įsigalėjimas, kuriuos vis dau
giau ėmė pamėgdžioti ir Lietuvos bajorai. 
Zigmanto staigi mirtis 1440 m., deja, pa
kirto vykdymą jo kilnių sumanymų.

(Bus daugiau)

m a
gyvųjų poetų ir poečių, taipgi laikas nuo 
laiko patiekiame parinktas žymių musų 
tautos poetų kurie jau yra mirę. Jų eilės 
kaip tai buvo pranašingos, arba nusakan
čios Lietuvių nelaimes ir sunkią dali po 
svetimųjų priespauda, kas atitinka ir"šių 
dienų Lietuvai.

Senųjų poetų eiles patiekiame supa
žindinimui Amerikos Lietuvių su jais, kad 
žinotų ir prisimintų juos.

® BITĖS Įdeda mažytį lašelį tam tik
ros rukšties į kiekvieną medaus korio sky
lutę pirm užvaškavimo, kad medus nesu
gestų.

®CIGARETAS galima uždegti van
dens garu. Garas vienas yra matomas ir 
išeina tirštas, pilkas, tas neuždegs, bet 
dar karštesnis garas, kuris jau yra kaip 
gazas, tas tai turi gana karščio cigaretui 
uždegti.

®IŠ kiekvieno 100 žmonių pradedan
čių biznio karjerą nuo 20 metų amžiaus, 
apie 24 numiršta pirm suėjimo 60 metų. 
Gale kitų 15 metų tik 38 telieka gyventi.

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
vimo, del musų teisių, del tolimos , tuomet Ne
priklausomybes. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas del savo tėvynės, del brolių 
labo, del šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

(Kdina su prisiuntimu 65c.)
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kuogreičiausiai su tėvu 
gerai nusiplovęs, tai tui 
ko ir nebeliko.

— Reikia tuojau v 
riuomene ir iškabinti i
.čio vėluvą kad supras 
sumanymais čia atėjom 
sistoja iš šiaurės.

— Aš taip pat savo 
nes Nalenčo gerbas 
lauke susuktą ratu pala: 
sėlį. Girdėjau kad labai
reikia elgties dideliausii

— Jokio gyvybės ž 
nematyt, niekas neiškal 
luvos. Bene vėl kokį na 
reikia būti budriems.

— Eikime artyn pr 
Kesigaila, — visur tylu, 
labai bloga, be kraujo pr. 
Nežinia, ko mes taip ilg

— Bet žiūrėk, žiūrei 
vėrė, kokia tai neregiau 
juos pravėrė. Kas po p 
dar rengią! — Sako Sen

— Kas ten? Atšilt 
sušuko Keisgaila, — ar 
išsmaugė!

— Tenai už vartų, t-7 

mums klasta. Bet mes r 
gausi mus antrą sykį! N 
ti ! Bartkau, liepk pririšt 
mušk į atidalytus vartus.

Ilgai nelaukdamas, B; 
dyti į tuščius vartus; tikta 
kalvose ir gretimoje girio 
niekas neatsakė.

— Žinai, mielas Ser 
ilgaskverniai iš musų pasi 
kaip pelės Į urvus; eikime 
ir buvo gatvėje, tai armol

Eina, dairosi—visur 
gai uždarinėti, gatvė lyg 
liau meldyklos vartai tar 
ugnies ir gyvybės.

— Kaip maro metu, - 
— vėl šiurpulys krečia.

— Turbut, ugnį išne; 
nors puikiausia kūrenasi 
G'eižiuose, ir tai kunigaik 
pašonėje. .

Jie žiuri prg pirštus, 
nių erzintu žinodami kad 
žūsianti ir krikščionija k 
čia viršų paimsianti.

— 0 kur gi yra poni 
Lietuvės, apie kurias tu i 
juk, turbut, jos neišbėgo?

Kertiniame bokšte, ei 
je, sėdėjo Eglė, prisiglaud 
kai gi, padėję galveles an 
tūpę tyliai ^yerke. Net d 
dedama armotas šaudanl 
mes.

Trukšmihgai atsidarč

’ LIETUVA PO VYTAUTO
Vytautas, staiga mirdamas, neturėda

mas sūnų, nepaskyrė sau įpėdinio. Išviso 
nesirado žmogaus kuris butų galėjęs jį 
paveldėti. Lietuvos bajorai, Lenkišku pa
pročiu, išrinko Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu Jogailos jauniausią brolį Švitri
gailą, kuris rodė norų tęsti Vytautinę po-

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.' Cleveland, Ohio
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Gintautas PASKUTINIS
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(Tęsinys iš pereito nr.)

— Ar Kantautas krikščionis?
— Darė Vilniuje iš jo krikščionį, bet 

pats sakėsi, tuojau po krikšto nubėgęs 
kuogreičiausiai su tėvu į Vileikos upelę ir 
gerai nusiplovęs, tai turbut, iš krikšto nie
ko ir nebeliko.

— Reikia tuojau visą pilį apsupti ka
riuomene ir iškabinti raudoną kunigaikš
čio vėluvą kad suprastų, jog ne piktais 
sumanymais čia atėjome. Laskaris lai at
sistoja iš šiaurės.

— Aš taip pat savo vėluvą iškabinsiu, 
nes Nalenčo gerbas turi raudonajame 
lauke susuktą ratu palaidais galais kaspy- 
sėlį. Girdėjau kad labai ruošęsi ginti pilį, 
reikia elgties dideliausiu atsargumu.

— Jokio gyvybės ženklo ant pylymų 
nematyt, niekas neiškabino santaikos Vė
luvos. Bene vėl kokį naują vylių sumanė, 
reikia būti budriems. , į

— Eikime artyn prie vartų, — sako 
Kesigaila, — visur tylu, tai bloga, tai — 
labai bloga, be kraujo praliejimo neapsieis. 
Nežinia, ko mes taip ilgai'laukiame?

— Bet žiūrėk, žiūrėk — vartai prasi
vėrė, kokia tai neregiama ranka truputį 
juos pravėrė. Kas po plynių, ką jie čia 
dar rengią! — Sako Sendzivojus.

— Kas ten? Atsiliepk greičiau! — 
sušuko Keisgaila, — ar jus visus Giltinė 
išsmaugė!

— Tenai už vartų, tur-but, patiekta 
mums klasta. Bet mes ne kvailiai, nepa
gausi mus antrą sykį! Nėr ko ilgai lauk
ti! Bartkau, liepk pririšti arčiau armotą, 
mušk į atidarytus vartus.

Ilgai nelaukdamas, Bartkus ėmė šau
dyti į tuščius vartus; tiktai aidas atsiliepė 
kalvose ir gretimoje girioje, iš pilies gi 
niekas neatsakė. ■ i

— Žinai, mielas Sendzivojau, šitie 
ilgaskverniai iš musų pasijuokė, pasislėpė 
kaip pelės į urvus; eikime toliau, jeigu kas 
ir buvo gatvėje, tai armotos išvaikė.

Eina, dairosi—visur tuščia,, net lan
gai uždarinėti, gatvė lyg sąšlavynas. To
liau meldyklos vartai taip pat atdari, be 

[ ugnies ir gyvybės.
— Kaip maro metu, — sako Keisgaila, 

r — vėl šiurpulys krečia.
— Turbut, ugnį išnešė, ir dabar kur 

Į nors puikiausia kūrenasi, kaip Raseinių 
Geižiuose, ir tai kunigaikščio ir karaliaus 
pašonėje.

Jie žiuri prų pirštus, nes nenori žmo- 
Į nių erzintų žinodami kad stabmeldija pati 
I žūsianti ir krikščionija kaip visur taip ir 
Į čia viršų paimsianti.

— O kur gi yra ponios, tos gražiosios 
E- Lietuvės, apie kurias tu man kelyje sakei, 
į juk, turbut, jos neišbėgo?

Kertiniame bokšte, erdviam kambary- 
Į je, sėdėjo Eglė, prisiglaudus prie vyro, vai- 
I kai gi, padėję galveles ant tėvų kelių, pri- 
I tūpę tyliai .verkė. 
I dėdama anuotas 
i mes.

Trukšmingai 
į Keisgaila.

— Ar tai čia

Net drąsioji Vida, gir- 
šaudant, pabalo iš bai-

atsidarė durys, ir inėjo

tavo bustas, Kantautai?
I Kai kariuomenė pili apsupa, karvedys ant 
I pylimų privalo budėti.

— Gana jau, gana, Keisgaila, kokis 
i tai karas, kur priešininkas? Tiktai Vai
tkus išgąsdinai anuotomis. Kad jums įsa- 
Ikyta gesinti ugnis tai gesykit, o man kas 
| darbo!

— Aš ne kunigas, t/ neatėjau mokyti 
I kaip kas turi tikėt, bet kad butų išpildyti
■ kunigaikščio įsakymai.

— Tai daryk savo, ir išgainiok visus.
Eglė, matydama kad gali susibarti, at- 

I siliepė:
— Atvykote čia, tat esate dabar musų- 

I svečiai, pasibučiuokit ir geruoju kalbėkit, 
I aš gi tuo tarpu užkandžių pagaminsiu.

Vida už sesers pečių žvalgėsi į jauną 
tSendzivojų.

— Prašau panos arčiau, — ir padavė
■ mandagiai suolą.

Kunigai piktinasi, matydami kerčioje 
Kėmpačio stovylėlį, papuoštą gėlėmis ir 
■vainikais. Nenorėjo net sėstis.

— Sakė mums, — pagalinus atsiliepė 
■Lenkas, —k ad krikščionis esi tamsta.

— Taip, truputį.
— O ką gi reiškia tasai stabas?
— Tai mano tėvo atminimas; 

met laimę į namus neša.
— Kaip vargiai eina Žemaičių krikš

tas, — sako Laskoris Keisgailai, — Lietu
voje ėjo greitai, ar tai gražiosios Jadvygos 
grožė taip veikė?!

— Grožė kaip grožė, bet kad Mindau
gas Lietuvoje krikščionybei kelią prasky
nė tai tikra tiesa. Daugelis buvo Graikų 
tikėjimo, bet, mano nuomone, mažai kuo 
jis skiriasi nuo vakarų tikėjimo. Nesu
prantu, delko kunigai taip spyrė Jogailą 
kad persekiotų Graikus ir sunkias baus
mes skirtų už mišrias jungtuves.-

— Pripažink, sveikas, kad Jogaila pro 
pirštus žiurėjo į tokius nusikaltimus.

— Už tai aš jį giriu, — atsakė Keis
gaila, — iš to mažiau neapykantos kėlė 
prie katalikybės. Klausiau kunigų kokis 
skirtumas tarp tų dviejų tikybų, bet jie 
sakė neaiškiai, pagaliaus baigė, girdi, taip, 
popiežius ir vyskupai liepia ir gana.

— Kam tatai aiškinti, — atsakė Las
koris, — kiekvienas valdovas nori turėt 
daugiau žmonių savo valdžioje.

— Kai buvau kovoj ties Vorskla, žu
vo daugelis musų kunigaikščių Graikų ti
kybos.

— O matei, tamsta, kaip Vytautas 
pats trečias iš Vorsklos lauko bėgo?

— Ir dėkų Perkūnui, norėjau pasakyt 
Dievui, kad pabėgo. Nenusiminė narsus 
musų kunigaikštis ir toliau kovojo su To
toriais. Tvirta savo ranka ir išmintinga 
politika laikė paklusnume netikėlius ir ap
gynė nuo jų užpuolimų visą Europą. Bet 
ties Vorskla mes pralaimėjome kitoje dir
voje; turėjo sutikt prisiimti sunkias sąly
gas, kokias jam Lenkai padiktavo, ir kry
žeiviams taip-pat labai nusileido.

Gretimame kambaryje pradėjo tarnai 
ruošti užkandį, nešdami iš klėčių ir vir
tuvės visokių valgių, dideliausius kumpius, 
karvojus, ragaišius, Vidos mėgiamuosius 
medauninkus su riešutais. Ko ten nebu
vo! Gėrimai buvo — midus ir kumisas.

Eglė meiliai visus vaišino ir smagiai 
linksmino visą draugiją. Net kunigai il
tie palinksmėjo ir ėmė širdyse vilties, iš
traukti tą duselę iš pragaro gelmių.

Sendzivojus atsisėdo šalę Vidos, bet 
kalba ne kaip ėjo, nes per vertėją sunku 
išreikšti jausmai, taigi bent jos veideliu 
gėrėjosi ir jai meilinosi. Keisgaila atsi
sėdo sale Kantauto ir, kaip brolis, kalbino.

— Kas gera girdėt pas jus? — klausė.
->— Pats matai, kas girdėt: kryžeivius 

išvijome, o kiti priešininkai į jų vietą atė
jo.

— Taip jau blogai nėra, neplėšiame, 
nedeginame.

— Tiesa kad nedeginate, bet gesina
te!.... Tylu, kol Gintautas gyvas, žmonės 
jo klauso, kenčia ir tyli....

— Ir krikštu netiki, — pridėjo Keis
gaila, — nes pirma reikia žmones mokyti, 
o paskui krikštyti; Lenkų kunigai musų 
kalbos nesupranta, Lietuvių gi kunigų la
bai maža, o iš to visa nieko gera neišeis. 
Siųsiu kunigaikščiui raštą, tegu kariuo
menę atšaukia, o toliau lai kunigai patys 
žmones moko. Iškirsime jums dar keletą 
šventųjų girių, kaip mums Įsakyta, ir bus 
gana.

visuo-

Lietu-

★f n*
Kariuomenė Šatrijoje užsiliko ilgiau, 

nes Keisgaila laukė atsakymo iš Vytauto. 
Tuo tarpu Sendzivojus buvo nuolatas sve
čias pilyje ir akimis kalbėjosi ^su Vida. 
Rankos suspaudimas ir akys ne sykį dau
giau sako negu .žodžiai. Matydamas tai, 
keisgaila pastebėjo jam kad neviliotų mer
ginos.

— Delko tu nenori tikėt kad aš ištik
imųjų noriu Vidos?

jei taip tai atvirai pasakysiu tau 
iš tų šiaudų nebus grudų, nes Vida 
pažadėta Stonkui.
— Kaip tat, ar ji sutiko?
— Jos sutikimo niekas ir neklausė, 

taip kunigaikštis ir giminės nutarė, nes 
taip patogiausia jai pora. Pats žinai Ston
kų, koks šaunus vaikinas, ir Vytautas jam 
palankus.

— Gi aš ar menkesnis? Mano brolis 
— Poznanians vaivada, Nalenčo herbo.

(Bus daugiau)

JOg 
jau

William S. Knudsen, former head of the OPM, was sworn in as a 
lieutenant general in the presence of Secretary of War Stimson. Knudsen 
will be in charge of production for materials for the war department. 
Photo shows, left to right, William S.' Knudsen, Maj. Gen. Myron C. 
Cramer, adjutant general, and Secretary of War Stimson..

William S. Knudsen, buvęs OMP vadas, tapo prisaikdintas leitenantu 
generolu akivaizdoje Karo Sekretoriaus Stimson. Knudsen prižiūrės karo 
departmento reikmenų produkciją. Vaizde matosi, iš kairės dešinėn, Wil
liam S. Knudsen, Maj. Gen. Myron C. Cramer, adjutantas generolas, ir 
Karo Sekretorius Stimson. .

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

KUR DINGO SIRVY
DO BIOGRAFIJA?

Keli Brooklyn, N. Y., tautie
čiai, kurie yra užsiprenumeravę 
J. O. Sirvydo biografiją, patie
kė spaudai viešą paklausimą— 
“Kur Dingo Sirvydo Biografi
ja?” Mat, Biografijos leidimo 
komitetas buvo žadėjęs J. O. 
Sirvydo biografiją turėti gata
vą Gruodžio mėnesį.

Tas klausimas rupi biografi
jos leidėjų komitetui, rupi bio
grafijos prenumeratoriams, ru
pi raštus renkančiam biografi
jos redaktoriui, ir pagaliau ru
pi spaustuvei kuriai knyga pa
vesta spausdinti.

Tiems kurie klausia “kur 
go” biografija, atsakymas 
kis: dalykas kurio dar nėra 
gali ii’ dingti. Dingti butų
Įėjus jeigu biografija butų iš
spausdinta knygose, gatava, ir 
stąiga prapultų.

Dabar gi, J. O. Sirvydo bio
grafija---visam i g
eina prie atsiradimo, į pasirody
mo.

Biografijai medegą 
tvarko bei redaguoja

Sirvydas. Spausda pavesta Dir
vos spaustuvei Cleveland, Ohio.

Knyga numatyta būti apie 
350 puslapių. Iki šiol jau yra 
gatava apie 310 puslapių. Tai
gi liko visai mažai iki knygos 
užbaigimo. Knyga gal bus di
desnė negu buvo numatyta.

Biografijos išleidimas nėra 
toks lengvas kaip šiaip veikalo, 
kuris jau visas gatavas. Bio
grafija žinomo tautinio veikėjo 
J. O. širvydo yra tai jo plačios 
darbuotės Amerikoje gyvenimo, 
nusitesusio per kelis desėtkus 
metų, apžvalga. Užtai surink
ti medegą užtruko ilgiau negu 
tikėtasi, ir taip jos spausdini
mas eina pirmyn lėtesniu būdu 
negu buvo tikėtasi.

K. S. Karpius.
din- 
to- 
ne- 
ga- ©FILIPINŲ salas atrado Is

panas jurų keliautojas Magel
lan 1521 metais, ir pavadino 
jas savo karaliaus Pilypo var
du — Phillipe.

-Hl'

SALDŽIABALSIS Draugas 
rašo:

“. .. .Jei tautininkai nebūtų 
paneigę teisėtu keliu įgyven
dintos santvarkos dėsnių, ne
būtų buvę nesusipratimų ne tik 
su bažnyčia bet ir su visa Lie
tuvos liaudimi.”

Vadinasi, kad tautininkai 
drauge su krikščionimis paša
lino su tautinėmis mažumomis 
sumišusius ir joms bernaujan
čius cicilikus tai buvo teisėtu 
keliu įgyvendinta santvarka.

Tarp kitko pastebėsime jog 
krikščionims demokratams bu
vo gerai žinoma kad bę aukšto 
tautininkų vadų autoriteto, ku
rį jie turėjo Lietuvoje ir kurio 
visai buvo netekę krikščionys, 
tautinis posūkis butų vargiai 
bebuvęs įmanomas.

Bet kai po kurio laiko krikš
čionys vėl ėmė šnabždėtis su 
cicilikais, ir, užuot nuvertę tau
tininkus, patys buvo išmesti iš 
valdžios, tai čia jau, anot mu
sų pamaldaus Draugo, yra tei
sėtos santvarkos neigimas.

Faktas kad cicilikai, vos ke
lis mėnesius' pabuvę valdžioje, 
jau ruošėsi nukirsti kunigų al
gas ir išmesti religijos moky
mą iš mokyklų, krikščionims, 
palyginus su jų valdžios troš-

jau “katalikiška” politika.
O kai tautininkų valdžia ir 

toliau mokėjo kunigams ir ka
pelionams algas, sudarė vieną 
palankiausių konkordatų pasau
lyje su Šventuoju Sostu, mili
jonus litų iš valstybės iždo sky
rė bažnyčioms statyti, iš vals
tybės iždo lėšų išlaikė teologi
jos-filosofijos fakultetą ir ku
nigų seminarijas, tai katalikų 
vadai ir kai kurie nusipolitika
vę kunigai ėmė šaukti kad Lie
tuvoje, girdi, persekiojama baž
nyčia. ...

Ir po viso šito tas saldžiai 
kalbantis D-gas nesigėdi tvir
tinti kad, girdi, tautininkai pa
neigė teisėtos santvarkos dės
nius. ...

Pravarčiau butų Draugui, 
užuot pasiėmus kaltintojo ro
lę, o pačiam dėjusis nekaltu 
(kaip tas Pariziejus, kurs kal
tina muitininką), prisiminti šį 
švento rašto posakį: “Kodėl tu 
matai krislą kito akyje, o ne
pastebi rąsto savoje?”

GANA įdomus reiškinys įvy
ko ir su ponu P. Grigaičiu. Jis 
taip susirūpino kad Kaz. Rim- 
vydis gali save ir Lietuvos pre
zidentą pastatyti ant juoko 
(koks jis džentelmanas kad rū
pinasi savo priešų “fašistu” 
orumu!), kad iš to susirūpini
mo visai išskydo į isteriką. Tos 
isterijos kratomas taip išsiko- 
liojo kad net Bimba su Prusei- 
ka nustebo jo padaryta “pažan
ga”. O tai vis dėlto kad Kaz. 
Rimvydis pavadino jį pažangiu.

Bet ar nedidelė pažanga “de
mokratui” Grigaičiui išmokti 
taip koliotis kaip koliojasi bol
ševikai ? j bl t

j- °
V. G. SANDAROJE šitaip: 
“Astrologai sako kad Birže

lio mėnuo yra avino ženkle. ..
“Kiek tai liečia musų bolše

vikus tai atrodo kad Sausio 
mėnuo yra asilo ženkle. Pa-

renka ir 
Vytautas

440 metų, tarp 1493 ir 1933, 
vakarų Pasaulyje (Amerikoje) 
būvo iškasta iš žemės 14 bilijo
nų uncijų sidabro.

štai ir dabar, Grigaitis ty
čiojasi iš religijos (labai, mat, 
pažangus), o saldžiadvasis Dr- 
gas su juo bičiuliaujasi: tokia

vyzdžiui, praėjusių 
-Tnoyyį^žjL. T j-?)*]

Mizara taip rašė:

a ALPIS Jau Gaunama
R a

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė - 
knyga

288 puslapių
®

KAINA

TIK $1.50
(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

ALPIS, 
vaikas, 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį.

mažas 
patenka

“Kalbėk už karą, bliauk už 
miestų naikinimą, rėk už An
glijos imperializmui ginklų,— 
busi ištikimas, doras pilietis.”

“Na o šių metų Sausio mėne
sio Laisvėje tas pats Mizara 
jau šitaip bliauja:

“Kiekvienas padorus pilietis 
tik nori kad juo veikiau dides
nės sumos pįnigų butų pakeis
tos į ginklus, į tankus, į orlai
vius, į laivus....’

“Matota kas atsitiko su bol
ševikų redaktorium, kai avinas 
įsibėgėjęs kirto asilui....”

BOLŠEVIKŲ Vilnis giriasi 
pasiuntus Prezidentui Roose- 
veltui telegramą jo 60 metų 
sukaktuvėse.

Telegramo turinys turbut bu
vo toks:

“šalin Rooseveltas! Mes 
reikalaujam paliuosuoti iš 
kalėjimo draugą Browde-

DAUGELIS senų Amerikos 
Lietuvių, kuriems dasiėdė Gri
gaičio prikaišiojimai kodėl Lie
tuvos Prezidentas iš Lietuvos 
pasišalino nuo Rusų bolševikų, 
sako: Na o kodėl pats Grigai
tis anais laikais nešė savo ku
dašių nuo Rusų?

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: “Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norime pareikš
ti dideli pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip ‘ALPIS’ yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs.

“Apysaka ‘ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto-

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatiniq 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje/ iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

Ši apysaka ir jums tikrai patiks.

GABALIAUSKAS organizuo
damas savo “Gabaliauskas Lie
tuvos Piliečių Sąjungą”, pradė
jo rinkti Įgaliojimus iš piliečių 
Brazilijoj, Meksikoj, Afrikoj ir 
kitur, kad galėtų išsirinkt save 
kokių nors ministeriu....

Užmiršo tik paprašyt mano 
Įgaliojimo. Bet aš mielai įtei
kiu ir neprašytas....

Supa Garba.

LIETUVOS Informacijų Biu
ras yra gavęs du ilgus depor
tuotų iš Lietuvos sąrašus. Jie 
prasideda raide “A” ir baigai- 
si “K”. Antras sąrašas prasi
deda raide “š” ir baigiasi “ž”

6820 Superior Avpnue Cleveland, Ohio Pirmame sąraše sužymėta 4774 
pavardės, antrame — 2190.



VIETINĖS ŽINIOS
SALVATION ARMY 
PRAŠO SENŲ DA

LYKŲ

“ICE-CAPADES
OF 1942”

METROPOLITAN 
OPERA VĖL BUS

Jau vėl nustatyta dienos ku
riom Clevelande lankysis Met
ropolitan Opera Association iš 
New York —. tai bus per sa
vaitę nuo Balandžio 6 iki 11. 
Tų šešių dienų bėgiu čia bus 
pastatyta aštuonios operos.

Vėliau Dirvoje bus pranešta 
kokios operos šį sezoną 
statomos.

bus

NESISKAITO SU 
ĮSTATYMAIS

Amerikos žmonės nepratę 
skaitytis su Įstatymais iki ne
pajaučia tai ant savo kupros.

štai dabar, nežiūrint karo 
laiko, valdžiai Įvedus automo
bilistams $2.09 taksus, kurie 
turėjo būti sumokėti iki Vasa
rio 1 d., dar ir dabar dešimtys 
tūkstančių žmonių važinėja ne
įsigiję tuos štampus.

Lietuviai autombiloių 
ninkai apsirupinkit.

savi-

INCOME TAX
IR 

SALES TAX
Blankos išpildoma ir Notari- 
zuojama

P. P. Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921

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

i------------------------------------------------- 1

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg

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

Heating Co.
naktį patarnavimas.
E.'55th Street 
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara 

l-------------------

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

Kazys ir Antanas Leimonai, sav.

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 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO- 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.\ -

Jums nereikia rūpintis kur 
dėti senas popieras, skarmalus, 
atliekamus metalus, seną gu
mą ir tt. Salvation Army dir
ba gelbėdama valdžiai rinkti 
tuos dalykus. Kaip tik pas jus 
susikrauna popierų ar skarma
lų pakvieskit Salvation Army 
vežimą, jis bus atsiųstas ir iš
veš ką turit atliekamo.

Parašykit laiškuti arba tele- 
fonuokit:

Salvation Army
Social Service Center
2179 East 55th street, tele

fonas : HEnderson 5357.

CLEVELANDIEČIAI 
NEPAGERBIA TIN

KAMAI SAVO 
MIRUSIUS

Clevelande Lietuvių miršta 
proporcionaliai su kitomis ko
lonijomis. Bet jų giminės nei 
šeimos nepasirūpina atitinka
mai pagerbti savo mirusį narį, 
paduodant spaudai jo kad ir 
trumpą biografiją. Nedaug tuo 
atžvilgiu kooperuoja ir musų 
laidotuvių direktoriai.

Gaila žiūrėti kai mirusio se
no Clevelando gyventojo pažy
mėjime paduodama tik vardas 
ir amžius — daugiau nieko.

Paskutinė pagarba butų tin
kamai atiduota mirusiam jei
gu butų patiekta jo kilmė iš 
Lietuvos, Amerikoje pragyven
tas laikas, priklausymas prie 
organizacijų, darbavimasis Lie
tuvių tarpe ir tt.

Dirvos skaitytojų prašome 
parodyti tą pagarbą savo mi
rusiam tėvui, motinai, broliui 
ar seserei, patiekiant platesnes 
informacijas. Dirva tą talpina 
nemokamai.

GĖLIŲ IR NAMŲ 
RUOŠOS PARODA

Pirkit Defense Bonds

RENKA ŠILTUS RUBUS 
BRITAMS

■J—
Britų Karo Šelpimo Draugi

ja iš New York o praneša savo 
skyriui Clevelande kad dėtų vi
sas pastangas rinkti ir siųsti 
užjurin megstus ir kitus dėvė- 
jamus rubus. Sako, tų dalykų 
reikalinga bus ne tik Britams 
bet ir Amerikos kareiviams ir 
ne tik Anglijoje bet ir kitose 
Britų imperijos dalyse.

Clevelande skyriaus antra
šas yra, Perry House, 2157 
Euclid avė. Atdaras kasdien. 
Mėgsti mokančioms moterims 
ten duoda siulus kad tik padė
tų mezgimo darbą.

Šimtas gražuolių, puikių panelių 
pragarsėjusių ledo čiuožinėjimo per
statymuose, dalyvauja naujame di
deliame “Ice-Capades of 1942” per
statyme ARENA salėje Clevelande 
vakarais Vasario 15 iki 21, su per
statymais šeštadienį po pietų, Vasa
rio 21, ir sekmadieniais, Vasario 15 
ir 22, kaip oraneša Al Suthpin, 
Arena manager.

Šiame perstatyme dalyvauja Me
gan Taylor, pasaulinė čampionas 
Sonja Henie įpėdinė; Belita, Angli
jos importacija; Vera Hruba, Čekė 
gražuolė; Lois Dworshak, ritmo ar
tistė; Dench & Stewart, Britanijos 
apdovanoti aukso medaliais; Donna 
Atwood, pragarsėjus kaipo “malo
niausias dalykas ant ledo”; Eric 
Waite, garsus pantomimistas; Jack- 
son ir Lyman, kareiviai A.W.O.L.; 
Joe Jeckson Jr., juokdarys; Phil 
Taylor, originalis čiuožinėtojas ant 
lazdų; Serge Flash, garsus pasauli
nis juggler; Robin Lee, penkis kar
tus Amerikos čampionas; Pierre ir 
Danise Benoit, jauni brolis ir sesuo 
iš Kanados; Red McCarthy, pragar
sėjęs kaip ledo Nijinsky; Al Sur- 
rette; Hub Trio ir kiti.
^m^yra^^nauja’‘l'^^meflį4*Tė!f5 P 

perstatymų laida. Jokis kitas ledo 
perstatymas neturėjo tiek daug ir 
tokio puikaus talento ir gražuolių.

Tikietai gaunami Arenoje, 3700 
Euclid avenue, Clevelande, po $1,25, 
$1.75 ir $2.10, taksai įskaityti. Ge
neralinė įžanga prie dunj 75c.

JAUNAS ŽMOGŽUDIS
SausioPereitą penktadienį,

30 d., rastas nušautas gasoline 
stoties savininkas Samuel Fa- 
dek, ant Scranton rd. Susek
tas ir suimtas 16 metų bernio
kas, jau atsižymėjęs vagystė
mis ir plėšimais, kuris prisi
pažinęs prie tos žudystės.

NORI BRANGINT GASĄ
'The East Ohio Gas Co. kelia 

reikalavimą duoti jai pabran
ginti gaso kainą nemažiau kaip 
iki 78 centų už kiekvieną 1,000 
kubiškų pėdų. Pirmiau ji 
kėlė kainą iki 68c. Miesto 
dyba keli metai kovoja už 
nos nupiginimą, bet nieko 
padaro.

pa- 
val- 
kai-
ne-

HIPPODROME

“Son of Fury”
šioje svarbioj filmoj vaizduojama 

smarkus vaikinas kuris kovoja už 
savo gimtines teises. Tyrone Power 
vaidina vadovaujamą rolę. Veikalas 
pilnas atkaklių kovų, prietikių ir 
karšto romanso Pietų Juroje. Ši 
filmą pradėdama rodyti Hippodrome 
Theatre, ketvirtadienį, Vasario 5.

Veikale dalyvauja kiti žymus ar
tistai, tarp jų garsi Gene Tierney 
kaipo žavėjanti pietų mergaitė; kla
stingas George Sanders, kuris vai
dina Tyrone’s dėdę; puiki Frances 
Farmer Tyrone’s Angliškos myli
mosios rolėje; prie jų jaunas Rod
dy MacDowall jaunikaičio Benjamin 
Blake rolėje.

Didžiojo Clevelande Namų ir Gėlių 
Parodoje, Vasario 21 iki 28, Miesto 
Auditorijoje, šymet bus išstatytas 
mūrinis Defense Namas, parodymui 
kas galima padaryti moderniniame 
name su apribotais kaštais.

Šį namą išstatys Benton Building 
Co., su kooperavimu Ohio Brick and 
Tile Institute, ir Bricklayers Union 
Local 5, Clevelande.

Tas Defense Namas pilnai bus 
įrengtas baldais iš Bing Furniture 
Company. Jis turės pirmame aukšte 
didelį vieškambdrį, virtuvę ir valgo
mą kambarį išvien, maudynę ir 
kankamai vietos pasidėjimams. 
namas bus matomas didžiojoje 
lėj Public Auditorium.

VĖL DUOS PUIKŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ L 
L1EUV1U SALĖJE BALANDŽIO 26 L

Vidomii if P"'K®Einaiaa

pa- 
Šis 
ša

SUREGISTRUOS VY
RUS SULYG JŲ 

AMATŲ

ŽIEMA SUGRYŽO
Per tris savaites išbuvus 

na nešaltam orui ir be sniego, i 
žiema staiga sugryzo sestadie- 
nio naktį, su sniegu ir ledu.

Bet neilgai tęsėjo — trečia
dienį vėl pradėjo lyti ir sniegą 
nuvarė.

ga-

• DAUGELYJE vietų jau iš
leista uždraudimai kareiviams 
lankytis. Tai yra tam tikri 
naktiniai klubai, kur vyrai pa
sigeria, ir ten buna tam tikri 
neestetiški programai.

GRAŽUS KAMBARIS 1 
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.

ICE CAPADES
OF 1942

VISAS NAUJAS!
Kompanija iš 100 
Užsisakykit tikietus 

dabar 
MATINEES:

ltadien/1 ir abu Sekmadieni 
Tikieta Ų 51.25, $1.75, $2.10

FEB*. 15 IKI 22

MINČIŲ SKAITYTOJA IR P ’ATARĖ J A
Išsprendžia gyvenimo problemas; asmenines, J, bižnio, meilės ir šei
mos rūpesčius. Pagelbėjo kitiems, gelbės ir QjumS- Pykai skaity
mas su kiekvienu horoskopu. ' Telef. ENdicott 8019.

5813 Hough Ave., prieš E.j 59th St.

P. J. KERAIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: M Ain 171173
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausit už pigią kainą. Taipg 3 gausit patarnavimą 
įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose. 5

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

TAUPYKIT MUSŲ 2 SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
40 iki 50 % Pigi.au

PUIKUS 3 KAME. BALpA! tik $169
MAŽAS ^MOKĖJIMAS ----- 18 MĖNESIUI IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais.
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I Nikodemas A. Wilkelis =
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

1 IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čiac

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS jURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

Federates valdžios darbi
ninkų biuras praneša kad 
ruošia išleisti blanką kuria 
apklausinės visus vyrus ka- 

Į riuomenės drafto amžiaus, 
tarp 20 ir 45 metų, kurie 
dar nėra paimti tarnybon, 
patyrimui kokius darbus 
kas moka ir kokias specia
lybes kurie turi.

Tie vyrai bus suklasifi
kuoti sulyg jų gabumų ir 
laikomi ateičiai, kaipo ku
šinti reikalingi karo indus
trijų darbams.

Vėliau manoma suregis
truoti tam tikslui ir mote
ris, bet jos galės registruo
tis savanoriai, be prievar
tos.

®GLENN L. MARTIN or
laivių kompanija, kuri apleido 
Clevelandą keli metai atgal ir 
persikėlė Į Baltimore, dabar 
vėl j ieško vietos Clevelande — 
čia apdirbs dalį nekuriu savo 
darbų.

Vytautas Beliajus ir Vinetta 
Grybas, iš Chicagos kurie da
lyvavo pereitą metą šokių pro- 
grame Clevelande. Šymet jie 
vėl palinksmins Clevelandiečius 
— jų programas atsibus Lietu-

•/<

M**

r**-*"*

išplaus tw® ratl

įį Šviesioje

|WA®rikti išėsto

kreta

nans, rodos, ir 
ningrf attekant saro 
Jungtinius Amerikos 
jo®. sąmoningai ptoii 
su oficialiu itstora 4 
jr dirbti ją nurodyta k 
Kai ateis to. tiems 
rie yn to pditĖM

atitinkamos pareigos.

OOKĖLH' DAi 

Nežrarart tosto so 
mo aiškumo. atsiranda

Įgrėp, o hi® m

riatai ntodomaudami 
dalyką padėtimi teas 
kai girdi nieko iki 3 
padaryti. o Lietuvos 
Ėa diena iš diena

lindo W kiekvienauc ( 
mitą to bAi m n*

pte M vėlu. ir tt... 
te taip po tetas

patento^ torijo;

taip ir km m

vių saleje, sekmadienį, Balan- 
džio 26 d. Programą Vytautai' M veiki. 
Beliajus rengia visai naują. BDįjmgtiniūVaktiją mums

Tikietai šiam programui bus prielankumu ir jokio 
prieinama kaina, kad kuodas-" 
giausia galėtų jį matyti.

orėta visiškai pasikliauti

0Į. jgto yn 
politiką negu reipįi s 
dy kunigo, dar tiesas- 
štai ir visa "(task

HONEY-BAKED
HAM CO. LTD-

Mėsos mėgėjai gausit tikrai 
skanius kumpius valgyda

mi musų produktus.
Jums patiks musų medum kepti 
kumpiai, kurie specialiai paruo
šiami valgykloms, klubams ir 
bažnyčioms. Tinka daryti ska
niems sandwiciams.

__ 1019 Carnegie Ave.
Phone~"MAin 4693 (H)

Shampoo and Set . . 50c. 
Permanents $2.50 to $5.00

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus 

ir šeštadieni.
Specialiai puikus Cream 
permanent wave.

I Lietuvaitė prie plaukų

trečiadienį

dykai su
(H)

taisymo.

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, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

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

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė 
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8588

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėle

SERVICE STATION
6510 Wade Park Ave.

Visokis, Automobilistams 
Patarnavimas

Visoki geriausios rūšies padargai. 
MOTORŲ IR BATTERY TAISY

MAS IR PARDAVIMAS.

Taisom sulankstytas mašinas, su- 
liedinam ir tt. G-)

Į The MAY Co’s.
ASEMENT

Mergaitėms buvusieji $4.99

SNIEGO SIUTAI

Vaikams Mokslo 
Metui

ŠILTA APSAUGA ŽIEMOS ORE

šie žieminiai apvalkalai turi šiltuiną 
ir patogumą! Pilnu pamušalu! Po
puliarių žiemos spalvų! Daugelis 
su galvos uždangalais Mergaitėms 
.7 iki 10 metų amžiaus.

* MERGAITĖMS $1 SPUN RAYON 
DRESĖS . 69c

Iki dar 220 turėsim. Nupiginta išbaigi
mui. Gražių stilių ir smagių spalvų. 

Mieros 7 iki 14.

MERGAITĖMS $1.99 
SUKNELĖS 1.39

Nupigintos išbaigimui. Iš 
Rayon ir Rayon taffeta, 
keletoje spalvų ir stilių. 
Mieros 7 iki 16.

MERGAITĖM LIETAUS 
APSIAUSTAI .... 69c.

Nupiginta kaina, 
rūšies spausdintų margi
nių. Mieros 7 iki 10.

The May Company 
Basement

2-KELNĖM PREP
SIUTAI

14.95
Jūsų sūnūs tikrai mėgs šiuos musų nau
jus dviem ilgom kelnėm siutus .. . . dai
lus įvairių spalvų ir pavyzdžių. Dvieile 
kratine. Mieros 12 iki 20.

SPECIALIS SUTAUPYMAS

Vaikams Išverčiami

TOPCOATS
9.95

Tinka dėvėti Lyjant arba Pagadoje 
Populiariu Fly-Fiontu

Naujausių stilių, populiarus pasirėdymui 
ir mokyklon dėvėjimui. Mieros 10 iki 22. 
Gražių žalios, pilkos, rudos ir teal spalvų.

The May Co. Basement

pagaliau ir jiems m 
pasireikšti

Ką kuris iš tos k< 
Lietuvai ypatingo u 
padaręs ar koto dūo] 
gijęs, niekas nepasak 
tenka, tur but kad t 
rito, atvažiavę jį v 
miaĖ" politikais.

Štai šitie politikai i 
si organizuoti Uetnv

Lik. ..... . mus daria atlik 
R® atsisakė pn-.., .

«*«

&įe Si-I, 23
r’to* trakia toy™ 
h psitonyte, wmkM p.
Įpna ir Uetuvos preri-'^

įudu Msigriebti savarankiško 
Utinio veikimo ar, tuo labini, 
realią asmenų kritikos. Jok 
įn aišku: Prezidentas Roose- 
idl savu laifu yra Amerikos 
įktR delegacijai pasakęs 
te Lietuva bos laisva, o vė- 
ja įvairiomis progomis yiį 
įife tiekvienos tautos, tai- 
įį ir lieta, teisę boti ne-

T " ... rJ?įtarioj 
“H bris atsakingu Ame-'toistė h 
m - te buvo pabrėš-

ros atstovą Washingtor 
deikį.

Pereitame Dirva t

progomis - yra 
F Juagtinii)

rodos, .na pilmj
Lietuvos reikalai 

P* PftiiiĮ klausimu tin- 
J’ Wentavimu. B ft.

at® tinkamas 
boti tikri.

1 5 slsoęsniai praneš
Lį.atstovams 
L riekimai. 
į’jj" darymas in

Hali būti St’Uite prisi-Geros

AKLXL
D-RĄ MATUU

. foa negu kainos pakil

romi to.

7829 Euclid AvėsCLEVELAND, 0H

daįniiĮ pareiškimas, 
nuosekliai buvo duš 

; susirinkimo iniciatorių, 
leišio, Pakšto. Knn. I 
Lbanait'ko ir kitą vei 
bar kai kurie tą inicia 
žinėja po kolonijas į 
Lietuvius kad tas susi 
praėjės gražiai, tik i 
tas išsišokęs, ir tt. Ki 
toriu, įgiję savo intrig 
pritarimo, Drauge, N; 
ir kai kuriuose Ititua 
laikraščiuose platina 
tas žinias, šmeiždami 

riuos to susirinkimo

PEČIULIS
Namų Pardav

Ofiso KE. ( 
^^*r-cventus namus- >r 01 

Pasirengęs Lietuviams 
j^^oniis. kreipkitės tek

WtoAVIMj 
IR REIKMEN 

JUMS
1 MjiSWlt. BEDROOM, arba
Finite?!1 fe išrodo, $10.00 už jūsų 

ar PEČIŲ. I

St ir St Clair Ave.
Lengvos IJfr»-

Pigi.au


COLUMBUS, 0 Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

n

6702 Superior Ave

ENd. 5025Cor. Superior and E. 43 St.
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PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO SE/MOS NARIUS

kiekvienam 
kad ypač 

naudojamės

I 
I 
h 
J r

From the alkaline deserts of the 
W»st, America can harvest half a 
billion pounds of natural rubber to 
offset the Jap grab at Indies, claims 
Dr. T. Harper Goodspeed, Univer
sity of California scientist. He is 
shown here with “rabbit bush,” the 
new rubber plant, which may reach 
life-saving status in this war.

Senas Drapanas padaro..! 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

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

Telefonas: WAšh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit. • z

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

FARMERS POULTRY MARKET 
Poultry for all occasions:

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

»KIV PROGRAMA 
BALANDŽIO 26

Daagiau Rimties ir Disciplines

Lietuvos Piliečių Sąjungos” Sumanymas — 
Kas Vadovauja ir prie Ko Einama

L

e 
s

Lietuva visas savo viltis de
da į demokratijų laimėjimą. Be 
to laimėjimo negali būti lais
vės musų šaliai. Tat visi ku
rie dabar turime laimės gyven
ti Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, ar kaip tos šalies piliečiai 
,ar kaip joje nuo karo audros 
radę prieglaudą pabėgėliai, vi
somis išgalėmis turime remti 
Amerikos pastangas karą lai
mėti. šviesioje Prezidento Roo- 
sevelto asmenybėje turime lai
dą kad, Amerikai išėjus karo 
laimėtoja, Lietuva vėl bus lai
sva. Amerikos Lietuvius Jun
gtinių Valstijų piliečius remti 
Amerikos pastangas verčia pa
prasta pareiga, o laikinai čia 
apsigyvenusius dėkingumo jau
smas ir logika.

Tat atrodo kad 
turėtų būti aišku 
tiems musų kurie 
šios vaišingos šalies prieglau
da kaip pabėgėliai ir kurie čia 
esame kaip privatus asmenys, 
turėtume visiškai pasikliauti 
musų oficialių asmenų veiki
mu ir Jungtinių Valstijų mums 
rodomu prielankumu ir jokiu 
budu nesigriebti savarankiško 
politinio veikimo ar, tuo labiau, 
oficialių asmenų kritikos. Juk 
lyra aišku: Prezidentas Roose
velt savu laiku yra Amerikos 
I’etuvių delegacijai pasakęs 

id Lietuva bus laisva, o vė
lu įvairiomis progomis 
įbrėžęs kiekvienos tautos, 

ir Lietuvos, teisę būti 
•įklausomai.
Ne kas kitas kaip Jungtinės 
alstijos pirmos atsisakė pri
minti bolševikų smurtą Balti- 
s kraštams, šito nusistaty- 
o Jungtinės Valstijos tvirtai 
besilaiko ir dabar, šioje ša- 
je normaliai tebeveikia Lie-, 

žieminiai apvalkalai turi šiltinu uvos pasiuntinybė, konsulatai; 
la gyvena ir Lietuvos prezi
dentas, kuris atsakingų Ame- 
ikos sferų — tai buvo pabrėž
ta įvairiomis progomis — yra 
aikomas 'Jungtinių . Valstijų 
draugu. Tat, rodos, yra pilnai 
jkam rūpintis Lietuvos reikalais 
|r jos politinių klausimų tin

kamu reprezentavimu. Iš ki
bs pusės, kai ateis tinkamas 
momentas, galime būti tikri, 
iVashingtono sluogsniai praneš 
nusų oficialiams atstovams 
tad tie ar kiti musų siekimai, 
)av. vyriausybės sudarymas in 

Įjįesile, kaip tik dabar gali būti 
Realizuoti. Tat čionai prisi- 
glaudusiems Lietuvos pilie-

vių salėje, sekmadienį, Bato 
džio 26 d. Programą Vytautą 
Beliajus rengia visai naują.

Tikietai šiam programai to 
prieinamą kaina, kad kuodas- 
giausia galėtų ji matyti.

čiams, rodos, ir tereiktų, sąži
ninga atliekant savo pareigą 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, sąmoningai pasiduoti mu
šu oficialių atstovų disciplinai 
ir dirbti jų nurodyta kryptimi. 
Kai ateis laikas, tiems jų ku
rie yra labiau politiniam dar
bui tikę, galės būti pavestos 
atitinkamos pareigos.

IŠSIŠOKĖLIŲ DARBAI
Nežiūrint visiško šio klausi

mo aiškumo, atsiranda keletas 
asmenų kurie, nežinodami ir 
rimtai nesiįdomaudami tikrąją 
dalykų padėtimi, imasi rėkti 
kad, girdi, nieko iki šiol nesą 
padaryta, o Lietuvos reikalai 
einą diena iš dienos blogyn, 
kad reikią veikti, nes paskui 
galės būti vėlu, ir tt....... Ši
tie kaip po lietaus išdygę Lie
tuvos gelbėtojai — vienas ne
patenkinamų ambicijų profeso
rius, vjępas neįvertintas, kbet 
žymus, politikas, pora labiau 
politiką negu religiją mėgstan
čių kunigų, dar vienas-kitas — 
štai ir visa 
panijėlė — 
pagaliau ir 
pasireikšti.

Ką kuris
Lietuvai ypatingo ar gero yra 
padaręs ar kokių nuopelnų Įsi
gijęs, 
tenka, 
rikon, 
miais”

Štai
si organizuoti Lietuvos 
Čių Sąjungą. Kaip jie 
ganizacinį darbą atliko 
lieka, Amerikos Lietuvių
menė buvo šiek-tiek painfor
muota per spaudą.

Chicagoje Sausio 20 d. įvy
kusiame susirinkime tos “kom
panijos” pirmininkas p. Vilei
šis pasakė kalbą, kurioje viską 
“kritikavo”, švaistė žaibus ir 
ypač negražiai išplūdo Lietu
vos atstovą Washingtone p. Ža- 
deikį.

Pereitame Dirvos numeryje 
tilpo kai kurių to susirinkimn 
dalyvių pareiškimas, kuriame 
nuosekliai buvo nušviesta ^to 
susirinkimo iniciatorių, pp. Vi
leišio, Pakšto, Kun. Barausko, 
Labanausko ir kitų veikla. Da
bar kai kurie tų iniciatorių va
žinėja po kolonijas ir tikrina 
Lietuvius kad tas susirinkimas 
praėjęs gražiai, tik vienas-ki
tas išsišokęs, ir tt,. Kiti inicia
torių, įgiję savo intrigų darbui 
pritarimo, Drauge, Naujienose 
ir kai kuriuose kituose musų 
laikraščiuose platina melagin
gas žinias, šmeiždami kai ku
riuos to susirinkimo dalyvius

ir teikdami vaizdą kad jie — 
iniciatoriai — yra dori ir loja
lus Lietuvos piliečiai, kad jų 
projektuojama sąjunga tėra 
natūrali jų patriotizmo išdava 
Tikrovėje gi tai yra smulkių 
politikierių sauja, kuri, nejaus
dama atsakomybės už save 
žingsnius, tariasi dabar pada
rysią politinę karjerą. Reikia 
betgi tikėtis kad tų intrigantų 
žygiai čionai gyvenančių Lietu
vos piliečių bus tinkamai įver
tinti ir iš tų politikierių veik
los nekils didesnės žalos.

“dinamiška” kom- 
staiga nutaria kad 
jiems ateina laikas

iš tos kompanijos

Vf Co’
MENT

yni 
tai-
ne-

niekas nepasakys, 
tu r but, kad 
atvažiavę jie
politikais.

šitie politikai

čia, Ame- 
virto “žy-

S SNIEGO!
ir gi'iebė- 

Pilie- 
tą or- 
ir at- 
visuo-

UTAI 3.69

e
patogumą! Pilnu pamušalu! Po- 

jliarių Žiemos spalvų! Daugelis 
i galvos uždangalais Mergaitėms 

iki 10 metų amžiaus.
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įmo
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įami
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pasirėdymui 
>s 10 iki 22. 

teal spalvų,

Pagadoje 
įtu

MERGAITĖMS $1.99
SUKNELĖS 1.39

pigintos išbaigimui. Iš 
yon ir Rayon taffeta, 
etoje spalvų ir stilių, 
eros 7 iki 16.

MERGAITĖMS $1 SPUN RAYON 
DRESĖS . 69c

dar 220 turėsim. Nupiginta išbaigi 
i. Gražių stilių ir smagių spalvų. 

Mieros 7 iki 14.

5RGA1TĖM LIETAUS 
APSIAUSTAI .... 69c. 
įpiginta kaina, 
sies spausdintų margi-
į. Mieros 7 iki 10.

The May Company 
Basement

, musų nau- • 
is . . . dai- 
žiu. Dvieile

GRIGAITIS UžGIRIA...
Įdomu pabrėžti kad tų “Lie

tuvos gelbėtojų” žingsnius už
giriu cicilikai su Grigaičiu prie
kyje ir katalikai. Kas yra Gri
gaitis mes jau turėjome progos 
nurodyti. Užteks čia pakarto
ti kad jo prieteliai jau 1926 m. 
Lietuvą buvo privedę kuone 
prie bolševizmo. Krikščionių 
demokratų vadai gi praeityje 
“pasižymėjo” tuo kad tuo me
tu kai jie buvo valdžioje ir kai 
svarstė Lietuvos konstitucijos 
priėmimą seime, tai iš laikino
sios konstitucijos išmetė strai
psnį kuris sako kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė.

Kai tautininkai atėjo į val
džią ir 1928 metais paskelbė 
naują konstituciją, tai pirma 
pataisa buvo grąžinimas į kon
stituciją straipsnio kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė.

P. Grigaičio pasekėjams rei
ktų ‘įsidėmėti kad jų šefas pri- 
pažysta tik tą konstituciją ku
ri Vilniaus nelaiko Lietuvos so
stine.

Toliau, kai A. Smetona rašė 
prieš Hymanso projektą, pagal 
kurį Lietuva paverčiama Len
kijos provincija, tai krikščionys 
demokratai pasodino A. Smeto
ną į kalėjimą.

Kai 1926 metaiss krikščio
nys demokratai galutinai nusi
politikavo ir pralaimėjo rinki
mus, tai, keliems mėnesiams 
praslinkus, jie drauge su tau
tininkais lygiai aktyviai daly
vavo cicilikų prašalinime iš val
džios. Kuriam gi laikui pra
slinkus. vėl susiuostė su cicili- 
kais kad nuverstų tautininkus.

Dabar, atrodo, jie vėl nes
tosi su cicilikais, nors jie savo 
simboliu laiko Kristų, o cicili
kai Marksą. Tokia jau, mat 
sukta “katalikiška” politika.

Tos suktos politikos atsto
vus ir matome Lietuves Pilie
čių Sąjungos iniciatorių eilėse.

Kaz. Rimvydis.

LANKĖSI J. TUBELIENĖ
Sausio 25 d. čia lankėsi poni 

Jadvyga Tubelienė, dalyvavi
mui Ohio Valstijos Raišų Vai
kų Globos draugijos suvažiavi
me. Mes turėjom progą pažint 
p. Tubelienę. Šiame mieste gy
vena p. Tubelienės jaunystės 
dienų draugė iš Lietuvos, ži
nomo Lietuvių namų statybos 
kontraktoriaus Jono Riaukos 
žmona, ir p: Riaukienės brolis 
Petras Grybas. Viešnia su sa
vo kaimynais iš Lietuvos nesi
matė jau 37 metai. Susitiki
nąs buvo labai malonus.

Poniai Tubelienei atvykstant 
i Columbus, p. Riaukienė sto
ryje ją pasitiko ir apdovanojo 
dideliu buketu rožių, kurios 
buvo surištos raudonos-žalios- 
geltonos spalvų kaspinais. Tas 
darė gražų Įspūdį tarp aplink 
' uvusių Amerikonų, ir žymių 
komiteto narių, advokatų, dak
tarų, teisėjų ir kitų, kurie pa
sitiko p. Tubelienę.

Tą vakarą, Deshler Wallick 
viešbutyje, viename iš puikiau
sių šiame mieste, atsibuvo su
važiavimo dalyvių banketas, 
kur p. Tubelienė kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją, praeities ii 
dabartinę Lietuvos padėtį; jos 
kalbos klausė keli šimtai žymių 
valstijos žmonių. Mes taipgi 
turėjom laimę išgirsti ją kal
bant.

Ar daug Lietuvių supranta 
kad p. Tubelienė dirba ne savo 
naudai bet visos musų tautos 
interesams ?

Columbus Lietuviai kurie ga
lėjo dalyvavo p. Tubelienės pri
ėmime, kaip Jonas Riauka su 
žmona, p. Bačiunienė, P. Gry
bas su šeima. Grybu šeima 
yra pavydingi žmonės, davė vi
siems savo vaikams f mokslą, 
vienas sūnūs, Petras, baigęs 
universitetą, inžinierius moks
lą, dirba Clevelande.

Poni Bačiunienė, nors nėra 
mačius Lietuvos, bet visuomet 
i ją žiuri iš geros’pusės. 
Ji pirmutinė viešbutyje laukė 
brangios viešnios. Kaip butų 
malonu kad daug tokių Lietu
vaičių butų. Man prisimena 
p. Onos Karpienės kelionės įs
pūdžiai aprašyti Dirvoje, važi
nėjant jai po Lietuvą 1938 m.

Petras Wineikis, čia augęs 
ir vedęs svetimtautę, bet nesi
skiria nuo savo tautos.

Ponios Tubelienės atsilanky
mas pakėlė musų visų Lietuvių 
dvasią ir upą.«

Liudvisė Lazauskas.

Iš alkalinhj tyrynų Vakaruose 
Amerika gali surinkti pusę bilijono 
svarų naturalio gurno atsilyginimui 
del Japonų užgrobimo Indijų, tikri
na Dr. T. Harper Goodspeed, Uni
versity of California mokslininkas. 
Jis čia parodoma su “kiškio krū
mu”, nauju gurno augalu, kuris gal 
įgaus svarbią reikšmę šiame kare.

PAJIEŠKAU savo brolį Ka
zį Pundiną, Raseinių ap., Kra
žių par., Kariznų k. Jis kita
dos gyveno Corn, Iowa. Jeigu 
dar gyvas prašau atsišaukti, ar 
kas apie jį žino, praneškite. 
Sesuo Barbora Pundinaitė

Žukauskienė 
1060 McLaughlin Rd.

 Bridgeville, Pa.
i----------------------------------------------------------------1

Cleveland Furnace &
Sheet Metal

Industrial Sheet Metal Work
CINUOJAM. DENGTAM STOGUS

Turim visokias dalis pečiams. 
Darbas geras. 8 mėnesiai 
išsimokėjimui, arba ilgiau.

1396 East 65th Street
ENdicott 0335 (11)

1----------------------------------------------------------------1

AETNA LUMBER
SULAIKYK KOSULĮ

su SEDAKOFF

• BRITANIJOS geležinkeliai 
1935 metais pravežė 12 milijo
nų balandžių, naudojamų lenk
tynėse, lenktynių sezonu.
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DRY CLEANING

Telefonas: ENdicott 0878

n i n J

Antkapiai Monumentai KoplyčiosZ • z
= Skubėkit užsakyti .paminklus Decoration Dienai dabar. Ę 
| CUYAHOGA MONUMENT WORKS | 
| East 99th St. ir Miles Ave. ‘ Telef. Mich. 1968. Ė

Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande.
{staiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Art Reardon Jums Pasitarnaus
š Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. Ę 
kisiiJi iiiiii!iiiiiiiiiiiiii;iiinimi9ii:!!iiiii:ni!i:iiiiiiK9!i:i9!9i!i:ii!iciiimiiiiiiiiiiigiiiih~ 
^uit)miiiimiiimiūiūriiiiiiiii9iiiiiiiii]9ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

| VISOKIA APDRAUDA | 
Ę Mes esjųjį pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 
i tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
Ę sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir-„ Ę
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). t
| P. P. MUL9OLIS . J

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
E____________ ir Apdraudos Agentūrą :
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6*729 ’ į
-.imi mitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiii 11111113111:1 iiiiiiiui i mu mm nuiuiiiiiiiii 11111 u

Eina Pirmyn Kartu

DIRBA jums ir valstybei!
'"''W T? Karas uždeda ant visų telefono žmonių

Duokit Mums Sutvarkyti

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

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Battery Terminals 
Patikrinam Oro Filterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage 

6610 Pennsylvania Ave. 
ENd.* 7715.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI
(Lait)

7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

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

ECLAIR CUT RATE DRUGS
7600 Si. Clair Avenue

ENdicott 9202 (11)

ir paliuosuoja 
Geras npo ko- 
ir užkimimo.
pagalbą, arba 

Mes prista-

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

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

HE.
ML

medį.

Co.
6843
1185

lygiai nepaprastą ir sunkią patarnavi-

mo naštą. Musų vyrai ir moterys žino

savo pareigas, ir eis pirmyn išvien, ben

drai, tiekdami telefono patarnavimą

kuris reikalingas šiose demokratijų di-

ALEX HAT AND 
SHOE REPAIR

.diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

G

c 
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jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudę tos rūšies 
kontraktoriaus.

BATAI TAISOMI KAIP NAUJI 
Naudojam tik geriausią odą.

Kaina prieinama. Greitas pa
RUBU IR SKRYBĖLIŲ

VALYMAS

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

7921 Superior Ave.

<•****£ t®

L®EITA
e

D
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

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 Seta, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už jūsų 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.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
ęam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu piltą

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS
® LAIŠKUS

VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

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

ERA
R 
R

President, The Ohio Bell Telephone Company
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Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjimas Vasario 15
DIRVOS REDAKTO

RIUS PASKIRTAS 
CIVILINĖS APSAU
GOS FINANSŲ KO- 

MISIJON
Clevelando May oras Frank J. 

Lausche Vasario 4 d. paskyrė 
Dirvos redaktorių Karpių Pilie
čių Civilinės Apsaugos Finansų 
Komiteto nariu. To komiteto 
pirmininku paskirtas Elton 
Hoyt II.

Mayoras Lausche plačiai dar
buojasi kad Clevelandas nelik
tų nepasiruošęs visokiems neti
kėtiems įvykiams šio karo lai
ku. Karas dar tik prasideda.

GAVO $14,000 MIES
TO APSAUGAI

Miesto vaidybai pravedus va
jų surinkimui senos geležies 
šalies ginklavimo reikalams, iš 
pirmos savaitės surinkta tiek 
daug kad už ją gauta $14,000. 
Tuos pinigus sunaudos miesto 
apsaugos reikalams.

Dabar rengiama vajus rink
ti seną geležį po įvairias įstai
gas ir dirbtuves. Paprastai jos 
turi primėtyta gana.

Civiliniams asmenims tar
naujantiems Clevelando srityje 
prie apsaugos palaikymo drau
džiama turėti ginklus.

TUBELIENĖ DIRBA
- T-A-RRj.^.^RIKQNU-

Poni Jadvyga Tubelienė, ap
sigyvenus Clevelande, išnaudo
ja progas dirbti musų tautai 
reikalingą darbą Amerikonų 
tarpe, štai Sausio 25 d. ji da
lyvavo Columbus, Ohio, valsti
jos Raišų Vaikų globos draugi
jos suvažiavime, kur davė pa
skaitą apie Lietuvą.

Poni Tubelienė nuvykus į 
Columbus turėjo malonią nuo
stabą: stotyje ją pasitiko te- 
naitiniai Lietuviai, ypatingai 
gi jos jaunų dienų pažystama 
iš Lietuvos, p. Riaukienė-Gry- 
baitė, kurios tėvas Lietuvoje 
tarnavo prie p. Tubelienės tė
vų. Tą jų susitikimą pažymė
jo Columbus dienraštis Ohio 
State Journal, aprašydamas ir 
įdėdamas jų atvaizdą. Poni 
Riaukienė įteikė p. Tubelienei 
didelį buketą rožių.

Jos vyras, Jonas Riauka, ki
tados gyveno Akrone ir Cleve
lande, yra namų statytojas.

(Plačiau apie tai telpa apra
šyme ant 7-to pusi.)

SLA. 14 KUOPOS BANKETAS
SLA. 14-ta kuopa rengia šį 

šeštadienį, Vasario 7, banketą 
ir balių, paminėjimui 40 metų 
savo gyvavimo ir taipgi įves
dinimui naujų narių. Banketo 
pradžia 6 vai. vakare, tęsis iki 
vėlumai.' '

Kurie jau esat įsigiję banke
to tikietus malonėkit nesivė- 
luoti, nes vakarienė bus anksr 
ti, ę kurie vėliau ateisit tik į 
balių, galėsit praleist laiką apa
tinėje salėje ar viršutinėje, nes 
visa salė tam vakarui yra pa
imta. Atsiveskit savo draugus, 
turėsit gerą laiką.

Rengimo Komisija.

PHONE: ENdicolt 4486

Youth’s Forum
G820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

SIX MONTHS OF GERMAN OCCUPA
TION IN LITHUANIA

FRIENDSHIP OF 
LONG AGO 
RENEWED

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

. p^ed every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithua.iian Publishing Co^
Superior Ohi°

MANAGING EDITOR-K. s. KARPIUS
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Sekmadieni, 2:30 v. po pietų, Lietuvių Salėj e
Gerbiamieji! Lietuvos Nepriklausomybės 24 metų su

kaktuvės Clevelande šymet bus apvaikščiojama rimtu su
sikaupimu, kadangi jau ir musų naujoji tėvynė kariauja, ir 
musų senoji tėvynė Lietuva, vieno žiauraus okupanto nu- 
teriota, pergyvena antrą okupaciją. Musų užduotis ir pasi
ryžimas turi būti dirbti už Amerikos laimėjimą ir rūpintis 
Lietuvos ateitimi — nuo Amerikos laimėjimo šio karo prieš 
agresorius priklausys ir Lietuvos Laisva ateitis.

Prakalbos rengiama 2:30 vai. po pietų, Lietuvių salėje.
Įžanga visiems nemokamai. Salė atdara nuo 1:30 v.
Kalbės dar iki šįol Clevelande nebuvęs, Naujosios Lie

tuvos suims, JULIUS SMETONA, Lietuvos Prezidento sū
nūs; taipgi 'kalbės LVS. Clevelando skyriaus pirmininkas 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro vice pirmininkas P. J. 
ŽIŪRĮS ir kiti. Bus dainų programas.

Kviečia LVS. 1-mas Skyrius.

MIRIMAI
MARĖ STALIORAITIENĖ
Marė Stalioraitienė, 56 me

tų, mirė Sausio 30 d., palaido
ta Vasario 3, pamaldos atsibu
vo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko 1 duktė, Mrs. Josephine 
Bartels, gyvena Phoenix, Ariz., 
dvi seserys, Margarieta Mic
kienė ir Jieva Bloska.

NUPIRKO UŽEIGĄ
Broliai Kazys ir Antanas 

Leimonai nusipirko užeigą-kar- 
čiamą 7708 St. Clair avė. Jie 
daro pasekmingą biznį. Už- 
kviečia savo draugus ir pažys
tamus atsilankyti.

• DIRBTUVĖSE prie įvai
rių valdiškų darbų dirbančius 
darbininkus pradės labiau su
kontroliuoti. Numatyta visus 
juos fotografuoti ir daryti pir
štų nuospaudas.

Daugelis dirbtuvių įveda par
davimą savo darbininkams De
fense Bonds išskaitant kas sa
vaitę iš jų uždarbių. Tuo bu- 
du bus užtikrinta bonų plati
nimas ir darbininkai prievarta 
sutaupys sau pinigų.

• 1942 METAIS numatyta 
pastatyti Clevelande 4,000 nau
jų gyvenamų namų. Pasirodo 
kad stoka net statybos kontrak- 
torių jeigu reikės tiek namų 
apstatyti.

• CLEVELANDE ėmė dau
gėti divorsų skaičius. Paveiz- 
dan, 1932 metais divorso bylų 
teisme buvo 3,252, o 1941 me
tais net 5,046. Palengvinimui 
dirbantiems šalies ginklavimo 
darbuose išspręsti divorsų by
las, įvesta naktinis teismas.

AUTOMOBILIS UŽ
MUŠĖ STALIORAI-

TIENĘ
Vakare, Sausio 30, einant per 

Superior ties E. 62 gatve, tapo 
automobilio užmušta Marė Sta
lioraitienė, nuo 6833 Bayliss 
avė. Policija- sako ji per neat
sargumą ■ neapsižiurėjus išėjo 
Į gatvę ir pateko po smarkiai 
važiuojančiu automobiliu.

Ji buvo 12-ta šių metų trafi- 
ko nelaimių auka. Po jos už
mušta dar du, taigi iki šios sa
vaitės pradžios trafike žuvusių 
skaičius pasiekė 14. Pernai į 
tiek pat laiko buvo užmušta 15.

Šiuo nuošimčiu einant spėja
ma kad šymet trafiko nelaimė
se bus užmušta arba patys už
simuš nemažiau 133 žmonės.

Automobilių nelaimių tyrinė
jimo komisija tikrina kad gat
vėse užmušimų nakties laiku 
pasitaiko todėl jog gatvės yra 
pertamsios. Iki nebus tinka
mai apšviestos gatvės, negali
ma tikėti nelaimių sumažėji
mo.

JIEšKAU brolį Stasį Kriau
čiūną, Triškių par., Krugeliškės 
k. Gyveno Clevelande. Prašau 
atsišaukti.

Zigmas Kriaučiūnas 
6820 Superior av. Cleveland, O.

PASUKIT LAIKRO
DŽIUS VASARIO 9
Ohio Valstijos Gubernatorius 

paragina gyventojus pasukti 
savo laikrodžius pirmyn viena 
valanda, kaip tat yra patvar
kyta Washingtone.

Laikas visoje šalyje pradės 
veikti viena valanda greičiau 
nuo 2 vai. ryto, Vasario 9 d.

Tą rytą visi turės pribūti į 
darbą valanda anksčiau.

APSIVEDĖ
Elena Baltrukoniutė, žinomų 

Clevelandiečių ilgamečių gy
ventojų Baltrukonių duktė, ap
sivedė Sausio 25 d., su Elmer 
N. Schneider. Vestuvės buvo 
šeimyninio pobūdžio. Po ves
tuvių jaunavedžiai išvažiavo į 
Buffalo pas jaunojo motiną.

Šiomis dienomis gryžo atgal 
į Clevelandą.

Linkime jiems geros laimės 
ir smagaus gyvenimo.

LANKĖSI
KAPT. LABANAUSKAS

Važiuodamas iš Chicagos į 
New Yorką, porai dienų susto
jo Clevelande buvęs Lietuvos 
karo laivo kapitonas Labanau
skas. Jis yra šaukiamas, be 
kita ko, Amerikos kariuomenės 
reikalais į New Yorką.

DAR §1.00 AUKŲ
Juozas Karpavičius, Dirvos 

redaktoriaus brolis, iš Provi
dence, R. L, atnaujindamas pre
numeratą savo ir tentitinio klu
bo, prisiuntė ir $1 auką Cleve
lando LVS. skyriui. Su šia au
ka pasidaro $502.

HATTIE DOYLE
TEACHE OF PIANO 

Beginners and Advanced. 
Technique and Harmony

9715 Stoughton Ave.
GA. 7307.

(Continued from last issue)

Economic Consequences^j)f 
German Occupation

The Lithuanian Provisional Gov
ernment formed before the German 
occupation of Lithuania, on June 
23, 1941, issued a decree under 
which all land, buildings, factories, 
etc., nationalized by the bolsheviks, 
were to be returned to their form
er owners. The Germans disregard
ed that decree on the ground that 
no private property was found in 
Lithuania, but only Sovietized prop
erty. The German General Com
missioner for Lithuania, von Ren- 
teln, issued an order dated August 
19. 1941, to the effect that farm
ers would be appointed administra
tors, not proprietors, of their form
er land, and only up to 30 hectares 
(74 acres). This was a terrible 
blow to the Lithuanian farmers who 
are inherently attached to their land 
and property which in most casės 
have been handed down from gen
eration to generation.

The same decree applied to ex
propriated or sovietized buildings 
and factories, with the exception of 
small enterprises employing not any 
more than twenty people.

House owners in Kaunas and Vil
nius have to pay rent to the Ger
mans for the apartments they are 
permitted to occupy in their own 
homes. All city dwellers, especial
ly the Jews, are hard hit by Ger
man official regulations carried out 
by the Gestapo. Most of them have 
been deprived of their real proper
ty and savings. This looks like 
the beginning of a German coloni
zation on a larger scale.

As a result of nationalization of 
land, the agricultural production of 
Lithuania had by summer fallen to 
about 40%. Prices for agricultural 
products are extremely low, much 
lower than in the Reich. For in
stance, the official price for butter 
is 8 rubles ($1.25) per kilogram 
(2.2 lbs.), but in reality the price 
is between 15 to 20 rubles ($2.30 
to $3.00).,--- The President of the
Agricultural Chamber filed a long 
report with the German Commis
sioner General complaining of the 
farmers’ critical situation and the 
low prices paid for their agricul
tural products; numerous farmer 
delegations also pleaded their cause 
before the German authorities.

Food rationing has been intro
duced into Lithuania and the ra
tion allowed per person is consider
ably smaller than that in Germany. 
The rationing in effect in Lithuania 
is as follows:, bread, 10 ounces pei- 
day a person. Weekly rationing 
per person: meat, 7 ounces, fats, 
less than 2 ounces, sugar, less than 
2 ounces, butter, 316 ounces. The 
use of whole milk is limited, adults 
are not allowed to use or purchase 
it.

The purchases of agricultural pro
ducts, milk, and cattle is centraliz
ed. The two largest cooperative so
cieties, Pienocentras and Lietūkis 
and Maistas Corporation are the 
only authorized buyers. The buy
ing is done through the cooperative 
branches under German supervision 
and control. The Germans expect
ed to squeeze out of Lithuania dur
ing the second half of 1941, the 
following amount of products: grain 
150,00 tons, potatoes, 250,000 tons, 
fresh meat, 70,000 tons, butter, 14- 
000 tons, fodder, 70,000 tons and 
hay, 10,000 tons.

The exchange rate of the Rus
sian ruble introduced into Lithuania

by the Soviet invasion is quoted as 
euual to 50 German pfennigs. The 
bank of Lithuania was transformed 
into Reichscredittstelle and the Lith
uanian Bank of Commerce made a 
branch of the Dresdener Bank.

NOTABLE QUOTES
BRUCE BARTON in a Lincoln’s 
Birthday address: “We are met here 
to honor the memory of an Ameri
can who wtis ill-fed, ill-clothed, ill- 
housed — and didn’t know it.”

OSCAR WILDE: “Men always want 
to be a woman’s first love. Women 
have a more subtle instinct: what 
they like is to be a man’s last ro
mance.”

RUDYARD KIPLING: “Men and 
women may sometimes, after great 
effort, achieve a creditable lie! but 
a house cannot say anything save 
the truth of those who have lived 
in it.

CHANNING POLLOCK: “The only 
good luck many great men ever 
had was being born with the abil
ity and determination to overcome 
bad luck.”

Lithuanian Hits the 
Maples Hard!

Bill Kubilus, just an average 187 
bowler, found the groove in the al
leys last week and poured out strikes 
in such rapid fire order to post a 
brilliant 725 series in the Home 
League at Waterloo Recreation.

As proof of his hot fashion the 
three scores speak for themselves 
— 198 — 248 and then the big 
one — 280, for a 725 set. This last 
set included a string of 10 straight 
strikes.

(Ohio State Journal—Jan. 26)
COLUMBUS, O. — Madame Jad

vyga Tūbelis, wife of the former 
prime minister of Lithuania and a 
sister-in-law of President Smetona 
of Lithuania, arrived in Columbus 
yesterday to address the annual con
vention of the Ohio Society for 
Crippled Children Sunday afternoon, 
Jan. 25th at the Deshler Wallick Ho
tel. Now a political refugee from 
her country, she has been the house j 
guest of Belle Greve in Cleveland, j 
O., official of the Society for Crip- i 
pled Children in that city.

In Columbus there is Mrs. John 1 
R. Riauka, whose father was coach- I 
man for Madame Tūbelis’ father in j 
Lithuania. She recalls the political i 
oppression under which they lived 
at that time. She did not know 
until she read in The State Jour- 

| nal that Madame Tūbelis was in 
I this country and Madame Tūbelius 
I did not know that Mrs. Riauka was 

in Columbus. Mrs. Riauka met 
.Madame Tūbelis’ train Sunday af
ternoon and presented her with a 
large arm bouquet of flowers.

In Lithuania Mrs. Riauka helped 
Madame Tūbelis gather together 
children of the neighborhood to give 
them their lessons as there were no 
public schools there.

Madame Tūbelis was 
from the university in 
She w'as editor in Berlin
azine called The New Lithuania, to 
defend the idea of an independent 
Lithuania. She worked at the Ver
sailles Treaty conference, where she 
was the delegate of the commission 
for social questions of the League 
of Nations. She has won interna
tional recognition as president of 
the Lithuanian Save-the-Children 
Union and chairman of a committee 
to co-ordinate the Lithuanian Red 
Cross and the foreign Red Cross.

Maj. Gen. Millard F. Harman 
(top) assigned as chief of air staff 
of the army air force. Below: Maj. 
Gen. Barton K. Yount, who will be 
in charge of turning out 30,000 new 
personnel for the 1942 airplane pro
duction program.

MARRIED

ENTERS ARMY
Among the many Lithuanian boys 

entering the army thru enlistment 
and draft, we find our own Lithuan
ian ox-boxer Gergie Lucas. George 
is leaving on Friday, February 13th, 
which he hopes will prove to be a 
lucky date. George has repeatedly 
tried to enlist in various branches 
of the armed service, but was re
fused because of his eyesight, how
ever the army examining physician 
finds him suitable for army duty, 
and so he leaves.

George promises to write from 
time to time, as he gets time, so 
any communiques we receive will be 
published.

Community Orchestra
The Community Concert Orches

tra held its first rehearsal on Tues
day evening, February 3, at the 
Norwood Branch Library Audito
rium. The first rehearsal holds 
many promises for the future.

While the personnel of the orches
tra at the present time is small the 
quality is fine. The Community 
Concert Orchestra is extending an 
invitation to the community to join 
in the only musical project of its 
kind. While all instruments are 
necessary to make a good organiza
tion an appeal is made for bass in
struments. Rehearsals will be held 
on Tuesdays. Registration for the 
ensemble may be made at any time 
at the Norwood Branch Library.

The .Mercury Bowling Alleys, es
tablished in 1939, located at E. 79 
Street ir Hough ave. Parking 
lot for 100 cars on Hough avenue. 
Two entrances, 79th st. and Hough 
ave. 20 alleys without a post. Air- 
conditioned.

Everyone is invited to come and 
watch the bowlers in action.

Vic Phillips and H. Kraus, prop
rietors, have been in the bowling 
business for 30 years.

S. Halaburda Jr., is the manager.

252 league teams are now bowling 
here in 30 different leagues. 60 
teams from Thompson Products 
bowl morning, noon, and night.

Site of the 1941 L. D. S. National 
Tournament held last May.

graduated 
Petrograd, 
of a mag

Miss Helen Baltrukonis, daughter 
of Mrs. Anna Baltrukonis was wed 
to Mr. Elmer Schneider last Satur
day, January 24th. After the wed
ding celebration the couple journey
ed to Buffalo, N. Y. to visit with 
the groom’s mother, who is a resi
dent of that city.

Congratulations and good luck Mr. 
and Mrs. Schneider.

darbai
Ims Daugiau į Darbus

Detroit. - C. E. Wilson, 
G. M. prezidentas, pranešė 
automobilių unijos virši
ninkams kad ta korporaci
ja paims į darbus 342,000 
darbininkų karo reikmenų 
gaminimui.

Sulaikius išdirbimą auto
mobiliu, iki paruošiama ka
ro reitanenų gamybai ma
šinos, daugelis darbininkų 
liko be darbo.

HILLMAN, karo produk
cijos tarybos narys, ragina 
Kongresą skirti 300 milijo
nu dolariu atlyginimui ne
tekusiems darbo darbinin
kams, per tą laikotai-pj iki 
dirbtuvės persikeis i karo 
reikmenų gaminimą.

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

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugiją su- 

/sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

KAINŲ administratorius 
Henderson persergsti Karo 
Darbo Tarybą kad neleisti! 
kelti darbininkams algas 
be jokio rimto reikalo, nes 
tas viską tuoj pabrangintų 
ir galėtu pastūmėti į in
fliaciją. Tas nereiškia kad 
algos negalės būti pakelta 
tais atvejais kur matysis

giuo 
mies 
gišk 
tinę

Ai 
mi i 
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ūžiu 
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MERCURY BOWLING CO
• 20 ALLEYS •

Be stulpų.
Tel. EN. 1130

Air-conditioned.
7710 Hough Ave.

i Vieta del 100 automobilių greta.
Vic Phillips H. Kraus

Stanley Halaburdt, Mgr.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS I’ERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

Vidžiemio Išpardavimas
Vyriškų Rūbų
GERA PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ

$1.35Vyriški Broadcloth Marškiniai _ _
Geros rūšies, Įvairių spalvų ir balti

Vyriški Two-Tone Sweteriai___
Pilnas susegimas priešakyje su zipperiu

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

Grynos Vilnos Kakliniai Šalikai-------- $1.39
Vienodų spalvų ir visokių marginių

Vyriški Šilti Žieminiai Apatiniai
Trumpom rankovėm ir blauzdom ir ilgom

Vilnonės Megstinės Hockey Kepurės--- 48c
Vyriškos Apatines Kelnaitės, Marškiniai _ $1
Ilgom rankovėm marškiniai, ilgom kojom kelnės x i
Vyrų Sanforizuotos Overall Kelnės--- $1.50
Vyrų Pilki Darbiniai Marškiniai------------- $1
Vaikų Flanellette 2 šm. Pajamas----------- 55c
VYRAMS ir VAIKINAMS KELNĖS __ Q.95

Skirtingų modelių ir išdirbinių.

V A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI Lr I gia gaht iškeisti savo Stamp Books. .

$1.45

mWAVKIW 
Vidutiniai darbininkų 
darbiai m a n u f aktorinėse' 
industrijose pakilo apie 34 
nuoš. nuo karo pradžios, 
Rugpjūčio mėn. 1939 metų, 
iki Lapkričio vidinio, 1941 
metų, kaip parodo Darbo 
Department sulinktos ži
nios.

Maisto kainos pabrango 
21 nuoš. nuo Rugp. 1939 m. 
iki Gruodžio 15,1941.
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VALDŽIOS įstaigose vi
soje šalyje, daugiausia ka
re delei, civiliniu tarnauto
ji} skaičius pasiekė aukštą 
rekordinį skaičių: 1942 m. 
Vasario mėnesį federalės 
valdžios apmokamų darbi
ninku skaičius buvo 1,650,-

B jų 200,000 pačioje 
sostinėje, Washington.
. 1S40 m. valdžios algas 
®ė 1^00,000 tarnautojų. 
.1918 metais, kada baigė

si didysis karas, valdžios 
įstaigų tarnautojų skaičius 
novo pasiekęs 917,760.

Šio kai’o bėgiu, taigi, jų 
skaičius beveik sudvigubė- 
Jfs.

Kariuomenės skaičius da- 
Winiu laiku siekia 1,800,- 
000. 1942 metais kariuo
se padaugės iki 3,600,-

| arba dvigubai.

VOKIEČIAI į savo dirb- 
pives suvarė suvirs du mi- 
Wu kitų šalių darbinin- 

> vyrų ir moterų, pastan- 
atlaikyti nuostolius 

Panešamus Rusijos karo 
W. Į dirbtuves priima 
darbininkus tik tokių šalių 

> 811 kuriomis nėra.priešais, 
11018 jas turi užėmę.

—
AMERIKOS lakūnai vei- 

Kana pasekmingai, sa- 
® sargyboje Bumą kelio. 

Si t0^ numušė apie 
^Japoniškų lėktuvų no- 

I pulti Burna kelią.


