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Maj. Gen. Millard F. Hana 
(top) assigned as chief of air stif 
of the army air force. Below: M 
Gen. Barton K. Yount, who will» 
in charge of turning out 30,000 hi • 
personnel for the 1942 airplane jn 
duction program.
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Miss Helen Baltrukonis, (laugh ; 
cf Mrs. Anna Baltrukonis was i į 
to Mr. Elmer Schneider last Sate 5 
day, January 24th. After the w \ 
ding celebration the couple jouhb? 
ed to Buffalo, N. Y. to visit vi : 
the groom’s mother, who is a re į 
dent of that city.

Congratulations and good luck IL 
and Mrs. Schneider.

“Dirvos” Redakcija priima i 
talpina pranešimus apie vieti i 
Lietuvių judėjimą, draugiją s 
'sirinkimus, nemokamai. Pn 
nešimai reikia priduoti ari 
paštu prisiųsti nevėliau aito 
dienio popiečio.

FOWLING CO.
LLEYS •
Air-conditioned.

7710 Hough Ave. 
automobilių greta.

H. Kraus 
alaburdt, Mgr.

JAKlIBS 

isnuota Laidotuvių Direktorė) 
LIGONIAMS PERVEŽTI, 

leidžiama naudotis nemokamai. 

FUNERAL HOME 
s ENd. 1763

I

lER&RHCHCtt
Atdara Vakaraise

Išpardavimas 
tų Rūbų
SUTAUPYTI PINIGŲ

■

Marškiniai_______ $1 $
«tį ir balti 
iweteriai_________ $2.9’
je su zipperiu

$1.31

iminės Pirštinės__ $1$
ūdos ir juodos spalvų

iniai Šalikai---------$1
marginių

iiai Apatiniai------- $1*’
auzdom ir ilgom

Hockey Kepurės 
Kelnaitės, Marškiniai - r 
ilgom kojom kelnės x i . S 
Overall Kelnės — $1*Į 

ai Marškiniai ________ J
šm. Pajamas____<
INAMS KELNĖS __ 3$ 

)imų.
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Detroit. — C. E. Wilson, 
G. M. prezidentas, pranešė 
automobilių unijos virši
ninkams kad ta korporaci
ja paims i darbus 342,000 
darbininkų 
gaminimui.

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

HILLMAN, karo produk
cijos tarybos narys, ragina 
Kongresą skirti 300 milijo
nų dolarių atlyginimui ne
tekusiems darbo darbinin
kams, per tą laikotarpį iki 
dirbtuvės persikeis Į karo 
reikmenų gaminimą.

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

UŽDARBIAI PAKILO. 
Vidutiniai darbininkų už
darbiai m a n u f akturinėse 
industrijose pakilo apie 34 
nuoš. nuo karo pradžios, 
Rugpjūčio mėn. 1939 metų, 
iki Lapkričio vidurio, 1941 
metų, kaip parodo. Darbo 
Department© surinktos ži
nios.

Maisto kainos pabrango 
21 nuoš, nuo Rugp. 1939 m. 
iki Gruodžio 15, 1941.

VALDŽIOS Įstaigose vi
soje šalyje, daugiausia ka
ro delei, civilinių tarnauto
jų skaičius pasiekė aukštą 
rekordinį skaičių: 1942 m. 
Vasario mėnesi federates 
valdžios apmokamų darbi
ninkų skaičius buvo 1,650,- 
000. Iš jų 200,000 pačioje 
sostinėje, Washington.

1940 m. valdžios algas 
ėmė 1,200,000 tarnautojų.

1918 metais, kada baigė
si didysis karas, valdžios 
Įstaigų tarnautojų skaičius 
buvo pasiekęs 917,760.

Šio karo bėglu, taigi, jų 
skaičius beveik sudvigubė- 
jęs.

Kariuomenės skaičius da
bartiniu laiku siekia 1,800,- 
000. 1942 metais kariuo
menė padaugės iki 3,600,- 
000, arba dvigubai.

VOKIEČIAI Į savo dirb
tuves suvarė suvirš du mi
lijonu kitų šalių darbinin
kų vyrų ir moterų, pastan
gose atlaikyti nuostolius 
panešamus Rusijos karo 
fronte. Į dirbtuves priima 
darbininkus tik tokių šalių 
su kuriomis nėra . priešais, 
nors jas turi užėmę.

AMERIKOS lakūnai vei
kia gana pasekmingai, sa
vo sargyboje Burma kelio. 
Iki šiol jau numušė apie 
150 Japoniškų lėktuvų no
rinčių pulti Burma kelią.

BRITU MIESTO GYNĖJAI ATSISAKO I PREZIDEhn"AS

PRAŠO DAR 26
BILIJONU

Japonų puolamos eiles, 
su orlaivių ir kanuolių pa
galba, dasiveržė iki paties 
Singapore miesto, kurio li
kimas matomai bus toks 
pat kaip ištiko Hong Kong.

Japonų lėktuvas numetė 
miesto ir tvirtovės gynėjui 
notą reikalaujančią pasi
duoti. Atsakymo jiems ne
duota, bet pasiryžta laiky
tis iki paskutines.

Japonai praneša kad jie 
miesto dalyse ir apielinkė- 
se “Šluoja visokį sutinka
mą Britų pasipriešinimą’’.

BURMOJE, Japonai žy
giuodami pirmyn, užėmė 
miesteli Martaban, strate
gišką punktą pakeliui Į sos
tinę Rangoon.

Australijoje apginkluoja-' 
mi visi vyrai kurie tik gali 
pakelti šautuvą, kai ten 
pradėjo atskristi Japonai Į 
aplinkines salas tikslu jas 
užimti. Australija priklau
so Britams ir randasi pie
tuose nuo Filipinų salų

BRITAI baiminasi kad 
Japonai, užėmę Singaporą, 
gali pradėti veržtis Į Indi
ją ir per ten traukti linkui 
Raudonosios juros, kur su
sitiktų su Vokiečiais. Tai 
butų skandalingas geltono
sios rasės veržimasis Į va
karus, kur jie niekad dar 
nėra pasiekę.

RUSAI užvedė derybas 
su Japonais del žuvavimo 
kaimyniškuose vandenuose. 
(Apie “žuvavimą” paskai
tykit straipsnį ant 3-čio p.)

PASKANDINO 74
PRIEŠŲ LAIVUS

Aliantų karo laivynai ir 
lėktuvai Sausio mėnesį Eu
ropos vandenuose paskan
dino ar sugadino 74 ąšies 
laivus, mažus ir didesnius. 

Pacifike, kur aliantų jie- 
gos padidėjo, nuskandinta 
ar sugadinta 52 Japonų lai
vai tą mėnesį.

l
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This photo, made at the height of the conflagration, shows the fire 
which resulted in a four alarm at Boston’s Mystic docks. Firemen 
brought the flames under control after a two-hour battle. There were 
no casualties. The building, which contained foodstuffs of a grocery 
chain, is near the Boston navy yard in the Charlestown district.

Vaizdas, darytas pačiame ugnies išsiplėtime, parodo gaisrą kuris iš
šaukė keturias ugniagesių komandas į Bostono Mystic prieplauką. Žmo
nių šiai., gaisre nenukentėjo. Tas pastatas, kur buvo sutalpinta mais
to produktai vienos groserių kompanijos, randasi netoli Bostono karo lai
vyno stoties Charlestown distrikte.

ŠIO karo bėgiu Hitleris 
H neteko jau 26 savo genero- 
1v^en°hiu ar kitokiu bu- 

TWJI 1 du žuvusių. Keletas žuvo 

 

tik mūšiuose su Rusais.

S. V. KAREIVIAI VIS 
ATLAIKO PRIEŠŲ 

PUOLIMUS

Fi- 
at-

Suv. Valstijų gynėjai 
lipinu salose kariauja 
kakliai. Bataan pusisausa- 
1Į pasiekusius Japonus, ku
rie buvo prasivežę per gy
nėjų linijas, išnaikino.

Japonai nuolat išsodina 
naujų jiegų, ir Gen. Mac- 
Arthur, nors narsiai gina
si, savo pranešime pareiškė 
kad jų padėtis yra be vil
ties.

VYRŲ tarp 20 ir 44 metų 
amžiaus registracija atsi
bus Vasario 16.

RUSAI JAU SUTINKA 
PASIPRIEŠINIMĄ

' liais skaičiais šia'uriniartie-'

at-
Vo-

Tu-

Maskva, Vas. 10. — Vo
kiečiai kariai pradėjo pa
sirodyti ant pačiūžų dide- 

centraliniame fronte, kur 
raudonoji armija, palengva 
valius užpuolikus iš trijų 
gubernijų, susidūrė su 
kakliu pasitraukiančių 
kiečių pasipriešinimu.

Vokiečiai atstumti iš 
los, Maskvos ir kitos 
bernijos; bet dalis Kalini
no ir Leningrado guberni
jų tebėra Vokiečių rankose. 
Vokiečiai tebęvaldo Smo
lensko guberniją ir Ukrai
ną.

Rusai skelbia atsiėmę iš 
Vokiečių 80 miestų-mieste
lių ir 4,800 kaimų nuo Lap
kričio 29, 1941 m., iki Va
sario 7, šių metų.

Pranešimai iš Bėrimo ti
krina kad keturi raudonar
miečių pulkai puolė nazius 
rytuose nuo Kharkovo per 
keturias dienas be paliovos, 
bet Vokiečiai juos atmušė. 
Sako išmušta 4,000 Rusų.

Nazių kariuomenių atsi
spyrimas Rusams, su nyk
stančia žiema, darosi žy
mesnis, pranešimai sako.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Vasario 9 d. 
kreipėsi į Kongresą dar di
desnių sumų pinigų karo 
reikalams, pažym ėd a m a s 
kad reikia $26,740,901,900 
daugiau armijos ir marinų 
skyriams.

Tas pakels šalies karo 
reikalams išlaidas iki 140 
bilijonų dolarių, trijų me
tų laikotarpiu, kuris baig
sis Birželio 30, 1943 m.

Šitą naujų pinigų reika
lavimą prezidentas patiekė 
tuoj paip tik pasirašė šio
mis dienomis priimtą $26,- 
495,265,474 sumą karo lai- 

I vynui.

AMBASADORIUM Į So
vietų Rusija Prez. Roose
velt šiomis dienomis pasky
rė W. H. Standley, atsista
tydinus įadmirolą. Jis yra 
69 metų amžiaus..

15 UŽMUŠTA. Pietinė
se valstijose užėjus smar
ki audra^ Vas. padarė 
daug nuostolių, užmušė 15 
žmonių, daug sužeidė.

AUTOMOBILIŲ naudo
jimas numatyta sumalęs 
25 nuoš. šių metų bėgiu, 
nes nebus galima gauti ki
tų ratams gumų. Prie to, 
1,200,000 senų dar vartoja
mų automobilių turės būti 
numesta iš naudojimo, kas 
esti kiekvienais metais, o Į 
jų vietą naujų nebus gali
ma gauti.

PASKANDINO 26
S. V. LAIVUS

Iki Vasario 8 d. priešų 
sumbarinai . veikianti ryti
niame Amerikos pakrašty
je jau nuskandino 25 Įvai
raus didumo laivus, dau
giausia prekinius.

EINA spėjimai kad pa
vasarį Vokiečiai su Italais 
gali pradėti staigų puolimą 
Gibraltaro per Ispaniją ir 
Suezo kanalo, ineigos Rau- 
donojon jūron. Tai butų 
daroma sutaikant su Japo
nų veikimu prieš Singapo- 

i rą ir Buraną, suspaudimui 
i iš abiejų pusių Britų jiegų 
esančių Indijoje.

PRAŠALINS PRIEŠUS, 
y?* ■ Iš dviejų sričių vakaruose,

San Francisco ir Los Ange
les, iki Vasario 24 d. turės 
išsikelti visi Japonai, Vo
kiečiai ir Italai nepiliečiai. 
Toliau bus nuskirta kitos 
sritys kuriose priešai nepi
liečiai turės būti išvyti.

Nuo Pacifiko pakraščio
bus prašalinta apie 186,000 rų peštynių, iki vienas du- 
priešų nepiliečių gyventojų, irė antram peiliu į krutinę.

America’s eastern seaboard is guarded by a closely co-ordinated de
fensive and offensive system, by land, sea and air, with leaders working 
in unison at secret headquarters somewhere in the New York area. Above 
are two views of army and navy commanders conferring in the plotting 
room of the secret joint headquarters. (Official U. S. army and navy 
photos.)

Amerikos rytinis pakraštis yra saugojamas tandžiai sukoordinuotu 
defensyvo ir ofensyvo bildu, iš žemės, juros ir oro, su vadais dirbančiais 
vieningai slaptose patalpose kur nors New Yorko srityje. Viršuje yra du 
vaizdai armijos ir laivyno komandierių konferuojančių planavimo kamba
ryje jų bendrose slaptose patalpose. (Oficialės U. S. armijos ir laivyno 
fotografijos.)

APVIRTO DIDŽIAU
SIAS LAIVAS

Vasario 9 Į 10 naktį New 
Yorko prieplaukoje perdir
bamas karo reikalams mil
žinas jurų laivas, Norman
die, darbininkų neatsargu
mu užsidegęs, apvirto ant 
šono. Tas laivas yra Ame
rikos valdžios paimtas nuo 
Prancūzų tik kelios savai
tės atgal.

Karo laivyno vadovybė 
susidūrė su didžiausia pro
blema — kaip tą laivą ga
lės pastatyti vėl Į vietą.

Gaisro delei apie 200 dar
bininkų sužeista, vienas už
simušė sekdamas laukan iš 
degančio laivo.

NUSKENDO U. S. SUB- 
MARINAS. Prie Panamos, 
Sausio 24 d. S. V. laivas ne
tikėtai Įvažiavo į sumbari- 
ną, kuri nuvarė i dugną su 
desėtkais vyrų, kur jie ir 
mirė nežinodami kas atsi
tiko. Tik dabar apie 
išduota žinios.

tai

Ka- 
da-

SUIMA JAPONUS, 
lifornijoje pas Japonus 
romą kratos ir areštuojami 
nužiūrėti kuo nors nusikal
stantieji. Salinas mieste 
suimta 20 Japonų, sulaiky
ta trokas pilnas amunicijos 
ir kitos kontrabandos. Su
imta trys Buddistai dvasi
škiai, kurie dar tik nesenai 
atvykę iš Japonijos.

Išėmė peilio geležtę iš 
širdies. Boston, Mass. Po 
operacijos, kurią padarė 15 
metų vaikui, išimdami iš 
jo širdies nulaužtą peilio 
geležtės galą, du gydytojai 
tiki išgelbėjo to vaiko gy
vastį. Tas vaikas žaisda
mas su kitu vaiku tiek įsi- 
kiršino kad priėjo prie tik-

-------- ■ ij* -i

JIEŠKO NAUJŲ
TAKSŲ

Valdžia svarsto aptaksa- 
vimą visų uždirbamų algų 
po 15 nuoš. kas virš $1,000 
metuose, be to kalbama a- 
pie Įvedimą “sales taksų” 
kuriuos reiktų mokėti per
kant viską.

S. V. Iždui reikalinga su
rasti dar $7,000,000,000 in- 
eigų, norint' pravesti visus 
Prezidento pasiūlymus ša
lies ginklavimo darbams.

JAPONAI suaukavo sa
vanoriai karo reikalams 34 
milijonus dolarių nuo Ki
nų-Japonų karo pradžios.

šalyse 
ne su
kalba 

išsikė-

NUO LAPKRIČIO 1 d. ofi- 
cialine valiuta Pabaltijo 
laikoma Vokiečių markė, 
vietiškas rublis. Taipgi 
kad daugelis Vokiečių, 
lūšių iš Pabaltijo kraštų Į Vo
kietiją laike bolševikų okupaci
jos, dabar vėl gryžtą atgal, kai 
nazių pareigūnai. Kai kurie jų 
užima vietas ir Vokietijoje.

DEL PABALTIJO kraštu, 
Vokiečiai, sakoma, turi tekius 
planus: ten esą norima kuo- 
greičiausia pašalinti sovietų 
valdymo pėdsakus. Privatinis 
turtas busiąs grąžintas. Sun
kiausia tai esą įvykdyti stam
biame žemės ūkyje ir stambio
je pramonėje, nes tų turtų sa
vininkai daugumoje pabėgę, 
buvo išvežti arba stačiai bolše
vikų nugajabinti. Del Pabalti
jo valstybių ateities kompeten
tingose oficialinėse įstaigose 
esą pareiškiama kad tas klau
simas esąs atidedamas iki ka
ro su Rusais pabaigos. Tie 
kraštai, spėjama, busią Vokie
tijos protektorate “su plačiau
sia savivaldybe”, bet glaudžia
me bendradarbiavime su Vo
kietija. O ką reiškia Vokiečių 
“protektoratas” aiškinti nerei
kia, faktai kalba.

(27-ti metai :: 27th Year)

LIETUVOJE prekybos, ama- 
matų ar pramonės įmonei ati
daryti įvedama 
ma. Pirmoje 
busią due dama 
vininkams. Be
įrodyti “personalinį tinkamu
mą”. Duodant leidimus busią 
žiūrima ar. įmpnė reikalinga 
“viešais interesais”. Tos bolše
vikų laikais įkurtos amatinin
kų artelės, kurios nebuvo likvi
duotos, turėsiančios persiorga
nizuoti kooperacijos pagrindu. 
Niekas neturįs teisės reikalau
ti atlyginimo už nuostolius ki
lusius del bolševikinių naciona- 

, lizacijos įstatymų vykdymo.

PRADĖJĘ privačiai veikti 
| įmonių savininkai gausią kre- 
| ditus. Apie namų, žemės ir 

kitokio bolševikų nusavintojo 
turto grąžinimą pranešime nie
ko neužsimenama.

o

kuriuos 
sovietu 
sąrašų 

kortelės

IŠ IKŠIOL surašytų kortelių 
matyti kad išsiųsta: 1,000 ūki
ninkų, 890 valdininkų, 800 mo
kinių, 600 mokytojų, 500 nepil
namečių vaikų, 300 darbininkų, 
virš 100 karininkų, 46 gydyto
jai, 44 studentai, 27 advokatai, 
18 inžinierių, 18 agronomų, 13 
vaistininkų, 19 slaugių, 18 žur
nalistų ir 5 akušerės.

LIETUVOS Raudonasis Kry
žius sudarinėja tikslius sąra
šus apie tuos Lietuvius 
bolševikai deportavo 
Rusijos gilumom Iš 
suruošiama atskiros
apie ^ Jriękvidpą,. deųQ^ųotą j į. J 
kortelę iraš6ma vardas ir pa-' 
varde, amžius, profesija ir ki
tokios žinios. Iki šiol surašy
ta jau 7,000 kortelių. Dau
giausia išsiųsta valdininkų, ūki
ninkų, darbininkų ir laisvų pro
fesijų žmonių. Didelį nuošim
tį sudarb moksleiviai ir nepil
namečiai vaikai.

VILNIUJE, spaudos žinio
mis, vėl pradėjo veikti vienin
telis Lietuvoje sporto įrankių 
ir sporto apsirengimo fabri
kas. Jame dirba 111 darbinin
kų ir tarnautojų.' Bolševikų 
laikais tas fabrikas buvo užda
rytas ir ■ paverstas raudonosios 
armijos kareivinėmis.

VOKIEČIŲ žiniomis, 
metrikacijos Įstaigoje*

Kauno 
kasdien 

vidutiniai užregistruojama 
gimimų, 10 mirimų ir apie 
vedybų per mėnesį. Kauno 
trikacijps Įstaigoje esą
Kauno bažnyčių metrikacijų 
archivai, pradedant nuo 1865 
metų.

15 
400 
me- 
visi

KAUNO miesto Vokiečių ko
misaras išleido atsišaukimą į 
gyventojus kviesdamas juos 
susispausti butuose ir užleisti 
laisvas patalpas Vokiečių ka
riams atvykusioms žiemai pra
leisti, o taip pat gyventojams 
netekusiems butų ar šiaip nu
kentėjusioms.

Iš KAUNO gaunama žinių 
kad žemės ūkio reikalų tarėju, 
vieton atsistatydinusio Prof. 
B. Vitkaus, Vokiečių generali
nis komisaras paskyrė argono- 
mą Petronį.

kožnu pirkiniu. RYKĄ’.MPS su 1
:eisti savo Stamp Books.



PENNSYLVANIJOJE
Dailės Choro KoncertasPITTSBURGH PHILADELPHIA

Nužudyta Lietuvaite

di-

Jis 
vėl 
ją 
su

iš 
ji

is- 
jy

dirba šventomis ir šiokio- 
dienomis ii' naktimis, ne
lankyti pamokų. Bet mu- 
Kvedaro didelė energija

• S. VALSTIJOSE 1939 me
tais pagaminta 327,000,000 *sv. 
neapdirbto alumino, palyginus 
su 286,882,000 svarų 1938 m.

organizacija buvo 
dar 40 metų atgal, prieš 

kada

Nepriklausomybės 24 
Metų Sukakties Mi

nėjimas

Ifl!

Bendras taulininkų-sandarie- 
čių, socialistų ir katalikų Lie
tuvos Nepriklausomybės 24 me
tų sukakties minėjimas atsi
bus šį sekmadienį, Vasario 15, 
Lietuvių Piliečių salėje, ant 
Jane street, nuo 3 vai. po pie- 
ant Jane st., nuo 3 vai. po pie
tų. Kalbės- keletas Lietuvių ir 
Amerikonų kalbėtojų. Rep.

VAKARINĖJE Pennsylvani- 
joje apie 400 kompanijų, ku
rioms dirba virš 807,000 darbi
ninkų, sutiko įvesti pardavimą 
Defense Bondsų savo darbinin
kams tiesiog iš dirbtuvių, 
skaitant pasiskirtą sumą iš 
algų kas savaitę.

Allegheny apskrityje 114
dėlių, kompanijų, kurioms dir
žą po 500 ar daugiau darbinin
kų, vykdo tą planą. Tas gelbs
ti pagreitinti bondsų pirkimą, 
aprūpinant valdžią pinigais.

Sekmadienį, Vasario 8, įvy
ko Dailės Choro koncertas Lie- 

Į tuvių salėje. Pradžioje buvo 
Amerikos spaudoje paplito suvaidinta komedija “Šliubinės 

žinia kad linksma, smagumų iškilmės”; atlikta gerai; juoko 
jieškanti graži 22 metų am-' buvo iki kaklo.
žiaus Lietuvaitė, Mary ‘Bub- Toliau sekė koncertinė dalis, 
bles’ Burbulis, kuri metas lai- kurią pildė Dailės Choras va- 
ko atvažiavo iš ūkės į miestą dovaujant muzikui A. P. Kve- 
gyventi ir dirbti, baigė savo' derui. Choras sudinavo apie 
gyvenimą nelaimingai, nužudy- 15 dainų, ir pora jaunų solis
tą jai artimų asmenų. ! čių, Marytė Yurkiutė ir Mirga

Ji dirbo valgykloje už patar- Motuzaitė - Michails, prisidėjo 
nautoją prie stalų.
d. jos lavonas rastas sugrustas1 
į dėžę ir išmestas nuošalinėje 
gatvelėje, jos plaukuose dar 
buvo suvytus gardenia gėlė.

Galva ir veidas kruvinas, 
ko detektivai sprendė kad 
buvo mirtinai užmušta.

Policijai stengiantis apklausi
nėti vyrus su kuriais ji turėjo 
pažintį, detektivų viršininkas 
patyrė iš buto savininko, kur 
ji nuomavosi kambarį, kad ji 
buvo susipykus su buvusiu sa
vo mylimuoju prieš keletą die
nų.

Policija surado ir tą vaikiną, 
33 m. amžiaus, bedarbį, kuris 
dirba valgyklų virtuvėse, 
prisipažino bandęs su ja 
susigerinti, o vėliau matęs 
paskutinį kartą karčiąmoje
kitais trimis vyrais. Jį polici
ja sulaikė tolimesniems klausi
nėjimams.

Vasario 6 savo dainomis.
Nors choristai ne visi buvo 

susirinkę į programą, mat, ki
ti dirba, bet choras gerai pasi
rodė, todėl publika nesigailėjo 
aplodismentų.

Dabartiniais laikais chorą 
mokyti ne lengva. Viena, daug 
jaunuolių išeina į kariuomenę, 
kiti 
mis 
gali 
ziko
pajiegia sumokyti chorą ir su 
juo pasirodyti bent Jcur.

Hefrof^ Mich., Nauįiezics MIRIMAI
am-

KITA MAYORUI NEGARBĖ
Vasario 6 d. padarius mažą 

akcidentą miesto mayoro sesuo 
Mrs. Cogan susidūrė su polici
ja. Patikrinus jos važinėjimo 
rekordus surasta jog poni Co
gan per paskutinius du metus 
yra gavus nuo policininkų 10 
tikietų už netaisyklingą važia
vimą ir nei vienu atveju ne
mokėjo pabaudos. Su mayoro 
pagalba jai buvo “pataisyta”. 
Tai negražus pavyzdis miesto 
piliečiams.

Dirvos Korespondentas.

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

Mire SO Metų Amžiaus 
Lietuvė

a

p

š.’

v

ti
SI

Gerb> ;

SPRAGILAS

RAIBIKIS Vincas, 52 m., mi
rė Sausio 1, Shenandoah, 
Pa. — Gižų par., Maruškių k.

JOTAUTAS Jonas, 57 m., mi
rė Gruod. 23, Scranton, Pa.

PAKUTKA V., mirė Sausio 17, 
Plymouth, Pa.

GILDĄ Liudvikas, mirė Gruod.
25, Edwardsville, Pa.

TVARIJONAS Jonas, mirė 8 
Gruod., Ansonia, Conn.

MANTRIMAS Adolfas, 57 m., 
mirė Sausio 4, Grand Rapids, 
Mich. — Joniškio miestelio.

URBONIENĖ Vladislava, mirė 
Sausio m., Chicago, Ill.

S1LVEĘTRE Stasė (Rakštai- 
tė), 23 metų, mirė Sausio 19, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus.

STATYBOS PARODA. Det
roit Builders Show (Paroda) 
atsibus nuo Vasario 13 iki 22, 
Convention Hall, ant Wood
ward avė. Kaip kitais metais 
taip ir šymet vienas laimingas 
dalyvis gaus naują gyvenamą 
namą dykai, kurio tikietas bus j ]aisvėn. 
tos parodos metu 
Inėjimas į parodą 

šiomis dienomis 
rotužės (City hall) 
žmonės piketuoja protestuoda
mi prieš miesto valdžią, kuri 
siūlo federalei valdžiai baltųjų 
žmonių apielinkėje išstatytus 
gyvenamus namus juodukams- 
nigeriams. V. M.

ištrauktas.
40c.
prie miesto

baltieji

Comd. Donald T. Giles, U.S.N., 
who was assistant governor of the 
island of Guam, and who is in a 
Jap prison camp. His wife and son 
live in Annapolis, Md.

Komandierius Donald T. Giles, 
kuris buvo Guam salos gubernato
riaus padėjėjas, pateko Japonu ne-

. Jo žmona ir sūnūs gyve
na Annapolis, Md.

(Iš musų laikraščių)

— Jezno par.,|MARTINKUS Steponas, 42 m.,

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS
Aną šventą dieną sėdžiu 

sau namie ir skaitau Dirvą, 
ba oras buvo gražus, nebu
vo nei sniego nusikasti nei 
ko kito veikti. Išgirstu tik 
durų skambutį: Birrrr!

Einu prie durų paairėt 
ir nustembu: Ugi ateina 
pas mus ponas Redaktorius.

Atidarau duris, Įsiprašau 
Į vidų. '
- Sveikas gyvas, į erb. 

Spragile. Gerai kad i“ iau 
tave namie, - sako jis
- Neturėjau kur eit. sė

džiu ir skaitau. Gal kas 
svarbaus ištiko kad ponas 
Redaktorius taip nelauktai 
pas mane atėjai? - sakau 
aš.
- Svarbaus kaip svar

baus, bet vis tik pampo pa
matyt tave ir patirt kas 
atsitiko kad Dirvai nieko 
nerašai. Žinai kad tavo raš-

mirė Sausio 18, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

MIRAUSKAS Juozas, 69 metų, 
mirė Sausio 19, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Skaudvilės p., 
Karšavos k.

ŠUKIENĖ Ona, 72 m., mirė 
Sausio mėn. Gimus Vokieti
joje.

VAITKEVIČIUS Antanas, mirė 
Sausio 19, Chicagoj. — Kė
dainių ap., Dotnuvos par.

REMEIKA Edmundas, pusam
žis, mirė Sausio 18, Chicago
je. — Šaulėnų p., Pamiškal- 
nių k. Amerikoje išgyveno 
28 metus.

AUGUST Jokūbas, pusamžis, 
mirė Sausio 18, Chicagoje.— 
Marijampolės ap.

MOCKUS Aleksandras, 21 m., 
mirė Sausio mėn., Kenosha, 
Wis.

JUSEVIČIENĖ (vardas nepa
žymėta), mirė Gruodžio 16, 
Omaha, Nebr.

JANKAUSKIENĖ Jieva, pus
amžė, mirė Sausio 15, Chica
goje. — Amerikoj išgyveno 
36 metus.

JANIŪNAS Ignas, mirė Sau
sio'in., WauKefafU Ill.

ŠIUŠIENĖ Teklė (Augustina- 
navičiutė), pusamžė, mirė 15 
Sausio, Chicagoje. — Mažei
kių ap., Viekšnių par.

NEVULIS Vincas, 55 m., mirė 
Sausio 14, Rutland, Mass.

SATL’LIENė Jieva, mirė Sau
sio 15, Edwardsville, Pa.

Šiame numėryje mirusių iš
eivių skaičiuje seniausio 
žiaus mirus yra moteris, išgy-

I venus 90 metų amžiaus.
i LUKOŠIENĖ Jieva, 90 m., mi

rė Sausio 9, Waukegan, Ill.
KLIŠEVIČIUS Jonas, viduram

žis, mirė Sausio m., palaido
tas Sausio 13, Winter Beach, 
Florida.

STAL1ORA1TIENĖ Marė, 56 
metų, mirė Sausio 30, Cleve
land, Ohio.

AUGUST A VIČIUS Jokūbas, se
nyvo amžiaus, mirė Sausio 
18, Chicagoje. 
Velionėlių k.

SAMUOLIENĖ Ona (Matuse
vičiūtė), 49 m., mirė Detroi
te, Mich., palaidota Chicago
je, Vasario 4 d. — Laipuškių 
k., Klovainių p., Panevėžio 
apsk.

VAŠKELIS Klemensas, 63 m., 
misė Sausio 14, Chicagoj.— 
Kruopių p., Šliupsčių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

NAVICKIENĖ P. (Kunsevičiu- 
tė), 87 m., mirė Sausio mėn., 
Mahanoy City, Pa.

■ TAMOŠAUSKIENĖ 
mirė Sausio mėn., 
Pa.

ZIMLICKAS Jonas, 
rė Sausio 10 d., Norwood, 
Mass.

BARANAUSKAS Petras, apie 
50 -m., užmuštas automobilio 
Sausio 24, Detroit, Mich.

' SLIVINSKIENĖ Antanina, 43 
m., mirė Sausio mėn., Brook-

PATAISYMAS. P e r e i tame 
Dirvos num. skelbiant Raudo
nojo Kryžiaus narių surašą 
įvyko viena klaida: praleista 
pavardė ponios M. Starck, ku
ri yra sumokėjus R. K. $10.00.

e CHICAGO, Ill. — Socialistai 
ir katalikai rengia bendrai 

Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimą Ashland auditorijoje 
sekmadienį, Vasario 15. Kal
bėti pasižadėjo ir miesto mayo- 
ras Kelly. Aukos iš to paren
gimo skiriama Amerikos Rau
donajam Kryžiui.
© BUENOS AIRES, Argenti- 

n?. — Čia laikėsi Dominin
kas ir Della Kuraičiai, biznie
riai iš Chicagos, kurie važinė
ja Pietų Amerikoje. Jie gryž- 
ta į USA., jau išplaukė į New 
Yorką. z,
® FIRM AT, Pietų Amerikoje.

—Šiame miestelyje Lietuvis, 
vardu Juozas, paeinąs iš Rokiš
kio apsk., pasistatė gražius na- 
mu3| į . __
jis išvyko į Santa Fe miestą ir 
daugiau negryžo. Argentinoje 
šeimos neturėjo. Jo namuose 
gyvena vienas Prancūzas su 
vietine žmona ir du Lietuviai 
amatininkai, kurie ir moka val
stybinius mokesčius už tuos 
namus.

CHICAGO, ILLHOMESTEAD, Pa. — Į val
džios kaštais išstatytus darbi
ninkams gyvenamus namus jau 
suėjo gyventi 1,700 šeimų. Ki
tos dalys tų namų baigiamos 
statyti, viso sutalpins 5,000 
šeimų. Tų namų išstatymas 
atsiėjo 23 milijonus dolarių. 
;,šio)e plačioje apielinkėje val

džia išstatė arba stato tuks- ‘-ųfulC.tancius kitų tokių namų, ku
kiuose leis gyventi darbininkus 
turinčius užsiėmimus prie ša
lies ginklavimo pasiruošimų.

F., 45 m., 
Frackville,

MORALINIS BANKRUTAS
Detroito Lietuviai bolševikai 

taip nusibankrutijo kad nežino 
už ko griebtis. Jie įsisteigė 
savo radio pusvalandį, pirmiau
sia pasivadino Radio Klubu, 
bet turbut nesisekė Lietuvius 
mulkinti. Dabar jie savo ra
dio valandą sekmadienį Ameri
konų spaudoje vadina “Lithua
nian Church”. Kur dingo jų 
tie dideli obalsiai: “Mes komu
nistai ; mes darbininkai; mes 
pevoliucijonieriai” ir tt. ? Bib- 
liįojtj sakomai , “Iš pelenų atsi- 
radiir,—r-TTOiemiS' pavirsi . T^oq^ąs--bųyoį- reguliari

REPUBLIKONAI STATO AD
VOKATĄ OLĮ KANDIDATU 

Į TEISĖJUS
Centralinis Republikonų Par

tijos komitetas paskelbė ir pa
sižadėjo remti Adv. Antano A. 
Olio kandidatūrą Į Chicagos 
Municipal Court teisėjus. Adv. 
Olio vardas yra reguliariame 
Republikonų sąraše, kurį Re
publikonų partija užgyrė ir ku
rį visi Republikonai rems pri
mary balsavimuose Balandžio 
14. Tai pirmas kartas po dau
gelio metų kad Lietuvio var-

56 m., mi-
r ■

BALTIMORE, MD

am-

I DAYTON, OHIO J

reika-

Skaitykit ir Garsinkites74
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PAGERBKI! MIRUSIUS

GAr

gaudyti ir bausti 
ir atgauti vogtą

taip 
pro-

ąrklių
nuosa-

VOKIETAITIS Feliksas, 67 m„ 
mirė Sausio men., Brooklyn,

ALEKSAS Juozas, mirė Sau
sio men., Brooklyn, N. Y.

• PO VANDENIU, 12,000 pė
dų gilumoje, yra 138 kartų 
tiek žemės ploto negu ant že
mės 12,000 pėdų virš jurų pa- 
viršio.

ga
Ca

pra- 
var-

munistai, kaip dvasios ubagai 
gimė, taip dvasios ubagais ir 
baigsis.

biznierius 
čia gražią 
p. Lauko- 
įtaria ma-

m.,
Ra-

■

nei 
čia
su-

• CHICAGO, Ill. — Vasario 8 
įvyko Lietuvių Tėvų Marijonų 
organizacijos seimelis Aušros 
Vartų parapijoje.

Donald M. Nelson, karo produkcijos vadas, aiškina senato Truman 
komitetui tyrinėjančiam apsigynimo reikalą kad jis “tramdo” jį gąsdinant 
biznio žmones kurie labai reikalingi karo pastangose. Jis užstojo Sįl-me- 
tuose žmones kuriuos tas komitetas kritikav. Nelson yra dešinėje, svei
kinantis su Sen. Harry Truman, pirmininku.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Day tone 

13C2 Lamar ,St. Dayton, O

žmonių nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

LAUKAITIS Mykolas, 56 m., 
Brooklyn,mirė Sausio m.,

Donald M. Nelson, war production chięf, tells the senate Truman 
committee investigating defense that it is’ “hampering” him by frighten 
ing business men who are badly needed in war effort. He defended 
$l-a-year men who have been criticized by the committee. Nelson is 
shown (right) shaking hands with Sen. Harry Truman, chairman.

seno
m., Phi-

^PASAULYJE yra suvirs 
5,000 kalbų, ir dialektų, ap
imančių 300 skirtingų rusių 
garsų.

i Bet prieš trejetą metą• KARDOKIENe Ona, 67 metų, 
mirė Sausio mėn., Brooklyn,

SAVO ŠEIMOS NARIUS
Antkapiai Monumentai Koplyčios 

Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

CUYAHOGA MONUMENT WORKS
East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968. 

Prie ineigos j Kalvarijos Kapines, Clevelande. 
Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Art Reardon Jums Pasitarnaus
Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m.

Viskas Paruošta Lietu
vos Prezidento Pri-

PENNSYLVANIJOS^s, degti
nės kontrolė taryb “* pranešė

■’ znrbnS'mS, T
mą degtinės parduotuvių tar
nautojams, kad laike užtemdy
mo niekas nebandytų j ieškoti 
pasislėpimui vietos degtinės 
parduotuvėse, nes jeigu priešų 
orlaiviai užpultų ir bombarduo
tų miestą, dieną ar naktį, deg
tinė yra pavojinga iš gaisro at
žvilgio, nes ji ir dega ir gali 
sudalyti sprogimus.

: Valstijoje yra 578 degtinės 
parduotuvės.

emimui
L i e tuvos Nepriklausomybės 

24 metų sukakties paminėji
mas Baltimorėje šymet bus žy
miai iškilmingesnis, nes čia da
lyvaus Lietuvos Respublikos

ARKLIŲ VAGIS VIS 
DAR “KARIA”

Montgomery apsk., Pennsyl- 
vanijoje, tebegyvuoja 130 me
tų senumo organizacija, kurios 
tikslas anais laikais buvo svar
bus: 
vagis 
vybę.

Ta 
linga
praplitimą automobilių, 
dar arkliai buvo savo vietoje. 
Bet ji ir dabar turi 300 narių.

Tiez nariai kas metą atlaiko 
savo pokilį. Nariai susideda iš 
žymių piliečių, tos organizaci
jos įsteigėjų ainių.

Metiniame pokilyje, tarp ki
tų dalykų, atvaizduoja ir “pa
korimą arkliavagio”. Tarrj/tik- 
slui parenka ir pakviečia koikį 
nors žymų valstijos pilietį, šį 
metą tuo “arkliavagiu” buvo 
parinktas senatorius Davis, ta
čiau laikas jam neleido į ban
ketu pribūti, todėl jo vietoje 
buvo parinktas vienas žymus 
Philadelphijos radio artistas.

Atlikta štai kokia “arkliava- 4 l

gystė”: draugijos banketai! bu
vo pakviestas N. J. valstijos 
gubernatorius. Jam atvykus į 
Philadelprijos stotį, ten jį pa
sitiko arkliai įkinkyta karieta, 
nuvežti į banketo salę. Kelio
nėje per parką, įyko “užpuoli
mas”, “pavogta” vienas arklys. 
Raitelių grupė tuoj išsileido 
“vagies” gaudyti ir sugavę at
vedė “pakorimui

vienas iš tų Tautos veikėjų 
kurie Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą paskelbė Vilniuje Va
sario 16, 1918 metais.

Lietuvos Prezidentas viešės 
Baltimorėje porą dienų: Vasa
rio 15 ir 16.

Komiteto narys, Teisėjas W. 
F. Laukaitis, kreipėsi į Bal- 
timorės miesto valdybą prašy
damas paskirti $500 Lietuvos 
Prezidento viešėjimo šiame 
mieste kaštams padengti.

Vasario 16 dieną Baltimorė
je visur bus matoma plevėsuo
jant Lietuvos vėliavos, nes mu
sų Nepriklausomybės diena yra 
legalė šventė Maryland valsti
joje. Rep.

RASINĖ KOVA
Detroite valdžios pastatytuo

se namuose norinčių gyventi 
randasi labai daug. Paskutiniu 
laiku už tuos namus jau 
dėjo išsivystyti net rasinės 
žy tinęs.

Baigiant statyti vieną 
vadinamą “defense namų
jektą” prie Nevada ir Fenelon 
gatvių, miesto valdyba pare
komendavo federalei valdžiai 
tuos namus užleisti negrams. 
Baltieji pradėjo prieš tai pro- 
testdoti, tvirtindami kad užlei- 
dus juodžiams šią vietą nuosa
vybių vertė toje apielinkėje že
mai nupuls.< Prie City Hali 
kasdien eina demonstracijos ir 
pikstavimas. Kurie laimės dar 
nežinia, šioje srityje gyvena 
ir Lietuvių, žymus 
M. Jackevičius turi 
rezidenciją; taip pat 
niai ir kiti. Baltieji
yorą Jeffries juodžių simpati- 
ku.

Republikonų ./partijos kandida
tų sąrašą.

Adv. A. Olis priimdamas Re
publikonų partijos kvietinių 
kandidatuoti pareiškė: “šio už- 
gyrimo svarba yra tame kad 
Republikonų partija jau pri- 
pažysta Lietuvius kaipo grupę 
kuri privalo turėti savo žmo
nes musų valdžios aparate. Aš 
tikiu kad Lietuviai pilnai Įver
tins šį pripažinimą, ir kviečiu 
jus dėti visas pastangas pasi
rodyti kad mes jų paramą įver
tiname ir kad mes sugebėsime 
dar viena Lietuvi išrinkti i mie
sto valdžią.”

® HATRFORD, Conn. — Sau
sio 25 d. klubo salėje įvyko 

lauktas musų Jaunalietuvių 
chcro koncertas, kuris visapu-i 
šiai pavyko. Publikos buvo a- 
pie 100 vietos ir apielinkės mie
stų.

SUSIRGO KLEBONAS, šv. 
Kryžiaus Lietuvių parapijos 
klebonas Kun. L. Praspalius 
labai sunkiai susirgo, liga yra 
plaučių uždegimas. Gydosi šv. 
Elzbietos ligoninėje. Linkėti
na jam laimingai pasveikti.

LENKŲ VEIKLA. Kai Hit
leris su savo buvusiu kamaro- 
tu Stalinu užgrobė Lenkiją ir 
abudu ją pasidalino, Ameriko
je gyvenantieji Lenkai tuojau 
pradėjo teikti pagalbą savo 
tautiečiams išsiblaškiusiems po 
pasaulį. Nuo to neatsiliko 
Day tono Lenkai, nors jų 
skaičius yra nedidelis. Jie
organizavo komitetą ir pradėjo 
rengti balius ir piknikus tam 
tikslui. Jų parengimus publi
ka gausiai lanko. Nuo tų pa
rengimų jau yra uždirbę apie 
$1200. Iš tos sumos pasiuntė 
$580 Lenkų šelpimo biurui 
Chicagoje, o likusius pinigus 
paaukavo Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kuris taipgi šel
pia Lenkus. Lenkai ir toliau 
tęsia savo veiklą ta pačia link
me. D. Rep.

® NEW HAVEN, Conn. — Čia 
draugijų komitetas nutarė 

vieningai minėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį, Vasa
rio 8 d., kadangi Vasario 15 d. 
Įvyksta parapijos vakarienė.

So. BOSTON, Mass. — Kun.
Dr. K. Urbonavičius, sugyve

nęs ilgus metus, šiomis dieno
mis minėjo savo 45 metų kuni
gavimo sukakti. Jis yra vienas 
iš rimtų Lietuvių katalikų ra
šytojų ir laikraštininkų. Jis 
jau turi 68 metus amžiaus.

SABALIAUSKAS J., 
žiaus, mirė Sausio 
ladelphia, Pa.

MARTUSEVIČIUS Juozas, 45 
m., mirė Sausio m., Philadel
phia, Pa.

ANGELAITIS Antanas, 30 m., 
mirė Sausio m., Philadelphia, 
Pa.

VARŽEVIČIENĖ M., mirė Sau
sio m., Philadelphia, Pa.

JUŠKAUSKIENĖ Ona, mirė 
Sausio m., Philadelphia, Pa.

PECIKONIENĖ (vardas nepa
žymėta), mirė Sausio mėn., 
Philadelphia, Pa.

AUGAITIS Kazys, 57 m., mirė 
Sausio 21, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Eržvilko p. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

DŽIUGIS Jeronimas, 59 
mirė Sausio 15, Grand 
pids, Mich.

BALTRUŠAITIS Donatas,
m., mirė Sausio 20, Grand 
Rapids, Mich.

PANDIENĖ Veronika, 55 m. 
mirė Sausio 2, Philadelphia, 
Pa. — Naumiesčio par., Su
valkijos.

KCDIS Pranas, 71 m., mirė 20 
Sausio, So. Boston, Mass.— 
Naujamiesčio par. Ameriko
je išgyveno 38 metus.

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 FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

« NEW YORK, N. Y. — Auš
ros Vartų Lietuvių parapija, 

žinoma seniausia Lietuviška 
parapija Amerikoje, vėl susi
laukė Lietuvio kunigo, kuriuo 
paskirtas iš Lietuvos pabėgė
lis, Kun. Jurgis Gurinskas. Ta 
parapija neteko Lietuvio kuni
go kai keli metai atgal Kun. A. 
šeštokas del nesveikatos iš jos 
pasitraukė.

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos 

332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa. (36)

da nelabai džiaugiasi tuo 
Dirvos numeriu, - sako 
jis.
- Tai kad aš neturiu 

apie ką rašyt; matai, da
bar tokie audringi laikai, 
musą ši nauja šalis įveltai 
į karą, reikia rūpintis kaip 
laimėsim ir priešus nuga-i 
lėsim. Juokams nei mintys į 
imillaa, n ratilą mano m-y 
tą pats nenorėtum talpintu
- sakau aš. I 

■' - Žinai, gerb. Spragile, 
tavo raštus visi paprato

' laikyt nerimtais ir tik toki 
tave pažysta, gal rimtus 
tavo raštus ir neskaitytų
- sąko jis.

— Ir man taip rodos, b: 
rimtų raštų apie visokiu! 
mokslus, filosofijas, politi 
kas ir kitus mažmožius ii 
taip perdaug rašoma. Jei 
gu ir aš rašyčiau rimtai 
mažai kas apie tą Spragi!; 
ir žinotų, - sakau aš.
- Taigi, gerb. Spragile 

tu pasidarei sau vardą ka: 
po nerimtas rašytojas api 
rimtus dalykus, tai ir laikn 
kis, visi tokių raštų nori ' 
tau buna daugiau garbė 
o Dirvai daugiau bizni 
Laikraštis be biznio neg 
lėtų gyvuot, - sako jis.
- Tikra teisybė, pon 

Redaktoriau. Ale neai 
gal kad nerimtus dalyk 
apie rimtą reikalą da 
sunkiau parašyt negu 
riausį redaktorijalą. Ir 
ir skaitytojai gal but sv 
sto sau kas tam gerb. Sp 
gilui pasidarė, ar nuse 
ar sutingo kad neparašo 
čia žmogus savo galvą 
smegenis džiovini durno 
mas ką ir apie ką paras 
Viskas Virto rimtu: ir 1

-ras, ii- šalies rėmimas, 
taksai, ir bondsai, ir L 
tuya rupi kas su ja gali. 
sitikt, na ii* iš ko žmog 
gali imt juokus krėst?

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

- Kas yra kad nei į i 
dakciją dabar neužeini, i 
su tetule nesimatai, ar k; 
Gal tetulė tau pagelbė 
kokių pletkų papasakot, • 
sako jis.
-Ir su tetule blogai: d 

bar uždraudė bažnyčia 
gembleriuot, ji neina binį 
lošt, nieko nesueina. Lieti 
vių klube vakaruškos susti
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talkininkauja bolševikams 
Vokiečius. Vokiečiai sun- 
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4UČIATĖS BLOGAI’
'IKRAI PALENGVINSITE SAU 
1UO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
Kuomet kankinatės vidurių užlie

jimu — žarnos neveiklios—skani 
ilvą, nėra energijos, palengvinkite 
iu šiuo modernišku budu—knoty 
te FEEN-A-MINT. ši skani vili
us liuosuojanti kramtoma po 
jgelbės švelniai, bet tikrai, išvaly- 

vidurius. Milijonai žmonių uj- 
ojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyta 
EEN-A-MINT einant gulti—sekai- 

rytą tikrai jausite palengvinini 
■ vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
akelis kainuoja (ik

Gerb SPRAGILAS

$

KIS Vincas, 52 m., mi- 
Sausio 1, Shenandoah, 
— Gižų par., Maniškių k. 
UTAS Jonas, 57 m., mi- 
Jruod. 23, Scranton, Pa. 
JTKA V., mirė Sausio 17, 
mouth, Pa.
A Liudvikas, mirė Gruod. 
Edwardsville, Pa.

U J ON AS Jonas, mirė 8 
iod., Ansonia, Conn. 
TRIMAS Adolfas, 57 nų 
*ė Sausio 4, Grand Lapids, 

±. — Joniškio miestelio. 
0NIENĖ Vladislava, mirė 
asio m., Chicago, Ill. 
EĘTRE Stasė (Rakštai- 
i, 23 metų, mirė Sausio 19,
icagoj, kur buvo ir gimus. 

’.T1NKUS Steponas, 42 m, 
rė Sausio 18, Chicagoj, kur 
vo ir gimęs.
AUSKAS Juozas, 69 metų, 
įrė Sausio 19, Chicagoje.- 
mragės ap., Skaudvilės p, 
aršavos k.
1IENĖ Ona, 72 m., mirė 
rūsio mėn. Gimus Vokieti- 
•j e.
'.TKEVIČIUS Antanas, mirė 
ausio 19, Chicagoj. — Kė- 
ainių ap., Dotnuvos par. 
\IEIKA Edmundas, pusam- 
is, mirė Sausio 18, Chicago- 
e. — šaulėnų p., Pamiškal- 
ių k., Amerikoje išgyveno 
8 metus.
GUST Jokūbas, pusamžis, 
airė Sausio 18, Chicagoje.— 
larijampolės ap.
•CKUS Aleksandras, 21 m„ 
nirė Sausio mėn., Kenosha, 
Vis.
SEVIČIENĖ (vardas nepa
žymėta), mirė Gruodžio 16, 
Jmaha, Nebr.

NKAUSKIENĖ Jieva, pus
amžė, mirė Sausio 15, Chica
goje. — Amerikoj išgyveno 
16 metus.
NIUNAS Ignas, mirė Sau-1 
do m., Waukegan, Ill.
JšIENĖ Teklė (Augustina-1 
navičiutė), pusamžė, mirė 15| 
Sausio, Chicagoje. — Malei- f 
kių ap., Viekšnių par.

EVULIS Vincas, 55 m., mirė 
Sausio 14, Rutland, Mass.

Kulienė jieva, mirė Sau
sio 15, Edwardsville, Pa.

g
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GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS
Aną šventą dieną sėdžiu 

sau namie ir skaitau Dirvą, 
ba oras buvo gražus, nebu
vo nei sniego nusikasti nei 
ko kito veikti. Išgirstu tik 
durų skambutį: Birrrr!

Einu prie durų pažiūrėt 
ir nustembu: Ugi ateina 
pas mus ponas Redakto ius.

Atidarau duris, įsiprašau 
į vidų.

— Sveikas gyvas, į erb. 
Spragile. Gerai kad n dau 
tave namie, — sako jk.

— Neturėjau kur eit, sė
džiu ir skaitau. Gal kas 
svarbaus ištiko kad ponas 
Redaktorius taip nelauktai 
pas‘mane atėjai? — sakau 
aš.

— Svarbaus -kaip svar
baus, bet vis tik parupo pa
matyt tave ir patirt kas 
atsitiko kad Dirvai nieko 
nerašai. Žinai kad tavo raš
tų visi laukia ir kai neran
da nelabai džiaugiasi tuo 
Dirvos numeriu, 
jis.

— Tai kad aš neturiu 
apie ką rašyt; matai, da
bar tokie audringi laikai, 
musų ši nauja šalis įvelta 
į karą, reikia rūpintis kaip 
laimėsim ir priešus nuga- 
lėsim. Juokams nei mintys 
neveikia, o rimtų mano raš
tų pats nenorėtum talpint, 
•— sakau aš.

r- — Žinai, gerb. Spragile, 
tavo raštus visi paprato 

' laikyt nerimtais ir tik tokį 
tave pažysta, gal rimtus 
tavo raštus ir neskaitytų, 
— sako jis.

— Ir man taip rodos, ba 
rimtų raštų apie visokius

jo, ji nei į salę neateina, 
tai ir su ja mažai biznio,— 
sakau aš.

— Na tai turėsi kur nors 
ar važiuot ar orlaiviu nu
skrist ir padaryt koki ne
paprastą įvykį ar skanda
lą, kad turėtum apie ką ra
šyt, — sako jis.

— Mat'ai, kai aš noriu 
važiuot kada kur nors kai
po Dirvos atstovas tai ne
leidi manęs, važiuoji pats, 
o kai išsibaigia mano raš
tai, pradedi rūpintis, — sa
kau aš.

— Nerugok už tai, gerb. 
Spragile: kur man reikia 
pačiam but aš negaliu įga- 
liot tavęs. Atsiras proga,' 
leisiu tave. Juk ateina S. 
L. A. seimas, galėsi važiuot 
į Pittsburgą ir prirankiot 
visokių pletkų iš visos Ame
rikos, — sako jis.

— S. L. A. seimas? Ale 
tas dar bus vasarą, o dabar 
viskas virsta taip kad rei
kia viską atiduot karo .rei
kalams, tai nuvažiavus į 
Picburką po savaitės laiko 
kartais negalėsiu nei par
važiuot, reiks pėkščiam eit 
atgal, ba valdžia viską ima 
karo reikalams, — sakau 
aš.

— Dar taip blogai nebus. 
Galvokim ką galėsim gero 
ir naudingo nuveikti. Kai 
užeis kokia gera mintis, 
nepatingėk ją užrašyti ir 
atnešk į Redakciją, aš lauk
siu, — sako jis.

— Gerai, gerai, ponas 
Redaktoriau. Ir man tas 
rupi, ba kai aš nematau 
savo abrozėlio Dirvoje, man 
tas numeris visai neįdo
mus, — sakau aš.

— Taigi, rūpinkis kad 
“abrozelis” butu kas nume
rį įdėtas, 
sau. Iki 
sako jis.

— 'Iki 
sakau aš.

Aš ir keliausiu 
pasimatymo, —

Visur Amerikoje pajutome 
stiprią bolševikų propagandos 
bangą: spaudoje, mitinguose, 
diplomatijoje. Sovietai giriasi 
savo laimėjimais prieš Vokie
čius. Bet tuo pačiu pakilo ir 
Sov. Rusijos reikalavimai, pa
sireiškę noru* atgauti smurtu 
užgrobtus kraštus, susitarus 
Stalinui su Hitleriu, ir dar nau
jų žemių įsigyti, šit po Stali
no kalbos, pernai rudenį, pasa
kytos per komunistų revoliuci
jos sukaktį, išgirdome ir Ka
linio, Sovietų prezidento, kalbą, 
kur jis kartoja Stalino viltį ne
trukus atgauti Estiją, Latviją 
ir Lietuvą ir dar priedų susi
laukti. Amerikos spaudoje bu- 
vos plačiai rašyta kaip Sov. 
Rusija suformulavusi savo są
jungininkėms demokratijoms 
busimų ribų geidavimus. šalia 
Pabaltijo kraštų ji siekianti 
buv. Lenkijos plotų, gautų iš 
Hitlerio malonės, Besarabijos, 
Dardanelių ir Persijos kad ga
lėtų prieiti Indijos vandenynan. 
Nieko sau apetitai!

Dar lokys — ašis — nenu
šautas, o jau visą jo kailį ko
munistai norėtų pasiimti. Kaip 

, gali Demokratijos ką žadėti, 
kai dar tebėra defenzyvoje, kai 
į ofenzyvą, pasak Churchilio, 

I .tegalėsiančios pereiti 1943 m., 
, kai dabai* joms tenka vesti la

bai sunki kova Pacifike irfprieš 
t ašį Afrikoje.

“Draugai” komunistai nežiū
ri sunkios savo sąjungininkų 

[ būklės. — Duokit — sako Mo- 
. lotovas, kaip Šekspyro šeilokas 

— pažadėkite raštu, jei ne sa- 
. vo, tai kitų krauju

Jeigu komunistai
• džįa 

turi

sikeisti konsulais. Vadinasi, 
komunistų banga ir čia įsiver
žė, 
jai 
ką, 
nas

parašytu.
taip spau- 
tai, matyt, 
O kuo gi.

LINKOLNAS NUJAUTĖ ARTĖJANT
KA “LABAI NEPAPRASTO”

PRIVISO STIRNŲ , , 
Minnesota valstijos ukiit^srf- 

tyse priviso tūkstančiai brie
džių ir stirnų, kur 10 metų at
gal nebuvo nei vieno. Ūkinin
kai skundžiasi kad tie gyvūnai 
gadina jiems derlius.

Greto to tie gyvūnai pasida
rė pavojingais automobilistams 
vieškeliuose. Dažnai pasitaiko 
važiuojant automobiliui į kelią 
iššoka iš krūmų stirna ar ke
lios ir automobilyje važiuojan- 

mokslus, filosofijas, politi-j tiems susidaro neišvengiamas 
kas ir kitus mažmožius ir 
taip perdaug rašoma. Jei
gu ir aš rašyčiau rimtai, 
mažai kas apie tą Spragilą 
ir žinotų, — sakau aš.

— Taigi, gerb. Spragile, 
tu pasidarei sau vardą kai
po nerimtas rašytojas apie 
rimtus dalykus, tai ir laiky
kis, visi tokių raštų nori ir 
tau buna daugiau garbės, 
o Dirvai daugiau biznio. 
Laikraštis be biznio nega
lėtų gyvuot, — sako jis.

— Tikra teisybė, ponas 
Redaktoriau. Ale nežinai 
gal kad nerimtus dalykus | 
apie rimtą reikalą daug | 
sunkiau parašyt negu ge-! į 
riausį redaktorijalą. Ir tu 
ir skaitytojai gal but svar
sto sau kas tam gerb. Spra
gilui pasidarė, ar nuseno, 
ar sutingo kad neparašo, o 
čia žmogus savo galvą ir| 
smegenis džiovini dūmoda
mas ką ir apie ką parašyt. 
Viskas Virto rimtu: ir ka-

- ras, ir šalies rėmimas, ir 
taksai, ir bondsai, ir Lie
tuva rupi kas su ja gali at
sitikt, na ir iš ko žmogus 
gali imt juokus krėst? — 
sakau aš.

— Kas yra kad nei į re
dakciją dabar neužeini, nei 
su tetule nesimatai, ar ką? 
Gal tetulė tau pagelbėtų 
kokių pletkų papasakot, — 
sako jis.

— Ir su tetule blogai: da
bar uždraudė bažnyčiose 
gembleriuot, ji neina bingo 
lošt, nieko nesueina. Lietu
vių klube vakaruškos susto-

pavojus. Pasitaiko žmonių už- 
simušimų užlekiant ant tų gy
vūnų ir automobiliams apvirs- 
tant, arba važiuojantiems stai
ga sukantis iš kelio neužlėkti 
ant jų.

sąjungininkus, 
kuo paspausti. 
Tokio ir Berlynas praneša
Sovietai pradėję derybas

su Japonija del žvejybos Sovie
tų" vandenyse ten kur apie Sa- 
haliną ir Kamčatką. 
Sovietų 
beveik 
vanduo, 
gaudyti,
kaip Japonų žvejai gerais lai
vais ir gerais tinklais žuvautų 
priešais Amerikos Alaska.

Kita vėl žinia miglotai pra
neša kad Molotovas tol neva
žiuosiąs Londonan kol Washing
tone neišspausiąs Pabaltijo kra
štų Sovietų Rusijai pripažini
mo. Įsidėmėtinas ir tas fak
tas kad Kanada, Anglijos do
minija, iki šiol neturėjus dip
lomatinių santykių su Sovietų 
Rusija, nesenai sutiko su ja pa-

Iš čia, iš šiaurės, lengviau 
bus išsišakojus po Ameri- 
slinkti į pietus. Tai pla- 
— lyg ir piatilietka.
ŠALTIS IR UTĖLĖS

Rusijos - Vokietijos fronto 
spaudos pranešimai sudaro įs
pūdžio kad šaltis ir utėlės ge
rokai 
prieš 
kioje 
visu
darydami Vokiečiams didžiau
sių nuostolių. Tik Suomiai te
bestovi savo pozicijose kaip ne
perlipamas mūras. Iš Rusijos 
girdėti kad Vokiečiai žadą pa
vasarį pereiti ofenzyvom De
mokratijų spauda tačiau abejo
ja. Ji spėja kad ašis galinti 
pulti visu smarkumu Afriką ir 
Aziją, jeigu Japonai Demokra
tijoms galutinai pastotų kelią 
į Indijos vandenyną.

Kai taip svarstoma ir abe
jojama, Sov. Rusija griebia, ne
laukdama pavasario, savo tal
kininkams už gerklės. Derėtis 
geriausia kai ginklui sekasi. 
Jei viena pusė, savoji, nesutiks, 
tai dar yra priešingoji. Juk 
“realia” politika sekant, už są
jungininko nugaros galima tar
tis ir su priešu. Atsiminkime 
Molotovo žodžius, paskytus 
Prez. Roosevelto adresu užgro
bus Pabaltijos kraštus.

— Amerika, — sako, — 
mums pavydi kad mes, komu
nistai, mokame be kraujo pra
liejimo, nepasipriešinus ginklu 
Pabaltijo kraštams, juos (tegu 
ir smurtu bei apgaule) pasisa
vinti.

Atsiminkime 1939 metus. 
Sov. Rusija turėjo su Čekoslo
vakija ir Prancūzija apsigyni
mo sutartis.

— Važiuokime, — pasakė 
Prancūzai savor kaimynams an
glams, — į Maskvą derėtis su 
komunistais dėl karinės sąjun
gos prieš Vokiečius.

Nuvažiavo ir derėjosi. Dery
bos užkliuvo už Pabaltijo kra
štų ir Suomijos. Anglai nesu
tiko padovanoti Rusams sveti
mo daikto. Pasirodė kad šali
mais slapčia ėjo kitos derybos, 
derybos Rusų su Vokiečiais. 
Vokiečiai laimėjo, pažadėję Suo
miją ir Pabaltijį Rusams.

Taigi noromis-nenoromis spė
ji, ar nesikartoja istorija. Nors 
Litvinovas, demokratijų “šali
ninkas” vėl iškilo aikštėn, bet 
ir Molotovas, kurs susikovus 
Vokietijai su Rusija ii* suside
rėjo su ja pelningai. Rusija 
nenugalėta, priešingai, jos svo
ris per šią žiemą išaugo. Apie 
tai visas pasaulis kalba. O ką 
gali atnešti pavasaris — bala 
žino. Juk gali atsitikti kad Vo
kiečiai, sutelkę savo pajiegas, 
gali nugrūsti komunizmą ligi 
Uralo ar net

Jei Anglija 
pažintų Sov. 
kraštus, butų
tovo laimėjimas, 
mokratijų pripažinta Stalino su
tartis su Hitleriu ir suduotas 
mirtims smūgis Roosevelto- 
Churchilio deklaracijai. Toks 
įvykis įneštų baisiausią kon- 
sternaciją demokratijų bloke. 
Stalinas derybose su Vokietija 
turėtų kuo kompensuoti Hitlerį 
Pabaltijo krašte, kurs butų jo, 
Stalino o ne kieno kito nuosa
vybė.

Bet ar gali taip atsitikti, 
brolyti? Juk tai butų skanda
las ! O bala žino. Negali ir 
gali. Jei atsitiko Prancūzijo
je, tai kodėl negali atsitikti Ru
sijoje, kuri yra daug patoges
nėje padėtyje. Juk ir tarp An
glų su Prancūzais, kaip dabar 
demokratijų su Stalinu, buvo 
šventai sutarta nedaryti atski
rai taikos ar paliaubų, negavus 
sąjungininkų sutikimo.

O dvejoti ne tik galima, bet 
ir reikia, jei tik gera valia ir 
galvodamas dvejoji. X.

kuris patalpintas didžioje kop
lyčioje, išstatytoje jo garbei, 
Washington, D. C. Ši koply
čia išstatyta keli metai atgal.

Apačioje telpantis vaizdas 
yra tai ta didžioji Linkolno ko
plyčia Washingtone, kurią .ap
lanko milijonai žmonių kasmet.

GRAIKAI NYKS
TA NUO BADO

Bruno Schachner (left), assistant United States attorney, and U. S. 
Attorney Mathias F. Correa are shown inspecting packages and dia
monds seized in New York. They were shipped via Russia before der 
Fuehrer attacked that country. The gems are alleged to be part of the 
loot seized by the Nazis after they conquered the Netherlands and Bel
gium in 1940. The Pioneer Import company. c-TcJ “Agents for the Ger
man high command,” is accused of handling the loot at this end and 
dumping it on the American market. President of the company, Werner 
von Clemm, is married to a cousin of Nazi Foreign Minister Joachim 
von Ribbentrop.

Eruno Schachner (kairėje), Suv. Valstijų prokuroro padėjėjas, ir S. V. 
Prokuroras Mathias F. Correa parodoma peržiūri pakelius deimantų su
laikytų New Yorke. Jie buvo pasiųsti per Rusiją pirm Hitlerio užataka- 
vimo tos šalies. Tie brangmenys sakoma yra dalis grobio kurį (naziai pa
ėmė po okupavimo Belgijos ir llolandijos 1940 metais. New Yorke su
sekta Vokiečių kompanija, kuri užsiėmė platinimu tų brangmenų Ameriko
je. Kompanijos prezidentas, Werner von Clemm, yra vedęs pusseserę oa
zių užsienių reikalų ministerio Joachim von Ribbentrop.

Abraomas Linkolnas, 16-tas 
Amerikos prezidentas, nuja'utė 
kad “kas nepaprasto atsitiks” 
tą dieną kai jis buvo nužudy
tas. x

Linkolnas buvo nušautas Bal. 
15 d., 1865 metais, atsilankęs 
Į perstatymą teatre, Washing
tone. Jį nušovė to perstatymo 
aktorius, John Wilkes Booth, 
kuris po to pabėgo nakties lai
ku.

Prieš savo mirtį, tą dieną 
būdamas savo kabineto susirin
kime, Linkolnas buvo nepapras
tai susimąstęs ir ramus, 
baigoje posėdžio jis 
reiškė dalyviams:

“Gerbiamieji, kas 
nepaprasto atsitiks, 
labai greitai”.

“Ką tamsta kalbi?” buvo 
paklausta. “Kas atsitiks 
gero ar blogo?”

“Aš nežinau,” atsakė Linkol
nas, “aš tik jaučiu kad atsitiks 
reikšmingas įvykis, ir jaučiu' 
tas atsitiks visai trumpu lai
ku,”.

Jo nujautimas išsipildė tą 
patį vakarą.

Abraomas Linkolnas 
iš prasčiokų tėvų, gimė 
rio 12 d., 1809 metais.

133 metai

jo

paėjo
Vasa-

Pa
rimtai pa-

nors labai 
ir atsitiks

šymet sueina 
jo gimimo.

77 metai nuo
rė nuo žūdeikos

Mirdamas jis
amžiaus.

Viršuje telpanti iliustracija 
yra tai piešinys

nuo

to kai jis 
rankos.
buvo 56 metų

mi-

jo paminklo,

pilietis, Antonio Francisco, yra 
davęs 373 atvejais savo krau-Bž! 
jo ligoniams, per du metu lai
ko, kai jis ligoninėn kreipėsi su 
pasiulymu savo kraujo.

Tarp kitų baisių žinių apie 
karo pasekmes Europoje yra 
ir pranešimai apie badą Grai
kijoje.

Pranešimai sako kaip Grai
kų neapikanta prieš Vokiečius 
nuolat didėja, neš Vokiečiai 
okupantai yra kaltininkai jų 
bado. Kaip tai keistai, Italai Įn- 
kareiviai sako nesą neapken- į jų 
čiami del to. Eu-

Vokiečiai visu užsispyrimu 
rekvizuoja-atima iš žmonių vi
są maistą, palikdami vos dale
lę pasilaikyti gyvais.

Visuose namuose Atėnuose, 
Graikijos sostinėje, gyvena po 
du ar tris Vokiečius ar Italus 
karininkus. Okupantai karinin
kai matomi geriausiose miesto 
valgyklose, kuomet patys Grai
kai tegali valgyt bulves ii* ko
pūstus.

Gruodžio mėnesį pereitą me
tą Atėnuose ir Piraeus mies
tuose badu mirė po porą 1— 
stančių žmonių kasdien. Tuo 
tarpu Italija pradėjo siųsti lai
vus su grūdais Į Graikiją. Tų 
grudų užteko vos savaitei lai
ko, betgi 'Graikams pakako pa
laikyti Italus sau prielankes
niais, o Vokiečius neapkęsti.

Nors Graikija skaitoma plė
timosi sritis Italams, tačiau na- 
ziai ten tebesilaiko ir nepalie
ka Graikijos Italams vieniems 
šeimininkauti.

Panašiu budu, be abejo, Vo-N 
kiečiai išplėšia maistų ir Lie-) 
tavoje, palikdami žmonėms tik 
maža ką gyvybei kūne palai
kyti

ro
tuk- „i-

•si-
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AR VOKIEČIAMS IŠTIKS RUSIJOJE TAS PATS KAS IŠTIKO 
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 dabai* gyvenam baisiausių pasaulinių 
karų gadynę, paskaitykit šią didelę ŽMONIJOS ISTORIJĄ — joje apsa
koma kaip žmonija gyveno ir 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 j laišką popierinius $2 ir parašę už ką pinigus siunčiat, įrašykit 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c štampą.

6820 Superior Avenue
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Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais
KeciaKtonuB—K S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

tinį veikimą. Visas jų tikslas 
yra tik kelti susmukusį cicili- 
kų kromelį, daugiau nieko.

Lietuvos klausimas jiems ap
eina tik tiek kiek Suv. Valsti
jų cicilikams: “Lietuvai nei 
cento!” Nedykai doresni so
cialistai vienas po kito nuo jų 
atsimeta.

D

ZODEL mes turėtume minėti Lietuvos Nepriklauso- 
mybės paskelbimo 24 metų sukaktį, dabar kada Lie- 

ivos “nėra”? — paklausia kartais mažai galvojantis

Ir Kanadoje Socialistai 
Kliudo ir Ardo

ietuvis. Tokiam paaiškinimas seka;
Lietuva YRA, ir labiau yra negu buvo 1918 metais,

ida Lietuvių Taryba Vilniuje Vasario 16 dieną paskel- 
4< s Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

r

Tada Lietuva buvo Vokiečių okupuota ir skaitėsi
■ įsijos teritorijos dalimi, tačiau to laiko darbuotojai 
į ‘davė niekam įsikalbėti buk Lietuvos “nėra”: jie žino-

kad jų šalis, jų tauta, garsi iš seno, YRA, ir kad jai 
įgal visas žmoniškumo teises priklauso laisvas gyve
ntas, savistovis, nepriklausomas nuo jokių svetimų pa- 

j, irgėjų ar valdytojų! «
Ta Taryba, būdama gana kebliose sąlygose, išdryso 

elbti pasauliui Lietuvos Nepriklausomybę, ir jų troš- 
mai įgyvendinti garbingu laimėjimu!

Šiądien Lietuva YRA ir kaipo valstybė, ir kaipo ša- 
■, ir kaipo tauta. J^i oficialiai pripažinta didžiųjų de- 
okratinių valstybių, kurios, kaip Suvienytos Valstijos 

; :r savo Prezidentą Rooseveltą, pažadėjo užtarti Lietu- 
I 'S valstybės atstatymą, greta kitų priešų okupuotų 
' ažų ir didesnių valstybių, ir tą patvirtino savo aštuo- 

‘ j ų punktų deklaracija, kurią padarė su Churchillu At- 
ntiko konferencijoje pereitą metą.

Mes Lietuviai, minime Lietuvos nepriklausomybės 
metų sukaktį nuo tos istorinės dienos, Vasario 16-tos,

■ 18 metų, kurią Vilniuje buvo paskelbta Nepriklauso- 
1' a Lietuva, todėl kad mes jau ir skaitome save nepri-i . „ x

ausomais nuo kitų, pripažystame tą Aktą mums atitin-
i I’m 1 m z-\ z\4- n i’C’l m Yvi n T -i r\ 4~ 11 t t ri -i ■» 4-mu, ir kuomet atsteigsime Lietuvą, ji bus atstatyta 

1 ant tų pačių pagrindų kokius tie 
)tai Vilniuje padėjo.

¥ ¥ ¥

musų drąsus pat-

,į[ Šių metų Vasario 16-toji privalo mums kiekvienam 
/ Y įminti apie didesnes musų pareigas ___. J/<x.x^x&xvj linkui savo tautos

■Ir tėvynės. Mes kiekvienas privalome įsitikinti sau kad 
jĮĮĮdumoje nuo musų pastangų, paramos ir pasiaukojimo 
IjĮįetuva bus atstatyta Laisva ir Nepriklausoma VeL.
'i' Mes Amerikos Lietuviai galime lyginti save prie to 

bliško Juozapo, kuris patekęs Egiptan, svetimon ša-

! ę vargino badas.

Mes Amerikos Lietuviai galime lyginti save prie to

galėjo pagelbėti savo giminei kuomet Kanaano že- 
. Mes Amerikoje gyvendami, turėję 

: įleisti savo tėvynę tam tikrų priežasčių delei, čia sura- 
tnę geresnes sąlygas ir kiekvieną kartą kada tik mu- 

senoje tėvynėje likusius musų brolius užklumpa nelai- 
, jie kreipiasi į mus, ir mes ištiesiame savo duosnią

--- —--- - - -
Dabartiniu laiku musų tėvynę Lietuvą užtiko viena

/ didžiausių jos nelaimių, musų broliai-seserys kenčia 
’■iespaudą, vargą, badą, ir jų akys krypsta į mus Ame- 

|koje gyvenančius.

Ii

Padėkime jiems!
* *

Su mumis Amerikoje randasi vienas iš tų pirmųti- 
ųjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto skelbėjų ir to 
iko darbuotojų, Antanas Smetona, buvęs pirmutinis 
etuvos Respublikos Prezidentas, ir dabartinis, kurio 
ildymo metu Lietuvą vėl užklupo svetimųjų priespau- 
i. Jis yra vienatinis iš dvidešimties Tarybos narių ku- 
am likimas leido dar ir dabar dirbti už Lietuvos, Nepri- 
ausomybės atstatymą, kuris galėjo atvykti pas mus, 
tip to bibliško Juozapo brolis Benjaminas, prašyti iš 
ūsų pagalbos likusiai musų giminei senoje tėvynėje.

Gaila gad musų tarpan, šioje svetimoje šalyje mūrus 
’isiglaudus, atsibastė ir kerštingų musų žmonių, kaip 
e Juozapo broliai, kurie jį pardavė vergu, atsikraty- 
ui jo. Tie musų kerštingieji nepaseka toliau Juozapo 
*olių pavyzdžiu, kurie1 vėliau gailėjosi to nedoro savo 
rsielgimo prieš jį. Musų kerštingieji asmenys, ir čia 
:sibastę sėja savo kerštą, tuomi tik labiau kenkdami 
ivo broliams likusiems Lietuvoje, priespaudą ir badą 
mčiantiems, kuomet jų pareiga yra jiems gelbėti.

Jokūbas, siųsdamas kitus savo sūnūs į Egiptą pas 
lozapą pagalbos prašyti, jos susilaukė ir išgelbėjo sa- 
) giminę nuo bado. Tuo gi tarpu musų atbėgėliai iš 
ietuvos ir tūli jų bendraminčiai čia tik suirutes ir ker- 
ą ir pagiežą platina, kuomet jų likusieji broliai Lietd- 
)je, žinodami kad jie Amerikoje randasi, tikisi per juos 
riaukti pagalbos!

Vietoje išnaudoti momentą — Amerikos Lietuvių 
josnumą ir nuoširdumą — jie rūpinasi ardyti ir tram- 
/ti darbą, savo pavydo pravedimui — “jeigu aš negau- 
u nieko iai negauk nei tu!”

Jie stato tik save, “AŠ’’, ne ’Lietuvos žmones, kurių 
elbėjimas mums tik turi apeiti!

N
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Kanados Lietuviai pereitą ru
denį įsteigė Lietuvių Tarybą, 
kurion pradžioje įstojo ir so
cialistai ir dalis sukomunistėju
siu gaivalų. Kitą didumą su
darė tautininkai ir katalikai.

Dabar, kaip praneša Toronto 
Lietuvių leidžiamas laikraštu
kas, kairieji atsimetė nuo Ta
rybos, bet tas tik iššaukė pa
sitenkinimą patriotinių Lietu
vių. Atsikračius tos nenaudė
lių gaujos, kuri sekdama Gri
gaitį tik darbui trukdė, Kana
dos Lietuviai galės dirbti tikrą 
ir reikalingą darbą.

“Torontiečių Pareiškime” ta
me laikraštukyje telpa eilės 
darbuotojų nuomonės, kurių 
vieną čia paduodame:

P. Vedeckas, TMD. pirminin
kas, pareiškė: “Su socialistais 
toliau dirbti Lietuvos vadavimo 
darbą buvo neįmanoma. Jie at
ėjo Tarybon ne tam kad dirbti 
Lietuvos naudai, bet parekla
muoti savo asmenis ir sustip
rinti savo susmukusią grupe
lę. Bet deja, jiems nepasisekė 
nutautinti nei vieno doro Lie
tuvio. Nepasiekę savo tikslo 
jie trukšmingai apleido Tary
bą. Laimingos kelionės 1”

Iš to Kanadiečių laikraštuko 
patiriame kokias pastangas de
da tenaitiniai cicilikai, kurie 
aklai seka Suv. Valstijų cicili- 
kų spaudą, ardyti Lietuvių tau-

ŽYDŲ TURTĄ LIE
TUVOJE GROBIA

NAZIAI

ŽYDŲ judomas ir nejudo- 
mas ir nejudomas turtas paim
tas Vokiečių naudai, žydai Pa
baltijo šalyse turi teisę pasi
laikyti tik naminius indus, bū
tinus asmeniniam vartojimui, 
ir pinigais ar valstybės popie
riais iki 100 markių. Rygoje 
ir Vilniuje yra jau įrengta žy- 
dijos-ghetto, aptvertos spyg
liuotomis vielomis ir saugoja
mos dieną ir naktį. Kas ban
dytų per spygliuotą tvorą su
sisiekti su Žydais butų nušau
tas be perspėjimo. Daugelis 
žydų iš ghetto dirba mieste; į 
darbą ir iš darbo jie privalo 
eiti rikiuotėje, kaip nelaisviai. 
žydų turtas tenka naudai tų 
kurie jį pačiumpa, reiškia, daž
niausia Gestapo. Del šitokios 
tvarkos, sako, du Lietuviai ta
rėjai prie Vokiečių komisarų, 
Matulionis ir Prof. Jurgutis, 
buvęs Lietuvos banko valdyto
jas, nesutikę perduoti slaptai 
Valstybės policijai žydų pinigų, 
kurie buvo padėti Lietuvių 
bankuose, atsistatydino. Jie 
buvo tos nuomonės kad Žydų 
turtai turi būti laikomi dalimi 
Lietuvių tautos turto, nors jie 
ir atimami iš žydų.

i
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PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Iš ūkanų saulė sušvito, 

Sušvito skaisti, su svajone — 
Ir mato kad gėlės nuvyto, 
Kad krinta jau lapai geltoni.

Nuliudus dangaus karalaitė 
Karštai gėleles pabučiavo, 
Nužėrė dar kartą giraitę — 
Ir apgaubė veidą ji savo....

Ir tartum sparnu kas pamojo 
Per skaistųjį veidą žydrynės, 
Nes juodą tuoj žemę nuklojo 
žaigždelės baltai sidabrinės.

Ir kas gi danguj atsitiko? 
Gal vėjų šiaurinių pustynės 
Ant saulės skaisčiosios supyko — 
Ir pusto žvaigždės iš žydrynės....

O gal ten aukštybėse svieto 
Į puotą sau deivės suėjo 
Ir jos žvaigždeles mums čia mėto — 
Bežaisdąmos beria ant vėjo?

Širdie! argi įspėsi ką ruošia 
Dangaus mums slaptoji berybė? 
Ar tu sužinosi kam puošia 
Ji žemę, kur miršta gyvybė?

Tai ko* gi, širdie, tu vaitoji? 
Žiūrėk tik, kaip žvaigždės vis byra, 
Kaip juodą žemelę jos kloja.... 
Aplinkui taip balta ir tyra....

/ALBANT apie “Kvislingus” toliau, štai ką patiriame: 
v Norvegijoje, kurią Vokiečiai okupavo, naziams par- 
davėlis Norvegas, Vidkun Quisling, Hitlerio paskirtas 
orvegijos premjeru, apsigyveno karaliaus rūmuose — 

Lygiai taip kaip pasielgė Justas Paleckis, Stalinui 
arsidavėlis, kuris, bolševikams okupavus Lietuvą, pa
artas pirmiausia “ministeriu pirmininku”, paskui net 
prezidentu”, apsigyveno Lietuvos prezidento rūmuose.

Bet primink musų bolševikams apie tai, jie tuoj ima 
degti ir ginčyti kad negalį būti jokio sulyginimo Pa
ikio su tuo Norvegų parsidavėliu....

•ŠI žiema, kuri pasirodė visai ne žiemiška, prime- 
a 1816 metus, kuomet nebuvo vasaros. Tas atsitiko to- 
el kad Tomboro ugniakalnis, netoli Java salos, išsiver
ks išmetė į orą tiek dulkių kad jos per kelis menesius 
engė žemę nuo saulės spindulių.

Iš DURŲ
(V. Ališas)

Nueina dienos — liekam mes 
Ir nebaigta daina.
Širdis į praeities gelmes 
Pažvelgia kruvina —
Ar koks keleivis nesugryš
Tais tylinčiais keliais,
Kol paskutinis spindulys 
Ant bokštu nusileis. L.
O veikia prieblandos nukris
Ant dulstančių lyčių....
Tuo tarpu laimė pas duris
Suunks gal šunyčiu------ —

Irvis Gedainis

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

TAVO ISTORIJA
KUNIGAIKŠTIS KAZIMIERAS
Po (Zigmanto Lietuvos bajorai išrinko 

didžiuoju kunigaikščiu Jogailos jauniau
sią sūnų Kazimierą, kurį po septynerių 
metų Lenkų bajorai išsirinko taip pat ir 
Lenkijos karalium. Jo išrinkimo progą 
Lenkų bajorai panaudojo išderėti sau nau
jų privilegijų. Jiems buvo pripažinta tei
sė saviems reikalams turėti savus teismus, 
patenkinant jų norą uždrausta baudžiau
ninkams persikelti iš vienos vieton kiton.

Baudžiavai vis sunkėjant, ūkininkai 
vis daugiau kėlės į miestus ar į valstybi
nius dvarus, kur baudžiava buvo kiek žmo
niškesnė. Šiuo draudimu ūkininkai, kaip 
sunkiųjų darbų kaliniai, buvo prirakinti 
prie vienos vietos ir dar daugiau priklausė 
nuo dvarininkų-bajorų malonės. Lenkų 
bajorų reikalavimas gauti teisę įsigyti že
mių Lietuvoje, Lietuvos bajorams griežtai 
pasipriešinus, buvo atmestas. Tų teisių 
Lenkų bajorai ir vėliau niekados negavo. 
Jos buvo išsaugotos net Lietuvai atitekus 
Rusijai.

Lietuvos bajorai, pamatę savo kuni
gaikštį Lenkijos karalium; sekdami Len
kus, paprašė sau tokių pat privilegijų. Da
vus Lenkams, ypatingai sunku buvo ka
raliui atsisakyti duoti jų Lietuviams. Taip 
ir buvo įvesta gėdinga baudžiava Lietuvo
je,, panaikinus iš senų senovės gyvą Lie
tuvių laisves ir lygybės dėsnį įvedus aš
trius ir visai Lietuvos ateičiai nelaimin
gus luominius skirtumus.

Kazimieras sulaukė nemažų sunkumų 
su vis daugiau įsigalinčia. Maskva. Tie
sioginiai nieko jai neatidavė, bet buvo pri
verstas pripažinti ją kaipo lygią Lietuvai 
valstybę ir sutikti su jos įtaka Didžiajame 
Naugarde ir Pskove. Kazimiero valdymo 
teigiamu įvykiu buvo Torno taika, kuria 
pakrikęs kryžiuočių ordenas pasidavė Lie
tuvos-Lenkijos globai. Ta globa išliko ga
lioje 1772 m., pirmo Lietuvos Lenkijos pa
dalinimo.

Torno taika tęsėjo kol buvo išspręsta 
ginčas ir dėl M. Lietuvos, nes dabar ji, nors 
ordeno ir toliau valdoma, buvo Lietuvos- 
Lenkijos žinioje. Kryžiuočiai daugiau ne
galėjo elgtis su Lietuviais kaip jiems pa
tiko.

Kazimiero ilgo valdymo laikais, 1440- 
1492 metais, Lietuva dar daugiau ūkiškai 
sustiprėjo. Ypatingai prakuto dvarinin
kai. gavę dovanai savo dvarams darbinin
kų baudžiauninkų. Gerovė tik dar dau
giau sustiprino bajorų padėtį ir sužadino 
naujus, didesnius norus. Iš kitos pusės 
Kazimieras vis dėlto stengėsi valdžią cen
tralizuoti, toliau Vytauto pavyzdžiu ma
žindamas sričių kunigaikščių skaičių ir 
galią. Būdamas geras ir atsargus, bet 
kieto Lietuviško budo ūkininkas, jis taip 
pat rūpinosi Lietuvos ir Lenkijos kultū
ros kėlimu. Dėl Kazimiero diplomatinio 
apsukrumo jo sūnūs Vladislavas buvo iš
rinktas Čekijos karalium. Tai drauge taip 
pat buvo įrodymas kad .Kazimiero laikais 
Lietuva ir Lenkija toliau palaikė Vytauto 
ir Jogailos sukurtą tarptautinę galią.

LIETUVOS BAJORAI KOVOJA IR DĖL 
SAVUS IR DĖL LIETUVOS

Nors Lietuvos bajorai Kazimiero lai
kais vis daugiau pradėjo persiimti Lenkų 
bajorų papročiais, jų puikybe, pamėgimu 
išviršinio blizgesio ir asmeninės garbės 
troškimu, vis dėlto jie niekados nepamir
šo savo Lietuviškumo, garbingos Lietuvos 
praeities ir jos savitų reikalų. Jie buvo 
nepatenkinti kad Kazimieras valdė Lietu
vą iš Lenkijos, nenustojo reikalavę sau at
skiro valdovo ir net priėjo prie sąmokslo 
Kazimierui nuversti. Į savo gyvenimo pa
baigą Kazimieras Lietuvos bajorų reikala

vimams kiek nusileido ir 1490 m. sutiko 
kad jo sūnūs Aleksandras butų paskirtas 
jo vietininku Vilniuje.

Kazimierui mirus, Lietuviai bajorai 
1492 m. paskelbė Aleksandrą Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu ir pranešė Lenkams 
jie nesutiks kad jis butų renkamas Lenkų 
karalium. Tuo budu Lietuva buvo visiš
kai atskirta nuo Lenkijos. Tik po keleto 
metų atėjo Lietuvai sunkus karai su Mask
va, prireikė pagelbos. Lenkai 1501 m. tą 
pagelbą pasiūlė sąlyga kad Aleksandras 
butų išrinktas ir Lenkijos karalium. Lie
tuviai sunkia širdimi turėjo nusileisti.

1492 m. bajorai, rinkdami Aleksandrą 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, išsiderė
jo naujų privilegijų. Šį kartą svarbiau
sioji privilegija, bajorų politinė taryba, 
turėjo aukštesnį, valstybinį tikslą. Bajo
rai siekė per tą tarybą surišti didįjį kuni
gaikštį išimtinai Lietuvos reikalais: Alek
sandras jau buvo pasižadėjęs be tary
bos sutikimo nedaryti jokių sutarčių su 
kitomis valstybėmis. Čia pirmiausia tu
rėta galvoje Lenkija su savo Lietuvos ne
priklausomybei pavojinga politika. Didy
sis kunigaikštis taip pat turėjo pasižadėti 
be tarybos žinios ir pritarimo neskirti pa
siuntinių užsienin, prisileisti tarybą prie 
valstybės biudžeto tvarkymo ir leisti tary
bos nariams laisvai kalbėti. 1492 m. privi
legija nepaprastai sutvirtino Lietuvos ba
jorų padėties. Iš šios politinės tarybos, 
kaip ir Lenkijoj, išaugo bajorų seimai ir 
sričių seimeliai su visais vėlesniais pragai
štingais iškrypimais.

(Bus daugiau)

KAS DIDŽIAUSIAS ŽMOGAUS 
PRIEŠAS

Didžiulio ginklų fabriko savininkas 
Rayton, Teksas valstijoje, prieš eilę metų 
mirė nuo nuodingo vabzdžio įkandimo. 
Jausdamas artimą mirtį, milijonierius pa
sišaukė notara ir surašė testamenta, ku- 
riame pažymėjo;

“Visą savo gyvenimą aš pašvenčiau 
savo žinias ir pajiegas gaminti ginklus 
prieš tėvynės priešus. Bet tik prieš pačią 
mirtį aš supratau kad- pats didžiausias 
žmogaus priešas yra musės ir uodai. Vi
są savo turtą aš palieku sunaudoti kovai 
su kenksmingais, ligas platinančiais vabz
džiais. Tegul kiekvienas Teksas gyvento
jas, kol užteks mąno lėšų, gauna nemoka
mai priemonių musėms ir uodams naikin
ti”. — Tam tikslui Rayton mirdamas pali
ko 45 milijonus dolarių.

•SUV. VALSTIJOSE sunaudota labai 
daug plieno ir geležies namų padargams. 
Paveizdan, 1938 metais gyventojai nupir
ko 3,863,000 šaldytuvų, virtuvėms pečių ir 
elektriškų skalbiamų mašinų, kuriuose su
vartota 260,000 tonų plieno.

•SARDINKOS yra yra tai jaunos sil
kės, kurios tuo budu paruošiamos valgiui.

IŠNIEKINTOS
VĖLIAVOS.

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

(Kaina su prisiuntimu 65c.)

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
iapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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tį iiįi| iite ištesėjo, o kai ta* ( 
iiaHlams i Lietuvių žemę, imdavo Ue-' 

■ taviŲ daineles dainuoti, džiaugdamos tie-1 
tavos žemele, tai Jadvyga nerimavo u 
mėgo Krokuvą labiau negu Vilnių, o l**1 
kijoįe būdama ilgėjosi Vokiečiu, prie ku
ltuvo pripratus, nes tarp jq augo. 0, 
ta gražioji Aldone, vyro pamesta, kiek 
karau ašarų išliejo! Mintimis bėgoj lie
jos bukus, išbėgus už miesto vartą kvė
pavo rytu oru, kur iš Lietuvos giriu ėjo. 
Aš taip-pat buvau įsimylėjęs gražią len
kaitę, lig šiai dienai aš ją atsimenu. Jo
gaila pasiėmė mane Krokuvon, smagi tai 
buvo kelionė šalę gražios karalienės ir dar 
gražesnės Kunusės, linksmutės, jaunutės 
Sandomieriaus vaivado dukters.

Svetimtautė žmona trauks j savo šąli, 
nes ji yra jai meilesnė, ir vaikams nemo
kės Įskėpyt Lietuvos meilės, nes jos širdy
je tos meilės nebus. Taigi nusikratyk, ma
no mieliausias sūneli, savo tais sumany-1 
mais ii1 pasirink savo gyvenimo draugę
dorą mergelę viengentę! Paklausiau ir i

i vedžiau Pajautą, musą kaimynę, Kanto 
giminaitę, Dadigaudo seserį, kuri mane 
supranta, svetimo nesiilgi, ir abudu, su-

; jungt’j meile, einava j vieną tikslą. Už 
tą sveiką patartį esu labai dėkingas mano 
motušei ii1 busiu dėkingas lig mirties.

Kaip kiekvieną įsimylėjusį, taip ir Sen-
• dzivoju neintikino tie sanprotavimai, jau

tė tik jog iš jo sumanymu nieko nebusią.:
, Pagaliaus, atėjo iš Vytauto įsakymai I 

Keisgaiia busiąs pirmasai Žemaičių seniū
nas. Lai pasišaukiąs savo šeimyną į Ra- v 

seilius. Sendzivojus su -savo buriu galįs žl

m \ Kasamos.
•Kunigus gi išskirstyti po svarbesnesias' 
stabmeldžių meldyklas.

Važiuosime drauge, mielas Sendavo-' 
jau, nors tai ii’ iš kelio, bet kelias bus ge
resnis, užvažiuosi pas mane, nepristygs 
nieko tavo žmonėms, ii’ jų žirgams mani 
Panemunio pievose bus pašai’o.

Pagaliaus, atėjo • liūdna atsiskyrim 
diena. Visa Kantauto giminė, Lietuvi 
papročiu, palydėjo ligi vartų. Vidai asai 
J# iš aidų varvėjo. Tai matydami 
hizivojus pastvėrė ją į glėbį ii’ prie ši 
•nes prispaudė.

y Ką tamsta darai?! — sušuko Eg 
i-ji kitam pažadėta.
t Sendzivojus nieko neatsakė, kaip i 
f plas šoko į arklį ir vėsulu tolumon nu 
jo.
L. dm prijojo Nemuno ki’antus. Sr 
; kelias neleido greitai joti. Ki 

arė žirgą, nes buvo jam i 
r ne žmonos ir vaikų.
' 'Sendzivojau, jok greičiau, jau i 
,7^0 pilies bokštelis.
• y tai nedidukė pilaitė, kokių 
,ffieHiigybė ivo Žemaičiuose. Sen 

Irisai nesiskubino, nes mintys 
| ten kur su Vida buvo.
■ n skubinies? Čia taip j 
į ąMiuose, net svaigina visus

IVit/^^nai taip Žemaičius keikei 
^Ma.
.lik&i11 °ie Irioje vietoje toji gii1 

į vijz!3*šventoji giria, krikščionių 
I tjjjL^npalietė; netoli iš čia yra I 
I sta^me^Ua 
i Prie iiVa’^ai Vikria 
ĮsaniuMakalnį, nes jie pasire 

tas vietas kur yra koks i 
j j.tinimas, arba didvyrio ka 
Į Paivaž'^ ^ona ne^au^ kip g 

todėl juo širdingia 
sykių spaudė prie e

Į ruonio žmonelę, ir vaikus 
1^ '°Sendzivojus, nuliūdęs, į tai

Sendzivojus a 
■kJ11 niėiuliais. Išaušus, išjojo a 

- Palydėjo savo ginklo draugą



on

Laisvę Pažinę - Jungo Nevilksim!>«aiaauaa«u
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io ir 1490 m. sutiko 
ndras butų paskirtas 
e.
is, Lietuviai bajorai 
jksandrą Lietuvos di- 
ir pranešė Lenkams 

mtų renkamas Lenkų 
i Lietuva buvo visiš- 
ikijos. Tik po keleto 
lunkus karai su Mask- 
;. Lenkai 1501 m. tą 
zga kad Aleksandras 
iki jos karalium. Lie- 
i turėjo nusileisti, 
rinkdami Aleksandrą 

kunigaikščiu, išsiderė- 
. Šį kartą svarbiau- 
.jorų politinė taryba, 
Istybinį tikslą.' Bajo- 
;bą surišti didįjį kuni- 
‘tuvos reikalais: Alek- 
pasižadėjęs be tary- 
yti jokių sutarčių su 
. Čia pirmiausia tu- 
i su savo Lietuvos ne- 
ijinga politika. Didy- 
) pat turėjo pasižadėti 
pritarimo neskirti pa- 
prisileisti tarybą prie 
varkymo ir leisti tary- 
kalbėti. 1492 m. privi- 
sutvirtino Lietuvos ba- 
šios politinės tarybos, 
įaugo bajorų seimai ir 
ūsais vėlesniais pragai-

daugiau)

JSIAS ŽMOGAUS 
IEŠAS

lų fabriko savininkas 
Estijoje, prieš eilę metų 
jo vabzdžio įkandimo, 
mirtį, milijonierius pa- 
surašė testamentą, ku-

yvenimą aš pašvenčiau 
jiegas gaminti ginklus 
;us. Bet tik prieš pačią - 
i kad’ pats didžiausias 
ra musės ir uodai. Vi- 
palieku sunaudoti kovai 
ligas platinančiais vabz- 
(vienas Teksas gyvento
jo lėšų, gauna nemoka- 
įsėms ir uodams naikin- 
i Rayton mirdamas pali- 
įlarių.

TIJOSĖ sunaudota labai 
dežies namų padargams, 
netais gyventojai nupir- 
tuvų, virtuvėms pečių ir 
mu mašinų, kuriuose su- V v 7
mų plieno.

)S yra yra tai jaunos sil- 
udu paruošiamos valgiui.

JAVOS
atvaizduota sunkios musų 

įsų valdžia del spaudos atga- 
isių, del tolimos tuomet Ne
parodyta begalinis susipratė- 
del savo tėvynės, del brolių 
ateities. “Išniekintos Vėlia- 

im knygos “Baudžiava” tąsa.

j prisiuntimu 65c.)
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prisiuntimu $1.00.
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'•tas, išaiškinantis kiekvieną 
nas privalo j j turėti savo
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— Ne apie tai kalbu, drauge Sendzivo- 
jau; esi šaunus vyrukas, parodei tatai ties 
Žalgiriu, bet Vida yra kitos tautos, tokios 
jungtuvės retai kada buna laimingos. Ge
rai matėme kaip Jogaila su Jadvyga gy
veno; apsupę jis ją puikumais, kokiuos tik
tai Lietuvių iždas ištesėjo, o kai karalius, 
įžengdamas į Lietuvių žemę, imdavo Lie
tuvių daineles dainuoti, džiaugdamos Lie
tuvos žemele, tai Jadvyga nerimavo ir 
mėgo Krokuvą labiau negu Vilnių,-o Len
kijoje būdama ilgėjosi Vokiečių, prie ku
rių buvo pripratus, nes tarp jų augo. O 
ta gražioji Aldone, vyro pamesta, kiek 
karčių ašarų išliejo! Mintimis bėgo į Lie
tuvos laukus, išbėgus už miesto vartų kvė
pavo rytų oru, kur iš Lietuvos girių ėjo. 
Aš taip-pat buvau įsimylėjęs gražią Len
kaitę, lig šiai dienai aš ją atsimenu. Jo
gaila pasiėmė mane Krokuvon, smagi tai 
buvo kelionė šalę gražios karalienės ir dar 
gražesnės Kunusės, linksmutės, jaunutės 
Sandomieriaus vaivado dukters.

Svetimtautė žmona trauks į savo šalį, 
nes ji yra jai meilesnė, ir vaikams nemo
kės įskėpyt Lietuvos meilės, nes jos širdy
je tos meilės nebus. Taigi nusikratyk, ma
no mieliausias sūneli, savo tais sumany
mais ir pasirink savo gyvenimo draugę 
dorą mergelę viengentę! Paklausiau ir 

Į vedžiau Pajautą, musų kaimynę, Kanto 
. giminaitę, Dadigaudo seserį, kuri mane 
Į supranta, svetimo nesiilgi, ir abudu, su- 
| jungtu meile, einava į vieną tikslą. Už 
į tą sveiką patartį esu labai dėkingas mano 
Į motušei ir busiu dėkingas lig mirties.

Kaip kiekvieną įsimylėjusį, taip ir Sen- 
dzivojų neintikino tie sanprotaviinai, jau
tė tik jog iš jo sumanymų nieko nebusią.

Pagaliaus, atėjo iš Vytauto įsakymai. 
Keisgaila busiąs pirmasai Žemaičių seniu- 

rnas. Lai pasišaukiąs savo šeimyną į Ra
ff šeinius. Sendzivojus su savo buriu galįs 

gryžti į Poznanių, Laskoris-gi su atliku
siais Lenkų kareiviais teeinąs į Raseinius. 
Kunigus gi išskirstyti po svarbesnesias 
stabmeldžių meldyklas.

Važiuosime drauge, mielas Sendzivo- 
jau, nors tai ir iš kelio, bet kelias bus ge
resnis, užvažiuosi pas mane, nepristygs 
nieko tavo žmonėms, ir jų žirgams mano 
Panemunio pievose bus pašaro.

Pagaliaus, atėjo • liūdna atsiskyrimo 
diena. Visa Kantauto giminė, Lietuvių 
papročiu, palydėjo ligi vartų. Vidai ašarų 
upeliai iš akių varvėjo. Tai matydamas 
Sendzivojus pastvėrė ją į glėbį ir prie šir
dies prispaudė.

— Ką tamsta darai?! — sušuko Eglė, 
— ji kitam pažadėta.

Sendzivojus nieko neatsakė, kaip sa
kalas šoko į arklį ir vėsulu tolumon nujo
jo.

Jau prijojo Nemuno krantus. Smil- 
čiuotas kelias neleido greitai joti. Keis
gaila tačiau varė žirgą, nes buvo jam ilgu 
be žmonos ir vaikų.

— Sendzivojau, jok greičiau, jau ma
tyti mano pilies bokštelis.

Buvo tai nedidukė pilaitė, kokių tuo 
metu daugybė buvo Žemaičiuose. Sendzi- 

įvojus visai nesiskubino, nes mintys vis 
į skrajojo ten kur su Vida buvo.

— Ko taip skubinies? Čia taip gra
užu, Žemaičiuose, net svaigina visus me
džių kvapas.

— O nesenai taip Žemaičius keikei, — 
ratsi]iepė Keisgaila.

— Kokioje gražioje vietoje toji giraitė

— Tai šventoji giria, krikščionių kir- 
I vis dar jos nepalietė; netoli iš čia yra Kan- 
| to piliakalnis. Jeigu stabmeldija ilgiau iš
silaikys tai vaidilai prijungs tikriausia 
prie girios ir piliakalni, nes jie pasirenka 
sau paprastai tas vietas kur yra koks nors 
senovės atminimas, arba didvyrio kapas.

Keisgailos žmona nelaukė taip greit 
parvažiuojant vyro, todėl juo širdingiau jį 
sveikino. Šimtą sykių spaudė prie savo 

■krutinės Keisgaila žmonelę, ir vaikus gla
monėjo, o Sendzivojus, nulindęs, į tai žiu
rėjo.

Meiliai pavaišintas, Sendzivojus atsi
sveikino su bičiuliais. Išaušus, išjojo abu; 

eisgaila palydėjo savo ginklo draugą ligi

Kanto piliakalnio, kuris, apšviestas raus
vų aušros spindulių, puikiai skyrėsi nuo 
tamsių užpakalės eglių, o tekanti saulytė 
lyg kraujais jį buvo apliejus.

Nepertoli jau iš čia Palanga, tenai dar 
visoje grožėje dega šventoji ugnis. Vy
tautas neliečia tos vietos del savo mylimos 
motušės atminimo, kuri tenai, būdama vai
dilaite, deivės Praurimės meldykloje ugnį 
sergėjo.

— Argi Birutė dar tebegyva? — klau
sia nustebęs Sendzivojus.

— Sako kad tebegyva, bent taip nori 
Jogaila kad savo niekingą darbą paslėpus. 
Buvo tai nepaprastai dora ir protinga mo
teriškė, pats Kęstutis ne sykį jos patari
mo klausdavo, žmonės gi del josios doros 
laiko ją deive. Pats girdėjau kalbant kad 
Perkūnas davęs Kęstučiui žmoną — deivę 
už jo meilę ir Lietuvos gynimą, del kurios 
jis ne sykį kraują buvo praliejęs ir kalė
jime kentėjo.

— Ar Vida turėjo brolių?
— Turėjo vieną, tarnavo Vytauto pul

kuose, ties Žalgiriu pasižymėjęs, gavo men
kutę pilaitę, nes tik menkas pilaites Len
kai mums užleisdavo, del ko, kaip atsime
ni, išėjo pirmas nesusipratimas su Vytau
tu.

— Tai buvo labai neteisingai, jus 
drauge su mumis kraują lie jote, be to 
Prusai — Lietuvių tautos giminė. Aš jei 
net ir Marienburgą bučiau paėmęs, tai ir 
tą bučiau atidavęs Vidos broliui valdyt.

— Matau, mielas Sendzivojau kad žiu
ri į mane nebe taip meiliai kaip seniau del 
Vidos, bet ilgiau pagyvenęs įsitikrinsi kad 
mišriosios jungtuvės tik nelaimes į namus 
atneša kad svetimos šalies merginos ne
reikia vesti, ir dar padėkosi man už pa
tarimą.

— Kas bus toliau nežinau, bet dabar 
visai nedėkoju. Žiūrėk, tamsta, kaž-kokis 
žmogus sėdi pas Kanto piliakalnį ir laiko 
“genslius”.

— Tai ne gensliai, tik kankliai Lietu
vių senai saugojami, tikriausia sėdi vai
dilas, sveikina dainele tekančią saulę, tai 
pas mus lygu krikščionių maldai. Papra
stai vaidilai sudeda daineles, tikriausia ir 
tasai moka kokią nors dainelę apie tą pi
liakalnį. Tėvai, padainuok mums apie 
Kantą!

Suskambino vaidilas stygomis ir ma
loniu balsu uždainavo.

— Kokis tos dainos turinys?
— Maždaug tai ką tu jau žinai, pridė

jo tiktai jog iš Kanto stieburio išdygs to
kios puikios šakos kad savo didumu visus 
Prusus apgaubs.

Po tų žodžių atsisveikindami apsika
bino draugai, kaip broliai, ir kiekvienas 
savo keliu nujojo.

Kaip žmogus, padaręs gerą darbą, ra
mia širdžia jojo Jocius savo bėru žirgu pro 
girias švilpaudamas ir linksma dainele vy
turėliui pritardamas. Jau nebetoli ir Be
tygala, bet vos pažvelgė į šventąją pilį, 
liovėsi dainavęs, prisiminė liūdnąją dabar
tį. Nušoko jis nuo arklio ir, eidamas nuo 
kalno pėščias, paleido arklį palaidą, kuris 
linksmai žvengdamas nubėgo į pažystamas 
pievas. Susimąstęs, nusvirusia galva, pe
rėjo Jocius Dubysą, kuri toje vietoje buvo 
visai negili, ir išlėto nužingsniavo takeliu, 
kur ėjo į Aukos kaimą, Betygalos pakal
nėje. Tik staiga atsiliepė kaž kas iš šalies:

— Gerą dieną, Jociau! Iš kur gryžti? 
Prieš Jocių stovėjo vaidilas ligusonis.
— Iš Šatrijos, tėvai, — atsakė.
— Kas tenai girdėti?
— Visa gerai, ugnį paslėpėme.
— Iš kur gavai tą raudoną kepurę?
Tik dabar pažino Jocius kad tai buvo 

vaidilo rubais pasitaisęs kunigas Motiejus. 
Iškarto Jocius labai nusigando, bet, maty
damas meilų kunigo veidą, greitai atsipei
kėjo; pagaliaus, pamanė — gal jis pasi
darė vaidilas, įsitikinęs jog musų Perkū
nas stipresnis negu jų Dievas.

— Kaip važiavau per Raseinius, pa
mačiau kad Venžikas krikština, aš taip 
pat priėjau, ir mane pa krikšte, ir davė ke
purę.

— Niekas taip nedaro, tu juk jau sy
kį esi krikštytas.

Neplevėsuos kaip būdavo trispalvė 
Ir aikštėsna jau nesirinks minia.... 
Lyg slibinai, tarytum devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniauš mums krutinės.

Užgniauš, kad apmaudas neprasiveržtų 
šešioliktą Vasario minint švęst. 
Nesutalpinančiai krūtinėj keršto 
Šiądieną, Lietuva, tau sunku kęst.

Bet tu save sutramdyti mokėjai — 
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai, 
Nesižavėjai svetimais dievais....

Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas 
Akivaizdoj tiek išgamų sūnų.
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują 
Sunkios vergijos vieškeliu senu.

Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jiegas — 
Ateis diena, ir tu atgausi žadą 
Ir tavo galios priešai nusigąs!

Ateis diena — patvinsi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi į krantus!
Tau atsivers, kaip krištolas tyriausias, 
Gyvenimo akiratis platus. -

Iš šios nelaimės tu sveika pakilsi
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi.
O mes liuosybę dar labiau pamilsim 
Ir busime kaip buvome laisvi!

Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvę 
Ir aikštėsna vėl susirinks minia — 
Sutraiškinsime šliužą devyngalvį, 
Kur šiądien graužia musų krutinės.

J. Aištis.

Lietuviais esame mes gimę — Lietuviais norime ir but!
Tą garbę gavome užgimę — jai ir neturim leist pražūt!

LIETUVOS LAISVĖS 
PAMINKLAS

Karo Muzejaus Sodelyje 
Kaune

LIETUVA
1

Lietuvi, mano broli, Lietuvi, 
Šiądien dar tu tas pats kaip ir aš ta pati; 
Bet tėviškės veidas jau ne tas, ne tas — 
Ten šymet laukas tik skausmais išartas...

Priešų jau numinti takeliai tėvų, 
Šuo senai nuklydęs nuo kupsto pelenų... 
Sklypuos ant kapų prikaišiota šmėklų; 
Tai čia, tai ten jau nėra kaimynų senų...

Nulėkęs ten svajonėm užmerki akis, 
Savųjų veidai sopulių taip perkreipti... 
Prie išverstų vartų stovint tik .verki... 
Aušra dar taip toli, toli, gili naktis..»

Gal tau kaip ir man kartais vandenas: 
Žemė varpom nusėta, mėlynas dangus, 
Namas gėlių darželiu padabintas, 
Lankoj upelio vanduo taip tyras, švarus.

Kai paskutinį kartą ten buvai
Musų Lietuva buvo laisva kaip vaikai... 
Brolį ir marčią taip linksmą palikai — 
Tada ten dainose neskambėjo vargai.

Šiądien tu ir aš kaip į maldą tikiu — 
Kad nukryžiavo ta tėviškė prisikels,! 
Motina ir tėvas pareis namon sykiu — 
Ir ant sukruvintos žemės vėl laisvę gers!

Ona Pucetaitė.
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(Bus daugiau)

NAUJIEMS DIRVOS SKAITYTOJAMS
Istorinė apysaka ALPIS, KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS, ėjo Dirvoje 1941 

metais. Visi senieji prenumeratoriai ją skaitė su pasigerėjimu. Jums gi pro
ga įsigyti sau ši^jdidefe pąyeiksluotą,.knygą uį mažą kainą. Paskubėkite įsi- 

' gyti knygą dabar ;ries tuoj jos neliks’‘Ra ip neliko kitų Karpiaus istorinių apysa
kų, kurių dabar negalima gauti nei už pinigus.

Knyga ALPIS Jau Gaunama

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

ALPIS Kęstučio Išlaisvintojas

LIETUVIO MAL
DA Į VIENYBĘ

musų užtemusias akis kad mes 
pajiegtume pamatyti saviškių 
vargus ir ašaras, karo nuterio- 
toje Lietuvoje. Atidaryk mu
sų ausis kad galėtume išgirsti 
jų nusilpusius balsus, šaukian
čius musų susimylėjimo. Ap
švieski musų užtemusį progą 
kad mes galėtume sau įsivaiz
duoti tą visą kas Lietuvoje at
sitiko su musų viengenčiais. 
Suteik mums stiprybės ir ati
daryk musų Lietuviškas šir
dis, per kurias dar sriuvena 
nors atšalęs, bet visvien dar 
Lietuviškas, kraujas. Uždegki 
mumyse meilę prie savųjų ir 
suvienyki Amerikos Lietuvius 
į vieną stiprią Tautišką Jiegą!

P. D. B.

Paveiksluota 
didele 
knyga 

288 puslapių

KAINA
TIK $1.50 

(Su prisiuntimu)

APYSAKA: Vienas kny- 
“Mes su savo vienu drau-

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
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.

ŠTAI KOKIA TA 
gų mėgėjas rašo: 
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norime pareikš
ti didelį 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-

■ - ■
> v febe

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS '

$2.00
(Su prisiuntimu)

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

o

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

LIETUVIAIS esam gimę, tat 
pasitikėkim vieni kitais nors 
laikinai — iki to laiko kada Lie
tuva atgaus savo nepriklauso
mybę. Paliaukim buvę kūdi
kiško proto — bukime tokiais 
kokiais esam, bet ne tokiais 
kaip sau įsivaizduojam.

Barniai, kerštai ir visokį iš
metinėjimai yra vien tik kūdi
kiškas darbas; šie darbai nie
kados negali sudaryti taikos 
kuri šiądien yra labai pagei
daujama.

Mes visi gerai suprantame ir 
žinome ko Lietuva iš musų pra
šys po šio baisaus karo. Mus 
laukia gana sunkus darbas — 
darbas reikalaujantis daug pa
sišventimo ir jiegų. Liaukimės 
politikavę. P. D. B.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —
Adresuokit mums trumpai:

Dirva Cleveland, O.
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Antradienį,

Trečiadienį,

■
IŠEINA IŠ BIZNIO

AVALAI ŽYMIAI NUPIGINTI
sei-

irpo

ir MiuisteriiB skiria ir

Daržovės

jie tebepripažy-

1001

AETNA LUMBER

Už 
šių 
ėji-

S 1.00 MOTERIŠKI
DRESS SHOES

SPORT OXFORDS
Brown-Bilt ir kitų žinomų išdir- 
bysčių, tiktai po

$1.49

m Pffieoą Symgos Aim 
je yn įvykt bu žymesni < 
rinkimai: vienas Chiagoj 
šio 20, antras Xw Yorke 
sario 1 Del Chkajjs s®

pavasarinė didžiųjų 
kurias statys Metro- 
Association iš New

Dickey, Bruną Castagna, 
Steber, Thelma Votipka, 
Thorborg, Anna Kaskas, 

Crooks, Raoul Jobin, Char-

Taisom sulankstytas mašinas, su- 
liedinam ir tt. (12)

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

■*>.......... „

S1.00 MOTERIŠKI
Rubberiai ir Galošai

Maišvtų mieru

10c
$3.00 MERGAIČIŲ

Su diržukais, šniuriukais, 
pumps, iš suede, gabardine, kid- 
skin ir odos, Cuban ir Aukštais 
kulnais. Šie parsiduoda po $4.00 
ir $4.00. Ėjimo iš biznio kaina

į AhUniim

6

1

m

ENd.

ralstybei okupavus 
i neturint savo vy
li exile, vieninteliais 

Lietuvos atstovais 
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MARIJONA YESENE
Marijone Yesene (Mikalaus

kaitė), 60 m. amžiaus, nuo 6213 
Luther avė., mirė Vas. 8, palai
dota 12 d., Kalvarijos kapinė
se. Pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje.

(žiur. paskirų aprašymą ki
toje vietoje).

THOMAS ZAVACKIS
Thomas Zavackis, 6 mėnesių 

amžiaus, Povilo ir Onos Zavac- 
kių sūnūs, nuo 1386 E. .66 st., 
mirė nuo užtroškimo dujomis 
namuose Vas. 10 d., Palaido
tas Vas. 11 d.

Motina ir kitas kūdikis ap
sinuodiję tuo pat laiku, nuvež
ti ligoninėn..

Abiejų šių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

I i

ONA BAZEVIČIENĖ
< Ona Bazevičienė, 60 m., nuo 
1385 E. 66 st., mirė Vasario 6, 
palaidota Vas. 9, Kalvarijos ka
pinėse. Pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Velionė paliko vyrą, Juozą 
Bazevičių.

Jie abu buvo Dirvos skaity
tojai nuo pat jos pradėjimo ei
ti. Iš Anglijos atvažiavo 1906 
metais kartu ir čia išgyveno 
visą laiką. Paėjo iš Kubikių 
k., Plokščių par., Suvalkijos.

Clevelande priklausė ir dar
bavosi Aušros Vartų, Amžino 
Ražančiaus, Gyvojo Ražančiaus 
ir kitose draugijose.

Vyras dėkoja visiems dalyva
vusiems šermenyse ir laidotu
vėse.

ONA VILMAITIENĖ
Ona Vilmaitienė (Williams), 

70 m. amžiaus, nuo 1620 E. 43 
st., mirė Vas. 8, palaidota 12 
d., Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje.

Liko vyras, Juozas, sūnūs Jo
nas, duktė, Mrs. D. T. Sherga- 
lis; du broliai, Jonas ir An
tanas Montvilai, ir sesuo, Mrs. 
G. Levanavičienė.

šių dviejų laidojime pasitar-

ja Jakubs.

24 M. NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKČIAI 

PRISIARTINUS

Clevelando Lietuviai rengiasi 
iškilmingai apvaikščioti Lietu
vos 
tų 
ris 
rio 
tų,

Nepriklausomybės 24 me- 
sukakties paminėjimą, ku- 
atsibus sekmadienį, Vasa- 

15 d., nuo 2:30 vai. po pie- 
Lietuvių salėje.

Vietos Lietuvai Vaduoti Są
jungos skyrius stengiasi tą pa
minėjimą padaryti pažymesniu 
ir kalbėti Clevelandan pakvie
tė p. Julių Smetoną, .Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
sūnų, kuris nušvies mums Lie
tuvos 24 metų gyvenimą ir jos 
laimėjimus bei kas ištiko mu
sų tėvynę pastarais pora metų.

Ne vis? mes esame įsitikinę 
musų tautos šių dienų didele 
nelaime. O *mums reikia susi
pažinti, patirti, galvoti ir jaus
ti tai kas musų tautai primes-' 
ta iš musų priešų, tada norėsi
me vieningai ir rimtai dirbti 
su visame pasaulyje išsiblaš
kiusiais Lietuviais, keldami 
protestus prieš Rusus ir Vo
kiečius okupantus ir prašysime 
didžiųjų pasaulio Demokratijų 
užtarimo musų tautai ir šaliai, 
kad butų skaitomasi su Lietu
viais ir jų teisėmis.

Tūkstančiai Lietuvių krito 
kovose del savo šalies laisvės, 
del savo kalbos ir spaudos. Jie 
aukojo brangiausi savo turtą, 
gyvybę, siekdami Lietuvai lai
svės ir nepriklausomybės. Jei
gu grasmingiems kaimynams 
valdovams reiktų atlyginti mu
sų tautai už tas gyvastis ir 
tus nuostolius, jie nenorėtų 
Lietuvos kampelio žemės ir 
kelių milijonų žmonių.

Rusai ir Vokiečiai dar ir 
šiai dienai reikalauja Lietuvių 
kraujo, dar jie nėra sotus iš 
iki šiol padarytų musų tautai 
ir šaliai skriaudų. Tačiau at
eis ta diena kada jie pasprings. 
Jau užteko mažųjų tautų krau
ją gerti. .. .

Kiekvienam Lietuviui šiame 
momente yra pareiga parodyti 
savo pasigailėjimą, gelbėti ša
bo kankinamus brolius, rūpin
tis atgavimu Lietuvos Nepri
klausomybės.

Šias 24-tas sukaktuves minė
dami prisiminkim likimą savo 
brolių-sesučių Lietuvoje, kurie 
ę’pr gyvi likę, jie žiuri į mus,

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio..

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.

ki
to 
tų

YOUNGSTOWN

Po Daugelio Metų Avalų Biznyje

Iri
n.
globoja čia 
Association, 
Thomas L.

:'S kitarai

METROPOLITAN OPERA BUS ČIA 
BALANDŽIO 6 IKI 11

Septyniolikta 
operų iškilmė, 
politan Opera 
Yorko, su eile naujų žvaigždžių ir
pačių operų, atsibus Clevelando di
džiojoj Miesto Auditorijoj pradedant 
Balandžio 6 ir baigiant

Tų operų pastatymą 
Northern Ohio Opera 
kurios pirmininkas yra 
Sidlo.

Per šešis vakarus ir du popiečius 
bus pastatyta astuonios didžiosios 
operos, kurios kaip paprastai su
traukia pasaulinio rekordo didumo 
minias.

Tikietų kainos, su įskaitytais fe- 
deraliais taksais, bus $1.10, $2.20, 
$3.30, $4.40, $5.50 ir $6.60. Juos 
dabar galima užsisakyti paštu pa- 
siunčiant pinigus ir voką su pašto 
ženklu, rašant į Union Bank of 

, Commerce, Cleveland.
šymet matysit šias puikias ope

ras:
Pirmadienį,

tik mes galėsim jiems ranką iš
tiesti 1

Tas kuris ateis į Lietuvių 
salę, sekmadienį, Vasario 15 d,, 
atsineš savo širdyje gailesčio 
ir savo galvoje susirūpinimo 
nelaime tų musų kraujo šeimos 
narių kurie Lietuvoje po sveti
ma priespauda laukia nelais
vės nusikratymo.

Už žuvusius Lietuvius kovo
tojus, Vasario 16 rytą Naujos 
parapijos bažnyčioje atsibus 
šv. Mišios.

Alekas Banys.

ŽAVĖJANTIS 8 DIENŲ 
PATRAUKIMAS

• Tūkstančiai Gėlių pilnam žy
dėjime užpildys didžią areną.

• “Mano Svajonių Namas”, pil
no didumo, artistiškai įreng
tas.

• Gėlių ir Victory Daržai. Pa
mokinančios Budelės ir Na
mų Įrengimų Išstatymai.

• žavinčios Naujos Idėjos ge
resniam gyvenimui.

50c REGULIARĖ ĮŽANGA 
plus Federal Tax

IŠANKSTO PERKANT 4QC 
ir Taksai apmokėti

Gaunami Gėlių Parduotuvėse, 
Independent Garden Klubuose 

Ir Krautuvėse Mieste.
BUDAVOKIT IR GRĄŽINKIT

• galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

“ICE-CAPADES OF 
1942” - ARENA

MOKYTOJOS TVAR
KYS CUKRAUS 

IŠDAVIMĄ

VĖL DUOS PUIKŲ ŠOKIŲ PROGRAMĄ 
L1EUV1U SALĖJE BALANDŽIO 26

Balandžio >6 — 
DON GIOVANNI 

Balandžio 7 — 
LOHENGRIN 

Balandžio 8 — 
CARMEN

Ketvirtadienį, Balandžio 9 — 
ROSENKAVALIER 

Penktadienį po pietų, Bal. 10— 
MAGIC FLUTE 

Penktadienio vakare. Bal. 10— 
LA TRAVIATA 

šeštadienį po pietų, Bal. 11 — 
TOSCA 

šeštadienio vak., Bal. 11 —
AIDA

Tarp naujų operos žvaigždžių bus 
Rosa Bok, Lily Djanel, Nadine Con
ner, Jarmala Novotna, Stella Ro
man, Astrid Varnay, sopranos; Mo
na Paulee, contralto; Jan Peerce, 
tenoras; Alexander Sved, baritonas; 
Lansing Hatfield, basso.

Tarp jau žinomų žvaigždžių ku
rios vėl dalyvaus su šia didele kom
panija bus Helen Jepson, Lotte Leh- 
m'ann, Grace Moore, Bidu Sayao, 
Rose Bampton, Licia Albanese, An
na mary 
Eleanor 
Kerstin 
Richard
les Kullman, Lauritz Melchior; Gio
vanni Martinelli, Karl Laufkoetter, 
John Carter, John Brownlee, Julius 
Huehn, John Charles Thomas, Leo
nard Warren, Salvatore Baccaloni, 
Norman Cordon, Alexander Kipnis,

■ Kompanija iš 100 žymių artistų, 
su 27 aktais grožio, juokų, kostiu
mų ir Įvairianybių, “Ice-Capades of 
1942” duos savo vaidinimus Arenoj 
Clevelande nuo Vasario 15 iki 22, su 
popiečio perstatymais abu sekmadie
niu, aplenkiant popietinį perstaty
mą- Vasario 21 ir vakarinį Vasario 
22 vakare. *

šį visą perstatymą suruošė Ches
ter Hale, žinomas Broadway teatri
ninkas New Yorke, ir pragarsėjęs 
filmose. Perstatytojų kostiumų ver
tė siekia $75,000 ir jie yra labai 
gražus. Perstatymas atsibus ant 
20,000 pėdų ledo ploto, įrengto tam 
tiklrui Arenoje.

Rezervuotos sėdynės po $1.25, 
$1.75 ir $2.10, su taksais, gaunamos 
Arenoj, 3700 Euclid avė. Prie du
rų bus galima gauti tikietų po 75c.

Šalies mokyklų mokytojoms 
pavesta milžiniškas darbas iš
duoti cukraus gavimui korteles 
kiekvienam vyrui, moteriai ir 
vaikui, ir jos turės teisę sulai
kyti davimą cukraus tiems ku
rie jo prisipirko iki šiolei, tik
slu “apsirūpinti”, ir sugadino 
kitiems reikalą.

Kiekvienam paskiram asme
niui cukraus kiekis nustatyta 
12 uncijų savaitei. Apie 130 
milijonų cukraus kortelių bus 
išplatinta kelių savaičių laiku.

Kiekviena šeima turės pasi
sakyti kiek cukraus turi ant 
rankų. Mokytojoms šis dar
bas pavesta gal ta mintimi kad 
lengviau galima bus susekti 
per mokinius vaikus ar jų tė
vai neturi prisipirkę ir paslė
pę cukraus. Jeigu korteles iš
siimant tėvas ar motina me
luotų, su laiku per vaikus gale-1 
tų paaiškėti kad jų namuose 
yra prislėpto cukraus, ir me
luojantieji patektų po didele 
bausme.

Viena šeima gaus 'tam tikrą' 
cukraus knygelę, kurioje bus, 
pažymėta kiek toje šeimoje 
narių. Knygelėje bus tam tik-Į 
kri ženklukai, kuriuos cukraus Į 
pardavėjas iš knygelės išsiplės Į 
duodamas cukraus kiekį tai 
mai.

Cukraus slapstytojams 
statyta didelė bausmė: 10
tų kalėjimo ir $10,000 pabau
dos pinigais.

Vytautas Beliajus, šokikas 
ir šokių mokytojas, viename iš 
savo ypatingų šokių. Jis at
vyks su didele trupe Lietuvių 
šokikų iš Chicagos ir duos pui
kų naują programą Lietuvių 
salėje sekmadienį, Balandžio 
26 dieną.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PA- 
MINĖJ IM AS. Y oungstovvniečiai 
su pagalba Clevelando Lietu
vių, tinkamai paminės Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį 
šį sekmadienį, Vasario 15, šv. 
Pranciškaus parapijos salėje, 
pradžia 5 vai. šį paminėjimą 
rengia LRKSA. vietinė kuopa.

Bus vaidinimas, dainos, mu
zika, šokiai, prakalbos.

Clevelandiečiai suvaidins la
bai juokingą komediją; prie to 
bus kiti atitinkami paįvairini
mai.' Tai bus paskutinis pasi
linksminimas prieš gavėnią.

Įžanga tik 25c. Visus kvie
čia Komitetas.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Moran-Mylett
8131 SUPERIOR AVENUE

nu-
me-

HONEY-BAKED
HAM CO. L™-

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 (11)

$5.00 VYRIŠKI

DRESS OXFORDS
2-89

Endicott-Johnson, Jack Austin 
ir kitų žinomų išdirbysčių, juodi, 
rudi ir rusvi. Visokių mierų. 
šią kainą niekad negautumėt 
avalų jei ne priežastis musų 
mo iš biznio.

$3.00 VAIKŲ

OXFORDS $].99 
ir avalai kurie atlaikys daug 
nuolatinio dėvėjimo.
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MITBGAnMA‘ Ptaatas
l’ilstfbę, teorfOnš ibaat

MORAN-MYLETT 
SHOE CO. IŠPAR

DAVIMAS

SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave. 

Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Visoki geriausios rūšies padargai. 
MOTORŲ IR BATTERY TAISY

MAS IR PARDAVIMAS.
Moran-Mylett Shoe Co., 8131 Su

perior avenue, uždarydami tų ava
lų parduotuvę, suteikia progą, avalų 
jieškotojams įsigyti sau batus pigia 
gaina, laike šio išpardavimo, kuris 
tęsis iki viskas bus išparduota.

Nors šioje kaimynystėje išbuvo 
eilę metų, del nenumatytų priežas
čių ši Horan-Mylett Shoe Store ta
po priversta užsidaryti. To pasek
mėje visi žinomų šalyje geriausių 
išdirbysčių avalai parduodami žy
miai nupiginta kaina.

Nepraleiskit šios geros progos. 
Kainoms kasdien brangstant, musų 
kainos jums bus tikrai nuostabiai 
žemos, šiame puslapyje telpa Mo
ran-Mylett avalų parduotuvės skel
bimas, ten rasit jų antrašą.

I " —------------- Į

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

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

vakarais iki 8 vai.

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

$1

ir daro kita kas Konstitu- te poįėtMįam Ii 
įstatymais jam pavesta.”

lip tiesioginiu valstybės
yra Respublikos Prezi-

; jo aktu valstybei sve-
>t šalyse atstovauja įgalio-
Bteiai ir konsulai, kurie 

tartos kompetenci-

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

Kiaušiniai
Kumpiai - Wieners - Druska
Cukrus, Visokios Mėsos ir 

Miltai ir Grudų Valgiai 
Lietuvių kaimynystėje 

DYKaY ATVEŽIMAS
1209 NORWOOD RD.

ENdicott 8262 (14)
hl- -

TAUPYKIT MUSŲ 2 SUkaKTUVSŲ

Išpardavimas
40 iki 50 % Pigiau

PUIKUS 3 KAMB. BALDAI tik $169
c.

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS ----- 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais _

gumiiiimiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiBNKSWtoNiigiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;:

Nikodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktoriūs

IR BALSAMUOTOJAS Ę
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 E

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

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- 
nąigės ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

•i
ISĮIIIS

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

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

AMERIKA PIRTYJE — komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi......... . ..............

AKIS Už AKĮ, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys.

AUKSO VERŠIS
dina 4 vyrai, 1

DU BAILIU —
kia 3 vyrai, 2

DIVORSAS — 3
Klaipėdoje.
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi.__ ______________________u_____ 50

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..............

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyt-ai, 5 moterys; 76 pusi........................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p...

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi..................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi...

KATRIUTĖS GINTARAI —• Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..............

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drania ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p...

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se veiks- 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p.

29 p.
veiksmo komedija. Vai-
35 pusi...........................
viename veiksme. Vei-
36 pusi........................

— Vieno 
moteris.
Komedija
moterys.
veiksmų komedija. Dalykas dedasi

Trečia komedija iš serijos Amerikie-

25c

15c

15c

15c

50c

50c

35c

45c

25c

10c

50c

5c0

15c

10c

304

25c

25c

15c

45c

15c

Preadentas, koi 
Lietuvos vy- 

a etile, efektyviai 
ii atstovauti ne- 

® kojenas jo aktas 
ninkamo ministe- 

pirmininko pa- 
1), kurių 

teikis ir parašą de- 
tas faktinis tau- 

anoma, la- 
ribose, dabartiniu 

minis-

Jungtines Ame- 
aišku kad

syta spaudoje. Jo pp 
objektu bene b® buvęs 1 
torio Žadeikių puolimas h 
dinias.

Apie New Yorko sušri 
dar mažai kas tėra dm: 
jau spėjo iškilti aikšte 
priešingai Chicagos sus 
moi, New Yorke musu 
toris jau nebebuvo put 
užtat “kliuvo” RespobB 
tentui Greta to, New 
vienas susirinkimo daly 
kėlė aikštėn ir toki ‘ 
reikią, girdi, skaitytis 
Lietuviais komunistais, 
esą daug....

Kaip matome, prop 
mos Lietuvos Piliečių S 
pradžia neperprasoauš 
Iriai geriausia patam 
Nepriklausomos Lietuvi 
rimui plūsdama Res 
Prezidentą ir musų ] 
bei iškeldama reikalą i 
su musų tautos žudikai 
uistais I

POULTRY MARKE'
Poultry for all occasions: 

^■>VCKS, GEESE, TURKEYS, and E

Užkviečiaine Lietuvius.

p‘“l“KUS patarimus reisai 
B rinsnrance) visai dykai. Todėl 

. ugniagesius (fire-monus). 
J J. MULIpJ. IS

■ 7* Pastovi Lietuviška Real Ėst 
i,,*.** Atratm
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UNGSTOWN
IKLAUSOMYBĖS PA- 
MAS. Youngstownieciai 
alka Clevelando Lietu- 
rkamai paminės Lietu- 
priklausomybės sukaktį 
ladienį, Vasario 15, šv. 
kaus parapijos salėje, 

5 vai. šį paminėjimą 
LRKSA. vietinė kuopa, 
vaidinimas, dainos, mu- 
okiai, prakalbos, 
elandiečiai suvaidins la
mingą komediją; prie to 
iti atitinkami paįvairini- 
Tai bus paskutinis pasi- 
dnimas prieš gavėnią, 
įga tik 25c. Visus kvie- 

Komitetas.

r platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

valą Biznyje

AVENUE

IZNIO
NUPIGINTI

83.00 VAIKŲ

OXFORDS $].99 
valai kurie atlaikys daug 
atinio dėvėjimo.

etuvos Piliečiu Amerikoje Teisės ir Pareigos
pie Atstovavimą Apskritai. — Kam Priklauso 

Lietuvos Valstybės Atstovavimas? — Kuriais 
Keliais Eina Projektuojama “Lietuvos Pilie
čių Sąjunga”? — Kas Lietuvos Piliečiams 
Amerikoje Pirmoje Eilėje Turėtų Rūpėti

PASISKAIČIUS LIE
TUVIŠKUS LAIK

RAŠČIUS

LAIMĖS AR PRASr > z, •V r! * * ’ ( • \‘V

LAIMĖS! AKRON, OHIO
Smulkios ŽiniosKuo h'i tikrovėje pirmoje ei

lėje turėtų susirūpinti Lietu
vos piliečiai Amerikoje? Atsa
kymas vienas: jų susirūpinimo 
objektą turėtų sudaryti Lietu
vių kultūros, propagandos ir 
lolpimo reikalai. Tautos ar 
valstybės atstovavimą paliki
me gi tiems kuriems jis pri
klauso. Kaz. Rimvydis.

Vienybės nr. 23 Kl. Jurgelio
nis rašo kad 'jis ištraukia savo 
kandidatūrą iš S.L.A. Centro 
sekretoriaus ir rekomenduoja 
SLA. nariams balsuoti už S. 
Masytę, kuri dabar yra finan
sų sekretorė didžiausios SLA. 
kuopos. Ji ne tik sekretoriau
ja bet ir sutvarkė savo kuopos 
finansus, kurie buvo netvarko
je per keletą metų. Taigi ji 
tiktų būti SLA. Centro Sekre
torium.

Kas čia rodos tokio kad vie
nas kandidatas išreiškia geras 
mintis apie kitą kandidatą? 
Bet ne visiems tas patiko, o la
biausia Grigaičio Naujienoms.

Nr. 27 Naujienos ima rašyti 
apie Jurgelionio ištraukimą 
kandidatūros ir nurašo apie 
Talmudą ir ridikus. Kodėl gi 
buvo užtylėta kad Jurgelionis 
ištraukia savo kandidatūrą ir 
kad jis rekomenduoja į tą vie
tą kitą?

Kaip jau žinoma P. Grigai
tis yra tikras ' “ekspertas” ant 
kritikavimo ir gali visus suva
ryt “Į ožio ragą” kas tik nesu
tinka su juo,

Aš dar nepamiršau SLA. sei
mo Įvykusio Chicagoje. Aš 
nemaniau kad nors vienas iš 
Centro Valdybos apsiims kan
didatu toliau, o apie balsavimą 
už juos tai visai nesitikėjau 
kad kas ir balsuos už juos. Bet 
pasirodo visai kas kita. Atro
do kad SLA. nariai, jei tik pa
statoma kas kandidatu tai ir 
balsuoja, o tas neturėtų būti.

Atmenu ir tai kai vienas De
troito kuopos delegatas parva
žiavęs iš seimo rodė kuopos su
sirinkime laišką, kuriame buvo 
raginamas remti senąją Pild. 
Tarybą, o jam bus užmokėta 

keno pini- 
tuos paža- 
jei ne Su-

laimėti ar
Paminėta

"Paprastai Akrone, gumų dir
btuvės savo darbininkams už 
išgalvojimus pagerinimų, dar
bui pagreitinimo būdų ir kito
kius pasižymėjimus suteikia pi
nigines dovanas. Mat, įdėju£ 
dirbtuvėje naują mašiną, su
lyg inžinierių plano yra apskai
tyta kiek ta magina gali pada
ryti ir kiek prie jos darbinin
kų dirbs. Darbininkams dir
bant ir padarant kompanijos 
nustatytą kiekį, jei kuris dar
bininkas išsipraktikavęs pasie
kia didesnės gamybos ir šiaip 
kokio atsižymėjimo virš to kas 
nustatyta, iš kompanijos gau
ną pinigines dovanas.

Pereitą'savaitę C: .k AY gu
mų Jii btuvėje 58 darbininkai 
už tekius pasižymėjimus gavo 
dovanų $192.00, kurie išdalinta 
sulyg jų darbo rūšis. Tarp tų 
gavusių dovanas yra ir Lietu
vis, V. Vasiliauskas, žinomas 
muzikantas. Smagu kad ir Lie
tuviai atsižymi.

Betgi prie to buna kaip ka- 
dą ir blogų pusių. Paveizdan, 
jei prie kokių darbo išsyk pa
skirta 4 darbininkai, ir darbą' 
padaro daug greičiau negu nu
statyta, tada jį turi padirbti 3 
darbininkai. Vienas darbinin
kas tuoj netenka darbo, o tie 
trys turi daug sunkiau dirbti 
kad atlaikius nustatytą normą. 
Nepadarantieji to darbo lieka 
atstatyti, ir Čia vėl bloga. Ir 
taip, už kelis laimėtus dolarius 
keli darbininkai padaro sunku
mus ateityje visiems darbinin
kams.

Broliai Vincas ir Kazys Pui
šiai nusipirko po kitą namą. 
Seniau V. Puišis buvo Lietuvių 
darbuotojas, dabar jau nuilso. 
Linkėtina jiems geros kloties 
naujuose namuose gyventi.

A. Palionis su žmona lankėsi 
pas P. Martinkų ukėje palei 
Ravenna, Ohio.

’ Atstovauti tegalima, kai tei- 
ė atstovauti yra suteikta. Ir 
įtstovaųti tegalima tiems kurie 
;ą feisę yra suteikę. Kai eina 
talba apie atstovavimą vaisty
ki ar kuriam kitam teisiniam 
Bmeniui, nuo bendrųjų atsto- 
ąvimo dėsnių kiek nukrypsta- 
ią tą prasme kad, sakysim, 
Riečiai ar kurios sąjungos 
teisinio asmens) nariai yra 

■ aptinkamų organų ar val- 
arbų atstovaujami, nors jie ir 
iėra įsakmiai tiems organams 

‘ E valdyboms pavedę teisės 
ijms atstovauti. Kiek tai lie- 

ą valstybę, jos atstovavimo 
feniai yra išdėstyti Konstitu- 
įpje, kiek tai liečia paskiras 
ganizacijas ar sąjungas (tei
sius asmenis apskritai), — 
įtinkamuose statutuose - įsta- 
muose. *
^Paskutiniu laiku be abejo ne 
snam yra tekę girdėti apie 
m tikrą Lietuvos piliečių są- 
dį Amerikoje. To sąjūdžio 
lįtas šūkis — atkurti nepri- 

yra be 
Tačiau kelias 

tikslo einama, 
Keletas ar ke- 
piliečių staiga 
iždo organizuoti Lietuvos 
ių sąjungą, kurios svar- 

u tikslu, kaip išsitarė vie
tos projektuojamos sąjun- 
'niciatorių, butų vyriausy- 
- in exile — organizavi- 
Taigi klausimas eina apie 

atstovavimą ir atstova- 
apskritai.

gi priklauso tautos at- 
? Lietuvos Konsti- 

61 straips. sako: “Lie- 
Prezidentas reprezentuo- 

Valstybę, priima 
valstybių atstovus, ski- 

Lietuvos Valstybės atsto- 
ir daro kita kas Konstitu- 

ir įstatymais jam pavesta.” 
aigi tiesioginiu valstybės 
,ovu yra Respublikos Prezi- 
;as; jo aktu valstybei s ve
isė šalyse atstovauja įgalio- 
Uinisteriai ir konsulai, kurie 
ia nustatytos kompetenci- 
ribese.

vetįmai valstybei okupavus 
;uvą ii- neturint savo vy- 
isybės in exile, vieninteliais 
gyviais Lietuvos atstovais 

įtinkamos kompetencijos ri- 
:ie yra musų įgalioti rainiš
ki ir konsulai, žinoma, tose 
be kuriose jie tebepripažy- 
tti.
ėspublikos Prezidentas, kol 
a sudarytos Lietuvos vy- 
isybės in exile, efektyviai 
įai-valstybei atstovauti ne- 
i, nes kiekvienas jo aktas 
ralingas atitinkamo ministe- 
įar ministerio pirmininko pa- 
p (Konst, str. 74, 1), kurių 
rint nėra kas ir parašą de- 

Taigi visas faktinis tau- 
:atstovavimas, žinoma, la- 
siaurose ribose, dabartiniu 
1 tenka įgaliotiems minis- 
ms.ir konsulams.
albant apie Jungtines Ame- 
s Valstijas, yra aišku kad

ir

lusomą Lietuvą 
ęjo gražus.
riuo prie šio 
ra, tinkamas.
ika Lietuvos

$1.00 MOTERIŠKI

ubberiai ir Galošai
Maišvtų mierų

10c
$3.00 MERGAIČIŲ

jPORT OXFORDS 
own-Bilt ir kitų žinomų išdir 
sčių, tiktai po

$1.49

E.IKALAI
Grupėms Vaidinti

)S” KNYGYNE
Cleveland, Ohio

pinigus (žemiau $1 
to ženkleliais)

jdija 4 aktuose; vaidi- 
pusl............. . ............... 25c

t DANTĮ — viename
■ai, 2 moterys. 29 p. 15c
‘iksmo komedija. Vai-
> pusk .......................... 15c

iename veiksme. Vei-
36 pusi.......................... 15c
mediją. Dalykas dedasi 
ja iš serijos Amerikie- 
lankius Lietuvoje. (To- 
įa” ir “Palangos Ponai- 
________________ -______50

iiksmų tragiška drama,
■s, 57 pusi.....................  50c
aktų drama, senoviškas

j, 3 moterys. 61 pusi. 50c
ariu veiksmų komedija;
ys; 76 pusi................... 35c
Drama 5 veiksmų, val-

76 pusi............................. 45c

R.NU — 6 veiksmų ko-
, 3 moterys. 50 p....... 25c
- Keturių veiksmų veika- 
ina 2 vyrai, 3 moterys ir 
............................................ 10c

eatrui — Telpa šios ko
tus, tylos nebus; 2—Kur-
Tadas; 4—Advokato pa- 

5—Nesipriešink; 7—Nepa- 
usl........................................
tūrių veiksmų tragikome-
> moterys. 60 pusi....... 5c0

— Triveiksniis vaizdelis 
tidina 4 vyrai, 5 moterys, 
............................................. 15c

RAŠTINĖJE — komedija 
moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

— Tragedija 4 aktuose,
>terys; 35 pual................... 30<
— Istoriška dranla ir Vy-

30 pusi............................. 25c
Duktė — Drama viename 

yru, 5 moterųs. 60 p.......

ima viename veiksme, ii 
9 v., 4 m., 3 vaikai. 80 p.

— Keturių veiksmų kome- 
ir 5 pašaliniai. 35 pusi.

TO — Drama 3-se veiks-
i, 2 mot, 3 vaikai. 30 p. 15c

15c

45c

svirnas

jose savo kompetencijos ribose 
Lietuvai atstovauja Lietuvos 
Ministeris ir Konsulai. Niekas 
išskyrus juos dabar neturi efek- 
tivės galios Jungtinėse Vals
tijose atstovauti visai Lietuvių 
tautai, žinoma iki bus sudary
ta Lietuvos vyriausybė ir at
kurta Lietuvos Valstybė.

Tai turint galvoje, skamba 
gana keistai kada staiga kele
tas ar keliolika Lietuvos pilie
čių, “dinamiško” impulso veda
mi, iš Amerikoje dabar begy
venančių Lietuvos piliečių mė
gina sudaryti organą kurs at
stovautų visai Lietuvių tautai, 
taigi visiems Lietuvos pilie
čiams.

Iš to kas pasakyta apie at
stovavimą, yra aišku kad Jung
tinėse Valstijose dabar gyve
ną Lietuvos piliečiai geriausiu 
atveju tegalėtų sudaryti orga
ną kurs nustatytos kompetenci
jos ribose atstovautų Lietuvos 
piliečiams Jungtinėse Valstijo
se. Bet ir tai klausimas ar to
kia teisė tam organui galėtų 
būti suteikta, nes čionykštis 
Lietuvos atstovas ir konsulai, 
savo kompetencijos ribose at
stovaudami visai Lietuvių tau
tai, tuo labiau atstovauja čio
nai begyvenantiems Lietuvos 
piliečiams. Kas gi liečia vy
riausybės sudarymą tai šitai 
jau. Respublikos Prezidento fun
kcija: “Ministrą Pirmininką ir 
jo pristatymu Ministerio Pir
mininko Pavaduotoją ir kitus 
Ministerius skiria ir atleidžia 
Respublikos Prezidentas” (Kon
stitucijos str. 97).

PILIEČIŲ MITINGAVIMAI
Tiek del teoretinės klausimo 

pusės. Dabar del praktinės. 
Leiskime kalbėti faktams. Iki 
šiol tos projektuojamos Lietu
vių Piliečių Sąjungos Ameriko
je yra įvykę du žymesni susi
rinkimai: vienas Chicagoj Sau
sio 20, antras New Yorke Va
sario 3. Del Chicagos susirin
kimų jau buvo gana daug ra
šyta spaudoje. Jo pagrindiniu 
objektu bene bus buvęs Minis
terio žadeikio puolimas ir plū
dimas.

Apie New Yorko susirinkimą 
dar mažai 
jau spėjo 
priešingai 
mui, New 
teris jau
užtat “kliuvo” Respublikos Pre- 
zjdentui. Greta to, New Yorke 
vienas susirinkimo dalyvis iš
kėlė aikštėn ir tokį “perlą”: 
reikią, girdi, skaitytis ii' su 
Lietuviais komunistais, nes jų 
esą daug....

Kaip matome, projektuoja
mos Lietuvos Piliečių Sąjungos 
pradžia neperprasčiausi: Ji ti
kisi geriausia patarnausianti 
Nepriklausomos Lietuvos atkū
rimui plūsdama Respublikos 
Prezidentą ir musų Minister} 
bei iškeldama reikalą skaitytis 
su musų tautos žudikais komu
nistais !

‘PILIEČIAI’ NEVEI
KIA REIKIAMAI

Pulk. A. Valusis Atsi
sako iš Sąjungos

Valusis, dalyvavęs 
suvažiavime, kuria-

Pulk. A.
New Yorko 
mc buvo sudaryta pradžia te- 
naitinio Lietuvos 
jungos skyriaus,

Rytus su

kas tėra žinoma, bet 
iškilti aikštėn kad, 
Chicagos susirinki- 
Yorke musų Minis- 
nebebuvo puolamas,

Piliečių Są- 
išstodamas 

iš tos organizacijos, šitaip ra
šo:

Lietuvos Piliečiu Sąjungos
J. A. V. Rytu Apylinkės „ 

Valdybos Pirmininkui, 
New s Yorke.

Gerbiamas Ponas Pirmininke:
Šio karo eigoje Lietuvai pa

tekus jos priešų okupacijon, po 
visą pasaulį išblaškytų Lietu
vos piliečių dalis rado saugią 
ir svetingą Jungtinių Amerikos 
Valstijų pastogę.

Senoje Tėvų žemėje pasili
kusieji ir kai kuriose kitose ša
lyse atsidurusieji tėvynainiai 
negali nekliudomai reikšti sa
vo gyvybinius troškimus. To
dėl laisvose šalyse esančiųjų 
Lietuvių pareiga yra skelbti 
pasauliui nelaimėn patekusios 
Tėvynės ir jos žmonių balsą, 
gelbėti jų būklę, talkininkauti 
oficialiams Lietuvos asmenims 
Lietuvos reikalų gynime. Eilė 
Lietuvos žmonių, Lietuvos Mi- 
nisteriui Washingtone prita
riant, »ėmėsi rupesnio suburti 
tam tikslui pajiegesnius asme
nis. Kilniam reikalui kviečia
mas aš sutikau bendradarbiau
ti. Turėjau viltį kad šioje ne
laimės valandoje Lietuviai, tel
kiami šventam reikalui, vienin
gai stos į darbą ir kovą žiūrė
dami priekin į visiems teisingą 
ir skaistų rytojų.

Deja, ši viltis nepasitvirtino. 
Jau pirmuose žingsniuose orga
nizuojant taip vadinamą Lietu
vos Piliečių Sąjungą Jungtinė
se Amerikos Valstijose, tūli 
asmenys rado reikalo netauriai 
veikti, šios sąjungos skraiste 
prisidengdami siekti asmeniš
kų ar grupinių interesų, reikš
ti srovinę neapykantą ir darbą 
bando pradėti kaltinimo aktu 
Lietuvos praeičiai. Tuo budu 
reiškiama nepagarba šios tau
rios šalies svetingumui, kurios 
malonia pastoge turime laimės 
naudotis, užtraukiama dėmė 
Lietuvių veiklai, pamirštami 
Lietuvos Piliečių Sąjungos tik
slai paremti Atlanto Čarterio 
dėsniais.

Kadangi viršpaminėtas tūlų 
asmenų nedoras pasireiškimas 
Lietuvos Piliečių Sąjungą stei
giant iki šiol nėra pranykęs nei 
suvaldytas, dargi per spaudą 
platinamas, todėl šiomis sąly
gomis kūrybinis darbas Lietu
vos Piliečių Sąjungoje nėra 
įmanomas ir Lietuvos bylai to
kios Lietuvos Piliečių Sąjungos 
egzistencija gali tapti žalinga.

Šitai turėdamas galvoje pra
šau nebelaikyti manęs Lietu
ves Piliečių Sąjungos Valdybos 
ir Sąjungos nariu.

PULK. A. VALUSIS 
Newark, N. J.
Vas. 9, 1942 m.

Paul Mallcn, Amerikos laik
raščių bendradarbis, rašo:

Diplomatiškas oras užvers
tas gandais apie Hitlerio orga
nizavimą galutinų žygių sensa- 
cinės rūšies rizikai 
pralaimėti šį metą, 
yra:

žygis pei* Artimus
sisiekti ir susijungti su Japo
nais Indijoje užvaldymui tos 
pasaulio pusės; įsiveržimas An- 
glijon; ilgai atidėliojamas žy
gis per Ispaniją ar dar kas pa
slaptingesnio ir naujo ko nie
kas be Berlino nėra nei svar
stę.

Šie gandai yra perdideli kam 
nors įsivaizduoti kaipo galimy
bės, nes ponui Hitleriui matyt 
reikalinga bus išsikirpti sau pa
vasarinę rūbų eilę sulyg didu
mo medžiagos’ kokią jis Rusi
joje išsiaudė.

Kadangi jis turi reikalo su 
1,200 mylių ilgio frontu tenai, 
jis negali panaudoti didesnio 
skaičiaus savo likusių 6 iki 8 
milijonų kareivių daryti žygius 
kitur. Niekas čia nepermatp 
kaip jis galėtų paaukoti dau
giau negu 200,000 arba 300,- 
000 pirmų eilų kariautojų nuo 
savo pavasarinės obligacijos. 
Su tokia maža jiega jis tikrai 
negalės kėsintis prie ko nors 
viršuje 
sukelti 
nors.

Taigi,
čios pasakos einančios iš. Eu
ropos yra ne daugiau kas kaip 
ašies išgalvotas šmeras paslė
pimui 
kokius

A crew member of the United 
Fruit company’s freighter, San Gil, 
receives new clothing from Mrs. 
Higgins McBaugh, director of the 
Red Cross af Lewes, Del. The San 
Gil, hit by two torpedoes and 11 
shells from an Axis sub, was the 
15th victim of U-boat warfare along 
the Atlantic coast. Two crew mem
bers were killed,

įgulos narys United Fruit kompa
nijos prekinio laivo, 
na naujus rubus iš 
McBaugh, Raudonojo 
rektorės, Lewes, Del.
spregdintas dvieju sorpedų ir 11 šo
vinių iš ąšies submarine, btiVo 15-tas 
laivas nuskandintas Atlantiko pa
kraštyje. Du to laivo darbininkai 
užmušti.

San Gil1, gau- 
Mrs. Higgins 
Kryžiaus 
San Gil,

di-
su-

kalbamo, nei galėtų 
didelę sensaciją kur

tos gausios, grąsinan-

Hitlerio nemalonumų į 
jis Įsivėlė.'

ATSTATYMAS DIE
VO KARALYSTES

Jeza. 11: 6.e.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

and EGGS

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

Cleveland Furnace & 
Sheet Metal

Industrial Sheet Metal Work
CINUOJAM. DENGIAM STOGUS

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

ENdicott 0335 (11)
l-------------------------------------------------------------------- 1
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VISOKIA APDRAUDA ' | 
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų par = 

irtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
jokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- £ 
piau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). Į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
' ir Apdraudos Agentūra j

Į06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 • 
lllll!ll!lllllilllll!IIIIIIIUIIIlllIllilllllllllllillllllllllllll!llllllllllIllllillIllllilllllV

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

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus 

ir šeštadienį.
Specialiai puikus Cream 
permanent wave.
Lietuvaitė prie plaukų

trečiadieni

dykai su
(11) 

taisymo.

turime kąnariai
Turim rinkti- £i- 
darbščius. pilnus

visos išlaidos. Tai 
gaiš senoji valdyba 
dus daro ir aikvoja 
sivienijimo ? 

Mes SLA.
nors daryti, 
tus, jaunus,
energijos asmenis i SLA. Cen
tro valdybą, o tas išeis organi
zacijai i sveikatą. Kolei centre 
sėdės seni apsisamanoj'ę politi
kieriai tai ant galo nei tokios 
Tėvynės (organo) negausimi 
kaip dabartinė.

Dabar ateina 
L. A. Pildomos 
mų balsavimai, 
rim apsižiūrėti
ir rinkim KITUS, tinkamesnius 
musų organizacijai vadovauti!

Ne Korespondentas.

galutinieji S. 
Tarybos rinki
mės nariai tu- 
ka renkam —

SULAIKYK KOSULĮ 
su SEDAKOFF 

nuo gerklės 
paliuosuoja atsikosėji- 

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

Mes -=prista-

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

ECLAIR CUT RATE DRUGS 
7600 Si. Clair Avenue *

ENdicott 9202 (11)

<llllllilllllllllllllTlllllllllllllllllllllill|IĮ:

O PAUDOS darbai yra 
>3“ 
specialybė.

e
c
o
o
0

Dirvos ‘Spaustuvės 
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

o
I

G
A ž I A 
EITA 1

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

rašytojai pastebi kad 
įsiklampino Į savo di- 
bėdą Rusijoje del se- 
priežasties:

visai pilnai pasitikėjo 
užsienių reikalų ministe- 
von Ribbentropui, kuris 
nekentė Sovietų Rusijos,

Kiti 
Hitleris 
džiausią 
kančios

Jis 
savo 
riųi 
labai
ir pereitą Lapkričio mėnesį pa
klausė jo ir užvedė vieną galu
tinį puolimą Maskvos. Gene
ralinis štabas tam buvo prie
šingas, karo vadai tikrino kad 
Maskvos paėmimas neturi reik
šmės iš militarinio žvilgsnio ir 
kad pagilėjus sniegui bus keblu 
prasiveržti pro Maskvos gau
singus slaptus apginklavimus.

Ribbentrop, kuris buvo jau 
sukvietęs i Berliną anti-komu- 
nistinių šalių atstovus Gruo
džio mėnesiui, norėjo tiems de
legatams gatavai parodyti kad 
Maskva jau užimta. Taigi Hit
leris pavirto Ribbentropo pu
sėn. Kadangi iki tos konferen
cijos prasidėjimo nebuvo gali
ma spėti atgabenti naujų jie- 
gų iš Vokietijos, prisiėjo • ati- 

šešias divizijas nuo Ro- 
To pasekmė buvo kad 
p a s i n a u d o d a m i paliktu 
neapsaugotu Rostovu,

traukti 
stovo. 
Rusai, 
beveik
tą miestą iš Vokiečių tuoj at
siėmė.

HIPPODROME

‘Look Who’s Laughing’
Vienas iš juokingiausių veikalų 

I yra tai naujausia RKO Radio kome- 
; di.ja, “Look Who's Laughing”, ku- 
1 ri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre ketvirtadienį, Vasario 12.

Šioje filmoje dalyvauja radio ko
mikai Edgar Bergen, Charlie Mc
Carthy, Fiber McGee ir Molly, ir 
Hollywood's blandinč Lucille Ball, 
kurie visi sudaro šią nepaprastai 
juokingą komediją.

Patys juokingiausi protarpiai šia
me veikale yra atliekami tų žinomų 

' radio artistų. Prie jų veikia eilė 
kitų žinomu filmų artistų.

Praeiti metai buvo ypatin
gai atsižymėję pasaulio pabai
gos ženklais ir įvykiais kurie 
bendrai liudija Dievo Karalys
tės artumą. Pažvelgus į da
bartinius įvykius kurie visais 
žvilgsniais atitinka pranašys
tėms, todėl nenuostabu kad pa
saulio valdovai kurie neturi ti
kėjimo į Dievo pažadėjimus ir 
visai maža ką težino apie J_o 
karalystę. Visos pranašystės 
bendrai liudija keršto dienai 
prasidėjus prieš šį pasaulio, 
nes šio pasaulio kunigaikščiu 
yra šėtonas. — 2 Cor. 4:4.

šėtono elementai bus naiki
nami iki visiškam sunaikini- 
nimui simboliškojo dangaus ir 
simboliškosios žemės. Dangus 
reiškia bibliją, organizuotą 
krikščionybę, o žemė reiškia po
litiškas ir organizuotas tautas. 
Šiądien pasaulis pateko į di
džiausi suspaudimą ir sielvar
tą. žmoį iškoji išmintis ir pa
stangos nežiūrint kaip gerai jie 
mano vis..i neįstengia sulaiky
ti šių vargų laiko. Dabar kada 
jau tautos pateko į išpranašau
tus šiuos suspaudimus jos ne
beranda jokio kelio išsigelbėji
mui.

šventas raštas parodo kad 
Dieviškoji teisė valdyti žemę 
dabar yra Kristaus rankose.— 
Psal. 2: 6. Taip Dievo tarnas 
Dovidas kalba: Aš išstačiau 

| savo karalių ai.t rraro švento
jo Siono kalno. Kalnas reiš
kia karalystę; Sionas reiškia 
Dievo sostinę. Dievo įstatymai 
išeis iš Jeruzalės ii' Dievas nu
šluostys visas amaras nuo jų 
akių ir mirties jau nebebus.— 

į šv. Jono Apr. 21: 4e.
Užsisakykit Aušrą, $1.50 me- 

I tams, 16 pusi. — Skelbia W. F. 
' Shimkus, 1150 E. 76 St., Cle
veland, Ohio. (Skelbimas)

.ilanke
brolis A. Kupris iš Detroi 

Kalnas.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pi*. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Ba'iams. Pristątdm sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit. •

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

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.

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.

ACCORDIONS

Akcrdionų dirbtuvė, taisymas, 
halsų sutvarkymas; mainom 
į naujus ir didesnius. (14)

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4610 Broadway Cleveland

P. J. KEKSIS Į
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: MAin 1773 :

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip- Į 
kites Į mane, pausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą : 
įvairiuose apcbaudos-insurance reikaluose. į

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

MERCURY BOWLING CO.

Atdara Vakarais7010 Superior Ave

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2C21
$1.35

$2.95
S3

$1.45
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12 UŽMUŠTA. Anglijo
je ištikus sprogimui ang
lies kasykloj prie Yorkshi
re, Vas. 17 užmušta 12 dar
bininku, 30 kitu sužeista.

Dabartiniu laiku šalies 
karo industrijose dirba a- 
pie 250,000 nituotojų, bet

rinis 
rom 
ąšie 
ti.

Senas Drapanas padarot 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

dalių Suv. Valsti- 
Meksikos, nustatė 
speciale tvarka ir 
kitokius.

Freedom of choice of occu- 
no longer exists.

of German language compul-

of them are
All of them 

us. For, in 
cause, we re-
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mm every Why in 0^ *
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5820 Superior A»t ( Jlį 
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Didelis Lietuvių Susirinkimas ir Prakalbos!
Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjimas Vasario 15

Kalbės Julius .Smetona
Lietuvos Prezidento Sūnūs

JADV. TUBELIENĖ
r-.. ...

Julius Smetona

KUR REGISTRUO
TIS

Visi vyrai nuo 20 iki 44 me
tų amžiaus (kuriems dar ne
suėjo 45 metai) registruosis 
Amerikos kariuomenės tarny
bai. Paskirose miesto dalyse 
tam tikslui įsteigta vietos.

Registruotis privalo piliečiai 
ir nepiliečiai.

Draft Board 22, kuris apima 
21 wardą, turės dvi registravi
mosi vietas: 7901 Superior 
aye., ir Sowinski mokykloje, 
7927 Sowinski avė.

Registracijos dienos paskir
ta trys: šeštadienį, Vas. 14, 
ir sekmadienį, Vas. 15, po pie
tų; Vasario 16 — visą dieną.

Statys Ukrainų Opera 
“Mazeppa”

Mazeppa”, trijų aktų Uk
rainiečių opera, kurią parašė 
kompozitorius Čaikovsky, sta
toma Public Music Hall, sek
madienį po pietų, Kovo 8 d.

Ši retai girdima opera turės 
tuos pačius vadovaujamus ar
tistus if^ šokikus kurie dalyva
vo originaliam perstatyme New 
Yorke ir rytiniuose miestuose.

The Musical Artists of Ame- 
riva, Inc., Dmitrei Chutro, di
rektorius, parinko Clevelandą, 
Detroitą, Pittsburghą ir tulus 
kitus miestus šiai operai per
statyti. Clevelande bus stato
ma tik vieną kartą. Ji buvo 
gausiai išgirta New Yorko kri
tikų po perstatymo tenai.

IŠLEISTUVĖS
Juozas Frankas išeina S. V. 

kariuomenėn penktadienį, Va
sario 13. Jam surengta įvai
rios išleistuvės, draugų ir gi
minių namuose.

Mokykloms Keis Va
landas

Pagreitinus laikrodžius va
landa pirmyn, šiuo metu vaikai 
rytais į mokyklą eina dar pa
tamsėję. Mažesniems ypač tas 
yra pavojinga, jau pasitaikė ir 
užmušimų gatvėje automobi
liais. Taigi greitu laiku /pra
dėta. svarstyti pakeisti rytinį 
laiką vėlesniu, kad spėtų pra
švisti.

•CLEVELANDE bus stato
ma dar daugiau valdiškų namų 
darbininkams gyventi. Prezi
dentas Roosevelt užgyrė 10 mi
lijonų dolarių sumą, iš kurios 
bus išstatyta 2,100 butų paski
rose Cuyahoga dalyse.

Kongresmanas Young iš Cle
veland© sako kad reikalinga 
skirti pinigų statymui Cleve- 
lande mažiausia 5,000 butų dar
bininkams dirbantiems ginkla
vimosi industrijoje.

PHONE: ENdicott 4486

- PIJUS J. ŽIŪRĮS - K. S. KARPIUS

Sekmadieni, 2:30 v. po pietų, Lietuvių Salėje

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 šiol Clevelande nebuvęs, Naujosios Lie

tuvos sūnūs, 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.

MIRĖ MARIJONA 
YESENE

Vasario 12 d. palaidota pla
čiai žinoma Clevelande Lietu
vė, Marijona Yesenė (Mikalau
skaitė), sugyvenus 60 metų 
amžiaus. Ji mirė po sunkios 
ligos, Vasario 8 d., savo ir duk
ters Petronėlės Jonilienės na
muose, 6213 Luther avė. Pa
liko ir antrą dukterį, Mary Rit- 
ley. Lietuvoje liko jos brolis 
ir sesuo.

Velionė buvo geros širdies, 
duosni ir linksmo budo mote
ris. Iš Lietuvos atvyko 1910 

TfT5fjus“~Tdlus iš "Žemaitijos, 
Kretingos.

Ji buvo apsilankius Lietuvo
je prieš kelis metus, gausiai ap
dovanojo savo seserį, nupirkda-' 
ma jai gyventi namus. Kretin
goje tada gyveno ir jos brolis, 
Mikalauskas.

Velionė pati mėgo skaityti 
laikraščius, ir Dirvą ne tik pa
ti skaitė bet išrašydavo ir savo 
giminėms Lietuvoje.

Pašarvota buvo Wilkelio lai
dotuvių namuose, kur jų gimi
nės ir draugai, kurių daug tu
rėjo, susiuntė daugybes gėlių 
vainikų.

Pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje ketvirtadienio 
rytą, iš kur palydima daugy
bės automobilių išvežta amži
nam atilsiui Kalvarijos kapinė
se. ’ K.

SLA. 14 Kuopos Gra-
V akaras

kuopa turėjo sma- 
šeštadienj, Vasario 
salėje, paminėjimui 
metų gyvavimo ir 
į 'kuopą naujų na-

ZUS

SLA. 14 
gų vakarą, 
7, Lietuvių 
kuopos 40 
įvesdinimui 
rių prisirašiusių 1941 metų va
jaus bėgiu.

Tai iškilmei buvo vakarienė, 
vėliau šokiai iki vėlumai.

Pavalgius, rengimo komisijos 
narys Jonas G. Poltėris pradė
jo ceremonijas, toastmasteriu 
perstatydamas Joną Brazaus
ką, kitą komisijos narį ir dau
giausia pasidarbavusį naujų na
rių prirašyme. ■ .

Brazauškasj plačiau nušvietęs' 
vakarėlio tikslą, perstatė kalbė
ti svečius, ir kalbėjo šie: P. P. 
Muliolis, kuopos pirm. F. Bara
nauskas, K. S. Karpius, Dr. S. 
T. Tamošaitis, Dr. F. M Lait, 
ir supažindino dalyvius'su nau
jais nariais, kurie, gaila, ne 
visi galėjo į priimtuves atvyk
ti Iš naujų narių, kalbėjo šie: 
Jurgis Green (Grigaravičius), 
Bernardas Muliolis, Daųgerdas, 
ir Jonas Brazauskas jaunasis.

Kalbų dalį užbaigė p. Jadvy
ga Tubelienė, šio vakaro vieš
nia kalbėtoja.

Broliai Atidaro Didelę 
Užeigą

Comer broliai (Lietuviai Ko- 
merai) visi keturi susitarę už
dėjo didelę užeigą, The Old 
Well vardu, 16703 Kinsman 
Blvd., Shaker Heights srityje. 
Jie yra sunai senų gyventojų 
Komerų, kurie ir dabar tebe
gyvena 1407 E. 92 st. Jų tė
vas jau turi 87 metus amžiaus.

Frank Comer yra kandida
tavęs į Valstijos legislaturą ir 
dabar tarnauja kaštų manage- 
riu National Screw and Mfg. 
Co.

Alfred Comer yra salesma- 
nas ir dirba Midland Improve
ment brokeriui.

Pefras užsiėmė anglies ir 
malkų pardavimu per praeitus 
dešimts metų.

Jurgis dirba Cleveland Trac
tor ekspeditorium superinten- 
to ofise.

Jų įstaigos atidarymas bus 
Vasario 17 ar 19. Lietuviai 
užkviečiami atsilankyti, pama
tyti tą “Old Well” ir išsigerti 
jame.

GĖLIŲ IR NAMŲ 
PARODA

Kadangi gėlių mėgėjai turi pa
protį lankyti gėlių parodą daugeli 
kartų bėgyje parodos, Greater Cle
veland Home and Flower Show, ku
ri atsibus Public Auditorium Vasa
rio 21 iki 28 suplanuota taip kad 
joje bus galima matyti ką nors vi
siškai naujo kiekvieną dieną paro
dos bėgiu.

The Florists Association of Great
er Cleveland, organizacija kurios 
globoje įrengiama gėlių daržai su 
virš $25,000 vertės skintų ir šakni
nių gėlių iš visų 
jų, Kanados ir 
gėlių išstatymus 
kiekvienai dienai

Gėlynai visokiausių gėlių bus ga
lima matyti didžiojoj arenoj Public 
Hali ir aplink pilno didumo namus 
išstatytus auditorijoje.

HATTIE DOYLE
TEACHE OF PIANO 

Beginners and Advanced. 
Technique and Harmony

9715 Stoughton Ave.
GA. 7307.

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

SIX MONTHS OF GERMAN OCCUPA 
TION IN LITHUANIA

his- 
part 
and 
life,

German enslavement and to 
sovereign rights to her own

Lithuanian nation bases her 
lib-

The Lithuanian 
Situation Today

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

Lithuania, a natural democracy 
semetimes Referred to as a farmer’s 
republic, unequivocally places her 
future cooperation with the Allied 
democracies now fighting for liber
ty and self-respect. Lithuania’s 
prime and ultimate task is: to get 
rid of 
restore 
people.

The
hope in achieving her task of 
eration on the right of all peoples 
to be masters of their native land, 
defended by generations of their an
cestors and on the solemn words of 
the Atlantic Charter that “sovereign 
rights and self-government should 
be restored to those nations who 
have been forcibly deprived of them.”

In the prophetic words of Presi
dent Roosevelt —

“We are going to win the war 
and we*'are going to win the 
peace that follows.
“The vast majority of the mem
bers of the human race are on 
our side. Many 

-—with us.
are praying for 
representing our
present- theirs as well — our 
hope and their hope for liberty 
under' God.”

All suffering humanity finds in
spiration that will turn the wheels 
of destiny in the right direction, and 
as far as Lithuania is concerned, 
she wishes during this conflict to 
be with the fighting part of hu
manity against the injustice of ag
gression.

The United States of America, 
the hope of enslaved nations, has 
taken arms to defend herself from 
and against the formidable and very 
treacherous forces of three-cornered 
Axis aggression and to protect lof
ty ideals she stands for: democracy, 
the four freedoms, decency of in
ternational relations based on free
ly negotiated agreements, freedom 
of the seas, and the brighter future 
of all nations as defined in the 8 
points of the Atlantic Charter.

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

«

Beaten to Death in
Philadelphia, Pa

gntered as Second-Clis

tmder the Art of Mint L HM-

be forced upon bookkeepers, 
and other office employees 
republic of Lithuania.
Kaunas radio programs.

The Lithuanian programs 
Kaunas radio station, now

typists 
in the

the 
under 

complete Nazi control, consist most
ly of the following items: songs, 
music, medical and agricultural ad
vice, lectures on the Lithuanian 
language, geography and history, 
and announcements of German re
gulations concerning the production, 
registration and delivery of agricul
tural products, metals, etc.
Taking of homes in Kaunas for 
Nazi soldiers.

According to the Swedish paper 
“Svenska Dagbladet” homes in the 
city of Kaunas are being taken on 
a large scale to serve as barracks 
for German soldiers engaged on 
the Russian front. Many families 
have been forced to leave their life
long homesteads and take up their 
residence in crowded and grossly 
insufficient rooms in scattered com
munities.

of

Leveling of the town of Taurage.
In the town of Taurage, the Ger

man-Russian war has wrought the 
destruction of 802 houses out of a 
total 1500, and has reduced its in
habitants from 13,000 to 7,900.
Execution of Lithuanians by Nazis.

According to information publish
ed in the Swedish paper “Dagens 
Nyheter”, two more Lithuanians re
cently have been executed by the 
German occupational authorities for 
alleged activities against the Nazis. 
These executions were public.

Leaves for Army
When Joe Frankas leaves for 

my life Friday, February 13th 
certainly can do so knowing that 
he has plenty of friends back home 
pulling for him. His friends and 
relatives had at least a half dozen 
big farewell parties on him during 
the past week. Joe is the son of 
Mr. and Mrs. Samolis.

ar-
he

BIRUTĖS B-VĖS NARIAMS
Birutės Bendrovės metinis 

šėrininkų susirinkimas bus lai
komas Lietuvių salėje, ketvir
tadienį, Vasario 19, nuo 8 vai. 
vakare. Prašomi dalyvauti.

Valdyba.

• FISHER BODY Co., kurioj 
darbai sustojo del automobilių 
gamybos ‘sulaikymo, gavo jau 
kariškų darbų į kuriuos paims 
apie 2,000 darbininkų.

National. Acme Co., mašinų 
įrankių išdirbėja, didina savo 
įstaigą 60 nuoš. Tam tikslui 
bus dastatyta 4 milijonų dola
rių vertės naujos patalpos.

ECHOES FROM OCCUPIED 
LITHUANIA

New administrative reforms.
The 27 administrative districts 

Lithuania have been grouped
the German occupational authorities 
into 6 larger administrative units: 
1) City of Vilnius, 2) Vilnius re
gion, 3) City of Kaunas, 4) Region 
of Kaunas, 5) Šiauliai region and 
6) Panevėžis region.

Forced labor in Lithuania.
The German Commissar of Kau

nas repeatedly appealed to the po
pulation, through the Kaunas radio, 
reminding of the regulation concern
ing compulsory registration for all 
types of work; that applies to Lith
uanians from 15 to 60 years of age. 
Non registrantion is severly punish
able, 
pation
Study 
sory.

The
occupation, “Deutsche Zeitung im 
Outland”, has published an announ
cement that every industrial and 
other establishment in Lithuanian 
must send three people to classes 
for the 
guage. 
ing to 
of the

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

study of the German lan- 
In the near future, accord- 
the same paper, the study 
German language will also

Pretty 22-year-old Mary “Bubbles” 
Burbulis, who quit her country home 
for the gay life in the city ended 
in the Philadelphia county morgue.

The body of the erstwhile wait
ress was found on Feb. 7th, stuffed 
in a packing box at the end of a 
dingy alley, with a wilted gardenia 
still entwined in her blond hair.

Blood about the face and head 
indicated that she had been beaten 
to death. Police are holding a form
er boyfriend, who tried to effeef a 
reconcilation after having quarreled 
with her.

DID YOU KNOW?
THAT although Australia’s 123- 

000,000 shep are less than one sixth 
of the world’s total they provide 
one fourth of the world output of- 
wool ?

THAT Argentina’s production of I 
linseed in the coming year has been Į 
officially 
compared 
year?

THAT 
vacuum, ; 
invented 
automobile crankcase as soon as a 
motor is started ?

THAT extensions for automobile 
bumpers that skirt the side fenders 
have been invented by a resident of 
Akron, Ohio, to prevent 
hooking into others.

THAT nurseries for the 
tion of rubber trees have 
tablished by the United States Dept, 
of Agriculture in 12 Latin American 
countries ?

estimated at 1,700,000 tons 
with 1,460,000 tons last

OPERATED by manifold 
an automatic vent has been 
that begins to ventilate an

bumpers

propoga- 
been es-

BERNARD SHAW: “Youth is a 
wonderful thing. What a crime to 
waste it on children.”

DARBAI

In this picture wounded defen 
of the desert fortress of Tobruk 
shewn approaching a hospital 
somewhere in Libya, after they 
been relieved by the drive of 
British imperials into Libya
months of siege. The British uij 
played an important role in the 
battle of Tobruk and the dii 
across Cyrenaica.

NORIU KAMBARIO 
Collinwood arba West Side, v 
no didelio kambario arba d 
jų mažų, gyvenimui; kad b 
galima pasidaryt valgyt. Vi 
moteris. Praneškit laišku:

4832 Payne avė. Cleve
BUSINESS CHANCE 

Parsiduoda 14 metų išdi 
tas delicatessen, tabako, 
ir vyno išsinešimui biznis, 
dvieju šeimų namu. Prie 
kyklos ir dirbtuvių. Reikia 
maža dali įnešti. Matykit 
9 iki 11 rytais.
3C85 E. 65 St., St. Francis

® 20 ALLEYS ®
Be stulpų.

Tel. EN. 1130
Air-conditioned.

7710 Hough Ave.
Vieta del 100 automobilių greta.

Vic Phillips H. Kraus
Stanley Halaburdt, Mgr.

Pirkit Defense Bonds

n
8

INCOME TAX 
IR 

SALES TAX 
Blankos išpildoma ir Notari- 
zuojama

P. P, Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

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

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

DELLA C. JAKUBS] 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Vidžiemio Išpardavimas

Vyriškų Rūbų
GERA PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ

Vyriški Broadcloth Marškiniai
Geros rūšies, įvairių spalvų ir balti

Vyriški Two-Tone Sweteriai _
Pilnas susegimas priešakyje . su zipperiu

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

Grynos Vilnos Kakliniai Šalikai--------- $L3|
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
Vyrų Sanforizuotos Overall Kelnės----$1.50
Vyrų Pilki Darbiniai Marškiniai--------------M
Vaikų Flanellette 2 šm. Pajamas------------ 55c
VYRAMS ir VAIKINAMS KELNĖS _ _ 3-95

Skirtingų modelių ir išdirbimų.

IŠYRĄS green STAMPS su kožnu pirkiniu. dykai 
■ lx/^l £ia gaijt įkeisti savo Stamp Books.

PLIENO išdirbimas pa
šoko iki naujo aukšto laip
snio, pasiekiant 98.5 nuoš. Į(/ 
normalio, nuo to kai pradė
jo ateiti nesmagios žinios 
apie Singapore puolimą ir 
kitos.

Pagreitinta senos gele- Wj 
žies pristatymas nežiūrint ®— 
blogo oro.

Plieno užsakymai bėgyje 
pastaru 10 dienų pakilo žy
miai lyginant su užsaky
mais Sausio mėnesi.

31 užmušta. Hayden, Co
lo. - Kasykloje nuo dujų 
užtroško kelios dešimtys 
angliakasių. Išimta jau 34 
lavonai. Nelaimė ištiko gi
liai žemėje, 5500 pėdų gy
lio šafte.
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Detroit, Mich. - Fordo 
dvi dirbtuvės sutrumpino 
darbo savaitę nuo 7 dienų 
iki 58 valandų, nes pritru
ko alumino. Panaikinama 
sekmadienio darbas, kuris 
blogai atsiliepė j darbinin-

Tacoma, Wash. — Apie 
1,000 A. F. of L. laivų dar
bininku turėjo susirėmimą 
su 400 streikuojančių laivų 
nituotojų.
. Patriotiški darbininkai vai
ko streikerius nuo dirbtu
vių vartų, kur jie piketuo
ja.

šešių valstijų gubernato
riai pareiškė pasipriešini
mą del valdžios sumanymo 
skirti $300,000,000 bedarbių 
šelpimui šiuo laiku kaip ei
lė dirbtuvių paverčiama Į 
karo reikmenų gaminito- 
jas ir jų darbininkai liko 
be darbo. Gubernatorių ti
krinimu, tas padrąsintų ne
kurtuos darbininkus “tin
giniauti” ir tuomi butu 
trukdoma karo pastangos.

Ę Radio padarinių papras- 
I tam žmonių naudojimui iš- 
I-. dirbimas bus sulaikytas 22 

dieną Balandžio. Iki šiol 
radio aparatus dirbusioms 
dirbtuvėms duodama laiko 
pasikeisti i karo reikmenų 
gaminimą.

Sulaikoma ir muzikalių 
instrumentų dirbimas, be 
ko žmonės gali apsieiti.

Rusijoje pradėta mobili
zuoti moteris Į karo indus
trijas ir statybos darbus, 
^lyg jsakymo sovietų uni
jos prezidento. Išimtis da- 

( jaunų kūdikių moti
ems, universitetų studen
tus ir tūloms kitoms spe- 
rialėms minėms


