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Vaizdas iš oro apdegusio, apsvilusio buvusio puošnaus lai
vo Normandie, kuris nesenai buvo paverstas S. V. karo laivu 
Lafayette; jis parodomas apvirtęs North upėje, New Yorke. 
Laivą apvertė vanduo pripiltas j jį gaisrą gesinant.
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In this picture wounded deį 
i of the desert fortress of Tote 

shown approaching a hospu 
somewhere in Libya, after į 
been relieved by the drift 
British imperials into Lihji 
months of siege. The Brite 
played an important rolei 
battle of Tobruk and Ite 
across Cyrenaica.

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

Pagreitinta senos • gele
žies pristatymas nežiūrint 
blogo oro.

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

IMS TIK JAUNES
NIUS VYRUS

KARO PASIRUOŠIMAI PADIDINAMI.
DAUGIAU PAGALBOS RUSIJAI
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NORIU KAMBARIO 
Collinwood arba West Sii 
no didelio kambario arte 
jų mažų, gyvenimui; kai 
galima pasidaryt valgyt 
moteris. Praneškit laiški 

4832 Payne avė. CJev

i

12 UŽMUŠTA. Anglijo
je ištikus sprogimui ang
lies kasykloj prie Yorkshi
re, Vas. 17 užmušta 12 dar
bininkų, .30 kitų sužeista.
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BUSINESS CHANn| 
Parsiduoda 14 meto i 

tas delicatessen, tabako, 
ir vyno išsinešimui bia 
dviejų šeimų namu. Prit 
kyklos ir dirbtuvių. Rėk 
maža dalį įnešti. Matyki į 
9 iki 11 rytais. 
3C85 E. 65 St., St. Fran r

r BOWLING a
0 ALLEYS •
ų. Air-conditioned.

7710 Hough Ave
100 automobilių greta.

ey Halaburdt, Mgr

Ė—Laisnuota Laidotuvių Direktte i 
^IMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 

jimui leidžiama naudotis nemotai 

IAN FUNERAL HOME 
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)GA SUTAUPYTI P1NKI

loth Marškiniai------- -H
■ių spalvų ir balti

one Sweteriai______ *
priešakyje. su zipperiu
)S Žiemines Pirštinės ...II
ba be, rudos ir juodos spalvų
Kakliniai Šalikai------- II
visokių marginių

teminiai Apatiniai----- l|
im ir blauzdom ir ilgom

etines Hockey Kepurės — 
tines Kelnaitės, Marškiniai
škiniai, ilgom kojom kelnės
įuotos Overall Kelnės ...I 
irbiniai Marškiniai-----
ette 2 šm. Pajamas —■■■
VAIKINAMS KELNĖS 
ir išdirbimų.

EN STAMPS su 1 
galit iškeisti savo Stamp Books.

34 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.

Dabartiniu laiku šalies 
karo industrijose dirba a- 
pie 250,000 nituotojų, bet 
skelbiama kad karo gamy
bos pagreitinimui reikalin
ga dar 125,000 nitildtbjų 
daugiau. Nituotojai reika- 
.lingi daugiausia prie laivų 
statymo.

Detroit, Mich. — Fordo 
dvi dirbtuvės sutrumpino 
darbo savaitę nuo 7 dienų 
iki 58 valandų, nes pritru
ko alumino. Panaikinama 
sekmadienio darbas, kuris 
blogai atsiliepė Į darbinin
kus.

Washington. — Atstovų 
Rūmuose Vas. 17 priimta 
vienbalsiai bilius reikalu- 
jantis skirti dar naują ne
paprastai didelę 32 bilijonų 
dolarių sumą aliantų karo 
reikalams. Tuo budu ka
rinis pasiruošimas bus da
roma toks didelis kad jam 
ąšies jiegos negalės prilyg
ti.

Šie pinigai bus leidžiami 
1942 ir 1943 metais.

Bus išstatyta viso 1476 
nauji prekiniai laivai, dik- 
čiai karo laivų ir 45,000 vi
sokio didumo karo tankų.

Iki šių metų galo armija 
bus sudaryta iš 3,600,000 
vyrų.

Valdžia tariasi duoti So
vietams dar bilijoną dola
rių paskolos. Pereitą rude
nį jau davė bilijoną. Nau
ja suma reikalinga aprūpi
nimui bolševikų naujais ka
ro Įnagiais. —-

Iš pirmiau skirtų skolini- 
mo-nuomavimo sumų Rusi
jai ir Britanijai bus duoda
ma cukraus ir žuvies, mai
tinimui tų šalių kariauto
jų ir gyventojų, už 60 mili
jonų dolarių.

SINGAPORAS DIDE
LIS SMŪGIS ALIAN- 

TŲ PUSEI

RUSAI VIS STUMIA
NAZIUS ATGAL

kožnu pirkiniu.

Tacoma, Wash. — Apie 
1,000 A. F. of L. laivų dar
bininkų 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
le dirbtuvių paverčiama Į 
karo reikmenų gaminito- 
jas ir jų darbininkai liko 
be darbo. Gubernatorių ti
krinimu, tas padrąsintų ne- 
kuriuos darbininkus “tin
giniauti” ir tuomi butų 
trukdoma karo pastangos.

Radio padarinių papras
tam žmonių naudojimui iš
dirbimas bus sulaikytas 22 
dieną Balandžio. Iki šiol 
radio aparatus dirbusioms 
dirbtuvėms duodama laiko 
pasikeisti Į karo reikmenų 
gaminimą.

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

Rusijoje pradėta mobili
zuoti moteris Į karo indus
trijas ir statybos darbus, 
sulyg Įsakymo sovietų uni
jos prezidento. Išimtis da
rys jaunų kūdikių moti
noms, . universitetų studen
tėms ir tūloms kitoms spe- 
cialėms grupėms.

Vokiečių radio praneši
mai patikrina kad sovietų 
jiegos stumdamos nazius 
atgal šią žiemą, prasiveržė 
180 mylių daugiausia. Ki
tose fronto dalyse po ma
žiau.

Daugiausia pažingėjo Į 
priekį Smolensko - Maskvos 
ruože ir dasivarė apie 85 
mylios atstu prie buvusios 
Lenkijos sienos, taipgi ga
na arti prie Lietuvos.

KARO reikalams valdžia 
pašauks visą trečdali šalies 
gydytojų, dentistų ir vete
rinaru, kuomet karinome- 
nė bus išdidinta iki 5 mili
jonų vyrų.

Vasario 15 d. Japonai ga
lutinai sumušė Britus Sin
gapore ir paėmė tą tvirto
vę ir miestą, kuo Britai di
džiavosi per 123 metus ir 
tikėjo kad ta tvirtovė ne
paimama. Singapore pra
radimas lyginama su Pran
cūzijos pralįaimėjimu ir su
daro vieną iš reikšmingų 
karo momentų.

Japonai dabar užstoja 
vartus Į Pacifiką iš Indijos 
okeano.

Žinoma, ims mėnesius, ar 
net eilę metų iki Japonai 
galės Singaporą padaryti 
kokis buvd, jeigu jie pajiegs 
jį išlaikyti, bet Britams jis 
jau netarnauja.

Japonai, paėmę Singapo- 
fą, metasi labiau Į Holari- 
dijos salas Sumatrą 
va, esančias greta, 
dai iki šiol sudaro 
atsparą Japonams.

Sumatrą ir Javą paėmus 
Japonams, žinovai tikrina 
karas galėtų prasitęsti 5 
ar 10 metų.

Amerikos ir Holandijos 
lėktuvai ir bomberiai pa
sekmingai veikia prieš Ja
ponų puolimus, naikinda
mi kareiviu laivus, lėktų- 
vus ir lėktuvų stotis.

Japonai grąso ir Austrą-

Vasario 16 d. suregis
truota apie 9,000,000 vyrų 
tarp 20 ir 44 metų amžiaus.

Jų numerių traukimas 
bus atlikta Kovo mėnesį.

Kaip spėjama, Karo De- 
partmentas tvarko sąrašą 
sulyg amžiaus. Jaunesnio 
amžiaus vyrai bus šaukia
mi pirmiau, o nuo 36 iki 44 
metų bus sužymėti paski
rai.

BARA PLEPERIUS

ir Ja- 
Holan- 
didelę

salų. Australija visu sku
bumu pradėjo ruoštis prie
šus sutikti.

Paėmę Singaporą, Japo
nai pasididžiuodami skelbia 
Ameriką ir Britaniją “nu
šluos ir sutriuškins”.

Kinai rūpinasi gelbėti tą 
Burma kelią ir siunčia ten 
linkui tukstancius naujų 
kareivių. Burma kelią pa
ėmus Į Japonų rankas, bu
tų užsmaugta karo reikme
nų pristatymas Kinijai iš 
užkapalio, sausžemio keliu 
iš vakarų.

..... spvW

Gatvės vaizdas bizznio dalyje Willenstad, Curacao saloje, į 
šiaurę nuo Venezuelos, kurią užėmė Amerikos kareiviai. Sala 
priklauso Holandijai. Kariuomenė pasiųsta sustiprinti Holandus 
kurie saugoja aukštos vertybės aliejaus valymo centrus saloje.

A street scene in the business section of Willenstad, capital of Cura
cao, the Dutch island off the northern coast of Venezuela, which has been 
occupied by American troops. The troops were sent to reinforce the 
Dutch units which have been guarding the highly important oil refinery 
centers on the island.

Prez. Roosevelt kaltina 
Amerikoje veikiančią tam 
tikrą kliką iš pačių Ameri
konų kurie dirba valdžiai 
kenksmingą darbą skleis
dami gandus apie valdžios 
buk tai negerus darbus ir 
slėpimą nuo visuomenės in
formacijų apie karo veiks
mus. Prezidentas Įrodo kad 
gandai apie slėpimą yra di
džiausia neteisybė. Ne vis
ką gali viešai skelbt, bet ką 
gali visai neslepia-

PrezidentasfeOp, Ame
rikoje esanti grupe žmonių 
kurie gali neužilgo išeiti su 
vieša agitacija už taikymą
si su priešais.

FILIPINŲ GYNĖJAI
JAPONŲ ATKAK

LIAI PUOLAMI

Japonai pradėjo smarkų 
puolimą Gen. MacArthur’o 
jiegų Filipinų salose, pri
statydami daugiau vyrų ir 
kariavimo pabūklų.

Amerikonai su Filipinų 
pagalba laikosi jau 75 die
nos Bataan pusiausalyje.

Šiomis dienomis Filipinų 
fronte nepaprastai pasižy
mėjo Kapt. Wermuth iš 
Chicagos, kuris vienas nu
žudė 116 Japonų kareivių 
ir daug kitų paėmė nelais
vėn. . Jis liko apdovanotas 
aukštais garbės ženklais.

NORIMA sudaryti šaly
je armiją iš 49,500 civilinių 
lakūnų, kuriam tikslui At
stovų Rūmų komisija nuta
rė skirti pinigų, civilinių 
lakūnų lavinimui.

VĖL NAUJAS LAIVAS.
Portsmouth, Va., laivų iš- 
dirbystėje Vas. 16 nuleista 
Į vandenį naujas 35,000 to- 

W nu S. V. karo laivas.

S. V. karo lakūnai ir lai
vai netikėtai užpuolę Japo
nų salas Marshall ir Gil
bert, Sausio 31 d. sunaiki- 

i no 41 lėktuvą, nuskandino 
116 Japonų laivų, sugriovė 
šešias orlaivių pastotes ir 
padarė daugybę kitų nuo
stolių.

Pictured from the air is the charred, blistered hulk of the former 
luxury liner, Normandie, more recently the U. S. naval auxiliary La
fayette, as she lay on her side at the North river berth in New York, after 
capsizing. Weight of the water poured into her holds during a five-hour 
blaze caused the great ship to turn over.

VILNIAUS dienraštis Nau
joji. Lietuva skelbia tokią bol
ševikų ištremtų Vilniaus žmo
nių statistiką:

Iki Rugsėjo 1 d. Vilniuje už
registruota 6,602 tremtiniai, 
tik dalele tų nelaimingųjų ku
riuos ištiko baisi dalia. Tauty
bės atžvilgiu ištremtieji taip 
atrodo: 2,271 Lietuvis, 4,939 
Lenkai, 158 Gudai, 206 Rusai 
ir 28 kitų tautybių. ’0

GAUDO SUBMARI-
NUS AMERIKOS

VANDENYSE

LIETUVIAI VOK1E--
ČIŲ NELAISVĖJE

ŠIAULIUOSE, Gruodžio 8 d. 
palaidotas Prof. S. Šalkauskis. 
Po pamaldų bačnyčioje, kurias 
atlaikė Vysk. K. Paltarokas, į 
kapines palydėjo Kun. V. By
la. Kapinėse pasakė kalbas ei- 
ly žymių Lietuvos žmonių, k. t. 
Prof. St. Gruodis, J. Ambraze
vičius, Dr. D. Jasaitis ir kt.

Prof. S. Šalkauskis buvo Vy
tauto Did. Universiteto rekto
rius, gilus filosofas ir šviesi as
menybė. Šį rudenį iš Vilniaus 
parvažiavęs susirgo ir pagaliau ■ 
turėjo nueiti į kapus. Gimęs 
Airiogaloje, gydytojo šeimoje, 
<1886 metais. Baigęs Maskvos 
universitetą^ Jis yra ^-parašęs 
•ri 1 Tilni_ fUoapfjjps .bei pe‘~ .

■■—»i»"'. ■

Vokiečių submarinai vei
kia Karibejos juroje, apie 
Curacao ir kt. salas Ame- 
kos vandenuose. Jie skan
dina aliejų ir gasoliną ga
benančius laivus.

Vasario 16 pranešta kad 
S. V. lėktuvai nuskandino 
kelis tų submarinų.

Spėjama kad Vokiečiai 
turi slaptą submarinų sto
vyklą Karibejoje.

gogikos veikalų ir rašė laikraš
čiuose. Skaitėsi vienu iš trijų 
žymiausių 
akademikų.

Lietuvos katalikų

to, 
ne- 
pa- 
ad- 
tais

o

ŽODYNAS. Kau-

WILLKIE iškėlė suma
nymą kad Filipinų salų gy
nėjas Gen. MacArthur bu
tų paskirtas vyriausiu ša
lies ginkluotų jiegų vadu, 
kaipo gabus karo reikalų 
žinovas.

CUKRAUS ir riebalų ne- 
dateklius šioje šalyje pra
dės apsireikšti tik 1943 me
tais, sako agrikultūros sek
retorius.

Taigi, ką gelbės pirkinė
jimas cukraus tų kurie da
bar graibsto norėdami tu
rėti atsargai. Keletui metų 
vistiek neprisipirks.

VOKIETIJOJ esantiems ne- 
laisviams Lietuviams rūpina
masi pasiųsti dovanų. Be 
stengiamasi sužinoti visų 
laisvėje esančių Lietuvių 
vardes, kilimo vietas ir jų 
resus. Reikia spėti kad
belaisviais yra Lietuvos karei
viai kurie prievarta buvo įjun
gti Į raudonąją armiją ir vė
liau pateko i Vokiečių nelais
vę. Iš ankstyvesnių praneši
mų matyti kad dalis tokių Lie
tuvos kareivių belaisvių paleis
ta ir jie jau gryžo į Lietuvą. 
Visų į nelaisvę patekusių Lie
tuvos kareivių Vokiečiai nesi
skubina paleisti, nes jie matyt 
reikalingi darbams Vokietijoje. 
Iš kitos pusės neabejotinai pri- 
sibijoma kad suskambėjus pir
miems laisvės varpams, tie ka
reiviai atsisuks ir i dabartinius 
okupantus, kaip pereitais me
tais Lietuviai 
ševikams.

DIDYSIS
no dienraštis Į Laisvę praneša 
kad Gruodžio pirmoje pusėje 
turėjo pasirodyti senai laukto 
Didžiojo Lietuvių Kalbos žody
no pirmutinis tomas. Jis reda
guotas doc. Juozo Balčikonio ir 
išleistas Liet. Mokslų Akade
mijos Lietuvių Kalbos Institu
to Vilniuje. žodynas apima 
raides A ir B, ir sudaro l,0C8 
puslapių. Jis pradėtas ruošti 
dar Nepriklausomos Lietuvos 
laikais.

i'
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vanojo kailį bol-

Kaune uždrausta

LONDONE pradėta se
kioti niekšas kuris nužudė 
jau šešias moteris. Ketu
rios jų buvo pasmaugtos ir 
subadytos. Jis esąs apie 25 
metų amžiaus, švarus, gar- 

jbiniuotais plaukais vyras.

PEREITĄ savaitę ištru
ko nuo Britų trys didžiausi 
Vokiečių karo laivai ir nu
plaukė Į Helgolando stotį. 
Jie spruko iš Prancūzų uo
sto Brest, kur Britų lėktu
vai nuolat juos bombarduo
davo. Sprukimą atliko pro 
pat Anglų nosis, siaura 
pertaka. Churchill tikrina 
kad tie laivai tapo lėktu
vais taip apgadinti jog il
gą laiką nebus naudingi.

Tuos Vokiečių karo lai
vus buvo užpuolę 600 Bri
tų lėktuvų ir nepajiegė nu
skandinti. Vokiečių laivai 
bėgimą surengė laike snie
go pūgos, taip kad maty
mas buvo visai prastas.

ŽVEJAMS 
pardavinėti žuvį tiesiog preky
bininkams ar vartotojams. Vi
sos žuvys turi būti pristato
mos Lietuvos valstybiniam žu
vies trustui. Nuo pristatymo 
prievolės atleidžiama tas žuvies 
kiekis kurį žtejys sunaudoja 
savo reikalams.

Prez. Roosevelt Įsakė vi
sų valdiškų Įstaigų virši
ninkams stengtis paliųosuo- 
ti dali tų įstaigų tarnauto
jų Į karo reikmenų dirbtu
ves, dabar kada pailginta 
valdiškų tarnautojų darbo 
valandos.

Valdžios Įstaigų
savaitė prailginta nuo 
iki 44 valandų.

darbo
39

BRAZILIJA šaukiasi S. 
Valstijų duoti jai greitai 
karišku reikmenų, nes ti- c. v z
kiši Vokiečių užpuolimo.

• VOKIETIJOS komisaro Įsa
kymu, visi Lietuvos ūkininkai 
turėjo iki Gruodžio 31 d. 1941 
m. atiduoti visus prietaisus ku
rie skirti sviestui mušti arba 
grietinei nugriebti. Taipgi nu
statyta kuriose vietose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose 
gali būti atliekama prekiavi
mas, ir sumažinta turgų die
nų skaičius.

VOKIEČIŲ komisariate spau
dos viršininko pareigas eina 
Oskar Hildebrandt, Lietuvos 
Vokietis, Nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvęs Vokiečių 
telegramų agentūros ir Klaipė
dos Vokiečių dienraščio 
pondentas Kaune.

KAUNO apielinkėje, 
pranešama, vėl pradėjo 
trys pieninės, 
padidėjęs
Kauno mieste.

kores-

kaip 
veikti 

Ryšium su tuo 
pieno pristatymas

LIETUVOJ 
svai keliauti, 
atsitikimais duodama Vokiečių 
srities komisarų specialus lei
dimas keliauti.

neleidžiama lai- 
Tik ypatingais

MAISTO stokos tuo tarpu 
Pabaltijo krašte nesama, nors 
pav. Rygoje, maisto normos ant 
kortelių skiriamos tik vienai 
savaitei.

k

t



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH BALTIMORE,. MD

Lietuvos Nepriklauso
mybes Minėjimas

Paminėjimas Gražiai 
Pavyko

Lietuvos Nep riklausomybės 
24 metų sukakties paminėji
mas, rengtas bendrai Lietuviš
kų srovių, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, sekmadienį, Va
sario 15 d., pavyko gerai. At
likta platus programas ir pasa
kyta Įvairios kalbos Lietuvos 
ir Amerikos reikalais, šio su
sirinkimo aukos skirta Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.

Koresp.

Prez. Smetona Iškilmin
gai Priimtas 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 
IŠKILMĖS

asmenu: komp.

Mlch^ Na^įgenos MIRIMAI IMKIT ŽINIAS 
APIE KAREIVĮ

UŽSIREGISTRAVO 115,000 
VYRŲ. Allegheny apskrityje 
užsiregistravo apie 115,000 vy
rų sulyg Amerikos kariuomenės 
drafto įstatymo.

Kadangi registracija apėmė 
vyrus tarp 20 ir 44 metų am
žiaus, pasitaikė daug atvejų ką 
tėvas ir jo sūnūs ar pora sū
nų registravosi kartu.

Per Nelaimę Padare 
Naudingą Išradimą

atostogų 
ir labai 
to jam 
minera-

Dr. Ralph R. Mellon, West 
Penn Ligoninės Pathologijos 
Instituto direktorius, netyčio- 

x mis išrado naujus vaistus nuo 
saulės ir kitokių nudegimų.

Jis buvo išvažiavęs 
į vakarines valstijas 

^nusidegino saule. Po 
pasitaikė nusimaudyti

Auliniame šaltinyje, ir jis patyrė 
. ■kad sieros vanduo palengvino 

jam saules nudegimo skausmus, 
laike maudymosi ir po to. Jis 
pradėjo galvoti kad kokia nors 
sieros soliucija galėtų būti pa
gaminta visokių nudegimų gy
dymui. x ‘

z—-JSugryžęs į Pittsburghą
"■“* Į TvIeTTon" liistiti^ T 

gelbėti jam tuose tyrinėJML^ 
se ir tapo išdirbtas taip di
namas Sulfhydryl mišinys nu
degimų gydymui. 'Jis pasirodė 
naudingas ir veikmingas. Su
maišius jį su vandeniu užšvirk- 
ščiant ant nudegintų vietų, 
jis sudaro apdangalą, lyg dirb
tiną odą, ir po ja gyja nudegi
mai ir kartu skausmas mažę- 
ja.

YOUNGSTOWN

MIRĖ V. STANKEVIČIUS. 
Vasario 10 d. mirė Vincas Stan
kevičius, 49 m. amžiaus. Pa
laidotas 13 d., su bažnytinėmis 
apeigomis. ji

Iš Lietuvos paėjo iš Suval
kijos. Youngstowne pragyve
no 27 metus. Paliko nubudus 
žmona, trys podukrės, keturios 
seserys, vienas brolis. Dvi sese
rys gyvena Youngstowne; Cle- 
velande įgyvena vienas brolis 
ir viena sesuo.

IŠĖJO KARIUOMENĖN. Vic 
Subonis, vietos žinomų Suba- 
nių sūnūs, tapo pašauktas ka
riuomenėn. Jis buvo pasižy
mėjęs golfininkas, turi išlai- 
mėjęs daugelį golfo trofejų- 
taurių.

PAMINĖJO. Vasario 15 d. 
Lietuvių parapijos salėje buvo 
surengtas vakaras paminėji
mui Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių. Programą išpildė 
Clevelandiečiai, kalbėjo dclebo- 
nas Kun. Petreikis. Rep.

Pirkit Defense Bonds

BALTIMORE, Md. — Nepa
prasta šventė buvo Baltimore^ 
ir plačios apielinkės Lietuviams 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos atsilankymas Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties iškil
mei švęsti.

Kartu su Prezidentuz į Balti- 
morę atvyko ir daugiau Chica- 
giečių žymių
A. Vanagaitis su žmona, Adv. 
A. Olis, LVS. pirmininkas, su 
žmona, Dr. S. Biežis su žmona, 
J. J. Bačiunas su žmona iš Ta
bor Farm, Mich.

Pribuvo svečių iš Brooklyno: 
Strumskis, Trečiokas,' Valaitis, 
Klinga, ir poni Valušienė, pono 
Prezidento duktė, iš Newark, 
N. J. Buvo ir kitų svečių iš 
toliau ir arčiau. ' .

Lietuvos Prezidento iškilmė
se, kurios atsibuvo dvi dienas, 
Vasario IŠ ir 16, darbavosi ei
lė vietos veikėjų ir profesiona
lų.

Stotyje Vasario 15 rytą p. 
Prezidentą pasitiko Lietuvių 
komitetas, Mayoras Jackson, 
gubernatariaus atstovas A. J. 
Bourbon, ir 250 kareivių kuo
pa.

Ponas Prezidentas ir žymie
ji svečiai, bei daugybė vietos 
Lietuvių, dalyvavo pamaldose 
Lietuvių bažnyčioje. Iškilmin
gą sumą celebravo Kun. Dr. 
Mendelis, kuris pasakė ir pui
kų pamokslą. Tai patriotas 
Lietumis kunigas, kuris supran
ta santikius tarp tautos ir baž
nyčios, ir kuris žinojo ir žino 
kad Prez. Smetona nepersekio
jo kunigų, kad “negriovė” baž- 
nycįų^Jr had pats p. Preziden
tas yra tikras, geras katalikas.

Kun. Dr. Meųdelio, kaip ir 
nekuriu kitų Amerikos Lietu
vių kunigų pripažinimas ir pa
laikymas Lietuvos Prezidento 
parodo jų tikrą tautišką susi
pratimą, ir aiškiai įrodo prakil
niems, doriems katalikams kad 
politikuojančių kunigų ir kata
likų vadų opozicija Prezidentui 
Smetonai yra jų politiška go- 
dulystė.

Lietuvių salėje atsibuvo pra
kalbos, kuriose surinkta Ame
rikos Raud. Kryžiui $425 ir pa
daryta pasižadėjimų iš Lietu
vių išpirkti Defense Bondsų už 
$75,000.

Vasario 16, p. Prezidentas su 
kitais žymiais Lietuviais nuvy
ko į Annapolis, Marylando sos
tinę, kur gubernatorius priėmė 
ir pavaišino pietumis.

Tą pat vakarą Southern Ko
telyje atsibuvo Nepriklausomy
bės paminėjimo banketas, da
lyvaujant žymiems svečiams ir 
diplomatams ir rinktinei Balti- 
morės Lietuvių publikai.

Rep.

KALBĖS DR. P. VILEIŠIS
šeštadienį, Vasario 21, Lie

tuvių salėje, nuo 7:30 v. vaka
re, bus iškilminagi švenčiama 

Lietuvos' Nepri- 
BklauSomybės 24 

metų sukakties 
diena. Progra
mas susidės iš 
dainų ir kalbų. 
Principal! u kal
bėtoju bus Dr. 
P. Vileišis, ne
senai a t v ykęs 
iš Lietuvos, ir 

Dr. P. Vileišis kiti kalbėtojai.

M u z i kalį pro
gramą pildys Dailės Choras va
dovaujant muzikui A. P. Kve- 
derui. Po programo bus balius 
ir šokiai. Įžanga, tik 35c.

Detroito Lietuviai ir Lietu
vės, kurie dar tokiais jaučiatės, 
susirinkime visi į šią šventę, 
išgirsit daug naujienų kas da
rosi su jūsų tėvais, broliais ir 
seserimis senojoj tėvynėj, kaip 
jie kovoja su raudonaisiais ir 
rudaisiais okupantais ir kokias 
perspektyvas Lietuviai turi at
gavimui Lietuvos nepriklauso
mybės.

Vainis Laukonis

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

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvieti.

ALCOA STREIKAS
Vasario 14 buvo sustreikavę 

Aluminum Co. of America dar
bininkai tos kompanijos dirbtu
vėje 311 Dunn road. Vasario 
16 vėl pradėjo dirbti.

Streiką apšaukus, darbinin
kams pradėjus, apleist dirbtu
vę, vienas atsisakęs kartu eiti 
laukan tapo sunkiai sužeistas, 
mirė Vasario 15 d., ligoninėje.

Areštuotas' darbininkas Ches
ter Chojnacki prokurorui aiški
no kad jam einant iš dirbtuvės 
laukan, matydamas Antoną Wi- 
nieskį dar dirbdnt prie mašinos,, 
paragino ir jį liautis dirbti ir. 
eiti laukan. Bet tas pasitrau
kęs nuo savo darbo, pradėjęs jį 
stumti, sakydamas, nežinau ar 
aš eisiu su jumis ar ne. Choj
nacki tada sako atremdamas 
ano stūmimą, davė jam į vei
dą, jis krisdamas ant cementi
nių grindų susižeidė galvą.

Nuvežtas ligoninėn jis se
kančią diena mirė.

Mes Detroitiečiai esam gir
dėję kad iš kitur atvažiavę 
gauna darbus, o mes ne. An
ton Winieski metai atgal atva
žiavęs į 
Packard 
dirbo iki

Pereitą 
bą Alcoa 
tos dirbtuvės darbininkai ėjo< 
į streiką jis pasisakė kažin ar 
jis eis su jais ar ne. .. . Gali
ma suprasti ilgesni laiką dir
busį darbininką, jis negalėjo 
pakęsti tokio pasielgimo. Tei
smas bus įdomus. Chojnacki 
laikomas po areštu iki teismo.

A Aon Winieski, kuris dabar 
jau miręs, metai atgal atvažia
vo iš Nebraska valstijos, buvęs 
ūkininkas, ten palikęs savo šei
mą. Jisai gyveno Mt. Clemens, 
Mich. V. M.

Detroitą gavo darbą 
Motor Car Co., kur 
Gruodžio mėnesio, 
mėnesi jis gavo dar- 
dirbtuvėje. Kada kiti

Kur nors neramiame Pacifikc U. S. orlaiviu vežiotojo jūrei
viai skubomis perlioduoja lėktuvus su bombomis ir gilumų spro- 
giniais, pasiruošimui prieš galimą tykojantį priešą, šis vaizdas 
užgirtas U. S. laivyno.

Somewliere in the very unpacific Pacific ocean the crew of a United 
States naval carrier rushes to re-load planes with bombs and depth 
charges, during patrol in the Pacific, in /eadiness for any enemy craft 
that may be lurking around. This soundphoto was approved by the U. S. 
navy.

Kęstutis Ambrose
Kęstutis Ambrose (Ambro- 

zevičius), žinomo Detroito biz- 
nieriaus ir Visuomenės darbuo
tojo sunusr baigė sėkmingai 
Cass Technical High Sshool. 
Kęstutis specializavosi muziko
je, priklausė prie mokyklos be-| žiaus, labai gražaus nuaugimo, 
no, orkestro ir kituose muzika-1 aukštas vaikinas. Jis turi noro 
liuose rateliuose; jisai groja: stoti į West Point militarišką 
smuiką, klarnetą, fleita, sakso- j akademiją. Kadangi ši moky

kla nepriima be 18 metų am- 
žk us, todėl Vainis stoja į Way
ne Universitetą porai metų, 
tinkamam pasirengimui stoti Į 
West Point. Smagu kad jau
nuoliai turi tokius gražius ir 
didelius tikslus. Ateis laikas 
kad ir mes Lietuviai susilauk
sime Lietuviškų Mannerheimų.

Taipgi tenka priminti kad 
Vainis yra Dailės Choro narys 
ir uolus dainininkas.

Dirvos Reporteris yra vienas 
tų kuris pritaria visiems nau
jiems, visiems dideliems ir nau
dingiems sumanymams ir sie
kiniams, todėl šiuomi spaudžia 
šių jaunuolių dešinę ir linki, 
sakydamas: Pirmyn, per mok
slą j garbę ir laimę.

D. Reporteris.

Vainis Laukonis, Jono Lan
komo, biznieriaus ir ilgamečio 
visuomenės darbuotojo sūnūs, 
sėkmingai baigė General John 
Pershing High School. Vainis 
dar jaunas, vos 16 metų am-

fonu ir kitais muzikaliais in
strumentais. Kaipo gabiam mo-' 
kiniui, baigus šią mokyklą jam 
suteikta stipendija į Wayne 
Universitetą keturiems metams. 
Kokią mokslo šaką šis gabus 
jaunuolis studijuos universite
te neteko sužinoti, greičiausia 
muzikos, taigi už ketverto me
tų turėsime' profesionalą mu
ziką, o gal ir kompozitorių.

NUMIRĖ KAZYS STEPA
NAUSKAS

Penktadieijį, Vasario 13, ta
po palaidotas ' Kazys (Charles) 
Stepanauskas, Dearborn, Mich., 
gyventojas. Velionis buvo 51 
metų amžiaus, užsiėmimo na
mų statytojas: Iš Lietuvos Su
valkietis, .;^>|£iškių v. Ameri- 
kpje f-išgy^no 41 metą. Lai
dotuvėmis ■■ rūpinosi, jo brolėnas 
Chas. Stepanauskas, laidotuvių 
direktorius.

Paliko nubudime Savo žmoną, 
Frances, ir , dvi dukteris, Ma
rion ir Charette.

WINTER BEACH, Fla.
APIE JONO P. K LEESE 

MIRTĮ. Akrono žiniose Kal
nas aprašė apie mirtį Florido
je mano vyro, bet žinia nebuvo 
pilnai tikra, todėl paduosiu čia 
daugiau apie tai. Jo pavardė 
nebuvo Kliševičius, bet Jonas 
Klišis, tačiau ir ta pavarde jis 
nesivadino, mat jaunas buvo 

• atvežtas į šią šalį, todėl pradė
jęs prie šios šalies gyvenimo 
priprastą pasivadino John P. 
Kleese ir taip buvo žinomas.

Akroniečiu jis irgi beveik 
nebuvo, nes jo niekas Akrone 
nepažino iki mudu apsivedėm. 
Ales gyvenom jo ukėje prie 
Canfield, Ohio. Jo vaikai at
siėmė savo dalį, o mudu savo 
dalį išnuomavom ir perėjom gy
venti i Akroną, Porą mėnesių 
pagyvenę išvažiavom į Floridą.

Kaslink jo gyvenimo Young
stowne tai jis ten nekontrakto- 
riavo bet turėjo automobilių 
taisymo garadžių. Jis per 35 
metus plačiai Amerikoje gyve
no ir dirbo, dirbdamas nukri
tęs visas susilaužė, negalėjo 
daugiau dirbti ir pradėjo iš to 
sirgti penki metai atgal. Ap- 
sivedant mane nesakė kad ser
ga. Mudu išgyvenom 3 metus 
ir du mėnesiu.

Velionis turėjo 64 m. amž., 
paėjo iš Suvalkijos. Mirė Sau
sio 3, palaidotas 7 d., Winter 
Beach. Fla. B. A. Kleese

gais- 
buvo

o NEW YORKO mieste 
rų nuostoliai didžiausi* 
1922 metais, kuomet namų ir 
kitokio turto išdegė už $22,- 
740,000 vertės,

• PROTO ligų ligonirtėse šio
je šalyje randasi 564,000’ asme
nų.

iW

o

(Iš musų laikraščių)
CHICAGO, Ill. — Lietuvos 
Nepriklausomybės minėj imo 

iškilmėje Vasario 15, Ashland 
auditorijoje sudėta Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $1,500 au
kų. Priimta rezoliucija Lietu
vos reikalu.
® LOS ANGELES, Cal. — Se

niau plačiai žinomas Lietu
vos filmų rodytojas K. Lukšys, 
gyvenantis šiame mieste, gavo 
žinia kad jo žmona, kuri buvo 
likus Lietuvoje, buvo bolševikų 
nužudyta. Lukšys pernai me
tą dar laimingai pasiekė Ame
riką atvykdamas per Japoniją 
iš Lietuvos.

KAIP GUDRUOLIAI
UŽDARBIAUDAVO
Amerikoje yra visokių išnau

dojimų iš visokių sukčių pusės. 
Bet ir darbininkų tarpe randa
si nesąžiningų. Tokių pasiro
dė šio karo bėgiu, darbuose.

Pradėjus darbą smarkiai va
ryti, dirbtuvės dirba ir sekma
dieniais. Bet ne visi nori dir
bti septynias dienas savaitėje. 
Atsirado tokių kurie sumanė 
dvigubai uždirbti sekmadieni, 
kaip unijų yra iškovota. Jie 
ima ir “suserga” vidurį savai
tės, bet sekmadieni ateina dirb- 
bti ir už tą dieną pasiima dvi
gubą mokestį....

Nckurios dirbtuvės pačios su
sekė tokius gudragalvius, kito
se dirbtuvėse darbininkai pra
dėjo išduoti tokius nesąžinin
gus darbininkus, ir šių gudra
galvių pasipinigavimas sustab
dyta.

YESENE Marijona
Mikalauskaitė), mirė Vas. 8, 
Cleveland, Ohio. — Kretin
gos m., Žemaitijos. Ameri
koje išgyveno 31 metą.

BAZEVIČIENĖ Ona (Krikš
čiūnaitė), 60 m., mirė Vas. 6, 
Cleveland, Ohio. — Plokščių 
par., Suvalkijos. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

VILMAITIENĖ Ona, 70 metų, 
mirė Clevelande Vas. 8. — 
Amerikoj išgyveno ilgus 
tus.

ZAVACKIS Tarnas, 6 mėn. 
žiaus, mirė Vas. 10, nuo 
jų užtrokšdamas, Cleveland, 
Ohio.

DUDA Antanas, 48 m., mirė 
Gruodžio 17, Rosario, Argen
tinoje. — Laičių k., Ukmer
gės ap. Argentinoj išgyveno 
15 metų.

BIELSKAŠ Mikas, 50 m., mi
rė Lapk. 1, Detroit, Mich.— 
Marijampolės ap., Marguvos 
kaimo.

JANKAUSKIENĖ Jieva, pus
amžė, mirė Sausio 15, Chica
go je. — Amerikoj išgyveno 
38 metrs. ,

KUMPIKAITĖ Veronika (Mar- 
kwens), pusamžė, mirė Sau
sio 16, Chicago, Ill. — Rasei
nių ap., Kelmės par., Pad- 
varnių k. Amerikoj išgyve
no 35 metus.

VAIDILA Jonas, mirė Gruod. 
mėn., Toronto, Kanadoj.

SADAUSKAS Jurgis, 
mirė Sausio 
port, Pa.

KAZLAUSKAS
• m., užmuštas

loję, prie savo namų, Sausio 
m., Graytown, Pa.

RUSGIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 25, Chicagoje.— 
Amerikoj išgyveno 47 m.

ŽEBRAUSKIENĖ Barbora (po 
tėvais Varnelaitė), pusamžė, 

' mirė Sausio 26, Chicagoje.— 
, Telšių ap., Gabenavos v. 
VILIUNIENĖ Marijona (Pau- 

gaitė), seno amžiaus, 
Sausio 25, Chicagoj.— 
girio par., Reibenių k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

RAPOLSK1ENĖ Agota, 50 m., 
mirė Sausio 21, Brooklyn, 
N. Y.

GAJAUSKAS Jonas, 25 metų, 
užmuštas automobilio Sau
sio 8, Long Island. N. Y.

DAČIOKAS Jonas, 41 m., 
re Satisio 23, Chicagoj, 
buvo ii’ gimęs.

LECHAVIČIUS Antanas, 
m., mirė Sausio 22, Chicago
je. — Tauragės ap., Šilalės p.

DRCBULIS Antanas, 51 metų, 
mirė Sausio 23, Chicagoj.— 
Biržų ap., Daujėnų p., Baluš- 
kių k. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

KALIČIUS Vincas, 62 m., mi
rė Sausio 25, Dorchester, 
Mass. — Marijompolės par. 
Amerikoj išgyveno 44 m.

NASKUTIENĖ Jieva, 64 m., 
mirė Sausio 24, So. Boston, 
Mass. — Užuguosčio ■ parap. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

ŽURAITIENĖ Pranė, 61 metų, 
mirė Sausio mėn. 
Wis. — Raseinių par. 
rikoj išgyveno 33 metus.

NORKUS Pranas, pusamžis, 
mirė Sausio 24, Chicagoje.— 
Telšių par.

me-

am-
du-

m., 
mėn., Middle-

Jeronimas, 23 
anglies kasyk-

mirė
Skais-

mi- 
kur

Kenosha, 
Ame-

i,

Marė, 78
18, Philadel-

mirė Sausio 
Pa.

(Jesienč-i BENIUŠIENĖ Ona, 53 m., mi
rė Sausio 13, Tacoma, Wash.
— Suvalkų r., Kalvarijos p., 
Trobiškių k.

VALEIKIS Antanas, seno am
žiaus, mirė Sausio m., Brid
geport, Conn.

RAIBULIENĖ Pranė, mirė 11 I 
Sausio 12, Philadelphia, Pa.

NAVICKIENĖ Antanina, mirė 
Sausio 15, Philadelphia, Pa.

MACIJAUSKIENĖ 
m., mirė Sausio 
phia, Pa.

ŠIRKUS Juozas, 
21, Glen Lyon,

ČEPULIENĖ Agota, mirė 22 
Sausio, Pittston, Pa.

BUTSEVIčIUS V., mirė Sausio 
25, Wilkes-Barre, Pa.

GARSICKIENĖ Marcelė, mirė 
Sausio 25, Scranton, Pa.

MATUSEVIČIUS Petras, mirė 
Sausio 1, Granville, Ill.

BEREŽIUS Kazys, mirė Gruod.
30, W. Hazleton, Pa. z

ČIKAS Simas, mirė Sausio 13, 
Westville, Ill.

LUKOŠIŪNAS Petras, mirė 14 
Sausio, Newark, N. J.

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

SAKALAUSKAS Simas, 69 m. 
mirė Sausio 1, Osceola Mills, 
Pa. — Trakų ap., Giraitės k.

ŽILIONIS Juozas, 70 m., mirė 
Sausio mėn., Waterbury, Ct.

URBONAITĖ Ona, mirė Sausio 
mėn., Waterbury, Conn.

VALEIKA Antanas, 74 metų,' 
mirė Sausio 18, Bridgeport, 
Conn. — Ukmergės ap., Ka
varsko pąr.

SIAURIS Juozas, 53 m., mirė 
Sausio 27, So. Boston, Mass.
— Antašavos par. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

POCIUS Jonas, 50 m., mirė 8 
Saw šio, Union. -Ci tyGo«». ■ — 
Girkalnių par., Vištrų k.

ŠNIPAI SIUNTINĖJA KLAS
TINGAS ŽINIAS

Jeigu jūsų sudus ar brolis 
ar vyras tarnauja Amerikos 
karo laivyne, paskaitykit šitą:

Jeigu gautumėt “žuvimo ar 
sužeidimo pranešimą” apie ju
si; šeimos narį, iš U. S. Navy 
Departmento, tas pranešimas 
gali būti klastingas ir neteisin- 
gas.

Karo Laivyno Departmente 
tapo susekta kad grupė ąšies 
šnipų, penktakolumnistų, išda
vikų ir tūli užsispyrėliai Ame
rikonai, kurie nori suardyti ša
lies žmonių nuotaiką ir sude- 
moralizuoti visus, siuntinėja to
kius pranešimus artimiausiems 
giminėms apie jų vyrus, sūnūs 
ar brolius tarnyboje.

šnipai savo pranešimus pa
gaminę taip gerai kaip jie bu
tų atėję iš paties Karo Laivy
no Departmento, todėl sinku 
atskirti ar jie yra tikri a? ne.

Vienas būdas atskyrimu yra 
tas: He šnipai savo te! gra
muose praneša kad jus: tė
vas, ar brolis, ar sudus tapo 
“nunuodyti" ar kaip kitai; ne
tikėtai ir nepadoriai mirę.... 
Valdžios gi pranešimas ne ažy- 
mi mirties budo, tik pasako 
kad "žuvo veikmėje" (losi in 
action, arba wounded in ac
tion - sužeistas).

Gavę pranešimą pirmiausia 
pasistengkit parašyti arta te
legrafuoti: Navy Department, 
Washington, D. C., patikrini
mo paklausimą.

Atsakymą gausit iš tikros 
vietos >ir bus patvirtinta jeigu 
jūsų šeimos narys žuvo ar su
žeistas. Kitaip gi bus praneš
ta kad tas buvo neteisybė!

ORGANIZUOTAIS
GYVUOSE ILGIAU

'Tsziz:

Kaip Apsieinu
Aš Pats?

Neorganizuotais Par
klupsime!

J. Žerraintauslcas
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“Vengkit Tų
Daužymų”

1 jei norit kad jūsų 
ratų gumai tęsėtų.

tik palyginimas . . . ne
dideliu kuju visa savo jie- 
rato gumą nepadarysi nei 

dešimtos dalies tiek blogo 
pasidaro atmušant ratą Į 
gatvio akmenį, smogiant 
keltus ■ geležinkelio bėgius 
tu važiavimu arba kertant į ke
lyje esančią skylę. Taigi sau
gokitės nuo tų daužymų! At
minkit—geru atsargumu galite 
gauti iki 50,000 mylių iš savo 
ratų seto. Bet smarkus daužy
mas gali sugadinti jūsų gumą, 
bent kada.
Šis karų taupymo patarimas yra

This car-saving hint is

štai 
šant 
ga j

kiek
šali-
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grei-

ANOTHER (SOHO) SERVICE
THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO) 
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Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Antkapiai Monumentai Koplyčios = 
£ Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. = 

! CUYAHOGA MONUMENT WORKS I 

= East 99th St. ir Miles Ave. Tclef. Mich. 1968. 2 
Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande. E

Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

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

LIETIMAI KARLAI - 
LEGIONIERIAI!

Kariaujamieji laikai jau ir 
vėl čia pat! Amerikos šalis 
netikėtai vėl įsivėlė į antrą pa
saulinį karą. Sprendžiant, šis 

i antras pasaulinis karas, galbūt 
galės būti vienas iš žiauriausių 
negu kada taip galėjo būti.

Mes buvę kariai, ir dabar 
Į esame legijonieriai, mes tie ku

rie anais metais, tartum lyg 
t užvakar, bet atsižvelgus atgal

į tų metų skaitlių, pasirodo kad. 
| Ro jau pora desėtkas metų,

kai buvome aprėdyti unifor-
i ®še. Vieni dėvėjo Amerikos'
iorganizuotu karinių pajisgų : 

spalvuotas uniformas, kurie .
Į ankšta pagarba kovės del lais-,

vos demokratinės Lietuvos ne-
! Priklausomybės.
į latgi, gerbiamieji, suglaudus 

la visą buvusį reikalą, su visais j 
jau praėjusiais atsiminimais, 
ar neverta mums ir vėl susieiti 
tiesiai atsistoti, krutinę atsta-

■ • dešinę ranką pridėjus prie 
I kaktos ir balsiai surikti: Ra-
Į I®' legijonierius sugryž-
K t5 tei aš priklausau, prie

Uv° legijonierių pulko.
K bėgant, galbūt tarpe 

į <5S! pačių galėjo susidaryti
. ^nesusipratimai, kurie su- 

Į . blaškymą musų orga-
kūne. Bet tai da- 
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ATSARGIAI PRI
IMKIT ŽINIAS
APIE KAREIVIC-

PRISIMINKIT
mokant savo ineiTutakSus RUSIŠKAS LIETUVIU 

KALBA IŠEINANTIS
NAUJI SKAITYTOJAI

ERIKOS LIETUVIAI
name skyriuje talpinama dykai)

BENIUŠIENĖ Ona, 53 m., mi-l 
rė Sausio 13, Tacoma, Wail 
— Suvalkų r., Kalvarijos p, |< 
Trobiškių k.

VALEIKIS Antanas, seno ar 
žiaus, mirė Sausio m., Briį| 
geport, Conn.

rAiBULIENė Pranė, mirė 11B
Sausio 12, Philadelphia, Pi į 

NAVICKIENĖ Antanina, mirti
Sausio 15, Philadelphia, pj 

MACIJAUSKIENĖ Marė, Iii

m., mirė Sausio 18, PhilaO 
phia, Pa.

ŠIRKUS Juozas, mirė Sausi:| 
21, Glen Lyon, Pa.

ČEPULIENĖ Agota, mirė žį 
Sausio, Pittston, Pa.

BUTSEVIčIUS V., mirė Sausi: į 

25, Wilkes-Barre, Pa.
GARSICKIENĖ Marcelė, mirtį 

Sausio 25, Scranton, Pa.
MATUSEVIČIUS Petras, miš Į 

Sausio 1, Granville, Ill.
BEREŽIUS Kazys, mirė Gnioil 

30, W. Hazleton, Pa. ' |
ČIKAS Simas, mirė Sausio IIF- 

Westville, Ill.
LUKOšIUNAS Petras, mirė U t

1 Sausio, Newark, N. J.
SNIUTAS Pranas, mirė SausioBį 

3, Forest City, Pa.
SAKALAUSKAS Simas, 69 n į 

mirė Sausio 1, Osceola Milh| 
Pa. — Trakų ap., Giraitės k |

ŽILIONIS Juozas, 70 m., mirti 
Sausio mėn., Waterbury, Cll

URBONAITĖ Ona, mirė Sausio | 

mėn., Waterbury, Conn.
VALEIKA Antanas, 74 metą® 

mirė Sausio 18, Bridgeport, I 
Conn. — Ukmergės ap., Ka-1 
varsko par.

SIAURIS Juozas, 53 m., mirti 
Sausio 27, So. Boston, Mass. I 
— Antašavos par. Ameri-1 
koje išgyveno 33 metus.

POCIUS Jonas, 50 m., mirė i I 

Saisto,. Unipn City, Čepu?,*-S 
Girkalnių par., Vištrų k.

ŠNIPAI SIUNTINĖJA KLAS
TINGAS ŽINIAS

Jeigu jūsų sūnūs ar brolis 
ar vyras tarnauja Amerikos 
karo laivyne, paskaitykit šitą:

Jeigu gautumėt “žuvimo ar 
sužeidimo pranešimą” apie jū
sų šeimos narį, iš U. S. Navy 
Department©, tas pranešimas 
gali būti klastingas ir neteisin
gas.

Karo Laivyno Departmente 
tapo susekta kad grupė ašies 
šnipų, penktakolumnistų, išda
vikų ir tūli užsispyrėliai Ame
rikonai, kurie nori suardyti ša
lies žmonių nuotaiką ir sude- 
moralizuoti visus, siuntinėja to
kius pranešimus artimiausiems 
giminėms apie jų vyrus, sūnūs 
ar brolius tarnyboje. |

šnipai savo pranešimus pa
gaminę taip gerai kaip jie bu
tų atėję iš paties Karo Laivy
no Departmento, todėl s mku 
atskirti ar jie yra tikri ar ne.

Vienas būdas atskyrimu yra 
tas: Tie šnipai savo te] gra
muose praneša kad jusi tė
vas, ar brolis, ar sūnūs tapo 
“nunuodyti” ar kaip kitai} ne
tikėtai ir nepadoriai mirę.... 
Valdžios gi pranešimas ne ažy- 
mi mirties budo, tik pasako 
kad “žuvo veikmėje” (lost in 
action, arba wounded in ac
tion — sužeistas).

Gavę pranešimą pirmiausia 
pasistengkit parašyti arba te
legrafuoti : Navy Department, 
Washington, D. C., patikrini
mo paklausimą.

Atsakymą gausit iš tikros 
vietos ir bus patvirtinta jeigu 
jūsų šeimos narys žuvo ai* su
žeistas. Kitaip gi bus praneš
ta kad tas buvo neteisybė*

ORGANIZUOTAIS
GYVUOSIM ILGIAU

Neorganizuotais Par
klupsime!

ZEMEHSEč. TfHS PAY/Nf MCoHČ 771X •

Milijoną kaitų daugiau atsieina pralaimėti karą negu laimėti”.
 —Henry Morgenthau, Jr., S. V. Iždo Sekretorius.

DIENRAŠTIS Vėl

Aš Pats?
'gg&y*’ “Vengkit Tų 

Daužymu"

1 jei norit kad jus, [ 
ratų gumai tęsetę. L 

tik palyginimas . . . nra- | 
dideliu kuju visi savo jie- I 
rato gumą nepadarysi nei I
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dešimtos dalies tiek blogo kiek 
pasidaro atmušant ratą į šali
gatvio akmenį, smogiant Į iš
keltus geležinkelio bėgius grei
tu važiavimu arba kertant į ke
lyje esančią skylę. Taigi sau
gokitės nuo tų daužymų! At
minkit—geru atsargumu galite 
gauti iki 50,000 mylių iš savo 
ratų seto. Bet smarkus daužy
mas gali sugadinti jūsų guma 
bent kada.

šis karų taupymo patarimas jn
This car-saving hint is
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LIETUVIAI KARIAI — 
LEGIONIERIAI!

Kariaujamieji laikai jau ir 
vėl čia pat! Amerikos šalis 
netikėtai vėl Įsivėlė j antrą pa
saulini karą. Sprendžiant, šis 
antras pasaulinis karas, galbūt 
galės būti vienas iš žiauriausių) 
negu kada taip galėjo būti.

Mes buvę kariai, ir dabar 
esame legijonieriai, mes tie ku
rie anais metais, tartum lyg 
užvakar, bet atsižvelgus atgal 
į tų metų skaitlių, pasirodo kad 
praėjo jau pora desėtkas metų, 
kai buvome aprėdyti unifor
mose. Vieni dėvėjo Amerikos 
organizuotu karinių pajisgų 
spalvuotas uniformas, kurie 
aukšta pagarba kovės del lais
vos demokratinės Lietuvos ne
priklausomybės.

Tatgi, gerbiamieji, suglaudus 
tą visą buvusį reikalą, su visais 
jau praėjusiais atsiminimais, 
ar neverta mums ir vėl susieiti 
tiesiai atsistoti, krutinę atsta
čius, dešinę ranką pridėjus prie 
kaktos ir balsiai surikti: Ra
miai ! Aš legijonierius sugryž- 
tu ten kur aš priklausau, prie 
savo legijonierių pulko.

Laikui bėgant, galbūt tarpe 
musų pačių galėjo susidaryti 
Įvairus nesusipratimai, kurie su
darė prablaškymą musų orga
nizuotame kūne. Bet tai da
bar, šitame laike, su giliu pro
to protavimu, turėtų ir turi 
mus sujungti Į vieną stiprią 
nuoširdišką organizuotą legijo
nierių veikimą.

Organizuotais gyvuosime il
giausiai, neorganizuotais park
lupsime artimiausiai!

Prašoma, Prie Pirmo uBdė- 
jimo !

Vincas J. Vyšnius, 
Dariaus-Girėno Posto Vadas 

Brooklyn, N. Y.
The Lithuanian Legion 

of America, Inc.

Prietelis ir draugas, užtarė
jas ir globėjas baimės yra tai 
gandai. Panaikinkime gandus 
ir neturėsime baimės. Be jų 
Amerikietis laimės. Amerikie
čio prigimtas pasitikėjimas sa
va tauta mus išves tiesiausiu 
keliu, prie laimėjimo, prie per
galės !

GANDAI skleidžia baimę ir 
pavojų, o tai mums reiškia 
pražūtingą sunaikinimą. Taip 
buvo praeityje, ir gali būti da
bartyje, jei dabar mes nesi
stengsime to priežastį prašalin
ti ir sunaikinti. Gandai truk
do išdirbystei. Gandai naiki
na musų pramonę. Gandai pa
stoja kelią pergalės laimėjimui! 
Visa tai mes privalome pasvar
styti ir gerai suprasti. *

Aną dieną, valgant pietus, 
patarnautoja man pasakė:

“Bloga naujiena!.... Japo
nai nuskandino musų didžiau
sius laivus, gabenusius lėktu
vus. ...”

Aš išklausęs jos pasakojimą 
tuoj įsigijau laikraštį ir ėmiau 
j ieškoti tos žinios, plačiau pa
tirti įvykį. Laikraštyje tokios 
žinios, nei jai panašios, nebu
vo. Tai buvo tos patarnauto-

Brig. Gen. Russell P. Hartle, ku
ris komanduoja S. V. kareivius iš
sodintus šiaurinėj Airijoj.’ Karo 
Depart mentas neišduoda kiek tų 
kareivių yra ir kokia jų jiega.

Brig. Gen. Russell P. Hartle, wh< 
commands the force of U. S. troops 
that has landed in Northern Ireland. 
The war department refused to 
publicize the units or strength.

jos tik gandas, gal but sugau
tas iš kito asmens, kuris tai 
pasakojo nepagalvojęs. Ir jei 
ta patarnautoja tą gandą pa
kartojo keliems šimtams sve
čių užėjusių pavalgyti pietus, 
tai įsivaizduokite kaip daug be
reikalingos baimės ji pasklei
dė!

Aš jau esiu patyręs neteisin
gus gandus kurie jau pradėjo 
kenksmingai atsiliepti pramo
nėje, ypatingai ■ vakariniame 
pajūryje. Pora konvencijų ką 
turėjo ten įvykti jau nusitarė 
keltis kur nors į miestus toliau 
nuo jurų. Jei to nusitarimo 
priežastis paremta faktais tai 
reiškia vieną dalyką, bet jei ta 
priežastis paremta gandais tai 
jau reiškia kitą dalyką.

Prityręs viešbučio vedėjas 
vakariniame pajūryje moka at
skirti vieną dalyką nuo kito, 
ir sugebės konvencijos daly
viams patiekti teisingus faktus 
kuriais bus parodyta neteisin
gi gandai, taipgi link atostogų 
Floridoje, nes gandai dikčiai 
kenkia ir Floridos pramones, 
nes iki šiol pasklido gandai 
buk toks ir toks rezortas, to- 
kis ir tokis viešbutis jau užsi
darė, kitas priverstas užsida
ryti, o dar kitą jau valdžia pa
ėmus į savo rankas. Tai vis 
nepamatuoti gandai, tai vis 
pramonei kenksmingas melas!

Su tokiomis aplinkybėmis su
siduriant, dabai* klausimas: Ar 
šalies pramoninkas gali tikėtis 
gerų pasekmių iš to ką neša 
melagingi gandai? Ar gali ti
kėtis kad pavyks sutraukti į 
atostogas, į konvencijas ir pa
našias žmonių grupes iš rytų, 
pietų ar vakarų? Tai butų lyg 
trumparegystė, ar trumputė 
viltis, vedanti tik prie laikino 
laimėjimo, ir tuo patim, prie 
virtinės naujų gandų, kurie 
galutinai sunaikina viską.

Bet jeigu mes “stovėsime 
ant žemės” ir kontakte visi 
dirbsime tai blogąjį efektą ga
lėsime sumažinti, ir jo pasek
mes pakreipti geresnėn pusėn. 
Suprantama, šiuo musų šalies 
krizio metu negalėsime tikėtis

tokių gerų pasekmių kokias tu
rėjome ikšiol, tačiau blogąsias 
aplinkybes bendrai kovodami 
nerasime reikale dabartinę si
tuaciją bloginti; nerasime rei
kalo perdaug kreipti savo domę 
į plintančius gandus; vietoj to, 
pastosime jiems kelią.

Nebūtų praktišku tikėtis kad 
kur nors kitur susidarys pra
monei nauja sekcija, prie da
bartinių aplinkybių, kuriose, 
gandai veisiasi ir neša mums 
žalą.

Todėl neleiskime gandams 
įsigalėti! Stokime bendrai ko
voti kenksmingą pavojų! Ne- 
perleiskime tą pavojų į kitus! 
Darykime kas galima kad nuo 
to pavojaus apsaugoti musų 
prietelius, kaimynus, darbinin
kus ir kitus! Spieskimės visi 
prie Faktų!

J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.

Laisvė Vasario 3 dienos nu
meryje įrodinėja kad Lietuvos 
Atstovas ir Generalinis Konsu
las New Yorke siuntė spaudai 
gautas iš Eltos žinias, tuo pa
čiu tas žinias skaitė teisingo
mis. Lietuvos Atstbvas ir 
Konsulai stovėjo ir tebestovi 
ant pagrindo Nepriklausomos 
Lietuvos. Vidujinei jos san
tvarkai jie negalėjo priešintis 
jei ta įvedama legaliais keliais. 
Bet gautos iš Kauno žinios 
spaudai jau sukėlė abejonės, 
šaltai galvoją žmonės, o tokiais 
turi būti valstybės pareigūnai, 
iš tolimesnių įvykių .įieško 
toms savo abejonėms patvirti
nimų ir tik iš galutinų faktų 
daro išvadas.

Tat ir Gėneralinis Konsulas 
suprato kad Lietuvoje vyksta 
rimti įvykiai, kurie sukrečia vi
są valstybę. Tokiame rimta
me momente, yra gerų ir blogų 
Įvykių, svarbu Į ką tie Įvykiai 
įsilies galutinai. Daryti gal
votrūkčiais išvadas galima pa
kenkti pačiai Valstybei. Mes | ton, Pa. 
nei valandos 
jei Lietuvos 
likti sau ir 
neįsimaišytų 
kristalizuotų

Iš tų sumetimų tiek Atsto
vas, tiek Gen. Konsulatas, pa
sitarę tarpusavyje, nutarė gau
tas žinias nuo Amerikos Lietu
vių, kuriems nemažiau už Kon
sulus rūpėjo kas darosi Lietu
voje, neslėpti. Paduodant gi 
jas spaudai buvo palikta pa
tiems Amerikos Lietuviams da
ryti išvadas, ir nuo Birželio 21 
dienos visos gautos žinios bu
vo paduodamas su prierašu: 
Kaunas praneša. Tuo pačiu 
jokio patvirtinimo ir jokios at
sakomybės už jas nesiimta.

Laisvė savo straipsnyje ci
tavo telegramus kurie jiems 
patiko ir apleido vietas kurias 
norėtų užtylėti, kaip, pav., ka
belyje iš Birželio 23 d. buvo 
pasakyta: “šalies santvarkos 
esminiai pagrindai tebėra ne- 
pakitėję; į teisėtą privatinę 
nuosavybę niekas nesikėsina. 
Raudonoji armija atėjo ne san-

92 BILIJONAI DOLA- 
RIU INEIGŲ 1941 

METAIS

Valdžios ekonomistai apskai
čiuoja kad 1941 metais visos 
šalies žmonių ineigos, bendrai 
suėmus, sudarė $92,200,000,000 
sumą, kas išeina po $693 nuo 
galvos, suaugusiems ir mažiems 
vaikams.

Tas reiškia $16,200,000,000 
daugiau negu 1940 metais ir 
$8,800,000,000 daugiau negu 
1929 metais, kurie skaitėsi pa
tys aukščiausi ineigų atžvilgiu 
iki dabar.

1942 metais ineigos bendrai 
bus dar didesnės, kas priklau
sys nuo karo reikalams pinigų 
leidimo ir kainų pakilimo.

1941 metų ineigų didžiausią 
dalį, $43,200,000,000, sudarė 
darbininkų ir šiaip įvairių tar
nautojų algos.

•PLIENO industrija šioje 
šalyje per metus sunaudoja į 
394,000,000 degintų plytų ir 
146,000 tonų plyšiams lipdyti 
cemento. Tų plytų ir cemento 
užtektų išstatymui pilno mies
to iš suvirš 15,000 namų.

Pusšimtis Naujų
Dirviečių! ■*.

stokos vietos turėjomeDel 
praleisti pažymėjimą paskiau
sia užsirašiusių Dirvą, taigi 
dabar patiekiame tuos naujus 
Dirvos artojėlius, štai jie:
Vincas žemaitis, vietinis 
Agnes Borowski, vietinė 
Mag. Jankauskiene, vietinė 
Julia Cesmes, vietinė
Jonas Riekus, Newton Falls, O.
Jonas Rudvalis, Cambridge, 

Ohio.
Joseph P. Sabel, Youngstown, 

Ohio.
J. Sebestinas, Akron,
Edward Jakubauskas, 

phia, Pa.
Veronika Didžįuliutė,

phia, Pa.
Jonas Yorka, Philadelphia, Pa. 
J. J. Stankus, Philadelphia, Pa. 
Joseph Jasauskis, Philadelphia, 

Pa. (užrašė Leon Rūkas.)
Mary Miller, Philadelphia, Pa. 
Mrs. Eva Marsen, Pittsburgh, 
St. Mikučonis, Exeter, Pitts-

Ohio.
Philadel-

Philadel-

nea'bejojame kad 
žmonės butų pa- 
svetima valstybė 
tai viskas išsi- 
geron pusėn.

Zofija Stonienė, Sheswick, Pa. 
Tony B. Kibart, Detroit, Mich. 
Zig. Samuolis, Detroit, Mich. 
Domicėlė Petraitis, Detroit. 
K. Kunigėlis, Grand Rapids,

Mich.
John Solokis, Muskegon, Mich. 
Petronėlė Žemaitienė, Grand

Rapids, Mich, (užrašė A. P. 
Bernotas).

Mike Roland, Albion, Mich.
W. Zinkevičius, Montęllo, Mass. 
Andrius Zamaitis, Montello, 
Lietuvių Piliečių Klubas, Mon

tello, Mass.

M. Viekišius, Lawrence, Mass. 
Ann Stevens, Brockton, Mass* 
Joseph J. Elias, Chicago, Ill. 
Antanas Rezgis, Chicago, 111.) 
Jer. Mattis, Chicago, Ill. 
Pranas Stankevičius, Spring

field, Ill.
Povilas Fraieris, Springfield, 

Ill. (abu užrašė St. Janarau- 
skas).

Jurgis Bernotas, Melrose Park, 
Ill.

J. A. Gutauskas, Baltimore, Md. 
Steponas Dulskis, Baltimore, 
Vera Mikusauskas, Baltimore, 
Katrina Litvinas, Kearny, N.J.
V. Andriuškevičius, Irvington, 

N. J.
Mikas Asevičius, Newark, N. J. 
M. Kackas, Amsterdam, N. Y.

(užrašė p. Markevičienė).
Ona židanavičiutė, Amsterdam, 

N. Y.
Juozas Milukas, New Britain, 

Conn.
Wnt Tamulavage, Hazardville, 

Conn.
Dr. M. Colney, Waterbury, Ct. 
Antanas Pažeraitis, Kansas Ci

ty, Kan..
Joseph Shopis, Rumford, Me. 
Peter Wizes, Manchester, N.H. 
Dominick Ruke, Clinton, Ind. 
Mrs. U. Morkun, Timmins, Ont.

Kanadoje.
K. Bure, Toronto, Kanadoje.

tvarkos keisti ir okupaciją vy
kdyti, bet apsaugoti nuo karo 
pavojaus, padėti išlaikyti Ne
priklausomybę. Išsišokėliai prieš 
nuosavybės neliečiamybę bus 
traktuojami kaipo Lietuvos 
liaudies priešai”.

Kuomet -gi-
Lietuvos žmonėms svetima val
stybė atėmė laisvę, kad ten jau 
neibegiedamas Lietuvių Tautos 
Himnas, tuomet Atstovas ir 
Konsulai padarė išvadas ir ati
tinkamus žygius. L. G. K.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
PRAŠYMAS

Jums nekuriems prisieina pa
keisti savo gyvenimo vietos — 
antrašai kartais pasikeičia.

Tuo atveju, prieš persike
liant kitur gyventi praneškit 
Dirvos Administracijai savo 
naują antrašą, kad Dirva i ne
sutruktų jus lankius. hiį

Jeigu pamirštat Dirvos .pilną 
antrašą kai prisieina rašyti, 
nesirūpinkit, pasašykit- tiktai: 
DIRVA, Cleveland, Ohio, ir jū
sų laiškas mus pasieks.

6820 Superior Ąve. 
'^“Čfėx’eiand, unio ‘ "

®,S. VALSTIJOS gauna mag- 
nesiumą — metalą lengvesnį 
negu aluminas — iš jurų\van
dens, nuolat daugėjančiais kie
kiais.

Žmonijos Istorija
610 PUSLAPIŲ DIDUMO KAINA $2.00

ŠI KNYGA TIKTAI TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS 
(Knygos persiuntimo kaštus apmokam mes)

AR VOKIEČIAMS IŠTIKS RUSIJOJE TAS PATS KAS IŠTIKO NAPO
LEONUI, kuris 1812 metais nuėjęs užkariauti Maskvą, liko sumuštas? 
Ar Hitlerio lauŲa toks pat likimas dabar?
ŽMONIJOS ISTORIJA aprašo lengva kalba įvairius praeities istorijos 
nuotakius. Kurie manot kad mes dabar 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 ansiuažinti su tam tikrais 
paskirais istorijos laikotarpiais.

Įdėkit į laišką popierinius 82 ir parašę už ką pinigus siunčiat, jrašykit 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c štampą.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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aktą pasirašė trylikos valstijų 
atstovai, nuo to susikūrė Su-

Dienos Klausimais
KeaaKtonuft— K. S. KARPIUS—Editor Superior Ave., Cleveland. Ohio

IZASARIO 16-tos — Lietuvos Nepriklausomybės 24 me- 
V tų sukakties — paminėjimas šymet kaip ir kitais 

metais Lietuvių Kolonijose rengta ir pravesta patriotin- 
gai. Lietuvių visuomenė tuos parengimus gausiai lan
kė ir prisidėjo su parama patiems reikalingiausioms tik
slams. Daugelyje kolonijų aukos rinkta Amerikos Rau
donajam Kryžiui, vietoje Lietuvos reikalams, kaip pa
prastai. Rėmimas Amerikos jos karo dienose yra tai 
Lietuvių pareiga, ir tuomi Lietuviai parodo savo lojalu
mą savo Naujajai Tėvynei.

Mums turi būti aišku kad tik su Amerikos laimėji
mu šio karo bus užtikrinta atsteigirnas Lietuvos Nepri
klausomybės — Lietuva vėl taps tokia kokia ji pati no
ri būti ir savistoviai gyventi.

Vienu atveju remiant Amerikos reikalus, kitais at
vejais raskite progas paremti ir Lietuvos vadavimui gy
vuojančius fondus. Tie fondai ruošiasi tai dienai kada 
Amerikos Lietuviai galės tiesioginiai stoti Lietuvai Į pa
galbą, kad musų šalis ir musų broliai tenai galėtų nors 
kiek stipriau ir greičiau atsistoti ant savų kojų.

A/TASK VOS. carai jau žioja savo nasrus vėl ryti maža- 
sias Pabaltijo šalis — Lietuvą, Latviją ir Estiją, 

šiuo momentu kada sovietams sekasi Vokiečius stumti 
atgal.

Lietuviui negali būti bjauresnio ir kraują užkaiti
nančio pareiškimo kaip šis, kurį padarė Kalininas, so
vietų Rusijos neva prezidentas;

“Jau artėja valanda kuomet visos Vokiečių okupuo
tos sovietų respublikos bus sugražintos į vieną šeimą” —

Tas reiškia, artėjant prie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos (na ir Lenkijos), Maskvos carai jau žiojasi vėl ryti 
tas mažas ramias, kultūriškas, ne?slaviškas kaimynes!

Sovietų carai tas tauteles vadina jau “savomis” ir 
nori jas vėl užgrobti ir pavergti. Jau buvo kiek anks
čiau pranešta kad Kuibyševe, ten toli pabėgę nuo karo 

/fronto, tebesėdi ir tie Lietuviški “kvislingai”, kurie vėl 
butų parsiųsti i Lietuvą savo tautą naikinti....

Toks tų grobuonių godumas ir nežmoniškumas pri
lygsta tik barbarams senovėje, kurie nesiskaitė su kitų 
žmonių ir tautų teisėmis. \

Jie jokių teisių neturi prie tų mažų tautų — visa jų 
priekabė kad jas 1940 metų vasarą, apgavystėmis ir va
ru “prisijungė” ir pavergė!

* *
Ar Rusai jau ir atsilaikys prieš Vokiečius nelabai 

tiki Britai. Ėopdone eina abejonės apie bolševikų gali
mumą dabar, jau be jokio atsikvėpimo Vokiečius vyti ir 
nugalėti. Pranešimai iš Rusijos sudaro nevisai smagų 
vaizdą, sako Kirke L. Simpson.

Užpakalyje durnais užleistų pranešimų iš Maskvos 
iš Berlino apie -žuvusių skaičius mūšiuose rytų fronte, 
Londone tikima kad Vokiečių traukimasis pradeda su
stoti. Maskva to dar nepripažysta. Ištisomis dienomis 
Rusai jau nepraneša apie kokius nors atsiėmimus savo 
plotų iš okupantų.

Kaip ištikro bolševikų-nazių karas nukryps paaiš
kės trumpoje ateityje, nes dabar dar nežinoma kokius 
nuostolius Vokiečiai panešė šios nuostabiai šaltos žie
mos metu Rusijoje. Ar jie pajiegs atnaujinti Rusijos 
puolimą parodys tik pagerėjusios oro sąlygos.

©
TZONGRESE labiau Įgyja pritarimo sumanymas kad 
1 * federalių taksų nuo ineigų mokėjimas butų išdalin
tas Į dešimts dalių, vietoje kaip dabar mokama keturiais 
atvejais. Šiuo nauju budu taksų sumokėjimas butų žy
miai lengvesnis negu dabartinis.

Naujasis sumanymas dar nėra pravestas, bet gali 
būti pravestas prieš Kovo 15 dieną, kuri yra paskutinė 
sugrąžinti valdžiai blankas su'pareiškimu apie savo už
darbį.

Jurgis Washington

Jurgis Washington, pirmuti
nis Amerikos kolonistų nepri
klausomybes karų vadas ir pir
masis Amerikos Suvienytų Val
stijų prezidentas, gimė Vasa
rio 22 dieną, 1732 metais, Vir
ginia valstijoje, kur jis ir mi
rė, po atithrnavimo dviejų ter
minų prezidentu Washingtone. 
Jis mirė savo dvare, Mt. Ver
non, Gruodžio 14, 1799 metais, 
išgyvenęs 67 metus.

Prezidentu jis buvo išrinktas 
1789 metais, o 1797 metais pa
baigęs savo antrą tarnybą pa
sitraukė iš viešo gyvenimo.

Jurgis Washingtonas pritarė 
Amerikos kolonistų judėjimui 
atsikratyti Anglijos valdymo ir 
padėjo dirbti už Įsteigimą ne
priklausomos valstybės šiame 
Atlantiko pakraštyje, kur bu
vo susispietusių kolonistų iš 
Europos, bet juos valdė Ang
lija, įvairiai sunkindama ir tak
šnodama.

1775 metais Philadelphijoje 
buvo sušauktas antras Koloni
jų Kongresas, kur delegatu iš 
Virginia valstijos atvyko Jur
gis Washingtonas. Jis pasiro
dė gabus ir nuoširdus kovoto
jas, ir tas Kongresas išrinko jį 
vyriausiu kolonistų armijų va
du. Iš Philadelphijos jis tuoj 
nusiskubino į Bostoną, kur jau 
prasidėjo kolonistų karas prieš 
Anglus.

Liepos 4, 1776 metais, Phila
delphijoje vėl įvyko suvažiavi
mas, kur paskelbta Amerikos 
Kolonijų Nepriklausomybė, tą

vienytos Valstijos, ir prasidė
jo tikras atsilaisvinimo karas.

Jurgis Washington, karui 
pasiekus laimingo galo ir val
stybei įsigyvavus, 1783 metais 
iš karo vadovybės rezignavo ir 
sugryžo į savo dvarą. Atėjus 
pirmo prezidento rinkimams, 
jo didis darbas buvo įvertintas 
ir jam padaryta amžina gar
bė išrenkant jį pirmutiniu nau
jos Amerikos Respublikos pre
zidentu.

ŽUDYSTĖS SUMA
ŽĖJO

žmogžudysčių skaičius šioje 
šalyje eina mažyn, kaip skel
bia S. V. Cenzo Biuras Wash
ingtone. Pastarų metų mirčių 
skaičius parodo kad viena iš 
173 mirčių pažymėta kaipo nu
žudymas. šeši metai anksčiau, 
viena žudystė išpuolė ant kiek
vienų 116 mirčių.

Keičiasi žudysčių būdas.
1934 metais, 64 nuoš. visų 

žudysčių buvo atlikta šaudo
mais pabūklais, 18 nuoš. pjovi- 
vo ir dūrimo instrumentais.

1940 metais, 57 iš kiekvieno 
100 nužudymų atlikta šovimu, 
25 nuoš. buvo nužudyta pjovi
mo ar dūrimo padargais.

Bėgyje tų šešių metų, meti
nis nužudymų skaičius nupuolė 
nuo 12,055 iki 8,208.

LIETUVOJE išleista patvar
kymas pagal kurį bolševikų nu
savintų namų savininkai skiria
mi tų namų valdytojais su tei
se naudotis pajamomis. Šis pa
tvarkymas reiškiąs “tolesnę 
pažangą kelyje į numatytą pri
vatinio ūkio atstatymą”. Pa
tvarkymas tiktai “lygina kelią 
buvusiems savininkams perim
ti savo namų su sklypais liki
mą į rankas”.

KANKINTINIŲ MOTINAI
(Mačys - Kėkštas)

Tau perskriodė širdį aštriausi kardai; 
Tu gimdymo sopulius, rodos, išnaujo,. 
Bet tūkstantį kart sunkesnius išvargai: 
Penki jaunikaičiai, žiedai tavo kraujo, 
Tėvynės paguoda, tautos papuošims, 
Po letena šiaurės terionio parkrito!
Kur amžinos naktįs, žvėrių viens staugims 
Ten saulė liuosybės dėl jų užsirito....
Nurimk, šventa motin! Gadynėj audros, 
Kas stoja i kovą švenčiausią draugijos, — 
Vainiką kankintinio mūšiuos įgijęs 
Negali sau trokšti didesnės algos;
Nėr daikto brangesnio, augštesnės guodos 
Už tokį vainiką — vainiką kančios.

Irvis Gedainis

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

TAVO ISTORIJA
ZIGMANTAS II

Zigmanto II laikais, 1506—1548 
Lietuvai vėl prasidėjo sunkus karai 
Maskva.

m., 
su

Maskvos didysis kunigaikštis 
Vosylius III, nusistatęs surinkti Rusų že
mes, būtinai norėjo iš Lietuvos atsigriebti 
jos Rusiškas sritis.

Kovose su Rusais iškilo naujas Lietu
vos karo genijus, kunigaikštis Konstanti
nas Ostrogiškis. 1509 m. Rusams su didele 
kariuomene prasiveržus iki Dniepro, jis 
sumušė juos ties Orša ir privertė pasi
traukti. Karas atrodė baigtas, buvo pasi
rašyta taika. Bet 1512 m. Rusai surinko 
tiems laikams naujas milžiniškas jėgas, 
1514 m. po ilgos apgulos paėmė Smolens
ką ir vėl ties Orša mėgino prasiveržti 
Dniepro kiton pusėn. Konstantinas Os
trogiškis su savo 30,000 kariuomenės kaip 
liūtas puolė 80,000 Rusų kolosą. Smūgis 
buvo taip gerai paruoštas, toks staigus ir 
baisus kad virš 30,000 Rusų žuvo vietoje, 
ir pats Rusų karo vadas su 1500 bajorų 
ir dešimtimis tūkstančių karių pateko ne
laisvėn. Šis Lietuvių laimėjimas, kaip ir 
per Tannenbergo muši, nuaidėjo per visą 
pasauli. Rusams bandant naujomis jėgo
mis atsigriebti, karas užtruko dar iki 1522 
m., kada buvo pasirašytos 11 metų paliau
bos. 1534—1537 m. Įvyko trečias karas 
su Maskva. Jis nelabai sekės nei vienai, 
nei kitai pusei. Maskva buvo išsemta, o 
Lietuvai atsirado kitokių kliūčių. Per 
1537 m. taiką Lietuva pripažino Maskvai 
Smolenską ir Sieverską, o pati atgavo tik 
HomelĮ.

Kariniu atžvilgiu bajorijos Įsigalėji
mas neišėjo Lietuvai naudon. Anksčiau 
Lietuvos bajorai buvo pirmieji kariai, ne
paprasti drąsuoliai, Zigmanto II gi laikais 
jie jau buvo Lenkų papročių, prašmatnių 
medžioklių, balių ir girtavimų išlepinti, gi 
politinių privilegijų visiškai išpaikinti. Jie 
velijo kad už juos kariautų plikbajoriai ir 
ūkininkai baudžiauninkai. Taip, anksčiau 
ūkininkai buvo tokie pat geri kariai kaip 
bajorai, bet dabar jiems, baudžiavos iš
kankintiems, jokios šviesesnės gyvenimo 
vilties neturintiems, savas kraštas ir jo 
laisvė nebuvo taip karštai atjaučiami. To
kia padėtis, apie kurios pataisymą niekas 
bajorų nepagalvojo, o jei ir pagalvojo, tai 
kitų buvo išjuoktas, ir privedė prie Lie
tuvos ir Lenkijos vis didėjančio silpnėji
mo.

Suprantama kodėl Įsteigdamas Karaliau
čiaus universitetą pirmaisiais jo profeso
riais pasikvietė D. Lietuvos Lietuvius, Ab
raomą Kulvieti ir Stanislovą Rapagelionį. 
Iš 24 pirmųjų stipendijų 12 jis paskyrė 
ruošti Lietuviams kunigams. Pats para
gino išleisti Lietuviams katekizmų ir gies
mynų Lietuvių kalba. Galima, žinoma, pa
manyti kad jis tai darė norėdamas palai
kyti geresnius santikius su Lietuva, ku
rios ir Lenkijos globoje Prūsija buvo. Ga
lima taip pat manyti jis norėjo kad nauji 
protestantai kunigai galėtų su žmonėmis 
susikalbėti jų gimtąją kalba. Visa tai ga
lėjo būti, tik daug kas kita rodo kad jis 
jautė savyje Lietuvio balsą. Ir tas jo bal
sas visai Lietuvių tautos tolimesnei atei
čiai, gal ir ne tiesioginiai, turėjo didelės 
reikšmės. Nes tuo metu kai laisvoj Lie
tuvoj Lietuvių kalbos vartosena tarp ba
jorų vis daugiau nyko, ją ėmė keisti Len
kiška, čia senoj Prūsijoj ir Mažojoj Lie
tuvoj buvo padėtas kertinis akmuo Lietu
viškam raštui, Įskelta šventa ugnis Lie
tuvio atgimimui.

(Bus daugiau)

-pj , :p- f p—p--5] TT | <.
' ATITINKA ŠIEMS LAIKAMS
Šiame puslapyje telpa eilės Mačio- 

Kėkšto, jau mirusio poeto, ir Putino, dar 
buvusio gyvo iki bolševikų okupacijos Lie
tuvoje. Šių abiejų poetų eilės kalba apie 
Lietuvos žmonių padėt£^aijaįs senesniais 
laikais, kaip matome Mačio-Kėkšto 'žo
džiuose, ir apie pereito didžiojo karo me
tu gyvenimą ištrėmime, Rusijoje, kaip ap
sako Putinas. Putinas buvo vienas iš di
delės daugybės Lietuvių karo išvytų i sve
timą kraštą. Ir dabar, nors žymiai kitaip 
ištremti, toje pačioje Rusijoje Lietuviai 
vėl kenčia ir miršta ir ilgisi savo tėvynės, 
kuri laukia išsivadavimo dienos....

PLAUKŲ APSAUGOJIMAS NUO 
SLINKIMO

Plaukams slenkant patariama bent 
porą kartų per savaitę išplauti galvą van
denyje praskiestu kiaušinio tryniu. Van
dens imti tiek kiek yra kiaušinio trynio ir 
su tuo sumaišius plauti galvą dešimts mi- 
nutų. Paskui švariai išplauti galvą lie
taus vandeniu ir per naktį galvą aprišus 
išdžiovinti plaukus.

(Tęsinys iš.i
/

DUSAI dabar, kada Vokiečių kariuomenės nuo jų bė- 
ga atgal, karo lauke užmuštų Vokiečių skaičius pa

duoda šimtais ir kartais tukstančiu-kitu — dabar kada 
gali užmuštuosius ir sužeistus bei nelaisvėn pačiumpa
mus suskaityti.

Pirmiau gi, kada patys Rusai bėgo, Vokiečių žuvu
siųjų kiekvieną dieną skelbdavo desėtkais. divizijų....

Toks bolševikų melavimas ir pasigyrimas tada su
kėlė Anglijos ir Amerikos nuožvalgą. Bet tai buvo tik
slu išgauti sau pagalbos iš šių valstybių.

Raudonoji armija sakoma artėja prie Baltgudijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų — Vokiečiai stumia
mi atgal ir atgal.

Vokiečiai iš savo pusės dar vieną vilti turi — tai 
pavasario sulaukus vėl pradėti ofensyvą prieš raudoną
ją armiją. Pavasaris artėja, pasirodys kuri pusė bus 
galingesnė.

— Daugelis taip 
\ paskui išsimaudo, nūs: 

taip pat padariau: pi 
nors vanduo buvo šalt 
doje. Kuo vardu esi

— Motiejus.
\ — Tokis sunkus

sutinsiu. Ar jau esi
— Daug reiktų 2 

dabar pas vaidilą žav 
venų, pasistiprinsi ir ] 

Kunigaikščiams iš 
tiejus ant piliakalnio,: 
ilsęjosi didvyrių kauk 
klausias reginys Į vir 
nėję Dubysą tarp miš 
nų kalnelių; saulei tek 
lo puikus reginys. Pa 
navo savo rytmečio n 
balselis skambėjo visa 
'ant kelių Motiejus ir į 
stis, jausmingai kalbėd 
rio gailestingumui nė: 
gerumo šaltinis neišs 
mano protą!.... Te: 
Šventoji, ir mano šird 
ugnį kad savo apaštal 
čiau sulig šv. Povilo žo 
“Kad ir kalbėčiau žnu 
bomis, bet meilės netui 
varis skambantis, arba 
tys. Meilė ilgai yra k 
visa nuslepia, visu ku 
visa kenčia!....”

Paskui atsisėdo ir 
Ne, aš nieko Į krikštą 
vesiu Tau, Dieve, tik 
Tave pažinusios, krikšt 
Taip man padėk, Dieve 
krutinę.

Tik štai išgirdo jis 
čią Aušrą. Motiejaus sb 
pina meilės ir dėkingum 
dėjo pritarti giedodama; 
mus”. Stabmeldžių ir 1 
susiliejo Į vieną sutarti; 
tai suprato, garbino A 

Prieš Motiejų atsis 
nas bet dar stipras vyr;

' | gryžmai pakabinta dvi 
ant kaklo karojo lyg 
bonka. Abudu pažvelgė 
tikėdamu. Pirmas pra 
iš barsukinių terbų paži 
dilas ligusonis.

— Gerą dieną, tm 
iš ligonio.

— Taigi iš ligonio, 
Aukos kaimą pas žavir 
tėvas susilaužė sau koj; 
tų kurie atvyko musų

— Taip, su jais a 
musu krikštyti? v v

— Taip, su jais aty 
ra neversiU prie krik 
pats norės. "

— To tai tamsta 
-Giedojai Lotyniškai, n 
girdėjau, kaip buvau 1

— Gai tave, tėvai 
krikštijo?

— Nugi taip, klūk 
žąsies vanduo, taip n 
nuplaukė.

— Gal leistum ma 
i Aš taip pat moku kiel 

Pažiurėjo atidžiai 
kurio veidas reiškė teis

— Gerai. Visi v 
laukus, tik pačios vie 
liko, tat galėsi man pa 
sirinkau liepos žievės i; 
kų tikriausiai pas juos 

Taip drauge beeid; 
žino. Motiejus patyrė 
Rąžys. Aukos kaimas 
artinantis prie vaidilo

1 ištolo girdėti buvo su: 
mai. Apžiūrėjęs -koją, 
dalyti lovelį be galų 
Paskui, kaip prityręs 
koją, sudėjo kaulus, ir 
lokio taukais, atsargiai 
nom ir indėjo Į lovelį, 
gerti ligoniui kaž kok 
mo; po to ligonis žymi

•MEKSIKOJE, valdžios Įstaigų tar
nautojai turi tris valandas laiko pietums. 
Pirmiau jie turėdavo keturias valandas, 
bet pastaru laiku sutrumpinta iki trijų 
valandų.

° BOLIVIJOS sostinė, La Paz, Pietų 
Amerikoje, stovi aukščiausia negu kuri 
kita sostinė — apie 12,000 pėdų virš juros 
paviršiaus.

Bolivijos moterų turtingumas spren
džiama sulyg andarokų daugumo ką jos 
ant savęs dėvi vienu kartu.

PRŪSIJA ANT KRYŽIUOČIŲ ORDENO 
GRIUVĖSIŲ

Tuo metu kai, nežiūrint valstybinės 
jėgos ir bajorijos gerovės pertekliaus, Lie
tuvoje prasidėjo vidujinis silpnėjimas, ta 
liga jau buvo pribaigus kryžiuočių orde- 
ną. Jo valdiniai negalėjo ilgiau pakelti 
ordeno brolių palaidumo, girtuokliavimo 
ir nuolatinio veidmainiavimo. Jie pradėjo 
kelti riaušes. Drauge ordeno krašte, kai
po sveika reakcija, ėmė smarkiai plisti 
Liuterio mokslas. Pagaliau ordeno hoch- 
meisteris, kunigaikštis Albrektas, norėda
mas kraštą išvesti kitu keliu, pats 1525 m. 
pasidarė protestantu.

Kunigaikštis Albrektas Ansbachas Ho- 
henzollernas buvo iš motinos pusės Lietu
vis, didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir Len
kijos karaliaus Kazimiero dukters sūnūs 
ir Zigmanto II seserėnas. Istorijos liki
mo ironija: kryžiuočių ordeno, visą laiką 
taip atkakliai siekusio pasiveržti Lietuvą, 
1511 m. priešakyje atsistojo žmogus su 
Lietuvišku krauju gyslose, krauju, kurio 
tiek daug nekaltai pralieta jo motinos že
mėje. Todėl dabar gal bus suprantama 
kodėl Albrektas, panaikindamas kryžiuo
čių ordeną, jo valdomas žemes pavadino 
simboliniu Prūsijos kunigaikštijos vardu.

AMŽINĄ ATILSI
(Putinas)

Nuliūdo kapais apsiklojus Tėvynė, 
Ir motinos išverkė šviesias akis, 
Bet sūnus, kuriuos karo šmėkla nuskynė 
Deja, iš šaltųjų kapų neatgis. 
Del žuvusių brolių skausminga malda 
Teprakalba musų širdis suspausta — 
Suteik nekaltai nužudytiems, o Viešpatie, 

Amžiną atsilsį.
Ir mus, ištremtuosius, globok, Visagali;
Ir čia žudo vargas tėvynės vaikus; 
Plačiai išblaškytų po svetimą šalį 
Išdygo ne vienas jau kapas brangus. 
Del žuvusių brolių skausmuos ir varguos 
Malda vien mus kenčiančias sielas paguos, 
Suteik čionai žuvusiems broliams, o Vieš- 
Amžiną atilsi. (patie,
Sugryšime, broliai, atgal Į tėvynę — 
Į juodus dirvonus, duobėtus laukus, 
Ir ten pamatysime vėl nusiminę 
Naujai mylimųjų supiltus kapus.
Ir tuomet paskendę naujuos sopuliuos 
Vėl maldą sukruvintos širdys dejuos: 
Suteik numylėtųjų sieloms, o Viešpatie!

Amžiną atsilsį.

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

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

(Kaina su prisiuntimu 65c.)

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo j Į turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

•APIE 100,000 radio operatorių šioje šalyje, amato- 
riai ir komerciniai, turėjo Įrodyti savo pilietybę šį rude
nį, kitaip jiems draudžiama radio prietaisus operuoti.

•1934 METAIS Suv.‘Valstijose daugiau namų su
degė negu tą metą buvo pastatyta naujų.

•ŽYMUS Amerikos diplomatas ir laikraštininkas 
Benjamin Franklin, gyvenęs 150 metų atgal, tikrino kad 
Valstybėms pigiau atsieitų nusipirkti teritorijas kurių
jie pageidauja,, negu už jas kariauti. Tą mes patiriame
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ra-
Phi-

dėl Įsteigdamas Karaliau- F 
dą pirmaisiais jo profeso- 
D. Lietuvos Lietuvius, Ab- = 
ir Stanislovą Rapagelionį. 
stipendijų 12 jis paskyrė 

ms kunigams. Pats para- 
tuviams katekizmų ir gies- Į 
kalba. Galima, žinoma, pa- s 
tai darė norėdamas palai- 1 
santikius su Lietuva, ku- ■

5 globoje Prūsija buvo. Ga- į 
nanyti jis norėjo kad nauji , 
įmigai galėtų su žmonėmis I 
gimtąją kalba. Visa tai ga- \ 
iaug kas kita rodo kad jis į 
ietuvio balsą. Ir tas jo bal- ■ 
ivių tautos tolimesnei atei- į 
; tiesioginiai, turėjo didelės į 
s tuo metu kai laisvoj Lie- į 

kalbos vartosena taip ba-.
au nyko, ją ėmė keisti Len- į 
oj Prūsijoj ir Mažojoj be
dėtas kertinis akmuo Lietu- 
, iškelta šventa ugnis Lie- 
ui.
(Bus daugiau)

eik 
gy-

K A ŠIEMS LAIKAMS
uslapyje telpa eilės Mačio- 
airusio poeto, ir Putino, dar 
iki bolševikų okupacijos Lie- 
ibiejų poetų eilės kalba apie 
nių padėtį anąįs_senesniais 
matome Mačio-Kekšto ‘zo

ne pereito didžiojo karo me- 
ištrėmime, Rusijoje, kaip ap- 
. Putinas buvo vienas iš di
es Lietuvių karo išvytų į sve-
Ir dabar, nors žymiai kitaip 

e pačioje Rusijoje Lietuviai 
miršta ir ilgisi savo tėvynės, 

šsivadavimo dienos....

J APSAUGOJIMAS NUO 
SLINKIMO ,

is slenkant patariama bent [ 
įer savaitę išplauti galvą van- f 
riestu kiaušinio tryniu. Van- į 
ik kiek yra kiaušinio trynio ir j 
lišius plauti galvą dešimts mi- f 
;ui švariai išplauti galvą lie- 
liu ir per naktį galvą aprišus I 
Jaukus.

— Daugelis taip daro del kepurės, 
paskui išsimaudo, nusiprausia upėje, ir aš 
taip pat padariau: pirmą sykį Dubysoje, 
nors vanduo buvo šaltas, dabar gi Prabau- 
doje. Kuo vardu esi tevėlis?

— Motiejus.
— Tokis sunkus vardas, tikrai neat

siminsiu. Ar jau esi musų vaidilas?
— Daug reiktų apie tai kalbėti; 

dabar pas vaidilą žavininką, aš tenai 
venų, pasistiprinsi ir pasilsėsi.

Kunigaikščiams išvažiavus, nuėjo Mo
tiejus ant piliakalnio, netoli nuo kelio, kur 
ilsėjosi didvyrių kaulai, iš kur buvo pui
kiausias reginys Į vinguriuojunčią pakal
nėje Dubysą tarp miškais apaugusių kal
nų kalnelių; saulei tekant, buvo tai bega
lo puikus reginys. Pabudęs vyturėlis dai
navo savo rytmečio maldą, ir jo skalsus 
balselis skambėjo visais pašaliais. Puolė 
'ant kelių Motiejus ir pradėjo karštai mel
stis, jausmingai kalbėdamas: — Dieve, ku
rio gailestingumui nėra krašto, o kurio 
gerumo šaltinis neišsemiamas, apšviesk 
mano protą!.... Teikis ateiti, Dvasia 
Šventoji, ir mano širdyje sužiebti meilės 
ugnį kad savo apaštalavimo darbą vary
čiau sulig šv. Povilo žodžių Į Korintiečius: 
“Kad ir kalbėčiau žmonių ir angelų kal
bomis, bet meilės neturėčiau, tapčiau kaip 
varis skambantis, arba cimbolai barškan
tys. Meilė ilgai yra kantri, gera. Meilė 
visa nuslepia, visu kuo tiki, visa vilisi, 
visa kenčia!....”

Paskui atsisėdo ir ėmė taip mąstyti: 
Ne, aš nieko Į krikštą varu neversiu, at
vesiu Tau, Dieve, tik tas aveles kurios, 
Tave pažinusios, krikšto pačios panorės. 
Taip man padėk, Dieve! — Ir sudavė Į 
krutinę.

Tik štai išgirdo jis dainą, sveikinan
čią Aušrą. Motiejaus širdis buvo taip ku
pina meilės ir dėkingumo Dievui kad pra
dėjo pritarti giedodamas “Te Deum lauda- 
mus”. Stabmeldžių ir krikščionių giesmės 
susiliejo Į vieną sutartinę; kiekviena, kaip 
tai suprato, garbino Aukščiausią Esybę.

Prieš Motiejų atsistojo jau nebe jau
nas bet dar stipras vyras, per pečius buvo 
gryžmai pakabinta dvi barsukinės tarbos, 
ant kaklo karojo lyg plokščia kukurūzo 
bonka. Abudu pažvelgė kits Į kitą nepasi- 
tikėdamu. Pirmas prabilo Motiejus, nes 
iš barsukinių terbų pažino jog tai yra vai
dilas ligusonis.

— Gerą dieną, tėvai, turbut, gryžti 
iš ligonio.

— Taigi iš ligonio, dabar skubinuos Į 
Aukos kaimą pas žavininką VivulĮ, 
tėvas susilaužė sau koją. O tamsta 
tų kurie atvyko musų krikštyt?

— Taip, su jais atvykau, bet 
musu krikštyti?

— Taip, su jais atvykau, bet nieko va
ru neversiu prie krikšto, negu tik kas 
pats norės.

— To tai tamsta tikrai nesusilauksi. 
-Giedojai Lotyniškai, ne sykį tų giesmių 
girdėjau, kaip buvau kryžeivių vergijoje.

— Gai tave, tėvai, kryžeiviai ir pa
krikštijo?

— Nugi taip, krikštijo, bet kaip nuo 
žąsies vanduo, taip nuo manęs krikštas 
nuplaukė.

— Gal leistum man tamstą palydėt? 
Aš taip pat moku kiek gydyti.

Pažiurėjo atidžiai ligusonis Į Motiejų, 
kurio veidas reiškė teisingumą, ir atsakė:

— Gerai. Visi vyrai išsiblaškė po 
laukus, tik pačios vienos moters namie 
liko, tat galėsi man padėti. Pakeliui pri
sirinkau liepos žievės ir sunkos, lokio tau
kų tikriausiai pas juos rasim.

Taip drauge beeidami!, arčiau susipa
žino. Motiejus patyrė jog ligusonis vardu 
Rąžys. Aukos kaimas buvo iš čia netoli; 
artinantis prie vaidilo žavininko pirkios, 
ištolo girdėti buvo sužeisto senio dejavi
mai. Apžiūrėjęs koją, ligusonis pradėjo 
daryti lovelį be galų iš apušės medžio. 
Paskui, kaip prityręs chirurgas, ištiesė 
koją, sudėjo kaulus, ir, patepęs sunka ir 
lokio taukais, atsargiai aprišo liepos kar
nom ir indėjo Į lovelį. Paskui davė atsi
gerti ligoniui kaž kokio gaivinamo gėri
mo; po to ligonis žymiai aprimo ir užmi-

kurio 
esi iš

nieko

5IKOJE, valdžios įstaigų tai- į. 
ri tris valandas laiko pietums, j 
i turėdavo keturias valandas į 
i laiku sutrumpinta iki triji Į
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Reikalaukit “Dirvoje” . 
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go. Motiejus visame Raziui padėjo.
— Kur Vivulis? — klausė ligusonis 

ligonies žmonos senelės.
—- Nuėjo į Ugėnus šventųjų pelenų at

sinešti ligoniui.
Tuo tarpu atsivėrė durys, ir inėjo Vi

vulis. Buvo tai vidutinio ūgio žmogus, iš
blyškęs, ' beveik permatomo veido, juodos 
didelės akys žibėjo kokia tai nepaprasta 
šviesa, tartum visa jo esybė buvo tose aky
se, kas syk Įmatė, negalėjo jų užmiršti, ne
noromis jo akys visus savin traukė. Mo
tiejus pažvelgė i jį negalėdamas iškarto 
nuo jo akių atsitraukti, jautė jog prieš jį 
kokia tai nepaprasta esybė.

— Ar tėvui nepadėjai niekuo? — 
klausė Rąžys.

— Tame atvejyje mano pajėga nie
ko nebeįstengia, aš gydau tiktai vidaus 
ligas, dvasiai negaliu padėti.

— Turiu jus palikti vienus, — pasakė 
Rąžys, — mane šaukia pas sunkiai sergan
ti ligonį į Milašaičius; mane pavaduos 
Motiejus: pastebėjau jog jis truputi nusi
mano apie ligas. Nors su kunigaikščiu 
atvažiavo, tačiau jis nėra mums priešin
gas.

Raziui išėjus, Motiejus parėjo prie Vi- 
vulio kad pradėjus kalbą, bet tas nenoru 
atsakinėjo, pagaliaus, pasakė esąs labai 
pavargęs, nes vis budėjęs prie tėvo, ir nu
ėjo ilsėtis. Motiejus kelias dienas beveik 
nėjo nuo ligonies, gydė, apsakinėjo jam 
Įdomius dalykus, ką matęs, regėjęs Prago
ję ir Krokuvoje, šį-tą papasakojo iš Šven
tos Istorijos; visuomet taip švelniai ir 
mandagiai elgėsi jog netrukus Įgijo visų 
meilę. Į pili retai kada užeidavo. Rąžys 
džiaugėsi gavęs toki padėjėją; ligoniui 
pradėjus taisytis, ėmė imti Motiejų drauge 
su savim, eidamas pas kitus ligonis. ,

Tais laikais buvo daug nepašauktų 
gydytojų. Motiejus, kuris daug pasaulio 
matė, buvo supratingas, taip pat neblogai 
mediciną permanė ir netrukus buvo Razio 
dešine ranka. Vargas tik buvo kad žmo
nės juo netikėjo. Jis sumanė persitaisyti 
vaidilų ligusoniu. Apie tai jis pasakė Ra
ziui.

— Tėvai, leisk man apsivilkti ligusio- 
nies rubais.

— Mielu noru, jeigu nori tapti musų 
vaidilų.

— Aš negaliu būti jūsų vaidilų, nes 
tarnauju kitam Dievui. Manim žmonės 
netiki, aš gi noriu visa širdžia padėti ser
gantiems, tiek yra šiuo metu ligonių kad 
pats vienas negali visiems išsitekti.

— Taip, šiais liūdnais Lietuvai lai
kais daug daugiau ligonių, nes visiems sie
la skauda..

Geras Rąžys sutiko, pagaliau, išpildy
ti Motiejaus prašymą, ir tas, apsidžiaugęs, 
persitaisė ligusonies rubais ir ima lankyti 
ligonis. Žmonėms Motiejus patiko, ir da
bar galėjo nejučiomis sėti tikėjimo grū
dus, ruošdamas žmonėse dirvą krikščio- 
čionybei; gydydamas kūną, švietė dvasią.

Vivulis retai lankosi pas ligonis, pa
prastai ligonys pas jį ateidavo, jo gydy
mo būdas buvo nepaprastas. Dažnai var
todavo braukymus, nes tas gydymo būdas 
senai buvo žinomas Lietuviams ir dabar 
naudingai tebėra vartojamas. Į ligonį žiu
rėjo akis inbedęs, bet elgėsi su jais švel
niai, ir kiekvienas jo noriai klausė. Mo
tiejus matė kaip viena moteriškė buvo atė
jus prašyti patarimo, sakydama kad jai 
visa skaudą, išrodė tikrai suvargus. Vi
vulis ją tyrinėjo, vis lyg norėdamas per
dėm pamatyti, žiurėjo, paskui ėmė ran
kom braukyti visą nuo galvos iki padų; 
ligonė užmigo. Vivulis pradėjo kalbėti, 
kaip ir Įsakydamas: Tau galvos nesopa, 
tau pilvo nesopa, kojų ir rankų taip pat 
nesopa, visa valgyk. Paskui pažadino ir 
liepė eiti namo. Motiejus matė vėl tą mo
teriškę, ji išrodė jau visai sveika.

— Ką gi tau dar sopa? — klausė Vi
vulis.

— Visa gerai, tiktai širdį vis gelia.
— Ak, beje, užmiršau apie tą širdį.
Vėl ją užmigdino ir Įsakė nusiraminti 

širdžiai.
— Iš ko išmokai taip gydyti? — klau

sė Motiejus.

Washingtone, diplomatų 
teliuose, kaip rašo William 
lip Simms, eina mintys kad 
Rusija gali išstoti iš karo jei 
negaus daugiau pagalbos iš 
Jungtinių Valstybių, kurios ka
riauja prieš ąšį. Tas atsilie
pia ir erzinančiai ir nejaukiai.

Panašus pranešimai iš 'Kini
jos, kad Kinų pastangos gali 
sumenkėti jeigu Suv. Valstijos 
ir Britanija nepaduos daugiau 
pagalbos, sutiko kiek kitokius 
atsiliepimus.

Rusija, kaip diplomatiški tė- 
mytojai Londone spėja, gali 
sulaikyti žygiavimą pirmyn at
stūmę Vokiečius iki jų sienos— 
jeigu pavyks tiek toli užpuoli
kus atstumti — ir reikalaus 
Aliantų pradėti Vokiečių muši
mą iš vakarų Europos fronto, 
kitaip gi Rusija liausis karia
vus.

Nemalonus Įrodymai reiškia
si kad Rusija padarys atskirą 
taikos sutartį su Vokietija.

Kinai elgiasi kitaip, jie pa
siryžę kovoti prieš Japoniją ir 
tik prašo kad Amerika ir An
glija suteiktų jai dideles pasko
las. Amerika nutarė duoti Ki
nijai $500,000,000 paskolą, gi 
Britanija duos $200,000,000.

Kinai prašydami paskolų pa
reiškė, gaus paskolas ar ne, jie 
vistiek prieš Japonus kariaus.

Rusija gi reiškia nepasiten
kinimą parama kokią Amerika 
duoda. Prie to Amerikos pa
galba nepriduodama kaip rei
kiant, del daugelio priežasčių.

Rusai rėkia kad jie išnaudo
ja savo industrines jiegas iki 
paskutines aprūpinimui raudo
nosios armijos dabartinio puo
limo Vokiečių ir sudarymui re-

Po 10 mylių maršavimo su karo lėktuvais viršuje, ir jų be- 
nui grojant Amerikoniškus garsus, S. V. kareiviai šiaurinėj Ai
rijoj susirikiavę inspekcijai jų komandieriaus, Maj. Gen. Rus
sell P. Harte, nežinomame miestelyje. Tai buvo pirmutinė ce
remonija antros A.E.F. pirmtakunu nuo jų atvykimo Airijon.

After a 10 mile march with fighter planes overhead, and their band 
playing American tunes, U. S. troops in Northern Ireland draw up for in
spection by Maj. Gen. Russell P. Hartle, their commander, at an unknown 
town. It was the first ceremonial of the second A.E.F. vanguard since 
their arrival in Northern Ireland.

MAŽAS
-•W/

VAIKAS SUKRI
TIKUOJA

(Bus daugiau)

zervo pavasariui kada tikisi 
Vokiečių panaujinto puolimo.

Rusai rūpinasi kaip toli A- 
liantai trauksis prieš Japonus 
Pacifiko fronte, iki pradės Ja
ponus pliekti. Rusijos vadai 
pradėjo net nugąstauti del 
tokio Aliantų neprisirengimo su 
Japonais kariauti, nors Japonų 
užpuolimas buvo numatomas 
senai.

šios priežasties delei Sovie
tai ir nesirengia karui su Japo-

nais, nes bijo kad Japonai pa
ėmę Singaporą, Rytų Indijas, 
gali pulti Vladivostoką sekantį. 
Aliantų pagalba Rusams nebū
tų galima pasekmingai priduo
ti. Taigi Stalinas ir sėdi susi
rūpinęs: Jeigu stotų prieš Ja
ponus dabar, kada jie užimti 
pietuose, išvengtų pavojingo 
susidūrimo su Japonais vėliau, 
bet puldamas Japonus dabar 
gali susilpninti savo Europinį 
frontą prieš Vokiečius.

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

metais. Vjsi senieji prenumeratoriai ją skaitė su pasigerėjimu. Jums gi pro- 
ga Įsigyti sau šią didelę paveiksluotą knygą už mažą kainą. Paskubėkite Įsi
gyti knygą dabar, nes tuoj jos neliks, kaip neliko kitų Karpiaus istorinių apysa
kų, kurių dabar negalima gauti nei už pinigus.

Knyga ALPIS Jau Gaunama

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslapių

KAINA
TIK $1.50

(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

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

ALPIS Kosinčio Išlaisvintojas

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

“Apysaka ‘ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir 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.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

V. Andriulis savo raudonoje 
Vilnyje šitaip:

“Lietuvos tautininkų (fašis
tų) valdžios šulai, kurie sugu
žėjo į Ameriką, žinoma, per Vo
kietiją, neturėjo progos ten 
Hitleriui tarnauti, nes išbėgo 
pirma nacių okupavimo Lietu
vą, bet jie čia dirba nacių nau
dai nuolatos atakuodami Sovie
tų Sąjungą”. Ir tt.

Tėmykit, Lietuviški bolševi- 
kėliai niekad neužmiršta prikiš
ti Lietuvos pabėgėliams kad 
jie iš Lietuvos bėgo per Vokie
tiją! Tai didelio bolševikų di
plomatiško “razumo” perlas: 
Tai tie nevidonai bėgo pas Hit
lerį, ne pas Staliną, kada juos 
užpuolė raudonos armijos gau
jos ir užėmė jų tėvynę!

Draugui Andriuliui ir vi
siems kitiems jų atsiprašant 
redaktoriams štai ką sakau:

O per kur jus, drauąųčiai, 
bėgot į Ameriką nuo caro1, ka
zokų gaujų, ar per Maskvą, Pe-t 
trogradą? Juk per Vokietiją,! 
per Berliną.

Tą bolševikų “argumentą” 
suk’irs kiekvienas net jų pačių 
10 metų vaikas, kurie vaikų 
turi.

Per Vokietiją sugužėjo čia
"Aihbrikan 'ir Bimbos, ir’Pruš®!? 
kai, ir Andriuliai, ir Grigaičiai 
ir kiti raudonukai, neskaitant 
jau paprastus darbininkus, ku
rie bėgo nuo caro persekioji
mo ir priespaudos.

Kurie “bėgo” kitu keliu tie 
pateko į Sibirą, taip kaip da
bar, raudoniesiems užvaldžius.

Bet visų tų bolševikiškų va
balų ir bimbalų paklausime ši
to : 7

Pasakykit ko Molotovas iš 
Maskvos į Berliną landžiojo, 
kodėl nesėdėjo namie, ir kodėl 
Stalinas jį ten siuntinėjo dar 
tik keletas mėnesių atgal?

Taigi, kas buvo tikrieji na- 
zių agentai ir dirbusieji jų nau
dai jeigu ne jus, Stalino bernai 
bolševikai, kurie dabar to sa
vo “grieko” kratotės kaip so
vietų komisarai savo utėlių?

Supa Garba.

1 
t 
1’ 
i

• S. VALSTIJŲ miestų gy
ventojų augimas paskutinių 10 
metų bėgiu buvo 7.9 nuoš., gi 
tarp 1920 ir 1930 daugėjo apie 
27 nuoš.____________________________ Į

, PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —
Adresuokit mums trumpai:
Dirva Cleveland, O.

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

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave.

Chicago. Ill.
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Julius

CUKRUS r
AVALAI ŽYMIAI NUPIGINTI

HIPPODROME

$3-00 VAIKAMS AVALAI
$4 00 MOTERIMS AVALAI 1.94v.

pielis kainuoja tik

llllllll

Jų išjudinta tauta 1918 
numetė verguvės, pan-

nelengvas buvo kelias į 
Nors pasiskelbė Lietu-

16-tos 
ir ne- 
0 jei 
nepri-

Cukrus naudoj; 
mui alkoholio, ii 
kitus padarinius i 
rui, del to daug 
ir kitiems negu

į atsargą ir 
kariuomenėje 

susirinkome 
sodelyje ties 
paminklu pa-

gražių dainos žvaigždžių 
sensacinė nauja švedė 

Astrid Varnay, kuri bu
rnotų amžiaus užėmė Kir-

. Union Bank of Com- 
Euclid avenue ir E. 9th St.

Pavie-
pardavimas bus paskelb-

Akordionų dirl 
taisymas, balsų 
kymas; mainon 
jus ir didesniu

N. SI
ACCORD!

4610 Broad’

Centro sekretorių 
jCemak Rd., f 
ženklelio kaina Si 
na Lietuvos gelb 
davimui.

save užsikvietė irgi 
nom. Kovo 7 ir 8. 
prasidėjo koloniją 1 
mas; lenktyniavime 
lynus Bostono ir J! 

Jonijos.

Lietuviai
CASOLFN;

Auto Ta

PENN SQ. THEATRE
(Euclid Ave. prie E. 55th St.)

JAUČIATĖS BLOGAI’ "'“ T,‘ 
™ mbbb m ’T"11 ’ * 
ėiro M0DER.W, iTOLMį p Bet šiomis diė 

Bubu
• Uiutės ridarij sžfce-

hina ėmė ir mn 
sviiu], dibsr mjpi

*
fete TEEH-MKI. S

era ‘MAZEPPA’
Čaikovskio didelė opera, “Ma

zeppa”, trijuose veiksmuose, 
mažiausia žinoma iš jų veika
lų, bus statoma Public Music 
Hall, sekmadienį po pietų, Ko
vo 8, su originaliais artistais 
kurie dalyvavo jos perstatyme 
New Yorke.

Ta opera retai girdima delei 
joje išreiškiamos politiškos te
mos. Ji apima garsų Poltavos 
mūšį, 1709 metais, tarp Petro 
Didžiojo ir švedų Karolio XII 
armijų ir Ukrainos kazokų het- 
mono Ivano Mazeppos. Turi
nys apima išdavimą hetmono 
planų atskirti Ukrainą nuo ca
rinės Rusijos ir baigiasi Ma
zeppos ir Karolio pralaimėjimu 
prieš Petro Didžiojo jiegas.

Veikalas baigiasi Mazeppos 
pasiruošimu bėgti į Turkiją, 
kuris paskelbia jog kurią die
ną jis dar atnaujins savo ko
mą už laisvę.

GAL APSIGYVENS
CLEVELANDE

Kaip teko patirti, p.
Smetona pasiryžęs apsigyventi 
Clevelande.

ŽAVEJANTIS 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 Pavyzdžiai.

• žavinčios Naujos Idėjos ge
resniam gyvėniffiui.' ~

Įžanga . . . 50c. 
plus Federal Tax

Valandos: šešt. Vas. 21, 2-11 
Sekm. ir kitas dienas 10 ryto 

iki 11 vakiare.

BUDAVOKIT IR GRĄŽINKIT

ez5£S3

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.
I

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

i į

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.

JULIAUS SMETONOS KALBA
Pasakyta Clevelande Vasario 15 dieną

P. Julius Smetona, Lietuvos 
Prezidento sūnūs, Vasario 15 
d. Clevelande, Lietuvos Nepri
klausomybės 24 metų sukak
ties paminėjimo iškilmėje, pa
sakė sekančią kalbą:

Gerbiamas Pirmininke, mieli 
Tautiečiai:

Kai musų karo mokyklos lai
da buvo paleista 
mes, atitarnavę 
nustatytą laiką, 
Karo Mokyklos 
Vytauto Didžiojo 
siklausyti išleistuvių prakalbų, 
tuometinis Krašto Apsaugos 
Ministeris Generolas Dirmantas 
tarp kitų dalykų pasakė:

“štai jus stovite Vytauto 
Didžiojo paminklo papėdėje; 
šio didžio kunigaikščio veidas 
ir žvilgsnis nukreipti į rytus; 
Vytautas žiuri į Trakus, į sa
vo tėviškę, ir j sostinę Vilnių. 
Jis susimąstęs, jis ilgisi tų že
mių kur jo jaunystė pražydo, 
kur jo galia išaugo ir kur jis 
pagaliau, kaip galingas visos 
Rytų Europos valdovas, rašė 
Įsakymus plačioms Lietuvių 
žemėms....”

Mus pagavo kaž koks savi
tas jausmas, mums pagailo to 
didžio senosios Lietuvos valdo
vo, kad jo tėviškė — Trakai — 
yra už Nepriklausomos Lietu
vos sienų. Vos kelios mylios 
nuo musų — taip kad giedrią 
dieną lengvai paprasta akimi 
nuo kalnelio galėjai matyti pui
kiuosius ežerus — ir vis dėlto 
toli, nepasiekiamai toli — Len
kijoje. O Trakų pilies bokšte, 
kuri kitados trimitų garsais 
sveikindavo iš žygio gryžtanti 
Kęstutį, tuo laiku plevesavo 
Lenkijos vėliava. O Vilnius, 
tas atgimusios Lietuvos troški
mų lopšys, ir jis buvo arti mu
sų sienų. Ir dar musų pusėje 
esančio Panerių dvaro giedrią 
naktį galėjai matyti Vilniaus 
šviesų pašvaistę, ir, rodos, vė
jai atnešdavo Vilniaus varpi
nių garsus ir nykstantį miesto 
trukšmą. Mus apėmė labai 
stiprus Vilniaus, Trakų ir vi
sos Rytų Lietuvos ilgesys ir 
mes tvirtai pasiryžome grąžin
ti Lietuvai visas jai išplėštas

KELIAI PRIE NEPRIKLAU
SOMYBĖS

Kas buvo Lietuva prieš Va
sario 16-tąją? Lietuva buvo 
išbuvus 123 metus po Rusų 
jungu, iškentėjus du Lenkme
čius, spaudos .draudimą ir, pa
galiau, didžiojo karo audrą. 
Lietuviškos inteligentijos tetu
rėjome labai m’aža, ir kova su 
svetimomis įtakomis buvo labai 
sunki. Bet atsirado vyrų ku
rie, gilios tėvynės męilės vedi- 

nmu sto-

duo. Diena pasitaikė drėgna 
ir vėsi. Pilki, stori debesys 
dengė dangų, smulkutis lietus 
drėkino musų rubus. -Pasiro
do kad tokie pat pilki, stori ir 
nepermatomi debesys dengė 
nuo musų ir Lietuvos ateitį...

Ir šiądien, mieli tautiečiai, 
mes, kaip tas Karo Mokyklos 
sodelyje bemąstąs Vytautas, 
kreipiame savo mintis ir žvil
gsnį į rytus. Ten rytuose Eu
ropa, o Europoje Lietuva. To
li ji nuo musų, bet mus pąsie- 
kia jos rauda. Rodos, mes dar 
tebegirdime bolševikų į preki
nius vagonus sugrustų Lietuvių 
dejavimus, tebejaučiame moti
nų sielvartą, kai tuose tvan
kiuose vagonuose iš troškulio 
ir bado miršta jų vaikai....

Per -tuos paskutinius dvejus 
metus Lietuvai teko iškentėti 
labai daug. Bolševikų nukan
kinta musų žemė dar Iturėjo 
pakelti karo audrą. Po tos au
dros vietoje bolševikų Lietuvą 
užgulė Vokiečių jungas. O juk 
tiek su bolševikais, tiek su Vo
kiečiais Lietuva turėjo drau
gingumo sutartis. Tiek bolše
vikai, tiek Vokiečiai buvo pri
žadėję gerbti Lietuvos Nepri
klausomybę. Bet tai nei kiek 
nekliudė paeiliui Stalinui ir 
Hitleriui užimti ir slėgti Lietu
vą. Ir šiądien dar nesimato 
prošvaistės kuri žadėtų Lietu
vai išsilaisvinimą. Bet vis dėl
to neturime nustoti vilties, o 
privalome tvirtai tikėti švieses
ne Lietuvos ateitimi, turime ti
kėti kad Lietuva vėl bus lais
va. Kodėl mes turime tikėti?

Geriausią atsakymą į šį klau
simą gausime pasvarstę Vasa
rio 16-tos dienos reikšmę Lie
tuvių tautai ir peržvelgę mintis 
bei faktus, susijusius su ta 
diena.

rie, gilios tėvynės meiles vedi
ni, nepalaužiamu tvirtumu sto
jo už Lietuvių tautos teises. 
Jie jautė kad tautos gelmėse 
tebėra gyva senosios Lietuvos 
dvasia. Reikia tik ją išbudin
ti, iš miego prikelbti, o po to 
jau niekas Lietuvių nebeišlai
kys verguvėje. Ir stojo į dar
bą tokie vyrai — dvasios mil
žinai — kaip Vincas Kudirka, 
Basanavičius, Petras Vileišis, 
Maironis ir kiti. Dirbo nepa
prastu užsidegimu, nebodami 
nei pajuokos, nei pavojų. Vie
nam jų — Vincui Kudirkai — 
neteko sulaukti nepriklauso
mos Lietuvos paskelbimo. Iš- 
aikvojęs savo jaunas jiegas, 
sugadinęs sveikatą, viską au
kodamas savo išsvajotai Lietu
vai, jis mirė, sulaukęs vos 41 
metų amžiaus. Bet jo, kaip ir 
kitų didžių j ii musų tautos sū
nų pasiaukojimas nebuvo berg
ždžias, 
metais 
čius.

Bet 
laisvę, 
va nepriklausoma, bet dar kar
das ir kraujas turėjo užtvir
tinti tai ką buvo žodžiai parei
škę. Reikėjo dar vesti žūtbū
tinę kovą prieš bolševikus, 
prieš Lenkus ir Vokiečius-Ber- 
mantininkus. Ir tik kai gink
lų’galia išvalėme Lietuvą nuo 
priešų tada ir svetimos valsty- 
mės viena po kitos pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be.

Bet ir po to, nors ir kitų pri
pažinta bei nuo vidaus priešų 
apsivalius, Lietuva dar ilgą lai
ką sverdėjo tarp gyvybės ir 
mirties. Tautinė sąmonė dar 
ilgą laiką negalėjo įleisti giles
nių šaknų į Lietuvių žemę. Sve
timų gaivalų veikiama, sveti
mų įtakų blaškoma, Lietuva 
'atrodė bekrypstąnti tai į Len
kų, tai į socializmo skraiste 
pridengtų bolševikų pusę. Ir 
tik 1926 metų Gruodžio 17 die
ną — simbolinę dieną — Lietu
va griežtai pasuko tautiniu- 
Lietuvišku keliu. Išnyko svy
ravimai ir nepasitikėjimas, vi
si ėmė tikėti Lietuva ir jos gra
žia ateitimi.

Kiek stipri buvo tautinė Lie
tuva parodo faktas kad ji iš
kentė nesusvyravus tokius sma
gius kaip Lenkų ultimatumas 
ir Klaipėdos atplėšimas. Ji pa
sirodė pilnai atspari ir bent 
kuriai svetimai įtakai.

Kai 1939 metų rudenį bolše
vikai įvedė į Lietuvą savo įgu
las kovot su komunistine veikla 
pasidarė ypatingai sunku. Juk 
visiems gerai žinoma kad bol
ševikai nuo pat pradžių nesi
laikė su Lietuva pasirašytos 
draugingumo sutarties, pagal 
kurią buvo pasižadėję nesikišti 
į Lietuvos vidaus reikalus. Be
veik kas dieną pasitaikydavo 
pražangų šitam pasižadėjimui. 
Komunistų agentų tinklas Lie-

tavoje buvo labai išplėstas, o 
kovoti su jais buvo labai sun
ku, nes sovietų pasiuntinybė 
nesivaržydavo jų globoti ar 
ginti. Ir vis dėlto per visą tą 
laiką — nuo 1939 metų rudens 
iki pat bolševikų atėjimo Į Lie
tuvą — Lietuvių tauta: ūkinin
kai, darbininkai, miesteliai nei 
kiek nepasidavė komunistinių 
agentų gundymams ar taip va
dinamo sovietinio rojaus paža
dams. Lietuvos tautinė vals
tybė krito tik tada kai ją už
plūdo nesuskaitomi raudonosios 
armijos būriai, kai jau beveik 
visos Europos valstybės buvo 
nustojusios savo nepriklauso
mybių.

Ir štai šiądien Lietuva, kaip 
ir prieš 1918 metų Vasario 16 
dieną, yra pavergta. Tačiau 
Vasario 16 diena — Lietuvos 
laisvės diena — ir šiądien nė
ra nustojus reikšmės. Tiesa, 
ši diena mums šiądien negali 
būti tokia džiaugsminga kaip 
ji būdavo tais laikais kai Lie- 
mes pakilusia nuotaika susi- 
tuva dar buvo laisva. Tuomet 
rinkdavome iškilmingai pami
nėti Lietuvos laisvės dienos ir 
pasidžiaugti Lietuvos padaryta 
pažanga. šiądien gi Vasario 
16 diena yra didžios rimties ir 
pasiryžimo diena, šiądien mes 
susirenkame nulenkti galvų 
prieš tuos kurie savo gyvenimą 
paaukojo tam kad Lietuva bu
tų laisva, šiądien mes susiren
kame pagerbti žinomų ir neži
nomų Lietuvos didvyrių, kurių 
kančiomis ir krauju buvo su
tvirtinta Vasario 16 diena.

Mes susirinkimo čia patvir
tinti kad tų didvyrių kančios 
neliks bergždžios, kad jų pra
lietas kraujas neliks veltui pra
lietas. Jų pavyzdžio skatina
mi, mes, seni ir jauni Lietu
viai, šiądien šventai prisiekia
me kad kol plaks širdis musų 
krūtinėse, mes nenustosime sie
kę — nežiūrėdami j jokias kliū
tis ir pavojus — nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo, šią
dien mes visam pasauliui turi
me šaukti kad mes nenurimsi- 
me kol Lietuva vėl nebus lais
va.

Nebūtų buvę Vasario 
— nebūtų buvę laisvos 
priklausomos Lietuvos, 
nebūtų buvę laisvos ir 
klausomos Lietuvos tai šiądien 
musų viltys atkurti laisvą Lie
tuvą negalėtų būti tokios tvir
tos kaip jos yra dabar. Kodėl? 
Ogi todėl kad pats faktas kad 
Lietuva išbuvo 22 metus laisva 
valstybe savaime, be jokių įro
dymų pagrindžia musų teises, 
šiądien mes sakome kad Lietu
va smurtu buvo bolševikų už
grobta, o paskui Vokiečių už
valdyta. Tas smurtas turi bū
ti pašalintas. Ir daugiau jokių 
įrodymų nereikia. Gi jei Lie
tuva nebūtų buvus nepriklau
soma, šiądien mes tegalėtume 
remtis laisvo tautinio apsi
sprendimo principu ir turėtu
me įrodinėti kad Lietuvai iki 
šiol nebuvo leista apsispręsti, 
todėl jai šitai turi būti leista 
šiądien. Ar pasisektų mums 
tai įrodyti ir jei pasisektų tai 
kaip mes tą apsisprendimą įgy
vendintume? Nežinia. Bet dė
ka reikšmingos Vasario 16 die
nos viso to mums šiądien dary
ti nereikia. Lietuva, kaip ir 
daugelis kitų valstybių buvo 
smurtu pagrobta, tiesa turi bū
ti atstatyta. Juk del to smur
to pašalinimo ir tiesos atstaty
mo ir galingoji Amerika šiądien 
veda karą.

Amerika neša laisvę jos ne-

riekusiems, . Amerika kovoja 
prieš uzurpatorius. Todėl ir 
mes Lietuviai — Amerikos pi
liečiai ir nepiliečiai — prisidė
kime visomis išgalėmis prie 
Amerikos karinių pastangų. 
Nes, kaip jau daug sykių buvo 
kartota, nėra Lietuvai laisvės 
be Amerikos laimėjimo. Kurie 
busime pašaukti i kariuomenę, 
atlikime karinę prievolę pilnu 
sąžiningumu, parodykime kad 
mumyse tebėra gyva senoji 
Lietuvos kario dvasia ir dvasia 
karių iškovojusių mums nepri
klausomybę. Kurie nebusime 
pašaukti kariuomenėn, padėki
me Raudonajam Kryžiui, sto
kime Į civilinės apsaugos eiles. 
Išviso, koks darbas bebūtų 
mums pavestas — ar mes dirb
tume fabrike ar raštinėje — 
atsiminkime kad tarnaudami 
Amerikai mes tarnaujame Lie
tuvai. Taip pat neužmirškime 
kad stiprindami Amerikos ka
rines pajiegas apsaugos bonų 
ir ženklų pirkimu, mes tvirti
name kardą kurs kerta ir musų 
priešus. Todėl tebūna šiądien 
musų šūkis: “'Per Amerikos 
pergalę į laisvą Lietuvą”.

Svečias Julius Smetona savo 
kalbą baigė padėkodamas vie
tos LVS. komitetui už jo pa
kvietimą, ir dėkodamas susirin
kusiems kad išklausė jo kalbos, 
baigė šiais žodžiais:

“Bukime tvirti. Lietuva vėl 
bus laisva. Lai .gyvuoja Ame
rika ir Nepriklausoma Lietu
va !”

Namų ir Gėlių Paroda
Didžiojo Clevelando Namų ir Gė

lių Parodoje, kuri tęsis nuo Vasario 
21 iki 28, Cleveland Public Audito
rium, matysit žydinčias gėles ir su
nokusius vaisius šiuo laiku, kada dar 
žiema savo pilnume. Gėlių bus iš
statyta iš Suv. Valstijų, Kanados ir 
Meksikos. Puikių gėlių vagonai at
gabenti iš Kalifornijos ir Floridos, 
kur jos dabar žydi.

Suvirs $25,000 praleidžiama vien 
tik gėlėms šios parodos įrengime.

Victory Daržuose matysit pirmus 
praktiškus daržus su gatavai suau
gusiomis ir nokstančiomis daržovė
mis.

“CAPTAINS OF THE 
CLOUDS”

šioje naujoje filmoje vaizduojama 
Kanados oro karžygiai, su James 
Cagney vadovaujamoj rolėj. Ji pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
ketvirtadienį, Vasario 19. Prie jo 
vaidina eilė kitų žymių artistų — 
Brenda Marshall, Dennis Morgan, 
George Tobias, Alan Hale, Reginald 
Gardinęs, ir 1 Reginald Denny. Fil
mos pagaminime dalyvavo daug pa
čių Kanados lakūnų.

“Captains of the Clouds” filmą, 
pagaminta spalvose, vaizduoja kar- 
žygiškumą Kanados vyrų, kurie įsi
rašo į lakūnų eiles kovoti iki laimė
jimo. Veikalas apima gražų roman
są tarp dviejų lakūnų ir vienos Ka
nadietės Prancūzės.

E 
B
■

AETNA LUMBER

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. HE.
8674 E. 93rd St. MI.

medį.

Co.
6843
1185

TAUPYKIT MUSŲ 2 SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
40 iki 50 % Pigiau

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

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais-

Į2iiiiiimiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimBffK»!imeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I Nikodemas A. Wilkelis
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
"L IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

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

Sarininkas Vedėjas

METROPOLITAN OPERA BUS ČIA 
BALANDŽIO 6 IKI 11

Clevelandas džiaugsmingai 
didžiųjų operų sezono, kuris 
per savaitę laiko pradedant 
džio 6 ir baigiant 11. čia 
Metropolitan Opera Association su 
msa daugybe savo žavėjančių gra
žuolių ir žymių dainos žvaigždžių.

Jaa septynioliktą metą atsilankys 
Metropolitan Opera į šį miestą, kas 
patvirtina jog publikoje operos mė
žimas nežuvęs, nes per šešias dienas 
tų operų pamatyti atsilanko rekor
dinės minios.

Kaip kitais metais ir šymet kai
nos operoms bus visai prieinamos, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiau.

Tikietus išanksto nusipirkti visam 
operų sezonui galima jau dabar at
silankant į 
merce, 
Galima užsisakyti ir paštu, 
nių tikietų 
ta vėliau.

Šių metų 
eilėje bus 
dainininkė, 
dama 2: 
sten Flagstad vietą ir kuri dainuos 
operoje ‘Lohengrin’ su Lauritz Mel
chior. Kitos žymios artistės bus 
Stella Roman, Grace Moore, Lucille 
Browning, Bidu Sayao, Eleanor Ste- 
bar, Nadine Conner, Helen Jepson, 
Jarmila Novotna ir Lily Djanel, ši 
pastaroji apšaukta viena iš žavėti- 
niausių Carmen rolėje to vardo ope
roje, kokia kada iki šiol turėta.

Clevelandui repertuaras visad pa
renkamas populiariu balsavimu tūk
stančių operos lankytojų ir šį metą 
apima sekančias: “Don Giovanni’, 
“Lohengrin”, “Carmen”, “Der Ro- 
senkavalier”, “The Magic Flute”, 
“La Traviata”, “Tosca” ir “Aida”. 
Perstatymai bus šešis vakarus ir 
du popiečius, penktadienį ir ąeštadie- 
nį.

laukia 
atsibus 
Balan- 
atvyks

Dainininkė Astrid Varnay yra dū
kte įsteigėjo Operos Namo Osloje, 
kuris darė dainininkei Kirsten Flag
stad jos pirmutinę rolę. P-lė Djanel 
paeina iš Belgijos ir dainavo Car
men daugiau negu 80 kartų Euro
poje. P-lė Sayao yra iš Brazilijos. 
P-lė Roman yra iš Rumanijos; P-lė 
Novotna paeina iš Pragos, savo 
privatiniame gyvenime yra yra Ba
ronienė Daubek; p-lės Moore, Ste- 
ber, Jepson, Connor ir Browning 
yra vietinės Amerikietės.

Prie jų vadovaujamose rolėse da
lyvaus žymių jau žinomų ir naujų 
vyrų dainininkų.

Dvi filmos:
“GIRL FROM LENINGRAD" 

ir “VATICAN”
“The Girl from Leningrad” yra 

tai viena iš tų filmų rodomų Penn 
Square Theatre. Tai yra iš Rusi
jos atvežta filmą ir vaizduoja mo
terų veikimų sovietų regimentuose 
kovojančių po sovietų vėliava.

Antra ir daug įdomesnė filmą 
yra tai “Vatican”, importuota iš 
Romos. Filmą apima įvairius Vati
kano gyvenimo vaizdus, pagaminta 
su paties Popiežiaus užgyrimu. Jo
je galima matyti daug iki šiol neži
nomų savybių ir ypatybių iš Popie
žiaus valstybės.

Parodoma Popiežius Pius XII sa
vo darbe, pastangose sugrąžinti pa
sauliui taiką; parodoma rūmai ir is
toriški pastatai, šv. Petro Bazilika, 
popiežių laidojimo vietos , ir tt.

Moran-Mylett
8131 SUPERIOR AVENUE

IŠEINA Iš BIZNIO

Delei padidėjusio reikalavimo Vaikų $1.49 
vertės avalų, mes nusprendėm nupiginti vi
sus musų $2, $3 ir $4 vertės Vaikų avalus 
pardavimui žema kaina iki jų turėsime.

Mes vis dar turime dideli pasirinkifną Vy
rams ir Vaikams avalų kuriuos turim VISUS 
IŠPARDUOTI iki paskutinio. ____

PASKUTINE PROGA UŽ TAS KAINAS 
PIRKTI ŠEŠTAD. VASARIO 21

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

The MAY Company’s
Basement

4 Pavasarinės Skrybėlaitės!

(A) “Campus Girl
(piešinis viršuje) 1.94

. tai tin- 
Dirbta iš

Tiesioginiai sakant . . 
kamiausia Pavasariui! 
milo, su pintine juosta ir odos 
apvedžiojimais!

(B) “Trotteur 
(piešinis viršuj dešinėj) 1.94 
Puiki milo skrybėlė padidinimui 
jūsų žavėtinumo! Apjuosta dry
žiais ir kitais marginiais! Mar
go šilko juosta!

(D) “Country Club
(piešinis dešineje) 1.94
Su visu 
patinka! 
skrybėlė, 
nimu!

malonumu kokis jums 
Dideliu brylių milinė 

įvairiaspalviu pagraži- 
Labai puošni!

(C) “Traveler” 
(piešinis viršuj centre) 1.94 
Mėgiama kelionėse; Minkšto mi
lo, su gražia apsiuvinėta briau
na ir naujovišku apvedžiojimu!
šie keturi styliai gaunami šiose spalvose: Feather Red, Navy, Beige, 1 
Turf Tan, Copen, Rose, Brown, Black, ir Kelly. Mieros 21% iki 23.

Paštu arba Telefonu Užsakymai Priimami—Šaukit CHerry 3000 
The May Co. Basement

LIETUVAI VADUOTI SĄJUN
Antras: 2201 W. Cfflnak Road,

(A1SH.™ ™ 
' Kad ir nesmagiame upe gyve
name. tačiaiB Vasario 16 diena 
musą milą naujai sujudino. 
Bse kolonijose šitame tau
ta švatė atžymėta ra'Ėnin-

hjjoi 
LVS.-i.W- 

tarės skyriaus N 
riebiai: Miceika J 

! mūra Antanas, Sin 
Stukis Konstantas 

i gis. Dabar LVS.
4 yra nariu skai' 
kęs visus kitus s 
tai Baltarieėian 
nėšėti pirmenybės 
Newarkas ir Clev 
■Baltimoriečiams 
Tokioms lenktynėm 
VS. Veikiančiųjų 
turi 88, Karią B 
Garbės Nariu 13.

PIRKITE LVS. J 
LVS. ženklelius

nararato atnaujinimas. Baili
nu® Lietuviai Vasario 16 kaip 
įasfflft taip ir šiais metais at
šventė iškilmingiausia, nes ten 
tekėsi ir Lietuvos Prezidentas. 
Mė minėta dvi dieni Taip 
iškilmingos ir reikšmingos Va
sario 16 dienos Lietuviai ikišiol 
dar Amerikoje nešventė.

ETŲ KOLONDT STJIDDLb
Kitos Lietuvių kotaijos nors i 

neturėjo progos Vasario 16' 
švęsti drauge su garbingo Lie
tuvos Prezidentu, tai pasikvie-1 
tė ji kitomis dienomis ir jo i 
misijai skyrė taip pat dvi die
nas.

Adu LVS. Tarybos Direkto
riui W. M. Chase, Lietuvos 

I Prezidentas lanko New Britain 

Lietuviu koloniją Vasario 21 ir 
22.

Senoji Lietuviu tautiška tvir
tovė Waterbury pasiryžo savo 
kaimyniškai New Britain kolo- 

,-nijai neapsileisti, ir J. E. pas 
save užsikvietė taipat dviem 
fam, Vasario 28 ir Kovo 1. 
į tai pasižiurėjus tolimesnei 

, Dzūkę sostinė Worcester, Mass., 
pasiryžo Konnektikiečiams ne- 
uždelst ir garbingą svečią pas

ms i Itusioteti krantas pen,1®'} rekahng. 
nMolio darymi 
milijoną bušeliu 
riu turima dide 

Bet ir dabar 
tr galima tik! 
pirkėjui.

ketai bei tikra, išvalj- 
u iita®, Milijonai fanoniu na» 
feFEEX-A-MBT, Pakramtytu 
®M-MKT einant gulti—sekau- 
| tyri tikrai jausite palengvinimą 

ir «1 jausta ptaiaj. Vsai šeimai

10c

STEVE’S 
SERVICE STATION 

610 Wade Park Ave. 
fisofe Automobilistams

Patarnavimas
Tfeki geriausios rūšies paAry' 

® BATTERY TAKY 
•US IB PARDAVIMAS.

T®s slanteytas mašinas, so-
(12) 
—>

KARL ’ S
FOOD MARKET

- Daržovės 
Jįi-Wieners - Druska 

Visokios Mėsos ir 
ir Grady. Valgiai 

kaimynystėje 

ATVEŽIMAS 
^NORWOOD RD.

(14)

ACCO 
$181 

ir daugiau

Nuomoju irai 
kalni, yn»n ti 
tikslui. Aš f 
tarnausiu s 
Turiu auta 
parchrimui.

JOHN’S
SE

1463 Es

hbmers poultry m
, Poultry for all occasions: 

^XS, DUCKS, GEESE, TURRET 

Svietą. Užkviečiame Lietuvius.

kJįskand E. 43 SL

uiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuii!

VISOKIA APDRj 
tnsiT pasirengę sute!'kti F 
Jį “fonnadjas ir praktiškus patari] 

! « Apdraudos (Insurance) visai dyk 
| u ^ote mus negu ugniagesius (fir

P. P. MULIOL
fmjjį Pgstgyj

I {j,. Ir Apdraudos Agentūra 
Cleveland B



:IO 6 IKI 11

a I Dainininkė Astrid Vamay yra 4. g 
is ktė įsteigėjo Operos Namo Odoje, į 
i- kuris darė dainininkei' Kirsten Flų. Į 
a į stad jos pirmutinę rolę. P-lė Djud Į 
iu paeina iš Belgijos ir dainavo Cu. 1 
i-1 men daugiau negu 80 kartų | 
ų- į poje. P-lė Sayao yra iš Brazilijoj g 
ys į P-lė Roman yra iš Rumanijoo; P-į | 
as Novotna paeina iš Pragos, Į 
tė-1 privatiniame gyvenime yra yra lį f 
as ronienė Daubek; p-lės Moore, Stt. I 
ir-lber, Jepson, Connor ir Browing I 

yra vietinės Amerikietės.
ai- Prie jų vadovaujamose rolėse"! 
os, į lyvaus žymių jau žinomų ir naį)

1 vyru dainininkų. 
am|
at-1 ‘

stjPENN SQ. THEATRE 
vie-1 
elb-1

ižių 
.'ėdė
bu- <

Kin
iuos 
Mel- 
bus 

icille
Ste

pson, 
si, ši 
įvėti- 
ope-

a.
1 pa- 

tuk- 
metą 
anni’, 

Ro-
Tute”, 
Lida”, 
us ir 
itadie-

(Euclid Avė. prie E. 55th St)

Lietuvos Prezidentas Conn, ir Mass. Kolonijose
• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA

Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

*—

AMN, OHIO
Smulkios Žinios

VAI BULVĖS, BUL
VĖS ..

Dvi filmos: “GIRL FROM LENINGRAD!ir “VATICAN”
“The Girl from Leningrad” jn| 

tai viena iš tų filmą rodomą Peg 
Square Theatre. Tai yra išUfr 
jos atvežta filmą ir vaizduojaw| 
terų veikimą sovietų regiment®) 
kovojančių po sovietų vėliava. 1

Antra ir daug įdomesnė fihį 
yra tai “Vatican”, importuota i| 
Romos. Filmą apima įvairius W 
kano gyvenimo vaizdus, paganini- 
su paties Popiežiaus užgynmi 
je galima matyti daug iki šiol 
nomų savybių ir ypatybių iš 
žiaus valstybės.

Parodoma Popiežius Pius H 
vo darbe, pastangose sugrąžinti 
šauliui taiką; parodoma rūmai ii£ 
toriški pastatai, Šv. Petro 
popiežių laidojimo vietos,ir tt 1

L ATSINAUJINA VEIKIMAS
Kad ir nesmagiame upe gyve- 

( name, tačiaus Vasario 16 diena 
[ ihusų veiklą naujai sujudino. 
| Visose kolonijose šita musų tau

tos šventė atžymėta reikšmin
gai. Ypatingai jos minėjimą 
pagyvino Lietuvos Prezidento 
maršruto atnaujinimas. Balti- 
rnorės Lietuviai Vasario 16 kaip 
kasmet taip ir šiais metais at
šventė iškilmingiausia, nes ten 
lankėsi ir Lietuvos Prezidentas. 
Šventė minėta dvi dieni. Taip 
iškilmingos ir reikšmingos Va
sario 16 dienos Lietuviai ikišiol 
dar Amerikoje nešventė.
KITŲ KOLONIJŲ SUJUDIMAS

Kitos Lietuvių kolonijos nors 
neturėjo progos Vasario 16 
švęsti drauge su garbingu Lie
tuvos Prezidentu, tai pasikvie
tė jį kitomis dienomis ir jo 
misijai skyrė 
nas.

Ačiū LVS. 
riui W. M.

įPrezidentas lanko New Britain 
Lietuvių koloniją Vasario 21 ir 
22.

save užsikvietė irgi dviem 
nom, Kovo 7 ir 8. Tokiu budu 
prasidėjo kolonijų lenktyniavi
mas; lenktyniavime turbūt 
lyvaus Bostono ir Montello 
Jonijos.

c’ie-

da- 
ko-

taip pat dvi die-

Tarybos 
Chase,

Direkto-
Lietuvos

m-Mylėti
PERIOR AVENUE
IA IŠ BIZNIO
YMIA1 NUPIGINTI

Senoji Lietuvių tautiška tvir
tovė Waterbury pasiryžo savo 
(kaimyniškai New Britain kolo
nijai neapsileisti, ir J. E. pas 
isave užsikvietė taipat dviem 
dienom, Vasario 28 ir Kovo 1. 
Į tai pasižiurėjus tolimesnėj i 
fozukų sostinė Worcester, Mass., 
^pasiryžo Konnektikiečiams ne- 
Hižsileist ir garbingą svečią pas

LVS. NAUJI NARIAI
LVS. naujai įsirašė prie Bal- 

timorės skyriaus No. 4 šie tau
tiečiai: Miceika Antanas, Ne
muną Antanas, Simaitis Juozas, 
Stukis Konstantas, žigas Jur
gis. Dabar LVS. Skyrius No. 
4 yra narių skaitliam pralen
kęs visus kitus skyrius. Už
tai Baltimoriečiams tenka pa
nėšėti pirmenybės vėliavą. Bet 
Newarkas ir Clevelandas žada 
'Baltimoriečiams nepasiduoti. 
Tokioms lenktynėms einant, L- 
VS. Veikiančiųjų Narių dabar 
turi 88, Narių Rėmėjų 20, ir 
Garbės Narių 13.

PIRKITE LVS. ŽENKLELIUS
LVS. ženklelius galima gau

ti pas skyrių valdybų narius ir 
Centro sekretoriate (2201 W. 
Cermak Rd., Chicago, Ill.) 
Ženklelio kaina SI. Pinigai ei
na Lietuvos gelbėjimui ir va
davimui.

CUKRUS NUPIGO

Visuose Lietuvos laikraščiuo
se spausdinama toks praneši
mas :

Bulvė nėra, kaip anksčiau 
dažnai buvo manoma, “skilvio 
kamšalas”, vertintinas tiktai 
del savo sotumo. Bulvėje yra 
tiek vertingų medegų kaip an- 
gliavanduo, baltymai, ir vita
minai, kad ji turi būti laikoma 
viena iš svarbiausių musų mai
sto produktų. Tinkamai su
naudoti visoms bulvėse esan
čioms medegoms, jas reikia šu
tinti su lupenomis, nes verdant 
žalias nuluptas bulves, jos nu
stoja ne tik stiprumo bet ir 
vitaminų, kurie išdalies yra 
prie pat žievės. Be to dar, li
pant žalias bulves, jos nusto
ja daug svorio—apie 15 nuoš.

Kai kurių namų šeimininkių 
pastabos kad jos lupenų nenu
meta, o suvartoja jovalui, ne
pateisinamos, nes valgiui skir
tos bulvės yra skirtos išimti
nai tik maistui.

Virtų su lupenomis bulvių 
skutimas daug greitesnis, ir 
tokios bulvės gali būti Įvairiau 
parengtos valgiui. Bulvės su 
lupenomis gali būti ilgiau lai
komos, jos turi daugiau mais
tingų medegų, ir yra skanes
nės negu žalios nuskustos ir po 
to

Iš kur iš Lietuvos 
Jo duk- 

kitataučio. 
šaltoje že-

per tam

virtos.

JAUČIATĖS BLOGAI?

šio reikalavimo Vaikų $1.48 
ts nusprendėm nupiginti vi-| 

J ir $4 vertės Vaikų avalui 
t kaina iki jų turėsime.

Ftkrai palengvinsite sau irime dideų pasirinkimą vy- giuo modernišku, švelniu 
j avalu kuriuos turim VISUS į . VBU?-L a• Kuomet kankinatės vidurių uzkie-
<i paskutinio.

AMS AVALAI ].«1 

ERIMS AVALAI ].9I

PROGA UŽ TAS KAINAS 
EŠTAD. VASARIO 21

įėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
' —— plvą, nėra energijos, palengvinkite 

bu šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vidu- 
ius liųosuojanti kramtoma guma 
iagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
| vidurius. Milijonai žmonių nau- 
lojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyku 
FEEN-A-MINT einant gulti—sekan- 
;į rytą tikrai jausite palengvinimą 

šeimai
10c

Cukrus naudojamas gamini
mui alkoholio, iš kurio dirba 
kitus padarinius reikalingus ka
rui, del to daug cukraus reikia 
ir kitiems negu tik saldinimo 
tikslams. To delei cukrus ir 
sumažėja ir pabrangsta.

Bet šiomis dienomis cukraus 
kaina ėmė ir nupigo, buvo 7c 
svarui, 
* Mat, 
šimtus 
namų
alkoholio darymui panaudos 50 
milijonų bušelių kukurūzų, ku
rių turima didelis perviršis.

Bet ir dabar cukraus parduo
ti galima tik 1 svaras vienam 
pirkėjui.

dabar nupuolė iki 6c.
valdžia paliuosavo tris 

tūkstančių tonų cukraus 
reikalams. Vietoje to,

ATSIŠAUKIMAS

nuoširdžiai prašom gal 
turite atliekamų knygų, 
apysakų, taipgi gal kas 
atliekamą maldaknygę, 
geri paaukoti mums čia

vėl jausitės puikiai, 
(kelis kainuoja tik

Vsai

1

Gerbiami Dirvos skaitytojai:
Mes Lietuviai iš prieglaudos 

namų 
kurie 
kokių 
turit 
bukit
prieglaudoje būnantiems.

Nors labai yra nemalonu pra
šyti jūsų pagalbos, bet kad mu
sų toks likimas tai nėra kitokio 
išėjimo kaip tik prašyti.

Knygas siųskit šiuo adresu: 
John 
Little

DeKalb

Shyslosky,
Sisters of the Poor 
and Bushwick aves.

Brooklyn, N. Y.

MIRĖ. Cuyahoga Falls prie
miestyje mirė Jonas Dirkius, 
sulaukęs seno amžiaus. Palai
dotas Cuyahoga Falls kapinėse.

Velionis pastaru laiku gyve
no pas savo dukterį. Jis buvo 
senas Akrono gyventojas, iš
gyveno čia suvirš 45 metus; 
buvo pirmutinis Akrono Lietu
vis gyventojas, kiek yra žino
ma. Sako atvažiavęs iš Cleve- 
lando, ir po to kas iš Lietuvių 
atvykdavo į Akroną rado pas 
jį prieglaudą ir gaudavo pata
rimus apie suradimą darbų. 
Savu laiku buvo ir pasiturin
tis, prieš 10 metų mirė jo žmo
na. Jie yra aukavę gausias 
sumas buvusiai Lietuvių šven
to Petro bažnyčiai ir Lietuvos 
reikalams,
paėjo neteko patirti, 
tė yra ištekėjus už 
Lai ilsisi jis ramiai 
melėje.

Akrono Lietuviai
tikrą komitetą ikšiol rengdavo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties paminėjimus, šymet gi 
niekas nepasirūpino surengti, 
nors komitetas rodos ir yra.

L. A. P. Klubas turi ir Lie
tuvos vėliavą įsigijęs, bet ją 
laiko paslėptą.

Nepriklausomybės minėjimą 
rengti nėra reikalo visoms dr- 
joms ar jų komitetui, jeigu jos 
tam nepritaria ir neprisideda: 
surengti gali ir viena kokia 
kuopa, kad ir mažoje vietoje, ir 
kad ir mažas buris dalyvautų, 
vis tik butų paminėta ta bran
gi Lietuviams šventė. Musų 
broliai ir seserys šiądien ken
čia ir neša jungą po Hitlerio 
letena, kenčia badą ii’ vargus 
bolševikų ištremtieji į Sibirą. 
Nors jiems tuo tarpu pagelbėti 
negalime, bet parodytume, sa
vo prijautimą ir paminėtume 
savo tautos šventę.—prisimini
mais savo senosios gimtinės.

Mat, vis apsileidimas ir ne
rangumas musų nekuriu vei
kėjų, o gal nesugąbumas. Kal
bėtojų buvo galima gauti labai 
gerų. .asu Kalnas.

ompany
ACCORDIONS

8 ir ai
ir daugiau

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savu.

ent
krybelaites1.

SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave. 

į Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Plsoki geriausios rūšies padargv 
MOTORŲ IR BATTERY TAICY 

MAS IR PARDAVIMAS.

Akordionų dirbtuvė ir 
taisymas, balsų sutvar
kymas; mainom i nau
jus ir didesnius. (14

JTaisom sulankstytas mašinas, sn- 
fedinam ir tt. (12)
L------------ -------------------------■Į- — --------

Daržovės

FOOD MARKET
riestas — Kava — Bekonas 

Kiaušiniai
tampiai - Wieners - Druska
Sukrus, Visokios Mėsos ir 
Miltai ir Grudų. Valgiai 
| Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS

i 1209 NORWOOD RD.
ĖNdicott 8262 (14)

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4610 Broadway Cleveland

Lietuviai pas Lietuvi
CASOLINAS — ALIEJUS 

Auto Taisymo darbas
Nuomoju trailerius visokiam rei
kalui, ypač tinkamus kraustymosi 
tikslui. Aš esu Lietuvis ir pasi
tarnausiu saviems atsakančiai. 
Turiu automobiliams reikmenų 
pardavimui. (15)

JOHN’S HI-SPEED
SERVICE

1163 East 71st Street

otteur”
išinėj) 1 22Į

ele padidinimui 
Apjuosta dry-

larginiais! Mar-

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

and EGGS
(39)

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

įtry Club”
> 1.94
mu kokis jums
u brylių milinė 
spalviu pagraži-^įą’^ c'- 
l°šni!
jd, Navy, Beige, 1 
ros 21*4 iki 23.
CHerry 3000
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j VISOKIA APDRAUDA Į 
« Mes ess-n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
lt tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
|j sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- : 
ū miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

a P. P. MULIOLIS l
5 T -

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

6606 Superior Ave. Cleveland REnderson 6729 j
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šis paveikslas parodo naujau- 
jausį priedą prie Dėdės Šamo 
greitai augančio karo laivyno, 
U. S. S. Montpelier, kreiseris, 
kuris nuleistas į vandenį New 
York Ship Building Co. išdir- 
bystėje Camden, N. J., ir tuoj

This soundphoto pictures the new
est addition to Uncle Sam’s swiftly 
growing navy, the U. S. S. Montpe
lier—a cruiser—which was launched 
at the New York Ship Building com
pany’s yards in Camden, N. J., and 
will soon be searching the high seas.

•PEREITO Didžiojo Karo 
orlaiviai turėjo būti pertaisyti 
po kas 50 valandų skraidymo, 
šių dienų lėktuvai gali skraidy
ti 600 valandų be pertikrinimo.

• ANGLIJA, Valija, Škotija, 
Danija ir Holandija parodo že
miausi skaičių mirimų žudys- 
tėmis nuo 100,000 gyventojų, 
negu kitos šalys.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL 
BAKERY

• 26 AVIŲ vilnos reikia ap
rengimui vieno kareivio ir ap
rūpinimui jo užsiklojimu.

Duokit Mums Sutvarkyti
JUSV MOTORĄ

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

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Bhttery Terminais 
Patikrinam Oro Filterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd. 7715.

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolarj — pusei metų.

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

Telefonas: WAsh. 3227

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF

Greitai paliuosueja nuo gerklės 
uždegimų, paliuosuoja atsikosėji
mą, stimuliuoja ir paliuosueja 
plaučių užgulimą. Geras nuo ko
sulių naktį, šalčių ir užkimimo.
C-—’n*-uotas rfuo.’i p: '"b.3, arba 
pinigai grąžinami. Mes prista- 
vom j namus.

ECLAIR CUT RATE DRUGS 
7600 St. Clair Avenue

^ĖNdicott 9202(11)

* ninr»«trw«o»i><•«a■•■■■■■•■• ■■■•■■■■IBB«■■■■■■■ Ib■•>.■■■■■■■■■•■■■ I(• '

r , P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

!1 Ofiso telefonas: MAin 1773 z

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, pausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 

: įvairiuose apdzaudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas" ir išpildy-

• mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis Į 
kitą vietą šaukit mus z

8404 Madison Ave., N.W.
Ofiso telefonas: WO 2479

Namų: Lakewood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVĘ.

CLEVELAND (15)

' 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 dykai 
permanent wave.
Lietuvaitė prie plaukų

trečiadieni

1 su
(11) 

taisymo.

Cleveland Furnace & 
Sheet Metal 

Industrial Sheet Metal Work 
CINUOJAM. DENGI AM STOGUS 

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

1396 East 65th Street 
ĖNdicott 0335 (11)

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 sandvvičiams.

1019 Carnegie Ave.
Phone MAin 4693 (11)

Namai nėra tais kuo buvo, taipgi!

DIDELE LIETUVIŠKA

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 Resm^tisEio, rzo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Cvk 
dieną ir naktį patarnavimas. 

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

Atdara vakarais iki 8 vai.

Nuo Fearl Harbor u.rpiiclimo, namai pradėjo igauti didesnę — 
daug didesnę reikšmę — Amerikos žmonėms visur.

i
Mes dirbam daugiau,, žaidžiam daugiau, tikrai gyvenam dau
giau savo namuose negu būdavo per eilę metų pirmiau.

Laimei, nežiūrint karo musų namai daugiau tinka gyventi ne-

PAŽINKIT SIGHT-SAVING 
LEMPAS Iš ŠIŲ YPATYBIŲ

gu kitados — ir Sight-Saving Lempos pa
gelbsti padaryti juos tokiais.

Sight-Saving šviesa—šviesa kurios užten
kamai esti ir liuosa nuo žėrėjimo ir staigių 
šešėlių—apsaugoja jūsų akis, nervus, ir 
sveikatą. Jūsų namus padaro malonesniais, 
smagesniais, tinkamais pasilsimi.

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėle.

MOKYKITĖS

WELDING
Gelbėkit Šalies Apsigynime.
Naktinės ir Dieninės Klesos
Electric Are ir Acetylene 

Welding (Nitavime)
Aplankykit klesą bent vakarą. 

Didelis reikalavimas
Gera mokestis.

FUSION SCHOOL OF 
WELDING

4017 Payne Avenue
Telef. EN. 0626 u ’ (15)

(B)

(C) 
a A

100 200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose 
grindų modeliuose ir stali
niuose modeliuose.
Reflektoris ir skirstymo bliu- 
delis davimui nežėrinčios ir 
tiesioginės bei netiesiogines 
šviesos.

Platus gobtuvas ‘ baltu vidum.
(D) Illuminating 

Engineering 
Society už- 
gyrimo 
ženklas.

Jums ypatingai reikia Sight-Saving šviesos 
prie skaitymo, rašymo, skaičiavimo, studi
javimo, siuvimo, ar lošimo.

Turėjimui Sight-Saving Šviesos jus reikia 
Įsigyti ners po vieną Sight-Saving Lempą 
kiekvienam jūsų šeimos nariui.

CHEAP



DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS 1
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RIMTAI PAMINĖ
TA NEPRIKLAU

SOMYBĖ

NEŠNEKĖKIT BE
REIKALINGAI

JULIUS SMETONA PALIKO 
GERĄ ĮSPŪDĮ. — AUKŲ 

SURINKTA APIE $85.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Clevelandą skyriaus surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 24 
metų sukakties paminėjimas 
Lietuvių salėje praėjo sklan
džiai ir patriotiškai. Progra
mas pradėta apie 3 vai. po pie
tų, su Amerikos ir Lietuvos 
Himnais, pianu vedė Alvina 
Luizienė, Petras Luiza padėjo 
giedojime.

Kalbų programą pradėjo K. 
'S. Karpius, vietos LVS. sky
riaus sekretorius.

Kalbas pasakė p. Jadvyga 
Tubelienė ir skyriaus pirminin
kas P. J. Žuris, po kurio paaiš
kinimų ir išdėstymo Sąjungos 
veikimo rinkta aukos. Išviso 
aukų gauta virš $85 (kitame 
numeryje tilps aukotojų var
dai). Ton sumon ineina užsi
mokėjusieji į LVS. skyrių me
tinę duoklę, prisirašė keliolika 
naujų narių.

Po aukų, buvo perstatytas 
kalbėti p. Julius Smetona, ku
rio visi ir atsilankė pasiklau
syti. Jo kalba buvo rimta, aiš
ki, lengvai suprantama, ir visi 
atidžiai klausėsi (kalbos turi
nys telpa ant 6-to pusi).

Po p. Juliaus Smetonos kal
bos, p. žiuris perskaitė rezoliu
ciją liečiančią šios dienos Lie
tuvos likimą. Rezoliucijai vi
si pritarė, nesipriešino nei buvę 
bolševikai ir socialistai.

Po prakalbų, daugelis vieti
nių žmonių pasistengė susipa
žinti su musų svečiu, kuris pir
mą kartą Clevelande lankėsi.

Aplankymas Darželio
Iš Lietuvių sajės būrelio tau

tiečių palydimas, p. Julius Sme
tona aplankė Lietuvių Kultūri
nį Darželį, šymet nerengta jo- 

_ kių . ceremjonilm .Darželyje, pri- 
silaikant mil. ’ jįį' valdybos pra
šymo tautom^ nedaryti jokių 
demonstracijų.

Iš Darželio, komiteto nariai 
su savo svečiu ir keletu vietos 
veikėjų turėjo draugišką vaka
rienę ir tuo dienos programas 
baigėsi.

Iš Columbus, Ohio, prisiuntė 
telegramą ir pasveikinimą pp. 
Rouikai, p. Tubelienės pažysta
mi, su kuriais ji susitiko neti
kėtai, ten atsilankius Sausio 25. 
Su telegramų prisiuntė ir $5 
auką, kuri įskaityta viršminė- 
toje sumoje.

KITI PAMINĖJIMAI
Paskirai paminėjimus rengė 

šv. Jurgio parapija ir naujoji 
parapija. Visose vietose buvo 
didokai publikos.

Naujoje parapijoje buvo su
rengta vieša vakarienė, kurios 
metu pasakyta kalbų.

Amerikos gyventojai, vietoj 
rūpintis kaip pagelbėti šiai ša
liai iš karo išeiti, kaip priešą 
nugalėti ir laimėti, užsiima la
biau plepalais, kritikavimu ir 
darymu valdžiai visokių prie
kaištų.

Ar valdžia gerai daro ar su
klysta, ji yra musų valdžia ir 
jos rankose yra pravedimas 
karo iki pabaigos.

Musų šalis užpulta priešų ir 
reikia rūpintis gintis, ne kriti
kuoti. .Valdžia neprisitaikys 
prie kiekvieno žmogaus noro, 
gyventojai turi taikytis prie 
valdžios.

Mes esam karo audroje ir 
nepabėgsim iš jos iki neatsiek- 
sim laimėjimo, taigi visi išvien 
ir kartu su valdžia eikim rim
tai prie tikslo. Nukentėsim 
mes patys jeigu tik plepėsim ir 
kritikuosim, o pasitaikytų kad 
priešas paimtų viršų.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Darželio Sąjungos 

mėnesinis susirinkimas bus lai
komas pirmadienio vakare, Va
sario 23, nuo 8 vai., Lietuvių 
salėje. Visi nauji draugijų at
stovai privalo pribūti, priduoti 
savo adresite ir savo draugijos 
mokestį $2. Vald.

apsta- 
ir ap
tiltų,

Antanas Danelevičius
Vasario 15 d. mirė Antanas 

Danelevičius, 57 m. amžiaus, 
nuo 1376 E. 85th Street. Pa
laidotas Vasario 18, Kalvarijos 
kapinėse. Pamaldos atsibuvo 
9 vai. ryte naujoje parapijoje.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

Liko žmona, Adelė, ir vaikai 
Edward, Helen, Zana, 
sephine.

Velionis Amerikon 
1892 metais, Clevelande 
damas visada darbavosi
dovavo Lietuviškuose reikaluo
se. Buvo gero budo, linksmas 
žmogus, mėgo darbuotis Lietu
vių salei, buvo jos direktorium 
keliais atvejais. Porą pastarų 
metų nuo veikimo jau buvo pa
sitraukęs, pasilsėti. Buvo il
gametis Dirvos prenumerato
rius ir rėmėjas.

ir Jo-

atvyko 
gyven- 
ir va-

•PRADĖTA rūpintis 
tymu sargais Clevelando 
skrities ribose esančių 
kurių čia yra daugybė, kad sa
botažininkai kartais nesuardy
tų sprogdinimais ar kitaip.

Veteranų karių organizacijos 
pasiūlė apskrities ir miesto 
valdybai savo narius sargais 
prie tiltų, bet norinčių sargy
bas eiti atsirado labai mažai.

PHILIP MEŠKINIS 1
Philip Meškinis, 17 m. amž., 

Martino ir Uršulės Meškinių 
sūnūs, nuo 14406 Thames avė., 
mirė Vasario 
d., Kalvarijos 
dos atsibuvo 
bažnyčioje.

Paliko nuliūdę tėvai, vienas 
brolis ir dvi seserys.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

12, palaidotas 16 
kapinėse. Pamai
nau jos parapijos

Liet. Moterų Klubo.
Darbuotė

• MIESTO gyventojai per- 
sergstimi būti atsargiais nuo 
prigavikų, kurie vienaip ar ki
taip persistato valdžios agen
tais. Nekurie jie imasi apgau
dinėti žmones žadėdami duoti 
Valdiškus darbus, ūz ką vilioja 
pinigus. Tikrieji federališki 
agentai turi iš Washington© iš
dubtus ženklus su antspaudais, 
fotografijomis ir parašais 
štų viršininkų.

auk-

GRYŽO Iš KELIONĖS
Petronėlė Jurevičiūtė,Petronėlė Jurevičiūtė, Rožės 

Zalogienes duktė, laimingai iš
važinėjo visą Ameriką, atliko 
13,000 mylių kelionės automo
biliu, pasiekė Floridą, Texas, 
Meksiką, Kaliforniją, Washing- 
toną ir kitur, 
leido du 
minčiai įvairiausių dalykų.

Kelionėje pra- 
mėnesiu. Parsivežė at-

LANKĖSI BAČIŪNAI
Važiuodami į Floridą, 

ko į Clevelandą pp. Bačiūnai iš 
Tabor Farm, Mich. Apsilankė 
Dirvos redakcijoje, pasimatė 
su nekurtais artimaisiais.

Iš Clevelando pp. Bačiūnai 
nusiskubino į Baltimorę, norė
dami dalyvauti Baltimorės Lie
tuvių surengdame paminėjime 
Lietuvos Nepriklausomybės 24 
metų sukakties. Ten dalyvavo 
Lietuvos Prezidentas ir eilė kj- 
tų žymių Lietuvių iš Chicagos: 
komp. A. Vanagaitis ir kiti.

užsu-

IŠĖJO KARIUOMENĖN
Juozas Saukevičius, 23 

amžiaus, F. Saukevičaus sūnūs, 
Vasario 14 išėjo į kariuomenę. 
Jam buvo surengta įvairus iš
leistuvių pokiliai, jo draugų ir 
namie. /

Pats F. Saukevičius, išlaikė 
civil service kvotimus ir gavo 
valdišką darbą Federal bldg.

m.

Lietuvių Moterų Klubas lai
kė savo susirinkimą pirminin
kės Onos Mihelich namuose, 
Vasario 10 d. Kartu atsibuvo 
ir Valentine Party. Betgi vie
toje linksmintis, klubietės rū
pinosi kaip gelbėti šiai šaliai ir 
kaip pralinksminti musų nors 
pažystamus vaikinus- 'kurie iš
ėję Dėdės Šamo tarnybon. Iš
rinkta komisija kuri suras ka
riuomenėje esančių Lietuvių 
antrašus pasiuntimui jiems ko
kių dovanėlių ir tt. Ton komi- 
sijon apsiėmė Ona Karpienė ir 
kitos, jos be abejo tą darbą ge
rai atliks.

Klubo pirmininkė poni Mihe
lich užklausė visų klubiečių 
kurios gali ar nori dirbti prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
įvairiais reikalais, prie to nu
tarė iš klubo paaukoti Raudo
najam Kryžiui $10 ir už nusi
pirkti klubo vardu $50 vertės 
Defense Bondsų.

Lietuvių Moterų Klubas per 
savo virš 15 metų gyvavimą 
daug yra pasidarbavęs įvairiais 
labdarybės, kultūros ir politi
kos atžvilgiais, kas viskas eina 
Lietuvių kreditan. Klubo pir
mininkė poni Mihelich yra ge
rai patyrus politikoje nuo savo 
jaunų dienų.

Klubo Korespondentė.

• PATIRTA kad ne visos 
dirbtuvės Clėvelande kurtose 
gaminama karo reikmenys tu
ri reikiamas sargybas apsaugai 
nuo pavojingų gaivalų, kurie 
galėtų įsigauti į vidų ir pada
ryti nuostolių. Nekurtos dirb
tuvės taip atdaros 'kaip pati 
miesto aikštė visiems kas tik 
nori į jas ineiti. Tose dirbtu
vėse priešų agentai lengvai ga
lėtų surengti sprogimus ir kt.

• MAYORAS Lausche sutin
ka leisti gatvekarių kompani
jai pirkti 125 naujus busus pa- 
sažierių vežiojimui. Mayoras 
paskyrė naują gatvekarių pri
žiūrėjimo komisijonierių, Wil
liam D. Young, vietoje Edward 
J. Schweid, kuris trukdė kom
panijai įsigyti naujus gatveka- 
rius ir busus.

Tuo pat laiku eina kalbos ir 
j ieškoma budai nupirkti gatve
karių linijas miesto nuosavy
bėn.

LANKĖSI YOUNGSTOWNE
Būrelis Clevelandiečių padėjo 

Youngstowno Lietuviams atžy
mėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Iš Clevelando nu
važiavo, grupelė vaidintojų, p. 
Agota Navickienė, A. Garkaus- 
kaitė, K. Savickas ir A. Svet- 
kauskas, jie suvaidino K. S. 
Kurpiaus komediją, “Jaunystės 
Karštis”, p-lė Stella Malonis 
dainavo solo, taipgi ji dainavo 
duetu su Garkauskaite, ir dar 
padainavo viena vietinė mer
gaitė. Kalbą pasakė klebonas 
Kun. Petreikis.

Youngstownieciai moka Cle- 
velandiečius gražiai pamylėti 
ir pavaišinti, ir dėkingi už pa
linksminimą jų.

Prie-vaidintojų buvo atsilan
kę ten dar ir kiti Clevelandie- 
čiai: Jonas Petrauskas, Elena 
ir K. J. Mog.

VINCAS GAURILIS iš West
land, Pa., su reikalais lankėsi 
P. J. Keršio raštinėje Clevelan- 
de. Atlikęs reikalus apsilankė 
ir p. Keršių gyvenamoje ukėje 
Peninsula, Ohio, iš ten paten
kintas vaišėmis iškeliavo na
mon.

Paskutine Proga Pirkti 
Vasario 21

Moren & Mylett, 8131 Supe
rior avė., vis dar turi didelį pa
sirinkimą/ geros rūšies avalų 
vyrams, moterims ir vaikams, 
kas viskas turi būti išparduo
ta nežiūrint jų vertės. Mr. 
Moran sako kad jokis rimtas 
pasiūlymas nebus atmestas no
rinčių pirkti avalus.

šeštadienis yra paskutinė 
diena nusipirkti už žemas kai
nas. Pirkėjams dėkojame už 
jų paramą praeityje ir kviečia
me kitus pasinaudoti šiuo iš
pardavimu.

UŽSIREGISTRAVO 86,393
Vasario 14-15-16 dd. kariuo

menės drafto registravimo die
nomis Cuyahoga apskrityje už
siregistravo 86,393 vyrai.

Visoje Ohio valstijoje užsire
gistravo 463,531, taip kad viso 
su anksčiau užsiregistravusiais 
Ohio valstijoje susidaro 1,361,- 
425 vyrai, iš kurių bus renka
ma kareiviai.

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2021

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

Wearing coveralls treated 
secret formula which he dev 
Dr. O. T. Hodnefield, Los An 
chemist (above) walked into 
and was unscathed. This was
of a series of demonstrations on 
new anti-fire chemical, “De-Ox 
result of 18 years of expe

A. Smetona

DARBAI

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietę.

no nusl 
vai arb 
sugadin 

Prieš

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY -Jj 

hlilished every Friday in Cleveland by

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

managing editor-k. s. karpius
LITHUANIA’S DE JURE RECOGNITION BY Baltimore Danotes $300 

FOREIGN GOVERNMENTS to Entertain President

The Lithuanian National Council 
having proclaimed “the restitution 
of the independent State of Lith
uania, in 1918, founded on demo
cratic principles, with Vilnius as its 
capital’’, requested other Govern
ments to recognize the independence 
of the Lithuanian State.

SOVIET RUSSIA recognized the 
independence of Lithuania by the 
Soviet-Lithuanian Peace Treaty of 
July 12, 1920, signed in Moscow. 
Article 1 of that Treaty reads as 
follows:

“Relying on the strength of a 
declaration made by the Federal So
viet Socialist Republic of Russia to 
the effect that all peoples of every 
nationality have the right of self- 
determination and complete separa
tion from the State to which they 
belonged previously, Russia, with
out any reservation whatsoever, re
cognizes Lithuania as a self-govern
ing and independent State with all 
juridical cosequences that follow from 
such a recognition and in a spirit 
of free and good will renounces for
ever all sovereignty rights' of Rus
sia concerning the Lithuanian na
tion and Lithuanian territory which 
previously belonged to her. The fact 
that Lithuania for some time was 
under Russian sovereignty does not 
impose on the Lithuanian people 
and their territory any obligations 
towards Russia”.

The German Kaiser on March 23, 
1918, offered conditional recognition 
to Lithuania: “united to the Ger
man Reich by 'a solid and eternal 
alliance and by conventions refer
ring primarily to military, trans
port, customs and monetary affairs.” 
Such “recognition” was unaccept
able and later was modified.

The Conference of Ambassadors 
recognized Lithuania July 13, 1922 
with the condition that the Lith
uanian Government should accept 
the provisions of the Versailles 
Treaty with' reference of the in
ternationalization of the Niemen 
River.

To this the Lithuanian Govern
ment replied that it had signed the 
Barcelona Convention and accepted 
the provisions of the Versailles Trea- 
ty7Ahūt it stated that these provi
sions had application only to time 
of peace, and that they would be 
applied as soon as Poland fulfilled 
the Suvalkai Agreement, thereby 
permitting Lithuania to negotiate 
peaceful delations with her and to 
open the Niemen to free navigation.

Thė Government of the United 
States of America recognized Lith
uania de jure on July 28, 1922. 
The American Government on this 
occasion made a statement in which 
it was stressed that the Govern
ments of Estonia, Latvia and Lith
uania have been set up and main
tained by an indigenous population, 
■and that within their borders politi
cal and economic stability was ap
parent.

It has been noted that the recog
nition was accorded unconditional
ly:

“The Government of the United 
States recognizes the Governments 
of Estonia, Latvia and Lithuania.”

While the Soviet Government re
nounced Russian sovereign rights in 
favor of Lithuania forever, the A- 
merican Government pointed to a 
basic fact: the indigenousness of 
the population of the Baltic States 
which, alongside the Wilsonian prin
ciple of self-determination, implies 
that recognition of the Baltic States 
as independent entities does not con
stitute alienation of Russian terri
tory proper.

BUSINESS CHANCE
Parsiduoda 14 metų išdirb

tas delicatessen, tabako, alaus 
ir vyno išsinešimui biznis, su 
dviejų šeimų namu. Prie mo
kyklos ir dirbtuvių. Reikia tik 
mažą dalį įnešti. Matykit tarp 
9 iki 11 rytais. (9)
3085 E. 65 St., St. Francis av.

REIKALINGA MOTERIS 
namų darbui, porai dienų sa
vaitėje pas Lietuvius. Kreiptis 
16221 Huntmere avė., telefo

nas: IV. 4870-W.____________

E. V A ’ S j 
DRY CLEANING jį 

Senas Drapanas padaromu I 
kaip naujas, išvalom ir j 
sutaisom. į

6702 Superior Ave. j

Telefonas: ENdicott 0878 f

SABOTAGE TO
YOU

If you have a son, a husband, a 
father or a brother in the United 
States Navy — (

If you are a naval officer
This is MUST reading.
If you receive a “casualty notice” 

from the Navy Department, inform
ing you as “next of kin” that one 
who is dear to you has been killed 
or wounded —

If you are an officer and receive 
orders transferring you to duty on 
another ship or to another naval 
district —

This is MUST reading.
For the “casualty notice” may be 

a fake.
To the alertness of a junior of

ficer in the Navy Department at 
Washington is due the discovery 
that there is a group of Axis 
agents, fifth columnists, traitors or 
bitterend isolationists who are di
rectly striking at public morale and 
orderly naval administration through 
sabotage in the filing section of 
the Navy Department.

These Axis agents have obtained 
Navy Department stationery and 
are thoroughly conversant with the 
correct forms to use for their sa
botage. They also have access to 
the personnel “jackets” in which the 
data about every officer and man 
in the navy, including his ship, are 
kept up to date.

So far they have devised two 
forms of sabotage.

They are sending out fake “cas
ualty notices” to the next of kin 
of men in the service. These no
tices are indistinguishable from the 
real casualty reports, except that 
the fifth columnists have in a num
ber of cases informed the families 
of our service men that their hus
band (father, etc.) has been “poi
soned”. Regular navy notices never 
specify the nature of the casualty 
— simply say “killed in action” or 
“wounded” — so this use of the 
word “poison” is a peculiarly cruel 
blow at civilian morale.

The Navy Department agrees that 
wide publicity should be given to 
this trick of Hitler’s friends in this 
country. So if you receive a navy 
“casualty notice,” write, phone or 
telegraph the Navy Department for 
verification. It may well be a fake 
unless the navy confirms it. If 
the notice specifies the manner in 
which the casualty was incurred, 
you can rest assured that it is a 
fake and should be promptly re
ported to the commandant of the 
nearest navy district.

Jay Franklin, Plain Dealer

BALTIMORE, M D. — On the 
recommendation of Mayor Jackson 
the Board of Estimates of Balti
more last week donated $300 to
ward the expenses of the visit of 
President Antanas Smetona. Presi
dent Smetona arrived in Baltimore 
on February 15, to deliver an ad
dress at the Lithuanian Indepen
dence Day commemoration.

President Smetona was the cent
er of the celebration observing and 
commemorating the founding of the 
“Republic of Lithuania”. President 
Smetona addressed an audience of 
over 1,000 at the Lithuanian Hall, 
and was Mayor Jackson’s guest at 
a luncheon at the Maryland Club, 
and the guest of honor at the an
nual Lithuanian Day banquet at 
the Southern Hotel.

President Smetona was also enter
tained by Gov. O’Conor at a lunch
eon in the State House in Annapolis. 
On Wednesday he was the speaker 
at the luncheon meeting of the Ad
vertising Club of Baltimore.

At Sunday’s meeting in the Lith
uanian Hall pledges of the purchase 
of $75,000 in defense bonds were 
accepted, and the Lithuanian colony 
undertook to swell the fund to the 
$500,000 mark. A donation of $430 
to the Red Cross fund also was 
announced.

In his address to his fellow-coun
trymen President Smetona declared 
that Lithuania’s only hope for re
stored independence lies in the vic
tory of the United Nations.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

INCOME TAX
IR

SALES TAX 
Blankos išpildoma ir Noti 
zuojama

P. P, Muliolis Ofia
6606 Superior Avenue

MINČIŲ SKAITYTOJA IR PATARĖJA
Išsprendžia gyvenimo problemas; asmenines, biznio, meilės ir šei
mos rūpesčius. Pagelbėjo kitiems, pagelbės ir jums. Dykai skai
tymas su kiekvienu horoskopu. '____ ____ ____

5813 HOUGH AVE. prieš E. 55th St........... X.................................. .......................

Langams Užtraukalų (Blinds) 
WINDOW SHADES Ų

Mes

Dabar laikas jau pradėti
Naujaus

Lietuviamspatarnausim

RADIO PROGRAM

WASHINGTON, D. C. -- The 
Baltic American Society announces 
that, there will be a radio program 
celebrating jointly George Washing
ton’s Birthday and Baltic States 
Day on Sunday, Feb. 22nd from 
8:30 to 9:00 P. M. over station 
WINX, 1340 KC.

The program will consist of a 
talk by Dr. Ellis Haworth, presi
dent of the Society and a musicale 
by Miss Christine Charnstrom, con
cert pianist of Washington, D. C. 
and a member of the Society and 
by Miss Margaret Digrys, a Lith
uanian concert violinist of N. Y.

The Society invites you to listen 
in. . L. J. ESUNAS.

PARSIDUODA MĖSINĖ
Garantuojama $400 ineigų į 

savaitę, nėra kompeticijos per 
3 mylias aplinkui; reikia įmo
kėti maža suma; nuoma $30 
mėnesiui, parsiduoda už pusę 
tikros vertės. Kreiptis tarp 2 
ir 3 po pietų, 1424 Coit road, 
šiaurėj nuo Euclid avė. (9)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojima 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 pilrų apdraudų tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Tel.

Altered is Second-Class matter Detan
to 6th. 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Didins lėktuvu ramybę. 
Karo produkcijos pirminin
kas Nelson skelbia kad pa
ruošta planai lėktuvu ga
mybą v&iyti tokiu smarku
mu jog* pasaulis turės nu
sistebėti.

Tuose planuose apimta
dirbimas lėktuvų tokių ku
rie pasirodė naudingiausi, 
vietoje ŽO ai- 30 Įvairių mo
delių. Parinkti keli geri 
modeliai bus dirbami grei- 
tos produkcijos budu, kai]) 
iki šiol gaminta automobi-!

Wash 
Kaip ki 
jiegas i 
parodo 
Kuriuos 
Sekreto

Pradi 
Suv. V: 
jiegos p 
ponų 1

Dabartiniu laiku visose 
šalies orlaivių dirbtuvėse 
gaminama net 70 skirtingų 
tipu lėktuvų, kuinų skaičius 
bus numažintas iki tuzino 
ar panašiai, ir jų dirbimas 

į bus sutvarkytas taip kad 
I viršus priešų šalių produk

ciją,

bių laii 
nais.kt 
la Atla

Cleveland. 0, — Buvo su- 
I streikavę Monarch Alumi- 
I num Co. darbininkai, pro- 
: testuodami kaip sako prieš 

Teief. ENdicott 8019. į “terorizavimą” darbininkų 
I dirbtuvėje. -
į' Vasario 24 streikas bai-■

hornet diduma Šar- 'm - u 
"wtea ai 
įrf ‘ \ W
' -ll 17

Karo reikmenų oaAm-Wti 
kams valdžia įveda atsižy- 

| mėjimo dovanas ii- ženk- 
į lūs už geriausi ii’ greieiau- 
į si atlikimų darbų. Dirbtu- 
I vėms taipgi bus teikiama 
į atžymėjimo vėliavos.
| Darbininkai ir jų užvaiz-

apsirūpinti papuošti savo langus
Venetian Blinds 
pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojt

SUN VENETIAN BLINDS
IV. 3956 J. Pečiulis, sav 165 E. 208

vių ali 
ir tt. J 
res syn

■■ vasaros metu bus veža- 
ffiii kareivių vasarines sto
vyklas ir manevrus pama
tyti kaip tikrenybėje nau-DELLA C. JAKUBS ... ..

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) Jį.?aminami kai’°
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudo-tis nemokamai

LITHUANIAN FUNERAL HOME g 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

THE KRAMER & REICH CO,
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

Vidžiemio Išpardavimi 
Vyriškų Rūbų 
GERA PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ.

Vyriški Broadcloth Marškiniai______ $11
Geros rūšies, Įvairių spalvų ir balti

Vyriški Two-Tone Sweteriai_________ $21
Pilnas susegimas priešakyje su zipperiu I

Vyrams Gražios Žieminės Pirštinės--- $11
Su šiltu vidum arba be, rudos ir juodos spalvų

Grynos Vilnos Kakliniai Šalikai-------- $11
Vienodų spalvų ir visokių marginių t

Vyriški Šilti Žieminiai Apatiniai-------$11
Trumpom rankovėm ir blauzdom ir ilgom

Vilnonės Megstinės Hdckey Kepurės
Vyriškos Apatines Kelnaitės, Marškiniai -I
Ilgom rankovėm marškiniai, ilgom kojom kelnės
Vyru Sanforizuotos Overall Kelnės--- $M
Vyrų Pilki Darbiniai Marškiniai----------- 1
Vaiku Flanellette 2 šm. Pajamas---------- 5]
VYRAMS ir VAIKINAMS KELNĖS __

Skirtingų modelių ir išdirbinių.
GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. QYI(A' 

£įa ga]it iškeisti savo Stamp Books. Ąį

San Piedro, Cal. — Pra
ėjo streiką 3,500 karo lai-. 
U) statymo darbininku, at- 

. Sakydami dirbti daugiau 
4 valandas Į dieną. Iš jų 

skalaujama dirbti 10 va-

' Orlaivių dirbtuvėse San 
francisco, Seattle ir Port
al 17,000 darbininkų su- 
jkikė nuo darbo Vas. 23 
•k kilus nesusipratimams 
ai kompanijomis del šven- 
^nio mokesčio.' Komoa- 

sako negali dvigubai 
JJkėti už šventadienio dar- 
ynijos sako, jos negali 

, įgauti darbininkus dir- 
už mažiau.

Į A Louis. Mo. — Sustrei- 
darbininku prižiu- 

|Jj elektros dirb- 
■ J® veikimą. Streikas ki- 
Įkompanijos perkelk 
I unijisto darbinin- 
į Avienos stoties i kitą.

į automobiliu iš-
į metais 880,346 ;
J *oje vietoje - 
xJlJwuth- trečioje 

Į į 'S’ Buick ketvirto-

s.
tas ] 
tus I 
jams 
aiškė 
kišeri 
lijoni 
i’o n

V( 
jy st 
talpi 
suim 
skait 
esam 
je, a 
kanu

Zelan 
dideli

For 
Zealand 
^defense!


