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Didins lėktuvų gamybą. 
Karo produkcijos pirminin
kas Nelson skelbia kad pa
juosta planai lėktuvų ga
mybą varyti tokiu smarku
mu jog' pasaulis turės nu
sistebėti.

Tuose planuose apimta 
dirbimas lėktuvų tokių ku
rie pasirodė naudingiausi, 
vietoje 20 ar 30 Įvairių mo
delių. Parinkti keli geri 
modeliai bus dirbami grei
tos produkcijos budu, kaip 
iki šiol gaminta automobi
liai.

Dabartiniu laiku visose 
šalies orlaivių dirbtuvėse 
gaminama net 70 skirtingų 
tipų lėktuvų, kurių skaičius 
bus numažintas iki tuzino 
ar panašiai, ir jų dirbimas 
bus sutvarkytas taip kad 
viršus priešų šalių produk
ciją.

SKAITYTOJA IR PATARĖJA 
no problemas; asmenines, biznio, meilei 
gelbėjo kitiems, pagelbės ir jums. Dykai; 
i horoskopu. Telef. ENdicofiį,
1OUGH AVĖ. prieš E. 55th St.

SD1RB
ms Užtraukalų (Blinds)

DOW SHADES

Cleveland. O. — Buvo su
streikavę Monarch Alumi
num Co. darbininkai, pro
testuodami kaip sako prieš 
“terorizavimą” darbininkų 
dirbtuvėje.

Vasario 24 streikas bai- 
kuomet diduma dar- 

nubalsavo už CIO.
'esi

kas jau pradėti
Naujaus 

sim Lietuviams

apsirūpinti papuošti savo 
Venetian Blinds 
pigiau negu kiti. Kreipki

IN VENETIAN BLIND
« fl

» J. Pečiulis, sav.
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Amerikos Karo Laivynas Įtemptai Kariauja
BRITAI PASITRAUKDAMI PADEGĖ

BURMOS SOSTINE . An/Sic
_____ • < I LAIVUS

Washington, Vas. 25. — 
Kaip karas eina prieš ašies 
jiegas abiejuose okeanuose 
parodo sekanti pranešimai 
kuriuos pateikia Laivyno 
Sekretorius Knox:

Pradedant Gruodžio 10, 
Suv. Valstijų karo laivyno 
jiegos padarė 65 atakus Ja
ponų karo ir prekybinio 
laivyno, kurių 53 tikrai ži
no nuskandino, 7 kiti lai
vai arba nuskandinti arba 
sugadinti.

Priešai padarė 114 už
puolimų Suvienytų Valsty
bių laivų jurose, submari- 
nais, kurių dauguma užpul
ta Atlantike.

Vasario 25 d. Britai ne
atlaikydami Japonų puoli
mų Rangoon miesto, Bur
iuos sostinės, miestą pade
gė, kad priešams neliktų.

Užkirtimui Britų bėgi
mo sako Japonai nuleido p- 

I paračiutistus šiaurėje už 
miesto.

Iš miesto ir apielinkių iš
bėgę tūkstančiai vietinių 
žmonių. Mieste likusius biz
nius ir Įstaigas pradėjo api-

SUNAIKINTA 26 JA
PONU KARO LAIVAI

čia parodoma dalykai kuriuos Federalis Investigacijos Biu
ras paėmė Newark, N. J. FBI agentai kooperuodami su vietine 
policija suėmė daug nepiliečių priešų Ncwarke ir apielinkėje. 
Tarp tų daiktų radosi ginklų, banginių radio setų, fotografiškų 
prietaisų ir kitos kontrabandos kuri turėjo būti atiduota polici
jai. Užtikta ir Hitlerio fotografijų ir swastiku.

IS LIETUVOS

LLA C.
USKIENe—Laisnuota Laidotuviy
LE VEŽIMAI LIGONIAMS
pašarvojimui leidžiama naudotis

JUAN1AN FUNERAL
Ina Avenue EN1

Karo reikmenų darbinin- 
valdžia Įveda atsižy- 

jimo dovanas ir ženk- 
už geriausi ir greičiau- 

atlikimą darbų. Dirbtu- 
s taipgi bus teikiama 

žymėjimo vėliavos.
Darbininkai ir jų užvaiz- 

vasaros metu bus veža- 
i kareivių vasarines sto
jas ir manevrus pama- 

kaip tikrenybėje liau
jama jų gaminami karo

RUSIJA reikalauja kad 
S. V. tuoj siųstų ten maisto 
reikmenų: konservuotų mė
sų, gyvulių riebalų, daržo
vių aliejų, cukraus, miltų 
ir tt. S. V. ir Britanija tu
rės šymet duoti Rusijai a- 
pie 2,500,000 tonų kviečių ir 
miltų ir 850,000 tonų 
raus.

Dabar žinosim kur 
cukrus jeigu pradės 
trukti mums....

Vasario 24, Newfound
land© pakraštyje, ant uolų 
užmetus audra sudaužė du 
S. V. laivus, vieną karišką 
naikintuvą, Truxtun, ir ki
tą laivyno reikmenų laivą.

Su abiem tais laivais žu
vo 189 jureivai, kelios de
šimtys kitų išgelbėta.

Priešų submarinai basty- 
damiesi Atlantiko pakraš
tyje varo savo piktą darbą 
skandindami Amerikos lai
vus gabenančius gasoliną 
ir aliejus. Su jais papras
tai žūsta po kelis ar kelio
lika vyrų ir sunaikinama 
dideli kiekiai aliejų.

Kalifornijos p a k raštyje 
iš priešo submarine paleis
ta pora tuzinų šūvių Į alie
jaus varymo darbus Kali
fornijos pakraštyje. Šovi
niai nepataikė. Bet tas yra 
Įrodymas kaip priešai dry- 
sta arti prie pakračių pri- 
sliukint.

cuk-

eina
pri-

RUSAI praneša apie ki
tus žymius laimėjimus su 
Vokiečiais. Pietinėje Ru
sijoje Vokiečiai sako apmu
šė Rusus.

JAPONAI gali pradėti 
ataką Rusijos, nekurie tė- 
mytojai tikrina.

E KRAME
iperior Avė Atdara

emio

riškų Ril
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San Piedro, Cal. — Pra
dėjo streiką 3,500 karo lai
vų statymo darbininkų, at

dirbti daugiau 
i dieną. Iš jų 

reikalaujama dirbti 10 va
landų.

Orlaivių dirbtuvėse San 
Francisco, Seattle ir Port
land, 17,000 darbininkų su
silaikė nuo darbo Vas. 23 
d., kilus nesusipratimams 
su'kompanijomis del šven
tadienio mokesčio. Komua- 
nijos sako negali dvigubai 
mokėti už šventadienio dar
bą, unijos sako, jos negali 
reikalauti darbininkus dir
bti už mažiau.

S. V. IŽDO departmen- 
tas planuoja naujus aukš
tus taksus šalies gyvento
jams. Netrukus pradės pa
aiškėti kaip atsilieps i visų 
kišenius numatytas 150 bi
lijonų dolarių leidimas ka
ro reikalams.

Vas. 24 d. aliantų bombe
riai lėktuvai užpuolę Japo
nų laivus, kuriais jie ver
žiasi Į salas Holandų Rytų 
Indijose, sunaikino tris dt- 
delius priešų transportus.

Iki šiol patys Japonai 
pripažysta kad nuskandin
ta ar sugadinta jų jau 26 
kareivių, pervežimo trans- 

I porto laivai.
Japonai laukia dar dau

giau nuostolių, nes aliantai 
ten turi virš 1,000 lėktuvų 
ir apie 50 submarinų.

Japonai visu smarkumu 
Į lėktuvais atakuoja Java sa
los orlaivių stotis, ir savo 
pranešime sako sudaužę 68 
aliantų lėktuvus vakarinėj 
Java dalyje.

Greta Java, ant mažos 
salos vardu Bali, Japonai 
jau Įsiveržė, nežiūrint di
delių pastangų juos sulai
kyti. Amerikos ir Holandi- 
jos lakūnai ir karo laivai 
keliais atvejais buvo sunai
kinę ir išvaikę jų atvyks
tančius lėktuvus ir laivy
ną, bet jiems pavyko dali ..... . ----- :
tos salos užimti, kartu su rių vietų aiškinama jų baĮ- 
jos orlaivių stotimi Denpa- me kad neužkluptų jų iš 
sarę. užpakalio naujai atgabena-

GEN. MacA&FHUR
ATSILAIKO

Bataan pusiausalyje Fi
lipinuose Amerikos kariau
tojai vis atsilaiko t prieš Ja
ponų visus puolimus. Tas 
frontas tapo lyg isisenėjęs. 
Japonai pasirodo atideda, 
nors gal tik laikinai, pas
tangas kurios jiems bran
giai atsieina sutriuškinti 
Generolo MacArthur lini
jas. Manila užlaja ir Ba
taan pusiausalis tebevaldo- 
mas Amerikos-Filipinų ar
tilerijos. Amerikonai pa
ėmė arba sunaikino daug 
Japonų jsigabentų medika- 
lių ir kitų reikmenų. Japo
nų pasitraukimas iš neku-

VOKIEČIAI skelbia kad 
jų stovyklose iki dabar su
talpinta 1,766,000 kitų šalių 
suimtų karo belaisvių. Ta 
skaitlinė neapima belaisvių 
esančių stovyklose Rusijo
je, ar Prancūzijoje, ar Bal
kanuose.

Iš VAKARINIO pakraš
čio, Kalifornijoje ir kitose 
valstijose pradedama išva
ryti 60,000 Japonų, kurie 
ten buvo Įsigyvenę. Kartu 
bus iškeliama ir kitų prie
šų šalių tautiečiai, ar jie 
Amerikos piliečiai ar ne.

užpakalio naujai atgabena
mi Amerikos kareiviai.

Japonai ten tebeturi oro 
viršenybę, nes jiems atga
benta 97 bomberiai lėktu
vai.

Užimtoje Luzon salos da
lyje Filipinai ir Ameriko
nai būriais užpuldinėja ir 
naikina Japonų kareivius.

roadcloth Marškiniai___
»s, Įvairių spalvų ir balti

(Vo-Tone Sweteriai_____
girnas priešakyje su zipperiu 

iražios Žiemines Pirštinės - 
Jum arba be, rudos ir juodos spalvų 

ilnos Kaldiniai Šalikai ---- 
aivų ir visokių marginių

Iti Žieminiai Apatiniai —■ 
•ankovėm ir blauzdom ir ilgom 

Vlegstinės Hčckey Kepurės 
Apatines Kelnaites, MarsP 
n marškiniai, ilgom kojom kelnės 
forizuotos Overall Kelnės - 
i Darbiniai Marškiniai.....
nellette 2 šm. Pajamas - 
: ir VAIKINAMS KELNES 
dėlių ir išdirbimų.
GREEN STAMPS su kožnu pirkinfa- 
Čia galit iškeisti savo Stamp Bools

L St. Louis, Mo. — Sustrei- 
; kavo 400 darbininkų prižiu-! 
' rinčių trijų elektros dirb
si tuvių veikimą. Streikas ki

lo del kompanijos perkėli
mo vieno unijisto darbinin
ko iš vienos stoties Į kitą.

La 
koje 
tikus 
darbininkai.

Porte, Ind. — Valdiš- 
parako dirbtuvėje iš- 
sprogimui užmušta 2

Chevrolet automobilių iš- 
[ dirbta 1941 metais 880,346; 

Fordai antroje vietoje — 
602,013; Plymouth trečioje 
— 452,187; Buick ketvirto- 

į je — 308,615.

Del žinomų priežasčių, šių apkasų tikroji vieta Naujojoje 
Zelandijoje negali būti pažymėta. Ta sala ruošia gausius ir 
didelius apsigynimus, pasilikimui užpuolančių Japonu.

™"> - "^- ■■»<,'"^

Shown here is some of the material seized by Federal Bureau of 
Investigation agents in Newark, N. J. The FBI men co-operating with 
local police seized many enemy aliens in Newark and vicinity. The 
material includes fire arms, short wave radio sets, photographic equip
ment and other contraband which should have been turned over to the 
police. Photographs of Hitler, swastika banners and other pro-Axis items 
—not exactly contrabands—were included in the haul. *

GEN. Stasys Raštikis, kaip 
iš patikimų šaltinių patirta, 
vengia bent kokio aktyvaus vei
kimo. Jis randa pasitenkinimą 
tvarkydamas Lietuvos kariuo
menės istorinę medegą prie Vy
tauto Didžiojo Muzejaus.

s>
VILNIUJE veikia skrajojan

tis teatras “Vaidila”. Jo meno 
vadovu yra Vilniaus miesto te
atro aktorius Alekas Kerma- 
gis, teatro direktorium' — dai
lininkas Vaclovas Kasčiuška.

Iš RUSIJOS pabėgęs buvęs 
Lenkijos Ministeris Pirminin
kas Kozlowski pasakojąs Ber- 
line jog būdamas Maskvos ka
lėjime ten pat susitikęs su Lie
tuvos Vidaus Reikalų Ministe- 
riu K. Skuču.

VYTAUTO Didžiojo Univer
sitete ir Vilniaus Universitete 
Vokiečių komisaro^sakymu už
daryta teisių, humanitarinių ir 
dalinai gamtos mokslų fakulte
tai. Leista tik medicinos, far
macijos, technikos ir miškinin
kystės mokslus tęsti. Veikia 
ir šios aukštosios^ - mokyklos: 
-tiu’ A_« i--. -.Mįyk-y— ■

PREZ. ROOSEVELTO RADIO KALBA

Washington, Vas. 23. — 
Prez. Roosevelt ši vakarą 
sakė savo reikšmingą kalbą 
per radio i visą tautą, ku
rioje pareiškė kad S. Val
stijos ir jų sąjungininkės, 
o ne priešai, “tuoj’’ pradės 
šio karo ofensyvą viso pa
saulio karo frontuose.

Prezidentas pasmerkė ir 
barė tuos kurie skleidžia 
gandus apie Pearl Harbor 
nuostolius, pare ikšdamas 
kad tie žmonės platina nuo
dus miniose. Tokių nuosto
lių apie kokius kalba ten 
nebuvo, sako prezidentas, 
ir paskelbė kad 
jiegos sunaikino 
lėktuvų Japonų 
sunaikino musų.

Pareiškė kad 
iki šiol nešamų nuostolių iš 
Hitlerio ir Japonų pusės, ir 
nežiūrint dabartinių užlei
dimu jiems plotų, Amerika 
pradės toki karą prieš už
puolikus, kad atsiims savo 
prarastus plotus ir kartu

su savo sąjungininkėmis 
sunaikins Japonijos ir Vo
kietijos militarizmą.

“Kasdien musų jiegos di
dėja. Tuoj mes, o ne musų 
priešai, ves puolimo karą; 
mes, ne jie, laimės paskuti
nes pergales; mes, ne jie, 
darys galutiną taiką,” pa
sakė prezidentas.

Jis ragino šalies gyven
tojus pasišvęsti, apsieiti be 
tam tikrų dalykų, iki karas 
bus laimėtas.

Amerikos 
daugiau 

negu jie

nežiūrint

ay f e"rel i- 
narijos Akademija, Prekybos 
Institutas ir Pedagoginis In
stitutas.

®
. MARIJAMPOLĖJE atidaryta 
mėgėjų teatras. Veikalų sta
tyme rezisoriauja Kauno Di
džiojo Teatro artistas Viktoras 
Dineika (jis prieš 18 metų lan
kėsi Amerikoje su komp. Va
nagaičio ‘Dzimdzi-Drimdzi”).

VILNIAUS katedroje vargo- 
gonauja Zenonas Nomeika. K. 
Juodelis, smuikininkas, vargo
nų pritariamas, atliko kelis re
liginės muzikos numerius.

VILNIAUS Universiteto stu
dentų choras, bolševikų laikais 
likviduotas, vėl atnaujino savo 
darbą, 
ševikų 
vežti Į 
dapildė

CHURCHILL antru kar
tu pertvarkė savo karo ka
binetą. Jis pažymi kad pa
daugėjo laivų nuostoliai ju
rose nuo priešų atakų. Bet 
vėl pareiškia jog Vokiečiai 
bus nugalėti 1943 ar 1944 
metais.

POLITIKIERIAMS rupi 
ir politika. Štai dar tik 1944 
metais bus prezidento rin
kimai, o jau politikieriai rū
pinasi kas bus kandidatais.

i Nekurie jau kalba apie sta- 
' tymą kandidatu Gen. Mac- 
Arthur’o. Filipinų gynėjo.

Republikonai bijo kad 
Roosevelt nek andidatuotų 
4-tam terminui....

SPAUDOS žodžio laisvė 
nebus varžoma, pareiškia 
S. V. Generalinis Prokuro
ras Gen. Francis Biddle.

“Spauda ir iki šiol nebu
vo laisva išduoti valdžios 
paslaptis, tai ji ir toliau ne
galės iš to atžvilgio paken
kti”, sako jis.

KERŠIJA. Zion, Ill. — 
Tūlas Bloom, 30 m. amžiaus 
vyras, suimtas, prisipažino 
kad jis padegė virš tuziną 
namų Zion mieste, aiškin
damasis jog jis “nekenčia 
pasaulio’’. Jis sako nesenai 

iš kalėjimo kur atsė- 
nekaltai 8 metus.

išėjo 
dėjo

Jugoslavai kovodami su 
savo šalies okupantais, sa
ko sunaikinę 5,000 fašistų 
kareivių.

V. ir Britanija sutarė 
sąlygas kuriomis bus

KAUNE nuo Sausio 1 d. pra
dėjo eiti savaitraštis Karys, 
skirtas apsaugos batalijonų ka
riams, kurių skaičius siekiąs 
10,000 vyrų.

a
IŠ SOLDAU stovyklos Vokie- 

kietijoje nežinia kur išvežtas 
Vaclovas Sidzikauskas. Jo gi
minėms nepavyko sužinoti nei 
kur jis išvežtas, nei koks jo 
dabartinis likimas. Kaip žino
ma, V. Sizdikauskas, nasitrau- 
kęs iš diplomatinė" tarnybos, 
keleis metus vadovavo Lietuvos 
Vakarų Sąjungai, kuri veikė ir 
Klaipėdos krašte.

Iš PANEVĖŽIO buvus išly
dėta “kuopa Lietuvių karei
vių”. Ta proga prakalbą sakęs 
Pulk. P. Genys, kuris vadina
mas “apygardos vadu”. Iš šios 
pažymėtina tokia vieta: “Ka
riai, jus išvykstate Į Kauną. 
Gal but jums teks išvykti ir už 
Lietuvos ribų, mokėkite visur 
pasielgti garbingai, kaip pride
da kariui. Elgkitės visur taip 
kad nepažemintumet Lietuvos 
garbės ir parodytumet aukštą 
kultūrą”. Kur tie kariai išsiųs
ti ir kokiems tikslams praneši
mas nepažymi.

Keli choro dalyviai bol- 
nužudyti, kiti buvo iš- 
Rusiją. Tačiau chorą 
nauji studentai, 

o
LIETUVOJE, Vokiečių komi

saro parėdymu, kaip ir visame 
“Ostlande”, visi jauni vyrai, 
gimę 1920-1922 metais “ragi
nami” stoti į Vokiečių “darbo 
tarnybą”. Numatoma kad jie 
bus pasiųsti vienerių metų tar
nybai j Vokietiją.

BOLŠEVIKAI, užėmę Lietu
vą, Karo Muzejuje Kaune rado 
daug jiems nemalonaus, todėl 
visuomenei jo lankymas buvo 
uždarytas, mitzejaus viršinin
kas Gen. Nagius pašalintas, o 
pats muzejus buvo užsimota 
pertvarkyti i bolševistinės pro
pagandos Įstaigą. Visų pirma 
bolševikai pašalino užrašus nuo 
kai kurių paminklų muzejaus 
sodelyje. Tačiau visko jiems 
nebuvo lemta pakeisti. Dabar 
Karo Muzejui vėl vadovauja jo 
kurėjas-organizatorius ir vir
šininkas Gen. Nagius.

KARO MUZEJUJE rūpina
masi pavaizduoti Lietuvių par
tizanų kovos su bolševikais 
1941 metų Birželio mėn. Pa
gal surinktus dokumentinius 
duomenis bus pavaizduota kuo 
musų savanoriai prisidėjo prie 
bolševikų “išlydėjimo” Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir kituo
se miestuose, kas laimėta, ko
kias aukas Lietuviams per tas 
kovas teko pakelti.

For obvious reasons, the exact location of these trenches in New 
Zealand can not be given. The island is erecting extensive and effective 
(defenses in readiness for the invading Nipponese.

apie 
grąžinta šio karo bėgiu tei
kiama Britams paskola.
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1 PENNSYLVANIJOJE
PHILADELPHIA
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Detroit, ^ich., Naujienos MIRIMAI SPRAGILAS

NANTICOKE, PA

UŽPUOLĖ KOMUNAZIAI
Vasario 1 d. įvyko 'Lietuvių 

Verslininkų mėnesinis susirin
kimas, kuriame buvo matoma 
daug komunistų. Anot vieno 
valdybos nario išsireiškimo — 
“pribuvo visa Maskva”. Pra
dėjus susirinkimą jie nerimavo 
ir nuolat kėlė rankas, vis norė
jo šnekėti, darė pataisas. At
ėjus jiems palankiam klausimui 
balsavo kartu jų moterys ne- 
narės ir jų atvežti draugai ir 
draugės kurie irgi nėra nariais 
šios organizacijos. Tai silpnu
mas valdybos kad tą pavėlino 
daryti.

Kaip žinome, metiniuose rin
kimuose Verslininkų valdybos 
musų komunaziai praleimėjo. 
Bet jie matyti nesiliaus neri
mavę ir kerštavę. Jie turėtų 
daugiau lankytis į Rusų ir Vo
kiečių draugijų susirinkimus, 
o ne į gerų Lietuvių tėvynai
nių susirinkimą trukšmą kelti. 
Vien katalikų Lietuvių organi
zacijose gudriau daroma — jie 
komunazių visai nepriima, ir 
jei koks drąsuolis kartais atsi
randa, jam balsuoti neduoda.

Tveriant Verslininkų, Amati
ninkų ir Profesionalų Sąryšį 
jis buvo taikomas visų srovių 
Lietuvių naudai. Kaip dikčiai 
apsirikta. Dabar aiškiai mato
me kad sąryšis turės arba ko- 
munaziams tarnauti, arba tu
rės* pakrikti. Kas panorės su 
tokiais apsvaigėliais, parsida
vėliais, tamsuoliais peštis.

•Sąryšis buvo labai naudinga 
vietinė Lietuvių organizacija. 
Pirmon Lietuvių Tautinėn 0- 
limpijadon Kaune buvo pasiųs
ti iš Philadelphijos keturi Lie
tuviai jaunuoliai sąryšio lėšo
mis; bedarbiams padėjo suras
ti darbus; mokino /Lietuviui

Ji-.. Al LLUVJ

kviesti, kaip daro kitos didelės 
kolonijos, bet dar kenkė tiems 
kurie tai stengėsi padaryti.

Laisvės Lietuvai Trokštąs.

Moterys Dirbs prie 
Mašinų Dirbtuvėse

PHILADELPHIA, Pa. — > 
šalies ginklavimo darbus dau
giau ir daugiau priimama jau
nos moterys ir merginos, kuo
met vyrai išeina kariuomenėn.

Moterys ir merginos bus ir 
toliau į dirbtuves priimamos — 

darbų 
Phila- 
Mary- 
didelė-

jos užims tūkstančius 
ką iki šiolei dirbo vyrai, 
delphijos, New Jersey, 
land, Delaware ir kitose 
se dirbtuvėse.

PrieKETURI UŽMUŠTA.
Seward, Pa., Vasario 21 d. su
simušus dviem traukiniams už
mušta keturi asmenys. Gele
žinkelio signaluotojas, William 
Rouff, 67 m. amžiaus, tardy
muose prisiėmė visą kaltę tos 
nelaimės.

PREZ. SMETONĄ PRI
ĖMĖ 1,000 CONN. 

LIETUVIŲ
Aukų Sudėta $434

daugiau Amerikoniškoje politi
koje, ir tt. Z.

del 
tas 
tik 
sa- 
čia

Lietuvos Nepriklauso
mybes Minėjimas

. Čia net dviejose vietose sek
madienį, Vksario 15 d., buvo 

•suruošta minėjimas Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos: Mu- 
zikalėje Salėje, Richmond sri
tyje, ir Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, pietinėje dalyje. Vie
noj ir kitoj vietoj programai 
buvo gan gerai paruošti ir pub
likos buvo diktokai.

Bet nei vienoj nei kitoj vie
toj negalima _ buvo pastebėti 
tos tikros patrijotinės dvasios 
kokia privalėjo būti. O tai 
to kad tarp Richmondiečių 
minėjimas buvo ruošiamas 
papročio delei, ne iš meilės 
vo tėvynės Lietuvos. Jei
butų ruošiama su meile savo 
gimtiniam kraštui tai ruošėjai 
nebūtų kreipę dėmesio į agita
ciją raudonukų ir vieno keršti
ninko, bet butų pasistengę pa
sikviesti į Philadelphiją Lietu
vos Prezidentą, Antaną Smeto
ną- v

O tarp pietiečių todelei ne
galėjo būti tikros patrijotinės 
dvasios kad jiems rūpėjo kepa
mi blynai salės “beismente”...

Jei ne vietinis patriotas, Ka
zys Dryža tai tą dieną tarp 
pietinės miesto dalies Lietuvių 
nebūtų įvykęs minėjimas Lie
tuvos Nepriklausomybės, butų 
apsieita vien blynų apsirijimo 
puota.... Matot, a tr.rp mus” 
yra tokių žmonių kuriems iš 
blynų padarytas pinigas yra 
kur kas meilesnis negu laisva, 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė....

Dar turiu pažymėti ir tą kad 
čia, Philadelphijoje, dabar la
bai daug yra tokių viengenčių 
taip iš katalikė srovės, taip ir 
tautininkų, kurie linkui savo 
vadų alsuoja ne tik neprielan
kumu bet tiesiog pagieža, nors 
tūli ir tyli sukandę dantis, iš 
savo keisto pykčio. Nekurie 
tie vadai ne tik nepasirūpino 
Lietuvos Prezidentą čia par-

Conn; —
Ant. Sme-

Lietuviai

NEW BRITAIN, 
Lietuvos Prezidentą 
toną New Britaino 
maloniai priėmė. Dviem atve
jais jam surengta pramogos.

šeštadienį, Vas. 20 d., Stan
ley viešbutyje bankete dalyva
vo per pusantro šimto žmonių. 
Čia dalyvavo^ miesto mayoras 
George Coyle. Pasakyta daug 
kalbų ir sveikinimų.
zPipgramą- atidarė Pijus Poš

kus,1 programą vedė Jonas Poš
kus, Jr. Kalbėjo Vienybės red. 
Juozas Tysliava, Liet. Radio 
Balso vedėjas iš New Yorko 
Jonas Valaitis, V. M. čekanau- 
skas-Chase, ir pats Prez. Sme
tona.

Dainavo Čeponytės vedamas 
radio choras.

Sekmadienį, Vas. 21, Lietu
vių salėje, žmonių dalyvavo 
per 1,000. čia kalbėjo: V. M. 
čekanauskas-Chase, Juozas Ty
sliava, Jonas Valaitis ir Prez. 
A. Smetona. Ponas Preziden
tas pasakė labai išsamią kalbą. 
Dainavo SLA. choras, grojo 
Juozas Savpnis, dainavo Petras 
Milinavičius.

Aukų žmonės sudėjo $434 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai. Bus 
dar ir daugiau, nes imta įžanga.

Prakalbų rengime daugiausia 
dirbo: Andrius Rėkus, P. Poš
kus, P. Petkevičius, Julė Janu
šonytė, Juozas Maksimavičius.

Aukas rinkti padėjo: J. Mak
simavičius, Vytautas žalnierai- 
tis, Julė Janušcnytė, Jonas Pet
kevičius ir eilė kitų. Rep.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietę

MIRĖ VINCAS VASILIAU
SKAS. Vasario 6 d. persisky
rė su šiuo pasauliu Vincas Va
siliauskas, 42 m. amžiaus. Pa
laidotas Vasario 10, bažnytinė
mis apeigomis, Nanticoke Lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos ka
pinėse.

Jį mirtis ištiko netikėtai. Iš
ryto Vasario 6 d. atsikėlė svei
kas, pavalgė pusryčius, apsi
rengė, su draugu nuėjo į darbą, 
dirbo iki 10 valandai, po to nu
ėjo abudu su draugu užvalgyti 
prie savo reikmenų laikymo dė
žių, netrukus pasiskundė drau
gui kad prastai jaučiasi, drau
gui nuėjus dirbti jis negryžo į 
darbą. Jo draugas ir kitas dar
bininkas jo pasigedo, nuėjo pa
žiūrėti prie tų dėžių, ir rado jį 
susirietusį jau negyvą. Išnešus 
kūną iš kasyklos, atidavė gra- 
boriui, ir tyrinėti pribuvo trys 
daktarai, kurie pripažino kad 
mirė nuo širdies sustojimo.

Iš Lietuvos atvyko po Japo
nų karo, nes jis 1900 metais 
buvo paimtas Rusijos kariuo
menėn, sveikatos pataisymui 
buvo paleistas, paskui vėl pa
šauktas, ir užėjus Rusų-Japonų 
karui išbuvo Mandžurijoje iki 
karo pabaigos. Kare buvo per
šautas per burną, jam išmušta 
keturi dantys, bet 
gyvas. Pargryžęs į 
važiavo Amerikon.

Jo ir jaunų dienų
buvo vargingas, sunkus, ir čia 
Amerikoje nesisekė, nes apsi
vedė su našle, kuri sirgo per 
15 metų ir mirė 6 mėnesiai at
gal. Jis ją visaip stengėsi iš
gydyt, bet nors praleido visas 
savo sutaupąs, nepagelbėjo.

Vincas buvo ramaus buvo, 
su visais gerai sugyveno, gir
damas paliko savo posūnius ir 
podukras, taipgi seserį Marę ir 
švegerį Juozą Junevičius, gy- 
nančius Swoyersville, Pa. '

Ilsėkis, mielas broli ir švo- 
geri, užbaigęs savo vargus ir 

tau 
že- 
J.

vis išliko
Lietuvą iš-

gyvenimas

Nepriklausomybės Die
nos Minėjimas

salė-

rūpesčius amžinai. Tegul 
buna lengva šalta Amerikos 
mele. J.

HARTVILLE, OHIO

Farmeris Pranas Kidikas, 
buvęs Akronietis, pastaru lai
ku apvaikščiojo savo 50 metų 
amžiaus sukaktuves. Jį tą die
ną pasveikinti pribuvo kaimy
nai ūkininkai. Mat, ‘ Kidikai 
ne tik gerai gyvena, bet savo 
patyrimu ir darbštumu duoda 
pavyzdį ir kitiems kaimynams 
ūkininkams, tat jis turi tarp 
visų gerą- prijautimą. Gražu 
kad musų tautietis atsižymi.

Jisai užaugino du sūnūs, vy
riausias sūnūs nuo pereito me
to tarnauja Amerikos armijo
je. Jauniausias sūnūs dar te- 
belanka high mokyklą.

Hartville randasi netoli Lie- 
tuv'ams žinomo Randolph, O. 
Kičikas yra ilgametis Dirvos 
skaitytojas. Linkini jam il
giausių ir pasekmingų metų.

Jo sukaktuvėse jį pasveikin
ti atsilankė jo švogerka p. Le- 
kerauskienė su sunais, iš Bar
berton, O. Kalnas.

čia parodoma Leon Henderson, kuriam pavesta prilaikyti 
reikmenų kainas nuo kė’imo, priima priesaiką kaipo kainu admi
nistratorius. Prezidento paskyrimas Hendersono buvo nesenai 
kongreso užtvirtintas. Vaizde niatori U. S. Aukščiausiojo Teis
mo Teisėjas Robert Jackson atliekąs prisaikdinimą. Donald Nel
son, poni Henderson, ir Leon Henderson.

Here Leon Henderson, who will keep the ceiling on prices, is shown 
taking the oath as price administrator. The President’s appointment ol 
Henderson was recently approved by. congress. Photo shows, left to 
right, associate U. S. Supreme Court Justice Robert Jackson administer
ing oath. Donald Nejson, Mrs. Leon Henderson, and Leon Henderson.

Dr.
Dr. 
tu- 
pa- 
šio

ir Nepriklausoma Lie-

neužbaigus pietauti ir 
ineina j stubą du dikti

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

MIRĖ 8100 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusių Lietuvių vardais,

Su 
čiais 
suėjo 8100 ir prasidėjo 8200 
skaičius. Mirusių sąrašas čia 
pradėta talpinti Vasario mėne
sį, 1937 metais.

KJRELEVIČIL’TĖ Marė, 37 m. 
mirė Sausio mė., Pittsville, 
Pa. Gimus Gilberton, Pa.

JANULEVIČIUS Petras, 47 m. 
mirė Vas. 1, Chicagoj. — Su 
valkietis.

KELLY Bernice (Žilinskaitė), 
50 m., mirė Vas. 1, Chicago- 
je. Amerikoj išgyveno 32 
metus.

VALIK1UTĖ Elzbieta, mirė 
Sausio mėn., Johnson City,

Vasario 21 d. Lietuvių 
je, Lietuvos Nepriklausomybės 
Gelbėjimo Dr-ja suruošė pami
nėjimą Lietuvos Nepriklauso
mybės 24 metų sukakties. Kal
bėjo du Amerikonai, vienas nuo 
Civil Defense, kitas nuo Rau
donojo Kryžiaus. Lietuviai kal
bėtojai buvo A. Vaivada ir 
P. Vileišis, iš Chicagos. 
Vileišis pasakė gana ilgą ir 
riningą kalbą, entuzistiškai 
reikšdamas jog Lietuva po
karo bus laisva ir nepriklauso
ma vėl. Jo tuos pareiškimus 
publika palydėjo karštu ploji
mu. Jis taipgi pareiškė jog 
dvasiniai sveikas Lietuvis ne
gali norėti vergijos, jis nori 
laisvės. Vergais nori būti tik 
išsigimę žmonės, tokie kaip 
musų bolševikai.

Programas pradėta Ameri
kos Himnu, kurį sugiedojo Dai
lės Choras vadovaujant muzi
kui Kvederui; po to sekė kelios 
kitos dainos. Programas gi už
baigta p. Kvederui skambinant 
pianu ir p. D. Kvederienei ve
dant, publikai pritariant, Lie
tuvos Himnu.

Publikoje buvo dalinami Am. 
Raud. Kryžiaus ženklukai, už 
juos publika sudėjo Raudona-’ 
jam Kryžiui $26.09.

Scena buvo papuošta painio
mis, tarp kurių vienoje pusėje 
stovėjo Lietuvos vėliava, o ki
toje pusėje Amerikos vėliava; 
viduryje scenos radasi Raudo
nojo Kryžiaus vėliava, ir kalbė
tojų stalas papuoštas Raudono
jo Kryžiaus ženklu. Tai buvo 
daroma todėl ką d visas šio pa
rengimo pelnas skirta R. Kry
žiui.

Publikos nebuvo daug. Prie
žastis: rengimo komisijos eįcs 
perimentas ..(daryti gavėnioje 
parengimą, ^^šokiais. Nežiū
rint kad brolių Cibulskių muzi
ka griežė gražius valcus bet šo
kančių buvo visai mažai. Rei
škia gavėnios tradicija Lietu
viuose dar gyvuoja.

mi- 
kur

m.,

musu

taurę 
kita

vedybinio gyveni-

aukštyn, ir kalba 
kryptimi. O tas

Detroito “Ambasadorių” Dr. J. 
Jonikaitį, vizitui padaryti. Bu
ris pasididina, su mumis va
žiuoja Dr. Jonikaitis, p. Hypa- 
tija Yčienė, J. Kripąs, atvykęs 
iš Ann Arbor, ši garbinga 
kompanija pietuojam pas Dir
vos reporterį. Kalbos eina apie 
Lietuvos ateitį. Svečiai kaip 
Dr. Vileišis ir p. Yčienė pilni 
entuziazmo, bet nuomonės link 
Lietuvos reikalų tankiai skiria
si, tačiau tikslas visų vienas, 
Laisva 
tuva.

Dar 
kalbas
vyrai nešini naują didelį stalą, 
o senąjį traukia iš po svečių 
nosies. Nustebau. Kas čia 
per komedija? Mano “šonkau
lis” žiuri j mane akis išplėtus 
ii’ nieko nesako.

Aš tik dabar pradėjau suvok
ti kodėl ji man patarė šit) die
ną būti gerai nusiteikusiam. 
Mat, šiądien sukako lygiai 25 
metai 
mo!

Po 
nuėjo
gražus valgomojo kambario se
tas tai musų gerų prietelių 
sūri vizas, už kurį aš, gal ge
riau mes, jiems bent šiuo mo
mentu niekuo kitu -negalim at
silyginti kaip dideliu AČIŪ.

Ši diena musų šeimai bus at
mintina, nes viena proga šven
tėme Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę ir musų 25 metų ve
dybų sukaktį. Apart to dar tą 
pačią dieną geroji kaimynė p. 
Dobilienė atnešė dovanų gražų 
juodą katiną, vardu ‘Butt’. Tai 
tikra palaima.

Dirvos Reporteris.

DANELEVIČIUS Antanas, 57 
m., mirė Vas. 15, Cleveland, 
Ohio. — Vilkaviškio m. At
vyko Amerikon 1892 m.

MEŠKINIS Pilypas, 17 m., 
rė Vas. 12, Cleveland, O., 
buvo ir gimęs.

ABECIUNAS Antanas, 82
mirė Lorain County senelių 
prieglaudoje, Ohio. Buvo ne
vedęs. Palaidotas Elyria, O., 
kapinėse. — Seirijų p., Man- 
kunėlių k., Suvalkijos. Ame
rikoj išgyveno apie 50 metų.

STANKEVIČIUS Vincas, 49 m. 
Vas. 10, Youngstown, 
Y'oungstowne pragyve- 
metus. Paėjo iš Suval-

m., 1941,
m., mirė 
F rackvil-

tetulė protauja r 
Iš TO GALO

mirė Sausio

Juozas, 53 
m., 1941.,

m., mire 
Frackvil-

AMERIKONŲ SPAUDOJE
Sekmadienį, ant rytojaus po 

Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo, The Detroit Free Press 
rytinis dienraštis gražiai apra
šė šį Lietuvių parengimą ir iš
gyrė Lietuvius kad nuoširdžiai 
remia Raudonąjį Kryžių, rink
damas aukas savo parengimuo
se. Taip pat toje pačioje lai
doje buvo įdėtas Lietuvių Mote
rų Raudonojo Kryžiaus valdy
bos atvaizdas, pirmininkės M. 
Kemėšienės, V. Motuzienės ir 
B. Keblaitienės, vice pirminin
kių; E. Molienės ir Brazauskie
nės, raštininkų, ir E. Mickevi
čienės, iždininkės; šalę jų ma
toma Lietuvos trispalvė.

VALDŽIA STATYS MIESTĄ
Fcderalė valdžia tuoj išsta- 

tys miestą Michigan valstijoje, 
del 259,000 gyventojų, netoli 
Willow Run Fordo 
orlaivių dirbtuves, 
ma visokių 
ir pigesnių, 
norės galės 
iš valdžios, 
išstatytas.

Ten bus 
nes, 
maldnamiai. 
o Fordas duos 

The Willow 
bus didžiausia 
bus gatava.

Karui pasibaigus ten dirbs 
automobilius. Miesto vardas 
bus Willow Run, ir rasis netoli 
Ypsilanti miestuko. V. M.

bomberių 
Bus ■ stato- 
brangesnių 
darbininkai

n'amu,
Kurie
nusipirkti namus

kada miestas bus

išstatyta mokslai- 
pasilinksminimo vietos ir 

Valdžia budavos, 
pinigus.

Run dirbtuvė 
pasaulyje, kada

(Iš musų laikraščių)
DIRVOS REPORTERIUI 

SURPRYZAS
Dirvos reporteris šiame sky

riuje prirašo visokių nuotikių 
pas kitus. Šiuomi sykiu tenka 
rašyti apie save. Mat, įvyko 
nepaprastas fluotikis: paskuti
niai pietus, tik nemanykit kad 
Dirvos reporteriui, o tik jo sta
lui ir kedėms.

šeštadienį, Vasario 21, D. re
porteris, kuris buvo ir Lietu
vos Nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimo komisijos pirmininkas, 
nuo pat ryto bėga šian, bėga 
ten. Vakare parengimas, įvai
riausi reikalai, kurie negali bū
ti nei vienas pamirštas. Tie 
žmenės kurie 'daro parengimus 
gerai žino kiek reikia turėti 
galvoje. Reikia skubėti ii’ į 
stotį, nes iš Chicagos atvyksta 
kalbėtojas, Dr.Jy Vileišis; prie to 
dar “šonkaulis” savo reikalais 
“baderiuoja”. ( Skubu keiksno
damas. Mano' “šonkaulis” sa
ko, nors jau šią dieną pradėk 
su gera nuotaika. Bet kas čia 
galvos apie dieną ir nuotaiką 
kada dešimtis , reikalų rupi. . i .

Su p. KemėŠiene stotyje pa
sitikome Dr. Vileišį. Važiuoja
me. Pakeliui! sustojame pas

CHICAGO, Ill. — Bežiūrinė
damas savo automatišką re

volverį, Jonas Daukus, 23 m. 
amžiaus, peršovė sau ranką.

—Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo iškilmėse, bankie- 
rius Justinas Mackevičius vie
nas paaukojo $500 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

—Dr. A. Normantui pradėjo 
gesti kojos kaulas, gydymui iš
bandyta visokios priemonės, ir 
niekas negelbėjo. Jam teko pa- 

didesnė operacija, au
koją.
BOSTON, Mass. — Mi- 
Mass. valstijos Sanda-

pjauti
SO. 
nėta

riečių 25 metų darbavimosi su
kaktis. Dideliu veiklumu ir 
dabar ten pasižymi sandarie- 
čių kuopos ir apskritys. San
dara išleido savo priedą tų vei
kimo sukakčiai atžymėti.
® NEW YORK, N. Y. — Vasa

rio 16 ir 17 d. čia Įvyko bu
vusių Lietuvos .Žydų rabinų se
minarijos Slabadoje studentą- 
alumnų draugijos susirinkimas. 
Šią Lietuvos žydų draugiją su
daro beveik išimtinai intelek
tualai: rabinai, profesionalai ir 
kiti žymus žydų visuomenės 
veikėjai.

m., mirė 
Frackvil-

mirė 
Ohio, 
no 27 
kijos.

BARTKEVIČIENĖ Ona, 89 m. 
mirė Lapk. 25, 1941, DuBois, 
Fa. — Keturvalakių p., Vil
kaviškio ap. Amerikoj išgy
veno ilgus metus.

ŠIMKONIS Jonas, 73
Gegužės 
le. Pa. 

JONELIS
Birželio 
le, Pa.

BARTKUS Juozas, 53
Lapk. mėn., 1941, 
le, Pa.

TAMOŠUNIENĖ Ona, 47 m., 
mirė Sausio men., Frackvil
le, Pa.

STEPANAUSKAS Kazys, 51 
m., mirė Vasario mėn., Dear
born, Mich.

KLIŠIS Jonas, 64 metų, mirė 
Sausio 3, Winter Beach, Fla. 
Paėjo iš Suvalkijos.

DIRKIUS Jonas, senyvo amž., 
mirė Vas. mėn., Cuyahoga 

, Falls, Ohio. Akron, Ohio, iš
gyveno apie 45 metus.

MALESKIS Zigmas, mirė 21 
Sausio, Niagara Falls, N.Y.

ŠIMAITIENĖ Teklė, 54 m., mi
rė Vas. 1, Chicagoje. — Tel
šių ap., Tveriu par., Pribit- 
kų k.' Amerikoje išgyveno 
33 metus.

MAŠIDLAUSKAS Jonas, mirė 
Sausio 31, Chicagoj. — Šiau
lių ap., Papilės par.., Kinkių 
k. Amerikoje išgyveno 37 
metus. .

GLEMŽIENĖ Mikalina, 48 m., 
mirė Sausio 21, Scottville, 
Mich. — Marijampolės aps., 
Daukščių par., Padovinio k.

PLUTKIENĖ Julė, mirė Sau
sio 20, Waukegan, Ill.

MIKALAUSKAS Kazys, 50-m., 
mirė Sausio mėn., 
Wis.

BUDRICKAS Kazys, 
mirė Sausio mėn., 
Wis.

PILIPAVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Sausio 29, Chicago
je. — Joniškio par. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

BARČAS Agota (Grigalionai- 
tė), 50 metų, mirė Vas. 1, 
Chicagoj. — Biržų ap., Vaš
kų p. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

DAUGINTIS Ignas, 65 m., mi
rė Vas. 1, Aurora, III.—Plun
gės par. Amerikoje išgyve
no 36 metus.

MAZEL Josephine (Lubinaitė)^ 
28 m., mirė Vas. 3, Chicago- 
je, kur buvo ir gimus.

RAPALAVIČIUS Juozas, 36 m. 
mirė Vas. 2, Chicagoje.

BRAZAITIENĖ Jieva, 75 m., 
mirė Sausio 28 d., Detroit, 
Mich. — Suvalkų r., Ūdrijos 
p. Amerikoj išgyveno 42 m.

URBONAS Kazys, 19 m., už
muštas traukinio Gardner, 
Mass.

KAVALIAUSKIENĖ Magdale
na (Zalodaitė), pusamžė, mi
rė Vas. 4, Chicagoj. — Ra
seinių ap., Klibalių k. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

ŽUKAUSKAS Juozas, 48 m., 
mirė Sausio 26, Hawthorne, 
Okla. — Kauno ap.

MAžENIS Jurgis,
mėn., Hartford, Conn.

LUKŠA Aleksandras, mirė 31 
Gruod., Montreal, Kanadoj.

NAUSED1ENĖ Ona, mirė Sau
sio m., Detroit, Mich.

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

RAUKIENĖ Antanina, mirė 2 
Vasario, E. St. Louis, Ill.

STANKEVIČIENĖ Marė (Kuč- 
maitė), 72 m., mirė Vas. -4, 
Chicagoj. — Ufenos ap., Ski- 
monių par., Silių vien. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

SAKALAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio mėn., Shenandoah, 
Pa.

NIEMNICKIENĖ Marė, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa.

BARANAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio m., St. Clair, Pa. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

MIKALAUSKAS Antanas, 67 
m., mirė Sausio m., Sheboy
gan. Wis. — Marijampolės 
p. Amerikoj išgyveno 49 m.

BLEKAITIS Adomas, 58 m., 
mirė Sausio 30, Nashua, N.H.

KNIUPIENĖ Ludvisė (Šidlaus
kaitė), 53 m., mirė Vas. 2, 
So. Boston, Mas. — Kuršė
nų p. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

Aną vakarą, eidamas 
musų SLA. kuopos susirii 
kimą, užsukau pas sav 
gerb. Tetulę.

— Gerą vakarą, tetule, - 
sakau aš.
- 0 kas tai, vaikeli,1 a 

taip nelauktai ir netikta 
ateini? - sako ji.
- Netikėtai ir nelaJ 

tai? Nagi šį vakarą mrs 
SLA. kuopos susiriiikin a
- sakau aš.

— Kuopos susirinkime s 
A, tai gerai, vaikeli, .a 
priminei. Palauk čia bl-k
- sako ji.

Tetulė išėjo į kitą kan 
bari ir tuoj sugryžo su sž 
vo ii* savo vyro narystė 
knygelėmis ir pinigais.
- Gerai kad užsukai eii 

vaikeli. Te, nunešk mus 
mokestis, užmokėk, ba ja 
laikas, - sako ji.

— Užmokėt už jus? A 
maniau kad tetulė pati ei 
su manim į susirinkim; 
Palydėjęs bučiau, - saka 
aš.

— Aš j kuopos susini 
kimą? Ar matei mane ka 
da kuopos susirinkime? -

Kenosha,

55 metų, 
Kenosha,

PAJ1EŠKAU Joną Janišką 
ir jo žmoną, Katrę (Keidę). Gy
vena Waukegan, Ill. Prašau jų 
atsišaukti arba žinančių pra
nešti.

Mikasė Dambrauskienė 
13 Bond St. Johnstown, Pa.

Skaitykit ir Garsinkites-

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos 

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

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEM4OS NAR/US

= Antkapiai Monumentai Koplyčios
S Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. :

Į CUYAHOGA MONUMENT WORKS [
= East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968. Į
E Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande. :
E įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

= Art Reardon Jums Pasitarnaus
r

= Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. :
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- 'Vai is prasti 
narė, jeigu tik tiek paisi 
už kuopos susirinkimus. • 
sakau aš.
- 0 kas man jie; kas i 

ri politikaut, bartis, disk 
suot tas eina į susirin
mus, o aš politikaut i 
moku, apsieina ir be n 
nęs, — sako ji.
- Tas ir bloga, tėti 

kad tu nesilankai kuoj 
susirinkimuose: reikia 
klausyt raportų, išrinkt 
vo kuopos valdybą, o dal 
ateina centro valdybos r 
kiniai, netoli jau ir seim 
delegatus i seimą rinks: 
- sakau aš.

— Mane Į delegatus v 
tiek neišrinks, o jie ten s 
me kaip nori taip pada 
arba tuos pačius centro; 
nūs išrenka kas sykis, 
sako ji.
- Tai ar tetulei ta tv 

ka patinka? — sakau a
- Žinoma kad ne, ale 1 

manęs vienos paiso, — 
ko ji.

— Tetule, klaidingai Ii 
bi: susirinkimuose niel 
nebusi viena, ten sueina 
daugiau tokių kuriems 
tvarka nepatinka, bet 
-y sakau aš.
viską palieka kitų maloi 
~ Ką ten su politiL 

riais: ar vienaip ar kit 
aš norėsiu, o jie vis save 
sirenka. Matau jau t: 
metų tie patys ponauja, 
sako ji,
- Susivienijime tanki 

butų išrenkama naujų v 
kėjų į valdybą ir organi; 
eija geriau progresuotų 
tokios moterėlės kaip 1 
tokie nariai kaip tavo v

ir kiti, kurie nuo da 
metų priklauso Susivieni 
me, lankytųsi Į kuopos s 

. surinkimus ir atliktų no 
paprastą pareigą: b;

saving — sakau aš.
. Aš, vaikeli, priklaus? 

Ppe SLA. jau arti 40 met 
man ir medalis turėtų bu 

’|uodamas, ba beveik d;



Gerb.

SPRAGILAS
LOS LIETUVIAI 
skyriuje talpinama dykai)

ILEVIČIL’TĖ Marė, 37 m. 
re Sausio mė., Pittsville, 

Gimus Gilberton, Pa. 
ULEVIČIUS Petras, 47 m. 
rė Vas. 1, Chicagoj. — Su 
Ikietis.
LY Bernice (Žilinskaitė), 
m., mirė Vas. 1, Chicagp-

Amerikoj išgyveno 32 
etus.
JKIUTĖ Elzbieta, mirė 
lūšio mėn., Johnson City, 
. Y.
JGINTIS Ignas, 65 m., rai- 
i Vas. 1, Aurora, III.—Plun- 
is par. Amerikoje išgyve- 
j 36 metus/ 
ZEL Josephine (Lubinaitė)u 
B m., mirė Vas. 3, Chicago- 
1, kur buvo ir gimus. 
PALAVIČIUS Juozas, 36 m. 
ūrė Vas. 2, Chicagoje. 
AZAITIENĖ Jieva, 75 ra., 
lirė Sausio 28 d., Detroit, 
lich. — Suvalkų r., Ūdrijos 
i. Amerikoj išgyveno 42 m. 
BONAS Kazys, 19 m., už- 
nuštas traukinio Gardner, 
Vlass. 
lVALIAUSKIENė Magdale- 
ta (Zalodaitė), pusamžė, mi
rė Vas. 4, Chicagoj. — Ra
seinių ap., Klibalių k. Ame
rikoj išgyveno 28 metus. 
iKAUSKAS Juozas, 48 m., 
mirė Sausio 26, Hawthorne, 
Okla. — Kauno ap.
AžENIS Jurgis, mirė Sausio 
mėn., Hartford, Conn.
JKšA Aleksandras, mirė 31 
Gruod., Montreal, Kanadoj. 
AUSED1ENĖ Ona, mirė Sau
sio m., Detroit, Mich.
APULSKIENĖ Agota, 50 m., 
mirė Sausio 21, Brooklyn, 
N. Y.
AUKIENĖ Antanina, mirė 2 
Vasario, E. St. Louis, Ill. 

PANKEVIČIENĖ Marė (Kuč-
maitė), 72 m., mirė Vas.A, 
Chicagoj. — Utenos ap., Ski- 
monių par., Silių vien. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

AKALAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio mėn., Shenandoah, 
Pa.

HEMNICKIENĖ Marė, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa.

IARANAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio m., St. Clair, Pa. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

JIKALAUSKAS Antanas, 67 
m., mirė Sausio m., Sheboy
gan. Wis. — Marijampolės 
p. Amerikoj išgyveno 40 m.

ŠLEKAITIS Adomas, 58 ra., 
mirė Sausio 30, Nashua. N.H. 

KNIUPIENĖ Ludvisė (Šidlaus
kaitė), 53 m., mirė Vas. 2, 
So. Boston, Mas. — Kuršė
nų p. Amerikoj išgyveno 23 
metus.

niekad nesirgau, pašalpos 
nei dolario neišėmiau, o 
centre sako pinigų kaip nėr 
taip nėr, — sako ji.

— Ne visai taip su pini
gais centre: jų yra, del to 
kad valdžia priverčia cen
tro viršininkus saugoti pa
šalpų ir pomirtinių fondus. 
Bet teisybė kad nėra tuose 
fonduose kuriuos centro 
ponai gali vartoti, — sakau 
aš.

— Ar tai ne vistiek; ar 
tas ar tas fondas, vis tai 
musų sudėti pinigai, todėl 
man ir nepatinka jų aikvo- 
jimas, — sako ji.

— Aikvojimas ar išleidi
mas yra du skirtingi daly
kai, tetule. Bet jeigu lan- 
kytumeis kuopos susirinki
muose, išklausytum rapor
tų, balsuotum už gerus na
rius į valdybą, ir padėtum 
išrinkt tinkamus delegatus 
į seimą, visai kitaip organi
zacijos tvarka eitų, — sa
kau aš.

— Ką ąš ten viena senė 
padarysiu: tie centro ponai 
patys save išsirenka, ir de
legatai į seimus nuvažiuoja 
kokiuos jie nori, — sako ji.

— Tokių “senių” kaip 
tetulė Susivienijime priguli 
keletas tūkstančių. Jie vis 
pasėdi namie, neina į susi
rinkimus, na o tada politi
kieriams 
politikas 
patiems 
laimėti, 
lankai' į 
mus ir nenori balsuoti už 
kitus, jaunesnius ir smar
kesnius veikėjus į centro 
viršininkus, visai ir neru- 
gok ant nieko. Jeigu centre 
sėdės ir apžels kaip kelmai 
tie patys ponai, tegul sau 
ir sėdi, tuo tarpu organi
zacijos judėjimas stovi vie
toje. Tetulė rodos gerai ži
nai Lietuvišką posakį apie 
naują šluotą. Pasidaryk 
savo galvoje skirtumą tarp 
seno apžėlusio kelmo ir tos 
naujos šluotos, tada tikrai 
norėsi eiti į savo kuopos su
sirinkimus, — sakau aš.

— Tu, vaikeli, gerai man 
nupasakojai. Visada nauja 
šluota geriau šluoja, taigi 
jeigu mes visi seni SLA. na
riai netingėtume lankytis 
savo kuopų susirinkimuose, 
centre neliktų senų apker
pėjusių kelmų, kurie atbu
kę savo darbuose ir suma
nymuose, ir SLA. galė
tų išaugt daug didesnis. Vi
somis pusėmis matai jaunų 
ir stiprių Lietuvių kurie 
galėtų būti nariais, o musų 
organizacija neauga kaip 
reikia ir tiek. Jeigu mes 
seni išmirsim, kas liks? — 
sako ji.

— Politikuojančių SLA. 
narių aklumas yra priežas
timi palaikymo tų pačių 
ponų centre. Jie gi tiek 
apkerpėjo, grybais apaugo 
kad ir tiki jog be jų orga
nizacijos neliktų. Jie kaip 
kelmai ir trukdo Susivieni
jimo vežimui važiuoti pir
myn. Tokius kelmus geras 
gaspadorius savo lauke iš- 
rauna-išverčia. Ir SLA. na
riai turėtų parodyt daugiau 
rūpesčio apie savo kelmus, 
tuoj prasidėtų naujas gy
vumas, — sakau aš.

— Na tai gerai, vaikeli, 
kai bus susirinkimas valdy- 

; bos balsavimo ir delegatų 
į seimo rinkimo aš tikrai ei
siu. Ale dabar buk toks ge
ras, nunešk mano mokestis 
ir užmokėk, ba aš nesiren-

Kas Buvo Gera Pirmtakunams
I

Tra Gera ir Brangu Mums
SLA. NAUDINGAI TARNAVO MUMS PER 56 METUS

Nuo Musų Priklau; ’ * 1 litis — Stovėkime Jo Sargyboje!

ŠIE SLA. KANDIDATAI JAUNESNI 
IR SUMANESNI

Jieškant organizacijai naujos 
energijos, jauno kraujo, tą mes 
kaip tik turime.

Pažiūrėkime:

Juozas J. Bačiunas
Jonas Brazauskas

Kas buvo gera musų tėvams 
tas bus gera ir man, — dažnai 
Lietuviai sakydavo Lietuvoje.

Tuomi nekurie Lietuvos žmo
nės kliudė ir trukdė savo šei
mos ir kartu savo krašto pro
gresą.

Bet toks išsireiškimas ne vi
sada reiškia trukdymą.

štai paveizdan Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje gyvavimo 
ir palaikymo klausime:

Kas buvo gera musų pirmta- 
kunams, tiems Amerikos Lie
tuviams pionieriams kurie 56 
metai atgal matė reikalingu, 
įkurti didelę organizaciją savo 
broliams išeiviams šioje naujo
je tėvynėje, Amerikoje, anose į 
dienose, tas pasirodo yra labai į 
svarbu ir reikalinga mums da- : 
bar palaikyti ir rūpintis.

Anais laikais, visi jauni ir : 
energingi Lietuvos išeiviai nu- i 
matė reikalo įkurti organizaci- į 
ją kuri bus musų išeivijos tau-' į 
tybės palaikymo tvirtovė, greta 1 į 
įvairių naudų kurios teikiama 
savo nariams asmeniškai.

SLA. tokiu ir pasiliko, o da 
bar yra labai naudinga sene 
nio amžiaus nariams kaipo : 
rama senatvėje, ir jauni? 
kaipo Lietuvybės mokykla.

Per visą SLA. gyvavimo lai
kotarpį tūkstančiai organizaci
jos narių mirė, nors jie prisira
šė dirbti ii’ tęsti Lietuvybės 
darbą. Jų šeimos gavo priža
dėtą pomirtinę. Kurie sirgo, 
gavo ligoje pašalpas.

Daugybė betgi iš SLA. išsto
jo ir savu noru, ir apsileidimu 
ir gyvenimo sunkumų priver
sti.

Susivienijimą taipgi apleido 
tūkstančiai ir tokių jo narių 
kurie buvo susimetę į organi
zaciją keno nors kraštutines 
srovines politikas varyti; arba 
tokie kurie išsyk buvę gerais 
nariais, vėliau leidosi kraštuti
niams politikieriams suklaidin
ti ir vietoje dirbti Susivieniji
mo ir kitų savo draugų darbo 
žmonių labui, stojo dirbti poli
tiškų klikų vadų naudai ir su 
tų klikų atsimetimu patys ne
teko narystės, nueidami vadų 
kreivais keliais.

SLA. istorija turėjo keletą 
tokių kritiškų laikotarpių, ačiū 
tam kar organizacijon visi ver
žėsi politikuojanti vadai, kurie 
norėjo paimti ją į savo kontro
lę ir neatsiekdami nieko, metė 
ją, išsi vesdami su savimi ir 
savo suklaidintus pasekėjus.

KITIEMS IŠBUVO GERAS 
IKI ŠIAI DIENAI

Tačiau tarp gyvųjų narių yra 
dar keli SLA. veteranai kurie 
jei ne iš pat pradžių tai vėles
niais keliais metais įstojo į Su
sivienijimą ir nuoširdžiai dir
bo savo organizacijai, vesdami 
ją tuo keliu kaip jų pirmtaku- 
nų daryti įstatai rodė, arba jie 
patys prisidėjo prie tų įstatų 
tikresnio nustatymo, ir Susivie
nijimo sargyboje pasiliko iki 
šiai dienai. Jie pernešė tas di
deles audras ir krizius, bet ir 
šiądien jie tiki kad jiems svar
bu priklausyti prie Susivieni
jimo ir kad būtina palaikyti jo 
eiseną tuo keliu kaip prieš de
šimtis metų buvo numatyta.

Susivienijimas šiądien virto 

giau šį vakarą niekur eiti, 
— sako ji.

— Gerai, tetule, bet kitą 
susirinkimą tai tikrai ne
paliksiu tavęs namie. Jei
gu galėiai po bingo bėgiot 
ir naktis gaišuot tai gali į 
savo kuopos nors svarbes
nius susirinkimus nueit, — 
sakau aš.

— Aš tikrai prižadu, vai
keli, — sako ji.

— Na tai iki pasimaty
mo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko ji.Gerb. Tetulė.

TETULĖ PROTAUJA NE 
Iš TO GALO

PAJ1EŠKAU Joną Janiška 
ir jo žmoną, Katrę (Keidę). Gy
vena Waukegan, Ill. Prašau ji) 
atsišaukti arba žinančių pra
nešti.

Mikasė Dambrauskienė 
13 Bond St. Johnstown, Pa.

Skaitykit ir Garsinkites'

LIETUVIU
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street

Philadelphia, Pa. (36)
I------------ —------------ 1

r MIRUSIUS
OS NARIUS
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4
ais ir kitais šventadieniais. J
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rp Lietuvių Clevelande 25 m. \

Aną vakarą, eidamas Į 
musų SLA. kuopos susirin
kimą, užsukau pas savo 
gerb. Tetulę.

— Gerą vakarą, tetule, — 
sakau aš.

— O kas tai, vaikeli, 1 ad 
taip nelauktai ir netiki cai 
ateini? — sako ji.

— Netikėtai ir nela ak
tai? Nagi šį vakarą mi sų 
SLA. kuopos susirinkin as,
— sakau aš.

— Kuopos 
A, tai geraij 
priminei. .
— sako ji.

Tetulė išėjo į kitą kam
barį ir tuoj sugryžo su sa
vo ir savo vyro narystės 
knygelėmis ir pinigais.

— Gerai kad užsukai čia, 
vaikeli. Te, nunešk musų 
mokestis, užmokėk, ba jau 
laikas, — sako ji.

— Užmokėt už jus? Aš 
maniau kad tetulė pati eisi 
su manim į susirinkimą. 
Palydėjęs bučiau, — sakau 
aš.

—- Aš į 
kimą? Ar 
da kuopos 
sako ji.

— Tai iš tetulės prasta 
narė, jeigu tik tiek paisai 
už kuopos susirinkimus. — 
sakau aš.

— O kas man jie: kas no
ri politikaut, bartis, disku- 
suot tas eina į susirinki
mus, o aš politikaut ne
moku, apsieina ir be ma
nęs, — sako ji. •

— Tas ir bloga, tetule, 
kad tu nesilankai kuopos 
susirinkimuose: reikia iš
klausyt raportų, išrinkt sa
vo kuopos valdybą, o dabar 
ateina centro valdybos rin
kimai, netoli jau ir seimas, 
delegatus į seimą rinksim,
— sakau aš.

— Mane į delegatus vis- 
tiek neišrinks, o jie ten sei
me kaip nori taip padaro, 
arba tuos pačius centro po
nus išrenka kas sykis, — 
sako ji.

— Tai ar tetulei ta tvar
ka patinka? — sakau aš.

— Žinoma kad ne, ale kas 
manęs vienos paiso, — sa
ko ji.

— Tetule, klaidingai kal
bi : susirinkimuose niekad 
nebusi viena, ten sueina ir 
daugiau tokių kuriems ta 
tvarka nepatinka, bet jie
— sakau aš.
viską palieka kitų malonei,

— Ką ten su politikie
riais :1 ar vienaip ar kitaip 
aš norėsiu, o jie vis save iš
sirenka. Matau jau tiek 
metų tie patys ponauja, — 
sako ji.

— Susivienijime tankiau 
butų išrenkama naujų vei
kėjų į valdybą ir organiza
cija geriau progresuotų jei 
tokios moterėlės kaip tu, 
tokie nariai kaip tavo vy
ras ir kiti, kurie nuo daug 
metų priklauso Susivieniji
me, lankytųsi į kuopos su
sirinkimus ir atliktų nors 
tą paprastą pareigą: bal
savimą, — sakau aš.

— Aš, vaikeli, priklausau 
prie SLA. jau arti 40 metų. 
Man ir medalis turėtų būti 
duodamas, ba beveik dar

susirinkime s?
vaikeli, kad 

Palauk čia biskj,
gera proga savo 
varinėti ir tiems 
visada rinkimus 
Todėl, jeigu nesi- 
kuopos susirinki-

SLA. BALOTAS
Padėkit kryželį (X) ties vardais tų 

kaip šiame lakštelyje pažymėta.
. Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, Į kurį reikia balsuo- 
ti už du kandidatus.

Ant Pre
zidento

F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.— 
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md.—
D. Klinga, Brooklyn, N. Y. _____

--X“~

Ant Vice 
Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.__
V. A. Karševičius, Scranton, Pa—

Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikas, New York, N. Y.—
S. Masytė, Detroit, Mich________

Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, Ill------------
J. J. Bachunas, Sodus, Mich______
J. Žebrys, Cleveland,' Ohio_______

--X.--

Ant
Iždo
Globėjų

Balsuok 
už du

S. Mockus, So. Boston, Mass------
E. Mikužiutė, Chicago, Ill------------
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio-----
W. E. Norkus, Philadelphia, Pa—- 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass.__ 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass..----- i ' 

! 
! 

1 
1

: : X
X

 : J
1 

1 
1 

1 
1 

1

1 
1 

1 
1 

1 
1

• nt Dr.- 
Kvot.

Dr. S. Biežis, Chicago, In/--------
Dr. J. Baltraušaitienė, Pittsbgh, Pa.
Dr. A. šliupaitė, Brooklyn, N. Y._

* ** 1

kuopos susirin- 
matei mane ka- 
susirinkime? —

ta Lietuvj^Js tvirtove musų iš
eivijoje, kaip tą numatė jo or
ganizatoriai 56 metai atgal.

Dabar, kada ankstyvesnių iš 
Lietuvos atvykusių žmonių ei
lės retėja, kada reikalinga pa
pildyti organizaciją naujais ki
tos gentartės nariais, kuriems 
Susivienijimas gali būti viena
tinė nuo ištautėjimo išgelbėti 
tvirtovė, Susivienijimas ir pri
valo būti palaikomas stiprioje 
Lietuviškoje tautiškoje dvasio- 
jeį kad Į orgariižaeiją įsirašan
tieji jauni Lietuviai rastų joje 
tą užveją kurios jiems kaipo 
Lietuviams reikalinga.

SLA. nariai privalo kuogrei- 
čiausia pakeisti tokius Centro 
valdybos narius kurie į SLA. 
žiuri kaip į savo uždarbio vie
tą, kurie nori ją pavelsti lyg 
insurance kompaniją ir joje 
viešpatauti iki savo gyvos gal
vos. Senas Nary .s

YOUNGSTOWN

SLA. 157 KUOPOS susirin- 
kimas įvyks sekmadienį, Kovo 
1 d., nuo 3 vai. po pietų Lietu
vių parapijos salėje. Bus bal
savimai Centro Valdybos ir 
rinksime delegatus į seimą.

žinote kad seimas atsibus 
Pittsburghe, tai mums visai 
arti, kuopai nesusidarys daug 
lėšų. Nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą.

M. Subonis.

SLA. NARIAMb
PASTABOS

NEDUOKIT CICILIKAMS
Už JUS BALSUOTI

\
Iš seniau nekurie SLA.- mažų 

kuopų nariai yra pareiškę kad 
jų kuopose nebūna jokių balsa
vimų SLA. Pild. Tarybos rin
kimuose. Kuris nors kuopos 
yaldybos narys gavęs blankas 
nubalsuoja už visus narius; jis 
paduoda balsus tik už cicilikus 
kandidatus. Todėl jie taip ir 
laimi rinkimus amžinai.

SLA. įstatai reikalauja kad 
balsavimas butų atliktas susi
rinkime, apie ką visiems na
riams turi būti pranešta.

Kiekvienas narys pats turi 
padėti savo kryžiukus prie var
dų kandidatų už kuriuos jis 
nori balsuoti.

Taip narys naudodamasis sa
vo balsavimo teise apsaugos 
Susivienijimą nuo patapimo 
kelių asmenų insurance kompa
nija.

Balsuokit už naujus veikėjus, 
įnešit savo organizacijon nau
jo gyvumo.

Saugokitės neleisti į seimą 
tokius delegatus kuriems centro 
ponai prižada apmokėti kelio
nes ir pragyvenimą, nes tokie 
delegatai aklai užgiria visus 
senų ponų raportus be kritikos, 
kitaip jie negautų kaštų namon 
parvažiuoti... Patyręs.

Lėktuvai ant S. V. orlaivių vežiotojo denio gatavi pakilti į orų pat
rulio pareigoms, arba pasitikti Japonų atakų orlaiviais arba karo laivais. 
Šis atvaizdas darytas su S. V. laivyno ofensyvo patrulio jiegomis kur nors 
Pacifiko okeane. Jie neskrido į veikmę, bet laukė “ko nors tikro”. (Už
giris spaudai per karo laivyno viršenybę).

Musų rekomenduojami kan
didatai į SLA. Pild. Tarybą yra 
tai tie kuriems rupi palaikymas 
senų SLA. tradicijų ir tikslų, 
kuriems rupi ir kurie žino ir 
moka kaip gauti ir patraukti 
į organizaciją jaunimą, nes jie 
patys yra naujosios gentkartės 
nariai, nors jau ilgamečiai S. 
L. A. darbuotojai: 

•
SLA. PREZIDENTAS: W. F. 

LAUKAITIS, iš Baltimore, 
Md., SLA. 64 kuopos narys. 
Čia gimęs Lietuvis, pasitar
navęs Lietuvių tautai ir Su
sivienijimui. Buvęs Baltimo
re miesto teisėju. Jis perei
tais SLA. rinkimais buvo jau 
beveik išrinktas SLA. prezi- 

~'tu, tik senesniųjų virši- 
.ikų balsų sudžiugleriavimu 

am buvo atimta jo balsų 
perviršis.

VICE - PREZIDENTAS V. A. 
KERSEVIČIUS, Scran ton, 
Pa., kuopos narys, jaunas, 
Amerikoje augęs SLA. dar
buotojas, žymus biznierius 
ir veiklus visuomenėje.

SLA. SEKRETORIUS STEFA
NIJA M ĄSYTĖ, iš Detroit, 
Michigan, 352 kuopos narė, 
baigus advokatūros mokslą, 
darbšti ir sąžininga, jauno
sios gentkartės 
nansų sekretorė SLA.‘%o2 kp.

SLA. IŽDININKAS JUOZAS J. 
BAČIUNAS, iš Sodus, Mich., 
SLA. 42 kuopos narys. Ge
ras tėvynainis, daug pasidar
bavęs Lietuvių kultūros sri
tyje, žymus biznierius, lab
darys ir rėmėjas daugelio 
kilnių Lietuvių tautos naudai 
sumanymų. Darbavosi ke
liose SLA. komisijose, Per
eitais balsavimais nedaug 
balsų truko jam tapti SLA. 
iždininku.

SLA. IŽDO GLOBĖJAS JONAS 
BRAZAUSKAS, iš Cleveland, 
Ohio, SLA. 14 kp. narys, il
gametis veikėjas, du termi
nus buvęs SLA. Prieglaudos 
Namo komisijos nariu ir pir
mininku. Pereitą sykį jam 
mažai tetruko balsų būti iš
rinktu. Jis yra beveik pu- 
siaukelyje nuo SLA. centro 
New Yorke, taigi jo kelionė 
i Pild. Tarybos posėdžius at
sieis pusiau pigiau negu Chi- 
gi ežiams.

IŽDO GLOB. W. E. NORKUS, 
iš Philadelphia, Pa., SLA. 135 
kp. narys, jaunas, gabus, tei
singas ir tinkamas iždo glo
bėjo vieton. Jis yra darbo 
našumo inžinierius.

SLA. DAKTARAS-KVOTĖJAS 
DR. ST. BIEŽIS, iš Chicagos, 
SLA. 364 kp. narys. Plačiai 
žinomas chirurgas, literatas 
ir geras tėvynainis. Jis tar
nauja pirmą terminą kaip S. 
LA. daktaras kvotėjas, 1940 
metais išrinktas prieš senųjų 
Centro ponų norą ir pradėjęs 
rauti Įsisėdėjusius kelmus.

SLA. Narių Komitetas.

KIBIRKŠTYS

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

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

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

• PEREITĄ rudenį prieš no
minacijas SLA. Pild.. Tarybos, 
Brooklyno politikieriai su nie
kuo nesiskaitydami ir nieko ne- 
atsiklausdami buvo išstatę net 
du savo sąrašus, iš kurių vie
nas jau subirėjo. Antras nors 
dar laikosi, tačiau jokios reik
šmės neturi, lygus nuliui.

Tikrai gaila tų nusidėvėjusių 
politikierių. Paskui jų pakri
kusią politiką niekas jau ne
seka ir jų malonės nepriima.

• REIKIA tik pasveikint tuos 
Brooklyniečių išstatytus kandi
datus kurie suprasdami Susivie
nijimui gręsiantį pavojų iš so
cialistų pusės nenorėjo skaldyti 
tautiniai nusistačiusių SLA. na
rių balsus, atsisakė priimti kan
didatūrą ir perveda savo balsus 
tam tautiniam sąrašui kurio 
priekyje yra tokie sumanus žmO-. 
nės kaip Teisėjas W. F. Laur 
kaitis, V. A. Kersevičius, J. J. 
Bačiunas, J. Brazauskas ir Dr. 
S. Biežis.

• JEIGU SLA. nariai žinotų
kas laukia Susivienijimą jei jo 
valdovais pasiliks tie patys ku
rie valdydami iki šiolei įklam- 
n-ma PJ A - i f■ ''in. i— j
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gu SLA. nariai žinotų kokia 
sunki našta jų laukia pavidale 
didesnių mokesčių tai jie ne
balsuotų už senuosius “žino
vus” ir “ekspertus”, nežiūrint 
kaip jie moka save girti ir už 
save agituoti.

• GAILA kad SLA. nariai 
mažai rūpinasi ar nenori žino
ti prie ko Susivienijimą prive
dė dabartiniai organizacijos 
vadai. Gaila kad nariai per
daug pasitikėdami socialistų 
agitacijai leidosi organizaciją 
taip nuvesti į klampynę, iš ku
rios išvesti nesugeba, bet nori 
narius tuščiomis pasakėlėmis 
bovyti. Jeigu žinotų visus tų 
įsisenėjusių valdovų šposus ir 
netikslumus, tikrai skubintų į 
jų vietas pastatyti gabesnius 
viršininkus.

• GRIGAITINIAI ir Michel- 
soniniai socialistai, kurie per
eito pasaulionio karo metu Lie
tuvai keliantis iš vergijos šau
kė “nei cento Lietuvai”, agita
vo nepirkti Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų, jie buvo prieš 
kiekvieną Lietuvos valdžią, iš
skiriant palaidą pusiau komu
nistinę Griniaus valdžią, per 
kurią tikėjosi įstumti Lietuvą 
į socialistų iškastą komunisti
nę duobę, ant kurios raudona 
vėliava butų buvus ženklu pa
laidojimo Lietuvos Nepriklau
somybės.

• MUSŲ socialistai per visą 
Lietuvos nepriklausomybės lai
ką buvo komunistų talkininkai 
prieš Lietuvą. Socialistai ben
dru frontu su komunistais kni
sosi po Lietuvos nepriklauso
mybės pagrindu ir šiądien jie 
tokiais pat tebėra.

• ŠIĄDIEN kai Lietuva tapo
parblokšta ir sutremta pirmiau 
komunizmo, o paskui nazizmo, 
vaitoja ir šaukiasi savo sūnų 
vieningos pagalbos, socialistai 
demokratijos kaukę užsidėję 
talkininkauja didžiausiems bes
tijoms komunistams ir drasko 
Lietuvių vienybę, kuri šiądien 
taip labai yra reikalinga Lie
tuvių tautai. Titnagas.



griebti. Mirtį sutiko kartu su! 
savo žmona, abu ųasti negyvi, 
vienas kito glėbyje.

Stefan Zweig yra parašęs 
daug įvairių raštų, svarbiausia 
politinio turinio apysakų. Vie
na jo apysaka, išversta Angliš- 
kon kalbon, liečia pereito di
džiojo karo Vokiečių žygius ir

A/TUSŲ Amerikos Lietuvių gyvenime istorija pasikar- 
toja — liūdna istorija ir taip pat karčiomis pasek

mėmis, bet neišvengtinai pasikartoja. Mes, nors jau 25 
metai senesni ir turėtume būti daug protingesni, ir da
bar elgiamės taip kaip anuomet, 1915, 1916, 1917, 1918 
ir tt. metais, kuomet musų tėvynė Lietuva paregėjo lai
svės spindulėlį.

Tada, kai Amerikos Lietuviai buvo įsižiebę savo sro
viniame Įkarštyje, vietoje vieningai dirbti už tautos at
eitį, kai žinios apie musų elgesį pasiekė Lietuvos veikė
jus, Dr. Jonas Basanavičius šitaip laišku barė mus:

“Aš savo dienas jau baigiu. Butų man lengviau jei 
musų Lietuva, kurios atgimimui tiek darbo ir kovos pa
dėta, kuri šiądien prapulties krašte, turėtų ilgas gaivin
tojų, apgynėjų ir gelbėtojų eiles. Mums seniams, žila
plaukiams butų lengviau į kapus žengti, jei visi Lietu
vos vaikai susispiestų į krūvą Tėvynę gelbėti. Siunčia
me jums, vaikai, gal paskutinį mirštančios Lietuvos šau
ksmą. Jei Lietuvos žmonėms teks badu išmirti, atmin
kite, jie mirs su mintimi kad jus, Amerikiečiai, galėjote 
juos gelbėti, bet negelbėjote”....

✓
Ir tuomet, kaip dabar, butą srovės ir jų vadai di

džiausiu užsikirtimu laikėsi vieni priėš kitus. Aukas 
rinko kas sau. Socialistai visai atsisakė politine Lietu
vos laisve rūpintis, tik šelpimu nukentėjusių, bet jie, su
rinkę savo fondan $37,660.00, atsisakė skaitytis su Lie
tuvoje veikiančiu Lietuvių Centraliniu šelpimo komite
tu, dar jų atstovas, Adv. Bulotas (“taškas”) atvykęs čia 
tą Centralinį komitetą neigė. (To komiteto pirmininku 
Rusijoje veikė Martynas Yčas, Vilniuje — Antanas Sme
tona).

Musų katalikai, atsisakydami į bent kokį bendrą 
darbą dėtis, ir tuomet, kaip dabar, neatsisakė išnaudoti 
progų savo srovės gerui (tada prisidėjo prie Amerikos 
Lięįtuvių Centralinio Komiteto aukoms rinkti Lietuvių 
Dieną, kurią Prez. Wilson paskyrė, po to vėl iš to komi
teto išsimetė. Jie pereitą rudenį panašiai pasielgė Chi- 
cagoje, kai buvo skirta Lietuvių Diena: .prisidėjo aukų 
rinkimui, kad gautų pusę tos dienos aukų....).

Katalikai dabar gyvena sena savo “garbe”: tuomet 
jie į savo Tautos Fondą surinko tikrai nuostabią sumą' 
pinigų — virš pusę milijono dolarių. Tais pinigais savo 
srovės naudai labai daug ko atsiekė, be kita ko prisiauk- 
lėdami visokiausių savo srovei reikalingų tipų, kurie tu- 

-ILvėliau ir Lie
tuvoje. Kiti pasiliko ištikimi savo srovei.

Tuos senus laikus prisimindami, ir dabar musų ka
talikai, gal but tikėdami daugiausia pinigų susirinkti ir 
vėl “galybe” švaistytis, su kitais niekuo skaitytis neno
ri: tą jie pareiškė pirmų pirmiausia, po Rusų okupacijos 
Lietuvos, kuomet 1940 m. Spalių mėnesį Pittsburghe Įvy
ko suvažiavimas. Jie, sukvietė kitas musu sroves su 
daryti neva bendrą Lietuvai Gelbėti Tarybą, diena pirm 
to Įsisteigė . savo srovinį fondą pavadindami “Lietuvai 
Gelbėti Fondas”. Bendrą fondą su kitomis srovėmis su
daryti visiškai atsisakė.

* *
Tautininkų srovė, anuomet, savo fondan surinko 

$85,200. 'Tai toli gražu nuo katalikų surinktų aukų.
Dabar musų katalikai, prisimindami anas smagias 

dienas ir tas pinigų skaitlines, jau gatavai pradėjo dai
rytis kaip paims į savo rankas Lietuvos valdymą.... Jų 
tarpe net pora kandidatų Į Lietuvos prezidentus kruti
nės išpūtę švaistosi....

Bet šiądien Lietuvos padėtis randasi dikčiai kitokes- 
nėse sąlygose negu buvo anuomet. ,Mes jau matėm ko
kiu užsimojimu griebėsi Lietuvą naikinti Maskvos tero
ristai, kaip nei caras nei jokis kitas valdovas iki tolei 
nei nesapnavo daryti. Dabar Lietuvai grąso daug sun
kesnis likimas ar tai po nazizmu ar po komunizmu, ku
ris jų nepaimtų viršų karo pabaigoje.

Gelbėti tautą nuo pražūties, užtikrinti jai ateitį ir 
paramą galima tik vieningai dirbant ir paruošiant Ame
rikos Lietuvių visuomenę dar vienam dideliam pasiauka- 
vimui.

Uždaryta Nacionalistų Lietuvoje, vaizduoja tą laiko
tarpį kai Vokiečiai norėjo pa-

J-’^ant jai sa-
LISABOt ar ka-

nių apie i Lietu-
Lietuvoje įų de-

Nors t:u ų ’tali-
kė norą b( T
kiečiais, t š rijos
moję ji ti tiečiai
Nepriklau moti.

Komisą
jos darbi af-darė. P
dži<> 17
prieš-Vol ■shey
susirinko • ‘i ši
kur, ant \ ie-
po pade i vai-
Lietuvos Suv.
rija, Ma; .urės
ja, išgelb o jie-

Nežiūri kaip
sis'-atymo.
nepritarė dir-
skleidžiame >uja kor-
idėjoms. \ Aijai arba
darymas da iškė jis.
nepasitenkinu : j šioje šalyj>e

zdO.OOO asmenų ku-
Nusižud“ . • .. užimti darous, ir dau- 

~gi<ru ne.Stefan Zweig Drafto direktorius sako jį
Tdn Ha .Tpinpirn ’Rrayiliioip baugina.,—hafoįrim-

šiomis dienomis nusinuodijo kų gavimas į šalies ginklavi-
rašytojas Stefan Zweig, Aus- mo industrijas turėtų būti da-
tri j os žydas pabėgėlis nuo Vo- romą algų kėlimu. Vietoj to,
kiečiu persekiojimų. Jis buvo sako jis, neišvengtinai turės
60 metu amžiaus, taigi jau ne- būti skirstymas darbo jiegų
sitikėjo išnaujo gyvenime atsi- sulyg drafto plano.

MANO KARALAITI

Negesink, negesink man mintis — 
Kurias vakar tu viessulom sukėlei.... 
Težiba man nors viena viltis, — 
Jei vartus gyvenimai! atvėrei....

Mane kaimynai jau laidojo
Hu atėjai, svety-karalaiti, 
Kaip mane visi rankom numojo 
Tu pavadinai “Tik jauna marti”....

.Jei sugražinai vėl gyventi
Tai kodėl pats negyveni?....
Tu parodei kaip laimę semti —
Tai kur, kur pats nusisukęs eini?....

Juk tu žinai kas aš be tavęs 
Netinku nei gyventi nei mirti.... 
Negesink gyvenimą del manęs, 
Jei vakar atėjai mane išsirinkti....

Ona Pucetaitė.

NUTILO STYGOS
Vakarais stygos jau nedejuoja, 
Tylu bakūžėj, lyg mirčiai kritus. 
Blaškosi mintys, siaubas kvatoja....
Nusvirę akys į šaltus rytus.

Irvis Gedainis

KAS TU ESI, LIETUVI?

TAVO ISTORIJA
DIDELIŲ ĮVYKIŲ METAI

Didelių Įvykių Lietuvos istorijoj 
13-to šmt. pradžios niekados nestigo, tik 
jie Zigmanto Augusto laikais, 1544—1572 
m., ypatingai sutirštėjo. Jų buvo ne tik 
g[erų.

1557 m. Pasvalio sutartimi Livonijos 
ordenas, po 1435 m. Pabaisko mūšio gy
venęs sunkias dienas, pavedė save Lietu
vos globai. Gi 1561 m. virto Lietuvos sri
timi autonomijos teisėmis ir su tikybos 
laisve. Tos laisvės jam reikėjo, nes jo 
žemėse, kaip ir buvusiose kryžiuočių že
mėse, jau buvo, Įsigalėjo protestantizmas 
ir ’Lietuvoje Jo didžiausiais apaštalais 
buvo tuo metu labai iškilę Lietuvos bajo-

nuo

j^ąi Radvilai. Kurį laiką beveik visa Lie
tuvos bajorija buvo protestantiška. Pats 
didysis kunigaikštis Zigmantas Augustas 
buvo pasiruošęs atkristi nuo katalikybės. 
Tik čia 1569 m. katalikams atėjo pagal
bon garsus Jėzuitai. Jie, turėdami dide
lių turtų, daugiausia ir sėkmingiausia vei
kė per mokyklas, kurių pristeigė visuose 
didesniuose Lietuvos ir Lenkijos miestuose. 
Kad daugiau patrauktų žmones, Jėzuitų 
kunigai, Prūsijos .kunigaikščio Albrekto 
pavyzdžiu, pradėjo sakyti pamokslus Lie
tuviškai ir spausdinti Lietuviškas malda
knyges. Į 16-to šmt. pabaigą naujas ti
kybos mokslas Lietuvoje užsiliko tik apie 
Biržus, Kėdainius, kur Radvilai turėjo sa
vo didelius dvarus, ir mažesniais lopinė

Radvilos Rudojo ir Žemaičių seniūno Kat
kevičiaus, visa jiega priešinosi, vis dėlto 
buvo pasirašytas Lietuvos ir Lenkijos uni
jos aktas. Sulyg jo Lietuva ir Lenkija tu
rėjo rinkti karalių bendrai ir turėti vie
ną bendrą seimą. Teismai buvo suvieno
dinti. Lietuvos administratyvus paskir
stymas buvo padarytas toks pat kaip Len< 
kijoj, su panašiu valdymo aparatu. Vis 
dėlto Lietuva apsaugojo savo Statutą, ka
riuomenę ir finansus. Praktiškai ir toliau 
Lietuvos seimas rinkdavosi skyrium, buvo 
renkamas skyrium ir didysis kunigaikštis.

Juntamiausias Liublino unijos nuosto
lis buvo atidavimas Lenkijai Velninės, Čer
nigovo, Braslavo ir Kijevo sričių, taigi be
veik visos turtingos Ukrainos, į kurią Len
kai jau senai smailino akį. Ukrainos pra
radimas buvo smarkiai sujaudinęs Lietu
vos bajorus: juk tai buvo žemės, užkariau
tos Gedimino, Algirdo ir Vytauto, pačiu 
žymiųjų Lietuvos vyrų. Bajorai ir visa 
šviesioji to meto visuomenė niekados taip 
aiškiai nesuprato kaip tada kad Lietuvos 
vargai prasidėjo nuo to laiko kai tuščios 
garbės, ištroškęs Jogaila susituokė su Jad
vyga. Tik, deja, su Liublino unija tiemi 
vargams dar nebuvo galas.

(Bus daugiau)

liais kai kur kitur
Protestantizmas, nors trumpai buvęs, 

padarė Lietuvai naudos. Aplenkėję bajo
rai vėl pradėjo domėtis sava Lietuviška 
kalba, Lietuvos didinga istorija ir Lietu
vių tautos kilme. Tada smarkiai paplito 
krašte įsitikinimas kad Lietuviai yra kilę 
iš senovės Romėnų. Atsirado savi istori
kai, išviso labai susidomėta mokslu ir kra
što kultūra. Sistemingai sutvarkytas ir 
jau 1529 m. išleistas įstatymų rinkinys, 
plačiai pagarsėjęs ir ligi šiol žinomas Lie
tuvos Statuto vardu. Tuo metu nei viena
valstybė neturėjo taip pavyzdingai su
tvarkyto Įstatymų rinkinio. Vis buvo ruo
šiamos jo naujos laidos, dar daugiau pa
tobulintos.

GYDYMAS KARO SUKRĖSTŲJŲ
Karo apimtose šalyse, nuo orlaivių 

užpuolimo, bombų sprogimo ir kitų su tuo 
surištų garsų daugelis žmonių gauna ner
vų suirimą, ir jų gydymas sudaro savotiš
ką problemą.

Jau seniau tam tikrų ligų gydymas iš
rasta naudojant tų pačių ligų serumus.

Dabar Anglijoje pradėta naudoti ner
vų suirimo ligoms gydyti tie patys budai 
nuo.kurių žmonės apserga.

Paveizdan, ligoninėse įtaisyta plokš
telės (rekordai) aktuališkų įvykių iš oro 
atakų: sirenų kaukimas, orlaivių užimąs, 
bombų sprogimas, namų griuvimas, ka- 
nuoliu šaudymas i lėktuvus, ir tt.

Tos plokštelės pagaminta laike pačių 
tikrų įvykių. Ligoniams kurie išgąsdinti 
ir sukvaišinti nuo tų išgąstingų įvykių pa
tenka į ligoninę, uždedama ant grafofono 
tų garsų pakartojimas, ir ligoniai išgirdę 
tą patį išnaujo, įgauna naujus sukrėti
mus, kurie atgrąžina nukentėjusiųjų są
mones į normališką stovį.

(Tęsinys iš p

— Išmokė senas 
kuriam dievai tokią I 
jis gi man ją perdavė 
ištrukti iš kryžeivių r 
imtas drauge su kitai 
vova priskirti tarnauti 
turui. Pakrikštė mu: 
tyniškas giesmes bažnj 
žu kaip danguje; tact 
be brangios Lietuvos, 
palikti su vaidilais il
gu dievai leistų laimir 
šalelę. Senas vaidila: 
senai jau buvo verg 
pasakė man kad duosi 
kuri išliuosuosianti iš 
bavausi ir meldžiau I 
nesustiprino. Pamažėl 
vo galią: regiu — žn 
met nutariau padaryt 
nuvargęs iš kelionės k< 
jau į jo kambarį, pad 
ir liepiau jam duoti i 
to kad mane praleistų, 
sargybos, paskui įsaku 
na ir, pasikėlus, musų 
miau ti-ys jo žirgus ir 
mis apsigobę, ramiai s

Lenku kareiviai, m 
| ti, ėmė po kaimus šiai 

prie moterų; tuo labai 
Motiejus matydamas jo 
gera, tiktai gali pakenl 
mui, ėmė išrodinėti ka 
kad pasirūpintų kariui 
labai-apsidžiaugė Mikai 

, nor Žemaičiai — krašt

®

Ą MERIKOS partijų vadai — Republikonai ir Demo- 
2 *• kratai — savo šalies gelbėjimui karo valandoje mo
ka pastumti Į šalį savo skirtumus. Republikonai, kurie 
iki pat paskutinės valandos smerkė Rposeveltą, tuoj su
tiko užmiršti savo priešginiavimus ir'šaukia savo pase
kėjus vienybei! ir bendran darban. Amerikos valstybės 
padėtis yra nesulyginamai geresnė ir ateitis tikra, ir tai 
jie moka žiūrėti į reikalą blaiviai, nusiėmę savo parti- 
jinius akinius.

Amerikoje iš Prezidento Roosevelto opozicijos ei
lių dabar nuolat girdėsi tokius pareiškimus kaip pasakė 
šiomis dienomis Republikonė Kongreso narė Frances P, 
Bolton:

“Mes visi laukiame prezidento vadovybės. Kongre
sas suteikė jam visokį autoritetą kokio jis tik norėjo. Jo 
atsakomybių našta yra neapsakomai didelė. Kongresas, 
kaip ir visuomenė šioje šalyje, privalo permatyti didelį 
padėties rimtumą delei šio karo. Bet nei prezidentas, 
nei Kongresas vieni nei kartu negali padaryti mus aky
liais’ apsisprendusiais, suvienytais. j

' “žmonės taip pat privalo būti to viso dalininkais. 
Mums kaipo tautai turi ateiti naujas supratimas vie
ningumo. ...”

Ką skelbia, rašo, pasakoja, tikrina musų Lietuviš
kai visuomenei musų srovių politikieriai?..,.

Gaila ir graudu net prisiminti.... Musų srovių 
vadai užimti daugiausia "mintimi kaip išnaudoti savo se
kėjus savo siaurai naudai....

Stovi sesutė kieme prie vartų, 
Likimu brolio ji nusivijus, 
Nervai pakrikę, gerklėje kartu; 
Užgeso viltis gamtai nutilus.
Ji išlydėjo savo brolelį,
Tik akių žvilgsniais, žodžių netarus;
Linkui Sibiro į priešo šalį,
Žiaurion nelaisvėn, šalčiui ir marui....

Atdusiai gilus iš jos krutinės, 
Vejasi brolį vėjais sparnuotais; 
Lyg dovanėlę savos gimtinės, 
Geliančią širdį ja’m atiduoda....
Viduj bakūžės, sesutė žino, 
Brolelio smuikas sienoje kabo, 
Bet jai brolelio nieks negrąžino; 
Brolis ir smuikas aukomis tapo.
O kas nutildys sesės krutinę, 
Kad, kaip tas smuikas sienoj, tylėtų. 
Kad pasiliautų skausmai kankinę, 
Jausmai, kaip stygos kad nevirpėtų.
Gal tiktai bangos skrendančių metų, 
Užliūliuos sesės jautriąją sielą, 
Sapnais gimtinės tik apsipratus, 
Pajus ramumą tėvynės mielą.

Kapsų Aguona.

1 NAUJAS KARAS SU MASKVA
Sudarius Livonijos ordenui 1557 m 

sąjungą su Lietuva, Maskvos caras Ivan 
Žiaurusis, tuojau paskelbė ordenui karą. 
Jis tykojo kad susilpnėjęs ordenas atitek
tų jam. Lietuva turėjo ginti globojamą 
prdeną, bet tai jai nelabai sekėsi. Bajorai 
buvo dar daugiau aptingę kariauti negu 
ankščiau, be to, nenorėjo nei mokesnių val
stybei mokėti. Lietuvai reikėjo skolintis 
pinigų, tik jų niekas neskolino. O tu tar
pu Rusai su didele kariuomene veržės vis 
gilyn Lietuvon. 1563 m. užgrobę Polocką, 
jie pasiekė tikrų Lietuviškų žemių. Tik 
įsiveržti kam tikrai Lietuviškon žemėn, 
reiškė paliesti Lietuvį pačion širdin. My
kolo Radvilo Rudojo vadovaujama nedide
lė Lietuvių kariuomenė pradėjo daryti ste
buklus. Priešai ne tik nepažengė toliau 
iš vietos, bet 1564 m. pavasarį Radvilas su 
4000 Lietuvių sumušė 30,000 Rusų kariuo
menę. Kita didelė Maskvos armija, iš
girdus apie pralaimėjimą, siaubo perimta 
pabėgo be kovos, palikdama Lietuviams 
visus ginklus, visus prigrėbtus turtus. Vis 
dėlto nepavyko Rusų išvaryti iš Polocko ir 
šiaurės rytų žemių. Radvilos nepaprasti 
laimėjimai negalėjo išjudinti ištižusių ba
jorų.

LIUBLINO UNIJA
Nors Lietuviai bajorai brangino Lie

tuvos savarankiškumą, Lietuvon neįsilei
do Lenkų, bet patys išlepę buvo priversti 
jieškoti su Lenkija glaudesnių ryšių. Taip 
buvo 1569 m. sušauktas Liublino seimas 
Nors nemaža dalis bajorų, vadovaujamų

Moterys Aukštos Karo Viršininkes
Britanija turi apie 250,000 moterų tar

naujančių ginkluotose pajiegose ir turinčių 
laipsnius nuo korporalų iki pulkininkų.

Rusija ir Vokietija taipgi turi po arti 
pusę milijono moterų kareiviškose unifor
mose, atliekančių įvairius darbus už karo 
fronto.

Pastaru laiku paaiškėjo kad vienoje 
saloje, vardu Seras, Indijos okeane, mote
ris turi ir generolo laipsnį. Ji turi armi
ją iš 160 vyrų. Ta sala turi išviso 800 gy
ventojų. Suėję į metus vyrai pakaitomi! 
atlieka kariuomenės tarnybą.

IŠNIEKINTOS
VĖLIAVOS

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

(Kaina su prisiuntimu 65c.)

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. ‘

Reikalaukjt “Dirvoje” _

gražus, bet ids dėlto lah 
mai dainuodama Lėnhi 
trukus apleido Betygal 
Juozą Opelskį begalo s 
žodžiais ėmė jis šaukti 
esą tokia bjauri tauta, 
liai, prie savo stabų lyj 
sirišę. Čia pražilsi, girt 
lysi; Lietuvoje kas ki 
kaip iš pypkės. Gera 
įkyrėję kitą kart Mine 
krikštą priėmė ir kryže 
tijos atidavė.

— Na kad ir ne 
prisidėjo prie krikščio 
Lietuvoje, — atsakė A' 
pakrikštijęs Jogaila tai 
jei Mindaugas kitkart 
jęs. Žemaičiai puikuol 
jų tarpo išėjo narsia 
ir geriausieji vadai. 
Lietuvių kalbos, tai, 1 
mas neatneš jokių vais 
kalbėti, padarysiu tave 
vaikščiosime iš trobos 
žmonęs ir platindami t

— Bet aš jiems m 
nei pinigų.

— Tai ir yra laba 
Motiejus, — Žemaicū 
neša jas savo dievam

'duokime jiems jokių i 
mes kad jie geru noru 
čionimiš.

— Ką kaip ką, b( 
būtinai reikia pakriks 
kad prikalbintų savo : 
atsakė jog moteriškė 
pildymas ir jau tuo n 
nė, jei vyras priėmęs

— 0 vaikai ? — s
— Tatai kas kita 

gaikštis išsiųs mane 
dus, tenai gi visi Gra 
riausia būtų kad vaite 
kytųs. Kad yra skii 
ir Rymo tikėjimų jok 
turi. Biliminio niekas 
to jis padarys juoda,

— Kantrumo, 
brangus Juozai, visa 
Žemaičiai žmonės pro 
dabar gerbia ir brang 
ir tikėjimą, taip my 
krikščionybę. Bilimii 
pareigas pildo kuoiši 
kokios riaušės kitur
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Žemaičių seniūno Kat- 
a priešinosi, vis dėlto 
etuvos ir Lenkijos uni- 
Lietuva ir Lenkija tu- 
bendrai ir turėti vie- 
Teismai buvo suvieno- 
dministratyvus paskir- 
ytas toks pat kaip Len- 
valdymo aparatu. Vis 
ligojo savo Statutą, ka
us. Praktiškai ir toliau 
nkdavosi skyrium, buvo 
ir didysis kunigaikštis. 
Liublino unijos nuošto- 

s Lenkijai Voluinės, Čer- 
r Kijevo sričių, taigi be
is Ukrainos, į kurią Len- 
lino akį. Ukrainos pra- 
arkiai sujaudinęs Lietu- 
ai buvo žemės, užkariau- 
girdo ir Vytauto, pačių 

vyrų. Bajorai ir riša 
visuomenė niekados taip 
kaip tada kad Lietuvos 

nuo to laiko kai tuščios 
Jogaila susituokė su Jai 
su Liublino unija tiemi 

ivo galas.
is daugiau)

/

NETIESUS KELIAS

Gintautas PASKUTiNIS
KRIVI

1413-14 M. ISTORIJOS APPSAKA

:aro sukrėstųjų 
>se šalyse, nuo orlaivių 
į sprogimo ir kitų su tuo 
jgelis žmonių gauna iš
gydymas sudaro savotiš-

am tikrų ligų gydymas iš- 
tų pačių ligų senikius.

ijoje pradėta naudoti nėr- 
ns gydyti tie patys budai 
ės apserga.
ligoninėse įtaisyta plokš- 

aktuališkų įvykių iš oro 
šaukimas, orlaivių užimąs, 
tas, namų griuvimas, ka- 
s i lėktuvus, ir tt. 4. 7
dės pagaminta laike pačių 
Ligoniams kurie išgąsdinti 
uo tų išgąstingų įvykių pa- 
į, uždedama ant grafofono 
•tojimas, ir ligoniai išgirdę 
o, įgauna naujus sukreti- | 
grąžina nukentėjusiųjų są- | 
ilišką stovį.

PARĖJO PĖKŠČIAŠ 
IŠ RUSIJOS

Aviacijos kadetai vienatinėj 
bombardieriy lavinimo lakūnų 
korpuso aukštesnėje mokyklo
je šioje šalyje, Albuquerque, 
N. M., nešasi slaptus bombų 
susekė jus. zipper, krepšiuose 
pirm pasikėlimo.

piliečių susirinkime Mor- 
viešbutyje jos visai ne- 
o buvo gryna katalikų 

Ta proga nurody-

Del vadinamos “Lietuvos Pi
liečiu Sąjungos” jau gana daug 
buvo rašyta įvairiuose Lietu
vių laikraščiuose. Dabar, iki 
šiol tylėjęs, savo žodį šiuo klau
simu pasako ir Prof. Pakštas 
(žiur. Draugas Vas. 16). Ta
me žodyje Profesorius ima mi
nėtos sąjungos gynėjo rolę.

t Savo straipsnio pradžioje 
Profesorius sU pasitenkinimu 

, konstatuoja kad į Piliečių Są- 
; jungą ineina “veikėjai iš kelių 

didžiausių Lietuvos politinių 
srovių ir iš svarbiausios musų 
tautinės mažumos
Profesorius betgi nepasako kad 
į sąjungą ineina ir komunistų 
ar bent jiems artimų žmonių. 
Pavyzdžiui paimkime p. J. Ja- 
nuškį, kurs Nėw Yorke ♦įvyku
siame sąjungos susirinkime yra 
padaręs aliuzijų kad reikia 
skaitytis ir su komunistais. Ne
žiūrint į tai, jis buvo išrinktas 
Į valdybą, kas reiškia butą ten 
nemaža skaitymosi su komunis
tais šalininkų. Dabar gi suži
nome kad tas pats p. Januškis 
jau reklamuojasi kaip “drau
gas” Januškis. Jis, mat, kar
tu su “draugu” Glavecku tars 
žodį kokiame ten susirinkime 
Kovo 1 d. Brooklyne....

Ai- ir iš tokių piliečių telki
mo sąjungon Profesorius džiau
giasi ?

Toliau Profesorius sako:
“Valstybei atstovauja pasiun

tinybės........ o, suderinę savo
nuomones, ir skirtingų pažiū
rų piliečiai galės atstovauti 
Lietuvos visuomenei”.

Kas šituo norima pasakyti? 
Juk piliečių visetas yra vienas 
valstybės elementų (greta val
džios ir teritorijos), o visuome
nė kaip tik ir yra piliečių vi
setas. Taigi, jeUįasiuntinybė 
atstovauja valstybė, tuo pačiu 
ji atstovauja visuomenei ar jos 
daliai. Atrodo lyg kaž ko no
rima ir kaž ko bijoma.. Atro
do kad vis dėlto norima-kad bu
tų sudarytas kaž koks organas 
greta pasiuntinybės (o ne pa- 
pasiuntinybei s u b o rdinuotas), 
bet vengiama tai aiškiai pasa
kyti, kadangi šitai butų neloja
lu pasiuntinybės atžvilgiu.

Kai del vyriausybės sudary- 
bo, tai Profesorius nėra — bent 
tuo tarpu — optimistas. Jei 
mes turėtume, girdi, bent tūk
stantį kariuomenei tinkamų vy
rų pabėgėlių tarpe ir butume 
suorganizavę bent batalioną ka
reivių, tuomet gal ir daugiau 
butų šansų vyriausybei suda- 

Toliau betgi Profesorius

Ūkininko Patarėjas deda pa
sikalbėjimą su gryžusiu iš Ru
sijos Lietuviu tremtiniu Juozu 
Vaitkevičium, Pabradės v., Ci- 
kelnos kaimo:

“Mus vežė į Leningradą. Ko
kiuose vagonuose vyko kelionė 
baisu ir pasakoti. Pirmas dvi 
kelionės savaites jokio maisto 
negavome, maitinomės tuo ką 
duodavo kaž kokio nešvaraus 
vandens sriubos. Pasiekus Le
ningradą, musų traukinio eše
lonas pasuko į Usolskio darbo 
stovyklą, kur visus iš vagonų 
iškraustė ir paleido kas sau, 
nes, matyti, buvo įsitikinę kad 
tokioj tolumoj nieks nežinos 
kur jo kraštas. Truputį pabu
vus, vėl mus surenka ir įsako 
važiuoti į Azerbeidžaną.

“Kelionei į Azerbeidžaną, ku
ri, buvo matyti, turėjo tęstis 
beveik mėnesį laiko, kiekvie
nam tremtiniui davė po 130 rb., 
be to, 2 kg. duonos savaitei ir 
šiek-tiek sausos žuvies, kuri, . 
kaip atrodė, buvo pačios pras- 
čiausios rūšies. Be to buvome 
aprūpinti ztam tikrais doku
mentais, kad įrodytume jog ti
krai vykstame į nurodytą vie
tą. ši kelionė jau nebuvo to
kia nežmoniška kaip pirmomis 
ištrėmimo iš namų dienomis.”

Toliau J. Vaitkevičius atpa
sakoja kaip jis pasiekęs Mas
kvą, ir sako: “Maskvoje būda
mas, nutariau nevykdyti bolše
vikų ‘nustatyto plano’, vietoje 
keliaut į Azerbeidžaną, pasu
kau gimtųjų namų link. Kelio
nę teko atlikti pėkščiomis ir 
joje įvairiausių nuotikių pakel
ti. Ypač baisu ir-sunku buvo 
pereiti priešfrontį, kur dar lai
kėsi Rusai. Tačiau likimas bu
vo su manim: frontą pereiti ir 
iš ugnies zonos pasprukti pavy
ko laimingai. Kelionėje labai 
nuvargau, tačiau jaučiuosi iš
trukęs iš pragaro.”

Aviation cadets at only bombar 
dier training air corps advanced 
flying school in the country, in Al
buquerque, N. M., carry secret bomb 
sights in Zipper bag before take off.

tuvos 
rison 
buvo, 
uzurpacija.
siu kad aš skiriu dvi “kataliko” 
prasmes: katalikas kaipo Ro
mos katalikų tikybos žmogus, 
ir katalikas kaip politinės par
tijos narys. Profesorius šitų 
dviejų sąvokų, matyt, neskiria, 
kai sako: “.... tautinėms ir 
ideologinėms mažumoms taipgi 
reikalingas naujas patyrimas 
kaip taikiai ir draugiškai san- 
tikiauti svarbiuose valstybės 
darbuose su gausiais Lietuvos 
katalikais”. Tie “gausus Lie
tuvos katalikai” toli gražu ne 
visi yra katalikų politinės par
tijos nariai.

Iš šių mano pastabų išeina 
kad ir Prof. Pakštas savyje ne
šioja tipišką katalikų partijos 
žmonių bruožą: netiesumą. Vie
na

mus visai ramu.
Vivulio namai buvo erdvi, Lietuvių 

budu į trys skyrius padalyti: viduryje di
delė priemenė, vienos durys vedė į kiemą, 
antros priešais į daržą, kur stovėjo klėtis; 
klėtyje ne tik laikė grudus, bet ir gyveno 
vasaros metu. Priemenėje kūrenosi dvi 
dideli krosnį: viena šildė gyvenamąją pir
kią, antra — seklyčią, arba svečių pusę, 
kuri skyrėsi į keturias dalis. Naihai sto
vėjo galu į gatvę ir baigėsi darbeliu. Gė
les myli ir gerbia visa Lietuva, ypač Že
maičiai ; seniausios Lietuviu dainos dainuo- 
ja rūtą ir leliją. Darželyje paprastai sto
vėdavo tąrp ežių, nelyginant kaip dabar 
kryžiai, neperaukštas stulpas, kurio vir
šuje buvo trobelytė su kuriuo nors myli
muoju dievaičiu globėju. Vivulio darže 
buvo taip pat tokia koplytėlė su dievaičiu 
Žempačiu, namų globėju; buvo jis parody
tas sėdįs ant rugių pėdo, prie jo kojų su
tūpę namų paukščiai. Stovyla buvo gerai 
padaryta, ir Motiejus visuomet į ją žiūrė
davo gėrėdamasis.

— Kieno tai darbas, motin? — klausė 
viena svki.

— Tai mano Vivulio darbas; jis, turė
damas laiko, ir kaimynams dirba.

— Gal ir man sutiktų padaryti?
— Pasiklausk jo: dabar, tėvą saugo

damas, turi daug laiko, tikriausia sutiks.
Vivulis ištikrųjų, būdamas dėkingas 

už tėvo prižiūrėjimą, noru sutiko. Motie
jus pasirinko kelias scenas iš evangelijos. 
Visuomet, pasakodamas, tarė Jėzaus, ne 
Kristaus vardą, nes tas žodis nemaloniai 
draskydavo klausytojų ausis. Pasirinko 
sceną, kur Jėzus laimina vaikus. Visa sa
vo iškalba apsakė Vivuliui tą atsitikimą; 
žavininkas klausė atidžiai ir tuojau uoliai 
ėmėsi darbo. Paskui prašė dar padaryti 
kelių stovylų: Lozoriaus prikėlimą, žabalo 
ir paralitiko išgydymą. Visa Vivulis pa
darė puikiausia.

Abu seneliu iš širdies pamilo Motiejų, 
nes jis ne tik tėvą rūpestingai prižiūrėjo, 
bet dar ir motiną nuo reumatizmo išgydė. 
Pasiūlė tat jam jų seklyčioje apsigyventi; 
Motiejaus ilgai nereikė prašyt, tuojau at
sikėlė čia iš pilies, nes numanė jog Čia ge
riau savo tikslą galėsiąs pasiekti.

— Pasakyk tu man, — klausė sykį 
Motiejaus Opulskis, — delko taip daug 
pasninkauji, ar gi negana to kiek bažny
čia liepia?

— Kad jau paklausei tai atidengsiu 
tau mano sielos žaizdą, nes tik tu vienas ryti, 
galėsi mane suprasti. Turiu tau trumpai nurodo kad Amerikos galybė 
nupiešti mano šeimynos istoriją. Turėjau 
kęlis brolius ir seseris; du iš pirmosios 
motinos daug vyresni negu aš, tarnavo 
Guduose pas kunigaikštį Algirdą, tenai 
priėmė Graikų tikybos krikštą; kai aš gry- 
žau iš Pragos, jau būdamas katalikų kuni
gu, labai tuo susirupinau. Nedrąsiai 
ėmiau pertikrinėt jog jie yra suklydę, jog 
schizma neapkenčiama Dievo. — Kas — 
neapkenčiama Dievo? Tai jus esate 
keikti kad per savo puikybę pakėlėt 
vienytoje bažnyčioje maištą! Aš į 
sakau; neužginsi, mielas brolau, ką Vieš
pats Kristus pasakė šventajam Petrui: 
“Tu esi uola, ant kurios pastatysiu mano 
bažnyčią”. — Niekas Viešpaties Kristaus 
žodžiams neprieštaraus, — atsakė Jonas, 
tokį vardą jis gavo per krikštą, — bet nie
kas negali nukęsti kad vienas žmogus vi
sa sauvališkai valdytų ir Nikėjos susirin
kimo nutarimus klaidingai aiškintų. Sėdi 
sau popiežius puikuolis savo sostinėje ir 
liepia pantaplius sau bučiuoti.... ir kaip 
ims toliau savo išvadžioti, gi veidai bro
lių tik dega. Matydamas kad neintikin- 
siu, nutraukiau kalbą, nenorėdamas ardy
ti santaikos, kuri visuomet musų giminė
je buvo. Atsiminiau švento Povilo žodžius 
į Rymiečius: “Broliška meile vieni kitus 
noriai mylėkite, dora vieni kitus apgaub
dami. Uolume nebūkite tingus, dvasia 
karšti, viešpaties tarnai”. Nuo to laiko 
nutariau tris dienas per savaitę pasnin
kauti, vieną kartą per dieną valgydamas, 
tam kad jie pažintų tiesą. Turėjau tais 
laikais antrą rupesnį, kuris mane labai 
slėgė, tai mano motina; nors gera, kaip 
angelas, bet atkakli stabmeldė.

— Išmokė senas vaidilas žavininkas, 
kuriam dievai tokią pajėgą buvo suteikę, 
jis gi man ją perdavė. Tatai man padėjo 
ištrukti iš kryžeivių rankų. Buvau jų su
imtas drauge su kitais; aš ir Rąžys bu- 
vova priskirti tarnauti Karaliaučiaus kom
tūrui. Pakrikštė mus, liepė giedoti Lo
tyniškas giesmes bažnyčioje, kur buvo gra
žu kaip danguje; tačiau ilgu mums buvo 
be brangios Lietuvos. Nutarėva su Raziu 
palikti su vaidilais ir nevesti žmonų, jei
gu dievai leistų laimingai sugryžti į savo 
šalelę. Senas vaidilas žavininkas, kuris 
senai jau buvo vergijoje Karaliaučiuje, 
pasakė man kad duosiąs tą dievų pajėgą, 
kuri išliuosuosianti iš vergijos. Ilgai dar-, 
bavausi ir meldžiau Praamžių kol dievai 
nesustiprino. Pamažėli ėmiau bandyti sa
vo galią: regiu — žmonės klauso. Tuo
met nutariau padaryti ką sumanęs. Kai 
nuvargęs iš kelionės komtūras ilsėjosi inė- 
jau į jo kambarį, padėjau ant jo rankas 
ir liepiau jam duoti žiedą uo savo pirš
to kad mane praleistų, kur eisiu, Vokiečių 
sargybos, paskui įsakiau miegoti visą die
ną ir, pasikėlus, musų nejieškoti. Pasiė
miau trys jo žirgus ir, baltomis skraistė
mis apsigobę, ramiai sugryžome Į tėvynę.

ff. %

Lenkų kareiviai, neturėdami ką dary
ti, ėmė po kaimus siausti, ypač meilintis 
prie moterų; tuo labai piktinosi Žemaičiai. 
Motiejus matydamas jog iš to nebus nieko 
gera, tiktai gali pakenkti tikėjimo skelbi
mui, ėmė išrodinėti karvedžiui Biliminiui 
kad pasirūpintų kariuomenę išvesti; tuo 
labai,apsidžiaugė Mikalojus Sepinskis, nes 
nor Žemaičiai — kraštas ir turtingas ir 
gražus, bet vis dėlto labai tolimas. Links
mai dainuodama Lenkų “ kariuomenė ne
trukus apleido Betygalą. Motiejus rado 
Juozą Opelskį begalo suerzintą. Pirmais 
žodžiais ėmė jis šaukti kad tie Žemaičiai 
esą tokia bjauri tauta, puikuoliai, netikė
liai, prie savo stabų lyg prie ko gera, pri
sirišę. Čia pražilsi, girdi, ir nieko nepada
rysi; Lietuvoje kas kita: tenai visa ėjo 
kaip iš pypkės. Gerai, girdi, Žemaičiai 
įkyrėję kitą kart Mindaugui kad tas net 
krikštą priėmė ir kryžeiviams pusę Žemai
tijos atidavė.

— Na kad ir nenoromis, Žemaičiai 
prisidėjo prie krikščionybės sustiprinimo 
Lietuvoje, — atsakė Motiejus. — Nebūtų 
pakrikštijęs Jogaila taip lengvai Vilniečių, 
jei Mindaugas kitkart nebūtų pasikrikšti
jęs. Žemaičiai puikuoliai, tai tiesa, bet iš 
jų tarpo išėjo narsiausieji kunigaikščiai 
ir geriausieji vadai. Jeigu nepasimokysi 
Lietuvių kalbos, tai, žinoma, Tavo moky
mas neatneš jokių vaisių. Kai galėsi susi
kalbėti, padarysiu tave ligusoniu ir drauge 
vaikščiosime iš trobos į trobą gydydami 
žmonęs ir platindami tikėjimą.

— Bet aš jiems nesigailiu nei dovanų, 
nei pinigų.

— Tai ir yra labai negerai, — atsakė 
Motiejus, — Žemaičiai dovanų negerbia, 
neša jas savo dievams permaldauti. Ne- 

'duokime jiems jokių dovanų, tik rūpinki
mės kad jie geru noru sutiktų tapti krikš
čionimis.

— Ką kaip ką, bet-Biliminio šeimyną 
būtinai reikia pakrikštyti. Man pasiūlius 
kad prikalbintų savo žmoną krikštytis, jis 
atsakė jog moteriškė esanti vyriškio pa
pildymas ir jau tuo naciu esanti krikščio
nė, jei vyras priėmęs krikščionybę.

— O vaikai? — sakau nekantriai.
— Tatai kas kita, — sako, bet kuni

gaikštis išsiųs mane tikriausiai pas Gu
dus, tenai gi visi Graikų tikėjimo, tat ge
riausia butų kad vaikai Gudų tikėjimo mo
kytųs. Kad yra skirtumas tarp Graikų 
ir Rymo tikėjimų jokio supratimo jie ne
turi. Biliminio niekas neperkalbės: iš bal
to jis padarys juoda, iš juodo balta.

— Kantrumo, daugiau kantrumo, 
brangus Juozai, visa ilgainiui bus gerai; 
Žemaičiai žmonės protingi ir narsus, kaip 
dabar gerbia ir brangina savo tėvų idealus 
ir tikėjimą, taip mylės paskui ir musų 
krikščionybę. Biliminis gi jam pavestas 
pareigas pildo kuoišmintingiausia; girdi, 
kokios riaušės kitur Žemaičiuose, bet pas

žydų”.

kalbama, o kita daroma.
Julius Smetona.

JAVA SALA

KURIĄ JAPONAI SIEKIA 
HOLANDŲ ATIMTI

Japonai, atėmę iš Anglų Ry
tų tvirtovę Singaporą, dabar 
visu smarkumu veržiasi prie 
Burma kelio šiaurlinkui, ir į 
pietus į salą Java.

Java sala yra turtinga ir 
gamtiškai graži. Ji yra viena 
iš Holandijos valdomų salų Ry
tų vandenuose. Ta sala turi 
daug vulkanų, ir tų vulkanų iš
bertuose pelenuose viskas /ne
paprastai gerai dera, todėl salo
je gerai minta 48 milijonai gy
ventojų. Ta sala skaitosi 
ti tirščiausia apgyventas 
mės plotas pasaulyje.

Holandiečiai senai žinojo
tos jų turtingos salos Japonai 
trokšta. Taigi Holandija ir dė
jo daugiausia pastangų ir pasi
puošimo negu kas kitas išlaiky
ti ten savo salas saugiai.

Jie išstatė ten amunicijos 
ir ginklų dirbtuves ir turi lai
vų statybos užvedimus kur dir
ba 20,000 darbininkų statyda
mi karo laivus ir greitas torpe
dines valtis. -

Iš

pa- 
že-

kad

Java sala turi kalnų kuprą, 
tų kalnų eilėje stypso apie tu
zinas veikiančių ugniakalnių. 
Kalnai ir skaitoma viena iš di
džiausių apsigynimo linijų. Vi
si keliai per tą ilgą salą vin
giuojąs! per kalnus ir slėnius, 
taigi jais žygiuodami priešai 
turėtų panešti labai didelius 
nuostolius norėdami ją užimti.

Salos gyventojai, 48 milijo
nai, susigrūdę ant 800 ketvir
tainių mylių didumo žemės plo
to. Toks žmonių tirštumas su
darytų kliūtis ir kariškam vei
kimui, nes prasidėjus užpuoli
mui, žmonės bėgdami nuo karo 
fronto užgrūstų visus kelius.

Rolandai ten turi nedidelį, 
bet smarkij karo laivyną ir ke
lis šimtus lėktuvų. Su Ameri
kos ir Britų pagalba visu lai
ku nuo Japonų pradėjimo karo 
tuose vandenuose Holandai ga
na pasekmingai veikia.

Jau pirmiau, kelios savaitės 
atgal, ir dabar vėl Rolandų ir 
Amerikos karo lėktuvai ir lai
vai salų vande'nuo^^^^^įrįp- 
pinų ir Javos gerokai Suniekė 
Japonų karo laivyną, sutram- 
dydami jų veržimąsi į tas sa
las.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O.

• AUTOMOBILIU važinėjant 
jei prisilaikysi važiuoti 10 mai
lių mažiau i valandą negu pa
prastai, galima gauti 6300 my
lių iš savo gumų (tires) vir
šaus, tikrina didžiosios gurno 
išgirbystės.

Žmonijos Istorija

ikštos Karo Viršininkes

;uri apie 250,000 moterų tar-| 
duotose pajiegose ir turinčių 
korporalų iki pulkininkų. 
Vokietija taipgi turi po ari I 
moterų kareiviškose unifor-1 
įčių įvairius darbus už karo

laiku paaiškėjo kad vienoje 
Seras, Indijos okeane, mote- 
nerolo laipsnį. Ji turi arini- 
į. Ta sala turi išviso 800 gy-1 
iję į metus vyrai pakaitomi! 
jmenės tarnybą.

TEKINTOS 
SL1AVOS
•goję atvaizduota sunkios m11* 
;u Rusų valdžia del spaudos atp- 
;ų teisių, del tolimos tuomet 
s. Parodyta begalinis susipratę- 
mas del savo tėvynės, del brobi 
sios ateities. “Išniekintos Vėl* 
tartum knygos “Baudžiava” tąsa

ia su prisiuntimu 65c.)

N 1 N I N K AS
a, su prisiuntimu $1.00.
gausiai paveiksluotas Sapninykaii 
varkytas, išaiškinantis kiekvieni 
ekvienaa privalo jį turėti s»H

1
-vu “Dirvoje”

(Bus daugiau)

iš- 
su- 
tai

dar nėra pasiekus savo viršū
nės, todėl nors Ameriką mus ir 
gina, ji dar vis dėlto vargu ar 
norėtų 'erzinti Rusiją. Ar net 
ir tuo atveju jei mes turėtume 
kokį tūkstantį kariuomenei tin
kamų vyrų?

Pabaigoje Profesorius nuro
do kad iš “Lietuvos Piliečių 
Sąjungos” turėtų išsirutuliuoti 
tūla “vyriausia Lietuvių tary
ba”, kuri turėtų virsti • politi
nio džentelmeniškumo mokykla. 
Profesorius taip pat akcentuo
ja tolerancijos reikalą, šitai 
gražu, bet tai žodžiai. O ką 
sako faktai? Pažiūrėkime.

Aname trukšmingame Lietu
vos piliečių susirinkime Chica- 
goje, p. Vileišiui pasakius įžū
lią kalbą ir nederamai išsita
rus apie musų atstovą Washin
gtone, aš paklausiau pp. Pakš
to, Barausko ir kitų iniciato
rių ar jie pritaria p. Vileišio 
kalbai turinio ir formos atžvil
giu. Nei p. Pakštas, nei p. Ba
rauskas, nei kiti iniciatoriai į 
tai nieko neatsakė, bet p. Vi
leišis pareiškė kad, girdi, jei 
jis sako kad iniciatorių vardu 
kalbąs tai tur but jų įgaliotas.

Į tai vėl nei p. Pakštas nei 
kiti nieko neatsakė, reiškia ty
liai sutiko su p. Vileišio kalba. 
P. Vileišio kalba gi savo užsi
mojimais nebuvo tokia kukli 
kaip Profesoriaus straipsnis, o 
savo forma tai jau nieko ben
dro neturėjo su Profesoriaus 
politinio džentelmeniškumo sie- 
mais....

Kas del tolerancijos, kurią 
Profesorius akcentuoja, tai Lie-

610 PUSLAPIŲ DIDUMO KAINA $2.00
ŠI KNYGA TIKTAI TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS 

(Knygos persiuntimo kaštus apmokam mes) »

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

ŽMONIJOS ISTORIJA aprašo lengva kalba įvairius praeities istorijos 
nuotikius. Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių 
karų gadynę, paskaitykit šią didelę ŽMONIJOS ISTORIJĄ — joje apsa
koma kaip žmonija gyveno 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 ii* 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 ii- 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 $2 ir parašę už ką pinigus siunčiat, jrašykit 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c štampą.

6820 Superior Avenue
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AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Aš Pats?
išgaunami paštu po $1.10,

REUMATIZMAS
OHIO BELL VEIKI- MAKE-

MAS 1941 METAIS

MAKE

MAKE

NO.
(Spare)

spaudos -.^0
šak-

SEW/CE

'Hi STANDARD Oil COMPANY (OHIO.'

HIPPODROME
na-

1940

trečiadienį

st

L

i

j

2

Ji
Cor. Superior and E. 43 St.

buvo 
buvo

kepimus 
mėlyna 

raudona 
ir balta

vė- 
fil- 

pri-

ir 
ne 
joi 
tos

h 
oi 
p 
g 
n

j 
k

n 
k

NO.--------------
(Right front tire)

NO.--------------
(Right rear tire)

NO.- - - - - - - - - - - - -
(Left rear tire).

penktadienio vak.; 
šeštadienį po pietų; 

šeštadienio vakare.

VISOKIA A
Mes essui pasirengę suteikt 

tirtas Informacijas ir praktiš 
Boluos Apdraudos (Insurance] 
miau šaukite mus negu ugnii

Vienatinė Vietinė Pastovi 
ir Apdraudos 

6606 Superior Ave. Clevc

FARMERS FOUL
Poultry for all 

CHICKENS, DUCKS, GEES! 
Paranki vieta. Užkviečiame ]

šis gal pagelbės jums atgauti 
pavogtą tire

] Jei bus pavogtos, šiuo vienatiniu 
; budo justi tires (gumai) galės bū
ti susekta sulyg jų serijos nume
rių. Išpildykit šią formą ir turė
kit parankiai, kad galėtumėt pa
naudoti atsitikime pavogimo.

Tikietai
$2.20, $3.30, $4.40, $5.50 ir $6.60, 
rašant į Ohio Opera Accosiation, 
Union Bank of Commerce, Cleve
land, Ohio.

VIETINES ŽINIOS

KAIP BUS CUKRUS 
SUTVARKOMAS

JIE DALYVAUS SMAGIAME PROGRAME

Apie vidurį Kovo mėnesio 
bus suregistruota visi gyven
tojai kuriems tik reikalinga 
cukrus.

Manoma daryti toks paskir
stymas : pradinėse mokyklose 
registruos tuos kurie perka cu
krų namų naudojimui; aukštes
nėse mokyklose — cukraus pir
kėjai biznio reikalams, valgyk
loms, kepykloms, saldainių ir 
saldžių gėrimų dirbėjai.

Tie kurie turi cukraus prisi
pirkę šimtus ar tūkstančius 
svarų, raginami grąžinti cukrų 
atgal j pardavimo vietas, kur 
jiems bus atmokėta po 7c sva
rui.

• Iš VALSTIJOS degtinės 
parduotuvės, 933 Chester avė., 
vidurmiestyje, prieš kelias die
nas nakties metu buvo išvogta 
200 dėžės degtinės bonkų, ver
tės $6,000. Vidun buvo Įlysta 
vieno plėšikų nario, iš vidaus 
nupjauta užraktai, tada atida
ryta užpakalinės durys ir deg
tinė išnešta į troką ir nusivež
ta.

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jau
čiat dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuoj nieko ne
laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN
GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė
kit kad ant dėžutės butu užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment. (13

DEKENS OINTMENT
HARTFORD, CONN.______

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, 
3674 E. 93rd St.

HE. 
ML

medį.

Co.
6843
1185

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

Kazys ir Antanas Leimonai, sav.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

g Stonis, Savininkas.

’SĮJ
s

METROPOLITAN OPERA BUS ČIA 
BALANDŽIO 6 IKI 11

Clevelandiete Moteris Dirba Biznyje ir Automa
tišku Pečium Pasigamina Vakarienę Laiku

Žymus Tenoras
Richard Crooks, populiarus Ame

rikietis tenoras, kuris dainuos Cle
veland Public Hali su Metropolitan 
Opera Association bėgyje savaitės 
Balandžio 6 iki 11, įgijo ypatingą ti
tulą kaipo “Geriausias Klasiškas 
Dainininkas”, iš Suvienytų Valstijų 
radio redaktorių.

Labai retai šis populiaris titulas 
atitenka didžiųjų opeių dainininkui.

Jisai dainuos operoje “Don Gio
vanni”, pirmadienio vakare, Balan
džio 6; open? savaitės atidarymo 
vakare.

fta/MO Crooks

Vytautas Beliajus su savo artistų pora, viename iš charak
teringų vaizdelių, kuris bus pastatytas Clevelande, Balandžio 26 
d., Lietuvių salėje, dideliame programe.

Jų pasiryžimas vėl atsilankyti Clevelande visus džiaugsmin
gai nuteikė. Kiti norėtų kad tas programas Įvyktų tuojau.

Nors The Ohio Bell Telephone 
Company 1941 metais pergyveno di
džiausi savo augimą, turėjo dau
giausia negu kitados kada kalbėji
mų skaičių, ir gausiausią savo plėti
mosi programą savo istorijoje, jos 
pelnai buvo palyginamai žemi su 
kitų periodų biznio daviniais, kaip 
skelbiama kompanijos metiniam ra
porte šiomis dienomis.

Kompanijos prezidentas Mr. Eide 
sako, nors Oio Bell turėjo didžiau
sias ineigas savo istorijoje, pereiti 
metai paėmė dideles sumas taksais 
ir padidintomis darbininkams algo
mis, kas sumažino kompanijos pel
nus ant investintų pinigų.

Gauta rekordinis skaičius telefo
nų naudotojų, viso 92,876 bėgyje

’ SreMž" tore padidino patarnavi
mo stočių skaičių 11.2 nuošimčiais, 
o metai pirmiau naujų telefonų skai
čius padidėjo 61,772. Gale 1941 me
ti? Ohio Bell turėjo 920,033 telefo
nus.

Naujų pastatų darbams praleista 
$22,185,000 meto bėgyje, palyginus 
su $14,191,000 1940 metais, arba 
$8,000,000 daugiau.

Kaip ineigos taip ir operavimo 
kaštai žymiai padaugėjo virš 
metų kaštų.

Bendros operavimo ineigos 
$53,756,978 1941 metais, kas
$5,716,268 daugiau negu 1940 me
tais, arba 12 nuoš. Operavimo kaš
tai, įskaitant ir taksus, 1941 metais 
buvo $43,372,401, padidėjo $6,656,- 
856, arba 18 nuoš. virš 1940 metų.

Pabaigoje 1941 metų Ohio Bell 
turėjo 11,420 darbininkų ir tarnau
tojų, arba 1,526 daugiau negu me
tas pirmiau. Jiems išmokėta algų 
bendrai $20,736,096, daugiausia ne
gu kada kompanijos istorijoje, ir 
$2,344,051 daugiau negu 1940 m.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

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

Telefonas: WAsh. 3227

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

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

NAMU IR MAISTO 
PARODA

šiauriės Ohio moterys turės pro
gą parodyti savo kepimo gabumus 
ir gauti pinigines dovanas už atsi- 

skelbia Walter W. 
sekretorius Cleve- 
Association, kuri 
Namų Parodą, at- 
Auditorium, Kovo

žymėjimus, kaip 
Knight, veikiantis 
veland Grocer’s 
rengia Maisto ir 
sibusinčią Public
5 iki 13, išskyrus sekm., Kovo 8.

Šymetinė Maisto ir Namų Paroda 
nukreipiama į karo laiko problemas. 
Parodos obalsis, “Geras aistas — 
Gera Sveikata — Pergalė”, įrodo 
svarbą sveiko maisto. Namų ekono
mistai kurie vadovaus valgių gami
nimo pamokas šioje parodoje įrodi
nės reikalingumą šeimininkėms iš- 
naujo pasimokyti maisto gaminimo 
ypatybių.

Kasdieninės dovanos už 
bus, pirma dovana $10 ir 
juosta, antra dovana $5 ir 
juosta, ir trečia dovana $3 
juosta.

Tos savaitės operų repertuoras 
susidės iš šių:

“Don Giovanni”, pirmadienio va
kare, Balandžio 6;

“Lohengrin”, antradienio vakare;
“Carmen”, trečiadienio vakare;
“Der Rosenkavalier”, ketvirtadie

nio vakare;
“The *Magic Flute”, penktadienį 

po pietų;
“La Traviata”,
“Tosca’
“Aida”,

“Captains of the 
Clouds”

Didelis lankytojų pamėgimas 
liausios James Cagney judrios 
mos, ‘‘Captains of the Clouds”, 
vertė ją palikti dar vienai savaitei 
laiko, ir jos rodymas Hippodrome 
Thearte tęsis dar per savaitę, pra
dedant Vasario 26.

James Cagney vaidina vieną iš 
žymiausių savo rolių šioje oro epi- 
koje. Filmą vaizduoja Kanados la
kūnus, ir yra graž( spalvuota. Jim 
Cagney, paprastas komercinis lakū
nas, karui prasidėjus, su savo ke
liais draugais stoja Kanados kariš
kų lakūnų eilėse, bet savo atkaklu
mu ir drąsumu prasižengia prieš 
taisykles, tampa prašalintas, vėliau 
gi stoja į eiles' tų lakūnų kurie ga
bena kariškus lėktuvus iš Kanados 
į Angliją. Tame žygyje jis savo 
drąsumu vėl pasižymi, prasižengda
mas prieš taisykles, bet aukodamas 
savo gyvastį sunaikina priešų lakū
ną, kuris pasitinka Kanados lėktu
vus jų naikinimui.

Veikale ineina įdomi meilės dra
ma.

Pirkit Defense Bonds

NUO JO DAUG ŽMONIŲ 
KENČIA

Kanadoje ir šiaurinėje Su v. 
Valstijų dalyje reumatizmo už
degimai tampa vieąa iš rim
čiausių ligų žiemos metu, net 
lenktyniuoja su plaučių užde
gimu, sako Dr. Logan Clenden- 
ing, M. D. Jis toliau rašo:

Reumatizmo ligos svarba yra 
ne tame kad ji yra mirtina li
ga, bet kad ji surišta su šir
dies komplikacijomis. Apie pu
sė organiškų širdies ligų vidur
amžių žmonių paeina nuo reu- 
matiškų atakų 
kūdikystėje ir 
nose.

Yra žinoma

kurie atsibuvo 
jaunystės die-

Miesto valdyba ir biznio 
taigos nenustojo klabinę gele
žinkelio kompanijų kad jos čia 
išstatytų naują gelžkelio stotį. 
Kompanijos visaip išsisukinė
jo. Reikalas atsidūrė Ohio sos
tinėje Columbus, viešos komu
nikacijos komisijoje, kur daly
kas turės išsispręsti gerojon 
pusėn.

Iš Chicagos atsilankė buvus 
Akronietė p. B. Zaniauskienė. 
Ji vieši pas Jonuškus, aplanko 
ir kitus savo draugus.

O. Darulienė su reikalais lan
kėsi Pennsylvanijoje, ir atlan
kė kariuomenėje tarnaujantį 
savo sūnų, Vincą.

B. Kubilienės jauniausias sū
nūs išėjo tarnauti Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Buvo darbštus, 
geras vaikinas, jis su savo bro
liu turėjo spaustuvę ir pasitar
naudavo draugijoms 
reikaluose.

A. Palionių sūnūs 
rašo iš kariuomenės 
vams kad jam gerai sekasi, yra 
patenkintas, ir šiose dienose ga
vo paaukštinimą tarnystėje.

Vasario 23 d. kilus gaisrui 
Eleanor hotelyje, vidurmiesty
je, šeši asmenys žuvo, keli kiti 
sužeisti. Kalnas.

Antanas 
savo tę-

Blekinių Dalykų Dir
bimas Sulaikomas

rei- 
tu-

kad reumatiški 
uždegimai paeina nuo tos ligos 
pero, tačiau tas peras dar nėra 
susektas ir nėra išrasta seru
mas jo nuveikimui. Prisieina 
stengtis jį sukontroliuoti apsi- 
saugojant prieš klimato sąly
gas ir netinkamus gyventi 
mus.

Kovai prieš reumatizmą 
kalinga tam tikras maistas
rintis veikmingus vitaminus.

Be to, kiti kenksmingumai 
paties žmogaus kūne, kaip už
leisti nesveiki dantys, tonsilai 
ir kiti dalykai buna priežasti
mi reumatizmo įdegimo.

Kuomet užeina reumatiški 
atakai sąnariuose, nuo to pa
eina karštis, prakaitavimas ii’ 
skausmai. Kuomet jie perei
na žmogus jaučiasi taip gerai 
kad tuoj nori keltis, bet protin
ga yra ligoniui gerokai pasilsė
ti, kelias savaites, po to kai 
skausmai iš sąnarių išeina.

Valdžia įsakė sulaikyti šaly
je darymą blekinių dalykų vi
sokiems nereikalingiems pada
rams. Visoki žaislai ir kitokį 
mažniekiai daryti iš blekės su
laikomi nuo Kovo 1 dienos.

Betgi valdžia leidžia naudo
ti blekę pakankamai maisto ir 
daržovių bei pieno konservavi
mui, tam tikslui net suteikia 
pirmenybę.

Suvaržius 
to svarbaus 
pyta 15,500

blekių naudojimą, 
metalo bus sutau- 
tonų ši metą. '

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarj — pusėj metų.

Cleveland Furnace & 
Sheet Metal

HARyEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

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

Namų: Lake wood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

CLEVELAND (15)

Industrial Sheet Metal Work
CINUOJAM. DENGTAM STOGUS

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

ENdicott 0335 (ii)

įĮiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnmitKSffteNiigiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

j IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. , . HEnderson 9292

3

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė 

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

Savininkas Vedėjas

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

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

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė 
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8583

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėle.

Mrs. Morgan išima valgį iš savo
Turėdama dirbti ištisą dieną savo 

darbe mieste krautuvėje, turi didelio 
malonumo viena Clevelandietė mote
ris, Mrs. Edward Morgan, kai ji su- 
gryžus namon gali paduoti gerai 
subalansuotą, garuojantį valgį ant 
stalo savo vyrui ir trims jauniems 
vaikams, tuo laiku kaip ima tik iš
virti kavą.

Tas nėra jokis šeimininkavimo ste
buklas, tik pasekmė gerai numatyto 
valgio suplanavimo, sutaikyto su 
automatišku veikimu gerai nuregu- 
riuoto elektriško pečiaus kuri Mrs. 
Morgan naudoja.

Kiekvieną rytą, pirm išeinant į 
bizni, Mrs. Morgan paruošia savo 
suplanuotą vakarienei maistą ir nu? 
stato virimo karštį sulyg tų dalykų 
reikalavimo, taip kad per dieną vis-

gilaus puodo 
kas išlėto išsiverda. Kitą 
gamindama, tik nustato kada auto
matiškai pečius turi pradėti veikti.

Abiem atvejais, ji gerai žino kad 
nereikės šokinėti paskutinę minutą 
parbėgus ruošiant šeimai valgį.

“Davimas karšto valgio ir paruo
šimas jo laiku yra mano mažiau
sias rūpestis kuomet turiu laikyti ir 
darbą ir aprūpinti šeimą tuo pačiu 
laiku”, sako Mrs. Morgan. “Aš su
siplanuoju savaitę išanksto ką kurią 
dieną duosiu valgyt, ir mano šeima 
sako kad valgis jiems yra toks pat 
geras kaip ir pirmiau būdavo, kuo
met aš dar nedirbau”.

Morgan šeima gyvena 970 E. 218 
street. Mr. Morgan yra gerai žino
mas komercinis fotografas.

DR. S. BIEŽIS.

Nuo 1918 metų, Vasario 16 
iena, Lietuvos Nepriklausomy- 

>ės Akto paskelbimo dieną, vi- 
iems tikriesiems Lietuviams 
įur jie bebūtų, yra didžiausia 
r reikšmingiausia šventė, nes 
ai Lietuvos Fourth of July. 
Maryland valstijoje Amerikoje 
ip diena yra oficialiai švenčia- 
na Lietuvos garbei. Kadangi 
šį metą Lietuvos Prez. A. Sme
tona buvo pakviestas kaipo gar- 
>ės svetys tos valstijos, tai ir 
pas keletą Chicagiečių atsira
do noras į į palydėti ir sykiu 
pamatyti kaip Baltimore ir 
faryland valstija atžymės Lie

tuvos nepriklausomybės sukak-

n
ir

THE SALVATION ARMY

Gelbsti Dedei ŠamuiKaro ir Vargų Ugnis 
Degina Pasaulį

“Diena rusti, 
diena ana,

Apvers svietą 
į peleną.

Aiškiai sako 
raštas gana”—

Pranašas Mala- 
lakia 397 met. 
prieš Kristų

pranašavo apie šitą baisėtiną 
rūstybės dieną, sakydamas:

“Nes štai diena ateiti degin
ti lyg pečius. Čia visi pasidi
džiavę ir Dievo nesibijanti bus 
šiaudais ir ateinanti diena juos 
uždegs, sako Viešpats Dievas 
Visagalis, ir nepaliks nei 
nį, nei želmenį”. Mal. 4:1.

Platesniam sužinojimui 
ma kreiptis antrašu:

JOSEPH MASLAVECKAS 
1129 E. 113 St. Cleveland, O.

gali- 
(12)

HONEY-BAKED 
HAM CO. L™

Mėsos mėgėjai gausit tikrai 
skanius kumpius valgyda

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

1019 Carnegie Ave.
Phone MAin 4693 (11)

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

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus 

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

dykai su
(H)

taisymo.

MAKE

MAKE

NO.------------
(Left front tire)

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo
kit: HEnderson 5357.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

--------------------------------- \
Duokit Mums Sutvarkyti

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

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Battery Terminals 
Patikrinam Oro Filterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd. 7715.

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF

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

ECLAIR CUT RATE DRUGS
7600 St. Clair Avenue

ENdicott 9202 (11)

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

Mes prista-

809 Society for Savings Bldg
Ofiso telefonas: M Ain 1773

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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tonJAUČIATĖS BLOGAI?

TIKRAI PALENGVINSITE SAU l(įorT 
JUO MODERNIŠKU, ŠVELNIUBUDI’ lreL

IKuomet kankinatės vidurių užkie-r. ; 
imu—žarnos neveiklios—skaudai 
yą, nėra energijos, palengvinkite ūbi i 
1 šiuo modemišku Wu—kramty'Aaro 
le FEEN-k-MINT. ši skani ridu-1 
18sliuosuojanti kramtoma gumai 
gelbės švelniai, bet tikrai, išvaly-į 
vidurius. Milijonai žmonių na» į • 

)jasi FEEN-A-MINT. Pakramtytai1’ 
EEN-A-MINT einant gulti—sekan- 

rytą tikrai jausite palengvinimą 
g vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai

10cpakelis kainuoja tik
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SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave.

Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Visoki geriausios rūšies patkrį.'.?
MOTORŲ IR BATTERY TAISY

MAS IR PARDAVIMAS.

Taisėm sulankstytas mašinas, su- 
liedinam ir tt (12)

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

Kiaušiniai — Daržovės
Kumpiai - Wieners - Druska 
Cukrus, Visokios Mėses ir 

Miltai ir Grūdu Valgiai
. Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS

1209 NORWOOD RD.
ENdicott 8262 (14)



iyje ir Automa- 
arienę Laiku '1

maistą

gilaus puodo
j išsiverda. Kitą maistą 
ia, tik nustato kada auto- 
pečius turi pradėti veikti, 
atvejais, ji gerai žino kad 
šokinėti paskutinę minutą 
ruošiant šeimai valgį.

ias karšto valgio ir pamo- 
i laiku yra mano mažiau- 
sstis kuomet turiu laikyti ir 

aprūpinti šeimą tuo pačiu 
ako Mrs. Morgan. “Aš su- 
ju savaitę išanksto ką kurią 
losiu valgyt, ir mano šeima 
d valgis jiems yra toks pat 
aip ir pirmiau būdavo, kuo- 
dar nedirbau”.

m šeima gyvena 970 E. 218 
Mr. Morgan yra gerai žino- 

mercinis fotografas.

Lietuvos Nepriklausomybes Diena BaltlmorOje
DR. S. BIEŽIS.

Nuo 1918 metų, Vasario 16 
diena, Lietuvos Nepriklausomy
bės Akto paskelbimo dieną, vi
siems tikriesiems Lietuviams 
kur jie bebūtų, yra didžiausia 
ir reikšmingiausia šventė, nes 
tai Lietuvos Fourth of July. 
Maryland valstijoje Amerikoje 
ši diena yra oficialiai švenčia
ma Lietuvos garbei. Kadangi 
šį metą Lietuvos Prez. A. Sme
tona buvo pakviestas kaipo gar
bės svetys tos valstijos, tai ir 
pas keletą Chicagiečių atsira
do noras jį palydėti ir sykiu 
pamatyti kaip Baltimore ir 
Maryland valstija atžymės Lie
tuvos nepriklausomybės sukak-

Kaip Apsiginu
Aš Pats?

*-
tj. Ir štai Vanagaičiai, Oliai 
ir aš su Prezidentu pasileidžiam 
j Rytus. Bačiūnai gi kiek anks
čiau automobiliu išvažiavo.

BALTIMORĖS STOTYJE
Pati kelionė buvo nenuoboti 

ir maloni. Kiek pramiegoję ir 
nepasijutome kaip jau pradė
jome artintis musų tikslo vie
tos. Dvasia kaip tai daugiau 
pakilo, tarsi nujautėm ko tai 
nepaprasto patirsią. Rytami 
saulėtas, pavasario oras, trau
kinys vis lėčiau ir lėčiau beva
žiuoja ir pagalios visai sustoja. 
Esame Baltimorės mieste. Be
lipant iš traukinio matosi gana 
didokas būrys žmonių, kuriu

‘ .. Tai 
delegacija, kurios 

pagarsėjęs

[E SALVATION ARMY

ibsti Dėdei Šamui

ežimui jūsų senų laikraščių, 
-gų, magazinų, rūbų, skarma- 
rakandų ir kitų smulkių daly- 

taipgi ir metalo, telefonuo- 
: HEnderson 5357.

J. Zemantauskas 
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Duokit Mums Sutvarkyti

JŪSŲ MOTORĄ
ilom ir sudedam Spark Plugs 
iržiurim ir sutvarkom veikiau’ 
■ias dalis.
atikrinam ir nustatom degimo
(ignition) sutaikymą 
alom Battery Terminals 

’atikrinam Oro Filterį
Viskas tas už $2.50

Pennsylvania Garage
6610 Pennsylvania Ave.

ENd. 7715.

šis gal pagelbės jums atgauti 
pavogtą tire

Jei bus pavogtos, šiuo vienatiniu 
budu jūsų tires (gumai) galės bū
ti susekta sulyg jų serijos nume
rių. Išpildykit šią forma ir turė
kit parankiai, kad galėtumėt pa
naudoti atsitikime pavogimo.

MAKE MARK

NO.------------
Left front tire)

MARE---------

NO.-------------
; (Left rear tire).

MAKE

(Right front tire)

MAKE

NO.---------------
(Right rear tire)

NO. -----------
(Spare)

ANOTHER (SOHIO) SERVICE
(THE STANDARD Oil COMPANY (OHIO'

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
, Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
j’imu —- žarnos neveiklios — skauda 
aivą, nėra energijos, palengvinkite 
,u šiuo modernišku budu—kramty
me FEEN-A-MINT. ši skani vidu
tis liuosuojanti kramtoma guma 
(gelbės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
i vidurius. Milijonai 
Jjasi FEEN-A-MINT. 
EEN-A-MINT einant 
| rytą tikrai jausite 
■vėl jausitės puikiai.

• akelis kainuoja tik

žmonių nau- 
Pakramtyk! t 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

I(k

didokas būrys žmonių, 
tarpe ir keletas ,karininkų, 
pasitikimo 
priešakyje plačiai 
patrijotas Teisėjas Laukaitis. 
Jis perstatų Prezideną Smetoną 
savo miesto mayorui H. W. 
Jackson, kuris asmeniniai at
vyko, gubernatoriaus sekreto
riui, kitiems aukštiems miesto 
valdininkams ir karininkams. 
Mayoras, kaipo miesto galva, 
tuojaus pareiškia Prezidentui ir 
mums visiems oficialų Welcome. 
Po susipažinimo ir trumpų ce
remonijų visi ęiname į stoties 
aikštę, iš kur vyksime numa- 
tyton vieton.

Beišeinant i erdvią aikštę pa
sigirdo militarė man labai ge
rai atmenama dar nuo pereito 
karo komanda, “Attention”, 
žiūrime būrys kareivių skai
čiumi apie 150 su Amerikos ir 
Maryland vėliavomis mus sa
liutuoja. Tai militarinė garbės 
sargyba pagerbimui atvikstan- 
čio Prez. A. Smetonos, kaipo 
Lietuvos valstybės galvos. Rei
škia, ir miesto mayoras ir gar
bės sargyba sutiko Smetoną kai
po Lietuvos Prezidentą paro
dydami atatinkamą pagarbą bei 
mandagumą kokis yra priima- 
tas svetimai draugingai valsty
bei ir jos galvai. Po trumpos 
inspekcijos garbės sargybos vi
si susėdome į parūpintus miesto 
automobilius, lydimi dviejų mo- 
torcykliuotų policmanų pasilei
dome Baltimorės miesto apžiū
rėti. Pats miestas, reikia pa
sakyt. yra gana senas ir trupu
tį keistokai atrodo, tačiau la
ibai švarus ir tvarkingas, kas 
daro labai gerą įspūdį.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Pavažinėjus po miestą suvirs 

valandos, sustojome prie šv. 
Alfonso Lietuvių bažnyčios, ku
ri randasi vidurmiestyje. Suė
jus vidun mus visus susodino 
priešakyje rezervuotuose suo
luose. Pati bažnyčia erdvi, 
Gotiško stiliaus ir tikrai labai 
graži. Iškilmingas Mišiais lai
kė trys kunigai, harmoningai 
pritariant vietiniam chorui ir 
solistams su maloniais balsais. 
Tuojau visiems i akis metėsi iš 
abiejų pusių didžiojo altoriaus 
tiksliai sustatyti) liktoriuose

Cleveland, Ohio.6320 Superior -Ave.

jr daugiau

1163 E Street

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

10c

Aviatrix Laura Ingalls leaves the 
federal court in Washington, D. C., 
where a jury of ten men and two 
women found her guilty on charges 
of being an unlisted Nazi agent. The 
famous flier faces two years’ im
prisonment or 81,000 fine, or both.

Lakūnė Laura Ingalls apleidžia 
federalj teismų Washingtcne, D. C., 
kur ji buvo pripažinta kalta neužsi- 
registravime kaipo Nazių agentas. 
Ta garsi lakūnė turės kalėti du me
tu, arba užsimokėti 810,000 pabau
dos, arba abi bausmes kartu.

FUSION SCHOOL OF 
WELDING

4017 Payne Avenue
Telef. EN. 0626 (15)

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32. pusi.......... 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. SI pusi..;................. .' 25c

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

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 H’-SPEED

daugybė žvakių vaizduojančių 
Lietuvos vėliavos spalvas. Tai 
jaukus ii' labai arti tikrosios 
širdies patrijotizmo gestas, ku
ris tik niekam blogo negali pa
daryti.

Po pamaldų, kurias atnašavo 
veikiantysis klebonas Kun Men- 
delis, įlipo sakyklon pamokslą 
sakyti, apart Įvairių pranešimo 
prabilo labai gražia Lietuvių 
kalba maždaug šitaip: “šios iš
kilmingos mišios buvo laikomos 
už žuvusius ir kovojančius už 
Lietuvos laisvę. Broliai ir se
serys, šiądien pas mus atsilan
kė garbingas svetys, J. E. A. 
Smetona, Prezidentas Lietuvos, 
musų tėvynės. Nors musų 
tėvynė dabar yra pavergta, te- 
riojama ir naikinama žiauriau
sia, tačiau mes neprivalom nu
siminti. Mums reikia burtis 
krūvos ir vienybėje kovoti už 
jos išlaisvinimą”. Maždaug pa
našioje dvasioje Kun. Mende- 
lis sakė savo iškalbingą bei 
oratorišką pamokslą. Baigda
mas, pakeltu balsu pareiškė: 
Mes savo svetainėj šiądien tyčia 
nieko neturėsime. Užtat visi 
trečia valandą sekmandieni, 
(Vas. 15 d.) eikte Į Lietuvių 
svetainę dalyvauti dideliame su
sirinkime. Vėliaus truputį 
trumpiau pakartojo gražioje 
Anglų kalboje, nes bažnyčioje 
buvo nemažai Amerikonų.

Kun. Mendelis Į mus visus 
padarė labai gražų Lietuvišką 
įspūdį, kuris išlydėjo iš jo gra
žios bažnyčios su aukšta nuo
taika. Ištikrųjų, jis yra tau
rus patrijotas ir visai tiksliai 
kaipo kunigas atžymėjo mums 
visiems brangią šventę, kas 
jam negali jokio blogo padaryti.

Išėjus iš bažnyčios Preziden
tas atlankė kleboniją asmeniniai 
susipažinti ir padėkoti už taip 
gražų priėmimą.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Atvykę hotelin radome mums 

visiems kambarius jau rezer
vuotus. - Skubiai apsitvarkę ir 
šiek-tiek “išsiprusinę” buvome 
pp. Laukaičių pakviesti užkan
džiui, nes laiko mažai beliko. 
Paskubomis, nes jau truputį pa
vėlavome, nuvykome ’ Lietuvių 
svetainėn, kurią radome pilnu
tėlę žmonių, net stovintieji ne
begalėjo sutilpti. Ineinant, vi-

Pirma kalbėtoja perstatoma 
poni Julia Rastenienė, kuri pa
sako gražią aiškią ir ytin jau
trią kalbą, už kurią susilaukė 
daugybę aplodismentų.

Po jos kalba Adv. A. Olis, 
kuris kaip ir visada logiškais 
'ir rimtais Įrodinėjimais ragin
damas visus Lietuvius remti 
musų valdžią šiame kare ska
tina pirkti apsiginimo bonus ir 
aukoti Amer. Raudonajam Kry
žiui. Baigdamas pareiškia jog 
tuojau prasidės rinkliava aukų 
R. K. ir pradžią pats padaryda
mas pakloja visą dvidešimkę. 
žmonės būriais renkasi prie es
trados atnešdami savo auką 
kiek kas išgali, kurių berods 
buvo surinkta iki 500 dolarių.

Vėliau ir man teko trumpai 
prabilti. Keliais pavyzdžiais 
iš savo asmeninio patirymo pe
reitame kare nurodžiau koki 
svarbų bei reikšmingą darbą at
lieka R. 'K. Taipgi nurodžiau 
kad šiuo momentu geriausias 
Lietuvai pasitarnavimas, tai pil
niausias U. S. valdžios rėmimas 
visokiais budais. Kad kuogrei- 
čiausia ši karą laimėti, nes tik 
demokratijų laimėjimas duos 
progos vėl Lietuvai tapti nepri
klausoma.

Prezidentą perstačius publika 
sustojus gausiui ir ilgai ploja. 
Jam prabilus svetainėje Įvyksta 
toki tyla tartum joje nebūtų 
nei vieno žmogaus. Pirmiausia 
jis savo kalboje pasveikina su
sirinkusius. Nuoširdžiai dėko
ja Amerikiečiams už praeityje 
suteiktą piniginę ir moralę pa
galbą Lietuvai, kas labai daug 
gelbėjo kurti, išlaikyti ir kul
tūrinti valstybę. Taipgi trum
pai perbėgo Lietuvos vargus, 
nepasisekimus ir laimėjimus), 
kurie tik buvo galimi dėka žmo
nių didelio pasišventimo ir au
kšto patrijotiškumo. Baigant 
savo įdomią kalbą, jis ragino 
žmones pakeltu balsu būti pil
nai ištikimais antrosios tėvy- 

visokiariopai 
demo- 
laimė- 
Lietu- 
laišva 

Pa-

JAU GAUNAMA

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
* Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais pavoi!
Pcpieros viršeliais kaina $1.50. . . Tvirtais viršeliais, $2.00
ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie

tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip ji 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo i Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF ♦

Greitai paliuosuoja nuo 
uždegimų, paliuosuoja atsikosėji
mą, stimuliuoja ir paliuosuoja 
plaučių užgulimą. Geras^ nuo ko
sulių naktį, šalčių ir užkimimo. 
Garantuotas duoti pagalbą, arte 
pinigai grąžinami. Mes pūsta- 
tom į namus.

ECLAIR CUT RATE DRUGS
7600 St. Clair Avenue

ENdicott 9202 (W.

SERVICE STATION 
į 6510 Wade Park Ave.
■ Visokis Automobilistams 

Patarnavimas
Tįsoki geriausios rūšies padarį,'*?.
MOTORŲ IR BATTERY TAICY' 

MAS IR PARDAVIMAS.
i

’aisom sulankstytas mašinas, su- 
ledinam ir tt. (12)

Lietuviai pas Lietuvį
GASOLINAS — ALIEJUS

ACCORDIONSMOKYKITĖS

WELDING
Gelbėkit šalies Apsigynime.
Naktinės ir Dieninės Klesos
Electric Arc ir Acetylene 

Welding (Nitavime)
Aplankykit klesą bent vakarų. 

DidelĮs reikalavimas 
Gera mokestis.

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

7 N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway Cleveland i_____________i____________

nės piliečiais ir 
remti šią valdžią, nes tik 
kratinių valstybių karo 
jimas suteiks progą vėl 
vai atsistatyti ir tapti 
nepriklausoma valstybe, 
baigus, vėl visi sustoja ir gau
siai ploja.

Sėdint estradoje g stebėjau 
kaip žmonės atidžiai (Jklausėsi 
Prezidento, gaudyte gaude kiek
vieną jo žodį, kiekvieną sakinį, 
ir daugeliui net ašards ištriš- 
ko iš akių. Bežiūrint i taip su
sikaupusius žmones beveiki bu
tų galima išskaityti-isTytŲ vei
dų išraiškų: “Ot> kaip butų 

si sustoję gausingai plojo. Su-j gražų, malonu kad šioje valan- 
sėdus paskirtose vietose ir pro- doje Lietuva but laisva, kad ten 
gramas veikiai prasidėjo, kurį žmonės galėtų džiaugtis savo 
tvarkiai vedė visiems žinomas ramiu, kuribyniu gy-vėnimu ir 
patrijotas Adv. Nadas Rašte- prezidentas rastųsi niusų tar- 
nis. . pe kaipo nepriklausomoj val-

Pati svetainė didokas kampi- stybės, o ne kaipo pabėgėlis 
n is pastatas, pirmą syki ma- gelbėdamas savo gyvybę. Kas 
tančiam darąs jaukų įspūdį ir žino kiek musų brolių ir se- 
besirandanti Lietuviu apgyven- serų yra ištremta į tolimus šal
toje kolonijoje, kuri ‘nors seno- tus kraštus, ir kiek jų gyvų 
ka, tačiaus gana švari ir tvar- beišliko ir kokį vargą bei paže- 
ki. Svetainė yra plačiai išgar
sėjusi ir visiems miesL' gyven
tojams gerai žinoma.

Pats programas prasidėjo A- 
merikos ir Lietuvos himnais, 
vadovaujant vietos Dainos cho
rui, kuris, kadir nedidokas skai
čium narių gražiai susigiedąs. 
Fo himnais dar padainavo ke
letą Lietuviškų dainelių, iš ku
rių paskutinė buvo įdomiausia' 
'T reikšmingiausia, momentui 
pritaikinta. Šia dainą origina-j 
liai parašė p. Nadas Rastenis, 
kuris kaip žinome turi daug; 
poetiškų palinkimų. Ji pr. 
deda maždaug 
pasauli, mes 
leisim”. Tai

JO

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
yalima siųsti pašto ženkleliais)

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

AKIS UŽ AKI, DANTIS Už DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi........................i

Birutė ir Kuprelis—trijų veiksmų tragedija iš Lietu
viu santikių su Rygos kardininkais 13-me šimtme
tyje, Kunig. Šventaragio

DU BAILIU — Komedija viename veiksme, 
kia 3 vyrai, 2 moterys.

DIVORSAS — 3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl. __________________________ —

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

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

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

vyrai, 2 moterys. 30 pusi. ................. i5c

.PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik-
■ • | sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi.................(................. joc

Į PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi............................

!PASKEN'DUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi. :.........................

25c
PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik

smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

BEPASIEKTAS TIKSL/»S — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi..............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............

’AVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi......................................

HRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų ^drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi..............

RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko
nų gyvenimo. "Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p.......

RUSIJOS
RUSIJOS

veiksmo
ilAURĖS 

dija.
■SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........
jNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi. ...'.......................
;IS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant..................................................................

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 

vyrai, 3 moterys. 33 pusi.................................
SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 

Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė......
UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks

mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pus!........
VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragtdija 5 

veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi......................

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

50c

20c

15c; minimą turi panešti palikusieji.” 
Paskutinis kalbėtojas Adv.

W. F. Laukaitis, Anglų kalba 
daugiausia ragina susirinkusiuo
sius pirkti apsiginimo bonus. 
Pagalios duoda sumanymą su- j 
organizuoti komitetą šiam tik-: 
siu i nustatydamas kvotą pusę 
milijono dolarių. Jo įnešimas 

i entuziastingai priimtas ir tokis 
(komitetas vietoje tapo suorga
nizuotas. Bežiūrint bonų iš
pirkta ir pasižadėta pirkti net 
už 75,000 dolarių. Tai graži ir 
reikšminga valdžiai parama.

Pasibaigus programui turė
jome progos susipažinti ir pasi
kalbėti su vietos veikėjais, ge
raisiais Lietuviais i

laikais.

36 pusi.

60c

94 pusi.
Vei-

15c

10c

50c

20c
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

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

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

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

,50

50<

50<

CARAS — Monologas ............................
BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 
komedija. Veikia 9 vyras, 3 mot. 18 p.
KARŽYGIAI — keturiii veiksmų trage-

Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............

35 c
10c

10c

35c
35c

25c
45<

50c
25c

25c
10<

10cir

25c50c
10c

5c0
25c

15c
50c

10c 50c
30<

25<

MARGUČIO DAINOSENd. 5025
25c

15c
J

45c

15c

25c

20<

10c

7829 Euclid Avenui 
CLEVELAND, OHIO

E. 55th Street
M U. 3629; Y E. 5. 

vakarais iki 8 vai.

r Savings Bldg.
is: M Ain 1773

mieste ar priemiesčiuose, kreip- 
;ainą. Taipgi gausit patarnavimu 
reikaluose.
■tgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
i mane telefonu arba asmeniškai-

patri jotais 1 GYVENIMO A ERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
ri Prezidentu didžiuliai būriai Į ’............
žmonių apspito pasisveikinti ir 
pasišnekučiuoti.

Vėliaus

nuo 10 iki 4
) iki 4. Turėsit atsisė- 
grudimo. Tuo budu ka- 
oogą irgi važiuoti.

iš 
30 p.
kome- 
pusl.
veiks- 
30 p.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny- 
ecle 51 pusi, didumo................................................25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.....................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulvg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 

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

Heating Ccv ’
dieną ir

1964
HE. 5000;

Atdara

dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko

medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p...
buvome pakviesti į JONUKAS IR MA.RYTĖ — Keturių veiksmų yeika- 

las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai........................

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

FOOD MARKET 
iestas — Kava — Bekonas 
Kiaušiniai — Daržovės 

umpiai - Wieners - Druska 
ukrus, Visokios Mėses 
Miltai ir Grudų Valgiai

Lietuvių kaimynystėje
DYKAI ATVEŽIMAS

1209 NORWOOD RD.
Ndicott 8262 (14)

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Y COMPANY

Cor. Superior and E. 43 St.

VISOKIA APDRAUDA i
Mes esam pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
Šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 : 
lllllllillllllllillllllllllllllllillllllllllllllilillilllllllllilllilllllllllHiilllllilllliliililh'

1- '• 
panašiai: “Ei, I 

Lietuvos neap- 
paralėli dainai 

“Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
nagarsėjusio kompozitoriaus A. 
Vanagaičio muzika, kuri Vil
niaus pavergimo laikais buvo! . „ ,. , . -
lyg antrasai himnas. Butu la- ’ \llsĮ-itinę svetainę vakarieniau- 
bai gražu kad ir šie p. Rastenio/1’ kur raSavome skabių Lie- 
žodžiai taptų taipjau populia-į, . - . i
rus ir musų'chorų dainuojami ’nu pgamintii. Pasegę, past-' 
iki Lietuva vėl taps laisva vai- į1 gciokai issisne.'.eję
stybg gryzome hotelin nakvoti.

ragavome skabių Lie
tuviškų valgių vietos Šeiminiu- KOMEDIJĖLeS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko- 

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

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

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 

2 vaikai. 27 pusi..................................................
KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 

viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.
KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 

vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...............
KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy

tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi.........................
SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 

Į ve.ksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p...
KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, 

karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai.
KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų 

dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35*
LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se 

smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.AKINIAI
galima gauti pas

gryžome hotelin nakvoti.
į REPUBLIC OF LITHUANIA 

Maryland valstija jau nuo 
1935 metu kasmetą oficialiai

I švenčia Vasario 16 dieną pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo. Kas me
ti gubernatorius viešai paskel
bia proklamaciją, kuri spausdi
nama visuose valstijos laikraš
čiuose kad ši diena yra valsti- 
jinė šventė, vadinama Republic 
of Lithuania Day. Kiek žino
ma joki kita svetima vąlst/bė 
neturi panašios šventės.’ O Lie
tuva turi tokia didelę garbę. 
Šį meta ji dar iškilmingiau bu
vo atžymėta. Reiškia, Lietuvos 
prijurginas nei pavergimas nė
ra pr'pažystamas. Jeigu sve
timi turi toki aiškų nusistaty
mą link Lietuvos tai kaip mes 
Lietuviai, privalomi atsinešti? 
Atsakymas aiškus. Supranta
ma, įvedimui šios šventės vi
sas nuopelnas priklauso Lietu
viams MarylandieČiams su .gęrb, 
Adv. W. Laukaičiu priešakyje, 
nes jis daugiausia šiuo reikalu 
pasidarbavo.

Pasiskubinkit Įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
le — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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A. R. KRYŽIUS GELS- OPERA ‘MAZEPPA’ AUKOS SURINKTOS
STI SUSINEŠTI SU STATOMA KOVO 8 VASARIO 15 D.

nrfl!

Youth’s Forum
—DIRVA (THE Fl

LITHUANIAN WEI

’•> !

PHONE: ENdicott 4486

APROPOS OF ONE ARTICLE

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LITHAUNIAN
WOMEN’S CLUB

Published every Friday in Clev
Ohio Lithuanian Publisl

6820 Superior Ave. Clei

MANAGING EDITOR—K. S.

GIMINĖMIS Music Hali
Amerikos Raudonasis Kry

žius praneša kad sutinka pasi
tarnauti susisiekimui su asme-, 
nimis esančiais priešo užimto
se šalyse.

Kurie nori pasiųsti asmeniš
ką laiškutį saviškiams kreipki
tės į savo vietini Raudonojo 
Kryžiaus skyrių (Clevelande— 
3443 Euclid avė.), štai kokia 
tvarka galima atlikti rašymas:

Reikia gauti Raudonojo Kry
žiaus tam tikrai pagamintą 
formą (laiškai nepriimami).

Rašymas turi būti grynai as
meninio pobūdžio, ne daugiau 
25 žodžiai, ir turi būti Angiš- 
koje kalboje. Jei rašoma kita 
kalba, turi būti pridėta Angliš
kas vertimas.

Trumpinimai žodžių ir kito
kį neaiškumai neturi 
dojami.

Šie laiškučiai bus 
mi per Tarptautinio 
jo Kryžiaus įstaigas, 
galima, ant to paties laiškučio 
bus duodama atsakymas laiško 
rašėjui.

buti nau

pasiunčia- 
Raudono- 
Kur bus

VAŽIUOJA Į CHICAGO
P-lė Angelina Bortnikiutė 

Kovo 1 d. važiuoja j Chicagą 
dalyvauti Naujienų koncerto 
programe. Ji yra gera baleri
na šokėja, jau pasižymėjus ge
rai Amerikiečių tarpe, Cleve
land Music Hall, Cleveland Art 
Museum ir tt. Ji studijuoja 
jau šeši metai. Su /ja kartu 
vyksta jos motina, p. Bortni- 
kienė. A.

APSIVEDĖ
Plačiai žinoma Lietuvaitė, 

Berthina Kweder, tik ką sugry- 
žo iš Hattiesburg, Miss., kaipo 
nuotaka, kur ji apsivedė su 
P. F. C. Paul Piorkowski, iš 
Camp Shelby, Miss. Iki jos 
vyras gryš iš kariuomenės ji 
gyvens su savo tėvais.

IŠVYKO TARNYBON
Albinas Matulis, sūnūs Onos 

Matulienės - Bartkienės, šiomis 
dienomis tapo pašauktas S. V. 
kariuomenėn. Jis atsisveikinęs 
su motina, broliu, seserimis ir 
draugais apleido Clevelandą. Jo 
motina yra ilgametė Dirvos 
skaitytoja. Rep.

20 DIENŲ BE TRAFI- 
KO UŽMUŠIMŲ

Clevelando . trafiko nelaimin
gi žmonių užmušimų per pas
taras 20 dienų neįvyko nei vie
no, taigi šių metų užmušimų 
skaičius žymiai pasidarė mažes
nis negu buvo per tiek pat lai
ko pernai. Pernai užmušta 26 
asmenys iki Vasario 25, 
met tik 16.

o šy-

LANKĖSI VIEŠNIA
Mikasė Dambrauskienė, 

Johnstown, Pa., lankėsi Cleve- 
lande, viešėjo pas Praną Kal
vaitį. Apsilankė Dirvos 
cijoje ir atnaujino savo 
prenumeratą.

redak-
Dirvos

Cleve-• 1,600 DIRBTUVIŲ 
landė gavo miesto valdybos lai
škus, kuriuose Mayoras Frank 
J. Lausche prašo atiduoti jose 
besimėtančias senas geležis ir 
kitus atliekamus nereikalingus 
metalinius padargus į plieno 
liejyklas, pavertimui į kariš
kus padargus.

Taipgi raginama senų auto
mobilių laužų laikytojai par
duoti senus laužus į metalą.

tri-žinoma opera, ‘Mazeppa’, 
juose veiksmuose, bus pastaty
ta scenoje Public Music Hall, i 
sekmadienį po pietų, Kovo 8, 
nuo 2:30 vai., su New Yorko 
Music Artists of America, Di
mitri Chutko, direktorius.

Poemą apie Mazeppą, Ukrai
niečių hetmoną, paraše garsus 
Rusų poetas Puškin; Čaikovskis 
panaudojo jos turinį pagamini
mui operos, kuri vaizduoja ko
vą už Ukrainos atsilaisvinimą 
iš po carų vergijos. Dalykas 
einasi Rusų imperatoriaus Pet
ro didžiojo laikais, 17-me šimt
metyje, kuomet Ukrainiečiai su 
Švedų karalium Charles XII su
tarė sumušti Rusus ir atgauti 
savo nepriklausomybę. Garsia
me mūšyje prie Poltavos šve
dai pralaimėjo 1709 metais, ir 
visos Mazeppps viltys dingo— 
jis net turėjo apleisti savo šalį;

Mazeppa bus atvaizduojamas 
scenoje pririštas prie laukinio 
arklio (ypatingai išlavinto tam 
tikslui), su ugnia šokančia iš jo 
nasrų ir kaponų, bėgančiu 
tyrlaukius, su karžygiu 
savęs.

per 
ant

nuo- 
ku rie

PADĖKA
Šiuomi reiškiame savo 

širdžių padėką visiems 
kuo nors prisidėjo musų liūdno
je valandoje, mirus musų sunui 
Pilypui Meškiniui, Vasario 12 
d. Dėkojame už gėles, už mi
šias, ir už dalyvavimą šerme
nyse ir palydėjimą Į kapines. 
Ypatinga padėka Kun. J. An
gelaičiui ir laidotuvių direkto
rei Dellai Jakubs.

Martinas ir Uršulė Meškiniai 
14406 Thames avė.

Milžiniškas Biznis Su
griaunamas del Karo
Delei šio karo, Clevelandas 

nustoja 50 milijonų dolarių me- 
4įKh>-ftrwWniobilių biznio. Mie
sto ribose veikia 170 automobi
lių pardavėjai, kurie sulaikė 
visą pardavimo biznį valdžios 
įsakymu. Paskirstymas parda
vimo mažais kiekiais, kuris bus 
vėl leistas, automobilių parda
vėjų vadinama “lėti nuodai”, 
reiškia, jų biznis turės mirti 
išlėto.

Ką jie darys, turi kentėti 
tylėti, nes karo laikas.

ir

Sudaužė Vokiečiu Par
mos Įrengimus

Clevelando Vokiečių vasarinė 
pasilinksminimo vieta, farma 
ant York road, pereitą savaitę 
buvo nežinomų asmenų dikčiai 
apgadinta: išdaužyta visi salės 
langai, sumušta viduje visokie 
įrengimai, indai, virtuvės ir tt.

Toje salėje Vokiečiai atlikda
vo įvairias savo naziškas iškil
mes seniau, tik per karą' susi
varžė, bet ten nuolatos laiky
davo savo vakaruškas vasaros 
metu.

® NEKURTOS dirbtuvės- Cle- 
velande įveda ėmimą moterų Į 
darbus tų vyrų kurie pašaukti 
kariuomenėn. Bus bandoma 
duoti pirmenybės moterims tų 
vyrų kurie draftuoti.

• PAGREITINIMUI gatveka- 
rių judėjimo yra siūloma mies
to taryboje panaikinti pusę vi
sų dabartinių gatvekariams ir 
busams sustojimo vietų, tuomi 
susitaupytų elektros jiega, gą
sdinąs ir busų ratų gumai, gi 
važinėjimas dikčiai pagreitėtų.

• CUYAHOGA civilinės ap
saugos vadovybė rūpinasi gau
ti iš federalės valdžios sumą pi
nigų Clevelando ir apskrities 
apsaugos reikalams. Kongre
sas skiria tam tikslui šimtą mi
lijonų dolarių, iš kurių mies
tai gaus po tam tikrą dalį.

• 275 FIRMOS Clevelando 
srityje jau įvedė Defense Bon- 
dsų pardavimą savo darbinin
kams, išskaitant iš jų algų.

Vice Adm. C. E. L. Helfrich, of 
royal Netherlands navy, now com
mander of allied naval forces in the 
ABDA-Orient Pacific Indies. Ho suc
ceeds Adm. Thomas Hart, U. S. N.

Vice Adm. C. E. L. Helfrich, iš 
karališko Netherlandijos (Holandų) 
karo laivyno, dahar komanduoja 
aliantų karo laivynų jiegas ABDA- 
Rytų Pacifiko Indijose. Jis paskir
tas j vietą S. V. Laivyno Admirolo 
Thomas Hart.

Aukos ir duoklės Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos narių, sudė
tos Vasario 15 d., Lietuvių sa

gėje, kur kalbėjo Julius Smeto- 
: na, Lietuvos Nepriklausomybės 
24 metų sukakties minėjime:
Mr. & Mrs. J. Rouika,

Columbus, Ohio 
Alekas Banys, auka

” L.V.Š. duoklės.
K. S. Karpius, auka 

.” duoklės
Juozas Vilčinskas, auka 

duoklės
Della Vilčinskas duoklių 
Jonas Verbela 
Juozas Miliauskas 
Jonas, G. Polteris 
Ant. Smigelskis 
P. J. Žiuris 
Povilas Gudis 
Marė Mišeikienė 
Justinas Miščikas 
Thomas Čiurlionis 
Dr. S. 
Stasė 
Jurgis 
Juozas 
Ben. Dovidavičius 
Albinas Sumakaris 
E. Miller, Chagrin

Falls, Ohio 
A. M. Praškevičius 
Kaz. Misevičius 
Rožė Zalogienė 
Sofija Mudrauskas 
Jonas Armonas 
Juozas Velykis 
Ignas Uškuraitis 
Juozas Spaustinaitis 
Vincas Kaušas 
Juozas Zelionis 
Paul Ramoška 
Jonas Alekna 
Juozas Bendleris 
Julė Salasevičienė 
Jonas Vinaitis 
Petras Dauparas 
Pranas Leimonas 
Juzė Pėstinikė 
J. Klimavičienė 
J. Blaškevičius

Smulkių aukų 
Viso

T. Thomas 
Miliukas 
Salasevičius
Urbšaitis

$5.00 
9.00 
2.00 
3.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

• 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
6.60 

$85.60

JURGIS SALASEVIČIUS 
TURĖJO OPĘRACIJĄ 

žinomas Clevelandietis
gis Salasevičius pereitą savaitę, 
Vasario 19, turėjo pasiduoti 
ligoninėn operacijai. Dabar jau 
taisosi. Randasi Polyclinic li
goninėje. Linkime jam greitai 
pasveikti.

ju r-

•CLEVELANDE bus stato
ma dar 2,000 valdiškų gyvena
mų butų, kuriems dabar j ieš
koma vieta. Naujiems bu
tams statyti skiriama arti 9 
milijonai dolarių.

LAIKAS PAMĄSTYTI
Pavasaris artinasi. Kaip 

suomet pavasario metu, taip ir 
šį pavasarį, — atgis judėjimas 
ir didesnis veikimas Real Es
tate srityje — taisymo, staty
mo arba pirkimo namų.

Tam tikslui reikiant pinigų 
kreipkitės į Lietuvių Bankinę 
įstaigą. Ši įstaiga turi dauge
lio metų patyrimą paskolų da
vime.

vi-

Taip pat ji yra saugi ir pel
ninga vieta taupymui. Dabar
tinis uždarbis 3% ant depozi
tų, ir kiekviena depozitų kny
gutė iki $5,000 yra po Federal 
Insurance Corp, apdrauda.

Galima pradėti taupyti 
kad ir su maža suma.

čia

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n
6712 Superior Ave.

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2021

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

An article under the title of "The 
Plight of Lithuanian Policy”, by a 
Polish journalist, appeared in the 
“Free Europe”, 
tion, of October 31, 1941. 
acquainted with the history 
uania, especially with the 
relations with Poland, will 
Polish journalist indulging 
which seems to be a wilful falsi
fication of facts. Statements con
tained in that article have been dis
proved by this bulletin on many oc
casions.

Observers of Lithuanian affairs 
have had ample proof that Lithuania 
in her 22 years of independent life 
was never pro-German, pro-Russian 
nor pro-Polish — she has always 
been only pro-Lithuanian. If she 
can be accused of any foreign poli
tical leanings, they can be only 
those of which she was “accused” 
by the present Reichskommission- 
er of the Ostland, H. Lohse, in his 
proclamation of July 17, 1941 
that was namely, of being 

pro-American, and 
During Lithuania’s 

life, ‘ she has been accused 
quarters, especially in re- 
her stand on the Vilnius

a London publica-
31, 1941. Those 

of Lith- 
post-war 
find the 
in that

maintain most friendly relations 
relations with Russia, based on 
mutual collaboration. None of any 
of them, however, wishes to see 
Russian domination or leadership 
in that part of Europe.”

(Free Europe, Nov. 14, 1941)

SMETONA ASKS
ALL AID WAR

NOTES

year

Entered as Second-Class mat 
her 6th, 1915, at the Cleveland 

under the Act of March I

and 
pro- 
pro- 

inde-

BALTIMORE, Md„ Feb. 16. — 
Speaking at a luncheon of the Ad
vertising Club today', Antanas Sme
tona, exiled President of Lithuania 
called on all persons of foreign 
birth and ancestry- now in this coun
try to rally behind the United Na
tions in the fight for the freedom 
and democracy. /

President Smetona was a guest of 
the club in the Emerson Hotel with 
Lieut. Col. George R. Hutchinson 

'of the “Flying Hutchinsons,” 
a bomber ferry pilot.

President Smetona said:
“People of conquered natičns all 

over the world look to the United 
States to protect their freedom and 
rights. People of foreign birth and 
ancestry must therefore remember 
their obligation to protect
rights, that have been provided 
them

now

defended by the 
Court of Inter
file Hague, and 
Nazis and their

in this country.”

IT’S A GIRL

these 
for

of 
ac- 
be

British, 
F rench. 
pendent 
in some 
gard to
and Klaipeda (Memel) problems, of 
being extremely pro-Lithuanian. The 
Agenda of the League of Nations 
meetings, the cases 
Lithuanians in the 
national Justice at 
the mass trials of
activities in Lithuania, are addition
al, conclusive proof.

Lithuanians are fully aware 
the “value” of Nazi “favors” 
corded them. But there cannot
the slightest doubt where the sym
pathies of the Lithuanian people 
lie. The principal Lithuanian or
ganizations have indicated beyond 
doubt their unswerving loyalty and 
enthusiastic support for the Allied 
cause. Lithuanian newspapers car
ry in almost every issue some war 
declaration of patriotic effort of 
Lithuanian organizations which de
clarations are also sent to the Presi
dent of the United States and to 
the Department of State. Lith
uanian sympathy for and support 
of the Allied cause and the pre
servation .of . democracy are not the 
present-day inventions, but are re
iterations of policies inherent in 
Lithuanian people universally and 
well known to unbiased observers 
of Lithuanian affairs. It is a pity 
that a journalist of a neighboring 
country should indulge in reckless 
judging of others.

Mr.
Prospal are pleased and happy to 
announce the birth of an 8 pound 
baby girl. The mother, the former 
“Em” Zilen, is doing well, as is 
proud father. Congratulations 
you both.

and Mrs. Charles (Chick)

HOME AGAIN

SOVIET RUSSIA’S
WAR AIMS

“ ‘We have not, and we cannot 
have,’ said Stalin, ‘such war aims 
as the seizure of foreign territory, 
the subjugation of foreign peoples, 
whether it concerns the peoples and 
territories of Europe or of Asia.’

“If this is also to be Russia’s 
peace aim, it augurs well for the 
collaboration with her neighbors. 
Her share in the construction of a 
system of collective security will be 
both useful and desirable.

“ ‘We have not and cannot have,’ 
added Stalin, ‘such war aims as the 
forcing of our will and our regime 
on the Slavonic or any other en
slaved European peoples, who arc 
expecting our assistance.
consists in helping these peoples in 
their struggle for liberation against 
Hitlerite Germany, and later permit
ting them freely to settle their own 
destiny

“This 
springs 
happily
OF THE BALTIC COUNTRIES . . . 
although it was said at the time 
that these countries were occupied 
only for strategic reasons . . . 
All the countries of Central and 
Eastern Europe, between the Bal
tic and the Aegean Sea, wish to

Our aim

in their own land.’ 
second principle, too, which 
from the first, has been I 
formulated. BUT WHAT

JOHN G. POL TER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

the
to

hisWhen Georgie Lucas was in 
prime as a boxer, folks called him 
the battling bouncer, 
that he isn’t boxing 
mains a bouncer, 
one 
the 
will 
the

Even now 
he certainly re
Bouncing from 

state to another, bouncing in
army and right out again. He 
tell his story of his “Friday 

18th Induction” in next week’s 
edition.

To New York
Kamesis certainly has 
his traveling legs in

We have started out the 
1942 in all seriousness. During this 
emergency we are going to do all 
we can for defense.

Among its activities, the Club is 
doing its bit in contributing $5.00 
to the Anti-Tuberculosis League, 
$10,00 to the Red Cross and has 
purchased a $50.00 Defense Bond.

Members have nicely responded 
to a Red Cross First Aid Class that 
has started in the St. Clair Recrea
tion Center, so as better to meet 
the Emergency for home defense, 
should this probability arise.

When the question of cooperating 
with the Red Cross arose, all mem
bers very willingly offered their 
services, desiring to do their part 
to help in the urgent need that has 
already arisen, in producing the ne
cessary articles brought on by war 
conditions.

The Lithuanian Women’s Club has 
not forgotten our boys at Camp ei
ther. There are members in the 
Club who have their own sons, 
brothers or relatives in the Armed 
Services. The Club is sending these 
boys some cigarette money togeth
er with a card and will remember 
them from time to time. Members 
were urged to correspond with them 
thereby, lending our moral support 
and helping them keep up their 
spirits.

The Club is looking forward to 
expanding in its activities along the 
lines outlined above, as much as it 
will be consistently possible to do, 
taking into consideration the 
ditions as may arise in the

Adele

DIR YOU KNOW—
THAT globular in form, 

bamboo porch table can be 
on hinges to reveal storage
for smoking equipment, magazines, 
dishes' and other articles.

The U. S. destroyer, Shaw, which 
the Japs announced had been de
stroyed in Pearl Harbor, will soon 
be back in service. Equipped with 
an emergency stub bow and a tem
porary bridge on the after end of 
the ship, the Shaw arrived in a West 
coast pert for repairs. Within a lew 
weeks, navy officers said, a new 
bow and bridge will be fitted to the 
destroyer and she will be in service 
again.

THAT an attachment for tele- 
phenes invented by a Chicago ns 
automatically dials a number wia 
a pointer is set at the name of i 
person wanted and a lever is press
ed.

No. 10

DARBAI
Nekeis 40 Valandų De 

bo Savaitės

con- 
future. 
Young.

a new 
opened 
shelves

INCOME TAX
IR

SALES TAX 
Blankos išpildoma ir Notari- 
zuojama

P. P. Muliolis Ofise
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. Telef. ENdicott 8019.

5813 HOUGH AVE. prieš E. 55th St.

been 
con-

Capt, 
getting 
dition the past months. Recently 
was on official business in New York 
City. Capt. Kamesis is stationed j 
at Fort Knox, Ky.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
Langams Užtrauksiu (Blinds) 

WINDOW SHADES
BUSINESS CHANCE

Parsiduoda 14 metų išdirb- 8 
tas delicatessen, tabako, alaus A 
ir vyno išsinešimui biznis, su'ffi 
dviejų šeimų namu. Prie mo-|g 
kyklos ir dirbtuvių. Reikia tik® 
maža dali įnešti. Matykit tarp 8 
9 iki 11 rytais. (9) \-
3085 E. 65 St., St. Francis av. t-

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)

$5,000!
Aplankykit Clevelando

NAMŲ ir MAISTO
PARODA

PUBLIC HALL
KOVO 5 iki 1 3

Išskyrus sekmadieni
Dykai Virimo Pamokos 

Kepimo Kontestai—Įžanga 25c
$500 Pin'gais Cartoon Contest 

$1,500 Kasdien Dovanų Daiktais

DRY CLEANING
Senas Drapanas padaro'.j 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo langus su 
NAUJAIS VENETIAN BLINDS 

patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

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

Mes

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

I Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

PASKUTINĖS DIENOS DIDELIO
VYRAMS IR VAIKAMS RUBU

Išpardavimo

DABAR. LAIKAS APSIPIRKTI 
IR SUTAUPYTI PINIGŲ.

A 5 GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
B IxA\B ęia gaht iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO,
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

Washington, Vas, 27, 
Atstovų Rūmuose laimė 
darbo unijų pergalė palik 
40 valandų darbo savait 

į ką darbininkai yra laimė 
“Naujos Dalybos” dienos 
priąš reikalavimus pailgi] 

i ti darbo valandas dabar k: 
da šalies ginklavimas re 
kalinga greičiau vykdyti.

226 balsais prieš 62, a 
mesta bilius siūlantis si 
spenduoti karo bėgiui da 
bo valandų reguliavimą.

Šiuo reguliavimu, dirbai 
tieji virš 40 valandų sava 

■ tėję už tas viršlnes valai 
das gauna brangiau mok 

i ti, ir tt.

Cincinnati, Ohio, buvo si 
streikavę kapinių duobk:

- šiai, reikalaudami daugis 
mokesties. Jiems mokau 
55c. Į valandą, reikalam 
70 centų.

KARO reikmenų gam; 
ba šioje šalyje bėgyje si 

i kančių trijų ar keturių mė 
nėšių bus pagreitinta apii 

♦ 30 nuoš. dauginu. ■ tiem: 
: darbams pinigų teidima 
' bus padidintas 5 bilijoną 

dolarių mėnesiui.

Portsmouth, 0. — Ded 
r ma pastangos užbaigti b 
j tų dirbtuvės 3200 darbini: 
y kų streiką, kuris tęsia 
i > Shelby dirbtuvėje jau pe; 
| kios savaitės.

' Hoboken, N. J. — Stre 
kavę 150 laivų nituoto; 
nutarė baigti streiką ir ė 

. ti atgal prie darbo. Stre 
. kas apšaukta del užvaizdi 

šiurkštaus apsiėjimo < 
L tais darbininkais.

Plieno Institutas pranei 
kad 1941 metų S. V. pag 
minta apdirbtų plieno pr 
dūktų 65,362,000 tonų, ari 
35 nuoš. daugiau negu b 
vo pagaminta 1940 meta

Ūkininkams Prideda 
212 Milijonų Daugiai 
Washington. — Atstos 

Į Bumuose ignoruota rėk 
imendavimas ekonomijos 

(perduota Į Rumus aptai 
|. mui $835,000,000 ūkių re 
į balams biliaus. Tas bilii 
| suteiktų ūkiams $212,00( 
I 000 daugiau negu Prezide 
| tas prašė.

I LAIVŲ buvo nuskandi) 
■ta nuo karo pradžios, 19;

iki 1941 metų galo, s 
(kančiai:

Aliantų laivų, kartu : 
| neutralių šalių, 8,300,0( 
i
j Priešų laivų nuskandint 

[tarp 5 ir 6 milijonų tonų.

S. V. LAIVYNO Sekre 
tonus Knox skelbia kad ši 

j karo bėgiu Amerikos laivž 
T lėktuvai užatakavo ma 
piausia 70 Vokiečių subma 
į rinų ir kad 21 jų nuskandi 
i no arba sugadino. x ■


