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Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. Rouge dirbtuvė
se tam tikras skaičius vi-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

lunkų pamete-'dirbę, cleFko 
tą naktį negalėjo tęsti dar
bus bent 5,000 darbininkų.

Subseription per Year in Advance
In the United Statės ____________ $2.00
In Canada ______________________ $2.50
Entered as Seeond-Class matter Decem- 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffiče 

under the Aet of March 3, 1879.
I

KAINA 5c.

Trafike Žuvo 18,000 
Darbo Jiegų 1942 m.
Paskelbta 1942 metų tra

fike žuvusių Amerikos gy
ventojų skaičius parodo se
kančiai: trafike žuvo 28,- 
000, arba 12,000 mažiau ne
gu 1941 metais.

Iš tų 28,000 žuvusių, net 
18,000 buvo pilno amžiaus, 
sveikų, Įvairių amatų dar
bo ir biznio bei profesijų 
žmonių.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green pa
reiškė kad 1943 metais dar
bininkai .pasiryžę padvigu
binti savo 1942 metų dar
bingumo rekordą, pagreiti
nimui karo laimėjimo.

Viskas galimo turi būti 
padaryta pastumėjimui ša
lies karo pastangų, pasakė 
Green.

Bėgyje 1942 metų laivų 
pastatyta 746, virš '8,000,- 
000 tonų svorio. Šie laivai 
išstatyta krovinių vežioji
mui. Be to išstatyta Įvai
raus didumo reikmenų lai
vų karo laivyno naudoji
mui, neskaitant pačius ka
ro laivus.

Prez. Roosevelt pareiškė 
pasitikėjimą jog 1943 me
tais laivų bus išstatyta dvi
gubai tiek, bent 16 milijo
nų tonų svorio.

Laivų gausumu tikima 
nugalėti kliūtis kokias su
daro priešai skandindami 
Amerikos laivus.
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New Yorke, grupė biz
nio žmonių planuoja suda
ryti tiek darbų ir biznio po 

i karo kad galėtų suimti 29 
milijonus darbininkų ir iš 
karo gryžusių kareivių.

Šaliai reikės visko kas 
dabar gaminti sulaikyta, ir 
per eilę metų po karo bus 
darbų ir uždarbių, jeigu 
viskam bus pasiruošta pla
ningai.

Sausio 5 Gen. MacArthur 
pranešė apie nuskandinimą 
ir sunaikinimą 9 Japonų 
laivų, virš 50,000 tonų, už
puolus juos lėktuvais prie 
New Britain salos. Tame 
žygyje numušta keliolika 
Japonų lėktuvų, kurie kė
sinosi užpuolimą tramdyti.

Dabar tik paskelbta kad 
per Kalėdas Amerikos la
kūnai užpuolė netikėtai Ja
ponų valdomą Wake salą, 
Pacifike, padarydami mil
žiniškus nuostolius. Japo
nai šio atako visai nelaukė 
ir nebuvo pasiruošę gintis.

Būna apielinkėje alijan
tų jiegos visiškai baigė iš
naikinti Japonų likučius— 
išmušta 650 Japonų.

Sausio 2 pranešime skel
biama kad Amerikos sub- 
marinai nuskandino Pacifi- 
jįe> ir Tolimu Rv . ande- 
nuose 7 <prėfal * Japo
nų laivus.

Gen. MacArthur 'stovyk
la skelbia kad alijantai iki 
1942 metų galo sunaikino 
ir sugadino 1,286 Japonų 
karo lėktuvus. Daugiausia 
jų numušta kavose Naujos 
Guinejos salose.

Sausio 6 S. V. bomberiai 
padarė kitą užpuolimą Ja
ponų laivų prie Kiška sa
los, Alaskos vandenuose. 
Nuskandinta vienas laivas 
ir kitas sugadinta.

Toje dalyje iki šiol jau 
nuskandinta ar sugadinta 
51 Japonų laivas.

Iš Australijos praneša 
apie Japonų atkaklų pasi
ryžimą laimėti pietų Paci
fike, nežiūrint visų nuos
tolių. Vėl Japonai tuokia 
ten naujas jiegas, neliau- 
jamai, nors pakartotinai 
būna sumušami.

TUNISIJOJE KARAS 
TRAMDOMAS BLO

GO ORO
. N

• Šiaurės Afrikoje^ pasta- 
"rų keliolikos dienų bėgyje, 
dėl lietingo oro, veikimas 
negalėjo išsivystyti Į vi
suotiną priešų puolimą.

Sausio 6, Britų pirmosios 
armijos kariuomenė užėmė 
Jebel Azzag, Tunisijoje, ir 
apielinkės punktus, smar
kiais atakais ašies jiegų 
iš aukštumų pakeliui apie 
15 mylių į vakarus nuo Ma- 
teur. Tai buvo pirmas tik
ras susirėmimas dviejų sa
vaičių bėgyje šiaurinėj Tu- 
nisijog.

Britų submarinas Vidur
žemio juroje nuskandino 
didelį priešų transporto ir 
reikmenų laivą ir sugadino

1 1 J*

laivas. - ’
Prancūzų jiegos naudo

damos Amerikos tankus 
atmušė smarkų Vokiečių 
pasikėsinimą užpulti Fon- 
douk, centralinėje Tunisi- 
joje.

Lietingas oras per 8 sa
vaites ' trukdė alijantų vei
kimo išvystumui, tas davė 
progą ašies jiegoms susi- 
stiprinti.

*•'

Amerikos Nuostoliai
Sausio 5 paskelbta S. V.’ 

karo nuostoliai vyrais: nuo 
karo pradžios, 8,531 už
muštų, 7,389 sužeistų, 42,- 
740 dingusių, 2,360 paimtų 
nelaisvėn, 106 internuoti 
neutralėse šalyse.

8 užtroško. Ducktown, 
Tenn. — Vario kasykloje 
ištikus dulkių ir sieros du
jų sprogimui, sustojo orą 
varantis aparatas ir giliai 
žemėse užtroško 8 darbi
ninkai. Ten dirbo 54, iš jų 
12 dar sužeisti.

Plieno gamyba šioje ša
lyje 1943 metais numatyta 
padvigubės lyginant su tuo 
ką galės pasigaminti ašies 
jiegos bendrai, skelbia ka
ro produkcijos taryba.

1942 metais plieno paga
minta 89 milijonai tonų.

1943 metais numatyta iš
dirbti 97 milijonai, tonų — 
dvigubai tiek negu gali pa
gaminti Vokietija, Italija, 
Japonija sudėjus Į vieną.

ŠIAURĖS AFRIKAI tu
rės būti greitu laiku pasių
sta maisto ir rūbų tenaiti- 
nių gyventojų aprūpinimui 
kaip Amerika pažadėjo Į 
Afriką Įsiveržiant. Žmo
nės alkani ir nuogi, ir jei
gu nesulauks pažadų išpil
dymo gali pradėti riaušes 
kelti, sako padėtį ištyrę 
Amerikos atstovai.

7 skelbia 
pasiseki-

S

Maskva Sausio 
apie naujus savo 
mus priėš Vokiečius: atim
ta dar 21 kaimas ir mieste
lis ir pora geležinkelio cen
trų raudonųjų’ ofensyve 
viduriniame Dono fronte 
ir Kaukaze. Nuo Lapkri
čio 19, kada Rusai pradėjo 
Vokiečius stumti atgal, sa
ko išmušė ir paėmė nelais
vėn 330,150 Vokiečių.

Kaukaze atimta Nalčik- 
Prokladnenski srities dalys į 
ir Vokiečių kariuomenė iš 
ten skubiai traukiasi šiau- 
rėn link Rostovo.

Stalingrado fronte, sa
ko, per penkias dienas iki 
Sausio 5 išmušta ar 
ta 26,500 nazių.

Prieš kelias dienas 
ta Mozdok, gelžkelio 
ras Kaukaze, 
x Sausio 2

suim-

atim- 
cent-

(28-ti metai :: 28th Year)
T"

Prez. Roosevelt rengiasi 
paskelbti šalyje maisto ga
mybos vajų. Apie tai kal
bės per radio Sausio 12. Jo 
kalbos tema bus Įrodyt kad 
maistas taip pat yra svar
bus karo įnagis, o Ali jan
tai remiasi ant Amerikos 
ūkininkų maisto patieki
mo.

Kanados Smarkus Kariškas Lėktuvas

Kanados generalinis gubernatorius (kairėje) ir Kanados 
amunicijos ministeris kalbasi su Kanados smarkių lėktuvų iš
dirbėjo sunum ir jų išbandytojų de Haviland, apie šiuos naujus 
karo lėktuvus, kurių vienas parodoma apačioje.

PRASIDĖJO 78-TO 
KONGRESO PO

SĖDIS

ROOSEVELT APIE 
ATEITIES TAIKĄ

90 mylių nuo Latvijos sie
nos. Tame mūšyje išnai
kinta daug Rusų.

Sausio 6 praheša apie at
ėmimą iš nazių Cimlians- 
ko, tos vietos" kur Vokie
čiai perėjo Doną pereitą 
vasarą, ir Merozovsko, pa
keliui veržiantis link Ros
tovo, kur Rusai mano nu
kirsti nazių armijos dali.

Iš Londono praneša kad 
Vokiečiai siunčia daug di
vizijų savo kariuomenės iš 
?raneuzijos Į Rusų frontą, 
sulaikymui jų ofensyvo.

Suv. Valstijų 78-tas Kon
gresas pradėjo darbą, su 
Demokratų siaura mažuma 
— jie turi 222 atstovus,- Re- 
publikonai 208, ir penki 
maišyti

Republikonai prasimušė 
žymiai pirmyn, nes du me
tai atgal Kongresui pradė
jus tuometini posėdi jie tu
rėjo tik 166 atstovus.

Senate iš 96 atstovų Re- 
publikonai turi 38.

Šis kongreso posėdis su
sirinko šaliai esant kare su 
didelėmis priešų jiegomis.

Sausio 7 d. naujam kon
gresui sakė svarbią kalbą 
pats Prez .Roosevelt Ta 
jo kalba buvo transliuoja
ma per radio.

JAPONAI NORĖJO 
SUČIUPTI ROOSE- 

VELTĄ

KARO GROBIS TU
RĖS BŪTI GRĄŽIN

TAS

Prez. Roosevelt Naujų 
Metų dieną, paminėdamas 
metinę sukakti nuo pasira
šymo 26 Valstybių sutar
ties bendrai kariauti ašies 
nugalėjimui, pasakė:

“Vienas dalykas dabar 
aiškiausia pasireiškia 
pu "5WMuū§ta& 
las, tai palaikymas taikos, 
taip kad mes visi, perneš
dami šį karą, karta ir ka
ro frontuose esanti vyrai, 
neturėtų vėl naują katak
lizmą sulaukti—kad jie tu
rėtų kokį nors užtikrinimą 
kad ir jų vaikai neturėtų 
vėl to sulaukti.

“Visas planavimas atei
čiai remiasi, aiškiausia, ant 
taikos palaikymo.”

Pora dienų pirm to kal
bėjo per radio S. V. Vice 
Prezidentas Wallace, taip 
pat pažymėdamas jog šios 
šalies vyriausybė rūpinasi 
palaikymu pasaulio taikos 
ir teisingumo.

Nušovė tėvą. San Ber
nardino, Cal. — Už nuola
tini mušimą motinos, 14 
m. berniokas griebęs šau
tuvą nušovė savo tėvą.

Kūne

Washingtone išėjo “Bal
toji Knyga*’, kurioje tarp 
kita ko atskleidžiama kaip 
Japonai, klastingai dery
bas su Amerika vesdami, 
ruošdamiesi šią šalį užpul
ti, norėjo išvilioti Į Pacifi- 
ką patį Prez. Rooseveltą, 
neva pasimatymui ir “rim
tam reikalų aptarimui” su 
Japonijos premjeru, ir pre
zidentui užėjus ant Japonų 
karo laivo, jį pagrobti ir 
padaryti nelaisviu. Tuo gi 
laiku buvo numatyta pra
dėti savo ruošiamą Ameri
kos užpuolimą.

MIRGU
MARGA

Kūgis Mugis.

KATALIKŲ 
butų gerai jei 
matai Balutis, Turauskas, šau
lys, Gylys atlankytų Amerikos 
Lietuvius. Galėtų paskleisti 
Lietuvos laisvės reikalu minčių 
ir informacijų, kurių negalima 
spaudoje atpasakoti. Bet V. 
G. Sandaroje nurodo tokioms 
kelionėms kliūtį — pinigų ne
buvimą.

Tokiu budu, vėl susiduriame 
su klausimu, kuri musų vadai 
išrišti neįstengė, 
kia vieno bendro fondo Lietu
vos laisvės kovą finansuoti.

Be to — Balučiui iš Londo
no išvykus, ar lengva jam ten 
butų sugryžti ?

Draugas mano, 
Lietuvos diplo-

Būtinai rei-

SAKOMA, šis karas turįs 
daug panašumų pereitam. Lie
tuvių politinės veiklos Europo
je atžvilgiu tas nevisai tiesa. 
Pereito karo metu Lietuviai 
turėjo po nio veikimo cent-
__ ____ ~

rencijas Švedijoje. Šveicarijo
je dirbo Gabrys ir Taryba, lei
dus Prancūzų kalba ir Vokie
čių kalbom 
pagandinius 
us).

šio karo
Lietuvių klausimu nebyli, kiek 
ir Švedija. Iš okupuotos Lietu
vos naziai nėi vieno Lietuvio 
neišleidžia užsienin. Amerikos 
atstovai taip pat negali Euro
pos pasiekti. Lietuvos Atsto
vas Vatikane, p. Lozoraitis, sa- 
coma, buvo atsilankęs Šveica
rijoje ir pasitaręs su vietos 
Lietuviais, bet to pasitarimo 
duomenų spaudai nepaduoda. 
Šveicarijoje veikia Lietuvos 
atstovas p. Turauskas.

<
KATALIKŲ Susivienijimo 

organe Garse D. Juris sako:
“Lietuvos valdžia skaitoma 

ta kuri prieš Rusų - Vokiečių 
okupaciją Lietuvoje buvo. Tos 
valdžios sąstatas susilpnintas 
ir veik visas okupantų areštuo
tas (“under duress”). Naujos, 
papildytos valdžios dabar su
daryti negalima. Ji susidarys 
ateityje. Prie jos reikia ruoš
tis, praeitimi atsirėmus. Visų 
esamos valdžios pareigūnų ir 
laisvų grupių pareiga dabar 
turi būti sadgojimas ir gyni
au* Lietuvos suvereniteto. Su 
Amerikos ir jos talkininkių pa
galba šį apgynus, nuveikime 
Lietuvon Amerikoniškai demo
kratinę santvarką su visomis 
jos laisvėmis!”

Lietuvos suvereniteto stip
riausias simbolius yra Lietu
vos Prezidentas. Bet daugelis 
katalikų jį visaip niekina. To
kiems pravartu pasiskaityti p. 
Jurio žodžius.

< —*5”<W1
TEISIŲ Daktaro laipsnį gau

damas, Amerikos Ambasado
rius Winant, Leeds universite
te pareižkė: “Šio karo tikslas 
yra įkūnyti pačias garbingiau
sias civilizuotų tautų tradici
jas — tradicijas teariug—a, 
labHs ir krikičiomifcoe bra-

informacinius-pro- 
leidinius (žurna-

metu Šveicarija

f

Sausio 3, prie Monroe, 
La., atrasta žuvęs lėktuvas 
kurio per 8 dienas nerasta. 
Su juo užsimušė astuoni 
karininkai.

Washington, Sausio 5.— 
Suvienytų Valstybių ir Ka
riaujančių Prancūzų vado
vybės išleido ašies jiegoms 
persergėjimą jog jų pagro
btos šalys ir jų turtai tu
rės būti sugrąžinta jų tei
sėtiems savininkams, kuo
met pergalė bus atsiekta.

Prie tos deklaracijos pa
reiškimo prisidėjo ir So
vietų Rusija, taigi nors ji 
turi mintyje Voldeėius ku
rie yra užgrobę Rusijos že
mes, tas pareiškimas kartu 
duria į akį ir patiems So
vietų carams, kurie buvo 
užgrobę ir iki šiol vis savi-' mėtojams antrusyk suklupti, 
nosi Lietuvą ir kitas savo 
kaimynines šalis.

nei atimti. Pereito karo lai
mėtojams, 1918 metais, istori
ja davė progos sukurti pasau
lį, tikrai tinkamą žmogui gy
venti — su taika ir proga duo
ną uždirbti. Jie suklupo. Is
torija dabar duoda antrą pro
gą (istorijoje tai retas nuoti- 
kis!). Savo gausia visokiario- 
pa parama Amerikai, Lietuviai 
Įrodo pasiryžimą neleisti lai-

DIDELI POTVINIAI
* Ohio upės pakraščiais, 

prasidedant nuo Pittsbur- 
gho, kur senų metų pabai
goje prasidėjo didelis po- 
tvinis, per kelias dienas tę
sėsi potviniai Daug mies
telių ir miestų daugiau ir 
mažiau nukentėjo, gyven
tojai turėjo apleisti namus. 
Gyvasčių šiame potvinyje 
žuvo tik keletas.

Potviniai apsireiškė ir 
Portland, Ore., ir kituose 
miestuose. Žuvo apie 19 
žmonių.

Mirė Prof. LoweIL Bos- 
ton, Mass. — Sausio 4 mi
rė Prof. A. L. Lowell, 86 
m., kuris pasižymėjo mok
sle, ir taipgi išaugino Har- 
vard Universitetą į milži
nišką mokslo Įstaigą, bū
damas jo vedėju nuo 1909 
iki 1933 m. Tas universi
tetas turi padovanotų tur
tų 123 milijonus dolarių.

Sov. Valstijos nesutinka 
duoti leidimo Rumanijos 
karaliui Karoliui Įvažiuoti 
Į šią salį. Jis dabar randa
si Meksikoje.

ši duosni parama plaukia ne 
! tik iš įsitikinimo Amerikos 
santvarkos gerumu, bet iš ži
nojimo kad Amerikos pergalė 
reikš laisvė* ir teisingumo tra
dicijų Įkūnijimą senoje tėvy
nėje Lietuvoje.

Musų šūkis: Lietuviai ir V 
for Victory!

•
• LIETUVIAI — dainininkų 

tauta. Tai gražiai įrodo Wor- 
cester, Mass., Lietuvių koloni
ja, turinti keturis chorus: du 
bažnytinius, du tautinius. Be 
to, Worcester turi Lietuvai 
Remti Draugiją ir ta kolonija 
pirmutinė sudėjo aukų p»i*j- 
kyti Lietuvos atstovybę Londo
ne. Dainuoja, ir džrbm! Prie šių žodžių nei pridėti,



2PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Didelis Potvinis Apsė
mė Pittsburghą

Paskutinėmis 1942 meto die
nomis Pittsburgho sritį užklu- ‘ 
.po antras didžiausias istorijo- 
j e potvinis, užtvinus Allegheny 
ir Monongahela upėm, kurios 
čia susilieja į vieną Ohio upę.

Vanduo buvo pakilęs iki 36 ' 
pėdų ir užtvinimas padarė mi
lijonus dolarių nuostolių; žuvo 
du žmonės.

Gruodžio 30-31, kada van
duo pasiekė aukščiausį kilimo 
laipsnį, daug karo dirbtuvių 
turėjo sumažinti darbus arba 
visai negalėjo dirbti; daugelis 
angliaksyklų negalėjo veikti 
šių upių pakraščiais vakarinė
je Pennsylvanijoje ir šiaurinė
je West Virginijoje.

Vandeniu mažėjant, paliko 
dumblu užpilta daugybė svar
bių vietų ir dirbtuvių bei biz
nio įstaigų, kur palikta dideli 
potvinio nuostoliai.

Iš žemų vietų turėjo išbėg
ti iš namų apie 8,000 gyvento
jų, kurie tik vėliau galėjo , su- 
gryžti.

šis potvinis yra antras nuo 
1936 metų Kovo 17 dienos, ka
da vanduo buvo pakilęs 46 pė
das ir apsėmęs daug daugiau 
namų, su didesniais nuosto - 
liais. Tada nuostolių padary
ta į du šimtu milijonų dolarių.

Potvinis prasidėjo dėl palei
dimo sniego, kuris buvo gau
siai užklojęs kalnus, ir oro at
šilimo bei lietaus 
dienų.

Tokie potviniai 
srityje yra gana 
pastarus 60 metų, nuo 1880 m,, 
kada pradėta potviniai matuo
ti, upės buvo pakilusios po 30

per keletą

Pittsburgho 
dažni: per

»
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' / tefro/Cr Michf Naujienos
• ' ... I. MIRIMAI

WY0MING
KLONIO ŽINIOS

MIRĖ LIETUVIAI

Gruodžio 25 d. mirė Jieva 
Milišauskienė, apie 80 m., mo
tina Kun. J. K. Milišausko, 
Wilkes-Barre klebono.

Paliko du sūnūs ir keturias 
dukteris, visi gyvena Wilkes- 
Barre. Velionė paėjo iš Lie
tuvos, Wilkes-Barre išgyveno 
57 metus.

Laidotuvėse dalyvavo dau
gybė žmonių, apie 20 apielin- 
kės' kunigų, net keletas kita
taučių, kurie atidavė paskutinį 
patarnavimą palydint ją į am- 
žinastį.

Gruodžio 24 d. mirė Juozas 
Atkočius, 49 
šerį ir daug 
vo nariu D. 
SLA. 35 kp. 
kijos, 
30 metų.

IŠĖJO KARIUOMENĖN
šie Lietuviai išėjo Amerikos 

karo tarnybon prieš Kalėdas: 
Vytautas J. Nienius, Ben Šni
pas, 
W.
Ed.
rauskas. W.voming klonio Lie
tuviai jau davė 623 vyrus į 
įvairias karines dalis.

! ŠALČIAI. Dideli šalčiai bu
vo savaitę laiko. Temperatūra 
buvo nupuolus net iki 20 laip
snių žemiau 0. Sniego prisni
go pėdos gylio. Nuo Kalėdų 
pradėjo atšilti taip kad ėmė 
lyti ir lijo tris paras taip jog 
viskas patvino, 
išsiliejo ir apsėmė klonius ten j 
kur nėra c 
tai.

Tie staigus oro keitimaisi į 
savaitę laiko nuo 20 laipsnių

A. O. Pegg, iš Los Angeles, 
laivų statybos viršininkas, ant 
šluotos koto įpjauna 100-tąjį 
ženklą, nes tiek laivų buvo pa
statyta ir atlikta pirmieji jų 
plaukiojimo bandymai.

*

SLA. SU8I-

SLA. 35

Sausio 3, 
noji valdyi 
užlaidė vietas naujai valdybai, 
ši kuopa yra didiiausia kuopa 
visame Suaivienijime, ji narių 
dabar turi 413. šios kuopos 
13 narių jaunuolių tarnauja 

'Amerikos kariuomenėje. Me
tinės kuopos ineigos siekia į 
$8,000.

S igoje pasi-
> mėnesį Masių 

trūkimas.
L kuris yra per

kartojo 
ir Martino

MIRĘ ISfTVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(tinios apie mirusius Lietuvius žiame skyriuje talpinama dykai)

m., mirė
Detroit, 

p., šiau-

metų. Paliko se- 
giminių čia. Bu- 
L. .K. Kęstučio ir
Paėjo iš Zanavy-

Wilkes-Barre išgyveno

5% VICTORY TAX 
PRASIDĖJO SU 

SAUSIO 1

KANCEVIČIUS Antanas, 23 
m., mirė Gruod. 23, Chica
goj, kur buvo ir gimęs.

JIILIŠAUSKIENĖ Jieva, apie 
80 m., mirė Gruodžio 25 d., 
Wilkes-Barre, Pa. Paėjo iš 
Lietuvos, čia išgyveno 57 m.

ATKOCIUS Juozas, 49 m., mi
rė Gruod. 24, Wilkes-Barre, 
Pa. Paėjo - iš Zanavykijos, 
Wilkes-Barre išgyveno 30 m.

GOBUS, Kazys, 67 m., mirė
<.

Capt. Gerauld Wright, S. V. 
Karo Laivyno, kuris pasekmin
gai slapta išgabeno iš Prancū
zijos Generolą Henri Giraud į 
Algeriją, Afrikoj, išgelbėjimui 
jo iš Vokiečių nagų. Jis tą 
darbą atliko Britų submarinu. 
Su generolu ir jo šeimos na
riais bei padėjėjais submarinas 
pasiekė Algiers tą pat dieną 
kai Afriką įžengė Amerikos 
karo jiegos.

Gruod. 28, Akron, Ohio. — 
Trakų aps. Amerikoje išgy
veno ilgus metus.Mat, 

davęs “d 
savo-“ kūną dar at
velka Į šios ku susirinki
mus, Gruodiib mėnesį už savo 
siulijimą gavęs tik 13 balsų, 
norinčių prisidėti prie jo su 
bolševikais sukurtos “vieny
bės”, suvertė kaltę ant buvu
sio pirmininko, J. Overaičio, 
kuris buk jam ir jo “dvasiš
kam patarėjui” Masiui nedavė 
baiso, užtai jis pralaimėjo, tai
gi šiame si 
ar kruk” i .
naujo Svarstymui.
mei, dar skaudžiau pralaimėjo: 
22 balsavo už atmetimą Mar
tino “štoĘo” ir tik du balsai 
už Martiną.

Ponui Martinui nepasiseki
mas po nepasisekimo seka, ir 
SLA 352 kp. nariai jau yra 
pasipiktinę bereikalingu trukš- 
mu ir sako kad ponas Martinas 
gali 
gio.

’ bolševikams ir

Smulkios Žinios
Gruodžio 28 d. mirė Kazys 

Gobus, 67 m. Palaidotas Gr. 
31, šv. Kryžiaus kapinėse; pa
maldos atsibuvo Šv. Povilo ba

žnyčioje. Liko žmona, Laura, 
[trys sunai, Juozas, Petras ir 
Į Jonas, šis pastarasis tarnauja 
[kariuomenėje; dvi x dukterys, 
Stella ir Elena.

Velionis atvažiavęs iš Lietu
vos gyveno Racine, Wis., Cle
velande, ir ilgus metus Akro
ne. Iš amato buvo dailydė. 
Paėjo Trakų aps. Laidojime 
pasitarnavo laidotuvių, direkto
rius Kucko.

Velionis su senais metais pa
baigė šį žemišką gyvenimą. Il
sėkis ramiai.

Eddy Hocking, gyvenęs arti 
buvusios Lietuvių šv. Petro 
bažnyčios, Naujų Metų dieną 
su sunum išėjo medžioti. Miš
ke tėvas nuo sunaus nusitoli
no sekdamas šauti zuikį. Sū
nūs girdėjo šūvį, bet tėvas su 
zuiki

BARŠTIS Petras, 56

Gruodžio pabaigoj, 
Mich. — Lygumų 
lių ap.

V1DUNAS Kastantas, 62 m., 
mirė Gruod. 23, Vandergrift, 
Pa. Amerikoje išgyveno il
gus metus.

VERTELKA Motiejus, pusam
žis, mirė Gruod. 17, Chica
goj. — Panevėžio ap., Vely
kių p., Karių k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

MIKŠEVTČIUS Kazys, pusam
žis, mirė Gruod. 18, Chica
goj. — Šiaulių ap., Radviliš
kio par.

JUTKIENĖ Ona, 53 m., mirė 
Gruod. 21, Chicagoj. — Ma
žeikių ap., Akmenės p., Sti-
pirkių k. Amerikoj išgyve-į 
no 35 metus.

VERNICKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Gruod. 19, Chicagoj.— 
Minsko gub., Balačkos vai., 
Francuškos k.

GELUMBICKAS Vincas, pus-) 
amžis, mirė Gruod. 21, Oak. 
Lawn, III. — Gimęs Lenki-: 

’ joje.
BRAZAITIS Vladas, pusamžis, 

mirė Gruod. 22, Chicagoj.— 
' Šiaulių ap., Šaukotu p., Ta- 

naskų k.
SKINKAITIS Jonas, 64 metų, 

mirė Lapk. 29, 
III.

SAVICKAS Jurgis, 60 m., 
rė Spalių 28, St. Louis, Mo. 
— Naumiesčio par.

KUPRIENĖ Petronėlė, 56 m., 
mirė Lapk. 17, St. Louis, 
Mo. — Kauno ap.

/
dolarių vadinamų Kalėdinių 
Bonus.

Prieš Kalėdas, visi vargšai 
buvo apdovanoti maistu ir vi
sokiais rūbais. Visuomenė tu
rėdama daugiau pinigų neuž
miršo ir biednuosius.

Neužmiršta ir kariuomenės, 
nusiųsta ir jiems dovanų, ir 
surengta pokiliai tiems kurie 
negalėjo parvažiuot namon.

Visos karo reikmenų dirbtu
vės buvo sustojusios dirbti per 
Kalėdas, bet šeštadienį, Gruo
džio 26, vėl pradėjo dirbti.

TAI ANTRI TAKSAI—- 
GRETA INCOME TAX

Pradedant Sausio 1 dieua, vi
si kas uždirba savaitėje $12 
ar daugiau turi mokėti valdžiai 
taip vadinamą “5% Victory 
Tax”. Kurie gauna savaitines 
ar mėnesines algas tiems Vic
tory Tax bus išskaityta kiek
vieną kartą laike išmokėjimo 
jiems algų.

Daktarai, advokatai, biznie
riai mokės Victory taksus kai 
sueis pilnas metas.

Darbininkai privalo pasirū
pinti gauti iš darbdavių paliu
dymus kur pažymėta kad Vic
tory Tax išimta iš jų algų, ir 
tuos pažymėjimus laikyti. Da- 

. akcine iviuinao taksu bus paskaityta
dar sutvarkyta kran-l ... , ... • . _ ..vįpo-karimu kreditu ir tam tik- 

. . . rose sąlygose galės būti atskai
tyta už Income Tax 1944 me-

— — — —-- ------- -- , _
Priei to, šymet Kovo 15 d. 

visi turės mokėti ineigų tak- 
įsus kurie uždirbo 1942 metais 

žmo-'$500 ar daugiau, pavieniai.
Vedusieji, jeigu tik vienas 

po kojų žemė slūgti ir atsida- dirba už algą, nemokės taksų 
ryti skradžios. Keletas gat-1 iki $1,200, už visą kas uždirb- 
vių tuose miesteliuose uždary- ta daugiau turės mokėti, 
ta iki ištirs dalyką.

Taip prapeša laikraščiai. Bet 
žinant padėtį yra antraip: nė
ra čia ko tyrinėti, nes tuštu
mos po miesteliais kada nors 
turi įslugti, reiškia gatvė ar 
namas įsmuks į buvusias an
glies kasyklas be jokių tyri
nėjimų. Norint tai sulaikyti 
yra tik viena pagalba dabar: 
užpilti pelenais ar žemėmis tas 
tuščias kasyklų vietas — tuo- j 
met žemės slugimų nepasikar
tais. ..... r j ...^
savininkams tas padarytų di
delius kaštus, 
tuštumos buvo 
bar užpilamos 
nepasitaiko..

Jonas J. 'Nienius.

Petras Pajaujis, Vincas 
Stuckas, Stasys Žilinskas, 
Juškevičius, Juozas Pet-

upė vietomis

-avaitę laiao nuo zv laipsnių ,. s „
iąu 0 na.50 virš o, dauge-

"•'.n

tus — taigi kiek daugiau kaip 
kas du metai, šiaip mažesnių 
išsiliejimų pasikartoja kas me
tą paskirais laikais.

Anksčiau to, yra buvę žymių 
potvinių, kada dar miestas bu
vo mažiukas - ir visas gulėjo 
žemutinėje dalyje, upių tarpu- 
šakyje. .

Vienas jaunas 21 metų vy
rukas, Mark G. Moore, išvytas 
iš karo laivyno tarnybos už 
nepadorų užsilaikymą, suimtas 
ir nuteistas už nudavimą dak
taru potvinio metu; jis priver
tė nuo potvinio nukentėjusią 
mergaitę duotis jam apžiūrėti. 
Kitos dvi moteriškos liudijo 
kad jis kėsinosi ir jas nepado
riai kibinti ir bučiuoti.

Po atšilimo oro ir potvinio, 
vėl užėjo šaltis su sniego pus
nimis ir audra.

liui žmonių ligas užneša.

VĖL RŪPESTIS. Wyoming 
ir Exeter miesteliuose 
nėms einant gatvėmis pradėjo [

Į

ga-• OKLAHOMA valstijoj 
na tankiai tam tikrose vietose 
išaugina du derliu bulvių ant 
to pat žemės ploto vieno sezo
no bėgiu.

ime “bai huk 
tą klausimą iš- 

Bet nelai-

i

ICollinsville, i 
Kidulių p., Rešpolų k.

mi-i
laukti visai netikėto smu-

Reporteris.

PO K4LĖDŲ
■ 'Ai *

šymet Kalėdos pas mus 
vo skirtingesnės nuo kitų 
ledų. Amerika jau antri 
tai kaip kariauja. Tas palietė 
visus

bu- 
Ka- 
me-

giminėmis 
Likusieji

buvo kurie 
per Kalėdas 
arba pažys- 
namie tapo 

maldinges-

— vyrus, mo- 
l Iš karo prie- 

palikę be tė
vų, vyrų, sūnų, seserų, ir drau
gų; daug žmonių 
negalėjo dalyvauti 
su savo 
tarnais,
daugiau mąstanti, 
ni.

Per Kalėdas visokių krikš
čioniškų tikėjimų bažnyčios 
Detroite buvo pripildytos mal
dininkais. Karo dirbtuvėse dir
bantieji darbininkai prieš Ka
lėdas gavo kelioliką milijonų 
—r————————

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS
SIUVĖJŲ SUSIRINKIMAS

GRUODŽIO 16 d. Lietuvių 
žinoma, ponams kasyklų siuvėjų 218 skyrius laikė savo

RŪKYTI uždrausta
burgho gatvekariuose ir kito
se viešo susisiekimo priemonė
se šio karo bėgiu. Už rūkymą 
ar turėjimą uždegto cigaro ar 
cigareto gatvekaryje ar buse 
nustatyta $5 pabaudos arba 5 
dienos kalėjimo.

Pitts-

PENNSYVANIA geležinkelio 
kompanija praneša praleidus 
virš $200,000,000 karo laiko 
įrengimams, pataisymams ir 
praplėtimams. Naujiems loko- 
motivams, elektriniams ir ga
riniams, praleido virš 72 mili- 
jortus dolarių. Pataisymams ir 
atnaujinimams įrengimų pra
leista apie 82 milijonai dolarių.

Traukiniais važinėjimas ir 
prekių vežiojimas šiuo karo 
metu daugiau negu pasidvigu* 
bino, kompanija skęlbia.

Bet ten kur 
užpiltos ir da- 

žemės Įslugimų

|gas

NUŠOVĖ ŽMONĄ,

Ūkininkas Stanley Matysiac, 
Lenkas, iš Nankin township, 
prisipažino kad nušovė savo 
žmoną per Kalėdas. Nužudė 
ją todėl, kaip sakė, kad ji nie- ALKAUSKIENĖ Teresė, 77 m. 
kindama jį vadino “Poliaku”. i 
Jis aiškino policijai jog susi
vaidijo su žmona kada ji jam: 
sakė, ateis kada į Ameriką Hit
leris ir padarys.. Amerikos Po- 
liakams tą ką7 jis yra padaręs 
Europos Lenkams. Jis Įšir
dęs griebė šautuvą ir ją nušo
vė. Vėliau, pasiprašęs savo 
du draugus į pagalbą, paėmęs 
lavoną i automobilį išvežė ir 
įmetė į ežerą. Už tai visi jie 
tapo areštuoti. V. M.

PRASIDEDA NAUJI MO
KESČIAI

m. 
pus- 
Chi- 
Pili-

mirė Gruod. 22,
— Raseinių ap., 
Amerikoj išgyveno 50

kio. Po trijų valandų vėliau 
į sūnūs ėjo jieškoti tėvo ir rado 
jį negyvą. Apskrities dakta
ras pripažino kad jis mirė šir
dies liga, šeimai buvo liūdni 
nauji mėtai.

Akrone visose ligoninėse ne
turint pakankamai darbinin
kų, ir karo taupymo pastumė- 
jimui, uždrausta sekmadieniais 
ligonius lankyti ir gėles atneš
ti. šiokiomis dienomis lanky
mo valandos nuo 3 iki 4 vai. po 
pietų. Privačiuose kambariuo
se tik vakarais ir sekmadie
niais galima ligonius atlanky
ti. Tik St. Thomas ligoninėje 
tvarka palikto po senovei, iš
skyrus gėlių atnešimą.

Kainas.V____________ 2________________

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada Įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa- 

i kymui. Tas būtina.

mirė Gruodžio m. Shenan- 
doah, Pa. Amerikoj išgyve
no 50 metų.

KUJAUSKIENĖ Morta (Stau- 
gunjutė), J76 įt.-. .mirė Gru
21, Chicagoj. — Marijamp. 
ap., Balbieriškio p. Ameri
koj išgyveno 50 metų.

BASIENĖ Stasė (Bagdonaitė), 
seno amžiaus, mirė Gruod. 
23, Chicagoj. — Šiaulių ap. 
Amerikoj išgyveno 36

VALANTINAS Antanas, 
amžis, 
cagdj. 
po k. 
metų.

INTIENĖ Ona (Vinskunaitė), 
61 m., mirė Gruod. 22, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Alynavo par., šeškų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

JONIKAS Leonas, 68 m., mirė 
Gruod. 16, Philadelphia, Pa.

NESTOR Jonas, pusamžis, mi
rė Gruod. 26, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Keblių k. Ame
rikoj išgyveno 24 metus.

PATRICK Vladas, 22 m., mirė 
Gruod. 23, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs.

BUMBLIAUSKAS Kazys, 
amžis, mirė Gruod. 26, 
cagoj. — Gimęs Telšių 
ste.

Bus j 
$36 iki 
atitrau- 
nuo $40 
bus ati-l 

taksai |

talkininkei kuri kariauja prieš 
Sovietų Sąjungą; buvo smer
kiami tūli senatoriai ir kon- 
gresmanai, apkaltinti “penkta- 
kolumnistais”. Raportas pri
imtas kaip išduotas, o komu
nistėliai dar ir paplojo.

Toliau, V. Luiza raportavo 
apie vietos siuvėjų marketą. 
Nors jis ir ramino siuvėjus, ta
čiau iš raporto buvo aišku kad 
Baltimorės rubsiuviams neper- 
šviėsiausios dienos ateina, ka
dangi militarinis darbas iš čia 
yra atimtas.

Susirinkimas užgyrė veikian
čios tarybos paskyrimą $100 
prie pirkimo A. R. Kryžiui am- 
bulianso.

KĘSTUČIO DR-JOS SUSI
RINKIMAS

Gruodžio 20 <L, L. D. K. Kęs
tučio pašalpinė draugija laikė 
savo metinį susirinkimą^ ku
riame išrinko 1943 m. valdybą, 
direktorių tarybą ir Salės B- 
vės direktorius. Valdybon in- 
ėjo šie: Pirmininkas P. P. Ja
ras, vice pirm. — V. Bridic- 

užrašų rašt. K. Baltrušai
tis, turto rašt. J. Minkevičius, 
iid. — J. Kiškis, maršalka — 
F. Brazauskas. Iždo globėjai 
bus renkami sek rčiame susi
rinkime, Sa Jo .17.

Kitame nujieryje bus apra
šyta kaip Baltimorės Lietuviai: 
palydėjo senus metus ir pasi
tiko nauju*. «

•f.

Nuo naujų metų prasidėjo 
nauji mokesčiai, vadinami Vic- 
'tory Tax. Taigi dirbtuvėj bus 
ąfitraukta 5 nuošimtis iš kiek
vieno darbininko algos, 
panašiai: kas uždirba 
$40 į savaitę tam bus 
kta $1.30; kas uždirba 
iki $50 savaitėje, tam 
traukta $1.60. šitie
bus galima vartoti atlyginimui 
income taksų už 1944 metus, 
o kita dalis karui pasibaigus 
bus grąžinta.

Detroite per Naujus Metus 
darbai nesustojo, karo dirbtu
vės paskelbė jog dirbs, tai ir 
dirbo visi kas tik kaip nors ne
užkliuvo kur.

Per porą savaičių Detroito 
srityje buvo blogas oras, lijo 
ir buvo ūkanota.

Detroito priemiesčiuose Įvy
ko daug nelaimių dėl lietaus: 
nekuriu buvo apsemta namai.

Berkley, Mich., du darbinin
kai žuvo laike taisymo požemi
nių vamzdžių 12 pėdų gilume: 
žemė juos užgriuvo ir suspau
dė.

Mt. Clemens, Mich., Lester 
Amoid, 39 metų, laime Naujų 
Metų pasilinksminimų nukrito 
lipdamas laiptais, smarkiai su
sitrenkė ir po 13 valandų ligo
ninėje mirė. V. M.

pus- 
Chi- 
mie- f————————

Skaityk Amerikos

‘Lietuvių Naujienas’
Mėnesinis žurnalas, 24 pus].
Metams tik 5Cc. (45)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6 St. Philadelphia, Pa.v- . -----------------——'

ir rinkimai ėjo 
Valdyba išrinkta 
išskyrus ižd. Al.

metinį susirinkimą, kuriame 
buvo renkama skyriaus valdy
ba, delegatai į Jungtinę Tary
bą, ir skyriaus Veikianti Ta
ryba.

Susirinkimas, buvo skaitlin- 
nariais

sklandžiai, 
visa senoji, 
Zablacką, kuris dabar eina Lie
tuvių Salės gaspadoriaus par
eigas. Pirmininku liko V. Pe
čiulis, padėjėju V. Bridickas, 
užrašų rašt. — J. Meliauskas, 

kuris yra kartu 
nauskaite. Linkėtina jaunave-!jr jžd. — P. Paserskis, maršaT- 
džiams geros kloties. [ka — J. Bubnis.

Naujų Metų dienoje sukako Apkalbėjus skyriaus bėgan- 
lygiai 7 metai kaip Kun. L. 
Praspalius klebonauja Lietu
vių šv. Kryžiaus parapijoje.

Juozas Kavaliauskas

Į DAYTON,OHIO j
LIETUVIŠKOS ŽINIJOS

Naujų Metų dienoje liko su
rišti moterystės ryšiais Juozas 
August su p-le Amilija čeką- finansų rast.

•MINKŠTOJ anglies 19421 
metais bus iškasta 560,000,0001 
tonų, o kietos anglies — virš) 
58,000,000 tonų.

•ALBERTA provincija, Ka
nadoje, yra dusyk didesnė že
mės plotu kaip Anglija, Vali- 
ja, Škotija ir Airija sudėjus j 
vieną.

čius reikalus, buvo prieita prie 
pramonės atstovo, biznio agen
to V, Luizos raporto! Jis pir- 

(nuo miaukia išdavė raportą iš at- 
Deeds avė.) gan sunkiai apsir- sibuvuąios Mary lando ir Dis-
go. Gydosi St. Elizabeth ligo- trict of Columbia CIO konven- 
ninėje. Jisai yra rimtas žmo- ei jos. -* 
gus ir geras Lietuvis. Yra vii- kilnius patriotinius konvenci- 
tis pasveikimui. Jis yra LR- jos obalaius aiškiai buvo ma- 
KSA. 191 kp. narys. [tyti kyšančios komunistinės

0 tos ausys buvo to
kios: reikalavimas kad komu
nistas Bridge nebūtų depor
tuotas, kaipo “labai svarbuš ir 
reikalingas” asmuo dartinin-

Klausant raportą, per

Katrė Stasevičienė taip pat ausys, 
labai sunkiai serga, kasdien su 
mirtim kovoja; jau praėjo 3 
mėnesiai nuo jos susirgimo. 
Net gydytojai negali suprasti 
kaip ta moteris gali taip sirg-.kų judėjime; kadąAmeriki tuoj 
dama palaikyti savyje gyvybę, nutrauktų visus diplomatinius 
Ji yra SLA. .105 kp. narė.. [ryšius su Suomija ir tuoj pa- 

l D. Rep.[skelbtų jai karą* kaipo narių

•PRIEŠ karą, į Suv. Valsti
jas normaliai kaZ metą buvo 
importuojama apie 175,000 to
nų korkoa, daugiausia iš Ispa
nijos ir Portugalijos, iš kur 
dabar jau negaunama.

P. P. Jaras. 
J

ITRAINIENĖ Valerija (Lapins-
I kaitė), pusamžė, mirė Gruo-
i džio 25, Chicagoj. — Utenos

ap., Širvintų p., Smelinkos 
vnk. Amerikoj išgyveno 32

■ metus.
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I Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorių

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
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Af
VISOKIA APDRAUDA i

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- T 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ; 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma . ► 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). J*

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate T 
ir Apdraudos Agentūra. t

P. P. MULIOLIS į
6606 Superior Avė. Clevetand HEnderson 671t t
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Yra žmonių

ir įdėjo

atsa-

savo 
rado

kaip 
visai

Airis su 
Pribuvęs

LIETUVIAMS
Kas buvo Galima pas Mus, Galima ir pas Jus!

— 

• • • ■ ■

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! Jungo Nevilksim!

GABALIAUSKAS - ’ DEMOKRATAS*

Ponas S. Gabaliauskas - Gir
džius, anot pranešimo Draugo, 
—r “Lietuvos visuomenės vei
kėjas, prekybininkas ir politi
kas” (Bal. 7, 1942). Užmirš
ta pridėti — “katalikybės gy
nėjas, demokratijos čampionas, 
kultūros nešėjas” ir daug kitų 
prikabinamų pavadinimų.

Kuo faktinai tas “didvyris” 
yra gerai matome i. turinio ir 
stiliaus jo redaguojamo laik
raštuko ir iš jo “visuomeninių” 
darbų. Per trumpą laiką šio
je šalyje buvimo jis užtektinai 
užsirekomendavo.

Faktinai p. Gabaliauskas-Gir- 
džius yra enfant terrible Lie
tuviškos reakcijos. Greit nu
sivokdamas aplinkoje jis tapo 
šimtprocentiniu “demokratu”— 
demokratiškesnis už Ameriko
ną. Kalba ir rašo daugskaitoj 
— “mes”.... Visi kiti, jo “pa- 

ir politikai” nepri-

maišą, ir iššoko kiškis. Airis 
nenorėjo tikėti savo akim ir 
laikinai išrodė pastiręs iš bai
mės; pagaliau jis riktelėjo: 
‘Vardan Dievo, jis būna kiš
kiu Hampsteade, o kate Lon
done !’ .

** ‘Klausyk tu,’ tarė ponas, 
‘imk kiškį į maišą ir gryžk’.

“ ‘Vardan Dievo, ponas, aš 
daugiau neisiu, nes jeigu keis
tas Londono oras gali pakeisti 
kiškį į katę tai gali mane pa
keisti, gal būt, į asilą; ir tik 
pamąstyk, kaip galiu aš rizi
kuoti gauti vaikščioti ant visų 
keturių likusį 
galą’?!”

Ar ne 
Lietuvoj 
mas, čia
nežinia dar kuo. Tokie gyve
nime neprapuls: daugiau drą
sos, negailėti balso, melo, jie- 
gų (o kad taip porą painčių 
paaukavus Raudonajam Kry
žiui), na ir mokėti “politikuo
ti”. P. šičkus.

PHILADELPHIA, PA., 
Norintieji padaryti gero Lie
tuvai ir Lietuvystei, ypač sa
vyje Lietuvybę sužadinti, su
stiprinti, ir matyti skaitlingas 
minias Lietuvių susirenkant, 
pasirūpinkite surengti 'savo ko
lonijoje J. E. Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai prakalbas. 
Mes čia kalbame iš savo tikro 
patyrimo. Pas mus įvyko ne
tikėtas atsitikimas, kurio ši 
Lietuvių kolonija ilgai nepa
mirš.

mano gyvenimo

tame anekdote: 
niekam nežino- 

“demokratas”, o gryš

saulėžiurai 
tariantieji tai fašistai, lasva- 
maniai ir t. p.
kurie gyvenime nieko daugiau
neišmoksta kaip tik koneveik
ti kitus, varyti šlykščiausią de
magogiją, prisidengiant religi
jos skraiste, ir rėkti kiek tik 
išgalint apie “demokratiją”.

Amerikai reikalingi nuošir
dus demokratai, o ne sezoni
niai! Ne tokie kurie savo “de
mokratizmą” atrado tik esant 
ištrėmime, Amerikoj, ir jį pra
ras pakeliui, gryžtant į Lietu
vą kada ištrėmimo dienos bai
gsis (jeigu tik dolario meilė 
nenustelbs “tėvynės meilės ir 
demokratijos pamylėjimo”).

iems ‘demokratams’ pra
būtų pasiskaitytL^ekantį

WILLKIE RAGINA 
PLANUOTI ATEITI

Amerikos spauda duoda kre
ditą buvusiam kandidatui į 
prezidentus, Wendell L. Will- 
kie, kuris savo radio kalba at
kreipė visos šalies dėmesį į 
tą nelaimingą faktą kad ištisą 
metą Suvienytos Valstybės ka
riavusios prieš ašį, po pasira
šymo savo sutarties, iki šiol 
neturi jokio susitarimo kuris 
jas ' visas vedovaūtų 'bendram' 
tikslui — karo laimėjimui.

Kuomet Suvienytų Valstybių 
sutartis buvo pasirašyta, tų 
valstybių žmonės ir gyvento
jai patekusių į ašies nagus ša
lių, Europoje ir Azijoje, “ma
nė kad tos valstybės, karo bė
gyje, turės bendrus pasitari
mus strategijoje, ekonominiais 
karo klausimais, ir ateities 
planavime”, sako Willkie. Ta
čiau tokio reikalingo dalyko 
neapsireiškė.

Willkie, kaip ir Hoover, rei
kalauja kad, be karo strategi
jos ir bendro kariavimo, butų 
jau dabar rūpinamasi ir tiesia
ma pagrindas ateičiai.

Tą paraginimą tik labiau ir 
labiau gali užgirti mažos, pa
vergtos tautos, kurioms yra 
pažadėta išlaisvinimas iš des
potų, bet reikia apie tai kalbė
ti, planuoti ir ruoštis — duoti 
ir vienokios spalvos ir kitokios 
despotams suprasti kad jie ne
sirengtų karo pabaigoje grieb
ti pavergti tautas ir žemes ku
rios jiems nepriklauso.

varą . ___ _
anekdotą, pilnai atvaizduojan
tį jų politinių įsitikinimų mai
nymą (laisvas vertimas iš An
gliško) :

“Tūlas Airis kartą buvo pa
samdytas, vieno pono iš Hamp- 
stead, nunešti gyvą kiškį dova
nų vienam jo draugų Londone. 
Kiškis buvo įdėtas į maišą. 
Hampstead tik apie penkios 
mailės atstumo nuo Londono. 
Tas Airis pusiaukelėje užėjo į 
gėryklą, pasilsėti ir išgerti sti
klą alaus. Nekurie juokdariai 
kurie toje užeigoje gėrė, paty
rę ką jis neša maiše, pasiryžo 
iškrėsti jam šposą; ir vienas 
iš jų, kuomet kitas jį kalbino, 
išėmė iš maišo kiškį 
katę.

“Baigęs gerti alų, 
savo nešiniu išėjo, 
į Londoną pas reikalingą poną, 
jis sako: ‘Tamsta, mano ponas 
prisiunčia jums gyvą kiškį’.

“‘Tai labai puiku’, tas 
kė. ‘Parodyk’.

“Jis atsidarė maišą ir 
dideliam nusistebėjimui 
ten katę. ‘Po perkūnų!’ šukte
lėjo Airis, ‘tikrai čia buvo kiš
kis kai aš iš Hampsteado iš
ėjau, nes aš pats mačiau kaip 
jį į maišą įdėjo’.

“‘Gryžk atgal, gryžk atgal,’ 
tarė ponas, ‘jie tave ant juoko 
laiko’.

“Airis užsidėjo maišą ant pe
čių ir nupėkščiavo atgal link 
Hampstead, pakeliui vėl susto
damas toje pąčioje užeigoje ir 
išpasakojo savo prietikį, pra
juokindamas tuos kurie jam tą 
šposą iškirto. Padarymui tos 
komedijos pilna, jie pasirūpi
no išimti iš maišo katę ir vėl 
įdėjo kiškį; nieko nenujausda
mas Airis pasileido keliauti į 
Hampstead.

“Parvykęs, jis tarė savo po
nui: Tamsta, ar žinai kad pa
davei man nešti katę vietoje 
kiškio t

“Ponas atsakė \ ‘Eik tu, žio
plas žmogeli’.”

“ ‘Jeigu man netiki, pažiūrėk 
pats savo akim’.

‘Taip tardamas, jis atidarė paskandino šešis Japonų

Lietuvos Prezidentui lankan
tis Philadelphijoje Lapkričio 
27-29, 1942, tūkstantinės mi
nios rinkosi jį pamatyti ir iš
girsti. Nors oras buvo blogas,
šaltas ir lijo, didžiulė Lietuvių 
salė prakalbų dieną visai per- 
maža buvo, minia nesutilpo.

Čfa Lietuvos Prezidento at
silankymas padarė ir paliko 
daug gero: Amerikai, Lietuvai 
ir vietinių Lietuvių sielai ir 
prestižui.

Ne tik savi Lietuviai jo lau
kė, nuoširdžiai priėmė, pager
bė, bet 
liai su 
ėmė. 
miesto
Lietuvos Prezidentą priėmė ir 
jį tuojau pamilo. Jis net į 
Prezidento prakalbas Lietuvių 
salėn atsilankė, ilgai buvo, ir 
pats musų Prezidentą pasvei
kino ir ilgą, gražią kalbą su
sirinkusiems pasakė.

Taipgi Philadelphijos Romos 
Katalikų Diocezijos galva, se
nukas Kardinolas D. Dougher'- 
ty Lietuvos Prezidentą oficia
liai pagerbė savo,,. katedroje, 
sekmadienį, ir. sekančią dieną 
savo raštinėje priėmė ir ilgai 
įdomiai kalbėjo, klausinėjo a- 
pie Lietuvą, jos dabartinius 
vargus, ir pasižadėjo kaip jau 
bus galimas susisiekimas, ištie
sti gausingą pašalpos ranką 
Lietuvos žmonėms nukentėju- 
siems nuo žiauraus karo.

Su tokiais tai gausiais, ma
loniais įspūdžiais Lietuvos Res
publikos Prezidentas linksmas 
apleido 
niją.

Nors 
atbulos 
riems tas istoriškas įvykis ne
patiko ir jie apšmeižė viską, 
tam tikroje nusamdytoje spau
doje, bet tas viskas liko be.rei
kšmės. Ką padarysi kad turi
me tokių kerštingų žmonių. 
Tokių yra pas visus. Kiek ži
nome, jokios šalies prezidentas 
visiems savo žmonėms neįtiko. 
Net pats Dievas-Kristus neįti
ko visiems: Jį ne tik šmeižė, 
niekino, bet ir nužudė.

Philadelphijos Lietuvių 
Komitetas.

Philadelphijos Komitetas Lietuvos Prezidentui Antanui 
Smetonai priimti laike Jo Ekscelencijos lankymosi Phile-

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ ATYDAI
Padėkit Palaikyti Londono Atstovybę!

ir Amerikiečiai oficia- 
dideliu malonumu prii 
Miesto rotušėje pats * 
mayoras B. Samuels

musų Lietuvišką kolo-

delphijoje Lapkričio 27-30, 1942 metais:
Iš kairės į dešinę (sėdi): J. Kavaliauskas, komiteto va

das, ir W. Paschall (Poška), komiteto pirmininkas.
Sto^i: K. žemaitis, iždininkas; K. žadeika, vice-pimjinin- 

kas; P. Pūkas, narys.
Komiteto raštininkas ir pirmas iniciatorius p. Prezidento 
prakalbų rengimo, Juozas Gustis paveiksle nedalyvauja.

Iš Londono atėjo nesmagi ži
nia apie pasunkėjusią finansi
nę būklę Lietuvos Atstovybes 
ir jos Atstovo B. K. Balučio, 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
istorijai žinomo išleidėjo 6 to
mų Dr. Vinco Kudirkos Raštų. 
Nėra abejojimo, ši nesmagi ži
nia, taip netikėta, pajudino 
kiekvieno Lietuvio savygarbos 
jausmą.

Londonas yra pasaulinės po
litikos centras ir tiek svarbus 
kiek Washingtonas. Lietuvos 
Atstovybės išlaikymas ten yra 
būtinas dalykas ir Lietuvos 
laisvei svarbus, štai kodėl per
eito karo metu, kaip tik galė
jo, Dr. Jonas Šliupas ir T. No
rus išsiskubino Londonan Lie
tuvos Atstovybę įsteigti.

Dabartinis jos Atstovas, p. 
Balutis, Amerikos Lietuviams 
gerai pažystamas, gerbiamas 
ir mylimas. Jis vykusiai dirba 
Lietuvos laisvės darbą, pats ir 
per draugus informuodamas 
Anglų spaudą apie įvykius Lie
tuvoje.

Lietuvos Atstovybė Londo
ne tai dar vienas centras kur 
ginama Lietuvos laisvės reika
las ! Jis neturi ten užgesti I

Tėvynės Mylėtojai! Padary
kit nors mažą savo dovanėlę

tam musų veikėjui kuris mums 
išleido garbingos Tėvynės My
lėtojų Draugijos vardu 6 to
mus tautos budintojo Dr. Vin
co Kudirkos Raštų! Tegul do
vanėlė * būna maža, bet greita, 
tada ji bus širdinga: “Už 6 
mus $60!”

Pirmieji po $1 aukotojai: 
Kasparaitis, Vyt. Sirvydas, 
Kapočius, V. Stakus ir Sam 
Gibbs. Norintieji šiam reika
lui aukoti prašau siųsti aukas 
šiuo adresu:

TMD. Sekr. M. Kasparaitis, 
1827 Linden Avenue, 

Racine, Wis.

AUKOKIT IR LIETUVAI

KALBANT APIE SUŠAUDYTUS 
LIETUVOJE KUNIGUS

inskisy vie-

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

Kun.
rias iš' ėgėlių'4itio 'bolševi
kų, kuomet jie Lietuvą oku
pavo, parašė ir išleido 12 pus
lapių knygelę, pavadintą “15 
Lietuvoje Sušaudytų Kunigų”. 
Knygelėje telpa tų sušaudytų 

apie

vėliau išlindo keletas 
minties Lietuvių, ku-

Karo Laivo Boise Karžygis Sugryžo

Kapitonas F. J. Moran, karo kreiserio Boise, sugryžęs į San 
Francisco, pasitinkamas savo vaikų. Jis savo lengvu kreiseriu 

į karo laivus Solomonų vandenuose.

tuoj 
dau- 
net 

sau-

rie stovėjo kiek,,nors priešaky
je..

Baisi butų ta knyga jeigu 
kas pajiegtų aprašyti visus 
bolševiku nužudytus Lietuvos 

X.žmones...

DAUGIAU AUKŲ
L. V. S r

Siunčiu savo auką |----------------

' paišindamas 'Lietuvai Vaduoti

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Narystes mokesti $

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiau 
aukų ir paramos iš jūsų! Kada tik išgalit, skirkit dolarį-kitą ir 
savo senosios Tėvynės paramai — ji tik musų pastangomis bus 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins!

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS., net dide
lėmis sumomis!

Adresuokite LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.

B.
ra-

Lietuvis patriotas 
iš Ambridge, Pa.,
Centro Sekretoriui:

kunigų atvaizdai ir žinios 
juos.

*

Pažvelgus į tą knygelę 
ateina galvon mintis kaip 
gelis Lietuvos katalikų, 
žymių vadų, laukė “kaip
lės užtekant” bolševikų atėji-1 
mo, Maskvos įsikišimo į. Lietu
vos vidaus reikalus, kad tik at
sikračius tautininkų vyriausy
bės. Jie tikėjosi (skaudžiai 
apsivildami, net gal noriai pa
klausydami Maskvos šnipų pa/ 
žadu), kad pašalinus Preziden
tą Smetoną, jie lipšniai prisi
taikys prie komunistų ir gaus 
sau prideramas vietas ir val
džią į savo rankas.... Tokio
mis viltimis remdamiesi jie tik 
ir troško kad Maskva greičiau 
“atstatytų” tautininkus iš val
džios.

Kaip žinoma, iš Lietuvos ne
sistengė bėgti “i>er Berlyną”, 
anot tų komunistų, katalikiški 
vadai, vietoj to, jie žiurėjo “į 
Maskvą”,' ir ko sulaikė gerai 
žinome. Tie 15 kunigų yra tik 
maža dalis nukentėjusių nuo 
raudonojo siaubo katalikų vei
kėjų.

Toks Gabaliauskas, kitas iš, 
Į tų katalikiškų pabėgėlių, kelis 
dar mėnesius Lietuvoje sėdėjo, 
vis bandė prisitaikyti prie bol
ševikų ir po senovei daryti biz
nį Lietuvoje. Bet pagaliau tu
rėjo bėgti iŠ Lietuvos, ir galė
jo pabėgti todėl kad jo žmona 
yra Amerikietė. Tačiau jis čia 
po senovei viešai skelbia, esą, 
“su Lietuviškais komunistais Į kestį į LVS~ už 1943 m. 
butų buvę galima susitaikyt”. 
Nežino, vyras, kad Lietuviš-.
kų ar kitokių komunistų nėra:jLvS- įstojusių naujų 
jie visur ir visada susilieja į Vladas 
vieną teroristišką gaują ir visi Juozas Biržietis 

I hvl/vnnilrrtie TriaVo «nvn ■ V ISOišvien žudo-naikina viską, savo 
raudoną siaubą vykdydami.

Lietuviški komunistai tik pa
sitarnavo Rusiškiems Lietuvą 
okupuoti ir išrinkti ir- žudyti 

i bei tremti tuos Lietuvius ku

ir $2

kito- 
LVS 
Cen-

kolo-

Geras
Gramba, 
šo LVS.

“Prisiunčiu Lietuvai Vaduo
ti Sąjungai $5.00, savo Naujų 
Metų auką”.

Juozas Plečkaitis, iš Aliąuip- 
pa, Pa., prisiuntė savo narys
tės mokesties $1 į LVS. 
aukų.

Jų pinigai, kartu su 
mis iki šiolei gautomis 
aukomis, persiųsta LVS 
tro Iždininkui.

Kiti patriotai, įvairiose
nijose, pasekit tuos kurie jau 
aukavo, nepageilėkit dolario- 
kito savo nuskriaustos, priešų 
sumindžiotos tėvynės Lietuvos 
reikalų gynimui.

Aukos" prisiųsti yra lengva: 
tik išpildykia viršuje telpantį 
kuponą ir pridėję savo auką 
pasiuskit LVS. Centrui:

LVS. CENTRAS
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Dar 2 Nariai j LVS 
Philadelphijoje

Juozas Gustis, iš Philadel
phia, Pa., prisiuntė savo mo- 

$2.00
Taipgi prisiuntė mokestis į 

narių:
$2.00 
2.00 

$6.00
skyrius

1943Kalendoriai
(Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.)

Pažymėkit Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimui.

_____Jurgis Washingtonas ant Arklio 
_____Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
_____Amerikos Karo Laivas ir Orlaiviai Palydovai 
_____Keturi Amerikos Kareiviai Nešini Vėliavą 
_____Mergina su Arkliu ir šuniukais 
_____Vaikutis Meškerioja, ir šuo 
_____Maža Mergaitė su Šunyčiu 
_____Gražus Ūkis prie Kalną ir Upelio

__ Maža. Mergaitė su Viščiukais 
_____žiemos Vaizdas — Važiuoja Rogėse 
_____Maži Vaikučiai ir Voveraitės 
_____Mergina Gėlynuose, su šuniu 
_____Gražus Miestelis prie Ežero 
____ Mergaitė ir Berniukas prie Upelio Meškerioja
_x___ Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto
_____ Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje 
_____Meškeriotojas įsibridęs Upelyje 
_____ U. S. Bomberis Ore ir Amerikos Vėliava/ v
_____ Keletas Gražuolių Merginą Skirtingose Pozose (vieną iš šią) 
_____Angelas Sargas ir Vaikučiai žaidžia
______šventoji šeima

______Marijos širdies. 
______Kristus išeina iš grabo 
______šv. Juozapas ir

DIRVA
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pRANCUZŲ Afrikoje, kartu su kariavimu, stengiama- 
* si sutvarkyti ir vyriausybe arba taryba kuri valdys 
Prancūzijos Afrikos kolonijas karo metu ir išvien ves 
karą už ašies nugalėjimą.

Kaip žinoma, Hitleriui Prancūziją nugalėjus ir oku
pavus, išsyk dali, pagaliau ir visą, Prancūzijos įvairus 
veikėjai prisišliejo prie Hitlerio ir jam pataikaudami 
turi savo pavergtos tėvynės valdyme vietas. Tik Ge
nerolas Charles de Gaulle visą laiką pasiliko su alijan- 
tais, prisilaikydamas Afrikoje. Jis sudarė kariaujančių 
Prancūzų dalį.

Buvusios neokupuotos, Vichy Prancūzijos, vyriau
sybė per savo atstovus stengėsi tvarkyti Prancūzijos Af
rikos kolonijų reikalus, tačiau Vokiečiams esant su gin
klais Prancūzijos pašonėje, dalis Prancūzų valdininkų 
stengėsi nenusikalti Hitleriui, o kiti liko visai jo tar
nais, užsitikrinimui sau šiltų vietų. Jų dalis atviri pa
sipriešino Amerikos kariuomenių išlipimui ir jiega rei
kėjo jų pasipriešinimą sulaužyti.

Admirolas Darlan, prieš porą savaičių nužudytas, 
ir kiti kurie sudarė Vichy vyriausybės atstovybę Afri
koje, pamatę kuri pusė stipresnė, greitai prisitaikė ir 
parodė savo didelį norą dirbti su alijantais.

Kuomet Adm. Darlan tapo nužudytas, ir vyriausiu 
Prancūzų vyriausybės vadu tapo pripažintas Generolas 
Giraud, Generolas de Gaulle pradėjo rūpintis apvalyti 
Afrikos Prancūzų viršininkų eiles, iššlavimui tokių ku
rie lengvai linksta ir ten ir ten, kur jiems matosi dau
giausia bus naudos. Tai progų jieškotojai, kurie vieną 
dieną stovi su ašimi, kitą dieną krypsta prie alijantų, 
kada mato tie ima viršų. ' Gen. de Gaulle tokius asme
nis laiko pavojingais ir nori jų atsikratyti. Alijantams 
taip pat svarbu kad jų Afrikoje nesirastų.

* ♦

Tie besimėtanti Prancūzai primena ir musų oportu
nistus politikieriukus, turėjusius net diplomatines tar
nybas prie Tautinės Lietuvos vyriausybės. Jie puikiai 
mokėjo prisitaikyti sąlygoms, kiti nors buvo aiškus ki
tų srovių asmenys, bet buvo skiriami į atsakomingas 
vietas ir jie jas mielai priėinė. Bet kaip tik pradėjo aiš
kėti kad Lietuvą okupuos galinga Rusija, tūli jų laukė 
raudonųjų armijų atmaršuojant ir buvo pilnai pasiruo
šę bolševikams prisitaikyti, ir taikėsi iki paskutinos, iki 
atėjo laikas komunistams vykdyti savo terorizmą: gau
dyt. azfštunri. kalinti, tremtį ir žudyti juos.

Kiti jų gavo progą išbėgti, arba gyveno užsienyje 
ir tuo budu liko raudonojo teroro nepasiekti. Dalis jų 
atsirado tarpe musų Amerikoje. Čia jie, nujausdami 
kad musų katalikiška srovė yra stipriausia, prie jos 
tuoj prisiplakė ir parodė visus savo piktus dantis Lietu
vos tautininkų vyriausybės vadui, Prezidentui A. Sme
tonai, kuris juos kaip katinus globojo, vietas davė, ar 
jie buvo jų verti ar ne; Jie, tie kuriems tautinė vy
riausybė šiltas vietas davė ir geras algas mokėjo, tikė
dami musų katalikų pastogėje turėti daugiau naudos, 
ėmė lote loti prieš Prezidentą Smetoną, pasirodymui 
“vertais” savo natijų globotojų akyse.

Vienas-kitas tų atbėgėlių pasuko ir į socialistų pa
šiurę, manydami kad pas juos ras naudos, dėl to kad jie! 
moka garsiai rėkauti.

Bet štai Dirvos pranašystė apie tuos musų oportu
nistus: Kaip greit tik Prezidentas Ą. Smetona gautų 
teisę sudaryti Lietuvos Vyriausybę in exile. visi jie ke
liaklupsčiais vėl pultųsi prie p. Prezidento, laižytųsi, 
ir teisintųsi kad jie “nebuvo tokie pikti” kaip išrodė, ne
turėjo prieš ji jokių “blogų norų”, visada “simpatizavo j 
jo padėčiai” ir “darbavosi” už jo pasisekimą!

♦ * *

likų ir socialistų bendro fron- 
Ito rėksniai.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt Sirvydas.

Blaivus Žodis
Butų stebėtina jei musų pa- 

,,triotingų katalikų tarpe nesi
rastų kritingai žiūrinčių į kei
stoką Federacijos ir Kunigų 
Vienybės vadų politinę liniją, 
kurie broliaujasi su Lietuvos 
laisvės klausimu abejingais so
cialistais (be to, ir bedieviais), 
bet labai piktai kratosi tauti
nės srovės, apie kurios nuošir
dumą Lietuvos nepriklausomy
bės reikalu jokių abejojimų 
niekados nekilo. Jau mums te
ko cituoti Kun. Paukščio bal
są, raginusį sukurti Ameriko
je autoritetingą Tarybą, su 
fondu, su planais, su raštine ir 
sekretorium. Tas balsas Fe
deracijoje ir Kunigų Vienybė
je atbalsio ’ nesulaukė.

Dabar katalikų - Susivieniji
mo organe Garse, straipsnio 
“Musų Bėdos” autorius sako:

“Tarp katalikų nėra vienin
gumo. Prof. Pakštas rašo: ‘So
cialistai ir gal katalikų dalis 
A. Smetonos nenori Preziden
tu laikyti; katalikų daugumas 
laikosi labai šaltai ir nemalo
naus klausimo nenori viešai 
gvildenti’. S. Gabaliauskui p. 
Smetona pabaisa ir viso blogo 
priežastis. Panaši taktika kiek
vienu atžvilgiu mums pragaiš
tinga ir savo išvadomis neob- 
jektinga.
musų tautos priešams, 
giau kultūros ir tikro 
zmo”.

Straipsnio autorius, 
męs, kritingai žiuri į

Juk ir pirm 1914 metų musų 
socialistuose būdavo tipų nie
kinusių Basanavičių ir jo mi
siją Lietuvių Mokslo Draugi
jos tikslu. Buvo tipų niekinu
sių Kun. Tumą ir jo misiją 
Saulės mo seminarijos
namų reikalu. ’ r tie vei
kėjai ir jų misijos niekinta? 
Atsakymas aiškus: todėl kad 
jie dirbo Lietuvių tautos kultui 
rinio pakėlimo darbą. Jie dir
bo tautinį musų laisvės dar
bą. Kam tas darbas buvo ne
pageidaujamas? Atsakas vėl 
aiškus: Maskvai.

Lietuviai turi savo liniją. 
Ta linija neliepia tautos laisvės 
iškovojimui reikalingus žmo
nes pult, niekinti ir purvais 
drabstyti. Maskvai tokia tak
tika brangintina, bet ne Lie
tuvių tautai.

Smagu kad musų katalikuo
se, visgi, esajpa žmonių kurie 
kritingai savo Fedracijos ir 
Kunigų Vienybės darbus pa
sveria. Su kuo, pavyzdžiui, 
galima palyginti Philadelphi- 
jos Lietuvių kunigų elgesį? 
Lietuvos Prezidentą priima di
dis bažnyčios dignitaras, Kar
dinolas, su juo kalbasi tautos 
ir tikybos klausimais, o musų 
kunigėliai atsisako su Prezi
dentu sueiti, nes, girdi, jisai 
“masonas”. Še tau, Jurguti, 
ir devintinės!

Lietuvos laisvės reikalu be
galo svarbu kad Katalikų Fe
deracijoje ir Kunigų Vienybė- 

i je persvarą paimtų žmonės 
kaip Kun. Paukštis ir Garso 
straipsnio autorius.

/ / t
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JUOZAS O. SIRVYDAS
«

(Tęsinys iš pereito numerio)

VIENYBĖS LIETUVNINKŲ REDAKTORIUS

Tai patai karimas 
Dau- 

patrioti-

kaip ir 
____r Lietuvių

Tautinės Tarybos štebefmą ne
veiklumą ir nemokėjimą mo
mento reikalavimu veikti. Prie
žastis aiški: kol toje Taryboje 
bus pliuškiai Januškiai ir be 
galvos gabalo Gabaliauskai, jo- 
kis rimtas ir patriotais dar
bas neįmanomas.

“Musų Bėdos” straipsnio au
torius sako: “Atsirubežiavimas 
nuo Lietuvos respublikos par
eigūnų neprives prie nieko ge
ro*’. Prezidento Smetonos be- 
pagrindinis niekinimas tai “pa
taikavimas musų tautos prie
šams”.

Amerikos Lietuviams Januš- 
kio ir Gabaliausko tipo žmo
nės visai nepažystami ir pirm 
karo nebuvo girdėti, bet jie 
staiga pasidarė žymiausi kata-

Tie kurie dabar rėkia-šaukia kad p. A. Smetona 
“nėra” Lietuvos Prezidentu; tie kurie reikalauja kad jis 
atsistatydintų (reiškia, jį prezidentu pripažysta — jie 
apsisukę net kaltina p. Smetoną už nesudarymą Vyriau
sybės in exile) —• jiems visiems p. Smetona staiga vėl 
taptų geras, ir jų lupos saldžiai kartotų; “Ponas Prezi
dente! Ponas Prezidente!! Ponas Prezidente!!!”

Kodėl taip atsitiktų? Štai kodėl. Jau minėjome, 
jie ir reikalauja p. Prezidentą steigti Lietuvos Vyriau
sybę in exile ir laukia jos įsteigimo kaip saulės užte
kant — nes jie mano ir tiki kad jiems tuoj atsidarytų! 
progos tapti .tos Vyriausybės ministeriais, attaches, sek
retoriais ir tt. ir tt. Su tuo, žinoma, eitų ir algos (ko 
jie labiausia, trokšta). Amerikoje, mat, randasi Lietu
vos valstybės užšaldytų pinigų, jie tą jaučia, it žino! 
kad kaip'greit Lietuvos Vyriausvbė butų įsteigta ji ga
lėtų tais įšaldytais pinigais pasilaikyti.

• ‘ Dabar pasakyki jus, mieli skaitytojai, ką ji|s dary
tumėt tokiame atsitikime* su tokiais veidmainiais? Jie 
yra kenksmingi, jie yra nenaudėliai, jie yra išdavikai— 
tai gaivalai kurie, kaip tie tūli Prancuj»i — vieną dieną 
linkčioja p. Smetonai, kitą dieną jį visu įtūžimu neigia, 
trečią dieną šaukia kad jis įsteigtu Vyriausybę, žinoma, 
ta mintimi kad jie laiko save tinkamiausiais į tos vy
riausybės minirterius, ir į juos skverbtus! kaip tik imtų, 
rodytis kad Vyriausybės įsteigimas pradeda tapti faktu.' 

Pas katalikus ir socialistus jie už savo padėtas pa
stangas p. Prezidentą neigti mažai naudos gavo, ir len- Į 
gvai mestųsi vėl kitur kaip tik atsidarytų proga.

I

į, jie tą jaučia, it žino 
sybė butų Įsteigta ji ga-

•GYVŪNAI nujaučia artėjanti lietų ir laiku pra
deda jieškoti užvėjos, bet žmonės laukia iki audra už
klumpa. . ................................. ’ /.

TMD turėjo 140 kuopų ir 2,398

teigiamai kūrybinės įtakos Širvy- 
tuo metu besikuriančiai Sandaros 

Jos reikalams skirtoje skiltyjeProtinio smalsumo vedamas, save ir kitus 
plačiu kultūros ir tautos keliu lavindamas, Sir
vydas prie Vienybės Lietuvninkų 1907 metais 
sugryžęs, per sekančius penkis metus rodė ste
bėtinos energijos ir darbštumo laikraštį gerai 
redaguoti ir tobulinti. Iš Plymouth, Pa., Vie
nybė Lietuvninkų buvo atkelta į Brooklyn, N. 
Y., ir padidinta puslapių dydis. Didžiausia kliū
tis buvo visoms Lietuvių redakcijoms įgimta 
pinigų stoka bendradarbiams apmokėti. To ne
žiūrint Sirvydui pavyko čia ir Lietuvoje prisi
kalbinti didoką talkininkų būrį. Laikraščio skil
tyse tuo metu dirbo : K. J. Baronas (Virsnis), 
P. Norkus, M. Stakėnas, J. <Sekys (Dagis), S. 
Rodavičius (Garnupis), P. Pilėnas, J. K. Milius, 
A. L. Linkus, K. Augustinavičius ir daugelis ki
tų jaunų Amerikos Lietuvių. Iš Lietuvos raši
nėjo: K. Puida, A. Rimka, Ig. šeinius, Z. Gai
damavičius (Gėlė).

Filosofijos ir pasaulinės literatūros kursus 
Brooklyno Muzikos ir Meno Akademijoje lanky
damas, Sirvydas gerokai praplėtė savo visuome
nines pažiūras. Slapyvardžiu Vargomatis jo 
rašyti redakciniai ir kiti straipsniai atkreipė 
musų to meto inteligentijos dėmesį ir susilaukė 
pagyrimii iš Kun. Tumo, B. K. Balučio ir kitų.

Šitoks įtemptas darbštumas tačiau paveikų 
jb sveikatą.
raštį vienam suredaguoti ir įdomiu padaryti rei
kia ne vien darbštumo, gabumo, bet ir sveika
tos įtempimo, o ja Sirvydas nuo pat mažens pa
sigirti negalėjo. Tokiu budu, po penkių metų 
Sirvydas buvo priverstas pasijieškoti lengvesnio 
darbo. Tokį darbą rado, pirma, E Uis Islando 
imigracijos stotyje tulku-vertėju (Lapk. 25 d., 
1912)* po to (Sausio 13, 1913) New Yorko mie
sto \ leidimų-davimo taštinėja Btoek..

(1916 metais 
narius).

Panašios 
das turėjo ir 
organizacijai,
aptarta organizacijos principai ir veiklos pagrin
dai, suraginta kuopų susikūrimas ir pritraūkta 
gražus būrelis tėvynainių politiniai dirbti. San
dara tiek stipri pasidarė kad Gruodžio 3, 1918, 
nuperka iš leidėjų savaitinę Ateitį ir, pakrikšti- 
nus ją Sandara, po šiai dienai leidžia.

DARBAI Už LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ

Po 1916 metų Sirvydas visai nuo Vienybės 
Lietuvninkų redagavimo pasitraukia, laikraštį 
palikdamas gabiam savo mokiniui-bendradarbiui, 
Pijui Norkui. Bet nuo tautinio visuomeninio 
gyvenimo neatsisako. Tuo metu Amerkos Lie
tuviai ypatingu smarkumu pajuto savo istorinį 
uždavinį — padėti iškovoti Lietuvai laisvę, šis 
darbas pritraukė visus geresniuosius tautos sū
nūs. Pritraukė ir Sirvydą.

Tautinė srovė 1914 metais įsteigė Lietuvos 
Autonomijos j Fondą, kurį vėliau pakrikštijo 
Neprigulmybės Fondu. Sirvydas per tris metus 
buvo šio Fondo finansinis sekretorius. Fondas, 
kaip žinoma, sukėlė apie $85,000 Lietuvos lais
vės reikalams ir buvo vienintelis išdavęs pilną 
savo veiklos apyskaitą visuomenei ir likučius 

_______ _ _______ ________ savo iždo įteikęs Lietuvos respublikos pareigu- 
Aštuonių puslapių savaitinį laik-!Fondas prisidėjo finansuoti Lietuvių 

! Taikos delegaciją Paryžiaus Konferencijoje ir 
palaikė Ekzekutyvį Tarybų Komitetą Washing- 
tone, ėjusį neoficialės Lietuvos Atstovybės par
eigas.

Birželio 17, 1917, tautinė srovė New Yorke 
suorganizuoja Tautinę Tarybą, kurion inėjo: 
M. W. Bush-Bučinskas, Vincas Daukšys, V. F. 
Jankauskas, S. Villmontas, Baltrus Yankaus, V. 
K. -Račkauskas, K. S.-K^cpius ir J. O. širvyjtau 
Ši Taryba suorganizavo politinę tautinių organi
zacijų ir visuomenės, galią kovai už Lietuvos lai
svę. Sirvydas buvo nuolatinis šios Tarybos na
rys ir vieną metą ėjo sekretoriaus pareigas. Su
prasdamas istorinę jų vertę, jis surinko Tapy
tos protokolus ir įteikė juos 'Vytauto Didžiojo 
Universitetui Kaune.

Tautinė Taryba kartu su katalikų Tautos 
Taryba, po Visuotino Seimo New Yorke 1918 
metais, įsteigė Washingtone Ekzekutyvį Komi
tetą, kuris vadovavo Amerikos Lietuvių politi
nėms pastangoms paremti Lietuvos nepriklauso
mybę. Gruodžio 4, 1918, pavyzdžiui, šis Komi
tetas išrenka Taikos Konferencijon Dr. J. šliu
pą (katalikams atsisakius jam mandatą duoti, 
jo vieton parinkta B. K. Balutis), Inž. T. Naru
ševičių, Adv. J.- S. Lopatto, Kun. J. žilių, Julių 
Kaupą ir Kazį česnuli.

(Bus daugiau)

I

Trumpai
—Katalikų Draugas

i 34 puslapių Kalėdinį numerį. 
Tarp bendradarbių tame nume
ryje matoma Kun. Prunskis, 
Kun. Barauskas, Kun. Jančiųs 
ir kiti. %

—Tarp iš 
lių, matyti, gi 

rikos-ir-mūšų*' ....__
žymės Martyno Yčo šeima. Jo lyne. Bet visai ryšių su Vienybe Lietuvninkų 
viena duktė veikli universiteto!ir tada nenutraukė: iki 1916 metų rašinėjo re- 
studentė ir poetė, kita duktė 
studentė anądien per radio vi
sai Amerikai kalbėjo; sūnūs ir 
trečia duktė lanko universite
tą; motina (Dr. šliupo duktė. 
Hypatija) dirba karo dirbtu
vėje, Susivienijusių Tautų per
galės atsiekimui. Dėdė Šamas 
gali pasididžiuoti tokia Lietu
vių šeima!

—Turime dvejopų kunigų. 
Philadelphijoje atsisako sutik
ti pavergtos Lietuvos simbo- !' 
lių-prezidentą, o Brooklyne- . 
New Yorke kunigai išprašo vy
skupo leidimo surinkti nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuviams 
$1,512.

išleido

c i I
Lietuvos aŲbegė-

Ame- i
atsi- '

dakcinius straipsnius ir, be to, vedė Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos is Sandaros skiltis.

TMD istorijoje šis Sirvydo darbas šitaip 
įvertinamas: “Reikia pažymėti, J. O. Sirvydui 

[ TMD skyriaus redagavimą Vienybėje Lietuvnin
kų paėmus, viskas pasikeitė gerojon pusėn. 
Kiekviename V. L. numeryje Įdedama keletas 
skilčių tinkamai sutvarkytų raštų TMD reika
lais. Į draugijos kuopos tas įnešė nepaprasto 
gyvumo ir narius suragino dirbti draugijos ir 
apšvietos labui. Kartu pastebimas naujų kuo- 

i pų susikūrimas, senųjų bujojimas ir ypatingas 
narių veiklumas, paremtas tyra tėvynės meile 
ir apšvieta. Todėl galima sakyti, TMD reika
lus organe >pavyzdingai vesdamas ir pasišventu- 
I šiai organizacijai dirbdamas, J. 0. Sirvydas dau
giausia

♦

i
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prisidėjo ją palaikyti ir sudrutinti” 
'i

»į
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19 4 3
Apsisuko meto ratas 
Kaip tie ratai fabrike, 
Kurie, metą pasisukę, 
Kūrė musų pergalę.
Senas dienas jatf nuplėšėm,
Senas metas jau rašte, 
Bet mes ratų nenuplėšėm - 
Smarkiau sukam juos krašte.
Bėgo dienos, bėgo naktys, 
Bėgo ratai fabrikuos — 
Tankai, bombos ir lėktuvai 
Tiršta minia sekė juos.
Naujo meto naujos dienos
Tirštą raidą sau riedės; 
Suksis ratai fabrikuose 
Ir mums pergalę sudės. |
Risis dienos, risis daktys. 
Risis pergalei ginklai — 
“ * * lėktuvai,

aivai 1
Vyt. Sirvydas.

Tankai, bombos ir
Kulkos, šautuvai, 1

Juozas O. Sirvydas 
ir šeima, 
Philadelphijoje, ' 
1906 metais.

Apačioje:

Jūžintų miestelis, 
Rokiškio apskričio, 
kur J. O. Sirvydas 
gyveno ir mirė, 
sugryžęs į Lietuvą.

(Vaizdai iš J. O. Sirvydo 
Biografijos, kuri jau 
baigsta spausdinti)



KIBIRKŠTYS

Dr. Vincas Pietaris

ALGIMANTAS
(Tęsinys iš pereito nr.) Ro-

6. GALIČO PAĖMIMAS
Negerai Romanas darė, 

Lietuviais arė.
Aplinkinėse valstijose ėjo tuo tarpu 

visokios kniuvynės. Kniovėsi ir Gudijos 
kunigai, kniovėsi ir Lenkų ponai, ir Ven
grų bajorai, ir Juodvėšių galinčiai.

Romanas sėdėjo nuošaliai ir naudojo
si iš tų nesantaikų. Kur išplėšė gardą, 
kur kitą.... Išplėšęs vėl lukuriavo ir dai
rėsi kokioje šalyje rasis nauja auka jo go
dumui. Ir užtėmijęs auką, tai kardu pa
vergė ir apiplėšė, tai klasta aprėpęs nute- 
riojo. Ir lipo metas nuo meto prie jo gar
dai, gardeliai, žemės sklypeliai, sritys vi
sos. ... Sykiu su tuo augo ir jo turtai, o 
su turtais augo ir garbė ir pajiegos nau
jiems plėšimams.

Paskutinėse gadynėse jisai pradėjo 
manyti apie Juodvėšijos paėmimą.* Ga
lingi jos kunigai kivirčijosi iš šykštumo. 
Ir nemokėjo ir nenorėjo vienas kito klau
syti, arba vieni kitiems nusilenkti. Kiek
vienas jų laikė save stipriausiu, kurio ki
ti visi privalėtų klausyti. Kovos čia ėjo 
amžinos savųjų tarpe. Naudodamasis tuo 
Romanas kelis sykius bandė pavergti at
skiras Juodvėšijos šalis. Bet laimėjo ma
žai. Dešimtis Juodvėšių mušė šimtus jo 
kareivių ir vijo lankan. 0 jei, būdavo, Ro
manui tenka užgauti vienu kartu dviejų- 
trijų Juodvėšių kunigų sritis, tai ir su vi
sa kariuomene pačiam Romanui pasidary-. 
davo ankšta. Ankšta pasidarydavo ne tik 
Juodvėšijoje, bet ir jo Voiymjos srityje.- 
Jfcelto Romanas ryžosi permainyti savo ap
siėjimą su Juodvėšiais. Ko negalėjo pa
daryti piktumu tą jis užsimanė padaryti 
gerumu. Nusiuntė jisai į Juodvėšiją dau
gybę savo šnipukų, kad tie girtų jį, Ro
maną, ir kad Juodvėšių galinčius tarpusa- 
viai pjudytų. Tokie Romano šnipukai ir 
nuo seno jau dirbo po įvairias Lietuvos ir 
Juodvėšijos sritis, bet dabar dar tyčia Ro
manas padidino šnipukų skaitlių ir pakur
stė jų darbavimosi aitrą visokiomis dova
nomis, o ypač pažadais. Ir neilgai trukus

Tarpais vienok ir dabar tekdavo 
manui savo klastingumą paremti kardu. 
Ir šiuose žygiuose jaunam Danylai teko 
parodyti ir savo kareivišką dorą ir vado 
išminti.

Kada Romanui, būdavo, pasakoja apie 
kitus vvvrus tai jis būdavo tai šiaip tai taip 
pagiria vyrą ir pakursto. Kada gi, būda
vo, pasakoja apie Danylos darbus tai, bū
davo, tik sako:

— Ar gi kitaip ir būti galėjo?
Visi stebėjosi nemažai iš tokio Roma

no apsiėjimo, nes iš kitos pusės visi gerai 
žinojo jog Romanas labai aukštai stato 
Danylą. Jeigu, būdavo, kur nespėja pats 
patekti, o nelengvas darbas reikdavo at
likti, tai Romanas ne ką kitą siųsdavo tik 
Danylą.

— Jok tu, Danyla, ir atlik už mane,— 
būdavo viskas ką įsakydavo išleisdamas.

O vienok nežiūrint ir taip trumpo įsa
kymo nebuvo atsitikimo kad Romanui bu
tų nepatikęs Danylos apsiėjimas. Toly
džio vieną ištarmę girdėjai:

— Na, aš ir maniau jog tu taip pada
rysi!

¥

Atėjo naujas pavasaris. Atšilo žemė, 
sniegai nutirpo. Medžiai naujais apsilen- 
gė lapais, parlėkę iš užmarės paukščiai 
atgaivino linksmybę ir giriose ir laukuose. 
Ir Danyla tapo lyg truputį linksmesnis. Ir 
jis eidamas pro sodą niuniuoti ėmė po no
sim sau nežinia kokią giesmę, nors ir liūd
ną.

— Ei, vaikinuk, ko taip nosį nuleidęs 
eini? — užkibino jį merginos balsas iš so
do.

Adm. Chester W. Nimitz, Pacifiko karo laivyno vyriausias 
komandierius, kalbasi su Amerikos laikraščių atstovais savo 
stovykloje^kur nors Pacifike. Dešinėje matyt sėdi ji padėjė
jas, Capt. L. J. Wiltse.

t

. DIRVOJE tilpusios Titnago 
kibirkštys matomai pataigė į 
akį ir skaudžiai užgavo tulus 
sandariečius. Pirmiausia su
dejavo tų kibirkščių užgautas 
sandariečių “bosas” Vaidyla, o 
po jo tuoj pradėjo dejuoti tū
las “Sandaros Skiltuvas”.

“Sandaros Skiltuvas” tašo: 
“Nepamatuoti Titnago užmeti
mai sandariečiams”, ir vietoje 
nurodyti tuos neva “nepama
tuotus užmetimus” toliau pats 
netyčiomis juos patvirtino.

Pirmiausia, tas Skiltuvas sa
ko: “Titnagas džiaugiasi kaip 
geležėlę radęs kad buk W ore es
terio sandariečiai boikotavo 
Prezidento Antano Smetonos 
atvykimą į Worcesterį”.

Iš to matyt kad “Sandaros

■Eij-pękelfTgal^ą^-manc pamatysiL 
— šuktelėjo kitas traškus ir jaunas bal
sas.

Danyla pakėlė galvą aukštyn, bet pa
matė tik tiek jog šmėkštelėjo dvi mergos 
tarp medžių ir krykždamos išnyko. Da
nyla nusišypsojęs patraukė toliau savo 
keliu.

— Ir drąsios gi! — praniurnėjo. — 
Gautų jei kas patėmytų jas taip kibinant.

Kad suprasti Danylos žodžius reikia 
'čia pridėti jog moterys, o ypač mergos,

nok darydavo jos ką tik norėdavo, ir ap
sieidavo kaip tik mielai jų dūšelė mėgda
vo. Senovės padavimai ir nuo jų reika
lavo mandagaus ir ramaus apsiėjimo. Jei
gu vienok kas remdamasis tuo kas pasa
kyta manytų jog senovių gadynėse Slavų 
moterys būdavo labai doros tai jis drū
čiai paklystų. Doros, kaip ir doriškų pri
valumų daugybės, Slavai nepažino; dar ir 
dabar, kada Slavui kalba kas apie sarma
ta, gauna atsakymą: “Sarmata ne dūmai, 
akiu neišės”. Apie senovės Slavų moteriš
ką dorą gali spręsti iš užsilikusių įvairio
se vietose senovišku papročių. Ypač iš 
taip vadinamų “peludžių”. Viena kitą 
mergos plusta Gudijoje taip: “Kam tu ver
ta jeigu jau tavęs vyrai nei į peludę ne
veda’’. ........................

Senovės pasakos ir palaikai rodo jog 
Lietuvoje nuo amžių moteriškė buvo ta
me pačiame stovyje kaip, kad mes ją ir 
šiądien matome. 0 dar ir daugiau galima 
pasakyti, jog jeigu senovėje ir būvor mote
riškės ir mergos padėjimas Lietuvoje ki
toks negu dabar, tai gali .pasakyti jog se
noviškas galėjo būti tiktai laisvesnis, ne 

'kitaip. • «- *■ »
— Tur būt pas kunigaikštį Svečiai, — 

ne tai paklausė, ne tai taip tarė Danyla į 
Vuodegą, sugryžęs namon.'. - ..........

—Dėl ko tų taip manai? — paklausė 
tas.

ją apimti, užpuolė Romanas tartum ir ne
tikėtai ant jos, bet buvo išmuštas ir tiktai 
šnipukų ir klastų dėka dvi-trys Juodvėšių 
sritys pasidavė jam. Vienok ir tai su vi-

Skiltuvas” titnago kibirkščių 
užgautas graibstosi kaip gir
tas už tvoros ir kalba nesąmo
nes. Arba jis visai nebuvo 
skaitęs tų Titnago kibirkščių 
arba nesuprato ką skaitė.

Jeigu jis butų skaitęs ir su
pratęs ką skaito tai butų radęs 
ne džiaugsmą, tik apgailavimą 
tokio sandariečių elgesio laike 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos atvykimo į Worcesterį.

TOLIAU “Sandaros Skiltu
vas sako kad Prez. A. Smeto
nos apsilankymui buvo paskir
ta nepalanki diena Gruodžio 3, 
ir kokis ten Draugijų skyrius 
kreipėsi Į Lietuvai Vaduoti Są
jungą kad nuskirtų bile sek
madienį. -O kai buvo nuskirta 
kita diena, sekmadienis, Kovo 
1, reiškia už trijų mėnesių, ką 
gi sandariečiai tada daro: ar 
jie sutinka su ta kita diena ir 
stoja į bendrą darbą prakal
bų rengime? Anaiptol ne. Jie 
tada pagamino peticiją ir vežė 
i New- Britain, Conn., pačiam 
Prezidentui A. Smetonai ir

šokiomis sąlygomis: nei Romanas, nei jo atkalbinėjo kad jis nevažiuotų 
tijūnai neprivalo kištis į jsritis, nei duok- į Worcesterį nuskirtu laiku.

Reiškia, jiems, “Sandaros 
skiltuvams”, nebuvo gera Gr.

lių rinkti, nei kareivių. Duokles ir pylas 
renka patys Juodvėšių kunigai pagal iš
galių ir telkia kovos metu Romaną pulku. 3. diena, bet lygiai nebuvo gera 
Užpuolus gi Juodvėšišką sritį svetimai ša- įr Kovo 1 d., nors buvo sekma- 
liai, Romanas turi ginti visomis pajiego- dienis. Ką gi tas reiškia: ar

Sutartis, abipusiai teisinga, negalė- Ųe trukdymą p. Prezidento at-
■ vykti į Worcesterj ?

TOLIAU “Skiltuvas” rašo: 
! “Worcestervje Lietuvių visai

Ir "'kažin kuomTutų pribaigus mažsi i5"™ s™0^a<>

• v

mi^5. . 1 — p. ■ — .. — _ —_ .

jo patikti ir nepatiko godžiam Gudo Ro-' 
mano budui. Vienok nenorėdamas gąs
dinti iš sykio Juodvėšius, jisai nutylėjo,; 
ypač kada prireikė pagalbos kovoje su 
lankais. L L-----L—... , ,
šita nelaiminga kova Romano su Lenkais se PJ^^bose. Jeigu nebūtų 
jeigu ne Juodvėšių kunigai, kurie, apspi-j suvaz!av? Lietuviai iš Bostono 
tus Lenkams Romaną ir jau beveik pa- ]r aPieI1Jlkgs miestukų tai nu
ėmus jį į savo nagus, nutrėmė Lenkų ka- ^Tngas buta buvj! Prastas • 
reivius, padarė laisvą kelią Romanui ir, ar tai cia ne lsdavimas boi- 

’ sulaikę nors trumpam pasekėjus, padėjo; ko^° .?.a- apties • ...
jam ištrukti iš pavergimo. Tiesa, žuvo uoRe^kia’ _^.®ms “z, ^unuos 
beveik visas Juodvėšiu pulkelis ir didesnė Sandaros Skiltuvas kalba ne- 
Gudų pusė, bet tikslas buvo pasiektas: Ro- bu]'° gera Gruoįzl° 3; 0 ne™- 
manas išbėgo. Juodvėšių kunigai šitoje 

Į kovoje išsiliko gyvi tiktai per savo nežmo
nišką stiprumą. Nuo jų kirčių negynė nei 
skydai, nei šarvai. Jeigu Juodvėšiui kir
tus Lenkui ir tarpais išlaikė šarvai tai už
gautas kareivis vis krito jau nuo žirgo ir

svetimą moterišką balsą.
— Ot, kas tavo'išgirsta! —atvertė 

Vuodega. — Tiesa. Yra svetimi, bet tai Į

--------------------- ~ J F----------------------------------- ------ ----------- — O  ------------------------- j VAC* J VS & V —

pasirodė jog šitas vylus Romano apsiėji- pas Slavus, ypač gi pas Rusus, buvo aš-
J • • *’ “ J 1 I . • ** j — • •  — • —T imas daugiau jam nešė naudos negu bran

giai kainuojanti kariuomenė. Tiesa, ir čia 
nemažai pinigų reikėjo, bet tai jau kitas 
dalykas: šiądien davęs kokiam nors Juod
vėšiui kunigui galinčiui ir daug pinigo, 
Romanas mažai ko nustojo, nes rytoj tą 
apgautą ir priviliotą prie savęs kvailį ga- 
lėjo kopinėti kaip savo bites, tai yra, ga
lėjo iš jo viską atimti, ir duotą ir neduotą 
turtą, sykiu su gyvastim.

Protingesni Juodvėšiai kunigai patė- 
miję Romano darbus, tiesa, pradėjo ser
gėtis ir šalintis jo, bet Romanui mažai tas 
terūpėjo. Jis sau tvirtino: “Mano amžiui 
užteks kvailių Juodvėšijoje ir Lietuvoje/’
---------------------- ‘Kaip

*Jucdvešiai, kitų istorikų vadinami Jotvm- įįfj 
giai, vėliau sakoma išnykę, buvo Lietuviška gen- 
tė, gyvenus rytų-pietų Lietuvoje, maždaug da
bartinėje Dzūkijoje.

, I redami rengti Prezidentui A. 
.- Smetonai pakalbu putė burbu- 

I lą, neva j’ieškojo kitos, tinka
mesnės, dienos. O kai už tri
jų mėnesių jau kitas komite
tas rengė prakalbas, jau sek
madienį. kaip jie sakosi nore->da girdėjau- h’gsutrenkimo. Kaip meš-/ _- VSTL:—i EALa liftai jiems ir ta diena pasi
rodė baisi ir tuoj skubinosi su 
peticija pas p. Prezidentą kad 
ir dabar nevažiuotų į Worces- 
terį. Prezidentui nesutikus su- 
vilti Worcesteriečius, skiltuvi- 
niai pasirūpino kad Worceste- 
rio Lietuvių butų kuomažiau- 
sia tose prakalbose.

Jeigu ne p. Simokaičio, kurį 
“Skiltuvas” kaltina, sudarytas

kinai tolydžio žudydami svietą, lydimi be
laisvių Lenkų pulkų, gryžo iš Parislio, Kel- 
mijos link Juodvėšių kunigai sužeisti, per-

■ l

v uvuuga. įicoa. na o v ccnin, uci v. i* ■*• v x . •
greičiau ne svečiai, tiktai, aiškia'u sakant,! mainę po kelis žirgus, bet vis tik gyvi ir

! laisvi f Romano sritį.
Juodvėšių nuopelnas buvo nemažas, ir 

___ ___  Romanas džiaugėsi įsigijęs tokius vyrus
— Tai jau ir mergos!] Ne mergos tik savo pulkui. Nesigailėjo dėlto jisai nieko 

du Juodvėšių kunigai pasidavė Romano ir naujiems šnipinėjimams Juodvėšijoje, ir 
valdžiai ir šiądien su visais savo artimais naujiems Juodvėšių ir Lietuvių kunigų ri- 
atkeliavo. Jų tarpe ten dabar eina kniu- liejimams, 
vynės. Na tai, matai, tos kniuvynės ne T‘

musų pulko nauji žmonės.
— Mergos? —' su nepasitikėjimu tarė 

Danyla.

tresniame padėjime senovėje negu dabar 
pas Turkus. Jos visą savo amžių praleis- < 
davo ištisai teremuose, tai y raunamų da
lyje paskirtoje joms. Uždrausta joms bu
vo matytis su vyrais, ne tai ką kalbėti, o 
dar kibinti, kaip užkibino Danylą. Jų da
lis buvo sėdėti savo tereme, dirbti visokius 
niekniekius, knaibinti visokius knaibinius, 
piktenybes išmislinėti, liežuvius suvadžio
ti.... Tėvas ir motina galėjo prie sveti
mų vyrų pašaukti ir dukterį. Bet ir tada 
duktė neturėjo užmiršti kur ji ir kas ji. 
Jeigu svetimas ko tarpais paklaustų tai | 
dtfkterei, jaunai merginai, nepriderėjo ki-į 
taip atsakyti, tiktai: “Kaip tėvas sakys!”; 

f“Kaip motina sakys!”
—irus tėvams, užimdavo visame jų 

rietą globėjai. (

. komitetas butų surengęs pra- - - Jeigu man tik pasisektų.surinkti,kaIbas tai Lietuvos p’ezi(Jen.
visiems patinka ir ne visiems išeina nau- nors pusę pulko tokių vyrų tai as ir Kųe- ■ ir gi. dienai nebutu 
J —- \T 1 j. Al AM rrn -r>H n n IrnlkniA nnn T? r* r, t *dai. Nuskriaustieji ir tie kuriems nepa- vą pavergčiau, — kalbėjo sau Romanas, 
tinka, bėga pas mus. — Ot, kad aš nors šimtą-antrą gau-

— Kaip gi aš nepatėmijau jų atva- čiau Juodvėšių įgyti, — atsidusdamas ma
tuojant? jstė sau dažnai Romanas, matydamas jog

— Namie tavęs nebuvo tai ir nepatė- apie pusę pulko ir manyti nėra ko. 
mijai. ' Tuo tarpu vylius ir klastos darė savo

— Bet kada jie spėjo susinešti su Ro-: darbą. Pjudinami tarpusaviai Juodvėšiai į 
manu? / • 'vis pikčiau kniovėsi, vis daugiau bėgo jų Į

— O Dievas juos žino. Tik matyti į šalis: į Prusus, į Sudari ją, į Lietuvą, net 
jog kunigaikštis senai jų laukė. Ir gyve- į Aukštaitiją. Bėgo; suprantamas daly- 
nimas jau jiems senai prirengtas buvo. 1'~“ “ ’ 1 '

Šitie metai Romanui buvo pilni labai 
žvarbių atsitikimų, juose laimė pynėsi su 
nelaime, kaip plaukų pluoštai pinasi kaso- 

! je. Gavo jisai iš Kijevo kunigaikščio Riu- 
riko penkis gardus, bet už tai užpyko Vis- 
valdis, Suzdaliaus kunigaikštis, ir gardai 

Moterys tekėdamos už vyro įgydavo buvo atimti. Pasigaminęs ' kariuomenės

j Worcesterio matęs, kaip nėra 
matęs Bostono.

Bandymas aiškintis buk ga
vę atsakymą iš LVS., jog ne
galima pakeisti nuskirtos die
nos, pavedė komitetui rūpintis 

j prakalbų rengimo reikalu, yra 
įtik burbulo pūtimas. Kaip gi 
galėjo p. Simokaičio sudarytas 
komitetas užbėgti jums už akių 
ir gauti kitą dieną kuomet jus 
jau susirašinėjote su LVS ir 
vedėte derybas dėl pakeitimo

kas, ir į Volynijos kunigaikštiją pas Ro
maną, nors mažiau negu jis norėjo ir ne
gu jam reikėjo.

Taip besitrusiant ir besirūpinant Ro- ^. ?
manui atėjo gandas jog. mirt Galičo. ku- ylos maišc
mgaikstis. Po kelių dienų valdimienskių visokjais
kareivių pulkas su Romanu ir su keliais 
Galičo bajorais, prielankiais Romanui, pa-! 1 J1 1

• 1 T • X 1 • « • • Itruputj daugiau teisių. Bet mažai ką. Vie-Iir viską užpuolimui ant Juodvėšijos, kad'sirodė prie pat Galičo. Svarbesni bajorai

Vaius 1943 Metams!!
2? $2.00

/ ■ c' ■ ' • ■

igiasi jūsų Dirva. Arba,

j su dvasiškiais, senai Romano šnipukų pa
pirkti, atidarė vartus ir gardo ir pilies ir 
iškilmingai sutiko Romaną su vėliavomis 

I ir 'kryžiais.
Romanas sėdo ant sosto Galiee, ir, kad 

nepadarytų jau daugiau jam taip kaip 
prieš tai buvo padarę, sutelkė jis pas save 
gana tvirtą kariuomenę, tuo pat laiku iš- 
siųsdinėdamas artimesniems Gudijos kuni
gaikščiams ir dovanų ir pažadų.

Darbas nusisekė. Romanas negavo 
išvyti. Bet jo bendrai davė jam suprasti 
jog pažadėjimus reiks išpildyti. O kaip 
išpildyti jei nėra ištekliaus? Šitas klau
simas galėjo padaryti baldos kiekvienam— 
kiekvienam kitam, tik he Romanui. Nūo 
jo užsiliko patarlė'ir iki šių gadynių:

“Nori medų valgyti, tai bites iškopk!”

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu 11.00.

Didelis, gaudai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, ftaižkinaniis kiekvieną 
lipną. Kiekvienas privalo ji turėti savo

nepa
slėpsite ir tais visokiais išsisu- 

i ir kitų kaltinimais 
neišteisinsite. Prisipa

žinkite padarę klaidą ir užsi
rašykite Dirvą tai busit vyrai. 
O skaitydami Dirvą tokių klai
dų daugiau nepadarysite, grei
čiau padarytas atitaisysite.

Titnagas.

• KANADOJE per pastarus 
10 metų medaus gamyba sie
kė po virš 20 milijonų‘ svarų 
metuose.

•KANADOJE yra 12 ežerų 
kurių plotas apima 110 ketvir- 
kurių plotas apima 1100 ket
virtainių mylių ar daugiau.

■— ——f---------- ■----------- —

MARGUTIS

na

“MARGUTIS”
6755 So. Wcstern Avė. 

Chicago, lik
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6 DIRVA

VIETINĖS ŽINIOS
SENŲ UŽMUŠTA

DAUGIAUSIA

62
50

J.

todel negali įvertin- 
problemos su kokia 
susiduria”.
senų žmonių laikosi

ATSIŠAUKIMAS Į 
DRAUGUS MIRIMAI

ir dirbkim visomis jiego- 
bet kartu bukim ištikimi 

Lietuvai. Neperžengdami 
šalies teisių, gelbėkime ir 
brolius Lietuvius.

ADOMAS GINIUNAS

Pereitą metą 92 asmenys už
mušta automobiliais Clevdan- 
do gatvėse. Iš jų 57 (arba 
nuoš.) buvo žmonės suvirš 
metų amžiaus.

Chief of Police George
Matowitz pareiškė, “Motoristai 
turės būti atsargesni kada ma
to senyvą žmogų einant arba 
norint eiti skersai gatvę. Dau
gelis asmenų virš 50 metų am
žiaus niekad nėra valdę auto
mobilio ir 
ti trafiko 
motoristas

Perdaug
minties kad trafiko saugumo 
taisyklės taikoma tik vaikams. 
Tas gal buvo taip daug metų 
atgal, bet vaikai nėra svarbus 
klausimas dabar. Iš 92 pėkš- 
čiųjų užmuštų pereitą* metą tik 
9 buvo mokyklos amžiaus.

Chief Matowitz toliau parei
škė: “Daugiau negu tik atsar
gumas reikalinga iš motoristo 
pusės norint, sumažinti trafiko 
mirčių skaičių tarp senesniųjų. 
Jiems privalo jaunesnieji pa
tarti kaip eiti per gatvę, ir jie 
turi atminti kad jie jau nėra 
tokie vikrus kaip buvo prieš 
kelis metus, o nakties metu 
privalo dėvėti ar neštis ką bal
to”.

Cleveland Police Dept.

Mes būdami laisvoje Ameri
koje, bukim ištikimi antrajai 
musų tėvynei, pirkim Karo bo
nus 
mis, 
ir 
šios 
savo

Aš pasiryžau padaryti auką 
Lietuvai savo 25 metų darbuo
tės tėvynės gelbėjimo sukak
tuvių proga. Prašau, kas kiek 
galit prisidėkit su auka, padė
kit sukelti nors šimtą dolarių 
Lietuvos gelbėjimui. Nuošir
džiai kviečiu, kas gaip galit 
dalyvaukit paminėjime mano 
25 metų darbuotės Lietuvai, 
šeimyniškoje vakarienėje, Lie
tuvių salėje,’ Sausio 30 d. Vi
sas šios vakarienės pelnas ski
riamas Lietuvos gelbėjimui. Iš 
tos pramogos aš nei cento sa
vo reikalams nepasiliksiu, vis
kas eis nukentėjusių Lietuvių 
labui. Ir dar savo dadėsiu.

Tikietus galima gauti pas 
platintojus ir Dirvos adminis
tracijoje.

Daugelis mano draugų iš ki
tų miestų atsiunčia savo au> 
kas šia proga, kurie negalės 
dalyvauti. Ačiū jiems už tat 

Alekas Banys.

Adomas Gimtinas, 33 metų, 
nuo 1433 E. 90 st. (nevedęš), 
mirė Sausio 3, palaidotas 7 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioj.

Liko motina, Paulina Giniu- 
nienė, du broliai, Corp. Juozas 
kariuomenėje, ir Vincas, ketu
rios seserys.

vežtas 4 metų amžiaus, čia iš
gyveno apie 50 metų. Cleve- 
>lande dalyvavo Lietuvių veiki
me, daugiausia prie Lietuvių 
salės. Buvo geras Dirvos prie- 
telius, kaip ir jo tėvas bei mo
tina.

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Della 
E. Jakubs.

RŪPINASI DARBI 
NINKAIS UKEMS

✓

•VEDYBŲ 1942 metais bu
vo mažiau negu 1941 metais. 
1942 metais vedimams leidi
mus išsiėmė 12,167 poros, gi 
1941 metais — 12,637 poros.

Bet užtai 1942 metais gimi
mų buvo žymiai daugiau negu 
metas pirmiau.

• MIESTO kapinėse sustrei
kavo duobkasiai, kuriems pa
keista darbo pradžia nuo 8 
vai. į 8:30 vai ryto. * Duobka
siams pasirodo yra didelis skir
tumas pradėti duobes kasti an
ksčiau negu puse valandos vė
liau.

A

AKTNTAT 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

L____________________________ /

llifh

JONAS SKODIS
Jonas Skodis, 54 metų, nuo 

7602 Redell avė., mirė Gruod. 
31. Palaidotas Sausio 4, Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Elzbieta, 
dukterys, vienas sūnūs, ir 
tina, Kazimiera Skodienė, 
viena sesuo ir du broliai.

Prieš porą savaičių mirė jo 
tėvas, 94 m. amžiaus, Clevelan
de.

Jonas Skodis į Ameriką at-

dvi 
nio
bei

z

/

•IR MĖSOS BUTLEGERIAI 
DARBUOJASI. Clevelando sri
tyje pradėjo atsirasti taip va
dinamų ‘mėsos butlegerių’, ku
rie sudaro naują karo meto 
pavojų namų fronte. Pasiro
do kad nekurie gyvulių augin
tojai norėdami pasipinigauti 
kai pradėjo pritrukti mėsos, 
papjovę kokį gyvuliuką vežio
ja tą mėsą, nešvariose sąlygo
se, ir siūlo žmonėms pirkti, ša
lia to toks gyvulis papjautas 
be žinios ar jis buvo sveikas. 
Tankiai tokie biznieriai ir no
ri pasipelnyti iš nesveiko ir ne
tinkamo gyvulio, jį papjauda
mi. __ _ *

Tokie butlegeriai bus smar
kiai baudžiami, o pirkėjai pirk
dami iš jų mėsą rizikuos viso
kius nesveikatos pavojus.

<----------------------------------
TKe STONEMAN CO.
Hardware — Paints — Tools 
Paints — Cutlery —'■ Glass 

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods 

HEnderson 1759

7110 Superior Avė.
7
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•LONDONE normaliais lai- ninką 
kais laikoma po vieną polici- ventojų

Valdžios įstaigos rūpinasi 
planais sulyg kurių galės ap
rūpinti Ohio, Michigan ir Ken- 
tucky ukes darbininkais, 
to, planuojama pjūties 
darbus atlikti talkomis, į ku
rias bus kviečiama moterys ir 
jaunimas.

Bus raginama šiaip darbi
ninkai kurie užsiima kokiu ne
karišku darbu, vykti į ukes ir 
padėti nuimti laukus, jeigu 
grėstų koks pakenkimas jiems 
dėl laiku nenurinkimo.

t

TMI t A M K FOR Ali TMt MOKI

Cleveland, Ohio

/

$135393,190.71
293394,93536

973300.00
1836738331

138384,74049 
536232831 
2,155,78431 

• 140238734 
8437730

$595,719,02833

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

PAMAINYTI FIUZĄ!
—ir nereiks laukti elektrinio . . . ypač kad da
bar daugybė elektros žinovų išėjo į kariuome
nę ir laivyną ir darbams Į karo dirbtuves.

KAS DARYTI KADA FIUZAS IŠDEGA?
Jus žinot kas atsitinka kai fiuzas išdega. Padargas nustoja veikęs arba 
V_r________ TT ....šviesos užgesta. Kas reikia daryti tuo atveju?
1. Susekit priežastį. Gal patirsit kad katė yra pačiame padarge, arba vieloie 

jungkit padargą arba vielą. Nejungkit vėl iki nebus pataisyta. J

Įdėkit naują fiuzą. Lengva įdėti fiuzą taip kaip lempute. Turėkit namie Under- 
writer Uzgirtų fiuzų. Laikykit juos parankiui ir prisilaikykit kaip čia nurodyta.

2.

To vieton įsuk to pat didu
mo fiuzą (paprastai 15 am
peras). Uždėk vyr. svičę.parudavimu. Išsuk ji.

Iš-

Jei fiuzas išdegtų antru kartu, vėl pajieškinėkit
Jeigu negalėtumėt surasti priežastį pati, tada galit šaukti elektros patar
navimo žinovą.

kitos to viso priežasties.

SOOJDOOJOO

$328322,71234 
20943435844

13,123,964.14
3337,25440

i

554,618439.52

$595,719,02843

1,675,71938
2303,781.13 

8437730

36336.660.7Q L ECTRICAL LĘAGUE
Midland BmMing • TRospect 5522

kk

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

The May Co’s Basement
Tikram Patogumui

100% Miliniai

Victory
Mattrasai

IKI APRIBOTAS SKAIČIUS TI

4

MEMBER. EEDERAL "RESERVE SYSTEM

Mums pavyko gerai pirkti šiuos puikios rū
šies lovoms mattrasus! Tvirto darbo pa
darai* — iškimšti su 100% milo . . . sve
ria pilnai 50 svarų . . . apdengti tvirtu dry
žiuotu viršum. Patogumui . . . geram mie
gui—jus atminait Šiuos mattrasus—per vi
są savo gyvenimą!

‘LADY MAY’ MATTRASAI
Musu ypatingai gari mattrasai—iikimiti 55 svarais 100% baltos vatos milo. Apdengti tankiu 8 uncijų dryžiuotu 
penai virtum. Shal kraštai . . . tvirtos rankenos kilnojimui . w guzikais tuftuoti. Ekstra patogumui — ekstra 
tybei — nerasit niekas geresnių už šiuos.

The May Co. Baaement
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voą veteranas Lietuvių veikė

jas-
j Tai šitie ir dar kiti “neįino- 
į mi asmenys” surengė Lietu
vos Prezidentus atsilankymą, 
prakalbas ir vaišes Philadelphi- 
joje, ko pasekmėmis visi ger^- 
jasi, o margiams daug pavydo 
sudarė, šmeižkite dar daugiau 
Lietuvos ir Amerikos krašto 
reikalus; iš jūsų “darbų” Lie
tuviai pažins kas ,jųs esate.

Oficialios rengėjų skaitlinės 
rašėjui priduotos- parodo kad 
šiame “mažame susirinkimėly
je” Lietuviai kuriems “mažai 
rupi Amerikos ir Lietuvos rei
kalai” Karo Bonų išpirko už 
$18,675, Raudonajam Kryžiui 
suaukavo $552, ir Lietuvai va-

Radę Z. JANKAUSKAS.

ir gero noro. Lietuvis.
IR

I

59 MILIJONAI
HIPODROMEDIRBA

vis

■>

ką

f

r

aukš.

Lietuvos

Visoje šalyje dirbančių as
menų skaičius pasiekė aukš-

Kazys 
žinitą ra- 
Lietuvos

•IŠ AMERIKOS gabenama 
j Rusiją kareiviams avalai — 
ten neturi iš ko jų daryti.

suteikia. 
patama-. 
bundulis.

I

gy- 
atf-

NUO REDAKCIJOS: Kita-

ne- 
jis 
ge-

J. VA. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O.

Daugelio prenumerata jau pasibaigė, kitų baigiasi su galu metų —
Pasiskubirikit atnaujinti — įdėkit laiške $2.00 ir su savo* pilnu adresu pasiuskit Dir 
vos Administracijai — 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

Cleveland Arenoj tarp 
ir 24.
šiam Grotto Cirkui jau 
Bond’s vidurmiesčio ti-

su 5 
vienu

Ameri-
tas Antanas Smetona

gimęs Philaųelphijoje, vedėjas r crMTAnc
Lietuvių finansinės įstaigos. ♦ ADDlSU^ čųbAKE

netu-
TaS 
•Ku- 
žmo-

Mes pri-

ARMSTRONG 
LINOLEUM 

Išdeda dykai ekspertai!

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAĘ ir KIAUŠINIAI.
Parimki vieta Lietuviams. Užkvieeiamc visus.

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 |

Sinkų viršai —___ ; nuo $6.95
Sienų linoleum 3314 c iki 44c pėda 

į Genuine inlaids..- 89c iki' $1.89 yd. 
šiaip klijonkės — 37 Hc iki 83c yd. 

! Asphalt tiles —,------- 22Hc pėda

' BENEDICT
FLOOR COVERING

Suceessors to Byrne & 
7037 Superior 

Dykai apskaičiavimo.

... | - ... - (

LAWRENCE MASS* mes n*ek° neturim. Tas dar- reikalinga maistas ir apranga- 
1 * * bas priguli nuo jūsų sveikatos las.

aFPASIBAIGE

- - --

DUOKIT SKALBTI 
“Save-a-Day” Skalbykla 

.Nev Method Laundry 

.prieinamą gerą skalbimo 

. vimą. Didelis 25 svarą
TIK $1.99.

15 nuoš. pigiau jei patys atvešit 
ir pasiimsit.

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS 
APSILANKYMAS PH1LADELPHIJOJE

Kas Prezidentas Roosevelt Amerikai ’ 
Lietuvai Prezidentas A. Smetona

(Pabaiga iš pereito nr.)

Paimkime šį kritišką Suvie
nytų Valstijų momentą: ka^ 
atsitiktų ir kokioje padėtyje 
Amerika atsidurtų jei piliečiai 
eitų priešinga linja šios šalies 
santvarkai ir administracijos 
nusistatymui ? Kraštas palik
tų bejiegis, prasidėtų betvarkė, 
šalies demokratinei struktūrai 
gręstų pavojus. Musų priešai 
iš tokio nesusipratimo ir nesu- 
siklausymo tik pasidžiaugtų. 
Jie ir dabar, kiek gali, viską 
daro kad šios šalies piliečius ir 
kitus gyventojus suklaidinus 
ir privedus prie an arki jos. Iš 
to priešai sužino musų piliety
bės stiprumą ir sąmoningumą, 
arba kiek kraštas yra stiprus 
ir galingas. Ašies valstybės, 
ypač Vokietija, Suv. Valstijas 
neskaito vieno kraujo TAUTA, 
bet daugybės tautų atskalų 
mišiniu, ir tiki kad čia vieny
bės niekad ^negalėsią būti.

Kad ši šalis neturi tautos 
grynai vieno kraujo, musų su
pratimu, nesudaro svarbos — 
skirtingų tautų ir rasių krau
jas tačiau sudaro galingą šiau
rės Ameriką, kurios gyvento
jai, priėjus reikalui, susiklau
so ir veda kovą nei kiek nema
žiau už savo ir kitų būtybę, 
negu ašies grynakraujai gy
ventojai. Tame gludi Ameri
kos galybė. . Tos galybės apa
rato viršūnėje r 
mainomas šiame 
laike Prezidentas

Viršuje nurody 
mas kaip tik atiti

ji nepa- 
tiškame 
velt!

palygini- 
ir musų 

uvai. Nors
gHHl£b-9’fr

rikos > plotu yra mikrosko
piškas geografinis žemės skri
tulio taškas, tačiau imant jos 
dabartinę ir ateities padėtį, 
Lietuvos reikalai eina gana pa
raleliai. Lietuvos vadavimas 
ir atstatymas jos nepriklauso
ma valstybe kaip ji buvo prieš 
šį karą, gludi visų Lietuvių su
sipratime ir susiklausyme. Ki
tokios išeities nėra ir negali 
būti. Kas kitaip mano tas vė
lina Lietuvos nepriklausomybei 
žlugimą. O kad pas mus tokių 
netrūksta nesunku matyti — 
Bronė Skrupskaitė Keleivyje 
tą parode, raudonukas Merkys 
Laisvėje, ir tt.

Musų raudonukai kalba buk 
Lietuvos “valdžia” randasi “iš
trėmime” Maskvoje su Palec- 
kiu priešakyje. Dauguma dva- 
siškijos norėtų kad Lietuva 
butų Romos katalikų valdoma. 
Socialistai — kad Lietuva bu-

New Method Laun<jry 
6710 Lesington Avė. . 

HEnderson 7761.

tų socialdemokratiska. Tauti
ninkai — kad tautiškai-demo- 
kratiška. Vienos tautos ir vie
no kraujo žmonės turi net ke
turis skirtingus norus kokia 
Lietuva turėtų būti. Žinok da
bar žmogus kaip visų norus 
patenkinti.

Kad Lietuvoje turės būti ge
resnė tvarka negu 'kad buvo, 
to visi mes tikimės. Jei butų 
gyvenus pastovioje padėtyje, 
Lietuva butų dasigyvenus ir 
prie esančios valdžios ir san
tvarkos geresnės padėties.

Bet dabar, norint geresnę 
tvarką turėti, pirmiausia reika
linga yra Lietuvą išvaduoti iš 
priešų pavergimo, o po to sali 
atstatyti iš griuvėsių ir apiplė
šimo dviejų jos okupantų. Tas 
vėl ims kelioliką metų.

Kalbėti apie Lietuvos busi
mą santvarką ir gerovę, o da
bar dirbti jai kenksmingą dar
bą, paneigti likusius jos nepri
klausomos valstybės žmones, 
nėra kas daugiau kaip kalbėti 
nieko neišmanančiam žmogui 
ko jis nori ir ko pageidauja.

Kiek musų protas veikia ir 
geriausia diktuoja mums reikia 
imti šios šalies pavyzdis ir ji 
sekti Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymui. Musų gimtoji tė
vynė yra mažą kaip ir jos gy
ventojų skaičius. Plaišiojimas 
paskutinių jiegų kurios liko 
okupantų išblaškytos po visą 
pasauli, yra nuodėmė. Tuomi 
daroma didžiausia žala Lietu
vių tautai.

Jieškokime ne skaldymosi 
priemonių, bet susiklausymo ir 
vieningumo. Turime spiestis 
ir cementuotis prie to kas pali
ko. Be centro, be širdies, Lie- 

hne.__
sužaloto aparato 

širdis yra jos Prezidentas An
tanas Smetorta. Taigi, kas yra 
Prezidentas Roosevelt 
rika?, 
Lietuvai.

Nepalankios Lietuvių spau
dos pranešėjai sako kad šį pri
ėmimą Lietuvos Prezidentui su
rengė- “keletas jo šalininkų”. 
Ypač viena “literatė” Keleivy
je “puikiai” pasirodė. Iš var
do ir pavardės atrodo lyg butų 
nauja rašė j a pas mus atsira
dus. Bet iš jos kalbos kiek
vienas numano kas tą rašė.

Tai poniai Bronei ne tiktai 
Lietuvos Prezidentas “mažas 
žmogutis” pasirodė, bet ir pa
tys rengėjai, kaip “kaž koks 
nepažystamas asmuo”, vardu 
Paschall, atidarė susirinkimą, duoti sudėjo $143.55. 
pavesdamas ' Adv. šlikui pro
gramą vesti. Advokatas irgi 
Bronei nepatiko, neę “Lietuvių me Dirvos, numeryje tilps dar 

...... vieno Philadelp'nijos korespon
dento rašinys Lietuvos Prezi
dento atsilankymo proga.

Philadelphiečiai tuo Įvykiu 
buvo tiek sujaudinti ir pasi
tenkinę kad Įspūdžiais gyveno 
kelias savaites, o tik dabar ima 
aprašyti apie tai.

NEPADORU RAŠYTI 
NETEISYBĘ

Kalbėkite, rašykite kaip 
norite apie atsilankymą Lietu
vos Respublikos Prezidento A. 
Smetonos Philadelphijoj į “pa- 
rengimėlį”. Kurie jame daly-j 
vavo, visi sako kad tokio pa- i 
rengimo Philadelphiečiai Lie- 
tuviai neturėjo kaip jie čia gy
vena. Neigkite šios šalies tvar
ką, kad apsaugojo Lietuvos: 
valstybės galvą nuo keršto ir 
visokių pusgalvių, kurių čia li
kos priveista, sėjant Lietuvių 
tarpe neapikantą per daugelį 
metų. Tai' pasėti pikti vaisiai, 
dėl kurių dešimtys policininkų 
ir kitų šio krašto “šnipų” rei
kalinga buvo turėti.

Ne Lietuvos Prezidentui ap
sauga buvo reikalinga, tik iš 
Lietuvos seniau pribuvusiems 
politiškiems mani jakams. Juk 
prakalbų rengimo komisija ga
vo pranešimą be parašų, kur 
grūmojo atlikti savo manija- 
kiškus darbus, štai kam ap
sauga buvo reikalinga turėti, 
nesakant jau kad vietos val
džia tą darė kaipo formalumą

APDENGK1T RAKANDUS
Duokit apmušti jūsų minkštuosius baldus dabar iki dar 
nepervėlu. Dykai apskaičiavimas. 5< metų garantija.

2 šmotu Setas — $35.00

NELSON UPHOLSTERING CO.
Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 
Telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. RA. 1569

judėjime nedalyvauja”. Tačiau; 
Adv. M. M. šlikas savo laiku 
Lietuvos Atstovybėje Washin-! 
gtone net pareigas ėjo.

Miesto mayorą nukaitino jog 
jis kalbėjęs tik dėl Lietuvių i 
balsų, tai yra politišku išskai- j 
čiavimu. Tuo taĄiu atsakingi 
rašytojai pasakojo kad kaip 
Mayoras taip Prezidentas pa
sakė Įdomias ir turiningas kal- 
gas. “Dainos Choras” 'netur
tingas ir “choristais ir bal-.- 
sais”.

Lietuvbs Prezidento “palydo
vas”, Karpius, kalbėjo tik apie 
“pinigų krūvas”, ir tt.

Bronė. neatradus nieko gero 
šiame parengime, savo peckelio | čiausio laipsnio šalies istorijo- 
pabaigoje daduria: “Pasirodo, 
kad tie kurie tą parengimą i 
rengė, su p. Smetona priešaky
je, nėra (mano pabraukta) Lie
tuvos nei Lietuvių draugai, iri 
jiems Lietuva nei kiek nerupi - 
(mano pabraukta). Duok do
larį tai Lietuva bus išgelbė-! 
ta”. Štai tau, skaitytojau, j 
naujos “rašėjos” Lietuvos va
davimui išvada. Reiškia, “Lie
tuvai nei cento”, jei atmeni šią 
“garsią” frazę, pasakymą vie
no “garsaus” Lietuvio iš Lie
tuvos kurimssi po pirmo pa- 

hio k&rd^iaikų. ’

KAS TIE “NEPAŽYSTAMI 
Į ASMENYS” KURIE SUREN- 
> GĖ PREZ. A. SMETONAI

PRIĖMIMĄ

Neskanu organizacijų oficio- 
1 zams ir kitiems veikėjams bu- 
: vo matyti kaip “kokie nepažy- 
i stami asmenys” jų vietas Lie
tuvių veikime pradeda užimti, 

i Pavydu tačiau jų nuo-veikimo 
; nesulaikyti. Juos Philadelphi- 
i jos Lietuviai žino taip gerai 
i kaip ir senuosius veikėjus.

štai jie: ’Vinęas Paschall 
(Poška) ir Juozas Kavaliaus- 

! kas, -abu Philadelphijoje gimę j 
i Lietuviai. Pirmas užlaiko me-1 
Į su urmo sandėlį; antras — vi- 
i siems žinomas laidotuvių di- į 
rektorius. Kazimieras žadei- 

i ka — iš Lietuvos, senesnėsės: 
; kartos žmogus, užlaiko geleži- 
! nių daiktų parduotuvę. Juo-; 
j zas Gustis — iš Lietuvos, lei- 
į džia savo lėšomis ir darbu mė- ■ 
j nešini ^leidinėlį, Lietuvių Nau- i 
jienos. Krisius žemaitis — iš 
Lietuvos, moterų padabos sa-i 
liono savininkas. A. Džikas— 
iš Lietuvos, vargoninkas Šv. r 
Jurgio parapijos ir Lietuvių į 
kalboje radio vedėjas, kurio] 
balsą kas trečiadienį ir šešta- 

, dienį visi Lietuvos priešai ga- 
• li girdėti.

Jonas Lukas — iš Lietuvos, 
savininkas aludės ir valgyklos.
A. Tvaranavičius — iš Lietu
vos, nuolatinis veikėjas, savi
ninkas valgomų daiktų par
duotuvės ir nejudamo turto.

A. Kaniušis, A. Marcinkus,
B. Tribulste — iš Lietuvos, vi
si plačiai žinomi stambus biz
nieriai. Adv. C. S. Cheleden— 
gimęs Philadelphijoje,* vedėjas

L .
I ' ' ’

ŠIS-TAS Iš PRAEITIES 
DABARTIES

Seniau Lawrence puikiai 
vavo, gausiai prisidėdavo 
komis prie Lietuvos reikalų. 
Šiądien visai kas kita. Iki bu
vo viena bažnyčią žmonės dir-! 
bo vieningai. Dabar čia tikras 
mišinys.

Lietuvių Klubas turi nuosa
vą namą visai išmokėtą, nė
ra jokių skolų, dar turi pinigų. 
Bet štai kokia painiava atsiti
ko: nupirko Lietuviai namą ir 
neaprašė Airiams katalikams, 
dėl to klubas pasidarė trefnas. 
Kada musų katalikai daro pa
rengimus jie ima Vokiečių ar
ba Airių įšalę, daugelis nueina 
pas kacapus. Katalikai turėjo 
pirkę šėrus to namo bendrovė
je, bet veik visi atsiėmė pini
gus, mažai jų teliko bendrovė
je, ir likusieji žada bėgti, ži
noma, jiems tas prisakyta da
ryti.

Galit įsivaizduoti kokią vie
nybę musų vadovai daro.

Neprigulminga parapija ma
žai ką gali padaryti; jos kuni
gas Bakanas, čia gimęs, mažai 
apie Lietuvą ir Lietuvių reika
lus žino. Buvo seniau čia 
prigulmingas Kun. šleinis, 
daug ką gero nuveikė, bet 
ri negyvena.

Tiesa, nėra čia vadų, bet 
Lietuviai nesėdi rankų nuleidę. 
Veikia čia šelpimo Fondas, tu
ri keletą šimtų dolarių ir vis 
renka daugiau.

Kaip žiūrim tai visoje Ame- 
, ___ _ rikoje Lietuvos reikalams ma-

-daf 'trūksta ir dirbama. Mes giriamės tu- 
truks darbininkų, ir iki 1943 Į 

, metų vidurvasario turės rastis 
dar 6,000,060 asmenų Įvairiems 

j darbams.
Apie pusės jų reikės užimti 

vietas Į kariuomenę paimamų j 
jaunų vyrų, kita pusė reikalin
ga bus daugėjant karo reik
menų gamybai.

Ukėse dabar dirba 9,551,000 
darbininkų. Ūkės neteko apie 
250,000 darbininkų vieniems 
išėjus kariuomenėn, kitiems Į 
karo dirbtuves mieštuose.

Į

I
j e, nes kaip pasirodo pereitą 
mėnesi visokiuose darbuose už 
atlyginimą dirbo 59,500,000 as
menų, arba beveik pusė visų 
gyventojų. Nedirbantieji tėra 
tik seni, jauni, ir kaip nors ne
sveiki.

Prie jų yra daugybė ir svei
kų pilno amžiaus asmenų ku
rie dar be darbo gyvena.

Spalių mėnesi, kaip apskai-! 
čiuota.’ karo darbuose dirbo 

j 22,500,000 Vyrų ir moterų, jų j 
tarpe ir Įvairiose uniformose 
vyrai ir moterys.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyVenti, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —

Dirva CIevelaiid, O.

NEIŠDUOKIT PRIE- 
ŠAMS ŽINIŲ

Valdžios karo cenzūros ofi- 
įsas ragina tėvus ir gimines^ ne
išduoti žinių apie jų vyrų /ka
reivių tarnavimo vietas, kas 
patarnauja priešams ir yra 
karo prailginimo priežastimi.
- Nepasakokit niekam kad jū
sų sūnūs išplaukė arba tarnau
ja ant tokio ar tokio laivo, ar
ba jo kompanija yra tokia ir 
tokia, nes priešų šnipai iš tų 
žinių suveda sau reikalingus, 
apskaičiavimus ir perduoda sa
vo pusei.

CIRKAS PRASIDEDA
SAUSIO 10 IKI 24

Žiema nekenkia cirkaus sezonui 
Clevelande. Nežiūrint žieminio oro 
Al Sirat Grotto per pereitus ketu
riolika metų ištisai parkvietė vidur
žiemio sezonu cirką su visomis jo 
įvairybėmis.

Ir vėl Grotto Cirkas, su pilnomis 
trimis dalimis, su laukiniais žvėri
mis, išlavintais gyvūnais, daugybe 
klaunų, trapezinių artistų, raitelių 
ir visko kitko kas tik ineina i ge
riausių cirkų perstatymus, . bus at
vaizduota 
Sausio 10

Tiki etai 
parsiduoda 
kietų ofise, po $2.20, $1.85, $1.35, 
.95 ir po 55c. Popietiniai tikieti 
po $1.50, $1.00, 75c ir 55c.

Paštu užsakymus galima pasiųs
ti į Arena Box Office, 3700 Eucl- 
lid avė.

Kariuomenė Išleido 25 
Bilijonus Dolarių 

Reikmenims*
S. V. armija 1942 metais ga- j 

vo sau Įvairių reikmenų, amu- j 
nicijos ir įrengimų, už 2-5 bili
jonus dolarių, lyginant 
bilijonais 1941 metais ir 
bilijonu 1940 metais.

DELLA C. JAKUBS
JAKUBAUSKIENĘ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
amba-a: pašarv^-'m-j leidžiama naudotis <amai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
ENdicottAVENUE

K. Vidlkauskas — iš Lietu
vos, poetas-rašytojas. 
Dryža — iš Lietuvos, 
šytojas ir nuolatinis 
reikalų rėmėjas.

Pranas Pūkas — iš 
veikėjas ir laikraščių bendra
darbis. savininkas brangmenų 
parduotuvės ir nejudamo tur- 

Ivanaaskas — - Litu-

KANADA ĮVEDĖ 
BLAIVUMĄ

Kanadoje su Gruodžio mė
nesiu įvesta karo meto blaivy
bės programas. Sumažinama 
alkoholinių gėrimų pardavimas 
ir pažeminama jų alkoholinio 
Stiprumo laipsniai, prie to už
draudžiama svaiginančius gė
rimus kaip nors garsinti-

‘Yenkee Doodle Danely’ 
Dar Savaitei Laiko

Spektakliškiausia meto filmą pra-
,i dedama rodyti Hippodrome Theatre 
| ketvirtadienį, Naujų Metų vakare, 
j Gruodžio 31, ir tęsis savaitę laiko 
j — tai Warner’s “Yankee Doodle 
Dandy”. Veikalas vaizduoja gyve- 

j nimą Amerikos įžymiausio teatri
ninko, George M. Cohan, ir atvaiz- 

‘ duoja jį dainomis ir veikalais ku- 
! riuos jis parašė. Jo gyvenimas ap- 
l imama nuo 1880 metų iki dabar.

James Cagney vaidina George M. 
ęohan, ir jis tai rolei labai tinka. 
Prie jo vaidinime dalyvauja daugy
bė kitų gerų artistų. Joan Leslie 
užima vadovaujamą moterišką rolę, 
vaizduojančią jauną mergaitę kuri 
nori tapti scenos artiste. Ji susi- 
pažysta su. Cchąb ir jiedu apsiveda.

NESVEIKI SUDARO 
ŠALIAI NAŠTĄ

T E L E N E W S 
~ T H E A T R E

Apskaitliuojama kad -iš virš 
į 77 milijonų vyrų ir moterų 
tarp 20 ir 64 metą amžiaus, 

į virš 16 milijonų asmenų turi 
Nors, keli asmenys ir kokius nors kūniškus truku- 

mus, užsisenėjusias ligas arba 
rimtus protiškus negerumus.

Prie to, sako yra dar pusė 
\ i milijono asmenų džiovos ir pro

to ligoninėse, o apie penki mi
lijonai turi kokius didelius tru
kumus* kurie neleidžia užsiimti 

_ Į darbu: raiši, paraližiuoti, be 
I rankų, akli, ir tt.

rim. milijoną Lietuvių šioje ša
lyje. Padėkim tą tik ant pu
sės. Jeigu pusė milijono žmo
nių duotų nors po vieną dolarį 
tai turėtume pusę milijono do
larių Lietuvos rėmimui.

Iš laikrašęių matom kiti da
vė po du, tris ir penkis šimtus 
dolarių • Lietuvai gelbėti, bet 
musų minios nedavė nei kelių 
centų.

.po daug duoda, jie vieni Lietu
vos neatstatvs, jeigu minios į 
neprisidės. Daug kas priguli 
nuo biedno darbininko.

žiūrim laikraščiuose pasipy
lė kurstymai, “neduokit nie
kam pinigų, po karo nusiųsit 
savo giminėms”. Skamba ge- 

: rai “savo giminėms”, bet ką gi! 
į darys tas žmogus kuris 
. ri Amerikoje giminių ? 
I tegul badu* miršta, žūsta.
rie taip skelbia turi ne 
gaus širdį bet tigro.

, valom rūpintis visais lygiai.

Iš tų skaitlinių matosi jog 
šioje šalyje, kur žmonės turi 
visokius patogumus, randasi 
perdaug žmonių visai be svei
katos. Tiek milijonų žmonių, 
reiškia, negali prisidėti prie

Rusų Fronto Filmos
Svarbiausia Telenews "ilma pra

dedama rodyti penktadienį, Sausio 
8. vaizduoja Dmitri Shostakovich’s 
dramatine Septintą Simfoniją, ku
rią groja Leopo’d Stokowski su 100 
muzikantų Los .Angeles Symphony 
Orchestra tūkstančiams Amerikos 
kareivių Camp Young stovykloje.

Tas vaizdas hapo. nufilmuotas 
Kalifornijos tyruose, kur dalyvau
ja Mine. Maxim Litvincff, Rusų 
ambasadoriaus žmona, ir Edward G. 
Robinson, kaipo aiškintojai.

Tai yra dalis Hollywood’o keliau
jančių linksmintojų Amerikos karei
vių stovyklose.
* Prie to rodoma filmą iš Rusų 
ofensyvo drąsinančio visai Vokie
čių pozicijai pietinėje dalyje Rusi
jos. Vaizdai yra iš įvairių dalių 
ilgo Rusų fronto.

MARKET
Geros Rūšies Maistas 
f Telefonas EN 8122

Aprūpiname valgomais dalykais 
Vestuves ir Pokfljua, 
J. Kriyi, Manager. 

švenčių sezonui užlaikom žąsis, 

ras, riešutus ir tt.
7400 Vade Park Avė.

Mes Amerikoje turim kele- j šalies karo pastangų, o jiems 
tą fondų, bet jie visi beveik į 

j tušti. Katrie fondai sutverti 
Į tie negeri, dar nori vieną tver- 
Į ti tie kurių nagai gerai prie 
■pinigų išgalasti.* 
j Man nesitaikė girdėti kad į 
Lietuvos žmonės prašytų Ame- į 

l rikos Lietuvių išrinkti jiems j 
Į valdžią ar kitaip kištis Į įų i 
i reikalus, jie prašo kad mes pa- > 
gelbėtume jiems atsigauti, at-l 
sistatyti. Kai Lietuva-vėl at- 

; sistos ant kojų, ten žmonės pa- Į 
tys žinos kokios valdžios rei-l 
kia ir kas reiks taisyti.

Noriu, tirti keletą žodelių į 
Amerikos moteris Lietuves. ■ 
Brangios sesutės Lietuvaitės, 
ar jus negalėtumėt pasidar
buoti musų nuvargintai tėvy
nei:, jus rengiat visokius ban-! 

i ketus, sukaktuves, vietoje to j 
] galėtumėt padaryt ką Lietu- 
Į vos gelbėjimo naudai. Musų 
i vyrai nusipolitikavo amžinai. 
! Jus turit geresnes širdis, jei 
per visą Ameriką jus padary- 
tumet pokiliukus, susidėtų di- 

| dėlės sumos pinigų ir jums už 
ektų didelė garbė, 
ikas bėga. kar^> kada 

eikalas ateis,

DIMITRI CHUTRO
BALET STUDIO

Kinney and Levan Bldg.
1375 Euclid Avenue Phone CHerry 8433
Dimitri Chutro, Ukrainietis, baigęs Semen Orloff 
Baleto Mokyklą Maskvoje, dirbęs su Maskvos Opera 
prieš pereitą karą, plačiai veikęs Amerikoje kituose 
miestuose, čia atidarė^Baleto Mokyklą. Lietuviai, 
leiskit savo'talentingus vaikus lavintis pas j j.

‘ f!

iii

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

NorMami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kite? I mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patama 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas 
jarantupjama. Kreipldtčs { mane telefonu art



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

Youth’s Forum
Darbuose Užsaldo apie

300,000 Darbininku
DAR PRIE DIRVOS 

KONCERTO
RAMANĄUSKŲ SU- 
NA! KARIAUTOJAI

'INDEPENDENT GP1NIONS ON THE 
BALTIC STATĖS

Cuyahoga apskrityje ir Cle
velande pradeda vykdyti dar
bininkų taip sakant užšaldy
mas jų dabartiniuose darbuo
se — tų kurie dirba prie karo 
reikmenų gaminimo ir yra 
svarbus savo darbe arba aųaa- 

• te. Jie neturės teisės mesti 
savo darbo ir eiti kitur dirbti 
be sutikimo Karo Darbų Ta
rybos.

Tokių darbininkų Clevelando 
srityje yra tarp 275,000 ir 
300,000.

Darbo jiegų tvarkymo pla
nas apima ne tik tuos kurie 
dirba tiesioginiai karo reikme
nų gamyboje, bet ir kituose 
darbuose be kurių karo nega
lima vesti, kaip tai ukėse, 
liavų gamyboje ir tt.

Ž£-

naštą

rinki- 
politi-

45 Milijonai Perviršiam 
Valstijos Ižde

Ohio valstijos ižde su Sausio 
pradžia pasirodo randasi 45 mi
lijonai dolarių perviršiaus.

Gubernatorius tuos pinigus 
laiko, atsisakydamas išduoti 
miestams tam tikriems ypatin
giems reikalams; ir niekas ne
sirūpina panaikinti gyvento
jams “sales tax’, kurią 
keli metai neša.

Prieš gubernatoriaus 
mus, be abejo, daugelis
kierių gaus viekas, iš tų pini
gų, kad vėl dirbtų už šio gu
bernatoriaus išrinkimą.

Šią savaitę prasidėjo Ohio 
valstijos legislaturo* posėdis. 
Tarp kitų dalykų legislaturoje 
svarstoma pakeitimas pagrei
tinto dienos laiko į seniau bu-—---vu bį laiką, kad nereiktų taip 
anksti kelti, nes tas pagreitino 
visą gyvenimą valanda anks
čiau, gi Ohio valstijoje, tas 
reikalinga.

ne-

NORIT ARKLIENOS?
Clevelando nekurios mėsinės, 

tarp jų, sako, ir nekurie Lietu
viai mėsininkai, jau turi par
duoti arklienos mėsos.

Kas žmonės nebūtų apgaudi
nėjami, miesto valdžia ruošia 
Įstatymą kuris privers mėsos 
pardavėjus pasakyti pirkėjui 
katra mėsa yra arkliena ir kad 
jos neparduotų už kitokią.

Arkliai uždraudžiama pjauti 
tose pat skerdyklose kur pjau
nama kitoki mėsai gyvuliai.

Valgyklos kurios turės ark
lio mėsos valgius, turės turėti 
didokom raidėm iškabas pasa
kančias apie užlaikomus ark
lienos , valgius.

Taigi, publika bus atitinka
mai apsaugota.

Pereitame numeryje aprašy
me Dirvos Kalėdinio koncerto, 
liko išleista pažymėjimas pas
kutinės programa dalies it ne
paminėta kad dainavo p-lė Vio- 
let Cypas bei kad šokiams gro
jo Al Nemanis su savo or
kestru. šiuomi tą aprašymą 
dapildome.

Dirviečiai šiame koncerte di
dumoje pirmą kartą gavo gir
dėti p-lę Violet čypaitę, jau
ną ir tuo tarpu vienatinę so
prano dainininkę, nes kitos jau 
liovėsi dainavusios, o ji ateina 
užimti jų vietą, ir užima labai 
pasekmingai. Ji turi stiprų ir 
malonų soprano balsą, kurį ir 
toliau lavina.

Violet Cypas sudainavo šias 
Lietuviams mylimas dainas: 
“Kur Bakūžė Samanota” (St. 
Šimkaus), “Geismai ir Svajo
nės” (Miko Petrausko), “Gian- 
nina Mia” (Lietuviškai, iš op. 
“Firefly”, Rudolph Friml), ir 
The Star (Angliškai, James H. 
Rogers). Gausi publika ja šir
dingai pagyrė karštais ploji
mais; po tų ji padainavo dar 
vieną-kitą Lietuviškai.

Jai akompanavo gabi piani
stė Lietuvaite, Ruth Mason, 
kuri taip pat tęsia savo piano 
studijas toliau.

Jaunoms Lietuvaitėms linkė
tina energingai darbuotis Lie
tuvių scenoje, ypač kad dabar 
jau apmažėja dainininkių ei
lės. Tokios gabios kaip jos vi
sada bus Lietuvių Įvertintos.

Albertas Nemanis programo 
laiku pasitarnavo savo garsia
kalbiais, o šokiams labai nuo
sekliai grojo.

Kadangi buvo nepažymėta ir 
kas darbavosi tame vakare, 
šia proga ir jiems tariame šir
dingas ačiū. Dirbo šie: Ago
ta Grigienė, Mikas Drasutis, 
Jonas Verbela, Marge Verbela, 
F. Aksenavičius, Kazys Zinke
vičius, Julė Salasevičienė, poni 
Plitnikienč, Bessė Levickienė, 
A. Virbickienė ir France Shoe- 
maker.

Anthony J. Romanauckas

Sgt. Joseph Romanauckas

Ilgamečiai Clėvelando gyven
tojai, Juozas ir Ona Ramanau
skai, nuo 6103 White avė., tu
ri du sūnūs Dėdės Šamo karo

LANKĖSI KAREIVIS
Pas savo tėvus Krakauskus 

šiomis dienomis lankėsi Master 
Sergeant Kastantas Krakaus- 
kas. Jis prisilaiko stovykloje 
Mass. valstijoje. Kastantas at
silankė Dirvos redakcijoje.

Jis yra vienas iš trijų Kra- 
kauskų sūnų karo tarnyboje.

NICHOLAS MURRAY BUTLER 
(VITAL SPEECHES, Nov. 1, 1^42) 

No people and no govemment 
can be sovereign w*hile immorality 
continues 'to exist in the world. It 
it the moral law vdiich is sovereign 
—and only that. 
nations and their 
well as individuals 
ment which signs
solemn pact pledging itself to cer- 
tain definite policies, 
promptly renounces and 
them, is not esercising 
ty. It is perforining a 
iinmoral and disgracefui 
world of tomorrow mušt
dered antį organized as 
vvith acts of this kind.

This is true of 
govemments as 
. . . A govern- 
its name to a

and then 
denounces 
sovereign- 
profoundly 
act. The 
be so or

to deal

RUSSIA AND THE FREĘDOMS
(CATHOUC W0RLD, Oct., 1942)

There, are m this Treaty (bet- 
ween Great Britain and Soviet Rus- 
sia) elements of danger as well as 
of promisė, ind there is no surer 
way of jęopardizing what is pro- 
mising in it 
dangers . . .

A numher 
ions arise in 
wholly 
of our 
stance, 
cluded
Statės?

’clusion in the U.S.S.R. happen just 
long enough ago to have deprived 
them of the rights of Statės? . . . 
Are we to refrain from interfering 
with such interferences with just- 
ice?*

than by ignoring the

of unanswered quest- 
any mind that is not 

infatuated by the qualities 
Ally- (Russia). Are, for 
the Baltic Statės, to be 
undėr the designation 

Or did their forcible

H. FOSTER ANDERSON 
(BORDERLINE RUSSIA, 

London, 1942)

When one takes into account

in- 
in- 
of 

in-

the
tarnyboje, vienas, lakūnas Sgtr-sma11 population of Estonia, Lat-

____________ x
• CLEVELANDO sričiai pa

sirodė pavojus anglies truku
mo, nes 175_ anglies - kompani
jos nusiskundžia jog joms pri
truko darbininkų angliai supil
ti Į trokus ir trokų vežioto jų. 
Anglies pristatymas žymiai pa- 

išvežio- 
dirb- 
išėjo.

vėluojamas. Anglies 
tojų daugelis eina Į karo 
tuves, kiti Į kariuomenę

ŠIRDINGAI AČFU
Tariu širdingą ačiū — 

žmonai, giminėms, draugams 
ir pažystamiems kurie manęs 
neužmiršo per ’ didžiąsias šven
tes. Ač'u labai už gausias Ka
lėdų dovanas, ■ kurie 
atnešė ir kurie Įdavė 
kytojus.

Taip pat širdingai
siems kurie neturėjo progos 
aplankyti, bet atsiuntė Kalėdų 
ir Naujų Metų linkėjimus. Dė
koju visiems kurių radau Į 
linkėjimų laiškus Įdėtas dova
nas. • S. Stepšys.

manp

atsilankę 
per lan-

ačiū vi-

now we have to give up some of our 
food to feed the hungry people of 
the Baltic Statės . . .** Having just 
left those. Statės, which I knew 
were literally flowing vvith milk and 
honey, I could only marvel at the 
power of propaganda (p. 207).

SALT AND SUGAR, although 
important items of everyday ūse, 
are scarce in Lithuania and obtain- 
able from the Germans only. Nazis, 
therefore, ase salt and sugar as a 
means of obtaining dieliveries of 
certain foodstuffs that are diffi- 
cult for them to control or to im- 
pose delivery upon. They offer a 
premium of.^ two and 2-10 pounds 
of sugar for 33 pounds of berries; 
sald is promised for delivered mush- 
ipoms in a quantity corresponding 
to 5 percent of their value. 
miums for delivered medical 
are also being offered.

THE ACUTE SHORTAGE of 
lcather in Lithuania is revealed in 
an announcement by a leather man- 
ufacturing factory in Kaunas, — it 
advises jts customers to bring along 
their own material when ordering 
leather articles such as suitcases, 
bags, billfolds, etc.

•

Pre- 
herbs

JOIN THE W.A.A.C

Army Aux-

strong, in
to 44, in-

Joseph Romanauckas, tarnauja 
jau du metai, jis įstojo liuos- 
noriu. Pirm to jis lavinosi oro 
skraidymo Columbus, Ohio, ir 
atėjus laikui stojo į Armiją.

Antras, Anthony J. Roma
nauckas, Torpedo Mate 3/c, 
tarnauja karo laivyne, virš du 
metai laiko, pasiekęs gerus pa
sižymėjimus. Jis taip pat Įsto
jo savanoriu.

Jis iš Pearl Harbor prisiun
tė savo tėvams du War Bonds 
po $100. savo uždarbiu pirk
tus. -

Abu broliai savo specialėse 
tarnybose pasiekė pasižymėji
mo, kuo džiaugiasi ir jo tėvai 
ir seserys bei jų draugai.

Juozas ir Ona Ramanauskai 
yra ilgamečiai Clevelando gy
ventojai, gyvena čia jau virš 
30 metų; čia vedė ir čia išau- 
.gino abu tuos sūnūs ir ketu
rias dukteris.

Ramanauskai, plačiai žinomi 
tarp vietos Lietuvių, plačiai da
lyvauja parengimuose ir remia 
Lietuviškus ir katalikiškus rei
kalus.

via and Lįthųąnia, it is surprising 
that .these ..countries could and* did 
produce such a large number of 
men of intęmational calibre. These 
men of peąsant stock justified the 
belief of those who stniggled to 
gain independence of the Baltic 
Statės. In freedom they could de- 
velop quaiities that the serfdom of 
their ances^ors had repressed. There 
were timės whėn speaking with such 
men I felt the national life of their 
country vvas already too narrow a 
field for their undounted capacity 
for sočiai and political work . . j 

(p. 159).
I asked the vvaitress in Minsk how 

were things in the U.S.S.R. “Oh, 
we were getting on ouite well, būt

kaimyniškos
UŽEIGOS

Mišios už a. a. Antaną
Litviną \ Sausio 23

šeštadienio rytą, Sausio 23, 
^valandą, naujos parapijos

Patriotic women who are eager 
to do their part in this country’s 
war effort are urged to find their 
places in the Women’s 
iliary Corps.

The W.A.A.C. offers 
telligent women of 21
clusive, regardless of race, color or 
creed, a broad range of service op- 
portunities.

Positions open to members of 
the W.A.A.C. include: accountants, 
bookkeepers, camera technicians, 
cashiers, clerical workers of all 
kinds, draftsmen, librarians, musi- 
cians, machine record operators, 
mimeograph operators, photo lab- 
oratory technicians, radio techni
cians, statisticians, telephone, tele- 
graph and teletype~7JpeHrtor»;
ists, weather observers, stenograph- 
ers, drivers, cooks and bakers 
messengers.

In order for any person to 
the W.A.A.C.» she mušt be a 
izen of the United Statės,, be
ween her 21st and 44th birthday, 
have no one financially dependent 
upon her pay as a member of the 
W.A.A.C., and pass an Army phys- 
ical and mental alertness examina- 
tion.

Persons interested may secur» 
applications for enlistment at the 
U. S. Army Recruiting Office, Room 
8, Old Post Office Building.

and

join 
cit- 
bet-

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA - 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINI VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.- >

Lietuvių Salės B-vės Šė- 
rininkų Susirinkimas 
Lietuvių Salės Bendrovės šė- 

rininkų metinis susirinkimas 
bus laikomas pirmadienio va- Į 
kare, Sausio 18, nuo 8 vai., sa
lėje. < •

Gerbiami šėrinipkai, padėkit 
. viską į šalį’ir pasistengkit da

lyvauti šiame susirinkime, nes 
tai yra jūsų Namas, ir jūsų 
nuoširdus patarimai daug pa-_ 
gelįpės reikalu^ sutvarkyti. Bus 
apkalbėjimui nauji klausimai, 
ką ikšiol salės šėrininkai nebu
vo apkalbėję, taigi tą visi tu
rėsit išspręsti savo Namo nau
dai. Bus išduota pereitų me
tų raportai ir rinkimas 1943 
metams valdybos.

Stasys K Mažanskas, Pirm.

•TRAFIKO nelaimėse 1942 
metais Clevelande užmušta iš
viso 126 asmenys, gi 1941''me
tais — 143. Sumažėjimas už
mušimų paėjo nuo sumažini
mo važinėjimo greičio ir 
mažėjimo automobilių.

su-

8
bažnyčioje, atsibus iškilmingos 
mišios už a. a. Antano Litvino 
vėlę. Giminės ir draugai pra
šomi' dalyvauti;

šias mišias užpirko Juozas 
ir Ona Ramanauskai. Juozas 
yra Antano pusbrolis.. .

Antanas mirė Gruodžio 20, 
palaidotas 24 d.

SUPERIOR 
RUSSELL INN

■ ■

6824 Superior Avė. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kar custoja kitą udaatą 
, mylią i Ji ■»! TliluK

Helen Urb&utis Helen Dtmbar
Savininkės

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

Užkandžiai

x y V y

I
NAMŲ SAVININKAMS

Lietuvių namų savininkų 
sirinkimas įvyįks trečiadienio 
vakare, Sausio 13, Lietuvių sa- 
Jėje, nuo 7:30. vai. šis susirin
kimas bus svarbus, visi nariai 
prašomi dalyvauti ir pasikvie
sti kitus namų savininkus at
silankyti ir prisirašyti. Visų 
bendras reikalas yra dirbti ir 
rūpintis visais savo srities rei
kalais. Pasistengkit dalyvauti 
susirinkime. Valdyba.

< I

KAMBARYS VYRUI

SU-l Geras kambarys, su visais 
patogumais, Lietuvių šeimoje. 
Kreiptis: 907 E. 130 St. ’ Tele
fonas MU. 0402. , (4)

REIKALINGA MOTERŲ
Motery* dirbti keptuvėje, moka

ma n± viršlaikį, unijos algos, geros 
darbo sąlygos., Priimam moteris 
ir virš 40,metų amžiaus. Kreiptis:

ACME PIE COMPANY 
7347 CARNEGIE AVĖ.

ATLANKYKIT MUSŲ PUIKIĄ

SERVE ■ SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą. ,

SAVININKAS J. BtAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas%

854 EAST 185TH STREET

its own, 13 
you. Open 
and a gen- 
one (com-

Vagabond

6820 SUPERIOR ‘AVĖ. - CLEVELAND. OHIO

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

PVT. JONAS UŽDAVINYS says 
in Tėvynė: “My mititary reapect 
to those who conceived and organ- 
ized the U.S.O. A soldier not only 
pays nothing for meals, būt the 
service is above reprcach”. Jonas 
Uždavinys is the brother of Vincas 
Uždavinys known to many Ameri
can ^Lithuanians as the energetic 
fighter for the return of Vilnius to 
Lithuania as its historical and 
rightful capital. Another feather 
in Pvt. Jonas’ cap is the fact he 
has not Americanized his name in 
the least — everybody, from the 
toughest sergeant up, learnt to call 
him “Uždavinys”.

///
THE ‘ASTONISHING STORIES’ 

for October carried a short story 
by Walter Kubilius entitled, *“Re- 
member Me, Kama!” The Editor 
of the magazine has this to sav 
about Mr. Kubilius:: “Walter Ku
bilius has been reading science 
fiction since its infar.cy, and has 
belonged to nurrferdus fan organiza- 
tions, starting with the old and 
long extinct International Cosmos 
Scienee Club. His writing is not 
confined to science fiction, though 
—he is an editor of a daily news- 
paper published in the Lithųanian!” 
The daily in auestion is the Brook
lyn Laisvė. We have two honor 
marks for Walter: he isn’t afraid 
to go by his real Lithųanian name 
of Kubilius, and he isn’t ashamed 
to tell everybody he is a Lithuan- 
ian.

///
NEWS WERE RECEIVED as to 

the whereabouts cf Prof. Pr. Do
vydaitis, an energetic popularizer 
of science and former Prime Minis- 
ter of Lithuania for one month in 
1919. He tvas deported by Soviet 
Russian authorities .just before the 
Nazi attack on Russia, June, 1941. 
He is now in Siberia in a forced 
labor camp. With him are V. Čar
neckis, former Lithųanian Minister 
to the United Statės. Prof. Dovy
daitis is separated from his family 
and is forced to do hard labo? in 
Siberian forests. /
Oi, RĮ" . r . •\’T~ • ■

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

/------------------------------------------------- \

Rakandų Valymas
RŪGS ir CARPETS VALYMAS 
Chemical arba Shampoo 
Mes išimam, pataisom, 

liuojam, vėl sudedam
DAVENPOTR ir KĖDĖ
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Avė. 
CEdar 0208 RA. 8815

----------------------------------------------/

$2.00 
remode- 
atgaL

r 1

WINE SHOPPE 
VYNAI, ŠAMPANAS, 

Importuoti ir Vietiniai

VERMOUTHS, GINGER ALE 
ALUS ir MAIŠYMAI

102(14 Superior Avenue
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop.

Cleveland (52)
I—— - l

|

Į
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The gangster who accused this 
baby cangaroo of being kicked out 
of its mother’s pouch for eating 
crackers in bed, might know by this 
picture that the youngster, despite 
the fact that it is on 
doing very well, thank 
air mess is picnic time, 
erous officer likę this 
mander of an Australian armored 
division) proceeds to make life easy 
for the baby vagabond.

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

Smulkus skelbimai T)irvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina .

1943 Metų—3 Ring

GROTTO 
CIRCUS

Kas vakaras

sausio io iki;
(Lšskyrus šeštadienins) 

POPIEČIAIS KASDIEN 
TIKIETAI GAUNAMI 
BOND’S IR ARENA 

Vak., $2.20. $1.85, $1.35, 95c
Pop., $1.50, $1.00, 75c, 55c 

Generalinė ižanga. 55c

ARENA
3737 Euclid EN. 3700

7

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas. 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbą kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899Vyrams žeminiai Rūbai

* PIRŠTINES
Didelis pasirinkimas šiltų ir be 
pamušalo pirštinių. Užsimau
namos ir susegamos, įvairių 

$1.95Pfr’$2A0
MARŠKINIAI

Pasirinkimas iš daugybės spal
vų ir gražių marginių. Taipgi 
balti.

$1.95 ir $2.50 
KAULINIAI

Mufflers yra visada mėgiama 
dovana. Gražus balti rayon ir 
puikus vilnoniai.

$1.50 ir $2.00
DYKAI GBSSN STAMPS sa kobra pirkfcfa. DYKAI

1 čia gaHt Hkeisti savo Stamp Books. M 1

I
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