
IN TWO SECTIONS SECTION ONE

KAINA 5c. CLEVELAND, OHT

Rommel Tunisij tmustas

Amerikos

Alumi-

Amerikiečiai Bučiuoja Vėliavos Siuvėją

BRITAI DAR NERUO
ŠIA 2-RO FRONTO

PRANCŪZŲ KARO 
LAIVAI ATVYKO

tvirtai 
Lietu- 
Satur-

ROOSEVELT 
nepriklausomą 
patvirtina The

KALBOS APIE SUO- 
MIŲ-RUSŲ TAIKĄ

Alijantų vyriausiu karo 
vadu Šiaurės Afrikoj pa
skirtas U. S. Lieut. Gene
rolas Eisenhower.

Amerikos laivą statyba 
piečiam taip kad numaty
ta šiais metais pastatydin
ti po 5 prekinius laivus Į 
dieną,

šymet numatyta padirb
dinti 2,240 laivu.

Amerikos 
re eilę pas<

paskelbė 
sako, bol- 
12,800,000 
ir sužeis-

Mirgu Marga
Rašo Kūgis Mugis.

Londone, Lordų Rūmuo
se buvo pakelta klausimas 
apie antrą frontą Europo
je, tačiau karo vadovybė 
tą reikalavimą atmeta, sa
ko tam dar nelaikąs ir g%-

RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS

Prancūzijoj, užmušta 50 
nazių karių geležinkelio 
nelaimėje.

LAIKRAŠČIAI BRAN
GINA KAINAS

Amerikos įvairus laikra
ščiai, kelia savo kainas — 
dienraščiai ką parsidavė 
po 3c jau pakelti iki 5c.

Pacifike, apvirtus minų 
naikintojui laivui ties Ore- 
gon valstijos krantais, žu
vo 13 jurininkų.

Daugelis dirbtuvių ikšiol 
turėjo nusistatę neimti į 
darbą vyrų virš 50 metų ir 
moterų virš 40 metų am
žiaus. Bet trūkstant jau
nesnio amžiaus darbininkų 
nusistatyta imti darbinin
kus visokio amžiaus, jeigu 
tik gaus.

tusų skaistus sapnai nyko, 
į Masu kilnieji šūkiai tapo be- 

, nes karia
vusios tautos nenustatė bendro 
pokarinio tikslo”. Prez. Wil-

36 sudegž. Airijoje, iš
tikus gaisrui našlaičių na
muose, sudegė 36 mergai
tės tarp 4 ir 18 metų am
žiaus. Gaisras prasidėjo 
skalbykloje.

ŠIOMIS DIENOMIS musų 
spauda išmarginta aprašymais 
gražiai pavykusių gausių Va
sario 16-tos minėjimų koloni
jose, nuo Nashua, N. H., šiau
rėje iki Los Angeles, Kalifor
nijoje pietų vakaruose. Ką tų 
gausių minėjimų ruošimas rei
škia? Tai musų liaudies (rei
škia, musų darbo klasės ir mu
sų vidurinio luomo) pareiški
mas pasauliui kaip brangus te
bėra dvidešimto amžiaus Lie
tuvio sielos idealas — Laisva, 
n e p r i k lausoma, demokratinė 
Lietuva! Tą pareikšti musų 
visuomenės nevertė nei dikta
torius, nei jo policija ar kariuo
menė. Tai buvo savaiminis, 
laisvas, ir tikras nuo širdies 
duotas Lietuvių tautos balsas.

HAGOJ, Holandijoj, nu
žudytas Holandietis gene
rolas, Seyfardt, kuris pa
siėmė būti nazių valdinin
ku.

VIDURŽEMIO juroj S. 
V. ir alijantų jiegos suga
dino arba nuskandino 248 
ašies laivus viso 626,000 
tonų, tarp Rūgs. 1, 1942 ir 
Sausio 31, 1943.

Prancūzų didelis 35,000 
tonų karo laivas Richeleau 
su kitais mažesniais lai
vais, pasprukęs nuo Vokie
čių submarinų, pasiekė A- 
meriką. New Yorke jie 
bus aptaisyti ir stos į dar
bą pagelbėti vaduoti Pran- 
luziją, kariaujant Ameri
kos pusėje.

Washington. — Atstovų 
Rūmų- komisijai patiekta 
reikalavimas $6,298,530,435 
sumos karo reikalams, 
lėktuvų mūšiuose su prie
šais, bet numušė 2578 prie
šų oro mašinas — keturias 
prieš vieną savo.

Degtukų kotai dėl karo 
meto medžio taupymo su
trumpinami. Tuomi susi
taupys per metą apie 7 mi
lijonai pėdų lentų.

Amerikos karo laivyno 
nuostoliai jau pasiekė 23,- 
615, nuo Gruodžio 7, 1941. 
Iš jų 6,645 žuvę, 4,470 su
žeisti ir 12,500 dingusių.

negie-illmois plieno dirb
tuvėje buvo sustreikavę du 
tūkstančiai darbininkų, jie 
po- dienos streiko gryžo į 
darbus, pavesdami nesusi
pratimą su kompanija iš
spręsti skundų tarybai.

karo laivai. Priešų pozici
jos Naujoje Britanijoje ir 
Naujoje Guinejoje.

Amerikos lakūnai pasek
mingai veikia Burmoje.

Japonai užatakuoti Kiš
ka saloje, Aleutiškų salų 
grupėje.

Japonai paskandino di
džiausi Amerikos submari- 
ną susikovime pietų Paci
fike. Su juo spėjama žuvo 
apie 100 vyrų. Kitas sub- 
marinas tuoj pat paskan
dino du didelius Japonų 
transporto laivus. Tas at
sitiko virš mėnuo atgal, 
tik dabar apie tai patiekta 
žinios.

fron 
stas atgal.

Kitais atakais išstatyta 
lavojun Vokiečių punktai 
irie Sbeitla ir Ousseltia.

Ašies. jiegos nuolat stip
rinamos, kaip patyrė Ame
rikos lakūnai: jie matė iš 
Sicilijos daugybes laivų su 
kareiviais ir reikmenimis 
vykstant i Tunisiją.

Britai skelbia jog rengia 
dar didesnius Europos už
puolimus orlaiviais. Ame
rikos lėktuvų savo nenau
dos naktiniams atakams 
Europos miestų, bent tuo 
tarpu. Jie naudojami die- 
iMš metu.

Darbininkų skaičius vi
soje šalyje, bendrai imant, 
sumažėjo, delei jaunų vy
rų paėmimo į militarinę 
tarnybą. Kiek išeina karo 
tarnybon, nespėjama užpil
dyti darbininkų eilių, nes 
jau išsibaigė tinkamų dir
bti bedarbių skaičiai.

Gruodžio mėnesį darbuo
se dirbo 51,900,000 darbi
ninku, Sausio mėnesį skai
čius nupuolė iki 51 milijo
no.

Brazilijon atvyko trys 
vyrai, kurie atviroje val
telėje jurose išbuvo 81 die
ną, vos gyvi, sunykę.. Jie 
buvo nuo vieno submarinų 
paskandinto laivo. Du jų 
draugus bangos iš tos val
ties išplovė.

Gen. Bemard Montgomery, Britų aštuntos armijos vadas 
(pačioje dešinėje), užėmęs iš Ttalų ir Vokiečių miestą Tripoli, 
Lybijoje, tariasi su miesto viršininkais apie išlygas. Britai il
gai neužtrukę tęsė savo vijimą ašies kareivių toliau.

Vasario 26.
kariuomenė, laimėjo pirmą 
žymią pergalę ant Vokie
čių atstumdami Rommelio 
jiegas nuo Kasserine Per
ėjimo kalnuose. Po smar
kių bombardavimų ištisą 
naktį, privertę Vokiečius 
pasitraukti, užėmė tą stra
teginį’ punktą be šūvio.

Priešai pasitraukė link 
Gafsa, 50 mylių į pietus.

Kasserine perėjimas tar
pukalnėje, kur prieš kelias 
dienas Maršalas Rommel 
prasiveržė ir grasino įsi
laužti į Prancūzų Algeriją.

Alijantų lėktuvai smar
kiai užatakavo priešų už
pakalines pozicijas, lėktu
vų stotis, reikmenų sandė
lius ir transporto eiles. Tuo 
pačiu laiku visu smarkumu 
leido ugnį į priešų eiles, 
susituokusias tame kalnų 
tarpukelvje.

Tuo budu Ašies ofensy- 
vas prieš alijantus Algeri- 
jos pasienyje perlaužtas ir 
virto pačių Vokiečių pra
laimėjimu.

- Antro fronto reikalavi
mą išjudino - Stalino pasi- 
bėdavojimas kad raudonoji 
armija viena benešą karo 
naštą. Sovietų ambasado
rius Londone reikalavo im
tis vykdyti ką Churchill su 
RooseveltU' sutarė Casa- 
blankoj.

Šalinas paskelbė išmušęs 
iš veikmės 9 milijonus na
zių kareivių, iš jų 4 milijo
nus nužudytų; buk priešai 
netekę viiš 7,000 tankų, 
4,000 lėktuvų ir 17,000 lau
ko kanuolių.

Vokiečiai tuoj 
Rusų nuostolius: 
ševikai netekę 
vyrų užmuštais 
tais, prie to dar 5,400,000 
raudonųjų paimta nelais
vėn. Sako, paėmę arba su
naikinę 34,000 Rusų tankų 
ir 48,000 kanuolių.

ATIMTAS KASSERINE PERĖJIMAS

PREZ. ROOSEVELTUI 
Senatas nutarė įteikti auk
so medalį už jo drąsą ke
liauti orlaiviu tokią ilgą 
kelionę į Afriką ir kitas 
šalis, Sausio mėnesį. Tas 
Roosevelto žygis pavadin
ta “prisidėjimas padrąsinti 
pasitikėjimą aviacija”.

IKI BIRŽELIO turime tris 
mėnesius. Tegul Tarybų Lie
tuvos pirkti ir nepirkti prita
rėjai per šiuos tris mėnesius 
paprakaituoja ir suruošia tokių 
gi ueių minsimų Rusų impe
rializmo gėdos dienai — dienai 

l- kurioje .Ttfidorioji afinTjairktp 
misaras Dekanozovas pasmait- 

1 gė Lietuvių tautos demokratinį 
idealą. Išanksto pranašauja
me: tokius gėdos dienos paren- 

i gimus pirštais skaitysime ir jų 
balsas bus — piš, nes tai ne 
tikrasis tautos balsas.

Numušta 2587 Priešų
Lėktuvų

i Amerikos lakūnai, nors 
neišlavinti ir nepatyrę, tu
rėjo geras pasekmes prieš 
savo priešų lėktuvus: per 
1942 metus neteko savo 609

kius sudaužė “realistai” Cle- 
menceau, Lloyd George ir S. 
Valstijų Senatas. Ar Ameri
kos ir Anglijos visuomenė pa
simokys iš praeities ir neleis 
musų laikų “realistams” kil
imus žmonių idealus purvan 
suminti ? Mažų tautų laisvė 
tiek pat realus dalykas kaip 

I pavienio piliečio įstatymais ap
saugota laisvė. Tai demokra
tinio pasaulio pagrindas: lygy
bė prieš įstatyaM.

DAR 6 BILIJONAI 
KARUI

Iš Londono^ 
kilusius Lenky 
Rusija. Soviėfi 
kartotinai rašį 
čius straipsnis! 
kų veikimą Am 
Valstijose. T 
esąs * nedraug 
Rusijos.

Lenkai norieji 
statyta pokai 
sienos, bol^įį 
užimti LeiS^g 
rias su Hitlerį 
teko Rusijai. 
paskelbė Masl 
kurie apima JĮ 
visų žemių 
Hitlerio gavo,' 
dėjo nugąstatli 
sutartį su Rusi

New Yorke, viena mer- 
tė, kuri būdama 10 metų 
amžiaus ištekėjo, dabar, 
eidama 13 metus, jau su
laukė kūdikio. Jos vyras 
21 metų amžiaus, paimtas 
kariuomenėn. i;

Pradėjo plačiau sklisti 
kalbos apie Suomių norą 
užverti taiką su Rusija ir 
apie Suomių išstojimą iš 
karo Vokiečių pusėje prieš 
Rusiją. Sumiąi sako jau 
iri taip nekariauja, atgavę 
iš Rusų Jką bolševikai too 
užgrbbę-1940 metaisWFa- 
vo liniją laiko tik apsaugai 
nuo Rusų užpuolimo vėl.

Stalinas, kaip sako pra
nešimai iš Maskvos, nuduo
da nepaisąs šių kalbų apie 
Suomių-Rusų taiką.

Suomijoje esama 100,000 
Vokiečių kareivių, kurie iš 
ten išėję, sako, butų labai 
naudingi Hitleriui kituose 
frontuose.

Cleveland, O.
num Co. pavarė iš darbo 
15 streikerių kurie nepa
klausė Karo Darbo Tary
bos įsakymo gryžti dirbti 
arba būti išmestais iš dar
bo. Streikuoja dar kelios 
dešimtys kitų alumino tar- 
micMo katilų prižiūrėtoju.

Karo Laimėjimą Nu
mato apie 1944

Kapt. Eddie Rickenba- 
cker, pragarsėjęs lakūnas 
iš pereito karo< sako neti
ki kad alijantės šalys pa- 
jiegs nugalėti savo priešus 
pirm 1944 metų rudens, o 
gal dar ir iki 1945 ar 1946 
metų.

Leidžiami gandai buk 
karas gali tuoj baigtis yra 
tik sulaikymas žmonių dar
bingumo, manant kad jau 
nereikia dėti pastangų.

Chicago. — Gelžkeliečių 
tarybos su gelžkelių savi
ninkais nutraukta be pa- 
sieko jieškomų rezultatą. 
Darbininkų unijos nori iš
kovoti algų pakėlimą savo 
350,000 narių.

Amerikoje esą devyni Aono idealizmą ir kilnius šū 
Italai generolai, paimti ne-* 
laisvėn. Jų čia atvežimo 
tikslas esąs per juos veikti 
kad Italija išsitrauktų iš 
karo.

LENKU
<~l

su

Duokit atliekamus rieba
lus! šeimininkės prašomos 

į atiduoti atliekamus senus 
virtuvės riebalus karo rei
kalams. Jie reikalinga ga
minime sprogstamų meae-

KARAS 
EINA

PREZ. 
stovi už 
vą. Tai 
day Evening Post redakcijos 
štabo narys, Forrest Davis, 
straipsnyje “Our January Pro- 
mise to Russia” (Vas. 20). 
“Prezidentas Roosevelt”, sako 
Davis, “vykusiai pastojo kelią 
Maskvos reikalavimui išanksto 
jai pripažinti Pabaltijo sritis, 
Stalino įgytas susitarimu su 
Hitleriu 1939 metais”.

♦ >
STALINO reikalavimai prie

šingi Atlanto čarterio dvasiai, 
štai kodėl Prezidentas Roose
velt ir Premjeras Churchill ne
norėjo su Stalino reikalavimu 
sutikti. Davis pasakoja: “Taip 
padarius, butų sukliudytas po
karinis kolektyvinio (bendro) 
saugumo suorganizavimas. Ma
žos tautos butų nusigandusios. 
Toki reikalavimai išrodė begė
dišku nusižengimu Atlanto 
čarterio laidoms. Tinkamai į 
Amerikos visuomenės mintis 
atsižvelgdamas, Prez. Roose
velt šitų Stalino reikalavimą 
priimti negalėjo. Amerikos vi
suomenė juk buvo pasmerkus 
Sovietijos puolimą Suomijos ir 
Pabaltijo valstybių prisijungi
mą”.

Lieut. Col. Alerander George bučiuoja Madame Banu, ma
tomai su jo kareivių užgyrimu. Ji, matyt nujausdama kad 
Amerikiečiai užims iš Japonų Naują Kaledoniją, jų sutikimui 

j pasiuvo Amerikos vėliavą ir padovanojo atėjusiams kareiviams?

Raudonieji pasekmingai 
veikia prieš Vokiečius va
karuose nuo Kharkovo ar
tėdami prie Dniepro upės.

Spėjama kad Vokiečiai 
išstatė stiprias rezervines 
jiegas Rusų fronte tarp 
Doneco ir Dniepro, tikėda
mi užkirsti Rusams kelius 
jų pastangose užimti Za
porože ir Dniepropetrovs- 
ko perėjimus per Dnieprą. 
Per tris pastaras dienas iš 
to fronto Rusai nepranešė 
nieko, po pažymėjimo kad 
atsiėmė Pavlogradą, Kras- 
nodarą ir kitus miestelius.

Nekuriose fronto dalyse 
jau prasidėjo pavasarinis 
dumblas ir klampynės.

Žinovų pranešimu, Vo
kiečiai ištraukė iš Rusų 
fronto apie 70 divizijų sa
vo kareivių rudens metu, 
atilsiui ir atsigaiveliojimui 
Vokietijoje. Sako, reikia 
atydžįai tėnreti ką Vokie- 
dili x CZCl V18 ,

sulaikytas'ir atver- o tas parodys karo 
kryptį šio meto bėgiu.

Didelės nazių jiegos esą 
ruošiamos naujam puoli
mui Rusijos šį pavasarį.

Bent pusė tų ištrauktų 
divizijų, sako, bus pasiųs
ta atgal į Rusiją.

Iš Londono praneša kad 
Jugoslavijoje slapti .kovo
tojai prieš okupantus pas-^a^3^u” skaitomas Stalinas sa- 
taru laiku išžudė virš 1,000 pažadus paneigs? Wendell 
ašies kareivių. L. Willkie aną dieną pareiškė:

Jugoslavijoje laisvės ko- “Pereitam karui pasibaigus, 
tojai dar turi bėdų su ko- mačiau kaip vienas po kitam 
Imunistais, kurie iš Rusijos [musų skaistus i 
orlaiviais atgabenami pa 
įimti tą šalį raudonųjų [ta-ldėdžiams pajuoka, 
kon. r-------------- ------



PENNSYLVANIJOJE
PITTŠBURGH PHILADELPHIA

Detroit,
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BALTIMORE, MD,
Tinkamai Paminėta 
Lietuvos Jubilejus 

■r* _____
Vasario 14-tą, L. P. salėje, 

3 vai. po pietų, buvo minėta ' 
Lietuvos nepriklausomybės 25 
metų sukaktis, ką rengė visi 
Pittsburgho ir apielinkės Lie
tuviai kartu — katalikai, tau
tininkai, sandariečiai ir socia
listai. Programą vedė P. Dar- 
gis. Pirmiausia, Kun. M. Ka
zėnas pradėjo su tam tikslui 
pritaikyta malda, paskui Mai
ronio Choras, vedamas Kazio 
Bazio, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos Himnus ir dar apie 5 
liaudies daineles. Vėliau, šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
mergaitės atliko Lietuviškus 
tautiškus šokius, pianu vedant 
p. Baziui.

Po to, visas buris Lietuvių 
moterų Raudonojo Kryžiaus 
uniformose, vadovaujant p. B. 
Pivaronienei, užmaršavo ant 
estrados; buvo ir pora Ameri
kiečių atstovių, viena pasakė 
kalbą Angliškai, p. Pivaronie- 
nė Lietuviškai.

Paskui sekė kalbėtojai. Gal 
pirmą kartą buvo pakviesti ir 
dalyvavo kitų valstybių atsto
vai: buvo Lenkų konsulas, Če- 
koslovakų ir Jugoslavų; visi jie 
pasakė po gražią kalbą ir visi 
linkėjo Lietuvai būti vėl ne
priklausoma valstybe.

Miesto mayoras pats nega
lėjo dalyvauti, Įgaliojo P. Dar
gi pasveikinti susirinkimą jo 
vardu.

Apskrities valdybos pirmi
ninkas p. Kane pasakė labai 
įspūdingą kalbą ir linkėjo kad 
karas pasibaigtų šiais metais 
ir kad 26-tas sukaktuves Lie
tuvą jau minėtų nepriklausp- 

^ixia.-vaįstybe~budam.a. .
Kalbėjo vienas atstovas Tš 

Washingtono, kuris yra užsie
nio reikalų komisijoje; jis pa
sižadėjo dirbti kad Lietuva vėl 
butų laisva. Taip pat vienas 
įžymus miesto teisėjas savo 
kalboje linkėjo Lietuvai atgau
ti laisvę..

Lietuviškai kalbėjo Gaba- 
liauskas ir Prof. K. Pakštas. 
Jie nurodinėjo kad po šio ka
ro Lietuvai yra daugiau vilties 
atgauti nepriklausomybę negu 
25 metai atgal, nes Lietuva įsi
gijo draugų po visą pasaulį, 
kurie užtars ją reikalui atėjus. 
Pakštas nurodinėjo kiek Lie
tuva turėjo mokytų žmonių 
pirmiau ir kiek turės dabar. 
Taip pat, sakė, Lietuvos jau
nimas dirba už šalies laisvę, ir 
kad tik karas pasibaigtų, Lie
tuva vėl bus laisva.

R. K. moterys rinko aukas, 
kurių pusė skirta Raudonajam 
Kryžiui, o pusė Lietuvos reika
lams. Surinkta virš Ž200.

Publikos buvo pilna salė, 
nors oras ir buvo labai šaltas 
ir snigo. Taipgi priimta rezo
liucijos. J. Virbickas.

MIRĖ KAZYS DRYŽA
Sekmadienį, Vasario 7, mi

rė mažai sirgęs - Kazys Dryža, 
67 metų amžiaus. Buvo neve
dęs. Po gedulingų pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje, tapo 
palaidotas šv. Kryžiaus- kapi
nėse Vasario 11. Bažnyčioje 
buvo pasakytas apie velionio 
gyvenimą gražiai pritaikytas 
užsipelnytas pamokslas, 
laidojimo dieną drūčiai 
vienok didelė minia jo 
minčių palydėjo Kaziuką 
pines. Tokiu vardu jis 
save kasdieniniame gyvenime 
vadintis.

Nors 
lijo, 

vien- 
į ka- 
mėgo

Velionis buvo uolus Lietuvy
bei, katalikybei ir labdarai 
darbuotojas. Toms dorybėms 
ir praleido visą savo liuosą 
laiką ir visą savo turtą, per 40 
metų šiame mieste begyvendą- 

Kada * ir kur tik buvo 
svarbesnis parengimas

mas. 
koks 
katalikybei ar Lietuvybei, Ka
zys Dryža visuomet buvo pir
mas pasidarbuoti ir pirmas 
stambiai paaukoti. Ne tik pats 
dirbo ir aukavo, bet ir kitus 
mokėjo gražiai pritraukti. To
dėl jo pasidarbavimai visuomet 
atnešdavo labai didelę šios 
skaitlingos kolonijos Lietu
viams visokiariopą naudą.

Lietuvišką darbuotę tankiai 
aprašydavo laikraščiuose.

Paskutinis jo didesnis pasi
darbavimas buvo tai dėl Lietu
vos Prezidento atvykimo į Phi- 
ladelphiją. Daug jis rūpinosi, 
bėgiojo ir aukavo. Pamatęs 
Lietuvos Prezidentą iš džiaug
smo jis apsiašarojo.

Paskutinėse dienose prieš sa
vo mirtį jis rūpinosi apie sėk
mingą Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų sukakties mi
nėj iiųp suyęn ’ . Bet^.... ne-

^is norėjo dir
bti, dirbti ir dar dirbti Lietu
vai ir Lietuvių gerovei ir lais
vei. ypač dabartiniame neaiš
kume, kuomet komunizmo im
perija nori Lietuvą galutinai 
pasisavinti. Nors mažai buvo 
mokytas, bet užtektinai supra
to Lietuvių reikalus ir prie 
kiekvienos progos gynė Lietu
vių gerą vardą. Surašymui 
Kaziuko viso^. Lietuviškos dar
buotės imtų daug laiko ir bu
tų nemaža knyga. Labai gai
la kad atsiskyrė didžiausias 
musų kolonijos ilgametis Lie
tuvystės 
buctojas. 
va šioje 
sėtis.

ONA H. BRAZAUSKAITĖ, 
nuo 3005 Kenneth Sųuąre, per 
kelis metus turėjus tarnybą 
Hotel Schenley, įsirašė 
terų armiją WAAC ir 
į Floridą pasiruošimui 
goms.

į ne
išvyko 
parei-

APIE 1000 Pittsburgio mo
kyklų- aptarnautojų pareikala
vę pakelti mokesties po $1 ir 
negavę, nutarė streikuoti.

J. Žemanfauskas 
“Dirvas* Agentas 
Notaras

ISO Congress Aveųue 
Wąterbųry. Conn

■»u| ----------------------N
Skaityk Amerikos 

‘Lietuvių Naujienas’ 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c? (45)
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

Btt & 6 St. Philadelphia, Pą.
'

Dvi Dienos Švenčių 
Praėjo Pasekmingai

* * 
Prakalbos Vasario 14, Lie

tuvos Nepriklausomybės 25 m. 
sukakčiai paminėti gražiai pa
vyko. Nors diena buvo šalta, 
žmonių susirinko daug.

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba tą dieną įteikė am- 
bulansą Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, šymet, kaip ir per
eitą metą, visi Lietuviai iš
vien darbavosi. Kun. Liudas 
Mendelis pašventino ambulan- 
są ir pasakė tam tikrą malde
lę. Vėliau sekė prakalbos Lie
tuvių salėje. •

Ambulanso įteikimą atliko 
Antanas J. Miceika, Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas.

Juozas Tysliava buvo svar
biausias kalbėtojas, 
kalbas aukų surinkta 
karo nukęri tėjusiems 
viams. Pinigai bus 
Tarybos ižde.

Nepriklausomybės b a nketas 
Vasario 16 buvo iškilmingas 
ir įspūdingas.

Vasario 16-tą, Marylando 
stinėje Annapolis, valstijos 
gislaturoje, buvo tinkamai 
žymėta Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis ir iškelta Lie
tuvos reikalai. Ten musų vien
tautis atstovas, Adv. Nadas 
Rastenis, įnešė rezoliuciją Lie
tuvos reikale, ir prie to pasa
kė atitinkamą kalbą. Rezoliu
cija buvo priimta rankų ploji
mu ir visi atstovai atsistojo. 
Tai buvo jaudinantis vaizdas 
kaip Amerikiečiai atsineša lin
kui Lietuvos ir musų žmonių.

M.

y-Gnuhis 
bės

Per pra- 
, $266.13 

Lietu- 
laikomi

so- 
le- 
at-

w

i

M.

MIESTO VALpyi

Naujienos
*■

Lie- 
vienas Det- 
vos Nepri- 
es pami- 

ė draugijos 
Lietuvos Ne- 
elbėjimo Ko- 
sakant, visas 

labai gra- 
, publikos bu- 

as tęsė- 
Susirinkimą. 

Motuzas ir pareiškęs 
tikslą, programo 

jauną darbuo- 
Toliau 

padėjėjas

tuvių 
roito 
klauso 
j imas, k 
prikla 
priklau 
mitetą. 
parengimas 
žiai ir 
vo pilu 
si tris 
atidarė F. 
parengimo 
vedėju 
toją H. 
kalbėjo . „ _
Adv. Alex Conrad, kuris baig
damas savo kalbą perstatė kal
bėti patį prokurorą William 
Dowling. Pena^ Dowling pa
sakė Lietuviams pamokinančią 
kalbą, kaip reikia mylėti savo 
tėvynę Lietuvą ir kovoti už jos 
išliuosavi

Toliau 
kaitis, taipgi 

ĮL. R. K. ______ ___
sekretorius Mt J. Šimonis, ku- 

pakvietė da- 
rengiamame 
paminėjime 

Paskutinė 
jo- Kryžiaus 
ė V.

Dr. J. Joni- 
pai kalbėjo 

i jos skyriaus

net 6 pėdų ir 4 colių aukščio; 
mėgo mokslą ir rengėsi studi
juoti mediciną, net sirgdamas 
mokinosi ir mirė su Lotynų 
kalbos knyga rankoje. Prie
žastis mirties, didi žmonių gy
vasties naikintoja džiova, ku
ri jį taip anksti pakirto, daug 
trokštantį ir daug žadantį tė
vams ir visuomenei.

Vasario 12 palaidota Elzbie
ta Staputienė-Dapkienė, 65 m. 
amžiaus. Velionė buvo gimi- 
nietė Amerikoje žinomų veikė
jų Pivaronų, taigi laidotuvėse 
atsilankė iš Chicagos D. Piva
ronas ir iš Pittsburgho P. Pi
varonas.

Abiejų virš paminėtų miru
sių laidotuvės buvo labai iškil
mingos, laidota bažnytinėmis 
apeigomis kurios atsibuvo Šv. 
Antano bažnyčioje, palydėti į 
Šv. Kryžiaus kapines. Lai bū
na jiem lengva Amerikos že
melė.r

Laidojime patarnavo laido
tuvių direktorius D. Brazis.

D. Reporteris.

SMULKIOS ŽINIOS

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

LAURYNAIČIUTĖ Elena, 27 JUšKAUSKAS Juozas, 62 m.,
m., mirė Sausio Hn., Chica
goj Gimus Sheboygan, Wis. 

TRANAUSKAS Liudvikas, 33
m., mirė Sausio 24, Phila
delphia, Pa.

KIRMILA Mykolas, mirė Sau
sio m., Bayonne, N. J.

MARKŪNAS Kastantas,
m.,

Baltimorės miesto mayoro 
į ir miesto valdybos narių rinki
mas bus Balandžio 6 d. šiomis 
dienomis kandidatai į tas vie
tas pateikė savo peticijas ir 
Jaukia nominacijų.

šeštame distrikte į miesto 
tarybą kandidatu yra Antanas 
J. Miceika, Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas 
ir veikėjas. Jis kandidatuoja 
Republikonų sąraše. Nomina
cijų dieną Lietuviai tame dis- 
trikte privalo paremti saviškį.

ir katalikystės dar- 
Lai jam būna leng- 

šemelėje amžinai il- 
Nuliudę Draugai.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

LINKĖJIMAI. Su sukakti
mi 25 metų K. S. Karpiaus, 
Dirvos redaktoriaus, jo 'dar
buotės Lietuvių tautos gero
vei, linkiu jam sveikatos ir iš
tvermės tame sunkiame darbe, 
skleidime šviesos ir tiesos mu
sų Lietuvių išeivijoje ir kitur 
kur 
šiai 
vąi 
tas
tuvių 
Ohio 
musų 
žinių
mes ja.
broliai dirba žalingą darbą ir 
niekina dorus tautos veikėjus 
Lietuvos nepriklausomybės at
kovojime, Dirva jų Šmeižtus 
atremia ir kaip uola stovi už 
Lietuvystę

Laukime 
pailstų įr 
vią tautos

tik Dirva pasiekia. Drą- 
sakau kad šiuo laiku Dir- 
neprilygsta nei vienas ki- 
Amerikoje išeinantis Lie- 

laikraštis, o ypač mums 
Lietuviams ji tarnauja 
organu, kaipo teisingų 

teikėja. Mes didžįuoja- 
Kuomet musų pačių

ir musų gerovę, 
kad p. Karpius ne
toliau dirbti Lietu- 
gerovei. Kalnais.

•NUGRIEBTAS pienas ir 
sviesto pasukos turi visas pie
no maisto vertybes, išskyrus 
riebalus ir vitaminuę A ir B.

mirė Vas. 5, South Boston, 
Mass. — Kuršėnų p. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

MENEIKIS Petras, 68 m., mi
rė Vas. 6, Chicagoje. 
žeikių ap.^ Sėdos p., 
nų* k..

LEKNICKAS Antanas,

— Ma- 
Kulšie-

pusam
žis, mirė Vas. 7, Chicagoj.— 
Anykščių p., Bikinų p. Ame
rikoj išgyveno 35 m.

ČAPENIS Juozas, mirė Vasa
rio m., Sioux City, Iowa.

JUOZALINIENĖ Betty, 21 m. 
mirė Vas. m., Frackville, Pa.

ADUKEVIČIENĖ Sofija, pus
amžė, mirė Vas. 4, Chicagoj. 
— Telšių ap., Varnių par. 
Amerikoj išgyveno 26 m.

BUTKUS Josefina (Mikutis), 
32 metų, mirė Vas. 4, Chica
goj, kur buvo ir* gimus.

ŽILVITIS Pranas, pusamžis, • 
mirė Vas. 6, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Kunigiškių k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

GIRDAUSKAS Kazys, 58 m., 
mirė Vas. 6, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Šilalės p. Abe- 
lino k. Amerikoj išgyveno 
42 metus.

POCIUS Kazys, mirė Vasario 
2, Cambridge, Mass.

ŠALKAUSKIENĖ Ona, mirė 
Vas. 4, Baltimore, Md.

KRUKONIENĖ Antanina, 48 
m., mirė Vas. 8, So. Boston, 
Mass. — Ratničios p. Ame
rikoj išgyveno 31 metus.

IVANAUSKAS Vincas, mirė 
Vas. mėn., Kulpmont, £a.— 
Amerikoj išgyveno 38 m.

MIELDAŽIS Juozas, mirė Vas. 
mėn., New Yorke.

DRYŽA Kazys, mirė Vasario 
7, Philadelphia, Pa.

ARšYS Mykolas, 56 m., ra*ė 
^as. 6, Philadelphią^PMk 
ĮJOTAS Mykolas, '’^usamžr^j 
mirė Vas. 9, Chicagoj. Jur
barko par.

VARANAVIČIUS Juozas, su
laukęs senatvės mirė Vasa
rio 10, Chicagoj. — Raseinių 
ap., Kražių p. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

ZICKUS Kazys, mirė Sausio 
25, Grand Rapids, Mich.

VAITEKŪNAS Jonas, mirė 
Sausio 7, Lakeville, Mass.

ROSLEVIČIENĖ Ona, mirė
Vas. 6, Duryea, Pa.

MILERIENĖ Angelą, mirė Va
sario 6, Punkxsutawney, Pa.

Pereitą savaitę, Mrs. Niek 
Šernas ir jos du vaikai, nuo 
1532 LaBrosse avė., buvo du 
sykius išgelbėti kada jų gyve
namas namas degė. Policija 
važiuodama pro šalį pamatė 
kad jų namų stogas dega, tuoj 
išvedė moterį su dviem vaikais 
laukan. Paskui ji su vaikais 
vėl bėgo į degantį namą, ma
nė kad jos kiti vaikai dar likę 
viduje. Kada ją vėl išvedė 
laukan, ji pasakė atsiminus 
kad kiti jos penki vaikai yra 
išėję į mokyklą, ką ji buvo pa
miršus iš išgąsčio, kai namas 
ėmė degti.

Deloyt Beasley, nuo 9752 
Dundee avė., 15 m. amžiaus 
vidurinės mokslainės studentė, 
praeitą savaitę tąpo gatvękąrio 
.w»^aėia kada Ji norėjo 
tai pagauti kitą gatvekarį, ant 
Grand River. avė. ir Chicago 
avė. West. Ji nepatėmijo va
žiuojančio gatvekario iš kito 
šono. V. M.

ris sūsiri 
lyvauti 
Nepriklau 
Vasario 16 
kalbėjo 
vieneto pirnii ė V. Motu
zienė ir po' jos kalbos buvo pa
rinkta aukų,' Amerikos Raudo
najam 
ir 21c. _
bus patalkinta kitame 
numeryje.

Kalboms 
muzikalia ' programas. Beje, 
prieš pradedant kalbas Dailės 
Choras v mjąnt p-lei Onai 
Masalskiutei} sudainavo Lietu- 
Vos įr Himnus.

Jyje choras su- 
. Choras vi- 

r —
Įia- 

h's. Broliai Kęstutis ir Algir
das Ambrose išpildė su dalyku 
saxophone instrumentais. Jo
nas Valiukas sudainavo “Gra
ži čia Giružė”, “Jaunoji Lietu
va” ir kitas dainas. .

Viešnia iš Pittsburgho, p-lė 
Marcinkoniutė, smuiku išpildė 
keturis kurinius, du klasiškus 
ir du Lietuviškų melodijų. Tai 
profesionalė solistė- smuikinin
kė. Man teko girdėti ir Kreis- 
lerį ir Mišą Ehnaną ir nieko 
geresnio iš jų negirdėjau kaip 
šia proga parodė ši gabi Lietu
vaitė. Na ji ir susilaukė pub
likos aplodismentų.

Kareivis Aleksandras Vasi- 
Uauskas įspūdingai sudainavo 
keletą dainų. Jo pasirodymas 
Amerikos kareivio uniformoje 
labai publikoje buvo jaudinan
tis, todėl klausytojai nesigailė- 
plojimų.

Koncertinę daįį užbaigė Dai
lės Choras ir Jonas Valiukas 
solo sudainuojant “Karvelėli 
Mėlynasis”. Užbaigus dainą, 
Dailės Choro vedėja p-lė Ma- 
selskiutė įteikė Jonui Valiukui 
dovaną, aukso laikrodėlį, kurį 
už jo ilgą ir nenuilstantį dai
navimą Detroito Lietuviams 
nupirko jo draugai ir dainos 
mylėtojai. Mat, Valiukas pa
reiškė kad jau baigė dainavi
mą ir daugiau nedainuos, bet 
Detroitiečiai netiki kad Jonas 
galėtų pasitraukti nuo to savo 
tautiečius linksminimo meno. 
Publikai gausiai paplojus tuo 
prograipas ir .baigtas ir prasi
dėjo balius ir šakiai abiejose 
salėse.

Adv. Conrad perskaitė rezo
liuciją^ pasveikinimą Amerikos 
Prezidentui Roosevelt, kas ir 
pasiųsta į Washingtoną tele
gramų. Kituose numeriuose 
parašysiu daugiau. D. Kep.

; Htiui, surinkta $153 
Aukavusių pavardės 

Dirvos

užsibaigus

v

IŠ ANNAPOLIS, MD

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
REIKALAIS

Vasario 16, Maryland Vals
tijos Atstovų Buto (House of 
Delegates) posėdyje, atstovas 
Adv. Nadas Rastenis įteikė re
zoliuciją Lietuvos reikalu (re
zoliucija telpa 6-me pusi., An
gliškame skyriuje.—Red.).

Ęo perskaitymo šios rezoliu
cijos, atstovas Rastenis žodžiu 
plačiai paaiškino kaip Lietuva, 
nedidelė valstybė, būdama ne- 
priklalusoma, per trumpą lai
ką padarė žymų progresą eko
nomijos, mokslo ir kultūros 
srityse; kaip mažesnės tautos, 
savo nepriklausomu gyvenimu, 
pagreitina žmonijos pažangą ir 
gerbūvį. •

Toliau, Rastenis pabrėžė kad 
atkūrimui pasaulio tvarkos ir 
gerovės, reikia išliųoęuoti vi
sas pasaulio šalis; kaip dideles 
taip ir mažas; kad paskiros ša
lys savanoriai padarytų sutar- 
mingą laisvų tautų šeimą; kad 
visų tautų vėliavos vėl iškil
mingai plevėsuotų; kad tarp 
jų rastų vietą ir Lietuvos vė
liava, ir kad Amerikos vėlia- s 
va virš jų plevėsuotų kaip lai- [ 
svės, demokratijos ir teisingu-[ 
mo simbolis, j

Baigiant atstovui Rasteniui 
kalbėti suužė garsiausi ploji
mai ir jo paduota rezoliucija 
tapo priimta atsistojimu? vien
balsiai. R*t.i

i

tęsėsi 
Beje,

DVEJOS LAIDOTUVĖS

Vasario 5 tapo palaidotas 
jaunuolis Juozas Piliauskas, 
vos 19 metų amžiaus, sūnūs 
Detroitiečiams žinomų pp. Pi- 
liauskų. Juozas buvo labai iš- 
mintingas ir gražus jaunuolis.

Kazys, 36 m.,
27, So. Boston,

Teklė, mirė 26

BUS LINKSMA SUEIGA

šeštadienį, Vasario 27, Mil
tino salėje, 2386 - 24 St., va
kare, Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių moterų skyrius rengia 
draugišką pasilinksminimo va
karėli, bus skanių užkandžių 
ir gėrimų, na ir muzika. Taip 
sakant, visi smagumai ko žmo
gaus siela trokšta. Tie kurie 
yra dalyvavę moterų vakarė
liuose jau žino kad jų surengti 
vakarėliai visada būna sėkmin
gi, draugiški ir smagus, toks 
bus ir šitas. Kviečiami ir tie 
svečiai kurie dar nėra dalyva
vę, atsilankyti. D. R.

DETROITIEČIAI FLORIDOJ

Plačiai žinomas biznierius ir 
veikėjas Viktoras Petrikas žie
ma voja Miami, Floridoj. Ten 
turi smagų laiką.

Taip pat Miami atostogauja 
kiti Detroito biznieriai, Jonas 
ir Marė Koch.

WATERBURY, CT,

LIETUVOS ISTORIJA PER 
RADIO

Vasario 14 d. per Lietuvių 
Vaizbos Zuto radio programą 
kalbėjo p-lė Jennie Penevičiutė, 
apie šalies karo pastangas.

Dr. M. J. Colpey, Lietuvių 
radio programų direktorius, 
įvedė trumpas radio kalbas 
Angliškai apie Lietuvą ir Lie
tuvos istoriją, nuo dabar per 
Kovo mėnesį, sąryžyje su Lie
tuvos Nepriklausomybės
kaktuvėmis. Nariai American 
Friends of Lithuania patieks 
tąs radio kalbas.

Waterburio Lietuviai bend
rai darbuojasi Lietuvos reika
lais ir Amerikos karo pastan
gų darbuose.

SU

51 
mirė Sausio m., Worces- 

ter, Mass. Amerikoj išgyve
no 35 m.

JANUŠAUSKAS Edvardas, mi
rė Sausio 30, Philadelphia, 
Pa.

GRIGALIŪNAS Ignas, mirė 
Sausio 10, Philadelphia, Pa. 

GRIŽNIENĖ Marė, mirė Sau
sio 22, Scranton, Pa.

BUTKIENĖ Juzė (Mikutytė), 
32 m., mirė Vasario 4, Chi
cagoj, kur buvo ir gimus.

ALEKSANDRAVIČIENĖ Ve
ronika, 67 m., mirė Vas. 4, 
Boston, Mass. — Vabalnin
ko p., Daunorų k. Amerikoj 
išgyveno 35 metus.

BALTRUšIS Juozas, mirė Va
sario 2, So. Boston, Mass.

RIMKUS Juozas, 74 m., mirė 
Sausio 23, Brooklyn, N. Y. 
Tauragės par.

PODERIS Albinas, 19 m., mi
rė Vas. 3, Brooklyn, N. Y.

MILIAVA Juozas, mirė Sau
sio 26, Newark, N. J.

LIUTIENĖ Paulina, mirė Sau- 
" šio 26, Brooklyn, N. Y.

DANAVIČIUS 
mirė Sausio 
Mass.

SAMUOLIENĖ
Sausio, Elizabeth, N. J.

[ILGINIS Antanas, 78 m., mi
rė Gruodžio 2, Westville, III.

STARSAUSKIENĖ Ona, 68 m,, 
mirė Sausio 4, Russellton, 
Pa.

GIRNIKAS Povilas, 8 metų, 
'• prigėrė uį$ S&lskr 34, K] 

terfcuy, Conn.
KIBARTIENĖ Ona, 54 metų, 

rnipė Vas. 5, Cleveland, O.
NARUTIS Mykolas Juozas, 56 

metų amž., mirė Sausio 27, 
Roebling, N. J. — žiobiškio 
p., Rokiškio ap. Paliko dide
liame nuliudime žmoną, Ma
rijoną (Mikšytę). Velionis 
buvo ilgus metus Dirvos sk.

VELIKIS Adomas, 86 m., mi
rė Rūgs. 26, Jamespojt, L. 
I., N. Y.
kų p., Biržų ap. Amerikoje 
išgyveno 48 metus.

POVILAUSKAS Martinas, se
no amžiaus, mirė Vas. 3, Ja- 
mesport, N. Y. — žižmarių 
k., Saločių par., Biržų aps. 
Amerikoj išgyveno 43 m.

MOTUZĄ Juozas, 65 m., mirė 
Vasario 5, Dayton. Ohio. — 
Daukšių p., Suvalkijos. A- 
merikoj išgyveno apie 40 m.

ŠILKAUSKIENĖ- Marė, mirė 
Vasario 2, West Pittston, 
Pa.

r

F

Breklių k., Vaš-

EDYTH’S 
BEAUTY SHOPPE

Naujai atidaryta oirmos rūšies 
BEAUTY SHOPPE, gražiai iš
rengta. Duodame Permanent 
nuo $4.50 aukščiau. Taipgi at
liekam visokį plaukų puošnos 
darbų.

1452 Addison Road

DĖKLĄ C. JAKUBSv.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

APDENGKIT RAKANDUS
Duokit apmušti jūsų minkštuosius baldus dabąr iki dar 
nepervėlu. Dykai apskaičiavimas. 5 metų garantija.

2 Arnotų Setas — $35.00

NILSON UPHOLSTERING CO
Skandinavas Uphnlsterer. 1560 ĖAST 66th STREET 
Telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. RA. 1569



Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA

t

Laisvę Pažinę —
Jungo Nevilksim!

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pareiškimas PASIB

t

/IMU KATALIKAI UŽSI 
11ŠGAMIŠKĄ ‘KRYŽIŲ

AUKOKIT IR LIETUVAI

ŠYMET Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvės, kurios norma
liomis aplinkybėmis galėtų būti švenčia
mos labai iškilmingai — kaipo 25 nepri
klausomo gyvenimo metų jubilejus, te
gali būti minimos liūdesio ženkle. Ko
dėl, risi žino. Bet nereikia nusiminti, 
nes Lietuva anksčiau ar vėliau vėl bus 
nepriklausoma.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga čia, Ame
rikos Lietuvių tarpe, tęsia tautinės Lie
tuvos tradicijas. Tos tradicijos, kurių 
pradžią sudaro Vasario 16-tos aktas, o 
tąsa — Gruodžio 17-tos (1926 metų) — 
tautinis posūkis, yra nužymėtos Lietu
viškumo meile ir pagarba visam kas iš 
esmės Lietuviška.

Tautinė Lietuva besąlyginiai reika
lavo ir reikalauja visų Lietuviškų že
mių sujungimo Į vieną valstybę. Sosti
nė Vilnius yra Lietuvos širdis, o Klai
pėda — Lietuvos langas Į jura ir į pla
tųjį pasaulį.

Vasario 16-os aktu Lietuva yra ap
sisprendus suverene valstybe. Tokia 
Lietuva ir turi būti atkurta, ir tam nau
jo apsisprendimo nereikia. Konfedera
cija ar federacija su bent kuria kita val
stybe, kaip siaurinanti Lietuvos suve
renumą, butų nusikaltimas Vasario 16- 
tos a’ktui ir todėl visų Lietuvių turi bū
ti atmetama.

Būdami demokratinės idėjos, mes 
neturime teisės primesti ateities Lietu
vai tokios ar kitokios valstybės formos, 
o privalome sutikti kad iškamuota Lie
tuvių tauta, kai bus laisva, pati nusprę
stu kokia valstybine forma ji nori gy
venti.

IŠ LIETUVOS
(žinios gautos per Lisaboną)

VOKIETIJOS nazių partijos 
Lietuvoje vado padėjėjas Dau
gėla  ̂rašo “Kauener Zeitung*’

Istorijos patyrimas kaip tik paro
do kad apie tautos ateitį sprendžia ne 
svetur gyveną tėvynainiai, bet krašto 
viduje išlikęs tautos branduolys. Ši
tai kaip tik sutinka su Atlanto deklara
cijoje iškeltu principu, kurs skelbia kad 
po karo kiekviena tauta pati laisvai ga
lėsianti pasirinkti savo valdymosi būdą.

šitokių tat minčių skatinama, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga kviečia visus 
Amerikos Lietuvius ir Lietuvos Lietu
vos gaivinimo darban. Prie to darbo 
gali pritilpti visi kam tikrai rupi Lietu
vos nepriklausomybė. Tepasireiškia vie
nybė ne žodžiais ir margais susibūri
mais, bet darbais. Nes tik tokia yra 
reali vienybė.

Dirbtame iš širdies ir su meile, ir 
tegul Dievas mums padeda.

CENTRO VALDYBA:
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS

Dr. S. T. Tamošaitis, Pirm. 
Dr. J. Jonikaitis, Vice Pirm. 
St. Gegužis, Vice Pirm. 
K. S. Karpius, Sekretorius, 
J. J. Bačiunas, Iždininkas.

A. M. Augunas 
P. W. Birštonas 
Juozas Gustis 
Jurgis Lapinskas 
Feliksas Motuzas 
P. Pivaronas
X. Strumskis 
A. S. Trečiokas 

Pijus

Valdybos Nariai:
Dr. S. Biežis 
W. M. Chase, 

V. A. Kerševičius
W. F. Laukaitis 
Antanas A. Olis 

J. J. Smailis 
B. F. Simokaitis 

Mikas Vaidyla 
J. Žiuris.

VILNIUJE DU LIETU
VIAI NUBAUSTI 

MIRTIMI
Kaip praneša Kauno Vokie

čių laikraštis (Spalių 16), Vo
kiečių “ypatingasis teismas”

10J* apie tos partijos. VffiiiUjė’ nuteisęs mirties bau
sme du jaunuolius, 17 m. am
žiaus Stepą Kerulį ir 20 metų 
amžiaus Joną Breivą.

Jonas Breiva, dirbęs kailių 
fabrike kaip siuvėjas, buvo ap
kaltintas tuo jog iš fabriko 
keliais atvejais išsinešęs po 
kailių šmotelį, iš kurių rengę
sis pasisiūti sau pamušalą ap
siaustui. , Pats Vokiečių laik
raštis pamini kad Breiva nie
kad nebuvo baustas ir “neda
ro nusikaltėlio įspūdžio”. Pa
sak laikraščio, jeigu “nusižen
gimas kai kam atrodo menkas” 
tai, esą, reikią kovoti su “kraš
te įprastu nuolaidumu”, todėl 
“netenka stebėtis sunkia baus
me”. Kaipo kaltę apsunkinan
čią aplinkybę laikraštis mini tai 
kad kailiai buvę skirti frontui.

uždavinius. Ji apimanti ‘'be
veik” visus Vokiečius. Ypa
tingi uždaviniai jai tenką “ry
šium su Vokiečių gryžimu”, 
kas vykdoma “kolonizacijos ap
skrityse”. Partija rūpinsian
tis kad “jie pasiliktų Vokie
čiais”. Tam tikslui tarnau
sianti Vokiečių mokykla ir 
‘švietimo pilys’. Jaunimas bu
siąs mokslinamas ‘Hitler-Jun- 
gend’ (Hitlerio jaunimo) orga- 
ganizacijoje. Taip pat busią 
steigiami jaunimo stovyklavi
mo namai, 
čių nazių 
“granitine

Tokiu budu Vokie- 
partija pavirsianti 
uola”.

LAIKRAŠČIAI rašo kad Lie
tuvoje žuvo Jonas Perlys ir 
Vincas-Mataušas Gudaitis.

•
Iš VILKIJOS, Kauno apsk., 

kilęs Pranas Jurgaitis, 26 m. 
amžiaus, Vokiečių “ypatingojo 
teismo” nubaustas mirtimi.

•
KAUNE per vieną naktį su

rašyta protokolai 53 asmėnims, 
kurie nepakankamai aptemdę 
savo butus. Jie baudžiami. 
Be to jiems gręsia uždraudi
mas visam karo metui 
tis elektros šviesa.

•
VOKIEČIŲ spaudoje 

skelbiasi “Vokiečių prekybos 
namai” ir R. Tarnovo “pirma

VOKIEČIAI RIMTAI 
SVAJOJA APIE 

RYTUS
Vokiečių laikraštis Kaune 

Spalių 16 persispausdino strai
psnį, paskelbtą Vokiečių peda
goginiame žurnale (Vokiečių 
liaudies mokykla). Straipsny
je sakoma jog šio meto Vokie
čių mokyklų uždavinys esąs iš
ugdyti Vokiečius ‘vadų tauta’. 
Vokiečių mokykla turinti krei
pti jaunimo žvilgsnį “į rytus”. 

_____ _ _ ______ r____ Busimoji Vokiečių karta tu- 
Vokiečių mėsos dirbinių įmo-!rinti pasidaryti “gyva Vokiety- 
nė Lietuvos generalinėje srity- atrama Rytuose, kuri savo 
je”. Abi krautuvės, pabrėžia uždavinį atliktų sąmoningai”, 
kad jos parduodančios tiktai.Jaunimas turįs pasirinkti to- 

,Vokietijos piliečiams.__________ k5as profesijas kurios turėtų
• Į plačių perspektyvų “Vokišku©-

J AG BUVO rašyta kad Vo-1“ Ry‘U Jotuose”. Tarp to- 
kiečiai uždarė Lietuvos Preky- ki« . proi^uų pirmoje eilėje 
bos ir Pramonės Romus, kurių žemes ukia'
vietoje įsteigta “Lietuvos gene
ralinės srities ūkio rūmai”, šių i KAIP JAU rašėme, visi Lie- 
vadovybėn paskirti Vokiečių ge- Į tuvos kooperatuvai privalomai 
neralinio komisariato valdinin-
KA1.

Dabar patirta kad uždaryti 
----- * žemės Ūkio Rūmai. Jų 

iečiai įsteigė “Vy- 
žemės ūkio gamybos

naudo

Kaune

BERNO (Šveicarijos) laik
raštis Der Bund Spalių 20 ve
damajame straipsnyje pabrė
žia kad Sovietų Rusija niekuo
met nėra nuoširdžiai priėmus 
Atlanto čarterio, kuris pripa- 
žysta laisvę visoms tautoms. 
Geriausias įrodymas kaip so
vietai prasilenkia "su Atlanto 
čarteriu yra tas faktas jog jie 
vis dar reikalaują sau “išlais
vintų” Pabaltijo valstybių.

d.

>K.

turėjo įstoti į “Lietuvos gene- 
ra 
jungą”, 
no “Os
J UDg’OS 
jungos 
skirtas

ės srities Kooperatyvų Są- 
kuri savo ruožtu suda- 
lando” kooperatyvų 
i alinį. Kooperatyvų 
Lietuvoje vedėju 

Vokietis Teichert.

są-
Są-1
pa-

i A
ė.

Nori kad j 
klausytų 

ir

pa Pri
zams

Grigaitis ir Gabaliauskas, du 
musų tautinio gyvenimo šašai, 
kurie rado ir randa galimybes 
su bolševikais draugiškai su
gyventi (nors už biznio krome- 
lį jie pešasi), butų daug dau
giau pasitenkinę jeigu ištikro 
Paleckis butų gavęs Lietuvos 
prezidento teises ir pardavęs 
jas Maskvai, jeigu jis savo už
simojimu butų galėjęs Lietuvą 
užvaldyti ir paskui svetimai 
valstybei pavergti, negu maty
ti Nepriklausomos Lietuvos le
gali tęsinį palaikomą Lietuvos 
Respublikos Prezidento Smeto
nos ir tautinės vyriausybės 
asmenų.

Tai juk didžiausia niekšystė, 
doriškas ir morališkas sugleri- 
mas šitaip protauti, taip geis- 
sti, o maišytis savo tautoje ir 
nuduoti “kovojant” už jos tei-
sės.

Jei jie įštikro nori kovoti už 
Lietuvą, tai su Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybės tęsiniu 
beveik 95 nuošimčiai musų ko
vų atkovota. Kam jieškoti pa
ties sunkiausio budo, kam aik- 
voti energiją — jeigu ne sve
timai valstybei pasitarnaujant 
išdavikais? Juk negali būti 
tokio asmeninio keršto savo 
paties tautos žmogui, kad ne
būtų galima pražiūrėti, užmir
šti, bent bendrų tautos idealų 
vardan, jeigu kam tikrai rupi 
Lietuvos likimas.

Tik kitiems parsidavę, tik iš 
svetimų gauną atlyginimus už 
savo išdavikiškus pasitamavi- 
mus žmonės nesustoja ant nie-
ko!

laiko save G: 
liauskas?

Sprendžiant iš Grigaičio nu
sistatymo ir jo gėismo įrodyti

r-

kad Lietuva daugiau neegzis
tuoja kaipo valstybė ir kad jos 
tęsinio siūlas nutrauktas (jis 
deda visas pastangas tą siūlą 
nutraukti!) — lengva supras
ti kad Grigaitis bevelija Lie
tuvą matyti ir Paleckio valdo
mą, ir Maskvos pavergtą ir ki
taip kaip visiškai sunaikintą, 
kad tik ji jau nebūtų Lietuvių 
valdžioje. Tą matant, tuojau 
kyla klausimas su kuo Ameri
kos Lietuviai katalikai susipla
kė Lietuvą neva gelbėti?

Pasiėmus socialistus sau į 
talką Lietuvos “gelbėtojais”, 
musų katalikai pasiėmė sau ant 
pečių nenaudėlių naštą nešti.

Musų katalikai, kuriems ru
pi Lietuvos laisvė — bent di
dumai patriotų katalikų, khrie 
nuoširdžiai žiuri į atsteigimą 
Lietuvos vėl laisvos ir katali
kiškos, — prisileisti sau tal
kon tuos kurie nepripažysta nei 
tautos, ne tikėjimo, nei bažny
čios, nei kunigų, pagaliau net 
deda savo aršiausias pastan
gas nutraukti paskutinį siūlą 
kuris laiko Lietuvos Nepriklau
somybę gyva, tai jau lygu kaip 
ir patiems tapti išdavikais.

Susidėdami su cicilikais mu
sų katalikai tuomi užgina jų 
priešingą nusistatymą tikybai 
ir bažnyčiai, ko jie savo cici- 
likiškai komunistišku nusista- 
mymo norėtų pravesti.

Ne dykai todėl doresni kata
likai vadai ir visuomenė, nors 
dabar dar tik tarp savęs kuž
dasi, jau rimtai svarsto panei
gimą tų savo trumparegių va
dų kurie tokius aitvarus pasi
ėmė sau į talką. Vienas po ki
to rimtesni katalikai atsimeta 
nuo savo vyriausių vadų, kurie 
pasibučiavimu _ sų cicilikų erš- 
tu išdavė savo ‘lcafalfkystę pa
žeminimui, o tautą ir valstybę 
veda į pražūtį.

Remti cicilikus renkamomis

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
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Siunčiu savo auką ------- Narystės mokestį $______

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Miestas

•r

Valst.

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! ,

Adresuokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio.

iš katalikų aukomis reiškia 
pripažinti ir užgirti viską ką 
cicilikai, skelbia ir daro prieš 
musų tautą ir valstybę ir jos 
katalikišką kontinuitetą.

Tai gėdos kryžius kurį ka
talikų trumpageriai vadai sau 
prisiėmė: nešti su savim cici- 
likus Į Lietuvos valstybę, ku
rią dirbama atsteigti, kad ci
cilikai turėtų pirmiausią pro
gą su savo cicilizmu Į Lietuvą 
isibriauti ir katalikams už pa
ramą ir cicilizmo atgaivinimą 
atsidėkoti. Tautietis.

AUKOS IR MOKES- 
TYS LVS

Jau buvo pranešta kad Cle
velande per Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą aukų 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai su- 
ringta $373.90.

Prie tų dar dadėjo 
velandiečiai:

Jonas Jurgelis
C. J. Selickas
Alekas Banys

Gauta aukos ir mokestiys iš 
kitų kolonijų:

Jer. A. Urbonas 
Dayton, O.

Stanley Wogulis, 
St. Charles, III.

Antanas Skaisgiris, iš
4.00

VOKIETIJOS komisaro įsa
kymu, “Ostlande” (taigi ir 
Lietuvos “generalinėje srity
je”) veikianti baudžiamoji tei-1 
sė esanti pritaikinta^ Vokieti- Į 
jos baudžiamosios teisės nuo
statams. Vokietijos teisė už 
įvairius nusikaltimus numato 
žymiai griežtesnes bausmes.

* • '•

1943 Metas - Jubileįinis Metas - - 
Lietuves Laisvinime Metas!

PADARYKIT NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI 
AUKĄ DABAR - $25.00

A MERIKOS Lietuviai Patriotai! štai musų Tė- 
vynės Lietuvos istorijos eigoje suėjo 25 metai 

nuo to kaip Vilniuje, Vasario 16,1918 metais, buris 
drąsių tėvynainių paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaraciją ir nuo. tos dienos stojo dirbti už 
atstatymą Laisvos Lietuvos Respublikos.

Jiems pavyko — mes džiaugėmės kad su musų 
nuoširdžia parama ir pasišventimu Lietuva vėl'at
gavo savo nepriklausomybę.

Šis metas yra istoriškas metas — nes mes, tie 
patys kurie anuomet dirbom už Laisvą Lietuvą, su
laukėm jos 25 metų sukakties.

Bet dabar, jau trečias metas kaip Lietuva vėl 
priešo okupuota, kaip nuožmus Vokiečiai paslėgę 
musų tėvynę!

Mes vėl jaučiame pareigą stoti ją gelbėti! Mu
sų garsios praeities garbė neturi leisti mums nei va
landėlei abejoti kad mes neatgausime savo Tėvynei 
Nepriklausomybės vėl, ar nusiminti kad turėsim 
svetimiems vergauti!

Visokia kova reikalauja darbo ir pasišventimo. 
Pasišventimą mes mokam parodyti, jeigu tik su
prantam reikalą. Mes turim dirbti ir aukoti kad 
Lietuva butų laisva. Dirkbime ir aukokime sekan
čiai:

1. Mes žinom kad Amerikos laimėjimas karo 
bus kartu laimėjimas ir Lietuvos. Pirkime War 
Bonds kiek tik .išgalės leidžia. Šimtus, tūkstančius 
dolarių dėkime į War Bonds. Jaunimas lai perka 
War Savings Stamps. Tie pinigai eis pagelbėjimui 
Amerikai greičiau karą laimėti.

2. Dirbkime visomis jiegomis karo darbų pa- 
skubinimą, nes juo daugiau ginklų, tuo didesnis ir 
geresnis užtikrinimas musų kareiviams — musų 
pačių sunams — laimėti karą ir užtikrinti apgyni
mą musų šios naujos tėvynės nuo prieše.

3. Skirdami Amerikos karo reikalams šimtus
ir tūkstančius dolarių, ueuin skirkime nors

kelis atliekamus dolarius savo senosios Tėvynes 
Lietuvos Laisvei ir Nepriklausomybei atsteigti!

Jeigu mes daugiau dirbsim ir rūpinsimės Lie
tuvos likimu, lengviau Amerikai bus mums pagelbė
ti Lietuvą atstatyti. Amerika mums prižadėjo — 
pats Garbingas Prezidentas Roosevelt pareiškė kad 
Lietuva bus atstatyta nepriklausoma, kartu su ki
tomis pavergtomis mažomis šalimis.

Skirkit dabar tuojau, po Vieną Dolarį kiekvie
nam Lietuvos Nepriklausomybės metui, ir sudary
kit šymet savo auką iš $25.000 Lietuvos vadavimui.

Siųskit savo auką dalimis — po penkinę dabar, 
už mėnesio, dviejų, trijų, kad iki galo metų susida
rytų $25.00 suma. Tai bus jūsų graži, atminties au
ka Lietuvai vaduoti.

Kurie jau esat aukavę Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai anksčiau kelis dolarius, dabar pasiryžkit baig
ti sudaryti $25.00 sumą. Kurie aukojot didesnes 
sumas, būtinai padarykit sau atmintinę auką LVS. 
dabar — pridedant dar, kelis ar kelioliką dolarių.

LVS. skyriai prašomi padaryti savo atmintį 
prisiunčiant Centrui $25.00 auką, kurią galima su
rinkti iš savo narių ar šiaip gerų Lietuvių.

LVS. skyriai prašomi gauti pasižadėjimus savo 
narių jau mokėjusių tam tikras sumas, baigti sumo
kėti $25.00 suma.

Šiaip kolonijų patriotai Lietuviai, siųskit savo 
auką — $25.00 — sykiu arba dalimis.

Ispildykit šiame puslapyje telpantį LVS. kupo-. 
ną ir su savo auka siųskit į LVS. Centrą.

Kad Lietuva vėl butų Laisva ir Nepriklausoma, 
L. V. S. Centro Valdyba

Dr. S. T. Tamošaitis, Pirmininkas 
Dr. J. Jonikaitis, Vice Pirm.
St. Gegužisr Vice Pirmininkas 
K. S. Karpius, Sekretorius 
J. J. Bačiunas, Iždininkas.

kiti Cle-

$2.00
2.00
4.00

iš

iš
5.00

3.00

Coręiell, Kanados 
Baltimorę, AMcL, LVS.

4-to sk. duoklės 24.00
Viso $417.90

Tęskit Nepriklausomy
bės Atminčiai 

Aukojimą
Gerbiamieji, prisidėkit ir jus 

prie šių metų Lietuvos Nepri
klausomybės vajaus — siųskit 
savo auką dabar, Lietuvai Va
duoti Sąjungai.

Pasižadėkit šymet duoti $25 
atžymėjimui 25 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties.

Tą sumą mokėkit 
kada daugiausia turit 
mų dolarių, siunčiant 
pančiu kuponu, kuri 
irašvkit aukos sumą 
pilną vardą ir adresą.

Kurie negalit aukoti daugiau 
tai prisiųskit nors laikiną sa
vo duoklę — $2, $5, ar $10, 
išpildydami tą patį kuponą.

Siųskit adresu:
L.V.S. CENTRAS 

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

dalimis, 
atlieka
ma tel- 
iškirpę 

ir savo

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

‘MARGUTIS”
6755 So. Western Avė. 

Chicago, DL

DIRVA 
Cleveland, Ohio

•
Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.
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I Dienos Klausiniais
s

Jįodaktorios- IL S. KARPIUS—Editor 6820 Svptrior Are., Cleveland, Ohio

Andomet Katalikai Dirbo su Tautininkais
Dirvos Kovo 22, 1918 numeryje štai dar kas pažy

mėta, po plataus aprašymo Visuotino Seimo eigos:
“Tautininkų ir katalikų srovės susitarė Seime dirb

ti išvien bendruose visiems Lietuviams klausimuose; ne
dalyvavo socialistai — jie nei neprisidės prie tų bendrų
jų Lietuvos darbų”.

Dabar gi, musų katalikų veikėjų dalis rado socialis
tuose “didžiausius” Lietuvos “vaduotojus”, jų išgyri- 
mui prirašė daug frazių, ir nenorėdami jiems nusikal
sti ir nepatikai, užtyli visus socialistų spaudoje daro
mus tikėjimo, popiežiaus, bažnyčios ir katalikystės dog
mų paniekinimus.... »

T IETUVOS nepriklausomybės sukaktį minint, bendrai 
reikia pasakyti, Lietuvos vadavimo ir šelpimo akci

jai naudos mažai tepelnyta. Lietuvių nesusipratimas ir 
susitąsymas privedė prie to kad aukos kur ir rinkta, pa
skirta "Amerikos Raudonajam Kryžiui, kaipo. įstaigai 
ant kurios galėjo visi bendrų komitetų atstovai susitar
ti. Bet ir tų aukų mažai surinkta, o vienok tai sudaro 
Lietuviams dvigubą naštą. Pav., Raudonasis Kryžius 
Kovo mėnesį pradės savo vajų sukėlimui 125 milijonų 
dolarių savo 1943 metų biudžetui. Tie patys Lietuviai 
bus ir vėl raginami aukoti Raudonajam Kryžiui savo 
darbavietėse, nes nuo to aukavimo negali išsisukti ir 
nepadoru išsisukinėti.

Kadangi šymet A. R. Kryžiaus nustatyta sukelti su
ma yra 65 nuošimčiais didesnė negu buvo 1942 metais, 
kiekvienam prisieis daugiau negu dvigubai duoti laike 
šio vajaus.

Reikia dar kartą ir dar kartą priminti Amerikos 
Lietuviams kad Amerikos valdžia nedraudžia rinkti au
kas nukentėjusiems nuo karo žmonėms šelpti į fondus 
kurie yra registruoti Washingtone ir kuriuos dabar glo
boja pats Prezidentas Roosevelt. Nekliudo ir tautinei 
akcijai mokėti duokles, taip kad pirkdamas Karo Bo
nus sulyg valdžios prašymų *ir raginimų, aukodamas R. 
Kryžiui, kiekvienas Lietuvis turi pilną teisę aukoti ir 
savo tautiniams reikalams. Neužmirškit kad duodami 
Amerikai šimtus ir tūkstančius dolarių, galit ir priva
lot skirti dolari-kitą ir savo senosios tėvynės reikalams.

•
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C VARSTANT pokarinį .klausimą irnustatymą dabar
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— pavergtų šalių sienų, tuo pat maždaug laiku kai so
vietų organas Pravda paskelbė straipsnį reikalaujantį 
Pabaltijo šalių Rusijai, kaip jos nuosavybės, A. Gorkin, 
sovietų prezidiumo sekretorius, patalpino tūlame žur
nale straipsnį, kuriame pareiškia jog “Raudonoji armi
ja, išvien su savo sąjungininkėmis, kovoja už panaikini
mą rasinių išimčių, už lygybę ir suverenumą tautų, už 
išlaisvinimą pavergtų žmonių ir atstatymą jų suverenių 
teisių — už teisę visiems žmonėms valdytis taip kaip 
jiems patinka”.

Šitą gali bolševikai žadėti ir siūlyti toms tautoms 
kurių jie nėra pasiekę, ir jų pasaka išeis teisinga ir gal 
pasiseks kaip ką suvedžioti. Jeigu jie pasisavina Lietu
vą ir 'kitas kaimynines šalis kurias po Stalino susitarimo 
su Hitleriu užgrobė, jeigu toms šalims neduos jų tieso- 
tų nepriklausomybių, Maskvos raudoni varpai. vistiek 
skambins pasauliui kad jie “suteikė” pilniausią laisvę i 
ir suverenes teises Lietuvai, ir ji “pasirinko” laisvai iri 
“savanoriai pasilikti” Sovietų Unijoje, kurios “trokšta’^ 
ir laukia kuogreičiausia ištrukti iš Vokiečių priespau
dos, kad galėtų pasivesti į “tėvišką” Stalino glėbį!

Šitokia apgavyste Kremlius gali antru kartu pa
sauliui akis bandyti apdumti Užtai mums Lietuviams! 
visai nereikia tikėtis nei laukti nieko iš Maskvos, iš pa- j 
ties Stalino, o tik ruoštis ir rūpintis gauti Amerikos ir 
Anglijos užtikrinimą ir pagalbą atsteigti Lietuvą kokia 
ji buvo pirm Birželio 15, 1940 metų.

v
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KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt Sirvydas,

spėkomis šiame kare, 
visų Amerikos Lietuvių

=L===== _ 

jfĮtulą nešioja!) ^nepadarė tai' 
I” į mums, ni l|įįį|jjhiiiili mu , tur

būt tenka tjk apie gatvių stul- 
|ptts graibstytigg. (arba Ministe- 
rie Žadeikių ląflĘFtis).

Į Lietuvos Riąptidentui didžios 
neapykantoe >’wdinas, neapdai
rus Nauj ių daktaras*
pripažino vyriausybę
“teisėta”!   t Lietuvos 
karininkai metais padarė 
Lietuvišką * tai ir po
šiai dienai ponui redakto
riui jų pastatyta vyriausybė 
“neteisėta”, bet kai pusė mili
jono Sovi ’ vų užkorė 
Lietuvai _ tai tas redak
torius visu užsispyrimu tikri
na kad tai buvo “teisėta”! Jis 
šitaip viską nupasakoja:

“Lietuvos valdžia paliko Lie
tuvoje, kai į ją įmaršavo Rau
donoji armiją ir kai*A. Smeto
na perdavė savo teises A. Mer
kiui. A. Merkys tas teises 
perdavė Justinui Paleckiui, ku
ris sudarė ministerių kabine
tą”.

Kokia “gili” to “teisių dak
taro” politine išmintis! Palec
kis gavo teises iš “neteisėto” 
(pagal Naujienų amžiną tvir
tinimą) Prezidento A. Smeto
nos ir tapo “teisėtu” Preziden
tu! Jei Smetona “neteisėtas” 
Prezidentas, tai kaip Paleckis 
gali būti “teisėtas”?

Bet Lietuvos Ministeris ža
deikis gerai nurodė iš didelio 
rašto iš krašto išėjusiam re
daktoriui, kuris tiek apie Lie
tuvių reikalus išmano kad sa
vaičių savaitėmis neįstengia 
jais redakcinio straipsniuko 
parašyti. Ministeris sako:

1. Prezidentas Smetona už
sienin atsidūrė savo vietos ne
atsisakęs, ir iki šių dienų į 
Lietuvą gryžti negali;

2. Ministeris pirmininkas A. 
Merkys neturėjo teisės prezi
dentinių pareigų kam nors per
leisti ;

3. Merkys ką darė, darė 
kaip ne laisvas žmogus, “under 
duress”, kaip teisinis posakis 
sako. Jo veikia tiek pat neat- 
sakommga kiek nepilnamečio 
parašas . Tokiu bu
du, Paleckio “vyriausybė” ne
turėjo nei šešėlio legališkumo. 
Ją pripažvsta. tik Stalinas ir 
Grigaitis.

Štai kokį žmogų musų kata
likų vadai pasiėmė *sau ant pe
čių nešti, mums, visuomenei, 
politinius vadus!
Good Luck!

Musų Tarybininkai
Kukailuose pasitaiko ir kvie

čių. Tokiu budu, nenaturalė 
tautiniai nusiteikusių katalikų 
koalicija su prieštautiškai nu
siteikusiais bedieviais socialis
tai Amerikos Lietuvių Tarybo
je, nors rymo tik bendra Lie
tuves Prezidentui A. Smetonai 
neapykanta, visgi, padarė ir 
gerų darbų. Vienas buvo pa
reiškimas Amerikos Preziden
tui Amerikos Lietuvių tvirto 
pasiryžimo remti Ameriką vi
somis 
Tai
principinis nusistatymas. An
tras geras Tarybos darbas bu
vo įteikimas Valstybės Sekre
toriui Hull memorialo kuriame 
išdėstyta nazių skriaudos Lie
tuvai (dalį tų skriaudų kiek 
pirmiau Amerikos visuomenei 
paskelbė Office of War Infor
mation) ir pareikšta viltis kad 
Atlanto Čarterio principai bus 
pritaikinti atsteigiant nepri
klausomą Lietuvą. Prie gerų 
darbų tenka priskaityti (iš bu
vusio Tarybos nario tautininko 
pasiskolintą) mintį gauti iš vi
suomenės aukų bendram Ta
rybos fondui, savo darbams 
finansuoti, nes be pinigų ir ap
sukriausias politikierius k2ip 
be rankų, o musų Tarybininkai 
dideliu politiniu sumanumu ne
pasižymi. Tarybai po $100 jau 
davė: SLA, Katalikų Federaci
ja ir Bostono-Worcesterio Lie
tuvai Remti Draugija.

Bet ylos maiše nepaslėpsi. 
Įgfmton “nei cento Lietuvai” 
aplinkumon gryžęs Naujienų 
redaktorius (tos Tarybos na
rys) tuojau atidarė savo dide
les kanuoles prieš Lietuvos 
Ministerius žadeikį ir Balutį. 
Ministeris žadeikis, kaip žino
ma, Tarybų suvažiavimus New 
Yorke ragino “branginti savo 
valstybės tradicijas, ginti tau
tos suverenumą, išlaikyti vy
riausybinį kontinuitetą”. Nau
jienų redaktoriui šie uždavi
niai pasirodė “labai platus, bet 
nelabai realus”. Kadangi rea
lesnių! “išmintingasis” redak
torius (net “teisių daktaro” ti-
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LIETUVOJE išleista Vokie-| 

čių įsakymas, pagal kurį visi I 
gyvulių kaulai turi būti pri
statyti speciaiiams punktams. 
Kaulai esą naudojami pramo- 

I nės reikalams.

I

ir Namų Prižiūrėjimas

*smiu.

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvienų 
lapną. Kiekvienas privalo j j turėti aaw 
namuose.

. * a'j rd* r • *

Reikalaukit “Dirvoje”
MN Superior Avmnm

ir pa
—A. Smetona.

•IKI 1941 METŲ, per 23 metus Suv. Valstijose iš Į 
.3,147 gimimų pasitaikė tik 72 atsitikimai kur Da 
ivta 4 kūdikiai vienu kartu.

HTIKRINIMAI kad‘Japonai puls Rusiją nesiliauja: pa- 
x sibaigus vieniems pakyla kiti. Pastaru laiku pri-‘

rodinėjimus apie tai daro atsistatydinęs Suv. Valstijų 
Admirolas Yates. Jis tikrina kad ateinančią vasarą 
Japonai turės užpulti Rusiją iš Sibiro pusės, gelbėjimui 
savo padėties. Jis tikrina kad Japonijai reikalinga pra
šalinti pavojus kuris kaip kokie jiešmai taiko į pačią jos 
širdį — tai Vladivostokas ir Kamčatka, iš kur yra len
gviausia pulti, atakuoti Japoniją iš oro. Tą užpuolimą 
Japonija darys, sako jis, kada nors Birželio mėnesį, jei 
bent pasauliniai įvykiai pasirodytų tokie kad tas užpuo
limas liktu perdaug .rizikingas.

C ANDARA tikrai parodė savo veidą, kuomet išleisda- 
mą. keriariopai padidintą numerį pasidarymui biz

nio iš Lietuvos nepriklausomybės sukakties, neturėjo 
vietos įdėti Lietuvos Prezidento A. Smetonos atvaizdui 
Nedėjo net tokiu atveju kada žinojd jbg p. Smetona bus 
pačiame Sandaros mieste, Chicagoje.

Toks redakcijos pasielgimas užgauna rimtų patrio- 
tingų sandariečiu jausmus ir pastato patį redaktorių 
nuožvalgai, kas jis ištikro per gaivalas.

LIETUVIS DAR TYLI
(M. Yvaškevičienė) 

Lietuva, brangi, • 
Kiek tu daug kenti!
Bet savo širdyj
Laisvę brandini.

Raudoni “draugai” 
Daug mums primelavo, 
Bet buvo blogai.. .-r 
Patys apsigavo.

Prūsokai išalkę
Mus kraštą užplūdo, 
“Draugučiai” patrakę 
Pabėgo, išbludo.

Lietuvis dar tyli, 
Bet kardą gelandžia! 
Jj priešas nemyli — 
Tik duoną jo gardžią.

Nieks negal sakyti
. Kad Tilžė ne musų!
Ji maitino daugel 
Visokiausių Prūsų.

O, mes nenurimsim: 
Vokiečius 

įaskui 
likais

išvvsim!
Lietuva 
išo

MANO MOTINAMINTYS

(Skiriu Lietuvos Nepriklausomybės
25 metų Sukaktuvių paminėjimui)

Džiaugsmas yra nenuperkama dova
na.

Grožis nuolatos žydi dorovingame gy
venime.

Žmogiška siela yra galinga arpa.... 
jos stygos vibruoja muzikos sruvenimu.

Žmogiškas balsas yra tobuliausias mu- 
zikalis instrumentas.

Muzika saldina kartumo taurę, mink
ština skurdo ranką, lengvina gyvenimo 
naštą, padaro širdį drąsia ir sielą linksma 
ir maldinga.

Muzika yra sveikatos versmė.
Nėra tikros garbės, tikros didybės be 

dorovės.
Leisk iš savo žinijos versmės kitiems 

užžiebti žvakę.
Tikėjimas yra geriausia brangybė že

miškam žmogui.
Mintys tėra vien svajonės — kol jų 

pasekmės neišmėgintos.
Kiekvienas vyras ir moteris turėtų 

glamonėti savo amžių naujomis mintimis, 
naujomis idėjomis, — mintimis kurios per
gyvena imperijas ir kalbas.

Mintis yra protui tuo kuo pilviniai 
syvai yra skilviui. Skilvis yra kunui tuo 
kuo atmintis yra protui.

Liga yra silpnam protui melancholi- 
versmė.
Protas padaro kūną turtingu.
Meilus žmonės yra didi žmonės.
Ašaros yra šventos. Jos ne silpnybės 

žymė, bet jiegos. Jos kalba iškalbingiau 
negu tūkstantis liežuvių.

Liūdesys yra proto naktis. Liūdesys 
— minties skliautai ir proto mokykla.

Nepalaima erzina kvailius, sielvartuo- 
ja bailius, čiulpia jiegas išmintingųjų ir 
darbščiųjų, verčia doringuosius išbandyt 
jų gabumą, įkvepia šventą baimę turtin
giesiems ir padaro tinginius darbščiais.

Bevilte paraližiuoja protą. /
.... V. J. B.

jos

VENTA

me

(Iš Žemaitės raštų)
Kutvailiškių pievos išeina pailga lyg- 
išilgui upės Ventos. Nuo sodos pusės 
kalvos ir kelmuoti dirvonai, priešais, 

antroj pusėj — pušynai žaliuoja. Venta 
po platmą visaip išsivingiuoja, skiriasi į 
šakas, kurios vingė aprietusios, ir vėl į 
krūvą susibėga; bet plaukti tik per potvi- 
nius tepakilsta, o vasarą niukso ant vie
tos, pabliurus dumblais ir purvynais, per- 
tat ir pievos šlapios ir smulkios, išdžiūsta 
tiktai pasitaikius giedrai vasarai.

Dažnai per šienapjūtę tyvuliuoja van
duo po žolyną pasruvęs, o jei kartais sod
resnis lietus sudrožia -tada Venta beveiz- 
dint, pakilsta, išsiliejus plačiau, priduoda 
vandens savo šakoms, ir susiburusios jos 
visos per vieną pasijudina plaukti. Tuo
met nuplukdo, nuneša pradalges, kupsčius į 
ir kugius, o stačioji žolė, aptvinus iki vir-Į 
šuniu, lenkiama sraunumu vandens, susi-1 
kloia gulsčia iki pat žemės. Tuomet šie
naujantiems padaro nemaža šoros. Už
tat. nusekus pavasario potviniams, stojus 
giedrai, atstu pirma Šv. Jono subruzda 
jau sodiškiai po Ventas valiuoti.

•ŽMONĖSE barasi, kaip ir pas mus.1 
Kur nesibarę!.... Bet prireikus moka* 
bent šalimai, jei ne krūvoje, dirbti bend-‘ 
rus tautos darbus. Juoba turėtume mes 
tai mokėti, kadangi musų mažiau ir esa
me kol kas silpnesni už kitus.

j .* —A. Smetona.
•MES esame ne tik žmonės, bet ir 

Lietuviai, taigi turime teisę reikalauti 
kad visi žmoniškai elgtųsi su Lietuviais. 
Tai bešališkai tiesai apspręsti nereikalin
gas trečiasai, svetimasai. Ji turi būti vi
siems aiški —A Smetona.

•KALBA apie visokius galvočius, kū
rimą remia savo nuomones, ginčiojasi dėl 
srovių ribų, siūlo savo katekizmus taisyti 
ir šarvuoti juos nuo priešingųjų srovių, 
bet nemato to smėlio kurs visų vagas da
ro seklias, neįveizdi jog srovės papildo-i 
mos i’ ’ iv’

Suvargus, nusilpus, paskendus skausmuos, 
Senutė, Mamytė vargšelė.?..
Ji poilsį randa vien tiktai kapuos,
Kur sūnūs jos glaudžia žemelė.

O, Dieve, Geriausis! suteik jai jiegų 
šio karo audroms ištesėti.
Maldą, Tau, karščiausią skolinga lieku, 
Palengvink Mamytei kentėti!....

Suvytęs jos veidas, įdubęs giliai, 
Ir gailesčio bruožai inaugę;
Ji rauda ir rauda kampelyj tyliai, 
Ramybės niekaip nesulaukia.

Auklėjo if glaudė linksmai prie širdies 
Ji būrį sūnų ir dukrelių.
Sukrovė Į širdį taip daug ji vilties
Ir laukė senatvės metelių....

Bet štai sudundėjo griaustinis-audra! 
Tėvynė aukų reikalavo,
Juk laisvė tur būti krauju atpirkta, 
Tat motinos sūnūs aukavo.

Išleido ir mano mieloji Mamytė 
Vyriausi j į savo sūnelį,
Juk reikia Tėvynė nuo priešų apginti, 
Ir ginti gimtinį namelį.

Sugrvžo sūnūs, nes taip troško jisai 
Dar motinos veidus paglostyt.
Bet širdis sužeista ėmė gesti visai, 
O motina ašaras šluostyt....

Snieguota audra tat vaidenos kapuos, 
Lyg vėlės kad kiltų į dangų.
Tik žvakės kvapsnys pasiliko namuos, 
Nes išvežė sūnų taip brangų....

Draugai susikaupę čia trusė ilgai — 
Kapojo įšatasį moU.
O sniegas išmargino erdvę pilkai;
Ji laidojo sūnų, aš brolį....

Prailgo jai dienos ir spaudė sapnai, 
Nes skausmas vis varstė jos širdį.
Raudojo Mamytė ilgai ir liūdnai. 
Kol viešpats jai suteikė viltį.
Atgijo Tėvynė, pražydo laukai 
Ir vaisiai kerojo ir augo.
Jos laisve gėrėjos palikę vaikai, 
Net šypsnis ant lupų išaugo....

Neilgai gėrėjos Mamytė sena 
Ta laime ir laisve Tėvynės, 
Nes vieno sunaus dar nebuvo gana 
Prie šios kruvinosios gadynės.

Ir vėl jos širdis apsiliejo kraujais 
laidojant jau antrąjį sūnų.
Jos takai apaugo erškėčiais naujais, 
Ji kenčia siela.... kenčia kunu!....

Neteko jauniausio sūnelio jinai, 
Vos dvidešimts metų praėjus, 
Dar. rodosi, butų visai nesenai, 
O ji jau taip daug pasenėjus.

Ilsėkitės, broliai, Tėvynės kapuos!
Aš motiną seną paguosiu
Ir žūstančiai priešo aštriuose naguos 
Jiegų jai senelei priduosiu!

Kapsų Aguona.

VALGIU 
GAMINIMAS

KAINA TIK $1.00.
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo Įsigyti Šią naudingą knygą. KAINA $1.
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resniam ir tikresniam nusi-

ANT A S
(Tęsinys iš pereito nr.)

— Gerai! tegul sau renka! — sutiko 
ir Romanas.

— Girdi? — suriko dabar Lucko ku
nigas Į Arminą, — kunigaikštis pavelija 
tau pasirinkti jojiką. Dabar sakyk, ar 
kerti?

Arminas vėl truputi užsimąsto, o tuo 
tarpu minioje vėl balsai nemeilus jam:

— Žlugs Armino pinigai! Žlugs!.... 
Vienok šitie šauksmai neatgrasė. Ar

mino nuo lažybų. Jisai metęs išjuoktiną 
žvilgsnį į minią, atsiliepė vėl gana lėtai į 
Lucko kunigą.

— Kirsti kertu, bet kaip sakiau: la
žybų ne mažiau per tris šimtus grivinų, 
raitelį savo žirgui aš pats pasirinksiu, o 
dar pridėsiu jog lenktynes daryt ne trum
pam keliui, kad paskui vėl man nebūtų 
nei tuščių pagyrų, nei tuščių kalbų.

— Žlugs! žlugs lepusis! — rėkė mi
nioje balsai.

— Gerai! pažiūrėsim! — niurnėjo tik 
Arminas.

— Sndėkim rankas! Rankas! — šau
kė sKvo žarų Lucko kunigas.

— Kunigaikšti, tu perimk jų rankas
— skatino Romaną Tauruvos kunigas.

Besiginčyjantys sudėjo rankas, ir Ro
manas perkirto rankas pats, kad butų 
tvirtos lažybos.

— Žlugo! žlugo tas! — kalbėjo, rėka
vo pulkai vyrų, pradėdami skirstytis.

— Vieną tik aš sau išsideru, — tarė 
dabar Lucko kunigas, — kad lenktynės 
butų ne šiądien ir ne rytoj. Mano žiygas 
po kelionei daę nuvargęs. Tegul jis pasil
si ir tada pažiūrėsim katras ko vertas.

Šitą Lucko kunigo reikalavimą rado 
tjjdtagu ir Arminas ir kiti; ir dėlto niekas 
(om- kliūčių nedarė. Lažybos ėjo, o to 
tik ir reikėjo vięiems; visi ėmė dėti dar 
lažybas tarp savęs. Tat visi dabar links
mi skirstėsi namon. Vienus linksmino vil
tis iškirsti lažybas, kitus gi — atsiradus 
proga gauti nors kiek drūtesnių įspūdžių.

. — Ar žinai ką? — šnekino Lucko ku
nigas Romano pulko viršininką, gryžda- 
mas namon nuo Armino šėtrų. — Reikia 
pasinaudoti iš Armino minties. Reikia 
padaryti taip kad ištikrųjų ant mano žir
go jotų lengvesnis vyras. Matai, trum
pam keliui tai nieko nežymu butų, bet il
gam, tai turės savo svarbą. Didesnę sun
kenybę nešantis žirgas vis tik greičiau pa
ils, o pailsęs ne taip sparčiai bėgs ir duos 
save aplenkti.

— Tai tiesa, bet kaip šitai padaryti?
— atvertė Romano vyrų viršininkas. — 
Ak jis išsiderėjo pats vyrą rinkti tai jis 
pasirinks kokį tik norės. Tu jį Arminą 
nepriversi imti sunkų vyrą.

— Hm! — numykė į tai Lucko kuni
gas. — Versti jį ir nereiks! Pasakyk tik 
tu man su kuriais iš vyrų Arminas ge- 

, riau pasipažysta ir kuriais jis daugiau per 
tai gali pasitikėti O dar geriau, ar žinai, 
liepk tuos, vyrus pašaukti pas mane! •

— Na, o paskui kas bus? — neiškentė 
užklausęs viršininkas.

— Paskui? — pakartojo klausimą ku
nigas is pridėjo: — paskui aš pažiūrėsiu

ir apsvarstymu kuris galėtų būti jų svar
biausias. Ir šito bus gana.

— Kaip gana? — su 
paklausė vėl viršininkas.

— Taip! Aš kitiems

nepasitikėjimu
Suv. Valstijų Vice Preziden

tas Wallace (kairėje) dalyvau
ja su Urugvajaus, Pietų Ame
rikos respublikos, naujai išrin
ktu vice pr.ezidentu, Dr. Alber
to Guani, apžiūrėjime Ameri
kos sostinės Washingtone, lai
ke jo atsilankymo Amerikoje.

Dirva

pasiūlysiu po 
griviną pinigų, ar taip ką, kad jie nemo
kėtų joti, ot ir nenorėdamas Arminas tu
rės stvertis už svarbiausio, jeigu tik jisai 
nenorės atsisakyti nuo lažybų. Vieno ko 
tik aš bijau kad jis neatsimestų.

— Na, tą tai vargiai jis darys, — ra
mino viršininkas. — Aš Arminą gerai pa
žystu. Tiesa, mane nemažai nustebino jog 
jis kirto lažybų, bet dabar sukirtęs jis ne- 
atsimes. Tai ne jo paprotys.

— Tu taip manai? — džiaugėsi Luc
ko kunigas.

Čia ir manyti nėra ko, pamatysi ir 
pats. Arminą tik sukelti sunku. O jau 
kartą sukėlei tai toliau jis pats lys, kad 
ir tramdytum ir draustum jį.

— Tai geriau man ir nereikia! Šauk 
vyrus....

Po valandėlei pas Lucko kunigą susi
rinko būrelis vyru, sušauktas viršininko.! 
Tarp jų buvo ir Danyla.

etinius Jr., lend-lease administratorius (kai- 
ėlapį iš Amerikos gelbėjimo alijantams, Kon- 
Bloom (iš New Yorko), Atstovų užsienio rei- 

rmininkui. Svarstymas ėjo dėl praplėtimo sko- 
programo.

Edward 
rėje), ap 
?reso atsto 
kalų komitet 
linimo-nuo

*mės. Pa i oras. Dar valandėlę.... ir
užgeso sa " šviesi.

Jau tik pradėjo rengtis Danyla išeiti 
kaip subil" gryčios durys ir užpurijo 

 

Vuodega: .
— B f"
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Lucko kunigas svarstė vyrus ir kai- 
bėjo:

— Tai reiktų šitą Arminą atpratinti 
nuo lažybų ir nuo blogo papratimo: girti 
be jokios tvarkos savo prekes.

Ir vienas ir kitas iš vyrų pritarė ku
nigui :

— Reiktų! Reiktų! Tiktai jis gud
rus, lengvai sukirsti nesiduos.

— Ot, padėkite man, tai pamatysit 
jog mes lengvai ji sukirsim. Ak jam iš 
jūsų pulko reiks rinktis vyrą.

— Na taip! — atsiliepė balsas iš vy
rų tarpo.

' — Taigi matot, — traukė toliau Luc-

ėgįoji, lakstai; dirbi, dirbi ki
tiems, o nei moka žmogų godoti kaip pri
pili ir atlyginti jam kaip reikia! Tfu, tik 
ir gana.

— Ir reikėjo dabar čia šitam bjaury
bei sugryžti taip greitai namon, — mąstė 
Danyla, pykdamas ant Vuodegos. — Ki
taip dabar neištruksiu iš namų, kaip 'su
melavęs ką. O ką aš sumeluosiu, nemokė
damas? Pagaliau, kam man ir meluoti? 
m - 1 - ~ ‘ PurD° savo žarų
Danyla mintyse. Vienok tai vis nieko ne
gelbėjo. Vuodega barėsi, šnypštė, bet nė
jo iš gryčios.

Pavaikščiojo, pamąstė Danyla kaip 
apsieiti, antgalo atsiliepė. į Vuodega:

— O aš maniau šiądien eiti truputį 
prasivėdinti po dienos karščiui.

Į šituos žodžius Vuodega dėbtelėjo 
akim i Danylą ir nusisuko į šalį. Vienok 
beveik toje pačioje akimirkoje suriko:

— O kad jį kur galas!!
Užrikęs, net pašoko nuo kėdės ant ku

rios sėdėjo, ir metė akim per langą lau
kan, kur pa ‘ utiniai saldės spinduliai, at- 
____ t = 'rito žemyn lengvų-len- 
gviausia šviesa.

— O kad jį galas! — antrino Vųode- 
ga, neramiai mėtydamasis po gryčią.

— Nagi kokia sparva tave įkando?— 
paklausė šyptelėjęs • Danyla. — Kas tau 
pasidarė? •

— Užmiršau.... užmiršau.... — ne
nubaigęs tęsė Vuodega.

— Ką gi tu užmiršai? — klinčijo to
liau Danyla, šypsodamasis.

— Et, broluti, nuo tavęs nėra ko slė
pti, — atsiliepė pamąstęs Vuodega. — Už
miršau aš mažą nieką, bet iš to mažniekio 
gali išeiti didelė bėda. Užmiršau aš nu
pirkti žiedą mergiščiai, kunigaikštienės 
tarnaitei. O jau senai prižadėjau. Už
miršau ! Suvis iš galvos man išėjo! 0 vis 
per tas prakeiktas lažybas! Dabar jau 
pervėlu pirkti; šėtros uždarytos; ties jo-L 
mis sargai su šunimis. P—---- ’
dien paskutinė diena kuriai aš buvau ati
dėjęs. Ir reikėjo man taip pamiršti!

— Tai tau ir gerai! Tegul nors sykį 
ji tau akis išdraskys! Tu moki labai iš 
kitų šiepti, tai dabar tegul iš tavęs kiti 
pasišieps.

— E, širdele, tegul sau šieptų, bile tik 
prasčiau nebūtų. Čia, broluti, gali pasi- 1 • i • • 1 1_ • 1 • T* 1* 1 ♦ >•

Į kitą.
— Na, klausyk! Aš tave šitą sykį iš

vaduosiu, — atsiliepė Danyla. — Kaip ir 
tyčia, aš šiądien nusipirkau porą žiedų, 
mažai man reikalingų. Imk ar vieną jų 
ar abudu. Žiedai geri; jai patiks.

— Amžinai tavo malonės neužmiršiu, 
balandėli tu mano! — suriko Vuodega, pa
matęs porą žiedų blizgančių Danylos del
ne. — Tik dabar viena man pasakyk: ar 
jie tikro sidabro?

— Man juos pardavė už sidabrinius, 
— atvertė Danyla, — ir pinigus paėmė ne-

sa-

— Kur tau! — atsiliepė iki šiol tylė
jęs Vuodega. — Romanas nepavelys jo
kios klastos daryti jojant. Aš girdėjau 
ką jis kalbėjo grvždamas namon. Čia ap
gavimu, prasta klasta nieko neišeis.

— To ir nereiks! Gana bus ir to ką aš 
sumaniau. Ot, jus vyručiai lengvesnieji, 
— kalbėjo Į paskirtus vyrus Lucko valdo
vas, — neapsiimkite joti; tegul Arminas 
renka sau vieną sunkesnių. Na, tai ir bus 
ikvaliąi. Išpildykit mano norą, o aš, Ar
miną sukirtęs, jums duosiu pelno dalį.

išrinkti lengvesnieji vyrai sutiko su 
Lucko kunigo pasiulymu mielu noru ir iš
siskirstė, 
sekimui Luckiškis kunigas prašė vyrus 
niekam nieko nepasakoti apie jo užmany
mą. -

— Ar tai mes kvaili pasakoti! — at
sakė už visus vyrus Vuodega ir išėjęs iš 
Lucko kunigo, slapstydamasis patraukė 
pas Arminą, kad pranešti anam. Danyla, 
patėmijęs Vuodegos darbą, tiktai nusišy
psojo ir nuėjo namon. Jis tik viena ko 
geidė: kad Vuodega ten kuoilgiau užkliū
tų ir duotų jam (progą Jaisvaį iš pilies iš
smukti pasimatymui su Rudžiu.

Diena ėjo vakarop. Rausvi spindu- baigti ir labai nekaip. Ji gali pakišti He
liai saulėlaidos aptėškė šviesos kibirkšti- i žuvį... O, ji gali!.... Ji gali mane vi- 
mis ilgus medžių liemenis, aptėškė, sumir- sai prapuldyti, — kalbėjo Vuodega ir ne
dėjo ant lapų. Ilgi šešėliai nutyso ant že-! rimasties apimtas mėtėsi iš vieno kampo

vis dar 2.00 Metams!!
DIRVA NEPABRANGS IR 1943 t O

tiems kurie paskubės užsimokėti dabar

— atvertė Danyla, — ir pinigus paėmė 
mažus. Dvi grivinas sidabro ir porą 
balo skuručių pridėjau dar už juos.

— E! tai gal ir akutės ne stiklo, 
deimanto!

— Man taip ir sakė! — atvertė Dany-

‘ — Na, širdele, tu mane dabar tartum 
iš ^eketės ištraukei! — nudžiugęs visas 
šnekėjo Vuodega. — Padaryk man dar 
vieną malonę. Palydėk mane dabar iš pi
lies. ’ Man rupi kad niekas nesuprastų kur 
aš naktimis landau. Pamatys mane vie
ną iš pilies einant, ims sekti. O kaip dvie- 
je eisim tai ir į galvą niekam neateis jog 
aš einu pas savo mergą.

Danyla, kuriam rūpėjo kaip atsikra
tyti Vuodegos ir kaip apsieiti kad niekas 
nenužiurėtu kur jis eina ir ko eina, į šitą

—~ Gerai! Aš palydėsiu, nes man ir 
pačiam malonu pabūti vėsiame ore. Tik
tai žiūrėk, neilgai truki, jeigu nori kad 
abudu drauge gryžtume į pilį.

— Širdele! Aš tik žiedą paduosiu ir 
namon! Mergina šiądien tik porą valan
dų atsiprašys į gardą pas gimines ir luk
tels ten manęs. Ir taip manau jog jau ir 
laukia, gal.

Jau buvo gerai sutemę kada išėję iš 
pilies persiskyrė du vyrai

— Luktelėki truputį tu čia manęs, Da- 
nylėli, — kalbėjo Vuodega. — Aš neilgai 
užtrukęs sugryšiu. Ir jeigu tik galėsi tai 
patėmyk ar neseks mane Čiubas. Jisai, 

I bjaurybė, tai mėgsta!
Likęs vienas, Danyla atsargiai nusė- 

_ lino į paupį. Bet čia jis nieko nepatėmi- 
H"ij°- Nieko taipgi nerado nei ties akmeniu 

• - * * -'Įir buvo begryžtąs, kaip iš žilvyčių krūmo
išgirdo balsą klausiant:

— Danyla, tu čia?....
— Aš. O ko? — atsiliepė Danyla, pri

eidamas artyn prie krūmų.
— Klausyk! — kalbėjo balsas iš krū

mų, — mus sekioja. Dėlto aš kol-kas pa
sakysiu tau tik kelis žodžius. Ar tu su
pranti Lietuviškai?

— Suprantu! — atsakė Danyla.
— Ar nesi tu iš Lietuvos? — klausė 

toliau balsas.
— Turbut taip, — atvertė vėl Danyla. 
Tuo tarpu ant upės kranto šmėkšte

lėjo Rg kas, ir žmogus esantis krūmuose 
truktelėjo Danylą žemyn. Danyla vieno
je akimirkoje palinko ir atsigulė po kru
mu.

— Nori bėgti? — pašnabždomis klau
sė toliau žmogus, prisikišęs prie Danylos 
ausies.

Jus turit daug savo draugų ir giminių, iš rašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal- 
’’ ’ *x ’ ’ - - didelj ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gausbinkit, lai patys užsirašo šį
Dirvą tik už $2.00 visam 1
Dirva duodama už $2,00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. Dėl 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00.

- . * ■ , -J - •. ... :

Kurie dabar prisius $2.00- gaus dovanų puikų, 1943 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaitą. Naujiems mes apmokam).

metui.

(Įdėkit j laišką S2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit DIRVA

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Vidutiniai žmogus per metą 
suvalgė 17 svarų sviesto, kaip 
yra apskaičiuota. Tas apskai
čiavimas daryta remiantis per 
metą išparduodamu sviestu.

Pereitą metą, kaip nustaty
ta skaitlinės, vidutiniai kiekvie
nas asmuo suvalgė po 16 sva
rų sviesto.

šymet sviesto. gavimas su
varžyta ir kiekvienam asme
niui teks tik po 13 svarų svie- > 
sto. Taigi, tepdami sviestą 
ant lašinių, žiūrėkit tepkit plo
niau.

Karinėje tarnyboje vyrai su
valgo veik dvigubai tiek kaip 
paprastas civilinis, todėl karei
viams ir taupoma visokio mai
sto dideli kiekiai, kad niekad 
nepritruktų. Karo vyrams pa
dedama dideli rezervai maisto 
dar prie to ką turima kasdie
niniam sunaudojimui.

Tuo gi tarpu sviesto gamy
ba dabartiniu laiku yra žema
me laipsnyje.

Nors dabar žmonės turi dau
giau pinigų ir sviesto norėtų 
pirkti daugiau, jo gauna ma
žiau ir turės su tuo apsieiti.

Pereitą metą 1 nuošimtis 
sos šalies sviesto išsiųsta į 
sienius, daugiausia Rusijos 
mijai. Nedvkai raudonieji, 
sišėrę Amerikos sviestu, 
mai pasidarė stipresni.

Valdžia turi supirkus 15 mi
lijonų dėžiii sviesto kitoms sa
vo sąjungininkėms pasviestuo- 
ti kad ir prastą jų duonelę.

RŪKYMAS lovoje yra vie
na pavojingiausių nąminiy ne- . , 

jie dar užsirukys ir paskui ra
miai miegos. Bet tai gali būti 
paskutinis užsirukymas ir ga
li daugiau neatsikelti. Nuo to 
dažnai sudega ir kiti namiškiai 
ir supleška visas namas.

PALAIDI PLAUKAI yra di
delis pavojus laike darbo. Vie
na moteris namuose naudoda
ma gręžiamų mašiną prie skal
bimo nebuvo atsargi ir maši
na pagavo jds plaukus, nuo su
žeidimo ji mirė. Plaukai pa
vojinga ir prie atviros lieps
nos.

UGNIS pasitaiko ir nuo van
dens paipų. Žiemos metu kai 
užšąlą /namie vandens paipos 
kiti tuoj griebiasi šildyti kur
dami ugnį arba sudarydami 
liepsną. Reikia gi šitaip dary
ti : apsukti užšalusias paipas 
skaruliais ir pilti ant jų karš- 
jtą vandenį. Tai ir lengva ir 
saugu.

PRIE NAMŲ nuo slidžių lai
ptų nupuolimais kas žiemą už
simuša daug žmonių, ypač se
nesnių. Reikia laiptus apibar
styti kuo nors ir \ ledą nuka
poti. —

LEDAI kabanti nuo stogų 
užmuša ar sužeidžia žmones 
krisdami. Geriausia juos nu
daužyti ilga lazda, tik nekišti 
galvą per langą juos daužyti.

DEGTUKUS kurie visur ga
lima įbriežti patartina kiše- 
niuje nesinešioti, nes tankiai 
jie užsidega ir sugadina rubus 

— Kas tu pats esi? — paklausė dabar arba būna priežastis rimtesnių 
Danyla savo žarų žmogaus. — Ar ne tu nelaimių. Juos gali išmesti ne
tik čia persirėdęs, Dimitre? tyčia iš kišeniaus ir sudaryti

rimtą gaisrą.
tik čia persirėdęs, Dimitre?

— V ištiek tau kas aš esu. Ne laikas 
dabar apie tai kalbėti, girdi, šnipukas jau 
nv.o kalno į pakrantį čia slenka; grumstai 
į karklus atsimuša. ' .'

— Ar tai tu čia, Vuodega? — užriko 
pakildamas Danyla. — Ar jau atlikai? — 
lir sakydamas tai žengė sparčiai į tą šalį 
{kur jam pasirodė jog yra jį sėkiojąs šni
pukas. Bet į savo klausimą Danyla nega- 

įvo atsakymo, tiktai .subruzdėjo lyg kas 
i netoli nuo jo. Danyla pasekęs kiek žemės 
Į dundėjimu, sugryžo atgal ties krumu.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos A4- 
mmistrarijai, ne paštai, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į • 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikeli- 
mą į kitą vietą gyventi. —

Dirva Cleveland, O.
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CLEVELANDO IR OHIO
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

čia paduodame aukas prisiuntusių vardus ir vietas)

MIRIMAI
Žvirblis

HIPPODROME

Valiukas
Bernotas

Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada

, blackout 
bandymai.

Clevelando 
savo seną, 
8U- 
vą.

W. Kayackas .- 
Ona Kazlauskienė 
Marytė Arlauskaitė
Kazys Urbonas
M. J. Stanker

(Negalėdami sutalpinti visų prisiųstų linkėjimų,

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdfr* 
kįt už 3c pašto ženkleli aiaa» 
kymui. Tas butiaa.

Amsterdam, 
Ozone Park, 

Utica, 
Brooklyn, 
Brooklyn, 
Brooklyn, 
Brooklyn, 

Binghamton.
Rochester, 

Amsterdam,

šios savaitės Dirva pa
vėlavo dėl leidimo padidin
to numerio. Išleista 14 pus
lapių vietoje rengtų 12-kos. 
Toliau vėl gausit Dirvą re
guliariu laiku.

Montreal, 
Cardell, Sask,

Montreal, 
Flin Flon, Man. 

Piapot, Sask.

Juozas Milunaitis
O. Brooks
V. Lukas
A Budris

•OHIO valst. įstaigų tar
nautojai reikalauja 20 nuoš. 
algų pakėlimo. Gubernatorius 
Bricker sutinka duoti 10 nuoš. 
daugiau, bet ne 20 nuoš.

John P. Tuinila
Adam Padlaucis
Andrew Dėdinas
William Shumski
Mrs. Charles Elsberg
Izidorius Rulis
Adomas Slavinskas
Walter M. Chase-čekanauskas
Mrs. Ig. Grasas
Jer. V. Mankus
Paul Kunce
Ona Užupienė
J. S. Galens
Mr. and Mrs.
Md. and Mrs.
Mr. and Mrs.
Mr. and Mrs.
John Herman
Joseph A. Wylksess
Kostas Grikepelis

DIRVOS administracijoj 
dymu Income Tax blankų 
užsiimama. Prašome tuo 
kalu nesikreiptu

BLACKOUT BUS KOVO 4
Ohio valstijoje, 32-se apskri

tyse, taip jų ir Cuyahoga, bus 
daroma blackout (užtasmini- 
nimo)

O. A
Juozas Shopis 
Petras Žilinskas

Atstovas James Wadsworth 
iš New Yorko (kairėje), ir Se
natorius Warren R. Austin 
paruošė bilius kuriais vyrai ir 
moterys turėtų būti draftuo- 
jami i darbus kaip kareiviai.

South Boston, Mass. 
-- Gardner, Mass. 

' Greėnfield, Mass.
Hudson, Mass. 

Patts Mills, Conn.
New Britain, Conn. 

Shelton, Conn. 
Hartford, Conn.

So. Norwalk, Conn. 
Meriden, Conn. 
Meriden, Conn.

Manchester, Conn. 
Aberdeen, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md.

Glendale, W. Va 
Washington, D. C. 
So. Superior, Wis.

(Seka vienas iš daugybės prisiųstų iinkėjimų:)

TOLI TIE MELAGIAI
1

LUCKUS Jonas, 59 metų, nuo 
1260 E. 59 st., mirė Vas. 19, 

palaidotas Vas. 23, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko 4 dukterys: Mrs. K. 
Dubin, Mrs. U. Sabalis, Mrs. 
V. Rippeth, Mrs. B. Long, ir 
sūnūs Jonas.

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTO JAS '

AKIALIS Lillian, 29 m., nuo 
1420 E. 61 st., mirė Vas. 20, 

palaidota Vas. 23. Pamaldos 
atsibuvo Immaculate Concep- 
tion bažnyčioje. Liko vyras, 
Petras, motina, Mrs. Katherine 
Dogan.

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

DIRVA - VIENATINIS

•GRAND Coulee Tvenkinys 
vakarinėse valstijose patieks 
vandenio laistymui 1,200,000 
akrų ■ produktrvės žemės.

Juozas Petraitis
Mr. and Mrs. J. Virbickas
Jonas J. Nienius
S. Bulota
V. V. Vaišnoras
B. Gramba
Geo. Skuczas
Joseph Muslovski
Chas. W. Wosilius
A. Yukner
K. Zodeiko
Kristopas ir Emilija žemaitis
J. Stankus
Jonas Kuizelis
Kazys Kelminskas

Vincas Karpauskas
V. Ambrozevičius
Amerikos Lietuvių Tautininkų
P. Lalas
Juozas Sagys
O. P. Rosmauskas
John F. Baltramaitis
Vincas Žilinskas
Jonas Jakubs-Jokukauskas
Mikas Buika
Mr. and Mrs. D. Kapokas
N. Stugis
J. Nikšte®as

ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit 
28 metų, vienatinį laikraštį tarp savo drau- 

Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir- 
Dirva vis dar tik $2.00 metams.

Skardines Surinks 
Sekmadieniais

Clevelando srityje surinki
mas karui reikalingų blekinių 
(tin cans) bus atliekama sek
madieniais. Miestas bus iš
dalintas sritimis ir tas sritis 
paskirais sekmadieniais apva
žiuos trokai.

Apskaičiuota kad dabar te
surenkama po 150 tonų bleki
nių dėžučių, o tarp 400 ir 500 
tonų per mėnesį žmonės taip 
išmeta laukan, kurios surudy- 
ja ir būna negeros.

Tas skardines reikia išplau
ti, nulupti popierį, atpjauti abu 
galu ir koja suploti, sudėti į 
kašes ar popierines dėžes ir 
laikyti sausai kad nerūdytų.

, KAMBARIS IŠSIDUODA. 
Pavieniui vyrui, ar merginai, 
ar vedusiai porai, kurie dirba. 
Lietuvių šeimoje. 1921 E. 169 
St. Telef. IV. 4792. (11)

OBERDANKIENĖ Alena, 77 
metų, nuo 1527 E. 41 str., 

mirė Vasario 21, lankydamasi 
pas savo sūnų, Milwaukee, Wis. 
Palaidota Vas. 24, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko vyras, Vincas, vaikai: 
Vincas, Ona, Agnė, Jonas ir 
Leonardas.

Rengkit Vasarai 
Darželius

Clevelando srityje raginama 
šį pavasarį sudaryti bęnt 30,- 
000 Victory Darželių^ kuriuo
se buuĮ prisodinta maistui rei
kalingų daržovių, tinkamų va
sarai, rudeniui ir, jei galima, 
ateinančiai žiemai, kad nerei
kėtų pirkti ūkininkų augina
mas daržoves kurios reikalin
gos ir bus superkamos kariuo
menės naudojimui.

Sodus, Mich. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich.

'. Detroit, Mich. 
.detroit, Mich. 

♦Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich.

Hamtramck, Mich. 
, Ann Arbor, Mich.

Ann Arbor, Mich. 
Van Dyke, Mich. 

Grand Rapids, Mich.

Chicago, III. 
Rumford, Me.

Hollywood, Calif.

Visiems aukutojams už jų pareikštus gražius linkėjimus ir gausų prisidėjimą išleidi 
mui šio padidinto Dirvos numerio tariu nuoširdų ačiū.

Paklausykit Radio
šj Sekmadienį j 

šio sekmadienio vakare, pa- j 
klausykit radio stotį WGAR, 
10:30 vai., “Hermit’s Cave” 
programą, girdėsit dramati
zuotą atvaidinimą atsitikimo 
Lietuvoje, kur viename mies
telyje du padykę bernukai ėjo 
į kapines trukdyti mirusiųjų 
ramybę, ir vienas įkišęs į gra
bą ranką jos gyvas jau neiš
traukė. ...

šis atsitikimas buvo aprašy
tas Dirvoje keli metai atgal, 
dabar patiektas “Hermit’s Ca
ve” radio programų davėjams.

Tų programų teikėjai nepa
žymi šalių nei vietų kur jų at
vaidinamas atsitikimas buvo, 
bet iš turinio supratite kad tai 
yra tas atsitikimas Lietuvoje 
perstatomas.

Garfield Heights, 
Lakevrood, 
Cleveland,

■ Cleveland, 
Cleveland, 

jja Cleveland,
ls Cleveland,

Cleveland, 
Cleveland, 

is Cleveland,
Cleveland, 
Cleveland, 

. Cleveland,
Cleveland, 
Cleveland,

• •

Cleveland, 
Cleveland, 
Cleveland, 
Wickliffe, 

Parma, 
Springfield, 

Elyria, 
Lorain, 

Youngstown,

Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 

Sweet Valley, Pa.
New Philadelphia, Pa. 

Shenandoah, Pa.
Ambridge, Pa. 

Reading, Pa. 
Midland, Pa. 
Hilldale, Pa.

Ellwood City, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa.

Red Hill, Pa. 
Elhvood City, Pa.

Bayonne, N. J. 
Newark, N. J.

Klubas Brooklyn, N.Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y. 
N. Y.

LANKĖSI PAS yĖVUS
Edvardas Navickas, lėktuvų 

mechanikas kariuomenėje, bu
vo sugryžęs pas savo tėvus ke
letui dienų. Jis prisilaiko So. 
Carolina valstijoje.

Navickai taipgi gavo laišką 
nuo Kun. K. Petreikio, kuris 
tarnauja kapelijonu Amerikos 
armijoje. Jis atsiuntė jiems 
laišką jau iš Afrikos. Ten iš
vyko tuoj po Kalėdų.

Corp. Antanas Dumchus, sū
nūs Prano Dumčiaus, lankėsi 
pas tėvus keletą dienų. Jisai 
prisilaiko Colorado valstijoje.

Kareivis Edvardas C. Rubin 
pargryžo porai savaičių pavie
šėti Clevelande. Jis tarnauja 
Guard Sąuadron, Dale Mabry 
Field, Floridoj.

Pfc. Jonas Banialis iš Ft. 
Ethan Allen, Vt., parvyko de
šimčiai dienų paviešėti pas sa
vo tėvus, 11404 Woodstock avė. 
Bus iki Kovo 3 d. Jonas yra 
patenkintas savo tarnyba, tar
nauja artilerijoje.

Juozas J. Bachunas
J. Ambrose
Andy’s Cafe
Dr. J. Jomkaitis

'.t
Vytautas Markuzas
Dr. ir Mrs. J. J. Sims 
Anthony Ramutis 
August Rihkunas
Peter Doran
Mr. and Mrs. F. Motuzas
Juozas J. Smailis
Petras D. Barakauskas 
J. Kripas
Jonas

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P.-P. MULIOLIS
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

KAIP 
NUEIS?

Apie melagius yra pasakyta 
štai kokia teisybė: “Meluok, ir 
dar daugiau meluok, ir melo 
dadelės vis kam nors prikibs”.

Clevelande slampinėja ir vi
su atkaklumu melus platina 
ponas ir poni Gabaliauskai.

Atėję Dirvos redakcijon vie
tos geri Lietuviai papasakojo 
jų platinamus melife, ir pasiža
da reikale paliudyti. Pasiro
do, kad melais Gabaliauskai 
netoli nueina, nes gal vienus, 
mažiau protaujančius jiedviem j 
vyksta laikinai “sužavėti” sa
vo melais, pilnais dvokiančios 
pagiežos, kiti vietos Lietuviai 
pasiliko ištikimi Dirvai ir tam 
darbui kurį Dirva veda, ir at
ėję išduoda tų nepraustburnių 
melagystes.

štai tos melagystės:
Buk Dirvos redaktorius at

sisakė dalyvauti New Yorke 
įvykusiame tarybininkų ir lai
kraščių redaktorių pasitarime. 
Dirvos, Margučio, Am. Lietu
vio redaktoriai į tą suvažiavi
mą nebuvo kviesti.

Buk Dirvos redaktorius yra 
“nazių agentas” (kitur vadina 
jį “bolševiku”). Clevelandiečiai 
geriau žino teisybę ir todėl pa
sipiktinę spiria daryti ką nors 
prieš tuos melagius.

Buk Lietuvos Prezidentaą 
Vasario 21 kalbės New Yorke, 
kad žmonės neitų į šv. Jurgio 
parapijos parengimą.

Buk p. Smetona yra “Hitle
rininkas” ir buk jam “uždrau
sta” prakalbas sakyti.

Buk p. Smetona gauna “per
daug” Lietuvos pinigų, o iš ki
tos pusės apsisukę sako buk 
jam “sulaikę” mokėję.

Buk LVS iždininkas yra 
koks “neatsakomingas” far- 
meris, ir tt. ir tt.

šitie ir daug kitų abiejų Ga- 
baliauskų platinamų pliauška
lų yra gryni melai.
-Už šituos ir kitus jų melus 

juos išsivijo šv. Jurgio parapi
jos klebonas. Veja juos iš sa
vo namų ir rimtesni vietos gy
ventojai Lietuviai.

Gaila kad tokius melagius 
dar globoja naujos parapijos 
abu kunigai, kuriem Gabaliau
skai nieko gero neduoda, bet 
iš jų - parapijonų renkasi pini
gus savo automobilio skolai 
mokėti. Iki automobilio neiš
mokęs, negali “oficiališkai” iš 
Clevelando išsikraustyt į Pitts
burghą, o čia slapminėdami vis 
peikia Pittsburgho Lietuvius, 
buk jie pertamsųs.... nenori 
su jais maišytis, tik jų dole
rių tai neatstumia.



SODUS, MICH.

NEWARK, N, J

Detroit

YOUNGSTOWN
ŠTAI ŽAVI J ANTĮ ISTORINĖ APYSAKA!

KAINA

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

atvažiavimo

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohie

kreiptis 
iežtyię-

Chicagos Lietuviai ma- 
jau nebenori tos pašvin- 
sociahzmo košės, kurią

KAIP PIRKSIM MAI 
STĄ PUNKTAIS 
(POINT RATIONING)

• AMERIKOS bankuose su
dėta taupymui tiek pinigų kad 
.padalinus ant kiekvienos šei
mos išpuola po $760 šeimai

Geriausi linkėjimai nuo

PAGERBS. Vasario 21 at
sibuvo banketas pagerbimui 
vietos veikėjų AJbino , ir Jie- 
vos Trečiokų sąryšyje su jų 20 
metų vedybinio gyvenimo ir 
25 metų darbuotės Lietuviško
je dirvoje sukaktimi. Banketas 
atsibuvo Essex House, dalyva
vo daug jų draugų iš plačios 
apielinkės.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302* L am ar St. Dayton, O.

Paveiksluota 
didelė 
knyga

288 puslapių

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

KUR DINGO FONDAI?
Atsilankius S. Gabaliauskui 

į musų miestą prieš kelis me
tus su prakalba, kaipo atstovui 
katalikų Įsteigto Lietuvai Gel
bėti Fondo, čia sutverta sky
rius ir išrinkta valdyba. Val
dyboj rodos buvo pirmininkė 
p. Yurkunienė, garbės pirmi
ninkas klebonas Kun. Petrei- 
kis, sekr. S. N. Marks, ir ižd. 
p-lė Andrijauskaitė, šis fon
das mirė taip greit kaip susi
tvėrė ir sekretorius nežino kiek 
pinigų buvo pasiųsta į centrą, 
nes be valdybos žinios gabbės 
pirm, viską atliko. S. B.

jums bus pagelbėta l 
ti. Vietiniams norir 
pildoma aplikacijų M

(Vietiniai prašomi 
tik penktądiepiąįg # 
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikią pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
si, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs i laivą kuris at
vežė į Amerika, ir kuriame 
uoste išlipęs Pridėkit pašto 
ženklus atsakymai.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior ąve.
y . GtoVriąpd, OMą.

miai pakilęs telefono naudojimas 
buvo 1942 karo metu, Prezidentas 
Rarjdolph Eide paduoda keletą įdo
mių skaitlinių iš Ohio Bell Teie- 
phone Co. veiklos 1942 metų rapor
te.

Operavimo inei^ų kompanija per 
1942 metus turėjo $5,788,152 dau
giau, arba 10.8 nuoš., arba viso 
$59,545,130. Operaviipo išlaidų bu
vo $49,092,427, $6,620,026 daugiau, 
arba 15.3 nuoš. Bendras pelnas 
tokiu budu buvo $9,256,728, lygi
nant su $10,116,419 buvusių IH1 
metais.

Prezidentas Eide sako kompanija 
turėjo 1,861,000,000 vietinių telefo
no kalbėjimų, kas sudaro 148,000,- 
000, arba 8.89 nuoš. daugiau. Long 
distance kalbėjimų padaugėjo 2,- 
000,000, arba 13 nuoš., neįskaitant 
virš 2,000,000 pasikalbėjimų kurie 
iš long distance pervesti į lokalinę 
sistemų.

Nežiūrint telefono įvedimų suvar
žymo, buvo įvesta 84,312 telefonai, 
aukščiausias rekordas, išskyrus kai 
1941 metais buvo įvesta 92,876, k<- 
da dar nebuvo varžymų. Tie tele
fonai apima 75.934 įvestus i gyve
namas vietas, kiti į biznius ir dar
bavietes.

Gale pereitų metų kompanija tu
rėjo 1,004,345 įvestus namuose ir 
biznio įstaigose naudojamus telefo
nus.

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

*2.00
(Su prisiuntimu)

P. Grigaitis virė ir verda su
lyg savo išgalės su kelių nepa
jėgiančių protauti pagalba.

“Tam pašvinkusiam Chica- 
gos orui išvaikyti geros valios 
Lietuviai griebėsi ko nors rim
to ir reikšmingo — jie pasi
kvietė Lietuvos kūrėją, laisvės 
budėtoją per pastarus 50 me
tų, pirmą ir dabartinę Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną.

“Chicagos patriotai Lietu- 
tuviai minės Lietuvos Nerpi- 
klausomybės sukaktį, Vasario 
16, Blackstone' Hotelyje, viena
me iš Chicagos gražiausių. To
je iškilmėje dalyvaus aukšti 
Amerikos valdininkai, Lietu
viai profesionalai, visuomenės 
veikėjai, protaujanti Lietuviai 
darbininkai, paminėjimui šio 
liūdno laikotarpio, sustiprini
mui savo patriotinių jausmų, 
ir kartu pagerbimui Lietuvos 
Prezidento, kurio ir kitų kelių 
pastangomis Lietuviai pajiegė 
vėl atsteigti savo valstybę, po 
šimtmečio merdėjimo.

“šis Chicagiečių žygis yra 
pagirtinas”.

MU§Ų JUDĖJIMAS
Parengimų būna tankiai Lie

tuvių šv. Pranciškaus parapi
jos ir prie bažnyčios gyvuojan
čių draugijėlių. Jos daro pa
rengimus su gera nauda para
pijai. Klebonas Sofranec ge
trai darbuojasi ir Lietuviai ji 
myli.

Musų didžiulių organizacijų 
^kuopos mažai veikia ir niekuo 
'nepasižymi. Buvo mano rasy- 
: ta per L. ž. kad LKRSA kuopa 
rengs paminėjimą Lietuvos ne- 

: priklausomybės, bet nesusitar- 
■ ta su katalikų vadais ir kalbė
tojais, tai tas užmiršta.

BENDRI ATGARSIAI
Mažai veikėjų randasi musų 

Į mažoj kolonijoj ir niekas ne- 
; užsimena apie Tarybų posė
džius New Yorke Lietuvos iš- 
laisvinimo reikalais ir pakin
kymą katalikų arba tautininkų 

i Į socialistų vežimą traukti tą 
I dideli išpustą tarybų burbulą. 
Į Matyt iš visko kad Lietuviai 
ueįdomauja nei tomis tarybo
mis ir mažai žino jų tikslą.

PETER DOREN
Užeiga Visokių Gėrimų

Karčių" Ir SaldžiųMafitfegUš -patarnavimas.

15219 Livemois Avė. DetroitTai labai sveika mintis, tei
singai ir vietoje pareikšta. Jei 
ir kiti \kurie save vadina tau
tiniais laikraščiais turėtų už
tektinai pilietiškos drąsos pa
našiai pasisakyti tai 
kališkai - socialistiška 
ardanti mašina tuoj 
braškėti ir greitai

Lietuviška Užeiga

ANDY’S CAFE
8124 Fullerton Avė. Detrpit
Antanas Rudžius sveikina savo kostumerius ir 
draugus. ;

•LAIKAS VISAI SUMAI
ŠYTAS. Ohio valstijoje pra- ■ 
vesta Įstatymas atsukti laikro- Į 
džius atgal, nes šiai valstijai 
pagreitintas New Yorko laikas 
neatitinka. Tačiau iš to nau- į 
jo Įstatymo padaryta tik košė: • 
vieni miestai atsuko laikro- ■ 
džius, kiti ne. Tai ką daro per
daug demokratijos: betvarkėj 
ir nesusiklausymas.

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ
APYSAKA

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausią istorini 
apysaka, kad tai geriąuąi istorinė apysaką 
Lįetuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
Į&ąitytl O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

ši apysaka ir jums tikrai patik*.

KIBIRKŠTYS
Rašo Titnagas.

J. AMBROSE
Lietuviška Valgomų Daiktų Parduotuvė

ŠIEDU rašinėliai paimti iš 
Amerikos Lietuvio; pravartu 
juos pasiskaityti visiems Lie
tuviams, juo labiau tiems ku
rie yra suklaidinti klerikališ- 
kai-socialistiškos tarybos, ir 
atydžiai pagalvoti kurlink juos 
veda tas juodai-raudonas miši- 
nis pavadintas “Amerikos Lie
tuvių Taryba”.

Taigi, brangus Lietuvi, jei
gu tu dar nesi miltinai užnuo
dytas Grigaičio, Januškio, Ga- 
baliausko ir jų bičiulių neapi- 
kantos ir keršto nuodais prieš 
Lietuvos kurėją-budėtoją per 
pastarus 50 metų, pirmą ir da
bartini Lietuvos Prezidentą' A. 
Smetoną, jeigu tau ištikro ru
pi tavo gimtinis kraštas Lie
tuva tai stok Į eiles tų tėvyn
ainių kurie petis petin su Lie
tuvos Prezidentu žygiuoja prie 
Lietuvos išlaisvinimo.

Neklausyk tų kurie tau skie
pija keršto ir neapikantos nuo- 

jrfjs ir tuo pat kenkia tavo tė- 
Pflfes. Jjfituvos laisvinimo .dar
bams.

Knygelė “KAIP TAPTI AF
RIKOS PILIEClįT’ gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimuį pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo

Netrukus, visi Amerikos gy
ventojai turės atlikti* pirkimus 
savo reikmenų taip vadinamo
mis “War Ration” knygelėmis. 
Reikmenys bus parduodamos 
taip vadinakia “punktų siste
ma”. Punktai naudojama tam 
kad galima butų sutvarkyti 
gavimą pirkti maisto dalykų 
kurie vieni yra būtinai reika
lingi, o kiti lengvai pamaino
mi kitais.

Paveizdan, grudų maištai— 
oatmeal, cornmeal, conflakes, 
wheatflakes, branflakes ir ki
ti yra “giminingi” dalykai ir 
jų visų nereikia vienu kartu 
turėti, juos galima naudoti pa
mainomis, kuriuos galima ka
da gauti. Jeigu ir šie bus pa
dėti po “ration” sistema, juos 
perkant reikalinga bus punk
tais ir gauti.

Punktų sistema neužims vie
tos tiesioginių kuponais tvar
komų dalykų pirkimo, kaip pa
veizdan cukraus, gasolino ir 
kavos. War Ration Book 2 
bus naudojama tūliems nau
jai suvaržomiems dalykams 
pirkti.

Punktų sistema bus naudo
jama pirkimui tų reikmenų ku
rioms tiesioginių kuponų sis
tema negalima pritaikyti.

Punktų sistema duos progą 
geriau padalinti gavimą reik
menų maistui, kaip grudų, ar 
mėsos, ko galima visada gau
ti pamainyti į kitą, kurios pa
sitaiko kada pardavėjai turi.

Punktais einant, tų reikme
nų kurių daugiausia »bus ir bus 
galima gauti, bus nustatyta 
žema punktų vertybė. Kurių 
reikmenų bus mažiau, tie per
kant reiks duoti daugiau pun
ktų. Reiškia, kas norės grei
čiau savo punktus išnaudoti tai 
vėliau turės apsieiti be gavi
mo tų reikmenų visai.

Sulaikymui nuo išsibaigimo 
tam tįkrų>- reikmenų grupės 
tas punktų pat varkjčmas ir įve
dama.

Perkant sulyg punktais, tu
rėsit žinoti kiek, tas dalykas 
kaštuoja »ir kiek punktų už jį 
reikės atiduoti. Punktų dau
giau nebus galima gauti, todėl 
kiekvienas turės tvarkingai su 
jais apsieiti kad ištektų ilges
niam laikui pirktis.

Punktai nebus tie patys ant 
tų pačių reikmenų visada, bet 
keisis sulyg tų reikmenų gau
sumo, mažėjimo ar baigimosi.

Tie punktai padės suvaržyti 
I jus nuo išpirkimo reikmenų 
kurios reikalingos ir jūsų kai- 

i mvnui. ir sutaupymui maisto 
'kuris taip pat reikalingas ir 
kariuomenei — kad karą lai- 

Į metume.

patvarkyta Ohio tegislaturoje. 
Bet žmonės didumoje pagei
dauja kad laikrodžiai butų at
sukti.

Dr. Sullivan, 65 m. amžiaus, 
Vasario 13 mirė stąiga prie 
savo paciento lovos Miami Val- 
ley ligoninėje. Tai retas atsi
tikimas kad daktaras mirtų 
begydant ligoni. •

Rusų-Vokiečių karo veiks
mai 1943 m. buvo rodoma fil- 
moje, Keith’s teatre. Iš tų 
žiaurių kariškų vaizdų matyti 
kaip Rusijos žmonės atkakliai 
kovoja prieš Vokiečius; nors 
ir patys jie daug nukenčia, ^bet 
priešus žiauriai terioja, ir tie 
turi trauktis su dideliais nuo
stoliais. Dar reikia pažymėti 
kad, anot tos filmos, Rusijos 
moterys yra dideliai darbin
gos: jos kariauja ir sunkius 
vyriškus darbus atlieka, net; 
angliakasyklose moterys pa
statytos dirbti. Jeigu Ameri
kos moterims reiktų taip sun
kiai dirbti kaip Rusijoje, ka
žin kas nutiktų, sk

The Dayton Dąily News iš 
Vas. 14, sekmadienio laidoje, 
paskirta pusė pusinio vietos 
apie Arėją Vitkauską, kAipo 
šio dienraščio bendj^darbį Lie
tuvį. Budingai ąprą^pma Vit
kausko atpasakojimai apie/pir
mas dienas Lietuvos laisves Įs- 

i teigimo ir apie Lietuv/s ūki
šką kraštą ir žmones! Dargi 
Įdėta ir atvaizdai, yflabartinis 
Vitkauskas ir kai ji/ buvo Lie
tuvos kareivis, vos turėdamas 
14 metų amžiaus, jo bakūžė ir 
parapijos miestelis. Taipgi at
vaizdai buvusio Lietuvos Gen- 
nerolo Raštikio ir jo žmonos, 
kuri dėvi tąutiškus rubus.

MIRĖ LIETUVIS. Vasario 
18 d. mirė Mykolas Aleksynas, 
66 metų amžiaus. Čia liko jo 
žmona, .4 dukterys, 3 sunai ir 
brolis. Sūnūs Antanas yra 
kareivis, sūnūs Edvardas stu
dentas' Ohio Statė Universite
te. Velionis Daytone išgyveno 
virš 40 metų. Iš Lietuvos pa
ėjo Prienų par., Suvalkijos.

Reikia pažymėti kad šymet 
čia jau mirė keturi Lietuviai, 
trys vyrai ir viena moteris.

D. Rep.

ta kleri- ■ 
vienybę: 
pradėtų 

subyrėtų, 
o jos vietoj užgimtu tikra A- 
merikos Lietuvių taryba, ku
rioje sutilptų visi Lietuvą my
linti Lietuviai ir kuri negąs
dintų Amerikos Lietuvių vi
suomenę nei Smetoninkais nei 
fašistais, kurių visai Lietuvių^ 
tarpe nėra.

TŪLAS Skiltuvas, pasiskoli- i 
nęs Titnago “Kibirkštys” Am. 
Lietuvyje rašo: “Atrodo kad 
Chicagoj neužilgo turės Įvykti 
žemės ‘drebėjimas’. Mat, iš 
mirusios LSS griuvėsių kyla 
balsas per jo asmenį, Pijušą:' 
‘Ar Lietuviai nori Fašizmo’?

“Suprantama, jeigu jie nori 
fašizmo ar nazizmo tai jiems 
lengviausia tą Įsigyti per so
cializmą. Vokietijoj prasidė
jus socializmui, atsirado na- 
ziai ir po šiai dienai jie save 
vadina socialistais. Kiek pir
miau, socializmui pasirodžius 
Italijoje, gimė fašizmas, pats 
Mussolini buvo ir dabar sako
si esąs socialistas. Faktai už 
save kalba kas atsitiko Ispani
joj ir dabar Prancūzijoj. Pran
cūzija- žlugo ir visa tauta pa
vergta. čia reikia dar pridėti 
ir Rusija, kur per socializmą 
užgimė kruvinas komunizmas. 
__T.).

“Visi žino kad ten kur tik 
buvo socializmas išdygo bjau
riausia diktatūra, didžiausios 
tinginių gaujos, gabiausios 
mulkintojų jiegos, ir kiekvie
name atsitikime ne tik tautos 
buvo arti pražūties bet ir ša
lis paplukdyta kraujuose, ne
teko savo nepriklausomybės.

“Aiškinti apie tai nėra rei
kalo, faktai už save kalba. To
dėl ir 
tonfti 
kųsios

AMERIKOS Lietuvių Tary
bos (kuriai vardas geriau tik
tų Amerikos Lietuviškų kleri
kalų ir socialistų taryba) sek
retorius P. Grigaitis išsiunti
nėjo visiems laikraščiams pra
nešimą apie tos tarybos šuva 
žiąvimą įvykusį New Yorke 8 
d. Sausio.

Tie laikraščiai kurie talpino 
tą Grigaičio korespondenciją, 
priėmė ją išskėstum rankom ir 
užsimerkę, pačiupinėję, padavė 
ją visuomenei kaip kokį iškep
tą pajų, tik kąsk ir valgyk.

Dirva to rašinio visai netal
pino, o Amerikos Lietuvis, ati
džiai apžiūrėjęs tą klerikalo- 
socialistiškos tarybos pajų pa
darė labai teisingą pastabą, 
kurią čia patiekiu:

“Tarybininkų suvažiavi m a s 
kad sucementuoti Lietuvių pa- 
j'iegas dėl Lietuvos vadavimo 
iš po okupantų jungo, ypač 
pažangus darbas. Ir šis raštas, 
p. Grigaičio parašytas, rodo! 
kad Lietuviai susivienijo ir tik 
reiktų užgirti jų veiklą.

“Bet taip nėra. Tie tarybi- 
ninkai vienaip kalba, o veikia 
priešingai. Jie Į tą suvažiavi
mą suskrido ne taip vienybės 
kaip politiniais sumetimais. 
Tautinės krypties laikraščiai Į 
tą sąskridį nebuvo kviečiami, 
nebuvo kviesta nei Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, nei Lietuvių 
Tautinis šelpimo Fondas, ir tt. i 

“‘Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona tame sąskridy- 
je buvo išniekintas per tos taip 
vadinamos Amerikos Lietuvių 
Tarybos narius.

“Musų supratimu tarybinin
kų taktika negera ir smerkti
na, dėl to kad jie vietoje vieny
bės skaldo Lietuvių pajiegas. 
Visos Lietuvių organizacijos, 
ar pavienės ypatos kurios vei
kia dėl šios šalies karo laimė
jimo ir kurios aukaujasi dėl 

nepriklausomybės atji 
-steigJtn^—būti niekina?

Į
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nepriklausomybės minėjimas
VASARIO 14 IR ŠV. JURGIO SALĖJE

Vasario 14 Šventė 
tuvių Salėje

25 metų su- 
atsibuvo sekmadienį, 

14 d. Rehgė Lietuvai 
Sąjungos 1-mas sky-

Visi buvo 
šventiškai, nes juk 

musų gadynės tautos 
Šventei dar daugiau 
pridavė dalyvavimas

Pirmutinė iškilmė Clevelan
de paminėjimui Lietuvos Ne
priklausomybės 
kakties 
vasario 
Vaduoti 
rius.

Nors užklupo smarkus šaltis 
ir sniegas, tačiau žmonių pri
sirinko pilna salė, 
nusiteikę 
tai žymi 
šventė, 
reikšmės
su mumis to asmens kurie 25 
meti atgal daug dirbo už at
gavimą Lietuvai jos teisių, ir 
tą kovą laimėjo — tai pirmu
tinis Lietuvos Respublikos Pre
zidentas A. Smetona. Salėje 
dalyvavo ir p. Smetonienė ir 
keltas kitų iš Lietuvos pabėgė
lių, kurie buvo liudininkais di
džios musų tautos nelaimės — 
bolševikų okupacijos, kurios 
delei jie likę be tėvynės atsira
do Clevelande.

Programas pradėta su Ame
rikos ir Lietuvos Himnais, sce
noje stovint ponui Prezidentui 
ir kitiems kalbėtojams. Him
nams vedė programo dalyviai 
dainininkai: P-lė Violet Cypas, 
Bronė Rasiulytė, Alvina ir Pet
ras Luizai.

Dr. S. T. Tamošaitis, LVS. 
centro ir vietos skyriaus pir
mininkas, atidarė kalbų pro
gramą pasakydamas iškilmei 
pritaikytą kalbą ir programui 
vesti _,perstatė Diryos redakto
rė Karpių,

P-lė Violet Cypas, jauna ga
bi dainininkė, soprano, padai
navo labai įspūdingai dainas 
“Ah, Sweet Mystery of Life” 
ir “Songs By Mother Taught 
Me”, kurios, nors Angliškos, 
publikai labai patiko ir ji gau
siai apdovanota aplodismen
tais. Jai pianu akompanavo 
p-lė Ruth Maciams, taip pat 
jauna, gabi pianistė.

Ona Mihelichienė buvo pir
mutinė kalbėtoja, kuri palietė 
reikalą pirkti karo bonus ir 
visaip kitaip dirbti ir gelbėti 
Amerikai karą laimėti. Toliau 
patiekė žinių iš Clevelandiečių 
darbuotės už Lietuvos laisvę i 
25 metai atgal; parodė kaip 
tada katalikų ir tautinė srovės maudyti ir 
dirbo vieningai.

Po jos kalbos, porą dainų pa
dainavo Bronė Rasiulytė, kuri 
dažnai Clevelandiečius links
mina savo dainomis ir visada 
būna įvertiama. Jai akompa
navo p-lė Gene Zilk.

Sekantis kalbėjo Janas* T. 
DeRigther, Lietuvis Ohio val
stijos seimelio narys. Jis pri
minė svarbą pirkimo karo bo- 
nų ir rėmimą Amerikos karo 
laimėjimo, kas išeis į naudą ir 
Lietuvai.

Petras ir Alvina Luizai pa
tiekė dvejetą jausmingų, Lie
tuvių mėgiamų liaudies dainų, 
atlikdami labai vykusiai.

Po to, Aldona Tamošaitytė 
paskambino solo pianu, pirmą 
kartą taip gerai pasirodydama, 
nes ji dar jauna mergaitė ir 
studijuoja piano muziką labai 
atsidavusiai.

Dabar Clevelandiečiai pirmą 
kartą išgirdo kalbant-p. Hypa- 
tiją Yčienę, Dr. Jono šliupo 
dukterį, kuri su šeima gyvena 
Clevelande, nuo bolševikų pa
bėgus. Ji plačiai apsakė bol
ševikų okupacijos baisumus ir 
kas ir kaip elgėsi su tikrais 
Lietuviais, kada jiems jau bu
vo teisės atimtos. Paatrtina 
kad kitos kolonijos pasikviestų 
p. Yčienę, nes ji gerai kalba ir 
atvirai, aiškiai apsako Lietu
vių nukentėjimus kuomet Lie
tuvoje įsigalėjo svetimi.

Gana įspūdingą, jautrią ir 
pritaikytą Amerikos reikalams 
bei Clevelando Lietuviams kal
bą pasakė Mayoras Frank J. 
Lausche. Jo kalba publikos 
buvo gausiais plojimais paly
dėta. Mayoras Lausche dar 
tik pirmą kartą kalbėjo Lietu
vių salėje nuo to kaip tapo iš
rinktas mayoru,, taigi jo pasi
rodymas buvo Lietuvių įver
tintas.

Po mayoro, kalbėjo P. J. žiū
rįs, kuris jautriai apsakė Lie
tuvių tautos pakilimą nepri
klausomybę atgavus, ir tą bai
sų priešų užpuolimą, pirmiau
sia Rusų bolševikų, paskui Vo
kiečių. Jis prašė ir ragino da
lyvius aukoti Lietuvos vadavi
mo reikalams, ir sekęs aukų 

I rinkimas davė $373.90 tiems 
tikslams kuriuos LVS vykdo.

Po aukų, antru kartu 
vo p-lė Violet Cypas. 
padainavo labai žinomą 
“Plaukia Nemunėlis” ir 
bė su puikia, viena iš paskuti- 
niausių dainų parvežtų iš Lie
tuvos, “Spaudos Balius”. Abi 
dainas sudainavo labai puikiai, 
ir publika reikalavo iš jos dar 
daugiau dainuoti. Ji padainuos 
kada nors vėliau, vėl. Akom
panavo vėl Ruth Macionis.

Po aukų, kurių pat salėje 
surinkta $373, p. žiuris per
skaitė rezoliuciją, kuri pasiun
čiama Prez. Rooseveltui ir ki
tiems žymiems asmenims.

Pabaigoje kalbėjo pats žy
miausias šio programo dalyvis, 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas, kurio kalbos visi išklausė 
dideliu įdomumu ir ramiai, no
rėdami girdėti kfekviefią jo žo- 
dį. (Jo kalbos turinys telpa 
šioje laidoje antroje dalyje.)

VASARIO 21 PREZ 
SMETONA KALBĖ

JO ŠV. JURGIO 
SALĖJE

UTIONS CONCERNING 
LITHUANIA

Lithuanians

daina- 
Dabar 
dainą, 
užbai-

DRAUGIŠKI PIETUS

Jurgio parapi 
metinį paminė- 
Nepriklausomy- 
didelėje bažny- 
Kadangi šymet 
Jubilejus tai ir

iMd. — The fol- 
introduced \ by 

repreeentative, Mr. 
of Baltimore, on 

has been unan-
Lietuvių Šv. 

ja turėjo savo 
j imą Lietuvos 
bės sukakties, 
tinėje salėje, 
buvo 25 metų
iškilmė buvo didesnė: klebonas 
Kun. Vilkutaitis užsikvietė ir 
Lietu vos* Prezidentą A. Smeto- 

publikos užpil-

HOUSE RESOLUTION 
ORATING ^HB FOUNDING 

THE RĘPUBLIC OF 
UtHUANIA

COMMEM-
OF

p. Prezidentu 
publika susto-

WHERE. 1935, the General
Assembly a Joint Resohi-
tion reques6įį|f and directing the 
Govemor to issūe a proclamation 
on the 16th of February each year 
for the observance of the founding 
or the Repobfių. of Lithuania on 
February 16,- M18; and

WHEREAS4 this is the twenty- 
fifth anniveršStry of the founding 
of said Republic;

WHEREAS, the principles of 
freedom and . democracy are being 
challenged lįrthč totalitarian Sta
tės and the -Republic of Lithuania 
has become the yietim of armed 
ag^ression; and

WHEREAS, the security and fut
ure happiness of free peoples eve-

na. Salė buvo 
dyta kupinai.

Klebonui su 
ineinant į salę,
jo, mokyklos vaikučiai sudai
navo sveikinimo dainą p. Pre
zidentui.

Petras P. Muliolis vadovavo 
programą, kuris pradėta su 
Amerikos Himnu, baigta su 
Lietuvos Himnu.

Kalbas sakė tik pats klebo
nas Kun. Vilkutaitis ir Lietu
vos Prezidentas.

Muzikalė dalis susidėjo ir di- ryvhere caUs* fot the repudiation 
dėlės gausybės įvairaus talen- of 
to, daugiausia jaunimo. " Kele
tas programo i 
ypatingai geri; daug spalvos ir 
smagumo pridavė jauniklių šo
kiai, tautiški ir kitokį.

Programo surengime 
truso padėjo muzikas V. 
čius, nekurias programo 
suruošė pats klebonas, 
gi Seselės mokytojos.

Kun. Vilkutaičio kalba bu
vo, duodant Šveicariją kaipo 
pavyzdį, kad Lietuviai mokėtų 
gerbti savo tautos vadus ir 
valdžios narius, o ne neigtų 
juos. Jis linkėjo kad Lietuva 
vėl greitai atgautų laisvę..

Prieš prakalbas, Wade Park 
Manor viešbutyje, apie 30 ar
timų p. Prezidentui asmenų, 
kartu dalyvaujant p. Smeto- 
nienei, turėjo draugiškus pie
tus, po ko visi išvyko į salę 

Į prakalboms. Pietų laiku visa 
1 grupė nusifotografavo šventės 
i atminčiai.
I 

j 
I

Moterų Sąjungos 36
Poni Laura Banevičienė, iš 

Lorain, išvyko į Floridą, pasi- 
‘ ‘ smagiai praleisti 

žiemos laiką. Rašo, ten šilta, 
“smagu kaip danguje”....

Vincas Chesna, vietinis, iš
važiavo į Hot Sprįngs National 
Park, Ark., pasimaudyti karš
tuose šaltiniuose.

K.p. Parengimas
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

įrengia smagų vakarą, koncertą 
su dainomis ir šokiais, naujos 
parapijos salėje, šį sekmadie
nį, Vasario 28, pradžia 6 vai. 
Įžanga bus 40c. Užkviečiame 
visus musų draugus ir pažys
tamus į šį smagų vakarėlį.

Komisija.

restoration of self-govemment in 
those nations whose independence

numerių buvo an(j freedojn heen temporarily 
daug spalvos ir overthrown;'tad* •

Here Panama’s president, Ričar
do Adolfo De La Guardia (left) 
greets the visiting president of the 
neighboring republic of Costa. Rita, 
Dr. Rafael Angel Guardia. The oc- 
casion was an official three-day 
visit to Panama.

OUR ATTENTION was called to 
a neat propagandistic broadside 
from out Bolšhevik friends on the 
Vilnis English Section in Chicago. 
We are abrays willing to carry on 
any Jack Benny-Fred Allen feud 
with all Bolsheviks, red, yellow, o/ 
of any other color. The above men- 
tioned broadside is a classic of 
barking up the wrong trees, ringing 
the wrong doorbellte, looking for 
non-existing ghosts and hiding the 
notorious smėli of Denmaric, or the 
proverbial nigger in the wood pilė.

For the benefit of our friends on 
the VES we append a little exam- 
ple. By buming midnight oil, they 
migįt get a glimpee of the dįffer- 
ence between the Ameriean way of 
life (which three million Lithuan
ians and 135 million Americans 
support) and the Stalin way, sup- 
ported by the VES writers. Here’s 
the example: In the Ameriean way, 
any Ameriean may whoop it up for 
anything that Uncle Joe stands for, 
būt if our VES friends should re- 
side in Uncle Joe’s realms and try 
to whoop it up for any of President 
Roosevelt’s policies—well, we would 
not give a niekei for the lives of 
our dear VES friends!

RESOLVTION

The Lithuanian League of 
ada at its annual meeting on 
ruary 14, 1943, adopted the follow- 
ing resolution:

WHEREAS, the official organ of 
the Russian Communist Party, the 
Pravda, has proclaimed the aim of 
demanding the Baltic Republics of 
Lithuania, Latvia, and Estonia, as 
“lelglally incorporated” i n te g r a 1 
part of the Soviet Union,

WE RESOLVE most strongly 
and emphatically protest this de- 
mand on the part of the official 
publication of the Russian Com
munist Party as entirely contrary 
to the principles of the Atlantic 
Charter subscribed to by the of
ficial representatives of the Rus
sian Soviet Government, since the 
Baltic Republics of Lithuania, Lat
via, and Estonia have never of their 
own free will expressed a legal de
sire .for incorporation as members 
of the Soviet Union, and we deem 
this demand on the part of the 
newspaper Pravda as contrary to 
the expressed war aims of the 
United Nations and inconsistent 
with the principles of democracy 
and justice.

We further RESOLVE to send 
the 
the 
the 
the

of Great Britain,. 
Franklin Delano 

President of the 
and all the heads

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

FRANK SAMOLISREIKALINGA MOTERIS

Gera, teisinga moteris, prie na
mų, pagelbėt vienam žmogui. 19 
mailių nuo Clevelando, prie Bus li
nijos. Pragyvenimas geras, mokes
tis nedidelė, išėjimo kiek nori. 
Ra.yti STANLEY LUKASSUS 

North Olmsted. Ohio

Namų Popieriuotojas
25 metai tame biznyje.

618 East 107th Street
LIberty 0192

copies of this resolution to 
Honorable Mackenzie King, 
Prime Minister of Canada, 
Honorable Winston Churchill, 
Prime Minister 
His Excellency, 
Roosevelt, the 
United Nations,
of Government of the United Na
tions who have subscribed to the 
principles of the Atlantic Charter.

Signed by
LEONAS GUDAS 

Secretary.

-------- —----- -
WHEREAS, today is full of sig- 

nificance to aU Americans of Lith
uanian birth or .descent; therefore

BE IT RESOLVED by the House 
of Delegates ©f Maryland, that on 
this, the twęnžy-Cfth anniversary

Lithuania, We, the members of the 
House of Delegates hereby join with 
our fellow Americans of Lithuanian 
birth or descent in expressing the 
hope that frųedom and peace may 
soon return to their motherland, as 
well as to 
countries ,of 
quest that 
izations of

daug
Grei-
(ialis
kitas of the founding of the Republic of

P- 
P- 
ir

I

STECK SCHOOL 
of ENGINEERING

7712 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio

Paruošiamoji mokykla dėl 
Fireman License ir 
Stationary Engineer 

License
gauna diplomas ir. 

apmokamus darbus, 
gavimui užsukit į

k

Baigusieji
Brangiai

Informacijų 
mokyklos ofisų tarp 7 ir 9 vak.

Lietuvis
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Turiu pilną apdraudą tos rūšie* 
darbų kontraktoriatut

495 East 123rdSt
Telefonas POtomac 6899
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JONAS G.
POL.TER

freedom-loving 
world, and we re- 

and organ- 
rjoin us in ex 

_____ .._£*«> those people 
ve beįn deprived of their 

and express the determin- 
conUdence that freedom 

in bė restored to all peo-

who 
liberti 
ation 
shall 
plės.

The 
unanimo

ution has been accepted

ACCORDING to the London 
Times of December 8, 1942, the 
Nazis “have already murdered over 
1,000 Lithuanians ndthout any Iriai, 
Out of this nation with. an eštim- 
ated population of 3,000,000 some- 
thing likę 100,000 have been depor- 
ted to Germany, mostly as labour- 
ers.”

L

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

lankys jus ištisą pusmetį.

in which Napoleon

/ / /
SECRETARY OF STATĖ HULL, 

as stated in the New York Times, 
December 18, 1942, said:

“The Charter favors the restora
tion of sovereign rights and 
government to those who have 
forcibly deprived of them.

“With the vietory won and 
dom restored to those who 
lošt it or who are seeking it, 
would then arise under Point
the Atlantic Charter the fullest op- 
portunity for each people to select 
their leaders and their form of 
government”.

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui, Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriansį patarnavimą.

THE HOU 
lived in 1812 i( the city of Vilnius, 

 

Lithuania, has become the center 
of the Nazi party in Lithuania. 
During the Soviet occupation of 
Lithuania the Communist party had 
its headęuarters there.

self- 
been

free- 
Kave 
there 
3 of

Prezidento A. Smetonos kal
ba buvo įdomi, padrąsinanti, 
duodanti viltį kad Lietuva su 
Amerikos pagalba vėl bus at
steigta Nepriklausoma. Kal
bėjo neilgai, bet jausmingai ir 
vaizdžiai. Kiti Lietuviai dar 
tik pirmą kartą matė p. Prezi
dentą, nes senųjų daugelis nie
kur kitur jau nenueina kaip 
tik į šv. Jurgio bažnyčią.

Reikšmingas pastabas po 
Prezidento kalbos padarė ir 
Muliolis, pažymėdamas kad
katalikai myli ir gerbia Lietu
vos Prezidentą ir pasitaikius 
šiai šventei pasinaudojo proga 
jį pasikviesti ir supažindinti 
su plačia visuomene.

Iš šito įvykio matome kad 
ne visa Amerikos Lietuvių dva
siški ja yra priešinga Lietuvos 
Prezidentui, tų priešingųjų yra 
dalis politikuojančių ir kerštu 
alsuojančių asmenų, kurie su
klaidino ir tulus kunigus: Ku
rie kunigai savo protu gyvena 
tie dirba patriotinį darbą kar
tu su p. Prezidentu.

žinome kad Chicagoj didžiu
lėje šv. Kryžiaus parapijoje, 
kur klebonauja Kun. Linkui, 
buvo pakviestas p. Prezidentas 
ir ten Vasario 16 dieną, bažny
čioje užpildytoje žmonių, nors 
buvo šiokia diena, atsibuvo iš
kilmingos pamaldos Lietuvos 
Sidabrinio Jubilejaus atžymė- 
jimui. Ten dalyvavo apie 10 
svečių kunigų iš plačios Chi
cagos apielinkės.

Vakaro pelnas paskirtas Am. 
Raud. Kryžiui. *Maudis.•CLEVELANDO miesto 

rybos ir departmentų vadai 
riasi apie didelius planus mie
sto gražinimo ir planavimo 

| darbams, kurie apimtų 107 
milijonų sumą. Nekurie tie 
projektai bus imami vykdyti 

Ikarui pasibaigus kaip tik aisi- 
‘ ras jiems pinigai, o kiti pla- 
Į nai gal nebus įvykdyti Jki su- 
I einant 2000 metui.

ta- 
ta- r

PAVASARIS NEPASILIKO

gerokai Sušilęs, 
antradienio naktį dar smarkiai 

Bet dar 
- vėl at-

Oras buvo

i palijo su perkūnija, 
peranksti pavasariui - 

Įšalo ir ėmė snigti.....

GEROS ANGLIES
Saukit < ’

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS

Army Moms Popular
854 EAST 185TH STREET

Krautuvės pavadinimas

f

GArfieid 2921
Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street Vyrams
ŽIEMOS RŪBAI

Pirkite* Dabar — 
Sutaupysit!

INCOME TAX
Blankos Išpildomos 

LIETUVIŲ KLUBE ,

Jums reikia išpildyti Income 
Tax blankos už 1942 metus. 
Kreipkitės į Lietuvių Klubą, 
vakarais, 6835 Superior avė. 
kur Chester 

! sitarnaus.
Reikalinga 

į Income Tax 
eurity kortelė, ir kurie turite: 

■ savo namus, parodymą kada i 
namas pirktas. , . . |

- ^1

G. Zuris jums

nusinešt 1941 
kopija, Sočiai

pa-

m.
Se-

SUPERIOR 
RUSSELL INN 

6824 Superior Avė.
LIQUOR WINE
Vista kur sustoja kitų arintų 

pravafiuojanti UetavM.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

>i y

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA '

"AridkžK tittesni”
584 EoriH Arens® 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Roote 20

ALUS, DEGTINS, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI
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KREJCI DRUG
PHARMACTOTTCALS, TRUSSE8 

SUPPORT8, CHEMICALS
Patrukusieji kreipkitės į 
mus pritaikymui trussų. 

Visokį vaistai SI Eusopo*. 
2561 Lašate Ava.

IPhone MAh. y/ggi W. 2S St.

J

*

SWEATERIAI 
$3.95

Dviejų svalvų, susegamų stilių 
ir visokių spalvų kombinacijų.
Tai nauji ir kitokesni.

SKRYBĖLES 
$3.95 ir $5.00

Geni žinomų išdirbysHų kaip 
tai Kingsley, Bareisy ir Fair- 
fax. Visokių spshrų ir pavida
lų bei brylių didumo.

KAKLARAIŠČIAI
65c 2 ta $1.25

Kaktaraiičiai kokius migs viri 
vyrui. Gražių stilių ir spalvų. 
Didelis pasirinkimas.
f>Y|f Al GREEN STAMPS

M- --K*

PIRŠTINĖS 
$1.95 ir $230

Dideli* pasirinkimas šilta ir be

MARŠKINIAI 
$135 ir $230

Pasirinkimas ii daugybė* spal
vų ir gražių marginių. Taipgi 
balti.

KAKLINIAI 
$130 ir $2.00

Maffler* yra visada mėgiama 
dovana. Gražų* balti rayon ir 
paikų* vSaouūd. ,

DYKAI

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara


