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Pieno ir svie-

Sviestas ir kiaušiniai bu-

LIETUVOJE, pasak laikraš
čiu, du kartu per savaitę laiko
mos pamaldos už bolševikų de
portuotus Lietuvius.

ŽYDŲ krautuvėms Lietuvo
je skiriama Lietuviai valdyto
jai, kuriuos tvirtina sričių Vo
kiški komisarai.

VOKIEČIŲ sužeistais karei
viais, atgabentais iš Rusų ka
ro fronto, užpildyta visos Lie
tuvos ligoninės. Jų tarpe yra 
ir susirgusieji kariai.

NETOLI Kauno esančiame 
Pažaislio vienuolyne bolševikai 
buvo įrengę įvairių dokumentų 
archyvą.

VOKIEČIŲ komisaras Šiau
liuose įsakė žemės ūkio dirbė
jams apie privalomą pristaty
mą Vokiečiams 'bulvių, žemės 
ūkio produktai esą skubiai rei
kalingi tiek Vokiečių kariuo
menei, tiek civiliniams gyven
tojams. Kas neprisidėsias prie 
šios akcijos busiąs griežčiausia 
^audžiamas.

VILNIUJE karo su bolševi
kais veiksmų metu buvo su
griauta ar apgadinta apie 300 
namų. Didžiosios gatvės bet
gi išliko nepaliestos. Taip pat 
nenukentėjo nei viena bažny
čia. Liko sveiki ir istoriniai 
pastatai.

KAUNE buvo susirinkę ‘Pie
nocentro’ kooperatinės sąjun
gos atstovai, viso 170 žmonių. 
Iš pranešimo paaiškėjo kad 
bolševikų viešpatavimo metu 
pieninkystės ūkis buvo smar
kiai apgriautas.
sto gamyba smarkiai sumažė
jus.
vo vežama į Sovietų Rusiją, 
bet bolševikų įstaigos ir ka
riuomenė už šias gerybes neap
mokėjo ir paliko stambių sko
lų. '
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Amerika Paskelbė Karą Japo
mjai, Vokietijai, Italijai
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JAPONŲ gyvena S. Val
stijose virš 50,000, Hawaii 
salose 40,000 ir tam tikras 
skaičius Alaskoje. Jie bus 
po griežta priežiūra.

S. V. armija turi gatavų 
karui lėktuvų 2,500, nors 
daug lėktuvų buvo parduo
ta kitoms šalims.

; and 
post 
loan 
the

ase of 
> and 
jst ev- 

child.
10-cont 
faction 
helped

new 
idele 
j on 
'■ 1,

ak-
a

an- 
lei- 
visi

me- 
60,-

Louis Boudreau, 24, has sųy 
two-year contract as player-aa 
er of the Cleveland Indians, į 
dreau, who is shown above, nj( 
Indians’ shortstop for the pastį 
seasons.
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Amerikos Darbo Federa
cijos vadovybė atsišaukė Į 
darbininkus užbaigti strei
kus šalies ginklavimo 
dustrijose.

Ravenna, Ohio. — Strei
kas amunicijos dirbtuvėje, 
kurį buvo paskelbę ketu
rios unijos, tapo atšauktas.

Union Siutai $1.25 
šilti apatiniai balti ir .pilki, ft 
siau alkūnių trumpom rankovai
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D-RĄ MATU®

(Lait)
7829 Euclid AvenueCLEVELAND, OHIO

Keturi užmušta. Potts
ville, Pa. — Susimušus pre
kiniams traukiniams už
mušta keturi geležinkelio 
darbininkai.

GenK George Marshall is shown with members of his general staff 
at the war department in Washington. Left to right, Brig. Gen. L. T. 
Gerow; Brig. Gen. R. A. Wheeler; Brig. Gen. Sherman Miles; Maj. 
Gen. Henry H. Arnold; General Marshall (seated); Brig. Gen. W. H. 
Haislip; Brig. Gen. H. L. Twaddle; Maj. Gen. William Bryden. Maj. 
Gen. R. C. Moore of the general staff is not present,

Gen. George Marshall parodomas su nariais savo generali
nio štabo karo departmente Washingtone. Viršuje pažymėta jų 
kitų vardai.

Scene when President Roosevelt 
(arrow) reviewed U. S. troops at 
Schofield barracks, Honolulu, where
U. S. army and naval bases were 
the objects of bombing attacks by 
Japanese planes 
knock out the U. 
a surprise blow.

Vaizdas kuomet
sevelt (rodyklė rodo) peržvelgė S.
V. kariuomenę Schofield barakuose, 
Honolulu, ten atsilankęs. Dabar tą 
S. V. armijos ir laivyno bazę užata- 
kavo Japonijos lėktuvai, tikslu ją

I suardyti staigiu užpuolimu.

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas 

mų tarp Chicagos ir New lĮ 
Kostiumai vyrams ir moterius jį 
rių Karalių ir Karalienių, Lt 
grin, Mephisto, Meksikoniškn, I 
darin, Monte Christo. Mikado, 
tadoro, Vienuolių, Napoleono, G 
(Rytiečių), Orlando, Othello, h 
chio, Pierrot ir kt.

Krause Costumej
David M. Yost, Mgr.

1C25 Chester Ave. Cleveland, 
Telef. CHerry 4569

Žakietai $6.95
Dviejų spalvų stilių su odos p* 
šakiu ir zipperiu užsegami.

Diržai ir Sagtys $1.25
Odos diržai su sagtimis turini* 
čiomis jūsų vardo raides.
Kelnės kurios vyrams rei- O Qj 
kalingos ir tvirtos , <*•

su kožnu pirkiniu. I^V!/A| 
avo Stamp Books. * IMU

MAISTAS
GEROS MĖSOS. GROSERIŲi 

PAUKŠTIENOS gausite n
parduotuvėje. Senai jsteip
Duodam trading stamps. (i|

A. NUNN^
Meat Market

8710 Superior Ave J

DIDELĖ LIET 

VAISTUY 
C. Pakeltis Ph

1001 East 79th Sinti
(Kampas Crumb Ave.) '

Užlaiko visokias namines ir b 
portuotas gyduoles nuo visokųl- 
gų, kaip tai nuo aštraus ufei 
jusio Reumatizmo, nuo Įffl 
žaizdų, dedervinių, vidurių W! 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, b 
taro, lytišku, nusilpnėjimij, « 
kių lytiškų ligų, nerviškumo,! 
migęs ir .kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė 
1001 E. 79 St. Cleveland,® 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas anil

Kojinės 25c
I Gražios margos ragon ir lisle 
! jinės, ilgos ir trupos.

i & n co.
Atdara Vakarais

OVANAS KURIAS
TA DĖVĖTI

SWEATERIAI 1
Dviejų spalvų ir vienodou, 
zinerio užsegimai ir su knypkhl

$2.95 ir 3.95

u m
perior avė. .

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Clevelar,1 by the
Ohio Lithuanian Publish 

6820 Superior Ave. Ck

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

MANAGING EDITOR—K. S.

Išleidžia Penktadieniais Cleveland©
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose
Kanadoje ir Meksikoje

$2.00
2.50

Entered as Second-Class matter Dece 
Ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffic 

under the Act of March 3, 1879.

No. 50

Amerikos g e 1 e ž inkeliai 
i susirūpino kur ims pinigus 

mokėti padidintą gelžkelie- 
I čiams mokesti, kurio susi

daro trys šimtai mil jonų 
dolarių metuose.

Gelžkeliečiams algų pa- 
. kėlimas pripažinta valdžios 

skirtos komisijos tarpinin- 
f kavimu.

’’"he only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(26-ti Metai :: 26th Year)

Vokietija Paskelbė S. Valstijoms Kara
Japonai užpuolė Amerikos Salas Pacifike

VOKIEČIŲ-RUSŲ
KARO ŽINIOS

IS LIETUVOS

Del sumažėjimo prista
tymo senos geležies, sako
ma šios žiemos bėgiu su
mažės plieno produkcija.

Nekurios išdirbystės jau 
pradėjo plieno gamybą ma
žinti.

Amerikos plieno indus
trija skelbia kad šymet per 
11 mėnesių plieno padary
ta 75,763,558 tonai, kas vir
šija visus kitų pilnų metų 
gamybos rekordus.

1940 metais per 11 
nesiųj&ivo pagaminta

; 486,305 tonai plieno.
1917 metais, Didžiojo Ka

ro laiku, buvo pagaminta 
plieno tik 50,467,880 tonų.

Valdžia paskelbė kad ša
lies ginklavimo, ypatingai 
laivu, lėktuvų ir tiesioginių 
karo reikmenų išdirbystėse 
darbininkai turės dirbti po 
7 dienas savaitėje, ir dirb
tuvės turės eiti visas 24 va
landas.

Nestreikuos. Amer ikos 
nitavimo amatų darbinin
kai buvo sutarę streikuoti 
Gruodžio 9 d., tačiau del 
Japonų paskelbimo Ameri
kai karo streikas, kuris bu
tų apėmęs 125,000 darbi
ninku, atšauktas. «. 7

Privatinių kompanijų 
glies kasyklose nutarta 
sti Įvesti uniją, ir kad 
darbininkai tose kasyklose 
dirbantieji mokėtų duokles 
angliakasių unijai.

Gelžkelių Ekspreso kom
panijos 42,000 darbininkų 
visoje šalyje pripažinta al
gų pakėlimas, po 10c va
landai. Nesusipratimas už 
tai baigta be streiko.

BERLINAS, Gruodžio 11. — šiądien Hitleris 
skelbė Suvienytoms Valstijoms karą, ir kartu karo 
skelbimą padarė Mussolini Romoje. Tokiu budu visos 
originates Ąšies valstybės — Vokietija, Italija ir Japo
nija — išėjo prieš Suvienytas Valstijas ir Britaniją bei 
jų talkininkes.

WASHINGTON, Gruodžio 11. — Vokietijai pa
skelbus Amerikai karą, S. V. Kongresas taip pat nu
tarė paskelbti karą Vokietijai ir Italijai..

v * * .
Gruodžio 7. — Japonija neskelbus karo, staiga or-; 

laiviais, karo laivais ir submarinais puolė Suvienytų Val
stijų priklausomybėje esančias salas Pacifike, kelių tūk
stančių mylių plote, nuo Filipinų iki Hawaii, tikslu jas 
užgriebti. Po to tik formaliai paskelbė Amerikai karą.

Hawaii salose, Pearl Harbor karo ii’ oro laivyno 
bazėje, užpuolimą anksti sekmadienio rytą pravedus, 
užmušta apie 3,000 žmonių, kaip pranešimai sako. Nu
skandinta du Amerikos karo laivai.

Gruodžio 8. — Visa šalis sudrebinta ir nustebinta 
tokiu netikėtu ir nenumatytu Japonų užpuolimu, sukru
to. Prezidentas Roosevelt kreipėsi Į Kongresą prašy
damas paskelbti Japonijai karą ir nuo tos minutes Suv. 
Valstijos formaliai stojo Į atkaklų karą su pasalingu 
Azijos despotu, Japonija.

Senate visi vienbalsiai nubalsavo už karą.
Atstovų Rūmuose — už karą balsavo visi, išskyrus 

vieną moterį atstovę.
Gruodžio 9 vakare — Prezidentas Roosevelt sakė 

ilgą kalbą i visus šalies gyventojus, pareikšdamas kaip 
visi privalo laikytis, dirbti, ir rūpintis priešą nugalėti. 
Kartu pareiškė kad Suv. Valstijos turi didesnį ir galiu-1 
gesnį karo laivyną, su kuriuo Japonijai prisieis skaitytis.

tuo pat, pareiškė, Amerika stoja Į karą su Vokie
tija ir Italija.

Visoje šalyje prasidėjo suiminėjimas priešų piliečių, 
Japonų, Vokiečių ir Italų.

Britanija, Kanada ir kelios mažos respublikos pie
tuose tuo pat kartu paskelbė Japonijai karą.

Rusija per kelias dienas laikėsi paslaptybėje, galiau 
pareiškė jog Sovietų santikiai su Japonija “pasilieka to
kie kokie buvo”.

Gruodžio 9 Japonai nuskandino Azijos vandenuose 
septynis Britų 'karo laivus, jų tarpe vieną patį didžiausi, 
Prince of Wales, 35,000 tonų, ir kitą, Repulse, 32,000 to
nų. Tai dideli nuostoliai tokiu trumpu laiku.

Gruodžio 10. — Amerikos bombanešiai užpuolė ir 
suplaišino didelį Japonijos karo laivą, 29,000 tonų. Ja
ponų kareiviai parašiutais nuleisti užėmė 160 mylių Fi
lipinų salų ploto..

Sovietų karo vadovybė ir 
propagandos biuras skelbia 
apie bolševikų laimėjimus 
prieš Vokiečius nekuriose 
dalyse prie Maskvos. Karas 
eina dideliame šaltyje.

Vokiečiai sako sulaikys 
savo žiemines operacijas 
prieš Rusus ir užimti Mas
kvą šymet nebandys.

Iki pavasario Vokiečiai 
nedarysią jokių didelių už
puolimų Rusų. Žiemai Įsi
stiprina pasirinkę patogias 
pozicijas.

Bolševikai skelbia kad 
nuo šio karo pradžios Vo
kiečiai neteko 6 milijonų 
vyrų užmuštais, sužeistas 
ir paimtais nelaisvėn. Pra
radę virš 15,000 tankų, 13,- 
000 kulkosvaidžiu, 19,000 
artilerijos kanuolių ir tt.

PRANCŪZIJOJE bėgy
je pastarų 6 s&viiičių areš
tuota 11,000 žmonių, tarp 
jų pastaromis dienomis su
imta 1850 komunistu, sulai- 
kymui terorizmo. Laisvoji 
Prancūzijos dalis nori su
laikyti žudymą Vokiečių 
okupacijos viršininkų ir 
karių.

VISOJE šalyje prasidėjo 
gausus stojimas Į Amerikos 
kariuomenę jaunų vyrų sa
vanorių, kaip tik Japonija 
paskelbė Amerikai karą. 
Jaunieji meta darbus ir ei
na pasiduoti tarnybon. Jie 
sako, vistiek busim paimti.

' r (A

KARAS į kurį Amerika 
tapo Įtraukta pareikalaus 
daugiau vyrų ir greičiau 
negu iki šiolei kariuomenė
je turėta. Kalba apie lai
kymą tarnyboje vyrų ku
riems suėjo 28 metai. Jie 
ikšiol buvo paleidžiami.

Kalbama apie pravedimą 
registracijos ir ėmimą tar
nybon vyrų nuo 18 iki 35 
metų amžiaus.

With the first news of the Japanese attack on Pearl Harbor came 
the unofficial report o£ the sinking of the U. S. battleship West Virginia, 
which is shown above, The West Virginia, carrying eight 16-inch guns, 
was completed in 1923, and its normal complement was 1,486 officers and 
men as the fleet flagship.

Su pirmomis žiniomis apie Japonu ataka ant Pearl Harbor 
atėjo neoficialis pranešimas apie paskandinimą U. S. karo laivo 
West Virginia, kuris parodoma viršuje. Tas laivas, turintis 16 
colių kanuoles, buvo baigtas 1923 metais, ir normalė talpa buvo 
1,486 vyrų, kaipo laivyno vėliavinis laivas.

BRITANIJOJE pradėta 
registruot visus vyrus nuo 
IS'či iki 50 metų amžiaus, 
ir sako gali būti šaukiami 
karo reikalams vyrai net 
iki 60 m. amžiaus. Svars
toma priversti netekėjusias 
moteris tarp 20 ir 30 me
tų stoti Į uniformuotas jie- 
gas šalies gynimui.

Kariuomenėn pašaukia
ma dar 3 milijonai vyrų.

LINDBERGH, kuris iki 
šiol vare propagandą prieš 
Amerikos ginklavimąsi ir 
skelbė kad reikia sugyven
ti draugiškai su Vokietija, 
dabar jau atsisako viešai 
rodytis ir laikraščiams ne
nori pareikšti savo minčių.

KINIETIS nuo Japono 
negalima atskirti. Išvengi
mui nesmagumų Amerikos 
Kiniečiai pradės dėvėti Įsi
segę ženkluką kuris pasa
kys jų tautybę.

AMERIKOS miestai, la
biausia didieji industriniai 
centrai ir ypatingai tie ką 
stovi Atlantiko ir Pacifiko 
pakraščiais, jau ruošiasi 
galimam užpuolimui iš oro. 
Gyventojai mokinami už
temdyti miestą pasigirdus 
užpuolimo sirenoms.

PASKLIDO kalbos apie 
galimą taiką Vokiečių su 
Rusija, bet abi pusės tą už
ginčija.

POPIEŽIUS p a s įrengęs 
sakyti Kalėdinę radio kal
bą į pasaulį. Tą atliks kū
čių vakare. Ameriką pa
sieks jo kalba apie 5:30 v.

rip
A

VOKIEČIŲ spauda rašo kad 
Kauno miesto valdyba nutarė 
visą miesto sodininkystės įmo
nių šių metų vynuogių derlių, 
kuris pasitaikė ypatingai ge
ras, paaukoti sužeistiems Vo
kiečių kareiviams. Reikia at
siminti kad Kauno miesto val
dybą, panašiai kaip ir prie bol
ševikų, sudaro Vokiečių paskir
ti žmonės. Jie be abejo pri
versti tokius “nutarimus” da
ryti.

o
ALYTAUS apskrities Lietu

vių ūkininkai, kaip vėl Vokie
čių spauda Lietuvoje rašo, pra
vedė rinkliavą fronte kovojan
tiems Vokiečių kareiviams. Jie 
“paaukojo” 231,408 'kilogramus 
grudų, 48,390 kg. bulvių, 3,360 . 
paukščių, 2,950 kiaušinių, 1,350 
gyvulių, 290 kg. mėsos ir di
delius kiekius lašinių, sviesto; 
medaus, sūrio ir baltinių. Be 
to buvo surinkta 6,340 rublių ‘ 
grynais pinigais. Taigi, pasi
rodo kaip Vokiečiai plėšią Lie
tuvos ūkininkus ir tą apiplėši
mą vadina “aukavimu”.

ŠIAULIUOSE
ti Vokiečių kalbos kursai, na- 
zių komisaro įsakymu. Juose 
lankąsi daug klausytojų. Tik 
pradėjus registraciją, užsirašė 
daugiau kaip 500 žmonių. Iš 
to matyt kad abudu okupantai 
vienodi. Bolševikai buvo pri
steigę begales Rusų kalbos kur
sų, o dabartiniai okupantai 
steigia Vokiškus.

VOKIEČIŲ komisaro “Ost- 
landui” įsakymu, Pabaltijo val
stybėse pradeda veikti specia- 
linė Vokiečių organizacija, ku
rios uždavinys yra apimti linų, 
kanapių, vilnos, šerių, medvil
nės ir kitų tekstilės žaliavų su
naudojimą. Šios organizacijos 
žinion pereina Lietuvos linų 
kooperatinė sąjunga “Linas 
su visais skyriais.

ŠIAULIŲ apygardos komisa
ras Gewecke buvo sušaukęs ap
skričių viršininkus, burmistrus 
ir žemės ūkio ypatingus vadus. 
Jiems buvo paskelbta kad jis 
paskiriąs kaž kokį Poxela {Po
žėlą?) naujuoju “apygardos 
patarėju”. Apie Poxela jis iš
sireiškė kaipo apie asmenį ku
ris “vadovaujamoj vietoj sto
vėjo kovoje prieš žydus ir bol
ševikus Lietuvoje”.

LIETUVOJE visos knygų įs
taigos ir skaityklos valomos 
nuo bolševikiškų knygų. Daug 
vertingų knygų bolševikai išve
žė Sovietų Rusijon, o nemaža 
knygų sunaikino. Kai kurie 
Kauno centralinės' skaityklos 
skyriai jau atidaryti.
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p-lė Juodsnukytė, 
pagalios viešnia 
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6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
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persiuntimo kaštams 
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su Šuniukais

Kainos prieinamos, parduodam 
galionais, pusgalioniais, Ohio ir 
California Vynų. (52)

10204 Superior Ave.

F. Laukaitis
A. Kerševičius
K. Mažukna

Vinikas
K. Pikielis

apkalbėti kandidatų 
tačiau Laukaičio 

balsų.

VILKAS- Mykolas, pusamžis, 
mirė Lapk. 23, Chicago, Ill. 
— Marijampolės ap., Kros
nos p., Pediškių k. Ameri
koj išgyveno 35 m.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

SAUGOJA GINKLŲ 
DIRBTUVES

Surado Pavogtus Pašto 
Laiškus iš 89 Metų 

Atgal

ko-

.Detroit, Mich., Naujienos
Dar apie SLA. 352 Kp.

Koncertą

Lietu-

MIRIMAI

Pittsburgh© distrikte, šalies 
ginklavimo darbus atliekančios 
dirbtuvės pradėta 1 ypatingai 
atidžiai saugoti. Jose veikia 
ginkluota sargyba, policija, de- 
tektivai ir federalės valdžios 
agentai.

Ypatingas dėmesis kreipia
mas apsaugojimui svarbiųjų 
industrijų dabar kai Japonija 
paskelbė Amerikai katą.

Suvirš 300 dirbtuvių, kurios 
visos yra svarbios karo maši
nerijoje, gavo paskirus perser
gėjimus iš vielinės karo vado
vybės įstaigos, kad pasirūpin
tų imtis visų atsargumų prieš 
galimą sabotažą.

Tuo pat laiku kitos 1200 iš- 
dirbysčių kurios ir netiesiogi- 
nai užimtos kariškų reikmenų 
gamyba gavo, persergėjimus 
imtis atsargumo prieš gadinto
jus.

Miesto policija išstatė gat
vėse industrinėse srityse šim
tus daugiau policijos nakties 
melu.

Vandens rezervuarai apsta
tyti padidinta sargyba.

vežimo ru-
Paštas bu-
Baltimorės

Philadelphijoje, vienas 
inercinis artistas nusipirkęs se
ną namą, jo palėpėse užtiko 
tris pašto maišus su laiškais 
ir laikraščiais, kuriuos ten ma
tomai paslėpė pašto plėšikai 
po apvogimo pašto 
denį 1852 metais, 
vo apvogtas tarp 
ir Philadelphijos.

Rasta laiškai kurie kalba a- 
pie meilę, kurių rašytojai jau 
senai mirę; rasta ir intrigan- 
tiškų laiškų, ypač prieš tuo lai
ku išrinktą Prezidentą Frank
lin Pierce. 1

Pašto valdyba paėmė savo 
žinion surastus laiškus, kurie 
dalis buvo palikta neatplėštų, 
nes juose nebuvo pinigų. Tų 
laiškų pašto ženklus pasisavi
no laiškų atradėjas. Nekurie 
tie ženklai yra verti didelių su
mų.

SLA. 104 kp. Pitsburghe 
minacijų SLA. Pild. 
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Į
SLA. 104 kuopa davė tik vie

ną balsą Mažuknai už tai kad 
jis varė didelę agitaciją prieš 
rengimą SLA. seimo Lietuvių 
salėje, jis spyrėsi už seimo lai
kymą viešbutyje. Pittsburgh© 
nariai sako, lai socialistai eina 
pas svetimtaučius j ieškoti bal
sų, o ne pas Lietuvius.

SLA. Narys Pittsburghe.

Amerikos sostinės parkų ir 
planavimų komisija šymet pa- 
siskyrus praleisti $1,300,000— 
$450,000 daugiau negu pereitą 
metą — pirkimui žemių par
kams, žaislavietėms ir keliams 
Washington© miesto ribose.

Išrodo kad tuos pinigus šiuo 
įtemptu laiku galėtų sunaudoti 
šalies gynimo reikalams, o be 
tų parkų ir ząislžfviečių galima 
butų laikinai apsieiti.

BALSAVO Už TAUTINIUS. 
Gruodžio 5 d. įvyko SLA. 64 
kp. susirinkimas, kuriame bu
vo perrinkta kuopos valdyba 
1942 metams ir nominuota* S. 
L. A. Pild. Taryba.

Susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis, tačiau narių atsi
lankė labai mažai. Atlikus kuo
pos reikalus, eita prie nomina
cijų Pild. Tarybos. Nors nebu
vo leista 
tinkamumo, 
sąrašas gavo daugiausia
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Kuopos valdyba perrinkta 

visa senoji, nes kiti niekas ne
apsiėmė.

POKILIS IR AUKOS. G r. 
6 d., ponios Bučienės namuose 
buvo surengta gimtadienio pa
minėjimas jos broliui Antanui 
Dumšai. Svečių dalyyavo apie 
20. A. Dumšai palinkėta ilgo 
ir malonaus gyvenimo. Prie 
progos prisiminta ir bolševikų 
ištremti į Sibirą Lietuviai: J. 
Kazakevičiui prisiminus svečiai 
suaukavo $4.25. Aukos perduo
tos vietiniam L. V. S. skyriui.

.. P. P. Jaras.

Sekm., Lapkričio 30, 
vių salėje buvo surengtas SLA. 
352 kuopos metinis koncertas, 
kuris nusisekė labai gerai vi
sais žvilgsniais. Programas bu
vo labai įdomus ir įvairus, ku
rį pildė Dailės Choras vedamas 
muziko A. P. Kvedero, ir ke
letas solistų vietinių ir Cleve- 
landietė p-lė Stella Malonis.

Vakarą atidarė ir jam vado
vavo p. M. Kemešienė. Pirmu
tiniu perstatė kuopos pirminin
ką p. Overaitį, kuris trumpai 
papasakojo apie Susivienijimą 
ir jo naudingumą Amerikos 
Lietuviams. Po pirmininko kal
bos buvo įvesdinta nauji na
riai, kurių į šią kuopą buvo 
prirašyta 21.
riams įteikta atitinkami ženk
leliai.

Po to sekė Dailės Choras, su 
Lietuvos Himnu ir eilė dainų: 
“Kareivių / Daina” (Kapt. La
banauskas tvirtina kad tai “Jū
reivių”). Iš operetės “šiena
pjūtė”, “Kad Bitelė po Pievą 
Medų Kopinėjo”, ir jauno kom
pozitoriaus Paulausko kurinį, 
“Čigonų Serenada”,^.kurią mu
ziko Kvedero žodžiais, skyrė 
svečiams iš Clevelando, ponams 
Karpiams. Muzikas Kvederas 
šį vakarą buvo labai linksmai 
nusiteikęs, taigi gal del to ir 
choras labai gražiai dainavo'.

Toliau sekė solistai, p-lė S. 
Malonis, sopranas; K. Ambro
se, saksofonu; Jonas Valiukas 
— tenoras;
sopranas, ir 
Clevelandietė 
baigė vakaro 
kiekiu dainų.

Reporterio
koncertas buvo labai gražus; 

' bet atsižvelgiant - į publikos pa
dėtus plojimus dainininkams, 
koncertas publikai labai patiko, 
nes publika šį vakarą tikrai ne
sigailėjo apdolismentų!

Tarpe dainų buvo ir trumpų 
kalbų. Svarbiausią pasakė Dir
vos redaktorius p. Karpius. 
Taipgi šiame koncerte radosi 
du kapitonai Lietuvos kariško 
laivo “Prezidentas Smetona”, 
kurie pabėgo nuo bolševikų iš 
Lietuvos ir dabar randasi Ame
rikoje. Juos vakaro vedėja ir
gi paprašė pakalbėti.

likų Federacijos skyrius, bet 
tame koncerte- dalyvavo tauti
ninkai ir socialistai ir visas 
Dailės Choras inkorpore.

Lapkričio 23 d. Dailės Cho
ras statė operetę “Šienapjūtė”, 
čia vėl susirinko rodos ta pati 
publika. Dirvos reporteris įžiū
rėjo jog visa Katalikų Federa
cijos skyriaus valdyba dalyva
vo šiame parengime.

Lapkr. 30, SLA. 352 kp. kon
certe irgi ko ne ta pati publi-’ 
ka. Iš to matosi jog pas mus 
pradeda įsigyventi gražus su
tarimas ir kooperavimo pavyz- 
dis. žinoma, greičiausia Lie
tuvius suveda į vienybę seno
sios musų tėvynės sunkus liki
mas po okupantais. Bet links
ma matyti kad dar Amerikos 
Lietuvis del meilės savo tėvy
nei gali užmirštį partijų skir
tumus, gali savo "politiniam 
priešui paduoti ranką ir gali 
rasti bendrą kovos frontą sie
kiant didžiojo tikslo: išvaduo
ti ir atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą.

CLEVELANDIEČIAI — 
LAUKIAMI SVEČIAI

Tarp Cleveland© ir Detroito 
prasidėjo taip sakyti bendra
darbiavimas, arba vienų pas ki
tus pasisvečiavimas. Aš neži
nau kiek iki šiolei naudos turė
jo Clevelandiečiai, bet Detroi- 
tiečiams Clevelandiečių talka 
labai naudinga. Kada tik Cle
velandiečiai su savo pagalba į 
Detroitą atsilanko, musų pa
rengimai buna pasekmingi.

Būtent, gana gražus buris 
Clevelandiečių atsilankė į mu
sų pikniką Rugpjūčio 10, reng
tą Lietuvos šelpimui; pikniką.^ 
nusisekė kuogeriausia. 
Clevelandiečiai atvyko į SLA. 
352 kuopos koncertą su savo 
talka, koncertas išėjo gražus 
visais žvilgsniais.

Dabar regis bus musų eilė 
padaryt talką savo kaimynams, 
ir ta proga regis netoli. Tė- 
mykite, Detroitiškiai, ir paduo
kite ranką gerajam kaimynui.

Reporteris.

LIETUVOS PREZI
DENTAS BROOK
LYN^ NEWARKE

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona, Amerikos Minie- 
teris Lietuvai Owen J. C. No- 
rem, New Yorko ir Newarko 
miestų atstovai, taip pat keli 

| Lietuviai kalbėtojai kalbės:
BROOKLYN, N. Y., sekma

dieni, Gruodžio 14, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., ar
ti Myrtle avė. ir Broadway.

GRUODŽIO 21, sekmadienį, 
Newark, N. J., šv. Jurgio dr- 
jos salėje, 18) New York aąe.

Kalbos prasidės punktualiai 
nuo 3 vai. po pietų Brooklyne 
ir Newarke.

Meno programą išpildys Lie
tuves operos žvaigždė Barbo
ra Darlys, ir Marijona Kižiutė, 
ir jų dainininkų grupė.

Prakalbas rengia Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos New Yorko 
ir New Jersey skyriai, prigel- 
bstint Lietuvių vietos 
joms.

Kiekvieno Lietuvio 
prakalbose dalyvauti.

Jonas

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

Su-

ELOOMFIELD, Ct. — Lap
kričio 30 d. čia numirė Dr. 

Mindaugas Mikolainis, 30 me
tų amžiaus. Jis buvo sūnūs 
seno Lietuvių veikėjo, Petro 
Mikolainio, buvusio Vienybės 
redaktoriaus. Dr. Mikolainis 
buvo vienas musų jaunosios 
kartos žmonių, nemaža prisi
dėjęs prie Amerikos Lietuvių 
visuomeninio veikimo.

SAUNORIS Juozas, 5Q m., mi
rė Lapkr. 20, Chicagoje; — 
Raseinių apsk., Kražių par. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

VAIŠVILA Aleksandras, pus
amžis, mirė Lapk. 22, Chica
go j. —; Žagarės par. Ameri
koje išgyveno 36 m.

DAUGIRDAS Jonas, mirė 22 
Lapk., Chicagoje.

JALMOKIENĖ Agota (Pilvi- 
niutė), 4 metų, mirė Lapk. 
16, So. Boston, Mass.

MI'LĘIKIUTĖ Magdalena, 68 
m., mirė Lapk. m., So. Bos
ton, Mass. — Nemajūnų par. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

ZAGURSKIENĖ Apolonija, su- , 
virš 80 metų amžiaus, mirė 
Lapkr. 17, Baltimore, Md.

RIKLICKAS Martynas, mirė 
Lapk. 17, Baltimore, Md.

SKUJIENĖ Anelė, 48 m., mį-
• re Lap. 16, Ridgewood, N.Y^ 
PUTRIMAS Justinas, 57 m.,

mirė Lapk. 13, Astoria, N.Y. 
VAINAUSKIENĖ Monika, 60

m., mirė Lapk. 14, Brooklyn,

DĖKOJA Už DIRVĄ. Pra
nas Petraška, iš Waukegan, 111., 
rašo:

■ 1 'X

“Siunčiu $2 už Dirvą. Siun- 
tinėkite man ją ir toliau. Per
eitą metą man Dirvą užprenu
meravo J. Galinaitis. Aš esu 
labai dėkingas p. Galinaičiui 
už pereitą metą Dirvos siunti
mą, ir busiu ilgai jums dėkin
gas”.

J. Žemantausk'ąs 
“Dirvos” .Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

I
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Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

PAKELIUI Į GRAŽŲ SU
GYVENIMĄ

Buvo laikai kad mes Detroi- 
tiečiai Lietuviai buvome taip 
užsidegę partijų karščiu jog 
negalėjome net paduoti kitokio 
įsitikinimo žmogui rankos ir 
tokiuose atsitikimuose kur bū
davo tikras visos tautos dar
bas negalėdavom susitarti ir 
sueiti į bendrą veikimą. Da
bar kas kita. Jeigu oficialaus 
tarpsrovinio veikimo dar fr nė
ra, bet kooperavimas yra pa
sireiškęs labai gyvas. Pavyz
džiui, kelios savaitės atgal čia 
lankėsi operos artistė Ona Kas- 
kas; jai koncertą rengė Kata-

LIETUVIS IŠRINKTAS Į 
ALL-AMERICA FOOTBALL 

KOMANDĄ
Jaunuolis Vincas Banionis, 

University of Detroit studen
tas, Onos ir Petro Banionių -siu. 
nūs, šiais metais buvo U. of D. 
futbolo komandos kapitonas. 
Dabar jis tapo išrinktas kaipo 
vienas iš geriausių žaidikų vi
soje Amerikoje. Visi trys Det
roito dienraščiai buvo užpildy
ti Vinco paveikslais.

Vincas yra 20 m. amžiaus, 
sveria 215 svarų; 6 pėdų 1 co
lio aukščio.

Svarbesni aprašymai Ameri
konų laikraščiuose yra tai .kad 
Vincas Banionis yra Lietuvis 
kad jis buvo kaipo geležinis 
vyras U. of D. ar gal ir visos 
Amerikos šių metų futbolo žai
dime. Jis taip pat yra gabus 
studentas.

Banionių šeima susideda iš 
penkių vaikų ir vienos mergai
tės. Jie gyvena nuosavame 
gražiame namukyje 10407 
darlawn gatvės. V

o NEW YORK, N. Y. — Tė
vynė nr. 49-me praneša: šis 

Tėvynės numeris, išrodo, bus 
paskutinis keturių puslapių. 
Sekantis numeris jau bus še
šių ir nuo to laiko 'Tėvynė bus 
spausdinama Vienybės spaus
tuvėje.

• BROOKLYN, N. Y. — New
Porke, McAlpin viešbutyje, 

Kun. N. Pakalnio iniciatyva, 
atlaikyta keletas Lietuvių vei
kėjų konferencijų bendrais tau
tiniais reikalais. Vienoje daly
vavo Lietuvos Ministeris Wa
shingtope P. žadeikis, Genera
linis Konsulas Jonaš Budrys 
kiti žymesni Lietuviai.

OHIO
Smulkios Žinios

Members of the Japanese embassy staff are shown burning official 
embassy papers in the back yard of the Japanese embassy in Washington, 
D. C., to prevent seizure and confiscation by the U. S. government, 
shortly after the news bf the bombing of the U. S. naval and army bases 
in Pearl Harbor reached Washington,

Japonų ambasados nariai parodoma degina oficiales amba
sados popieras ambasados kieme Washingtone, išvengimui jų 
paėmimo į Amerikos valdžios rankas, tuoj po tb kaip atėjo žinios 
apie užpuolimą S. V. karo laivyno ir armijos bazės Pearl Har
bor. Hawaii salose.

Sesuo Nušovė Beprotį
Brolį

M'f; *

į". ’ i
i te

KINGS PARK, N. Y. — Su 
motina pasikalbėjus, tula Mrs. 
Edith Reichert, 35 m. amžiaus, 
motinos akivaizdoje nušovė sa
vo brolj, 28 m. amžiaus, ser
gantį neišgydoma proto liga.

Nušovus brolį, sesuo pareiš
kė patenkinta tą padarius, ir 
kad tai geriausia ką-ji galėjo 
jam gero padaryti. Ji nenorė
jo matyti jį kenčiantį. Jis la
bai dažnai kalbėjęs apie nusi
žudymą, bet taip susirgo kad 
negalėjo nusižudyti.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

SLA. 354 kp. Gruodžio 7 
laikė priešmetinį 7susirinkimą, 
kuriame Į kuopos valdybą 1942 
metams išrinko šiuos: pirmi
ninkas — L. Glinskis, padėjė
jas J. Sebestinas, užrašų rašt. 
A. Aleknavičienė, finansų raš
tininkas J. Ramoška, iždinin
kas K. Prospaliauskas, kasos 
globėjas V. Puišis.

A. Bukolienės dukterį Eleną 
ir jos vyrą, atlankė garnys, pa
liko jiems dovanų dukrelę.

Janųplis Albertas Glinskis 
tapo pašauktas Dėdės Šamo ka
riuomenėn ir pereitą savaitę 
iškeliavo tarnybon.

Biznierius Garijonas progre
suoja biznyje. Jis nusipirko 
du namu prie kitų dabar turi
mų namų.

E. Sketrienė su reikalais lan
kėsi Pittsbuf-gh, Pa.

Pulkienė lankėsi Clevelande, 
dalyvavo laidotuvėse savo švo- 
gerio, A. Kazlausko.

Buvusio Akroniečio Raba- 
čausko sūnūs su reikalais lan
kėsi Akrone, prie progos atlan
kė Ig. Jasiuną ir J. Stuką.

Pr. Overis su reikalais lan-1 
kėši Clevelande. ]

KAZLAUSKAS Andrius, 59 m. 
mirė Lapkr. 30, Clevelande. 
— Paėjo iš Prienų parapijos, 
Suvalkijos. Amerikoje išgy
veno 34 metus. Atvyko į 
Rumford, Me., vėliau gyve
no Pittsburgh, Pa., iš kur at
sikėlė į Clevelandą.

MILERIENĖ Magdė, 52 metų, 
mirė Lapk. 24, Clevelande.

PUŽAS Jonas, 49 m., mirė 24 
Lapkr., Clevelande. — Telai- 
čių k., Garliavos par., 
valkijos.

KARČIAUSKIENĖ Stasė, 
amžė, mirė Lapkr. 20,
quippa, Pa. Palaidota J ,apk. 
24, su bažnytinėmis apeigo
mis. — Amerikoje išgyvpno 
virš 20 m.; paėjo nuo Kretin
gos. Paliko vyrą, P. Kar
čiauską, ir vieną sūnų. J.P.

ZUZAVIČIUS Kasparas, 62 m. 
mirė Lapk. 12, So. Boston, 
Mass. — Trakų par. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

BARTAŠIENĖ Anastazija, mi
rė Lapkričio 11, Cambridge, 
Mass.

KUPINEVIČIUS Pranas, mirė 
Lapk. 5, Lower Asham, Pa.

NEVERDAUSKAS Antanas, 
t 

mirė Spalių 19, New Britain, 
Conn.

RADZEVIČIUS Antanas, mirė 
Spalių 1, Vandergrift, Pa.

KASAKAITIS Vincas, užmuš
tas anglies kasykloje Lapkr. 
mėn., She .andoah, 

ZLrBARA Jokūbas, 
anglies kasykloje, 
mėn., Shenandoah,

TAMKEVIČIUTĖ Tessie, mirė 
Lapkr. m., Shenandoah, Pa. 

DUMBRAUSKAS ' Benis, mirė 
Lapkr. m., Girardville, Pa.

DRASKINIENĖ E. P.,
Lapkr. m., Frackville, Pa.

SKRIBAL Karolis, 51 m., mirė 
Rugp. 11, Rockford, III.

JAŠKEVIČIUS Vincas, mirė 25 
Spalių, Terryville, Conn. — 
Merkinės v., Piaulių k. A- 
merikoj išgyveno 31 metus.

MARCINKEVIČIENĖ Marga- 
reta, 54 m., mirė Lapk. m., 
Mahanoy City, Pa.

JARAŠIUS Dominikas, mirė 
Lapk. 17, St. Clair, Pa.

PACEVIČIUS Dominikas, 62 
m., mirė Lapk. 19, Chicago j. 
— Šiaulių ap., Tytavėnų p. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

PASIEKA Petras, 40 m., mirė 
Lapk. m., Mahanoy City, Pa. 

ZAVECKAS Jonas, mirė Lapk. 
mėri., Mahanoy City, Pa.

KUPSTAS Juozas, mirė Lapk. 
26, Waterbury, Conn.

REMEIKIENĖ Berta, mirė 15 
Spalių, Bueinos Aires, Ar
gentinoje.

VARNIS Kazys, mirė Lapkr. 
20, Kenosha, Wis.

PINAITIS Juozas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 20, Chicagoje.— 
Girdžių par., Naujinikų km. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

ŠAUKLIENĖ Ona (Bobinskai- 
tė), 48 m., mirė Lapkr. 21, 
Chicagoje. — Alvito p. Ame
rikoj išgyveno 43 m.

(Pridėkit
po 5c

___ Vaikas 
___ Betlejabs Stainelė
___ Mergaitė, Lizdas su Paukščiais 
___ Amerikos Vėliava ir Mergina 
___ Bakūžė prie Kelio <_• 
___ Prezidento Namas-White House 
___ Kristus žiuri Į Jeruzalį iš Kalno 
___ Vandens Malūnas Žiemą 
___ Washingtonas ir Linkolnas 
___ Mergaitė 
___ Vaikutis 
___ Mergaitė 
___ Gražuolė

/ / /

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanų 
(pridėti 10c persiuntimui)

(Siųskit pašto ženklais po 2c ir 3c)

Adresuokit:

WINE SHOPPE
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop. 

Importuoti ir Vietiniai

Vynai — Šampanai 
Vermouths, Ginger Ale 

Alus ir Mišiniai

iniiiiiinimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
! VISOKIA APDRAUDA |

Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
ir Apdraudos Agentūra E

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 S 
......................................................................... m..... ...... iimuniiiiiiiiiiih

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už- 
rašinėjimui gyvasties apdraudos visuose pavi
daluose, visai šeimai. Kreipkitės;

8

lis lan-1 ■
Kalnas. ||

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO.
Cleveland, Ohio730 Guardian Blg.

KAIP GERB. SPR 
Į DETROITĄ VA 
Šventoj knygoj į 

sakyta; Barškink, 
atidaryta, jieškot 
prašyk o busi išk

Taigi ir aš, kai a 
paskaičiau Dirvoje 
nas Redaktorius v 
musų kaimynišką 
Detroitą pasisveč 
maniau ir sudum 
matyt tą Forduki 
Pradėjau prašyt k 
Redaktorius vežtų 
ne, ir ką darys, n 
šymą išpildė, ir 
žiavau į svečius pt 
to Lietuvius.

Kai išsiderėjau 
Redaktoriaus nw 
Detroitą, linksma 
skubinu sau narni 
kau savo gerb. Š(

— Ar žinai k 
ko? — sakau aš.
- Ką aš galiu 

sakyk, sužinosiu, -
— Nežinau ar 

sakyt ar ne, — s.
— Iš tavo viso 

matau kad tu linl 
mažas vaikas. K; 
kas? - sako ji.

— Tai matai dž

Dirvos redakcijos, 
gero patyriau, s 
prašiau, — sakai 

— Na gi na, 
Sakyk, kam dar 

' vėjas dulkes? —
— žinai, mudt 

Redaktorium lai 
mis susitaikom, 
pasiūliau savo
ir jis užgyrė, —

— Sakei, išsipi 
iš pono Redaktor 
bar sakai kad til 
sutikot ant ko ta 
čia tokio? — sal

— Ale palauk 
aš išsiderėjau, jis 
štai rytoj aš su j 
ju į Detroitą! —

— Tu važiuoji 
su manim: ar ti 
kokia šluota kad 
siliksiu? Ir aš 
roitą pamatyt, i 
aš! — sako ji.

— Važiuoji i] 
kas tave veš. Po 
torius sutiko tik 
vėžėt kartu su 
ir pianiste ir s 
Ir tai jau pilnas 
lis. Kur tu tilp 
kau aš.

— Kur aš til] 
tavo rūpestis, ale 
ju ir tu manęs 
mie nepaliksi, —

— Tai matai, 
bėdą įtrauki: tau 
nuvažiuot, autom 
ra visiems vietos 
nuvažiavus, kur 
giminių neturim 
ims? Tu ten ne
— sakau aš.

— Kur tu tilps 
Jeigu aš nevažii 
tu namie sėdėsi,

— Ką šneki, n 
tą; svetimiems j 
lo tave važinėt 
miestus ir tavo 
maitinimu rupir 
kau aš.

— Tu turi pi 
sim apsistoti h< 
aš noriu nuvaži
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iMERIKOS LIETUVĄ j 
ius šiame skyriuje talpinama
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SAUNORIS Juoząs, )5I) 
rė Lapkr. 20, Chicago^ 
Raseinių apsk.,' Kraay'^ 
Amerikoj išgyveno, 30

VAIŠVILA Aleksandras, 
amžis, mirė lipi' 22, 
goj. —1 žagrės pk Aa®. 
ko j e išgyveno 36 m. į

Lapk., Chicagoje. i
JALMOKIENĖ; Agota (įj. 

niutė), 4 metų, Airė 14

m. 
de. 
os,

ze-
it-

tvmv uv UI, I

'U, DAUGIRDAS Jonas, mirė 2

24 
li-

I'

u‘ 16, So. Boston, Mass. t 
MTLĘIKIŪTĖ Magdalena, g

3" m., mirė Lapk. m., So. Bos-
ton, Mass. — Nemajuny par.

{- Amerikoj išgyveno 40 mėty 
ZAGURSKIENe Apolonija, si

0 virš 80 metų amžiaus, min į
Lapkr. 17, Baltimore, Mi L

■ RIKLICKAS Martynas, mirt f 
Lapk. 17, Baltimore, Md.

. SKUJIENĖ Anelė, 48. m., ui |
, • re Lap. 16, Ridgewood, N.I. I
• PUTRIMAS Justinas, ,57 m, i 

mirė Lapk. 13, Astoria, NJ. I
VAINA USKIENĖ Monika, 9 I 

m., mirė Lapk. 14, Brooklyn I 
’ N. Y.
VILKAS- Mykolas, .pusamžis, -

mirė Lapk. 23, Chicago, Ik 
— Marijampolės ap., Kros
nos p., Pediškių k. Ameri
koj išgyveno 35 m.

KALENDORIAI

PO 25c ; 11, 
(Pridėkit persiuntimo kaštams

po 5c nuo kalendoriaus) ■
l I ' 

__ Vaikas su šuniukais 
—BetlejaLs Stainelė 

__ Mergaitė, Lizdas su Paukščiai! 
--.Amerikos Vėliava ir Mergina

t, 1 i
Bakūže prie Kelio y 

.—Prezidento Namas-White House 

..-Kristus žiuri j Jeruzalį iš Kalno 
--Vandens Malūnas Žiemę 
__Washingtonas ir Linkolnas 
--Mergaitė su šuniuku 
..Vaikutis Pievoje su Birbyne 
.-Mergaitė ir Vaikutis Supynlje . 
..Gražuolė

r t r
/ienas Kalendorius Dirvos 
kaity tojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanu
(pridėti 10c persiuntimui) 
įskit pašto ženklais po 2c ir 3c)

Adresuokit:

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

VINE SHOPPE '
8353 W. H. Tresch, Prop. 

Importuoti ir Vietiniai 

ynai — Šampanai 
ermouths, Ginger Ale 

Alus ir Mišiniai
los prieinamos, parduodam 
>nais, pusgalioniais, Ohio ir 
'ornia Vynų. (52)
10204 Superior Ave.
____________________ /
iiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiimiiiiiiiiii’j

DRAUDA I 
•1 = ems pilnas musų pa- s 

patarimus reikale vi- = 
ii dykai. Todėl pir- š 
s (fire-monus).

OLIS į

iška Real Estate -
turą s

HEnderson 6729 =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih7

■
arba vakarais už- S
los visuose pavi- į
tėS; į
_ . \ l>Ki

JRANCE CO. į

Cleveland, Ohio ! •

KAIP GERB. SPRAGILAS 
I DETROITĄ VAŽIAVO
Šventoj knygoj gerai pa

sakyta: Barškink, o bus 
atidaryta, j ieškot o atrasi; 
prašyk o busi išklausytas.

Taigi ir aš, kai aną dieną 
paskaičiau Dirvoje kad po
nas Redaktorius važiuoja į 
musą kaimynišką miestą 
Detroitą pasisvečiuot, su
maniau ir sudūmojau pa
matyt tą Fordukų miestą. 
Pradėjau prašyt kad ponas 
Redaktorius vežtųsi ir ma
ne, ir ką darys, mano pra
šymą išpildė, ir aš nuva
žiavau Į svečius pas Detroi
to Lietuvius.

Kai išsiderėjau iš pono 
Redaktoriaus nuvežimą j 
Detroitą, linksmas parsi
skubinu sau namon ir sa- 

,kau savo gerb. Šonkauliui:
— Ar žinai kas atsiti

ko? — sakau aš.
— Ką aš galiu žinot, pa

sakyk, sužinosiu, — sako ji.
— Nežinau ar verta tau 

sakyt ar ne, — sakau aš.
— Iš tavo viso apsiėjimo 

‘matau kad tu linksmas lyg 
mažas vaikas. Kame daly
kas? — sako ji.

— Tai matai dalykas to
kie: aš tik ką parėjau iš 
Dirvos redakcijos, ir ten ką 
gero patyriau, arba išsi
prašiau, — sakau aš.

— Na gi na, ką tokio? 
Sakyk, kam dar suki kaip 
vėjas dulkes? — sako ji.

— Žinai, mudu su ponu 
Redaktorium labai minti
mis susitaikom. Aš jam 
pasiūliau savo sumanymą 
ir jis užgyrė, — sakau aš.

— Sakei, išsiprašei ką iš 
iš pono Redaktoriaus, o da
bar sakai kad tik mintimis 
sutikot ant ko tai. Tai kas 
čia tokio? — sako ji.

— Ale palauk, sužinosi: 
aš išsiderėjau, jis sutiko, ir 
štai rytoj aš su juo važiuo
ju į Detroitą! — sakau aš.

— Tu važiuoji? O kaip 
su manim: ar tu manai aš 
kokia šluota kad namie pa
siliksiu? Ir aš noriu Det
roitą pamatyt, važiuoju ir 
aš! — sako ji.

— Važiuoji ir tu? Bet 
kas tave veš. Ponas Redak
torius sutiko tik mane pa
vežėt kartu su dainininke 
ir pianiste ir savo ponia. 
Ir tai jau pilnas automobi
lis. Kur tu tilpsi? — sa
kau aš.

— Kur aš tilpsiu? Tai 
tavo rūpestis, ale aš važiuo
ju ir tu manęs vienos na
mie nepaliksi, — sako ji.

— Tai matai, tu mane Į 
bėdą įtrauki: tau nėra kaip 
nuvažiuot, automobilyje nė
ra visiems vietos, o ir ten 
nuvažiavus, kur nakvosim, 
giminių neturim, kas pri
ims? Tu ten nereikalinga, 
— sakau aš.

— Kur tu tilpsi ten ir aš. 
Jeigu aš nevažiuoju tai ir 
tu namie sėdėsi, — sako ji.

— Ką šneki, naudok pro
tą; svetimiems nėra reika
lo tave važinėt po kitus 
miestus ir tavo nakvyne ir 
maitinimu rūpintis, — sa
kau aš.

— Tu turi pinigų, galė
sim apsistoti kotelyje, ale 
aš noriu nuvažiuot į Det

roitą i tą koncertą ir pasi
pažint su Detroitiečiais, — 
sako ji. i

— Mane redaktorius su
tiko vežtis kad apsižvalgęs 
tarp Detroitiečių ką nors 
Dirvai parašyčiau, tai kur 
jis bus priimtas priglaus ir 
mane, o tu busi vis nerei
kalingas priedas, — sakau 
aš.

— Jeigu Detroitiečiams 
patiksi tu tai patiksiu ir 
aš, taigi važiuojam abudu 
ir tu nebandyk mane atšne- 
kėt, — sako ji.

Na ir ką žmogus darysi, 
prisikabino ji ir nepalei
džia, o man rupi kaip bus 
kada ponas Redaktorius 
rytą atvažiavęs mane imti 
kelionėn pamatys kad ir 
mano šonkaulis namie ne- 
silieka....

Per visą naktį negalėjau 
ramiai miegot, ir ji nemie
gojo, raitė garbiniavo sa
vo plaukus, prosijosi suk
neles, dažėsi nagus ir atli
ko kitokį prisiruošimą ke
lionei į Detroitą.

Kitą rytą atsikeliu, vėl 
klausiu jos:

— Ar tu tikrai važiuosi, 
ar tik juokus krėtei? — 
sakau aš.

— Pas mane juokų nėra: 
sutarėm važiuot į Detroitą 
tai ir važiuojam. Išgerk 
kavos, tuoj atvažiuos po
nas Redaktorius mus pa
imti, — sako- ji.

— Atvažiuos tai atva
žiuos, bet ar jis tave vešis 
į Detroitą tai kitas klausi
mas, — sakau aš.

— Pamatysi, jis ne toks 
užsispyrėlis kaip tu. Gra
žiai paprašysiu, ir susi
spaudę visi į vieną automo
bilį nuvažiuosim, — sako ji.

— Tai žiūrėk, pati pasi
prašyk kad vežtų; aš pats 
sau išprašiau, — sakau aš.

— Tik tu nieko nesakyk, 
mudu su ponu Redakto
rium susitaikysim, — sako 
ji.

Kai atvažiavo ponas Re
daktorius, kai aš pradėjau 
nešti ir pakuoti į automo
bilį savo šonkaulio bagažą, 
jis net akis ištempė:

— Kas tai, Spragile: ar 
su pasirengęs vėl į Lietuvą 
važiuoti? Mes tik į Detroi
tą važiuojam, — sako jis.

Ale tuoj ir jis suprato 
kame dalykas kai pamatė 
mano šonkaulį išbėgant ir 
prieinant prie jo su prane
šimu kad ir ji į Detroitą 
važiuoja.

Taip tai mes iškeliavom 
į Detroitą, ir kitą sykį pa
rašysiu ką Detroite matėm 
ir patyrėm.

VILNIUJE, prasidėjus mok
slo metui, mokslo metus pradė
jo 49 pradžios mokyklos su 420 
klasėmis. “Del patalpų sto
kos” 22 mokyklose pamokos 
vykstančios tiktai pusę dienos. 
Esą galima laukti kad arti
miausiu laiku atnaujinsiančios 
darbą ir gimnazijos.

• DIDŽIŲJŲ riešutų aliejus 
naudojamas vietoj sviesto Bul
garijoje.

Godfrey Anderson, of the Associ
ated Press, who was among the pris
oners captured by Axis forces in 
Libya. Ludwell Denny of the New 
York Times was also captured.

Godfrey Anderson, iš Associates 
Press korespondentų štabo, suimtas 
ašies karių Lybijoje. Kartu suim
tas Ludwig Denny iš New York 
Times.

Net jo paties kolegos vadina Reinhard Heydrich, antrą aukščiausį Gestapo koman- 
dierių, kuris darbavosi “numalšinimui” Čekoslovakijos, “skerdiku”. Tam yra prie
žastis. Bet ką Heydrich daro toje buvusioje respublikoje, yra vykdoma per visą 
plotį ir ilgį okupuotos Europos. Hitleris parbloškė Europą, bet jis jos neužkaria
vo ir niekad neužkariaus.

NUBAUSTI KALĖJI
MU DU UNIJOS RA

KETIERIAI

AUTOMOBILIŲ VIR- 
ŠAI BUS NE IŠ 

METALO

NAUJI SKAITYTOJAI
- ,
Marg. Vaičius, Brooklyn, N.Y. 
Mary Bogden, Taylorville, Ill. 
Pranas Jododis, Chicago, Ill.
Ignac Eituliš, Chicago Heights,

< • H -----------
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Štai vėl gražus pluoštas nau
jų Dirvos artojų, kuriuos svei
kiname, ir kviečiame kitus dė
tis prie jų, tapti Dirvos skaity-

Du aukščiausios rūšies lupi
kai darbininkų vadų tarpe ko
kie teko šiomis dienomis susek
ti ir teismo sprendimu nubau
sti, yra tai Willie Bioff, kuris 
nuteistas 10 metų kalėjiman ir 
$20,000 pabaudos, ir jo draugas 
George E. Browne, kuris nutei
stas 8 metams.

Jie buvo žymus Chicagos pa
daužos, bet Įsiveržę į Teatrų 
Tarnautojų unijos vadus iš
lupo iš Hollywoodo filmų ga
mintojų $1,200,000 grasinimais 
uždaryti jų teatrus tų teatrų 
aptarnautojus išvedant strei
kuoti.

Daugelyje įvairių unijų esti 
panašių atsitikimų. Prieš ke
lis metus nuteista kalėjiman 
du Clevelando statybos unijos 
viršininkai, kurie buvo taip pat 
raketieriai, ne iš pačių darbi
ninkų paėję, bet jiems prisime- 
tę, pasidarę jų vadais, pradėję 
darbininkų vardu grąsinti Įs
taigoms ir žmonėms kurie tos 
unijos darbininkus samdė, rei
kalaudami didelių sumų kyšių, 
arba neduos jiems darbo už
baigti. Biznierius norėdamas 
užbaigti savo įstaigą įrengti ir 
laiku atidaryti, turėjo mokėti 
tiems raketieriams dideles su
mas pinigų, kitaip jie neleido 
darbininkams darbą baigti.

Kaltė visame tame ne iš dar-
bininkų pusės, ir ne iš tokių 
vadų kurie paeina iš pačių dar
bininkų, bet tų kurie sugalvo
ja daryti sau didelį raketą pri
siplakdami prie darbininkų ir 
primesdami jiems savo uniją.

Tokie raketai darbininkų var
du atliekama todėl kad niekas 
neturi kontrolės ant unijų va
dų ir jų surenkamų pinigų.

Tokie raketieriai unijų vadai 
tik išrenka iš darbininkų uni
jines duokles ir tais pinigais 
pasidarę galingi imasi savo ne
dorų dr.rbų, už kuriuos ir pa
kliūva.

Valdžia turi kontrolę ant vi
sokių mažų ir didelių korpora
cijų, bet visai nesikiša ir nepa
tikrina kas dedasi unijose, kur 
taip pat eina milijoninės apy
vartos per metus. N.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Henry Ford tiki kad visai 
trumpoje ateityje automobiliai 
bus dirbami ne iš plieno bet iš 
plastiškų, dirbtinų kietų me- 
degų. Tai yra automobilių vir
šui, ne motorai ir apatiniai rė
mai. Tos dalys pasiliks plieni
nės, bet viršai bus gaminami iš 
lengvų, bet stiprių plastiškų 
medegų, kurios bus pigesnės.

Tas išspręs numatomą tru
kumą plieno ir aluminumo ir 
kitų metalų, kurie reikalingi 
šalies gynimo paruošimams.

Fordo laboratorijose, sako, 
jau dabar vedama tyrinėjimai 
ir bandymai pagaminti tokias 
medegas kurios tiks automo
bilių viršams.

Taip darant, bus sutaupyta 
80 nuoš. nikelio, 50 nuoš. alu
minumo ir 50 nuoš. zinko.

Panašius tyrinėjimus daro

jau General Motors, Chrysler 
ir kitos automobilių kompani
jos.

Be to, ir gurno išdirbystės 
žada prisidėti su savo dalimi 
prie pakeitimo automobiliams 
reikalingų medegų.

Plačiai svarstoma daryti au
tomobilių fenderius (tas dalis 
kurios apgaubia ratus) iš gu
rno. Tos dalys dabartiniuose 
automobiliuose greičiausia su
silanksto ir gadina automobilių 
išvaizdą. Iš gurno dirbamo^, 
jos geriausia tarnaus tam tik
slui ir sutaupys automobilių 
savininkams daug kaštų fende
rių taisymui.

tojais:
Mrs. Alice Stupin, vietinė, 
užsirašė Dirvą ir knygą Al- 
pis, užsimokėdama $2. 
Antanas Muckis, vietinis.
J. Baltrušis, Dayton, Ohio 
Andrew August, Dayton, O.
J. Melaszius, Dayton; Ohio.
S. Kubilius, Dayton, O.
Helen Cekun, Dayton, Ohio 
Stella Bates, Bedford, O.
A. Chutela, Geneva, Ohio
Mrs. Nell Kešeros, Mans

field, Ohio
A. M. Augunas, Bay Shore, 

N. Y.
Anthony Kazokavich, Scran

ton, Pa.
Jos. Buikus, Shenandoah, Pa. 
Povilas Laukis, Pittsburgh, Pa. 
Ant. Linonis, Sharon, Pa. 
Peter Linonis, Farrell, Pa. 
Mrs. A. Bilunas, Gary, Ind. 
Pranas Pazanauskas, Gardner,

Mass.
C. P. Yurgelunas, Brockton, 

Mass.
Eva Baltuškoms, Torrington, 

Conn.
James Buivydas, Barberton, O.
Joseph Grinius, E. St. Louis, 

Illinois.
Mrs. A. Brooks, Herrin, Ill.
Martin Jones, Pittsburgh, Pa. 
Juoz. Kiveris, Chicago Heights, 

Illinois, (per W. Montvil.)
Anna Krasauskas, Rock Creek, 

Ohio.
Nik. šiaulinskas, Amsterdam, 

N. Y.
John Lūženas, Amsterdam, 

N. P.
Ona Chiwinski, New Haven, 

Conn.
Joseph Mikolaitis, Amsterdam, 

N. Y.
A. Srutis, Brooklyn, N. Y.

Illinois.
Louis Krukonis, Utica, N. Y.
Petras Bartis, S. Boston, Mass.
M. Cybulskis, Dearborn, Mich.
K. Zienius, Lorain, Ohio 
Charles Sereikas, Chicago, Ill. 
Amilė Krakauskienė, Southbu-

ry, Conn.
Jos. Baksis, Factoryville, Pa. 
Barney Wilkins, Kingsley, Pa. 
Martin Bakunas, Sharon, Pa. 
Stanley Kisielius, Amsterdam,

N. Y.
Louis Ellyes, Oregon City, Ore. 
Aldonas Armonas, Kulpmont,

Penna. . f
L. Kauneckienė, Lewiston, Me. 
Mrs. Joe Davis, Fraser, Iowa.
Chas. Bražinskas, Hdmestead, 

Penna.
Paul Kravitsky, Binghamton, 

N. Y. a

Anna Staiger, Baltimore, Md.
Vincas Gražulis, Monongahela, 

Pa. (užrašė J. Plečkaitis, iš 
Aliquippa, Pa.)

KAS DAUGIAU?
Skubėkit užrašyti Dirvą Ka

lėdų dovanų saviškiams, jie už 
tai bus dėkingi ir prisimins 
jus ištisą metą. '•*

Naujam skaitytojui Dirva 
duodama už $1 visam 1942 me
tui.

Senieji skaitytojai gali užra
šyti Dirvą kitam už $1, arba 
tie kurie iki šiol neprenumera
vo, prisiuntę $1 gaus Dirvą iš
tisą metą sau.

Siųskit laiške $1.00 dabar, su 
aiškiu adresu kam Dirvą siun
tinėti. Adresuokit: /janor

D llR V A 7
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

A KALĖDOMS SVEIKINIMAI PO 5c t

• KAS vasara nuo 1935 me
tų, General Electric’s kompani
jos “žaibo laboratorija” siun
čia į New Yorką savo tyrinėji
mo inžinierių fotografuoti žai
bo trenkimus į Empire State 
budinką, aukščiausį pastatą pa
saulyje. Tas budinkas laike 
žaibavimo sutraukiami save daž
nus žaibo trenksmus.

Užsisakykit sau gražių Kalėdinių sveikinimų laiškų, su gra
žiais vaizdais, tikybiniais ir svietiškais, Lietuviškais žodžiais. 
Tų gražių sveikinimų turim daugelio rūšių, pasiųsim po 1 ar du 
kiekvieno, sulyg jūsų užsakymo didumo. Užsisakykit tuojau:

Kiek Religišku................ už ............ c Kiek meniškų ............. *.. už ............ c
(Persiuntimo kaštų pridėkit: oc už 6; 10c už 12 ar daugiau)

Vardas-Pav.............................................. ....................................................................................

Adresas..........................................................!..................................................................

Miestas.............................................................................. Valst..........................

(Galit prisiųsti po 2c, 3c. ar 5c pašto ženklais)

• DIRYA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio •

Išrašykit Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminėms. Siųskit ($1) Tuojau!

Dirvos Nauju Skaitytoju Vajus
ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IKI GALO 1941 METU!

IRH 1
VISAM 1942 METUI

Siųskit 
šiuo antrašu:

Šiuo pasiulymu gali pasinaudoti 
tik tie kurie dar Dirvos iki šiol 
neprenumeravo. Jie taps naujais 
skaitytojai už $s. Visi seni skai
tytojai moka po $2.

Siųskit'tuoj, šiuo adresu;

6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

Dirva duoda visą Dolarį ($1.00) dovanų tam kas užsirašys nau
jai Dirvą 1942 metams — naujas skaitytojas gaus $2.00 vertės 
laikraštį per visą metą tik už $1.00. Užsirašykit tuojau.

DIRVA UŽ $1 VISAM 1942 METUI!
(PILNA KAINA METAMS — $2.00)

DOVANU

JUMS

S

a
(Šitą Kuponą naudokit užrašymui Dirvos tik tam kuris dar jos negauna)

Vardas-Pav. Siunčiu $.

Adresas

Miestas .............................................................................. Valstija .........................
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Čia gausit progą ] 
tikėjimas buvo atv< 
įima prisiėmė ir k:

jaus: 
tam

ceri 
pra

mot< 
mis

rišo j 
Ti iri 
liu r

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

Greitai ritasi bėį 
siais keliais. Tai Jo; 
čių prie šventojo tib

Susimąstęs kara 
dera skaisčiam pav 
bos mintys slegia 
žymus Lenku politik 
si prablaivinti Jogai 
Pagaliau, taria:

- Karaliau, n 
pavesk tą darbą Vy‘ 
mė, jis ją taip my. 
šventąjį tikėjimą. ' 
feningasis karaliau, 
bukumą; jie iš dėl 

; pildyti tavo veikai; 
s labiausia spyrėsi 
I Liublino žemės pus 
I ti tai Gudų žemė, I 
: 0 jiems kas kad ts 

' Kazimieras taip p; 
: paėmė. Kai prie 
t tai nei klausyti a 

mes būtinai turim 
■ imti, žinai gerai, 

me, tat kitų kelių

jo žmona ištremta į

ir Vokietija ir net Rusija, už- 
. Visos jos yra lygios despo- 

Bet tekioms pasitaiko kada

prieškambaryje 
Lietuviai polici- 
patyrę apie rei- 
pas atitinkamą

Ką Japonija padarė užpuldama iš pasalų Suv. Vai 
stijas, tą darė ir Italija, 
puldamos savo kai ,iynes 
tiškos, godžios, besotės, 
riors užsikąsti perdaug.

6820 Superior AveM Cleveland, Ohio

Litvinovas Jau Atkelia 
vo Amerikon

kvaila Atvyksta į Kai 
Krikšty

PAVASARIS, pavasari 
> žodis. Saulė taip 
įd dar įšalus žemelė £ 
tokia lekia tie garai v 
L. Žiūrėkit, jau su 
fe. Debesėlis kyla d; 
ta žydriame danguje 

toli Gal ir gryš 
tano—geru lietučii

- Bet pagal 
tą šalį nuo Totor 
vą nuo sunkių d 
žeminimų ir pri< 
liaudis kęsti turi 
gynė Gediminaič 
puolimo, ir jus, I 
rių kelyje ir pii 
laimėjimu. Būti 
iš Lenkų pusės 
jos šalį.

— Gerai ži 
nežiūri teisybės 
kės Lenkams a 
Atsimink, karai 
sės ginti!

— Klausyt 
gyvybę, ir aš t 
liau ii’ vyskup 
patarnauk: pa 
nusikratyti, pe 
spaudžia.

— Niekad 
sias valdove.
ii- Lietuva a’ 
daug man n 
prie to savo :

Dar labi; 
kai nutilo.

Jau tem* 
atvyko. Ole 
lium ir sugr 

I L Tuo tar 
antroji Joga 

Į rus) su save
j karčių paka
1 da iš taurų

limais išklo1

tautininkų vyriausybė buvo bolševikų pašalinta
Bet jų nežiūrėta į ateitį giliau - 

matome, pasidarė' sunkesnė, painesnė 
Vokiečiams; Vokiečių sąjungininkė Japonija užpuolė 
Ameriką, Suv. Valstijos paskelbė karą Japonijai ir tuo 
patim Vokietijai ir Italijai. Visas pasaulis užsiliepsno
jo. Kokios progos yra mums Lietuviams iš tų gaisrų 
atstatyti Lietuvą? , s

Mes turėtume' betgi nei vienai dienai nesuabejoti 
kad Lietuva turės atsisteigti, kad mes ją gelbėsime iki 
paskutines tapti vėl laisva ir nepriklausoma.

* Tik ar ne LAIKAS IMTIS VISAI KITOKIOS, RIM
TESNES KRYPTIES musų darbui negu iki šiol laikė
mės? _

ii, surastas ir pa
valdžia, Litvinovas

Kaip Vokiečiai Tvarko 
Lietuva

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
682J Superior Ave. Cleveland, Ohio

IŠŽUDĖ 7400 LAUKINIŲ VILKŲ
Nevada valstijoje pereitą metą išžu

dyta 8200 kenksmingų laukinių žvėrių. Jų 
tarpe nužudyta 7460 laukinių vilkų, pre
rijų kojotų, gyvenančių tyrumose, 735 lau
kinių kačių ir penkis kalnų levus.

® AMERIKOJE farmų elektrifikavi
mas eina pirmyn. Iš apie 6,000,000 šios 
šalies farmų, jau arti 2,200,000 yra elek
trifikuotos. Per pastarus 6 metus elektri
fikuota net 1,400,000 farmų.

®KANADA turi daug miškų, viso ap
skaičiuojama 492,000,000 akrų. Bet iš tų 
miškų tiktai pusė medžių yra tinkamo 
naudojimui didumo.

LIETUVOJE esą rengiamasi 
pastatyti paminklus žuvusiems 
nuo bolševikų teroro. Pamink
lai busią statomi ne .tik kapinė
se kur žuvusieji palaidoti, bet 
ir tose vietose kur kankiniai 
nužudyti. Kaune Raudonasis 
Kryžius esąs susekęs daugiau 
kaip 100 vietų kur nužudyta, 
nekalti žmonės, Nužudymo vie
tų ir toliau jieškoma.

PASKUTINĖMIS ž i n i emig, 
Lietuvos Aktyvistų Frontas, 
kuris pravedė sukilimą prieš 
bolševikus, yra uždarytas, o jo 
turtas konfiskuotas. Tuo tar
pu Lietuvių Nacionalistų parti
ja, kaip pranešimai sako, gy
vuojanti ir toliau.

J^ODEL musų katalikai pareiškė laikysiąs! nuošaliai 
1 Lietuvos Prezidento A. Smetonos prakalbų maršru
to pasako šis faktas; Prezidentui vos pradėjus lankytis 
kolonijose, Lietuviai visokių pakraipų eina jo paklausyti, 
duoda gaufeias aukas Lietuvai, nežiūrint keno nors prieš
taravimų ir Prezidento neigimų.

Matome kas atsitiko laike jo prakalbų Clevelande, 
Pittsburghe, Amsterdame — šimtai dolarių suaukota 
kiekvienoje iš tų kolonijų. Ar gi musų katalikai butų 
nepermatą dalyko jeigu jie daleistų Prezidentui Smeto
nai prieiti prie visų Lietuvių Ariierikoje ir išrinkti au
kas? Nors tos aukos skiriamos Lietuvos nukentėjusių 
gelbėjimui, tačiau musų katalikų iš pat pradžių, kaip 
tik Rusai okupavo Lietuvą, buvo mintis su niekuo nesi
skaitant rinkti aukas Į savo fondą ir pasidaryti galin
gais iki tiek kad paėmus Lietuvą į savo rankas, kuomet

ta ateitis, kaip 
Lietuva atiteko

TZALBANT apie Lietuvą, mums dabar ant pečių gula 
dar didesnės pareigos ir rūpestis. Amerika mus už

tarti galės Ųk kada jos priešai bus sumušti.
Mes, maža tautelė, parblokšta po Vokiečių okupaci

ja, turime patys daugiau apie save rūpintis, labiau im
tis vieningai dirbti, kad iš karo audrų išeitume čieli ir 
visiškai nenušluoti nuo žemės paviršiaus.

Turime spiestis vienybėn Lietuvis su Lietuviu, at
mesdami Į šalį savo srovinius skirtumus kur apeina Lie
tuvos gelbėjimas ir jai ateities užtikrinimas.

Bendrai dirbant galėtume daugiau ir pasekmingiau 
apsirūpinti Lietuvos ateitimi. Bet reikia rūpintis tikrą
ją ateitimi — musų šalies, tautos, valstybės išlikimu ir 
atsistatymu. Turime užmiršti lenktyniuoti už tai kas 
Lietuvą valdys. Dar jos, gaila sakyti, nėra, ji parblok
šta ir svetinių pavergta. Mūsų partijos kokios jos šią
dien čia laisvai Amerikoje burnojasi, gal nei viena ne
galės Lietuvos valdyti — kam to ir trokšti. Ar ne ge
riau dirbti už atsteigimą Lietuvos — jos pačios žmo
nėms, Lietuviams?

Šiauliuose, be paties komisa
ro, jo štabo ir vieno referento, 
Vokiečių komisaro įstaigoj dir
ba dar trys Vokiečių valdinin
kai ir trys moterys. Ten esą 
darbo tiek kad jo užtektų 120 
žmonių.

Su įstaigos vedėjais reikia 
kalbėti išimtinai per vertėjus, 
nes juk Lietuviai nemoka Vo
kiškai.

Lankytojus 
išklausinėja 
ninkai, kurie 
kalą, siunčia 
Vokiečių valdininką.

Ypač daug lankytojų prašo 
leidimų keliauti geležinkeliais, 
o leidimai duodami tik jeigu ke
lionės tikslas Vokiečių kUlnisa- 
rui išrodo ganėtinai svarbus. 
Taip pat daug lankytojų pra
šo kortelių drabužiams, avali
nei ir panašioms reikmenims 
nusipirkti.

Vadinas, policininko unifor
moje pastatytas Lietuvis lyg 
koks šlavikas, gali tik paklaus
ti atvykusį interesantą Lietu
vį pas kokį Vokišką poną sių
sti, o jau malones dalina sve
timieji.

I Tuo tarpu gi pava 
tešviečia, gausiai b' 
Mus į trukšmingus 
giais deimantais misa 

Iįn bebėgančius. Pau 
ha. ant plikų dar šal 

[kupina visa gamta lai 
Sau saulutė linksma 

j širdys nuliūdo — jų 
[paversti, gabija-amž: 
Įamžinai užgesinta!..

130 milijonų žmonių valstybe, mes neprivalome nei 
vieną - dieną sugaišinti nuo jieškojimo ir ėmimosi visų 
priemonių tą pasalingą užpuoliką sumušti.

Y Visi Amerikos gyventojai, kurie čia rado prieglaudą 
ir namus ir gerą gyvenimą, neprivalo reikšti nei jokių 
abejonių, nei dvejojimų, nei užsikrėsti baime bei klaidin
gų gandų platinimu — bet dirbti — dirbti gelbėjimui 
šios šalies pasiekti visišką pergalę.

Visi mes galim padėti savo šaliai — pirkdami šalies 
Gynimo Defense Bondsus ir iš-širdies dirbdami kas kaip 
galim. Atsiminkime, mes karaujam ne tik su Japonija 
bet ir su Italija ir Vokietija. Nuo jų kenčia ir musų pir
moji tėvynė, Lietuva, ir jaLlaisvės ir nepriklausomybės

Po pralaimėjimo ties Šiauliais kala
vijuočiai negreit atsigavo. Kaipo savis
tovus, Livonijos ordenas jau buvo žuvęs. 
Jo likučiams reikėjo prašytis kad kryžiuo
čiai priimtų savo globon. Nuo tol kala
vijuočiams buvo skiriamas tik landmeis- 
teris, visame kame priklausomas kryžiuo
čių hochmeisterio. Kalavijuočiai, Vokie
čių šelpiami, po truputį atkuto, tik dabar 
buvo atsargesni. Ruošdamies Žemaičiams 
atkeršyti, jie vargais negalais, Žemaičių 
nuolatos kliudomi, 1252 m. prie pat Klai
pėdos pastatė savo Muemmelburgą ir nu
plaukę Nemunu ir Jurbarko pilį. Žemai
čiai priešais Jurbarką pastatė savo stip
riąją Karšuvą. Kalavijuočiai suprato ką 
tai reiškia, 1260 m. paskelbė Karšuvai 
šventą karą, pasikvietė talkon kryžiuočių 
ordeną ir daug talkininkų iš Europos. 
Žemaičiai ir dabar daugiau pasitikėjo ne 
tik savo nepaprasta drąsa, o ir įgimtu gu- , 
drumu. Jie nėjo ginti Karšuvos, o pasi
leido deginti Rygos ir kitų kalavijaus bro
lių turtais prikrautų pilių. Kalavijuočiai 
su savo talkininkais skubiai pasuko atgal, 
gelbėti ką paliko namie. Čia Žemaičiai be 
kitų Lietuvių jau buvo susiradę talkininkų 
iš pavergtų Latvių ir Kuršių. Tik įdomu 
kad abiem kariuomenėm susitikus ties Dur
bės ežeru, seniau buvę tokie narsus Kur
šiai ir dalis Latvių pabūgo ir pasitraukė. 
Žemaičiai su Lietuviais nepabijojo vien? 
stoti mušin. švedų istorikų žodžiais, tai 
buvo pats baisiausias tų laikų mušis. . Že
maičiai, nors blogiau ginkluoti, kovėsi kaip 
iki tol neregėti kariai-milžinai. Mūšis 
krypo tai vienon, tai kiton pusėn, bet pa
galiau Žemaičiai aiškiai paėmė viršų ir 
po kokios valandos, kaip ir ties Šiauliais, 
iš didelės ir stiprios kalavijuočių, kryžiuo
čių ir jų talkininkų kariuomenės nieko ne
liko. - Kryžiuočių hochmeisteris ir kalavi
juočių landmeisteris neatsikėlė iš mūšio 
lauko. Tų pačių švedų istorikų žodžiais, 
ir viėną ir kitą ordeną reikėjo atstatyti 
visai iš naujo. Jei ne Romos popiežiaus' 
graudingas šauksmas per visą Europą, jei 
ne Vokiečių imperatoriaus ir turtingų ku
nigaikščių gausi pagalba, tie ordenai pa
tys niekados nebūtų galėję atsistoti ant 
kojų.

VOKIEČIAI pradėjo Lietu
voje leisti savo laikraštį kuris 
turės Kauno ir Vilniaus laidas. 
Laikraštis turėsiąs tarpinin
kauti Hitlerio nazių revoliuci
nei idėjai.

PER NEMUNĄ bolševikams 
susprogdinus tiltus, gyventojai 
per upę keliami keltais ir lai
veliais. Per Nemuną ir Nerį 
Kaune kasdien perkeliama po 
20,000 žmonių.

LIVONIJOS* ORDENAS SUSIPAŽYSTA 
SU ŽEMAIČIAIS

Vikingai iš pradžių buvo kovotojai 
dėl savo seno tikėjimo ir laisvės, paskum 
virto paprastais užkariautojais, kuriuos 
kartais buvo sunku atskirti nuo piratų ir 
plėšikų, kol pagaliau išsirutuliojo į pirklius. 
Bet kai juos pakrikštijo, atrodė kad jie 
pasidarė tokiais gerais krikščionimis, ku
riems jokie žemiški reikalai daugiau ne
rūpėjo. Čia jų vieton atėjo jau seniau 
pakrikštyti ir pirkliškai išaugę Hansos są
jungos miestai. Kurį laiką atrodė kad 
Hanseatams niekas kitas nerupi, kaip pre
kybos pienas. Jie savo prekiniais laivais, 
dingus iš jurų vikingams, ėmė lankyti ir 
Aisčių žemes. Ugrofinų, Skandinavų taip 
pat. Aisčiai buvo dar nekrikštyti. Ka
dangi Hansos pirkliai manė kad su krik
štytais žmonėmis prekiauti lengviau, tai 
jie su savim atsivežė ir kunigų, o jiems 
pagalbon varpininkų, vargonininkų ir ki
tokių Vokiečių kolonistų. Kad butų kur 
prekes sukrauti, jie įkūrė Rygos miestą. 
Bandė kurti apie dabartinę Klaipėdą ir 
kitur, tik nesisekė.

Su pirkliais atsirasdavo ir vyskupų. 
O kur tais laikais atsirasdavo vyskupų, 
ten atsirasdavo ir karių. Jie, tur but, 
manė kad Dievo žodis, kardu pagrasinus, 
greičiau prigyja. Ištiesų, tų laikų vysku
pai nebuvo kaip musų šių dienų dvasiškiai. 
Kunigui ar vyskupui tais laikais daug mok
slo nereikėjo. Tapti gi vyskupu visų pir
miausia reikėjo būti kokiu kunigaikščiu 
ar grafu. Jiems gi buvo artimesnė žemė 
negu Dievo karalystė. Todėl ir trečias Li
vonijos vyskupas Albertas kad stipriau įsi
sėdus Latvijoj ir ją lengviau užkariavus, 
1202 m. templininkų ir kryžiuočių ordeno 
pavyzdžiu įsteigė pas save Rygos pilyje 
Kristaus Karių Broliją. Tų brolių ap
siaustai buvo visai tokie kaip kryžiuočių, 
tik po raudonu kryžiumi buvo išsiūtas 
juodas kalavijas. Todėl jie ir buvo pra
minti kalavijuočiais.

Kalavijuočiu ordenan taip pat galėjo 
Įstoti tik Vokiečiai. Ordenas tuo pat bu
riu palei upes ir visus svarbesnius van
dens ir sausumos kelius statė pilis, aplink 
kurias apgyvendindavo Vokiečių kolonis
tus. Didesni žemės plotai buvo atiduo
dami bažnyčiai ir riteriams. Pagaliau vi
sa popiežiaus ir Romos imperatoriaus var
du užkariauta žemė buvo padalinta tarp 
Rygos vyskupo ir ordeno. Vyskupui, nors 
jis ir daugiau norėjo, pripažintas visos 
žemės trečdalis, o ordenui du trečdaliai. 
Latviai paversti bežemiais baudžiaunin
kais ir tokiais jie išbuvo apie 600 irietų.

Dėl Latvių kunigaikščių nesutarimo 
tarp savęs, kalavijuočių ordenas gana leng
vai pavergė visas Latvių žemes ir prasi
mušė net Estijos viduriu, kur pasiprieši
nimas buvo jau didesnis. Jis buvo dau
giau iš Danų pusės, kurie jau anksčiau 
ten buvo įsigalėję ir jau spėję Estus pa
krikštyti. Tik, matyti, Vokiečiai kalavi
juočiai netikėjo kad Danai butų kaip rei
kia pakrikštiję.

Atkandę dantį Estijoje, kalavijuočiai 
1236 m. surinkę dideles jiegas, prisikvietę 
talkininkų ne tik iš Vokietijos, Škotijos,' 
bet ir iš Švedijos, vienu smugiu norėjo už
kariauti Žemaitiją, o paskum ir visą Lie
tuvą. Žemaičiai, pasikvietę talkon kiek 
kitų Lietuvių, buvo gudrus, tuojau mušin 
neįsileido, o sekė Kristaus kariais pasiva
dinusius plėšikaujančius brolius miškais, 
ištolo. Broliams atėjus iki Šiaulių pelkių 
ir Čia visai suklydus, Žemaičiai vieną ank
stų rytą puolė brolių kariuomenę ir iki 
pietų iš jos' nieko ųepaliko. Žuvo LivonŲ 
jos hochmeisteris ir visa vadovybė, pabė
go tik, kaip kronikininkai sako, pagaliais 
vanojami pilkieji broliai tarnai.

Per kelis metus Maksim Lit
vinov, Žydų kilmės buvęs žy
mus Sovietų Rusijos komisaras 
Stalino intrigomis buvo nuva
rytas į kampą komunistų par
tijoje ir buvo be reikšmės. Jo 
laimė tik kad dar išliko gyvas, 
nelikviduotas.

Litvinovas, kaip sakoma, bu
vo šalininkas kooperavimo su 
Britanija, ne su Vokietija, to
dėl jis buvo pastumtas iš val
džios, o 
Sibirą.

Dabar 
kviestas 
liko paskirtas Sovietų ambasa
dorium Washingtone, kur 
atvyko, po ilgos kelionės, 
juo atvyko ir jo žmona, 
yra Anglė.

Litvinovas yra 65 metų 
žiaus, gimęs Balstogėje, 
tikra pavardė buvo Mejer 
nokh Movšer Vallach, bet 
po komunistas revoliucijonie- 
rius jis įvairiose vietose gyven
damas naudojo visokius kito
kius vardus. Prie caro val
džios, 1901 metais jis buvo su
imtas ir ištremtas į Sibirą, iš 
kur pabėgo į Šveicariją, vėliau 
gyveno Prancūzijoje ir Angli
joje. Kaipo gyvenęs Anglijo
je, po Rusų revoliucijos jis bu
vo paskirtas pirmu Sovietų am
basadorium Londone. Vėliau 
gryžo Rusijon, tapo užsienių 
reikalų komisaru, iki Stalinas 
jo atsikratė.

Dabar jis vėl prireikė Stali
nui, ir atsiuntė jį į Ameriką, 
iš kur tikisi gauti daugiausia 
pagalbos prieš Vokietiją.

Kažin kiek dabar Amerika 
galės pagalbos Kremlio, carams 
teikti, pati tapus užpulta ag
resingos imperijos, Japonijos, 
Tolimuose Rytuose.

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

** jų teritorijų Pacifiko vandenyne iššaukė musų šalį į 
karą Suvienytų Valstijų vyriausybė rodė nuoširdumą 
kuomet leidosi į derybas su Japonijos specialiu pasiun
tiniu, bet Japonija to pasiuntinio neva derybomis nau
dojosi užtęsti laiką, pasiruošti puolimui, jr pradėti prieš 
Ameriką karą. Senovės laikuose, tokiuose atsitikimuo
se, užpuolikių šalių tokie pasiuntiniai būdavo pakariami 
ar kaip kitaip žiauriai nukankinami. Suprantama, S. 
Valstijų vyriausybė nei nemano nieko pikto tam pasiun
tiniui daryti, kuris taip pat pareiškė “nusistebėjimą” 
del kilusio karo....

Japonija, maža žemės plotu valstybė, turinti vos 
378,560 ketvirtainių kilometrų, bet labai veisli, nes su 
visomis savo kolonijomis turi apie 60 milijonų gyvento
jų. Aiškus dalykas, savo mažose salose jie neišsitelpa. 
Po tam tikrų istorinių pasikeitimų gavus progą tapti 
galingesne, Japonija pradėjo skaityti Kiniją ir salas ap
link save sau reikalingais plotais plėstis ir valdyti ir 
ėmė kėsintis į jų užkariavimą.

Įsivėlus Į penkių metų karą su Kinija, kuriam galo 
dar nesimato, ji nežinia kodėl tai dryso šokti į akį ir 
Suvienytoms Valstijoms. Gal but pasinaudodama Euro
pos sumišimu, Amerikos pasižadėjimu ir gelbėjimu An
glijos, Rusijos ir kitų šalių, ir nuspėtu šios šalies silpnu
mu bei nepasiruošimu del įvairių streikų ir kitų naminių 
betvarkų. Tačiau apsiriks.

Nors pat pirmą dieną staigiu iš pasalų puolimu ir 
padarė Amerikai nuostolių ir-dar padarys, iki Amerika 
pasiruoš pilnai ir pasieks karo vandenis, tačiau Japoni
jai laimėti nėra galimybių. Kartu su Amerika prieš Ja
poniją veikia Britanija ir Kinija/

MES NELEISIM
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo laisvės, tavo žemės po kojų pamint. 
Pasiryžę mirt tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn.
Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkus pančiai amžiais nukalti?
Po tamsios nakties skaisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti....
Milžinų kapais mus kelias nužymėtas — 
Ir šiądieną, kaip kadaise nepristigsim jų — 
Tegul šėlsta nuožmios vėtros, tegul mėtos — 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.
Neprarasi niekad amžinų troškimų, ' 
Neužmiršti ištesėti savo įžadų:
Skelbti laisvę, nors be balso, nors užkimus, 
Nors merdėjime tepasilikusiu žadu.

• Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski, 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi — 
Ne nuo šiądien tau gimtinę gūžtą drasko, 
Ne nuo šiądien prasidėjus eisena, graudi.
Tais keliais praėjo jau skaitlingos kartos, 
Tais keliais ir ateitis kaip vandenys tekės — 
Nesuklupusi tikėjime nei karto, 
Amžinai jinai į lajsvę veršis ir tikės.
Pasiryžę mirt tavo sargyboj liekam 
Ir išvesti iš pavojų žengiame pirmyn. 
Mes neleisime, brangi tėvyne, niekam 
Tavo žemės, tavo laisvės po ko jų pamint....

Grenoblis, 1941. IX.14. J. Aisti.
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Irvis Gedainis

Gintautas PASKUTINIS
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Ši istorinė apysaka kaip tik tinka sekti po ALPIO, kuris jau pasibaigė. 
Čia gausit progą patirti kaip Lietuva buvo krikštijama, kuriai tas naujas 
tikėjimas buvo atvežtas iš Lenkijos, kaip Lietuviai nenoriai tą naują tikė
jimą prisiėmė ir kaip prieš jį kovojo pagoniškų dievų garbintojai.

GINTAUTAS, PASKUTINIS PRIVĖ ka-
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JAPONIJA NORI VALDYTI AZIJĄ

Japonija jau per 50 metų 
svajojo ir sapnavo užvaldyti 
Aziją — nuo tų laikų kai pra
dėjo jaustis gana galinga sto
ti į karą su Rusija, kurią ir 
nugalėjo 1904-5 metais.

Laimėjimas prieš Rusiją la-

biau pakėlė Japonų sapnus ir 
viltis.

Dabar, susikirtimas su Su
vienytomis Valstijomis už sa
las Azijos vandenuose, nekurie 
žinovai sako, yra toks Japoni
jos išsišokimas kad gali reikš-

ti pradžią jos sapnų pabaigos.
Japonai buvo įsiauklėję sau 

mintj, net religiškai tikėjo, kad 
likimas ar dievai yra paskyrę 
juos valdokais virš bilijono Azi
jos gyventojų. -

Pirmas jų žingsnis įsistiprin
ti Azijoje buvo tai Japonų-Ki- 
nų karas už Korėją, 1894-5 me
tais.

žeivių prievartą, nors Lietuva juk labiau

io ties Šiauliais kala- 
tsigavo. Kaipo savis- 
denas jau buvo žuvęs. 
> prašytis kad kryžiuo- 
,dobon. Nuo tol kala- 
driamas tik landmeis- 
priklausomas kryžiuo- 
Kalavijuočiai, Vokie- 

putį atkuto, tik dabar 
uošdamies Žemaičiams 
lis negalais, Žemaičių 
L252 m. prie pat Klai- 
Muemmelburgą ir nu- 
Jurbarko pilį. Žemai- 
ką pastatė savo stip- 
lavijuočiai suprato^ ką 
i. paskelbė Karšuvai 
ietė talkon kryžiuočių 
Ikininkų iš Europos, 
daugiau pasitikėjo ne 
drąsa, o ir įgimtu gu-. 
nti Karšuvos, o pasi- 
ir kitų kalavijaus bro- 
į pilių. Kalavijuočiai 
skubiai pasuko atgal, 

nie. Čia Žemaičiai be 
vo susiradę talkininkų 
r Kuršių. Tik Įdomu 
įėm susitikus ties Dur- 
vę tokie narsus Kur- 
pabugo ir pasitraukė. 
riais nepabijojo vieni' 
istoriku žodžiais; tai v z

5 tų laikų mušis. Žė- 
ginkluoti, kovėsi kaip 
ariai-milžinai. Mtišiš 

kitori pusėn, bet pa
akiai paėmė Viršų ir 
kaip ir ties Šiauliais^ 
kalavijuočių, kryžiuo- 
cariuomenės nieko ne- 
chmeisteris ir kalavi- 

neatsikėlė iš mūšio 
edų istorikų žodžiais, < 
ieną reikėjo atstatyti 
ne Romos popiežiaus' 

> per visą Europą, jei 
iriaus ir turtingų kn
aibą, tie ordenai pa- 
. galėję atsistoti ant

langiau)

lUKINIŲ VILKŲ 
e pereitą metą isžu- 
ų laukinių žvėrių. Jų 
i laukinių vilkų, pre-' > 
•ių tyrumose, 735 lau- 
i kalnų levus.
farmų elektrifikavi- 

Iš apie 6,000,000 šios 
ti 2,200,000 yra elekr 
tarus 6 metus elektri-
farmų.
daug miškų, viso ap- 

,000 akrų. Bet iš tų 
medžių yra tinkamo

siuntimu $1.00.
eiksluotas Sapninykas, 
išaiškinantis kiekvieną 
irivalo jį turėti savo

t “Dirvoje”

LDOS
SS Sabbos

senovės laikų Sabbos 
Mikaldos. Tų knyge- 
iti, ir visai pigiai. Su

Galit prisiųsti pašto 
ims po 25c.)

t “Dirvoje”
* Cleveland, Ohio

jogaila Atvyksta j Kauną — Žemaičius 
Krikštyti

PAVASARIS, pavasaris! — kaip žavi tas • 
1 žodis. Saulė taip karštai jau šildo, 
kad dar įšalus žemelė garuote garuoja, ir 
plaukia lekia tie garai vis aukščiau ir auk
ščiau. Žiūrėkit, jau susitaisė baltas debe

sį sėlis. Debesėlis kyla dar aukščiau, jis pa- . 
skęs žydriame danguje. Nulėkė nuplaukė 
toli, toli. Gal ir gryš jis dar kuomet, bet 
kas žino—geru lietučiu, ar baisia perku- ; 
nija....

Tuo tarpu gi pavasaris. Skaidri sau- ' 
lutė šviečia, gausiai berdama aukso spin- ' 
dulius į trukšmingus upelius, rods, bran- ' 
giais deimantais nusagstytus, skubiai to- ' 
lyn bebėgančius. Paukštyčiai linksmai ui- . 
ba, ant plikų dar šakelių sutupę. Tarsi, : 
kupina visa gamta laimės. Ne visiems ta- ' 
čiau saulutė linksniai šviečia: Žemaičių . 
širdys nubudo — jų dievai busią pelenais 
paversti, gabija-amžina ugnelė busianti , 
amžinai užgesinta!....

* -y- *

Greitai ritasi bėga vežimai dar Įšalu- ' 
siais keliais. Tai Jogaila važiuoja Žemai- • 
čių prie šventojo tikėjimo prijungti.

Susimąstęs karaliaus veidas visai ne- ; 
dera skaisčiam pavasariui; matyti, sun- J 
kios mintys slegia jo galvą, šalia sėdi 
žymus Lenkų politikas Olesnickis, stengia
si prablaivinti Jogailą savo linksma kalba. 
Pagaiiau, taria:

— Karaliau, nevažiuok į Žemaičius, ] 
pavesk tą darbą Vytautui: tai Kęstučio že- i 
mė, jis ją taip myli, lai tat ir Įveda ten 
šventąjį tikėjimą. Niekam neįsipyksi, ma
loningasis karaliau, Įgysi dar Žemaičių pa
lankumą; jie iš dėkingumo lengvai sutiks 
pildyti tavo reikalavimus. Žemaičiai juk 
labiausia spyrėsi kad neleidus prijungti 
Liublino žemės pusės, sakydami kad esan
ti tai Gudų žemė, Lietuvių krauju paimta. 
0 jiems kas kad tai Gudų žemė. Karalius 
Kazimieras taip pat ne be kraujo Liubliną 
paėmė. Kai prisiminėme apie Podoliją 
tai nei klausyti apie tai nenorėjo; tačiau 
mes būtinai turim tai pasiekti. Ginklu pa
imti, žinai gerai, karaliau, pajiegų neturi
me, tat kitų kelių jieškokim kad tikslą pa
siekus.

— Bet pagalvok, Olesnicki, juk visą 
tą šalį nuo Totorių Lietuva atėmė. Kije
vą nuo sunkių duoklių išvadavo, nuo pa
žeminimų ir prievartos, kurią kunigai' ir 
liaudis kęsti turėjo. Savo krūtinėmis ap
gynė Gediminaičiai Europą nuo ordos už
puolimo, ir jus, Lenkai, pirmi buvote Toto
rių kelyje ir pirmi pasinaudojot Lietuvių 
laimėjimu. Butų tat baisus nedėkingumas 
iš Lenkų pusės atimti iš Lietuvos Podoli- 
jos šalį.

— Gerai žinai, karaliau, kad politika 
nežiūri teisybės. Anksčiau ar vėliau rei
kės Lenkams atimti iš Lietuvių Podoliją. 
Atsimink, karaliau, kad prisiekei musų tei
ses ginti!

— Klausyk, Olesnicki, apgynei mano 
gyvybę, ir aš tave savo malonėmis apipy- 
liau ir vyskupu padariau, dar syki man 
patarnauk: padek man tuo jūsų vainiku 
nusikratyti, percunkiai jis man jau galvą 
spaudžia.

— Niekad su tuo nesutiksiu, šviesiau
sias valdove. Tik tu gryši pas savuosius, 
ir Lietuva atsimes nuo Lenkijos. Per
daug man rupi mano šalies gerovė kad 
prie to savo ranką pridėčiau.

Dar labiau karalius paniuro ir visiš
kai nutilo.

Jau temti pradėjo kai i Gardiną jie 
atvyko. Olesnickis atsisveikino su kara
lium ir sugryžo į Krokuvą.

Tuo tarpu atvažiavo karalienė, Ona, 
antroji Jogailos žmona (Jadvyga buvo mi
rus) su savo panomis, lopšyje, ant keturių 
karčių pakabintame. Buvo tai didelė bū
da iš taurų kailių, iš vidaus brangiais ki
limais išklota ir aukso galionais apvedžio
ta.

Nuvargę iš kelionės, karalius ir 
ralienė greitai nuėjo ilsėtis. Jogaila prieš 
gulant uždegė kertėje dvi žvaki, vieną di
delę, antrą mažą. Pamačius tai, jo žmo
na tarė;

— Ir čia, mielasis, statai tas žvakes.
— Kas gi tau kenkia kad statau. Pats 

Krokuvos vyskupas tai matė ir pagyrė, 
kad Dievo neužmirštu. Tiesa, pasakė dar 
kad geriau butų tą mažąją žvakelę ange
lui žibinti. Bet aš jam sakau: “Dievui 
melskis ir velnio nepykink”. Tenai, pas 
jus būdamas, žibinu velniui mažą žvakelę, 
nes sakote kad šventose knygose parašyta 
kaip tat sukinėjasi apie žmogų velniai ir 
angelai. Lietuvoje taip pat yra gerosios 
ir piktosios deivės, gP Čemerys visuomet 
šalę musų esti ir gali daug pikta padaryti, 
tat ir jam Lietuvoje žvakelę žibinu. Šai
pėsi iš musų tikėjimo Vokiečiai kryžeiviai 
ir pasirovė juos velniai ties Žalgiriu, pa
ti, turbut, tai pripažinsi. Jadvyga taip 
pat prieš paveikslą žvakę degino.

— Ir vėl mini tą Jadvygą, kuri tavęs 
visai nemylėjo, o visuomet tą savo Vilių. 
Kad ne griežtas Lenkijos didžiūnų reika
lavimas, niekuomet ji tavo žmona nebūtų 
buvus. Dar norėjo, kraičiu, visą Lietuvą, 
kad tik Lenkų ponai ir jų karaliai ją val
dytų. Žinia gi ką bajorai sumano — Len
kų 'karalius pildyti turi. Ar tat ne paže
minimas? Aš tokios žmonos niekuomet 
neatsiminčiau, — kalbėjo karalienė.

Ą*

Judėjimas Kauno pilyje buvo didžiau
sias. Suvažiavo Jogaila su žmona ir Len
kų kunigais, atvyko su juo taip pat Lenkų 
kariuomenės būrys, nes Lietuviai nesutik
tų patys šventvagiškai gabijos gesinti. 
Kunigaikštis Vytautas su savo žmona Ona 
taip pat atvažiavo, bet ne su daugeliu pa
lydovų.

Kodėl gi minios taip paniuro, pama- 
čiusios ši kartą mylimą kunigaikštį, dar 
nesenai nuveikusį kryžeivius ties Žalgiriu? 
Tai ruošias Žemaičius krikštyti.

Netrukus Kauno pilies mūruose iška
bins krvžių, Vokiečiu ženklą, kurio Žemai- 
čiai taip nekenčia. Tas kryžius matėsi 
ant kryžeivio krutinės, kurio ranka dar 
taip nesenai ugnimi ir kardu jų žemę nai
kino !

Kur ne kur tyliai slankioja vaidylai, 
jų nuliūdę veidai vengia žmonių akių, tar
tum koks nusidėjimas juos slėgtų! Nebe
skamba linksmoji jų 
skambina kanklėmis, 
dainoje garbinti..... 
turn motiną šarvotų, 
pristigo jau žodžių krutinėję ir ašarų aky
se. ■ »

Kaip gi skyrėsi Lenkų riteriai, kurie 
linksmai švaistėsi gatvėmis; ten juokai ir 
pasityčiojimai ne laiku iš Perkūno, iš stab
meldžiu Lietuviu kalbos....

Pilyje* taip pat nelinksma. Jaučia Jo
gaila ir Vytautas kad i pat Žemaičių širdį 
smūgi ruošia. Už keleto dienų keliauja Į 
Betygalą: ten iškilmioje puikybėje lieps
noja šventoji ugnis, kurią budžiui saugoja 
visų gerbiamas krivė Gintautas.

Vakarienės valgyti susirinko tiktai 
kunigaikščių giminė. Jogaila tarė Vytau
tui:

— Jaučiuosi. nesveikas, keliauk, mie
las broli, pats vienas šventosios ugnies ge- 

• sinti. Geriau pažysti tą šalį, pagaliaus, 
, Žemaičiai iš seno jūsų giminės žemė.

— Apsaugokit dievai, niekuomet su 
tuo nesutiksiu, — atsiliepė Vytautas. — 
Betygaloje senasis Gintautas, kuri aš ger
biu kaip tėvą: jisai buvo man ištikimas 
draugas didžiuose mano varguose, kuo
met klaidžiojau po svetimus kampus; iš jo 
išmokau mylėti savo šalį ir dorą; jo dainos 
apie Vaidevutį įdrąsino i kovą mano jauną 
krutinę. Eisiu tenai tik dėlto kad mano 
buvimas nuramins žmones, bet savo ran
kos prie šventvagystės nepridėsiu.

— Dar del vieno dalyvo norėčiau pa
kalbėti su tavim, mielas Vytautai. Metas 
jau butų visą Liublino žemę prijungti prie 
Lenkijos. Karalius Kazimieras beveik vi-

daina, niekas nebe- 
Žalgirio karžygius 
Visur liūdna, tar- 
tartum iš skausmo

są ją buvo užkariavęs ir Liublino miestą 
paėmęs; apie Podoliją taip pat atsimint-)nuo jų kentėjo. Pats nusverk kokia jų 
reikėtų.

— Apie Podoliją, ką sakai? Ar tik
rai ar sapne kliedi? Liubliną Kazimieras 
buvo paėmęs, bet neišlaikė; prie Lietuvos 
jis pasiliko, o kraujo sąjunga dar labiau 
tai sutvirtino. Gėdytumeis, broli, tai rei
kalauti.

— Žinai, Vytautai, kad aš esu prisie
kęs išlaikyti visas Lenkų žemes.

— Kad gi tai nėra Lenkų žemės, — 
tarė Vytautas, — Lenkai taip pat prisiekė 
vargais ir laime dalintis su Lietuviais, o 
kad GaliČą paėmė tai tave į Lietuvą išsiun
tė. Jadvygą gi iškilmingai į Galičo sienas 
įvedė. Gerai žinojo kad Lietuva turi di
džiausias teises prie Galičo žemės per Liu
barto Gediminaičio jungtuves su paskuti
ne Galičo kunigaikščio dukterim, dėlto tai 
tave aplenkė, tu gi jiems nei žodelio nepa
sakei, kad gana tau bus ir Lietuvos mė
giamai medžioklei. Atsimink dar, kas ne
senai buvo Prūsuose, musų brolių žemėje. 
Visas geresnesias pilis Lenkais apsodino, 
o mums, kaip ant patyčių, dvejetas pačių 
menkųjų teko. Ogi ties Žalgiriu daugiau 
musų *kraujo išsiliejo negu Lenkų. Pats 
rašei Į Krokuvą kad maža kariuomenės 
nustojai. Net karo grobio jie mums pa
vydėjo; atsimeni kaip pralotai ir seniūnai 
stačiai reikalavo kad sulaikyčiau savo ka
reivius nuo plėšimo. Aš sunkiai bandžiau 
kaltuosius ir sulaikiau plėšimą, o Lenkų 
kariuomenė toliau, kaip pirma, plėšė. Ne
žiūrint Į tavo Įsakymą neimti mažesnių 
pilaičių prasilobimo tikslais, tačiau paėmė 
Dombrovnos pilaitę ir paskui ją padegė, 
o žmonės, bažnyčioje pasislėpę, žuvo lieps
nose. Plėšimu Lenkų kareivija pralobo. 
Nežinojo ji jokių nuolaidų nei malonės. 
Kada gi aš išreiškiau savo pasipiktinimu 
tokiu pasielgimu, pralotai ir karvedžiai 
atsakė jog tai buvęs tiktai kerštas už kry-

teisybė. Turėjau dėlto net su nekenčia
mais kryžeiviais susidėti kad nors Žemai
čius atgauti ir neprileisti Lenkų aukščiau 
kilti už Lietuvą. Lenkai moka išnaudoti 
musų Lietuvą savo šalies naudai. Moky
kimės iš jų saugoti musų teises ir ginti 
musų mylimą Lietuvą!

(Bus daugiau)

Alpio Prenumeratoriai

ŠIE PRISIDĖJO PRIE IŠLEIDIMO “ALPIO”

Tėvynės Mylėtojų Draugija ....... ...................... .......
Ona Raymond, Cleveland, Ohio ..........................
Martinas Motejunas, Cleveland, O......................
Vincas Jaučiulis, Cleveland, Ohio ......................
Mrs. H. H. Dillon, Shaker Heights, Ohio ..........
Pranas Mankus. Scarboro, Ohio ..........................
A. J. Kudzius, Detroit, Mich.................................
Vytautas Markuzis, Detroit, Mich......................
Anthony Urban, Detroit, Mich..................... ........
Mary Broncho, Detroit, Mich. ..............................
Frances Narmont, Detroit, Mich..........................
Frank Aldonis, Chicago, Ill.....................................
Frances Stankus, Chicago, Ill......... ...................u...
Mike Vežones, Chicago, Ill.....................................
Stella Pranchek, Chicago, Ill..................................
J. Glinskį, Chicago, Ill. 1.............................. ...........
Anne Laukis, Baltimore, Md.............................. ....
Peter S. Polucki, Baltimore, Md..........................
Marė Milunaitienė,' Baltimore, Md......................
Katrė. Akelaitis, Baltimore, Md..............................
Vincas Markelionis, DuBois, Pa................. ........
Agnes Vaisvil, Pittsburgh, Pa.............................. .
Barbora Stepalavich, Sykesville, Pa......................
Ona Kukucioniene, Pittsburgh, Pa...................... .
Dominik Rakausky, Nanty-Glo, Pa...................... .
K. Bražinskas, Homestead, Pa.............................. .
Antanas Cekauskas, Mahanoy City, Pa...............
A. Leonas, Buffalo, N. Y......................................... .
Peter Gudelis. Rochester, N. Y..............................
Steve Yodvąjkis, Buffalo, N. Y.................,........... .
Juozas Stočkus, Brooklyn, N. Y..............................
John Davis, Rochester, N. Y..................................
Frances Rychkus, Freehold, N. J..........................
Vincas Saukas, Waterbury, Conn..........................
Jer. V. Mankus, Meriden, Conn..............................
Joseph Jodella, St. Paul, Minn..............................
J. Kilkus, Brockton, Mass........ ..............................
Kazys Andriulis, So. Boston, Mass.......................
Ona Pucetaitė, Los Angeles, Cal...........................
Antanina Gudžiūnas, San Francisco, Cal.............
P. Žilinskas, Bell, Calif., užrašė Vyt. Daratėnui.

Buenos Aires, Argentinoje .............................. I
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ir 'jūsų kaimynas gau-® Jus 
na gasą iš tos pačios didžiosios 
dūdos, iš tos pat kompanijos.

Jus mokat tą pačią kainą už jį.

Bet jūsų kaimynas niekad ne
turi laukti karšto vandens ry
tais apsiskutimui arba apsi
prausimui. Paklausk jo kodėl.

karšto
reikia — kiek tiktai reikia sku
timuisi, maudymuisi, skalbi
mui, valymui, indų plovimui.

vandens — kada tik jo

Jis pasakys todėl kad jis turi 
gasinį automatišką vandens šil- 
dytoją.

Lengva ir jums turėti tą patį 
patogumą. Gasinis automatiš
kas'vandens šildytojas pats sa
ve reguliuoja taip kad jus vi
sada turit pakankamai tikrai

Automatiškas gasinis vandens 
šildytojas greitai 
įtaisomas, lengva 
už jį išsimokėti 
patogiais mėnesi
niais mokesčiais, 
ir kaštuoja tiktai 
kelis centus į die- 
lą jo operavimas. 
?asiteiraukit apie 
jį dabar, ar Gas 
Company, ar pas 
savo pardavėją.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

$150.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.15 
... 1.15 
... 1.15 
... 1.15 
... 1.15 
.. 1.15 
... 1.15 
... 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15

1.15 
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.. 1.15 
.. 1.15 
.. 1.15 
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.. 1.15

Kitas karas buvo su Rusais 
1904 metais.

Vėl praėjus dešimčiai metų, 
.Japonija stojo Pasaulinin Ka
ran.

1931 metais ji užpuolė Man- 
džuriją, o 1936 metais pradėjo 
antrą karą Kinijoje, kuris dar 
tebesitęsia ir dabar.

Kiekvienu užpuolimu Japo
nija darėsi turtingesnė ir ga
lingesnė. Dabar ji tiki kad at
ėjo tas didysis momentas pa
siekti savo didžiojo sapno — 
taip bent įsitikinus jų karinga 
partija, kuri dabartiniu metu 
turi valdžią savo rankose. Iki 
šiol jai kas nors vis maišėsi 
kelyje. Dabar atėjo proga pa
sikėsinti siekti savo ambicijų. 
Jeigu ji lauks iki šis karas pa- 
sibais, gali proga vėl pradingti. 
Taigi, pasiryžo šokti į užkaria
vimą, dabar arba niekados.

Jeigu bus laiminga, mano 
sau, tai gali likti viena iš dvie
jų galingiausių šalių pasauly
je — kita butų Vokietija. Jei 
pralaimės, jai liks tik antros 
ar trečios eilės valstybių vieta.

Amerika išgelbėjo Japoniją 
nuo blogų pasekmių kokios 
galėjo sekti laike Rusų-Japonų 
karo 1904 metais, kada Japo
nija, nors sumušė Rusus, pati 
visai nusilpo, ir Prezidentas 
Theodore Roosevelt įsikišo ir 
pasiūlė taikytis.

Po susitaikymo, atsistojus 
ant kojų, Japonija pradėjo dai
rytis ką daugiau užkariauti ir 
ėmė nekęsti Amerikonų, Anglų 
ir kitų Europiečių kurie sten
gėsi palaikyti kolonijas ir te
ritorijas bei salas Azijoje ir 
vakarų Pacifike. n X.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU ’ 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosūojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEĘN-A-MI’\ j ’ 
tį rytą tikrai” jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
pakelis kainuoja tik

3 v* i vi----- aGB

•irjaiASdR leuijiqd se) — feAiifl 
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PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai ^ro permainose, patariami jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties^ir 
obligacijų. Naudojamas tūkstančių 
per virš • dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mų Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

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

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

Rūkytojų Dėmesiui
Atsineškit šį skelbimą pas mus ir 
gausit dykai puikų didelį Cigarą, 
ar pirksit ar ne. (50)

Geriausi Cigarai
50 GERŲ CIGARŲ vertės $2.50 

už $1.50
50 Gerų CIGARŲ vertės $2.00 

už $1.25
t 50 Rankų Darbo CIGARŲ $1.19 

PYPKEI TABAKAS 50c svaras 
Importuotos Pypkės po 25c ir 
aukščiau. Tabako trupiniai.

Cleveland Tobacco Co.
2133 ONTARIO STREET 

CLEVELAND, OHIO

| SCHONBERG Cigar Co.|
649 Prospect Avenue

CHerry 9162 j

į Rankų Darbo Cigarai !| 
į IMPORTUOTOS PYPKĖS Į 

ir TABAKAI. | 
į Mes galim patenkint ju- | 
į su rūkymo reikalus 
i (1) Kalėdoms, Į



VIETINES ŽINIOS Amstei
GIVE

1513 East 55th Street HEnd. 3332

KARGER’S BAKERY
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Cleveland, Ohio9022 Superior Ave.

šv. Matt. 6:33 e.
WADE PARK MEAT MARKET
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The present that not only is appreciated by the one 
who receives it, but benefit every one in Americas

jaus: 
tam

rupm- 
ir pa-

'rezidentas Smetoi

Kaimyniško Uti

ūso
i ir

Be tarpininkų pelai 

5106 Lorain Avem 
Phone: WOodbine 44

1117 E. 79th Stre
Pristatom vaistus į na

Hedy
Ruth

Visokį Lietuv 
6307-11 Superior Av 

M. W1LKELIS

mot<
.mis

LEIMON’S 
DRY CLEANING

KUN. BARAUSKAS 
SURINKO VIRŠ 

$600 AUKŲ

\tuo j 
Veni 
dam 

k klau 
Adien

JIEŠKOK1T DIEVO 
KARALYSTES”

TAI KO AŠ IR 
NORĖJAU!”

809 So<
Ofisi

Sight-Saving Lempos gaunama stalinės, dės
lioms arba grindų modelių, ir šimtuose pui
kių stilių 
kurios harmonizuos puikiai 
dekoracijų schema 
tos sulyg jūsų kišeniaus

MICHAEL FEIGHAN
SKELBIA SAVO
KANDIDATŪRĄ

Į KONGRESĄ

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom j namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384 '

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

PASIRINKIT KALĖDŲ DOVANAS
Didžiausias pasirinkimas šioje krautuvėje

jyETUVOS PREZIDE^ 
PRIĖMIMAS

Sekmadienio rytą, 10

•TRAFIKO nelaimėse Cle- 
velande nuo šių metų pradžios 
iki Gruodžio 10 jau užmušta 
126 asmenys. Pernai per tiek 
pat laiko užmušta buvo 109.

• MIESTO valdyba, kaip pa
skelbė miesto finansų direkto
rius Sweeny, stengsis 1942 me
tais žymiai apmažinti iki šiolei 
padarytas miesto skolas.

6927 Superior Ave.
ENdicott 9153

DEIMANTAI
Pirmaeilė brangmenų par

duotuvė rytinėje dalyje
Registruotas Optikas

8513 Superior Avenue
CEdar 0765 (49

Didelis pasirinkimas geros rūšies valgomų dalykų šventėms 
Gaunami visokių paukščių. Dykai pristatymas j namus

Reta kita dovana pasiekia taip tiesiog į mo
teries širdį kaip puikios Sight-Saving Lem
pos. Jų linksma, gausi šviesa praskaidrina 
namus, padaro bent kurį kambarį malones
niu ir patraukiamesniu. Ir kas dar svarbes
nio, Sight-Saving Lempos teikia šviesą ku
ri apsaugoja akis!

Jus rasit Sight-Saving Lempų 
bent kuria 

ir jų kainos pritaiky-

Parduoda naujus ir gyventus namus, ir lotus, naujos 
Lietuvių parapijos srityje. Pasirengęs Lietuviams pa
tarnauti prieinamomis kainomis. Kreipkitės telefonu 
arba asmeniškai atsilankykit.SUPERIOR- 

RUSSELL INN
6824 Superior Ave,

FRANCES GRDANC
LINGERIE

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

MALIAVOS 
LINOLEUMS už žemas kainas 

Parduodama urmu ir mažais kiekiais.
Popieriuojame namus,

6005 St. Clair Ave.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

TONC H I 
VAISTINĖ

Prescription Ghent 

irkit savo Švenčių D< 
pas mus.

Atdaros Alleys visais laikais

Puikios Skrybėlės Jaunoms Panelėms 
ir Moterims . u

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

HOSIERY
LINKĖJIMŲ KORTELĖS. DOVANOS

Visos musų dovanos suvyniojamos į puikius rišulius

[ AMSTERDAM, N. Y. - 
jitelo nariu pasidarba 
Muros Prezidento A. S 
į atsilankymo progra, 

j įvairus biznieriuj sua 
k|0 ir salės ineigos ir 
Les sudarys dar virš $

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

• DARBAI Clevelande padi
dėjo ir daugiau darbininkų pa
imta į darbus nežiūrint to kad 
iš nekuriu darbų ir paleista, 
kur nedirbama šalies ginklavi
mui įsakymai.

WM. F. WENDT 
I

Specializuoja pardavime
KIAUŠINIŲ, SVIESTO i 

SŪRIŲ
West Side Market

Stand A6 ir A7 , (52)
PRospetc 8184.

GABALIAUSKUI PAMOKA
Dirvos reporteris nenuėjo į 

parapijos salę tą vakarą jieš- 
koti priekabių prie kalbėtojų ir 
pašiepti publiką, ar jos daug 
ar mažai buvo. Dirva norėjo

FRANK BELAJ
MEN’S WEAR

6205 St. CLAIR AVENUE
MANHATTAN marškiniai, sporto rubai, pažamas, 

nosinaitės ir kaklaraiščiai.
KAYNEE marškiniai jaunimui, sveteriai, siutai, kelnės 

corduroy. Darboniai rubai vyrams, geros rūšies.
$1.95

Overkotai vaikams specialiai nupiginti po $5.00

WETHEREDS
GEROS RŪŠIES KEPYKLA 

Duona, Pyragai ir ttį 
Phone HEnd. 5310 

7022 Superior Ave.

K O M I N’ S
PHARMACY

Kaimyniška Vaistinė 
—Lietuviai, užkvdečiami
6430 St. Clair Avenue

Cleveland. O.
ATEIKIT, BOWLYT ANT MUSŲ 

ŠEŠIŲ REGULATION ALLEYS

SUPERIOR CAFE 
ir Bowling Alleys

ALUS, DEGTINĖ, UŽKANDŽIAI
Atdara iki 2:30 ryto. 

Norman Zidjunas, Lietuvis baro 
patarnautojas. (3)

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ 

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 
ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už jūsų se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)

Pirkit dabar

Geriausi Linkėjimai Lietuviams

BONCHA BROTHERS
VIDAUS DEKORATORIAI 

VARNIŠIAI

kad susirinktų kuodaugiausia 
publikos ir kad aukotų kiekvie
nas sulyg savo geriausios iš
galės.

Sudėjus pirmiau laike Prezi
dento Smetonos atsilankymo 
surinktas aukas, $460, ir šias, 
virš $600, Clevelandiečiai viso 
labo suaukavo Lietuvos trem
tiniams ir kitaip nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms pa
remti per $1,100.00.

Kas butų turėjęs naudos jei 
žmonės butų paklausę godaus 
Gabaliausko ir butų nesuauka- 
vę tų $460, ir kiti butų nesudė
ję dar virš $600?

Juk tie pinigai neina nei tau
tininkams, nei Smetonai nei ka
talikams, tik vienam bendram 
dideliam tikslui — nukentėju
sių musų tautos žmonių gyvas
čių gelbėjimui.

Koks doras žmogus galėtų 
drysti trukdyti kam nors tei
singu budu aukas renkančiam 
tam musų būtinam reikalui? 
Koks žmogus neveidmainiau
damas galėtų drysti sakyti kad 
vienam leistina aukas rinkti, 
o kitam ne?

Geistina kad Gabaliauskas 
mesti] tą savo godumą ir nesi- 
savintų sau teisės vienas gel
bėti visus desėtkus tūkstančių 
Lietuvos tremtinių, išgabentų į 
Sibirą. Taipgi, kad jis nepa
sisavintų visos garbės už su
rinkimą tų virš $600, nes Cle
velandiečiai atidarė savo šir
dis tam svečiui kunigui, kuris 
nebijodamas žmogui į akis pa
žiūrėti prašė aukų.

Clevelandiečiai moka 
tis savo tautos reikalais 
remti prakilnius darbus 
darė per kelias dešimtis 
daug pirmiau negu mandrusis 
“prokuroras” čia atsirado.

žinantis.

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais

Norėdami pigiai pirk 
kitės j mane, gausit ui 
Įvairiuose apdraudos-ins

Sutaisau paskolas pi) 
mas garantuojama. Kr

tumo. Paliuosuoti bus nuo li
gų kurie užlaikys įstatymą nau
josios karalystės, bus paliuo
suoti nuo mirties ir kurie nu
sitikės tai dienai. Nebus dau
giau karo. Dievas per savo 
šventus pranašus nupranašavo 
apie tuos laikus ir jo karalys
tės įsteigimą 
21:4e. taip parodo.

,Ir Dievas nušluostys visas 
ašaras nuo jų akių ir mirties 
jau nebebus, nei raudojimo, 
nei skausmų nebebus. Dievas 
taip sako per pranašą Zepan- 
ją, 3:9e. Biblijoje. “Tada aš 
žmonių pulkams kitaip duosiu 
sakyti: su meilingom lupom, jie 
visi turės Dievo vardui mels
tis ir jam tarnauti vienširdžiai. 
Pasaulis baigiasi, Dievo kara
lystė netoli.

Skaitytojau, užsirašyk Auš
rą, 16 pusi, žurnalas, $1.50 me
tams. — Skelbia S. B. S. D., 
Cleveland, Ohio. 1150 E. 76 st.

(Skelbimas.)

pirm negu kainos pakils

THE FLEMING FURNITURE CO.
Kampas E. 75th St. ir St. Clair Ave.

Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.

JUOZAS PEČIULIS
165 E. 208 Street Namų Pardavėjas 
Telefonai: Namu: IV. 3956-W. . Ofiso KE. 6767

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip taiv namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Praeitą sekmadienį šv. Jur
gio parapijos salėje buvo su
rengta prakalbos katalikų fon
do, Lietuvos tremtinių šelpi
mui. Prakalboms atvyko Kun. 
K. Barauskas, pats vienas iš 
laimingųjų pabėgėlių nuo bol
ševikų teroro. Jis per kelias 
dienas viešėdamas Clevelande 
su vietos palydovais aplankė 
kiek galėjo Lietuvių biznius ir 
namus rinkdamas aukas, prie 
to buvo aukos renkamos ir sa
lėje per prakalbas, ir bendrai 
surinkta gerokai virš $600.

Tai gražus Clevelandiečių pa
sižymėjimas savo tautos nelai
mės valandoje.

Prakalbose kalbėjo šv. Jur
gio parapijos klebonas Kun. V. 
G. Vilkutaitis, Gabaliauskas, ir 
svečias Kun. K. Barauskas.

1.95 7.95
Jūsų atsilankymas ir parama bus įvertinta

THE BEATTY 
Hat Shop 

10404 ST. CLAIR AVENUE

Mes turime Kalėdoms puikių Europiškų pyragų ir duonų 
iškepamų Europišku stilium ir skoniu, k. tai Honigkuchen, 
Peffernuesse, Springerle, ir kt. parduodama svarais ir viso

kį Kalėdų pyragaičiai. (50)

į ŠTAI TA VIE 
■GEROS RŪŠIES BRANGI 
t DEIMANTAI, LAIKROI

Didžiausias pasirinkimas ’ 
hangmenų ir kitokių 
Visos yra pirmos rūšies 
nntuotos. » '

b krautuvę naujai ati

S. RŪSSNAC

8403 Hough Avem

Atitaisymo laikas ateina, da
bar neklaidins žmonių daugiau, 
religijos neapjakins; žinojimas 
pasidaugins nuo Dievo. Dievas 
duos švarią kalbą ir įstatymą, 
žmonės visi melsis prie veido 
Dievo. Ateina laikas atitaisy
mo: bus viena diena Viešpaties 
Dievo; nakties nebus daugiau, 
ir Viešpats Dievas bus kara
lium ant visų žemių. Tuokart 
Dievas tik vienas bus ir Jo 
vardas tik vienas. — Biblijoje, 
Zakarijas, 14:9 e. Ir dabar 
prasideda tas laikas eiti prie 
tiesos ir mokytis kaip pažinti 
Dievą,dabar. Pasaulis klajoja 
nežinojime, tamsybėje; šėtonas 
apjekino visą pasaulį kad ne
gali pažinti Dievo veido skais-

ADDISON SQUARE MARKET
ŽUVIS, MĖSA, PAUKŠTIENA ŠVENTĖMS

Turim geriausių valgomų reikmenų, taipgi pilną 
mą groserių, sūrių, kiaušinių, silkių ir tt.

Musų produktai visi geri ir atsakanti.
7400 WADE PARK AVENUE

‘H. M. Pulham, Esq
King Vidor direkcijoje,

Lamarr, Robert Young 
Hussey pagaminta nauja įdomi fil
mą, M-G-M atvaizdavimas “H. M. 
Pulham, Esq.”, kuri pradedama ro
dyti Loew’s State ketvirtadienį, 
Gruodžio 11.

Dalykas eina apie jauną Bosto- 
nietį kuris stengiasi pasišalinti nuo 
tradicijų kuriose jis išaugęs, suran
da savo gyvenimo didžiausią meilę, 
bet paskui vėl priverčiamas gryžti 
j savo klasės gyvenimo sąlygas. Jis 
apsiveda merginą kurią jo šeima 
jam parinkus, paskui, savo vidur- 
savo romanso pražudyto jaunystėje, 
amžyje, patiria kad negali atgauti

Prie viršuje paminėtų artistų vei
kia visa eilė kitų gerų filmų artis-

1ES DAROM MES I
MES PARDUODAM

DECKER 20 YI
ROOF

Rock Wool
Insulation ‘

Išpardavime 
40 iki 50 % Pigiau

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

PUIKIOS
SIGHT-SAVING LEMPOS

Į susirinkę šv. Kaz; 
rapijos mokykloje, lau 
ridento atvykstant. Ja 
kas visų lydimas p. 
olas nuėjo į Lietuvių 1 

išklausyti šv. Mišių.
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‘Week End In Havana’
Puikus, žavėjanti Kubos vaizdai, 

dainos ir šiltakraujės senoritos, juo
daakiai romeos, ir visos kitos įdo
mybės sueina i naują 20th Century- 
FoĄ muzikali veikalą, “Week End 
In Havana”, kuris pradedamas ro
dyti Hippodrome, Theatre ketvirta
dienį, Gruodžio 11.

Vadovaujamas roles turi Alice 
Faye, Carmen Miranda, ohn Payne 
ir Cesar Romero; dalykas dedasi 
kaimyniškos Kubos sostinėje ir pa
rodo Havaną visame jos puikume, 
naturališkose spalvose.

Alice Faye vaidina New Yorko 
krautuvės pardavėją merginą, kuri 
susitaupius pinigu nuvažiuoja į Ha
vaną atostogų.

Veikale žymią vietą užima garsi 
šokikė Carmen Miranda, kuri atlie
ka žymią šokių dalį Havanos nakti
niame klube su 200 šokikių.
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Nikoden
Laisnuotas

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina metams $2.50.

Pamatymui dykai.

VIENYBĖ
193 Grand Street * 
Brooklyn, N. Y.

Piliečiai Ohio 20-me Kongresinia
me distrikte ir visoje šalyje gali dė
koti Kongresmanui Sweeney ir jo 
draugams užsispyrėliams už šį ne
apsakomai klastingą nazių rūšies 
Japonu užpuolimą musų šalies.

Per daug mėnesių jų užsispyręs 
ir nepadorus priešinimasis Prezi
dentui Roosevelt ir jų plėtimas na
zių propagandos kuri kaltino Roose- 
veltą kaipo karo kaltininką iš visų 
platformų ir visuose susirinkimuose 
kur tik jie galėsi įsilysti ir sudary
ti Japonijai ir Hitleriui klaidinmą 
įspūdį buk ši šalis nestoja vieningai 
su musų vyriausiu komandierium.

Jeigu kada buvo grupė Amerikos 
piliečių kurie išdavė savo šalį ir gel
bėjo ir ramino šios šalies priešus, 
tai Kongresmanas Sweeney ir jo už
sispyrėliai tą darbą atliko taip pui
kiai kaip kad jie butų Hitlerio ar 
Japonijos apmokami.

Vienaip ar kitaip imant, Sweeney 
yra perdaug pavojingas pasilikti 
viešame gyvenime.

Pilnai tame persitikrinęs, aš pa
siryžau kovoti prieš Kongresmaną 
Sweeney kiek tik galėsiu šiame dis
trikte ir busiu kandidatas prieš jį 
į Kongresą iš 20-to Distrikto atei
nantį Rugpjūčio menesį.

Žaibo staigumu Japonų užpuoli
mas randa Ameriką pasiruošusią 
apsigynimui ačiū Prezidento Roose- 
velto išminčiai ir sumanumui, bet 
ne ačiū išdavikiškiems žmonėms ku
rie balsavo prieš paruošimą vyrų, 
prieš neutralumo aktą, prieš skoli- 
nimo-nuomavimo aktus ir visus ki
tus Prezidento Roosevelto žygius, 
kaip darė Sweeney.

Kongresmanas Sweeney gali bal
suoti už karą šiądien ir mosuoti vė
liava nuo dabar, bet jis niekad ne
gali ištrinti savo išdavikiškų žygių 
prieš Prezidentą bėgyje praėjusių 
aštuonių metų ir tą atsimins visi 
ištikimi Amerikos piliečiai Cleve
lande.

Aš pažadu visą savo paramą mu
sų vyriausiam komandieriui dabar 
ir ateityje be jokių dvejojimų ir su
sivaržymu.

MICHAEL FEIGHAN.
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REIK A T,E VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. j
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, j
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Chicago, Ill.

ūmo. Paliuosuoti bus nuo li
rų kurie užlaikys įstatymą nau- 
osios karalystės, bus paliuo* 
uoti nuo mirties ir kurie nu* 
Įtikės tai dienai. Nebus dau
giau karo. Dievas per savo 
ventus pranašus nupranašavo 
įpie tuos laikus ir jo karalys* 
ės įsteigimą. — Apr. šv. Jono 
;i:4e. taip parodo.
,Ir Dievas- nušluostys visas 

.šaras nuo jų akių ir mirties 
au nebebus, nei raudojimo, 
iei skausmų nebebus. Dievas 
aip sako per pranašą Zepan- 
ą, 3:9e. Biblijoje. “Tada aš 
monių pulkams kitaip duosiu 
akyti: su meilingom lupom, jie 
isi turės Dievo vardui mels
is ir jam tarnauti vienširdžiai. 
’asaulis baigiasi, Dievo kara- 
gste netoli.

Skaitytojau, užsirašyk Auš- 
ą, 16 pusi, žurnalas, $1.50 me- 
ams. — Skelbia S. B. S. D., 
lleveland, Ohio. 1150 E. 76 st 

(Skelbimas.)

Skelbimai “Dirvoje”

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
aip taiv namų pardavimas, iš* 
uogavimas, krautuvių išnuo* 
lavimas ar pardavimas, pajieš* 
ojimai, padėkos laiškai, gail
ia patalpinti šia kaina.
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rezidentas Smetona Priimtas Iškilmingai — Dalyvavo Amsterdamo ir 
Kaimyniško Utica Mayorai — Lietuviai Parodė Didi Nuoširdumą

AMSTERDAM, N. Y. — Ko- 
I jniteto narių pasidarbavimu, 

I jetuvos Prezidento A. Smeto- 
■ kjs atsilankymo progra, Lapk.

3, įvairus biznieriaj suaukavo 
I $640 ir salės ineigos ir kitos 

akos sudarys dar virš $200.

[LIETUVOS PREZIDENTO 
PRIĖMIMAS

II
Sekmadienio rytą, 10 vai., 
pkričio 23, komisijos nariai 
iisterdamo ir aplinkinių mie- 
į susirinkę Šv. Kazimiero 
rapijos mokykloje, laukė p. 
ezidento atvykstant. Jam at
kus visų lydimas p. prezi- 
otas nuėjo į Lietuvių bažny- 

išklausyti šv. Mišių.

; Pranciškaus seselės, pa
nt dekoracijos komisijai, 
iki papuošė šiam įvykiui 
jrcią. Mišios buvo atlai- 
! už žuvusius už Lietuvos 
klausomybę karius. Po iš
ilgu mišių choras atgiedo- 
Sasnausko maldą, “Neap-

Mus. Aukščiausias, ir 
i Brangios Tėvynės”. Baž- 
. buvo pripildyta žmonių, 
retai kada buna.

pietų prasidėjo progra- 
žymiai anksčiau prieš 

iškirtą laiką didžiulėje Junior 
Igh mokyklos auditorija pri
rinko žmonių pilnutė, krek
enas laukė ko tai svarbaus, 
rezidentui atėjus, orkestrui 
njant ir garbės sargybai ly- 
nt (American Legion, James 
Bergen Post 39) nešant šau- 
vns ir vėliavas visi žmonės 
įstojo. Prezidentui, miesto

VAISTINĖ
Prescription Chemist

rkit savo Švenčių Dovanas 
pas mus.

Didelis pasirinkimas.
1117 E. 79th Street

Pristatom vaistus į namus.

ŠTAI TA VIETA
EROS RŪŠIES BRANGMENYS 
DEIMANTAI, LA 1K RODŽIAI

Didžiausias pasirinkimas visokių 
brangmenų ir kitokių prekių. 
Visos yra pirmos rūšies ir ga
rantuotos. (3)
Šią krautuvę naujai atidarėm.

S. RUSSNACK
S403 Hough Avenue

UŽSIMOKEKIT
; : i

GRDINASHOPPE
DOVANŲ PASIŪLYMAI

valdininkams ir žymiems sve-, trumpais bruožais perbėgo bal
čiams užėjus ant estrados bu-1 šią Lietuvos nelaimę ir didelę 
vo atgiedota Amerikos ir Lie-' —— i—-
tuvos Himnai.

Komiteto pirmininkas ir pro- 
gramo vedėjas Adv. Antanas 
Stokna perstatė Surrogate, Fe
lix J. Aulisi, Lietuvių bičiulį, 
kuris pirmutinis gražiai atsi
liepė apie Lietuvus.
. Toliau, Šv. Kazimiero Lietu
vių parapijos mokyklos vaiku
čiai perstatė trumpą bet labai 
įspūdingą vaizdelį, “Pavergta 
Lietuva”; vaizdeliui pasibaigus 
matėsi vyrų ir moterų apsi- 
šluostant ašaras. Pasirodo 
kį atjautimą Lietuviai turi 
vo širdyse musų pavergtai 
•vynei.

Miesto majoras savo kalbo
je pareiškė kad jis ir kiti mie
sto valdininkai gavo praneši
mus buk Prezidentas A. Sme
tona yra pro-nazis. Jis norė
damas žinot? su kokiu žmogum 
turi reikalą kreipėsi į State 
Department, Washingtone, ir į 
porą dienų jam buvo pranešta 
kad A. Smetona nėra jokis pro- 
nazis bet yra didžiai vertina
mas žmogus ir vyriausybė su 
juo skaitosi kaip su aukščiausiu 
Lietuvos oficialu, autoritetu.

Sekantis 
y oras, jo 
bet labai 
Ne veltui 
vadina jį 
Baigdamas 
Ekscelenciją p. Smetoną į savo

1 miestą padaryti jo miestui 
' garbę. Publikoje gausus ploji

mas.
Kalbėjo C. J. Heffernana, 

Supreme Court Justice.
Pora dainelių solo sudainavo 

p-lė E. Sapranavičiutė, p-lei V. 
Matejunaitei akompanuojant.

Amsterdamo mayoras A. Car
ter kalbėjo ilgokai, baigdamas 
vėlino Lietuvai kad po šio ka
ro atsistatytų gerai didesne 
kas jai priklauso, ir gražesne.

neteisybę didžiųjų musų kai
mynų. Jo kalba buvo gan aiš
ki, žmonės labai atidžiai klau
sėsi. Nors išrodo suvargęs, 
susirūpinęs, bet pilnas energi
jos, pasiryžimo.

Prezidentui baigiant kalbėti 
Ukrainiečių organizacijų atsto
vai įteikė dovanas ir memoran
dumą bei kiekvienas pasveiki
nęs pareiškė gražius draugiš
kus linkėjimus. Ukrainiečiai p. 
prezidentui įteikė gyvų raudo
nų rožių buketą kaipo istoriš
ką dviejų tautų draugiškumo 
simbolį, žiūrint iš publikos, 
malonų įspūdį sudarė toks gra
žus Ukrainiečių draugiškumas. 
Ponas Prezidentas Angliškoje 
kalboje Ukrainiečiams atsakė.

kalbėjo Utica ma
kaka buvo trumpa 
prielanki Lietuvai, 
jo miesto Lietuviai 

Lietuvos patriotu, 
kalbėti užkvietė Jo

PREZIDENTO KALBA
Publika nekantriai laukė Jo 

Ekscelencijos Prezidento kal
bos. Jam pradedant kalyti 
publika atsistojimu pagerbė.

Ponas prezidentas pasveiki
no dalyvius ne tik nuo savęs, 
bet ir nuo Tėvynės Lietuvos. 
Pradėjo pareikšdamas, “J' 
liti jums viską išpasakot apie 
Tėvynės baisią padėtį. ...” —

PREZIDENTO IŠLYDĖJIMAS
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras diriguojant J. Olšauskui 
užbaigė programą dainomis — 
“Lai Gyvuoja Musų Tėvynė” 
(J. židanavičiaus-A. Vanagai
čio), “Saulėleidžio Giesmė” (A. 
Vanagaičio), “Jūreivių Mar
šas” (V. Paulauskas), “Lietu
viais Esame Mes Gimę” (St. 
Šimkaus).

Užbaigus viską, Jo Eksce
lenciją Prezidentą išlydėjo gar
bės sargyba ir nekurie miesto 
oficialai su pirmininku Adv. 
Stokna.

Utica mayoras V. R. Corrou, 
Amsterdamo mayoras . 
Carter ir kiti oficialai 
mums tikrą pavyzdi kaip 
gerbti prezidentą.

Komunistų šmeižtai 
dento ir tikrų Lietuvių 
veltui, tik dar sukėlė p. 
clentui daugiau užuojautos ir 
pagarbos ir per jį 
Lietuviams.

Aukavome mes 
tik kaipo Lietuviai 
“Atiduokime kas Dievo — Die
vui ; kas ciesoriaus — ciesoriui, 
tai yra Dievui ir Tėvynei”.

Taip mums patarė ir pavyz
dį davė Prezidentas A. Smeto
na.

Musų šiam veikimui turėjom 
energišką pirmininką, Adv. A. 
Stokna, taipgi ir kitus čia au
gusius. Ačiū visiems kurie pa
sidarbavo. Dirbant išvien ir 
vienybėje gavom ir iš Ameri-

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
nariai, tęskime skaitę geras 
knygas, užsimokėdami savo 
mokestis į TMD. ir gaudami 
gerų, naudingų knygų.

Per virš 49 metų TMD. tar
nauja savo nariams, už mažą 
metinę duoklę teikdama puikių 
raštų.

Pastarais keliais metais at
gaivinus organizaciją, nariams 
pradėta duoti gerų knygų iš
leistų Lietuvoje. Tuomi palai
kytą musų Draugijos tradicija 
šviesti ir mokinti Lietuvius.

Nekurios kuopos ar jų na
riai nėra dar užsimokėję už 
1940 metus. Kurios užsimo
kėjo, gavo po knygą ar porą, 
kaip tai “Išniekintos Vėliavos”, 
“Nuo Perkūno iki Bazilikos”, ir 
“Gyvenimo Dumble”.

Dar ir dabar norintieji na
riai, užsimokanti už 1940 me
tus, gali iš Centro tų knygų 
gauti.

Tiems 
už šiuos 
ri labai
nę apysaką 
veiksluotą knygą, 
stučio Išlaisvintojas”.

Pasiskubinkite užsimokėti ir 
tie nariai kurie r.emokėjot dar, 
nes jums šios apysakos gali 
nelikti, kadangi TMD. centro 
valdyba nupirko tos apysakos 
tik numatytą reikalingą skai
čių tiems kurie yra užsimokėję 
duokles už 1941. metus.

Skubėkite susirašyti su cen
tru pranešant kiek 
mokėję, ir siųskit 
šiuo adresu:

M. Kasparaitis, TMD. s;ekr. 
1827 Linden avė. Racine, Wis.
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PAJAMAŠ — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
PANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiau.

— Nosinaitės — Revlon Manicure Setai. Kosmetika 
Kojinės — Nylon ir šilko. Mašnelės $1 iki $10.

SLIP AI

GRDINA SHOPPE
6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800

Šeštadieni atdara iki 9:00 vai. vakare

The MAY Co’
Basement

fe DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
; ROOF
Rock Wool
Insulation

Be tarpininkų pelno.
5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422.

Brangmenys ir Akiniai
Mano senai įgyvendintoje brang- 

menų krautuvėje užlaikau geriausių 
deimantų ir atlieku gerą laikrodėlių 
taisymo darbą. Taip pat pritaikau 
akinius. (50)
G. L Harding

G. L. HARDING
Jewelers

O.P T O M E T R I S T
Akių Egzaminavimas sulyg 

susitarimo
7112 Lorain Ave. WO. 3072

Ofiso telefonas: MAin 1773

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

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

This Berlin-censor-approved pho
tograph chows a stork, whose na
tionality is unknown, calmly roost
ing in his abode, blissfully v.npcr- 

l t’srbed at the destruction all around 
him. 
where on t

Berlino
tografija 
tautybės, ramiai stovintį savo lizde, 
ncsuniaišylą :
ro 
ati

Kitus įspūdžius, pagerbimo
, puotą aukštų žmonių ir dvasiš- 

1 I kių tarpe aprašysim vėliau.
Su Utica, Albany, Schenec

tady, N. Y., ir kitų aplinkinių 
kolonijų Lietuviais tikimės vei
kti ir toliau bendrai.

Spaudos Komisija:
Petras Lalas, Vladas Rus’las.

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu

mų tarp Chicagos ir. New Yorko. 
Kostiumai vyrams ir moterims įvai
rių Karalių ir Karalienių, Lohen
grin, Mephisto, Meksikoniškų, Man
darin. Monte Christo. Mikado, Ma
tadoro, Vienuolių, Napoleono, Omar 
(Rytiečių), Orlando, Othello, Petru- 
chio, Pierrot ir kt.

Krause Costumes
David M. Yost, Mgr. # 

1025 Chester Ave. Cleveland, 
Telef. CHerry 4569

o.

REIKALINGA DIDES
NIO ATSARGUMO

Papuoškit Langus Kalėdoms
REGULIARIAI 2.98

Langams
Užtiesalai

NAUJA GASOLINO 
APDIRBIMO 

ĮSTAIGA ;
i

Svarbus priedas padaryta šalies 
apsaugos atžvilgiu atidarant naują 
aviacijos gąsdino apdirbimo įstai
gą prie Toiedo, kuri yra The Stand
ard Oil Co. of Ohio nuosavybė.

Ši gąsdino apdirbimo įstaiga yra 
pirmutinė išstatyta nuo to kaip pa
didėjo reikalavimas taip vadinamo 
100 octane aviacijos gazolino, sulyg 
patvarkymo Washingtone pereitą 
Rugpjūčio mėnesį, ir ši įstaiga yra 
vienatine tokia tarp rytinio pajūrio 
ir Chisagos distrikto.

šis gąsdinąs 
nu didiesiems karo lėktuvams, 
gi ganėtinas 
ęasdino gali 
faktorius išla’mėj’.mui ke.ro ore. Jis 
varo visus “fronto l:n:jų” lėktuvus 
uv. Valstijai ir Anglijos ir duoda 
jiems 20 nucš. daugiau jiegos negu 
Vokietija gauna iš savo 90 cc.a.ie 
gąsdino.

Kiek per vieną dieną padaroma 
gąsdino toje naujoje įstaigoje už
tektų apnešti modernišką greitąjį 
lėktuvą beveip du kartu aplink že
mės skritulį ties ekvatorium.

Ta dirbtuvė, kurios statymas pra
dėta tik pereitą Birželį, naudoja pa
čius moderniškiausios budus gamini
mui šio aukšto octane gąsdino. Ži
nomas kaipo sulphuric acid alkyla
tion procesas, jis perverčia į prie
šingą pusę ik' š'ol nsudda papras
tą būdą perdirbimui aliejaus.

Žymiausias vaizdas šios naujos įs
taigos yra tai 30,000 bačkų didumo 
nituotas plieninis Hortonspheroid, 
•milžiniškas apvalus tankas 77 pėdų 
diametre ir 57 jiedu aukščio, ir 125 
pėdų aukščio bokštas naudojamas 
valymo procese.

yra butines šių dic- 
tai- 

ištckliūs 100 ' cctanc 
būti labai lemiantis

The Metropolitan Police Sa
fety Committee, kurios pirmi
ninku yra Trafiko Komisijo- 
nierius Martin A.' Blecke, užgy- 
rė speciali Kalėdų vajų saugu
mui, kurį pradėjo Cleveland 
Department of Public Safety 
su skambiu atsišaukimu per 
Mayorą Lausche.

To saugumo vajaus obalsis 
pareikštas žodžiais “Duokit sa
vo, Prielankumą Kalėdoms”.

Prielankumas . ir mandagus 
atsinešimas į kitus trafike ir 
į pėkščiuesius yra vienas ir di
delių saugumo talkininkų. Tra- 
fikas švenčių laiku bus didelis. 
Taigi kiekvienas automobilis
tas privalo prisilaikyti manda
gumo ir atsargumo, o pėkstie- 
ji patariami pirmiau apsidai
ryti kad galėtų gyventi. Ban
dykit eiti skersai gatvę tiktai 
skerskelėse ir kada šviesa yra 
žalia. Kada gatvėje pilna su
sigrūdę automobilių verčiau pa
stovėti ant šaligatvio. Saugu
mą reikia statyti pirmiau sa
vo legalių teisių.

Automobilistams taip pat rei
kia daugiau kreipti dėmesio į 
tą naują būdą suktis gatve į 
kairę. Reikia duoti kelią tiems 
kurie tiesiog važiuoja prava
žiuoti ir pėkstiems pereiti ka
da šviesa yra žalia sukti į kai

Jie padarys stebuklus 
langams ir papuoš juos at
einančiai švenčių sezonui. 
Daugelis turi kilpuotus vir
šus ir yra gatavi užkabini- 
mui. šešėliniai ir kombina
cijų audiniai ir didelis pa
sirinkimas Įvairių patrinų.

The M a j- Co. Basement

Antrines iš $1.65 Rūšies

KAINA VOS TIKTAI . .

a

pora

Cleveland Police Dept

©NEW YORKO valstijos gy
ventojų skaičius pakilo nuo 
12,588,066 1930 metais iki 13,- 
379,622 1940 metais.

STORE
Gaidos

H. J. Votteler & Con
ARCADE MUSIC
Visokios Muzikos

Muzikos- knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. įsteigta 1866.

Jos yra populiario Nylon 
to nuostabaus mezginio kuris 
priduoda kojoms gražumą, 
sos yra geriausios rūšies 
rayon viršais. Pasižymėk 
lėtą vardų savo moteriškų
vain] sąraše ir duok šias koji
nes. • Naujausios spalvos, mie-

Vi
su 

ke- 
do-

Nereguliarės iš $1.65 NYLON Kojines
Gražios kojinės—pilno ilgumo su rayon viršais. Tai 
dovana kurią moterys labiausia mėgsta. Mieros 8Į£ iki 
lQLį moterims ii- panelėms naujausiose spalvose.

©DIDŽIAUSIAS nelaimingų 
atsitikimų skaičius i 
asmenų 65 metų 
Jie jau nėra tiek 
manus išsisaugoti 
ti, kaip jaunesni.

esti tarp 
ir senesnių, 

vikrus ii’ su- 
ar susigrieb

IiiiiiiiiiDiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniJiuai niiiiir.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

® ©

5

The STONEMAN Co.'
Plumbing Supulies — Paints

Hardware
Roofing Materials
Electrical Supplies 
rasit gerą patarnavimąčia 

prieinamas kainas. (49)
7110 Superior Avenue

ir

Skani Lietuviška DuonaNEW DEAL
Pr. Kuncaitis, Sav.

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

Bažnytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

Visokios Kalėdinės kortelės, viso
ki bažnytiniai reikalai, rašančiai, 
kryželiai, paveikslai. Taipgi už- 
dedam visokius rėmus. Didžiau
sias pasirinkimas. (48)

HENNINGER’S ART STORE 
8809 Superior Av. Cleveland

4023 E. 141st St.
Telefonas: WAsh. 3227

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

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

Dubkit Mums Sutvarkyti

JUSU MOTORĄ
Valom ir sudedam Spark Plugs 
Peržiurim ir sutvarkem veikian
čias dalis.

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Va.om Battery Terminals
Patikrinam Oro Fiitcrį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6C40 Pennsylvania Ave.
.ENd.’ 7715.MARGUTIS

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

6755 So. Western Ave.

Pilno Ilgumo Šilkines Kojines
3, 4, ir 7 siūlų šilkinės kojinės—visos pirmos rhšies. 
Kiek ko kito jums rc'kalihga, bet šių visada reikia, tai
gi apsirūpinkite jomis. Naujausios spalvos ir mieros 8’Z?

iki 10IY

The May Co. Easement

TIKRAI JOS PAMĖGS VIENĄ IŠ ŠIŲ

PORA

/DOVANOMS
RANKINUKAI

PR1EINAMOS KAINOJ

TIKTAI PO . . . 99
Mažą ar didelį . . . jus rasit juos čia—visokiausių pa
vidalų, su rankenukėm ir be, plačių, ilgų, gilių—iš tvir
to audimo ir odų. Viduje visuose yra vietos piniginei 
ir veidrodėliui. Juodų, rudų ir kitokių spalvų.

KITI RANKINUKAI PO 59c iki $1.59

The May Co. Easement
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DARBININK 
ginami pirkti Š

VALDŽIA iš 
kymą kad atsi 
šų orlaivių užp 
met dirbtuvės 1 
užtemdintos ir 
nedirbs, už tą i 
ką darbininkam 
karna. Tas dart 
mui nesusipra 
panašiai atsitik

mot 
mis

Entered as St 
her 6th, .1915, 

under the

DIRVA
LITHU

\tuo 1 
veni 
dam 

k klau 
Bdien’

25c Dirvos
duru ta

‘Elektriškas Roaster tau
po darbą, laiką, maistą ir 
pinigus”.

• MIESTO kapinių komisijo- 
nierė Miss Louise Dewaid, už
imanti žymią vietą miesto val
dyboje, paimta policijos tardy
mams, pasirodžius jos knygose 
didelių sumų pinigų trukumo.

callin;
i America
> held in 

the earliest 
purpose of 

and the en-

DAUGIAU AUKŲ
LVS. FONDAN

are: 
Merkys.

1409 E. 92nd Street

to say 
ever a 
honors, 
rugged

Apskaitliuojai 
milijonai įvairii 
se pragyvenant 

.motery. Jų didt 
Ii ir privalo p 
tuo patarnaus 
bondsų turės pi 
ną. Bondsus p 
išvengta inflia 
gali sunaikint p

FRANK CERNE 
Jewelry Co. 

6401 St. Clair Ave.

kryž 
simb

Dear American

Telefonas: ENdicott 0878

PHONE: ENdicott 4486

Admiral Thomas C. Hart, con. 
mander in chief of the United Statei 
Asiatic fleet since July 25, 19Ą 
upon whom falls the burden of car.] 
rying the war to Japan in the Far 
East. j

‘Automatiškas E 1 ektriš- 
kas Prosas taupo vargą 
ir taupo rubus, taipgi”.

6820 SUPERIOR AVE.

are
Garmus kept 
activities in 

possible data 
concentration

ILTHUANIAN FOOT 
BALL PLAYER 

HONORED

KALĖDINIAI LAIŠKUČIAI
Dirvos administracijoje yra 

puikių Kalėdinių ir Naujų Me
tų sveikinimo laiškučių, po 5c. 
Yra gražių vaizdelių religiškų 
ir svietišku.

Bombanešių g 
eis plačiu mastu, 
sas City įrengta 
tų lėktuvų susta 
tuyė, kur bombž 
subudavojami iš 
gabenamų iš dab. 
tomobilių dirbtu 

Statoma ir kiti 
tuvams sustatyti 
prie Tusia, For 
Omaha ir Will 
Mich. Ten pate 
ninku tūkstančiai 
pasibaigs darbai 
rikuose dirbančiut 
'riškas reikmenis.

TU GELBBTI ŠALIES GY
NIMUI DUODAMAS DOVA
NAS KĄ TAUPO SVEIKATĄ 
DARBĄ IR PINIGUS!

Gigantic Soviet Depor 
tations of Lithuanians 

to Siberia

kožnu pirkiniu. DYKAI

American Friends 
Lithuania”

1,800 sustrei 
thers, Ohio. — 
kavo apie 1,80* 
bininkų CIO. n 
stown Sheet a 
dirbtuvėje. J: 
lies ginklavim 
Šis jų streiką 
neteisėtu, prie 
tartį su komp;

AN OPEN LETTER TO LITHUANIAN 
AMERICANS

no A- 
enjoy- 

freedom 
ignore, 
your

IŠRINKO VALDYBĄ 1942 M.
Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos 

susirinkime Gruodžio 4 d. iš
rinkta valdyba 1942 metams: 
K. Valeika — pirm.; V. Debe
sis 
rašų rašt 
fin. rašt.
F. Samuolis ir J. Vaitkevičius 
iždo globėjai. Daktaru — Dr 
A. J. Kazlauckas.

Ligonių lankytojai 
sutis, J. Miščikas.

Darželio atstovai: Brazaus 
kas, Miščikas.

Knygų peržiūrėtojai: Mišči
kas, Kairukštis. Drasutis.

Union Siutai $1.2 
šilti apatiniai balti ir pilki, 
siau alkūnių trumpom rankoi

Šokiams gros 
ir jo sma-

L. V. S. centro vice pirmi
ninkui P. J. žiuriui pasidarba
vus Clevelande susidarė “Ame
rican Friends of Lithuania” 
Ohio Komitetas, 'iš šių žymių 
asmenų:

Mr. Louis B. Seltzer, komite
to pirmininkas, vyriausias re
daktorius, The Cleveland Press.

Prof. Henry Miller Busch, 
profesorius Cleveland College 
ir Western Reserve University.

Hon. Harold H. Burton, U. S. 
Senatorius jš Ohio, buvęs ma- 
yoras.

Mr. Paul Bellamy, vyriausias 
redaktorius The Cleveland Plain 
Dealer.

Miss Alice P. Gannett, Good
rich House Settlement vedėja.

Miss Bell Greve, Cuyahoga 
County Relief Agencies pirmi
ninkė.
—Mrs. Layton Carter, vice pir
mininkė The Women’s City 
Club.

Mr. Thomas Sidlo, pirminin
kas The Cleveland Orchestra.

“Sight-Saving Lempa pa 
gelbsti akims—ir pralin 
ksmina namus”.

“Elektriškas š i 1 dytojas 
saugo sveikatą pašalin
damas peršalimą, drebu
lį ir flu.”

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

University 
picked for* 
The first 

1928.

pirm 
pagelb.; Iz. Samas, už-

A. M. Praškevičius
J. Vilčinskas, iždin.

Dirvos skaitytojai gali gauti 
tikietų išanksto po 25c kiek tik 
jų šeimai ir jų draugams rei
kalinga.

Baliuje bus Įvairių dovanų ir 
$10 pinigais.

Balius prasidės 8:00 vai. va
kare, tęsis iki ?? : 
Albertas Nemanis 
gus muzikantai.

KALENDORIAI
Kurie užsimokės 

i meratą už Dirva,

mild-man- 
name of 
has just

Žakietai $6.9J
Dviejų spalvų stilių su odos 
šakiu ir zipperiu užsegami.

Santa sako: “PATRIOTIŠKA YRA DUOTI
--------  ELEKTRIŠKAS DOVANAS

DUOKIT JAM DOVANAS KURIAI 
JIS MĖGSTA DĖVĖTI

though now fight
life, is, nevertheless 
. to release, com-

VYNAS GALIONAIS
Vyno mėgėjai gali gauti čia 
puikaus vyno bonkom ir ga

lionais. Visokio alaus žemom, 
kainom, r—• -
niai vynai ir šampanas, 
ra iki 11:30 vakare.

W. H. TRESCH
10204 Superior Ave.

TODĖL AŠ IR TURIU ’ vLLI 
įTIEK DAUG ELEKTRIŠKŲ J; 
. DOVANŲ MAIŠE! .

“Elektriškas L a i k r odis 
neduoda pavėluoti į mo
kyklą, darbą ar pokilį.”

DOVANŲ ir puikų sienini 1942 
metų Kalendorių.

Paskubėkit, gaukit sau ka
lendorių ir tikietus Į balių.

Dirvos prenumerata metams 
pasilieka po senovei $2.00.

F. W. ROSE
DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI, 

BRANGMENYS, SIDABRINIAI 
DR1KTAI vėliausių išdirbimų. 
Kryžiukai ir Retežėliai, Kaklui 

Papuošalai. Kainos žemos.
Faber Chronium Išdirbiniai

Percolators ir Vėliausio išdirbinio 
Toatsmaster Sets S8.95 iki $24.95 

Egzaminuojam Akis, Pritaikom 
teisingai Akinius.

Elgin, Hamilton, Waltham ir 
Bulovą Laikrodėliai

10409 St. Clair Ave.
Telef. GLen. 3724

an A- 
revival 
mother 

fon- 
We

galima gauti pas 
n-RĄ MATULAITĮ 

(Lait) 
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

Dirvos administracija bus 
atdara sekmadieniais prieš Ka
lėdas ir Naujus metus.

Galit užsimokėti prenumera
tą, pasiimti tikietus j Dirvos 
Naujų Metų Balių, ir atlikti 
kitus reikalus, be sugaišavimo 
šiokios dienos arba važiavimo 
vakare.

DETROIT, Mich. — A 
ncred Lithuanian by the 
Vincent Joseph Banonis 
been chosen center on 
America team of 1941.. 
distinction and honor

savo 
gaus vieną

BRANGMENYS
Didelis Pasirinkimas Kalėdų 

Dovanų
Didelis pasirinkimas įvairių brang- 
menų šioje parduotuvėje, visokios 
reikmenys dovanoms, odos dirbiniai, 
radios, ir taisymas laikrodėlių. (50)

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

Atdara vakarais iki 8 vai.

GEROS MĖSOS, GROSERIŲ ir 
PAUKŠTIENOS gausite musų

parduotuvėje. Senai įsteigta.
Duodam trading stamps. (51)

A. NUNN
Meat Market

8710 Superior Ave.

Aukų Į Lietuvai Vaduoti Są
jungos Fondą dar vis gauna
me. Pereitame numeryje bu
vo pažymėta aukų $455.00

Gauta dar $8 daugiau
Bcn. Dovidavičius
J. A. Urbonas su žmo

na, iš Dayton, O., pirma 
prisiuntė $3, dapildo visą 
penkinę Kalėdų dovanų 
LVS.. fondui, prisiuntė

Matas Steponavičius 
(per A. Banį)

Viso pasidaro
Aukos Dirvos redakcijoje ir 

toliau priimamos. Jos perduo
damos vietos LVS. skyriui ir 
per jį siunčiamos į LVS. centrą 
Chicagoje.

Kurie vietiniai ar iš kitų ko
lonijų norėtų padaryti savo 
Kalėdinę auką Lietuvos nuken- 
tėjusiems, galite priduoti Dir
vos redakcijai, arba LVS. sky
riaus pirmininkui P. J. žiuriui, 
arba iždininkui Dr. S. T. Ta
mošaičiui. i

Aukos bus paskelbtos Dirvo-

GEROS ANGLIES
Šaukit

• GUBERNATORIUS Brick
er atsisako šaukti specialę val
stijos legislatures sesiją nežiū
rim mayoro Lausche ragini
mo. Mayoras Lausche ragina 
gubernatorių pravesti tarimą 
išdalinti miestams priklauso
mas nuo “sales tax” sumas, ku
rios tikrumoje priklauso.

disrupted, and 
separated from

imper
Nįito kalbėdamas 
M pasakė “lai 

kad Japon 
’priversta stoti ; 
155 Britaniją ir i 
> tarios dėjo pas' 
^dyti Japonų p 
' wiryti naują 1

KAROLIS SKORKO
Karolis Skorko, 59 m., 

1652 E. 39 st., mirė Gruodžio 
5, palaidotas 9 d., Kalvarijos 
kapinėje. Pamaldos 4 atsibuvo 
9 v. ryto, M. D. N. P. parapi
joje.

Liko žmona, Karolina, trys 
sunai, Juozas, Kazys ir Anta
nas, duktė Marė, ir vienas bro
lis, Jonas, Wesminter, Mass.

JOHN G. POL TER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

KAMBARIS IŠSINUOMOJA]
Pavieniui arba porai, Lieti 

vių šeimoje; gražus kambarį 
šiluma, visi namų patogumi 
Yra garažius. Kreiptis: I 
849 Paxton rd., arti E. 125 d 
ir Arlington avė. (5ffl

DIDELĖ LIETUVIŠKI

VAISTINE W

er income 
great many 
increases ir 
have taken 

' mense part 
can be especially effective in 
reducing national purchasing 
have taken place. This immense 
part of our population can be 
especially effective in reducing 
national purchasing power by 
buying Bonds and Stamps, thus 
aiding the country’s defense 
program, while helping to keep 
down the cost of living.

NOTE.—To bv^y Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
office, bank, or savings and 
loan association; or write to the 
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C. Also Stamps 
are now on sale at retail and 
concessionary stores.

Balius įvyks Trečiadienį, nuo 8 v. vak., Lietuvių Salėje 
GAUKIT SAVO TIKSĖTĄ IR KALENDORIŲ 
Įžanga į Balių bus 50c. Dirvos prenumeratoriui vienas tikietas DYKAI.

Daugiau tikietų gausit po 25c Administracijoje, prieš tą balių.

1.00 
$463.00

Col. Skučas, I
Mr. Povilaitis, 

Department.
Soviet Russia, 

ing for her own 
under obligation 
pensate and provide a safe return 
to thousands of men, women and 
children deported from Lithuania 
and the other Baltic States. The 
Soviets have had by this time suf
ficient opportunity themselves to ap
preciate the meaning of foreign in
vasion.

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakarais

I am a machinist in an airplane 
factory. When the war is over 
I may be laid off. How can 
I prepare for that time?
Make systematic and regular 
purchases of Defense Savings 
Bonds. They will give you a 
substantial reserve which you 
can fall back on in the period 
of readjustment after the em
ergency.
To what very large group of 
Americans does the Government 
look particularly for extensive 
buying of Defense Bonds and 
Stamps ?
People in the middle and low- 

brackets, where a 
of the most rapid 
national earnings 
place. This im- 

of our population

not an 
regim

now under the Ger- 
when movements 

severely restricted, 
close watch 

Lithuania to 
on crowded 
camps, and

Pažamas $1.79
Dailių broadcloth medegų užsi 
maunami ir apsivelkami.

The first partial list of Lithuan
ian deportees, compiled by the Lith
uanian Red Cross in Kaunas, Lith
uania, under the supervision of Dr. 
Garmus, has reached the American 
shores. Dr, Garmus is head of the 
Lithuanian Red Cross, who assum
ed that important post during the 
Soviet occupation of Lithuania. To 
gather information about apprehend
ed pėople was not an easy task 
during the Soviet regime: nor is 
it any easier 
man occupation 
of persons 
But Dr. 
on GPU 
get all 
prisons, 
movement of freight trains carry
ing deporteeš, and he organized sev
eral scouting excursions. It is es
timated that the number of deport
ed Lithuanians is at least 60,000. 
The first list brings us the names 
of 750 persons. Examining the list 
closer, we see that 

a. Most of them
Vilnius 

b? Nos. 
from 

prison 
c. The

SWEATERIAI
Dviejų spalvų ir vienodoj, 1 
ziperio užsegimai ir su knypl

$2.95 ir 3.95

freedom and 
that recognize 

of these things to 
man are in accord 
that the greatest 
American way of 

. They 
repre- 

barbaric

Importuoti ir nami-
Atda-

(50)

pasitiksit Naujus 1942 
Suprantama, DIRVOS 

Metu pasitikimo baliu
je — LIETUVIŲ Salėje, trečia
dienį, Gruodžio 31 d.

Taigi, jau galima gauti 
baliui tikietus.

Kurie užsimokės 
numeratą už Dirvą, 
tikietą DYKAI.

(Kiti tikietai po 
skaitytojams. Prie 
vakarą bus 40c.)

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir f» 
portuotas gyduoles nuo visokių fi
gų, kaip tai nuo aštraus užsiseiėj 
jusio Reumatizmo, nuo ivairiw 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevttf 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, 
taro, lytiškų nusilpnėjimą, 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė I 
1001 E. 79 St. Cleveland, 0.1 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas sartiti®

This is a 
that every 

football players has hopes of some 
day attaining. Vince Banonis is 
20 years old, '6 ft. 1 inches 
and tips the scales at a mere 
lbs. of muscle.

When told of the honor that 
about to be officialy bestowed upon 
him, Vince said, “it’s sure a thrill 
and I hope I deserve it. I wish I 
could thank everybody who helped 
me to get the honor.”

Vince was the second 
of Detroit player ever 
Collier’s All-America. 
was Lloyd Brazil, named

His coaches have nothing but a 
heap of praise for little Vince. 
Coach Dorais says: “Vince is the 
kind of a player a coach gets once 
in 10 years or so, if he’s lucky. 
They certainly didn’t make any mis
take when they put him down as 
an All-America.”

Coach Boering had this 
about his star center, “If 
fellow deserved All-America 
it’s Banonis. He’s a big, 
kid, and he’s also unusually fast 
and smart. They don’t come any 
better. I’ve seen a lot of good 
centers in the last 20 years, but I’ve 
never seen anyone who could match 
Vince’s defensive play. His ability 
to diagnose plays is uncanny.”

come 
and Kaunas 

110 to 401 are 
the ill-fated 

in Vilnius, 
list contains 119 execut- 

persons, 30 doubtful and 
601 deported. 27 percent of 
those deported are women 
children.

e. Among the professionals, 
hardest hit were priests, 
ronomists and physicians, 
of the list of 24 priests all 
3 were executed 
portees, school 
predominant.

f. Families were 
children were 
their parents.

From the same Lithuanian Rpd 
Cross source we learn of the plight 
of former officials of the Lithuan
ian republic. Among the unfortu
nate prisoners of Solovki Islands in 
the White Sea 

Mr. Antanas 
ister.

Mr. Juozas 
Foreign Affairs. 

Minister 
i, Director of Surety

among de
teachers were

Lovers of liberty, 
equality and those 
the importance 
the welfare of 
and agreement 
menace to the 
life is Hitler and Hitlerism 
also agree that Hitlerism 
sents the most gigantic, 
assault on civilization in all the his
tory of the world.

True and responsible leadership 
have recognized this and have thru 
legislative action expressed the A- 
merican policy to be the destruction 
and eradication of Hitler and Hit
lerism. In a democracy when de
bate on disagreement ends, then the 
policy is expressed and in order to 
further enhance the welfare of A- 
merican unity behind the expressed 
policy is the primary requirement.

We Americans of •'Lithuanian ex
traction have a two-fold stake in 
this gigantic conflict between the 
forces of darkness and that of en
lightenment; first, that of 
merican citizen; second, th< 
and rehabilitation of our 
country — the thing of our 
dest recollection and memories, 
must demonstrate to our fellow A- 
merican citizens and to all the world 
who are battling barbarism that 
we stand solidly behind the Presi
dent and adhere strictly to the ex
pressed policy of destruction of Hit
lerism and subscribe thoroughly to 
President Roosevelt’s and 
minister Churchill’s Magna 
of eight freedoms.

We must remember that 
end of this catastrophe there will 
be a peace conference and we shall 
be judged at that conference by 
our efforts and contributions to
ward the ultimate victory. With 
that end in view I am calling on 
all Lithuanian leaders 
foi- a conference to 
Washington, D. C., at 
possible date for the 
portraying to America 
tire world our determination to help 
win this .battle. Our unity and 
our support to the President in this 
great national emergency 
crying need of the day.

This is an invitation that 
merican — no one who has 
ed . the blessing of liberty 
and equality — can

Looking forward to 
acceptance, I remain, 

Very truly 
CHARLES P

Chicago,

Coffee
Maker Toaster

Iškilmingai Minėjo 25 
Metų Sukaktį

International Institute, 'kuris 
veikia prie Y.W.C.A., trečiadie
nį, Gruodžio 10, minėjo savo 
25 metų gyvavimo ir veikimo 
sukaktį su didelėmis iškilmė
mis.

Prie tų iškilmių pagražinimo 
prisidėjo ir Lietuviai.

Vakare, University Klubo pa
talpose, įvyko sukaktuvių ban
ketas, kuriame dalyvavo atsto
vai įvairių tautų, kalbėjo mies
to mayoras Frank J. Lausche 
ir Ethel Bird, iš New Yorko, 
žymi moterų veikėja.

Programą sudarė įvairių tau
tinių grupių šokiai. x 
dleris, P. J. žiuris ir. Ona Kar- 
pienė su savo tautiškų šokikų 
grupe, kurie dalyvavo progra- 
me. Lietuviai šokikai dėvėjo 
tautiškus rubus.

AR BIJOT ORLAIVIŲ 
ATAKŲ?

Clevelande nekurie jau ne
gali miegoti, bijodami Japonų 
orlaivių užpuolimų....

Ar ta baimė reikalinga?
Iš Japonijos iki Clevelando, 

bendrai imant, tolumas oro ke
liu yra apie 10,’000 mylių. To
kiam keliui atskristi orlaivių 
nėra. Prie to, Japonija turi ką 
užpulti ir atakuoti 
žus užimti ten pat, 
nėję. Už tas salas 
jas ji ir kariauja.

Jeigu, bandytų atskristi į 
vakarų pakraštį ir užpultų San 
Francisco, Seattle ar kitus Pa- 
cifiko pakraščio miestus, tą da
rytų tik su rizika žuvimo visų 
savo lakūnų. Nuostolių pada
rytų mažai, nes Amerikos lėk
tuvai ir prieš-orinės apsaugos 
kanuolės juos visus išmuštų.

Nuo Pacifiko iki Clevelando 
yra dar apie 2300 mylių.

Iš Vokietijos Į Clevelandą 
arčiau, — reikia skaityti apie 
5,000 mylių. Vokiški lėktuvai 
atskristų, jei norėtų, bet ir jie 
susidurtų pirmiausia su sargy
biniais lėktuvais ir kanuolėmis 
Atlantiko pakraštyje. Prie to, 
jei užpulti Ameriką tai juk nė
ra prasmės užpulti Clevelandą, 
ries yra visa eilė didelių mies
tų Atlantiko pakraštyje, kurie 
gamina karo reikmenis, kur 
yra karo laivai, uostai, orlai
vių aikštės ir kitos strategiš
kos vietos.

i Prie Cleveland© iš visų pu
sių nėra saugu oru prilėkti, nes 
plotai tolimi. Iš kur neskristų 
priešų lėktuvai, tai pakraščių 
sargybiniai lėktuvai juos iš už
pakalio pavytų ir sunaikintų.

Iš Kanados gal butų arčiau
sia ir geriausia, bet Kanada iš
vien kariauja su Suv. Valsti
jomis ir ji gerai saugoja savo 
pakraščius iš Atlantiko ir Pa
cifiko.

JULIA' DIČKUS
Julia Dičkus, 27 metų, nuo 

8110 Pulaski avė., mirė Gruod. 
9, pašarvota Della Jakubs lai
dotuvių namuose. Bus laidoja
ma Gruod. 13, 9 vai. ryto. Pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko motina, tėvas, vienas 
brolis, Jonas, sesuo Mrs. C. 
Lukonaitis.

Abiejų laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktorė Della Ja- 
kubs.

DUOK SKRYBĖLĘ
Didelis pasirinkimas naujų 3 95 
stilių ir spalvų

DVKAB GREEN stamps0 čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Grindims užtiesalai pigiai I
Atidarėm didelę Linoleum ir ki-Įį 
tų grindims patiesalų parduotoj.® 
Parduodam tris ketv. yardus uB 
$1, ir 9x12 Rotharus pasiesalusal 
po $3.25. Mes patiesiam visus 
lionleumus. 52)

Center Floor Covering 
7020 St. Clair Ave.

Kaklaraiščiai 65c.
didelis pasirinkimas naujų gražių 
rankų darbo kaklaraiščių. Viso
kių marginių. 2 už $1.25

Pirštinės $1.50
Puikios tvirtos odos pirštinės su 
šiltu pamušalu ir be.

Kakliniai $1.50
Rayon ir vilnoniai, visose mėgia
mose spalvose ir pavyzdžiuose.

Marškiniai $1.65
Geros rūšies balti ir spalvuoto 
broadcloth, sanforizuotai traukti

SUIMTĄ 18 J 
Japonai veda plat 
rimo darbą net . 
kontinente. Kari! 

■rojęsuimta 18 Jap 
'ininkii”, kurie, tu 
ma yra Japonijos 

^karininkai. Jie gy 
Tuose viešbučiuose. 
I Filiponų .saloje 

/miestelyje Japonijc 
i jos majoras veiki 

ir saldžių

Kojinės 25c
Gražios margos ragon ir lisle 
jinės, ilgos ir trupos.

Diržai ir Sagtys $L
Odos diržai su sagtimis turit 
čiomis jūsų vardo raides. 
Kelnės kurios vyrams rei- 0 
kalingos ir tvirtos *’




