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Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

AMERIKOS Raud. Kry
žius atsišaukia Į slauges su- 
registravimui jų apie 50,- 
000, kad butų pasiruošusios 
netikėtiems įvykiams, karo 
laiką gyvenant.

juroje
Britai 

Italu ir

AMERIKA DIDINA VEIKSMUS PRIEŠ 
JAPONUS PLAČIAME PACIFIKE

Admiral Thomas' C. Hart, coh 
mander in chief of the United Stitt 
Asiatic fleet since July 25, 131 
upon whom falls the burden ol tai 
tying the war to Japan in the Fi 
East.

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1819.

Am. Raudonasis Kryžius 
pradėjo visoje šalyje rink
ti 50 milijonų dolarių karo 
fondą, kuris teiks pagalbą 
Japonų užpuolimo nukentė- 
jusiems.

DOVANAS KURIAS 
;ta dėvėti

MASKVA PRANEŠA 
APIE PASISEKIMUS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

NUSKANDINO JAPO 
PONŲ LAIVUS

karo reikmenų 
iš Amerikos 
sparčiai kaip 
įrodo valdžios

JAPONŲ i m p e ratorius 
Hirohito kalbėdamas į sa
vo seimą, pasakė “labai ap
gailaująs” kad Japonija bu
vus priversta stoti į karą 
prieš Britaniją ir Ameri
ką, kurios dėjo pastangas 
sutramdyti Japonų pastan
gas sudaryti naują tvarką 
Rytų Azijoje.

apie 
apleido Ber-

MARIJAMPOLĖJE, spaudos 
pranešimais, pradėta karo su
naikintų pastatų griuvėsių pra- 
šalinimo darbai, šalia to tai
soma apgadintas gatvių grin
dinys ir atnaujinama kanaliza
cija. Miestui atstatyti rengia
ma naujas planas.

KAMBARIS IŠSINUOMOJAI
Pavieniui arba porai, Lieti 

vių šeimoje; gražus kambarį 
šiluma, visi namų patogumu 
Yra garažius. Kreiptis: i 
849 Paxton rd., arti E. 125 n 
ir Arlington avė. (51

KARIUOMENĖN BUS IMAMI GAL BUT NUO 
20 IKI 44 METŲ AMŽIAUS

Iš KAUNO viešų skaityklų 
ir knygų parduotuvių išimta vi
sos komunistinio turinio ir Žy
dų parašytos knygos. Jos su
dėtos Į atskrią vietą ir galė
siančios būti naudojamos tam 
Ikrais tyrinėjimo tikslais.

PABAUDĖ UŽ HA
WAII GYNIMO AP

SlLElDIMA

LONDONE s v a r s tomą 
įsteigimas Aukščiausios ka
ro vadovybės, kuri vestų 
aliantų karą prieš ąšies jie- 
gas. Tokios tarybos labai 
laukia Maskva.

VOKIEČIŲ karo komendan
tas Lietuvoje per Kauno radio 
stotį paskelbė įsakymą kad vi
sas pasilikęs bolševikų turtas 
skaitosi karo grobis, kuris turi 
būti atiduotas komendantūrai. 
Todėl įsakoma iki Lapkričio 22 
d. pristatyti Vokiečių Įstai
goms visus nuo bolševikų užsi
likusius ginklus, drabužius, pa
kinktus, vežimus, balnus ir tt.

VOKIEČIAI darbuojasi 
suradyti Norvegijoj burius 
kareivių kurie eitų į pagal
bą prieš Rusus, bet Norve
gai tam priešinasi.

ŠVIETIMO reikalais Vokie
čiai okupantai išleido šiuos įsa
kymus: 1) apie uždraudimą 
steigti mokyklose bent kurias 
organizacijas ir apie leidimą 
mokiniams dalyvauti tik moky
tojų vedamuose rateliuose; 2) 
paraginimas mokiniams prisi
dėti prie partizanų' ir Vokiečių 
karių kapų papuošimo; 3) pa
raginimas mokiniams paran
kioti rudens atostagų metu do
vanų Vokiečių kariams. Pagei
daujama rinkti šiltus megsti- 
nius daiktus, kaip pirštines, ko
jines, šalikus, nertinius ir tt.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

JAPONAI TIKI RUSŲ 
NESIKIŠIMO

PRIEŠAI gali pasinaudo
ti Amerikoje gerai įreng
tų oro biurų raportais, to
dėl valdžia nusprendė su
laikyti skelbimą oro rapor
tų visuomenės informaci
jai. Bus skelbiama tiktai 
apielinkės temperatūra ir 
persergėjimai apie dideles 
audras ir tam panašiai.

1,800 sustreikavo. Stru
thers, Ohio. — Čia sustrei
kavo apie 1,800 plieno dar
bininkų CIO. narių, Young
stown Sheet and Tube Co. 
dirbtuvėje. Jie dirba ša
lies ginklavimo reikmenis. 
Šis jų streikas prįpažinta 
neteisėtu, prieš unijos su
tartį su kompanija.

JAPONAI šiame kare su 
Amerika ir Anglija jau ne
teko 18 kariškų laivų; ne- 
kurie jie dideli, kiti mažes-

HOLANDIJOJE, n a z i ų 
okupantų pabaudimui, Gr. 
10 buvo surengta traukinio 
sudužimas, kur vežta Vo
kiečiai kariai. Užmušta 50 
okupantų kariškių.

AMERIKOS d i p lomatai 
ir laikraštininkai 
115 asmenų 
liną ir gryžta į S. V,

DIRVOS REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

Washington, druod. 19. 
— S. V. submarinai Filipi
nų salų apielinkėje nuskan
dino Japonų kareivių gabe
nimo laivą ir gal but vieną 
karo laivą.

Japonų lėktuvai daro už
puolimus Filipinų salų, pir
mą kartą atakavo Panay 
salą. Amerikos gynėjai at
muša puolikus.

Gruodžio 16 S. V. kariš
ki lėktuvai atakavo Japonų 
karo laivus.

Amerikos karo laivynas 
plačiuose vandenuose įieš
ko, seka Japonų laivus, at
sikeršyti už Pearl Harbor 
nuostolius.

Filipinų kariuomenė sa
vo šautuvais sunaikipo 154 
'Japonų vdltfs, kuriose už
puolikai norėjo išsėsti į 
salas.

Japonai išsodino savo ka
reivius ant Hong Kong, ar
timos salos prie Kinijos pa
kraščio, kurią valdo Britai 
kartu su tuo vardu miestu.

Ant Luzon salos, kur Ja
ponai išsėda, gyventojai Fi
lipinai gaudo juos ir nuker
ta galvas.

Holandijos submar i n a s 
torpedavo ir nuskandino 4 
Japonų kareivių gabenimo 
laivus, žuvo apie 4,000 Ja
ponų.

319 JAPONŲ UŽMUŠ
TA. Ant Formosa salos, 
priklausančios Japonijai, iš
tikus žemės drebėjimui šios 
savaitės pradžioje, užmuš
ta 319 asmenų, virš 400 ki
tų sužeista.

VOKIEČIAI irgi smar
kiai veikia šnipinėjimo ir 
savo šaliai gelbėjimo dar
be. Los Angeles mieste su
imtas jaunas Vokietis atei
vis, kuris dėvėjo Amerikos 
karininko uniformą. Taip
gi rasta 200 U. S. unifor
mų, kurios be abejo laiky
ta perrengimui nazių Ame
rikos kareiviais tam tik
rais atsitikimais.

Linoleum Grindims
Grindims užtiesalai pigiai 

Atidarėm didelę Linoleum ir E 
tų grindims patiesalų parduotuvę 
Parduodam tris ketv. yardus o 
$1, ir 9x12 Rotharus pasiesht 
po $3.25. Mes patiesiam risi 
lionleumus.

Center Floor Covering
7020 St. Clair Ave.

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY .

Published every Friday in Cleeland by the

Ohio Lithuanian Pub’
6820 Superior Ave. »

LIETUVOJE įsakyta visus 
spalvuotus metalus (ne geležį) 
užregistruoti iki Lapkričio 15. 
Jų naudojimas statybai, bal
dams, vežimams, indams ir tt. 
draudžiamas, negavus reicho 
komisaro leidimo.

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

DARBININKAI bus ra
ginami pirkti Šalies 'Gyni
mo (Defense) Bondsus ku
rie tik išgali, skelbia fede- 
■ralės valdžios iždininkas.

Apskaitliuojama apie 35 
milijonai įvairiuose darbuo
se pragyvenančių vyrų ir 
moterų. Jų didelė dalis ga
li ir privalo pirkti bonds, 
tuo patarnaus šaliai, ir iš 
bondsų turės pinigišką pel
ną. Bondsus perkant bus 
išvengta infliacijos, kuri 
gali sunaikint pinigų vertę.

SWEATERIA1 j
Dviejų spalvų ir vienodoj R 
ziperio užsegimai ir su knypi*

$2.95 ir 3.95 |

Senatas savo bilių perda
vė į Atstovų Rumus, kad 
sutaikymų tarnybon šau
kimo amžių.

Nekurie spėja kad sutai
kymas- gal bus pasiekta su
tariant draftuoti vyrus 20 
iki 44 metų amžiaus.

Karo Departmentas sku
bina didinti kariuomenės 
skaičių, kuris manoma su
sidarys iš 1,840,934 vyrų.

Suregistravus visus tar
nybai tinkamus vyrus, Su
vienytų Valstijų karo jie- 
gos gali pasidaryti 10 mili
jonų vyrų visai lengvai.

VILNIAUS miesto valdyba 
'šdavė leidimus 20 naujų gyve- 
amų namų statymui, kurie bus 

pradėta dar šymet. Kitą pa
vasarį laukiama gyvos namų 
statybos, šiuo metu esą vyk
domi miesto pagražinimo dar-

This picture shows the U. S. capi
tal during a partial blackout. For 
the first time in the history of Amer
ica lights in and on the Capitol 
dome have been extinguished. į

Šis. vaizdas parodo S. V. kapitelių 
laike dalino aptemdinimo. Pirmų 
kartą Amerikos istorijoje šviesos 
viduje ir ant Kapitoliaus viršaus ta
po užgesintos.

BRITANIJA iki šiol jau 
išleido $33,200,000,000 šio 
karo vedimo reikalams.

Britų valdžia ruošia nau
ją paskolą karui finansuot.

JAPONIJA skelbia kad 
jos atsinešimas link Rusi
jos pasilieka toks koks bu
vo iki šiolei: Japonija turi 
su Sovietais neutralumo su
tartį, kurios Japonija pri
silaikysianti, ir pasitiki to 
prisilaikys Maskva. Japo
nai matyt apsiskaičiavo ne- 
,turėsią priešo iš Rusų pu
sės, pradėdami karą prieš 
Britaniją ir S. Valstijas.

Londone taip pat mano
ma kad dabartiniu laiku 
prašymas Rusijos . skelbti 
Japonijai karą butų bergž
džias. Sako, Rusų karas 
prieš Vokietiją (turi 
žymią reikšmę.

Bombanešių gamyba tuoj 
eis plačiu mastu. Prie Kan
sas City įrengta $11,000,000 
tų lėktuvų sustatymo dirb
tuvė, kur bombanešiai bus 
subudavojami iš dalių su
gabenamų iš dabartinių au
tomobilių dirbtuvių.

Statoma ir kiti tokie lėk
tuvams sustatyti fabrikai, 
prie Tusia, Fort Worth, 
Omaha ir Willow Run, 
Mich. Ten pateks darbi
ninkų tūkstančiai kuriems 
pasibaigs darbai šiaip fab
rikuose dirbančiuose ne-ka- 

' riškas reikmenis.

VISOJE LIETUVOJE išpli
to pasiutimo liga, kurią sklei
džia be šeimininkų likę šunys. 
Ta liga Lietuvoje susirgę jau 
virš 1,000 žmonių. Gyventojai 
raginami pririšti ir laikytis už
darytus savo šunis ir kates. 
Aprietiems ■ žmonėms įsakoma 
neatidėliojant kreiptis į Higie
nos Institutą Kaune arba Vil
niuje. Del aprietų gyvulių pa
taria kuogreičiausia pranešti 
veterinarijos tarnybai.

VALDŽIA išleido patvar
kymą kad atsitikime prie
šų orlaivių užpuolimo, kuo
met dirbtuvės taps visiškai 
užtemdintos ir darbininkai 
nedirbs, už tą nedirbtą lai
ką darbininkams nebus mo
kama. Tas daroma išvengi
mui nesusipratimų jeigu 
panašiai atsitiktų.

View of house of representatives in session as it voted unanimously 
that a state of war existed between this country and Germany and 
Italy. President Roosevelt sent a brief message asking congress to rec
ognize a state of war with Germany and Italy. The message was read 
barely four hours after Germany and Italy announced declarations against 
the United States. Speaker Sam Rayburn presiding (seated at base ol 
American flag).

Vaizdas Atstovu Rūmuose laike posėdžio kuomet nubalsuota karo sto
vis tarp šios šalies ir Vokietijos ir Italijos. Prezidentas Roosevelt pasiun
tė trumpą prašymą kongresui pripažinti karo stovi su Vokietija ir Italija.

R & REICH CO.
„ Atdara Vakarais

PER KAUNO radio paskelb
ta kad Lapkr. 9 d .turėjo Kau
ne būti vįešas žuvusiu kare 
pagerbimas: GeTlerSūiiis ko
misaras Vokietis von Renteln 
ir Pulk. Justas turėjo padėti 
vainikus ant žuvusių pereita
me* ir šiame kare Lietuvių ir 
Lietuvių kapų. Apeigose tu
rėjo dalyvauti Vokiečių kariuo
menės, Vokiečių policijos ir 
Lietuvių apsaugos batalijeno 
daliniai.

MANO 500 ŽUVO JU
ROSE. Prie Manilos, Azi
jos vandenuose, nuskendus 
pasažieriniam laivui plau
kiojusiam tarp Filipinų sa- 
nų, spėjama žuvo apie 500 
žmonių. Laivas pataikė 
ant minos.

Per apie porą savaičių 
laiko Sovietų karo vadovė- 
bė pranešinėja apie savo 
pasisekimus visu ilgu fron
tu prieš Vokiečius, prade
dant nuo Rostovo iki Suo
mijos. Vokiečiai esą atmu
šami atgal su dideliais nuo
stoliais vyrų ir karo mede- 
gų. Šimtai kaimų ir mies
telių esą jau atimta iš na
zių okupantų.

Rusai sako išmušę Vokie
čius ir iš keleto didesnių 
miestų.

Pastaru laik& sako Vo
kiečiai ištraukia savo ka
riuomenes iš Suomijos, ir 
bolševikai atkreipė savo 
puolimą Suomijos fronte.

RUSIJAI 
pristatymas 
neina taip 
turėtų būti, 
turimos žinios

AVE, - CLEVELAND, OHIO

Diržai ir Sagtys $1.25
Odos diržai su sagtimis turini* 
čiomis jūsų vardo raides.

± Kelnės kurios vyrams rei- 0 
kalingos ir tvirtos

?S su kožnu pirkiniu. f\VĮf Al 
:i savo Stamp Books.

SUIMTA 18 JAPONŲ. 
Japonai veda platų špiega- 
vimo darbą net Amerikos 
kontinente. Karibejos ju
roje suimta 18 Japonų “žu
vininku”, kurie tūli mano- 
ma yra Japonijos armijos 
karininkai. Jie gyvena ge
ruose viešbučiuose.

Filiponų saloje viename 
miestelyje Japonijos armi
jos majoras veikė kaipo 
duonos ir saldžių gėrimų 
pardavėjas.

Tokių šnipų pilna visose 
Filipinų salose ir Amerikos 
kontinente.

DIDELĖ LIETUVIŠKI 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmag

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir 11 
portuotas gyduoles nuo visokią B 
gų, kaip tai nuo aštraus užšsai 
jusio Reumatizmo, nuo Įniri/y 
žaizdų, dedervinių, vidurių neviigf 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, W 
taro, lytiškų nusilpnėjimą, riM 
kių lytiškų ligų, nerviškumu 
migės ir kitokių. i

C. Pakeltis Vaistinė Į 
1001 E. 79 St. Cleveland, ai

Telefonas ENd. 8533 I

Vaistinė atdara 7 dienas eanitį

I Senas Drapanas padaron 
I kaip naujas, iš vatom ii 
į sutaisom.

Washington, Gruod. 17.. 
Atstovų Rūmuose perleista 
bilius sulyg kurio visi vy
rai nuo 18 iki 65 metų bus 
suregistruoti.

Kariuomenėn ėmimo 
žiu Atstovų Rūmuose 
statė nuo 21 iki 45 metų.

Ėoosevelto administraci
jos siūlymas šaukti karo 
tarnybon vyrus 19 ir 20 m. 
amžiaus tuo budu Atstovų 
Rūmuose atmesta.

Sekančią dieną Senatas 
priėmė savo bilių, kuris nu
stato registravimosi amžių 
nuo 18 iki 65 metų, bet ka
riuomenėn šaukimo amžius 
priimtas nuo 19 iki 44 me-

Washington. — S. V. Ka
ro Laivyno sekretorius F. 
Knox buvo nuskridęs į Ha
waii salas patirti nuostolių 
ir kaltės del Japonų užpuo
limo Pearl Harbor.

Nuostoliai pasirodo to
kie: užmušta 2,897, sužeis
ta 879, dingę 26.

Specialė tardymo taryba 
su pritarimu Laivyno ir 
Karo sekretorių paliuosavo 
iš vietų Hawaii gynimo va
dus, kurie pripažinta buvo 
apsileidę ir nepasiruošę ap
ginti netikėtą ataką.

Japonai pripažysta nete
kę penkių submarinų Pearl 
Harbor užpuolime, bet ten 
nuskandinta 5 Amerikos 
laivai.
karo laivai, kurių pora di
deli. Į

Su v. Valstijos neteko 6. 
Keturi jų didesni.

Britanija neteko dviejų 
karo laivų.

Viduržemio 
mis dienomis 
skandino šešis 
kiečių laivus.

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ----------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ---------------- 2.50

Union Siutai $1.25 
Šilti apatiniai balti ir pilki, h 
siau alkūnių trumpom rankon*

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

Four Japanese cherry trees, symbols of bygone friendship between 
the United States and Japan, were cut down by zealous patriots near the 
inlet bridge of the Tidal Basin early today. The trees were four of the 
largest that surround the basin. Photo shows a park policeman inspecting 
the damage done during a temporary blackout.

Keturi Japoniškų vyšnių medžiai, simboliai praeities draugiškumo 
tarp Suvienytų Valstijų ir Japonijos, tapo nukirsti Įsikarščiavusio patrio
to, del Japonų karo prieš Ameriką. Tie medžiai dabino Prūdą pačiame 
sostinės viduryje Washingtone. Policininkas inspektuoja padarytą nuosto
lį laike pastaro miesto užtemdinimo.

o įSSįyį



sim

iso
Krti ir
Fliu i

tam

ven:

■ kn

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

IMASI APSAUGOTI 
DIRBTUVES

KAIP LAIKYTIS IŠTI
KUS ATAKAMS 

IŠ ORO

De^oitf Michi, ^aujiesios Į DAYTON, OHIO I
V — ■■■ - ■ ~

Gerb.

SPRAG1L/
Sako:

Detroito Žinių Skyrius 
Dirvoje

Federalė valdžia šymet pra
leidžia virš $130,000 Pennsyl- 
vanijoje apsaugojimui sveika
tos ir visokiam saugumui dar
bininkų dirbančių šalies gink
lavimo industrijose.

1936 metais turėta tik apie 
penketas asmenų kurie prižiū
rėjo dirbtuvėse sveikatos sąly
gas. Dabartiniu laiku tokių 
prižiūrėtojų yra jau* 60 ir jie 
atliko didelius pagerinimus iš- 
dirbystėse kas liečia darbinin
kų sveikatą ir saugumą nuo 
sužeidimų.

į jas.
užpuolimo aliar- 

duodami, užgesin- 
žiburius. Kuomet

REIKALAUJA $12 
DIENĄ

BEAVER, Pa. — Beaver ap
skrityje statybos darbininkai 
kurie dirba prie valdiškų namų 
statybos, sustreikavo reikalau
dami kad jiems butų mokama 
net po $12 dienai,
gauna mokėti po $10, 
negana, 

šitie valdiški namai 
darbininkams gyventi
lies ginklavimo reikmenis 
minančių dirbtuvių.

Dabar jie
bet dar

statomi 
prie sa- 

ga-

Jei pasitaikytų kad jūsų gy
venamą miestą užpultų priešo 
orlaiviai, štai kaip reikia užsi
laikyti ir elgtis:

Reikia laikytis šaltai. Bukit 
namie, viduje; pasišalinkit iš 
gatvės, ir jei yra įrengta slė
pynės, eikit

Jeigu oro 
mo signalai 
kit namuose
bombos krinta, atsigulkit ant 
žemės, ar tai namie ar lauke 
budumet. Nestovėkit prie lan
gų.

Vienatinis tikslas tokių oro 
užpuolimų yra sukelti žmonėse 
išgąstį ir sumaišyti visus. Ne- 
prisileiskit prie to.

Neimkit spiegt ar sukelt rik
smą — laikykitės ramiai ir ei
kit, ne tekini bėgkit į slėpynę.

Visuose reikšmingesni u o s e 
miestuose skubiai įrengiama vi
sokios atsarginės priemonės ir 
signalai.

Mieštų gyventojams bus pa
mokinimai kaip pažinti signa
lus ir ką daryti. ' Šviesas na
muose privalo užgesinti visi.

Laikykit visada atsuktą 
dio, jums bus pranešama 
kalingos žinios. Remkitės 
tų žinių ir nurodymų.

Apsaugos pasiruošimai
liekama visuose svarbiuose ir 
didesniuose miestuose, ypač 
pajūriniuose, kur galimą tikė
ti orlaivių užpuolimų, dabar kai 
ir Vokietija paskelbė Amerikai 
karą. .> »

ra- 
rei- 
ant

at-
* PASODINO 70 MILIJONŲ 
MEDELIŲ. P e n n s yl vanijoje 
m?d 1899 metų pasodinta apie 
70 "rnilijonų medelių, kurie ki
ti dabar jau yra seni suuagę 
medžiai. Sodinimą pradėjo val
stijos įsteigtas Miškų ir Van
denų priežiūros departmentas.

• VIRŠ 70,000 išlavintų spe- 
Amerikos 

didžiosios kompanijos vedimui 
įvairių tyrinėjimų ką daugiau 
galima padaryti iš turimų ža
liavų ir kaip pagerinti tuos da7 
lykus kurie jau išdirbami.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

700 Lanko Policijos
• Mokyklą

HARRISBURG, Pa. — Val
stijoje veikianti aukštesnėj! 
policijos mokykla, kurią šymet 
lanko virš 700 policininkų. Jie 
mokomi pagrindinių dėsnių lie
čiančių civilinę valdžią; krimi
nalinių įstatymų; trafiko įsta
tymų ir procedūros; vartojimo 
ginklų, pirmos pagalbos ir vi
sų kitų policijai būtinų smulk
menų.

akiai

Pennsylvanijos 
Pieno Ūkis

Pennsylvanijos pieno 
1939 metais pagamino 4,622,-
000,000 svarų pieno, Iš tų ver
šiuku maitinimui sunaudota 
111,000,000 svarų; 434,999,000 
svarų suvartojo ūkiai šeimų 
maistui; 274,000,000 svarų su
vartota darymui sviesto ukėse; 
155,000,000 svarų parduota su
vartojimui kaipo - grietinę; 2,- 
958,000,000 svarų suvartojimui 
kaipo pieną, ir 690,000,000 sva
rų išpardavė smulkieji pieno 
pieno pardavėjai kaipo grieti
nę ir pieną.

•YELLOWSTONE Naciona- 
liame Parke yra apie 4,000 kar
što vandens šaltinių, kurių 
vandens karštis skiriasi nuo 60 
iki 175 laipsnių.

SLA. 198 kp. priešmetinia- 
me susirinkime Gruodžio 14 d. 
išrinko į kuopos valdybą 1942 
metams šiuos: pirmin. — K. 
Gaškienė; pagelb.•— P. Jurge
lis* užrašų rašt. — V. T. Ne- 
verauskas; finansų rašt. — A. 
Kupriutė; iždininku — A. Lov- 
ričienė; iždo globėjais — A. 
Papeika ir J. Navickis; tvark
darys — N. Trumpickas. šios 
kuopos visas svarbias valdyboj 
vietas užima moterys. Linkė
tina gerų pasekmių.

Pereitą savaitę palei Firęstp- 
ne gumų dirbtuvę plyšus dvie
jose valgyklose gazo dujoms 
tapo užmušta du darbininkai, 
o 24 sunkiau ir lengvai sužei
sti.

Ona Bernotavičienė lankėsi 
pas savo sūnūs Ashland, Ohio. 
Jie yra vaistininkai, turi nuo
savą pirmos rūšies tame mies
te vaistinę. Sako jiems sekasi 

..gerai.
' Vaišėse paa. savo n otiną lan
kėsi kareivis Alfon as Jocis. 
Trumpai paviešėjęs gryžo at
gal tarnystėm

Goodrich .gumų dirbtuvėje, 
darbininkams kuriems sukako 
20 metų dirbimo toje kompa
nijoje, suteikta 20 metų tarny
bos medaliai. Juos gavo 138 
darbininkai. Tame skaitliu j ę 
yra ir vienas Lietuvis, Petras 
Gašką, Jis be pertraukos to
je dirbtuvėje išdirbo 20 metu. 
• Pereitame Dirvos nr, įvyko 
klaida: pasakytą buvo kad Bu- 
kolienės dukteriai ir jos vyrui 
garnys atnešė dovanų dukterį, 
o ta dovaną buvo supus. Už 
klaidą atsiprašome.

, Kalnas,

Lankantis Dirvos redakto
riui p. Karpiui Detroite SLA. 
352 kp. koncerte, susitarta pa
laikyti platų ir nuolatinį žinių 
skyrių iš Detroito Lietuvių gy
venimo. Iki šiolei pasižadėjo 
ar jau rašinėja žinutes šie ko
respondentai : ilgametis Dirvos 
Reporteris F. Motuzas, Vytau
tas Markuzas, Ona Aksomaitie- 
nė, poetė Kapsų Aguona, da
bar pasivadinus Marė Kapsai- 
tė. Kita poetė Dirvos bendra
darbė, Detroitietė Ona Pucetai- 
tė, dabar švaistosi saulėtoj Ka
lifornijoj ir rašo iš tenai kaip 
proza taip ir eilėmis, bet Kali
fornijoje pradėjo “šviesti” iš 
vakarų Japonų “saulė”, taigi 
reikia tikėti kad Onutė, Japo
niškos “saulės” kaitinama grei
tai vėl atsidurs Detroite ir stos 
į vietos bendradarbių eilę. Lau
kiame. Prašomi ir kiti plunk
sną vartojanti Detroitiečiai dė
tis prie šio būrelio ir parašyti 
žinių į Detroito žinių skyrių.

Gal ne vienas paklaus kodėl 
mes pasirinkom Dirvą palaiky
mui Detroito žinių skyriaus? O 
todėl kad Clevelandas yra ar
čiausia kolonija Detroitui, ka
dangi' mes Detroitiečiai neturi
me savo laikraščio tai mums 
tenka savo žiniomis dalintis 
per kitus laikraščius. Dirvą 
radome parankiausia. Dirva 
greičiausia ateina pas mus, net 
penktadienį jau mes skaitome 
Dirva. Todėl taip< sakant mes 
nutarėm Dirvą padaryti Det
roito Lietuvių organu.

Dirva turi gana daug skai
tytojų Detroite, bet reikėtų jų 
skaičius dar labiau praplėsti. 
Dabar tam kaip tik gera pro
ga, Dirvos vajaus metu gali
ma šį. laikraštį užsiprenume
ruoti tik už vieną dolarį. To
dėl jei Dirvos skaitytojai pasi
stengs ir prikalbins šia proga 
po vieną naują skaitytoją tai 
Detroitiečių pareiga bus atlik
ta. Tas labai lengva, tik pa
bandykite. O jei jau nenorima 
kaimyno ar draugo kvaršinti 
tai galima padaryti jam gražų 
“Krismas Prezentą” užrašant 
Dirvą už vieną dolarį visam 
metui. Jūsų kaimynas turės 
laikraštį ir galės sekti Detroi
to žinias per visą metą. Kas 
nekst ?

Laukiami Parengimai
Naujų metų sulaukimui, kaip 

visados, rengia šokius Dailės 
Choras, Lietuvių salėje, kur 
susirenka šimtai 
jaunimo. Tokie 
tikima netalpins ] 
tuvių salėje.

Vasario 8 d.
su muziku Kvederu statys ope
retę, pamokos jau eina, bet ne
teko sužinoti operetės užvSdL 
nįmo.

Lietuvos N e priklausomybės 
komitetas rengia minėti Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Salo dar nepaimta, todėl nega
lima paskelbti vietos įr laiko.

Prezidentas Smetona gryžęs 
iš. rytų, jei laikas velys žada 
aplankyti Detroitą. Diena dar 
nenustatyta. ,

i Lietuviško 
šokiai šymet 
publikos , Lie-

Dailės Choras

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Linksmų Šventų Kalėdų
ir

Laimingų Naujų 1942 Metų

MR. & MRS. J. J. BACHUNAS
TABOR FARM, SODUS, MICH.

Darbai Detroite
Po Gruodžio 15 dienai beveik 

visi automobilių fabrikai užsi
darys dviem-trims savaitėms, 
kas palies į 300,000 darbininkų. 
Fabrikų uždarymo priežastis— 
karas, stoka plieno, stoka gu
rno ir kitų reikmenų. Kada 
darbininkai po naujų metų su- 
gryš i darbą jie didumoje bus 
padėti kaip sakoma, ant “de
fense” darbų, nes automobilių, 
ypatingai didžiosios kompani
jos, su valdžios pagalba išstatė 
milžiniškus naujus fabrikus 
karo reikmenims gaminti,1 ku
rie dabar skubomis įrengiami ir 
kuriuose jau dirba septynias 
dienas, 24 valandas į parą. Pa
vyzdžiui, tik Ford Motor Co. 
turi valdžios užsakymų pada
ryti bomberius ir motorus 
laiviams už $1,000,000,000.

at- 
štai 
ve-

Detroito Artistai Ren
giasi i Clevelandą

Detroitiečiai rado progą 
silygint Clevelandiečiams: 
kiek patirta, Dailės Choro
dejas A. P. Kvederas, jo žmo
na, Darata Kvederienė-Baukiu- 
tė, solistas Jonas Valiukas jau 
rengiasi su dainomis, važiuoti 
Į Clevelandą, kur sekmadienį, 
Sausio 18 d., Lietuvių salėje 
duos Clevelandiečiams koncer
tą. Užkviesta į Clevelandą ir 
daugiau Detroitiečių artistų, ir 
kai sužinosime kas tikrai ren
giasi važiuoti, paminėsime ir 
juos. Savas.

or-

SLA. Balsavimai
Kaip Detroitu SLA. kuopos 

balsavo ant Pild. Tarybos:
SLA. 200 kuttįja balsavo se-

kančiai’
F. J. Bagočius 7
V. F. Laukaitis 7
J. K. Mažukna 5
V. A. Kesevičius 5
V. M. Čekanauskas 3
C. S. Čeledynas 2

Dainuos Ona Kaskas 
Gruodžio 21

DETROITE, sekmadienį, Gr. 
21, Masonic Auditorium, vadi
namame Ford Sunday Evening 
Hour, radio programe svečiai 
artistai dainuos: Ona Kaskas, 
Hilda Burke, Felix Knight ir 
Walter Cassel. Patartina pa
siklausyti šio programo. Gir
dimas visuose miestuose.

GRUODŽIO 1,5 d. Detroite 
prasidėjo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus rinkliava. Mayoras 
Jeffries prašo kad kiekvienas 
aukotų tam tikslui kiek gali.

Visoje Amerikoje nustatyta 
šukelti $50,000,000. Detroito 
kvota yra du milijonai dolariu.

V. M.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 

N o ta ras
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

YOUNGSTOWN

(Iš musų laikraščių)

tik 
už- 
nu- 
pa-

o

Liilksmų Kalėdų šv< 
visiems savo prieteli 

ir nepriteliams.

(Pasin

gy- 
bus

pa-

MASONŲ PATRIOTIŠKU
MAS. Masonų organizacija čia 
turi išstačius didelį ir brangų 
maldnamį (temple). Kaip 
Amerika įstojo į karą su 
puolikais, tuojau Masonai 
tarė savo puošnią įstaigą
versti į ligoninę laikymui ir 
gydymui sužeistų Amerikos 
nė jų kareivių, jeigu tam 
reikalas.

Mes Lietuviai irgi bukim
triotiški ir ištikimi šios šalies 
vėliavai ir vyriausybės darbus 
remkime. Pirkime apsigynimo 
bonus, aukaukime Raudonajam 
Kryžiui. Tiesa, mums tėvams, 
o ypač motinoms, labai gaila 
savo sūnų kurie kariaudami ga
li sutikti visokių nelaimingų 
prietikių, bet reikia atminti 
kad dabar kitokios išeities nėra 
kaip tik kariauti su barbarais 
užpuokimais, kurie yra pasiry
žę sunaikinti viso pasaulio ra
mias tautas, taipgi ir musų 
prakilnią šalį, Ameriką.

Tikėkime kad teisingumas ir 
žmoniškumas paims viršų.

J. A. Urbonas.

•GELEŽINKELIAI šioje 
lyje sunaudojo 40 milijonų 
nų anglies 1940 metais.

• TELEFONU buvo daroma 
bandymai kuri kalba lengviau
sia suprasti per telefoną, ir pa
sirodė kad Itališka kalba pate
ko pirmon vieton.

sa- 
to-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan A v. Dayton, O

ROCKFORD, Ill. — Gruodžio
1 d. susimušus Stonių auto

mobiliui su kita mašina, Sto
nių automobilis užsidegė ir 
Stonienė, 17 m. amžiaus, sude
gė. Stonis nuo apdegimo nu
vežtas ligoninėn.

18 VAIKŲ. Lock Haven, Pa. 
—Vienas darbininkas, James R. 
Hill, 45 m. amžiaus, sako 18 
vaikų tai jau gana. Gimus 18- 
tam kūdikiui jis pasakė: “Mai
tinti tokią šeimą iš $30 savai
tinio uždarbio tai ' nelengvas 
darbas”.

KOSTIUMAI,
Didžiausias pasirinkimas kostiu

mų tarp Chicagos ir New Yorko. 
Kostiumai vyrams ii’ moterims Įvai
rių Karalių ir Karalienių, Lohen
grin, Mephisto, Meksikoniskų, Man
darin, Monte Christq, Mikado, Ma
tadoro, Vienuolių, Napoleono, Omar 
(Rytiečių), Orlando, Othello, Petru- 
chio, Pierrot ir kt. (52)

Krause Costumes
David M. Yost, Mgr.

1025 Chester Ave. Cleveland, O.
Telef. CHerry 4569

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.PTOMETRIST 
A-kių Egzaminavimas sulyg 

susitarimo
7112 Lorain Ave. WO. 3072

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ

LICENSED REAL ESTATE BROKER 
and INSURANCE AGENCY

Ofisas: 125 VALLEY STREET ... FU. 9051
; North Dayton, Ohio

Kl. Jurgelionis 
M. J. Vinikas 
J. J. Bačiunas

Gugis 
Pikielis 
Brazauskas

Mockus 
Mikučiutė 
Jurgėla
S. Biežis
A. šliupaitė

K.

J. 
St.

K.
Dr.
Dr.

SLA. 352 kuopoje 
duota sekančiai:

balsų pa

■ Bagočius 46
Laukaitis 44
Mažukna 43
Kersevičius 34
S. Masytė 71
Vinikas 31
Jurgelionis 7
Gugis 54
Bačiunas 32
Mockus 63
Brazauskas 36
Mikužiutė 36
Dr. Biežis 72*

SLA. 3$2 kuopa buvo laiko

PERŠOVĖ BUVUSIĄ 
SAVO ŽMONĄ

BENTON HARBOR, 
Angliški laikraščiai 
kad Kazys Bitautis, 51 
žiaus, Gruodžio 12 d. 
savo buvusią žmoną, Kostanci- 
ją, su kuria jau buvo divorsųo- 
tas, ir vėliau pasidavė polici
jai. Jis atsilankė pas ją į jos 
namus, kur susivaidijo 
naudojo ant jos ginklą, 
ris, sako, neišgyvens, 
sužeista labai sunkiai.
ri pora vaikų, 14 ir 11 metų 
amžiaus.

Mich.— 
praneša 
m. am- 
peršovė

ir pa-
Mote- 

špviais 
Jie tu-

NETURINTIEJI DARBO vi
si privalo registruotis,. Vokie
čių komisaro įsakymu.^ Ven
giantieji registruotis bus bau
džiami.

£iiiiiiiii!iiiiiiii)ifiiiiiiiiiiiiiiiii!iiimimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiHiuiii!iiiiv~ 

| Nikodemas A. Wilkelis I 

| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS |

= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 Ę
= © © =

! The Wilkelis Furniture Co.
Eb

Rakandų Krautuvė
Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia

E 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
= N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Savininkas Vedėjas
?mimii'iiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'mi!iiiiiiiiH
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Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
/ Kaina matams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

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

SLA, NOMINACIJOS
SLA- 157 kuopos nominaęL 

jų balsavimas už Pild. Tary? 
bos narius seka:

Laukaitis
Bagočius
Čekanauskas
Mažukna
Jurgelionis
Vinikas
Bačiunas
Gugis
Norkus \
Brazauskas
Moękus
Mikužiutė
Dr. Biežis
Dr. Baltrušaitienė

21
3

20
4

20
♦ 4,

21 .
3

23
23

1
1

12
12

Vincas Banonis
University of Detroit futbo

lo jaukto kapitonas Vincas Ba
nionis, kuris taipgi yra visos 
Amerikos jaukto lošikas, labai 
pasidarė populiarus Detroito 
mieste. Jo paveikslai telpa vi? 
suose Detroito dienraščiuose.

Dabar pasipuošė Anglų spau
da Vipco atvaizdais vien už tąį 
kad jis davė pusę kvortos savo 
kraujo Raudonajam Kryžiui, 
kuris panaudos ' tą kraują ka
reiviams arba jūreiviams gy
dyti. Dirvos Reporteris.

• SVEIKAS žmogus gali su
daryti 300 svarų spaudimą sa
vo dantimis ir žiaunimis.

ma p. Bagočiaus tvirtove, pir
miau šioje kuopoje jis surink
davo netoli 100 balsų, o Lau
kaitis gaudavo porą dešimčių. 
Dabar, kaip matote, Bagočiaus 
tvirtovė sugriuvo, balsais pasi
dalino su Laukaičiu lygiomis. 
Neveltui musų darbuotojas C. 
Martin pereitame SLA. seime 
Bagočiui pareiškė, “Tu gavai 
musų kuopoje šimtus balsų, 
bet daugiau jau negausi”. Jo 
pasakymas išsipildė.

Iš šių rezultatų matosi, kad 
p. Bagočius rinkimus pralai
mės. Tikrumoje jis pralaimė
jo ir pereitus rinkimus, Į pre
zidento vietą įsibriovė tik ma- 
hinacįjų budu. Taigi už tas 
mahinacijas matosi šį poną Su
sivienijimo nariai šiuom sykiu 
nubaus.

Dirvos Reporteris.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELMu 

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 liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEEN-A-MINT einant 
tį rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

gulti—sekan- 
palengvinimą
Vsai šeimai

^10c

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation

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

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDU IR REIKMENŲ 

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 
ROOM Seta, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už jusu se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)
Pirkit dabar — pirm negu kainos pakils.

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

Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.
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| VISOKIA APDRAUDA
Mes eswi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Vienątinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
= ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Ave, Cleveland HEnderson 6729 = 
...................................................................................................... .

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

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO
730 Guardian Big. Cleveland, Ohio

y KĄ GERB. SPRAG 
F PATYRĖ DETROI

. Susėdom į pono R
tariaus automobilį, 
Šonkaulis pasirinko ss 
riausią vietą, ir mes 
kam į Detroitą, pilna 
nėlė prisigrudus kai 
klŲ. e

Važiuojam vieną t 
dą, pasiekiam Lorain^ 
gyvena dikčiai Lietux 
Dirvos skaitytojų.

Dar važiuojam dvi x 
das ir pasiekiam Tolei 
ten yra dikčiai Dirvi 

y Dar dvi valandos 
nės — ir jau pasirod 
slaunus Detroitas, kui 
platų* pasaulį išgarsiu 
nedideli fordukai.

Jau temsta, skubinai 
sirast Daktarą Joni 
kuris pažadėjo visai 
kompanijai nakvynę.

Važiuojam ir daii 
to bulvaro ir to dideli, 
mo, ir štai surandam. 

. Sustojam, atsidustai 
po ilgos kelionės, ir’: 
mes į vidų savo daikt 
bagažą.
' Aš misliau kad tiek 
nių suėjo pasitikt manę 
gerb. Spragilo vardas, 
bau, garsus ir Detroite 
visi sveikina, ranką d 
ponui Redaktoriui, o 
nei vienas....

Pasitikime- dalyvavę 
Daktaras Jonikaitis ir 
taras Simas, ir bizni 
veikėjas Ambrazevičių 
Kapitonas Labanauska 
Dii'vietis Kižis, ir kii 
vėliau dar atvažiavo 
giau, pora studentų, H 
tija Yčaitė, duktė gar 
Lietuvos veikėjo Mar 
Yčo, ir Kapitonas Kuiz 
ir Dirvietis Kripas - 

.taip begalo.
Ale jus gal užmiršo 

mes į Detroitą važiai 
nagi į SLA. 352-ros ku 
koncertą. Taigi, po v; 
ir'šnekų, nuėjom nakv^ 
o kitą rytą vėl nauji : 
nės ateina pasimatyt - 
veikli SLA-ietė Kemeš 
ir poetė Kapsų Aguon; 
kiti ir kitos. Pas Dak 
Jonikaitį tą visą dieną 
vo lyg koks seimelis:, i 
nių pilna, ir vis naujų 
vyksta.

Jeigu mano planas 1 
išėjęs taip kaip norėjai 
jeigu aš vienas bučiau 
važiavęs su Dirvos įga] 
mu, visi butų apie mane 
pinėję ir sakę-šnekinę 
Ponas gerb. Spragile 
o dabar tai tik su ponu 
daktorium šneka, mar 
reikėjo pakampėse pra 
vėti.... *

Pasistiprinę, važiuoja 
tą garsaus Kunigo Couię 
no garsią bažnyčią, pažii 
kokių stebuklų ten de 
ir iš ko tas kunigas praj 
sėjo. Nuvažiuojam, eii 
į vidų, dairomės, žiurin 
stebimės; tas z kunigas 
tikrai pataikė pašinai 
laiku ir aplinkybėmis: 
bažnyčia, nors pavadi
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TRUMPOS■ ŽINUTES
(Iš musų laikraščių)'

Į

' ROCKFORD, Ill. - Gruodžio
1 d. susimušus Stonių auto- 

iobiliui su kita mašina, Sto
ju automobilis užsidegė ir 
tonienė, 17 m. amžiaus, sude- ‘ 
š. Stonis nuo apdeginto nu- 
jžtas ligoninėn.' ■» G

Gerb.

SPRAGILAS
Sako:

Linksnių Kalėdų švenčių 
visiems savo prieteliams 

ir nepriteliams.
(Pasirašo)

18 VAIKŲ. Lock Haven, Pa. 
-Vienąs darbininkas, James R, 
ill, 45 'm. amžiaus, sako 18 
likų tai jau gana. Gimus 18- 
irn kūdikiui jis. pasakė: “Mai- 
nti tokią šeimą; iš $30 savai- 
nio uždarbio tai' nelengvas 
irbas*’. . , ’

%
n

KOSTIUMAI i 
} ■ f

Didžiausias pasirinkimas kostiu- 
1 tarp , Chicągos 1 ir New Yorko, 
istiumai vyrams, ir moterims; jvai- 
į Karalių ir. Įtąrjalięųių, bobb
in, Mephisto, Meksikonisky, Man- 
rin, Monte Christq, Mikado, .Ma
joro, Vienuolių, Napoleono, Omai 
ytiėčių), Orlando, Othello, Petru- 
o, Pierrot ir kt. (52)

Krause Costumes
David M. Yost, Mgr. 11 

)25 Chester AVe. Cleveland,' 0.
Telef. CHerry 4569

rangmenys ir Akiniai
dano senai įgyvendintoje brang- 
nu krautuvėje užlaikau genausy 
mantų/ ir atlieku gerą laikrodėlių 
symo darbą. Taip pat pritaikau 
nius. (50)
L, Harding .

G. L. HARDING
Jewelers

OPTOMETRIST ’i!.
Akių Egzaminavimas sulyg 

susitarimo
12 Lorain Ave. W0. 3072, 
________________________ _J

, -i
uĄIMINGŲ NAUJŲ ,

r A C C

tas
PO 
tie

su-

/TATĘ BROKER . < (-
J AGENCY
j1' ■ , FU. 9051 •

k-„i, Ohio
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dų Direktorius . | 
JTOJAS 1

HEnderson 9292 Ę 
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irmture Co. i 
autuve 
rdai gaunami čia

ENdicott 2343

JURGIS ARBUCKAS 
Vertėjas 
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RDAVIMAS 
IR REIKMENŲ 

JUMS $20 
1DROOM, arba DINING 
rodo, $10.00 už jūsų se- 
HŲ. (52)

*u kainos pakils.

NITURE CO.
St. Clair Ave. 

Lengvos Išlygos.
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JRAUDA j 
siems pilnas musų pa- s 
patarimus reikale vi- = 

sai dykai. Todėl 
us (fire-monus).

pir

•s
1

aviška Real Estate
■ntura

HEnderson 6729
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiih'

»

ii arba vakarais už- 
ūdos visuose pavi- 
kitės;5URANCE CO< r

t

Cleveland, Ohio

KĄ GERB. SPRAGILAS 
PATYRĖ DETROITE
Susėdom į pono Redak

toriaus automobilį, mano 
Šonkaulis pasirinko sau ge
riausią vietą, ir mes pleš
kamą Detroitą, pilna maši
nėlė prisigrudus kaip sil
kių.

Važiuojam vieną valan
dą, pasiekiam Lorainą, kur 
gyvena dikčiai Lietuvių ir 
Dirvos skaitytojų.

Dar važiuojam dvi valan
das ir pasiekiam Toledo, ir 
ten yra dikčiai Dirviečių.

a Dar dvi valandos kelio
nės — ir jau pasirodo 
slaunus Detroitas, kurį 
platų* pasaulį išgarsino 
nedideli fordukai.

Jau temsta, skubinam
sirast Daktarą Jonikaitį, 
kuris pažadėjo visai musų 
kompanijai nakvynę.

Važiuojam ir dairomės 
to bulvaro ir to didelio na- 

- mo, ir štai surandam.
. Sustojam, atsidustam iš 
po ilgos kelionės, ir neša
mės į vidų savo daiktus ir 
bagažą.

Aš misliau kad tiek žmo
nių suėjo pasitikt manęs, ba 
gerb. Spragilo vardas, mis
liau, garsus ir Detroite. Ale 
visi sveikina, ranką duoda 
ponui Redaktoriui, o man 
nei vienas....

Pasitikime dalyvavo ir 
Daktaras Jonikaitis ir Dak
taras Simas, ir biznierius 
veikėjas Ambrazevičius, ir 
Kapitonas Labanauskas, ir 
Dirvietis Kižis, ir kiti, o 
vėliau dar atvažiavo dau
giau, pora studentų, Hypa- 
tija Yčaitė, duktė garsaus 
Lietuvos veikėjo Martyno 
Yčo, ir Kapitonas Kuizinas, 
ir Dirvietis Kripas — ir 
taip begalo.

Ale jus gal užmiršot ko 
mes į Detroitą važiavom: 
nagi į SLA. 352-ros kuopos 
koncertą. Taigi, po vaišių 
ir šnekų, nuėjom nakvynės, 
o kitą rytą vėl nauji žmo
nės ateina pasimatyt —• ir 
veikli SLA-ietė Kemešienė, 
ir poetė Kapsų Aguona, ir 
kiti ir kitos. Pas Daktarą 
Jonikaitį tą visą dieną bu
vo lyg koks seimelis: žmo
nių pilna, ir vis naujų at
vyksta.

Jeigu mano planas butų 
išėjęs taip kaip norėjau — 
jeigu aš vienas bučiau nu
važiavęs su Dirvos įgalioji
mu, visi butų apie mane tu- 
pinėję ir sakę-šnekinę, — 
Ponas gerb. Spragile.:.. 
o dabar tai tik su ponu Re
daktorium šneka, man gi 
reikėjo pakampėse prasto
vėti .... <

Pasistiprinę, važiuojam į 
tą garsaus Kunigo Coughli- 
no garsią bažnyčią, pažiūrėt 
kokių stebuklų ten dedasi 
ir iš ko tas kunigas pragar
sėjo. Nuvažiuojam, einam 
į vidų, dairomės, žiūrim ir 
stebimės: tas kunigas tai 
tikrai pataikė pasinaudot 
laiku ir aplinkybėmis: jo 
bažnyčia, nors pavadinta

koplyčia, puošnesnė ir tur
tingesnė negu vyskupo ka- ' 
tedra. Ir ten visko gali 
gauti pirkti, ir žmonės per
ka ir daugiau pinigų ten 
palieka....

Taip dieną ir praleidom 
po Detroitą ir su Detroitie- 
čiais. Ir atėjo vakaras ir 
reikėjo važiuoti Į salę kon
certo paklausyti.

Salėje tai tikrai pasirodė 
kiek Detroite yra Dirvie- 
čių, ir kiek dar daug yra 
norinčių būti Dirviečiajs.

Visi tik apspito poną Re
daktorių, tik sveikina, tik 
pinigus duoda, lyg tam ku
nigui toje jo garsioje baž
nyčioje.... Salėj vėl, pasi
tinka mus TMD. pirminin
kas Motuzas, ir SLA. kuo
pos pirmininkas Overaitis, 
ir visi sekretoriai ir kasie- 
riai, ir dainininkai Kvede- 
ras su savo Šonkaulu, ir 
Valiukas sUį savo šonkau
liu, ir Motuzienė ir Petri
kas su savo Šonkauliu — ir 
daug kitų. Salė tik pildosi, 
visi skubina išgirsti ir pa
matyti 'kas dainuos, ar kal
bės ir ką pasakys.

Apie koncertą nepasako
siu, ba jau Detroito kores
pondentai apie tai prirašė. 
Ale man tai nebuvo jokio 
pasirodymo Detroite, ba aš 
vis turėjau užpakalyje po
no Redaktoriaus stovėt.

Kitą sykį aš važiuosiu 
ir žinau kad busiu priimtas, 
ba ponas Redaktorius jau 
dusyk buvo, tai trečią kar
tą jau bus perdaug, o aš 
busiu kaip tik vietoje, ir su 
Detroitiečiais turėsiu gud- 
taim.

Vieną dalyką tik jums 
pasakysiu kas ir man pati
ko: tai ėmiau ir nugirdau 
kad ponas Redaktorius už
vedė derybas ir susiderėjo 
su Detroito dainininkais 
kad jie atvažiuotų Į Klyv- 
landą čia mums padainuo
ti, ir prižadėjo atvažiuot 
jų visa didelė kompanija.

Jie labai geri, smarkus ir 
gabus dainininkai, tai kai 
atvažiuos padainuoti mums 
Lietuvių salėje, visi kas tik 
galit eikit paklausyt jų 
dainų.

Žiūrėkit Dirvoje, bus pa
sakyta kada jie tKlyvlande 
lankysis ir koncertuos.

Namo parvažiavom net 
trečią dieną. Mus išlydėjo 
vėl gražus buris Detroitie- 
čių, o kai užsukom į Am
brazevičius tai ten kelionei 
net maisto kašę prikrovė.

Reali Vienybe - tarp Lietuvių
*

Naujienų Teisėta Santvarka. — Komunistų ir Mažumų Valdžia. — Prezi
dentas — ne Diktatorius.

KAIP BUVO LIETUVIŠKA — 
IR KAIP NELIETUVIŠKA 
Prieš kurį laiką šitame laik

raštyje buvo rašyta kad mums 
Lietuviams laikas mesti tarpu
savio rietenas ir' bendrai vi
siems dirbti Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbą. Nu
rodėme taip pat kad ne mes čia 
spręsime kas valdys ateities 
Lietuvą,, bet kad tai spręs bu
simos laisvos Lietuvos gyven
tojai (žiur. Kaz. Rimvydžio 
str. “Reali Vienybė ir Jos Ar
dytojai”). Todėl ypač dabar 
yra ne laikas mums tarpusavy
je skaldytis ir ginčytis, bet 
kaip tik yra laikas kuodidžiau- 
siai vienybei, tuo labiau kad 
visų musų siekimai — Nepri
klausomos Lietuvos atkūrimas. 
Tačiau vienybė neturinti būti 
žodinė, o reali, t. y. pasireikš
ti ne žodžiais, o darbais.

Kaipo išeities tašką nurodė
me faktą kad Lietuva išbuvo 
nepriklausoma 22 metus, taigi 
ji yra įrodžius savo teisę ir su
gebėjimą 
venti. Iš 
dėme kad 
klausomos
pasaulio valstybių šeimą ir ben
dras jos pripažinimas iš kitų 
valstybių pusės aiškiai įrodo 
Lietuvos valstybės ir jos san
tvarkos teisėtumą. Taigi, no
rėdami atkurti Nepriklausomą 
Lietuvą turime visų pirma rem
tis Lietuvos egzistencijos ir jos 
santvarkos teisėtumu, taigi vie
nybės pagrindu imti Lietuvos 
Konstituciją ir jos organų li
kučius — prezidentą, įgaliotus 
ministerius ir konsulus. Nes, 
jei mes patys sakysime kad tai 
kas buvo laisvoje Lietuvoje yra 
neteisėta tai visų pirma turė
sime pripažinti kad bolševikų 
invazija nesulaužė teises, o tik 
panaikino kas neteisėta; to
liau, negalėsime sakyti kad, 
norėdami atkurti Nepriklauso-

Lietuvą, norime atkurti tei- 
Nežiurint šito išeities pun- 
aiškinimo, iš Naujienų pu- 
mums teko susilaukti smar

ką gi Naujie-

nepriklausomai gy- 
antros pusės, nuro- 
Lietuvos kaip nepri- 
valstybės inejimas j

cialdemokratais ir komunistais 
pasikvietė talkon mažumas — 
žydus, Klaipėdiškius Vokiečius 
ir Lenkus. Tuo budu jie sulip
dė 50 atstovų.

Bet kad gi pasidarė? Lietu
vą ėmė valdyti ne Lietuviai, o 
komunistai, Vokiečiai, žydai ir 
Lenkai. Mažumos, mat, paju- 
tusios kad be jų liaudininkai ir 
socialdemokratai valdyti nega
lės, už savo pritarimą ėmė rei
kalauti didelių koncesijų. Ne
atsiliko ir komunistai. Vien 
per porą mėnesių tos taip va
dinamos “valstiečių valdžios” 
Lietuvoje blivo pristeigta apie 
60 valdžios finansuojamų Len
kų mokyklų, padaryta nuolaidų 
Vokiečiams ir žydams, ir jau 
buvo girdima balsų apie tam 
tikras priemones prieš religi
ją ir apie kariuomenės panaiki
nimą arba bent 
(komunistų ir 
pirmeivių įtaka), 
koks bolševikėlis
ženkleliu Kauno gatvėse buvo 
didelis ponas; prasidėjo mitin
gai, trukšmas; komunistų 'su
agituotos minios, raudonomis 
vėliavomis nešinos, išplisdavo 
į gatves 
nusiimti 
vėliavą.

Šitaip, 
Naujienų 
Grigaičiu
ma teisėta santvarka!

Tokioje santvarkoje, nekal
bant jau apie koncesijas mažu
moms, nebuvo galima pravesti 
nei vieno Lietuviams naudingo 
įstatymo, nes prieš tokį įstaty
mą piestu stodavo mažumos ir 
komunistai ir grasindavo perei
ti opozicijon ir nuversti liaudi
ninkus, jei tokio įstatymo pro
jektas butų seiman įneštas.

Suprantama^, tat dalykas kad 
Lietuvių tauta (žinoma, ne žy
dai, Lenkai, Vokiečiai ir komu
nistai, su kuriais buvo susidė
ję p. Grigaičio bičiuliai — liau
dininkai 
šitokios, 
galėjo, 
kas kad
ten žydas ar Lenkas per jiems 
bernaujančius liaudininkus I su 
socialdemokratais, nors 
p. Grigaičio Naujienas šitai 
butų teisėta santvarka!

• KORKA yra karo medega, 
naudojama bombų dalyse, šo
vinių užkimšimams, tankuose, 
lėktuvuose ir daugelyje kitų 
produktų.

KALENDORIAI
PO 25c
persiuntimo kaštams 
nuo kalendoriaus)
su Šuniukais

(Pridėkit
po 5c

___ Vaikas
___ Betlejaus 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

su Šuniuku
Pievoje su Birbyne 
ir Vaikutis Supynėje

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanu 
(pridėti 10c persiuntimui)

(Siųskit pašto ženklais po 2c ir

Adresuokit:

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

3c)

mą 
sę. 
kto 
sės
kaus puolimo, 
nos sako?

Aiškus dalykas kad 
jienos,

sumažinimą 
“pažangiųjų” 

žydelis ar 
su raudonu

ir liepdavo praeiviams 
kepures prieš raudoną

gerbiamieji, atrodė 
su jų redaktorium p. 
priekyje propaguoja-

kad kad revoliucija kuri įvyk
sta- be lašelio kraujo, be .šūvio 
yra revoliucija tik pagal vardą, 
o tikrumoje tai yra gryniau
sias tautos valios pasireiški
mas.

Bet tai dar ne viskas. Kai 
tikrieji šeimininkai paėmė val
džią tai taip vadinami ‘liaudies’ 
draugai, gal but tų pačių ko
munistų ir kokių mažumos žmo
nių skatinami, surengė pučą 
Tauragėje, kurs, žinoma, buvo 
tuojau sutramdytas. Tuomet 
pučo “vadas”, p. Grigaičio idė
jos brolis socialdemokratas Je
ronimas Plečkaitis, su savo sė
brais pabėgo į Lenkiją, iš kur 
visaip dergė “smurtu fašistų 
valdomą” Lietuvą ir net kėsi
nosi Lenkijos pagalba įvairių 
kombinacijų keliu įjungti Lie
tuvą į Lenkiją. Jo kombinaci
joms sugriuvus, tas “liaudies 
draugas”, J. Pečkaitis, gal tų 
pat Lenkų stumiamas, su gin
klais ir dideliu sprogstamos 
medegos kiekiu atsidūrė Vokie
ti j os-Lietu vos pasienyje, čia 
betgi Vokiečių policijos/jis bu
vo sulaikytas už nelegalų gin
klų ir sprogstamos medegos ve
žimą ir pasodintas kalėjiman. 
štai kaip savo karjerą baigė 
vienas žymiausių p. Grigaičio 
taip giriamos “teisėtos” san
tvarkos atstovų!

Nau- 
tebevarvindamos seilę 

kad jų bičiuliai liaudininkai ir 
socialdemokratai valdžioje te
išbuvo keletą mėnesių, nurodo 
kad 1926 metų tautinis posū
kis Lietuvoje buvo smurtas, o 
todėl musų taurioms Naujie
noms ir Lietuvos konstitucija 
tėra popierio lakštas (ar ne 
taip kalba bolševikai?). At
seit, kas buvo prieš Gruodžio 
17 d. 1926 metų tautinį posū
kį buvo teisėta.

Pažiūrėkim tat kięk nuodug
niau koks gi buvo tas teisėtu
mas ir kaip jis buvo “pažeis
tas”.

Prieš Gruodžio 17 d. tauti
nį posūkį Lietuvą valdė seimas. 
Seimo atstovų skaičius buvo 85. 
Atstovai buvo paskirstyti taip: 
Katalikų blokas — 30; liaudi
ninkai — 24; socialdemokra
tai (jų tarpe ir komunistai) — 
15; Klaipėdiečiai — 5; žydai 
— 4; tautininkai — 3; ūkinin
kų partija — 2; Lenkai — 2 
(šiuos davinius aš paduodu iš 
atminties, todėl vienu-kitu at
stovu gali būti apsirikta).. Iš 
šių davinių matome kad liau
dininkai net ir drauge su so- 
cialdomekratais bei komunis
tais neturėjo daugumos (39 at
stovai iš 85), o vieni net gi ne
sudarė ir trečdalio.

Su katalikų^ bloku jie susi
tarti negalėjo, ta visų pirma 
susitarė su socialdemokratais, 
kurių tarpe, kaip sakyta, buvo 
ir komunistų. Aiškus dalykas 
kad ten kur yra komunistai ir 
jiems artimi nihilistai pirmei
viai socialdemokratai, ten tikri 
Lietuviai vietos rasti negali.

Katalikų blokas ir tautinin
kai su ūkininkais išsykio atsi
dūrė opozicijoje. Kad turėtų 
daugumą, liaudininkai su so-

ir socialdemokratai) 
padėties toleruoti ne- 
Neleistinas juk daly- 
Lietuvą valdytų koks

Lietuvos 
tegalime 
su viso- 
ir Ame-

pagal
ir

Lietuvio geriausias jie-

tautinis žygis krašte 
didžiausit} entuziazmą,

LIETUVIAI NUDŽIUGO
Lietuvių tauta pasakė ga

na: Lietuva — Lietuviams! Ir 
ramiai, be jokio trukšmo, be jo
kio susirėmimo (per Gruodžio 
17 d. perversmą nebuvo ne tik 
neužmuštas, bet net ir nesužei
stas nei vienas žmogus), paša
lino tą taip p. Grigaičio vadina
mą “teisėtą” santvarką, kurio
je žydelis, Lenkas, Vokietis ir 
komunistas lipo Lietuviui ant 
sprando ir čiulpė kaip kokie pa
razitai 
gas.

šitas 
sukėlė
net ir protingesnieji liaudinin
kų vadų šituo žygiu buvo pa
tenkinti. Kiekvienas juk, kas 
turi galvą ant pečių ir yra tik
ras Lietuvis, turi džiaugtis 
kad valdžia vėl atiteko tikrie
siems šeimininkams, o ne ko
munistų agentams ir mažu
moms, 
matyti, 
skaniau 
tuviai.
vienas turi savo skonį!

Naujienų straipsnio pabaigo
je stambiomis raidėmis skaito
me: “Apie valdžios darbų teisė
tumą sprendžia ne svetimos 
valstybės, o to krašto pilie
čiai”. Gerbiamieji, ar faktas 
kad Grudžio 17 d. tautinis po
sūkis įvyko be lašelio kraujo, 
kad A. Smetona, kur tik jis 
pasirodydavo, buvo sveikina
mas trukšmingomis ovacijo
mis kaip išvaduotojas nuo ko
munistų, žydų, Lenkų ir Vokie
čių išnaudojimo, neparodo tau
tos valios? Yra aiškus daly-

SVETIMŲ PRIPAŽINIMAS 
REIKALINGAS

Toliau, Naujienos nurodo jog 
faktas kad visos svetimos val
stybės pripažino A. Smetonos 
vyriausybę dar neparodo kad 
jo sukurta santvarka yra tei
sėta. čia tauriajam straipspio 
“Teisėtumas ir Tolerancija” 
autoriui patarsime paimti bent 
kurį konstitucinės teisės vado
vėlį, kuriame jis lengvai atras 
kad vienas teisės kuriamųjų 
faktorių yra bendro pripažini
mo faktas. Juk jei mes dabar 
norime organizuoti 
vyriausybę tai šitai 
tuo atveju jei Anglai 
mis sąjungininkėmis
rika (arba bent Anglai) tokią 
vyriausybę pripažins. Jos pri
pažinimas bus teisės kuriama
sis faktorius, ir tokią vyriau
sybę drąsiai galėsime vadinti 
teisėta. P. Grigaičio Naujie
noms, matyti, šito nepakaktų, 
ir jos sako kad meno teisės 
mokslas nuo “tikrojo” teisės 
mokslo yra tolokai. O kas gi 
yra tas Naujienų tikrasis tei
sės mokslas? Bene nebus jis 
K. Markso “Komunistinis ma
nifestas”? žinoma, tokiu at
veju bendros kalbos rasti ne
galime ir apie vienybę kalbėti 
netenka.

Mes betgi tikime kad į njusų 
siūlomą realią vienybę prisi
dės visi blaiviai galvoją Lietu
viai.

Draugas (katalikų dienraštis, 
Gruodžio 2) pasisako 
jais — katalikais — 
visuomet galima. Tai 
žus gestas. Tik viena
lė mus kiek stebina: joje pasa
kyta kad katalikai apie prezi-

kad su 
susitarti 
jau gra- 
pastabė-

__

ir
Bet p. Grigaičiui, kaip 
komunistai ir mažumos 
kvepia negu tikri Lie- 
Ką gi padarysi, kiek-

S

dentą galį spiestis tik susitari
mo, o ne pritarimo keliu. Ta
rytum prezidentas butų dikta
torius/ 1938 m. valstybės kon
stitucija respublikos preziden
tui diktatoriškų teisių anaiptol

neteikia. Ji aiškiai pabrėžia 
Ministerių Tarybos ir Prezi
dento bendradarbiavimą. Tai
gi jokio pritarimo (pasidavimo) 
mes nenorime, o norime tik na
tūralaus konstitucijos 'pripaži
nimo ir rėmimosi ja Nepriklau
somai Lietuvai atkurti. Į tą 
darbą / kviečiame visus blaivius 
Lietuvius, .kurios krypties jie 
bebūtų. Kazim. Rimvydis.

NAUJI SKAITYTOJAI
Štai vėl gražus pluoštas nau

jų Dirvos artojų, kuriuos svei
kiname, ir kviečiame kitus dė
tis prie jų, tapti Dirvos skaity
tojais :

Ona Ramanauskienė, Cleveland 
Ona Misevičienė, Cleveland x 
P. Blažunas, Cleveland 
Betty Sidleczka. Cleveland 
Mike Gudzin, Cleveland 
Mrs. Stella Battis, Cleveland 
Frances Stucka, Clevęland 
Juozas Petraitis, Cleveland 
Juozas Pečkys, Cleveland (už

rašė Margaret Sėlius, Cleve
land.)

Jonas Sėlius,/Waterbury, Conp. 
užrašė Margaret Sėlius, Cle
veland, 0.)

B. Platatakis, Charleroi, Pa., 
(užrašė K. Platakienė, Cle- 
velando.)

Pr. Vaičiūnas, Detroit, Mich, 
(užrašė P. Bartnik, Detroit) 

Frank Kass, Detroit, Mich.
(per F. Motuzą, Detroit) 

Grasė Samavičienė, Detroit, 
Jessie Vartick, Detroit, Mich. 
Pr. Megionis, Detroit, Mich. 
Antanas Jomantas, Taunton, 

Mass.
Joe Astronsky, Point Marrion, 

Pa. (užrašė J. Matulaitis "iš 
Youngstown, 0.) •

Ant. Yakutis, Taylorville, Ill. 
Anna Maknis, Ansonia, Conn. 
Pr. Gutauskas, Kingston, Pa. 
Wm. Shedlow, Jamaica, N. Y. 
Mrs. A. Bajoris, Manchester, 

Conn.
Mikolas Karosas, Wilkes-Bar

be, Pa. (per J. Šnipą.)
Juozas Urbonas. Wilkes-Barre, 

Pa. (per J. Šnipą). f 
Mich, (užrašė J. Juškevičie
nė, Detroit)

P. M. Arlauskaitė, Montreal, 
Kanada.

Kun. Vincent Slavinas. W. Va. 
Kun. N. N.
Kun. N. N.

Eva Gillis, Detroit, Mich, (per 
V. Markuzą).

Elz. Butkienė, Dayton, Ohio 
(per J. A. Urboną)

John Kentra, Philadelphia, Pa. 
Vincas zMadris, Philadelphia 
Povilas Zlobis, Cincinnati, O. 
Jac. Užaraitis. Pittsburgh, Pa. 
Eva Lazdauskis, Pittsburgh 
Morta Litvinas, Ansonia, Cohn.

(per J. Tareilą) . \
M. Markalunas, Irons, Mich,. 
S. Taplin, Baltimore, Md. 
Paulina Puluciutė, Baltimore. 
Ant. Mickus, Nanty-Glo, Pa. 
Vine. Jasėnes, Jackson, Mich. 
Ida Silks, New Haven, Conn. 
M. Shereikis, Los Angeles, Cal. 
M. Shaulis, Rochester, N. Y. 
F. P. Kalibat, Newark, N. J. 
J. M. Buchinsky, Binghamton,

< n:’ y.
A. Glebauskas, Hamtramck, 

Mich.
Frances Watter, Hamtt-amck, 

Mich.
J. Buszinfeki, Bentleyville, 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. J'. k /

Senieji skaitytojai gali ;ęžrą- 
šyti Dirvą kitam už $1, ąrįja 
tie kurie iki šiol neprenume^ą- 
vo, prisiuntė $1 gaus Dirv^ iš
tisą metą sau.

Siųskit laiške $1.00 dabar, su 
aiškiu adresu kam Dirvą siun
tinėti. ’Adresuoki!:

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

VISAM 1942 METUI

Dirva už $1 duodama tik nau
jiems skaitytojams, kurie pasi
skubins prisiųsti savo vardą, 
adresą ir $1 popierinį dolarį.

IKI GALO 1941 METU!

šiuo antrašu: 6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

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

Vardas-Pav. Siunčiu $.

s*

1

(

i

Adresas

Miestas Valstija

b --

n

v

Taupykit su Cleveland Railway Savaitiniu Pasu .

KAINUOJA TIK $1.25
Duoda neribotą savaitinį važinėjimą visais gatvekariais ir 

busų linojimis, išskyrus ekspresą
PIRKIT PASĄ ŠIĄ SAVAITĘ ... IR TAUPYKIT!
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Dienos Klausimais
6820 Superior Ave., Cleveland, OhioRedaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
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(Tęsinys iš pereito nr.)

Irvis Gedainis

(Tęsinys iš pereito numerio)17; dar statoma 15. 
jų turi 10; stato-

Amerikos ir Japonijos 
Karo Laivynų Jiegos

S. PAŠKEVIČIE

Nesirupikim del menkniekių, 
ii* netikėkim kad priešas galin
gesnis už mus.

Amerika gyventojų skaičium 
yra beveik lygi kaip Japonija 
ir Vokietija sudėjus j vienų.

Netikėkim viskam ką kas 
nupasakoja, iki neišgirsim iš 
autoritetingų šaltinių.

Nejieškokim visur klaidų ir 
nekaltinkim savo šalies gynėjų 
ir valdžios.

Visais atžvilgiais bukime šal
ti ir susikaupę.

TZALĖDOS — Kristaus gimimo paminėjimo diena — 
* keliolikos amžių krikščioniškojo pasaulio šventė. Ji 
krikščionių minimo obalsiu: “Ramybė Žemėje Žmonėms 
Geros Valios”.

Gera valia, nuoširdumas, ’ meilė artimo, sušelpimas 
biedno, pagirdymas trokštančio, papenėjimas alkano — 
tai keletas pagrindinių mokymų, kuriuos Kristus paliko 
žmonijai kaipo gyvenimo principus.

Bet kaip šiądien pasaulyje yra? Štai tik artėjant 
Kalėdoms, dar nauji karai paskelbta — ir vietoje prisi
laikymo “Mylėk savo artimą — neužmušk”, žmonių žu
dymas, keršto ugnys praplėsta į kitus dar ramius buvu
sius kraštus.

Tik silpnieji, bejiegiai, paprasti žmoneliai tepildo 
sulyg savo išgalių artimo meilės prisakymą ir kitus vi
sus Kristaus mokymus. Bet kas kita yra su tais kurie 
turi kiek nors jiegos: tie viską sumina, tie paneigia tuos 
gražius mokymus, kurie atėjo iki musų dienų kaipo pa
grindas doram žmogui ramiai gyventi, kitą pagerbti, 
mylėti, neužkabinti, neskriausti, neišnaudoti.

Šiuos dėsnius sumindo paprasti kiek nors jiegos tu
rintieji, ar tai valdininkai, ar tai vadai, ar tai mokytojai.

Na o kurie turi savo rankose.tokią galybę kad jiems 
turi lenktis visa jų šalis, — tokie, kaip mes šiądien ma
tom kruvinus diktatorius — Hitlerį, Mussolini, Staliną, 
ir Japonijos militaristai — tie kelia ginklą, užpuola, kė
sinasi sunaikinti net ištisas kaimynines tautas, milijo
nus žmonių žudo, savo ir svetimų, vienam savo didybės 
manijos patenkinimui.

Kaip keista kad krikščioniškų tautų valdovai pasi
rinko žudymo ir griovimo darbą, vietoje mokymo ir val
dymo ramiai ir padoriai.

Nors per kelioliką šimtmečių valstybių valdovai ir 
labai buvo karšti krikščionys, bet už mažiausią nieką 
vienas prieš kitą šoko ir siuntė savo žmones žudyti kito 
valdovo žmones. Nors ir viena ir kita tauta krikščio
niška, bet del valdovų neprisilaikymo Kristaus mokymų 
tie žmonės tuoj buna paversti vieni kitų priešais — ir 
eina žudymas, naikinimas, kaip tą atliko' ir senesniais 
amžiais laukiniai barbarai, kurie nieko apie Artimo Mei
lės mokslą nebuvo7girdėję. v

Šias Kalėdas, kada bažnyčiose bus skelbiama Kris
taus gimimo valanda, karo laukuose kanuolės dundės, 
orlaivių mėtomos bombos plaišys namus ir plėšys į šmo- 

Aos-žmonių -kunus...

PADĖKIM SAVO
ŠALIAI

AMERIKA TURI LAIMĖTI 
ŠĮ KARĄ—MUSŲ ATEITIS 

NUO TO PRIKLAUSO
Amerika, musų naujoji tėvy

nė, užpulta Aziato priešo. Su 
tais nuožmiais Aziatais išvien 
kariauja ir musų senosios tėvy
nės okupantas Hitleris. Jisai 
privertė eilę kitų šalių paskel
bti Amerikai karą, ir galim su
prasti kad vers ir Lietuvos 
žmones laikyti Ameriką savo 
“priešais”. Tai tragikomedija, 
kurią mes turime visu rimtu
mu permatyti.

Amerikoje gyvenantieji mes 
turim įvairių progų ir galimy
bių gelbėti šią šalį ir padėti at
siekti galutiną pergalę.

Vieni tėvai jau davė savo sū
nūs Dėdės Šamo tarnybai, ku
rie savo gyvybe ir jiega gina 
arba gins šią šalį nuo priešų. 
Kiti jaunuoliai dar bus pašauk
ti tarnybon. Tai didžiausias 
paaukojimas ką tėvai gali sa
vo šaliai duoti.

Antra pagalba — pirkime 
šalies gynimo bondsus. Su ka
reiviais reikia ir pinigų šalies 
ginklavimui ir apgynimui. Tie 
bondsai prasideda nuo labai 
mažai. Valdžia vėliau juos at
pirks -su nuošimčiais.

Dar toliau: mes visi galime 
gelbėti štai kaip:

Nenugąstaukim mažų pasa- 
lingų žinių; nedidinkim jų pa
tys ; nesusimaišykim del kokio 
mažo ar didesnio įvykio — ar 
net tokių*įvykių jei priešo lėk
tuvai užpultų ir padarytų nuo
stolių musų miestams.

vežėjų laivų turi 7, 
Japonija jų turi 8,

Didžiųjų karo laivų Suv. Val
stijos turi

Japonija 
ma dar 8.

Orlaivių 
stato 11.
dar statosi 2.

Kreiserių S. V. turi 37;
tosi 54. Japonija turi 
tosi 10.

Laivų naikintojų S. 
170; statosi dar 192. 
ja turi 125; statosi 11.

Submarinų S. V. turi 
statosi dar 73. Japonija 
71, statosi dar 7.

46,
sta- 
sta-

V. turi 
Japoni-

113; 
turi

Lie-J ŠIAULIUS parėjo 144 
tuviai karininkai ir kareiviai, 
kurie buvo Rusų armijoje, iš 
Lietuvos išvežti ir vėliau pa
tekę Vokiečių nelaisvėn. Vo
kiečiai juos Suėmę leido gryž- 
ti Lietuvon. Mūšiuose ties Min
sku jie patekę į Vokiečių karo 
nelaisvę. Šiauliuose juos glo
boja Lietuvos Raudonasis Kry
žius.

VILNIUJE ikšiol nugriauta 
septyni namai kurie per karo 
veiksmus nukentėjo tiek jog jų 
negalima atstatyti. Tokių ne
pataisomų namų yra 47. Kiti 
apgadinti namai taisomi, šiuo 
metu Vykdoma pataisymo dar
bai 36 namuose. d Artimiausiu 
laiku pradedama taisyti dar 46 
apgadinti namai.

uniaminanninnma

Gini

Že-

IZ RIŠT AUS gimimo diena tikrai nėra žinoma — Kalė- 
dos yra tik priimta kaipo Kristaus gimimo paminė

jimo šventė, taip kaip ir kitų šventųjų vardai kalendo
riuje sužymėta ir paskirstyta.

Kalėdos nebuvo švenčiamos per du šimtu metų po 
Kristaus gimimo, tačiau tas meto laikotarpis, kaipo die
nos trumpėjimo pasibaigimas ir prasidėjimas ilgėjimo 
buvo minima įvairiose, šalyse įvairiais amžiais visokiau- 
somis apeigomis. Seniau Kalėdos buvo švenčiamos ne 
kaip dabar tik vieną dieną, bet vietomis ir dvi savaites.

TAVO ISTORIJA
Lietuvių Atkaklios Kovos

Taip pat reikia pasakyti: jie ne 
maičių milžiniškos, per visą Europą nuai-
dėjusios pergalės ties Šiauliais ir Durbės 
ežeru, Lietuva šiądien vargiai turėtų sa
vo pajūrį ir kažin ar bebūtų šiądien gy
vos Latvių ir Estų tautos. Tiesab kalavi
juočiai Tr kryžiuočiai vėliau dar „nekartą, 
pavieniui ir drauge, mėgino atstumti Že
maičius nuo juros ir sujungti savo žemes, 
bet jiems, iš pat pradžių smarkiai nepasi
sekus, niekados geriau nesisekė. Vytau
tas ir kiti didieji Lietuvos kunigaikščiai 
kartais buvo priversti, užimti karais ry
tuose, atiduoti Žemaičius Vokiečių orde- 
nams, tik Žemaičiai patys niekados nesu
tikdavo pasiduoti. Buvo metas kada pats 
kryžiuočių ordenas prašė Vytautą padėti 
Žemaičius sutvarkyti, bet jie ta’da sukilo 
ir prieš patį Vytautą, kurį šiaip, kaip 
Kęstučio sūnų ir narsų vadą, labai mylė
jo. Tarytum kiekviename Žemaityje gy
veno Erkaus Montės dvasia, kuri niekaip 
nenorėjo vilkti svetimo jungo. Jie savo 
akimis iš Prūsų ir Latvių pavyzdžių matė 
kad ordenaTns krikščionybė buvo tik prie
danga. Jie siekė ne ko kito, kaip užka
riauti svetimas žemes ir ramius savaip 
/Dievą garbinančius žmones paversti ver
gais.
toks pat Dievo sukurtas žmogus kaip kry
žiuotis ar kalavijuotis. ■ Tik Žemaitis ne
mėgo melo, apgavystės, prisidengimo, o 
vieni ir kiti ordeno broliai, prisidengdami, 
kryžiumi, melavo, plėšė ir be jokio pasi
gailėjimo žudė visai nekaltus gyventojus. 
Vokiečių poetas Peter Suchewirt, 1377 m..

Kiekvienas Žemaitis jautė kad jis
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pats dalyvavęs kovose prieš Lietuvius, taip vienas Kitą kelte.

AMERIKOS didžiųjų partijų pavyzdis šiame kare tu- 
** retų būti mums mažiukams Lietuviams geriausias 
pavyzdis kaip elgtis tautos ir valstybės nelaimėje:

1. Kaip tik Japonija paskelbė karą šiai šaliai, visos 
partijų peštynės tapo pastumtos į šalį, Kongresos vien
balsiai stojo su valstybės vadu, Roosevęltu.

2. Net tie vadinami “isoliacionistai”, kurie norėjo 
K Amerikos nesikišimo į Europos karą, metė savo siauras
pažiūras į šąli, pareiškė kad valstybės reikalai jiems 
nuo dabar stoja pirmoje vietoje.

3. Laikraščiai kurie neigė Roosevelto politiką, me
tė savo liniją, stoja išvien su vyriausybe.

fees šalis priešo užpulta — visos šalies pajiegos tu
ri būti sujungtos po viena vadovybe apsiginti ir priešą 
nugalėti. • ,

O kaip pasielgėme mes, kada musų tėvynę Lietuvą 
svetimas priešas visai okupavo, net pasikėsino nušluoti 
nuo žemėlapio, ir dabar kai kitas okupantas musų šalį 
pasiėmė savaip manipuliuoti?

Mes niekaip negalime išbristi iš praeities ir perma
tyti kokiame pavojuje visa musų tautos ateitis gludi.

Mes nesigriebėm visi kaip vienas, kaip Lietuviai, 
kaip padarė Amerikos žmonės, savo tėvynės likimu rū
pintis ir už atsilaisvinimą dirbti.

Mes net pastūmėm į šalį tą gerą būdą aukų rinki
mui, kokį seniau vartojom remdami Lietuvos Šaulių Są
jungą, Vilniaus Vadavimą ir kitus būtinus Lietuvos dar
bus remdami; tuoj dingo aukų rinkimas ir siuntimas 
per Lietuvos Konsulatus ir Pasiuntinybę, o visas aukų 
rinkimo darbas ir Lietuvos vadavimas pastumta į musų 
partijų, arba srovelių, rankas.

Vietoje visi kaip vienas, mes kuogreičiausia pradė
jom dirbti kas sau kiekvienas, ir pristeigėm fondų-fon- 
delių, kurie visuotnenėje nepasidarė populiariški.

Lietuva vaduoti, vietoj visiems išvien, pradėta ra
ginti kad “partijos imtų iniciatyvą” — ir jos su sąyo ini
ciatyva išėjo į klaikias pelkes, iš kurių negali išbristi.

Kada dabar reikia visiems tuoktis į bendrą darbą, 
musų partijų vadai nesuranda galimybių. Kada yra 
proga spiestis aplink asmenį kuris galėtų daugiausia 
musų parblokštai tautai pagelbėti, musų vadukai senus 

’menkniekius patys sau į kelią verčia, kad tik negalėtų 
prieiti prie bendro darbo, kurio musų tautai ir šaliai 
dabar taip reikia.

Mokinkimes iš Amerikos žmonių — visi išvien sto
kime už savo tautą ir šalį. Partijos savo tąsynėms ras 
progas vėliau, Lietuvoje — tik atstatykime Lietuvą!

KALĖDOS
Štai ir vėl Kalėdų šventės, 
Mirga žibančios eglaitės!

Kūčių vakaras didingas
Neša mintis įspūdingas.

Laimingieji valgys sočiai,
Puoš stalus alaus ąsočiai.

Džiaūgsis smagumais Kalėdų
Pilnu malonumo veidu.

Sūnus Lietuvos vargdienės
Liks be kūčių vakarienės....

Sės prie stalo neužkloto, -
Šluostys veidą ašarotą....

Kristus skelbė naują tiesą, 
Žemės vargšams nešė šviesą;

Turčiai pylė aukso skalsą,
Ir nutildė Kristaus balsą... ? 

Šiądien vargšai tyliai švenčia, 
Sielos jų liūdnumą kenčia;

Laukia naktį, laukia dieną —
Laukia balso Nazarėno....

Šios Kalėdos — ryto pilko, 
Juodais rubais apsivilko....

J. S. Galutis.

suglaudžia savo žiaurius įspūdžius: “Lie
tuvoj žudyta, gaudyta ir deginta dėl labai 
kilnios šventosios Marijos ir kad ten iš
platinus garbingąją krikščionybę”. To
liau konkrečiai pavaizduoja: “Žmonės bū
davo išvejami laukan kaip medžiokliniai 
šunys, būdavo kaimų padegama tiek kad 
net dangus įkaisdavo. • Gyventojams iš to 
buvę didelis skausmas, o mums tik malo
numas” .... 1

Ar galėjo būti atviresnis ir baisesnis 
prisipažinimas? Ar* galėjo dori, sveiki, 
ramus ir stiprus žmonės nekovoti prieš to- 
.kius krikščionybės vardą išnaudojančius 
juodus apaštalus? Jei Lietuvon, Prūsijon 
ir Latvijon butų atėjęs pats šv. Petras, ar 
kuris kitas Kristaus tikrų apaštalų, be 
kardo, be prekiaujančių vyskupų ir sveti
mas žemes atimančių kolonistų, Lietuviai, 
Prusai ir Latviai butų patys pirmieji pri
ėmę krikščionybę.

silikti nuo kitų kraštų ir kad krikštas, jei 
visi Dievo įsakymai bus pildomi, gali duo
ti Lietuviams tik gera.

Po dviejų metų Mindaugas buvo karū
nuotas Lietuvos karalium. Tuo pat metu 
Lietuvoje buvo įsteigtos dvi vyskupijos, 
Žemaičių ir Sūduvių. Tik su,vyskupijų 
įkūrimu prasidėjo visokie nesusipratimai. 
Vyskupai čia, kaip Latvijoj ir Prūsijoj, 
•reikalavo sau daug žemių, vienas vyskupų 
net visos Žemaitijos. Negaudami ko norė
jo, ėmė grasinti. Ordenas, žinoma, vysku
pų reikalavimus rėmė. Jam buvo patogi 
priedanga įsigalėti Lietuvoje. Mindaugas 
pajutęs, ko vyskupai ir Livonijos ordenas 
siekia iš tiesų, atsimetė nuo krikščionybės 
ir vėl pradėjo karą su ordenu. Kadangi 
Lietuvą ėmė pulti ir Rusai, tai Mindaugui 
kad sumažinus priešų skaičių, tekdavo da
ryti taiką tai su viena puse, tai su kita. 
Jis mirė .1263 m., palikdamas Lietuvą sti
prią ir didelę valstybę. Jos sienos tada 
siekė nuo Baltijos juros iki prijungtų Po
locko žemių rytų sienos ir nuo Livonijos 
ordeno iki Drohičino ir Nesvyžiaus. Ki
tais žodžiais, Lietuva tada buvo nenlažes- 
nė, kaip dabartinė Lenkija.

Po Mindaugo mirties prasidėjo Lie
tuvai sunkesni laikai. Ųors abu susijungę 
ordenai ties Durbės ežeru 1260 m. buvo 
sumušti, vėl po truputį <imė atsigauti. Tie
sa, kryžiuočių ordenas ikix1283 m. buvo 
surištas sunkiais karais su Prūsais, bet 
juos geležiniu jungu sųrakinš pradėjo 
puldinėti pačią Lietuvą. Kad lengviau Lie
tuvoj įsigalėjus, jis įprastu budu ir pa
naudodamas progas pradėjo panemunių 
statydintis pilis. Tiesa, Lietuviai jas vis 
išgriaudavo ar padegdavo, tik kryžiuočių 
įgulos darydavos Vis didesnės ir apsauga 
budresnė. Tuo tarpu Mindaugo įpėdiniai 
įsismarkino kovoti tarp savęs ir dažnai 

. Tik įdomu, visi jie ir 
toliau stengėsi išlaikyti Mindaugo sujung
tą Lietuvą. Kiekvienas dabar suprato kad 
tik vieninga Lietuva gali sėkmingai gintis 
ir stiprėti.

Saulėlaidžiai sviedė^ paskutini 
rinais spinduliais į mažą meldyk 
alyje, Dubysos intakoje į Neminu 
toji ugnis čia vos ruseno, nenoru 
® keliu vaidilą nubudusiais veid 
jtadarus vartus inėjo vaidilas bur
- Kaip krutate,* tėvai? — p 

Pažino vaidilai burtininką, kurį v 
gerbė ir kurio žodžiais tikėjo^
- Geriau žinai, sveikas, kaip 

ne, - atsakė vaidilai. (
- Kunigai rytoj anksti rytą

Mums jau vistiek, lai atvy. 
liėl atsakė vaidilai. ,

-Man šiądien Praamžius pasž 
Įiieina iš tos meldyklos mano sarge 

lai, tu joje pasiliksi, o jokio šve 
ranka manęs nelies, — pranešė b

(Bus daugiau)

KIEK ŠILUMOS DUODA SAULĖ
Saulės paviršio plotas yra 12,000 kar- 

didesnis už žemės plotą. Saulės tem-

TĖVIŠKĖ
Verkia širdis,-verkia gluosniai pakluonėj, 
Žeme, tėviške, tu nelaisva....
Druska akis graužia, raudu paklėtėj,
Kur Tu ir aš bevardė eisiva?....

Sulužo brolio sprandas, nulinko kakta— , 
Liepsnoja tėviškė Lietuva....
Nuo motinos kelių įlinkus asla....
“Prisikeik žeme kruvina”....

Rytoj mes svaidysim tau džiaugsmo ugnį;
Atsistosi, nemirtinga žeme....
Kapuos kunus garbingais žodžiais vadysim
Širdims nusėta brolio žeme....

Kaip rūtos atsprogs mes ten susirinksim
Vėl laužti vakarienes duoną....
Ilgai, ilgai ūžiantį karą matysim 
Bučiuojant tėviškės žemę juodą....

Ona Pucetaitė.

Iškyla Lietuvos Valstybė
Tavo kalbos skoliniai ateiviams Ugro- 

finams, o vėliau ir Slavams, rodo kad val
stybinės sąvokos Aisčių tautose butą nuo 
labai seniai. Tik esant ramesniems lai
kams ryšys tarp atskirų valstybės sričių 
mažėjo, jos po truputį tolo viena nub ki
tos, kol pagaliau išvirsdavo savistoviomis 
kunigaikštystėmis. Vikingų puldinėjimai 
nuo IX. šmt. vėl sujungė Žemaičius, kaip 
Rusikjiuo X šmt. puldinėjami Aukštaičiai 
pradėjo Jungtis į didesnę jėgą. XIII šmt. 
pradžioj visa Lietuva jau buvo vieno di
džiojo kunigaikščio Mindaugo rankoj. To
dėl kad Mindaugas vienijimo darbą spėjo 
laiku atlikti, nepajėgė Livonijos, ordenas 
Lietuvos įveikti. Kad atėmus orderiui pa
grindą puldinėti Lietuvą, 125'1 m. Mindau
gas apsikrikštijo su visais savo artimai
siais. Krašto didikams ir gyventojams 
Mindaugo krikštas nepatiko. Nelabai kas 
tikėjo kad ordenas ir toliau nesieks pasi
grobti Lietuvos. Juk krikštas neišgelbėjo 
nuo vergijos nei Prūsų, nei Latvių. Bet 
Mindaugas, nors ir labai gerbdamas kraš
to papročius manė kad Lietuva neturi at-

tų 
peratura siekia 6500 laipsnių karščio. Že
mė gauna iš saulės tiktai 2375-milijoninę 
dalį visos saulės šilumos. Visa kita šilu
ma išsisklaido erdvėse.

Šiltuose tropiko kraštuose saulė į vie
ną minutą suteikia 1 ketvirtainiui metrui 
30 didžiųjų kalorijų, vadinasi tiek šilumos ’ 
kiek reiktų suteikti 1 galionui vandens 
kad pakeltų jo temperatūrą 30 laipsnių.

Saulės spindulių šiluma turi reikšmę 
tik tada jeigu ji į ką nors atsimuša ir su
stoja. Tada jos sueina tiek kad pradeda 
dalyką įšildyti. Net žiemos metu prieš 
saulę atsuktas akmuo pasidaro šiltas, nors 
oras butų šalčiausias. Šiaip gi, tuščioje 
erdvėje saulės spinduliai nieko nešildo.

Kaip ilgai gali moteris plepėti?
Chicagoj įvyko rungtynės, kas gali ii-, 

giau kalbėti be perstogės. Rungtynėse da
lyvavo 37 moterys, kurių viena negrė iš
kalbėjusi be perstogės 36 valandas buvo 
jau laimėjusi. Bet išėjo Miss Kitty Car- 
ley ir sumušė negrę, kalbėdama be per
traukos su dideliu pamėgimu 43 valandas 
ir butų dar ilgiau kalbėjusi, tačiau buvo 
pačių sprendėjų sulaikyta. Ji laimėjo 
1000 dolarių prizą. Keistas darbas ir ne
menkas pelnas.

SAPNININKAS
'Kaina su prisiuntimu $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

- . ; * •'V

Nei neapsizvelgę, išėjo visi ’ 
užgiedoję gailią giesmę, kurios lįu< 
te atsiliepė net, tolimoje girioje, 

|teė tą graudžią žinią ąžuolai ą; 
jp visą plačią Lietuvą.

I Burtininkas pastvėrė nuodegų’ 
įiogn pakišo. Greitai liepsna apgc 
feną. Senas burtininkas į Ugnei 
foto jis, kaip degino ugnis, kaip 
fepsnelė — matė tiktai šviesią kait 

ię, kuri jį apjuosė, suspaudė ir 
tai.augštai, augštai, už debesy 
į laimės ir amžinos gyvybės ša

¥ ¥ ¥

I Vos aušrelė išaušo, rytus nušvi 
fe koplyčioje pradėjo rinkti di 

fj) tai graži nedidelė bažnytėlė r 
je, kokių tuomet Jogaila pristeiį 

ire, Liubline ir kitur, o? kurioms 
ibenęs iš Vilniaus dailininkus. I

■ ėjo kunigai, dievobaimingai pusi 
įkalbėdami rytmečio maldas, v 
ran buvo nepaprastas dvasios pai 
ienas iĮ pii-mųjų inėjo ir Jogaila : 
iupė, taip visą pamaldų laiką nu 
akelė. Dešinėj susirinko vyrai, 
ta, kurių pryšakyje buvo Or 
įto žmona, su savo pahomis; š

■ dėjo Jogailos žmona ir, kelios jc 
fe, iš Lenkijos atkeliavusios. . ! 
iro, plačiai atdarų, klūpėjo Lenki 
fe Greta karaliaus krėsle įsisė 
lutas, už jų atsistojo Vilnaus kaš 
feila ir Sendzivojus, Poznanė

brolis — Keisgailos geras dr: 
Ilgino laikų, Jurgis Dadigaudai 
Bovičius, Mykolas Sepinskis ir A 
iskoris, šiuodu pastaruoju abu 
liangelis kitų. Kiek toliau nuo ž 
fe su sunumi Stankum, šiedi 
Bliudusiu susirupinusiu, negu bes:

Į Jogaila meldėsi nepaprastai 
|i kilojo rankas dangosp, tai kakt 
fe. Vytautas, pasirėmęs rank 
įdėjo susimąstęs. Pamaldas lail 
fe kapelionas, kiti kunigai jam 
fe taip dievuotai ir karštai, tart 
feami iš Dangaus išmelsti visas 
I pajėgų taip šventam pašaūkiir 
fe Tekančiom saulytės spindu 
fetė gausiai auksu ir brangiais 
fe padabintą Dievo Motinos p 
fe meili šviesa iš jo žibėjo 
fenusikreipė į paveikslą; rodės 
ta dar stipriau glaudžia vaikelį ; 
fe ir kalba Jam; “Brangiausi 
feli, kodėl Tavo vardan tiek ka 
fe liejasi? Tu — gerumas, ' 
felbei visam pasauliui!..” Paž 
putas į paveikslą ir dar labiai

i Kunigas, baigęs pamaldas, ] 
Į- Karaliau, turi išpildyti 
feitą uždavinį; netrukus ištrai 
feus dusių iš pragaro gelmių 
Ros gydrą mesi po kryžiaus 
feebubo tarnus grąžinsi iš kl 
p, kad drauge su tavimi, karai 
fe nešiotų Kristaus skaisčią 
htasis tėvas įrašė tave, karaliž 
feygąį.ir tavo vardą per amži 
fe tautos garbins. Eik ir atv 
fežius į šventąjį tikėjimą, o 
feas bus su tavim visados, ir
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veiksluotas Sappinykas, 
išaiškinantis kiekvieną
privalo jį turėti savo

reikalingų šelpimo tikslams, 
kiti apskrities operavimo pi- 
(kurių diduma būtina bend- 
valdybos tikslams) butų per- 

šelpimui, tai ta suma kuri 'bu-

jeigu apskrities
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tų ir kad krikštas, jei 
bus pildomi, gali duo-
ra. *
Mindaugas buvo karu- 
alium. Tuo pat metu 
ligtos dvi vyskupijos, 
ą. Tik su vyskupijų 
isokie nesusipratimai.
Latvijoj ir Prūsijoj, 

žemių, vienas vyskupų
Negaudami ko norė- 

•denas, žinoma, vyskū- 
(iė. Jam buvo patogi 
Lietuvoje. Mindaugas 
i ir Livonijos ordenas 
letė nuo krikščionybės 
su ordenu. Kadangi 
Rusai, tai Mindaugui 

ų skaičių, tekdavo da- 
ena puse, tai su kita, 
ilikdamas Lietuvą sti- 
ybę.< Jos sienos tada 
liros iki prijungtų Po- 
enos ir nuo Livonijos 
o ir Nesvyžiaus. Ki- 
ra tada buvo nenfežeš- 
Lenkija.
mirties prasidėjo Lie
ti. ijorš abu susijungę 
š ežeru 126Q iji. buvo 
utį€mė atsigauti. Tiė- 
mas ikTM.283 m. buvo 
(arais su PrUšaiš, bet 
igti surakins .pradėjo 
ĮVą. Kad'lęrigviau Lie- 
I. Įprastu budu ir pa- 
f pradBj£l panemunių 
iesa. Lietuviai,jas vis 
?gdavo, tik kryžiuočių;' 
s didesnės ir apsauga 
)u Mindaugo įpėdiniai 
tarp savęs ir dažnai 
Tik įdomu, yisi jie ir 
:yti Mindaugo sujung- 
nas dabar suprato kad 

gali sėkmingai gintis

Gintautas PASKUTINIS

S. PAšKEVIČIENĖ.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Saulėlaidžiai sviedė paskutiniais kru- 
į vinais spinduliais i mažą meldyklą pusia

salyje, Dubysos intakoje į Nemuną. Šven- 
( toji ugnis čia vos ruseno, nenoru gaivina- 
i ma kelių vaidilų nuliudusiais veidais. Per 

atadarus vartus inėjo vaidilas burtininkas.
— Kaip krutate; tėvai? — paklausė. 

Pažino vaidilai burtininką, kurį visi labai 
gerbė ir kurio žodžiais tikėjo.

— Geriau žinai, sveikas, "kaip kruta- 
j me, — atsakė vaidilai. ,
į — Kunigai rytoj anksti rytą čia at- 
* vyks.

— Mums jau vistiek, Jai atvyksta, — 
vėl atsakė vaidilai.

— Man šiądien Praamžius pasakė: Lai 
išeina iš tos meldyklos mano sargai vaidi
lai, tu joje pasiliksi, o jokio šventvagio 
ranka manęs nelies, — pranešė burtinin
kas.

Nei neapsižvelgę, išėjo visi vaidilai, 
užgiedoję gailią giesmę, kurios liūdnas ai
das atsiliepė net tolimoje girioje, ir per
davė tą graudžią žinią ąžuolai ąžuolams 
po visą plačią Lietuvą.

Burtininkas pastvėrė nuodėgulį ir po 
stogu pakišo. Greitai liepsna apgobė visą 
ruimą. Senas burtininkas į ugnelę įšoko. 
Nejuto jis, kaip degino ugnis, kaip svilino 
liepsnelė — matė tiktai šviesią kaitrią sau
lužę, kuri jį apjuosė, suspaudė ir nunešė 
kur tai.augštai, augštai, už debesų, į dau
sas, Į laimės ir amžinos gyvybės šalelę....

¥ ¥ ¥

ATSIŠAUKIMAS 1 CLEVELANDO 
PILIEČIUS .

CHAMBER OF COMMERCE UŽGIRIA
COUNTY WELFARE IR CITY LEVIES

DUODA SAULĖ 
plotas yra 12,000 kar- 
■s plotą. Saulės tem- 
laipsnių karščio.' be
tiktai 2375-mili joninę 

irnos. Visa kita šilu- 
se.
kraštuose saulė į vie-, 
1 ketvirtainiui metrui 
vadinasi tiek šilumos’

1 galionui vandens 
eraturą 30 laipsnių.

šiluma turi reikšmę 
į nors atsimuša ir su- 
sina tiek kad pradeda 
it žiemos metu prieš 
o pasidaro šiltas, nors 
is. šiaip gi, tuščioje 
uliai nieko nešildo.

moteris plepėti?
rungtynės, kas gali il- 
ogės. Rungtynėse da- 
kurių viena negrė iš- 
(ės 36 valandas buvo 
išėjo Miss Kitty Car- 
ę, kalbėdama be per- 
lamėgimu 43 valandas 
kalbėjusi, tačiau buvo 
Raikyta. Ji laimėjo 
Keistas darbas ir ne-

Vos aušrelė išaušo, rytus nušvietė, jau 
pilies koplyčioje pradėjo rinkti didžiūnai. 
Buvo tai graži nedidelė bažnytėlė rytų sti
liuje, kokių tuomet Jogaila pristeigė Kro- 
kuve, Liubline ir kitur, o kurioms puošti 
gabenęs iš Vilniaus dailininkus. Pirmieji , 
inėjo kunigai, dievobaimingai pusiau bal
uli kalbėdami rytmečio maldas, veiduose 
žymu buvo nepaprastas dvasios pakilimas. 
Vienas iš pirmųjų inėjo ir Jogaila ir, kaip 
klaupė, taip visą pamaldų laiką nuo kelių 
nesikėlė. Dešinėj susirinko vyrai, kairėje 
moters, kurių pryšakyje buvo Ona, Vy
tauto žmona, su savo panomis; šalę jos 
sėdėjo Jogailos žmona ir kelios jos paly
dovės, iš Lenkijos atkeliavusios. Priešais 
durų, plačiai atdarų, klūpėjo Lenkų karei- . 
viai. Greta karaliaus krėsle įsisėdo Vy
tautas, už jų atsistojo Vilnaus kaštelionas 
Kefsgaila ir Sendzivojus, Poznanės vaiva
dos brolis — Keisgailos geras draugas iš 
Žalgirio laikų, Jurgis Dadigaudas, Nadi- 
brovičius, Mykolas Sepinskis ir Andriejus 
Laskoris, šiuodu pastaruoju abu Lenku, 
ir daugelis kitų. Kiek toliau nuo altoriaus 
Bilius su sūnumi Stankum, šiediv labiau 
nubudusiu susirupinusiu, negu besimeldan- 
čiu.

Jogaila meldėsi nepaprastai karštai: 
tai kilojo rankas dangosp, tai kakta į žemę 
mušė.. Vytautas, pasirėmęs ranka galvą, 
sėdėjo susimąstęs. Pamaldas laikė kara
liaus kapelionas, kiti ktmigai jam tarnavo, 
visi taip dievuotai ir karštai, tartum, no
rėdami iš Dangaus išmelsti visas malones 
ir pajėgų taip šventam pašaukimui išpil
dyti. Tekančios, saulytės spindulys nuš
vietė gausiai auksu ir brangiais akmeni
mis padabintą Dievo Motinos paveikslą. 
Tokia meili šviesa iš jo žibėjo jog visų 
akys nusikreipė Į paveikslą; rodės kad Ma
rija dar stipriau glaudžia vaikelį prie kru
tinės ir kalba Jam; “Brangiausias mano 
Sūneli, kodėl Tavo vardan tiek karčių aša
rėlių liejasi? Tu — gerumas, Tu meilę 
skelbei visam pasauliui!..” Pažiurėjo ir 
Vytautas į paveikslą ir dar labiau susimą- 

_ stė.
Kunigas, baigęs pamaldas, pratarė:
— Karaliau, turi išpildyti didelį ir 

šventą uždavinį; netrukus ištrauksi tūk
stančius dūšių iš pragaro gelmių ir stab- 
meldijos gydrą mesi po kryžiaus kojų, ir 
Belzebubo tarnus grąžinsi iš klaidingojo 
kelio, kad drauge su tavimi, karaliau, aug
štai nešiotų Kristaus skaisčią Vėluvą! 
Šventasis tėvas įrašė tave, karaliau, į auk
so knygą, ir tavo vardą per amžių amžius 
visos tautos garbins. Eik ir atvesk stab
meldžius į šventąjį tikėjimą, o Viešpats 
Dievas bus su tavim visados, ir numiręs

Plačiai ritasi banguoja Nemunas, pa
vasario potvynU sušelptas, Lietuvos lau
kais. Nedaugelio palydovų lydimi įsėdo 
kunigaikščiai į išpuoštą burių laivą, kiti 
įsėdo į dideles valtis. Didžioji gi Lenkų 
kariuomenės dalis, Laskario vedama, nuė
jo sausuoju keliu į Ariogalą. Moters del 
baimės pasiliko Kaune. Keisgaila turėjo 
savo nedidelį laivą ir pasikvietė važiuot 
su suvim Sendzivojų.

— Iš kur tamsta parsigabenai sau tą 
laivą? — klausė Sendzivojus, įsėdęs į lai
vą, Keisgailos.

— Iš Klaipėdos, kur turiu nemaža že
mės; daugelis Žemaičiuose turi tokių lai
vų, nes vedame prekybą su Anglais ir Šve
dais. Tokio didumo, kaip mano, laivai 
tiktai pavasarį, patvynus Nemunui, tegali 
atplaukti.

— Ko gi daugiausia parduodat?
— Parduodame svetimtaučiams sa- 

balių ir kitus kailius, medų, vašką, gin
tarus ir daug ką kita. Jau senai gavo An
glai iš musų kunigaikščių leidimą statyti 
uostą Ventos intakųje. Ne sykį buvau tuo 
laivu nuplaukęs į Švedų žemę .kad pačiam 
pažiūrėt, kaip maniškiai prekybą tenai va
ro kad neapgaudinėtų. Kokia tai šauni 
tauta tie Švedai! — pasakojo kalbus Keis
gaila. — Mes, Žemaičiai, nuo amžių su jais 
prekybą varome ir dėlto juos labai ger
biame.

— O tamstos šeimynėlė?
— Mano žmona taip pat šiuo laivu 

keliauja: važiuoja iš Vilniaus į mano Pi- 
lavas. Kaip tenai gražu ir malonu, visuo
met širdis man plaka kai tenai važiuoju. 
O štai ir mano žmona, šauni moterėlė.

Supažindė savo svečią su žmona, Pa
jauta vardu, taip pat su dviem savo vai
kais: dukrele ir šuneliu.

— Tas jau pakrikštytas, — pridūrė,— 
Mykolas vardu.

Jogaila su Vytautu dairėsi po apylin
kes.

— Ir čia šventoji ugnis dega, — tarė 
Vytautas, rodydamas i gražius panemunio 
kalnelius, tankiais miškais apžėlusius. — 
Nenoriu tečiau, gesindamas £os ugnelės, 
padaryt skausmo Sapiegai — tai jo žemės, 
jis gi taip prisirišęs prie savo tikėjimo, 
pastatė gražią muro žinyčią ir pašventė 
Perkūno garbei.

Ties Dubysos intaka į Nemuną visi 
laivai sustojo kad keliauninkai persikeltų 
į mažesnius laivelius.

— Žiūrėk, žiūrėk, Jogaila, į salą, — 
sušuko Vytautas.

— Nematau nieko, atsako Jogaila, ar 
gal Aklitis akis užtemė?! Lyg kokis pil
kas apvalkalas užklojęs visą salą.

Taip buvo tikrai, nes nakties rasa pa
skutines degėsių liekanas užgesė .

Nustebę kunigaikščiai išlipo ant kran
to. Netoli stovėjo žmonių kuopelė.

— Pašaukt juos čia! — sušuko Vy
tautas.

Pribėgo šaukiami sodiečiai. Kiekvie
nas, atėjęs, pabučiavo kunigaikščiam ran
kas, pasiliezdamas kakta rankos, didžios 
pagarbos ženklu.

— Ar nežinote, vyrai, kas ten atsiti
ko? — klausė Vytautas.

— Žinome, Viešpatie: Perkūnas iš 
dangaus nužengė ir pasiėmė savo meldyk
lą.

— Tai netiesa, Viešpatie, ne taip buvo, 
— šaukė kitas,—mano moteris puikiausiai 
gedimąją giesmę girdėjo. Perkūnas visa
dos trukšmingai į žemę žengia; čia gi 
vaidilai giedojo. Tik švysterėjo ugnelė 
per langą, išbėga boba į tą šalį ir mato 
pro krumus ištolo: Aitvaras juodais spar
nais ant meldyklos stogo mojuoja, paskui 
surinko kibirkščių tūkstančius ir į dangų 
nulėkė.

— Netaip, Viešpatie, buvo, — prieši
nosi kitas,—maniškė vaiką žindė ir girdi 
iš tolo, lyg kad iš debesų deivės dainuotų; 
gi čia lange kad sušvito—išbėgo Į kalnelį, 
mato; dangus raudonas, gi Aitvaras tik 
laksto, tik laksto ir vis nešasi ugnį į dangų.

1413-14 M. ISTORIJOS APPŠAKA

atsisėsi Jo garbėje sale apaštalų, kurių 
keliais žengi. Amen.

* ¥ ¥

Nuo MAYOR FRANKOJ. LAUSCHE

Pačiame sunkiausiame depresijos 
laikotarpyje tūkstančiai gerų,, tei
singų Clevelando piliečių buvo be 
darbo ir be pragyvenimo šaltinių 
sau ir savo šeimai. Tie žmonės ne
teko darbo ne iš savo kaltės ir susi
dūrė su badavimu jeigu nebus jiems 
suteikta pagalba. Clevelando Mies
to valdyba, pildydama savo pride- 
rystę palaikyti ir prižiūrėti sveika
tą, gerovę ir saugumą savo piliečių 
pasiėmė rūpintis tais žmonėmis ir 
šelpti juos. Tas tapo musų šelpi
mo problema, kuri tęsėsi iki šių die
nų. Pradedant su didele 28,000 šei
mų našta, šis skaičius nuolat mažė
jo iki 9,000 šeimų, ir tikima kad šis 
skaičius dar daugiau sumažės se
kantį metą. Vienu tarpu beveik vi
sas trečdalis musų gyventojų gavo 
vienokią ar kitokią viešą pagalbą ir 
ta pagalba tik galėjo dauguma tų 
žmonių išlikti ir atsikovoti sau pri
deramą darbą ir patys save maitin
ti. Tuo budu Clevelandas parodė 
kad moka savo žmones globoti ir 
laikams sunormalėjus žmonės atga
vo savo normalę vietą visuomenėje.

Betgi darbas dar ne visai baigtas, 
dar tebėra tūkstančiai asmenų ku
rie turi būti šelpiami ir mes turime 
stoti jiems į pagalbą. Tarp jų yra 
apie 7,000 asmenų kurie negali jo
kio darbo dirbti ir neturi jokių pra
gyvenimo šaltinių. Jų tarpe yra 
apie 9,000 vaikų. Mes kaipo visuo
menės dalis negalime jų ignoruoti.

Musų normalių ineigų, supranta
ma, neužtenka palaikymui miesto 
aptarnavimo ir šelpimo lėšų. Pi
liečiai tą pripažino praeityje ir vi
sada parūpino lėšas miestui tą prie--

dinę naštą nešti. Tam tikslui mie
stas ir rengia specialio levy balsa
vimą Gruodžio 23 d.

$1,200,000 Mažiau negu šymet
ši suma prašoma 1942 metams 

yra $1,200,000 mažesni negu suma 
praleista už 1941 metus. Mes ope
ruojame dasileidimu kąd musų šel
pimo našta tiek sumažės. Tačiau 
yra rimto pagrindo abejoti ar tos 
prašomos sumos užteks. Iš tos 1.7 
mill levy .3 mills reikalinga prisi
taikymui prie kylančių kainų; likusi 
1.4 mills skiriama šelpimo reika
lams. Ši pastaroji dalis sukels apie 
$1,750,000. , Iš tos sumos, $400,000 
numatoma 
mui WPA. skiriamais pinigais da
vimui viešų darbų. ~ 
tik $1,350,000 liks tiesioginiams šel
pimo reikalams. Ta suma, kuomet 
bus sudėta su pinigais gautais iš 
valstijos, šelpimo reikalams duos 
tik $2,700,000.

Musų dabartinis numatymas vidų-, 
tinio skaičiaus žmonių kuriais rei
kės rūpintis 1942 metais yra apie 
8,000 šeimų. Net žemiausią apskai
čiavimą imant šiai šeimų grupei rei
kėtų turėti apie $3,500,000. Taigi 
numatant turėti tam tikslui $2,700,- 
000 ’sumą, tai dar truks apie $800,- 
000.

Betgi, prižiūrint geros ekonomijos 
ir taupumo, jeigu ta levy bus nubal
suota, galima bus kaip nors tuos 
vargšus išlaikyti. Nuolat bus sten
giamasi žiūrėti kad kiekvienas pa
šalpą imantis gautų darbą jeigu tik 
gali dirbti.

Jeigu šią levy piliečiai atmes ta
da ir iš valstijos iždo nebus galima 
gauti reikalingos dalies tų nelaimin
gųjų palaikymui; valstija prideda 
tiktai tada jei miestas pats pasirū
pina duoti dalį lėšų.

Taksai nepadidės, bet sumažės
Atminkite kad kartu bus leista 

balsayimui ir apskrities šelpimo le
vy. Kadangi tas taip pat teikia pi
nigus neišgalinčiųjų palaikymui, ak
lų, be sveikatos, raišų ir vaikų ne
turinčių tėvų, taigi kiekvienas pilie
tis su žmoniškumo jausmu privalo 
remti ir šitą levy.

Jei šios abi levies bus- užgirtos 
musų taksai 1942 metais vis dar bus 
mažesni negu mokame už šiuos me
tus.

Atminkime jog mes esame įvelti 
Į karą. Tais pinigais bus aprūpin
ta ir netikėti atsitikimai. Kiekvie
nas asmuo neprivalo smaugti mie
sto ir apskrities valdžių pastangas 
daryti tai kas reikalinga. ,

Visi piliečiai, ypatingai tautinių 
grupų nariai Clevelande, privalo pa
remti ši visuomenišką ir patriotišką 
reikalą. Visi privalo balsuoti už 
miesto ir apskrities levies Gruodžio 
23 dieną.

BALSUOKIT YES UŽ ABI LE
VIES Antradienį, Gruodžio 23. ________________ ______h.__

Užeikit švenčių metu pas mus 
Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams

5315-27 Superior Ave. Prie E. 55th St. 
ENdicott 8908 John Schweizer, Prop.

LUNCHER, SANDWICHES, DRAUGHT BEER
» šešios Bowling Alleys

ADDISON SQUARE MARKET
žuvis, mėsa, paukštiena šventėms

Turim geriausių valgomų reikmenų, taipgi pilną pasirinki
mą groserių, sūrių, kiaušinių, silkių ir tt. (51)

Musų produktai visi geri ir atsakanti.
7400 WADE PARK AVENUE

DOVANŲ PASIŪLYMAI

SLIP AI — PAJAMAS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
PANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiau.

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

GRDINĄ SHOPPE
6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

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

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

(Bus daugiau)
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n
n
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TAUPYKIT MUSU 2 SUKAKTUVIU

Išpardavime
40 iki 50 % Pigiau

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

7233 Lorain Ave. Atdara vakarais.

Rugsėjo 30, 1941, apskrities val
dyba patiekė balsuotojams šelpimo 
levy iš 2.8 mills dvejetui metų. Ši 
levy liko atmesta. Lapkričio 4 d., 
kita šelpimo levy iš 2.5 miffs dveje
tui metų buvo leista balsavimui ir 
taipgi atmesta.

Gruodžio 23 d., apskritis patiekia 
balsuotojams levy iš 2.5 mills tiktai 
vienam 1942 metui. Tomis ineigo- 
mis bus finansuojama apskrities 
šelpimo reikalingieji, kaip tai džio
vininkų priežiūra, aklieji, negalintie
ji jokio darbo dirbti, kareivių ir jū
reivių globa, neišgydomai sergant 
tieji, užlaikymas bepročių ir silpna
pročių, ir našlaičių.

šelpimo reikalams šymet išleista, 
remiantis 10 mėnesių išlaidomis, 
viso apie $7,220,000.

Jei ši levy bus nubalsuota, ji su
teiks, imant pilnų 100% taksų su
rinkimo sumą, $4,640,000.

Ši levy reikalinga užgirti jeigu 
norima kad apskrities šelpimas ir 
globa butų teikiama, o jos palaiky
mas būtinas. Ši taksų levy yra vie
natinis būdas kuriuo Apskrities Ko- 
misljonieriai gali sudaryti 68% pi
nigų 
Jeigu 
nigai 
riems 
vesta 
tų galima panaudoti dar vis butų 
nepakankama, ir, 
valdyba negalėtų išsilaikyti įvyktų 
sugriuvimas mašinerijos 1;C_’..‘_t;
mui taksų ir kitų apskrities patar
navimų. Toks sugriuvimas neigia
mai paliestų ne tik apskritį bet vi
sas šios apskrities miestų valdžias, 
ir net mokyklas.

Apskrities Komisijonieriai yra pa
reiškę kad šelpimo ir globos darbus 
1942 metais aprūpins tik tais pini
gais kuriuos gaus, kas reiškia kad 
gale metų nebus trukumo. Mes pa
kartotinai pareiškėme kad visų val
diškų įstaigų pareiga yra taupyti 
ir mažinti išlaidas visais galimais 
budais, bet mes taip pat tikime kad 
visuomenės pareiga yra aprūpinti 
valdžios , įstaigas reikalingais pini
gais vedimui savo darbų ekonomiš
ku budu. Mes tikime, po atsargaus 
išstudijavimo, kad 2.5 mill šelpimo 
reikalams yra reikalinga pripažinti, 
kitaip turės būti sulaikyta apskri
ties šelpimo darbai, taigi be klausi
mo balsuokit už ją Gruodžio 23.

Mes rekomenduojame šią levy už
girti ir remti. Ši rekomendacija su
derinta su Viešos Sveikatos Komi
tetu.

VOKIETIJOS pašto valdyba 
paskelbė kad tarp 
ir “Oslando” veikia 
pašto susisiekimas, 
gi nieko nepranešta 
susisiekimą su užsieniu, 
tais vienas-kitas laiškas iš Lie
tuvos patenka jau užsienyje.

Miesto valdyba, Lapkričio 4, 1941, 
patiekė levy iš 2.73 mills, kuri li
ko atmesta. Ji apima 1.4 mills šel
pimui miesto bedarbių ir W.P.A. 
darbų pastumėjimui, .7 mill numa
tyta bendram operavimo tikslui, ir 
.63 mills pakėlimui policijos ir ug
niagesių algų. *

Gruodžio 23, miestas vėl patiekia 
balsaviipui 1.7 mills, 1.4 mills iš tų 
bus naudojama tiesioginiam biednų 
šelpimui iš W.P.A. viešų darbų pa
rupinimui, o .3 mill. bendriems opo- 
ravimo reikalams.

Apskaitliuojama kad tie 1.4 mills 
sukels $1,430,000 bedarbių priežiū
rai ir biednų miesto priežiūrai pri
klausančių šelpimui ir $300,000 pa- 
rupiflimui WPA. darbų. Iš to išei
na kad šelpimo tikslui bus/$270,000 
mažiau ir WPA. darbams $400,000 
mažiau negu buvo naudojama šymet 
iš pereitų metų nubalsuotų taksų. 
Ta .3 mill, kuri suteiktų $371,000, 
yra nauja operavimo levy.

Kaslink šelpimo ir biednų aprūpi
nimo, apskaičiuojama kad kitą me
tą miestas turės tiesioginiam šelpi
mui $3,160,000, arba $1,515,000 ma
žiau negu paskirta šiam metui, ar
ba 32.4%, ir $4,585,000 mažiau ne
gu buvo išleista 1940, af-ba 59.2%.

Pinigai gauti iš likusio .3 mill 
reikalingi tam kad butų galima pa
dengti pabrangusias reikmenis ku
rias miestas perka, ir, akivaizdoje 
kainų kilimo, abejojama ar to net 
užteks. i x

šymet šelpimo reikt 'ams ir WPA. 
darbams levy yra 2J mills. Ji yra 
$250,000 suma mažesnė.

Svarstant šitą levy, komitetas su
sirinko su Mayoru Lausche, finansų 
direktorium Sweeny ir teisių direk
torium Burke. Iki Lapkričio 1 šy
met miestas operavo su deficitu to
kiu kad iki galo šių metų pasidary
tų apie $250,000.

Mayoras ir finansų direktorius 
užtikrino mus kad bus naudojama 
visa galima ekonomija, taip kad ne
būtų deficito gale šio meto ir kad 
kitą metą miesto valdyba išsilaiky
tų iš ^°vo ineigų. Mayoras taipgi 
užtikrino kad, jei kokie pinigai bus 
gauta /iš valstijos, jie bus naudoja
mi mažinimui miesto skolų, o ne 
operavimo tikslams, kas mums išro
do visai priimtina.

Mes tikime kad mavoi’as privalo 
būti paremiamas su jo programų, ,, .
kad jo siūloma levy yra neperdide- į, ; 
lė, ir kad atsižvelgiant į pabrangi-. 
mą reikmenų, ji nesuteiks daugiau j/L j* 
pinigų kaip tik tiek kiek reikalin
ga miestui valdytis ekonomišku pa
grindu.

ŠIAULIUOSE šią žiemą vei
kia 11 Lietuviškų mokyklų. Jo
se mokosi 3,100 mokinių, pa
mokas dėsto 83 mokytojai

Kas platina biivą - 
nlatina anšviptn

PALAIKYKIT AMERIKONIŠKĄ 
VARGŠŲ ŠELPIMO BUDĄ

Balsuokit už
Welfare Levy

Mažiau negu dvieju šimtmečių bėgiu, Amerika, lais
vės šalis, patapo didžiausia Demokratija pasaulyje.

Amerika išaugo del to kad ji visada aukščiausia 
įvertino individualę žmogaus gyvastį . . . Amerika ne; 
neprivalo, ir taip nedarys, kad gyventu tik savinaudos 
taisykle — kad tik geriausieji galėtų išlikti.

Tiesa, Amerika tapo išstatyta ant individualumo kas 
liečia atsiekimus moksle, profesijose ir bizniuose, betgi 
tvirtesnieji neužmiršta ir neapleidžia tų kurie turi ma
žesnį pasisekimą šioje didžioje Demokratijoje.

Biednieji, vargšai sergantieji, aklieji, silpnapročiai, 
alkani vaikai ir asmenys kurie negali dirbti visada buvo 
globojami prielankiausiu, žmoniškiausiu budu.

Kuomet Amerika įstojo į šį karą padėti išlaisvinti 
pavergtus Europos ir Azijos žmones, Amerika neprivalo 
ir neužmirš savo vieša pagalba palaikomų, kurie tegali 
gyventi iš visuomenės gaunamų pašalpų.

Amerikoniškas būdas yra visuomenišįa p\g lba pub
likos pinigais gaunamais jūsų nubalsavimu.

Musii Apskrities valdžia turi turėti šelpi~>o fondą 
globojimui vargšų kitais metais. Karas dar biau pa
reikalauja kad Apskritis ši darbą pasiimtų ant savęs jei 
norime palaikyti aukštą Amerikos moralę.

Ta Welfare Levy yra vienatinis būdas kuriuo Aps
kritis parūpina 68 nuošimčius pinigų reikalingų šelpimo 
patarnavimui. Svarbu kad jus užgirtumet Tą 2.5 MILL 
COUNTY WELFARE LEVY kuri pasiekiama specialiam 
balsavimui Antradienį, Gruodžio 23, 1941.

Balsuokit už
City Levy

Tais pat balsavimais Clevelando miesto valdyba pra
šo balsuotojų užmirti 1.7 mill levy, kurios 1.4 mills rei
kalinga tiesioginiam miesto biednųjų šelpimui ir W.P.A. 
darbų parupinimui, ir .3 mills bendriems operavimo rei
kalams.

Svarbu kad musų vietinė valdžia turėtų užtenkamai 
lėšų užtikrinimui atsakančios tvarkos karo metu.

VISUOMENĖS UŽGYRIMAS ŠIŲ LEVIES 
YRA BUTINAS

The CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE
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P. P. IR BERNARD MULIOLIS
SUPERIOR BEAUTY SHOPPE

Matilda Smith 7013

A. S. Bort, Fotog

6902 SUPERIOR AVE

1156 EAST 7lst STREETLietuviams eiti tik

Geriausi Linkėjimai

K. Nekrošius, savininkas iiitiiiuiMiniii

STREET1427 EAST 66thsim Geriausi Linkėjimai

584 EUCLID AVENUE WICKLIFFE, O

Laimingų

Laimingų Naujų 1942 Metų

DR. VITKUS
C1C

sav

cen

Linksmų Kalėdų

Valgomii daiktų parduotuvė

me

ma

6910 SUPERIOR AVE HEnderson 3373C1U

Visiems musų Lietuviai

Linksm
mi

1420 Broadway

jaus 
tam

me.
mo

KUR PASITIKSI!
NAUJUS METUS?

31-ma bus trečia- 
bus atdaros visos

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR . KAIMYNUS

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Didelė Kaimyniška Užeiga 
Salė privačiams baliams

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Smagi Lietuviška Užeiga 
Užeikit N. M. naktį čia

aso
i ir

Visiems savo drauf 
klientams dėkojame 
prielankumą mums 
tyje, ir linkime

sensons 
marinis

Lietuviška Užeiga
Užkviečiame atsilankyti

mot 
mis

Užkviečiu visus atsilankyti 
Kazys Stonis, savininkas.

Ant U. S. Route 20

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

B KIISI 
m u

LESNIKOW CAFE
7401 SUPERIOR AVENUE

ARCADE MUSIC STORE
Visokios Muzikos Gaidos 

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

HELDS F L 
^SUPERIOR AVE.

HAIL i
0£lV YEAR 

1942^

STONIS TAVERN 
lietuviška i užeiga 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

tuo 
į veni 
\ hum

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Musų draugams

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
nuo jūsų kaimynų iš Lorain

GERIAUSI LINKĖJIMAI
1 Musų draugams

Sveikinimai ir G

PAUL
Geras alus, degtinė, 

6528 SUPERIOR Al 
Povilas I

Visiems musų dra’

Linksm

Sveikinimai ir Ger
-inksmų Kalėdų ii

I. J. SAX'
W SUPERIOR AVE.

Dėk jame už jūsų paramą 
praeityje, ir linkime

Draugiška Lietuviška 
Užeiga

L. Danevičienė, Sav.

Lietuviška Užeiga 
Užeikit pas mus Naujų 

Metų naktį

Dėkojame už jūsų paramą 
praeityje

Didelė Lietuviška Užeiga 
J. P. Kwedaras, V. Brazis 

savininkai

Lietuviškas Kaimelis' 
Užeiga

W. H. Tresch, Prop, 
ir Vietiniai 
Šampanai

mest mr ran 
^>T0 ALL a

Linkime visoms musų 
rėmėjoms.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

FELIX
Lietuviška Užeiga

MARIJONA GECEVIČIAI
1202 East 79th Street

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitą miestu 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

JONAS BRAZAUSKAS
Cleveland, Ohio.

WINE SHOPPE
GArf. 8353

Importuoti
Vynai —
Vermouths, Ginger Ale 

Alus ir Mišiniai

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse
Linksmų Šventų Kalėdų

Laimjngų Naujų Metų
Lietuviška Užeiga 

Juozas Vaitkevičius, Sav.

Geriausi Linkėjimai 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

DR. A. J. KAZLAUCKAS
6900 SUPERIOR AVENUE

PORTAGE MARKET CO., INC.
7040 Wade Park Avenue 7018 Superior Avenue

ENdicott 0144 ENdicott 2075

GAIŽUTIS
7920 St. Clair Ave

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime
Linksmų Šventų Kalėdų

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

ANDRIUS URBŠAITIS
Lietuviška Plaukų Kirpykla. 6706 Superior Ave.

Duokit Mums Sutvarkyti

JŪSŲ MOTORĄ
Valom ir sudedam Spark Plugs 
Peržiurim ir sutvarkom veikiau 

čias dalis.
Patikrinam ir nustatom degimo 

(ignition) sutaikymą
Valom Battery Terminals 
Patikrinam Pro Filterį

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd. 7715.

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

10204 Superior Ave.

37 Old Arcade
MAin .2217. Įsteigta 1866.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
JUOZAS PEČIULIS.

165 East 208th Street.

Ateina Nauji Metai — jų 
pasitikimą paprastai žmonės 
nori atlikti linksmai, pasiužti, 
pasišokti, pasidainuoti.

Visi mėgsta tą naktį kur 
nors išeiti.

Gruodžio 
dienį, taigi 
užeigos.

Patartina
į savo tautiečių Lietuviškas už
eigas ir tas vietas kurios drau
gingos Lietuviams.

Lietuvių Piliečių Klubo na
riai turi savo klubą, eikit į jį.

Na o linksmiausį ir trukšmin- 
giausį Naujų Metų pasitikimą 
turėsit tai Dirvos baliuje, Lie
tuvių salėje. Muzika visą va
karą iki ankstyvo ryto.

12-tą valandą nakties, kuo
met baigsis senas metas ir at
eis naujas, senu papročiu salė
je pasidarys tamsu, pasigirs 
varpų skambėjimas, ir tada at- 
eis naujas 1942 metas.

Scenoje bus trumpas gražus 
programas, ir bus įvairių dova
nų turintiems Dirvos tikietus į 
tą balių.__________

FRANK MLYNKOS CAFE
7900 ST. CLAIR AVE. ENdicott 8576

Sveikinu visus savo Gimines ir Draugus čia ir Lietuvoje 
taipgi visus Lietuvius tremtinius ir pabėgėlius su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir linkiu visiems

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
ALEKAS BANYS.

J. C. BLASER HARDWARE
6933 SUPERIOR AVENUE

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)

6927 Superior Ave.
ENdicott 9153

SUPERIOR-RUSSELL INN
6824 SUPEROR AVENUE

Vietiniai skaitytojai, 
atnaujinkit savo pre
numeratą už Dirvą 
nevilkindami.

PAT !
1385 E ' '

Petronėlė Jonilienė

BELSKIS FOOD MARKET
8101 PULASKI AVENUE

BROWN DERBY NITE CLUB
LORAIN, OHIO Telef. 3049

Laimingų Naujų 1942 MetųTHE LITHUANIA*??
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Avenue

GERIAUSI LINKĖJIMAI i taylWear
Musų draugams

Atdara Naujų Metų naktį

Smagi Lietuviška Užeiga Į|B||WuW||
KEYSTONE CAFE

6607 Wade Park Ave. A. K. ir P. G. Savininkai

..Good U) i U to fl II men

VAC

^fibings ofJoiĮ

HAPPIESLKEW YEAR'.TG EVEOTE^

Greetings 1942



HIPPODROME

OMARLO RECREATION
Atdaros Alleys visais laikais

6815 SUPERIOR AVE
Linksmų Kalėdų

airųingų Naujų Metų

A. S. Bort, Fotografas

Cleveland

LOEW’S STATE

Geriausi Linkėjimai

SB*

COMPLIMENT AI NCO

ADDISON SUPERIOR LAUNDRY

Elektriškas Laikrodis, Suprantama!

H. Kraus

bariui

Linksmų Kalėdų

Laimingų Naujų 1942 Metų

EIKINAME VISUS SAVO 
AUGUS IR KAIMYNUS

EINAME VISUS SAVO 
UGUS IR KAIMYNUS

Lietuviška Užeiga 
Jžkviečiame atsilankyti

elė Kaimyniška Užeiga 
lė privačiams baliams

stnsons tnEETIMS

TIKINAME .VISUS SAVO 
RAUGUS IR KAIMYNUS

Visiems savo draugams ir 
klientams dėkojame už jų 
prielankumą mums praei
tyje. ir linkime

Pasitikit 1942 čia.
HEnderson 1904

Lietuviška Užeiga
Juozas Vaitkevičius, Sav.

CAFE
AVENUE

GERIAUSI LINKĖJIMAI

Musų draugams '

gavėjui apie jūsų

USSELL INN
® AVENUE

Sporiniai Rubai 
Apatiniai

Elektriš Laikrodis, suprantam! /
Parinkimas atitinkamų dovanų 
nesudaro problemos ' tarp kuris 
pasirinks Elektrišką Laikrodi. 
Kiekvienam reikia teisingo lai
ko visada

imingų Naujų Metų

iimingų Naujų Metų

BROS.
7026 Superior Ave.

Parduoda naujus ir gyventus namus, ir lotus, naujos 
Lietuvių parapijos srityje. Pasirengęs Lietuviams pa
tarnauti prieinamomis kainomis. Kreipkitės telefonu 
arba asmeniškai atsiląnkykit; . • ,

Lietuviška Užeiga 
Užeikit pas mus Naujų 

Metų naktį ,

STUDNEY’S SERVICE STATION
GERIAUSI ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

6602 Superior Ave. ' Phone EN. 9713

Darbas geras ir atsargus. Kainos prieinamos, 
1313 ADDISON ROAD

Puikios Skrybėlės Jaunoms Panelėms 
ir Moterims

SVEIKINIMAI IR GERI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

McKENNEYS RESTAURANT
1734 Crawford Road CEdar 9507
GEROS RŪŠIES MAISTAS — UŽKANDŽIAI

Viskas šviežia, skanu, geras patarnavimas

Muzikos Instrumentai
JESSE FRENCH PIANOS
Banjos, Gitais, Mandolin 

ir kitokį instrumentai
Decca Records

HARMONY SHOPPE
Dave and Grace Tomka

7911 Superior Ave.
ENd. 5297

2419 Denison Avenue
SHad. 7621

tuvei.
trišką

tiks dovana bent kam iš jūsų 
artimųjų, už kainą kuri atitiks 
jūsų kišenini.

įadi , /tintlt
StadioA.

165 E. 208 Street 
K « X t ,

Telefonai: Namų: IV. 395&-W

GERIAUSI ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

LO-EL DRESS SHOPPE
DRESSMAKING — ALTERATIONS 

šilkinės Dresės Sporiniai Rubai Kojinės
Smulkmenos

1147 EAST 79TH STREE

Geriausi Linkėjimai 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
COHEN’S MARKET X /

(20 years in the same location) 
6932 SUPERIOR AVENUE

KUR PIRKTI KALĖDŲ EGLAITES
Kainos žemos. Pristatome į namus kaimynystėje.

Pasiruinkit sau eglaitę anksti, kad nepritruktų

CARPENTER MOTOR SALES
E. 86th & Superior Ave. — The Big Lot

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠIO SEZONO 
Šios apielinkės Lietuviams

THE BIG DIPPER
HEADQUARTERS FOR ICE CREAM 

7023 Superior Avenue

ir pažystamiems linkime

„aimingų Naujų Metų

URBŠAITIS
6706 Superior Ave.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

. Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulvg 
mėnesinio išmokėjimo plao 

Nereikia nieko įmokėti.
Nauj'i ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating Co. 
.'f '

dieną ir naktį natarnavimas.
1964 E. 55th Street

HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 
Ątdara vakarais iki 8 vai.

O S CAFE
ENdicott 857S

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

JUOZAS PEČIULIS
Namų Pardavėjas

Ofiso KE. 6767

“Lydia”
Merle Oberon, viena iš žymiausių 

filmu artisčių, vaidiną naujoje fil
mo je “Lydia”, kuri pradedama ro
dyti ketvirtadieni, Gruodžio 18 d., 
Loew’s State Theatre. Filmą yra 
United Artists producijos, kurioje 
Merle Oberon vaidina jauną Bosto- 
niete panelę. Ji vaidina turtingo 
ir žymaus Bostono gyventojo duk
terį, jos ilgą gyvenimą nuo 1890 iki 
šių dienų, kuri savo gyvenime turi 
keturis vyrus.

Keturi jauni vyrai kuria myli 
Miss Oberon yra tikrai geri artistai. 
Joseph Cotton, kaipo tos šeimos 
tarno sūnūs, kuris tampa daktarą. 
George Reeves, kaipo futbolo loši
kas, nriduoda veikalui smagesnę da
li. Hans Yaray, kaipę aklas kon
certų pianistas, ir Alan Marshal 
kaipo Karo Laivyno karininkas, ku
rį Lydia paskutinį ir labiausia pa
myli. Prie ju vaidina Edna Mav 
Oliver, John Halliday ir Sara All- 
good su daug kitu.

SCHONBERG Cigar Co 
649 Prospect Avenue 

CHerry 9162

Rankų Darbo Cigarai
IMPORTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI.
Mes galim patenkint jū
sų rūkymo reikalus 

(1) Kalėdoms.

GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

SCOTT’S 5C, 10c STORES
Superior Ave. netoli Addison Road

• KELIOS valstijos turi įsta
tymus draudžiančius parduoti 
kiaušinius kaipo “šviežius” jei 
tie kiaušiniai nėra padėti vals
tijos ribose.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
' L J. SAMAS JEWELER

6704 SUPERIOR AVE. HEnderson 5879

KALĖDOMS EGLAITES PIRKIT PAS LIETUVIUS
Pristatome dykai. Kainos nuo žemai.

EDDIE & PAUL LUCAS
6806 Superior Ave. Greta Cramer’s

ŠVENČI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS nuo

STEVE’S SERVICE STATION 
6510 Wade Park Avenue ,

MILLER
6307 SI. Clair Ave.

Visiems musų Lietuviams rėmėjams ir draugams 
linkime

Geriausi linkėjimai Lietuviams kaimynam

S. MAJOR’S GROCERY 
and CONFECTIONERY 

1370 East 65th Street

JOES PLACE
Atdara iki 2:30. Draugiška Lietuviška Užeiga

Pasitikit Naujus Metus Linksmai — čionai 
Muzika — Alus — Degtinė — Vynas

7805 SUPERIOR AVE. ENdicott 9824

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

THE MERCURY BOWLING CO.
ENdicott 1130 Hough Ave. prie E. 79th Street

20 Alleys be Stulpų — Apatiniame aukšte
V. Phillips — S. Halaburda, Jr., Mgr.

j.95 iki 7.95
Jūsų atsilankymas ir parama bus įvertinta,

THE BEATtY
Hat Shop

10404 ST. CLAIR AVENUE -

.WM. F. WENDT
Specializuoja pardavime

KIAUŠINIŲ, SVIESTO ir 
SŪRIŲ

West Side Market
Stand A6 ir A7 (52)

PRospetc 8184.

MĖSA IR MAISTO REIKMENYS
PAS MUS GAUSITE ŠVENTĖMS MAISTO REIKMENIS 

Užlaikome gerų Lietuviškų Dešrų ypatingai Lietuviams 
Vištų. Ančių, Indikų, žąsų, Cukraus, Miltų ir visko 

už prieinamas kainas.
Paršiukų, Riešutų, Kalėdinių Vainikų, Sviesto ir tt.

Kiekvienas kostumeris gaus dovanu Kalendorių.

ADDISON SQUARE MARKET
7400 WADE PARK AVENUE

‘All That Money Can 
Buy”

Štai įdomi filmą, paremta ant 
Stephen Vincent Benet’s apysąkos 
“The Devil and Daniel Webster”, 
RKO Radio’s gamybos, kuri prade
dama rodyti Hippodrome Theatre 
ketvirtadienį, Gruodžio 18. Apysa
ka apima Amerikos liaudies gyveni
mą ankstyvesnėse dienose, legenda 
kaip iškalbus Daniel Webster nuga
lėjo velnią ir išgelbėjo kito žnjogąus 
sielą sau. Vaizduojama Edward Ar
nold to garsaus valstybininko rolėje 
ir Walter Huston kaipo jo nuolati
nis priešas, prie jų gi veikia eilė 
kitų žymių artistų.

Dalykas einasi apie New Hamp
shire ūkininką 1840 metais, kuris, 
jaunas vyras, Jabez Stone, atsidū
ręs didelėse skolose, parduodu savo 
sielą Velniui, kuris buvo atkaklus 
Mr. Scratch, septynių metų gerovei. 
Gerovė ateina ,kaip prižadėta, bet 
Jabez praranda meilę savo žihonos 
ir savo motinos ir pagarbą savo vi
sų draugų. Janięs Craįg vaidina 
Jabez ir Anne Shirley jo žmonos 
rplę. Prie jų veikia gundintoja, ku
rią vaidina Simone Simon, ji suardo 
Jahezo šeimos gyvenimą.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Linksmų Šventų Kalėdų

Lienausi Cigarai
50 GERŲ CIGARU vertės $2.50 

• už $1.50
50 Gerų CIGARŲ vertės $2.00 

už $1.25
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

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

TREES CAFE
Lietuviška Užeiga — LaLukit Naujų Metų čia 

1457 EAST 71st ST- Jonas Sajevičius, Sav,

Geras alus, degtinė, muzika
6528 SUPERIOR AVE.

Povilas Kubilius, Savininkas

t kių stilių viešam kam- 

miegkambariui ir vir-
Jųs tikrai rasite Elek-
Laikrodį kuris kaip tik

rūmą ir prisiminimą.
E 1 e ktriškį Laikrodžiai 

gaunami šimtais viso-

WICKLIFFE, 0.

ir tai.dovana kuri 
nuolat primins

PASIRINKIT KALĖDŲ DOVANAS
Didžiausias pasirinkimai šioje krautuvėje

FRANK BELAJ 
' ; MEN’S WEAR • -

6205 St. ČLAIR AVENUE

MANHATTAN marškiniai, sporto rubai, pažamas, 
nosinaitės ir kaklaraiščiai.

KAYNEE marškiniai jaunimui, sveterjai, siutai, kelnės,
U corduroy. . Darboniai rubai vyrams, geros rūšies.

Finck’s Overalls — $1,95
Overkotai vaikams specialiai nupiginti po $5.00

JŽUTIS
7920 St. Clair Ave. ................................. .

fjappu Wear

1385 EAST 65th STREET
Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė

reetinos 1942



Youth’s Forum1942 Metus Pasitiksim Dirvos
Linksmame Baliuje Gruod. 31

GAUKIT SAVO TIKIETA IR KALENDORIŲ MAY GOOD LUCK AT
MANAGING EDIT

TEND YOUR EVERY WISH THIS

CHRISTMAS!

have

tarn

DARB

GEROS ANGLIES
Ateikit Sekmadieni American-Lith šaukit

CALENDARS' ANDbus GArfield 2921XMAS CARDS
Komer Wood & Coal Co,

em

JEANETTE HANNON

DAR AUKOS EINA vai

nuo LIKES THE ARMY

remia
VAISTINĖ

DRY CLEANING

VO

Kalėdoms Reikmenys100.00

vie:

me:

EGLAITĖMSLOŠIA!ŽAISLAI
ŠVIESOS

KALĖDOMS REIKMENYS
nuolat

EISENBERG
45 valandas

Marshall,
EN. 88051169 E. 79th St

PeiliaiKapotojaiExtensions

jaus 
tam

mej
mo

PAKLAUSYKIT
ONOS KASKAS

atsilan- 
auku iš

KADA DAINUOS 
DETROITIEČIAI

NOW IT HAS 
HAPPENED!

ūso
i ir

Published every Fri
Ohio Lithuani;

6820 Superior Ave.

Plieno gamintojai s 
moja kad Amerikai st 
į karą, karo reikalams 
sunaudojama apie 90 n 
visos plieno produkcijo

BALSAVIMAI UŽ 
TAKSŲ LEVIES 
GRUODŽIO 23

ORO AT AKO SIGNA 
LUS GIRDĖSIT SEK

MADIENI, 2 VAL.

šiai 
vos 
rys

GATAVI
savo prenu- 
taipgi gaus

kryž 
sirnl

2.00
1.00

463.00 
$466.00

Dvaras 
deport

mazes- 
metais

mot< 
mis

Tools
Tree 

ornaments
Electric

Irons
Games
Miners

DIRVA C
LITHUANI

25c Dirvos
duru tą

L E I M O N S
DRY CLEANING

New York. — N; 
, Industrinė konferen 

ko kad bendrai ima: 
šalyje pradės pritrul 
bininkų.

Spalių mėnesį šį 
bedarbių skaičius vis 
lyje buvo nukritęs 
700,000.

Tolesnis didinimz 
riuomehės iki 3,000,0 
rų išims iš darbų d 
darbininkų, taip kad 
nei vieno be darbo ku 
norės dirbti.

gntered as Second- 
ber 6th, 1915, at th< 

under the Act c

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

One of a large fleet of U. Sr 
Brewster Buffalo fighters used by' 
the air force of Netherlands Eas» 
Indies for the defense of Java. The! 
Buffalo has a top speed of 350 MPIl£ 
and a range of 2,500 miles. It^ 
armament consists of four 50-caliber 
machine guns.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Telefonas: ENdicott 0878

Wreaths 
Housewares 

Bulbs 
Tree 

Stands 
Toasters 
Roasters

Sako bus Stoka 
ninku

PHONE: ENdicott 4486

Ralph 
Mrs. V. 
ed into

Sutarė Nestreiku

Washingtone, įvyk 
darbdavių ir darbi 
unijų atstovų konfere 
je, kurią Prez. Rooi 
sušaukė suradimui pa 
do kad tarp jų nebūti 
liama nesusipratimai, 
eita sutarimo susila 
nuo strei’kavimo ir lok 
šio karo bėgiu.

Unija perka karo la 
I United Auto Workers 
Į jos prezidentas pare 

kad tos. unijos automol 
ir orlaivių industrijos ( 
bininkai nupirks 50 mii 
nu vertės Defense Bon 
išstatymui kito karo h 
vietoje Japonų miškam 
to laivo Arizona. Tas b 
pirmas didysis Ameri 
karo laivas priešų užpu 
mu nuskandintas prie 1

$100.00
100.00

10.00
5.00

TELEGRAM TO THE 
PRESIDENT

OUR GENUINE “MERRY CHRISTMAS

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotas nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME " 

6621 Edna Avenue ENd. 1763

• SEPTYNI ŽUVO. Gauta ži
nių kad iš Clevelando stoję ka
riuomenėn ar laivynan vyrai 
jau žuvo septyni 4Iawaii salose, 
kur Japonai buvo užpuolę per
eitą savaitę. Lietuvių žuvusių 
kareivių dar nepatėmyta.

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

According to the 
uanian press:

Russian bolsheviks 
grave danger” from

born ir 
correspon

San Francisco, Cal—< 
Į tebeina nesusipratimai 
streikas laivų statybos d, 
hose. Pereitą savaitę ; 
streikavo 495 laitui niti 
tojai ir pradėjo kelti ris 

hesiki to kad reikėjo ats! 
sti kariuomenė jų tvari 
mui Dabar kariuome 
atimta, ji reikalinga y 
Hawaii salų gynimui, k 
ir išgabenta.

va-
Šokiams gros

ir jo sma-

Union Siutai ’ $1.25
Šilti apatiniai balti ir pilki. Pi 
siau alkūnių trumpom rankovei

KIJMIETIŠKA FILMĄ 
“KUKAN”

8 valandų raštinėse. Bus 
Mama specialus leidimai 
Sanijoms kurios norės

žymių Amerikos 
Ji rodoma du kartu, po 

vakare. Ji nebus rodoma 
kitame teatre. Paskutinis 
bus Gruodžio 21 d. Pasi
ją pamatyti.

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

DUOKIT JAM DOVANAS KURIAS 
JIS MĖGSTA DĖVĖTI

KALĖDINIAI LAIŠKUČIAI
Dirvos administracijoje yra 

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

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus 

' 1283 East 74th Street 
Ant Leimonas, Savininkas 

Telef. HE. 5384

saugota nuo šviesos 
viduje galima turėti 

Automobiliai turi
visas savo šviesas, JOS. A. SLAPNIK, Jr 

Florist
Gėlės vestuvėms ir kitiems 

reikalams
6620 St. Clair Avenue

Telef. HE. 8824

DOVANŲ ir puikų sienini 1942 
metų Kalendorių.

Paskubėkit, gaukit sau ka
lendorių ir tikietus Į balių.

Dirvos prenumerata metams 
pasilieka po senovei $2.00.

Mayoras Lausche prašo ir 
ragina visus balsuotojus pri
tarti ir remti reikalingą miesto 
operavimui 1.7 mill levy-ir ap
skrities šelpimo' reikalams 2.5 
rrriHtevy:—^Kitoje dalyje Dir
voje telpa paties May oro atsi
šaukimas.

Šie levies nepadidins bet su
mažins taksus, nes miesto pra
šoma suma yra dikčiai 
nė negu praleido šiąis 
buvusi miesto valdyba.

Šias abi taksų levies 
ir Cleveland Chamber of Com
merce ir The Citizens League,

selections 
cards you 

at the 
There 

at the 
5c per

Šio sekmadienio vakare, Gr. 
21, Ford Sunday Evening Hour 
radio programe nuo 9 iki 10 
vakąre, dainuos Ona Kaskas su 
kitais žymiais artistais.

Clevelande tas programas 
girdimas iš WGAR stoties.

Balius įvyks Trečiadienį, nuo 8 v. vak., Lietuvių Salėje
Įžanga Į Balių bus 40c. Dirvos prenumeratoriui vienas tikietas DYKAI 

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

BUVO MEDŽIOTI
Keli Clevelandiečiai buvo iš

važiavę briedžių medžioti Pęnn- 
sylvanijojeĮ.

Povilas Kubilius pargryžo iš 
medžioklės su dideliu briedžiu 
Sako, kada nors rengs savo už
eigoje briedienos balių.

Dr. Jonas T. Vitkus yra di
delis medžiojimo mėgėjas, jis 
taip pat buvo medžioti.

Daugeliui parupo žinoti kada 
Clevelande atsilankys Detroi- 
tiečiai dainininkai — Darata 
Baukiutė-Kvederienė, Ant. P. 
Kvederas, Jonag Valiukas ir ki
ti. Taigi štai:

Koncertas tiems žymiems 
dainininkams rengiama sekma
dienį, Sausio 18 d., Lietuvių sa
lėje. Pradžia 6 vai. lygiai.

Tikietai išanksto perkant bus 
papiginti.

Baukiutė, kaip žinoma, yra 
Clevelandietė, ir ji ištekėjo už 
muziko p. Kvedero Clevelande, 
nes Kvederas čia kitados dar
bavosi ir dainavo. Jie čia tu
ri daug savo gerų draugų.

Jonas Valiukas — jis buvo 
kartą čia girdėtas, prieš kelio- 
liką metų, bet labai mažai kam. 
Jis labai pragarsėjęs ir myli
mas dainininkas Detroite tarp 
Amerikonų ir Lietuvių.

Su jais tame pat programe 
dalyvaus ir daugiau Detroitie- 
čių, kurių vardai bus paskelbta 
vėliau.

Atsiminkit SAUSIO 18!

savo 
gaus vieną

Mėsinė ir Grosernė
Gera, dielė krautuvė, su visais 

elektriškais įrengimais, parsiduoda 
arba išsinuomoja, gera vieta, gata
vai išdirbtas biznis, lengva pradėti.

Kreipkitės Dirvos Administrcijon 
Arba ^as savininką: 1497 E. 71 St. 
Telef. ENdicott 5299. (1)

JOHNG.POLTER
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 
aptaisymui
Turiu pilrą 

darbų

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Reminders of Past 
Soviet Occupation

Banionis, son of Mr. and 
P. Banionis, was induct- 
the army several weeks 

ago. He is now assigned to Ft. 
Eustis, Va- where he sends word 
to his parents that he is still not 
homesick. He says further: “Boy, 
dad if you could only see the guns 
we play with out here you would 
never worry about the good old 
U. S. A. being defeated by anyone”. 
Thats the kind of spirit that keeps 
our country on top, good luck to 
you, Ralph.

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

lionais. Visokio alaus žemom 
kainom. Importuoti ir nami
niai vynai ir šampanas. Atda
ra iki 11:30 vakare. (50)

W. H. TRESCH
10204 Superior Ave. ■

CLEVELANDAS RUOŠIASI GALIMAM 
UŽPUOLIMU! IŠ ORO

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street , I
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im« 
portuotas gyduoles nuo visokią Ii- j 
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairią 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir-y 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka-1 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viao-^ 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne- ] 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė ] 
1001 E. 79 St. Cleveland, 6. | 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.!

Dirvos administracija 
atdara sekmadieniais prieš 
ledas ir Naujus metus.

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

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 
kare, tęsis iki ?? ; 
Albertas Nemanis 
gus mlizikantai.

KALENDORIAI
Kurie užsimokės 

merata už Dirva,

Tėmykit: šį sekmadienį, 2 
vai. po pietų, vidurmiestyje bus 

ir publika 
oro užpuo- 

signalais,

daroma bandymai 
supažindinama su 
limo persergėjimo 
kurie skubiai įvedami.

Tie pirmieji signalai įtaisyti 
prie Centralinės Policijos sto- 
tes. Vėliau bus mieste įtaisy
ta tokių signalu. Visoje ap
skrityje bus 66 signalai.

Kur pasitiksit Naujus 1942 
Metus? Suprantama, DIRVOS 
Nauju Metu pasitikimo baliu
je — LIETUVIŲ Salėje, trečia
dienį, Gruodžio 31 d.

Taigi, jau galima gauti 
baliui tikietus.

Kurie užsimokės 
numerata už Dirva, 
tikietą DYKAI..

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

• TRAFIKO nelaimėse Cle
velande iki Gruodžio 15 d. už
mušta jau 128 asmenys nuo šių 
metų pradžios. šis žuvusių 
skaičius viršija visų pereitų 
metų žuvusiųjų trafiko nelai
mėse skaičių. Iki pabaigai šių 
metų gali žūti dar keli.

•PAKĖLĖ MOKESTIS. As
tuoniose moteriškų rūbų siuvy
klose Clęvelande vapie 1,000 siu
vėjų padidinta mokesčiai. Ke
li šimtai siuvėjų gauna tas pa
čias padidintas mokestis ir Lo
rain ir Elyria siuvyklose.

• AMERIKOS pilietybė su
laikyta išduoti daugeliui Vokie
čių ir Italų kurie buvo jau ga
tavi tapti piliečiais. Prie šios 
šalies priešų priskaityta jau ir 
Bulgarai bei Vengrai, kurie 
buvo Hitlerio priversti paskel
bti Amerikai karą. Clevelan
de tokių priešų šalių nepiliečių 
yra apie 6,500 žmonių.

Aukojimas Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos fondui, pradėtas nuo 
Prezidento Smetonos Clevelan
de -atsilankymo, tęsiasi ir to
liau. šie nauji pridavė savo 
aukas:

Stasys Zelenekas
Mylinti Tėvynę
Buvo iš anksčiau
Viso pasidaro
Kas daugiau nori pridėti sa

vo auką, prašomi priduoti Dir
vos redakcijai, pinigai bus pa
siųsti Komitetui Chicagoje per 
Clevelando Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos skyrių. .

Jeanette Hannon (Brazaus
kaitė), 38 metų, nuo 6650 Pearl 
read, Parma, mirė Gruodžio 9. 
Palaidota- Gruodžio 13, pamal
dos atsibuvo Naujos parapijos 
bažnyčioje.

Liko motina ir patėvis Ba- 
gužauskas, vyras Pranas, 
kai, Pran'as ir Richardas 
seserys, Mrs. V. Urban ir Mrs 
I. Cherniš.

Pažamas $1.79
Dailių broadcloth medegų užsi 
maunami ir apsivelkami.

HANNA THEATRE
Viena iš įdomiausių spalvuotų fil

mų rodoma šią savaitę Hanna Thea- 
the, yra tai importuota filmą, ne 
Hollywood© darbo, pavadinta “KU- 
KAN”, vaizduojanti Japonų užpuoli
mą ir naikinimą Kinijos. Vaizdai 
yra aktuališki iš- Kinijos ir kitų 
Azijos dalių.

Japonijos valdžia buvo uždraudus 
tą filmą rodyti Japonijoje ir įsakė 
ją sunaikinti. Dalis tos filmos da
ryta ant to garsaus Burma Kelio. 
Filmą , užginama 
rašytojų, 
pietų ir 
jokiame 
rodymas 
stengkit

while your there, give 
of calendars a good 

There’s a host of dif-

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

SWEATERIAI
Dviejų spalvų ir 
ziperio užsegimai

$2.95 ir 3.95

Prescription Chemist
Pirkit savo švenčių Dovanas 

pas mus.
Didelis pasirinkimas.
1117 E. 79th Street

Pristatom vaistus į namus.

on, stop in 
some over, 

beautiful, and 
low price of

‘anticipated a 
115 year old 

Vladas Survilo of Kerdžių 
Šauliai, Lithuania, so they 
ed him to Siberia.

Mr. Victor Kamantauskas, 
Hartford, Conn., former 
dent of the Associated Press in the 
city of Kaunas, for may years a 
high official of the Lithuanian Tele
graphic Agency “Elta” and lately 
Lithuanian Consul in Liepaja (Li- 
bau), Latvia, has been, deported 
with his family to Soviet Russia.

He translated a number of books 
from English into the Lithuanian 
language.

The aged mother of General Raš
tikis and his three children are also 
among those deported by the bolshe
viks to Russia. The youngest of 
the children was just several months

For several years now we 
all been living in fear, and uncer
tainty as to when and how we 
would become involved in the pre
sent World War. Now we know, 
now our fear is gone and so is 
much of our peace-time pleasures 
and conveniences going with it.

What we’re trying to sink home 
is that families are going to lose 
some of the male members of their 
families, in the near future, not 
lose in death, but lose in the ser
vice of their country. While there 
is still an opportunity, let’s try and 
have one more “big party”. Let’s 
just once more, try to have an 
evening as in years gone by . . .

Dirva’s gala New Year’s Eve 
Party on Wed., Dec. 31st will be 
your best and only chance to have 
such a party. There will be noth
ing lacking at the Lithuanian Hall 
on this evening to shoo the old 
year out in “family style”. This 
is just a reminder to make it a 
date to be with the old gang on 
this nite.

baimėje užmušta 10 vai- 
važiavusių į NYA 

Wmo darbus.

REIKALINGA MOTERIS
(Charwoman) valymui c 

‘Kreiptis tuojau
1430 E. 27 Street

DUOK SKRYBĖLĘ
Didelis pasirinkimas naujų 2 95 
stilių ir spalvų . **•

r%'V|ZA| GREEN STAMPS
* lvA\l £ia ga]it iškeisti savo Stamp Books.

The loyalty "of Americans of Lith
uanian birth or lineage to the laws 
the President and the government 
of the United States of America 
could never have been questioned 
and therefore needs no affirmation. 
Now, when the murderous, blood 
thirsty maniac governments of the 
unfortunate, helpless, enslaved peo
ples of Japan, Germany and Italy 
have declared war on our country, 
our people and our institutions, all 
possible human and , material re
sources in the control of the Lith
uanian Alliance of America, a fra
ternal organization with 350 lodges 
in 21 states of the U. S. A., are 
unequivocally subject to your com
mand and orders.

F. J. BAGOCIUS
Supreme President of the 
Lith. Alliance of " America.

KIEK CLEVELANDIEČIAI 
AUKAVO L. V. S.:

Kaip atmenate, Lietuvai Va
duoti Sąjunga suorganizuota 
Birželio 7-8 d. praeitą vasarą.

Sekanti Clevelandiečiai auka
vo L. V. Sąjungai šias dides
nes sumas:

P. J. žiuris 
Dr S. T. Tamošaitis 
K. S. Karpius 
Alekas Banys

Clevelando LVS. skyrius 
pasiuntė savo surinktų 
Nuo Prez. Smetonos 
atsilankymo gauta $46-6.00 
Viso šymet iš Clevelan
do LVS. centrui duota $781.00

Katalikų komitetas, 
kius Kun. Barauskui, 
Clevelandiečių .sukėlė $613.00.

Tegul kitos kolonijos pana- 
pasidarbuoja, aukų Lietu- 
žmonių gelbėjimui pasida- 
pakankamai.

Naikiną darbo valand 
ttžymą? Columbus, O. - 
fe paliuosavo varžym 
fioterų darbo valandų kari 
šdustrijose. Iki šiol veiki 

Sagtys $1.2! 5 ralandlĮ daĮ’bo įtaty

Ar Clevelandas bus priešų 
užpultas ar ne — nors galimy
bės užpuolimui padidėja dabar 
kai Vokietija ir Italija paskel
bė Amerikai karą — miesto ir 
apskrities valdyba ruošiasi vi
su smarkumu kad miestas bu
tų pasirengęs apsisaugoti.

Mieste įvedama užtemdinimo 
įsakymas: mieste skubiai įren
giama orlaivų užpuolimo per
sergėjimui sirenos — tos gar
siai kaukiančios triubos. Be 
to bus naudojama švilpynės, 
varpai, radio, telefonas ir kito
kios susisiekimo priemonės da
vimui gyventojams persergėji
mo apię priešų orlaivių atskri- 
dimą.

Nakties laiku, tuos garsus 
išgirdus, visi žiburiai lauke ir 
viduje turi būti užgesinti. Na
muose reikalinga įsirengti lan- 
garris užtiesalus tokius per ku
riuos šviesa lauke nebūtų ma
tyti. Kada langai ir durys ap- 

į lauką, 
šviesą, 
užgesinti 

ir negalima 
bus naudoti jokios ugnies užde
gimui cigareto tokiu laiku, iki 
nebus duota ženklai kad pavo
jus praėjo.

Dirbtuvės taisosi sau aptem- 
dinimus,. kad per juos laukan 
neišeitų jokia šviesa.

Kurie tokiame atsitikime ne
prisilaikys nurodymų bus sun
kai baudžiami.

Clevelando apsigynimo darbą 
vadovauja Mayoras Lausche su 
įvairiais militariškais patarė- 
lais. Apsaugos darbui kviečia 
laisvanorius. Buvę kareiviai ir 
vyresnieji kviečiami vadovauti 
miesto civilinio apgynimo dar
bams.

Išviso numatyta greitomis 
sudaryti 17,000 asmenų apsau
gos vadovybę, ji bus išdalinta 
paskirose miesto srityse tam 
tikram gyventojų skaičiui.

Darban statomi ugniagesiai, 
policininkai/ slaugės ir kitokį.

Bus pastatyta civiliniai tė- 
mytojai saugoti priešų lėktuvų 
galimą atskridimą, jeigu juos 
nepatėmytų kariški tėmytojai.

Detroitas yra nuskirtas Ka
riško tėmijimo centras, į kurį 
sueis visi' pranešimai apie at- 
skrendančius priešų lėktuvus.

Iš Detroito bus pranešama 
signalai ir Clevelandui. Jeigu 
Detroite bus suėję pranešimai 
kad priešai skrenda link Cleve
lando, čia bus gauta žinia tele
fonu, centraliniame persergėji
mo skyriuje.

Visi miestai ir visa Amerika 
dirba apsigynimui ir priešų 
lėktuvų sekimui. Kadangi į 
Clevelandą skrendant lėktuvui 
reikia pralėkti virš kitų miestų 
ir sargybos sričių, tai progos 
čia pasiekti yra menkos.

Tačiau atsarga ir apsisaugo
jimas reikalingas.

Dirvoje bus plačiau 
pranešama apie tai.

vienodoų, pili
r su knypkėn Streikuoja apie 1,500 p 

aaerinių autobusų šofer 
dirbančių Greyhound lir 
joje, kuri operuoja tai 
Chicago, New York, Clev 
Wo, Bostono ir kt.

1409 E. 92nd Street 
■■mlwmm ................ibi i—nM—aiRawa—

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom iri 
šutai som.

For one of the finest 
of Lithuanian Christmas 
have laid eyes 
Dirva and look 
all new and 
excceptionally 
card.

Incidentally 
the new line 
going over, 
ferent kinds to choose from. Pa
triotic, country scenes, religious, 
winter and summer scenes, that 
will be a pleasure to have gracing 
the walls of your home. These 
calendars are selling for the old 
depression price of only 25c.

MARĖ ŠARKUS
Marė Šarkus, 44 metų, 

10116 Hampden avė., mirė 
12. Palaidota Gruodžio 5, 
maldos atsibuvo 9 vai. ryto 
St. Thomas bažnyčioje.

Liko vyras,. Jurgis, keturi 
sunai: Jurgis, Povilas, Edvar
das ir Robertas.

Paliko trys seserys t Mrs. M. 
Saladonis, Mrs. B. Williams, 
Mrs. A. Andrus, ir penki bro
liai: Povilas, Juozas, Kazys, 
Tarnas ir Karolis.

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
la Jakubs.

Kojinės
Gražios margos ragon ir lisle k 
jinės, ilgos ir trupos.

Diržai
Odos diržai su sagtimis turinčiu 
čiomis jūsų vardo raides.
Kelnės kurios vyrams rei
kalingos ir tvirtos

su kožnu pirkiniu. DYKAIS moteris darbe ilgiau

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




