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Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Plieno gamintojai skai
čiuoja kad Amerikai stojus 
Į karą, karo reikalams bus 
sunaudojama apie 90 nuoš. 
visos plieno produkcijos.

MAISTO kortelės nuo Gruo
džio 1 d. įvesta visoje Lietu
voje.
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Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street
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Lewis B. Hershey, kariuo- 
tarnybos direktorius, kuris 
kad draftas paims tik vyrus 
metų amžiaus dabar, o tie

kurie registruosis nuo 18 iki 
tų yra tik pasiruošimas.

Union Siutai ’ $1.25 
šilti apatiniai balti ir pilki. Pu
siau alkūnių trumpom rankovėnd

•
One of a large fleet of U. 

Brewster Buffalo fighters used b 
the air force of Netherlands Eas 
Indies for the defense of Jan. 
Buffalo has a top speed of 350 MP 
and a‘ range of 2,500 nules, I 
armament consists of four 50-caliber 
machine guns.

;he 
ca.

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

ŽYDŲ persekiojimas Lietu
voje, kaip pranešimai rodo, ne
siliauja. Visi Lietuvos žydai 
trumpu laiku bus apgyvendinti 
tik jiems paskirtose miestų da
lyse, ghetto. Visi galintieji 
dirbti žydai busią suvaryti į 
“darbo” būrius.

REIKALAUJA 6
LIJONU ARMIJOS

iš 1,500 namų 
Iš 13,000 ,gy- 
teliko 7,900.

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

vėliavos stiebo pritaisyti 
vėliavai šniūrą. Jis aukš
tumoje mirė nuo širdies li
gos ir ten pasiliko kaboti 
iki buvo nuimtas.

6702 Superior Ave.

Telefonas: ENdicott 0878

SWEATERIAI
Dviejų spalvų ir vienodoų, pila’I 
ziperio užsegimai ir su knypkėa

$2.95 ir 3.95

VISO VILNIAUS miesto, žy-_ 
du turtas; Vokiečiu "Komisaro 
įsakymu, kuris po Birželio 2), 
1941 m. buvo pirktas, iškeis
tas ar pasisavintas, turi būti 

Nežiūrint šio

■

VILNIAUS gyventojams iš
duota maišto kortelės: Spalių 
mėnesį Vilniaus mieste išduota 
162,482 maisto korteles, žy
dai į tą skaičių neineina.

Diržai ir Sagtys $1.25
Odos diržai su sagtimis turinčio- 
čiomis jūsų vardo raides.' 
Kelnės kurios vyrams rei- 0 
kalingos ir tvirtos •'

Reikmenys

MIRĖ KABODAMAS
Muskegon, Mich. — Čia 

sutiko mirtį tūlas Stark, 63 
m.-amžiaus, kuris buvo už-Į užregistruotas, 
lipęs .ant 95 pėdų aukščio Įsakymo, kai kurie žmonės ne-
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DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street
(Kartipas Crumb Avė.)

Užlaiko visokias namines Ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisent- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių neviry 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, fa-t 
tard, lytiškų nusilpnėjimų, viro-1 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, m- i 
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine * 
1001 E. 79 St. Cleveland, 0. j 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėj.

Sako bus Stoka Darbi
ninkų

New York. — Nacionalė 
, Industrinė konferencija sa

ko kad bendrai imant šioje 
šalyje pradės pritrukti dar
bininkų.

Spalių mėnesį šį rudenį 
bedarbių skaičius visoje ša
lyje buvo nukritęs iki 1,- 
700,000.

Tolesnis didinimas ka
riuomenės iki 3,000,000 vy
rų išims iš darbų daugiau 
darbininkų, taip kad neliks 
nei vieno be darbo kuris tik 
norės dirbti.

Sutarė Nestreikuoti
Washingtone, įvykusioje 

darbdavių ir darbininkų 
unijų atstovų konferencijo
je, kurią Prez. Roosevelt 
sušaukė suradimui pagrin
do kad tarp jų nebūtų ke
liama nesusipratimai, pri
eita sutarimo susilaikyti 
nuo strei'kavimo ir lokautų 
šio karo bėgiu.

- .Unija perka karo laivą. 
United Auto Workers uni
jos prezidentas pareiškė 
kad tos unijos automobilių 
ir orlaivių industrijos dar
bininkai nupirks 50 milijo
nų vertės Defense Bondsų 
išstatymui kito karo laivo 

- vietoje Japonų nuskandin
to laivo Arizona. Tas buvo 
pirmas didysis Amerikos 
karo laivas priešų užpuoli
mu nuskandintas prie Ha
waii.

DOVANAS KURIAS 
STA DĖVĖTI

San Francisco, Cal.—Čia 
tebeina nesusipratimai ir 
streikas laivų statybos dar
buose. Pereitą savaitę su
streikavo 495 laivų nituo- 
tojai ir pradėjo kelti riau
šes iki to kad reikėjo atsių
sti kariuomenė jų tvarky
mui. Dabar kariuomenė 
atimta, ji reikalinga yra 
Hawaii salų gynimui, kur 
ir išgabenta.

Streikuoja apie 1,500 pa- 
sažierinių autobusų šoferių 
dirbančių Greyhound lini
joje, kuri operuoja tarp 
Chicago, New York, Cleve- 
lando, Bostono ir kt.

UŽĖMĖ WAKE SALĄ. MANILA AP
ŠAUKTAS ATVIRU MIESTU

Manila, Gruodžio 26. — 
šis Filipinų salos miestas, 
iš 600.000 gyventojų, tapo 
apšauktas atviru miestu, 
neapginkluotu, išvengimui 
Japonų sugriovimo jo. Ja
ponai didelėmis jiegomis 
puldami Filipinų salas, ar
tinasi prie Manila miesto. 
Jo gubernatorius pasiryžo 
išgelbėti miestą nuo išgrio- 
vimo.

Amerikos ir Filipinų jie- 
gos sudaro užpuolikams di
delius pasipriešinimus, ta
čiau Japonai dešimtimis ir 
net po šimtą transportinių 
laivų gabena savo kareivius 
ir stengiasi išsodinti, vieto
mis išsodina, nežiūrint gy
nėjų pastangų juos neįsilei
sti. Kareivius gabendami, 
išsodinimo vietose Japonų 
lėktuvai, atlydėj tįsieji savo 
laivus, daro smarkius puo
limus gynėjų pozicijų ir 
tada išleidžia savo vyrus i 
kraštą.

Japonai atsiveža ir tan
kus, kurių dali gynėjai su
naikino, bet kiti spėta iš
gabenti Į sausžemį ir jie 
paleista i mirtiną darbą.

Aliantų submarinai vie
tomis užklumpa Japonų 
laivus 'ir nuskandina.

...

Japonai sako užėmę S.V. 
salą Wake, Pacifike.

NUSKANDINO JAPO
NŲ SUBMARINE

Kalifornijos pakr a š č i o 
vandenuose atsirado priešų 
submarinai, kurie užpuldi
nėja Amerikos prekinius 
laivus. Gruodžio 25 Ameri
kos bombanešis lėktuvas 
susekęs submariną jį sunai
kino.

Amerikos laivų užpuoli
mas jau yra kelintas tuose 
vandenuose. Pora laivų nu
skandino.

Spėjama kad Japonų po
vandeniniai laivai veikia 
Amerikos pakraštyje ati
traukimui karo laivų nuo 
Hawaii ir Filipinų salų.

SUDARYTA KARO 
TARYBA

PS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
ti savo Stamp Books.

ER I REICH CO.
Atdara Vakarais

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasirašė bi- 
lių kuris nustato registra
vimąsi visiems vyrams nuo 
18 iki 64 metų amžiaus.

Ši šalis numato turės 
siruošti 6,000,000 vyrų 
riuomenę pasekmingam 
riavimui su užpuolikų 
gomis.

Kariuomenės tarn y b o n 
bus imama vyrai nuo 20 iki 
44 metų amžiaus.

S. VALSTIJOS karo rei
kalams ir ginklavimuisi lei
džia jau dabar po apie 63 
milijonus dolarių dienai.

Britams viena karo diena 
atsieina po 47 milijonus 
dolarių.

Naikiną darbo valandų 
varžymą. Columbus, O. — 
Ohio paliuosavo varžymą 
moterų darbo valandų karo 
industrijose. Iki šiol veikė 
45 valandų darbo įstaty
mas moterims dirbtuvėse ir 
48 valandų raštinėse. Bus 
duodama specialus leidimai 
kompanijoms kurios norės 
laikyti moteris darbe ilgiau 
negu 45 valandas.

10 užmušta. Marshall, 
Ill. — Netoli čia autobuso 
nelaimėje užmušta 10 vai
kinų važiavusių j NYA 
jaunimo darbus.

Gruodžio 25. Japonai po 
smarkaus apgulima paėmė 
Britų valdomą salą ir mies
tą Honk Kong. Ta sala 
randasi visai greta Kini
jos. Japonų apgulimas ir 
pastangos buvo tokios di
delės kad Britų gubernato
rius po ilgo gynimosi pa
galiau turėjo pasiduoti kai 
pritruko vandens. Britai 
tą salą valdė, apie šimtą 
metų.

Japonai pasiruošę užim
ti ir kitą svarbų ^ritų val
domą miestą, Singaporą, 
Malajų pusiausalyje, kuris 
yra svarbi karo laivyno 
bazė.

Tuo budu Japonai nori 
išmušti iš Azijos salų ir te
ritorijų Ameriką, Britus ir 
kitus baltuosius žmones.

Britanijos premjeras W. 
Churchill staiga atsirado S. 
V. sostinėje Washingtone, 
konferencijon kurtą sutarė 
su Prez. Roosevelt.

Jų tikslas yra nustatyti 
bendrą aliantų “perSalčs 
programą”, sumušimui ąšies 
jiegų, pirmiausia gi Japo
nijos.

Churchill atvykęs parei
škė kad reikia sunkiai dir
bti ašies jiegų nugalėjimui. 
Vokiečių sugriūvant iš vi
daus tikėtis nėra ko, juos 
reikia sumušti ‘ir nugalėti. 
Vokiečiai, sako, turi reik
menų pakankamai, nežiū
rint nuostolių kare su bol
ševikais. Jie gaminasi ka
ro reikmenis ne tik savo 
bet ir užkariautų šalių fa
brikuose.

Churchill dėkojo Dievui 
kad Amerika stojo Į karą 
prieš bendrą priešą.

Roosevelt ir Churchill ti
kisi gauti Rusijos pagalbos 
prieš Japonus wPacifike ir 
rūpinasi kad ąsies kariau
tojai nepagriebtų Į savo 
rankas Prancūzijos karo 
laivyno.

Dirba planus kad Vokie- 
čiai-Italai neuždarytų. Vi
duržemio juros puldamiesi

VOKIEČIAI naudoja vi
sokias gudrybes atimti iš 
Rusų arklius. Vienam mie
stelyje paskelbė duosią mu
žikams druską. Suvažia
vus kaimiečiams su arkliais 
ir rogėmis, nazių kareiviai 
apsupo juos ir atėmė roges 
ir arklius.

Beardstown, Ill. — Vie
nas medžiotojas nušovė 3 
zuikius vienu šuviu. kurie 
stovėjo vienas nuo kito pa
eiliui. Tą patvirtina kitas 
su juo medžiojęs vyras.

This soundphoto shows the special board of inquiry named by Presi
dent Roosevelt to investigate the surprise attack on Hawaii by the Japs 
on Deeember 7. They are, from left to right, Brig. Gen. Joseph P. 
McNarney, Adm. William H. Standley, Justice Owen J. Roberts, Adm. 
Joseph M. Reeves, Maj. Gen. Frank R. McCoy.

LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ 1942 METŲ 
JUMS VISIEMS!

Dirvos Redakcija ir Administracija.

BRITAMS IR BOLŠE
VIKAMS SEKASI

IS LIETUVOS

Pagelbėjimui Rusijai dės 
pastangos spausti ąšies jie- 
gas Afrikoje.

Rusijai gelbės kad naziai 
pavasari išnaujo nepultų 
ant Maskvos ir Kaukazo 
aliejaus laukų, atsipeikėję 
po dabartinio Rusų atsimu
šimo.

Konferencijoje su Roose- 
veltu ir Churchill turi pasi
tarimus Litvinovas, Sovie
tų ambasadorius, taip pat 
Kinijos atstovas ir Holan- 
dijos ministeris Washing
tone.

Britų kariuomenė Lyto
joje, šiaurinėje .Afrikoje, 
beveik baigia sumušti Vo
kiečius ir Italus. Per Ka
lėdas paėmė Bengasi, antrą 
didžiausi miestą Italų val
domoje šiaurinėje Ąfriko- 
je, taipgi blaško bėgančius 
ąšies kareivius, kurie trau
kiasi i Tripolitania.

Britai žygiuoja pirmyn 
ir tolyn.

Iš Maskvos vis eina pra
nešimai apie raudonarmie
čių laimėjimus prieš Vokie
čius. Vokiečiai kur tiktai 
traukiasi ten palieka daug 
karo medegų. Rusai sako 
apsupa Orei miestą ir pa
ėmė i savo kontrolę svar
bų geležinkelio punktą tar
pę Maskvos ir Kįharkovo.

Vokiečiai praneša neku
rtose vietose sudarę bolše
vikams pasipriešinimus.

Pats Hitleris pasidarė vi
sas Vokiečių kariuomenių 
vadas.

Nekurie žinovai tikrina 
kad Hitleris jau pasiekė 
čiukurą 
dabar 
giau.

Gen. Lewis B. Hershey, selective 
service director, who says the draft 
is to take only men 21—35 now, and 
the 18 to 64 registration is for pre
paredness. 1

Gen. 
menės 
tikrina 
21—35

PER KAUNO radio nuolatos 
duodami įvairus Lietuviški pro
gramai, kuriems matomai oku
pantai sutinka duoti leidimą. 
Buna paskaitos, apsakymai apie 
Lietuvą, apie upes, operos ar
tistų dainos ir tt. Lietuviški 
radio programai duodami ir iš 
Vilniaus radio stoties.

RYGOJE išeinantis Vokiečių 
dienraštis paskelbė kelis strai
psnius ir žinias kuriose kalba
ma apie rengiamus projektus 
grąžinti ’ “Ostlande” privatines 
nuosavybes. Iš pateikiamų in
formacijų dar neaišku kokip- 
mis sąlygomis rengiamasi eiti 
prie grąžinimo.

Per 
so je šalyje, kiek surinkta 
žinios, visokiose nelaimėse 
žuvo 237 asmenys.

Automobilių nelaimės pa
ėmė 179 iš to skaičiaus, ki
tokiose įvairiose nelaimėse 
žuvo 58.

RUSIJA sako pradėtų 7U 
Japonais karą jeigu Ame
rika pasiimtų ant savęs to 
karo naštą. Tuo tarpu so
vietai bijo pradėti karą ki
tame fronte 5,000 mylių at
stu, Sibire.

TAURAGĖJE 
sugriauta 802. 
ven^ojų mieste
Apgadinti namai esą taisomi.

laikė reikalinga užregistruoti 
tokio žydų turto. Pagal vei
kiančias taisykles del vagysčių 
ir plėšimų-^ tas kuris laiko Žy
dų turtą ir jo neužregistruoja,, 
sunkiais atvejais gali būti bau\ 
džiniras mirtimi. Pirmutinė 
mirties bausmė buvo įvykdyta 

palių 31 d., kuomet Vilniuje 
kas tai buvo apiplėšęs žydų tur
tą ir buvo susektas. Tas as
muo viešai buvo pakartas.

Laisvos Prancūzijos ka
ro laivai atplaukę Į Ameri
kos pakraštį Gruodžio 23 
d. užėmė dvi salas greta 
Kanados salų Newfound- 
lando vandenyse ir paskel
bė gyventojams apsibalsa- 
vimą ar jie nori laikytis su 
Hitlerio Įtakoje esančia Vi
chy vyriausybe, ar būti lai
svi. Gyventojai nusibalsa- 
vo prieš Prancūzijos Vichj 
vyriausybę, reiškia nori bū
ti laisvi. Tačiau šis sal 
užgrobimas nepatenkina S. 
Valstijų ir Kanados vyriau
sybių, kurios nenori kiršy
tis su 
labiau

1 artinti 
tai ir 
tangas 
tą Prancūzijos dali neutra- 
liška, kad ji nesusidėtų su 
Vokiečiais, kaip jie 
padaryti.

Vichy valdžia, kad 
neprivertus ją susi- 
su Vokiečiais. Bri- 
Amerika deda pas- 
išlaikyt neužkariau-

VILNIAUS apygardos Vo- 
iečių komisaras yra Wulff. Jo 
pygarda apima 12,000 ketvir

tainių kilometrų su 650,000 
•y ventoj ų. Komisaras daug 

važinėjąs po kraštą ir užmez
gąs santikius su vietiniais gy
ventojais. Svarbiausias jo rū
pestis priklausąs žemės ukiui. 
Ūkininkams esą skiepijami Vo
kiečių ūkininkavimo principai 
ir būda. Visas šių metų der
lius, kuris skaitomas geru, su
imtas. Taip pat rudens dar
bai esą baigiami. Ūkininkams 
esą parūpinta dirbtinų trąšų. 
Tokiu budu esą tikimasi žymiai 
padidinti žemės našumą. Gy
vulių skaičius esą laikomas pa
tenkinamu. Busią dedama pa
stangų pagerinti pievas, o taip 
pat sutvarkyti žuvų ūkį.

verčia

septy-Italai neteko jau 
nių generolų šio karo bė
giu.

Malay soldiers attached to the British imperial forces have set up 
a trench mortar unit in a tapioca plantation in Malaya. These soldiers 
are experts in fighting through the tropical growths of their native land 
and have seen some tough fighting around Penang and Singapore against 
the Jap invaders.

Malay kareiviai veikianti su Britų kariuomene įsirengia ka- 
nuolę tapioka lauke Malayų pusiausalyje. Jie yra ekspertai ko
votojai savo gimtiniame krašte ir dalyvauja mūšiuose prieš Ja
ponus aplink Penang ir Singapore.

ŠIAULIUOSE, kaip praneša 
3vedų spauda, karo valdžios nu
bausti sušav. > d- Ti-1-■■’•03 
čiliečiai: Zigmas Rimša ir Sta
sys Vilkimas, kurie neva prisi
pažinę vedę šnipinėjimą sovie
tų Rusijos naudai prieš Vokie
tiją
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PENNSYLVANIJŪJE
PITTSBURGH

SUMAŽĖJO TRAFI
KO MIRTYS

Pittsburghe šymet sumažėjo 
trafiko nelaimių mirtys. Iki 
Gruodžio 22 d. užmušta tik 82. 
Iki pat pabaigai metų jeigu bus 
užmušta dar keli ir tai. nesieks 
pereitų metų žemo rekordo.

Štai kaip trafiko mirčių skai
čius stovėjo per kelis pereitus 
metus:

1930
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Nežiūrint kad

tuose visoje šalyje trafiko ne
laimių mirtys daugėjo, Pitts- Lietuvių salėje, o iškilmingas 
burghe jos mažėj' ir mažėjo.
Daug tame prisideda smarkiai 
varomas saugumo vajus.

metais užmušta 
per depresiją 
metais

kituose

198
107
133
147
122

92
90
97

mies-

BALTIMORE, MD

Iš LIETUVAI VADUOTI SĄ
JUNGOS 4-TO SKYRIAUS 

VEIKIMO
LVS. 4-tas skyrius energin

gai imasi rengtis prie iškilminę 
go paminėjimo Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties Vasa
rio 15 ir 16, 1942 metais šioje 
iškilmėje dalyvaus ir Lietuvos 
Prezidentas, Jo Ekscelencija A. 
Smetoną.

Gruodžio 18 d. skyrius laikė 
susirinkimą, kur buvo visapu
siai apkalbėta Lietuvių Dienos 
paminėjimo reikalai. Iš rapor
tų paaiškėjo kad Baltimorės 
Lietuvių Draugijų Taryba su
tiko veikti bendrai surengimui 
iškilmingo paminėjimo Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
ties, Vasario 16-tos, kuri Ma
ryland valstijoje yra legališka 
šventė.

Prakalbos įvyks Vasario 15,

Y FENNSYI ,VANTJOJE, užda
ryti bankai, kurių visoje vals
tijoje ,yra 25, prieš Kalėdas iš
mokėjo savo depozitoriams 
lis pinigų bendroje sumoje 
82,533,354. *

Tie bankai užsidarė per
presiją, kitus uždarė valdžia 
1933 metų pradžioje.

da-

de-

PHILADELPHIA

MIRĖ ANT. UŽUMECKIS
Lapkr. 28 d. mirė' čia vienas 

geraf^zinoinas per nTetų
stambiausias Lietuvių veikėjas 
ir pirmutinis šiame mieste Lie
tuvis laidotuvių direktorius An
tanas Užumeckis, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, po iškilmin
gų pamaldų šv. Kazimiero baž
nyčioje. Į

Velionis A. Užumeckis gimė 
Birželio 13, 1872 m., Gapšių k., 
Raseinių par. Amerikon atvy
ko Gegužės 17, 1888 m. ir visą 
laiką gyveno ir be pertraukos 
darbavosi tarpe Philadelphie- 

1896 m. susituokė su p-le 
Dzezins kaitė. Jiedu

Lie-
Lie- 
nuo

čių.
Leokadija 
prigyveno tris sūnūs: Meder- 
tą, Reimondą ir Edvardą. Lai
dotuvių direktoriaus profesiją 
pradėjo 1902 metais.

Velionio visuomeniška 
tuvišką naši darbuotė šiai 
tuvių kolonijai prasidėjo
1891 metų, ' kuomet čia buvo 
tveriama pirmutinė Lietuviška 
draugija, vardu šv. Antano; 
velionis buvo sumanytojas, vy
riausias organizatorius, kasie- 
rius ir pirmas jos narys. Ir 
nuo to laiko prasidėjo didesnis 
įvairių draugijų, klubų ir pa
rapijų organizavimas, ir visur 
matome a. a. Antaną Užumec- 
kį-. darbuotės priešakyje. Ir 
iki pat senatvės ir paskutinės 
ligos buvo pilnas energijos, su
manumo ir noro Lietuvių nau
dai dirbti. Į didesnius ir svar
besnius Lietuvių parengimus 
velionis turėjo užtektinai drą
sos ir šaunaus pasišventimo nu
eiti ir užkviesti net miesto 
mayorą, arba nuvykti ir asme
niškai pakviesti Lietuvos At
stovą. Per jo pastangas Phi- 
ladelphijos Lietuvių kolonija 

- turėjo daug žymių, skaitlingų 
ir svarbių susirinkimų Lietu
vos ir Lietuvių labui.

Rašančiam šiuos žodžius teko 
per keletą atvejų su a. a. Užu- 
meckiu darbuotis Lietuvystės 
labui; velionis visada parodė 
nepaprastos iniciatyvos, darbš
tumo ir sumanumo.

Velionio šeimai: žmonai ir 
sunams reiškiu gilią užuojautą 
jų liūdesio valandoje, gi miru
siam draugui ramiai amžinai 
ilsėtis šios šalies žemelėje.

DeiroiS, Mich^ Naujienos
:?• -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sudrauskime Išgamas
Detroito išsigimėliai bolše

vikai, burliokų garbintojai, pa
sidarė labai dąrsųs ir savo pra
gaištinga bolševikiška ranka 
vėl drąsiau siekia draskyti ir 
teršti Lietuvių tautos veidą. 
Jie jau lenda su savo proga- 
ganda ir Į Amerikonų tarpą. 
Gruodžio 1 d. vietos dienrašty
je News, Frank Yočionis, tas 
Rusiškai-Aziatišku raugalu pra
rūgęs bolševikėlis, bando įtiki
nėti Amerikonus buk Preziden
tas Smetona nesąs prezidentas, 
o diktatorius. Jis kalba to mi
rusio Amerikos Lietuvių “kon
greso” (bolševikų padaro) var
du.

Ar girdite: jie nenori dikta
toriaus.... O kaip su Stalinu, 
kurį jie liežuvius iškišę garbi
na?

Kaip visiems Amerikos Lie
tuviams taip ir Detroito Lietu
viams nėra reikalo j ieškoti kas 
buvo diktatorius ar kas yra, 
mes turime jungtomis spėko
mis siekti kad Lietuva butų 
atsteigta nepriklausoma, o tuo 
syk Lietuvos Lietuviai pasi
rinks patys sau prezidentą ir 
valdžią.

Detroite, kaip jau anksčiau 
kalbėjau, yra gražus sutarimas 
tarpe katalikų, tautininkų ir 
socialistų, ir jau tūlas laikas 
kalbama ir planuojama apie už
vedimą kovos prieš vietos bol- 
ševikėlius. Mes vis dar planuo
jam. o jie be paliovos varo sa
vo pragaištingą darbą valsty
bei ir tautai, todėl eikime prie 
praktiško darbo — ne rytoj 
bet šiądien. Planais tų išga
mų nesudrausime.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Laimingų Naujų 1942 Metų

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

ce pirm.; C. Starr — užrašų 
rašt.; F. Karpšlys — finansų 
rašt.; Mrs. Vėgėlienė — iždi
ninkė ; Aranauskienė, Overai- 
tis ir Komaris — iždo globėjai.

FORD PRANAŠAUJA
TAUTŲ SĄJUNGA

MIRĖ 7800 IŠEIVIU
LIETUVIU

vardais 
Vasario 
čia pra- 
talpinti,

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
¥

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

MIRIMAI .
Su šiame numeryje paduoda

mais mirusių Lietuvių 
mirusių skaičius, nuo 
mėn., 1937 m., kuomet 
dėta mirusių sąrašas
mirusių Lietuvių išeivių skai
čius pasiekė jau 7800.

Visi esat prašomi paduoti 
Dirvai žinias apie savo koloni
joje mirštančius Lietuvius. Pa
žymėki! amžių, moterų pavar
dę po tėvais, iš kur iš Lietuvos 
kilę, kiek metų Amerikoje ir tt.

banketas bus Vasario 16, vie
name iš puikiausių vietok vieš
bučių. Lietuvos Prezidentas 
bus iškilmingai sutiktas stoty
je miesto ir valstijos aukštų 
valdininkų ir su paradu nuly
dėtas į viešbutį, kur kiek pa
silsėjus bus atlydėtas į Lietu
vių salę, prakalboms. Toks yra 
numatytas komiteto planas.

SKUNDAS. Komisija kuri 
lankėsi pas miesto mayorą ir 
valstijos gubernatorių Lietu
vos nepriklausomybės dienos 
reikale pranešė kad mayoras ir 
gubernatorius pažadėjo pilnai 
kooperuoti su Lietuvių komite
tu musų Nepriklausomybės pa
minėjimo reikale. Taip pat ko
misija pranešė kad lankydama
si pas mayorą ir gubernatorių 
patyrė jog jų raštinėms yra 
prisiųsti skundai buletino for
moje, ne tik prieš Lietuvos 
Prezidentą Smetoną, bet ir 
prieš tuos Lietuviškus laikraš
čius kurie negarbina raudonąjį 
Staliną, buk jie yra pro-naziai. 
.Kas svarbiausia tai kad tiedu 
aukšti pareigūnai gerai žino 
tokius paukščius kurie skundus 
siuntinėja, kas jie buvo vakar, 
kas jie yra šiądien ir kas jie 
bus antrytojaus kaip karas 

^pasibaigs, taigi tie jų skundai 
tik demaskuoja juos pačius.

Tokie ir panašus išgamų 
skundai paeina iš vieno Lietu
vių išgamų lizdo, kuris randa
si Brooklyne, N. Y., tai ii’ ne
stebėtina kad Stalino agentas 
A. Bimba nesenai kalbėdamas 
Baltimorėje drąsiai* pasakė kad 
tų visų laikraščių (suprask, ne 
komunistiškų) redaktoriai bus 
sukišti į kalėjimą kaipo pro- 
naziai, kurie eina prieš šios ša
lies vyriausybę.

Stebėtina kad Lietuvių tarpe 
randasi tokių fanatikėlių kurie 
aklai seka tuos raudonosios go- 
vedos apmokamus agentus, ku
rie dirbdami raudonajai Rusi
jai už pinigus drysta siunti
nėti skundus Amerikos val
džiai ant tų kurie negarbina 
Rusijos, ir tuomi žemina Lietu-1 kokios piktligės.

Šiame 
pirkti

narių da- 
banke tu- 
susirinki-

Defense

Klubo Susirinkimas
Gruodžio '21 d atsibuvo Lie

tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
priešmetinis susirinkimas Len
kų Veteranų salėj, Hamtramck, 
Detroito priemiestyje. Nors 
klubas randasi Hamtramcke, 
jo nariai didumoje gyvena De
troite. Klubas yra pašalpinis, 
gyvuoja gana /gerai, 
bar turi 244, pinigų 
ri 87,519.85. 
me nutarta
Bondsų už 85,000. x

Buvo skaityta prašymas nuo 
senai sergančio nario Kacelio, 
kuris randasi valstijos prieg
laudoj, kad jams nariai nors 
kiek sudėtų aukų Kalėdoms, 
sauakota 824.68.

Buvo laiškas kvietimas kad 
šis klubas prisidėtų prie miru
sio Amerikos Lietuvių “kon
greso”. Jau porą kartų bolševi
kai buvo kvietę ir jų kvieti
mas buvo atmestas, todėl šį 
sykį jų laiškas atmestas ne
skaičius, tuo supratimu kad to 
nabašninko “kongreso” laiškai 
daugiau klubo susirinkimuose 
nebus skaitomi.

Ilubo nauja valdyba išrink
ta iš šių: C. Martin — pirmi- 
mir.inkas; J. Liminskas — vi-

vių vardą. Laikas jau susi
prasti ir šalintis nuo jų kaip

P. P. Jaras.

Joachim von Ribbentrop, German foreign minister, is shown (ce'nter 
background) as he addressed the foreign ministers of Axis satellites 
after the signing of the anti-ccmitern pact in Berlin. Von Ribbentrop 
said that Hitler already has won the war in Russia, and warned that 
U. S. help to Russia or Britam would avail nothing.

Joachim von Ribbentrop, Vokiečių užsienių ministeris, sto
vintis centre, kalba į užsienių ministerius po pasirašymo prieš- 
kcmunistinės sutarties Berline. Von Ribbentrop pranešė jog 
Hitleris jau laimėjo? karą Rusijoje, ir persergėjo kad S. V. pa
galba Rusijai ar Britanijai nieko neatsieks.

ar- 
ku- 
Co.

ONA KASKAS DAINAVO
Sekmadienį, Gruodžio 21, vi

sa Amerika klausė operos 
tistės Onos Kaskas dainų, 
ri dalyvavo Ford Motor
radio programe su Detroit sim
fonijos orkestru, iš Masonic 
Temple; jos dainavimai palydė
ta 5000 publikos aplodismen
tais. Detroito Lietuviai ku
riems pasisekė dasigauti į jos 
koncertą 
numo.

ir susijun- 
Suvienytų 
Sako, mes 
nuo kitų

turėjom didelio malo-
Dirvos Reporteris.

352 KUOPOS SUSI
RINKIMO

Gruodžio 7 įvyko SLA. 352 
kp. priešmetinis susirinkimas, 
kuriame buvo nominacijos į S. 
L. A. Pild. Tarybą ir rinkimas 
kuopos valdybos 1942 metams. 
Į abi suminėtas vietas Stepha
nie Masytė praėjo didumo bal
sų. Dabar musų kuopos finan
sus tvarkys visi jaunuoliai, nes 
apart Masytės dar trys jaunuo
liai tapo išrinkti kuopos valdy- 
bon: Petras Vencelevičius, Ed
ward Keblaitis, ir Vito Kulie
šius. Musų kuopa mat ne žo
džiais bet darbais įvertina jau
nuolius.

Kuopos valdybon 1942 me
tams išrinkti sekanti nariai: 
pirmininku — J. Overaitis; vi
ce pirm. — Bessie Keblaitienė; 
fin. sekr. —1 Stephanie Masy
tė; fin. sekr. pagelbininku — 
P. Vencelevičius; globėjai — 
Edwardas Keblaitis ir Vito Ku
liešius ; 
rose.

(Nuo 
minėta
dybos nominacijų pasekmės, čia 
jas pralenksime.)

Kuopos susirinkimas ir visi 
balsavimai praėjo ramiai, gra
žiai. Charles J. Martin.

Iš SLA.

iždininku — J. Amb

Redakcijos: Jau buvo 
352 kuopos centro vai-

Henry Ford, automobilių iš- 
dirbėjas, Gruodžio 3 d. padarė 
laikraščiuose savo pranešimą, 
sulyg kurio šis karas atneš vi
soms tautoms taiką, 
girną į federaciją, 
Valstijų pavyzdžiu, 
norėjom išsigelbėt
kad mus nepavergtų, mes susi
dėjom į federaciją ir tapom ga
lingi. Nereikia versti prievar
ta, sako jis, šalys prisidės lais- 
va'noriai. Tada nereikės kariuo
menių ir nebus karų. Fordo 
nuomone, tas laikas jau atėjo, 
Europa tą gali padaryt ką mes 
Amerikoje esam padarę. Bet 
Europos žmonės yra išskirsty
ti ir sukiršinti tų kurie daro 
didelius pelnus iš karų. Sako, 
čia reikia pagalvoti.

Musų šalis susidėjus, iš 48 
valstijų,’ kurių tūlos didesnės 
negu tam tikros paskiros Eu
ropos šalys. Amerikoje nerei
kia laikyti 48 kariuomenes ar
ba 48 kitoniškus pinigus, tai ir 
Europai tą padarytų federaci
ja, ką mes turim Amerikoje.'

Europoje nėra kad butų Eu
ropiečiai, tik girdėt kad yra 
Prancūzai, Vokiečiai, Skandina
vai, Italai, Holandai, Belgai. 
Rusai, Lenkai, bet Europiečių 
nėra. 1 Mes Spv. Valstijose iš 
tų- pačių tautų padarom Ameri
konus, šie žmonės atvažiavę j 
Ameriką patampa Amerikonais

Taigi ir Europoje gyvenant: 
gali patapti Europiečiais. Mes 
matom kad Europoje nėra ge
rų kaimyniškų santikių. Mes 
privalom pasistengti kiek gale 
darni kad šis karas butų pas
kutinis. Kiek mums žinoma, šis 
karas yra baisus, o dar kitas 
karas gali sunaikinti visą 'žmo
niją. žmogus virsta šėtonu 
Aš bijausi kad 
pranašauja kad 
tą žmogų šiame 
dykas palaidos.

SKGRKO Karolis, 59 m., mi
rė Gruodžio 5, Cleveland, O.

DIČKUS Julia, 27 m., mirė 9 
Gruodžio, Cleveland, O.

ŠUKIENĖ Anelė (Benevičiutė) 
29 m., mirė Lapk. 24, New 
Haven, Conn., kur buvo iš 
gimus. Paliko nuliūdusį vy
rą, Juozą Šukį, ir porą vai
kučių.

BUDRIKIENĖ Vincenta, mirė 
Lapk. 29, Cambridge, Mass.

PAZNEIKA Pranas, 30 metų, 
mirė Lapk. mėn., Baltimore, 
Md.

BUČNUS Juozas, pusamžis, mi
rė Lapk.
Tauragės
Tregių k. 
no 28 m.

ŠUKŽDIENĖ Eleonora, pusam
žė, mirė Lapk. 27, Chicagoj. 
— Trakų ap., Žiežmarių p., 
Antakalnio k.

PIKUTIS Jonas, 23 m., užmuš
tas automobiliaus Lapk. 20, 
New Britain, Conn.

ALEKSANDRAVIČIUS Myko
las, pusamžis, 
27, Chicagoje. 
par., Kažiškės 
j e išgyveno 39

KAZAKEVIČIUS
amžis, mirė Lapk. 25, Chica
goje. — Marįjampolės apsk., 
Igliaukos p., šlavančių km. 
Amerikoj išgyveno 30 m.

VESA Vincas, 55 m., mirė 
Lapk., So. Boston, Masę. 
Punios par. Amerikoje 
gyveno 30 metų. "

DAPKEVIČIUS Jonas, mirė 
Lapk., Bronx, N. Y.

MAKFįVIčIUS Kastas, mirė
Lapk., New ^ritain, Conn.

BUDRIONIENĖ Anelė, 25 m., 
mirė Lap. 11, Maspeth, N.Y..

MIKOLAINIS Stasys, mirė 25 
Lapkričio, Waukegan, Ill.

DRUKTENIENĖ Placidą (Kra- 
'žauskaitė), pusamžė, mirė 27

Lapk., Chicagoje. — Taura
gės ap., Kvėdarnos p. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

BARNIŠKIENĖ Pranė (Karpa
vičiūtė), pusamžė, mirė 30 
Lapkr., Chicagoje.

BALIULIONĖ Magdė, 60 m., 
mirė Lapk. 2, Williamstown, 
Pa. — Marijampolės p., Gu
delių v., Bisieketų k.

GRIGAS Antanas, pusamžis, 
mirė Lapk. 30, Chicagoje.— 
Panevėžio aps., Krekenavos 
p., Garšvų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

LAPUŠAUSKAS Juozas, 60' 
m., mirė Lapk. 8, Pittsburgh, 
Pa.

ŠVĖGŽDA Martynas, 55 metų, 
mirė Lapkr. 20, Brooklyn,

26, Chicagoje. — 
ap., Laukuvos par., 

Amerikoj išgyve-

MATULEVIČIENĖ Elzbieta, 
mirė Lapk. 23, Sugar Notch, 
Pa., kur buvo ir gimus.

ČUTAS Martynas, mirė Lapk.
16, Elizabeth, Pa.

VASILIAUSKAS Vincas, mirė 
Lapkr. 10, Shamokin, Pa.

BALONIS Karolis, mirė Lapk.
10, Kulpmont, Pa.

STALIORAITIS Antanas, mirė 
Lapk. 16, Herrin, Ill.

VAZNIENĖ Julė, mirė Lapkr.
18, New Britain, Conn.

BELECKAS Adolfas, 51 metų, 
mirė Lapk. 17, Maspeth, N.Y.

J. Žemantauskas
“Dirvoš” Agentas

N o ta ras
130 Congress Avenue

Waterbury, Conn.’

neįvyktų kaip 
paskutinį bal- 
pasaulyje juo-

V. M.

PROTESTAS PRIEŠ
GABALIAUSKO

NESĄMONES

Detroito gauto sekančioIš
turinio laiškas:
ULTIMATUMAS CLEVELAN- 

DO ŽINIŲ REDAKTORIUI 
GABALIAUSKUI

Jeigu tu esi Lietuvis, ’ nustok 
šmeižęs Lietuvos valdžios žmo
nes. Mes Detroito Lietuviai 
negalim pakęsti tavo grinoriš- 
kų elgesių. Tu esi bolševikas 
ar Lenkas, kaip tavo darbai 
Įrodo.

Kiek mums suprantama, tu 
tik kalbi Lietuviškai, bet tu esi 
kites tautos žmogus. Kiek ma
toma, tu esi prisidengęs katali
kyste, nesi joks nuoširdus baž
nyčios sekėjas.

Kad tu galėtum, kas 'Lietu
viška viską panaikintum.

Tau pavardė geriau tiktų 
Gabalewski.

, Vyt. Markuzas.
'' / r /

NUO REDAKCIJOS: Tre
jetas Lietuvių katalikų kuni
gų, nepakęsdhmi Gabaliausko 
vienpusiškų rašinėjimų, užsi- 
orenumeravo Dirvą, norėdami 
matyti ir patirti antrąją pusę 
visų klausimų, kad galėtų ge
riau nusivokti ir orientuotis.

(Iš musų laikraščių)

• MASPETH, N. Y. — Vincas 
/ Klimaitis, 18 metų amžiaus, 
belošdamas basketball, staiga 
krito ii’ mirė vietoje.
« BROOKLYN, N. Y. — Šv.

Jurgio Draugija, didžiausia 
Lietuvių organizacija, apsivalė 
nuo komunistiško brudo. Sau
jelė komunistų buvo pasižabo
ję draugiją naudojimui 
nešvariems tikslams.

savo

—Brooklyne, Gruodžio 
prie Liet. Piliečių Klubo 
mo namo skiepe rastas

Vieny

8 d.. 
arti- 

negy- 
mas Jurgis Petraška, 42 metų
amžiaus.' Spėjama kad plėši
kai nužudę įstūmė jį į skiepą.

Gruodžio 21 d. Brooklyne at
sibuvo keturių Brooklyno Lie
tuviškų laikraščių
jės, Amerikos, Tėvynės, ir N. 
Gadynės — surengtos prakal
bos Amerikos ir Lietuvių tau
kai rupimais klausimais. Kal
bėjo tų laikraščių redaktoriai, 
o nuo Tėvynės — M. J. Vini
las.

mirė Lapkr. 
— Tauragės 
k. Ameriko- 
metus.
Adomas, pus-

JIEŠKAU draugą Joną Čes- 
ną, gyveno Philadelphia, Pa., 
dabar nežinau kur. Paeina Uk
mergės ap., Pagelažių k., Vep
rių v. Turiu svarbų reikalą.

Adomas Stravinskas 
70 Congress avė. Shelton, Ct.

24
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Važiuosit Į Floridą?
Pabandykit pagyventi saulė

toj Floridoj, pataisymui savo 
sveikatos. ’ Mes turime jums 
kambarių, pragyvenimas 
Kas įdomauja įsigyti 
orandžių sodą, suteiksiu 
macijas.

S. JONAITIS 
Star Route, Bunnell,

pigus, 
farmą, 
infor-

(1)

Fla.

GERB. SPRAG 
KI VISIEMS

GŲ ME 
Į Kalėdos, Kalė
i padoriams bėdo
| Lietuvoje, ba te

, atėjus gaspador 
siskaityt su savi 
pusberniais, m< 
pusmergėmis.

Ale ir čia Ar 
negalim pabėgt 
pat Kalėdiškų 
rim čia mergų 
kuriais reiktų b 
rėtis ir lygintis 
giant, ale čia : 
seną senį sui 
barzda, raudom 
kelnėm — vadii 
Klaus. Kaip til 
ledos tuojau ta 
lis, ir vaikai, ii 
seserys, ir dedi 
ir pusseserės ir 
dar artimi ir t 
gai — visi tiki k 
ta Klaus arba ] 
dūkas turi jien 
Kalėdų dovanų

Kalėdų Died 
ma, tik atgaben 

,. savo kišeniaus 
kam neperka. ' 
mus tų taip laul 
mas Prezentų t 
mes iš savo kiše

Nesvarbu ar 
riiuje yra pinigt 
Krismas Prezen 
kia ir turi rupir 

, užmirštum kurį 
tolimą giminę i 

Kai ateina K; 
/4iai katras apie 
na, ba jeigu misi 
siunčia Kalėdų 1 
pasveikinimą.

Gerai kad pi 
pritaikyta arti ir 
tai, tai tikėdami 
Kalėdų Dovanų,, 
kinimu prideda 
metų linkėjimus.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ 

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 
ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, 810-00 už jūsų 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 Į
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiih*

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

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

Praėjus Kalėdi 
aš noriu atiduol 
riausius linkėjii 
jiems 1942 meti 

„ prasidės Dirvos
Visi Klyvlandc 

taip įprato- pasi 
jus Metus Dirv< 
kad tik ir mislii 
tur Nauji Metai

Dirvos, skaityt 
kiu kad neužsira 
po dvi Dirvas, be 
ną padovanotu s 
gams ir giminėm 

Amerikos Lieti 
, joms linkiu nesui 

nos bendros vač 
didelio fondo kov 
tuvos laisvu nes 
pasisekti Lietuva 

- nepriklausomybę.
Susivienijimo c 

nams linkiu laikj 
ir įrodyti nariam: 
sivienijimas be j 
ir žus, ir laikykite 
kės įsikabinę, kad 
tas į valdybą nep 
jus gyvi busit.

• Dėdei Šamui 1 
rinkti visus bolšt 
merikoje ir pasiiį 
siją padėti Hitlei 
ti, ba čia jų rėk; 
zaunos nedaro na 

Stalinui linkiu 1 
kytų taikos pypki 
tuva ir paleistų

r'r . ... ''-T ' . _

_________ _



Dirvos

(In-

Vardas-Pav.

Adresas

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

per ežerą guminėse valtyse, 
svarbaus Britų punkto Singa- 
Jie gina Mayala nuo užpuo- 
Japonų gaujų.

su šuniuku ’ ~
Pievoje su Birbyne 
ir Vaikutis 
su Lietuvos

Vaizdas parodo dalį Dogra 
dijos kareivių) batalijono, kaip jie 
iriasi 
netoli 
pore, 
lančių

—

[MAI 
1 •> I * <

INSURANCE CO.
Cleveland, Ohio

Lietuviška Real Estate 
Agentūra 

land HEnderson 6729 
iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiHL

aikui arba vakarais už- 
jdraudos visuose pavi 
reipkitės;

Hans Thomsen, charge d’affaires 
of the German embassy in Wash
ington (left) and Herbert Von

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation

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

“liaudies
niekuomet neprašys 

pagalbos

Hans Thomsen, Vokietijos amba
sados reikalų vedėjas Washingtone 

'° i (kairėje) ir Herbert Vau Strempel, 
I ambasados narys, pristato notų nuo 
savo vyriausybės pranešančių kad

LRIKOS LIETUVIAI 
jame skyriuje talpinama dykai) 
-------- i

MIKOLAINIS Stasys, mirė 25 
Lapkričio, Waūkegan, J1L

DRUKTENIENĖ Placidą (Kra- 
'žauskaitė), pusamžė, mirė 27 

Lapk., Chicagoje. — Taura
gės ap., Kvėdarnos p. Ame
rikoje išgyveno 30 mėtų.

BARNIŠKIENĖ Pranė (Karpa- 
vičiutė), pusamžė, mite 30 
Lapkr., Chicagoje.

BALIULIONĖ Magdė, 60 m., 
mirė Lapk. 2, Williamstown, 

. Pa. — Marijampolės p., Gu
delių v., Bisieketų k.

GRIGAS Antanas, pusamžis, 
mirė Lapk. 30, Chicagoje.— 
Panevėžio aps., Krekenavos/ 
p., Garšvų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

LAPUšAUSKAS Juozas, 60 
m., mirė Lapk. 8, Pittsburgh, 
Pa.

ŠVĖGŽDA Martynas, 55 metų, 
mirė Lapkr. 20, Brooklyn,

GerK

SPRAGILAS Brooklyn, N. Y, Aukų Surinkta $1,203 NAUJI SKAITYTOJAI
i

nekaltus Lietuvius, ba kai 
Hitlerį nugalės ir pasieks 
sietuvą, tai vėl gaus nuo 
lietuvių į kailį.

Hitleriui linkiu susirasti 
geresnį beprotnamį negu 
rado Paleckis, kad galėtų 
ilgiau pabūt gyvas ir matyt 
kokios pasekmės jo prida
rytų pasaulyje kvailysčių.

Lenkams linkiu ruoštis 
užmiršti Vilnių, ba Lietu
viai daugiau nesutiks pa
klausyti Prancūzų ir sustot 
mūšio nebaigę ir Vilniaus 
neužvaldę.

Visiems darbininkams ir 
biznieriams kurie dabar su
laukė. naujos “prosperitės” 
linkiu pirkti kuodaugiausia 
Defense bondsu, ba Dėdė4. 7

Šamas vi'stiek ras kaip iš
prašyti pinigų šalies gyni
mui, jeigu ir praleisit ūžda
mi po karčiamas arba slap
stysi! pinigus namie.

Klyvlando Liet u v i a m s 
linkiu gražiai sugyventi, 
sekti gerus, dorus vadus ir 
veikėjus, o meklioriams pa
rodyti duris į šaltą sniegą 
(jeigu dar snigs šią žiemą).

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvos Prezidento A. Smetonos 
atsilankymo ir prakalbų proga 
Lietuviai susirinkę į ‘prakalbas 
suaukojo Lietuvos reikalams 
nepaprastai didelę sumą, kuri 
prilygsta ar net viršija Chica- 
giečių vienu atveju suaukotus 
pinigus — Brooklyniečiai ati
darę savo širdis Lietuvos rei
kalams sudėjo net $1203.00!

Prakalbas rengė Lietuvai Va
duoti Sąjungos Brooklyno sky
rius.

Programas buvo maždaug to- 
kis:

New Yorko miesto valdyba

pasiuntė į geležinkelio stotį p. 
Prezidentą ir jo palydovus, Mi
nister! Owen J. C. Norem ir 
Adv. A. A. Olį, iš Chicagos, pa
sitikti ir palydėti į salę.

Programą pradėjo Brookly
no skyriaus LVS. pirmininkas 
Ks. Strumskis. Toliau vadova
vo Jonas Valaitis. Išeilės kal
bėjo: Norem, Juozas Tysliava, 
A. Mikalauskas, ir Adv. Olis, 
po kurio kalbos sekė aukavi- 
mas.

Prakalbų dalyviai pradėjo 
nešti po <$30, $20, $10, $5 ir tt.

Po aukų kalbėjo Lietuvos 
Prezidentas Smetona. Musų

SIRGIMAS SVETIMOMIS LIGOMIS IR
NEGYDYMAS SAVŲJŲ

NAUJIENOS GERIAU LAI 
PRISIMENA PLEČKAITI

Įstoję to aršiausio Lietu- 
priešo tarnybon (gerbia- 
p. Grigaiti, ar nemalonė- 
atsakyti kaip tamstos ide- 
brolis socialdemokratas J.

prie jo.
826 Bank Street

Waterbury, Conn.

štai 
sta- 
rn a- 
Jau

Tautos Vado-kalba jaudino ir 
žavėjo visus klausytojus. Po
nas prezidentas perbėgo istori
ją, sunkumus kovai už Lietu
vos nepriklausomybę, kaimynų 
klastas, Lietuvių tautos pasi
šventimą. Džiaugėsi kad čia 
tiek daug pritarimo sulaukė, 
kad tiek daug Lietuvių rūpina
si Lietuvos likimu.

Toks gausus aukojimas Lie
tuvos reikalams Brooklyne, Am
sterdame, Clevelande, Pittsbur- 
ge ir kitur kur tik Prezidentas 
A. Smetona atsilanko parodo 
visuomenės pritarimą jo misi
jai — Lietuvą vaduoti.

Laimingų Naujų Metų 
Naujiems Dirvos 

Skaitytojams

MATULEVIČIENĖ Elzbieta, 
mirė Lapk. 23, Sugar Notch, 
Pa., kur buvo ir gimus.

JUTAS Martynas, mirė Lapk.
16, Elizabeth, Pa.

VASILIAUSKAS Vincas, mirė 
Lapkr. 10, Shamokin, Pa.

BALONIS Karolis, mirė Lapk.
10, Kulpmont, Pa.

STALIORAITIS Antanas, mirė 
Lapk. 16, Herrin, Ill.

VAZNIENĖ Julė, mirė Lapkr. 
18, New Britain, Conn.

BELECKAS Adolfas, 51 mėty, 
mirė Lapk. 17, Maspeth, N.Y.

J. Žemantauskas
“Dirvoj” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue
Waterbury, Corite-

JIEŠKAU draugą Joną Čes- 
ną, gyveno Philadelphia, Pa, 
dabar nežinau kur. Paeina Uk
mergės ap., Pagelažių k., Vep
rių v. Turiu svarbų reikalą.

Adomas Stravinskas
70 Congress avė. Shelton, Ct.

Važiuosit į Floridą?
Pabandykit pagyventi saulė

toj Floridoj, pataisymui savo 
sveikatos. ' Mės turime jums 
kambariu, pragyvenimas jiigus. 
Kas įdomauja įsigyti farmą, 
orandžių sodą, suteiksiu infor
macijas. (1)

S. JONAITIS 
Star Route, Bunnell, Fla.

PARDAVIMAS
DŲ IR REIKMENŲ

d JUMS $20
BEDROOM, arba DINING 

s išrodo, $10.00 už jūsų se- 
PEČIŲ. (52)

negu kainos pakils.

URNITURE 00.
. ir St. Clair Ave.

Lengvos Išlygos.
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PDRAUDA
;i visiems pilnas musų pa
ikus patarimus reikale vi- 
I visai dykai. Todėl pir- 
įgesius (fire-monus).

GERB. SPRAGILAS LIN
KI VISIEMS DARBIN

GŲ METŲ
Kalėdoš, Kalėdos — gas- 

padoriams bėdos, sakydavo 
Lietuvoje, ba ten Kalėdoms 
atėjus gaspadoriai turi at
siskaityt su savo bernais ir 
pusberniais, mergomis ir 
pusmergėmis.

Ale ir čia Amerikoj mes 
negalim pabėgt nuo tokių 
pat Kalėdiškų bėdų; netu
rim čia mergų ir bernų su. 
kuriais reiktų bartis ir de
rėtis ir lygintis metus bai
giant, ale čia radom tokį 
seną senį sui didele, žila 
barzda, raudonu žiponu ir 
kelnėm — vadinamą Santa 
Klaus. Kaip tik artėja Ka
lėdos tuojau tavo šonkau
lis, ir vaikai, ir broliai, ir 
seserys, ir dėdės, ir tetos, 
ir pusseserės ir jų vaikai ir 
dar artimi ir tolimi drau
gai — visi tiki kad tas San
ta Klaus arba Kalėdų Die
dukas turi jiems ką nors 
Kalėdų dovanų duoti.

Kalėdų Diedukas, žino
ma, tik atgabena, ale jis iš 
savo kišeniaus nieko nie
kam neperka. Visus pirki
mus tų taip laukiamų Kris- 
mas Brezentų turim atlikt 
mes iš savo kišenių.

Nesvarbu ar tavo kiše
nių j e yra pinigų ar ne, bet 
Krismas Brezentų visi lau
kia ir turi rūpintis kad ne
užmirštum kurį artimą ar 
tolimą giminę ar draugą.

Kai ateina Kalėdos suži
bai katras apie tave misli
na, ba jeigu mislina tai pri
siunčia Kalėdų linkėjimą ir 
pasveikinimą.

Gerai kad prie Kalėdų 
pritaikyta arti ir Nauji Me
tai, tai tikėdami nuo tavęs 
Kalėdų Dovanų,, su pasvei
kinimu prideda ir naujų 
metų linkėjimus.

Praėjus Kalėdoms, dabar 
aš noriu atiduot savo ge
riausius linkėjimus Nau
jiems 1942 metams, kurie 
prasidės Dirvos baliuje.

Visi Klyvlando Lietuviai 
taip įprato pasitikti Nau
jus Metus Dirvos baliuje, 
kad tik ir mislina kad ki
tur Nauji Metai ir neateis.

Dirvos, skaitytojams lin
kiu kad neužsirašinėtų sau 
po dvi Dirvas, bet kad vie
ną padovanotų savo drau
gams ir giminėms.
' Amerikos Lietuvių parti
joms linkiu nesudaryti vie
nos bendros vadovybės ir 
didelio fondo kovai už Lie
tuvos laisvę, nes gali tada 
pasisekti Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę.

Susivienijimo centro po
nams linkiu laikytis išvien 
ir Įrodyti nariams kad Su
sivienijimas be jūsų žlugs 
ir žus, ir laikykitės kaip er
kės įsikabinę, kad niekas ki
tas į valdybą nepatektų iki 
jus gyvi busit.

Dėdei Šamui linkiu su
rinkti visus bolševikus A- 
merikoje ir pasiųsti į< Ru
siją padėti Hitlerį sumuš
ti, ba čia jų rėkavimas ir 
zaunos nedaro naudos.

Stalinui linkiu kad užrū
kytų taikos pypkę su Lie
tuva ir paleistų iš Sibiro

LIETUVOS ATSTO
VO PAREIŠKIMAS

(Bašto telegramas)
Washington, D. C., Gruo

džio 24. — Lietuvos Atsto
vas Washingtone šiomis 
dienomis padarė vyriausy
bei ir spaudai svarbius pa
reiškimus.

šia proga Lietuvos Pa
siuntinybė visiems Lietuvos 
draugams ir piliečiams lin
ki linksmų Kalėdų švenčių 
ir reiškmingo laimėjimo 
Naujais metais.

Žadeikis.

butų suradusios ir daugiau sa
vo “didvyrių”, kurių praeitimi 
ir ateitimi butų pravartu pasi- 
įdomauti. Kas liečia A. Sme
toną tai galima tauriosioms ,N- 
jienoms pasakyti kad jis, nors 
anot tauraus p. Grigaičio ir 
yra “fašistas” bei 
priešas”,
svetimos valstybės
jam gryžti Lietuvon, kaip taip 
padarė “liaudies draugas” ir 
socialdemokratas Plečkaitis.

nės naudos tegu ir Lietuvos ne
priklausomybės kaina, negu 
remia tai kas Lietuviška ir kas 
sudaro Lietuvos valstybę. Tat 
aišku kad toks marksizmo ir 
Rusiško nihilizmo prisiuostęs 
Grigaitis kaip ir jo bičiuliai 
Plečkaitis, Pajaujis ir kiti, vi
suomet nuodys tikrąją Lietu
višką dvasią ir greičiau sutiks 
kad Lietuvos visai nebūtų, bet 
tik jos nevaldytų “Smetoninin- 
kai”. Kaz. Rimvydis.

SUV. VALSTIJOS smar
kiai leidžia pinigus: pasta
ro pusmečio bėgiu išleista 
virš 10 bilijonų dolarių ša
lies ginklavimo ir kitiems 
su tuo surištiem reikalams.

Aliantų gelbėjimui teiki
mu tankų, orlaivių ir ka- 
nuolių paskirta virš bilijo
nas dolarių. Roosevelt ra
gina tuos pinigus skubiau 
leisti i darbą.

TELEGRAMŲ susisiekim a s 
Lietuvoje vėl leistas nuo Lapk. 
3 d. Telegramai gali būti ra
šomi arba Lietuvių arba Vo
kiečių kalba. Telegramai į už
sienį vis dar nepriimami.

• ELEKTRIŠKI šaldytuvai 
1942 metų modelio turi suvirš 
50 plastiškų dalių, kurios už
ima pirmiau naudotą tose vie
tose vienokį ar kitokį metalą.

• SUV. VALSTIJOSE 1939 
metais buvo 2682 sūrio išdir- 
bystės, kurios užlaikė 5009 dar
bininkus. Sūrio išdirbta už 
suvirš 108 milijonus dolarių.

Atsiranda laikas nuo laiko 
žmonių kurie taip pamėgsta 
sirgti svetima liga kad, atrodo, 
nieko kito ir nebeveikia, o tik 
sušilę jieško kaip čia daugiau 
tų svetimų ligų prisigraibyti, 
kaip čia kuodaugiausia sveti
momis ligomis prisirgti. 
ir Naujienos su savo visu 
bu paskutiniu laiku įkrito 
nijon sirgti svetima liga,
kelintas kartas jos rašo kad jei 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona įsidrąsins gryžti Lietuvon 
tai ten galės būti patrauktas 
tiesom (paskutinį kartą tokį 
tvirtinimą teko paskaityti Nau
jienų nr. 290) už “nusikalti
mus” Lietuvių tautai. Kokie 
tie nusikaltimai ar išdavimai, 
Naujienos nepasako

Atrodo gana keista kad Nau
jienos staiga nei iš šio nei iš 
to taip susirūpino A. Smetonos 
ateitimi ir jo praeities “nusi
kaltimais”, bet nesusirupina 
praeitimi ir ateitimi savo ben
draminčių socialdemokratų ir 
liaudininkų. Jeigu Naujienos 
butų rūpinusios savaisiais tiek 
kiek rūpinasi tautininkais su 
Lietuvos Prezidentu A. Sme
tona priekyje, jos be abejo bu
tų atsiminusios kad socialde
mokratas J. Plečkaitis su gau
ja savo pakalikų 1937 metais 
pabėgo į Lenkiją pas Lenkijos 
diktatorių Juozą Pilsudskį ir 
ten, 
vos 
m as 
turn 
jos
Plečkaitis galėjo bėgti pas dik
tatorių, tą tokį didelį liaudies 
priešą?), mėgino išgauti Len
kijos valstybės paramą jiems 
padėti paimti valdžią Lietuvo
je.. Jeigu tauriosios Naujie
nos, užuot rūpinusios A. Sme
tonos ateitimi, butų atsiminu
sios šį vieno savo bendramin
čių ir jo gaujos žygį, gal jos

Mass-produced in the Angus shops at Montreal, Canada, these in
fantry tanks have trundletl off the assembly line and are being fitted with 
a powerful two-pounder machine gun, flame-thrower and other equip
ment. Known as “valentines,” the tanks weigh about 20 tons. They 
have a top speed of 25 miles per hour.

Masinė produkcija infanterijos tankų Angus dirbtuvėse 
Montreal, Kanadoje, kurie paruošiami galingomis dviejų svarų 
kulkosvaidžiais, ugnių sviedėjais ir kitais įrengimais, šie tan
kai svečia 20 tonų ir gali važiuoti 25 mylių į valandą ąrėltumu.

This picture shows part of a bat
talion of the Dogra (Indian troops) 
as they crossed a lake on rubber 
boats, near the important British 
base of Singapore. They are de
fending Malaya against the invad
ing hordes of Japanese.

Visiems tiems naujiems Dir
vos artojams kurių vardai tel
pa šiame ' numeryje ir tiems 
kurie užsirašė Dirvą šio vajaus 
bėgiu, linkime Laimingų Nau
jų 194,2 Metų!

Kartu pranešame kad visi 
naujieji prenumeratoriai, ir 
senieji' dar gali spėti užrašyti 
Dirvą už $1.00. savo giminėms 
ir draugams, jeigu pasiųs jų 
vardą ir antrašą su $1.00 laiš
ke tuojau.

Štai nauji desėtkai Dirvie- 
čių:

Ona Darulienė, vietinė 
Petras Ragažinskas, vietinis, 
Mr. ir Mrs. Kabai,^vietiniai 
Frank Shrelnes 
Elizabeth Dennis, 
Petronėlė Kupcun, 
Jurgis Palubinskas, 
Antanas Pettren 
Elzbieta Akelis, 
Mike Mačiulis,
Stephen Matnick, visi vietiniai 
J. Zorskis, Cleveland, užrašė

J. Palubinskui, Detroit, Mich. 
Kareivis P. Juknys, iš Brook

lyn, N. Y., važiuodamas per 
Clevelandą užsuko Dirvos re- 
dakcijon, užrašė Dirvą savo 
uošviui Jonui Yankui, Brook
lyn, N. Y.

Ant. Kurelaitis, iš Baltimore, 
iuos naujus

Walter Yaitis, Pittsburgh, Pa. 
F. Rodgers, Pittsburgh, Pa. 
Jonas Latonis, Pittsburgh, Pa. 
Anna Bartasis; Rumfora, Me. 
A. Juškaitis, Vandergrift, Pa. 
Wm. Ratlins, Hollins, N. D. 
Pranas Stalgis, Runney, Cal. 
Justin Mackiewich, Chicago. 
Tanias Vaznies, Chicago, Ill. 
Julia Patton, Chicago,. Ill.

KAS DAUGIAU?

Kitame numeryje bus paskel
bta daugiau naujų Dirvos pre
numeratorių. Visi tie kurie 
nori įsigyti Dirvą už $1.00 vi 
sam metui turi progą užsirašy 
ti ją dabar už $1.00.

Senieji prenumeratoriai mo 
ka $2.00 (arba $1 už pusę me 
tų). Jie gauna dovanų 1942 
metų sieninį Dirvos kalendo
rių.

Užsirašant Dirvą iškirpkit 
šiame puslapyje telpantį kupo
ną, įvyniokit į jį popierinį Do
larį ir užadresavę Dirvai pa
siuskit su aiškiu adresu kam 
Dirva siuntinėti. Rašykit

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

KAS DEL ATEITIES 
VYRIAUSYBĖS

Tame pačiame nr. 290 Nau
jienos svarsto klausimą kokia 
turėtų būti Lietuvos vyriausy
bė. Tame straipsnelyje jos nu
rodo kad štai naujoje Lenkijos 
valdžioje (sudarytoje užsieny
je) nebesą Pilsudskininkų, o ji 
esanti sudaryta iš pažangiųjų, 
demokratiniai n u s i s t a čiusių 
žmonių, nes Lenkija kovojanti 
su demokratijų pagalba. Tai
gi, kadangi Pilsudskininkai yra 
demokratijos priešai, jie iš val
džios ir pasitraukė. Bet,' jei 
Pilsudskininkai yra demokrati
jos priešai tai, atrodo, ir jų 
prieteliai yra tokie, taigi ir Lie
tuvos socialdemokratai (p. Gri
gaičio partija) su Plečkaičiu ir 
jo pakalikais, kurie ne kur ki
tur, o pas tuos pačius Pilsud- 
skininkus jieškojo globos. Tai
gi pagal p. Grigaitį išeitų kad 
jo partijos žmonės, būdami prie- 
teliais demokratijos priešų, bu
simoje Lietuvos vyriausybėje 
vietos jieškoti neturėtų. Svei
kiname p. Grigaitį už prisipa
žinimo drąsą!

Toliau, N-nos nurodo kad Če
koslovakijos vyriausybė buvo 
sudaryta tokia kokiai pritaria 
platus Čekoslovakijos gyvento
jų sluogsniai. Prieš sudarant 
Čekoslovakų vyriausybę, girdi, 
tam tikrais keliais buvo pasi
teirauta kokių asmenų Čeko
slovakijos gyventojai pageidau
tų. Kokie tie keliai, aiškus 
dalykas, Naujienos nepasako. 
Jos taip pat nepasako kad už
sienyje sudarytos Čekoslovaki
jos vyriausybės galva yra bu
vęs jos prezidentas Benešąs, o 
užsienių reikalų ministeris — 
Masarykas, Čekoslovakijos pa
siuntinys Londone ir didžiojo 
Čekoslovakijos prezidento Ma- 
saryko sūnūs.

Viena ka Naujienos aiškiai,, __  . . Strempel of the embassy, deliverpabrėžia tai kad jos _ nenori L note from their government an- 
‘Smetoniškos vyriausybės. Bet nouncing that war now exists be
įeita ko iš jų laukti ir negali- tween Germany and the United 
ma. Naujienose dominuojąs States- 
pirmeiviškas ir marksistinis 
elementas, žodžiais smerkiąs 
bolševizmą, bet savo metodais į 
ir esme jam labai artimas, vi
suomet bus tautinio pasireiški
mo, taigi ir grynai Lietuviško Į tarp Vokietijos ir Suvienytų Valsti- 
elemento priešas. Tas elemen- H“ y,a karo S,OVIS- 
tas, kaip praeitis parodo, grei- i 
čiau jiešk~> globos svetimose! 
valstybėse ir jų pagalba mėgi
na gauti asmeniškos ir parti-

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės

Md.,' prisiuntė ši 
prenumeratorius':

Jonas Gričen,
Petras Paliukas,
Simas Gurinskas, 
P. Grinius.
Mike Aleksoms, Donora, Pa., 

(prisiuntė P. Masaitis.)
Frank Saban, Etna, Pa.
Martha Kazlauskas, Bingham

ton, N. Y. (užrašė D. Kalpo
kas)

George Armonitis, Bridgeport, 

Conn. ; ~
A. J. Tomkus, Meriden, Conn, 

užsirašė Dirvą ir Alpį.
Veronika Zanavičienė, Water

bury, Conn.
Wm. Burinskas, Torrington, 

Conn.
C. F. Grigas, New Haven, Ct.
G. Kunca, New Britain, Conn.
Charles P. Kai, Chicago, Ill.
Mat. Barkauskas, New Boston, 

Mass.
Rose M. Kachinskas, Peabody, 

Mass.
Petronėlė Gribauskienė, Union 

City, Conn.
Anna Young, Pittsburgh, Pa.
A. Barzda, Pittsburgh, Pa.

KALENDORI 
PO 25c
persiuntimo kaštams 
nuo kalendoriaus)

su šuniukais

(Pridėkit
po 5c

_ *-Vaikas
___ Betlejaus Stainelė
___ Kristus žiuri į Jeruzalj iš Kalno
___ Mergaitė, Lizdas su Paukščiais
___ Amerikos Vėliava ir Mergina 

f I

----- Bakūžė prie Kelio
___ Prezidento Namas-White House
___ Vandens Malūnas Žiemą
----- Wasliingtonas ir Linkolnas

-Mergaitė
-----Vaikutis
----- Mergaitė
----- Mergina
----- Vaikai su arkliais
___ Gražuolė

Supynėje 
vėliava

Vienas Kalendorius 
skaitytojui mokėjusiams $2 

duodamas dovanų 
(pridėti 10c persiuntimui)

(Siųskit pašto ženklais po 2c ir 3c)

Paskutine Proga 
Gauti Dirvą už $1 visam metui!

DIRVA 1
VISAM 1942 METUI

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

IKI GALO 1941 METU!

Siųskit 
šiuo antrašu: 6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

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

Siunčiu $

Miestas Valstija

f
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6820 Superior Ave., Cleveland, vuT*-Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

DRITANIJOS premjeras;Churchill, slaptu'- susitarimu 
■*-*' su S. V. Prezidentu Rooseveltu, staiga atsirado Wa
shingtone — apie tai visoje Amerikoje paplito žinia 23 
d. Gruodžio. Ar jis atskrido lėktuvu, ar atplaukė laivu 
ar submarinu — apie tai nepaskelbiama. Bet jis atvy
ko svarbiems pasitarimams su Amerikos vyriausiu ka
ro jiegų komandierium, Rooseveltu, apie subendrinimą 
ir nustatymą žygių kokių turi imtis atsiekimui pergalės 
ant priešo — ąšies jiegų, kurios atnešė ir primetė karą 
prie.pat slenksčio ir musų šaliai. 7

Ėjo kalbos apie sudarymą vienos aukščiausios ka
ro vadovybės prieš ąšies jiegas. Be abejo tai dabar su
tvarkys Roosevelt su savo svečiu, Churchill. Toliau, ma
noma, gal seks konferencijos su Stalinu, sovietų dikta
torium (gaila kad Rusija neturi žmoniškesnio valdovo, 
su kuriuo tardamos demokratiškos valstybės galėtų pil
nai pasitikėti), ir su Kinijos vyriausiu karo vadu Gen. 
Kai-Šeku.

Aliantams laimėjimo viltis padidina — ir lyg rodo 
Į trumpesnį karą — šių dienų raudonųjų bolševikų pa
skyrimai prieš Vokiečius. Nužygiavę į didelius Rusijos 
plotu&, žiemai užkluįius, Vokiečiai kaip tai prarado savo 
veikmingumą, priešingai gi, raudonarmiečiai ėmė dar 
juos vietomis atgal atmušti. Nieko stebėtino kad rau
donieji laimi, nes valstybė, tris kartus didesnė negu tik
roji Vokietija, ir taip per porą dešimčių metų rengusis 
karui, net viso pasaulio užkariavimui, butų tikra lepšė 
jeigu du metu kariavusius ir jiegas apnaikinusius Vo- 

^įgčius nepajiegtų sulaikyti.
Bet šis bolševikų pasisekimas, koks jis didelis ar 

mažas bebūtų, matyt apsireiškė jiems patiems netikė
tai. Tą liudija pačių bolševikų iki šiol traukiantis vis
ko naikinimas kad priešams neliktų nei mažiausias kas 

^naudingo. Jeigu jie butų jautę kad galės atsigriebti 
prieš Vokiečius, juk nebūtų taip savo turto naikinę.

L) ŪSAMS rodant pasisekimų, jeigu Vokiečiai pralai- 
mėtų Rusijos žemėse, karas galėtų greitai baigtis. 

Japonija, antra po Vokiečių Įkiriausia ir atkakliausia 
užkariavimo trokštanti ašies dalis, turėtų nuleisti savo 
ragus. Italija greitai baigtų karą ir taikytųsi su visais.

Kokios tada pasekmės lauktų ‘ Lietuvos jeigu karo 
—laimėjimo -lėmimas1 priklausytų nuo Sovietū Rusijos?

Galima spėti, buti£ baisios pasekmės, jeigu raudon
armiečiams butų leista vėl eiti per kaimyniškas mažas 
šalis. Ten vėl visu pašėlimu butų brukama “liaudies val
džia” ir “prašymai” prisidėti prie “galingosios Sovietų 
Socialistinės Respublikos”....

Aišku, tas liestų ne tik vieną Lietuvą bet ir visas ki
tas kaimynes šalis, Į kurias bolševikai buvo savo kruvi
nus nagus sukišę dar- tik pusė meti} atgal.

Mes betgi turėkim viltį kad ne nuo vieno raudonojo 
despoto Stalino priklausys Europos ateities ir kitų visų 

_ tautų ir valstybių sutvarkymas. Mes nedasileiskime ti
kėti kad Amerika ir Anglija sutiks leisti bolševikams 
užkariauti Vokietiją, po ko sektų ir Prancūzijos subol- 
ševikinimas, o tada jau ir Anglijai raudonasis pavojus 
liktų neišbėgamas. Tą numato ar bent turi numatyti 
ir Churchill ir Roosevelt, ir jie be abejo apribos godaus 
-Stalino užsimojimus. Rusams nepriklauso niekas dau- 

J giau kaip tik tikroji Rusija. Koks sąžiningas žmogus 
y pasaulyje galėtų sutikti leisti raudonam diktatoriui, ku- 
* ris dar tik vakar buvo viso pasaulio demokratijų prie

šas, įsigalėti iki to kad paskui kėsintųsi praryti ir tas 
demokratijas kurios dabar jį gelbsti nuo tokio paties 

( .godaus agresoriaus?

LIETUVIUS VARO 
I RUSU FRONTĄ

Vokiečių laikraštis “Ostlan- 
de” (Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje) praneša kad jau išsiųs
tas pirmas Lietuvių karių da: 
liny s į rytus, kur jie pakeis Vo
kiečių policijos batalijoną.

Lietuvių dienraštis Į Laisvę 
praneša kad tas dalinys, “An
tros Apsaugos Batalijonas”, iš 
Vilniaus buvo išlydėtas Lapk. 
4 d. Vilniaus Katedros Aikš
tėje išsirikiavo išvykstantis ba
talijonas, o tūkstančiai tautie
čių, anot to dienraščio, atėjo 
atsisveikinti ir išlydėti savo gi
mines.

Batalijono kariai ant plieni
nių šalmų turėjo trikampį su 
Lietuvos valstybės spalvomis. 
Batalijono vadu yra koks tai 
Vokietis. Jo pavaduotoju yra 
Kapt. Krikščiūnas.

Tuo pačiu laiku iš Rygos iš
siųstas ir vienas Latvių apsau
gos batalijonas, taigi, dar išli
kus jaunuomenė Latvijoje ir 
Lietuvoje guldys galvos sveti
moje žemėje už Vokiečius, nes, 
kaip pareiškė 
jos generolas 
viena Europos 
voti sau vietą 
santvarkoje”.
budu priverčia savo užkariautų 
tautų žmones eiti kariauti už 
juos.

Ostlando polici- 
Jedicke, “kiek- 
tauta turi iško- 
naujoje Europos 
Vokiečiai tokiu

KAUNO miesto komisaras 
Vokietis paskelbė per Kauno 
radio stotį savo priminimą apie 
anksčiau paskelbtą “Darbo jie
gų panaudojimo potvarkį”, pa
gal kurį visi gyventojai nuo 15 
iki 69 metų amžiaus privalo 
dalyvauti priverstinuose dar
buose. Už šio parėdymo ne
vykdymą grasina bausmėmis— 
kalėjimu iki 6 savaičių ar pi
nigais iki 1,000 markių.

DĖT mes Lietuviai privalome budėti — neužtenka to, 
privalome jungtomis savo pastangomis nepaleidžia

mai sekti, tėmyti ir stovėti sargyboje Lietuvos interesų.
Mes privalome prašyti ir Amerikos ir Anglijos kad 

šioje milžinų grumtynėje nežūtų Lietuva. Turime dė
tis į talką su kitomis laisvę atgauti trokštančiomis tau
tomis ir visi bendrai kelti savo balsą, kad musų gyvybė 
butų pamatyta ir nesutrempta.

Mes galime būti labai dėkingi likimui kad pasauli
nis karas išsivystė taip kaip jis vystėsi; kad Lietuva ne
liko po Maskvos letena tuo metu kada Amerika ir Bri
tanija stojo pagalbon Rusijai. Bolševikų globoje Lietu-, 
vai ir kitoms šalims esant, Maskva be abejo butų išrei
kalavus, kad ir laikinai, pripažinti jai tas užgrobtas ša
lis užgrobikams, ir musų likimas butų priklausęs nuo 
bolševikų malonės, kuri mums puikiai žinoma.

Dabar, Lietuviams dedant pastangas, siunčiant re
prezentacijas ir prašymus atsteigti Lietuvą kokia ji bu
vo prieš bolševikams okupuojant, musų troškimai ir vil
tys, gali turėti pageidaujamus rezultatus.

Šioje šalyje, jos galingoje globoje gyvendami, mes 
galim daug pagelbėti karo pabaigą nulemti to’kią kokia 
ji bus naudinga šiai šaliai ir musų senai tėvynei, Lietu
vai. Kiekviena musų pastanga sunkiau dirbti ir dau
giau padaryti karo reikmenų, pirkimas Defense Bondsų 
ir visi kiti prisilaikymai kaip šios šalies valdžia iš musų 
pageidauja, ves visus Į tikrą pergalę ir laimingesnę at
eitį.

/ / © ' '

•1940 METAIS Suv. Valstijose apsivedė apie pus
antro milijono porų. ?

•IŠ BOLIVIJOS pelkių, Pietų Amerikoje, praneša 
apie suradimą ten paukščio, indiko pavidalo, kuris ant 
kaktos skiauterės vietoje turi trijų colių ilgio ragą.

•SUV. VALSTIJŲ armija turi gerįą.usia ipąjtįįųa- 
mus arklius ir mulus, taip pat ir geriausia maitinamus 
kareivius pasaulyje.

KARO PASEKMES 
TUOJ PRADĖSIM 

PAJUSTI

žinovai sako kad į porą mė
nesių mes pradėsim jausti ka
rą ir už mūšio linijų— pradės 
tą jausti darbininkas -ir namų 
šeimininkė.
' Ir mums ateis dienos kada 

bus uždrausta pirkti mėsą, au
tomobiliais draudžiama važinėt 
sekmadienį be reikalo; turėsim 
dėti vieną šmotelį cukraus į ar
batą ar kavą. Kavos ir | cuk
raus ištekliai sumažės. Mėsos 
ir daržovių bei cigaretų [turė
sim užtektinai, bet jų kainos 
pakils. Bus gaunama konser
vuotų (dėžutėse) produktų, ša
lies gynimo vadovybė paskyrė 
pakankamai metalo darymui 
dėžučių valgomų dalykų kon
servavimui. Bus mažiau arba
tos, pipirų, tapioka ir gal but 
muilo.

Bendrai sakant, reikia lauk
ti kad nebus pakankamai mai
sto, rūbų ir aptarnavimo. Sto
ką naminės vilnos padengs iš 
dalies importavimais iš Brita
nijos ir medvilnės audiniais.

Dirbtinis šilkas dar negata- 
vas flžimti vietą tikrojo šilko, 
bet jo išdirbinių tuoj bus gau
nama.

Kadangi šis' karas yra me- 
charizuotas, visi darbai bus nu
kreipta į mechanišką pusę. Ge
rasis gasolinas bus taupomas 
orlaiviams, automobilistai 
galės jo pirkti, bet šiaip 
prasto gąsdino sako bus 
kankamai.

Naujų automobilių bus išdir
bama visai mažai. Senų arba 
naudotų automobilių kainos la
bai pašoks. Nebus gaunama 
guminių ratų automobiliams, 
bet bus dirbtino gurno, kurie 
laikys 
gesni. 
radio, 
cuum
šinų ir kitų panašių reikmenų.

Taigi, bukit taupus, nemes
kit savo reikalingų gerų daly
kų ir padargų, manydami kad 
galėsit nusipirkti kitus, kuomet 
dabar gerai uždirbat.

KAS TU ESI
(Tęsinys iš pereito numerio)

TAVO ISTORIJA

ne-
pa- 
pa-

ilgiau, tačiau bus bran-
Nebus gaunama naujų 

rašomų mašinėlių, va- 
valytojų, skalbiamų ma-

(Mačio-Kėkšto eilės)
Graudus vaitojims ir skundai

' Po visą Lietuvą pasklydo:
Per svietą kurtus jų aidai 
Staugimuos viesulos nuskrydo.

Vėlai, virš kalno kaukarų
Bailus, kaip sužeistas erelis, 
Skriej’ gausmas verksmą ir raudų, 
Skriej’ nuogandųs balsai- nevalės.

Suklupę po slogos našta, 
Lietuviai purtos ir vaitoja: 
Verksmuos paplukus Lietuva 
Jiems kapines žiedais iškloja.

Nugeltus, kaip rudens gėla, 
Su žymėmis kančių kaktoje?
Vargingų genčių Nioba 
Kraujuose neguodą mazgoja.

JI KAIP SAULĖ....

(Petro Vaičiūno eilės)

Buvo tuščias mano rūmas.
Ji kaip saulė čia sušvito. t 
Vėl širdyj dainos kaitrumas, 
Vėl atgijo kas jau vyto.

Aš jai rytas, ji man rytas: 
Mum pasaulis — grožio angos.

'Musų saulė saulėn ritas.
Musų sielos — džiaugsmo bangos.

Kur mes žengiam — ten dausinga. 
Kur pažiūrim — saulės monai.
Su širdžių daina gausinga 
Skamba stygų milijonai.

Musų kryžiai saules remia, 
Kai glūdybėj mes sustojam. 
Mųsų širdys dangų semia.... 
Mes Į saulę vis plasnojam.

Gediminas pradeda didybės gadynę
1295 m. paėmus valdžią Vyteniui savo 

kieton rankon, kovos su abiem ordenais 
vėl pradėjo daugiau sektis. Persekioda
mas kalavijuočius ir kryžiuočius, jis kar
tais su savo narsiais raiteliais pereidavo 
ordeno žemes skersai ir išilgai. Gerai jam 
sekėsi kovoti ir su Lenkais. Bet Vytenis 
buvo ne tik gęras karo vadas, o ir neblo
gas politikas. Įdomiausias jo politikos vai
sius tai sąjunga su galingu Rygos miestu 
ir jo arkivyskupu. Nesutarimai tarp Ry
gos ir jo arkivyskupo iš vienos pusės ir 
Livonijos ordeno iš kitos niekados nesi
baigdavo. Arklivyskupui ir jo globoja
mam Rygos miestui knietė išplėsti savo 
įtaką visai Livonijai, o ordenui rūpėjo kaip 
nors suvaldyti Įsigalėjusį arkivyskupą ir 
paimti nagan praturtėjusi miestą. Vy
tenio sąjunga su arkivyskupu ir miestu 
pažabojo ordeną. Be to, ji atidarė per 
Rygą Lietuvos prekybai kelią. Ta sąjun
ga turėjo lemiamos reikšmės visai ateičiai. 
Nors ji vėliau kartais susilpnėdavo ar ir 
nutrukdavo, vis dėlto pamažu privedė prie 
to kad ir pats kalavijuočių ordenas pateko 
Lietuvos globon. _ x

1316 m. vieton Vytenio didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu atsistojo jo brolis Ge
diminas. Su Gediminu Lietuvos istorijoj 
prasidėjo naujas laikotarpis. Gediminas 
asmeniškai karo nemėgo, jo geriausiu po
litikos ginklu pasidarė santykių išvysty
mas su visais artimesniais ir net tolimes
niais kaimynais. Taip, jei Lietuvą kas 
puldavo kardu, Gediminas mokėjo kirsti 
atgal, tik savo karo jėgoms vadovauti pa
prastai skirdavo Gardino kunigaikšti Do
vydą. Gediminas ne tik sutvirtino sąjun
gą su Rygos miestu ir jo arkivyskupu, 
taip pat sudarė prieš kryžiuočius ir karinę 
sąjungą su Lenkija. Per savo diplomati
nius vakarų Europoje Gediminas Įrodinė
jo kad kryžiuočių ir kalavijuočių ordenams 
rupi visai kas kita nei pati krikščionybė. 
Jam pavyko Įtikinti net patį Romos po
piežių. Gediminas pasižadėjo popiežiui 
priimti krikštą, jei ordenai paliks jo že
mes ramybėje. O kad Įrodžius savo gerą 
valią, jis paskelbė tikybų laisvę Lietuvoje 
ir leido krikščionims statyti bažnyčias. 
Tikriems krikščionybės apaštalams jis jau 
anksčiau netrukdė skelbti Kristaus mok
slą.

Gediminas savo išmintinga politika 
kita tiek padidino Lietuvos plotus. Ne 
kardu, o daugiausia savo sūnų ir dukterų 
gerai apskaičiuotomis vedybomis. Tuo bu
du’ jis gavo Vitebsko, Slucko ir Volumes 
žemes.

Kovos su ordenais buvo sutrukdžiu- 
sios Lietuvos kulturinį ir ekonominį augi
mą. ''Gediminas ir čia stengėsi prisivyti 
karais sugaištą laiką. Kvietė savo kraš- 
tan pirklius,' mokslo žmones, suteikė mies
tams plačias teises, paties Hansos mies
tams leido Lietuvoj Įsisteigti prekybines 
kontoras. Vienas Gedimino didžiausių ir 
ligi šiol gyvų atminimų tai Vilniaus mies
to Įkūrimas. Anksčiau, kaip ir kitose to 
meto valstybėse, sostinė buvo ten, kur at
sitiktinai atsikeldavo valdovas. Gedimi
nas padarė iš Vilniaus nuolatinę didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių sostinę. Jis sukra
to kad tai padės gražiam Vilniui greičiau 
išaugti ir praturtėti.

Kad Gediminas buvo savo laikų gal 
didžiausias politikas, rodo ir ta aplinkybė 
kad jis taikiu budu užimtose Rusų žemėse 
paliko jų seną, Įprastą tvarką. Tai iš kar
to sudarė jam Rusų žemių gyventojų di
delių simpatijų.

Kam Gediminui buvo reikalingos Ru
sų žemės? Jis matė kad ordenai, norėda- 
mį^^robti Lietuvą, kvietėsi talkon Vo
ki* ’ Operatorių ir kunigaikščius, o kar-

Z> SKAITYMĄ I (Tęsinys

. Irvis Ged ainis

LIETUVI?
tais net pusę Europos. Gediminui taip pat 
reikėjo jėgų, kuriomis galėtų atsisverti 
tokiam milžiniškam spaudimui. Jo švelni 
politika Rytuose padėjo to tikslo atsiekti. 
Mielai ėjo didžiam Lietuvos kunigaikščiui 
talkon ir tolimesni, nepriklausomi Rusų 
kunigaikščiai. Iš viso, Gediminas buvo la
bai šviesus, malonus, todėl savo krašto gy
ventojų ir kaimynų valdovų mėgiamas 
žmogus. Jo geros asmens savybės daug 
padėjo jo politikai.

Būdamas visais atžvilgiais moderniš
kas žmogus, Gediminas nepamiršo ir val
stybės apsaugos. Jis Įvedė savo kariuo
menėje tiems laikams naujovišką apsigink
lavimą ir prieš kryžiuočių pilis pastatė ge
rai Įrengtas Lietuviškas pilis. Prie jo ža
dėto krikšto nepriėjo, nes kryžiuočiai nei 
nemanė sustoti puldinėję Lietuvą. Prie
šingai, Lietuvos krikštas jiems buvo labai 
nepageidaujamas, butų atėmęs pagrindą 
veržtis Lietuvon. Jie visur Europoje Įti
kinėjo kad Gedimino pažadas krikštytis 
buvęs tuščias pažadas. Neteisybė buvo 
viena kryžiuočių kovos įprastų priemonių.

(Bus daugiau)

•MODERNIŠKI orlaiviu inžinai lai
ko 12 kartų ilgiau ir gali keliauti 32 kar
tus toliau negu orlaiviai naudoti Didžiojo 
Karo dienose 1917-18 metais.

•DIDELIS EŽERAS. Winnipeg eže
ras, Manitoba valstijos viduryje, Kanado
je, užima 9500 ketvirtainių mylių plotą.

•KARVĖS paprastai pieno duoda (Įu- 
syk tiek pavasarį negu rudenį.

•ŠEIMININKĖS raginamos nenaikm- 
ti atliekamą popierą. Vidutinė šeima gali 
sutaupyti apie svarą popieros per dieną. 
Valdžiai pasitarnaudama senos popieros 
surankiojime veikia Salvation Armija, ku
rios vežimas paima popierą iš namų.

•JAPONAI valgo dirbtiną sviestą iš 
pynacų aliejaus, vatos sėklų, soy-pupų ir 
žuvies, ir net bando naudoti prastai kve
pianti bangžuvių aliejaus sviestą.

•DIDŽIAUSIA industrija Suvienyto
se Valstijose yra mašinerijų išdirbystės.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos 

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

Reikalaukit “Dirvoje”
682) Superior Ave. Cleveland, Ohie

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurcdanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje” i
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SAPNININKAS .
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, !j 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną j 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 4 
namuose. . Ų,

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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“Dirvoje”

— Viešpatie kunige,-aš kitaiptgirdė
jau,, visi sako—Aitvaras....—norėjo to
liau kalbėti antrasis, bet kunigaikščiai, to
liau nebeklausydami, pasisuko pilies linkui.

— Visi vienu balsu sako kad tai Ait
varo darbas,—tarė Jogaila,, — nes kad 
Perkūnas butų norėjęs savo.ugnį grąžinti 
—visi gi girdėtų.

— Aitvaras, kaip Aitvaras,—atsakė 
Vytautas,—nor ir jis kartais netikėtai akei- 
vas žmonėms padaro, bet šį kartą aš grei
čiau vaidilus intariu. Bet kaip tenai bu
vo, tiek to, aš džiaugiuos kad ne mums tai 
reikė padaryti.

— Čemerys vienas žino kiek čia teisy
bės,—pabaigė Jogaila.

Bisėnų pilis, šiądieną Seredžius, gu
lėjo ties Dubysos intaka, priešais nelai
mingosios salos. Nors iš medžio statyta, 
bet buvo labai tvirta pilis; pylimus turėjo 
taip storai nupiltus kad ketvertu arklių 
galėjai važiuoti. Ilgą laiką kėsinosi kry
žeiviai paimt tos pilies ir tik, degančiomis 
vilyčiomis uždegę, buvo ją paėmę. Išvi
jus iš Lietuvos kryžeivius, Lietuviai vėl ją 
išnaujo pastatė. Tuo metu pilies karve
džiu buvo Tiška, jau apysenis karžygis, 
atsimenąs Kęstučio laikus.

Išėjus jam kunigaikščių sutikti, pa
klausė Vytautas; Kas girdėt?

— Bloga, Viešpatie! Vienais prieši
ninkais nusikratėme, bet kažin ar ne pik
tesnių gavome. Aitvaras nešasi šventąją 
ugnį į dangų, girias kapoja, šventąsias ug
nis gesina, dievų paveikslus daužo. At
mainyk, kunige, tą nelaimę, deivė Gulbė 

^Auomet ateis tau padėti!.. — Tai pa
sakęs, puolė senis ant kelių ir pasigailėji
mo prašė. 3

— Gaila man tavęs, narsusis seni, bet 
turėsiu pakelt ranką prieš senus dievus, 
nors širdis kraujais ir pasrūva! Ak regi 
tai visa Praamžius, bet kad jisai tai lei
džia, nusilenkime prieš jo šventą valią, 
kitaip pražūsime. Krikščionybė visur vir
šų paėmė ant visų dievų.

Iš Bisėnų plaukė toliau Dubysos upe, 
tais laikais daug gilesne negu dabar. Ario
galoje naujas sustojimas'; tenai rado jau 
Lenkų kareivi jos būrį, atėjusį iš Kauno 
pakraščiais. Čia turėjo nakvoti, nes Du
bysos krantai, toliau vis siauresni, truk
dė tamsumoje gerai plaukti djdesniems 
kunigaikščių laivams.

Pagaliaus, plakančiom ir suspaustom 
lyg replėmis širdim atvyko kunigaikščiai 
į Betygalą. Pavasario gražumas nebe- 
linksmino jų veidų, nors šviesi saulutė ir 
linksmai žvalgėsi Į tyrą vandenį, taip, ro
dos, ir juokėsi iš džiaugsmo kad taip gera 
pasaulyje. Visur šniokšdami sriovena pri
tvinę upeliai, tečiau niekas jais nebesigė- 
rėja, nei vieno žmogaus nebematyt ant 
kranto; tiktai žuvelės laisvai nardo, nes 
ir žvejai kaž-kur dingo.

Aukštajam kalne šventoji vieta ap
supta aukštais pylimais. Tai Betygala, 
šventoji vieta, kur nuo amžių Šventosios 
ugnelės garbė viešpatauja; vieta į kurią 
niekad jokis priešininkas nebuvo įsiveržęs; 
net kryžeiviai ir tie negalėjo tos vietos 
paimti.

— Ar gi dabar dievai leistų kad juos 
paniekintų, — mąstė susirūpinęs krivė 
Gintautas:

Stipros rankos sustabdė karaliaus lai
vą. Jogaila pakėlė akis į dangų ir tarė;

— Krikščionių D;eve! Tu taip esi 
galingas: visą pasaulį nuveikei! Kam 
nori kad mano rankos šventąsias ugnis 
gesintų! Liepk debesų vandenims, ir už
lies jos šventąją ugnį amžinai....

Bet danguje nei mažiausio debesėlio 
— saulė dar labiau šviečia-žiba — negel
bės nieko meldimai.

— Eiva, broli Vytautai, lai buna kas 
turi būti!

Lenkų kariuomenė apsupo, apgulė vi
sus pylimus ir gretimus kalnus. Pilies 
viduryje yra nedidelė lygimė, iš visų pu
sių grioviais apsupta; nedidelis tiltelis jun
gia ją su gretimu krantu, aukšta tuinų 
tvora aptvertu. Lygmės viduryje gi riog
so aštuoniakampis ruimas; augštas sto
gas smailiu kraigu ii’ plačia skyle viršuje, 
pro kur ėjo durnai nud nuolat degančios 
«i<ų. . . - ’ '<•' ’ < ' ■

ugnies. Plačios gražiai nuskaptuotos du
rys vedė į ruimo vidurį. Priešais durų 
buvo aukštas pakėlimas bokštelio, pavidale, 
■tauro ragais, kaip kokia tvorelė, aptver
tas. Čia,., tai, kai-kada, retkarčiais,. rody- 
davęsis ir prabildavęs į žmones krivė.

v Dabar, vaidilų apspiestas, sėdėjo Gin
tautas pas ugnį, rodos, savo krutinę norė
damas ją apginti nuo šventvagių rankos. 
Visi tylėjo, menkai tepasitikėdami dar 
dangaus pagalba. Iš lauko girdėti buvo 
žmonių užimąs, lyg artėjanti perkūnija.

Laukia vaidilai ir krivės, nors nenorė
tų sulaukti, tos baisios valandos. Visų ra
miausias Gintautas; iš marmuro, rodos, 
iškaltas liemuo, ilgu pasninku išvargin
tas kūnas kad dievų malonę išprašius. 
Šalę krivės sėdi Mačiulis; iš baltų rūbų 
žymu jog tai taip-pat aukštos meldyklos 
vyras.

Devynis' kartus sustuksėjo garsiai į 
vartus. Gintautas mosterėjo ranka, ir vie
nas vaidilas nuleido keliamąjį tiltą. Var
tuose pirmas pasirodė Jogaila, nubalęs ir 
susirūpinęs, nežinodamas kokiais žodžiais 
priėjo prie meldyklos durų, paskui jį ėjo 
kunigai. Po valandėlės tylėjimo pasikėlė 
Gintautas ir tarė iškilmingu balsu:

— Žinau, karaliau, kokjuo reikalu atė
jai. Nusilenkiu prieš tavo valią, nors no
rėčiau žūti toje pačioje ugnyje, kurios atė
jai gesinti; bet noriu nusaugoti busimie
siems amžiams tos ugnies kibirkštėlę kad 
neužgestų tikėjimas mano tautoje ir kad 
kuomet nors pasidarytų iš tos kibirkštė
lės didelė ugnis.

Liepė Mačiuliui pasemti' pelenų moli
niu indu, ir pats įkišo Į pelenus degantį pa
galį. Paskui, paėmęs indą su ugnim, ra
miai ir iškilmingai apleido amžinai taip 
brangią jam šventą vietą. Mačiulis ėjo 
laikydamas jo drebančias rankas; kiti vai
dilai, nulenkę galvas, ėjo paskui jųdviejų. 
Gailios ašaros riedėjo Gintauto skruostais 
o lupos šnabždėjo karštas maldas į Pra
amžių, kur visą pasaulį valdo.

Užstojo jam kelią Vytautas, ir akimis 
prašė jo atleidimo.

— Neturiu prie tavęs širdgėlos,-Kęs
tučio sunau, — pratarė krivė, — savo noru 
nepadarytum tos nuoskaudos tavo tėvų 
tikėjimui. Yra Rūgštesnės pajėgos kur 
mumis valdo, mes gi joms nusilenkti turi
me. Aš eisiu pas draugus kad nusaugo
jus bent mažą tos brangiosios ugnies ki
birkštėlę tautoje.

Vytautas padėjo abi savo ranki ant 
Gintauto pečių, ir tris kartus jį pabučiavo. 
Vytauto ženklu kareiviai persiskyrė į dvi 
pusi ir padarė krivei platų taką.

Kiek nuėjęs, tarė krivė Mačiuliui:
•— Nešk tą šventą ugnį ir saugok ją. 

Nuo šiol busi mano pavaduotojas įpėdinis; 
vertesnio kaip tu, nežinau kad galėtų šven
tąją ugnį sergėti. Mano dienos jau su
skaitytos. Noriu numirti už mano tau
tos nusidėjimus, kaip didieji šventosios ug
nies saugotojai mirdavę.

Išėjus krivėms, priėjo Jogaila su ku
nigais artyn prie šventosios ugnies. Tar
pe Lenkų kunigų buvo keli Lietuviai iš 
Pragos kolegijos, kur karalienės Jadvy
gos rupesniu dvylika Lietuvių jaunikaičių 
iš geriausiųjų šeimynų ruošėsi būti kuni
gais.

Jogaila inbėdė akis į degančią ugnelę, 
iš kurios lėkė kibirkštys. Tik štai iš ąžuo
lo rąsto trukšmingai ištryško didelė lieps
na, juodi durnai pakilo aukštyn, ir visų 
veidai kaip tai baisiai nušvilto. Krūpte
lėjo Jogaila, persižegnojo ir ėmė kalbėti 
maldas, ar užkeikimus. Matydamas tą 
karaliaus sumišimą, prabilo vienas kuni
gas Lenkas:

— Bene atnešt vandens ugniai už
gesinti.

— Taip, reiktų, — pasakė tęsdamas 
žodžius, susirūpinęs Jogaila, — bet iš kur 
vandens paimti?

— Čia, griovyje, yra daug vandens, 
— atsakė kunigas.

— Ką? tą purviną iš visur suvarvė
jusį į griovius vandenį?! Sergėk, Kristau, 
nuo tokio šventosios ugnies paniekinimo! 
To jau ir Perkūnas šį kartą mums nebe- 
dovantotų, — sušuko Jogaila. —. Arba pa
imsim vandens kurį žmonės šventu laiko, 
arba pats Dievas iš dangaus mums nuleis.

(Bus daugiau)

AMERIKA STOJO VIENINGAI GINTIS
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Kur ta penkta kolumna apie ką tu man paša-kojai?

Kalėdų šventes ir Nauji Metai
Atmenu šviesų ir linksmą 

Kalėdų rytą Lietuvoje.... Ka
lėdų ryto tamsioji naktis, iš
vydus pirmus rytinio horizon
to aušros nešėjus, tik ką nusi- 
rito-nugarmėjo vakarų bedug
nėn. Iš rytų pirmieji, ilgi ir 
skaistus auksu žėrinti spindu
liai sparčiai kilo aukštyn per 
dangaus erdves, drąsiai vyda
mi šalin paskutines liekanas 
Tamsios nakties, tarsi taisyda
mi kelius besiartinančiai savo 
dievaitei — saulutei....

Ji netrukus iškilmingai iš
ėjo visoje savo7 dangiškoje gra
žybėje, keldama iš miego dar 
apsnūdusią žemę. Ir visa gam
ta, tarsi nujausdama greitą tos 
dangiškos karalaitės atvykimą, 
nurimo, nutilo, kvapą sulaikė, 
belaukdama. Vėjelio nei žen
klo; apkibusios lyg sužydusių 
vyšnių žiedais sniegu šakelės 
nei krust; net pusiau užšalęs 
Eistinis pasiliovė marmėjęs.

Tik lygias Bartininkų lan
kas apklojęs sniegas paraudo, 
tarsi iš džiaugsmo; tik vingiuo
janti durnai, tarsi kodylas, kilo 
aukštyn iš Sudaviečių apielin- 
kės bakužių kaminų. .. .

Ramus, tylus, gražus 'tada 
buvo tas Kalėdų rytas. Ir tuo 
jis buvo net tūkstantį kartų 
gražesnis ir linksmesnis, nes 
visa Lietuva jį šventė jau bū
dama nepriklausoma ir laisva 
Valstybė!

Tą rytą, ypatingai prabilo 
iškilmingiau visos Sudaviečių 
apielinkės dievnamių varpai — 
Pajavonio, Gražiškių, Lanke
liškių, Keturvalakių, Vilkaviš
kio ir Bartninkų. Jie visi su
jungę balsus armoningai, stai
ga sugaudė, skleisdami visai 
šaliai linksmą žinią: “Kalėdos, 
Kalėdos! Kristus dvasioje gi
mė ir atėjo pasveikinti Lietu
vių tautą, iš vergijos pančių 
pasiliuosavusią! Bukite links
mi, visi garbingos didvyrių ša
lies žmonės!”....

ji^ABALAUSKAS iš savo di- 
'delio rašto išėjo iš krašto....

štai jis ima ir parašo: “Tam 
‘pavyzdingam’ katalikui Kar
piui atrodo kad katalikystė, 
kaip koks tikietas į dangų, yra 
už pinigus nusiperkamas”.

Kodėl tada Gabaliauskas ru-1 \ 
pinasi kad kiti turėtų būti “ge
rais katalikais”, ir tokiais gali 
būti tik į parapiją užsimokėję? 
Tuomi jis griauna pagrindus - 
viso to ką kunigai skelbė ir 
skelbia: geras katalikas gali 
būti tik toks kuris 
kas Dievo — Dievui;
nyčios — bažnyčiai.

Tiesa, yra ir tokių 
kokiu Gabaliauskas 
ir dorų krikščionių, 
silaiko Gabaliausko 
už pinigus tikietų į 
perka....

Trumpas laikas atgal Gaba-. 
liauskas ėmė siūlyt kad kas tai 
tai imtų protestuoti prieš ką 
tai.

Taigi aš ir paskelbiu protes
tą prieš tokius godžius atbė- 
gėlius kaip Gabaliauskas, ku
ris neatvažiavo pas Amerikos 
Lietuvius prieglaudos j ieškoti, 
bet greitu budu pasipinigauti; 
kuris atsibastė čia ne Lietuvai 
užtarimo jieškoti, bet atnešė 
ir perša mums savo senojo pa
saulio politiką, savo asmeniš
kas išnykusias užgaidas, kurių 
jau neatsieks, ir skleidžia čia 
Lietuvių tarpe savo tuščias po
litic1’ _ -lesąmones.

Amerikos Lietuviai nori gel
bėt Lietuvai, nori padėti
nukentėjusiems žmonėms, bet 
turi pasakyti' tokiems atbėgė- 
liams ar atsibastėliams kad ne
nori jų senų niekų klausyti ir 
del jų savo tarpe nesusiprati
mus kelti.

Šalin tokie gaivalai su savo 
suiručiu koše! Mes norim dir- t
bti už Lietuvą per dorus, pat
riotiškus Lietuvius, ne per ko
kius gešeftmąkerius!

Supa Garba.

Šiądien musų tauta skęsta 
vaitojimuose. Musų tautos ge
riausi sūnus išguiti į tolimo 
Sibiro tyrlaukius. Jiems Kū
čių ir Kalėdų pietus bus baimė 
ir išgąsčio ašaros....

Šiądien papūtė link musų ša
lies šiurpulingi šiaurės vėjai; 
šiądien vėl juodi švininiai de
besiai laiko apgulę pirmiau bu
vusią laisvą Lietuvių tautą

O Lietuva, Tėvyne! Tu dar 
tik vakar buvai graži, svajin- 
jingas laisvės spindėjimas vai
nikavo tau galvą; vakar buvai 
pavyzdis ir kitoms pasaulio 
tautoms. šiądien nublokštos 
tavo skaisčios pažiūros j atei
tį ; tavo sūnų ir dukterų sielas 
palietė kerštas ir neapykanta. 
Jie surengė suokalbį prieš tau
tą ir savo brolių gyvybę!

Lietuva dejuoja karo pan
čiais suvaržyta. Abejonė ir 
liūdnumas apėmė musų brolių 
širdis.... Jų dalis toli, užu 
Uralu kalnų.... Toli kaip ne
pasiekiamas sapnas, kaip ser
gančios sielos svajonė.... Jie 
gludi ten kur menkai tepasie
kia civilizacijos šviesa -— toje 
beviltėje juodumoje....

Bet tėmykim, broliai ir se
sutės. Per skausmus ii' aša
ras mes eidami erškėčių ke
liais, stovėkime tvirtai kaip se
novės Lietuvių dievų ramsčiai, 
milžiniški ąžuolai! Tegul siau
čia ir plyšta apie mus audros 
ir bangos: nusiminimai, svyra
vimai, abejonės. Bręskime į 
tikrus tautos laisvės kovotojus! 
Turėkim viltį, ugdykime savy
je ištvermę, savigarbą ir pasi
tikėjimą! Nebūkim plastikais, 
neduokime antikristo apašta
lams sėti neapikantos sėklas 
tarpe išeivijos Lietuvių. Tuo
met tai ir vėl prašvis laimin
gas, gražus ir linksmas šventų 
Kalėdų rytas Lietuvos broliams 
— nes ir vėl patekės jai liuo- 
sybės ir nepriklausomybės lai
svės saulutė!

Nors jos dar nematyt — ir 
dar bus didelė kova — kova 
tarp neteisybių, priespaudos 
nakties, ir šviesaus, skaistaus 
ryto. Bet kaip net tamsiausios 
nakties rukai galų gale prany
ksta prieš brėkštančio ryto 
spindulius, taip ir komunaziš- 
kas barbarizmo jungas, vergi
jos pančiai, kurie musų tautai 
dabar primesti, bus sutrauky
ti: jie truks ir subiręs į ske-

ir ramybė ap- 
šalies brolius, 

išplės Lietuvos 
palaimos spar-

veldras, kaip truko ir seniau, 
ką buvo mųsų garbinga tauta 
sukalstyta, 'ir vėl. atgryš Lie
tuvai liuosybė!

Viltis, taika 
lankys musų 
Laisvės deivė 
padangėje savo
nūs, ir pirštais1 žmogaus šir
dies stygomis džiugins skam
bindama Meilės Melodiją!....

Liūdnos, skaudžios yra ir 
mv’-L išeivijos broliams šiuos 
met Kalėdos. Taigi, broliai ir 
sesutės; žinodami savo tautos 
likimą, savo brolių išguitų i Si
biro tyrus vargingą padėtį, su
stokime, liaukimės visokias ve
dybų puotas kėlę, o aukaukim 
tą išteklių savo nelaimingiems 
broliams, kuriems bado šmėkla 
Į akis žiuri. Neleiskim jietns| 
nustoti vilties sulaukti geres
nių laikų — sulaukti dar kad 

vėl Lietuvoje, bet Laisvoje 
Nepriklausomoje, — išgirs- 
linksmai gaudžiančius var- 
balsus: “Kalėdos, Kalėdos!

Budėkite, vergijos pančių atsi
kratę broliai”!!!

J. S. Galutis.

Kaip Pinigai Laidomi

ir 
ir 
tų 
PU

The gift that 
fights inflation 
while bringing 
joy and protec
tion.

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietę.

Federalė Miškų komisija nu
tarus pirkti daugiau žemės miš
kams už $2,113,348 — tos su
mos užtektų aprengti 19,588 
kareivius po $107 kiekvienas.

Su daugiau žemės miškams 
pirkimu valdžia galėtų palauk
ti iki pasibaigs karas.

O, kaip aiškiai prieš mano 
akis šiądien stovi tas Lietu
vos Kalėdų rytas! Kaip jis bu
vo gražus ir linksmas, o kaip 
jis šiądien turi būti liūdnas ir 
skaudus, kad musų tautą, — 
musų brolius ir seseris — ap
lankė šiaurės plėga. o vėliau 
barbariški Hunai, Kurie eina 
antikristaus pėdomis.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

C. Pakeltis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

1---------------------------------------------------------- I

DEFENSE 
BONDS

STAMPS .

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)’
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visoms musų 
rėmėjoms.

GERIAUSI LINKĖJIMAI .
Musų draugams

Žadi Seue*

Kas Gali Gauti Tikietus 
į Dirvos Naujų Metų 

Balių

Dirvos skaitytojai no- 
dykai tikietą į balių, 
dar ne laikas mokėti 

ateikit, gausit

Kurie 
ri gauti 
o jiems 
prenumeratą,
vieną tikietą dykai, daugiau 
po 25c.

• OHIO valstijoje, pačiame 
Clevelaride, kaip ir kitur Ame
rikoje uždaroma Japonų biz- 
niškos įstaigos.

Vietiniai skaitytojai, 
atnaujinkit savo pre 
numeratą už Dirvą 
nevilkindami.
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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.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Laimingų Naujų 1942 Metų

DR. S T. THOMAS - TAMOŠAITIS
6902 SUPERIOR AVE.

DR. A. J. KAZLAUCKAS
6900 SUPERIOR AVENUE

Geriausi Linkėjimai

Laimingų Naujų 1942 Metų

JONAS BRAZAUSKAS
Cleveland, Ohio.

Geriausi Linkėjimai

Laimingų Naujų 1942 Metų

JUOZAS PEČIULIS.
165 East 208th Street.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Laimingų Naujų 1942 Metų

P. P. IR BERNARD MULIOLIS

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

ANDRIUS URBŠAITIS
Lietuviška Plaukų Kirpykla. 6706 Superior Ave.

GERIAUSI
Musų

Laimingų

1942

SUPERIOR BEAUTY
Matilda Smith, Sav. 7013

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams

Laimingų Naujų Metų

“Lietuviškas Kaimelis” 
t Užeiga

K. Nekrošius, savininkas

LINKĖJIMAI 
draugams

Naujų Metų

SHOPPE
Superior Ave

KSTlUISHFSIOflU.

1427 EAST 66th

f

STREET

ST^iogs ofjoi|
Lietuviška Užeiga

Juozas Vaitkevičius, Sav.

1156 EAST 71st STREET

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams

Užkviečiu visus atsilankyti 
Kazys Stonis, savininkas. 

Ant U. S. Route 20

Seasons Gftetintfs
584 EUCLID AVENUE WICKLIFFE, O.

Visiems savo draugams ii 
klientams dėkojame už ji 
prielankumą mums praei
tyje, ir linkime

Laimingų Naujų Met

A. S. Bort, Fotografas

1197 East 79th Stn

f00 Oil
SUPERIOR 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

, pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Laimingų Naujų 1942 Metų

DR. VITKUS

^SD

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

ENdicott 0144 ENdicott 2075

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų

Lietuviška Užeiga , 
Užeikit pas mus Naujų 

Metų naktį

SUPERIOR-RUSSELL INN
6824 SUPEROR AVENUE

1385 EAST 65t
Petronėlė Jonilienė

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 
s “Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

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)t 

6927 Superior Ave. 
ENdicott 9153

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

Importuoti ir Vietiniai
Vynai — Šampanai
Vermouths, Ginger Ale 

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

10204 Superior Ave.

H. J. Votteler & Con
ARCADE MUSIC STORE
Visokios Muzikos Gaidos 

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai 

Theo. Langer, Sav.

S
Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Laimingų Naujų 1942 Metų

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

6712 Superior Avenue

Geriausi Linkėjimai
Laimingų Naujų 1942 Metų

I
MAin

(52)

37 Old Arcade
2217. Įsteigta 1866.

6910 SUPERIOR AVE. HEnderson 3373

Dėk jame už jūsų paramą 
praeityje, ir linkime

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų'

Dėkojame už jūsų paramą 
praeityje

J. C. BLASER

(1

HARDWARE
6933 SUPERIOR AVENUE

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų

Valgomų daiktų parduotuvė

■ Good UHU to HU nien...

VAC. ir MARIJONA GECEVIČIAI
1202 East 79th Street

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
Musų draugams

Atdara Naujų Metų naktį 
Muzika iki vėlumai

Smagi Lietuviška Užeiga

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

GERIAUSI LINKĖJIMAI
Musų draugams '

Laimingų Naujų Metų

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

savininkai

smons
■ Gfi££TfflGS

Sveikinimai ir Geriausi I

1620 EAST 66th STREET

FELIX
Lietuviška Užeiga

SVEIKINAME VISUS SAVO 
DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų

Lietuviška Užeiga

Užkviečiame atsilankyti

GAIŽUTIS
7920 St. Clair Ave.

Laimingų Naujų Metų 
• -

Smagi Lietuviška Užeiga
Užeikit N. M. naktį čia Greetings 1942

LESNIKOW CAFE
7401 SUPERIOR AVENUE

Geras alus, degtinė, muzika.
6528 SUPERIOR AVE.

Povilas Kubilius,

Sveikinimai ir Geriausi I
Laimingų Naujų

I. J. SAMAS
6704 SUPERIOR AVE.

Duokit Mums Sutvarkyti

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

Patikrinam ir nustatom degimo 
(ignition) sutaikymą

Valom Battery Terminals
Patikrinam Oro Filterj

Viskas tas už $2.50
Pennsylvania Garage

6610 Pennsylvania Ave.
ENd. 7715.

Laimingų Naujų Metų

BELSKIS FOOD MARKET
8101 PULASKI AVENUE

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
nuo jūsų kaimynu iš Lorain SVEIKINAME VISUS SAVO 

DRAUGUS IR KAIMYNUS

Laimingų Naujų Metų

Draugiška Lietuviška 
Užeiga

L. Danevičienė, Sav.

BROWN DERBY NITE CLUB
1420 Broadway LORAIN, OHIO Telef. 3049

HML !
Didelė Kaimyniška Užeiga 
Salė privačiams baliams

FRANK MLYNKOS CAFE
7900 ST. CLAIR AVE. ENdicott 8576

Visiems musų Lietuviams r 
linkime

Laimingų Naujų

HELD S FUR
6900 SUPERIOR AVE



A. S. Bort, Fotografas

Geriausi Linkėjimai

Cleveland

Geriausi Linkėjimai

Laimingų Naujų 1942 Metų

HIPPODROME
Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Laimingų Naujy 1942 Metų

>ELL INN

SVEIKINAME LIETUVIUS SU NAUJAIS METAIS

Skani Lietuviška Duona

NEW DEALetuviška Užeiga

iečiame atsilankyti

imlMulMr

TAUPYKI? MUSU 2 SUKAKTUVIU

nuo 4000 vyrų ir moterų šiosLaimingų Naujų 1942 Metų
organizacijos

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

ir augęs 
prieš me-

Kaimyniška Užeiga 
privačiams baliams

SIAME VISUS SAVO 
US IR KAIMYNUS

AME VISUS SAVO 
JS IR KAIMYNUS

ĮNAME VISUS SAVO 
GUS IR KAIMYNUS

vie 
šie-

šfflsons GREETIDGS

LINKĖJIMAI / 
draugams

Lietuviška Užeiga 
1457 EAST 71st ST.

Pasitikit 1942 čia.
HEnderson 1904

luviška Užeiga. 
t pas mus Naujų 
Metų naktį

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

COHENS MARKET
(20 years in the same location) 

6932 SUPERIOR AVENUE

LEIMON S
DRY CLEANING

iviška Užeiga
Vaitkevičius,

SU NAUJAIS METAIS

BAKERY
duonkepystę išmokau Euro

CAFE
VENUE

<ERN
WICKLIFFE, O

'UTIS
7920 St. Clair Ave,

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

BROS.
7026 Superior Ave.

LaLukit Naujų Metų čia 
Jonas Sajevičius, Say.

809 Society for Savings Bldg
Ofiso telefonas: M Ain 1773

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

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

Linkime jums Laimingų 
Naujų Metų!

DAVE’S FOOD MARKET
5511 Superior Ave.

Visiems musų Lietuviams rėmėjams ir draugams 
linkime

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 dovanų Kalendorių.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

SVEIKINAME LIETUVIUS

KARGER’S
Mano žmona yra Lietuvė ir aš 
poje. taigi musų duonos ir pyragai yra Europiško štoliaus 

9022 SUPERIOR ĄVE.

200 žnio- 
100,000 miri- 

Dabar mir- 
Taigi džiova 

per 40 metų.

UP-TO-DATE HAT CLEANERS 
DRY CLEANERS ir TAILORS

1492 EAST 55TH STREET
Taisome ir valome Vyrų ir Moterų skrybėles ir rubus

čia gimęs
L. Ražukas
Piliečių Klubo pirmi- 
dabar tapo išrinktas 

pirmininku. Nedaug Ak- 
Lietuvių vaikai tepriguli

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais

©ORO BIURO persergėji
mais apie potvinius Amerikos 
gyventojai kas met išgelbsti 
po apie 15 milijonų dolarių 
vertės turto.

LIETUVIŲ DŽIOVININKU LAIŠKAS 
J. J. BAČIUNUI

ui miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

į Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR BALSAMUOTOJAS
: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

)S CAFE
ENdlčott 8576

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse 

Laimingų Naujų 1942 Metų 
I. J. SAMAS JEWELER

6704 SUPERIOR AVE. HEnderson 5879

MILLER
6307 St. Clair Ave.

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.

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

šiuomi mes visi 12 Sanatori
jos Ilginių Lietuvių širdingai 
sveikinam jus linkėdami nuo 
Dievo laimės ir tvirtos sveika
tos. Toliau, ponas ir ponia Ba
čiūnai, mes daug kartų patė- 
mijam tąutiškuose laikraščiuo
se apie jūsų naudingus bei gar
bingus nuveiktus darbus; kar
tą buvom patėmiję kad jus ap
lankėt New Yorką, taipgi pa- 
tėmijom kad jus padidinot ir 
pagerinot. • savo vasarvietę — 
tai linkime, jums geriausio pa
sisekimo. t

Pagaliau patėmijom Dirvoje 
kad jus esat nominuojamas 
kandidatu į SLA. iždininkus, 
taigi linkime jums to dasiekti.

Pas mus tai vis tos pačios 
paprastos naujienos: čia dau
guma miršta, bet į jų vietą vis 
šviežių atgabena. ' Tik mes 
Lietuviai vis kol kas laikomės 
ir kovojam su mirtimi, nors 
irgi reikia gerai pakosėti, pa
dejuoti, o ta džiovos liga'labai

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

©DŽIOVA mirė po 
nių iš kiekvienų 
mų 1900 metais 
šta tik apie 48. 
dikčiai nugalėta

SCHONBERG Cigar Co 
649 Prospect Avenue 

CHcrry 9162

Rankų Darbo Cigarai
IMPORTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI.
Mes galim patenkint jū
sų rūkymo reikalus 
(1) Kalėdoms.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Plumbing ir Heating 
, Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 

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

Heating Co. 
naktį patarnavimas.
E. 55th Street
MU. 2629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

Mums ir susirašinėt su ki
tais sunku, viena neturim adre
sų, o antra tie 3 centai pašto 
ženklukui mums labai didelis 
pinigas: turim labai kitatau
čiams pataikauti, ar jiems ba
tus nuvalyt, ar kuriam lovą 
pakloti kad gavus cigaretą arba 
koki sudilusį centą.

ADDISON SQUARE MARKET
7400 WADE PARK AVENUE S'

Toliau, ponas ir ponia Ba
čiūnai, mes visi šios įstaigos 
ligoniai Lietuviai linkime jums 
laimingai sulaukt šventų, link
smų Kalėdų ir laimingų 1942 
metų. O musų Kalėdas tai, 
brangus tautiečiai, galite pa
tys atjausti kad jos mums bus 
liūdnos. Mes jums pirmiau 
minėjom kad daugumas iš mu
sų neturim giminių, o per ilgą 
ligos laiką ir savo geriausių 
draugų likom pamiršti, žinom 
gerai kad Kalėdoms mes iš čia 
niekur neišvažiuosim, nes ne
turim pas ką rimtai apsistoti. 
Taipgi nujaučiam kad mus čia 
nėr Kalėdas niekas neaplankys. 
Visa musų laimė bus jei neku- 
rie sulauksim iš kur kokį laiš-

Dieve Aukščiausis, jeigu Tu 
esi, apsaugok kiekvieną nuo 
tos baisios džiovos, kuria mes 
nelaimingi sergame ir kanki
namės jau per daugel metų.

Toliau, brangus tautiečiai Įjp. 
Bačiūnai, mes atmenam ii**' ži
nom gerai kad jus jau Ine kartą 
mus sųšelpėt, ir pinigiškai pa
gelbėjo!, tai ir šiądien tariam 
jums širdingai ačiū. Bet dau
giau nuo jūsų sarmatinamės 
prašyti, tik prašysime štai ko: 
gal pas jus ant Kalėdų suva
žiuos pasiturinčių tautiečių, tai 
užsiminkit jiems apie mus ne
laimingoje ligoje, o mes turim 
viltį kad atsiras mielaširdir.gų 
tautiečių kuri^. mus atjaus ir 
paskirs mums keletą - centų, 
nes tie centai mums labai rei
kalingi, ypač dabar, žiemos lai
ku labai norėtume nusipirkti po 
šiltesnį drabužį, k..d ir 
ką smulkesnio, kaip tai skus
tuvams peilukų ar muilo. Jau 
atsibodo iš kitų prašyti, nere
tai gaunam atsakymą, i “Nusi
pirk, žinosi ką kaštuoja”. Nors 
mums širdį skauda kai reikia 
iš jūsų prašyti, gerai žinom 
kad lengviau duoti negu prašy
ti, bet, sako, vargas ir skurdas 
viską priverčia.

Toliau mes klausiam jūsų, 
kai pas jus suvažiuoja visokių 
svečių, gal kartais palieka ne- 
kurie kokių apnešiotų drapanų, 
labiausia svederių, arba šiltų 
marškinių, arba kitokių dide
lės mieros rūbų. Del to šaltom 
didelės mieros, kad pas mus 
kas mėnesį drapanas šutina tai 
kad ir didelė drapana kai per
eina per garą susitraukia.

Su širdingiausiais linkėji
mais pasiliekam Sanatorijos li
goniai Lietuviai.

Peter Jankus,
Maryland State Sanitorium.

“How Green Is My 
Valley”

Ši nauja filmą dabar rodoma Hip 
podrome Theatre.

Savu budu, kaipo liaudies gyveni 
mo atvaizduotoja, ši filmą yra 
na iš jaudriausių, giliai į širdį 
kiančių. Ją pagadino Darryl 
Zanuck del Century-Fox, ir jos 
ruošimas atsiėjo du milijonu dolarių. 
Veikalas yra tai Richard LlleweWyn 
labai pąBjiliariška apysaką^ .Veika
le vadovaujamas rolės’’’ turi Walter 
Pidgeon, pasižymėjus artistė Mau
reen O'Hara, John Loder, Anna 
Lee, Donald Crisp Barry Fitzgerald, 
Sara Allgood, Rhys Williams ir 12 
metų amžiaus Roddy McDowall.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas susirinkime Gruodžio 
21 d. išrinko valdybon 1942 m. 
sekančius: pirmininkas P. Gaš
ka; padėjėjas L. Ražukas ^už
rašų/rast. P. Jurgelis; finansų 
rast. B. Yarašius; iždininkas 
J. Lukoševičius; iždo globėjai 
V. Kubilius^ J. Navickis; tvark
darys A. žintėlis. Taip pat iš 
savo iždo klubas paaukojo $10 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

Malonu yra pasakyt kad biz
nieriaus J. Lukoševičiaus visa 
šeima, žmona ir sunai, priguli 
Lietuvių draugijose: L. A. Pi
liečių Klube ir

Lukoševičiai 
Lietuviai, geri 
užlaiko užeigą 
ton street, Akrone

Taipgi 
jaunuolis 
tus buvo 
ninku, o 
vice 
rono 
Lietuviškose draugijose;

Susirgo farmerka, p. Talan- 
dienė, ji gydosi miesto ligoni
nėje.

Taip pat susirgo p. Kruval- 
skis. Abiem linkim greito pa
sveikimo. Kalnas

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

Telefonas: WAsh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba ' 
parašykit. . -

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

SLA. kuopoje, 
yra pavyzdingi 

biznieriai, jie 
163 Washing-

JOES PLACE
Atdara iki 2:30. Draugiška Lietuviška Užeiga.

I Pasitikit Naujus Metus Linksmai — čionai . . J .
Muzika — Alus — Degtinė — Vynas ,

7805 SUPERIOR AVE. ĖNdicotl 9824

Geras alus, degtinė, muzika
6528 SUPERIOR AVE.

Povilas Kubilius, Savininkas

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kostiu

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

Krause Costumes i
David M. Yost, Mgr.

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

Išpardavime
40 iki 50 % Pigiau 

PUIKUS 3 KAMB. BALDAI tik $169
18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

į 1385 EAST 65th STREET
Petronėlė Jonilienė Marė Yesienė

. ...........

amiems linkime

ų Naujų Metų
MTIS
6706 Superior Ave.

Cadi Seuettiy , Nbtilt !
Studied

| The Wilkelis Furniture Co. Į
: Rakandų Krautuve 2

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia z
: 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2348 =
: N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS |
: Savininkas Vedėjas V-

A F E
REET

tomiors of $£D$on

rettings 1942



*»**

Youth’s Forum1343 Metus Pasitiksim Ditvos
Linksmame Baliuje Gruod. 31

GAUKIT SAVO TIKIETA IR KALENDORIŲ

Ateikit Sekmadieni

simi

įso

on

LANKĖSI AKRONIEČIAI

ro

Sailor Visits
her

DABAR YRA RE!
KALO LAIKAS

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal

Kalėdo
DRY CLEANIN':

6712 Superior Ave.vie:

me.

Hardware Geriausi Linkėjimai Lietuviams

Laimingų Naujų 1942 Metų
cių

EISENBERGmil

EN. 8805
PeiliaiKapotojaiExtensions

me, 
mo

NORI KARIUOMENĖS 
MIESTO SARGYBAI

mot 
ųiis

sui 
mi

west 
1325 
land 
them

U»us 
tam

?&-■

GATAVI
savo prenu- 
taipgi gaus

žemom 
nami- 
Atda-

(50)

Tools
Tree 

ornaments
Electric

Irons
Games
Mixers

ir pa- 
policijai 
paglobo-

25c Dirvos
durų ta

$466.00
1.00
3.00

1409 E. 92nd Street

Telefonas: ENdicott 0878

Wreaths 
Housewares 

Bulbs 
Tree 

Stands
Toasters 
Roasters

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

Here is visual evidence of another 
deflnite step towards a two-ocean 
navy, as the U.S.S. Columbia, 10,000 
ton cruiser, slides down the ways 
and into the water. The ship was 
launched at the New York ship
building company yards at Camden,

CLEVELAND. OHIC

GAUSIT VĖL REGULIARIAI 
z Iš priežasties švenčių, kurios 
pasitaiko tomis dienomis kai 
Dirva turi būti spausdinama, ir 
delei pašto užsivertimo Kalėdi
niais sjuntiniais, Dirvų gauna
te suvėluotų. Po švenčių ji vėl 
lankys jus reguliariai.

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

leaving the fj/
allegience t
to fight k. s 
in the east.
alliance with I-

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

courage 
only con- 

also extend- 
to the east 
reign, JLith- 
western cul-

PHONE: ENdicott 4480

ATMINKIT KAS
ATEINA!

Dar vis atsiranda gerų pat
riotų Lietuvių kurie prisideda 
su auka prie tų ką Clevelandie- 
čiai sudėjo Lietuvos Prezidento 
A. Smetons atsilankymo proga.

Buvo paskelbta
Agnes Kissell aukavo
Ant. šmigelskis
Thomas Curlionis per
P. J. žiuri pažadėjo
Viso pasidaro /

* Pastangos sukelti

JAU PASIEKTA ARTI 
$500.00

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

6820 SUPERIOR AVE.

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.

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

Galit užsimokėti prenumera
tą, pasiimti tikietus Į Dirvos 
Naujų Metų Balių, ir atlikti 
kitus reikalus, be sugaišavimo 
šiokios dienos arba važiavimo 
vakare. 1

va-
Šokiams gros

ir jo sma-

PRIS1DĖTI PRIE SUVIENY 
TŲ VALSTIJŲ APGINK

LAVIMO!

Prieš Kalėdas sekmadienį at
silankė Dirvos redakcijoje geri 
Dirvos prieteliai Kazys Baub- 
lis su žmona, iš Akrono. Užsi
mokėjo prenumeratų savo ir 
nekuriu kitų, pasirinko kalen
dorius, ir trumpai paviešėję 
ta pat dienų gryžo atgal.

914 
buvo 
dų pavogta tik 493 automobi
liai — toli nuo 5,929 pavogtų 
1927 metais.

KALĖDINIAI LAIŠKUČIAI
Dirvos administracijoje yra 

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

Sudegino Savo $1,700
Tūlas Rosacco, vyno parduo

tuvės savininkas, 8626 Quincy 
avė., surinkęs savo biznio in- 
eigų $1,700 padėjo popierinia
me maišelyje ant spintos, iki 
atvyks jo žmona nunešti pini
gus į bankų. Tuo tarpu užsi
degė cigarete ir degtukų nume
tė nežiūrėdamas kur. Degtu
kas pataikė ant pinigų maiše
lio, Įsidegė ir visi pinigai sude
gė. Jis labai nusiminė, bet jo 
draugas paaiškino kad valdžios 
iždas sudegusius • pinigus atly
gina naujais. Kreipėsi į Fede
ral Reserve Bank, ten jam da
vė $800 ir už likusius pelenus 
tiki gauti likusių suma iš iž
do Washingtone.

THE WHOLE GANG
> IS COMING!

DOVANŲ ir puikų sieninį 1942 
metų Kalendorių.

Paskubėkit, gaukit sau ka
lendorių ir tikietus į balių.

Dirvos prenumerata metams 
pasilieka po senovei $2.00.

Ir Lietuviai Dirba su 
Raudonuoju Kryžium 
Clevelande ir Cuyahoga ap

skrityje plačiai varoma Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar
bas. A. R. Kryžius jieško dau
giau aukų, Clevelande nuskirta 
sukelti ( vienas milijonas dola- 
rių. Taipgi dirbama visokios 
kitos reikmenys.

Tautinės grupės prisideda 
prie viso darbo. Clevelande su 
Amerikos Raudonuoju Kryžium 
darbuojasi 25 tautos. Lietu
vius atstovauja Ona Miheli- 
chienė, Lietuvių Moterų Klubo 
pirmininkė.

• CLEVELANDE rūpinama
si gyvenamų namų klausimu, 
kad nepritruktų butų darbinin
kams dirbantiems prie šalies 
ginklavimo darbų.

SYNOPSIS OF HIS REIGN
Gediminas assumed the reigning1 

duties after his brother, Grand Duke 
Vytenis, died in 1316. His con
temporary neighbors to the north 
were the Archbishopric of Riga and 
the bellicose Livonian Knights: to 
the South the powerful and aggres
sive' Teutonic Order, Brethem of 
the Cross; to the east many Rus
sian principalities, among them the 
independent Republics of Novgorod 
and Pskov, Grand Duchy of Tver 
and' the Grand Duchy of Muscovy 
were the most important; Gedimi
nas’ daughter, Anastasia, became the 
wife of Duke Simeon of 'Tver. An
other daughter, Aldona, married 
Casimir the future King of Poland.

Gediminas was noted for his in-

Mayoras Lausche nusprendė 
kreiptis į kariuomenės vadovy
bę prašyti skirti atitinkamų ku
rį reguliarės kariuomenės kai
po branduolį vietinės apsigyni- 
iho jiegos, ko negali pilnai at
likti nelavinti vietiniai savano
riai.
I Mayoro nuomone, priešai ga
li kėsintis iš oro užatakuoti net 
Komercines orlaivių stotis ku
rios yra be atitinkamos apsau
gos, tokiuose miestuose kaip 
■Detroit, Pittsburgh, Cleveland, 
Toledo, ir net mažesniuose in
dustriniuose centruose. ' Prie
šui ir tas išeitų į naudų.

i
J Tokiems užpuolimams gali- 

ybės yra tolimos 
rga ne gėda.

rtybės yra tai 
pasikėsinimai, 
pat musų tarpe 
ti pasikėsinimus, 
takiems svarbiems 
klir išdirbama

SVEIKINIMAS
Sveikiname

mis ir linkime laimingai sulauk
ti 1942 metų, musų--vyrui ir 
tėvui, Stasiui Stepšiui,' kuris 
randasi ligoninėje. Džiaugia
mės kad šventėms galėjo par
eiti paviešėti su savo šeima, 
nors po to vėl reikėjo gryžti į 
ligoninę.

Agnieška Stepšienė ir šeima.

Išgėdino Mergaitę
Gruodžio 23 d. vienas nedo

ras vyriokas į savo automobilį 
įsitempęs 11 m. amžiaus mer
gaitę, kuria pasigavo prie Ad
dison ir Melrose gatvių kampo, 
nusivežęs į Gordon parkų, va
kare priverstinai išgėdino. Ji 
užtikta apsvaigusioje padėtyje 
pravažiuojančių žmonių 
tyrus dalykų paduota 
kuri nuvežė ligonbutin 
ti ją.

kuri susirgo, 
iki traukinio 
de, atsilankė 
je, apžiurėjo
ir kt. Juknys yra buvęs Vie- 
nytėš redakcijos štabo narys.

Pastaromis dienomis lankėsi 
pas savo tėvus nekurie Cleve
land© kareiviai jaunuoliai. Jie 
z^avo leidimus tik trumpam pa
sisvečiavimui.

• MAYORO rinkimams lai
mėti Lausche pusė, Demokra
tų organizacija, išleido palygi
namai mažai, tik $16,888. No
minacijose praleista $17,700. 
Jo priešininkas kandidatas ma- 
yoras Blythin tik nominacijose 
praleido $35,000.

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

Baliuje bus įvairių dovanų ir 
SfO pinigais.

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

KALENDORIAI
Kurie užsimokės 

l merata už Dirva,

Didelis Detroito artistų kon
certas, kuriame figūruos žy
mus ir Clevelandiečių įpylimi 
dainininkai Darata Baukiutė- 
Kvederienė ir Antanas P. Kve- 
deras, su jais gi DetroitieČių 
populiarus dainininkas Jonas 
Valiukas, jau visai netrukus 
atsibus. Kaip rodos, ir jų’ tri
jų užtektų, bet turime pažymė
ti kad su jais atvyks dalis žy
mesnių Dailės Choro daininin
kų ir kaip kurie kiti.

Visi jie sudarys tokį progra
mą kuris pasiliks ilgai musų 
atmintyse.

Koncertas ir balius bus Lie
tuvių salėje, sekmadienį, Sau
sio 18. Tikietai išanksto per
kant bus papiginta kaina.

Tai bus pirmutinė -jūsų nau
dinga pramoga 1942 metais.

Mėsinė ir Groserne
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)

toms and order, appointing his 
Duke or even 
ruler if he swore

Gediminas had 
as well as 
he made an 
and sent his troops to help 
fight Brandenburg.

(To be continued)

• AMERIKOS valdžia jieško 
Clevelande 523, mašinistų, me- 
kanikų, kalvių ir orlaivių spe
cialistų vykti į Hawaii prie 
darbų Pearl Harbor, kur Japo
nai apgadino staigiu užpuoli
mu. Penkių dienų bėgyje at
sirado į tuos darbus 700 apli- 
kantų.

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

lionais. Visokio alaus 
kainom. Importuoti ir 
niai vynai ir šampanas, 
ra iki 11:30 vakare.

,W. H. TRESCH
10204 Superior Ave,

SVEČIAS KAREIVIS
Amerikos kareivis P. Juknys 

vykdamas iš Missouri valsti
jos stovyklos atgal į Brooklyn, 
N. Y., palankyti savo žmoną, 

keletui valandų 
sustojo Clevelan- 
Dirvos redakcijo- 
Lietuvių Darželį

• AUTOMOBILIŲ vagys t ė s 
Clevelande pradeda išeit iš ma
dos. Paveizdan, 1927 metais z 
buvo, pavogta 5,929 automobi-

Pereitą metų pavogta tik 
automobiliai, ir visi jie 
atrasta, šymet iki Kalė-

permit 
garrisons 

later 
Soviet Russia,

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

less folks, 
newing 
TICKET 
tickets are 
your.? now, 
at the door.

firing your girl, your maw and' 
paw and all the kids, there’s room 
and fun for all.

Party. It j j 
all of your S 
them havefW®:. 
Lithuanian^! 
It is your iB 

ever-im- 
who. 11

It is yov
to watch and be ent< čęj 
a midnite program, a į

25.00 
$495.00 
$500.00 

iki metų pabaigos beveik išsi
pildo. Kurie dar atnešit savo 
auką kad galėtume padaryt 
pilną $500.00 sumą? Prašome! 
Priduokit Dirvos red. arba L. 
V. S. valdybos nariams. '

Pereitame, numeryje buvo pa
žymėta kad nuo LVS. susiorga- 
nizavimo pereitą vasarų, iš 
Clevelandiečių jau persiųsta 
į fondą $781.00. Tame pažy
mėjime praleista vienas pirmų
jų aukotojų, ir štai kaip yra: 

Jonas Brazauskas $10.00 
Tokiu budu pasidaro $791.00 
(ne $781.00).

The year of 1941 is the 600th 
anniversary of the death of King 
Gediminas, or Grand Duke Gedimi
nas as referred to by some histor- 

I ians, who in 1341 fell on the battle
field while defending his Fatherland 

. from German Crusaders.
All Europe at that time present- 

] ed a picture of a tottering feudal 
j system. The title of Emperor of 
1 the Holy Roman Empire was in 
I the hands of Louis IV of Bavaria 
Į who ventured to “donate” heathen 
Lithuania to the Christian Order 

! of Teutonic Knights. The French 
I and English people were locked in 
a centennial struggle. 'The Pontiff 

I of the Roman Catholic Church was 
■ taking refuge in Avignon. The 
I Turks were making their appearance 

in the Balkans. America was to 
Į be discovered only one hundred fif- 
I ty years later.

But Gediminas was already build
ing and ruling medieval Lithuania, 
a fair sized empire that was to 
stretch from the Baltic Sea to the 
Black Sea.

The commemoration of the death 
of Gediminas, for obvious reasons 
prohibited in Lithuania proper, is 
being held here in America by 
Americans of Lithuanian descent. 
The city of Baltimore, Md., where 
Lithuania’s Independence Day is ob
served as a State of Maryland of
ficial holiday, and many other A- 
merican cities, have societies named 
in honor of Gediminag.

What a striking difference be
tween the present situation of Lith
uania and that of six centuries ago!

After twenty-two years of an in
dependent, happy, industrious and 
fruitful statehood, Lithuania’s inde
pendence was doomed when in 1939 
her two powerful neighbors, Soviet 
Russia and Nazi Germany, became 
partners in an unholy alliance. Lith
uania was forced t 
stationing of Soviet 
her soil. Eight months 
June 15, 1940 
spite of existing treaties and 
solemn promises, invadėd Lithuania, 
depriving her people of independence 
liberty and property and banishing 
thousands of her citizens to Si
beria. Soviet brutalities provoked 
Lithuanians to a spontaneous upris
ing. One year later, that is, in the 
month of June, 1941, the Soviet 
regime was forced out of Lithuania 
as the first result of present Ger
man-Russian war. Germah mili
tary occupation of Lithuania prov
ed to be no better than the- Russian.
'In these sad and trying times, 

Lithuania needs the courage, per- 
serverance and wisdom of Gedimi
nas.

Štai matomas įrodymas kito tik
ro pasiryžimo įsteigti dviejų okeanų 
Amerikos laivyną, kuomet nuleista 
Į vandenį U.S.S. Columbia, 10,000 
tonų kreiseris, Šis laivafs užbaigtas 
statyti Camden, N. J.

This is your last reminder that 
you are invited to attend Dirva’s 
Gala New Year’s Eve 
is an invitation to meet 
old friends (plenty of 
received tickets) at the 
Hall, Wed., Dec. 31st. 
invitation to dance to the 
proving Nemanis Orchestra, 
are really going places 
invitation 
tained by 
also your opportunity to walk oj £ 
with one of their many nice prize. 1 
that are to be given.

Now! are you going to turn your 
thumbs down on this kind of an 
invitation? The admission is as 
reasonable as an evening at one 
of the downtown missions for home- 

For all subscribers re- 
their subscriptions ONE 

FREE and additional 
only 25 cents. Get 

because they’ll be 40c

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n

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

Taigi, jau galima gauti tam 
baliui tikietus.

Kurie užsimokės 
numerata už Dirva, 
tikietų DYKAI.

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

tačiau at- 
Didesnės gali- 
priešų agentų 

gyvenančių čia 
Jie gali dary- 

pakenkimui 
miestams, ... A amunicija.

Mr. John Runskie, a yeoman on 
the Battleship U. S.S. New Yor'j 
visited his Aunt and Uncle, P i 
and Mrs. A. Miliauskas of 603 y] 
97th St., while on furlough.

He reports to duty at na į- 
yards in Norfolk, Va., Sunday. H 1 
is patroling the North Atlantic.

600TH ANNIVERSARY OF GEDIMINAS
G?and Duke of Lithuania 1316-1341

savo pre- 
gaus vieną

Kas tiktai išgali, kiekvieno 
pareiga yra pirkti Suvienytų 
Valstijų Defense Bonds ir 
Stamps.

ši įstaiga yra valdžios įga
liota parduoti Defense Bonds 
tomis pačiomis išlygomis ir 
tais pačiais patvarkymais kaip 
bent kuri kita įstaiga, ir gali
ma bondsus pirkti už kiek kas 
pajiegia.

telligence and tolerance; 
and diplomacy. He not 
solidated Lithuania, but 
ed its boundaries far 
and south. During his 
uania was wide open to 
ture. Artisans, tradesmen, mer
chants, agriculturists, and profes
sional soldiers were invited from 
Western Europe. Franciscsfh and 
Dominican friars were also invited 
to cooperate in the task of educat
ing the people. Although Gedimi
nas remained faithful all his life 
to the heathen religion of his people 
he respected Christianity and ac
corded protection and every assis
tance to missionaries. On one 1 
casion, hę declared: Lithuania 
not fighting Christianity, she is < 
ly defending herself.

In May, 1323, Gediminas wrote 
letter to the Pope, John XXII, 
Avignon, declaring his own as well 
as the Lithuanian people’s readiness 
to embrace the Catholic Christian 
faith, if the Teutonic Knights ab
stained from attacking Lithuania. 
In this connection, a special mis
sion, including the Bishop of Dor- 
pat (Estonia) as representative of 
Archbishopric of Riga and King of 
Denmark, Grand Master of the Teu
tonic Order, were sent to Lithuania 
by the Pope. Barthelemy, Bishop 
of Ales, France, was also a mem
ber of this mission. However, 
Gediminas never realized his inten
tion, for the Teutonic Order renew
ed its attacks on Lithuania.

In the beginning of his reign, 
Gediminas lived in the Castle of 
Trakai in the Vilnius region. In 
1323 he founded the City of Vil
nius and made it the capital of 
Lithuania. From that time on, the 
Lithuanians have never ceased to 
consider Vilnius the capital of their 
country. ,

According to historians, Gedimi
nas was not a military type of rul
er. In most cases, he increased 
his possessions by diplomatic meth
ods. For instance, it was arranged 
that by the marriage of his two 
sons, Algirdas and Lubartas, to 
Russian princesses, he acquired the 
provinces of Vitebsk and Volynia. 
His rule was based not on oppres
sion, but on regpect and welfare of 
his subjects and on the development 
of the country’s resources. How
ever, he organized a formidable 
Lithuanian army and raised it to 
the highest state of efficiency then 
attainable. Gediminas fought the 
Tartars, repulsing them on many 
occasions. By protecting the Rus
sians, he extended Lithuanian ter
ritory far to the east. However, 
the city of Kiev, first capital of 
United Russia, was added to the 
vast empire of Gediminas as a 
war prize. Gediminas most likely 
intended to unite under his rule 
the remaining Russian principali
ties. He assumed the title: Rex 
Lithuanorum et Multorum Ruthe- 
norum (King of Lithuanians and of 
numerous Russians).. This title 
was used in all his diplomatic re
lations. A tolerapt conqueror, he 
left the people to their own cus-




