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Nori Panaikinti 40 Va
landų *Darbo Savaitę
Kongrese, kur išrinkta 

eilė naujų Republikonų at
stovų, keliama reikalavi
mai kad Prez. Roosevelt 
peržiūrėtų “namų fronto” 
padėtį ir kad karo metu 
panaikintų 40 valandų dar
bo savaitę, išsigelbėjimui 
nuo gręsiančios stokos dar
bininkų.

Norima darbuose įvesti 
48 valandas darbo be 
laikio mokesnio.
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Bedarbių skaičius 
šalyje Spalių mėnesį pasie
kė žemiausio po-depresijos 
laipsnio, 
bedarbių 
skaičium 
oficialiai 
bių.

Darbuose šiuo tarpu yra 
apie 52,400,000 darbininkų.

Žemdirbystėje iš to skai
čiaus dirba 10,500,000 ir 
kitokiuose visokiuose dar
buose 41,000,000.

Nuo Rugsėjo m. 
sumažėjo 100,000 
ir liko 1,600,000 
skaitomų bedar-

Didžiaisiais Ežerais šią 
vasarą geležies rudies per
vežta rekordinis kiekis — 
iki sezono galo pasieks 90 
milijonų tonų. Tai bus 12 
milijonų tonų daugiau ne
gu pervežta pereitą metą.
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LANGUOTI MU į 
Tinkami darbui i į 
sportui, tvirti.., 1 
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su koznu pirkumREEN STAMPS
ia galit iškeisti savo Stamp Books.

Victoria, Australijoj, ar
ti 320,000 viduramžių vy
rų dirba ginklavimo dar
buose.

Amerikos aviacijos indu
strija nuo Gruodžio 7, 1941 
pagamino daugiau lėktuvų 
negu 
pirm 
Pearl 
lose.

per visus 16 metų 
Japonų užpuolimo 
Harbor, Hawaii sa-

Britanijoje, apie 100,000 
vyrų ir moterų kurie užsi
ima kitokiais darbais, tuoj 
bus įsakyti paskirti nors 
dalį savo laiko ginklavimo
si darbams. Bus pašaukta 
tie asmenys kurie nepa
švenčia bent 48 valandų Į 
mėnesį karo darbams.

Detroit. — Apie 7,000 
darbininkų keliose karo iš- 
dirbystėse buvo sustreika
vę ir sulaikę darbus, tuomi 
padarant daug nuostolių.

Streikavo M.E.S.A. na
riai protestuodami del CIO 
narių kišimosi į jų reika
lus.

Ford Motor Co. pasira
šė sutartį su savo darbinin- 
laikui. Tas pagreitins ka
ro reikmenų produkciją.

New York. — Industri
nis komitetas nusprendė 
pakelti minimum mokestį 
kojinių audėjoms nuo 36c 
iki 40c valandai. Pakėli
mas turės ineiti galion nuo 
Sausio 1. Tas apims 16,- 
000 iš apie 65,000 kojinių 
industrijos darbininkių.

Washington. Lapk. 12. — Kaip paaiški, milžiniškas 
Suv. Valstijų-Britų karo laivynas iš 850 laivų įgabeno 
Suv*. Valstijų užpuolamasias jiegas į Prancūzų Šiaurinę 
Afriką, tuomi atidarant ašiai galingą antrą frontą.

Amerikos jiegos pasiekė visus Prancūzijos šiauri
nės Afrikos kolonijų uostus Lapkričio 7, Vokiečiams nei 
nenujaučant kas dedasi. Pasirodo, smulkmeniški šiam į 
Afrika įsiveržimui paruošimai ėjo slapta per kelis mė
nesius^ bet planai atlikta taip sugabiai ir pasekmingai 
kad nenukentėjo nei vienas žmogus, nors Atlantikas pil
nas Vokiečių .submarinų. k

Prieš porą savaičių į Afriką nuvyko Amerikos ka
ro pasiuntiniai padaryti slaptą sutarimą su ten veikian
čiais Prancūzais vadais, kurie prijautė alijantams. Ir 
ta paslaptis niekam nepavyko patirti, iki pilna darbas 
pravestas. - v

Amerikos kariuomenės užėmė Prancūzų Morokko, 
Algerijos uostus, ir per tas teritorijas skubiai žygiuoja 
linkui Tunisijos ir Lybijos, pasitikti bėgančius Italus ir 
Vokiečius, Egipto fronte labai sumuštus. Pasipriešini
mo parodė uostas Casablanca, Morokkoj, bet vėliau ir 
jo vadai pasidavė. -

Tunisijoj prasidėjo susirėmimai, kur išstatė . pasi
priešinimą Vokiečiai ir Italai, nes bijoma kad iš čia ne
būtų kėsinamasi veržtis į Europą. .

Pirmas susirėmimas su ašies jiegomis /įvyko Lapk. 
11, Algiers srityje, kur sunaikinta 16 ašies lėktuvų.

Hitleris patyręs apie šitą įvykį, baisiai nustebo, ir 
tuoj sušaukė į pasitarimą Mussolini ir Prancūzijos vy
riausybės vadą Lavai. Trečią dieną jau Italų ir Vokie
čių armijos puolėsi ir okupavo likusią dar laisvą Pran
cūziją, kad alijantai negalėtų jos teritorija pasinaudoti 
įžengimui į Europą.

Taip Prancūziją užimant, Prancūzijos senukas Mar
šalas Petain paskelbė jog Vokiečiai sulaužė su Prancū
zija 1940 metų paliaubų sutartį, tokiu budu Prancūzija 
lieka laisva vėl gintis savo šalies krizės metu.

Prancūzų Generolas Giraud sako stojo dirbti iš
vien su alijantais ir organizuoja jiegas kovoti prieš Vo
kiečius.

Prezidentas Roosevelt išleido atsišaukimą į Pran
cūzijos žmones, pareikšdamas jog šį žygį daro išgelbė
jimui Prancūzijos ir kad karą laimėjus atiduos Pran
cūzijai atgal visas sritis kuriose Amerikos kareiviai ran
dasi. Apie užėmimą Prancūzijos kolonijų oficialiai pra
nešė Maršalui Retain, kaip diplomatiška tvarka reika
lauja. Ispanijai ir Portugalijai, kurios randasi skersai 
vandenį nuo Morokkos ir kurios taipgi turi kolonijas 
Afrikoje greta Prancūzų kolonijų, pranešė jog jų terito
rijų neužkabins.

Vichy Prancūzijos vyriausybė, kaip buvo tikėtasi, 
nutraukė ryšius su Suv. Valstijomis. Vichy vyriausybė 
ir pataikavo Hitleriui, taigi buvo tikimasi kad gali pa
vesti Vokiečiams Afrikos uostus ar net ir karo laivyną.

Amerikos kariuomenės atgabenta į Afriką vienu 
kartu, iš Anglijos ir iš pačios Amerikos. Atvyko su vi
sais reikmenimis, nieko nepražiurėta, taip kad nieko ne
pritruktų ir niekas nekliudytų žygių.

Hitleris patyręs apie Amerikiečių įžengimą Afri
kon, pareiškė “atėjus laikui aš smogsiu jums atgal”.

Anglijos premjeras Churchill šio viso pasekmingo 
žygio įvykdytoji! apšaukia Prezidentą Rooseveltą, pats 
Churchill sako buvo visame tik Roosevelto veiklus lei
tenantas.

Kas ištiks su tais laivais kurie atgabeno tą didelę 
jiegą į Afriką yra paslaptis.

Kaip nusvirs Prancūzija priklausys daug nuo Mar
šalo Petain, nors jo padėtis silpna. Ar Prancūzijos lai
vynas, buvęs Toulouse uoste, pateko Vokiečiams ar pa
bėgo. nėra dar aišku.

Britai ir Amerikiečiai per radio šaukia Prancūzų 
laivyną dėtis prieš Vokiečius.

Rusijos fronte neištiko 
nieko ypatingo, be papras
tų stumdymosi LeLningra- 
do griuvėsiuose, kur abiejų 
pusių po tam tikrą skaičių 
užmušta.

Bolševikai laukia užšą
lant Volgos, jiems bus ge
riau susisiekti ir pagalbą 
pasiduoti.

Kaukaze taip pat nieko 
žymaus neištiko. Šaudy
mais! eina Nalčik srityje.

ROMMEL NETEKO 
59,000 VYRŲ

Britų premjeras Winston 
Churchill praneša kad.pas
tarų savaičių' mūšiuose šu 
ašies jiegomis Egipte Bri
tai neteko 13,600 vyrų su
žeistais ir užmuštais.

Vokiečiai gi prarado 34,- 
000 kareivių, Italai 25,000, 
be 'to dar daugybės klai
džioja tyruose išblaškyti.

bes negyvų Italų, mirusių 
badu ir nuo karščio,, kai 
jie blaškomi liko be mais
to ir pagalbos.

Belgijos vyriausybė gy
venanti Londone, paskelbė 
protestą prieš Vokiečių ga
benimą į Vokietiją dar
bams Belgijos žmonių. Iš
gabenta esą apie 200,000, o 
pačioje Belgijoje gyvenan
tieji žmonės priversti ba
dauti ir skurdą bei prie
spaudą nešti.

RUSIJAI pagalba nebus 
sulaikyta ir da'bar, nors an
tras frontas neatidarytas 
ten kur Maskva reikalavo 
ir nurodinėjo, ir nors da
bar ginklų ir reikmenų rei
kės daugiau Afrikon.

Tuo patim Rusijai jau ir 
šis antras frontas yra di
delė pagalba, nes Vokiečiai 
turi labai daug savo jiegų, 
ypač lėktuvų, atitraukti iš 
Rusijos ir siųsti Į Vidurže
mio juros sritį.

PORTUGALIJOJE buvo 
pradėję komunistai sukili
mą rengti, bet valdžia su
ėmė apie 1000 numatytų 
kurstytojų.

Pakorė kareivį. Australi
joje, kareivis Leonski, iš 
New Yorko, pakartas už 
nužudymą trijų moterų 
Melbourne mieste, laike 
užtamsinimų.

KAINŲ administratorius 
ragina Amerikos gyvento
jus savanoriai mažinti mė- 

į sos pirkimą ir naudojimą.

Willkie susigadins savo 
vardą visai, bolševikams 
bepataikaudamas. Jis sto
jo teisme ginti komunistą, 
kuriam atimama U. S. pi
lietybė. Willkie tikrina ko
munistiškas įsitik i n i m a s 
tai ne priežastis atimti pi
lietybę. Bet Willkie turėtų 
spręsti iš darbų: komunis
tų įsitikinimas ir darbas 
yra kruvinu budu išversti

tą valdžią kurios pilietybę 
jis klastingai priėmė.

VIS MAŽĖJA. Stalinas 
pats šiomis dienomis pa
skelbė kad Sovietų armija 
išmušė iš veikmės apie 8 
milijonus priešų kareivių 
ir karininkų.

Seniau buvo priskaityta 
10 iki 15 milijonų išmuštų 
Vokiečių kareivių.

Guadalcanal© ‘Pasitikimo Komitetas’

'^rK: f'" t; -S

Amerikos marinai Guadalranal saloje, Solomonų grupėje, 
savo įrengimais atmuša Japonų puolimus aplinkui Henderson 
orlaivių aikštę, kurią Japonai pasiryžę atsiimti. Amerikos ka
ro laivai iš aplinkinių vandenų šaudo į įJaponų pozirijas. Ši 
yra 75 milimetrų kantiolė.

9,700,000 ARMIJA
1943 METAIS

VIENAS IŠŠAUDĖ
200 JAPONUI

KAUNE, Rugp. 30, buvo su
sirinkę “liaudies seimo” nariai, 
pasilikę Lietuvoje kai Rusai 
okupantai gavo iš jos nešdin
tis. Jie padarė pranešimus ko
kiomis priemonėmis buvo su- 

i darytas “liaudies seimas” ir 
kaip buvo “nubalsuota” prisi
dėti prie Sovietų. Atitinkamą 
pareiškimą pasirašė buv. ‘liau
dies seimo’ nariai.:* Dr. A. Gar
mus, rašytojas L. Dovydėnas, 
agr. Pr. Mickus, artistas H. 
Kačinskas, režisierius R. Juk
nevičius, V. Biržietis, rašyto
jos St. Vaineikienė ir P. Milan- 
čiutė, be to buvęs “liaudies 
vyriausybės” ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ir užsienių 
reik, ministeris Prof. V. Krė
vė-Mickevičius ir buvęs socia
linių reikalų bei miško pramo
nės komisaras Jurgis Glužau- 
skas.

Prof. Mickevičius atpasako
ja savo pasimatymą su SSSR 
tuometiniu * komisarų tarybos 
pirmininku bei užsienių reika
lų komisaru Molotovu.

Prez. Roosevelt pareiškė 
kad iki pabaigai 1943 metų 
ši šalis turės ginkluotų jie
gų — kariuomenės, laivy
no, aviacijos ir marinų — 
9,700,000. Šios armijos už
teksią laimėti dabartiniam 
karui.

Dabartiniu laiku, prezi
dentas sako, dar nematyti 
priežasties draftuoti dar
bininkus į darbus, nes jų 
vis randasi pakankamai.

Prezidentas iškėlė aikš
tėn kad Vokiečių puolimą 
jis pradėjo svarstyti su 
Churchill tuoj kaip Japo
nai užpuolė Pearl Harbor. 
Šis ofensyvas Afrikoje bu
vo sutikta šių metų Birže
lio pabaigoje.

Iš Solomonų salų prane
ša kad vienas U. S. mari
nas, 22 m. vaikinas iš Phi- 
ladelphijos, apspistas Ja
ponų, ir jų sužeistas į vei
dą, netekęs vienos akies, tę
sė šaudymą iki tol kad iš
mušė 200 Japonų ir 'išliko 
gyvas. Jis gydomas 
Diego ligoninėje.

|P’'T*^iorint pasiųsti preke^g?”" 
ležinkeliu reikia įteikti prašy
mą Vokiečių generaliniam ko
misarėj Kaune mažiausia 14 
Ukrailiečiu tautas kovai prieš 
mo laiką.

San

šiolBRITAI skelbia iki 
nuo karo pradžios nuskan
dino, sugavo ar sugadino 
570 priešų submarinų.

Pastarų trijų savaičių 
bėgyje sako nuskandino ar 
sugadino 40 ašies submari
nų.

I

VILNIAUS teismas nuteisęs 
gydytoją Janiną Markevičiūtę 
keturioms savaitėms arešto ir 
500 markių piniginės baudos 
už atsisakymą vykti Į jai nu
rodytą vietą.

Kauno Vokiečių laikraštis 
pastebi kad už panašius nusi
žengimus ateityje medicinos 
personalą teisiąs ypatingas tei
smas, o jo bausmės busiančios 
“žymiai aštresnės”.

Nuteistas. White Plains, 
N. Y. — Jaunas 17 m. vai
kinas nuteistas pirmo laip
snio žudystėje, už nužudy
mą dviejų mažų mergaičių 
pereitą Rugsėjo 14 d.

S. V. ARMIJOS orlaivy- 
no jiegos Į galą 1943 metų 
bus pasiekusias pustrečio 
milijono vyrų skaičių. Vi
su smarkumu lavinama la
kūnai, kurie bus paruošti 
mūšiams ore, galutinai su
mušimui priešų.

PRANCŪZIJOJ prasidė
jo visuotini areštai sugau- 
dymui tokių kurie galėtų 
gelbėti Ali j autams ir su
kelti Prancūzus prieš oku
pantus Vokiečius.

RINKS SENĄ ŠILKĄ
IR NYLON

8 užmušta.. Rochester, 
N. Y. East Rochester 
dalyje ištiko sprogimas pa
rako dirbtuvėje, 8 moterys 
užmušta, 12 kitų asmenų krautuve 
sužeista.

švedų draugija rūpinasi 
šelpimu Vokiečių okupuo
tos Norvegijos gyventojų. 
Jie gyvena pusbadžiai.

Lapkričio 16 diena pa
skirta visoje šalyje rinki
mui moteriškų šilkinių ir 
nylon kojinių, kurios sune
šiotos ir jau daugiau nega
limos dėvėti. Ta medega 
bus naudojama darymui 
parakui pilti maišiukams.

Moterys ir panelės pra
šomos tas kojines išskalbti 
ir sugabenti į tas vietines 

kurios apsiims 
jas surinkti.

N. Y. Gubernatorius

ko- 
su- 
pa- 
yra

UKRAINOJE Vokiečių 
misariato įsteigimo metinių 
kaktuvių proga, Komisaras 
reiškė: “Pirmas uždavinys
mobilizuoti Ukrainoje visas 
Ukrainiečių tautas kovai prieš 
bolševizmą”. Ukraina turinti 
būti atpalaiduota nuo Rusijos, 
įjungta į Europą ir vėl paver
sta Europos grudų aruodu. Į 
vietą Vokiečių kurie išėjo į 
frontą,, esą 
čiai, kurių 
Vokietijoje 
didžiausias 
čius, ir jis

siunčiami Ukrainie- 
pusė milijono jau 

dirba. Tai esąs 
svetimšalių skai

dai* bus padidintas.

GUDIJOJE pirmoje vietoje 
esą statomi Gudai, o ne Ru
sai. Taip pat savarankiškos 
Gudų stačiatikių bažnyčios tik
slas esąs atsipalaiduoti nuo 
rusiškumo. Gudų kalba esanti 
ne tik dėstomoji kalba mokyk
lose, bet ir viešoji kalba. Ji 
esanti privaloma tiek Rusams, 
tiek Lenkams gyvenantiems 
Gudijoje. Gudai esą stengia
masi paversti valstybine tau
ta. Pasak to komisaro, “Gu
dijos laimė, atkutimas ir ger
būvis paeina, nuo Vokiečių gin
klų laimėjimo”.

Thomas E. Dewey, su žmo
na . Jis yra pirmutinis Repub- 
likonas gubernatorius kandida
tas Į 20 metų laimėjęs rinki- 

jmus New Yorko valstijoje.

PRANEšIMAI 
mą tikrina kad 
statė sieną tarp 
Lietuvos.

per Stockhol- 
Vokiečiai nu- 
Baltgudijos ir

luoTvji i' i iiii Mil i AuPTu
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>efroifz Mich., Afauįienos
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Pittsburghe baigėsi streikas 
trijose didelėse departmentinė- 
se krautuvėse — Kaufmann’s, 
Gimbell’s ir Frank and Seder. 
Streikavo šimtai patarnauto
jų. Svarbiausia streiko prie
žastis buvo užmokestis, darbo 
valandos ir unijos užtikrini
mas.

UŽMUŠĖ AUTOMOBILIS
šeštadienio vakare, prie 5th 

Avė. ir Moultrie St., jaunas au
tomobilistas, 21 m. amžiaus 
vyriokas, užmušė. Kazį Petrei- 
ką, 58 m., nuo 140 Moultrie 
street. Nuvežtas ligoninėn jis 
jau buvo negyvas.

ANTRADIENIAIS NEDUOS 
MĖSOS

Vakarinės Pennsylv a n i j o s 
valgyklos sutarė antradieniais 
neduoti žmonėms mėsos, 
dedant Lapkričio 10. 
jautienos, kiaulienos 
nos.

Valgyklų savininkų
sutarė pasekti New Yorką ir 
Philadelphiją taupymui mėsos, 
ir ragina viešbučius ir kitas 
valgyklas pasekti šį liuosnorį 
mėsos taupymą.

pra- 
Neduos 

ir avie-

sąjunga

LOKOMOTIVAS UŽMUŠĖ 
ALIQIUPPA, Pa. — Lapk. 
d., Jonas Kairis, 56 m., nuo 

119 Edgewood st., tapo gele
žinkelio lokomotivo 
Jones and Laughlin plieno iš
dirby stės kieme, kur jis dirbo.

4

užmuštas,

ŠIS-TAS VEIKIAMA. lietu
vių Pašalpinė Draugija turėjo 
vajų naujų narių, prisirašė į 
30 jaunų vyrų, visas Šv. Vin
cento parapijos choras. Taigi 
draugija auga nariais ir turtu 
ir neatsilieka nuo gerų darbų. 
Pavasarį buvo surengta vaka
rienė Am. Raud. Kryžiaus nau
dai, gryno pelno liko $10^, ku
ris atiduota tai įstaigai. Pir
ko Karo bonų už $1500 ir da
bar nutarė parengti balių Lap
kričio 14, paramai biedno Lie
tuvio, Vinco Seniūno, kuris ne
teko kairės kojos ir neturi už 
ką įsigyti medinės kojos. Nors 

, jis nebuvo šios draugijos na
riu, bet gelbstimas, prijaučiant 
jo nelaimę.

Musų kairieji norėdami pa
kenkti šiam tikslui rengia savo 
vakarienę tą dieną, bet jie ap
sigaus kai vakarienės nebus 
kam valgyti, nes jų pasekėjų 
nedaug tėra.

Vienas iš Draugu.

TĖVAI PASKANDINO SA
VO VAIKĄ

Waynesburg, Pa. — Anglia- 
kasis Samuel Morbit ir jo žmo
ną suimti tardymui sąryšyje 
su nuskandinimu jų 2 metų 
raišo vaiko. Lavonas rastas 
užrištame maiše, prude ukėje, 
kuomet prūdą ištuštino kai
mynas ūkininkas, nes vanduo 
pasirodė negeras.

Lavonas buvo prude apie mė
nesį Haiko. Kaimynai to vai
ko per mėnesį nebuvo matę, ir 
buvo sakyta kad atidavė jį į 
kliniką gydyti.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

Skaityk Amerikos 
‘Lietuvių Naujienas’ 

Mėnesinis žurnalas, 24 puslanių. 
Kaina metams tik 50c. (44)
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6th St. Philadelphia, Pa.

Mokytoja Pranciška Ausevi- 
čiutė ir jos Muzikos mokiniai 
rengia nepaprastą koncertą 
sekmadienį, Lapkr. 22, 1942, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Muz’i- 
kalėj salėj, 2715 E. Allegheny 
avenue. Dalyvaus plačiai ži
noma grupė jaunuolių muzi
kantų, gros įvairiais instru
mentais, taipgi padainuos ir 
pašoks. Prie programo prisi
dės Dainos Choras ir kvarte
tas ir gerai žinomų Lietuvių 
solistų. P-lė Ausevičiutė ir 
jos mokiniai širdingai kviečia 
kiekvieną muzikos ir tautos 
mylėtoją atsilankyti į šį kon
certą. Įžanga dykai.

M. GALINIENĖS KON
CERTAS

Sekmadienį, Lapkričio 8, De
troit Institute of Arts salėje, 
įvyko ponios Marijonos Gali
nienės pirmas koncertas. Pub
likos susirinko apie trys šim
tai. Nors p. Galinienė dabar 
pirmu kartu viešai pasirodė, 
bet iš jos dainavimo sprendžia
ma kad ji jau senai dainavimui 
rengėsi. Ji turi didelį ir gana 
gerai išlavintą lyrišką sopra
no balsą ir moka jį valdyti.

Nežinau kaip toli dainos sri
tyje p. Galinienė yra pasiryžus 
siekti ir kiek pasieks, bet jau 
dabar galima pasakyti kad ji 
Detroite neturi konkurentės 
dainininkės ir reikia tikėti ne- 

' pagailės savo talento palinks- 
O kareivių minimui Detroito Lietuvių lai-

skustuvas, rašy- 
dantims šepetu- 

na paskui galima 
valgių, saldainių,

KAREIVIAMS DOVANOS

SLA. 352 kuopa turi išlei
dus dešimts savo narių į Dė
dės Šamo armiją. Taigi kuo
pa paskyrė $50 nupirkimui sa
vo kareiviams po dovanėlę Ka
lėdoms. Komisija pasidarbavo 
ir išsiuntė kiekvienam jų do
vanėlę. Kareiviams reikalingi 
šie daiktai: 
mui popiera, 
kas, paišelis, 
pridėti ir iš
vaisių ir kitokių dalykų.

Kas nori siųsti savo karei
viui dovanas geriausia pirkti 
jas iš J. Hudson and Co., ten1 
galima pasirinkt gatavai pa
ruoštų išsiuntimui.

Kiekvienas turėtų atsiminti' 
kad svarbu yra palaikyt karei-1 
vius gerame upe. C 
upas galima palaikyti šitokiu kas nuo laiko, 
budu: parašykit jiems laiškų,' Jonas Valiukas turėjo būti 
pasiuskit laikraščių, gerų kny- asistentu dainininku jos kon- 
gų, jie žinos kad namiškiai apie certe, bet del apsirgimo nega- 
juos rūpinasi, ir jų upas busĮiėjo dalyvauti, 
geras.

KUN. VINCO VĖŽIO 
PAGERBTUVĖS

Lapkričio 1 d., Kazimieriečių 
salėje buvo suruošta puiki va
karienė, paįvairinta ir gražiu 
programų, pagerbimui vietinio 
vikaro, Kun. Vinco Vėžio. Pu
blikos buvo susirinkę daugiau 
negu tikėtasi.

To parengimo vedėju buvo 
laidotuvių direktorius Juozas - i _
Kavaliauskas. Be kitų dviejų res.
vietinių dvasiškių, Kun. Igno kame reikalas. Vincas rašė 
Valančiuno (vietinio klebono), lankosi Baltimore j pas Remei- 
ir Kun. Stasio Railos, vakarie- kius, jų jauniausios dukters 
nėję dalyvavo ir vietinių Jur-'vestuvėse; kitos dvi' dukterys 
giečių dvasiškiai, Kun. Dr. V. ištekėjusios pirmiau. Toliau 
Martusevičius ir Kun. Jeroni-' pažymi kad šį rytą palydėjo į 

Prie tos pro-1 kariuomenę Remeikių du su- 
Vėžio gimta-'liūs, Juozą ir Joną. Petrukas, 

mėnesiai 
Tai reiš-

Jo vietą dau- 
J. Ambrose, giausia užpildė pianistė Regi- 

Komisijos Narys. - na Mardoskaitė, kuri pasirodė 
. . . ' yra gana gilaus išsilavinimo

, r , ,v muzikė,
laiko atgal gavau lais-1 
Vinco Ambrozevičiaus. I 
mane nustebino, nes

' Kiek
ką nuo
Laiškas
Vincas gyvena Newark, N. J., 
o laiškas rašytas iš Baltimo- 

Tik perskaitęs patyriau 
reikalas. Vincas

PRANEŠIMAS DETROITO
LIETUVIŲ DRAUGI

JOMS

mas Bagdonas.
gos buvo Kun.
dienio minėjimas, jam įteikta j jauniausias

Vėžio gimta-[nūs, Juozą ir Joną. 
>, jau 6

gražių dovanų. Tą parengimą kaip kariuomenėje.
su pagalba senesniųjų ruošė kia, visi trys sunai kariuome- 
vietinis Lietuvių jaunimas. Už nėję, dukterys ištekėjo, moti- 

, 1 V ’ „Lna liko viena.
Remeikienė yra mano tikra 

pusseserė, Labučiutė iš Mik- 
norių kaimo. AŠ- nuo; -savęs 
pridedu, kad nors ir gaila at
siskirti su savo sunais, bet iš 

; kitos pusės tai turi didžiuotis, 
i Onute, kad tu galėjai išaugint 
Į net tris gerus kareivius šiai 
brangiai laisvai šaliai ginti.

Nenusimink, Onute, nes jie 
Philadelphijoje įvyko kietos gal but bus laimingi ir par- 

anglies kasyklų operatorių ir. gryš vėl prie tavęs, atlikę di- 
angliakasių unijos atstovų po
sėdis, kuriame sutarta dirbti 
kasyklose šešias dienas savai
tėje pagreitinimui anglies pro
dukcijos.

Angliakasiams sulyg to pla
no turės būti mokama pusantro 
karto tiek už dirbamą perviršį. 
Angliakasių darbo savaitė 
sideda tik iš 35 valandų. 

Anglies kaina, žinoma, 
pabranginta.

gražų programą to vakaro už
sipelno kredito seselės-mokyto- 
jos, kuriuos paruošė savo mo- 
kinių^clalL*- Jurgietis.

SUTARIA DIRBTI 6 
DIENAS ANGLIES 

KASYKLOSE

delį ir garbingą darbą.
J. Ambrose.

Detroit, Mich.

SODUS, MICH.

su-

bus

Žudyste Senoje Ūki
ninkų Šeimoje

OSCEOLA MILLS, Pa. — 
Netoli čia, ūkė j e' rasta kirviu 
užmušta ūkininko žmona, 67 
m., ir jos vyras su perpjauta 
gerkle, savo lovoje. Vyras, 
Joseph Kadaish, 72 metų.

Nežinia ar tai keno nors pik
tas darbas, ar vyro pasikėsini
mas nužudyti save ir žmoną. 
Moteris rasta užmušta tvarte, 
kirvis gi rastas prie namų.

ŠEŠI SUDEGĖ. Pleasant
ville, Pa., Lapk. 6. — Netoli 
čia gaisras sunaikino namą ir 
su namu sudegė motina, 27 m. 
amžiaus, Gertrude Wright, ir 
penki mažamečiai vaikai. Tė
vas buvo išėjęs į darbą. Gai
sras matyt kilo taip greitai jog 
viduje buvus motina su vaikais 
nespėjo išbėgti, nors buvo die
nos metas.

• PER pirmus 8 mėnesius 
1942 metų, geležinkeliai palei
do į darbą 514 daugiau loko- 
motivų, lyginant su 372 per
nai per tą pat laiką. Iš jų 207 
yra gariniai ir 307 elektriški 
diesėl tipo. .....................

Spalių 9, Tabor Faunoj atsi
buvo suvažiavimas West Mi
chigan Chapter No. 22, Hotel 
Greeters of America, rinkimui 
naujos valdybos. Visi viešbu- 
tjninkai buvo gerai vaišinami 
Tabor Farm savininko Juozo 
J. Bačiuno, kiti pasiliko dar se
kančiai dienai pagolfuoti.

Skyriaus tarybon tarp kelių 
kitų išrinktas ir'J. J. Bačiu- 
nas.

• SALDAINIŲ saldi n i m u i 
bus naudojama saldžiųjų bul
vių saldumas, kuris užims 
sa trečdali cukraus vietos. 
F*

• CUKRAUS lendrių sula 
sįdaro iš 80 nuoš. vandens,
nuoš. tyro cukraus ir 4 nuoš. 
moliasų ir nešvarumų.

vi

su-
16

DAINUOS SLA. 352 KP.
KONCERTE

Jonas Valiukas

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

nį.,
26,

50 metų, 
Plymouth,

pusamžis, 
Chicagoj.— 

Pakropės par., 
Amerikoj iš-

KARSONIS Jonas, mirė Spalių 
20, Fort Griffith, Pa.

ŽEMAITAITIS Juozas, 23 
užmuštas darbe Spalių 
Philadelphia, Pa. •

KIEDGARAS Julius, 
mirė Spaliu 21, 
Pa.

DARAŠKA Juozas, 
mirė Spalių 26, 
Šiaulių aps., 
Poškiečių k.
gyveno 29 metus.

BARTAŠIUS Stefanija, 42 m., 
mirė Spalių 26, Chicagoj.— 
Gimus Rygoje. Amerikoj iš
gyveno 41 metus.

YAKSIBOGA Kazys, pusam
žis, mirė Spalių 27, Chica
goj. — Vilniaus ap., Daugė
liškiu p., Tribarčių k. Ame
rikoj išgyveno 31 metus.

SLA. 352 kuopa rengia di
delį metinį koncertą, kuriame 
programą išpildys vietinės jie- 
gos. Solo dainuos žinomas dai- AGUONIENĖ Elzbieta, 52 m., 
nininkas Jonas Valiukas, pl-ė 
Juodsnukaitė ir Dailės Choras. 
Koncertas atsibus kitą sekma-'

Lietuvių ČEBANAVIČIUS Jonas, mirė 
bus lin-i Spalių 20, Norwood, Mass.

į RAIBIS Pranas, mirė Spalių 
metiniai 15, Cambridge, Mass.

SNARSKIENĖ Anastazija, 46 
metų, mirė Spalių 6, New 
Britain, Conn.

mirė Spalių 12, Greenfield, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
metus.

Dtp nnsn sirty»-

Lapkričio 22, 
Po programo 

balius.
SLA. kuopos

VALSTYBĖS IR SC
ALILUNAS Kazys, 19 m., mi- II 

rė Spalių 24, Chicagoj, kur II 
buvo ir gimęs. I

STANKEVIČIUS Stasys, mirė 
Spalių m., Shenandoah, Pa.

ŠIUŠINSKAS Vincas, mirė Sp. 
mėn., Tamaqua; Pa.

KARPAVIČIENĖ Marė, mirė H 
Spalių mėn., Ashland, Pa.

ANDRIUKAITIENĖ Agota, 
mirė Sp.. 17, Nanticoke, Pa.

PADRIEŽAS Antanas, 17 m., I 

užmuštas automobilio Port, ' 
Gibson, N. Y. Paėjo iš In- i 
kerman, Pa.

BUČKOVIENĖ Juzė, mirė Rug
sėjo 10, New Philadelphia, | 
Pa.

MIŠEIKIENĖ Ona, pusamžė, | 
mirė Spalių 20, Chicagoj.— 
Grinkiškės p., Aukštulių k. 
Amerikoj išgyveno 50 metų. I

BUKŠNIENĖ Zuzana (Šlekiu- \ 
te), pusamžė, mirė Spalių 18, 
'Chicagoj. •— Marijampolės 
par. Amerikoj išgyveno 31 
metą.

BIELSKIS Antanas, pusamžis, j 
mirė Spalių 16, Chicagoj.— j 
Kražių par., Užpiaunės k.

SMOLENSKIENĖ Teresė (Na- j 
vickaitė), pusamžė, mirė Sp. \ 
17, Chicagoj. — Suvalkų r. I 

TATARĖLIS Motiejus, pusam- j 
zis, mirė Spalių 28, Chicago- I 
pe. — Ukmergės ap., Gelio- | 
nių par., žubelių k. Ameri
koj' išgyveno 34 metus. j

PETKIENĖ Ona (Austikė), j 
pusamžė, mirė Spalių 28 dT ! 
Chicagoj. — Telšių ap., Ga- į 
dunavos par.

BUTKUS Juozas, pusamžis, [ 
mirė Spalių 31, Chicagoj.— J 
Panevėžio ap. ir par., Kulbių j 
km. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

KASPARIENĖ O»a (Karaliū
tė); pusamžė, mirė Spalių | 
30, Chicagoj. — Marijampo- j 
lės par., Pagolurabiškių k.

ČEBANA'USKAS J., mirė Sp. ;
23, Noorwod, Mass.

STRAVINSKAS Petras, mirė j 
Spalių 30, Shenandoah, Pa.

VERIGA Pranas, pusamžis, | 
mirė Lapk. 1, Chicagoje. — I 
Tauragės ap., Nemakščių p. į 
Amerikoj išgyveno 40 metų, i

ŠIMKUS Stasys, pusamžis, mi- | 
rė Lapk. 1, Chicagoj. — Tel- I 
šių ap., Baltikiškių k. Ame- I 
rikoj išgyveno 40 metų.

POCIUS Juozas, pusamžis, mi- j 
rė Spalių 29. Chicagoj. - | 
Telšių ap.. Medingėnų par., | 
Gedikenu k. Amerikoj iš- į 
gyveno 29 metus. . j

mi Vienas sur 
vyrauti visus kit 
linga apsidrausti 
Pasaulinio Karo, 
atsiekti tik padai 
bemiegiais karą i 

“Mums atrodo 
kuria grindžiam, 
užsienių politika 
Britanija negali 
minuoti Europe 
pamainymas doi 
izoliacijai yra 
Bet toks jiegu 
remtas Vokietij 
ri būti labai 
mes neklystami 
The Times tai 
Be to, jis ga 
Vokietijos-Rusi 
pos ir dargi p 
nijos valdymo 
užsienių politil 
dovų galioje 1 
kyti Berliną i 
gose pusėse ii 
ti vieną didel 
U-

“Jeigu ba 
mažųjų valst 
jis reikalauj 
jos valstybii 
jos iki Eig 
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na. karo pa

1 klausomos,
■ lykas taikos 

poje ir, to 
šalti jos va 
so šiai zon 

“Did. Ei 
žus išlaisvi 
yra jos ali 
kiečių oku; 
Jija pripaz 
neprikliaus 
stybių užl 
kurios g

■ santikiuosi 
rašė su j 
ji vienu ] 
mu nusto 
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Užtatai užėmę
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dieni, 
salėje.
ksmas

šios
parengimai buna pasekmingi.

Komunistų šaukiamame 
tinge, kurį rengia tarimui 
pirkti' Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ambuliansą, nedaly
vaus nei katalikai, nei tautinin
kai nei socialistai. Del to šie 
visi nutarė remti Lietuvių Mo
terų Raudonojo Kryžiaus vie
netą, kuris jau veikia antri 
metai.

Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių vieneto valdyba pamačius 
tokį vietos Lietuvių susįintere- 
savimą, ryžtasi p. C. Martino 
sumanymą, pirkti Raudonajam 
Kryžiui ambuliansą, įvykdyti. 

Bus šaukiaižu' didelis bend
ras susirinkimas aptarimui vi
sų planų ambulianso pirkimo 
darbui pravesti, ir jei bus gali
ma bus įsteigtas ofisas parda
vinėjimui karo ženklų ir bonų.

Raudonojo Kryžiaus darbuo
tojos planuoja prašyti kiekvie
ną draugiją prisiųsti po porą- 
trejetą narių į R. K. Lietuvių 
vieneto susirinkimus, atsišauk
ti į draugijas kad skirtų kiek balsavo už Republikonus. 
kuri 
mui, 
musų 
riai. 
krus tai galima tikėti jos Dėdei 
Šamui “Krismas prezentą” nu
pirks ambuliansą.

mi-
nu-

išgali ambulianso pirki- 
ir bus prašoma prisidėti 

profesionalai ir biznie-
Jeigu musų moterys šu

RINKIMŲ PRALAIMĖJI
MAS

Paskutiniais rinkimais Lap
kričio 3, Michigan valstijos 
Demokratai pralaimėjo svar
biausias vietas, kaip tai sena
toriaus ir gubernatoriaus.

Už Demokratų kandidatus 
agitavo ir bolševikai, bolševi- 
kuojanti automobilių unijcs 
vadai ir mūsiškiai bolševikė- 
liai, ir tie kandidatai pralaimė
jo. Taigi manoma kad bolše
vikai jiems suteikė meškos pa
tarnavimą. Mat, jei tik bolše
vikai pradeda už kokius kandi
datus agituoti tai piliečiai už 
tuos kandidatus nebalsuoja ti
kėdami kad tie kandidatai nė-

KAREIVIAMS BARAS pelkyną srityje, netoli Darwin, Australijo
je, kui susirenka Amerikos lakūnai atsivėdinti, kaip parodo šis vaiz
das, tik ką gautas Amerikoje. Ten duodami tik saldus gėrimai.

ra geri piliečiai, jei bolševikai
R CYRULIS Alekas, mirė 

m., Baltimore, Md.
SKRICKUS Juozas, 60 

mirė Spalių 
re, Md.

Lapkričio 3 LOPATA Antanas; mirė Spa-
S. Senatriaus Į lių 19, Baltimore, Md. 
gubernatoriaus 

Republikonai.
apskrityje,

juos perša. D. Spalių

■ PO RINKIMŲ

Michigan valstija vėl liko 
Repulblikoniška. 
linkimuose U. 
ir Michigan 
vietas laimėjo

Tačiau Wayne 
kurioje ir Detroitas ineina, lai
mėjo visi Demokratai.

Buvę Demokratai U. S. Se
natorius Prentiss M. Brown ir 
Gubernatorius Murray D. 
Wagoner, buvo labai gėri 
nės. Bet prieš rinkimus 
varoma smarki agitacija 
tos Amerikoniškoje spaudoje, 
skelbta kad jau dabar nebus 
gasolino nei gumų automobi
liams, nei mėsos. Prieš pat 
rinkimus dar paskelbė kad For
do gumų dirbtuvė bus perkel- 

! ta į Rusiją. Taigi žmonės kaip 
j ir protestuodami Washingtonui

metų, 
mėn., Baltimo-

nie- 
teHUK 5D Rusi- 

kaip

Van 
žmo- 
buvo 

vie-

Tikrenybėje gi šiuo laiku 
daug jaunų Demokratų tarnau
ja kariuomenėje, o darbinin
kai dirba ilgas valandas, buvo 
pavargę eit balsuot, ir Repub- 
likonai pravedė savo.

U. S. Senatorium 
Homer Ferguson,
rium Harry F. Kelly.

išrinktas
Gubernato-

V. M.

i DAYTON, OHIO l
SIDABRINIS JUBILEJLS
LRKSA. 191 kuopa buvo su

organizuota 1917 metais, Lap
kričio 18 d., iš 8 narių. Pir
mutiniai jos organizatoriai bu
vo Antanas S. Vaitkus, ir Ku
nigas Mykolas Cybelis, kurie- 
du jau buvo buvę šios organi
zacijos nariais iš pirmiau. (Ku
nigas Cybelis 1930 metais su
tiko nelaimingą mirtį Lietuvo
je). Dabar 191 kuopa turi 75 
narius, ir per visus šiuos 25 
metus -yra mirę 19 jos narių. 
Kuopa yra daug pasidarbavus 
surengdama kultūrinio pobū
džio Lietuviškų parengimų ir 
gausiai prisidėjus finansine 
parama vietinei Šv. Kryžiaus 
bažnyčiai.

šios kuopos nenuilstantis vei
kėjas yra A. S. Vaitkus. Jisai 
per visą tą laiką yra ėjęs val
dyboj pareigas, ilgiausią gi lai
ką tarnauja finansų sekreto- 

. riaųs ir iždininko pareigose, ir 
I po šiai dienai.

Kuopos pirmininko pareigas 
eina Stasys Kubilius.

Šymet Lapkričio 18 d. suei- 
Įna 25 metai 191 kuopos gyva- 
vavimo. Linkėtina šios frater- 
nalinės organizacijos 191 kuo
pai sugyventi auksinio jubile- 
jaus — 50 metų. D. Rep.

m., 
mi-

P-, 
iš-

a k iisijomiojama 
i il»i Yidūngtone. 
j Hilą išstačius j 
i įritef Atsakymas: 
[ teeito Vokieti- 
| ii Iru Vokie- 
' iiąi irgi ji ne- 
ktekękitą ka- 

’i kiekvienas 
: akte matomai,

STULGINSKIENĖ Juzė, 48 m. 
mirė Spalių 25, Chicagoj. — 
Tauragės ap., Laukuvos p. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 

NAUTUŽIENĖ Barbora, mirė 
Spalių 12, Chicagoj.

SABONAITIENĖ Juzė, 47 
(po tėv. Mieliauskaitė), 
re Spalių 12, Chicagoj. 
Kėdainių ap., Vosyliškiu 
Levikainių k. Amerikoj 
gyveno 28 metus.

STANKUS Kazys, senyvo am
žiaus, mirė Spalių 7, Chica
goj

ŠLAMIENĖ Ona (Krištanavi- 
čiutė), pusamžė, mirė Spa
lių 12, Chicagoj. — Panevė
žio ap., Smilgių p., Utenu k. 
Amerikoj išgyveno 43 m.

GEŠTAUTIENĖ Elzbieta, 70 
metų, mirė Spalių 25, Dono
ra, Pa. — šakių apskričio,

ANTANAIČIAI, Jonas ir Jur- 
i gis, užmušti ant geležinkelio, 

Pittston, Pa., Lapkričio 1. 
Abu buvo po virš 50 metų.

KAIRIS, Jonas, 56. m., 
tas ant geležinkelio, 
4, Aliquippa, Pa.

PETREIKA Kazys, 58
muštas automobilio, gatvėje, 
Lapk. 7, Pittsburgh, Pa.

SAPLIS Kazys, pusamžis, mi
rė Spalių 25, Chicagoj. — 
Švenčionių ap., Tvirečių par. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

užmuš- 
Lapkr.

m., už-

j Wat mažiau- 
: ••ėte.... išnau- 
ibs aeravimas

Mte Įmonė, nors 
plttaai Atlanto

nukentėju-
'''Si i&tijos oku- paaukoti

tūtas pastaty- prestižo 
faktą. pilIUUO

■ Storieji faktai Tuomi
pirmos

o pralaii

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

Smulkus skelbimai ^Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iŠ- I 
nuomavimas, krautuvių išnuo- 

i mavimas ar pardavimas, pajieš- 
AMBROZAITIENĖ Marė (Ra- kojimai, padėkos laiškai, gali- 

laite), seno amžiaus, mirė Tr-a patalpinti šia kaina.
Spalių 24, Chicagoj. — Ra- V_______________________ —-----J
šeinių ap., Jurbarko p., Ku- 
turių k. Amerikoj išgyveno 
35 metus.

VAIČIKAUSKAS Justinas, 61
m., mirė Spalių 24, Chica
goj. — Telšių ap., Plungės 
par. Amerikoj išgyveno 42 
metus.

URGELEVIČIENĖ Ona, mirė
Spalių 18, Larksville, Pa.

Srialmga mažo 
Tai reikštu kad 

Al®, Jugoslavai....
draskyti...

ViRjadaryti Vokie-
Į’^3 tokią valdymo apie Gi

VOKI
joje, K

Atarėtą, visam lai- Jis raš( 
jos didi•j- — , OU.CJ, ... JUO U1U. 

’ tošį itžvūgiu, turi ro veik 
nuolatiniai

^totnta.... Ar Vo- 
tai suskaldyta ar 

atviru klausi-

sko be 
neturiu 
viską i 
kiečių

KAIP
ATNAUJINT
DIRVA
Kaip tik jūsų prenume
rata už Dirva baigiasi, 
paimkit pas jus esamų 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortele, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilna adresą, isšins- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus- 
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir ■ 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui | 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudo jot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musu kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio nakeli—sunaudo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos I 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to nakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Neshjskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
?70S W. Farwell Ave.. Chicago. LU.

“Dirvos*’ Agent as 
Notaras

. ISO Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

ŽMONIJOS IS
M pust didumo knyga
Štai didžiausia knyga kok 
M S2.00 gauti: paveiks 
“®o viršeliais, populiarii 
M’yb, stambiom raidei 
ąulio istorijos eiga, didie 
®i po 30 metų, žymiej 
dirtą pėdsakai. Napoleoi 

ir tt. Rasit aprašy 
. W gyveno, kariavo nu 

• m laiku, per visus amžii 
kokios buvo didžios ir 
ją valdovai.

Siųskit laiške $2.00 si 
prašykit prisiųsti jun 
didumo žmonijos Ista

Reikalaukit ‘ 
Superior Avenue



Mrs. Kataržis.

J."
“Dirvos* Agentas

N o t aru
130 Congrew Aval 

Waterbury, Com

LAISVA LIETUVA
PREZ. A. SMETONA LANKYSIS AMEPABALTIJO VALSTYBĖS IR SOVIETAIr

PREZIDENTO

25.00

rė Spalių

spė-į

P.

$5.00:

per
l'

padėjo truso,

o

dalyvavo apie 200

liežids

DIRBKIME PAT*-1

žuris

Vaitkus.
lauk-

D. B.

gene-

lyvo am-
1, Chica-

Gudija
Todėl

laukstu po pla- 
lygumas. Liud- 

hartu po lėkštus
$3.00:
Kanče

50 metų,
Baltimo-

turėti 
karui

as, 61 
Chica- 

’lungės 
mo 42

$2.00: 
Aleksinas
Baguckis

50 metų, 
’lymouth,

pusamžis, 
licagoj.— 
pės par., 
rikoj iš

mirė 
Pa.

ra- 
pas 
nei 
tei-

?, 47 
i te), 
agoj. 
liškių 
irikoj

mavimas ar pardavimui 
kojimai, padėkos laisto 
rr.a patalpinti šia kai®. f

Kražių par., Užpiaujį 
SMOLENSKIENĖ Tens 

vickaitė), pusamžė, aį

i, 42 m., 
licagoj.— 
erikoj iš-

Rukšenas 
Sakalauskas 
Samavičius 

J. Sims

m., 
mi-

$100.00
100.00
27.00

P-, 
iš

gėriau, buvo iškel- 
spaudoje Lietuvos

25.00 
20.00 
20.00
20.00 
15.00

Al AMERIKOS LIETUVIAI
Lietuvius šiame skyriuje talpinama J

per- 
ben-
gra- 
bau-

auto- 
lei-

16-tos Komitetas 
(L. Labanauskas, 

Kubaitią, sekr.) iš-

;a.
tebegaudo vėjus
siauriems partijų

rė Spalių 
’a.
, 23 m.,
palių 26,

s-ugTiautus ra&s 
sime našlai&ns 
kelsime Lfejvos gamtą, 
vienytomis 
j u

m., už- 
gatvėje, 
Pa.

Bis, mi
soj.

RIMAI

PAGALBA Nil 

 

REUMATIZMO!

r
Jei kenčiate kūno

sąnariai jeuslijs; jei n® 
niai oro permainose, pr' " 
bandyt ROSSE Tabs be 
obligacijų. Naudojamos 
per virs dvidešimts metiĮ. 
greito paliuosavimo snąsj 
matiznio, Arthritis, ir

DYKAI šio Laikrasao Sku"
Jeigu niekad nenaudojo: 

Tabs, prašom jus BANDYT 
išbandykii muan kaštu. ?*■ 
jums pilno dydžio nakell-*® 
kit 24 tabletes DYKAI. h:-m 
greito paliuosavimo nuo 
iųs busit nepatenkinti 
ir to nakelio žema kaina, 

nesunaudotų dalj, ir jums š5 
j kastuos. Neširskit pinige “ 
I vardų ir adresų j: 
I ROSSE Products (A

?70M W. Farwell Are-

Skelbimai “DirW 
50c už vieną tarti 
tris kartūs ui III 

__ Smulkus skelbimai Tir 
kaip tai namų pardaM 

uų par. nuomavimaSi krautum)* 
• m. 
ė (Ba- 
, mirė 
— Ra- 
p., Kū
gy veno

par. Amerikoj iš^ 
metą.

BIELSKIS Antanas, į®

to žmogaus “susi-; dit Lietuvą veniant savo 
paremtas daugiau' vyrių, savo Lasvės. Jos 

Dauž- nVS, vieni yra išvaryti į 
namiškiai

TATARĖLIS Motiejus, ii 
zis, mirė Spalių 28, Q| į 
pe. — Ukmergės aji! s 
nių par., žabelių k. j j 
ko j' išgyveno 34 meta [

PETKIENĖ Ona (Ah į 
pusamžė, mirė Spalį | 
Chicagoj. — Telšių ap. . 
dunavos par. r

BUTKUS Juozas, pūsis | 
mirp Snalin 21 Him I

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse!

Laisvę Pažinę —
Jungo Nevilksim!

pusam-
7, Chica- 
., Dauge- 
k. Ame- 

netus.
i, 52 m., 
reenfield, 
išgyveno

ALILUNAS Kazys, 13 Į 
rė Spalių 24, ChicaU 
buvo ir gimęs.

STANKEVIČIUS Stasys, J

Spalių m., Shenand«įl
ŠIUŠINSKAS Vincas, jįjį 

men., Tamaqua; Pa. |
KARPAVIČIENĖ Man.1

Spalių mėn., Ashlajį: 
ANDRIUKAITIENĖ W

mirė Sp. .17, NanticcĮ.-
PADRIEŽAS Antanas, f 

užmuštas automobilio ■ 
Gibson, N. Y. Paėjo į|‘, 
kerman, Pa.

BUČKOVIENĖ Juzė, J 
sėjo 10, New Philip 
Pa.

MIŠEIKIENĖ Ona, 
mirė Spalių 20, Chję: 
Grinkiškės p., Aništį!
Amerikoj išgyveno 50 J|

BUKŠNIENĖ Zuzana 
tė), pusamžė, mirė Spį!
Uhicagoj. •— Marija :■ ■

.. • - E •

K

NIKELIUS (5c) DARO 
BE NIKELIO

as, mirė
1, Mass.
ė Spalių 
ss.
;azija, 46

6, New

airė Spa- 
Vld.
tė, 48 m. 
cagoj. — 
kuvos p. 
20 metų, 
ra, mirė

ištanavi- 
irė Spa- 
Panevė- 

Jtenų k. 
43 m. 
eta, 70 
5, Dono- 
skričio. 
ir Jur- 

žinkelio, 
ričio 1. 
0 metų, 
užmuš- 
Lapkr.

le
si, 
ną 
ii- 
$2 
a- 
s- 
<o

Panevėžio ap. ir par, 1 | 
km. Amerikoj iigyra I 
metų.

KASPARIENĖ Ola |Ii ■ 
tė); pusamžė, mirei 
30, Chicagoj. - Mui;
lės par., Pagolumbišfa j 

ČEBANAUSKAS 1, e
23, Noorwod, Mass. 

STRAVINSKAS Petru
Spalių 30, Shenandod 

VERIGA Pranas, puse
mirė Lapk. 1, Chiofj l
Tauragės ap., Nemiki l
Amerikoj išgyveno Ui į 

ŠIMKUS Stasys, pusaE;
rė Lapk. 1, Chicagoj. -1 
šių ap., Baltikiškiu k ■ 
rikoj išgyveno 40 nfl j

POCIUS Juozas, pusamži j
rė Spalių 29. ChMĮI
Telšių ap., Medinga | 
Gedikenu k. Amai? I 
gyveno 29 metus.

The Nineteenth Century and 1 
After žurnalas, Anglijoje, ra
šo tarp kitko:

“Susirūpinimas savu saugu
mu vertė Rusiją pasijungti Es
tiją, Latviją, Lietuvą ir Kare
liją. Kaip bebūtų rimtai išro- 
dęs savu laiku toks samprota
vimas, Įvykiai įrodė kad Sovie
tai suklydo.... Suomija išėjo 
į karą Vokietijos pusėje tikslu 
atgauti prarastas teritorijas. 
Kiek tai liečia kitas Baltijos 
valstybes, Vokiečiai lygiai grei
tai jas užėmė, kaip butų užėmę 
jei Rusija nebūtų jų prisijun
gus....

“Nors Estai, Latviai ir Lie
tuviai yra giliai nusistatę prieš 
Vokiečius, jie negali norėti 
Rusų pergalės del to kad Sta
linas savo kalboje pareiškė 
jog Rusija siekia vėl aneksuoti 
Baltijos teritoriją, kurią ji bu
vo prisijungus prieš karą su 
Vokietija. Teisybė kad perga
lėtoji Rusija negalėtų toleruo
ti Vokiečių tose teritorijose. 
Bet Stalino kalboje nėra jo
kio užsiminimo kad tos terito
rijos butų pergalės atveju su
grąžintos jų teisėtiems savi
ninkams. ...

“Trys Baltijos valstybės nie
kuomet nebuvo kare su Rusi
ja, jų de jure egzistencija kaip 
nepriklausomų valstybių nie
kada nebuvo kvestijonuojama 
nei Londone, nei Washingtone. 
Kodėl tat Rusija nusistačius 
jas vėl aneksuoti? Atsakymas: 
Saugumas prieš kitą Vokieti
jos ataką. Bet, jeigu Vokie
tija bus nugalėta, argi ji ne
bus padaryta bejiegė kitą ka
rą pradėti? Taip kiekvienas 
mano, bet Stalinas, matomai, 
nėra įtikintas....

“Jeigu esama bent mažiau
sios abejonės, tada.... išnau- 
jo Baltijos kraštų aneksavimas 
yra atsargumo priemonė, nors 
tai ir prieštarautų Atlanto 
čarterio antram punktui. Ma
žiausia abejonė kas liečia Bri
tų nusistatymą Vokietijos at
žvilgiu verstų visas nukentėju
sias i» dabar po Vokietijos oku
pacija esančias tautas pastaty
ti Britus prieš įvykusį faktą.

“Kaip tie' įvykusieji faktai 
atrodytų, tereikalinga mažo 
įsivaizdavimo. Tai reikštų kad 
Lenkai, Čekai, Jugoslavai.... 
pradėtų Vokietiją draskyti. .. 
Taika.... turi padaryti Vokie
čius, nežiūrint kokią valdymo 
formą jie beturėtų, visam lai
kui bejiegiais eiti į karą.'... 
Taika, kariniu atžvilgiu,. turi 
padaryti Vokiečius nuolatiniai 
susilpninta tauta.... Ar Vo
kietija turi būti suskaldyta ar 
ne, 1

mu. Vienas sumetimas turi 
vyrauti visus kitus — reika- ■ 
linga apsidrausti nuo Trečio 
Pasaulinio Karo. To galima 
atsiekti tik padarius Vokiečius 
bejiegiais karą pradėti.

“Mums atrodo kad klaida, 
kuria grindžiama The Times 
užsienių politika yra ši: Did. 
Britanija negali ir nenori do
minuoti Europos. Vienintelis 
pamainymas dominavimui arba 
izoliacijai yra jiegų lygsvara. 
Bet toks jiegų balansas, pa
remtas Vokietija ir Rusija tu
ri būti labai netikras, jeigu 
mes neklystame manydami1 kad 
The Times tai turėjo omenyje. 
Be to, jis gali privesti prie 
Vokietijos-Rusijos visos Euro
pos ir dargi pačios Did. Brita
nijos valdymo, nes ne Britų 
užsienių politikos atsakingų va
dovų galioje butų visada išlai
kyti Berliną ir Maskvą priešin
gose pusėse ir . visada balansuo
ti vieną didelę galybę prieš ki
tą.

“Jeigu balansas reikalauja 
mažųjų valstybių egzistencijos, 
jis reikalauja. .. . egzistenci
jos valstybių zonos nuo Balti
jos iki Eigėjos jurų, ir kad 
valstybės, ineinančios į šią zo
ną, karo pasėkoje butų nepri
klausomos, yra gyvybinis da
lykas taikos pastovumui Euro
poje ir, todėl, 
Baltijos valstybės. .. . priklau
so šiai zonai.

“Did. Britanija yra užsibrė
žus išlaisvinti valstybes kurios 
yra jos alijantai ir kurios Vo
kiečių okupuotos.... Jei Ang
lija pripažintų Rusijos trijų 
neprikliausomų (Pabaltės) val
stybių užkariavimą, valstybių 
kurios gyveno drauginguose 
santikiuose su Rusija ir pasi
rašė su ja nepuolimo sutartis, 
ji vienu plunksnos brūkštelėji
mu nustotų didelės dalies pre
stižo kuriuo dabar naudojasi, 
to prestižo kuris gali 
sprendžiamos reikšmės 
laimėti....

“Pripažinti įvykusį

RIKOS LAISVĖS SOSTINĖJE
PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ KOMITETO LAIŠKAS: 

Didžiai gerbiamas Lietuvos Prezidente:
Philadelphijos Lietuvių Vietinis Komitetas nuoširdžiai 

Tamstą kviečia aplankyti musų koloniją su prakalbomis, musų 
Raudonajam Kryžiui rengiamoms, Lapkričio 29, 1942.

Jei Tamstai aplinkybės pavelytų gal galėtumėt atvykti pen
ktadieni ar šeštadienį prieš prakalbas kaipo musu svečias, ap
lankyti musų miesto istorines vietas. Philadelphija kaipo Lai
svės Lopšinė didžiuojasi šiomis vietomis, ir ant ilgesnės atmin
ties musu miesto, pageidaujame jog ir Tamstą jas galėtumėt 
aplankyti. Tuo pačiu sykiu suteiktume! ir Philadelphijės Lie
tuviams garbę.

(Pasirašo) Juozas Gustis, Komiteto Sekretorius.

faktą, 
paaukoti principą ir atsisakyti 
prestižo be jokio reikalo, butų 
pirmos rūšies politinis gafas. 
Tuomi nieko laimėti negalima, 

pralaimėti daug galima. .. .”

LIETUVOS AP
GYNIMAS

MAINERIAI, STOKIT
LIETUVAI J 
PAGALBĄ!

L/ETUVA/ VADUOT/ S4-/UNGOS 
CENTRO Ž/N/OS

LVS. Centro adresas: 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

DETRO1TIEČ1Ų AUKOS LAIKE LIETUVOS 
PRAKALBŲ

Kokš ten Freilich pasiskelbė 
Chicagcs Sun “susirūpinęs” del 
to laikraščio korespondento pa
reikštos minties kad Lietuva 
privalo būti laisva. Lietuvos i aPI?ulė Gedimirj tėvynę’,’ 
Konsulas P. Daužvardis laišku Jvo R mano gintiną? Jus 
nurodė kad 
rupinimas” 
jausmais negu faktais.
vardis sako: “Noriu stiprai pa- mus priešo tyus, 
reikšti kad Lietuviai niekados kenčia nežmonką antro prie- 
nenorėjo ir dabar nenori būtiao priespaudą. Lietuva krau- 
Sovietijos ar kurios kitos val-ĮTiose paplūdus. Vytauto ai- 
stybės dalimi, čia jokių 
liejimų daryti netenka”.

Lietuvos Kultūrinio Institu
to direktorius p. Pakštas pa
siuntė Encyclopedia Britannica 

jiegų 'balansui [leidėjui laišką kur nurodo šio 
“pasiskubinimą” leidžiam ame 
naujame atlase (žemėlapių rin
kinyje) Lietuvą ‘palaidoti’ So
vietinių respublikų tinkle. K. 
Pakštąs nurodo, nei Amerika 
nei Anglija nei kiti civilizuoti 
kraštai Rįisų imperiali^mo žy
gių dar oficialiai nepripažino, 
tat kam leidėjui p. Powell taip 
skubintis. 

Vasario 
Chicagoje 
pirm.: E.
leido Angliška kalba pareiški-1 
mą prieš Lenkų žinių agentu- j 
ros PAT skleidžiamas melagin-1 
gas žinias apie tariamą po-j 
gromą, kurį buk Lietuviai su-l 
rengę Lenkams ir žydams ir j

VOKIEČIŲ komisaras Gudi
joje, Kube, paskelbė straipsnį 
apie Gudijos ‘generalinę sritį’. 
Jis rašo kad beveik visi Gudi
jos didesni miestai esą per ka
ro veiksmus sugriauti. Iš Min
sko beliko griuvėsiai, 
neturinti “savivaldos”.
viską reikia atlikti pačiam Vo- 

turi palikti atviru klausi-1 kiečių komisariatui.

ŽMONIJOS ISTORIJA
610 pusi, didumo knyga — kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo-

■ nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohk

Pennsylvanijos kietų ją ang- 
liakasyklų MAINERIAI! Ar 
žinot kad “VARGAS apsčiai 

ta- 
gir- 
did- 
su- 

toli-

niai badu miršt
Tautiečiai! Js turit geras 

Lietuviškas, pilas užuojautos 
širdis. Supranite šiądieninį 
Lietuvos reikaląr prie jo šir
dingai prisidėsil Tat, tver- 
kit Lietuvai Vaicti Sąjungos 
skyrius savo lonijose, 
juos ir per vi susipratusių 
Amerikos Lietuų VIENYBĘ 
atgausime pokinę Lietuvai 
laisvę. Padėsi^ atstatyti jų 

, . nušluosty- 
ašaras, pri-

Su- 
gomis del savų- 

mes visk nuveiksime.
TefuI rtilė Lietuves 

dega ausų širdyse, 
Vardan įs Lietuvos 

vienybę težydi.
L-tuviai hriauja su viso- 

mi/ir už vią laisvę mylinčių 
ta£U ir savo laisvę. Ji nepa

kūrė (a? girdite?) Vokiečių po-^LT°,.aŠtttUS kard° iki. t0S 
licija turėjus suvaldyti! L„ 
mitetas atsiremia Anglo An
dersono knyga “Bordenland 
Russia”, kur j 
didelis Lietuvių pagelbinguma 
Lenkams jų tragingoje valay 
doje. Lietuviai niekada jok| 
pogromų niekam nerengė pf | 
eityje ir nerengė dabar, 
kai, matyti, turi ilgus 
ir trumpus protus.

Edwin Bressel, Philadelphi- 
jos pinigų kalimo dirbtuvėje, 
apžiūri pirmus padrytus “ni
kelius” be nikelio. Nauji muš
tiniai daromi iš sidabro, vario 
ir manganeso mišinio.

DAR IR TOLIAU TA 
“GAZIETA” RAŠO 
“JUODĄ KNYGĄ”

(Aukavusių vardų užrašinė
tojai mano jog yra praleista 
keletas pavardžių net aukavu
sių po $10, taigi jei kurie ne
matys savo vardo, pavardės ši
tame surašė, patelefonuokit F. 
Motuzą, UN. 3-8529, klaidos 
bus mielu noru pataisyta.)
Dr. J. Jonikaitis 
Vikt. ir poni Petrikai 
Dominikas Brazis 
Malvina ir Juozas 

Smailiai
Dr. Antanas ir poni 

Andrews
Zigmas Kundrotas 
Juozas Tamošiūnas 
Juozas Rusis 
Feliksas ir Vera Motuzai

Tūlas slapukas, kuris gedi- 
t

naši savo malu ir pasirašo “Ten 
Buvęs” savo aprašymą Detroi
te Lietuvos Prezidento prakal
bų, tilpusi klerikalo Ga'baliau- 
sko Lietuvių Žiniose, nepasi
tenkina vien šlykščiomis mela
gystėmis, bet dar dasideda su 
bjauriausiais įžeidimais Lietu
vos Prezidento ir jo veiklos.

Šio slapuko pareiškimas k<d 
salėje buvo surinkta vos $43, 
o kitus iki $700 sudėjo keletas 
veikėjų neatitinka teisybei.

Aš vadovavau aukų vajų ir 
gerai" žih'Au kad diduma aukų 
buvo po $10, $5 ir $2. Auko
tojai buvo nuoširdus tėvynai
niai ir davė todėl kad moka 
įvertinti savą tėvynę ir jos 
vadą.

Ačiū Detroito Lietuviams, o 
ypatingai tiems uoliems dar
buotojams kaip Dr. J. Jonikai
tis, poni Douvan (Čiurlionytė), 
kuri tiek daug
Juozas Kripaitis, kuris išjudi
no šią veiklą, pp. Petrikai, Dr. 
ir poni J. J. Sims, Adv. J. P. 
Uvickas ir visa eilė kitų.

Detroito aukų su nuo banke
to likusiu pelnu susidarė $788, 
ir dar kas 
ta visoje 
reikalai.

Bankete
apsišvietusių Lietuvių, kur net 
Detroito mayoras atsilankė ir 
pasakė atitinkamą kalbą, šie 
tai yra faktai.

Toliau “ten buvęs” apmėto 
p. Prezidentą A. Smetoną kle- 
rikališkais epitetais. Taip da
ryti gali žemgs rūšies niekšas, 
o savo neva laikraštyje spaus
dinti sutiks tik tokie išdavi
kai ir “j uokos knygos1
riai kokiu yra to laikraščio 
dejas.

Perskaičius tokį šlykštų 
šinį kyla klausimas ar jau 
musų klerikalus neliko 
krislelio doros, pagarbos ir
sybės? Nei vienoje tautoje 
nerasi tokių apsireiškimų kur 
kiekvienas išgama galėtų ra
šyti šmeižtus ir juos kur nors 
patalpinti, tik pas mus Lietu
vius.

Ai’ jau ne laikas Amerikos 
Lietuviams sulaikyti šiuos “pa- 
randavotus” idealistus kurie 
čia atsidanginę ardo gerų A- 
merikos Lietuvių taiką ir dar
buotę tam kad išsidirbus sau 
karjerą ir gerą gyvenimą nu
duodant buk gina tikėjimą, o 
tikrenybėje lošia žemos rūšies 
klerikališką politiką? Aš pa
tarčiau Amerikos Lietuviams, 
ypatingai geriems katalikams, 
šluoti lauk šiuos keistus gaiva
lus ir stoti į vieninga darbą 
su Prezidentu A. Smetona 
priešakyje ir kovoti už išlais
vinimą Lietuvos.

P. J. žuris.

Po $10.00:
Juozas Ambrose, 
Vincas Dapkus 
Ona Drauginienė 
Vincas Karpšlis, 
Stasys Karpšlis 
Vytautas Markuzas 
Jonas Nakas 
Jurgis Novikas, 
Antanas Radzevičius, 
Pranas Šuipis. 
Adv. J. P. Uvick, 

D. Barakauskas 
(iš Ann Arbor) 

Jackevičius.

Ko- Iiesai ir vnj tautų priešai 
ibus sunaiknti. Iki pasau- 

o. žmonija iebus paliuosuota 
nuvaizduojam?1110 bePročių revoliucijonierių.

Alusų ir visų Suvienytų Tautų 
darbai nepasiiks be vaisių.

Tautos ir žnonija pirma tu
ri išmokti gyzenti savitarpinėj 

V- taikoj, iki tą taiką galės pa-

Susipratus Amerikos'16^-11" 
vių visuomenė gerai žirr su; 
pranta dabartinį ir ^ai’inį 
Lietuvos padėjimą, be*1 Š!°l 
visai mažai ' tam ‘rbiam, 
šventam reikalui tėinuve^~ 

Musų partijų v^ai dar 
‘ „tarnauja 

alams, o 
tautinis reikalas ; pakabin
tas ant egotizmo ;ros’

Mes nesame F*s’ Vokie
čiais ar Lenkais mes esam 
Lietuviais, tik 1 ^ad musų 
Lietuvystė kaž' nevi
sliose yra subr/®‘ no" 
rime matyti v/a^v^ ir 
gerai žinome , Lietuvai 
Lenkas, nei e^s ne* 
sas neduos f 
ją patys su\ 
mis jiegon? 
ir tik paty 
mei teatg?’.

“Kur 'loja Nemunėh’s, 
Kur m*ela plaukia, 
rpen iva mano miela, 
rr-. /dis mane trau-

P, D. B.

šauliui siūlyti
Anot Dr. Yinco Pietario žo

džių: “Lietums žemė aplieta 
I kraujais, užkbta kaulais pro- 
j senių musų ii jų priešų tyso, 
tartum, ilsisi po amžinų kovų; 
tartum tvenkia pajiegas del 
naujų.

“Liūdna ir 
čias Lietuvos 
na, tuščia ir 
jos kalnus”.

Tie kalneliai granatų bus iš
ardyti, lygumos kryželių bus 
prikaišiotos, slėnys į ežerus ir 
kūdras paverstos, upeliai leka 
Lietuvio ir jo priešų krauju 
nudažytais. “Liūdna ir 
stu plačioje Lietuvoje“.

P.

Po 
Antanas Bagdonas 
Juozas Baliukonis 
Paula Bilzienė 
Simonas Blaškevičius 
Marė Budginienė 
Matas Cibulskis 
Mrs. S. Douvan 
John Dyrd , 
Julius Grigaliauskas 
Juozas Gužas 
H. Kapturauskas 
K. S. Karpius 
Vincas Karpšlis 
Povilas Kazlauskas 
Valerija Kriaučiūnienė 
Adv. Alex Conrad 
Jonas Bukantas 
P. Brundza 
Juozas Kripaitis 
Vera Kulbokienė 
Amilija Kulikauskienė 
Jonas Laučiškis 
Jonas West 
Jonas Laukoms 
Lietuvis Inžinierius 
Margaret Micheles 
Povilas Molis 
Vincas Overaitis 
Juozas Pažeraitis 
Dr. J. C. Peters 
Jonas Petrikas 
E. Valiukienė 
Mrs. A. Barštis 
P-lė Petrokaitė 
A. Januš, 
Kazimieras Planta 
Matilda Ralles 
Antanas Ramutis 
Augustas Rinkunas 
Juozas 
Juozas 
Petras 
Dr. J. 
Veronika Varneckienė 
Ona Vilkienė 
Ona Žukauskienė 
P. J.

Juozas Gobis 
Jonas Gritėnas 
Mr. Jesaitis 
P-nia Jackevičienė 
Petronėlė Jurienė 
Mary Jurkus 
Julė Juškienė 
Ant. Kavaliauskienė 
Anna Kidulas 
Juozas Kizis 
Kaz. Klemenšauskas 
Ant. Klyva ■ 
Elena Komaras 
Vytautas Kuizinas 
Juozas Laukonis 
Stasė Laukonienė 
Mrs. K. Marks 
Jonas Markūnas 
Mr. Marozas 
Petronėlė Maziliauskienė 
Petras Medonis 
Mrs. Mickevičius 
Pranas Mišaikis 
Mirga Michels 
Francis Mickevičius 
Edna Missel 
E. Molienė 
Mrs. Narmont 
Andrius Normas 
Teofilė Overaitięnė 
Juozas Palidauskas 
H. Pavilonis 
Mrs. E. Pažirauskas 
Kazys Planta 
Ona Preišginienė 
Nellie Sider 
Antanas Skipis 
Matas Šimonis 
V. Širvienė 
Ona Šuipienė 
Louise Tautvidienė 
Juozas Tumas 
Mrs. J. P. Uvick 
Ant. Vaičiukauskas 
Jonas Vaišvila

• Jonas^T^Ą^tip——_ 
Veronika Vasiliauskienė 
J. Vitkauskas 
Mikolas Pranaiti^ 
Hypatiia Yčaitė 
Louis Yojkis 
Lucy Žukauskas 
Petronėlė žukienė 
A. Zuris

• LONDONE, arbūzą galima 
gauti mckant $8, ir pora batų 
kaštuoja $40. Tai karo pasek
mės.

• TEXAS valstija dar sko^ 
linga pinigų kuriuos ji skolino 
laimėjimui nepriklausom y b ė s 
nuo Meksikos 1836 metais.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

nei 
R ti

mes už 
/tomis tautinė- 
rivalome dirbti 
musų tėvų že-

IŠLEISTAS Vokiečių 
ralinio komisaro įsakymas, ku
riuo ūkininkai, turintieji dau
giau kaip 30 tabako krūmelių, 
visą užaugintą tabaką turi 
leisti “Ostlando” tabako 
drovei. Už nusižengimus 
soma kalėjimu ir pinigine 
da iki 5,000 markių.

Po
Ignas
Stasys Komsius
Katrė Šeštokienė
Antanas Svaranavičius
Jonas SPAUDOS darbai yra 

Dirvos Spaustuvės 
specialybė. Atlieka:

• PLAKATUS
• LAIŠKUS
o VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

Po 
Ant. 
Jonas 
Petras Banionis
Mrs. Nellie Belah 
Albinas Beveinis 
Juozas Deltuva 
Juozas Garcevskis 
P-nia Greivienė 
Jonas Griunas 
Juozas Gužauskas 
Vincas Jaselis 
Mrs. D. Kvedaras 
Stasys Marcelynas 
Antanas Matukas 
Juozas Overaitis 
Ona Rinkunienė 
Jonas Vaišvila 
Jonas Petrauskas

ima išsirašyti už 
VirviIrj — pusei melu.

KITU Vokiečių komisaro Įsa
kymu paliepta panaudoti mie
stų aikštes ir neužstatytus že
mės sklypus javų, bulvių ar 
daržovių auginimui. Sklypo 
naudotojas turi pats pasirū
pinti trąšomis ir sėkla.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darbą Atliekam • 

GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

Po $1.00:
Jonas Aglinskis
Vladas Bračiulis
Milda Broz
Agota Deltuva 
Juozas Dobilas!

6820 Superior Ave. •
Cleveland, Ohio

■ . ,.w—wa------
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

KAS-KĄ RAŠO

ALRašo Vyt. Sirvydas.

(Tęsi

$1,000; SLA. kuo-

Wash., kolonijos

M. T.

.. " ■ ■

Lietuvių Klubas 
turi bonų pirkęs

keturi 
eilėse;

Draugijų Taryba 
pardavus karo bo

il n
•I

60.
sąrašo, glitą prie glitos.
noji Amerikos Lietuva!

Eina visi. Kur Dr. Nevulis, 
iš New Britain, Conn,? Jis lai
vyne. Kur kunigai: Paniekas, 
švedas, Rutkus, Petreikis, Vo
sylius,- Poška — visi kapelio
nais laivyne ar armijoje.

Kur Baltic American Drau
gijos, iš Washington, D. C., kū
rėjas, Ladas Esunas? — armi-

• RURMOS (Ąsoje) pen
kios šeštadalys žeiiš naudoja
ma svarbiausia avininui ry
žių. Du trečadia tos šalies 
žmonių gyvena iš dirbinu že
mės.

©ČILE respubkoje. P?tų 
Amerikoj, iš giriųmedžius e- 
ža jaučiais, vietoj <aip iki š>l 
traktoriais, nes dl karo t<>, 
negauna daugiau asolino, ki 
rį imdavo iš Suv. Valstijų.

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabboe 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)
______  R ai V ai milini. “DirvmaP —

dės Samojiegų eilese: Maslau- vaįęę miršta nuo nuodų — vien del to kad 
’ t'2,; .Krzokų’ paėmė “ne tą bonkutę” kada prireikia ko-

Pa. ; Gečionių, Dur- kį0 vaįst0-

Suv. Valstijc turi dvejetui 
metų grudų ištdių, be to ką 
dar užaugs pertuos du metu. 
Dauguma ir alintų šalių tu
ri gerus ištekls. Reikalinga 
tik daugiau lin daugiau kor- 
nų, daugiau šie, žolės ir,pa
šaro, ir daugia\^2TŽuvių. ,.

NAMŲ DAKTARAS 
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdierfinių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva raAL Knyga 174 psl.

Padaryta sutrauka kiek maždaug as- 
Imenų žūsta Amerikoje nuo naminių neat
sargumų su nuodais. Pasirodo — dešimts 
vaikų ir 20 suaugusių vidutiniai kas sa-

Dienos Klausimais
Redaktorius—rK. S. KARPIUS—Editor

TZOMUNISTAĮ visame pasaulyje šiomis dienomis mini 
** 25 metų sukaktuves nuo įsteigimo komunistinės val
džios Rusijoje. Tai yra taip sakant paminėjimas Leni
no įvažiavimo į Rusiją — pro Berlyną.

Vokiečiai, gelbėdami sudaryti Rusijoje suirutę ir 
baigti karą rytų fronte, iš Berlyno išvežė į Rusiją, už
plombuotame traukinyje, kaip kokį šešką, Staliną, pir
mutinį sovietų raudonąjį carą.

Daugiausia ačiū šiam Vokiečių pasidarbavimui Ru
sijoje galimas buvo bolševikinis perversmas ir įsteigi
mas sovietų.

TZOMUNISTAĮ atskleidžia ypatingą faktą savo spau- 
doje, sąryšyje su šiais rinkimais Demokratų dali

niu pralaimėjimu, o Republikonų laimėjimu: Bolševi
kai tvirtina kad Republikonai laimėjo todėl jog Demo
kratų vyriausybė (Prezidentas Roosevelt) neatidarė 
Vokiečiams antro fronto! Tuomi jie lyg norėtų įrodyti 
balsavę prieš Demokratus (ir be abejo balsuotų prieš 
Rooseveltą), kam Amerika nepuola į vakarų Europą į 
karą su Vokiečiais!

joje. Kur jo brolis, žymus 
Texas Universiteto sportinin
kas, Bernardas Esunas? Avia
cijos leitenantas.

Kur šimtai musų jaunų gy
dytojų, advokatų, technikų, in
žinierių, sportininkų? Jie vi
si Dėdės Šamo gynėjų eilėse.

Merginos neatsilieka. WAAC 
kursus jau baigė Brocktonietės 
Charlotte Tonytė ir Stefanija 
Podžiunaitė, Waterburiete Mil
da Makarevičiutė, Worcesterie- 
tė Albina Šimkus. Dvi Wor- 
cesterietės Įsirašė į laivyno 
WAVES organizaciją: Ruth 
Kaunas ir Placidą Vileikis, o 
Brocktonietė Agnes Masiliaus- 
kaitė išvyko į WAAC mokyk-j 
lą, Des Moines.

Daugelis Lietuvių šeimų tu-1 
ri po tris ar keturis narius Dė-

KLAIDOS DEL KURIŲ ŽŪSTA 
KAS MET PO 1,500 ŽMONIŲ

CTALINAS, kaip pranešimai iš Maskvos vėl pakartoja, 
visai susirūpinusiai pareiškia savo alijautams jog 

nepasiskubinimas atidaryti antro fronto baigsis bolše
vikams katastrofingai. Savo žmones tuo pat laiku ra
mina tikrindamas jog “anksčiau ar vėliau” alijantai pra
dės Vokiečiams ofensyvą vakaruose.

Alijantams (ypač Amerikai ir Anglijai) Stalinas 
aiškina kad nebuvimas antro fronto leido Vokiečiams 
prasilaužti pro Rusų linijas pereitą vasarą ir nueiti net 
300 mylių į rytus ir pietryčius, pasiekiant Volgos pa
kraštį, Stalingradą, ir ineiti giliai į Kaukazo kalnus.

Stalinas, tikrindamas kad antras frontas “anksčiau 
ar vėliau” bus atidarytas, nurodo jog tas antras fron
tas “yra nemažiau svarbus musų alijantams kaip ir 
mums”.

Stalinas pakartojo, minėjime 25 metų bolševikinės 
revoliucijos sukakties, kad Rusija “niekad nebuvo tokia 
stipri kaip iki šiolei ir taip gerai suorganizuota vidu
je”.

Tai ko bolševikai nesigina patys save, kodėl nori 
kad Amerika šoktų ginti Rusiją, nors Stalinas visai ne- 
z£rds~AmcfriCiTD^ antro fronto Japo
nijai?

Nors svarbus antri frontai veikia, kuriuose daly
vauja Anglai ir Amerikonai — tai Afrikoje ir Austra
lijoje bei jos apielinkės salose, — tačiau komunistams 
ir pačiam Stalinui nesvarbu kad Anglai ir Amerikonai 
rūpinasi save ginti ir antrus frontus laiko, vieną prieš 
Japonus, kitą prieš Vokiečius-Italus. Bolševikams svar
bu tik Ameriką įtraukti į karą su Vokiečiais Europoje, 
reiškia pačioje Vokietijoje, kur Vokiečiai, namie būda
mi, galėtų daugiausia Amerikai nuostolių padaryti. Ta
da ir Amerika eitų silpnyn, kaip nuėjo Prancūzija, An
glija ir kitos šalys. Tada, draugučiai, butų išgelbėta 
Sovietų Rusija, ir jai butų proga tapti stipriausia ir 
galingiausia, kuri, laikui atėjus, galėtų ir Amerikoje 
revoliuciją padiktuoti.

Juk atsimename pranešimus: kai bolševikai okupa
vo Lietuvą, nekurie Sovietij komisarukai atėję į Kauną 
grąsino už metų laiko busią ir Amerikoje!

Už Ameriką, už Pergalę!
Brooklyno Lietuviai suruošė 

Pergalės masmitingą, kuriame 
per dvi valandas išpirko karo 
bonų už $33,000. Indiana Har
bor Lietuviai surengė Perga
lės Vakarienę, kurios metu iš 
rengėjų devyni Lietuviai nu
pirko karo bonų už $5,300.

Nekalto Prasidėjimo parapi
ja Chicagoje karo bonų nupir
ko už $10,000.

Lowell, Mass., Vytauto klu
bas pirko $1,000 boną, šv. Juo
zapo dr-ja 
pa, $100.

Lietuvių 
Baltimore j e
nų už $34,000.

Pašelpinis 
Philadelphijoj 
už $26,000.

Iš Seattle,
jau 16 jaunų Lietuvių Dėdės 
Šamo gynėjų eilėse.'

Šis karas tai musų čia gi
musio jaunimo karas. S. Bu
lota, iš Silver Creek, Pa., pra
neša: “Pereitame kare musų 
kolonijos 46 Lietuviai tarnavo 
kariuomenėje, 38 buvo gimę 
Lietuvoje, 8 gimę čia. Į šį ka
rą jau išėjo 43 Lietuviai — vi
si čia gimę, nei vieno iš Lie
tuvos”.

Iš Shenandoah parapijos 380 
jaunų Lietuvių kariuomenėje.

Iš šv. Kazimiero parapijos 
Philadelphijoj 109; iš. šv. Al
fonso, Baltimore j e, 92; iš Lu
zerne, Pa., 45; iš Lawrence, 
Mass., 60; iš Bridgeport, Ct.,

Ir taip eina sąrašas prie
Jau-

skų, Plymouth, Pa.
Luzeme, ~ 
yea, Pa.; Rimkų, St. Louis, 
Mo. Nanticoke, Pa., 
četaiaai broliai karo 
keturi sunai našlės Skundienės, 
Toledo. Ohio, taip pat unifor
mose.

Tai ’Lietuvių indėlis už Ame
rikos pergalę, ui Ameriką, šis 
indėlis auga,- dflėja. Jo tiks
las: pergalė Anerikai. Jo vil
tis: pergalėjus įmerika gal ne
pamirš kad Lituva ir kitos 
tautos Europoje trokšta tokios 
laisvės kuri džiuginsi Ameri
ka, ir kuri Ameiką padarė pa
traukimo magrtu milijonams 
iš Europos įsiveržusių atei
vių !

GRUDŲ TJRIM PO
RAI IETŲ

Didžiausias klaidas padaro mieguis
ti asmenys kurie vidurnakti atsikėlę eina 
ko nors jieškoti namų vaistų spintelėje. 
Daugelis pasiima ar tai avalų valymo te
palus arba rūbų valymo chemikalus gerk
lei plauti, arba dizinfektines piles vietoje 
aspirinų.

Kadangi daktarų skaičius dabar retė
ja civilinių patarnavimui, jie išeina kariš- 
kon tarnybon, reikalinga daugiau saugo
tis ir vengti tokių naminių nelaimių kur 
reikalinga gydytojo pagalbos.

Joki narkotikai neturi būti laikomi 
namuose, išskyrus jei tik su daktaro leidi
mu, ir tai jie turi būti padėti visai atski
rai, ne bendroje vaistų spintoje.

Nekurie antiseptikai tampa stiprus 
pasenėjimu, ir jie pasidaro pavojingu; o 
kiti susilpnėja ir lieka be reikšmės. Tai jų 
neapsimoka ir laikyti.

Namų vaistų spintoje neprivalo būti 
laikoma šie dalykai: skruzdžių ar vabalų 
nuodai, batų vaksai, valymo chemikalai, 
jokie narkotikai, vidurių tuštintojai, se
ni atlikę vaistai nuo ligonių. Tankiai pa
sitaiko kad tokių likusių vaistų panaudo
jimas kito šeimos nario baigiasi mirtimi, 
vien tik kad tas mano pasigelbėsiąs savo 
kokiame nors susirgime.

Sulyg gyvasties apdraudos kompani
jų surinktų žinių, kas metą miršta po apie 
1,560 asmenų kurie namuose netikėtai ap- 
sinuodina.

YVASHINGTONO politikieriai, vadovaujant Republi- 
** konui’ Senatoriui Vandenberg, siūlo sudaryti De- 

mokratų-Republikonų koalicinį komitetą subendrinimui 
Kongrese akcijos kur liečia karo vedimo reikalus.

Amerikos spauda pati gražiai į tą politikierių sky- 
mą atsako: “Pirmoje vietoje, karas negalima pasekmin
gai vesti jokiam komitetui, išskyrus jei komitetas susi
dėtų iš trijų narių, ir du to komiteto nariai butų mirę.”.

Toliau sako: Tuščia yra ir įsivaizduoti kad Prezi
dentas Roosevelt sutiktų su tokia procedūra. Blogam 
ar geram, jis yra vyriausias karo vadas; jis yra visiš
kai atsakomingas, ir nėra nieko praeityje kas sukeltų 
bent mintį jog jis norėtų dalintis atsakomybe su mažu
mos partijos nariais. s

Šie Washington© politikierių reikalavimai primena 
Lietuvos krikščionių-demokratų ir liaudininkų reikala
vimus priimti į ministerių kabinetą jų partijų žmones 
kap tik Lietuvai iškelta’ Lenkų ultimatumas ir paskiau 
Klaipėdos ir Klaipėdos krašto atplėšimas.

Politikieriai visada gatavi pasinaudoti tautos rim
ties valandomis įsisprausti į valdžią. Tuo, betgi, daly
kai nesibaigia. Sulindusieji į valdžią nedirba, bet ken
kia pozicijai visuose darbuose, o už tai paskui poziciją 
garsiausia apmeta kaltinimais. '

Amerikonų spauda sutinka su mintimi kad reikia 
padaryti sukratymas dabartiniame Roosevelto kabine
te, pašalinių rimtų tėmytojų pripažystamas silpnu ir ne- 
sugabiu karui vesti.

Ar Roosevelt darys kokį žingsnį savo kabineto na
rių pakeitimui priklausys nuo to kaip jis pats dalykus 
permato.

Politikieriams — opozicijai, Prezidentas iš savo pu
sės siūlo sutartinumą ir bendrą veikimą, kuris reikalin
gas pasekmingam karo vedimui ir laimėjimui.

•SUV. Valstijose kas metą cigaretų gamyboje su
naudojama apie 9000 tonų cigaretinio popierio.

•PRAGOJĘ, Čekoslovakijoje, pirmiau gyvavo juo
kų klubas, kuris susirinkimus laikė kartą į savaitę, ir 
kiekvienas narys turėjo pasakyti kokį juoką ir atvai
dinti ką šposingo. __________________________ji

Gelmėse atsispindi šviesios bangos, 
Mėnulyj tavo vardas įrašytas.... 
Kodėl mana širdis džiaugsmu apsunko 
Kai baltos bangos horizonte ritas?.. .
Lėtai plevena tamsios laivo burės, 
O man vaidenas pievos žydinčios ir žalios. 
Žvalgaus, — aplinkui vien tik vandenynas, 
Kaž kur toli prasideda ir baigias marios...
Ir kartais nežinau kur marios ir kur 

dangus:
Gelmėse žvaigždės, o danguje bangos.
Skaitydami vilnyse žvaigždžių raštą
Mes plaukiam mariomis be galo ir be 

krašto....

- _ _ Žmonės Prisigimę Piktais 
Palinkimais

Žmonės iš prigimties yra lygiai taip 
kaip ir gyvūnai — kitam gero nelinkę da
ryti, iki to neišmokinami arba iki nepri
pranta bijoti įstatymų kurie juos už pik
tą darbą gali skaudžiai bausti.

Betgi žmonėse laikas nuo laiko išsi
veržia jų gyvuliškumas kitam piktą da- 
yti, matant tame tikrą pavojų, — ir štai 
as atsitinka:

Jei eisi su savo ir geriausiu draugu, 
Suru lieptu per vandenį, jis tave bandys 
įminti, nors juokaudamas, ir atsitinka 
t°ų įpuolimų į vandenį labai daug. Puo
las tankiai įtraukia ir stūmėją.

riantis valtelėje kuogilesniame van- 
atsiranda kuris vienas ir pradeda 

valtįupti kitų gąsdinimui — ir tankiai 
prila vįsL

^ant geležinkelio bėgiais, jeigu at
eina tukinys, du vaikinai nulipę nuo bė
gių Psalinę iš kelio, neapsieina be špo- 
S11 — nas kuris griebia kitą ir juokau
damas imia po trakiniu....

D ai kartų gyvastis padėjo nuo špo- 
sautojų šautuvais net jų mylimiausios 
ypatos: lizdan, vaikinas ne kartą yra 
nušovęs mylimąją ar žmoną, juokais 
taikydam. šautuvu, jeį su šautuvu ką 
nors_yeikėaįg ar įaisė. .

• D??? tokių tragedijų ištinka tik 
vien del toįmįįvvįo žmogaus palinkimo 
kitam ką n> pikto daryti>

UOSTĄ PALIEKANT
Temstant Brazilijos krantas jau nyksta, 
Greit aš vien jurą ir dangų matysiu. 
Laivas ‘Brazil’ jau iš uosto išvyksta.
Rio, sudiev! Jau daugiau čia negryšiu.
Rio, kur mums nesuprantami žmonės, 
Slėniais kur byra spalvingi žiedai, 
Nekvepia gėlės, nors akiai malonios, 
Ir negirdėti paukštelių balsai.
Paimu pavėsyj namai balzganuoja, 
Įlanka spindi užžiebtom šviesom; 
Šimtas kalnų laiko miestą po kojom. 
Rio turtingas gamtos dovanom.
Laivas iš uosto palengva jau slenka.
Rio! Tavyj vien kartumą radau.
Jau man Brazilijos grožio užtenka.... 
Išplaukiant ko taip graudžiai pravirkau!
Naktį, tamsoje, kartus išplaukimas.
Krantas ir Rio palieka toli.
Plaukiam į ten kur mus neša likimas.
Plaukiam penkiese, jau nebe šeši....
Mano tėvelis čia mirtį sau -rado.
Rio! Klasta tu man jį pražudei. 
Kalne pašlaitėje, prie Corcovado, 
Tarp kyparisų tu jį užmigdei.
Mėnesiais tęsėsi musų kelionės, 
Pusę pasaulio matėm kartu. 
Viską pakelėm, vargus, abejones.... 
Draugė, šešiese, nebuvo sunku.
Ilgas, kartus juk pabėgėlio kelias.
Sunku praeiti, kai žvanga ginklai.
Išvedė mus per Atlantą tėvelis.
Toli paliko Europos karai.
Teko visiems mums dažnai nusiminti 
Ir, kada mintys mums juodos atėjo, 
Jo šypsena mus mokėjo raminti.
Žodžiais švelniais-jis taip mums kalbėjo:
“Vien tik pirmyn, ne atgal, mes žiūrėkim, ’ 
Drąsiai šypsokimės, mano vaikai.
Mes tik širdyj šviesią viltį turėkim, 
Vėl grvš gimtinei gerieji laikai.
Dar neišspręstas tėvynės likimas.
Karas ir visos jo audros praeis.
Gryšime vėl, kai praus tas siautimas.
Vėl Lietuvoj eisim laisvės takais.”
Laivas į juodąją naktį jau plaukė.
Vis aš be ašarų tyliai verkiau.
Mane į Rio atgal lyg kas šaukė.
Dalį savęs aš tenai palikau. . *

Staiga iškilo šviesa tolumoje ’* 
Ir man šviesiau pasidarė tada: 
Statula Kristaus sužibo tamsoje 
Ant Corcovado viršūnės balta.
Mano krutinę ramybė užliejo 
Ir aš pradėjau suprast išdalies: 
Mano tėvelis tik pirma nuėjo 
Ir kaip žibintas mums kelią pašvies.

Hy pati j a Yčaitė.

• MYLĖKIME savo puikiai skamban
čias, sielą žavėjančias, Lietuviškas DAI
NAS. Musų senovės dainose tilpsta visa 
Lietuvių Tautos ŠIRDIS.

Dainos linksmina ir gaivina tautinę 
dvasią — jose randame meilę, pasišventi
mą, suraminimą nelaimėse. Per dainas 
saulutė šviečia. Ir kas myli savo tautines 
dainas, jas moka linksmai dainuoti, tas il
gus metus tautinei dvasiai ramiai gyvena.

Patriotinėse dainose gludi Lietuvos 
Laisvė ir jos žmonių amžius., P.D.B.

KARO DAINA
(Putino eilės)

Nėr man laimės be tavęs, 
Nėr ramybės, mylimoji! 
Tiktai kas mane nuves 
Ten kur širdį man vilioji?
Plieno kardas tik aštrus
Ir ugnis praskins man kelią;
Pro liepsnojančius garsus 
Šauniai josiu į mergelę. ,
Surūdijo mus kardai 
Nuo gailių rasų tėvynės, 
O liepsnojančios karštai 
Veržias širdys iš krutinės.
Tai nuplaus kraujai rudis 
Nuo kardų šalies gimtosios - 
Tai nurims karšta širdis 
Prie šalelės mylimosios.

•KOLUM Reiionė kurioje jis atra
do Ameriką lavo į.įk apįe §7000. Jam 
uz jo darbą b užmokėta apie $320.
i SPjGS Nacionaliame Par
ke, Arkansas Mjoje, randasi 47 karš
to vandens šaltį, kurįe kasdien išlieja 
po apie l,000,00^jįonų vandens.

^OIVINTA^ Valstijose kas me
tą padaro nuostCpO apįe įoo milijonų 
dolarių.

•METALAS vas iškėlus iš juru 
nuskandintus pere^arą Vokiečių karo 

bpvQ PanaSs pastatymui mil
žiniškų Britų pasinių laivu, Queen 
Mary ir Queen Ehzh ”

©PIRMUTINIAI S\niai pinigai nulie_ 
ti Suv. Valstijose buvo mų padargų sidab_ 
ro, kuriuos padovanojo Washingtonas iš 
savo namų Mount Verno
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Į gryčią už valandėlės inėjo keturi vy
rai. Vienok kad susipažinti su jais ar
čiau reikia gryžti truputi atgalios ir pra
dėti nors nuo pietų tos dienos kurioje jie 
atsirado pas Daukšį.

Ir taip jau po pietų nuo Narų upės 
apygardos linkon Kleivinės ir Dailidų jo
jo du vyru. Vienas išrodė žmogus aukš
tesnės kilmės — kunigas, taip tada dažnai 
vadindavo bajorus.- Ant jo galvos buvo ' 
aukštas, juodas kalpokas su sidabro lan- • 
ku, kaipo žymė jo paėjimo. Ant kito vyro 
galvos buvo juodas brylis, už kurio, ties ' 
kairiaja ausim, buvo užkišta plunksna. 
Taip abiejų vyrų parėdai mažai tesiskyrė. • 
Ir vienas ir kitas vilkėjo mėlyną žiponą, 
po kuriuo buvo balti marškiniai, išleisti 
viršum baltų kelnių. Ant kojų buvo če- 
batai. Žiponai skyrėsi tik tuo jog kaspi
nai, kuriais buvo pamarginta kunigo kru- 1 
tinę, padaryti buvo iš sidabrinio raikščio. 
Tarno gi krūtinė buvo išvadžiota namų ' 
darbo juostaite. Abudu raiteliu buvo gin
kluoti. Prie šonų kabojo kardai, už pečių 
svyravo kilpiniai su tūlėmis pilnomis vi
lyčių, o po juostomis ašmeniniai peiliai- 
tiesokai. Jeigu gerai Įsižiūrėtum Į raite
lius tai patėmytum dar ir tai jog abudu 
buvo lyg perstori, o tų gadynių žmonės 
stačiai butų sakę jog po žiponais buvo len
gvi šarvai, kuriuos tiedu vyrai del visa- 
ko slėpė žiponais pridengę.

Nors tai jojo valdovas su tarnu, vie
nok iš apsiėjimo žiūrint vargu taip išro
dė ir greičiau manytum jog tai keliauja 
du nelygaus turto draugai, ar šiaip du ge
rai pažystami vyrai.

Saulė leidosi jau žemyn iš pietų kada 
jiedu išgirdo prieš save girioje riksmą.

— Klausyk! Ten lyg mušasi! — tarė 
kunigas savo palydovui.

— Tiesa! — atvertė ir tarnas, paklau
sęs kiek laiko.

— Ar ne Juodvėšiai tiktai užpuolė to
kius pakeleivius kaip mudu?

— Ne! Akla Juodvėšija toliau Į pie
tus nuo čia, — atsiliepė kunigas. — Ji pra
sideda anapus Narų upės. O čia ir Juod
vėšiai gyvena, vis tik prisilaiko musų pa- 
junkimų. Bet, ar girdi, ten kertaisi ne
gražiai.

Pikti riksmai ir kardų skambėjimas 
dabar darėsi dar aiškesniais. Dėlto tiedu 
vyrai, nešnekėdami daugiau nieko, pa
spaudė savo žirgus priešakiu.

Per kelias varsnas ant lygumėlės rė
mėsi keli vyrai. Vienok išgirdę atidun
dant jojančius, liovėsi muštis. Vieni iš 
jų šoko prie žirgų bėgti šalin. Kiti liko
si. Užjojęs už akių bėgantiems, kunigo 
tarnas užriko:

— O-o! Yra ir pažystamulis, Bindo- 
kas!

Bet nespėjo gerai tarnas ir sumanyti 
ką daryti, kaip jau pro ji prasmuko vyrai, 
o su jais ir pavadintasis Bindoku.

Ant pievos likosi tiktai du vyrai. Vie
nas ilgaplaukis ir ilgabarzdis, apsirėdęs 
ilgaskverniu be liemens žiponu. Kitas — 
duksvas, petingas vyras su sužeista ran
ka. Toliau gulėjo keli nužudyti vyrai.

Apžiūrėjęs juos, kunigas atsiliepė Į sutik
tuosius:

— Na, nei klausinėti nereikia man kas 
čia dėjosi. Gana žinoti jog čia buvo Bin- 
dokas. Viena tiktai paklausiu sveikų, kur 
keliaujate, nes žinodamas Bindoko būdą 
turiu jums pasakyti jog jau dabar nelen
gvai jo nusikratyti: turėjote jam prasi
tarti apie pinigus.

— Mes jokių pinigų, tamsta, neturi
me, ir ne apie pinigus čia suko Bindokas, 
— atsiliepė ilgaskvernis. — Mes esam ku
nigaikščio Aršiojo pasiuntiniai rinkti py
las ir duoklę nuo Sudaviškių pilių ir dalies 
Juodvėšių, prie Sudavijos prisidėjusių. O t, 
Bindokas ir norėjo iš musų išveržti ir 
gromatą ir kunigaikščio ženklus, o išver
žęs butų surinkęs viską savo naudai ir bu
tų pasislėpęs kur nors giriose.

— Tegul ir taip, bet vis tiktai reikia 
pasakyti jog sveiki neatsargiai elgėtės. 
Tartum pirmą dieną ant svieto gyvenate, 
tartum nežinote jog ne dviese reikia ke
liauti tokiems darbams atlikti.

— Mes ir ne dviese keliavom, — at
vertė ilgaskvernis. — Aršusis mums davė 
i pagalbą Bindoką su jo bendrais, kaipo 
žinančius visą šitą šalį. Na, jis su savo 
bendrais butų mus ir apiplėšęs, ’jeigu ne
būtumėt jus mus išgelbėję.

— Šitaip! — atsiliepė kunigas. — 
Gražus pas jus pasitaiko'pulko vyrai!

— Kaip visur! Kaip visur, širdele! — 
pritarė ilgaskvernis.

— Vienok.... taip judu atleisti aš ne- 
drystu, — kalbėjo toliau, truputį pamąs
tęs kunigas, — nes tai butų vistiek ką ati
duoti judu atgal į nagus Bindokui.

— Tai, širdele, palydėk mus nors iki 
kokiam nors kaimui Į vakarus. Bų^ man 
ir to iki valiai. Aš ten rasiu kelis vyrus 
kurie mane lydės iki pirmai pilaitei. Tu
rim aplankyti visas šio krašto pilis tai 
vistiek nuo kurios pradėsim. Ot, kitą aš 
turiu rūpestį. Mano bendrą Virpšą štai 
sužeidė drūčiai. Jį reiktų pristatyti į Gar
diną.

— Į Gardiną, sakai? 
nigas. — Mes jojam į Gardiną, — kalbėj 
jisai toliau, — tai mes jį mielai nuvesim

Taip bešnekučiuodami ir bejodami V; 
rai sutarė kad kunigas su Virpša jo’.l 
Gardiną ir praneš Aršiajam apie atsit1- 
mgą su Bindoku, o ilgaskvernis su ku/£° 
tarnu jos tolyn į vakarus. Bet pirm/ūe- 
gu skirtis ryžosi visi keturi keliauti^1* 
voje nors iki pirmam kaimui.

Neužilgo pasirodė Dailydų kairs> i1’ 
kaip jau mes žinome, visi keturi vy1 Pa- 

i taikė pas Daukšį į Gužynes.
Keturi vyrai, mokantys išgernr uz- 

i kąsti, nesugadino draugystės, beaar ją 
kaip ir pakurstė. Prasidėjo kžPs dar 
traškiau.

— Tasis, šymet, turbut, busrazlvYa" 
sara, — kalbėjo Kiškis, kada sM užėjo 
apie lauko darbus.

— Tai, vagie-vaike, klysti.” Priešta
ravo Draugas. — Šymet bus lnSas me
tas. Šymet Perkūno dukterse^as- Bus 
lietaus, bus perkūnijų, bus pervirs. 
Tiktai galas vasaros bus pima.s, kada 
nubos Perkunaitei besitran;S-

Holandijoje, ardymui Hitle
rio “naujosios tvarkos”, kurią 
jis vykdo užimtoje šalyje, nau
dojama vaikai, pasakoja vienas 
pabėgėlis pasiekęs New Yorką.

Mergaitės tam tikslui dar 
tinkamesnės negu berniukai, 
pasakoja tas pabėgėlis.

Mokyklų vaikai nukerpa te
lefonų ir telegrafų vielas, pra
duria gąsdino tankus, supjau
sto ratų gurnus, daužo langus, 
vagia amuniciją ir reikmenis 
iš nazių ir visaip kitaip esti 
“naudingi” savo tėvynei.

Jie žino bausmę kokia jų lau
kia jei bus sugauti, tačiau tas 
jų nesulaiko. Jie tėmija ir lau
kia savo progų padaryti na- 
ziams nuostolius. Jie moka ge
rai klausyti, turi dideles ausis 
nugirsti ką okupantai kalba, ir 
greitas kojas.

S. V. karo laivyno farmacistų padėjėjai, atlieka pavojingus 
darbus karo lauke. Jie prižiūri sužeistus ir renka savų lavo
nus, ir tankiai stovi po ugnimi, šie vyrai neša sužeistą mariną 
svilinančiame karštyje ir lietuje Guadalcanal saloje.

— Jai tu, tasis, vis su burtais, — ne
iškentė neiatėmijęs Kiškis, užgautas prieš
taravimu.— O nei tavo burtai pildosi, nei 
ko......

— Or išsipildžius kas nauda? — pa
klausė juodbruvas vyras, pavadintas Jaus
kuldžiu.

— Ką?, kas nauda? Žinodami koks 
bus metas nes nenustotume taip daug dar
bo kaip dbar dažnai nustojame. Lauk
dami lytiųų metų nesėtume žemose vie
tose. Saumetyje nedirbtume kalvų. O 
dabar kieKtimso ir darbo nueina veltu...

—-■ Ir įnant nueis! — nesiliovė prieš
taravęs Jaskuldis. — Ateis svetima ša
lis, nutrerr. tavo darbą žirgų kojomis, ar 
suvalytą litavęs išplėš. Ne tos gadynės 
kuriose gajai dirbti! Kas dieną gali lau
kti Romai, o užstoti dabar nėra kam. 
Viena lieki ...

— Kaigi? — paklausė Daukšys,'pa- 
tėmijęs jo; Jauskuldis neužbaigė mintį.

Liekasi tiktai pasiduoti Ro- 
Tada nereiks nors rūpintis 

Tada jis pats mus gins

mintis! — pritarė ilgaskver
nis DaKŠio svečias. — Puiki mintis! Aš 
bivau bmano pulke. Po juo gyventi tai 
vstiek ą danguje būti. Mokesčiai maži, 
./ jau tvęs niekas neužgaus.

— Im! — numykė tai girdėdamas 
Daukšys — Ir Lenkai, ir Gudai kitų ku- 

_  paklausė ku nigaikštsčių, ir Juodvėšiai su Lietuviais

manai lai
atsigintjnuo jo.
nuo kiti

— niki

ne syki ankė Romano sritį....
— "ai tiesa, — tarė Jauskuldis. — 

Tegul siu pirma ir visko buvo, bet da
bar. ... bet dabar, vyručiai, mums viena 
liekasi i- pasiduoti Romanui.

— tašku tinis tai darbas jieškoti glo
bos pas svetimus, o ypač pas Gudus, — ta
rė palingavęs žylančią galvą Daukšys. Ne 
tiktai tirtą 'iš tavęs išverš bet ir gyvam 
skūrą nhlups. Mano numatymu, laikyki
mės, vyiučiai, savųjų, kiek galėdami. Vis 
tiek kača nors susilauksime ir mes gied
resnės cienelės.

— Tas iš to laukimo? — atkirto Jau
skuldis. — Iš turtingų mes jau tapome el
getomis. Nustojome visko. Palūkėkime 
dar kiek o imsime badu mirti.

— Tuščia kalba! — atvertė Daukšys.
— Kaip tuščia? — pašokęs net nuo 

suolo, paklausė Jauskuldis.
Bylos pradėjo darytis karštomis. Vy

rai kiekvienas stovėjo stipriai už 
minti.

kiekvie-• VIDUTINIAI nuo 
nos avies Suv. Valstijose gau
nama po 8 svarus vilnos.

— Neužmiršiu! Nesirūpinkit, — at
sakė tas.

Ilgaskvernis gi savo žarų įsakė Virp
šai sugryžus pas Aršųjį papasakoti kokią 
didelę pagalbą jiedu apturėjo nuo kunigo.

— Pasakyki kunigaikščiui ir kunigai
kštienei jog jeigu ne šita pagalba, šiądien 
mudviejų jau nebūtų gyvųjų tarpe, — pri
dėjo daugkalbis ilgaskvernis.

— Kas tai butų do per vienas šitas 
jūsų ilgaskvernis? Neva kunigaikščio pa
siuntinys, o išrodo vagis, ar taip šaldrelė, 
neva vyras, o plaukai ilgi kaip mergos. O 
jau ką apie drąsą tai nėra ko nei kalbėti. 
Aš mačiau kaip jis, metęs ginklą, mosuoja 
rankom, lyg tas vėjinis malūnas sparnais.

— Et, ką jau, tamsta, ir pasakoti, — 
atsiliepė į tai Viršpa. — Prie naujo kuni
gaikščio priviso ir pas mus visokių niek
šų. Slėpti man jau nėra ko. Pats tamsta 
matei. Kad ne sveiki, tai bučiau aš irgi 
gyvasties nustojęs su tokiu bendru kaip 
šitas popas Kostas.

— Aš girdėjau buk Gudaksą^O Žy 
popais vadina, — tarė ne tai pritardamas, 
ne tai klausdamas Ivonas, kunigas.

— Ugi kaip!! — atsiliepė Virpša.
— Na, jeigu taip tai kokių aitvarų 

reikia popui jūsų kunigaikščio pulke?
— Ot, matai, tamsta, musų kunigaik

štienė Aršienė paeina iš Gudų. Na tai jai 
ir malonu turėti pas save ką nors iš savo 
kampo, kokį nors žmogų iš savųjų, kuriuo 
ji galėtų pasitikėti.

— Ir Bindokas gal pas jus buvo pati
kimas žmogus? — paklausė Ivonas su ne
slepiamu išjuokimu. Bet beveik ant tų pė
dų davė kitą klausimą, kuriame taipgi ai
škiai skambėjo nusistebėjimas.

— Kaip gi tokie vyrai kaip tu, o ga
li laikytis prie kunigaikščio Aršiojo pulko?

— Ot, toks jau ir prisilaikymas! — 
patylėjęs kiek atsiliepė Virpša. — Mums, 
Mingailės bendrams, kaip ir gėda jau jie- 
škotis pastogės svetur, per tai pagal pa
pratimą ir kenčiame. Savo rankom mes 
sukūrėm šitą kunigaikštiją, savo rankom 
ir laikome ją pakol.

— Savo žmones ginate nuo ,svetimų 
šalių, — pritarė Ivonas. — Jeigu jus ne
gintume!, kas gintų....

— Taip ir aš sakau nepakantriems. 
Kas daryti jeigu jau tokia kunigaikščių 
pora? Ak mes jų neperdirbsime, o žmo
nės čia vis tiktai musų.

Seka: VIRPŠA.

PATS GABALIAUSKAS p 
sisakė visiems kad jau Įren 
ta jo atsiprašant laikrašči 
spaustuvė Picburke ir laikra 
tis bus spausdinamas Picbu 
ke. Bet ponas ir poni, ,Gab. 
liauskai gyvensią Klyvjand 
O ar žinot kodėl? Patsjpom 
savo draugams pasako 'šitaij 
Picburkas pasmirdęs durnai 
ir prie to Lietuviai ten' tan 
sus žmonės....

Kaip jų pinigai tai netarr 
sus, bet už pačius Pitcurk 
žmones — tai jis nieko jieduo 
da....

PRUSEIKA, nuvykęs D Pa 
cifiko pakraštį prisiminė' kai 
Kapsupas 25 metai atgal- vy 
per San Francisco ir Vladivo 
toką j Rusiją socializmą kur 
Taip, drauge, Kapsupas ture, 
moralės drąsos vykti 
tikimus vykinti, o 
pakviestas Maskvon 
anuosyk uždainavo: 
a thousand times no!”

prie’ *sta

savo įs 
Pruseik 
važiuo 

“No, n<

bet ‘jeig 
dirba t

V. G., SANDAROJ, kalbėd 
mas apie pereitus rinkimus : 
neišsirinkimą į Kongresą n 
vieno savo tautiečio, pąmi 
kad šian bei ten Lietuviai 
nors laimėjo, ir baigia

“Bet ką gi tas reiškiu 
ginus su musų skaičium'^ 
šalyje? Tai tik trupiniai n 
turtuolių stalo! Laikas jau k 
tų ir mums atsisėsti 
lygiai su kitais”.

Taip, laikas butų, 
visi taip dirbs kaip 
pačios Sandaros ponas rėdai 
torius tai tas laikas niekad m 
ateis. ■-

Net ir Lietuvos nelaimės vi 
landoje, nors ponas redaktc 
rius ir užsimena kad “Amer 
kos Lietuvių išeivija prival 
smarkiau sujudėti ir parody i 
savo galybę”, bet visas jo til 
slas — “viskas Sandarai”* (ti 
yra namui, o tame name sėč 
— du senberniai 
si “judėjimai” ir 
sibaigia).

Prie kitokių 
visa Sandaros organizacija ui 
imtų žymią vietą “milijoninėj 
Amerikos Lietuvių išeivijoje’ 
o dabai’ — tik pabraukia; keli 
žodžius laikraštyje vietą užpi 
dyti, o darbo tai nei pišš....

ir tarp jų v: 
“galybės” pe

organo , vad

DAKTARAS
Piktai $1.00
3 apibudinimai kelių šimtų 
sunkių ligų ir nesveikumų 

aliečia, nuo paprasto gerklės 
sifilio, vėžio ir kitų ligų.

aygos pabaigoje sužymėtos 
igva rab*i. Knyga 174 psh

ilienes Sabbos i

stės senovės laikų Sabbol 
mes Mikaldos. Tų knyffr 
a gauti, ir visai pigiai. So 
30c. Galit prisiųsti pašto 
kiniams po 25c.)

Atnąujinkit savo prenumeratą už tuojau — 
kitaip jums gali netekti paskaityti įdomi apysa
ka, nes tiems kurie neužsimoka me/am Paversti 
sulaikyti Dirvo siuntinėjimą.
Kurie dar nesat Dirvos prenume/na1’ skubėkit 
užsirašyti, kad nepraleistumet įd*08 Pradžios.
Raginkit visus kitus užsirašyti ,nes 81 ,aPY" 
saka tiek svarbi ir naudinga jog. yįenas Lietu
vis privalo ją perskaityti ir sur11™1.

Siųskit $2.00 DABAR. Skaityi?us v^sam metui.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

NEPABRANGS SR 19 $2.00DIRVA I . __
Kaina pasilieka metams tip T — —

Dirva galima užsirašyti ir pusei metų, prisiunčian^e Polai į- ®

savo 
Ginčas ko ne pavirto į vaidą. Vie

nok pagalios viskas pasibaigė ramiai. At
stangus ginčytojai kiekvienas likosi prie 
savo nuomonės, išskyrus Kiškio, kuris bu
vo pasiryžęs pristoti prie to kas^ daugiau 
midaus duos.

— Skiriantis ilgaskvernis pakuždeno 
į ausį Jauskuldžiui:

— -Truski, tamsta, ir toliau taip kaip 
dabar, o Romanas neužmirš. Aš neužilgo 
ir pats pas jį busiu, ir jam pranešiu apie 
tavo darbštumą.

Jauskuldis meiliai dėkojo ilgaskver
niui už jo malonų prižadėjimą, galvą lenk
damas ir ranką spausdamas.

Kunigas, Daukšio svečias, visą laiką 
sėdėjo, burnos neatverdamas. Ar tai jis 
darė iš atsargumo ar del kitų priežasčių, 
nežinia. Iš veido jo nieko negalima buvo 
suprasti. Tylėjo ir jo tarnas. Vienok, 
jeigu ilgaskvernis su Jauskuldžiu butų ne 
taip drūčiai savo pašneka užsiėmę tai jie 
butu galėję užtčmyti lengvą, išjuoktiną 
nusišypsojimą ant abiejų vyrų lupų: ir 
kunigo, ir tarno.

Ant rytojaus, skiriantis, kuždeno ku
nigas į ausį savo tarnui:

— Kelionėje buk atsargus ir neuž
miršk jog mane vadina Ivonu.

VALGIU 
' GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
1 KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti 
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.

kaip

Gausus Angliškai-Lietuviškas
KIŠENINIS ŽODYNAS

_ NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS
Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Plieno Suvaržymas Už 
darys Daug Biznių

Nauji apribojimai duoti plif 
na civiliniam naudojimui bu 
priežastimi užsidarymo daugi 
lio biznių kurie iki šiol dar la 
kėši, kad ir karas eina. *

Valdžia taupydama reikalu 
gus metalus, paskyrė kitai 
metui paliuosuoti tik 1% nu< 
šimčio 1943 metų plieno iždai 
bio leisti civilinių gyventoj 
reikalams. Tuo budu, civil 
niams reikalams plieno tel 
tik 1,290,000 tonų, kiek da 
giau negu po 100,000 tonų m 
nėšiui.

Skaitant tai kiek plieno p 
prastai sunaudojama įvairia 
siems reikalams, padariniai 
ir įrankiams per metą, šis p 
skyrimas yra visai menkas..

Plieno suvaržymas panailfl 
daugelį išdirbinių ir turės S 
stoti jų dirbtuvės .ir užgidai 
ti jų parduotuvės.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

- ■———— ■ -

I

Duok žmogui šviesą — jis įĮ 
ntras sau kelia — kas plat-I 
Dirvą — tas platina apšvi<

J



ICE FOLLIES OF 1943

KIEK JUSU NAME
ŽVAIGŽDŽIU?

Dirvos
ir vie

IR PRALEIST
žinos

Kuriems nepatogu pas
Gebaliauskas

Prez
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Jūsų vardas-pav.

Adresas

SVEČIAS PIRMAS RODYMAS CLEVELANDE!
Atvaizdavimas Lenku Gyvenimo Britanijoje

ICHMAN

Plus

U. S. ATIDARO ANTRA FRONTĄ
AFRIKOJEJUOZAS RADZEVIČIUS

Amerikonai Pradėjo Ofensyvą šiaurės Afrikoj

Tales of Manhattan

ELENA TALANDIS
ir sau.

lUIlIC IQUA1I

kitu

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
Puiki, didele K. S. KARIAUS Istorinė Apysaka

Nikodemas A= Wllkelis

. Protect Your Hon 
Irom Tuberculosis

Moderniškos alleys, kur galit sueiti raičioti boles grupėmis 
arba pavieniais, sveikatai. (44)

Visi gerai
Roosevelt ir

— Vynai 
Likeriai

Pažymėkit 
kiek

TRYS SUNAI TTNAUJA

Sis 
New 
•odyti 
ienį,
Visi

UKŠTOS RŪŠIES 
itai, Topkotai, Overkotai

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais.
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00

kurie šymet mokės, už 1943 metus bus ta pati, $2.00, 
duoti už $2.00, dabar negalima pasakyti.

le dirbti, ir gaus 
mokymosi laiką, 
reikia OPA. 3rd 
Commerce Bldg.

filmą
gyve-

VIETINIAI Lietuviai, kurie dar Dirvos neskaito, kviečiami užsirašyti 
bar, prieš galą 1942 metų 
vos Kalėdini Balių, sekm.
MANTAS, tie dar gaus visus tos apysakos numerius, pradedant r. 43. Prašykit 
jų Dirvos administracijoje. Administracija atdara vakarais iki Ssval,

SUPERIOR-
RUSSELL INN

War Bonds 

Defense Bonds 

ir gelbėkit savo

Dirvos kaina tiems 
1943 metais bus galima

Tai paakstinimas visoms mažoms pavergtoms 
tautoms: — “Dirbkit, kovokit, tikėkit”. Trys Pardue 

735 Eci 
Prospect, k 

57161 
60 Pardnotaviy Kiln

Automobilist a m s užsiregis
travimas gąsdino gavimui ati
dėta iki Lapk. 18 d. Registra
vimui paskirta trys, dienos — 
Lapk. 18, 19 ir 20. Registra
vimas bus atliekamas kaimy
niškose mokyklose.

Registruotis privalo nueiti

'ANDARD RŪŠIE
Ui. Topkotai, Overkotai

Parašę Įdek jūsų name žvaigždžių 
(išėjusių į kariuomenę vaikų ar du
kterų)^ tuoj pasiuskit DIRVAI, — 
G820 Superior Ave., Cleveland, O.

Juozas Radzevičius, 49 metų 
nuo 1025 E. 74 st., mirė Lapk 
6. Palaidotas Lapk. 10, Kalva
rijos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Antanina, ir sū
nūs, Povilas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della E. Jakubs.

©KURIE nori pramokti spe
cialių karo darbų, valdžia mo
kins dykai. Gali užsiregistruo
ti Cleveland Board of Educa
tion. Registravimo mokestis

Dirva dabar yra pigiausia: 
darbininko liuoslaikio drau 
tras; platinki! ją tarp savu

DIRVA PA VĖJUOJAMA
Pereitas Dirvos numeris ir 

šis pavėlavo del sigedimo di
džiojo spausdiname preso, ku
riuo Dirva spausdnama, todėl 
laikraštis spausdinmas kitoje 
spaustuvėje. Tolia Dirva vėl 
eis reguliariai.

'ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

SAKOMA, KVAILAS VISADA 
MANO KAD KITAS DAR 

KVAILESNIS

PRADEDAMA RODYTI PENKTADIENI 5 P. P

Tikėkit arta ne, vis dar y 
. jie turi praleisti 850 art 

, ge overkoto.

, Pasitikėkit musų žodžiui,
I ti tokią didelę skylę jūsų 

mans ir persitikrinsit kol
Į gyti už $24.50 arta ?29.i

Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jj 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo i Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

r Daugybė vyrų taip pa± 
į nusistebėjimui kad jie į 
! kokio norėjo ož- daug m 
“už ploščių mokėti.

■
t Pasirinkimas pas mus 
į ima visokius tipus, stiiii

PARSIDUODA BIZNIS
19 metų to paties savininko lai- 

Jkyta tabako, saldainių, mokyklai 
reikmenų parduotuvė. prie 3 mo- 

. kyklų; parodysim kad neša $600 sa- 
j vairinių ineigų, nėra kompeticijos. 
i Žema renda. 11530 Buckeye road.

valdys 
Lietuvą po šio karo tai aš duo
du, tamstai, G-kas, tokią rodą: 
viena, jeigu 90 nuošimčių Lie
tuvos gyventojų yra priešingi 
p. Smetonai tai tamstai nėra 
ko rūpintis, pasirūpins jie pa
tys. O antra, tai tamsta eida
mas gult nenusiauk nei batų, 
ir kaip tik pasibaigs šis karas 
tuojau šauk į Lietuvą, ir jei
gu Lietuvos žmonės dar netu
rės susitvėrę valdžios tai gali 
tamstai tekt dar ii' prezidento 
vieta. L-vė.

ją da 
Jie gaus dovanų 1943 Kalendorių ir vieną tikietą į Dir 

Gruodžio 27. Kurie nori sekti istorine apysaką ALGI-

Kalėdiniame baliuje, 
27, Lietuvių salėje, 

bus perstatyta visi

Dirva šymet, kaip kiekvieną metą, rengia metų pabaigoje puikų programą i 
balių. Šymet tas balius atsibus trečią Kalėdų dieną — sekmadienį, Gruodžio 27 d 
LIETUVIŲ SALĖJE. Kaip kiekvieną metą Į tą metini balių, ir šymet visi 
skaitytojai, užsimokėję savo prenumeratą, gaus dykai vieną tikietą i balių, 
na puikų, dideli sienini 1943 metų Kalendorių dovanų!

g KURIE turit kambarius iš
nuomavimui Karo Laivyno ofi
so darbininkams, atkeliamiems 
j Clevelandą, parašykit atviru
tę, Angliškai, šiuo adresu — 
Mr. Ray M. Shimmon, 805 
Hippodrome Bldg., City.

Elena Talandis, 58 m. (pc 
tėvais Sukoska), mirė Lapk. 9 
palaidota Lapk. 12.

Paėjo iš Vilnijos, Nočios p. 
Montatos kaimo. Liko vyras 
Juozas, ir Lietuvoje brolis Au
gustas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke-Pamokytos mergaitės turi 

progą išmokti rašoma mašinė- 
užmokėti už 
Registruotis 

floor, Union

ateina žiema 
Kailiniai Valomi ir Taison 
M Nnosavioje įstaigoje.

laikas duoti išvalyti a 
jūsų žieminiu kailio 

'A12 stylių. Mes darbą at 
J® ton ir už mažu kast 

atliekama gerais nu 
Paskubėkit duoti darba 

"’Jfuidėjo sezonas. '(

Addison Tailors, 
& Furriers

metą toj pačioj vietoj 
. J106 Superior Ave.

Clevelande susto porai die
nų Brooklynietis Jnas Jakubs- 
Jakubauskas, žinaas fiziškas 
direktorius ir speto promote- 
ris. Jis daug įsidėjo prie 
pastumėjimo jauj Lietuvių 
atletų, kurie tuliiastojo gar
siais. Svečias apstojo pas p. 
Karpius. Iš čia ’ksta Į Chi- 
cagą.

AIR, AŠ UŽDIRBI
BETGI NEPRIV

809 Soeiet
OFISO TE 

Norėdami pigiai pirkti u 
Vjtės i mane, gausit pigia 
We apdraudos-insurance 

Sutaisau paskolas pirmi 
.“*» garantuojama. Kreipi

“White Eagle”
štai pirmą kartą parodoma 

iš nugalėtos Lenkijos likučių 
nimo Britanijoje, kur Londone Len
kai turi savo valdžią in exile, ši 
filmą, “White Eagle”, 25 minutų 
ilgio, vaizduoja Lenkų veikimą ir 
kariavimą kartu su Anglais. Filmą 
pradedama rodyti Telenews Theatre 
šį penktadieni, 241 Euclid avė., nuo 
5 vai. po pietų.

Parodoma bendras Lenkų veiki
mas už laimėjimą ir atsteigimą sa
vo valstybės: parodo kaip dirba 
pabėgėliai Lenkai gydytojai, laik
raštininkai, kareiviai ir paprasti 
žmonės.

Leslie Howard apsako visą daly
ko eigą toje f ii moję.

Nukankinta Lenkija rado prie
glaudą Anglijoje. Ten jie varo sa
vo darbą už atsteigimą savo vals
tybės.

Taipgi naujausias ir įdomiausias 
dalykas — Amerika atidaro Antrą 
Frontą Afrikoje!

^BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus 

i Degtinė 
m * Užkandžiai

Atdara iki 2:30 naktį,
Kazys Leimonas, Sav.

asmeniškai kiekvienas automo- 
. bilio savininkas, ne per kitą, 
ir blanka nėra galima pasiųsti 
paštu, nors jos gaunamos iš- 
anksto.

Dirvos administracija pagel
bės norintiems išpildyti blan
kas.

Būtinai atsineškit nusirašę 
savo visų 5 ratų gumų nume
rius, nes tas reikalinga blan- 
koje Įrašyti.

šymet Gruodžio mėnesį suei- 
ia jau metai laiko kaip Ameri
ca kariauja. Kiek iš jūsų na- 
nų išėjo į kariuomenę ar ka
ro laivyną ar marinus?

Kiek jūsų lange iškabinta 
nėlynų žvaigždžių ?

Dirvos
Gruodžio
bublikai
Lietuviai tėvai-motinos tų vai
kų ir mergaičių kurie išėję Dė
dės Šamo tarnybon.

Prie to bus trys dovanos — 
tėvams kurie turi daugiausia 
mėlynų žvaigždžių.

Prašome tėvus arba jų šei
mų narius užsiregistruoti Dir
vos administracijoje dalyvavi- 
inui tame baliuje ir programe.

and BOWLING ALLEYS 
6927 Superior Avenue

N. Balindu — M. Botoman — Savininkai

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALZAMUOTOJAS

Taip ir Gabaliaus'kas negalė
damas žmonių sukurstyt prieš 
Prezidentą A. Smetoną prasi
mano visokių kvailysčių ir jis 
nori kad žmonės jam tikėtų. 
Nr. 44 savo žiniose G-kas pri- 
peckiojo didžiausią litaniją ne
sąmonių, netrivodamas pykčiu 
prieš p. Smetoną kam važiavo 
Į Detroitą ir kam Lietuviai ėjo 
jo pasiklausyti ir dar pinigų 
taip daug sudėjo, nors G-kas 
rašė kad žmonės ėjo “tik pasi
žiūrėt” kaip p. Smetona atro
do, o aukų surinkta vos 43 do- 
larius. Gabaliausko noru jo 
žinių skaitytojai teisybės ir 
nežinos kaip ten tikrai buvo. 
G-ko noras ir yra kad žinių 
skaitytojai tik tiek žinotų kiek 
G-kas jiems parašys, o kai jo 
žinių skaitytojai mažiau 
tai G-kui bus geriau.

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų nueitu 

|». pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunba
i Savininkės.

Viršijanti visus kitus šios rūšies 
perstatymus, Ice Follies of 1943 
pasirodys Cleveland Arenoj, savai
tei laiko, pradedant Lapk. 22 ir bai
giantis 29 d., globoje Veterans of 
Foreign Wars.

Sulyg pranešimų, grožiu, vaizdžių 
perstatymu ir margumu naujas Ice 
Follies of 1943 neturi sau lygaus; 
vaidinime dalyvaus eilė iš seniau 
žinomų ledo artistų, ir prie jų vi
sa dauguma žymiausių naujų. Vei
kalas atsižymi Įdomumu, puikumu, 
puošnumu ir Įvairiais jaudinančiais 
aktais, kuriems nieko lygaus dar 
nebuvo.

Ne tik čiuožinėtojų trupė didesnė, 
bet Shipstads ir Johnson pridėjo 
eilę naujų artistų kurie pasirodys 
Cleveland Arenoj.

Vietos parduodamos dabar, gali
ma įsigyti geresnes sėdynes krei
piantis į Cleveland Arena, visuoti
na ižanga po 75c.; geresnės vietos 
$1.35, $1.85 ir $2.20, su taksais.

S E D A K Gf
GYDYTOJO RECE1 

Greita pagalba nuo B,įnįu 
uždegimų, paliuosuoja k 
palengvina plaučių užsu 
Ypatingai geras sulaikynvA 
tinių kosulių, šalčio ir užr 
Neturi alkoholio, chloro“' 

nei kitų kenksmingų vai

Eclair Cut Rate Di
7600 St. Clair Ave.
CLEVELAND, OHIO 

Prespriction Specialists 
Kampas E. 76 st. ENd.

| VISOKIA APDRAUDA
Ž Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
* tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- 
? kios. Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
$ šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).
t Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
v ir Apdraudos Agentūra.

| P. -P. MULIOLIS
J 6606 Superior Ave. Cleveland HEndcrson 6729

E 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 B
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RUGS
Chemical arba S
Mes išimam, p 

liuojam, vėl
DAVENPOTR ii
Išvaloma, kandys kin $730

SIMONIAN RUG padpft 
CLEANE

11720—12551 Eu Avp
CEdar 0208 Ų 8g15

o ne kad p. Sme- 
Ame-

Anglija dabar daro 
geriau, 
plepėti

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
“Kur alus skanesnis” 

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

UŽMUŠTA 100
Šymet iki Lapk. L0, trafiko 

nelaimėse užmuštų skaičius pa
siekė 100, kai užmušta dar ke
li asmenys pereitą savaitę. Per
nai per tiek pat laito buvo už
mušta 110.

CITY GRILL
8507 Hough Ave.
Valgykla ir Užeiga
ALUS VYNAS

B Karšti Valgiai, Sandvičiai
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS 

IR SAVO PAŽYSTAMUS 
Jonas Pečiulaitis — Margaret Sėlius 

Savininkai

dirba petis 
Stalinu 
žinom kad 
viso jo vyriausy

bė Prezidentą Smetoną laiko 
Lietuvos Prezidentu ir dar al
gą moka, na o G-kas su Stali
nu nori Įkalbėti pasauliui kad 
Prezidentas Smetona jau nie
ko nereiškia. Matyt G-kui 
daug daugiau reiškia Stalinas 
negu Prez. Rooseveltas.

G-kas prikiša- vis Lenkų, Če
kų valdžias in exile kaipo de
mokratiškas. Bet G-kas nie
kad nepamini demokratiškos 
Estijos ar Latvijos. Juk tos 
šalys lygiai yra traktuojamos 
su Lietuva, nors ten Smeto
nos ir nėra. Tiesa kad Lietu
va, Latvija ir Estija yra skir
tingoje padėtyje, bet del to kad 
Rusija stato savo pretenzijas 
prie tų šalių 
tona gyvena Clevelande. 
rika 
taip kaip joms atrodo 
o mums neverta daug 
■apie -tai.

O kai del baimės kas

PARSIDUODA NAMAS
1365 E. 84 Street—arti Superior, 9 
j kambarių namas, karšto vjandens 
feiluma, bus apleistas tuojau užėmi
mui. Galima matyti viduje sekma
dienį tarp 1 ir 4. ENdicott 3721.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbi} kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

filmą vaizduojanti ypatingą 
Yorko gyvenimą, pradedama 

Hippodrome Theatre šešta- 
Lapkričio 14.
tikisi ko nors įdomaus ir ši 
tikrai yra tokia.

’adovaujamas roles turi Charles 
""er ir Rita Hayworth; prie jų 
vana Ginger Rogers ir Henry 
Foiį ir vjsa kita daugybė žymių 
artl< žodžiai tiesiog negali ap- 
saky turinio šio veikalo, nes tai 
ištiki pavejantis visais atžvilgiais.

paruošti susidėjo visa ei
lė zyv fįlmoms veikalų rašyto
jų, ir \ą pagamino 20th Century- 
Fox, v,vaujant Julien Duvivier.

Butinimatykit “Tales of Man
hattan”.

CHRISTMAS SEALS
rV\AAAAAAAAAAA.*UVVV;

Rakandiya|ymas
CARL VALYMAS

$2.00 
remode- 
atgal.

LAS' COUNTY 
POULry farms 
Parduodam as jr muštas vištas. 
Dideles, ,3^ virimui, kepimui. 
V išloš nupea jr išvaloma be
laukiant. G vjet,a pirkti.

Hy J. Fitmeier, Mgr.
2230 Ei4th street 
Netoli Cal Market.

KAI M YNIŠKDS

Užeigos

EAGLE’
Leslie Howard apsako kaip narsus Lenkai dirba 

ir Kariauja Anglioje.

JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

SUPERIOP CAFE

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio,

atvykti Į Administraciją, galit prenumeratą prisiųsti 
į S tu, taip kaip daro kitų miestų prenumeratoriai: laiškas eina už 2c, tik Įdėkit į
■ v iipTi rč’iu i[Ti m •< ką $2.00 ir savo aiškų adresą. Kalendoriaus persiuntimui pridėkit 10c.

«IŠ CUYAHOGA apskrities | 
iki Spalių 31 d. vio paimta 
S. V. karo tarnybon 51,101 vy
rų. Tai palyginama nedaug. 
Betgi daugybė jau šiukiami ir 
kasdien išvežama saitai 
naujokų.

Stasė Milikau&j4^ri435 E. 
92nd st., 10 vaikųj\>tina, iš 
jų septynis išauginukišle bū
dama, nes vyras MjoIls Mi- 
likauskas, jau 17 lėtų kaip 
miręs. Trys jos suai pžimti 
kariuomenėn, ketvirts neil
go bus pašauktas, rikte Le
na ištekėjus už D. Katarsk, 
kuris jau 20 metų tarnauj 
Amerikos kariuorneėje.

Dukterys Adelė ir Valentina 
liko prie motinos. Garbė to
kioms motinoms kuių vaikai 
kariauja ir gina šią laisvą ša-
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m PRALEISTI, AR NETIESA?
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ELANDE!

enkai dirba

pavergtoms
VERČIAU PRIFRASKIT PRIE ŠITO DABARICHMAH BROTHERS NES MATYSIT TĄ PAKANKAMAI ŠIĄ ŽIEMĄ

DAINUOS ONA KASKAS
FRONTĄ

Afrikoje!

War Bonds
Defense Bonds

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS

H CHRISTMAS SEALS

likus

RAYON CREPE INTRIGUE SPAUSDINTAS VELVETEEN
1.98ysaka

Yardas

MALLISON’S JUODAS MATELASSE RIBELLO RAYON CREPE

The STONEMAN CO

SUKTO RAYON SPAUSDINIAInd, Ohio,

lepL Uj

THE MAY COMPANY FABRICS KETVIRTAS AUKŠTAS

6430 St. Clair Ave.
rupetnis

nistracija page!
išpildyti blan-

prisiusti pas 
k Įdėkit Į lais-

. Protect Your Hi 
from Tuberculosis

tiją dvkai
1. SOHIO
2. SOHIO 
: . SOHIO
4. Battery

20 metų toj pačioj vietoj
7106 Superior Ave.

suknioms.
Yardas

Lietuvi 
kolegijos 
17-tame

Pirm
Rast.

išlei- 
dieną

KŠTOS RŪŠIES
i, Topkotai, Overkotai

tikslais.
iais, $2.00.

ARALAC” SUKTO RAYON SERGE

įsirašyti ją da- 
ą tikietą i Dir- 
apysaką ALGI- 
. 43. Prašykit

ku programą ir 
Gruodžio 27 d., 
met visi Dirvos 
t i balių, ir vie-

sukakties pažymėji- 
savo dešimties metų 
surašė šimtus narių 
ir savo veikimu su-

Stip 
Yarda;

Daugybė vyrų taip padarė, ir patyrė savo pačių 
nusistebėjimui kad jie gavo kaip tik tokį ploščių 
kokio norėjo už daug mažiau pinigų negu tikėjosi 
už ploščaj mokėti.

neškit nusirašę 
tų gumų nume- 
reikalinga blan-

KARO PALIAUBŲ 
SUKAKTUVĖS 
LAPKRIČIO 11

HEnderson 1759
7110 Superior Ave

IŠ LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBO

ekvienas automo- 
as, ne per kitų, 
i galima pasiųsti 
is gaunamos iš-

va- 
žie- 
bus 

jokių

IP, AŠ UŽDIRBU DAUGIAU, 
BETGI NEPRIVALAU VISKĄ

• BROOKLYN, N. Y. — Iš
Brazilijos gauta žinių kad 

tenykščiai Lietuviai, Brazilijai 
paskelbus ašiai karą, ėmėsi or
ganizuoti Lietuvių savanorių 
batalijoną, kovai prieš bendrą 
priešą už nepriklausomą Lie
tuvą ir jos atstatymą. Bata
lijoną organizuoja poetas Kos
tas Cinikas.

Ž 1 N U TE S 
(Iš- musų laikraščių)

" Reguliariai 69c
Panašus i serge rayon skaidriose spal- 
vose; šiltas žakietams ir sijonams siūti; ^-9^-9 
tinkamas defense uniformoms ir čiuožinėjimo rū
bams gamintis. Yardas

Trys Parduotuvės Clevelande 
735 Euclid Avenue 

Prospect, kampas . Ontario 
5716 Broadway 

60 Parduotuviu Kituose U. S. A. Miestuose

Bridge- 
porte, buvo įskųsta neprigul- 

minga Kun. S. Linkaus para
pija daranti biznį iš šokių ir 
gėrimų, be leidimų. Policija 
pribuvo patyrinėti, kilo pešty
nės, ir Kun. Linkus buvo nu
vežtas policijos stotin pasiaiš
kinti. -

Ji duodama dykai iš SOHIO, tik su regu- 
kas

Hardware — Paints — Tool 
Paints — Cutlery — Glass 

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

Spausdinti Marginiai ir Vienodų Spalvų Gražus 
Audiniai Suknioms, Siutams, Vidaus Apsiaustui

CEdar 0765 
8513 Superior Ave

Pasirinkimas pas mus yra didelis ir pilnas, ap 
ima visokius tipus, stilius ir mieras.

Tikėkit arba ne, vis dar yra vyrų kurie mano kad 
jie turi praleisti $50 arba daugiau nusipirkimui 
ge overkoto.

Reguliariai 
Vatos velveteen visokiose spalvose margi
nių medega labai tinkama sijonams žiema 
čiuožinėti, siutams ir namuose dėvėjimui 
ri medžiaga, kuri ilgai derėsis.

Lapkričio 11 suėjo 24 metai 
nuo to kai baigėsi pirmas Pa
saulinis karas — kada Vokie
čiai ir jų sąjungininkai buvo 
priversti pakelti rankas ir su
tikti daryti taiką.

Tada Amerika buvo įstojus 
į karą ir didelėmis savo j jėgo
mis prisidėjo prie nulėmimo 
pergalės Alijantų pusei.

Šiądien vėl tos pačios jiegos 
viena prieš kitą išstojusios ka- 

ir reikia tokio pat nu- 
ir pergalės ant tų pačių 
užtikrinimui pasauliui 

ir taikos.

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai 
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

A. T, HUETER
East End Leading Jeweler 

Reg. Optician
Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
deimantų ir gražmenų Kalėdoms 
Duodame lengvam išsimokėjimui 

STALINIAI PEILIAI ir tt.

r gelbėkit savo 
šaliai ir sau.

Pasitikėkit musų žodžiui, visai nėra reikalo dary
ti tokią didelę skylę jūsų kišeniui. Užeikit Į Rich
mans ir persitikrinsi t kokį puikų ploščių galit įsi
gyti už $24.50 arba $29.50.*

® S. BOSTON, Mass.— Lietu
vai Remti Draugija turėjo 

savo suvažiavimą Rugsėjo 27. 
Iš raportų paaiškėjo draugijos 
kasoje randasi $724.27 ir sky
riuose apie $500. Draugija tu
ri 7 skyrius.

ausit SOHIO’S raštu Garan 
dyk naudiojant 
žiemos gasoliną 
žiemos motor aliejų 
žiemos gear aliejų 
čekiavimą iki 1.250 

. . . i’i ir viskas!

Reguliariai 79c
Nc.A glamžantis suktų siūlų rayon ma
rl's marginiukais ir langučiais; tvirtas 
ir ilgai nešiosis; tinka bliuskoms, ofiso

American Friends of Lithua
nia of Connecticut, Inc., rengia 
koncertą sekmadienį, Lapkri
čio 22, nuo 3 vai. po pietų, 
Buckingham salėje. Koncerto 
programą išpildys žymi Lietu
vaitė Metropolitan Operos ar
tistė Ona Kaskas. Džiugina 
mus kad nepaprasta viešnia, 
artistė Ona Kaskas pasižadėjo 
mus atlankyti ir palinksminti 
savo maloniu dainavimu; ki
tos tokios progos gal nesulau
ksime.

Atminkit, American Friends 
of Lithuania organizacija yra 
tai Lietuvių tautos užtarėjų 
organizacija. Artistė Ona Kas
kas suprasdama ir at j ausdama 
liūdną Lietuvos padėtį stoja į 
užtarėjų 
mums ir 
Todėl ir 
į stiprią 
mi 
mo 
ateityje.

Waterburio ir apielinkės vi
suomenei primename kad nors 
koncerto salė yra didelė, bet 
sėdynės apribotos, kurie norit 
pasirinkti geresnes vietas pasi
rūpinkit įgyti tikietus išanks- 
sto. Patartina tėmyti praneši
mus per Lietuvių radio progra-

5X/HSKAS įrodo kad šią žiemą turėsim daugiau bėdos su pradėjimu automobilio mo- 
’ toro negu kada turėta. Karai bus senesni. Mažiau važiuojant, silpnesnės bus 

balarejos. <
Bet nepaisant to, Standard Oil vėl sako, “Jus pradėsit, arba mes mokėsim!”—ir tą 
paremia raštu duodama garantija. ■ ------ *
Nors jus gal niekad nejautei reikalo šitokiam patarnavimu- kitais metais, nebandy
kit apsieiti be šios apsaugos šią žiemą, 
l’arju žieminiu atsargumu. Jokių suvaržymų 
jam galėtų pakenkti ir ilgai laikytų. Užsukit

'ANDARD RŪŠIES 
ai, Topkotai, Overkotai

p Didis Lie- 
svėn, kaip jį 
tas Lietuvis 
ši apysaka 

carus po to 
r tt.

eiles ir patarnauja 
visai Lietuvių tautai, 
mes visi vieninkimes 
organizaciją ir tuo- 

prisidėsim prie sustiprini- 
Lietuvos nepriklausomybės

mus apie šį koncertą iš New 
Britain ir Waterburio iš sto
ties WATR. Po koncerto bus 
vakarienė Hotel Elton, 6:30 v., 
artistei Onai Kaskas pagerb
ti. Tikietus šiai vakarienei pa
sirūpinkit gauti išanksto.

Valdyba:
Adv. Albert Bronsky, 
p-ni John Zemans, 
John Klikaa,

Koresp. Dr. M. J. Colney.

Reguliariai 1.98 
Minkštas švelnus rayon-crepe naujoms 
šiame sezone taip madoje .“drapeable' 
suknioms. Vėlyvo Rudens ir Žiemos 
sralvo:

• SVIESTO naudojimas di
dėja: per Rugpjūčio mėnesį su
naudota 170 milijonų svarų 
gi pernai per tą pat mėnesį su
naudota 150 milijonų svarų.

nieko nedarysit savo karui to 
SOHIO ši vakarą ir gaukit sau 

tišką garantiją užtikrinto pradėjimo 
žiuoti. Ji tikrai yra verta turėti, šią 
mą ypatingai, kuomet automobiliai 
sunkiau praarti važiuoti ir nebu 
persergėjimij apie orą!
THE STANDARD OIL CO. (OHIO) 
Ohio Kompanija . Tarnauja Ohio Žmonėms

» CHICAGO, Ill. — Dariaus- 
Girėno Post 271 American 

Legion minėjo savo 10 metų 
gyvavimo sukaktį ir surengė 
apvaikščiojimą Karo Paliaubų 
24 metų 
mą. Per 
gyvavimą 
į šį postą 
įdomino ne tik Lietuvius bot 
ir visus Chicagos ir apielinkės 
gyventojus, pralenkiant visus 
senesnius Amerikoniškus pos
tus, pasistatė puikų namą ir 
salę, $60,000 vertės.

Reguliariai 1.69
Naujas Rudeniui audinys šniūrų efektu 1.09 
siuvimui išeiginiu ir parodinių fraku, čia •» 
ineina ir Mallison’s Pimlico rayon-crepe.

Yardas

Reguliariai 1.98
Irdžus juodas rayon matelasse smulkių 1.39 
turginių efekte—tinka puošniam frakui J-
rba fermai sijonui siūti.. Labai gražios rūšies
medžiaga. Yardas

Pradėdamas savo gyvavimo 
šeštus metus, Lietuvių Spau
dos Klubas paminėjo savo pen
kių metų sukaktį referatu, ku
rį pagamino A. B. Strimaitis; 
perskaitė jį P. Bukšnaitis.

Toliau, susirinkimas plačiai 
pasidžiaugė savo nario V. Am- 
brozevičiaus biografija, kurią 
išleido J. J. Bačiunas (paruošė 
A. B. Strimaitis, redagavo V. 
Sirvydas).

Iškelta sumanymas paminė
jimo Vištaliaus 30 metų mir
ties sukakties. Nutarta suren
gti atitinkamą paskaitą ir ra
šinį spaudai apie Vištalių. Tai 
autorius dainos “Op, op, kas 
ten, Nemunėli?” ir kitų.

Kun. Milukas pareiškė sura
dęs Miesto knygyne daug me- 
degos apie pirmutinį 
steigėją pirmutinės 
New Yorke, atvykusį 
šimtmetyje, Kurtijų.

Pareikšta pasipiktinimas del 
Lenkų spaudės nuolatinių vei
kimų prieš Lietuvus ir svars
tyta būda kovai prieš tai.

nauja, 
lėmimo 
priešų, 
laisvės

Po pereito karo pakilo Lie
tuva, Nepriklausoma ir Lais
va išnaujo. Dabar ji vėl su
tremta tų pačių priešų - 
ji vėl atsikels priešams 
nugalėtais.

Prezidentas Roosevelt 
do šaliai paraginimą tą 
— Lapkričio 11 — minėti 
simenant pereitame kare žuvu
sius Amerikos kareivius, ir ei
ti jų pėdomis vėl karą laimėti.

Prezidentas Roosevelt tą die
ną atlankė Amerikos Nežino
mo Kareivio Kapą Arlington 
kapinėse ir dideliame amfite
atre, išstatytame tose kapinėse 
pasakė trumpą tai dienai pri
taikytą kalbą. Ta jo kalba 
buvo girdima per radio.

Komin’s Pharmacy
Vaistai, muilai, saldainės, šokola
das, cigarai, ligoniams reikmenys 
ir X-specialties. Išpildom receptus 
tikriausia. (49)

ATEINA ŽEMA 
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

Mustj Nuosavioje įstaigoje.
Dibar aikas duoti išvalyti arba 
perdirbti jūsų žieminius kailinius 

į j 1943 stylių. Mes darbą atlie
ti kam gerai ir už mažus kaštus. 
I.VHymas atliekama gerais meto- 
I dais. Paskubėkit duoti darbą iki 
ane-prasidėjo sezonas. (47)

I Addison Tailors
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Dirva lieka vėl Vienatiniu
Cievelando ir Ohio
Lietuvių Laikraščio

Gerbiami Clevelandiečiai: — Šiuomi pranešame Jūsų informacijai kad Jūsų in
teresams ilgus metus tarnavęs savaitraštis DIRVA vėl liko vienas ir vienatinis 
Cievelando ir Ohio Lietuvių laikraštis, šia proga norime pranešti visiems Dirvos 
skaitytojams, draugams ir rėmėjams kad Dirva ir viena būdama šio miesto ir val- 
fti’cs Lietuvių laikraščiu taip pat atsidavusiai ir rimtai tarnaus šios bendruomenės 
Lietuviams nariams kaip tarnavo iki šiolei, per visą savo ėjimo laiką, 27 metus.

Dirva teikė ir teiks įdomių skaitymų, įvairių informacijų, priims, talpins visų 
vietinių patriotinių Lietuvių — tautinės srovės ir katalikų — veikimo žinias, pra
nešimus, skelbimus ir tt.

Įdomus, patėmijimo vertas supuolimas tai tas kad dabartinis Dirvos redaktorius 
Į Cleveland^ atvyko lygiai 25 metai atgal, Lapkričio pradžioje, stojo dirbti redak
toriaus padėjėju, ir vėliau perėmė visą Dirvos redagavimo pareigą ant savo pečių, 
per tuos 25 metus bravo pasikėsinimų iš kairiųjų ir dešiniųjų Įvairiais budais Dir
vai kenkti steigiant čia ta vienokį tai kitokį laikrašti, vet visi jie išsikėlė kitur ir 
baigė savo dienas, o Dirva po senovei stipri kaip uola laikosi, ir su pagalba ir para
ma gerų Clevelandiečių ir toliau taip eis ir tarnaus jų interesams, gindama Lietu
vių vardą nuo savų ir svetimų musų tautos priešų.

Į talką, Dirvai, Clevelandiečiai; Į darbą visi išvien, musų brolių Lietuvių gero
vei Clevelande, Ohio valstijoje, visoje Amerikoje, ir garbei musų Tėvynės Lie
tuvos! Dirvos Redakcija.

REIKALINGA GERŲ
KAZIRNINKU!

ir užkviečia
ir jų draugus

PITONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LABOR CONDITIONS IN LITHUANIA THE LL1THUANIAN
AND THE FOREST

' #VA ffflE FIELD)
UTflUANIAN WEEKLY
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GERAI PAVYKO
NAVY RALLY

Gabaliauskas su Savo 
Laikraščiu Išsikrausto

Lapkričio 5, Lietuvių 
! buvo pusėtinai užpildyta 
tuvių publika, o kaip šiokis va
karas tai reikia sakyti kad bu
vo labai daug.

Tas vakaras buvo tai Lietu- ■ 
vių prisidėjimas prie U. S. Na-j 
vy vajaus.

salo
Lie-

Į PittsburghąNaujai susitveręs American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetas rengia kortavimo va
karą šeštadienį, 
Lietuvių salėje, 
visus Lietuvius 
atsilankyti.

Mes čia namie pasilikę turim 
laikyti sau už pareigą rūpintis 
apie tuos kurie yra išėję tar-1 
nauti kariuomenėje. Iki šiol 
mes Lietuviai mažai ką esam
nuveikę šiame labai svarbiame pasikviesdamas 
reikale, bet dabar turint tokią! laiškanešių orkestrą pagroti, 
organizaciją kuri dirbs vien tik 1 Programas pradėta su Ame

nds JuųifiL l?a- rikos Himnu, orkestrui vedant 
ir Bronei Kasiulytei giedant.

Po to sekė Cievelando Navai

L. žiniose Lapkričio 6 tilpo 
šitoks S. Gabaliausko oficialis 
pranešimas:

“L. ž. red. S. Gabaliauskas 
vy vajaus. Programą vadova- spaustuvninkas Povilas žu
vo Jurgis Venslovas, American penktadienį išvyko Į Pitts- 
Lithuanian War Activity Ko- ■ burghą padėti sutvarkyti nau- 
miteto pirmininkas.
kė publikai puikios 

savo draugų

The conditions of the industrial■ • 
workers' in Nazi-occupied Lithuania 
are as follows: very limited food 
rations (see The Lithuanian Situa
tion, No. 7, 19); small earnings, 
ranging from RMk 0.27 to RMk 
0.50 per hour; high prices for food 
and other articles, especially on the 
Black Market; rationed clothing 
and articles of everyday use; over
crowded dwelling conditions due to 
the 
and 
lack 
ities 
say, 
are 1

As for food, the agricultural 
workers are relatively better off 
ihan the industrial workers, but on
ly because they are more remote 
from Nazi control. The number of 
working hours and the amount of 
work to be done are strictly con
trolled. The number of workers is 
fixed according to the size of culti
vation of a farm. Compulsory re
gistration and work apply to all in
habitants between the ages of 15 
and 60 years. No rationing cards 
are issued to the unemployed. Uni
versity and college students are be
ing mobilized for work, and admi
nistration officials and employees 
as well are being subjected to cer
tain physical work, for the most 
part in the production of peat. No 
worker is hired or employed with
out the consent of the Arbeitsdienst, 
and the Nazis have decreed six 
months imprisonment for recaleitra- 
tions.

No unemployment problem ever 
existed in Lithuania before the Sov
iet invasion. Later tens of thous
ands of Lithuanians were evacuated more convincing than would be the 
and deported to Soviet Russia, and 1 plc° that Eire was part of England

presence of German soldiers 
civilians; in case of illness, 
of medicaments, hospital facil- 
and medical care. Needless to 
in these respects the Germans 
of course more fortunate.

> for food,

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

the following

Population and 
of Lithuania

in

THE NOVEMBER ISSUE of the 
Current News of the Lithuanian 
Situation published October 26, by 
the Lithuanian Legation at Wash
ington, contains 
teresting items:

1. Transfer of
Colonization

2. Labor Conditions in Lithuania
3. Echoes from German-Occupied 

Lithuania
4. Lithuanian-American Activi

ties
5. Independent Opinions on the 

Baltic States
6. Book News.
This, 

sue of 
by the
gaining new readers by the dozen.

by the way, is the 22nd is- 
this interesting publication 
Lithuanian Legation. It is

sirodyt su daug gero.
Mes turim parodyt tiems ku-I 

rie išėjo iš musų tarpo kad Recruiting stoties atstovų kal
ines jų nepamirštam, kad mes 1

Jis patie- Įsteigtą spaustuvę, kurioje, 
muzikos ’ Padedant sekančių numeriu, 

bus spausdinamos Lietuvių ži
nios”.

Taigi, Gabaliauskas ir jo ži
nios, kuriomis jis daug užter
šė Clevelandą ir Amerikos Lie
tuvių išeiviją savo kerštingais, 

I demagogiškais raštais, Cleve- 
bus............ ___, ___ į bos, paaiškinimai apie naudin- lanc*e daugiau neišeis 

atliksim tą ko nuo musų pa- gumą stoti Į U. S. Karo Laivy- leidžiamas Pittsburghe.
reikalauta.

Atlikti šiam darbui gerai, 
mes turim turėti paramą visų 
Lietuvių — negalima palikt 
kitiems tą darbą dirbti: čia yra 
musų visų pareiga.

American Lithuanian War 
Activity Komitetas prašo jū
sų moralinės ir finansinės pa
ramos. Ateikit į šį kortavi- 
mo- vakarą. Bus daug dovanų, 
ir užtikriname jums linksmą 
laika. J. K. Venslovas.

Iną; jūreivių trio gražiai pa
dainavo, parodyta puikios fil- 
mos iš Karo Laivyno gyveni
mo ir Midwav salos karo, 
karas užbaigta Lietuvos Him
nu, Bronei Kasiulytei vedant.

IŠKILMĖ NAUJOJ 
PARAPIJOJ

Naujos parapijos užbaigimd 
morgičio mokėjimo iškilminga 
vakarienė atsibus parapijos sa
lėje, šį sekmadienį, Lapkričio 
15, nuo 6 vai. vakare.

. mos įvykis kaip 
Lietuviai gyvena 
bažnvčics skola.

Vakarienei tikietai
Užr:s~kyt telefonu:

Tai pir-
Clevelande 
išmokama

tik $1.50.
PO. 4779.

VĖL REIKĖS BAL
SUOT GRUOD. 22 
Cuyahoga ; pskrities valdy

ba leis vėl balsavimui 1.9 mill 
apskrities šelpimo reikalams. 
Tai bus $4,800,000 suma. Bal
savimai bus Gruodžio 22.

Tuo pat laiku gal ir miesto 
valdyba leis balsavimui savo 
reikalautą bet atmestą levy.

Lapkričio 3 balsavimais tos 
levies buvo atmestos, bet jos 
vėl pakišamos, ir sudaroma di
desni kaštai antrų balsavimų 
pravedimui.

Lietuvis U. S. Marine
Bene

Pereitą sekmadieni Į miesto 
auditoriją susigrūdo net 19,000 
publikos išgirsti U. S. Marine 
Band koncertą. Tas benas at
vyko specialiai iš Washington© 
vienam koncertui.

Bet kaip niekur be Lietuvių 
neapsieinama taip ir šis Marine 
Band turi Lietuvį muzikantą. 
Jis yra James Miller, bet Lie
tuviška jo pavardė — Izidorius 
Varakojis. Jis paeina nuo Jo
niškio. Sako, 
kiaules ganiau, o čia Ameriko
je prezidentui groju”.
šis benas skaitosi oficialis Bal
tojo Namo benas Washingtone, 
ir groja per prezidento iškil
mes.

Miller-Varakojis Amerik oje 
gyvena 29 metai, iš jų 28 me
tus tarnauja Amerikai, ir 19 
metų kaip groja U. S. Marines 
Bene. •

Lietuvoje aš

• AR ŽINOT kur yra pakan
kamai kavos? Nagi Cuyahoga 
apskrities kalėjime, ir jeigu 
norit ten patekti, kavos gausit 
kasdien. Kalėjimo reikmenų 
supirkimo viršininkas pasirū
pino nupirkti 15,C00 svarų ka
vos prieš jos pritrukimą, ma
nydamas kad gali pabrangti.

(The forest is something very 
dear to the heart of a Lithuanian. 
It protected him in ancient times 
from invaders. Freedom is another 
thing a Lithuanian loves dearly. 
The national poet of Young Lith
uania’,. Maironis, has combined in 
his “Miškas ir Lietuvis” the two 
loves in a poem which, stirred the 
hearts of our brothers to fight and 
be free. Below is a translation of 
this poem. The Lithuanian version 
recently appeared in the Dirva.)

deep sorrow

iron pins.
Grand creation!

CATHOLIC PUBLICATION, 
Month., published in London, 
this to say about the Russian

A 
The 
had 
demands in regard the “strategical
necessity” of keeping the Baltic 
States:

“The strategical argument, when 
it is an argument for just and reas
onable defense, cannot be swiftly 
brushed aside. And yet other fac
tors must be considered. Here you 
have small peoples, anxious to lead 
their own political and national ( 
lives, with culture, religion and ways 
of conduct that would be seriously 
menaced, if not totally destroyed, 
under Soviet annexation. To argue 
that the Baltic States were part of 
Czarist Russia before 1914 is no

heroes cherished 
told in story ?
dearly loved,

until 1922. The difference in way 
of life between Soviet Russia and 
these Baltic countries is far greater 
thant that which existed between 
Britain and Ireland. We are fight-

Jap-Fitted Marine ]

The U. S. marine at 
shows a companion on 
how be looks in a Jap 
jacket, made of the skin of a 
haired anima!.. The skin 
the underbrush.

A CORRESPONDENT from W« 
cester, Mass., writes that over 70 
young Lithuanians of that cit 
have joined Uncle Sam’s forces, ! 
hame been called to the colon. į

darbai
J DARBININKŲ žinios

^kasyklose prail- 
;^ui darbo 6 dienas sa- 
i&jederybos tarp unijos 

ir kasyklų operato
rė! atsinaujino. Daly- 
Lfecia apie 400,000 min- 
$ anglies darbininkų. 
Ilgima pasiekti progra- 

jjolyg kurio angliaka- 
jįtttiĮ 6 dienas savai- 

3?
THE MASS, papers have jni 

praise for the outstanding bran 
of Walter J. Green (Grudzinskuj 
a marine in the Solomon Island 
battles, who was, born in Medwiy 
Mass.

(m Produkcijos Tary- 
| iššaukia i darbininkus 
Ląiiia dirbti karo reik
ta dirbtuvėse Padėkos 
L Lapkričio 26, nes 
Uit susilaikys daug 
hįrytiĮ darbu.

The forest rings, sighs and rumbles: 
Trees are bent by stormy winds. . 
Round my heart 

stumble .
Crushing it with
Sombre forest!
Where’s your stately pride of yore? 
Days of glory of my nation 
Have you gone to be no more ?
The forest sights for princely 

timber
Felled by axes held by slaves;
Through the land a longing lingers 
For such heroes as rest in graves.•
Who’d bring back what vanished ? 
Days of power, days of glory?
Who’d wake the
To repeat what’s
Forests green, so
Ravished by demands of times;
And you, my sorry brothers, 
Don’t forget the ancient rhymes!
Don’t bow down to cold Boreas, 
Blasting man and bending tree; 
I.et it whip ambition such as: 
“We shall fight, we shall be free!”
Everything is ever changing,
The weak arise, down go the strong! 
Let us meet our fate unflinching, 
It’s the hardy that1 live long!
And once more true sons of toil 
Shall arise spurred by tne past, 
Loving freedom and the soil, 
They’ll rouse us all, at last!

V. Sirvydas.

SINCE the beginning of the wad 
the city of Kaunas has been bombed] 
three times by the Soviets; the city 
of Taurage has been bombed once.' 
The largest Lithuanian city, Vlj 
nius, has been bombed repeatedly.' 
The city’s population has decreased 
considerably — from 220,000 U 
just a little over 120,000; most d 
its Jewish element has been forced 
out by the Germans, and a com 
derable number of Poles, who cam 
from Poland proper during the tinta 
of Polish rule, returned or hm 
been sent back to Poland. In ip- 
pearance and in spirit, the city tai- 
changed considerably, but the fr 
powned Shrine of Our Lady of W| 
nius remains intact.
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[■town, Pa. — Su- 
įĖjro apie 100 anglia
is Word No. 8 an- 
febsykloje, kai kompa- 
įiliakė paleisti iš dar
gias užvaizdą, kaip 
■nhi pareikalavo.

before the end of March, 1941, ac
cording to a Soviet-German agree
ment, tens of thousands were “re
patriated” to Germany. As a re
sult, the shortage of labor in both 
industry and agriculture has been j ing to establish a new order in in- 
greatly increased. Nevertheless, a 
large number of Lithuanians have 
been sent to Germany for compul- 
sory laborX-A- information is avail
able as to the^ exact number. The 
largest figure^ indicated by some 
iources is 40,000. Only an 
nificant number enlisted for work 
as a result of Nazi propaganda and 
promises. The recruiting of volun
teers for work in Germany was a 
failure. Labor was largely 
scripted by dismissing 
from wo’k in, local 
closing down some of 
establishments because 
age of raw materials, 
->f liuobas of workers 
industries, by rounding up young 
people in public places, such as 
markets, factories, etc. Such work
ers were, and still are, being called 
“volunteers” by the Nazi propagan
da.

The condition of Lithuanian work
ers in Germany can be best judged 
by the very frequent escanes to 
their homeland, which even the Na
zi-controlled press cannot conceal. 
The workers would rather risk b-1- 
:ng caught and punished than work 
under intolerable and starving con
ditions.

Social insurance or social care is 
non-effective and practically non
existent in Nazi-dominated Lithua
nia.

insig-

ternational affairs, ar: order that 
will not denend upon the possession 
of strategical points even for legiti
mate defense”.

ur
TN THIS RESPECT an editorial 

-F eho New York Times is pertinent:

restored on a smaller scale in 1918 
and existed until this other Russian 
annexation of 
ians are now 
chance to live

1940. The Lithuan- 
fighting for another 
as free people.

YOUNG LITHUANIA during its 
days of freedom was forging ahead
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^ii taip blogai. Ari- 
'ivalstijoįe vatos Jau
ki iilp prithiko dirbi- 
|W grėsė vatos šu
nį Valdžia patvarkė 
h Meksikos darbi
niai surinkti. Bet 
daugintojai pasiprieši- 

hsfei darbininkams po 
Įlindai kaip valdžios 

Sako, 
suren- 
ir va-

o
READY TO WEAR. > -------- - j liayo VJ. xxuvuuiu YYao antuu 

“We may hone that Russia will be ;n the international game of chess, 
wise enough after the war willing- Her recognized champion was Mi- 

boundaries of j kėnas, who participated in many in
ternational matches. His fate now 
is unknown but a countryman of 
__ , Luckis, remained in Argentina 

against Germany, and if we secure . when an international match was 
the right kind of peace Germany held there in 194o. The magazine 
will never again be a menace to ChesS) of London, has this to say, 
Russia or any other country” (Sept, j about Luckis: “The Lithuanian Luc i 
23. 1942)............................................... i kis topped the Argentine Federa-

The Lithuanians not only want' tion>s major tournament with 10
to hope that the Russians will be ! and a half pointS) followed by Bit
wise, but they wish to impress the J nik 10> Rosetto 9, Villegas 7.”
Russians by all means in their; More Luck to Luckis!
power (including the getting of the 
good offices of the United States 
and England) to make the Rus
sians see the just and wise course. 
It’s a hard job, and we want every 
Lithuanian in it!

OVERCOATS!y to restore the 1________ __
1939. There is reason for her to 
'’o so. s’nee they were forcibly al- ' 1B 
tor-’fed tn impose Russian defenses bis

Tas Lietuvių žinias prieš ke
lis metus Įsteigė advokatėlis 
P. V. Česnulis, norėdamas pa- 

ya_ | sirodyti miesto politikieriams 
kad jis yra ir “redaktorius” ir 
katalikų “vadas”, kad miesto 
ponai susimylėtų ir duotų jam 
valdišką vietą. Bet apie jo 
darbelius žinojo ne tik Lietu
viai bet ir miesto viršininkai; 
ir jis nieko nepešęs turėjo eiti 
pagaliau į dirbtuvę dirbti.

i Gabaliauskas, atvykęs Į Cle
velands) “Lietuvos” saldainių 
fabriką (?) Įsteigti, nerado 
kas duotų jam $5,^0, tuojau 
prisiplakė prie to laikraščio 
pastumdamas Česnvli šalin. Tik 
Cievelando Lietuvių

1 ir nesipuolimas jam 
”! duoti “katalikiškai

verčia Gabaliauską kraustytis 
i P'ittsburghą.

Gabaliauskas prisiplakęs prie 
to laikraščio, tuoj ėmė puldinė
ti į Lietuviškas Įstaigas reika
laudamas jam mokėti šimtus 
dolarių, ir paskiriems žmonėms 
į akis lindo prašinėdamas pini
gų remti- jo ‘‘spaudą”, iki vi
siems atgriso.

Norėdamas Dirvai' pakenkti 
daugumai Lietuviu 
nėjo savo laikraštį 
tik žmonės pamestu 
numeravę.... Tr 
nepešė, ir turi kraustytis 
Cievelando.

Laimingos kelionės.

con- 
Lithuanians 

industry, by 
the industrial 
of the short- 
bv the fixing 
for different

“ “ and up
Made of Durable Fabrics 

in Latest Colors 
and Styles

18.95 and up ji

Mat,

Union Trust Bankas 
Mokės Visus

Union Trust Bankas, kuris 
užsidarė su žmonių pinigais, 
praneša kad baigs išmokėti vi
siems visus pinigus, nes ban
kas -turėjo gana nejudamo tur
to ir jį baigia išparduoti.

• OHIO valstijoje ant vieš
kelių automobilių nelaimės su
mažėjo šymet per 9 mėnesius 
ir užmuštų skaičius žymiai su
simažino. Pernai per pirmus 
9 mėnesius užmuštų buvo 634,

šaltumas 
pinigus 

spaudai”

jis siunti- 
dykai, kad 
Dirvą nre- 
tuo nieko 

iš

• NEŽINOJO KAD 
Elyrijoj suimtas tūlas 
42 m. amžiaus, kuris 
karinės registracijcjs 
Jis paduotas teismui 
de. Jis sakosi visai
kad pasaulyje eina karas.

KARAS, 
valkata, 
neturėjo 
kortelės. 

Clevelan- 
nežinojęs

• GRAPHITE Bronze dirb
tuvė per 11 mėnesių nuo karo 
pradžios paėmė 5,000 naujų 
darbininkų, taip darbai prapli- 
to. Sako dar turės imti dau-

šymet tik 421, arba 213 gyvas- giau darbininkų, nes nepajie- 
gia apdirbti karo užsakymų.čių išliko. ,L i'_

lįjia už darbą. 
Ilsi mokėti nuo 
teratos svorio, 
pffiose genda.

PH ARM ACĘUTTCA LS. TRUSSES
SUPPORTS. CHEMICALS 
Patrukusieii kreinkitės 
m”s nritaikvmui triasų.

V’soki vaistai iš Europos.
> " 2501 Lorain Ąve.

nhone MAin 8557 Prie W. 25
L________________________

i
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THE WEEKLY REVIEW of Lon
don also raises the great question 
agitating all Lithuanians and all 
freedom lovers. It says: “The 
treaty between Great Britain and 
Soviet Russia has been greeted With 
such a volume of uncritical praise 
in our English press that it is dif
ficult to attempt an appraisal of< 
its real significance and value. A ; 
number of unanswered questions 
arise. Are, for instance, the Bal
tic States to be included under the 
designation of States? Or did their 
forcible inclusion in the USSR hap
pened just long enough ago to have 
deprived them of the rights of 
states?” '

The Lithuanians had a state 
created by King Mindaugas in 1251 
which existed until the Russian an
nexation of 1795. This state was

WE GIVE TO ALL, was the mot
to of the Lithuanian Victory sup
per held in Indiana Harbor, Ind. 
Defense Bonds were purchased to 
the tune of S20.000, the American 
Red Cross received $379, soldiers of 
Lithuanian extraction in the armed 
forces fot $208, and the local Lith
uanian parish made $379. Was 
everybody happy!

BRAZIS
BROS.

O T H E S

ATĮANKYKIT MUSU PUIK'Ą

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriair/ų valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET,

6905
15602

Superior Ave.
Waterloo Rd,

Open Evenings.

7010 Superior Ave Atdara Vakarais
VYRAMS IR VAIKINAMS

ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO REIKMENYS

vyrams
$j.95

SJJ.OO

$].00

arba

Naujos Rudenines 
SKRYBĖLĖS

Naujausių spalvų ir pavidalų, 
gražios skrybėlės

Fairfax and
Barclay Brands 

New Fashion 
Kingsley skrybėlės
Merrimac Skrybėlės 
Gerai žinomos 
Vyrams ir Vaikinams
Rudeninės Kepurės

UNION SUITS
Pilno storio, trumpom
ilgom rankovėm ir blauzdom.

Geri, šilti Union $1.50 
Apatiniai
VYRAMS IR VAIKINAMS 

KELNĖS DARBUI IR 
IŠEIGINĖS

Didelis pasirinkimas įvairių spal
vų ir pavyzdžių

2.95 - 3.95
1.00

SWEATERIAI
Vilnoniai be rankovių $1.69
Visokių spalvų Sweateriai 
Užsimaunami
Sweateriai
Priešais Susegami
Pilki ir Rudi Sweater Coats ’

Sorts ir Marškiniai .. 39c 
Apatiniai, broadcloth ir ribbed.

LANGUOTI MARŠKINIAI
Tinkami darbui ir I 
sportui, tvirti.
Nauji Kaklaraiščiai
Visokių spalvų. 2 už

Vyriški Pajamas I
Susegami ar užmaunami
Vaikams Marškiniai I
Broadcloth. Mieros 8 iki 14

$].79

55c. 
$1.00. 
$-|.79 

$1.00
■ 'l

Oxford Pilki
Marškiniai

Darbo

DARBINIAI RUBAI
Ficks ir Headlihgt išdarbio

Pilnas pasirinkimas Baltų ir
Mėlynų Overalls, Baltų ir
Mėlynų Prijuosčių Darbui

Overall Kelnės $1.69
Sanforizuotos sutrauktos 1

su kožnu pirkimu. V IŽAI

^l’ork,- Rupinama- 
įiri butų išdirbtas tam 

planas sulyg kurio 
Iš būtų galima imti 
w dirbtuvių darbus. 
Maičiuojama kad bus 

apie 5 milijonai 
moterų karo dar

yli svarbesniuose civi- 
p darbuose sekančio 
PslėgiiL

daugelyje vietų ir 
p ir darbdaviai nusi- 
p prieš ėmimą moterų

0. - Strei- 
r? neteisotai 86 AJcoa 
pi) darbų darbininkai 
pami 20c i valandą 
Mes daugiau.

Mich. — Milijo- 
J Metinių aiitomobi- 
M ir busų tuoj tu
štis vaikščioję, jeigu 
P^ta budai sulai- 
; dėjimą automobilių 

S'. Vis°ie šalyje 
taisymo dirb

ki pritrūksta geresnių 
IrRi vietomis liko 
L? h daugelyje 
p laikomos moterys. 
Į^jMass. — Viena- 

Lį didžiausių nelaimiu 
IjR, tapk. 16 užmuš 
luĮgriagesiai ir kelioli 
I Avista. Kai ug 
lasiau nugalėta, ji 
|4! jdų, tuo tarpu su 
L1’ didelė siena, užmuš 

sužeisdama usDYKAS GREEN STAMPS
čia, galit iškeisti savo Stamp Books.


