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’orest is something very 
;he heart of a Lithuanian, 
ted him in ancient times 
iders. Freedom is another
Lithuanian loves dearly, 

onal poet of Young Lith- 
laironis, has combined in 
ikas ir Lietuvis” the two 
a poem which stirred the 

f our brothers to fight and
Below is a translation of 

m. The Lithuanian version
appeared in the Dirva.)

»st rings, sighs and rumbles: 
re bent by stormy winds, 
my heart 
>le .
g it with

forest!
s your stately pride of yore? 
f glory of my nation 
you gone to be no more?

irest sights for princely 
er
by axes held by slaves;

jh the land a longing lingers 
jch heroes as rest in graves.<

bring back what vanished? 
of power, days of glory?

wake the heroes cherished 
ipeat what’s told in story?

ts green, so dearly loved, 
hed by demands of times; 
you, my sorry brothers,

forget the ancient rhymes!

bow down to cold Boreas, 
ing man and bending tree; 
it whip ambition such as:
shall fight, we shall be free!”

■y thing is ever changing, 
weak arise, down go the strong! 
us meet our fate unflinching, 
the hardy that' live long!

. once more true sons of toil 
11 arise spurred Dy tne past, 
ing freedom and the soil, 
iy’11 rouse us all, at last!

V. Sirvydas.
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shows a raanft 
how be imk ij 
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haired animal, ft 
the underbrush.
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Anglies kasyklose prail
ginimui darbo 6 dienas sa
vaitėje derybos tarp unijos 
atstovų ir kasyklų operato
rių vėl atsinaujino. Daly
kas liečia apie 400,000 min-
kštos anglies darbininkų.

Norima pasiekti pr©gra
mo sulyg ’’urio angliaka
siai dirbtų 6 Jenas savai
tėje. >

tored on a smaller scale in 1918 
1 existed until this other Russian 
lexation of 
s are now 
nee to live

kSINCE the 
the city of ba 
three times by a 
of Taurage ha 
The larges 
nine, has bea 
The city’s r_ 

I considerably - i 
just a little re 
its Jewish das 
out by the Ges 
derable mmbri 
from Poland ih 
of Polish rate, J 

been sent bdi 
pearance and 
changed cnsta 
ipwned Sbraiiį 
nius remains si

Karo Produkcijos Tary
ba atsišaukia Į darbininkus 
ir ragina dirbti karo reik
menų dirbtuvėse Padėkos
dienoje, Lapkričio 26, nes 
švenčiant susilaikys daug 
nepadarytų darbų.

J Uniontown, Pa. — Su- -I •

Btreikavo apie 100 angha- 
:asių Crawford No. 8 an
glies kasykloje, kai kompa

nija atsisakė paleisti iš dar
bo kasyklos užvaizdą, kaip 

{darbininkai pareikalavo.

RUSU FRONTO
ŽINIOS

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

k’OUNG LITHUANIA during its 
ys of freedom was forging ahead ;
the international game 

■r recognized champion 
nas, who participated in 
■national matches. His 

unknown but a countryman of 5 
Luckis, remained in Argentina Į 

len an international match was ; 
Id there in 1940. The magazine | 
less, of London, has this to say • 
out Luckis: “The Lithuanian Luc-ij 
s topped the Argentine Federa- 
m’s major tournament with 10 
id a half points, followed by Pil- 
k 10, Rosetto 9, Villegas 7.” 
More Luck to Luckis!

of chess. į 
was Mi- ; 
many in- ! 
fate now j

WE GIVE TO ALL, was the mot- 
> of the Lithuanian Victory sup
er held in Indiana Harbor, Ind. 
'efense Bonds were purchased to 
le tune of $20,000, the American 
led Cross received ?379, soldiers of 
.ithuanian extraction in the armed 
orces fot $208, and the local Lith- 
anian parish made $379. Was 
verybody happy!

I Taip ir taip blogai. Ari
zonos valstijoje vatos Jau
tuose taip pritruko d&rbi- 
lįnkų kad gręsė vatos su- 

i npim|gedimas. Valdžia patvarkė 
j įleisti iš Meksikos darbi- 

Tn. ninkus vatai surinkti. Bet 
OvLlitvatos augintojai pasiprieši

no mokėti darbininkams po 
2į30c valandai kaip valdžios 

nustatyta už darbą. Sako, 
jie nori mokėti nuo suren
kamos vatos svorio, ir va- 
{ą laukuose genda.t —-—

New York. — Rūpinama
si kad butų išdirbtas tam 
(tikras planas sulyg kurio 
moterys butų galima imti 

P Jį karo dirbtuvių darbus.
Apskaičiuojama kad bus 

reikalinga apie 5 milijonai 
C U daugiau moterų karo dar- 

ams ir svarbesniuose civi- 
iuose darbuose sekančio

Made rf h 
h te

Amerikos’ ir Britų jiegos 
Šiaurės Afrikoje veikia pa
sekmingai : iš šiaurės ir pie
tų visu smarkumu žygiuo
ja Į Tunisija, stumiant at- 
gaf Vokiečių patrulius.

Šis žygiavimas rodo kad 
prasideda kova kuri turės 
baigtis nulėmimii Vidurže
mio likimo.

Tunisija, Prancūzų kolo
nija Afrikoje, yra arčiau
sias punktas Afrikoje sker
sai Viduržemio jurą i Ita
liją ir Prancūziją.

Alijantų lėktuvai smar
kiai veikia šioje kovoje — 
suardė Bizerte, Tunisijoje, 
orlaivių aikštę, išsprogdi
no aliejaus tankus ir pada
rė kitų didelių nuostolių.

Vokiečiai-Italai tuo tar
pu neparodo noro susitikti 
su Amerikos-Britų kariuo
menėmis, visos jų jiegos 
sutuoktos apie karo laivy
no uostą Bizerte, Tunisi
jos sostinę, prie Vidurže
mio juros.

Britai tuo tarpu iš Egip
to pusės veja ašies kariuo
menę per Lybiją. Britai 
užima vieną po kito Lybi- 
jos miestus p'-ie Vidurže
mio juros.

Amerikos ir Britų jiegos 
suspaudžia ašies kariauto
jus iš rytų ir vakarų.

ROOSEVELT MATO 
KARO PERSVYRĄ

690
15»2«

OpsJ Dabar daugelyje vietų ir 
TTjunijos ir darbdaviai nusi- 
ss^tatę prieš ėmimą moterų 
nniAiiį darbus.

j Cleveland, O. — Strei- 
^kuoja neteisotai 86 Ajcoa 

specialiu darbu darbininkai 
VYRAMS IR VAIKI^alaLlertami 20e J valandą 

ŽIEMINIAI DĖVĖJIMOrokestieL?T^-

7010 Superior Ave

Naujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS

Naujausių spalvų ir pavidalų,
vyrams

$J95
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
Apatiniai
VYRAMS IR VAIKINAMS

KELNĖS DARBUI IR 
IŠEIGINĖS

Didelis pasirinkimas įvairių spal
vų ir pavyzdžių

$£45

$].00

arba

$1.50

Oxford Pilki
Marškiniai

Darbo 1.00

jjW1 Detroit, Mich. — Milijo- 
Vilnonau1*^ pasažierinių automobi- 
visokiq trokų ir busų tuoj tu- 
UfeimiuM5pes liautis vaikščioję, jeigu 
Sweaters nebus surasta budai sulai- 

įrti mažėjimą automobilių 
tekanikų. Visoje šalyje 
atomobilių taisymo dirb-

Priešais^ 
Pilki ir*.! 

Sorts ® Jį* 
Apntinte 

iiNGr^UV®se Parūksta geresnių 
Tinki ii^e^anikų, vietomis liko 
sportui,^ seni vyrai ir daugelyje 
Nauji Eftvejų laikomos moterys. 
Visokiil O ——----------

Vyriški T Boston, Mass. — ’Viena- 
VrijJjW16 jš didžiausių nelaimin- 

gaisrų, Lapk. 16 užmuš
ta 6 ugniagesiai ir kelioli- 

kitu sužeista. Kai ug- 
ais rodės jau nugalėta, jie 

jį^uejo į vidų, tuo tarpu su- 
jĮgjjt įgriuvo didelė siena, užmuš-

Overali ?

• seni vyrai ir daugelyje 
KMtvejų laikomos moterys.

DYKAI GREEN STAMPS
1 IvAKl teigti gavo

OveflD 4ama ir sužeisdama ug- 
Sanfor^uagesius, __ • _ ‘

so

Prez. Roosevelt pareiškė 
spaudai kad pasisekimais 
Pacifike prieš Japonus ir 
Afrikoje prieš Vokiečius 
prasidėjo šio karo persvy- 
ra. Alijantai pradeda lai
mėti, ir galiaus pasieks pil
nos pergalės priešų.

Tačiau prezidentas per
sergėjo kad nereikia dabar 
jau pradėti džiaugtis, tam 
dar ne laikas: reikia tiktai 
labiau dirbti, stengtis ir 
kariauti.

Washingtone iškilo klau
simas Roosevelto santikių 
su Prancūzų Adm. Darlan, 
kuris du kartu pasirodė iš
daviku Prancūzų reikalų. 
Prezidentas pareiškė jog 
priėmė sutarti su Darlan’u 
išvengimui pražudymo ka
reivių be reikalo, Įžengiant 
Afrikon. Ta sutartis yra 
tik laikina, ir nereiškia kad 
Amerika duos paspirti Ad
mirolui Darlan Įsigauti i 
Pracuzijos valdymą.

Vedama derybos su Da
kar uosto vadovybe, vaka
rų Afrikoje, kur randasi 
didelis Prancūzų laivynas. 
Dakar yra užblokuotas ir 
bus priverstas badauti jei 
norės pataikant Hitleriui.

Prez. Roosevelt paskel
bė kad nei vienoje Ameri
kiečių užimamoje srityje 
gyventojai nebadaus: bus 
aprūpinti maistu, kad ga
lėtų dalyvauti kare nuga
lėjimui ašies.

. Kartu su armijomis Af
rikos užimamų kolonijų 
gyventojams gabenama ir

Per savaitę laiko stum
dymąsi sugriautame Sta
lingrade, Rusai sako Vo
kiečiai užėmė mažus plo
tus šiaurinėje miesto daly
je, panešdami didelius nuo
stolius. Vokiečiai stengia
si prasimušti pro bolševi
kų apsigynimus ir pereiti 
Volgą. Ledai Volgoje lai
kinai trukdo ir Rusams su
sisiekimą ir i reikmenų pri
statymą.

Stalingradas nazitj ap- 
40 tūkstančių kareivių ir gultas jau trys mėnesiai 
nuskandinta 23 jų Įvairaus 
didumo karo laivai.

Amerikos nuostoliai tuo 
pat atveju buko 8 karo lai
vai.

Vieną Amerikos laivą su
gadino ir užmušė 30 vyrų 
krisdamas pašautas Japo
nų lėktuvas, kuris 'pataikė 
ant laivo..

Didelis Japonų laivynas 
šiame atkakliame mūšyje 
sumuštas ir Japonai antru 
kartų prie Solomonų salų 
išėjo pralaimėtojais.

Prie to dar 7 Japonų lai
vai sugadinti, ir numušta 
dešimtys jų lėktuvų.

S. V. laimėjimas svarbus 
tuo kad Japonai veikia sa
vo namų kaimynystėje, o 
Amerikonams reik keliau
ti po tūkstančius , mylių Į 
mūšio vietas.

Tikima kad Japonai vėl 
darys pasikėsinimą Ameri
konus iš tų salų išmušti.

Apskaičiuojama kad per 
U mėnesiu karo su Japoni
ja, Amerikos laivai ir lėk
tuvai nugramzdino Į dug
ną jau 365 Japonų Įvairaus 
didumo ir rūšių karo lai
vus.

Amerikos laivų tuo pat 
laikotarpiu nuskandinta 84.

dideli kiekiai maisto, 
bužių ir vaistų.

dra-

23PASKANDINTA
JAPONU LAIVAI

S. V. Karo laivyno vado
vybė Pacifike praneša kad 
pastarų dienų mūšiuose už 
Solomonų salas, kur Japo
nai po didelių pasikėsinimų 
laimėti, vėl tapo sumušti, 
Japonai neteko tarp 20 ir

laiko.
Vokiečiai praneša sumu

šę Rusų dalinį mūšyje prie 
Tuapse, Kaukaze.

Iš Turkijos praneša kad 
Hitleris atitraukė tris di
vizijos savo kariuomenės 
iš Ukrainos ir gabena ją 
per Bulgariją j Saloniką, 
Graikijoj, iš kur bus siun
čiama Afrikon.

Stalinas parodė džiaugs
mą Britų jr Amerikiečiii 
Įsiveržimu Į Afriką. Stali
nas pažadi" laikytis su ali- 
jantais kare iki galo. Mat, 
taip jis tikisi daugiausia 
laimėti. Afrikos karas pa
lengvins Rusų sunkią pa
dėti.

LAVAL PRANCŪZI
JOS DIKTATORIUS
Vichy Prancūzijos, kurią 

Vokiečiai okupavo, dikta
torium paskirtas Lavai, iki 
šiol dirbęs už palaikymą 
ryšiii su Vokietija. Jisai 
nuskirtas Įpėdiniu Marša
lo Petain, 86 m. amžiaus 
Prancūzijos valdytojo.

Jiedu abu dirba su 
kiečiais.

Vo-

KINAI praneša kad nuo 
1937 metų, kada Joponai 
užpuolė Kiniją, Japonai ne
teko 2,513,280 kareivių.

VOKIEČIAI nori Įtikin
ti kad Toulon karo laivyno 
stotyje esanti Prancūzijos 
karo laivai laukia Įsakymų 
stoti į mūšį Vokiečių pusė
je. Užimdami Prancūziją 
Vokiečiai paėmė ir Toulon 
uostą.

Oro Komand'erius

Brig. Gen. James II. Doo
little, kuris vadovavo Amerikos 
bomberių užpuolimą Tokyo pa
vasari, paskirtas Amerikos oro 
jiegų komandierium šiaurinėje 
Afrikoje.

jei-TĖMYTOJAI spėja, 
gu Italų kolonija Tunisija 
Afrikoje bus paimta Ame
rikonų ir Britų, Hitleris 
gali kėsintis žygiuoti per 
Ispaniją Į Gibraltarą, kurį 
valdo Britai, arba per Tur
kiją atakuoti Egiptą iš ry
tų pusės.

ISPANIJOJE paskelbta 
dalina mobilizacija, užtik
rinimui žmonėms kad šalis 
nebus priešų užpulta. Vo
kiečių armija dabar stovi 
prie pat Ispanijos sienos iš 
Prancūzijos pusės, 
iš Berlin© per radio 
bia buk Ispanai nori 
saugoti Amerikos ir 
iš Afrikos pusės.

Betgi 
skel- 
apsi- 

Britų

SUGRYŽO. Poni Roose- 
veltienė gryžo iš Anglijos. 
Ji ten išbuvo nuo Spalių 21.

šeši sudegė. Vancouver, 
Wash. — Sudegė laivų sta
tybos darbininkų bendra
butis, gaisre žuvo 6 darbi
ninkai, 40 kitų apdegė.

29 nusinuodijo. Salem, 
Ore. — Valstijos ligoninė
je pavalgę užnuodyto mai
sto mirė 29 ligoniai ir 400 
kitų smarkiai susirgo.

Svarbus Amerikonų Užimtas Afrikos Uostas

M®

JONIŠKIO valsčiaus gyven
tojas Antanas Šaltenis, 42 m. 
amžiaus, nuteistas mirties bau
sme už ginklą kuriuo jis ren
gęsis nušauti vieną moterį. Jis 
sužiniai neklausęs Įsakymo ati
duoti ginklus iki Balandžio 18.

ŠIAULIUOSE, kaip praneša 
spauda, Vokiečių ypatingasis 
teismas pirmą kartą nuteisęs 
mirties bausme keturis žmones 
už nelegalinj ginklų laikymą.

ŠIAULIŲ gyventojas Kazys 
Filipiakas, 28 m., jau anksčiau 
buvęs teistas sunkiųjų darbų 
kalėjimu. Jis dviejų moterų 
buvęs užkluptas arklidėje, kur 
kirpęs arklių uodegas, iš ku
rių gamino šepečius. Filipia- 
k ’ vieną moterį nušovęs, kitą 
su lidęs. Jis nuteistas mirti.

Miestas Algiers, svarbus transportaeijos centras Prancūzų 
Algerijoje, Šiaurės Afrikoje, kurį Amerikos kariuomenės įženg- 
damos Į Afriką užėmė. Tas davė galimybes užimti ir aplinki
nius apsauginius plotus.

IS LIETUVOS

PALAIDOTA PIR
MIEJI ŽUVUSIEJI

Fedhala, Prancūzų Mo- 
rokkoj, tapo paprastomis 
apeigomis palaidoti pirmu
tiniai Amerikos kareiviai 
žuvę Amerikai ^engiant Į 
Šiaurine Afriką Lapkričio 
7-8 d.

Amerikonai kareiviai žu
vo susirėmimuose su Pran
cūzais kurie stengėsi atsi
laikyti.

ITALIJA visai bijo ga
limo Amerikos ir Britų pa
sikėsinimo užimti Italiją. 
Iš Tunisijos Į Italiją visai 
trumpa kelionė laivais ir 
lėktuvais.

ITALIJOJE, geležinkelio 
nelaimėj užmušta 18 žmo
nių, 50 kitų sužeista.

ieii VadaiAEF

Lieut. Gen. Dwight O. Eisen
hower, vyriausias komandie- 
rius vadovaująs pirmą dideli 
Amerikonų puolimą Italų-Vo
kiečių jiegų Vichy Prancūzijos 
kontroliuojamos šiaurinės Af
rikos. Su juo saliutuoja Gen. 
Mark W. Clark, kuris paskir
tas pirmajam padėjėju. Gen. 
Eisenhower išleido proklamaci
ja Prancūzų pavaldiniams Af
rikoje tuoj po įžengimo, užtik
rindamas jog U. S. atėjo kai- 

j po jų draugas^

LENKAS KARDINO
LAS PABĖGO 

VOKIEČIU

Iš Šveicarijos skelbia kad 
Lenkas Gniezno - Poznanės 
Kardinolas Hlond paspru
ko iš Vokiečių nagų ir pa
siekė Ispaniją, kur apsibu- 
na. Jis tūlą laiką gyveno 
Prancūzijoje, pabėgęs nuo 
Vokiečių okupacijos Lenki
jos. Dabar Vokiečiai oku
pavo visą Prancūziją, jis 
turėjo laimę iš Prancūzijos 
laiku išbėgti.

Kažin ar šis Lenkas kar
dinolas taip pat ims skleis
ti neteisingus gandus buk 
Lietuviai persekioja ir žu
do Lenkus, ir tik naziai iš- 
gelbsti juos iš Lietuvių na
gų?.. ..

IšNUŽUDĖ 10 ČEKŲ.
Londono praneša kad pas
tarų 5 dienų bėgyje Prago
ję Vokiečiai išžudė 40 Če
ku, vykdvdami naują tero
rizmą. Dalis jų apkaltinti 
špiegais ir komunistais.

SUOMIAI sako paskan
dinę Baltijos juroje, 
savo pakraščių, tris 
vikų submarinus.

netoli 
bolše-

EddieATSIRADO. Kap.
Rickenbacker, dingęs per 
keliolika dienų Pacifike su 
keliais kitais vyrais, suras
tas nukritęs vandenyje. JĮ 
ir kitus išgelbėjo mažas or
laivis, vandeniu nušliąuž- 
damas per 40 mylių Į savo 
stovyklą, nes su keturiais 
vyrais negalėjo pasikelti Į 
orą. Rickenbacker ir kitas 
vyras buvo pririšti prie to 
mažo lėktuvo sparnų 
gabenti Į saugumą.

ir nu-

Glen-
83 m.

Nužudė nuotaką. 
coe, Minn. — Tūlas 
amžiaus “jaunikis”, nužudė 
savo nuotaką, 58 m. amž. 
Užmušė ją kirviu ir padegė 
namą.

I i , 1 (i I f ’ ' ■ . ; j ' ',V' H 'i , i rl J1.. . <

PANEVĖŽIETIS, Julius Če
pas, 18 m., pereitą žiemą įvyk
dęs 13 vogirhų ir sužeidęs 12 
metų mergaitę. Jam priteista 
mirties bausmė.

YLAKIAI valsčiaus gyvento- 

amžiaus), pasilikęs be darbo, 
pradėjo vagiliauti, 
dęs vieną moterį,
laikymą jis nuteistas 

©
ŠIAULIŲ valsčiaus 

tojai Juozas Paukštis 
paravičius nuteisti po
tus sunkių darbų kalėjimo. Jie 
slaptai papjovę karvę ir norė
ję ją parduoti Šiaulių žydijai. 
Tik ta aplinkybė kad jie savo 
nusikaltimo nesuskubę įvykdy
ti “išgelbėjo juos nuo mirties 
bausmės”.

Jis sožei-
Už ginklo 

mirti.

gyven- 
ir Gas-

3 me-

MAŽEIKIŲ apskričio Pra
nas Stankus gavo 3 metus sun
kią darbų kalėjimo 
papjovimą telyčios 
kiaulių.

Jonas Plienas ir
Pekauskas, iš Mažeikių apskri
ties, nuteisti po pusantrų me
tų sunkių darbų kalėjimo už 
gyvulių papjovimą.

už slaptą 
ir dviejų

Robertas

NESENAI buvo rašyta, pa
siremiant Vokiečių šaltiniais, 
kad bolševikų laikais nusavin
tų namų ir žemės sklypų Kau
ne valdymą perėmęs Vokiečių 
komisariatas. Dabar Vokiečiai 
vėl rašo kad Kaune esanti su
daryti sperialinė “žemės Skly
pų bendrovė”, kuri “iki atski
ro parėdymo” valdysianti visus 
Lietuvoje Vokiečių 
namus ir sklypus, 
vė esanti Vokiečių 
komisariato žinioje.

nusavintus 
Ši bendro- 
generalinio

VILNIUJE, Ožeškienės aik
štėje, nukirstas medis kurio 
amžius skaičiuojama bent 500 
metų. Šis medis ypač ’’pagar
sėjo”, kai Rusų carų general
gubernatorius Muravjovas-Ko- 
rikas liepė ant jo šakų pakar
ti 12 žmonių dalyvavusių 1863 
metų sukilime prieš Rusus.

LAUKUVA. Gudausko 
je, Remžinčių kaime, kilo 
ras. Sudegė šio ūkininko 
tai ir javams bei pašarui 
tos daržinės, 
ūkio padargai,
negyvenamo namo.

uky- 
gais- 
tvar- 
skir-

Ugnyje žuvo ir 
Gaisras kilo iŠ
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PAKELIA ALGAS

metą

Amerikos Automobilių drau-

te

If »•*

ALUS,

Kazys

bus 
tėvą

Kažin 
valgo

Pennsylvanijos valstijos 
taigų tarnautojams jkurie

Įš
ilti

metuose, pakeliama 15 nuoš. 
mokgsties, kad galėtų pragy
venti.

At
Ki

PARŠU: 
19 metų tcl 

kyta tabako.’ 
reikmetnj pai 
kyklų; parody 
vaitinių ineiį 
Žema renda. 1

automobilių suse- 
sugriuvimas ir ra- 
stoka sakoma yra 

to sumažėjimo.

Paraše Įdek ; 
(išėjusių į ka 
kterų). tuoj i 
G820 Superior!

? AG ALBA NUO 
iREUMATIZMO
jei kenčiate kūno skausmus; jei 

su W via i jei užeina skaus-
nuft '-r'- ’'"H1-'a i nose, patartam jums 
b-aS-'V ROSEE Tabs be mekesties ir 
('bfcrao'jų. Naudojamos tūkstančiu 
r^r virš dvideš:mts metų. <rav'mui 
fcreLto pal’uosavimo skausmų Rou- 
maįtizmo. Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI š’o Laikraščio Skaitytojam*

•teifju n:eknd nenaudotos ROSSE 
TuKs. prašom jus BANDYT juos— 
išl.andvkit musu kaštu. Pasiųsime 
jutas p:lno dydžio "akelj—sunaudo- 
kit“*24 fab’etes DYKAI. Jei neduoi- 
Į’rriijo pa’.iuosavimo nuo skausmo ir 
jns. hif’t nepatenkinti pasekmėmis 
ir 4n nikolio žema, kaina, grąžinkit 
pesiinrurlo4a dalį, ir jums nieko ne

Piro- N-.ui-iskit pinigų, tik savr 
:r adresą Į:

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

iluma, bus
mui Galima

i tarp 1 i
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«mų narius u: 
vos administ 
mui tame bal

Jusų vardas-p;

PARSI
1365 E. 84 

kambarių

CIT 
8507 
Valg- 
ALUS 

Karšti 
UŽKVI

IR Sj 

Jonas Pečii

n t k v a

He

SU
| RU

0824
LIQUO1
Vieta k 

prav 
Helen Ur

STOI
LIET
“Ku 

“A. 
58.
WJ

BR
LIE 

77(____
VisfeRO

LIET
7701
Vise
Deg

PENNSYLVANIJŪJE
PREZ. A. SMETONA LANKYSIS AME 

RIKOS LAISVĖS LOPŠINĖJE
*

PHILADELPHIA

Bedarbe Pennsylvani- 
joj Žymiai Sumažėjo

Lankys Miesto Rotušę 
ir Istorines Vietas

Deitoiir Mich,, ^asžįšenos
*- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RUDUO

MIRIMAI

Pennsylvanijoj visai suma
žėjo bedarbiai, ką liudija val
stijos bedarbių atlyginimo iš
mokėjimai. Paveizdan, pasku
tinę Spalių savaitę išmokėjimų 
buvo $158,847, arba $20,000 
mažiau negu savaitė pirm to.

Tai tie darbininkai kurie 
dirbę buna paleidžiami iš dar
bų kokiam laikui.

Šelpiamųjų 
taip pat 
piamieji 
negalėjo 
del savo
ar senatvės, 
lės žymiai sunyko, nes kas dar 
gali kokį darbą dirbti gauna 
daubą.

bedarbių eilės 
mažėja, nors šie šel- 
susidaro iš tų kurie 
greitai gauti darbų 
kokių nors trukumų 

Dabar ir tų ei-

Antanas Smetona

MAISTUI Pėnnsylvani j o j e 
šeimininkės praleidžia 22 nuo
šimčius šeimos ineigų. 
ar maineriai tiek daug 
ar maistas pabrangęs.

Valstijos agrikultūros
retorius nurodinėja kad maisto 
kainos pakilo 36 nuoš. virš to 
kiek kaštavo 1935-39 laikotar
piu, bet vidutiniai šeimos inei- 
gos pakilo 57 nuoš. tuo pačiu 
laikotarpiu.

Gyvybės davėja Saulė tru
putį pakrypo į kitą pusę žemės 
skritulio ir visa gamta apmi
rė. Viskas kas žaliavo, žydė
jo, kvepėjo, nušalę, nuvyko ar
ba nudžiūvo. Dabar medžių 
plikos šakos, švilpauja vėjo pu
čiamos, gamta mirė. Ji nepa- 
jiegia kovoti su žiemos šalčiais 
ir audromis. Paukščiai ilga- 
sparniai išlėkė į šiltus kraštus. 
Meška j ieško urvo ir rengiasi 
gulti visai žiemai. Barsukas 
kasa olą dieną ir naktį, pasi
slėpimui nuo nemalonios žie
mos. Visi kas gyvas rengiasi 
kovoti su žiema savotiškai.

Žmogus kaipo tobuliausias 
gamtos padaras, pasistatė na
mus su centraliniais apšildy
mais, turi šiltus rubus, todėl 
jo žiemos žiaurumas negąsdi
na. Jis gali dirbti, melstis ir 
linksmintis šalčių netrukdo
mas.

SLA. 352 Kuopos Meti
nis Koncertas, Balius

RAGINA TAUPYT 
MĖSĄ

PARENGIMAI
Sekančiomis keliomis 

temis turėsim keletą 
parengimų — koncertų, 
ir vakarėlių.

Lapkričio 22 — Lietuvių sa
lėje įvyksta SLA. 352 kuopos 
metinis koncertas. Programas

savai- 
gražių 
vakarų

meno jiegos, būtent: Ope- 
dainininkė Pia Igi, supra- 

Ši meno žvaigždė daina- 
du kartu su Kipru Petrau- 
Lietuvos Operoje Kaune,

Valdžia atsišaukia į visas 
šeimininkes bandyti prisidėti 
prie pastumėjimo karo pastan
gų liuosu noru vykdant mėsos 
taupymo programą. Tam tik
slui plačiai užvedama vajus 
paaiškinti ir paraginti šeimi
ninkes sumažinti mėsos valgy
mo kiekį iki to kad kiekvienam 
asmeniui per savaitę tektų tik 
po pustrečio svaro mėsos, 
kia duoti priedui įvairių 
kių valgių.

Tiems kurie suryja po
ra mėsos vienu valgiu pataria 
laisvanoriai stengtis valgyti 
mažiau mėsos, atprasti nuo jos, 
nes tie mėsa-ėdžiai labiausia 
nukentės nuo mėsos stokos, jei
gu jie dabar sako “negali ap
sieiti” be daug mėsos, ir po 
senovei valgys vien 
gu jie neprisilaikys 
sos tikrai pritruks, 
labiausia dejuos.

MIRĖ 9300 IŠEIVIU
LIETUVIU

šiame numeryje paduo- 
Lietuvių var-

Rei- 
kito-

•sva-

Philadelphijos Lietuvių Vie
tinis Komitetas Lietuvos Res
publikos Prezidentui A. Sme- kiek girdėti bus didelis ir įdo- 
tonai priimti rengiasi visu uo- mus. 
lumu prie didelės dienos sek-' solistai 
madienį, Lapkričio 29.

Tą dieną, nuo 2:00 vai. po'girsta kad į tą koncertą fra 
pietų, Philadelphijos Lietuviai' pakviesta Chicagos dainininkė 
turės progą pamatyti ir išgir-' solistė p-lė Grigonytė, kuri 
sti musų tėvynės Lietuvos Pre- prieš porą savaičių turėjo kon- 
zidentą, kuris teikiasi atvykti certą su dideliu pasisekimu.

’ ” i | Tai mums Detritiečiams butų
Lietuvių tikra naujenybė.
E. Alle-1 Lapkričio 28 — šeštadienį, 

i Lietuvių salėje, Dailės Choras 
kiti žy-’ rengia koncertą su įvairiais pa-

Detroito SLA. 352 kuopa tu
rės savo metinį koncertą ir 
balių šį sekmadienį, Lapkričio 
22, Lietuvių salėje, nuo 7 vai. 
vakare; durys bus atdaros 6 
vai.

Programas bus labai įvai
rus, nes jo išpildyme dalyvaus 
Lietuvių ir kitataučių žymiau
sios 
ros 
no. 
vus 
sku
dainavus Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke 1939-40 metais.

Bus Graikų studentų mišrus 
choras, Rumanų mandalinų bei 
stygų orkestras.

Lietuvių dalyvaus sekamos 
meno jiegos:

Agota Juodsnukaitė, soprano, 
Jonas Valiukas, tenoras, 
Dailės Choras.
Iš šito galima spręsti kad 

Detroitiečiai Lietuviai dar gal 
nėra matę 
certo, tiek 
sueinant j 
gramą.

Todėl Detroito 
Lietuviai nepamirškite Lapkr.
22 d., nuo 7 vai. vakare, pribu-! Įvyko Dainos Choro surengtas 
tiJį pildys Dailės Choras, 

Jonas Valiukas, p-lė 
' Juodsnukaitė, ir pagalios nu-

tokio Įvairaus kon- 
žymių 
vieną

meno jiegų 
bendrą pro-

Su 
damas mirusių 
dais, mirusių išeivių Lietuvių 
skaičius pasiekė 9300, nuo Va
sario, 1937 metų, kada čia 
pradėta mirusių žinios talpin
ti.

Paduokit spaudai 
nias apie mirusį: iš 
iš Lietuvos, moterų 
pavardė, kiek metų
je išgyveno, nes be to žinia es
ti mažos reikšmės.

pilnas ži- 
kur kilęs 
mergiška 
Ameriko-

ir apielinkės

mėsą. Jei- 
saiko mė- 

o tada jie

BALTIMORE, MD
PAGERBĖ MENININKUS
Lapkričio 1, Lietuvių salėje,

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

Stojos kalboje Detroit, Mi 
hivo? Prezidento Prakalbų, i

Dega mus? M^e-

KADŽ1ENĖ Ona, mirė Lap. 4, 
So. Boston, Mass.

RADZEVIČIUS - Gudonis Juo
zas, 49 m., mirė Lapk. 6, 
Clevelande. — Milaikiškių k. 
Troškūnų p., Panevėžio ąp. 
Amerikoj išgyveno 32 m.

VERBAšIUS Juozas, 52 metų, g 
mirė Lapkr. 3, Worcester, 
Mass. — Suvalkų rėd.

TAMULEVIČIENĖ Margarieta 
(šiaulytė), 42 m., mirė Spa
lių 28, Worcester, Mass.

GLODŽIUTĖ Marė, mirė Spa
lių 28, Worcester, Mass.

PETRAUSKAS Teodoras, 50 
m., mirė Lapk. mėn., Keno
sha, Wis.

STULGIS Vincas, pusamžis, 
mirė Lapk. 5, Chicagoj. — 
Tauragės ap., Vainutas p., 
Girvitės k. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

GAILIUNAS 
mirė Lapk. 
Telšių ap., 

r Naručių k. 
veno 35 m.

VILIUTIENĖ 
rė Spalių 12, 
Ind. — Svėdasų par., Rim- 
džių k.

AGUONIENĖ Elzbieta, 51 m..
mirė Spalių 12, Greenfield, I 
Mass. — šventažerio par.

VASYLIUS Bronius, 49 m., 
mirė Spalių 13, Rockford, 
Ill. — Marijampolės ap., Ku- 
melionių 'k. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

GOGELIS Antanas, 32 metų, 1 
mirė Spalių 23, Sioux City, 
Iowa.

SIRUNIENĖ Elzbieta (Sončau- | 
skaitė), mirė Lapk. 12, Chi- i 
cago, III. — Šiaulių ap., Klo- I 
vainių p., Siečių k. Ameri- I 
koj. išgyveno 50 m.

jgBkii šiądia boti su ; kariuomenės 
^iįjsi vėl saro Lietu-'pareiškė ,ka 
' įį j pridalinti minti- namuose bos 

} triri žmonėmis ko- 30 Rūsy i 
reikalai visada Pamatęs ant 

l'jjSi b taęus. kabančią rat 
L į ptii praėjo nuo to ką trispalvę, 
LįĖ paskutinį kartą vą ir su kat 
Llisns žemę: kai aš škė;.“Dabar 
,p įa netekome namu madoje — ] 

r iWe Itbjok ėių gerovei1 . t .M

«to taiko kai Ru- Galite įsiv 
įjįpavo letena pa- j0 ^(j gyv 

laisvę, du me-iįi]njejj taut 
iijšėds užliejo mipninkai-patrio

DOMBROVSKIUTĖ Justina, 26 
metų, mirė Lapk.” 1, Detroit, 

Mich.
MORKŪNAS Jonas, d4 metų, 

įhirė Spalių 24, Bayonne, 
N. J. '•

SEREIKA, Benediktas J., 46 
m., mirė Lapk. 5, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs.

MIKUŠAUSKAS Motiejus, mi
rė Spalių 28, Newark, N. J.

BARUKONYTĖ Jieva, 9 me
tų, mirė Spalių 24, New
ark, N. J.

KRAKAUSKAS Jonas, 66 m., 
mirė Spalių 27, Toronto, Ka
nadoj.

Jonas, pusamžis, 
4, Chicagoj. —
Lieplaukės par., |

Amerikoj išgy- •

Ona, 57 m., mi- į 
E. Chicago,

į Lietuvių salę. ' dainininkui Klemensui Andrei-
Rengimo Komisija, per J. O.! kui ir Dainos Choro vedėjai,

muzikos mokytojai, poniai Le- GAILIUNAS Jonas, pusamžis, 
lijai Bakerckienei.

Klemensas Andreikus turi
stiprų skambų tenoro balsą ir

į Lietuvių salę.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Raudonojo Kryžaus Lietuvių

para savo kru-jtautos himi 
‘musų tautii 

E^jasdiggpapa-| Nieko kit< 
Lf ship Lietuva ne-; koti priegla 
tjiEW. hip aš išti- buvo rudeni 
Lie klausiau Ru- to ir menui 
EjjffiĮfflįos bildesio skverbėsi pi 
Ijijififcnia; gale- kai mes pn 
Efghipaš su aša-i saugojo bol 
įkasau Paleckio tais šautuv: 

kur jis bu- dgrvžšme 
Į)j:-šildyti Stali- brangios Li< 
|iį[OT po savo'dar taip n 
Kjįidbė kad vi-džiaugėsi s; 
|itn’tajo už Lie- da pasileid 
Miniklausomy-iper slėnius 
[Il's įieiai ir sa- per tamsų 
Li®.... Kokį sčių. Atsid 
■įbtinlšimi tano 1_ _ t

Ii b rainę kaip 
p®ija visuo- 
mafiii brangi. 
Bhi-lnšrininkas 
pfe! metais. už 
psk? žandarų

važele mes pabėgi 
piSį] Klaipė- i gri&Wf 
ĮąiHlų. čia'nuimi su 
1'lĖSata, dirb- su mumis 

rojo, noi 
kentėjo 
paciją. 
mus bež 
verkiami 
žinoma, 
vynės. 
mus — 
džiaugti 
va: pir 
nis laik 
kiečių 
ni už n 
klauson 
dvidešit 

Tas 
giliai į 

•musų 
| ne kol 
dabar 
se tas 
Jus ti 
mybę.

Išti e

mirė Lapk. 4, Chicagoj. — 
Telšių ap., Lieplaukės par., 
Naručių k. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

STANELIS Jokūbas, pusamžis, 
mirė Lapk. 3, Chicagoj. — 
Šiaulių ' ap., Pakapės par.

KULPINSKAS Izidorius, mirė 
Spalų m., St. Louis, Mo.

ŽITKUS Vincas, mirė Lapk. 3, 
Shenandoah, Pa.

KADŽIENĖ Ona (Intaitė), 46 
'’m., ^WLaptr^f'SlT-Bostonr

Mass. — Ilakių par. Ame
rikoj išgyveno 30 m.

BARTAŠKA Kazys, mirė Spa
lių 31, Norwood, Mass.

MATONIS Petras, mirė Lapk.
2, Norwood, Mass.

GRIGIENĖ Ona, mirė Spalių 
25, Worcester, Mass.

GLADAITĖ Marė, mirė Spa
lių 28, Worcester, Mass.

TALANDIS Elena (Sukoska), 
58 m., mirė Lapk. 9, Cleve
lande. — Montatos k., No- 
čios par., Vilnijos.

RADZEVIČIUS Juozas, 49 m., 
mirė Lapk. 6, Clevelande.

URBONIENĖ Anelė (Urbonai
tė), 36 metų, mirė Lapk. 9, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Vaidatonių dvaro Amerikoj 
išgyveno 13 metų.

PUIŠIENĖ Marė ’(Vaitkunai- 
tė), pusamžė, mirė Lapk. 10, 
Chicagoj.

RIBIKAUSKAS Antanas, 58 
m., mirė Lapk. 8, Waukegan, 
Illinois.

MENKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Lapk. 9, Chica
goj. — Tauragės ap., Erž
vilko par. Amerikoj išgyve
no 32 metus.

PAULĖKIENĖ Juzė, 54 metų, 
mirė Spalių 28, Springfield, 
Illinois.

TRUMPAUSKAS Jurgis, 64 
m., mirė Lapk. 9, Oak Park, 
Ill. — Kauno ap., Surviliškio 
p., Pakrostės k. Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

,TT ... . i sirurii sAcxmuu lenuiu učusči jiMoterų Skvnaus (Unit) susi- . . ‘ • ‘ta. . . . . ... . . ,. I nuo pat įsikūrimo Dainos Dr-nnkimai buvo laikomi paskuti- . 5
nį ketvirtadienį mėnesio, 
del pripuolamos Padėkos Die
nos paskutinį ketvirtadienį šio 
mėnesio, susirinkimas perkelia
mas į penktadienį, Lapkričio 
27, nuo 8 vai. vakare. Narės 
įsitėmykit ir nepamirškit su
sirinkime dalyYaMti.'

V. Motuzienė, Pirmininkė.

Kokį sėių. Atsid 
tojau jaus-'puotoje L 
p ■ rainę kaip ■ pietus nuo 

vo tikra 1 
rią Lenkai 
sii Vilniui 
Aplinkiniai 
bėjo Lietu

bet'j°S’ Judamas vienu jos įkurė- 
rėjų ir ilgamečiu jos pirminin
ku, pats dainavo ir kitus ska
tino dainuoti. Dar prie to, pro
tarpiais vedė Dainos Chorą.

Ponia Bakerckienė- Geležiutė 
nuo pat Dainos įsikūrimo buvo 
jos vadove. Ji yra gabi pia
nistė ir geniališka kompozici
joje, dėjo visas pastangas pa
laikymui ir auklėjimui Dainos 
Choro.

Kiek laiko atgal, uolus Dai
nos rėmėjas, Vincas Lukoševi
čius, pakėlė sumanymą mini
mus du artistu pagerbti. Ga
baus “žodis stojosi kunu” ir 
šis koncertas įvyko.

Šiame koncerte p. Bakerckie
nė patiekė visą eilę 'klasinių 
piano kompozicijų. Be to, su 
jauna pianieste, Elena Juškau- 
ykaite, skambino pirmas dvi 
dalis Beethoveno Penktos Sim
fonijos, piano duo.

Andreikaus balsas šį kartą 
dar žavingiau skambėjo. Jis 
dainavo rinktines a rijas ir 
gražiausias dainas. Ne veltui 
komp. Mikas Petrauskas sakė 
kad Andreikus dainoje turi di
delę ateitį. Jo dainos ateitis 
jau čia.

Elena Juš'kauskaitė dar jau
nutė bet muzikoje sparčiai žen
gia. Bet ir nestebėtina. Jos 
siela aidi muzika. Tai nauja 
žvaigždė kylanti Dainos padan
gėje.

Visi trys programo dalyviai 
gavo skalsiai plojimų, o Ba
kerckienė ii- Andreikus dar ir 
didelius bukietus gėlių.

Šio koncerto pelnas padalin
ta p. Bakerckienei ir p. An
dreikų).

Programą baigė visas Dai
nos Choras, Bakerckienės kuri
niu (N. Rastenio žodžiai), “O 
Naktis Tyli”, 
dies daina, 
kaus “Laikas 
rikos Himnu, 
Bakerckienei ir akompanuojant 
Elenai Juškauskaitei.

Programas buvę 
Publikos 
skaičius, 
pagerbia

čia su prakalba.
Prakalbos atsibus 

Muzikalėj salėj, 2715 
gheny avenue.

Kalbėti užkviesta ir
mus asmenys, dainuos chorai i marginimais, pelnas skiriama 
ir gros benas. Su p. Preziden-1 Raudonajam Kryžiui, ši pa-

Grųodžio 5 — Miltono salė
je įvyks Raudonojo. Kryžiaus 
Lietuvių moterų draugiškas va
karėlis su užkandžiais, gėrimu 
ir šokiais. Jų 
na linksmi ir 
manyti kad ir 
pamarškite.

0(10 x „X HX.
'^•-ftr'"Tšq CTevelando atvyks Dir-: rengimai visi turėtų—paremti. I1OŠ. , ,, . -r, r- rr . I n__ iv, - Tlir-1.__  ,-

723,329 Neteko Savo 
Kailių

Pennsylvanijoj e kas 
sugaunama'ir nulupama kailiu
kai tarp 750,000 ir 1,000,000 
miškinių gyvuliukų, kurių kai
liai naudojama rūbams. Tarp 
tų įskaitoma ir šeškų kailiai.

voš redaktorius K. S. Karpius, Į 
L. V. S. centro sekretorius.

Lietuvos Prezidento priėmi
mo komitete darbuojasi kele
tas žymių vietos Lietuvių.

Philadelphijos miesto mayo- 
ras patyręs apie Lietuvos Pre
zidento atvykimą, sutiko pri
imti jį miesto rotušėje 
teikti visokį reikalingą 
navimą.

Lietuvos Prezidentas 
į Philadelphiją diena-kita ank
sčiau.

Philadelphiečiai Lietuviai tė-

NEWARK, N. J

r

ir su- 
patar-

MAŽIAU VAŽINĖJA 
AUTOMOBILIAIS

visi vakarai bu- 
sekmingi, reikia 
šis bus toks. Ne-

Rep.

MfiN, OHIO
Smulkios Žinios

tepriklauso- : 
Mspvus savo 
piišsnia gryžo

girnas Yčas, 
r’jas ir pastan- 
hš darbui. Tuo 
p ^Lietuvos Ta- 
p Mlausomy- 

mano tė- 
p^iias, Vorone- 
Psiaio Komiteto 
F tojo 250,000 
f kurių žy- 
p talonais gry- 

ii galėjo ma- 
taps pabėgė-

pJJfflime, Brazili-

Akronan į Goodrich gumų | 
dirbtuvę atsilankė iš Washing- J 
tono valdžios atstovas padėko- | 
ti ir apdovanoti už gerą ir grei- 1 
tą dirbimą karo reikmenų kaip 
kompanijos viršininkus taip ir 1 
darbininkus: visiems davė tam ] 
tikrus atžymėjimo ženklukus. I

Goodrich kompanijoje dirbą I 
daug ir Lietuvių ir jie už ge- g 
ra dirbimą gavo pagyrimą ir I 
dovanas.

Inžinierius Vincas Sketris ■■ 
Firestone gumų kompanijos į 
prieš kelis metus buvo pasiųs- I 
tas į tos kompanjos dirbtuvę 1 
Mass, valstijoje. Jis ten ture- į 
jo perdėtinio vietą. Gerai pa- į 
sižymėjo darbe, šiomis dieno- į 
mis kompanija jį parkvietė at- ; 
gal į Akroną, pakeldama jąm | 
mokestį. Jis dabar dirba Ak- į 
rcne inžinierių štabe. Vincas I 
Sketris aukštąją mokyklą iš- I 
ėio Akrone. ir baigė inžiniery- j 
stės mokslą Pittsburgho uni- i 
versitete. Jis yra sūnūs Ami- į 
lės Sketrienės. Malonu kuomet 
Lietuviai kuo atsižymi.

Pas J. Pulkų atsilankė jo 
žmonos sesuo p. Malonienė iš 
Clevelando, su dukteria, žino
ma dainininke Stella.

' Kalnas.

GAISRE ŽUVO 6 ASMENYS
Pereitą sekmadienį, Lapkr. 

15, Detroito apielinkėje užsi
degus dviem gyvenamiem na
mam žuvo šeši asmenys, trys 

|kiti sunkiai apdegė laike gaso- 
. Vie

nas žmogus gelbėdamas savo 
tos dienos programo ir visi iki dukters vaikus iš ugnies sykiu 

su mažais vaikais žuvo, jie gy
veno 28635 Van Born road, 

j Antri trys, juodų žmonių 
šeima žuvo laike eksplozijos; 
jie gyveno senos krautuvės už

pakalyje, 1017 East Fort st. 
1 Kiti trys nuvežti ligoninėn la
bai apdegę nuo gasolino eks
plozijos kada buvo pilamą dau
giau gasolino. Jie gyveno 1225 
Stimson avė.

Šitie nųotikiai lai buna pa
mokinimu mums kad neatsitik
tų tokios nelaimės. V. M.

atvyks

• Į rvi UA O LAAAZvACLI CljL/VAVįįC ICAlIYv

mykit savo vietinio komiteto ]jno pečiaus eksplozijos, 
pranešimus apie smulkmenas

vienam rengkites dalyvauti to
se prakalbose. Rep.

• BRITANIJOJE valstybės 
i kontrolėje yra apie dešimta da- 

gija skelbia kad šymet Spalių, j-s - jos 3,000,000 akrų miškų1 
mėnesi ant Irplin hnvn 107 2Q0 . . .mėnesį ant kelių buvo 107,890 
automobilių mažiau negu tą 
patį mėnesį pernai, ir taipgi 
buvo 12,954 trokų mažiau.

Per metą laiko nuo pereito 
rudens mažiausia 1,500,000 au
tomobilių apleido kelius. Val
stijose apsireiškė automobilių 
įregistravimo sumažėjimas.

^Daugelio
nejimas ir 
tams gumų 
priežastimi

ir girių.

Haupto Byloje

B < T
Dirva dabar yra pujIavwrs 
darbininko liuosląikio drau
gas: platinki! ja tarp savu

vėl šis klausimas iškel- 
Visapusiai jį apkalbėjus 
balsais buvo nutarta lai- 
pirmesnio nutarimo, ku-

SLA. 245 KP. MOKĖS TIK 
Už SAVO NARIUS 

KAREIVIUS
Jau pirmiau, Newark, N. J., 

245 kuopa yra nutarus prievar
tos keliu iš savo kuopos narių 
nekolektuoti po 15c mokesties 
Į kareivių duoklių fondą, nes 
tas išeitų SLA. nenaudai.

Spalių 1 d. kuopos susirin
kime 
tas.
visais 
kytis
ris sutinka paremti SLA. 7-to 
Apskrities nutarimą kareivių 
fondo reikalu, o taipgi užgyrė 
SLA. 36 kuopos priimtą rezo
liuciją ir rems visų kitų SLA. 
kuopų nusistatymą kad karei
vių mokesčių reikalas butų pa
liktas pačioms SYA. kuopoms.

SLA. 245 j Kp. Valdyba: 
Vincas Ambrazevičius, pirm. 

Kazys Jasaitis, sekr.
.A. S. Trečiokas, f in. sekr.

©1913 METAIS Suv. 
jose buvo 21 milijonas 
Šiądien arklių skaičius 
žėjęs iki 10 milijonų.

Valsti- 
arklių. 
suma-

U. S. Marinams Pagalba Solomonų Salose

Paleckio kalbos, 
L^»įomusų Lie- 
r®3!ikas, kuriam 

antpečius nu-
7 kitiems musų

Mrs. Gerda Melind, buvus 
Herberto Haųpt mylimoji. įąn- 
kesi Chicagos teisme liudyti 
sabotažininkų tardyme. Haųpt 
iau nubaustas mirties bausme. 
Jis paėjo* iš> Chicagos, buvo iš
vykęs Vokietįjon, kur mokėsi 
sabotažo amato ir gryžo Ame
rikon tą darbą vykdyti, bet'pa
kliuvo.

>

■■ SŠA

Dzukiška liau- 
“Sukčius”, šim- 
Namo”, ir Ame- 
vadovaujant p.

žavingas.
susirinko gana gražus

Garbė tiems kurie 
savuosius 1 Bitė.

®CIG ARĖTŲ rūkymas, pa
sirodo, yra

i ku kuriuo
Rugpjūčio 
daugiausia, 
vi Birželio, 
mėnesiai.

didesnis vasarą ne- 
kitu

mėnesį
antroje
Liepos

laikotarpiu.
surūkoma 

vietoje sto- 
ir Rugsėju

I KAIP
I ATNAŲJINT

DIRVĄ
. 1 ■ ■ ' Kaip tik jūsų prenume

rata už -Dirvą baigiasi, 
paiipkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilna adresą, isšius- 
kit, užlipinę ant voko 
'ųž 3c pašto ženkleli.

D I R V A

Skaityk Amerikos
‘Lietuvių Naujienas’

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

332 N. 6th St. Philadelphia, Pa.

kortelę, įdėkit $2 
•inius ir iraši

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, ; 
kaip tai namų pardavimas, iŠ- '! 
nuomavimas, krautuvių išnųo- g 
inavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali- | 
ma patalpinti šia kaina

ŽMONIJOS IS 
didumo knyga 

didžiausia knyga kok 
?«iS2.00 gauti: paveiks' 

viršeliais, populiariš 
fejyta, stambiom raidėn 

istorijos eiga, didiej 
i jįpo 30 metų, žymieji 
! pėdsakai. Napoleon 
^irtt. Rasit aprašyt 
"į* jrveno, kariavo nuc 
^ laiku. per visus amžių 

buvo didžios ir g 
i į Wovai.
; Mt laiške 52.00. su 
’ *šykit prisiųsti jum 

idmo žmonijos Istor

Reikalaukit “ 
Superior Avenue

U. S. Armijos pagalbinės jiegos parodoma renkasi i laivą Naujoje 
Kaledonijoje) Koralų jurose, vyjeti į pagalbą marinams Solomonų salose, 
kaliaujaritiems su Japonais, kiek į šiaurę.



MIRIMAI g

E1VĮAI AMERIKOS LIETUI F
rusius Lietuvius šiame skyriuje talpiam

• - I y.

Tegul meilė Lietuvos ■ 7
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA Laisvę Pažinę —

Jungo Nevilksim!

0 IŠEIVIU KADŽ1ENĖ Ona, mink v i^i-i ▼ i y So Bogton, i

UVIU

. P-LĖS HYPATIJOS YČAITĖS MINTYS

lumeryje paduo- 
į Lietuvių var- 
išeivių Lietuvių 

:ė 9300, nuo Va- 
netų, kada čia 
ių žinios talpin-

įaudai pilnas ži-

RADZEVIČIUS-Goto! 
zas, 49 m., mirtkK 
Clevelande. - Bjįj. 
Troškūnų p,, 
Amerikoj išgyveno J 

VERBAŠIUS Juozą j 
mirė Lapkr. 3, 
Mass. — Suval^į 

TAMULEVIČIENĖ į 
(šiaulytė), 42 m, ą 
lių 28, Worcester, Jį

usį: iš kur kilęs GLODŽIUTh Mirt, į 
moterų mergiška lių 28, Worcester, į

- PETRAUSKAS Teoi5 
m., mirė Lapt jį 
sha, Wis.

STULGIS Vincą R 
mirė Lapk 5, Ckį 
Tauragės ap., Va 
Girvitės k Amai 
veno 40 metų.

GA1LIUNAS Jonas, n 
mirė Lapk 4, Ckį 

, Telšių ap., Liepiu i 
' r Naručių k Amai I 

veno 35 m.

metų Ameriko- 
es be to žinia es- 
:šmės.

IUTĖ Justina, 26 
Lapk.* 1, Detroit,

Jonas, 04 metų, 
ių 24, Bayonne,

Benediktas J., 46 
^apk. 5, Chicagoj, 
r gimęs. ’
AS Motiejus, mi- yiLlUTIENĖ Oą S j
28, Newark, N. J. 
TĖ Jieva, 9 me- 
Spalių 24, New-

AS Jonas, 66 m., 
ų 27, Toronto, Ka-

i Jonas, pusamžis, 
<. 4, Chicagoj. — 
., Lieplaukės par., 
c. Amerikoj išgy- 
metus. i
Jokūbas, pusamžis, 
k. 3, Chicagoj. — 
p., Pakapės par. 
AS Izidorius, mirė 

St. Louią, Mo.
ncas, mirė Lapk. 3, 
ah, Pa.

Opa (Iptaitė), 46 
Ląpk. 2, Sb. Boston, 

Uakių par. Ame- 
yveno 30 m.
L Kazys, mirė Spa- 
4orwood, Mass. 
Petras, mirė Lapk. 

iod, Mass.
Ona, mirė Spalių 

:ester, Mass.
i Marė, mirė Spa- 
Vorcester, Mass.
> Elena (Sukoska), 
lirė Lapk. 9, Cleve- 
- Montatos k., No- 
, Vilnijos.
JUS Juozas, 49 m., 
ak. 6, Clevelande.
J Ė Anelė (Urbonai- 
netų, mirė Lapk. 9, 
j. — Tauragės ap., 
ių dvaro Amerikoj 

13 metų.
Marė (Vaitkunai- 

mžė, mirė Lapk. 10,

Pareikštos jos kalboje Detroit, Mich.,1 Laike Lie
tuvos Prezidento Prakalbų, Spalių 25

visada

nuo to 
kartą

Man malonu šiądien būti su 
jumis, išgirsti vėl savo Lietu
vių kalbą ir pasidalinti minti
mis su tokiais žmonėmis ku
riems Lietuvos reikalai 
bus artimi ir brangus.

Jau du metai praėjo 
laiko kai aš paskutinį
mačiau Lietuvos žemę:'kai aš 
ir mano šeima netekome namų 
ir pastogės ir tapome klajok
liais plačiame pasaulyje: Jau 
du metai nuo to laiko kai Ru
siška meška po savo letena pa
glemžė Lietuvos laisvę, du me
tai kai bolševizmas užliejo mu- 

į sų kraštą raudona teroro ban
ga, giliai įrėždamas savo kru
viną antspaudą.

Aš galėčiau jums daug papa
sakoti apie tai kaip Lietuva ne
teko savo laisvės, kaip aš išti
są nemigo naktį klausiau Ru
sų tankų ir artilerijos 'bildesio

kurios turi savo praeitį ir savo 
istoriją. Istorija — tai didžiau
sia musų mokytoja. Lietuva 
nėra jauna tauta, kaip dažnai 
sakoma. Mes Lietuviai turime 
gražius ir garbingus istorijos 
lapus, turime savo prisimini
mus apie didelę ir galingą Lie
tuvą.

Musų tauta susivienijo ir pa
sidarė savaiminga jau 13-tame 
amžiuje, beveik šimtmečiu an
ksčiau negu Lenkai. Musų di
džiųjų kunigaikščių dėka, mes 
atlaikėme nuo Europos lauki
nių Totorių antplūdį, kurie di-

MANO MINTYS Dirba šu Alijantais

kariuomenės karininkams. Jis 
pareiškė , kad netrukus musų 
namuose bus apgyvendinta apie 
30 Rusų karininkų-politnikų. 
Pamatęs ant musų sienos tebe
kabančią rankų darbo Lieuviš- 
ką trispalvę, jis pakraipė gal
vą ir su karčia šypsena parei
škė: .“Dabar jau tos spalvos ne 
madoje -— patarčiau jūsų pa-,delę Rusijos dalį turėjo savo 
čių gerovei nukabinti tą vėlia-

jieš- 
Tai 
kri-

PASIŽVALGIUS po musų 
garbingą istoriją, kiek mes ten 
randame užrašyta ir mums pa
likta ! Narsus Lietuvis buvo 
Lietuviu-pagoniu būdamas; tu
rėjo aukštai išauklėtą žmoniš
kumo meilę ir užuojautą ki
tam. Nežiūrint visų pergy
ventų sunkenybių Lietuvystė 
su visa anų tolimų laikų gra
žia prigimtimi tapo palaikyta 
iki musų dienų.

Gerėkimes kad mes Lietu
viais esam, gerbkime viską 

naguose. Atlaikėme iš kitos kas buvo-yra Lietuviška, rem-! 
pusės ir kryžiuočių įsiveržimą kime ir tobulinkime, palaikyti 
ir mokėjome palaikyti savo ne- visa tai ateinančioms kartoms.

Atlaikėme iš kitos

Galite įsivaizduoti koks, galė
jo būti gyv'enima.4 krašte kur 
kilnieji tautinės idėjos darbi- 
ninkai-patriotai vadinami išda
vikais, kur uždraustas musų 
tautos himnas ir paslepiamos 
musų tautiškos vėliavos. 

Nieko kito neliko kaip 
koti prieglaudos svetur, 
buvo rudenio naktis, lapai
to ir menulio šviesa nedrąsiai 
skverbėsi pro Rugsėjo ūkanas 
kai mes praėjome sieną, kurią 
saugojo bolševikai su atstaty
tais šautuvais. Dar kartą at- 
sigryžėme pasižiūrėti vėl tos 
brangios Lietuviškos žemės kur 
dar taip nesenai musų tauta 
džiaugėsi savo laisve — ir ta
da pasileidome per kalnus ir 
per slėnius, nežinomais keliais 
įer tamsų mišką į Punsko vai

tautos išdavikai.... Kukį sčių. Atsidūrėm Vokiečių oku- rovei taip kaip ir mylėti 
mirė Spalių 23, Si aš Skausmą tada galėjau jaus- puotoje Lenkijoje, tiesiog į 
jowa ’ ! ti suprasite prisiminę kaip; pietus nuo Lietuvos. O tai bu-

visuo-' vo tikra Lietuviška žemė, ku- 
skaitė) mirė Lųil me^ ^uvo niano šeimai brangi, rią Lenkai 1920 metais drauge 
cago III — Šiažil Alano senelis — Aušrininkas; su Vilnium iš musų pavergė.
Vainių p Siea, i r j°nas šliupas, 1882 metais .už Aplinkiniai žmonės gražiai kal- 
Irni iiavvpnnii! tautihi darb^ RusT žandarų bėjo ■.Lietuviškai.

, į persekiojamas, žvejo vąltele
gpersiyręs iš Palangos į Klaipė- 
p dą ir pasiekė Ameriką. Čia

■ jis buvo netoli 40 metų, dirb
damas Lietuvos nepriklauso-

• mybei; Lietuvai atgavus savo 
.laisvę, jis su visa šeima gryžo

■ jau į laisvąją tėvynę. 
' Mano tėvas, Martynas Yčas,

rė Spalių 12, E |
Ind. — Švedas)u ; kai jie traukė į Kauną; galė- 
džių k.

AGUONIENĖ Eito
mirė Spalių 12,fe| kalbos iš Maskvos, kur jis bu-
Mass.' — Šventa®

VASYLIUS Broto
mirė Spalių 13,1 sparnu; tada jis skelbė kad vi- 

■si kurie dirbo ir kovojo už Lie- 
; tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę yra “liaudies priešai” ir sa-jr

I čiau papasakoti kaip aš su aša
romis akyse klausiau Paleckio

vo nuvažiavęs pasiūlyti Stali- 
: nui priimti Lietuvą po savo

III. — Marijampolei |

veno 32 metui 
GOGELIS Antaną I

Iowa.
SIRUNIENĖ Eito

■
Smulkio!

Akrouan į Go©

vo

ti
itautinė-patriotinė idėja

KAS Antanas, 58 
Lapk. 8, Waukegan,

■KAS Juozas, pus- 
iirė Lapk. 9, Chica- 
Tauragės ap., Erž- 

•. Amerikoj išgyve- 
etus.
1NĖ Juzė, 54 metų, 
ilių 28, Springfield,

SKAS Jurgis, 64 
Lapk. 9, Oak Park, 

auno ap., Surviliškio 
>stės 'k. Amerikoje 
37 metus.

dirbtuvę atsilankė b7 pašventė savo jiegas ir pastan- 
tono valdžios atsta 
ti ir apdovanoti d p 
tą dirbimą karo ids: 
kompanijos viriiniib B 
darbininkus: vištai vas- Dumos Atstovas, Vorone- 
tikrus atžjTDėjmo i fže kaipo Centralinio Komiteto

Goodrich komj^l P’™ininkaS> T 
daug ir Lietuvių ir i I 
ra dirbimą gavo paf 
dovanas.

Inžinierius Viatt 
Firestone gwny h' 
prieš kelis metus 
tas į tos kompase . 
Mass, valstijoje. fii|. 
jo perdėtinio vietą, i | 
sižymėjo darbe. 
mis kompanija jj - 
gal į Akroną, pai^ 
mokestį. Jis dtaif 
renę inžinierių stabe i 
Sketris aukštąją 
ėio Akrone. ir W3 ■ 
stės mokslą Pittal 
versitete. Jis 
lės Sketrienės. Maks 
Lietuviai kuo alsi!5/

Pas J. Pulki) 
žmonos sesuo p. 
Clevelando, su doi® 
ma dainininke Siek |

gas Lietuviškam darbui. Tuo 
laiku kai Vilniuje Lietuvos Ta-

ba pasirašė Nepriklausomy
bės paskelbimo Aktą, mano tė-

, globojo 250,000 
Lietuvos pabėgėlių, kurių žy
mi dalis vėliau ešalonais gry- 
žo į Lietuva. Kas gi galėjo ma

inyti kad jis pats taps pabėgė
liu ir mirs ištrėmime, Brazili
joj ....

Netrukus po Paleckio kalbos, 
i musų namus inėjo musų Lie- 

’.tuviškas karininkas, kuriam 
bolševikai buvo antpečius nu- 

j draskę, kaip ir kitiems musų

Išgirdę kad 
' mes pabėgėliai iš Lietuvos, tie 
gerdžirtfžiaf kaimiečiai* pTinė'še 
mums sūrio, duonos, dalinosi 
su mumis viskuo tuo ką jie tu
rėjo, nors buvo neturtingi ir 
kentėjo sunkią Vokiečių oku
paciją. Jie ašaras šluostė Į 
mus bežiūrėdami ir tarė: “Mes 
verkiame del jūsų nelaimės, 
žinoma, skaudu yra nustoti tė
vynės. Bet pagalvokite apie 
mus — mes niekada negalėjom 
džiaugtis nepriklausoma Lietu
va: pirma Lenkai mus už šu
nis laikė, dabar mes nešam Vo
kiečių jungą.. Jus laiminges
ni už mus — jus matėte nepri
klausomą Lietuvą per suvirs 
dvidešimts metų . .. .”

Tas jų posakis įstrigo man 
giliai į širdį, ir per visą sunkią 
musu astuonių mėnesių kelio
ne kol pasiekėm Ameriką ir 
dabar man dar skamba ausy
se tas jų: “Jus laimingesni! 
Jus turėjot savo nepriklauso
mybę. ...”

Ištiesų, laimingos tos tautos

ŽMONIJOS ISTORIJA

MJJ1NT

c jūsų prenume- 
•Dirvą baigiasi, 
pas jus esamą 

voką ir atnauji- 
>rtelę, įdėkit $2 
ius ir įrašę sa- 
i adresą, isšiųs- 
ipinę ant voko 
ašto ženkleli.

I R V A 
Superior Avę; 
/eland, Ohi<5

Skaityk
‘Lietuvių N 

Mėnesinis žurnalu S 
Kaina metama ti

LIETUVIŲ NA 
332 N. SI.

Smulkus 
kaip tąinąm 
ntįbmivnrias, 
mavitnas ar 
Rojiniai, pa 
nu patalpin

V-—

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- 
.'ijes ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu laiku, 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, GR

ir mokėjome palaikyti savo ne
priklausomą tautišką indivi
dualybę kol nepatekome į pra
žūtingą uniją su Lenkais:

Taip, istorija mus daug ko 
išmokino, o svarbiausia išmoki
no kokie dalykai buvo geri ir 
kokių klaidų ateityje i__
vengti. Turime taip pat pri
siminimus ne tik apie vargus 
ir nelaimes po svetimų prie
spauda, bet ir savo pokarini 
nepriklausomybės laikotarpį.

Aš neatėjau čia peikti ar;ram šventam darbui 
garbinti tą musų, nepriklauso-}nas nebankrutijo, tat ir 
mybes periodą, o tik pabrėžti1 nebankrutysime šiądien auko- 
kad iš to šviesaus musų isto- dami Lietuvai Vaduoti Sąjun
cijos lapo ir jo gerųjų pusių1 gaį. §įos aakOs yra naudoja- 
ir 
pasimokyti.

Yra taip pat natūralu mylė-' šelpimui pabėgėliu 
ti savo tautą ir dirbti jos ge- njUj

LIETUVIS prigimtimi nėra' 
užvydaus budo, jisai nepavydi 
kitiems kas jiems yra miela. 
Rusams jis nepavydi būti tais 
kuo jie trokšta; Lenkams jų

reikia!Menkystos, Vokiečiams jų Vo-i 
i kiškumo, bet del Lietuvos yra ■ 
i šventa ir prigimta priedermė 
gyventi susipratusiu, 
gu Lietuviu.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Narystės mokestį $.Siunčiu savo auką $

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose. /

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas Valst,

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS
CENTRO ŽINIOS /

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

DEL DOLARIO ar

Generolas Charles De Gaulle, va
das Laisvų (Kariaujančių) Prancu- 

,v . zų laike Vichy valdymo—kas dabar 
įsmintin- baigėsi—kuris atsikreipė į visus sa- 

i vo vientaučius kviesdamas stoti su 
kariaujančiais Alijantų pusnė. Jis 
ragino Prancūzus nepalikti savo 
ginklų priešų rankose.

RENGIANTIS PRIE 25 METU LIETU- .
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS. ..

Pasirūpinkit Kalbėtojais Gana Išanksto
kito ge- 
nei vie- 

mes

pusių 1 o-ai.
jo klaidų, galime daug ką mos išlaisvinimui Lietuvos — 

I atgavimui jai laisvės po karo, 
ir tremti- 

gelbėjimui našlaičių ir 
5avo i bendrai Lietuvos vadavimo ti- 

šeimą. Mums atrodo savaime kslams. Be tolesnio atidėlioji- Į 
suprantama kad Lietuva turi mo stokime į Lietuvai Vaduo- 
atgauti savo nepriklausomybę, ti Sąjungos narių eiles. Meti- 

1 nė mokestis tiktai du doleriai.
Galima tapti LVS. nariu siun- 

per Dirvos

Bet kartais tuos savaime su
prantamus dalykus yra sun
kiausia kitiems įdėti į galvą. 

Daug kas mano kad dabarti
niai • la'ik&i yra tokie pat kaip 
ano pirmbjb tižiojo karo, kai 
didžiosios pasaulio galybės pri
pažino tautų apsisprendimo tei
sę. Dabar kitokie laikai ir; 

filosofijos: skelbiama 'garbingą praeitį.
apsisprendimas pirmos I Mokėjimas ir žinojimas yra 
neužima. Sakoma kad’ kiekvieno sveikų minčių žmo

gaus įgimta , priedermė. Tik 
i mes 

Neteisybė: mes Lietu-, darome pažangą į laisvę — lai- 
pavyzdžiu sv® visiems yra gamtos dova- 

Tik na.

LIETUVIAI kaipo tauta bu
vo švari nuo nieškų — jie ne-

Galima tapti LYS. 
čiant savo pinigus 
redakciją. įS)

MOKYKIME£ą ką mes tu
rime mokėti ir' žinoti. Skaity
kime ir mokykimės Lietuvos 

! istoriją ir pažinkime jos ilgą.

kaip Sir Stafford Cripps sti- 
gryžęs iš Maskvos paleido mai
šą karštų dujų. Mažai kas į 
jas kreipė dėmesį, ir abudu nu
siramino. '

Wil’ikie pripažino kad mes 
kariaujame už pasaulio laisvę 
ir tautų teisę. Nekurie jo vai- 

jšintojai nepripažysta Atlanti-1 
I ko čarterio, bet Roosevelt ir j 
j Cordell Hull pareiškė kad At- 
lantiko Čarteris yra viso pa
saulio čarteriu — jis reiškia 
paliuosavimą visų laisvę my
linčių tautų. Toliau jis vėl 
pripažinG>(<—u tautos negali būti 
LAISVOS po kitų svetima val
džia “Ruled by other people 
is not freedom. ... ”

P. D. B.

Daugelis kolonijų jau dabar 
rūpinasi rengimu Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su
kakties paminėjimo.

Atminkit, juk tai bus musų 
tautos gyvenime žymus nuoti- 
ki^, reikšmingos sukaktuvės — 
Lietuvos valstybės atsteigimo, 
Nepriklausomybės Akto paskel

bimo Lietuvos istorinėje sosti
nėje Vilniuje paminėjimas.

Nors Lietuva dabar yra lai
kinai priešų okupuota, tačiau 
tas faktas turi mus paskatinti 
labiau ir karščiau minėti tas

betoj us bus galima gauti jei
gu išanksto bus į juos kreipia
masi. " ' ■■ į-

LVS. Centro Valdyba. ■ 
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

RUPINASI VALDY
MU IR TOLIAU ’

Vokiečių laikraštis “Ostlan- 
de” (Rugpj. 21) atpasakoja

sukaktuves, mes turime kreip- straipsnį kurį atspausdino ofi-

naujos
tautų
vietos ________ _______ ___
mažosios valstybės yra nesan- į ffaus įgimta ; priedermė, 
taikų lizdai ir baisių karų prie- Per mokslą ir žinojimą 
žastis. i 
viai savo valstybės 
parodome kad taip nėra.
duokit mums nepriklausomybę, j 
mes sugebėsime sugyventi ge
rai su savo kaimyninėmis tau- turėjo savo tarpe parsidavėlių socialiniams reikalams išleidęs 
tcmic. Kaip tik didžiosios vai- j<ajp šiądien musų komunistu- '1 1...... 4””'”

kai. Iš tautinio atžvilgio šis 
jų parsidavimas yra gana žin
geidus : kaip gali sveikų min- 

neturime (gių Lietuvis taip save pažemin
ti parsiduodamas svetimai tau- 

nors mes tai save ir viską kas buvo jam 
gražu ir miela? Kaip dabar 
jis tą viską pasirengęs atiduo
ti kitiems?

Negi jau jus, komunistai, se- 
kat Iškąri joto pėdom, kai jūsų 
saujelė dedate visas pastangas 
parduoti Lietuvą ir panardinti 
save burliokų vergijoje?

Atminkite, Jaisvę mylinčiam 
Lietuviui kazokiška nagaika 
buvo labai nepakenčiama; ne- 
pakęsit ir neatlaikysit jus jos 
nei dabar. Nėra lemta Lietu
viui svetimas jungas, nepergy- 
vensit jo nei jus.

tomis. J 
stybės sukelia vaidus, 
žos valstybės, kurios 
mios ir taikingos.

Nors mes Lietuviai 
savo valdžios taip kaip Pran
cūzai, Belgai ir kiti, 
šiame kare likome neutralus, 
bet mes visur ir visada remia
me Alijantus ir jų siekiamus 
tikslus. Nazizmas kuris suri
ša žmogui kojas ir rankas, 
mažoms valstybėms nieko gero 
nežada. Mes turime sumušti 
Hitlerį ir jo nazizmą. Vienin
telis mums išgelbėjimas yra 
alijantų laimėjime. Tai kur 
galima remkime Alijantų veda
mą karą. Bet tuo pačiu nepa
mirškime ir savo tautos intere
su ir dirbkime jos nepriklauso
mybei.

Bukime ryžtingi, drąsus ir 
vieningi, taip kad žiūrėdami 
pasauliui į akis galėtume vien
balsiai sušukti: “šalin svetimų 
valdžia! Mes norime Nepri-

o ne
yra ra-

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, kome 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu i mėnesi. Kaine 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numeri pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago. Iii.

Dirvą galima išsirašyti ui 
vieną dolarį — pusei metų

WENDELL WILLKIE savo 
kelionės nupasakojimuose taip

VERČIA STOTI 
DARBUS

Kauno Vokiečių laikraštis 
Rugj. 29 praneša kad genera
linis Vokiečių tarėjas darbo ir

įsakymą pagal kurį abitiurien- 
tai — moterys ir vyrai — gi- 

i mę tarp 1921 ir 1924 metų, tu
rį privalomai stoti į Vokietijos 
“darbo tarnybą”. Nuo prievo
lės esą paleidžiami tie kurie 
jau turi pastovią tarnybą ar 
yra pradėję studijas aukštojo- 

ije mokykloje. Tačiau iš pra- 
I nešimo matyti kad ateityje ši 
tarnyba Vokietijoje bus pri
valoma visiems Lietuvos abi
turientams, kaip tai yra ir pa
čioje Vokietijoje, kur, neatli
kus “darbo tarnybos nepriima
ma nei į aukštąją mokyklą, nei 
negalima gauti bent kurios ki
tos tarnybos”.

ODOS fabrikas “Puošmena” 
Kaune skelbia 
nąs portfelius, 
nigines, valizas 
kmenis, tačiau

kad jis gami- 
rankinukus, pi- 
ir kitokius 
užsakytojai tu

ri patys atsinešti odą.

rei-

Amerikos Kareiviai Belgų Kongo Kolonijoj

MB

Amerikos kariuomenė žygiuoja per Balgijos koloniją Afri 
koje, Kongo, kurią Vokiečiai neužvaldė, nors Belgiją okupavo.

ti daugiau dėmesio, dėti žymes
nių pastanga] kviesti_savo>. 'bro- JdA'na_^as “J 
liūs ir seseris ir skelbti jų tar- si t ' 
pe naują pasiryžimą, naują ko
vė} Nepriklausomybei atsteigti.

Kas gi svetimas turi teisę 
musų šventą žemę mindžioti, 
musų žmones spausti, lyg ver
gus išnaudoti! Juk mes esam 
garbinga tauta iš senovės, tu
rim lygią teisę pasaulyje gy
venti — ir todėl turim sukau
pti visas savo jiegas padaryti 
Lietuvą laisva vėl.

Taigi, šią Vasario 16’-tą pa
dėkime kuodaugiausia pastan
gų kelti 
Lietuvai 
Lietuvių 
Fondui, 
na ruoštis Lietuvos atvadavi
mui, ir kas minutą privalom 
galvoti apie geriausius planus 
kaip tą pagalbą savo Tėvynei 
suteiksime.

Amerikos Lietuviai dabar 
gerai uždirba ir turi gerus no
rus link savo gimtojo krašto, 
tik reikia su jais teisingai ap
sieiti, rinkti iš jų aukas do
ram, šventam tikslui, ir visi 
gausiai aukos.

Vienas sunkumas šį kartą 
bus tai su gavimu gerų kalbė
tojų, ypač kviečiant juos iš ki
tų miestų. Todėl Vasario 16- 
tos rengimo komitetams patar
tina rūpintis kvietimu kalbėto
jų anksti iškalno, kad jie ga
lėtų sutaikyti savo laiką su 
savo darbu.

Kalbėtojams gi 
geresniam efektui 
stengtis važiuoti į 
nijas, nors į savo 

nes

fondus, rinkti aukas
Vaduoti Sąjungai ir

Tautiniam šelpimo
Turime kiekvieną die-

patariame, 
ir naudai, 

kitas kolo- 
kaimynines, 

artimas, nes naujoje vietoje 
naujas asmuo visada padaro 
gesnį įspūdį negu nuolat sa
vo kolonijoje kalbant.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyriai, ir šiaip kolonijos kur 
skyrių nėra, kreipkitės į LVS. 
centrą kalbėtoju reikalu — 
kiek galėsim tiek parekomen- 
duosim ar pagelbėsim.

1943 metais Vasario 16-ta 
išpuola antradienį, šiokią die
ną. Tokiu budu minėjimas ga-

20 arba 21, ir dar net savaitę 
vėliau, jei kitaip laikas nelei
džia. Taigi, toms dienoms kai-

zinis Vokietijos ekonominis 
“Der Vierjahresplnn”_ 

■“ U“" -■——f--—
:ame straipsnyje nagrinėja- 

mi “Rytų Europos artimieji ir 
tolimieji siekimai”. Pasak žur
nalo, reikią skirti du periodus: 
karo metą ir tolesnę ateitį.

Karo metui galiojąs dėsnis 
kad reikią kuodaugiausia ga
minti Įvairių reikmenų. Karo 
reikalavimai kai kada verčią 
imtis priemonių kurios, atrodo, 
prieštaraujančios toles n i e m s 
tikslams. “Rytų kraštai”, pir
moje eilėje turį teikti maisto' 
produktų (“Ostlandas”, be ja
vų, ir bulvių), aliejinių auga
lų, kanapių, linų ir medvilnės' 
(Ukraina).

Esą būtina “panaikinti bol
ševikinę suvalstybinto ūkio 
sistemą” ir “ją pakeisti nauja 
geresne santvarka”.

Kaip ta “nauja geresnė san
tvarka” įsivaizduojama žurna
las nieko nesako.

©WISCONSIN valstijqj pie
ninės padarė 370 milijonų sva
rų sūrio 1939 metais, daugiau 
negu pusę kiek ši šalis sunau
doja.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiw

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Snaustus ” 

specialybė.
© 
o

Dirvos Spaustuvės 
Atlieka:

PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS
BILIETUS 

ir kitokiuš.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam •G - - -
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6820 Superior Ave,
Cleveland, Ohio
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KAIP. VOKIEČIAI darbuojasi okupuotose šalyse įti- 
kinimui gyventojų savo “reikšmingumo” parodo se

kantis pranešimas apie Vokiečių nazių susirinkimą lai
kytą Lietuvoje, Šiauliuose:

Deutsche Zeitung im Ostland (Rugp. 28) rašo kad 
Šiauliuose buvo surengtas Vokiečių nacionalsocialistų 
partijos vietinės grupės narių susirinkimas, kuriame 
kaž koks pareigūnas Schmidt kalbėjęs apie “Vokiečių 
uždavinius Rytuose”. Jis išvadžiojo kad “visos Europos 
Germanų tautos” sudarančios vieną vienetą. Anglai ir
gi esą Germanai, bet jie ištisus šimtmečius buvę auklė
jami “svetimame pasaulyje”, todėl dabar jie stovi ‘“kito
je pusėje”. Kalbėtojas palietė ir Amerikos Suvienytų 
Valstijų Prezidentą Rooseveltą, kuris atėjo Į valdžią 
vienu metu su Hitleriu, bet Roosevelt nieko nepasiekęs 
ne vien todėl kad jis negalis “lygintis su fuehreriu”, bet 
ir todėl kad “Amerikiečiai nėra jokia tauta”.

Europos Germaniškos tautos turinčios “didelę misi
ją Rytuose”. Rytai esą pasidarę “Germanų likimu”. 
Čia Germanai ištisus šimtmečius kovoję “prieš Aziją”. 
Šioje kovoje Vokiečiai turi “teisę į vadovavimą”, nes 
jie daugiausia pakelia aukų. Vokiečiai neturį pakarto
ti kitų užkariautojų klaidos ir nesusilieti su vietinėmis 
tautomis. Partijos uždavinys esąs tatai “visomis prie
monėmis sukliudyti”.

Iš to matome kaip Vokiečiai naziai laiko savo svar
biais ir dideliais, ir kaip plečia savo nazizmą tarp užka
riautų tautų. Panašiai atsimename darė ir Sovietijos 
bolševikai įsigrūdę į Lietuvą: verste vertė žmonėms sa
vo komunizmą; o neištikimuosius naikino....

Vokiečių “misiją Rytuose” galima skaityti štaip' 
kaip: jie vėl, kaip anais kryžiuočių laikais, puolasi į sau 
artimą-kaimynišką sritį, dabar ekonomiškais sumeti
mais, nes čia yra pakankamai grudų ir aliejaus.

'UeMYKIT, LIETUVIAI! Šiuomi norime atkreipti vi- 
sų dėmesį į Suv. Valstijų Iždo Department© prane

šimą apie naują pasiryžimą padidinti pirkimą Karo 
Bondsų ir Štampų — gavimui daugiau jūsų dolarių pir
kimui tankų, kanuolių, šautuvų, lėktuvų ir laivų Ameri
kos kariuomenei. Valdžia kreipiasi į visus šalies gy
ventojus — nuo turtingiausio žmogaus iki mažo vaiko, 
kuris uždirba ir kelis dolarius, kad pirktų bondsus.' 
^Y y^aldžia^/rašo ir rągįną yisus būtinai pirkti Karo 
Bonds skiriant iš savo uždarbio 10 nuošimčių ar dau
giau.

Šis valdžios raginimas turėtų visiems parodyti kad 
musų kolonijų komitetams ir komitetukams gana žaisti 
renkant mažas sumukes, po dolarį-kitą, ar tai ambulian- 
sų pirkimui, ar tai kitokiam dalykui, kuo karo vadovy
bė pati apsirūpina. Valdžia prašo iš jūsų šimtų dolarių 
pirkimui tankų, kanuolių, šautuvų, lėktuvų ir laivų.

Mes Lietuviai turėtume dirbti šiuo obalsiu: “Duo
kime šimtais dolarių Amerikai, o smulkias savo aukas 
Lietuvai”. \

Amerikos valdžia visai nesipriešina kad visos prie
šų okupuotos šalys, jų žmonės, butų gelbstimi aukomis 
savo vientaučių gyvenančių šioje šalyje. Amerika nori 
kad tos visos pavergtos šalys butų atsteigtos nepriklau
somomis.

Rinkimas pinigų ambuliansui pirkti yra tik žaislas 
palyginus su tuo ko valdžia iš gyventojų pageidauja — 
bilijonų dolarių pirkimui tankų, kanuolių, šautuvų, lėk
tuvų ir laivų. Valdžia pati žino geriausia ko reikia.

“Paimkime pavyzdžiui dabartinį Amerikos įžygiavi- 
mą Afrikon: ten nugabenta kariuomenės su visokiau
siais reikmenimis — pirktais uė Karo Bondsais sumo
kamus pinigus. Jeigu karo vadovybė lauktų kada kas 
padovanos ar tanką, arka nuolę, ar ambuliansą, o ne- 
piks bondsų, negalėtų rizikuoti tokio žygio.

Taigi — duokit Amerikai dolarius šimtais — duokit 
ir duokit perkant War Bonds. Na o atliekamus smul
kius dolarius laikas nuo laiko skirkit gelbėjimui ir at- 
steigimui savo Tėvynės Lietuvos.

Ą MERIKOS jiegoms įsiveržus Afrikon, nekurie leng- 
vo manymo žmonės jau kalba, “karas tuoj pasi- 

'baigs”. Tokiomis kalbomis apgaudinėja save ir kitus, 
nes lengvatikiškas pasidžiaugimas nededant didesnių 
pastangų tikram karo laimėjimui tik apsunkina šalies 
karo pastangas.

Tikrenybė gi prieš akis stovi ta kad, pačių Ameri
kos geriausių ekspertų sprendimu, karas gali užsitęsti 
dar keturis-penkis metus. Amerika dar tik dabar įsi
siūbavo gausioje ginklų gamyboje ir kariuomenių di
dinime. Didėji dalis numatytos kariuomenės skaičiaus 
dar visai nepaimta tarnybon, o tik dideliais skaičiais 
kareivių ir pilnutėliu jų apginklavimu tegalima padary
ti tokius žygius kaip dabar padaryta Afrikoje. Tokių 
frontų kaip Afrikoje reikės keleto, ir ašies jiegos, Įskai
tant ir Japoniją, turės būti pradėtos, mušti ir mušti be 
paliovos, iki jos sutiks pakelti rankas ir prašyta paliau
bų. Tas mušimas dar nepradėtas.

•APIE 25,000 iki 30,000 aklų žmonių galėtų būti 
panaudojama karo industrijoje, kaip pastaru laiku ap
skaičiuota. Jie negalėtų darbo padaryti kaip normaliai 
žmonės, bet sumažintų nelaimingų atsitikimų darbuo
se nuošimti.

•SUV. Valstijose, sulyg paskiausio gyventojų su
rašymo, randasi 34,861,625 šeimos. Šeimai tokiu budu 
išpuola ne pilnai 4 asmenys, nes gyventojų viso priskai- 
toma tarp 130 ir 140 milijonų.

KAS KA RAŠO

Rašo Vyt. širvydas.

Nepasitenkinimas 
Sandaros Vadovybe

Amerikos Lietuvio bendra
darbis aprašo Conn. Valstijos 
Sandaros kuopti atstovų konfe
renciją, Lapkričio 1, New Ha
ven, Conn. Konferencija pa
brėžė griežtą kritiką vienybės 
stokai Amerikos Lietuvių tar
pe. Ji Įkaitino musų vadus, 
del kurių asmeninės vienas ki
tam antipatijos negalima, sa
ko, nieko kūrybinio' viesuome- 
niniai atlikti. Mesta priekaiš
tų ALTS viršūnėms del “men- 

tautinėskūmo sąvokos apie 
vienybės reikalą”.

inteligentija
Mums regis, 
atitinkamų 

kaip veikti.

nėra taip 
jai tik 

nurodymų 
Pavyzdžiui, 
Friends of 
gražiai au-

Musų Profesionalai Dirba
Šaltumu kaltinama musų čia 

augus 
šalta, 
truko 
ką ir
stikurta American 
Lithuania draugija 
ga ir didina savo skyrių skai
čių. Be skyriaus f Chicagoje 
(ten ir centras), ir Clevelande, 
dabar susikūrė skyrius Water- 
būry (Dr. Colney pastangom) 
ir Waterburio skyrius savo gy
venimą pradeda suruošdamas 
koncertą Lietuvaitei, Onai Kas- 
kas, Lapkričio 22.

Friends of Lithuania drau
gijos pirmininkas, kaip žinoma, 
yra Owen J. C. Norem, Ame
rikos ministeris Lietuvai, ku
ris paraše Anglišką kalba Lie
tuvos istoriją (jau paruošta 
spaudai).

šliupo Kraujas
Gražia tautine ir inteligenti- 

ne veikla musų visuomenėje ir 
spaudoje pradeda pasižymėti 
p-lė Hypatija Yčaitė, duktė 
Martyno Yčo ir Hypatijos Yčie- 
nės, Dr. šliupo dukters. Ma
tyti, jai teko dalis tos pastebė
tinos energijos kuria jos gar
bingas senelis judino kultūri
niai ir tautiniai apsnūdusias 
Lietuvių minias.

P-lė Hypatija lanko Michi
gan Universitetą ir gabiai ap
gynė Lietuvos reikalus tarp
tautiniame studentų susirinki
me Washingtone, kur prieš 
Lietuvos laisvę, Maskvos Įsa
kymu, iššoko bolševikų rekla
muojama “karžygė” Pavličen- 
ko, kuri neva nušovus daugiau 
300 nazių.

Musų spaudoje teko matyti 
keletas vykusiai parašytų p-lės 
Hypatijos eilėraščių, o jos kal
ba pasakyta Detroite Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos atsi
lankymo proga susilaukė net 
p. Smetonos priešų spaudoje 
pagyrimo už rimtį ir taktingu
mą.

Tarp iš Lietuvos nedidelio 
skaičiaus atbėgėlių, p-lė Hypa
tija Yčaitė daro sau garbingą 
žymę.

KITAS Vokiečių laikraštis 
praneša 'kad “Ostlando” pra
monės ir prekybos Įmonės su
jungiamos Į šešias “ūkio są
jungas” pagal jų gamybos bei 
prekybos rūšį. Jau sudarytos 
trys sąjungos, kurios apima 1) 
pluošto (tekstilės, drabužių, 
.popierio ir celiulozės) įmones; 
2) medžio, ir 3) statybos įmo
nes. Panašios sąjungos numa- j ii r
tytos metalo, ęd,os, stiklo, mo
lio ir tt. įmonėms. Minėtos są
jungos reguliuosiančios gamy
bą ir prekybą. ;

Laikraštis dar vienu sakiniu 
prasitaria kad ^sąjungos “ruo
šiančios priyątj.ząciją”, tačiau 
nieko aiškiaufeėpasako kokiu 
budu ta “privatizacija” numa
tyta vykdyti.

ATMINČIAI SPALIŲ 25, 1942
(Lietuvos Prezidento A. Smetonos Detroite 

atsilankymui paminėti)
Mes Baltike vaikai, senoji tauta, 
Sūnus ir dukros mes Lietuvos — 
Štai čia susirinkę didingoj puotoj, 
Išreikšti meilę, pagarbą del jos.

Ir ko gi mes čia susibūrėm, i 
Kam ruošėme puotą išvien?
Atvykom čia kurie meilę turim r.
Tėvynei mus brangiai šiądien.

Balsas mus bočių — aidai praeities, 
Prie aukuro mus šaukia tautos: 
Aukoti ir dirbti del jos ateities, 
Kaip dirbo mus bočiai del jos.

Aidai musų bočių teikia stiprybę, 
Liuosybę dvasiai pakilti aukštai, 
Numesti žabangus, stoti drąsybėj, 
Ir žengti prie aukuro štai

Kaip žengė mus bočiai, dėjo aukas r. 
Perkūnui ir Kovui, Lietuvonis dievams. 
Jie meldė stiprybės laimėti kovas, 
Priešus nubausti, ištikus vaidams.

Gauti palaimą balto Senelio, 
Išgirsti jo balsą šaukiantį sūnų 
Kovoti drąsiai, ginti mus šalį, 
Ginti mus bočių kapus milžinų!

Šiądien mes turim tautos didvyrius, 
Kurie dar šaukia Lietuvos sūnūs, 
Skelbia pasauliui, “Tauta nemirus”, 
Nes mes Lietuviais per amžius būnam.

Taigi mes šiądien sulaukę Senelio 
Sveikinam sustoję vaikai Lietuvos, 
•Kursai Tėvu buvo musu šaliai, 
Kurs daugel dirbo ir kentė del jos.

Lietuvos Duktė.

RUDUO
(Vincas Šiugždinis)

Bėga, skuba rusvi lapai prieš mane.. . 
Kur jie skuba, ko jie blaškos — nežinia.

Rudens saulė prasiplėšus pro miglas
Tiesia žemei jau atšalusias rankas. , 

Ir kai vėjas švilptels per madžius staįga, 
Per šakas nurieda ašarų banga.
Dvasele be vietos skundžias pakelio beržai;
Ko jie rauda, ko dejuoja — nežinai.."

Tik širdim, tik siela liūdinčia męnu —
Žemė gailis saulėti1 dienų....

ALGImusų laikų cukrų. Vaškas gi buvo reika
lingas žvakėms gaminti ir antspaudams

SKAITYMAI
BSTININKAVIMAS PAS SE

NOVĖS LIETUVIUS
Medus Būdavo Imamas Valstybine Duok

ite. — Kokie buvo Primityviai Aviliai
PIRMUTINĖS žinios apie bitininkavimą 
1 pas Baltų tautas (į jų skaičių ineina 
ir Lietuviai) į raštus pateko 9-tame am
žiuje. Jos randamos užrašytos pas Wulf- 
staną. Įvairios kronikos, pradedant 8-tu 
amžium, bites ir medų mini gana dažnai. 
Kronikininkas Henrikas Latvis, pav., ra
šo apie “bičių medžius” ir nuolatinius gin
čus del jų Livonijoje. Dusburgas ir Jero- 
šinas mini midų, t. y. gėrimą pagamintą 
iš medaus.

Ypatingai daug žinių turime iš 15-to 
amžiaus. Iš rytinių Lietuvos sričių į Ry
gą buvo išvežamos, be kitų prekybai daly
kų, daug vaško. Į didžiojo kunigaikščio 
iždą Vilniuje, kaip mokesčiai, buvo iš vi
so krašto suvežama daugybė medaus. Čia 
kaip pavaizdavimą galime imti Vytauto 
užrašą Žemaičių vyskupui ir kanaunin
kams — kasmet po 20 statinių medaus. 
Ta pačia proga Vytautas, užrašydamas 
Viržuvėnus, Krakes, Medininkus, Varnius, 
Kaltinėnus, Viduklę ir dar keletą sričių, 
tiesiog sako kad valstiečiai medaus duok
lę moka “nuo seno”.

Nuo 16-to amžiaus bitininkavimo ži
nios pasipila kaip iš gausybės rago. Bi
čių medžiai bei bitynai tuomet jau buvo 
trijų rūšių, būtent: miškų, laukų ir ,daržų 
(prie sodybų). Miškiniai ir laukiniai spie
čiai buvo medžiuose. Atrodo kad daugu
mas jų buvo savaime išpuvę ir savo drevė
mis labai gražiai tiko bitėms. Vis dėlto 
randame ir dirbtinių bustynių. Ryškus 
to liudininkas yra tam tikri įrankiai su 
dviejų mastd' kotais ir puslankiu lenktais 
ašmenimis, taigi, kirviai, ar, dar teisin
giau, vedegos. Pušyje ar ąžuole jomis iš
duobdavo pakankamo didumo skyles, kur 
galėtų apsigyventi bičių šeimynos. Vie
name medyje jų kartais būdavo po kelias. 
Jas rengdavo medyje kiek aukščiau nuo 
žemės. Kopiant bičių prižiūrėti ir me
daus doroti, tekdavo naudotis virvėmis. 
1529 metų Statutas mini net tam tikrą 
medegą joms sukti. Pagaliau, ir šiądien 
Lietuvių kalboje medaus ėmimo sąvoka 
reiškiama iš anų laikų išlikusio žodžio — 
kopti, kopinėti.

Daržų ir sodų spiečiai buvo laikomi 
aviliuose. Žinoma, tai taip pat buvo iš
duobtas rąsto kamienas, tik atidalintas 
nupjautas nuo rąsto, be to, apdirbtas bei 
nudailintas. Tokie aviliai atsirado 16-ta- 
me amžiuje, anksčių anksčiausia jo vidu
ryje.

Bitynams Turėjo net Įstatymai
Kol gyventojų buvo nedaug, kas tik 

panorėjo galėjo įsitaisyti barčių. Tačiau 
ilgainiui atsirado pavojus joms susimai
šyti, savaime supranama ir ginčai, tuomet 
kiekvienas savininkas savo bartinius me
džius ėmė žymėti įkertamais ženklais, ku
rie įaugdavo į patį medį. Šituos ženklus 
jau numato vadinamasis I Lietuvos Sta
tutas. Čia mums paaiškėja ir vadinamos 
“sėbrinės bartys”, kurios mirgėte mirga 
dvarų inventoriuose. Kai vienas pradė
davo dirbti miško sklypą, kur jau anks
čiau kitas buvo įsirengęs bičių bartis, tuo
met jos atsidurdavo svetimoje žemėje, 
nors priklausė pirmajam savininkui. Tai 
joms ir bene buvo duotas sėbrinių vardas. 
Vadinasi, šiokių-tokių teisių į bartis įgy
davo ir antrasis savininkas (žemės). Bi
tės pasidarydavo dalyku del kurio galėda
vo kilti ginčų. Dažniausia, matyt, būda
vo susitariama geruoju, jei ir šiądien bi
čiulis reiškia sutarimo bei palankumo są
voką.
„ Buvo ištisų kaimų kurie versdavosi 
bitėmis. Jie, turbut, miškuose prižiūrėda
vo didžiojo kunigaikščio bartis (avilius). 
Jie visur vadinami “bartininkais”. Jų pėd
sakai iki šiądien išliko tokio pavadftiimo 
kaimuose ir bažnytkaimuose (Bartnin
kai).

Jau daug kartų minėtas Lietuvos Sta
tutas medaus ūkį labai globodavo. Už 
svetimo bartinio medžio padegimą ar pa
kirtimą gręsg pabauda 15-30 grašių. Prie 
jo būti nebuvo leidžiama arčiau kaip sie
kia žagrės (jaučių) traukiamasis rodyk- 
lis.

Anais laikais medus ir vaškas buvo la
bai svarbus daiktas. Juos vartodavo na
mie ir eksportuodavo. Medus atstodavo

spausti. Be to, jau minėjome medaus gė- 
rimą-midų. Beveik kiekviename mieste-1 
lyje užtinkame smuklę, kur tik midus bu- ■ 
vo pardavinėjamas. Kaip kur randame i 
net po kelias “midaus smukles”, pav., Jur
barke 5, o Naujoje Valioje (Virbalyje) 7.1

Medaus produkcija, buvo didžiulė. I
Pav., buvo dvarų laikančių net po 200 spie- | •, • -. -n 
čių. Tat didžiojo kunigaikščio sandėliuo- B 
se susikaupdavo milžiniški medaus kie- | ............
kiai. Duodame vieną pavyzdį iš tukstan-1 
čių. Šiaulėnų kaimo ūkininkai (38 sody-1 
bos) medaus davė po 60 svorių-buožių j 
Įdomu kad medui neužderėjus turėdavo 
sumokėti pinigais. Sritys į Vilniaus iždą 
veždavo medų dešimtimis centnerių.

Atrodo kad anuomet vaškas labiau j 
branginta negu medus. Bent taip ekspor- 1 
to atžvilgiu. Del to kruopščiai stengtasi į 
surinkti iš viso krašto ko daugiau vaško. ] 

15-me amžiuje buvo įsakymas kad vi- 1 
sos midaus smuklės (iš pasaulinių ir dva- ] 
sinių savininkų) visą' produktuojamą vaš- j 
ką pristatytų didžiojo kunigaikščio iždan. | 
1522 metais kiekis sumažintas — vienai j 
smuklei vadinamas “akmens svoris”.

Miestuose virte virė vaško prekyba. I 
Jie uoliai saugojo savo teisę — laikyti vie- j 
šas vaško spauduves ir svarstykles. Ži- I 
noma, iš to turėdavo gražių pajamų. 15- j 
to amžiaus tokiomis teisėmis, be kitų mie- j 
stų, naudojo Vilnius ir Kaunas.

Vaško, taip ir kitų eksportinių prekių | 
einančių į Vakarus centrinė surinkimo Ė | 
pakrovimo vieta buvo Kaunas. Šis dalykas j 
miestą keliais atvejais buvo žymiai pra- 1 
turtinęs. Dr. Jon. Matusas. |

■*
Mes laikome rankoje Gyvenimo Kny

gą. Kiekvienas lakštas skraidrėja nuden-j 
gtomis paslaptimis. Skaitykime!....

Tavo širdyje gieda paukščiai ir švie- į 
čia saulės šviesa; tavo mintyse teka mei-1 
lės upeliai. Tavo balsas yra muzika mano 1 
sielai. Tavo bučkis padarė mane poetu, j

Poezijos siekimas: pasiekt save. Jos j 
uždavinys: pažadint skaitytojo sieloj gi'O- ] 
žio jutimą.

Mes dainuojame. Mes šokame. Mes | 
žaidžiame. Mes dirbame. Mes gyvena-1 
me. Mes mirštame. Tiktai tiesa, meilė, j 
išmintis ir harmonija tegyvena amžinai. į

Etika yra pamatuota gerybe; esteri-1 
ka — grožiu; filosofija ir mokslas — tie- j 
sa. Viso kūrybinio gyvenimo pagrindas: | 
tiesa, meilė, gėris, išmintis ir grožis.

Aukšti mokslo kunigai pranašauja ■ 
kad mokslas turįs ateiti prie misticizmo. Į 
Mano dievas yra Spinozos dievas, skelbia j 
Einšteinas; o Spinozos dievas ne kas ki-1 
tas kaip visuresantis, vienas-be-antrojoį Į 
pats save įgyvendinąs mistikų dievas, ku- į 
riam išviršinis ir išvidinis pasauliai tėra 
vien skirtingi to paties realumo vaizdai j 
Ir mokslas tikrai bando tai rasti.

Ai, meile! Tu nešioji savo sparnais | 
viso gyvenimo dvasią. Tavyje visi daiktai | 
gema ir nyksta.

Mano mintys yra laisvos. Jos lekia į 
nenuoalsiais sparnais per lygumas ir kai- j 
nūs — į žmonių širdis. Ir jos parneša | 
man džiaugsmo ar liūdesio žodžių.

Mano mintys yra mano valios tarnai. I 
Jos jieško teisybės. Jos triumfuoja ir per-1 
gali pikta.

Mano prieteliai, aš iškvepiu savo gy
vybę f šias puikias mintis. Tegu jos kvė
puoja ir liepsnoja jūsų širdyse!

(Tęsinys iš pereito nr.}

3. VIRPŠA.

Per žalią girią vedė siaui

M jisai dar Į garsesnę 
į į kelelis kalvelėmis bėg( 
hgpiiiĮ, peršokdamas pe: 
f ^pataikydavo brastos. Lei 
Į ^irgį upių, lenkusi ki< 
uO lnr jau negalėjo išsil 
piji bustos, neradęs gi brai 
į įį i upės srovę.... Tilta 
į likk
r Cik tavo tai gadynės ne 
Į į svietas gyveno, kitokį žen 
r įifefiai ir pakelės. Svietas
■ stata susimetęs į kaii 
I retai tegalėjai matj 
| 'for jeigu Lietuviui tenk 
į ii s kitai jis skaito tok 
| Virgin Kada tenka k 
Įjįtipylių tai jau Žemai 
| piritas gamina kelion 
hataidžio. Senovės m, 
Į i Bijojo kelionės tokios 
į iįpi peršimtą verstų buv 
j ak į kurias rengdamies vy 
Į tote airius, duonos kepai 
h te truputį abrako., 
į Irta jojo du vyru: 
| ta'iiei lengvais krepšiais 
I ripta ėjo žirgai leng
|| įikelią. Patėmijęs jo 
| tetai skanus Į šneką, 
i Į^htik išreto. atsiliepė 

ritamą kelionės vyrai i 
įsai pradėjo apie šį-tą

■ -&?i pas jus čionai aps 
s-taetė žodi Ivonas. -

|ijta tankiau svietas 
įvirtau žemių, daugi;

^tamsta! girių pas mu: 
i gi šitoje šalyje, - 
|Įųi-Ot, anapus Bebrų up* 
Įtaptai pasakoja žmonės 
Į’tahrgiriij ir arti nėra. E 
Įteaapus Gardino girių. ( 
p teta, tai gilios ir girios 

paprašę po jas valkiotis
Įjjri....
i -Ir aš nieko apie tai nes; 
p teta, keliaudamas po 
t tei kupinti ir žirgui, ir

-K!-nusuko Virpša s 
Malta ir rūpintis. L 
pi Mas iki Gardinui. 1 
pilta ne pro šalį paėmt 
fe b valgyti, nusišovęs 
Mwį. Taipjau ir su ži 

jog ir tamstos žh-gas iš 
(Mjo kelionės. Aš, tie 
Ji ja gėriuosi tamstos žii 
^išryto taip ir į pavak; 
įžengia; tartum tos j1 
fe Tik pačiame karšty; 
JMs prakaito, putų. A] 

I Wa, mažai tenka rupin 
^nedaug nedaug m; 

1 Ws kaip galima buvo 
įįmklausė kalbos, ir :

Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykai, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo j j turėti savo 
namuose.

U
Salima užsirašyti
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Dr. Vincas Pietaris

ūsų laikų cukrų. Vaškas gi W 
įgas žvakėms gaminti ir antsįj 
austi. Be to, jau minėjome mH 
mą-midų. Beveik kiekviename J 
j e užtinkame smuklę, kurtiknaj 
> pardavinėjamas. Kaip kur į 
it po kelias “midaus smukles”, pų 
irke 5, o Naujoje Valioje (Virbu

Medaus produkcija, buvo 3 
a v., buvo dvarų laikančių net po JI 
ų. Tat didžiojo kunigaikščio sail 
; susikaupdavo milžiniški meO 
lai. Duodame vieną pavyzdį iš J 
ų. Šiaulėnų kaimo ūkininkai (0 
os) medaus davė po 60 svorįj 
lomu kad medui neužderėjus tai 
umokėti pinigais. Sritys į Viltį! 
eždavo medų dešimtimis centnerį!

Atrodo kad anuomet vaškas j 
ranginta negu medus. Bent taip! 
o atžvilgiu. Del to kruopščiai J 
urinkti iš viso krašto ko daugiau j

1-5-me amžiuje buvo Įsakymas įi 
os midaus smuklės (iš pasaulinio 
inių savininkų) visą produktuojaj 
:ą pristatytų didžiojo kunigaikšdol 
.522 metais kiekis sumažintas-] 
smuklei vadinamas “akmens svorių

Miestuose virte virė vaško m 
lie uoliai saugojo savo teisę—laįr] 
šas vaško spaudavęs ir svarstyti 
ooma, iš to turėdavo gražių pajti 
to amžiaus tokiomis teisėmis, be d 
stų, naudojo Vilnius ir Kaunas.

Vaško, taip ir kitų eksportinid 
einančių i Vakarus centrinė surins 
pakrovimo vieta buvo Kaunas. & d 
miestą keliais atvejais buvo žyĖl 
turtinęs. Dr. Jon. H

(Tęsinys iš pereito nr.) pri-

MINTYS
Mes laikome rankoje GyveĖi 

gą. Kiekvienas lakštas skraidai® 
gtomis paslaptimis. Skaityta! <

Tavo širdyje gieda paukščiai 
čia saulės šviesa; tavo mintyse iti® 
lės upeliai. Tavo balsas yra muM 
sielai. Tavo bučkis padarė mane ■

Poezijos siekimas: pasiekt saw 
uždavinys: pažadint skaitytojo O 
žio jutimą.

Mes dainuojame. Mes šokamjf 
žaidžiame. Mes dirbame. Mes r| 
me. Mes mirštame. Tiktai tieal 
išmintis ir harmonija tegyvenant

Etika yra pamatuota gėrybė j 
ka — grožiu; filosofija ir moko 
sa. Viso kūrybinio gyvenimo 
tiesa, meilė, gėris, išmintis ir

Aukšti mokslo kunigai pr< 
kad mokslas turįs ateiti prie ė- . 
Mano dievas yra Spinozos dievai, j 
Einšteinas; o Spinozos dievas net 
tas kaip visuresantis, yienasM 

. pats save įgyvendinąs mistiku H 
riam išviršinis ir išvidinis pašaus 

. vien skirtingi to paties reatomf 
Ir mokslas tikrai bando tai rask] 

. Ai, meile! Tu nešioji savo| 
’ viso gyvenimo dvasią. Tavyje vis j 

gema ir nyksta. |
Mano mintys yra laisvos. 

nenuoalsiais sparnais per lygutį 
nūs — į žmonių širdis. . Ir jos f 
man džiaugsmo ar liūdesio žoM

Mano mintys yra mano valiu| 
Jos įieško teisybės. Jos triumfuoji 
gali pikta. ............ I

Mano prieteliai, aš iškvepiu J 
vybę f šias puikias mintis. Tepi.;. 
puoja ir liepsnoja jūsų širdyse! [

3. VIRPŠA.

Per žalią girią vedė siauras 
linkui garsaus tada Gardino, o toliau į ry
tus vedė jisai dar į garsesnę Dainavą. 
Siauras kelelis kalvelėmis bėgo, šalinda- 
masis pelkių, peršokdamas per upelius, 
kur pasitaikydavo brastos. Lenkėsi jisai 
plačių ir gilių upių, lenkėsi kiek galėda
mas. O kur jau negalėjo išsilenkti ten 
jieškojo brastos, neradęs gi brastos, kniu
bo drąsiai į upės srovę.... Tiltai buvo re
tas dalykas.

Kitos .buvo tai gadynės negu dabar, 
kitoks svietas gyveno, kitokį žemė buvo ir 
kitokį keliai ir pakelės. Svietas išreto gy
veno, dažniausia susimetęs į kaimus: vien
sėdį žmogų retai tegalėjai matyti.

Dabar jeigu Lietuviui tenka keliauti 
mylią ar dvi tai jis skaito tokią kelionę 
nemažu žygiu. Kada tenka keliauti už 
dviejų-trijų mylių tai jau Žemaitis ne tik 
pašarą arkliams gamina kelionei, bet ir 
sau ima užkandžio. Senovės mųsų arklių 
veislė nesibijojo kelionės tokios ir nešer
ta. Žygiai per šimtą verstų buvo taip sau 
kelionės, į kurias rengdamies vyrai įsidė
davo: kelis sūrius, duonos kepalėlį į krep
šius, žirgams truputį abrako....

Ot ir dabar jojo du vyru: Ivonas ir 
Virpša, labai lengvais .krepšiais. Mosuo
dami galvomis ėjo žirgai lengva ristele. 
Virpša vedė kelią. Patėmijęs jog kelionės 
bendras nelabai skanus į šneką, "ir Virpša 
pirmą dieną tik išreto atsiliepė į jį. Vie
nok į antrą dieną kelionės vyrai lyg geriau 
susipažino ir pradėjo apie šį-tą kalbėti.

— Betgi pas jus čionai apsčiai girių 
esama, — užmetė žodį Ivonas. — Aš ma
niau jog čia tankiau svietas gyvena ir 
daugiau dirbamų žemių, daugiau dirvų.

— E, tamsta! girių pas mus visur iki 
valiai, ypač gi šitoje šalyje, — atvertė 
Virpša. — Ot, anapus Bebrų upės ten žie
miuose kur, tai pasakoja žmonės, esančios 
vietos kur girių ir arti nėra. Bet jau tai 
turbut anapus Gardino girių. O čion pas 
mus, tamsta, tai girios ir girios.... Mes, 
matote, paprašę po jas valkiotis tai mums 
ir gerai....

— Ir aš nieko apie tai nesakau. Tik 
matai, tamsta, keliaudamas po tokias vie
tas turi pasirūpinti ir žirgui, ir sau mais
to įsidėti.

— Tai!
Ko jau čia labai ir rūpintis 
liausiąs kelias iki Gardinu! 
nos, druskos ne pro šalį paėmus, kad tu
rėtum su kuo valgyti, nusišovęs kokį pau
kštį ar žvėrį. Taipjau ir su žirgu. Man 
rodos jog ir tamstos žirgas iš tos veislės 
kuri nesibijo kelionės. Aš, tiesą sakant, 
senai jau gėriuosi tamstos žirgo eisena. 
Jis kaip iš ryto taip ir Į pavakarį vis vie
na sparta žengia; tartum tos jo kojos tai 
geležinės. Tik pačiame karštyje pasirodo, 
lyg truputis prakaito, putų. Apie tokį gy
vulį, tamsta, mažai tenka rūpintis. Dabar 
tokiu žirgų nedaug nedaug matyti.

Ivonas, kaip galima buvo patėmyti, 
su pamėgimu klausė kalbos, ir metęs akim

kelelis

— nusuko Virpša saviškai. — 
Lyg čia to- 
Tiesa, duo-

l-
Ž
1-
ie
a-

S A P N I N INK*
Kaina su prisiuntimu

Didelis, gausiai paveiksluotas 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis^ 
sapną. Kiekvienas privalo jį 
namuose.

MIKALDOS]
Karalienės Sabbos !

DIRVA NEPABRANGS IR 1943
Kaina pasilieka metams tiktai

sai.

į savo bėrą žirgą, šyptelėjo truputį 
tardamas:

— Tiesą kalbi, sveikas, žirgas mano 
ne iš prastųjų. Vienok ir tamstos žirgas 
nepeiktinas, — pridėjo Ivonas.

— Mano žirgas užsiliko nuo senų dar 
gadynių. Bet jeigu dabar aš jo nustočiau, 
neduokite dievai, tai jau tokio man neįgy
ti daugiau! Neįgyti! — nutęsė Virpša.

— Kodėl gi? — paklausė Ivonas?
— Neįstengčiau. Neturėčiau kuo, — 

atvertė paklaustas. — Ne tokie laikai da
bar pas mus, ne tokios gadynės, tamsta.— 
Ir tai pasakęs nutilo valandėlei.

Žirgai prunkštaudami žengė tuo tar
pu girios keleliu. Paukščiai ir smulkus 
žvėrys tolydžio šmaižiojo ties keliu. Keli 
briedžiai per kelią perbėgo, pabaudingami 
žirgus. Iš tolo griovė girios baidyklų bal- 

Giria skambėjo, ošė, gaudė....
Ivonas jojo ar tai užsidūmojęs, ar tai

klausydamas girios balsų. Virpša metė ir 
sykį ir antrą į jį akim ir tarė:

— Kaip pažiūriu aš į sveiką, man taip 
išrodo jog vargiai bau pas mus ilgesniam 
laikui pasiliksi.

— Del ko gi taip manai? — paklausė 
kaip iš miego busdamas Ivonas ir mesda
mas aštriai akim į Virpšą.

— Tai’ ką čia dar ir manyti! Čia, 
tamsta, ir manyti nėra ko. Tamsta esi vy
ras kaip priguli, o pas mus dabar prieglau
da.... tai taip sau žmonėms....

— O tamsta vienok laikaisi ir gal jau 
ir senai, — šyptelėjęs atkirto Ivonas.

— Tai! Laikaus neva, bet jau toks 
mano ir besilaikymas.... Neturiu kur 
dėtis.. Motina seną, dar gyva. Kraus
tytis kur nors su ja nelengva.

— Na, o jei motinos netektume!? — 
užmetė Ivonas.

— E! širdele! Jeigu motinos čia ne
jautų .... tai vargiai ir aš čia bučiau....

— Tai gal sveikas ir man nepatari čia 
pasilikti? — paklausė Ivonas, mesdamas 
bandantį žvilgsnį į Virpšą.

Viršpa ne iš sykio atsakė į šį klausi
mą. Jisai pamąstė truputį; metė akim į 
Ivoną neva taip sau, vienok tame akių 
mestelėjime buvo žymu sukrauto nema
žai atsidėjimo, nuo kurio, tartum; niekas 
negalėjo pasislėpti: nei vienas veido suju
dėjimas, nei vienas įtartinas kūno krus
telėjimas.

— Tiesą sakant, — prabilo patylėjęs 
Virpša, — nors tamsta ir turi tokį įtar
tiną vardą kaip Ivonas, vienok nei tams
tos apsiėjime, nei bude nežymu Gudiškos 
veidmainystės nei klastos, dėlto aš taip 
manau jog sveikas esi Lietuvis ir jog ma
nęs neišduosi jeigu aš tamstai ir teisybę 
atvirai pasakysiu.... Ot, paimk tamsta 
ir vakar dienos atsitikimą. Gal manai jog 
jis taip prastas kaip jį regėjai? Ne! su
vis ne taip! Tamsta matei tik paviršių, 
o gilumą, dugną.... tai geriau nei nema
tyti, nei nežinoti.

— O kas gi dar galėtų būti niekesnio? 
Man taip bjaurus išrodo paviršius jog 
jau....

— Sveikam ir sumanyti tokį brudą į 
galvą negali ateiti. Ak, jau ir aš pats ne
tikėjau matyti ir girdėti to kas man te-

Atnaujinkit savo prenumeratą už Dirvą tuojau — 
kitaip jums gali netekti paskaityti ši įdomi apysa
ka, nes tiems kurie neužsimoka mes esam priversti 
sulaikyti Dirvo siuntinėjimą.
Kurie dar nesat Dirvos prenumeratoriai, skubėkit 
užsirašyti, kad nepraleistumet Įdomios pradžios.
Raginkit visus kitus užsirašyti Dirvą, nes ši apy
saka tiek svarbi ir naudinga jog kiekvienas Lietu
vis privalo ją perskaityti ir susipažinti.

Siųskit $2.00 DABAR. Skaitymo bus visam metui.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
Dirva galima užsirašyti ir pusei metų, prisiunčiant laiške Vieną Dolarį.

Įdomios pranašystės senovės hijjk 
valstybės karalienės Mikaldo8. nl 
lių jau vėl galima gauti, ir visai p 
prisiuntimu tik 30c. Galit 
ženkleliais. (Vietiniams po 25t) ]

Viena Diena Numušė Keturis Japonų Lėktuvus

Lieut. Col. Harold Bauer iš Fort Collins, Colo., numušęs 
vienu išskridimu keturis .Japonų lėktuvus, Jis apsako draugams 
po tam tikrą skaičių priešų lėktuvų numuša, sudaro savo spe- 
kaip tas atsitiko. Vaizdas iš Guadalcanal salos. Lakūnai kurie 
cialius klubus ir priima kitus to atsiekusius.

ŽMONĖS GAUSIAI
LEIDŽIA PI

NIGUS
• ŠIO KARO metu pinigų 

laidymas pasiekė nesveiko laip
snio. Pav., Lapkričio pradžio
je cirkuliacijoje pinigų radosi 
virš 14 bilijonų dolarių, taip 
kad kiekvienas vidutinis pilie
tis galėjo vaikščioti su po 
$105.82 skambindamas savo ki- 
šeniuose. Metas laiko atgal 
jis turėjo $77.69.

Sulyg apskaičiavimų, publi
ka šiais metais praleis net 52 
bilijonus dolarių pirkimams vi
sokių reikmenų. 1929 metais, 
kurie pripažinta geriausiais bu
vusiais metais, išleista apie 44 
bilijonai dolarių. Kainos da
bar nėra aukštesnės negu bu
vo 1929 metais, taigi ta milži
niška praleidžiama suma 
jog žmonės perka daug 
giau visokių reikmenų 
pirko 13 metų atgal.

įrodo
dau-
negu

au-• GASOLINO Amerikos 
tomobilistas vidutiniai sunau
doja per metą už apie $95.

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

Lietuviški Rus- 
atspėti kada Gri- 
už antrą frontą.

Juk Grigaitis

cilinde- 
linkčio-

apysa-
Atlie-

dabar Virpšos, — ar gi ir senieji jūsų ku
nigaikščiai buvo tokie kaip šitas?

— E! ką tamsta ir kalbi! Toks nie
kas tik dabartinis ir tai per savo pačią, 
Gudę. O ką senieji, tai ei! ei! brolyti! 
Galėjai eiti skersai ir išilgai žemę, ir tai 
vargiai butum radęs kitus tokius! Čia mu
du girioje ir niekas musų negirdi, dėlto aš 
čia ir galiu tamstai išpasakoti kaip pasku
tinėse gadynėse žuvo musų paskutiniai ge
ri kunigaikščiai; Girdėjai apie musų gar
sų Mingailą? — traukė Virpša.

— Kur negirdėsi, girdėjau, — atsakė 
Ivonas ir pastatęs akis ėmė klausytis.

— Tai apie jį aš ir kalbą vesiu. Tam
sta, kaip matau iš visko, turi būti Suda- 
vietis, pas jus ten nemažai smulkių kuni
gų.... Musų kampe valdė nuo amžių pui
kių kunigų veislė. Tėvas Mingailos tai 
Gardine, tai Dainavoje gyveno. Mingaila 
gi vedęs Aukštosios Lietuvos kunigaikščio 
dukterį vienturtę, su ja paėmė ir jos sritį 
Kernavą, Drutiškius.... Kernavoje ir ap
sigyveno. Musų sritį iš pradžių' pavede- 
jisai savo broliui, o tam mirus, vyresniam 
savo sunui Tranaičiui. Dabar gi kunigai
kštis, kurį žmonės už jo piktumą vadina 
Aršum, matydamas jog jam, po tėvo mir
ties, kaipo jaunesniajam sunui, teks tiktai 
menka sritis, o kunigaikščiu taps Tranai- 

Priešftis, paėmė Gudę, kuriai pasogos tėvas da- 
šešis vyrus mudu su nukirstu Palionių ir ve porą gardų su geru šimtu verstų pus- 
' ; ' ; ____ L _________LJ tynės. Mingaila prie pustynės pridėjo
mane sužeistą neišgelbėjot iš plėšikų na- Drutiškius ir bematai .iš menko kunigo 
gų. Tik ar žinai tamsta apie tai ką aš sa- Aršusis tapo kunigaikščiu, ypač kada pats 
kiau apie pinigus tai tylėki, — paragino sukūrė pilį Aršiąją. Ot, nuo čia ir prasi- 
pagaliau Virpša savo bendrakeleivį Ivoną, dėjo bėdos. Gudė, tapus .Aršiojo ir Kru-

ko.... E, brolau! kad taip prie seno ku
nigaikščio! tai ir tam Bindokui ir tam po
pui Kostui.... gerą virvę, du ilgu stram
pu ir trečią skersai, nors ir trumpesnį. 
Pamanyki, jųdviejų susitarta: surinkus 
duoklę, pusę atiduoti kunigaikščiui, o pu
sę pasidalinti.

— Tai ko gi jie ten kniovėsi?
— Matai, tamsta, popas turi žiedą. 

Na tai jis ir renka duoklę; ima pinigus į 
savo rankas. Surinko nemažai ir vakar 
per savo porą ištikimų vyrų popas nusiun
tė į Valdimierą Valiniškį, į savo gimtinį 
kanapą, pas gimines. Na, Bindokas ir pa
siuto. Bet matai.... popas laiko Bindoką 
prastu bernu, o Bindoko besama ne tik 
prastu bernu, bet suvis niekšu, vagim, plė
šiku.

Ir kas niekiau — jo turima bendrų 
visokių valkatų tarpe. Kaip tik popas va
kar pinigus susiuntė, taip Bindokas ėmė 
tartis su savo sėbrais, likusiais musų pul
ke. Na irųsusitarė: “Atiduok, pope, žiedą 
man!” rėkia Bindokas, apstojęs mus su 
savo vyrais. Popas, nors ir didelis šeškas, 
bet labai godus pinigų.... Jis žiedo ne
duoti. O mes, nežinodami apie sutartį po
po su Bindoku, ginti popą. Popas rėkti 
ir Bindokas rėkti. Vienas rėkia: “gelbė
kite !” Kitas keikia, plusta už apgavimą 
ir rėkia: “atiduok man mano dali!” 7

kirtomės, kol jo nenužudė, ir kol sveiki tynęs. Mingaila prie pustynės pridėjo

vardu, “Socialistai,^ kel- 
Lietuvą dirbti!”—
butų gerai kad kas 
kaip Naujienos , kas 

laikotarpį po naują 
žodį sugalvoja tiems

— Ugi ar tai sveikas apie tai rengiesi 
taipgi užtylėti? — nusistebėjęs paklausė 
Ivonas.

— Taigi! Dėlto aš ir prašau sveiką 
tylėti, nes ir man pačiam reikės taip dary- 
jįyti.... kol vietos motinai nerandu. O 
kaip tik surasiu tai tegul juos ir Perkū
nas trenkia, tiek jie mane ir matys. Ži
nomas dalykas jog išgabenęs motiną aš 
padarysiu jiems šposą.

— Pasakysi kunigaikščiui? — žebte- 
lėjo Ivonas, — ir tas už popo?

— Pasakyti kunigaikščiui aš pasaky
siu, tiktai ne taip bus kaip sveikas sakai.

— O kaip gi?
— Aš kunigaikščiui, o jis tuojau ku

nigaikštienei, o ta lieps mane nužudyti 
kokiais nors Gudų nuodais.

— Už ką gi?
— Ugi už savo popą Kostą.
— Ar gali gi būti? — paklausė dar 

sykį su nepasitikėjimu Ivonas.
— Delko gi negali? Ar tai tamsta 

manai jog aš pirmas ar dešimtas bučiau-
— paklausė savo žarų Virpša.

— Na, tai jau! — tegalėjo į tai atsa
kyti Ivonas.

— Bet kaip gi sveikas manai elgtis?
— akyvai tyrinėjo Ivonas toliau Virpšą.

— Tai ne taip lengva atsakyti, — at
vertė tas. — Vienas dalykas tikras jog aš 
lauksiu geros progos: medžioklės ar taip 
kokio kito atsitikimo. Girioje aš viską iš

pasakosiu kunigaikščiui ir išpasakojęs 
žirgą paspirsiu pentinais ir — likit sveiki!

— Na, gerai! O jeigu dabar aš viską 
išduočiau? — tarė Ivonas.

— Tai tamstą ir nunuodytų kunigaik
štienė, — atsiliepė šyptelėjęs truputį 
pša. O aš užsiginčiau.

— Nagi ir dvaras! — tik ištarė 
nas.

Tylėdami dabar jojo abu vyrai, 
nok ant Ivono veido nežymu buvo jokio 
nusiminimo ženklo. Priešingai, jisai pa
sidarė net 'lyg linksmesnis.

— Sakyk, tamsta, — paklausė jisai

Vir-

Ivo-

vie-

. Ot, nuo čia ir prasi- 
. Gudė, tapus Aršiojo ir Kru- 

tiškės kunigaikštiene, užsimanė būti Auk
štosios Lietuvos ir Dainavos kunigaikštie
nė. Sugundė ji savo vyrą, netikėtai, iš pa
salų, užpulti ant tėvo Mingailos, užimti 
Aukštąją Lietuvą, paskui vienu urmu pul
ti ir užimti Dainavą, žinoma, nužudžius 
tėvą Mingailą ir vyresnyjį brolį Tranaitį. 
Tokiam darbui netiko Lietuviai. Tat Ar
šusis pašaukė į pagalbą pačios gimines. 
Surinko kareivius iš žmonos srities, pa
kvietė į talką Valdimieriškį Romaną. Ant 
galo sušaukė nemažai ir Lietuvių ir su vi
sais šitais puolė Kernavą. Mingailą vie
nok turėjo kas nors persergėti, nes Kerna
vo je jo nerado. Aplink Kernavą pas mus 
ėjo daug visokių šnekų. Bet ne tik pas 
mus, gal ir sveikas girdėjai....

(Bus daugiau) .

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nuredanti 
gaminti

kaip 
visokius valgius: sudėta daugybė 

receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir rt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

RAUDONI 
keliai bando 
gaitiš stos 
Kokie jie akli!
senai jau už antrą frontą sto-| 
vi: rodo užpakalį tautininkams] 
ir komunistams, o su 
riu rankoje priešakiu 
ja katalikams.

NAUJIENOSE eina 
ka “Lietuva, Kelkis!”
karnas Poetas, sakosi, rašysiąs 
kitą, 
kites už

BEJE, 
parašytų 
istorinį 
plūdimo
kurie su jų “demokratinėmis” 
mintimis nesutinka. Pereito 
karo metu vjsi buvę “šmokai”, 
o šio. karo metu visi esą “fa
šistai. Tik Naujienos ant 
vietos, sakosi, stovinčios, pa
miršdamos kad stovinčiame 
vandenyje tik žalvarlės veisia
si.

RAUDONAS Andriukas jau 
“mea culpa” į krutinę duoda 
Jis klausia: “Jei izoliacininkai 
butų ant savo pastatę kur šią
dien butų Amerika?” Reikia 
atminti, Andriukas buvo iz/' 
liacininkas Nr. 1 kada Staliyf 

“scr Hiuiėfiu " tJU 
taip pat Nr. 1.

KOMUNISTAI minėjo 25 
metų Soyietijos sukaktį, o Gri
gaitis minėjo 25 metų sukaktį 
savo atakos ant Lenino ir jo 
sukurtos Sovietijos. “Kas ge
ria rudą alų, o aš arielkėlę, kas 
bučiuoja seną bobą, o aš mer
gužėlę”.

DIRVA, galima sakyti, Lo
zorių iš mirusių prikėlė: kaip 
tik pasakė kad jau laikas gy
vam nabašni'kui (Lietuvių Ta
rybai) keltis, žiūrėk, Taryba 
ir sušaukė susirinkimą Nevz 
Yorke. Ale sakyk tu man, ir 
dieną pasirinko: Lapkričio 7, 
Sovetų Sąjungos sukaktinę. 
Bene gerinasi Stalinui?....

MUSŲ raudonieji redakto
riai vis dar nepramoksla Lie
tuviškai. Štai, rašo ir rašo 
ape “atsinešimą” link Sovieti
jos. Tiesa, Sovietija neturtin
ga ir nori kad kapitalistai jai 
tik neštų, ir neštų, bet, visgi, 
benešant galima pavargti ir 
nueiti atsinešti alaus skunerį. 
O gal raudoni peckeliai norėjo I 
kalbėti ne apie “atsinešimus” 
bet apie “nuotaikas” ? Atsi- 
neškit daugiau aiškumo, drau
gai, atsinešikai!

ANDRIUKAS aną dieną įdė
jo labai, labai pro-nazišką ži
nią. Jis rašo kad Suomijoje 
trūksta maisto, ir Hitleris ža
dėjęs atsiųsti, o Stalinas suti
kęs taip pat padėti: jis dusyk 
iš oro Į Suomijos sostinę bom
bų numetė. Ar tai gražu, An- 
driukai, Hitlerio pažadus apie 
duoną statyti greta Stalino 
duodamų bombų? Juk visai 
kitaip šventame Rašte: “vie
toj duonos, jam davė akmeni”. 
Bet gal Stalinas bedievis?

“Dirvos” Agentas 
Notaras 

130 Congress Avenue 
.Waterbury. Conn.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.
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Hia jau metai 1 
■ta kariauja, 
■nu išėjo i ka 
■'o laivyną ari

Kiek jūsų 
Hnėlynų žvaigž 
y| Dirvos Kalį 
IJjruodžio 
■publikai 
■lietuviai

ve-
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Federalio Rezervo Banko 
dejas kreipiasi Į visuomenę 
gindamas iškrapštyti naminius 
vaikų bankus, i kuriuos krau
nama centai, nikeliai ir dešim
tukai ir paleisti juos Į darbą, 
nes bizniams pritrūksta smul
kių pinigų. Didžiausias truku
mas pasirodys apie Kalėdas.

JULIJONA PANGONIENĖ
Julijona Pangonienė (Sire- 

vičiutė), 50 m. amžiaus, mirė 
17, pašarvota Della 
laidotuvių namuose, 
penktadienio rytą, 
kapinėse; pamaldos

9SUDEGĖ. Mrs. May Fay, 
54 m. amžiaus, mirė ligoninė
je po apdegimo namuose kilus 
gaisrui, 18104 Hillgrove rd.
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27, 
bus i 
tėvs 

kų ir mergaič 
lės Šamo tar 

Prie to bus 
I tėvams kurie 
Į mėlynų žvaig 
i Prašome t< 
Imu narius u! 
Ivos administ 
imui tame baį

©MIESTO paežeris dabar 
skaitosi prižiūrima sritimi ir 
saugojamas visas 24 valandas. 
Prižiūrėjimas bus praplėstas 
labiau. Bus įtaisyta kulko
svaidžiai ir bus pavojinga ne
reikalingiems asmenims slam
pinėti arba laiveliams Į pakra
štį artintis.

Lapkričio
E. Jakubs 
laidojama 
Kalvarijos
naujoje parapijoje.

Velionė paėjo iš Patumšėlių 
k., Luokės par. Amerikon at
vyko 1910 metais.

Paliko vyrą, Joną, du sūnūs, 
Joną ir Juozą; Juozas randasi 
Amerikos kariuomenėje. Liko 
čia kitų giminių, Lynn, Mass,, 
gyvena jos sesuo, Bronė Kaz
lauskienė.

PADĖKA

Jūsų vardas-pj

Adresas

I Parašę Įdek 
(išėjusių į ka 

)- tuoj 
Superioi

PARSIJ 
19 metų t< 

kyta tabako, 
reikmenų pa: 
kyklų; parod; 
vaitinių inei 
Žema renda.

PARSI 
1365 E. 84 I 

į kambarių ■ 
Šiluma, bus 
imui. Galimi 
Mįpiį tarp 1

8507
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Shipstads ir Johnson
Perstato

Didesnis ir geresnis negu 
kada buvo

Cleveland Arena 
Nov. 22-29

7 VAKARUS 
Popietinis tik Lapr. 29 

Tikietai parsiduoda dabar 
$1.25, $1.85, $2.20 Tax Inc.

3700 Euclid Cleveland

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

¥£UR OLD PAPERS
CALL

SALVATION AW
HENDE35ON 5357

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefanuo- 
kit: HEnderson 5357.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai '

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

STONAS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St. Clair Ave. 
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

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

mhmi

Šiuomi reiškiame padėką vi
siems 'kurie kuo prisidėjo prie 
laidojimo musų vyro ir tėvo, 
Jtiozo Gudonio-Radzevičiaus.

Velionis buvo 49 m., mirė 6 
Lapkričio, palaidotas 10 d., su 
pamaldomis Šv. Jurgio bažny
čioje.

Paėjo Milaikiškių k., Troš
kūnų p., Panevėžio ap. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

Paliko nubudime žmoną, An- 
tanimą, sūnų Povilą, ir Lietu
voje motiną, tris brolius ir dvi 
seseris. Vienas brolis gyvena 
Kanadoje.

Dėkojam Kun. Bartis, Kun. 
Vilkutaičiui ir trečiam kuni
gui už pamaldas, laidotuvių di
rektorei Dellai Jakubs už prie
lankų pasitarnavimą, visiems 
aukotojams už mišias, taipgi 
už gėles, ir grabnešiams bei 
visiems kurie dalyvavo šerme
nyse ir palydėjime.

Antanina Radzevičienė 
ir sūnūs, Povilas.

TŪKSTANČIAI OHIO
UKIU APLEIDŽIA
MA, NETURI DAR

BININKU
Ohio fermeriams susidaro 

didžiausias klausimas kaip iš
laikyti savo darbininkus ir sa-’ 
vo šeimų narius ukėse. Tūk
stančiai Ohio ūkių apleidžia
ma del stokos darbininkų.

Ūkininkai negalės padaugin
ti savo ūkio produktų kaip to 
valdžia pageidauja. Sako, jei 
valdžia nuo dabar ir sulaikytų 
darbininkų bėgimą iš ūkių, ir 
tai jau butų pervėlai. Valdžia 
turi rasti kokius nors budus 

darbininkus atgal į

260,000 Ohio valsti- 
apie 52,000, arba. 20

grąžinti 
ukes.

Iš apie 
jos ūkių,
nuošimtis, yra apleistos ar tik 
dalinai dirba, nes jų darbinin
kus ištraukė karo reikmenų 
dirbtuvės į miestus.

Valdžia apskaičiuoja kad iš 
ūkių išėjo visoje šalyje apie 
1,500,000 darbininkų dirbti į 
miestus ir dar apie tiek išeis 
1913 metais, jeigu nebus su
rasta budai sulaikyti.

Del ūkio darbininkų stokos 
ir del didesnio pareikalavimo 
pieno, sako, 1943 metais Ohio 
valstijoje pritruks pieno ir pie
nas turės būti suvaržytas iki 
nustatyto kiekio, nebus galima 
laisvai jo pirkti.

ICE FOLLIES OF 1943

FOR

ICTORY
----- BU Y

\/ UNITED STATES

BONDS * STAMPS

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

Musų Nuošalioje Įstaigoje.
Dabar laikas duoti išvalyti arba 
perdirbti jūsų žieminius kailinius 
į 1943 stylių. Mes darbą atlie
kam gerai ir už mažus kaštus. 
Valymas atliekama gerais meto
dais. Paskubėkit duoti darbą iki 
neprasidėjo sezonas. (47)

Addison Tailors
& Furriers

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

I 
r 
i 
n 
i

i

į

Visiškai naujas iš pradžios iki ga
lo, šis linksmas perstatymas “lee 
Follies of 1943”, ką perstato Ship- 
stads ir Johnson,. Clevelando Are
noj, nuo Lapkričio 22 iki 29, stato
mas čia globoje The Veterans of

Veikalas susideda iš 28 skirtin
gų aktų, kuriuose ineina 1*1 puošnių 
bendrų visų dalyvių pasirodymų.

Vaidinime naudoja 600 
kostiumų.

Bendros vietos parsiduoda 
specialės sėdynės po $1.35,
$2.20, su taksais, parsiduoda Are
noj, 3700 Euclid avė.

įvairių

po 75c, 
$1.85 ir

SALDUMYNAI
DIDELĖ NAUJA SALDAINIU 

PARDUOTUVĖ
Didelis pasirinkimas šokoladų ir 
saldainių, pop-kornų, taipgi ice 
cream ir cigarų. Moderniška vie
ta. Saldainės puikiose dėžėse do
vanoms duoti.

Ezella Sweet Shoppe
7007 Sunerior Ave. 
šalia Ezella Theatre

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS. ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.
Partmki vieta Lietuviams. Užkviečiame vrsus.

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

' VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

= 6522 Superior Ave. - HEnderson 9292 E-
rdiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiid

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

VIETINIAI Lietuviai, kurie dar Dirvos neskaito, kviečiami užsirašyti ją da
bar, prieš galą 1942 metų. Jie gaus dovanų 1943 Kalendorių ir vieną tikietą Į Dir
vos Kalėdini Balių, sekm., Gruodžio 27. Kurie nori sekti istorinę apysaką ALGI
MANTAS, tie dar gaus visus tos apysakos numerius, pradedant Nr. 43. Prašykit 
jų Dirvos administracijoje. Administracija atdara vakarais iki 8 vai.

Dirvos kaina tiems 
1943 metais bus galima

kurie
duoti

šymet mokės, už 1943 metus'bus ta pati, $2.00. Ai’ 
už $2.00, dabar negalima pasakyti.

Kuriems nepatogu 
tu, taip kaip daro kitų 
ką $2.00 ir savo aiškų adresą.

“The Mask of Nippon’’
Štai filmą atvaizduojanti Japonų 

dviveidiškumą, “The Mask of Nip
pon”, pirmą kartą ' rodoma Te’e- 
news Theatre, nuo 5 vai. po pietų, 
penktadienį.

Tie patys žmonės kurie namie 
studijavo gėlių tvarkymą, mylėjo 
grožį ir užsiėmė lengvomis pramo
gomis, kaipo kareiviai kaimyninėse 
žemėse atlieka žiauriausius darbus.

Ši filmą gaminta sulyg autentiškų 
žinių, parodo Japonų pasiruošimą 
karai prieš Pearl, Harbor užpuoli
mą, jų šnipinėjimo darbus ir viską

Prie to rodoma kitos Įdomios fil- 
mos iš karo eigos Solomonų salose, 
Capt. Eddie Rickeųbacker išgelbėji
mas, ponios Roosęyeltienės apsilan
kymas Londone ir tt.‘

HIPPODROME

atvykti į Administraciją, galit prenumeratą prisiųsti paš- 
miestų prenumeratoriai: laiškas eina už 2c, tik Įdėkit i laiš- 

Kalendoriaus persiuntimui pridėkit 10c.

įsa. 55:6
Red Cross Canteen Gerai Naudojasi Elektriškais 

Roasteriais — Štai Gera Mintis Jums!

NAUJOSIOS Anglijos sai 
ariečių veikėjas p. Arlausk; 
indaros nr. 45, kviesdami 

HBdariečius į Sandaros I Aj 
ličio konferenciją, rašo: 
“Broliai, sesės sandari ečia 

to laikas pamiršti praeitie 
susipratimus ir vienas k 

M) padavus ranką dalyvaut 
pje konferensijoje ir spręsi

I klausimus nuoširdžiai, ka< 
j ateityje duotų naudos ii 

pavyzdžiu visai Ameriko:

g TO GRAŽAUS atsišauki- 
Raišku kad pas sandariečius 
K nėra išdilę praeities nesu- 
tolinai, tymuos p. Arlaus- 
s'ragina pamiršti. 0 tie 
pĖues nesusipratimai — tai 
tonos nukrypimas j kairę 
lĮ&ilystė su amžinais Lie
ja priešais socialistais, nuo 

jie, tai yra sandariečiai, 
įį šiai dienai negali atsipa-

fy ir šiądien sandariečiai 
į an artimesniais socialis
tic tautininkus, ir po so- 

diktatūra veikia, ką 
te) jo, sandariečių, elgesys 
| Lietuvos Prezidento An
te Smetonos atsilankymo 
faster. Mass. Tai faktai 
m sandariečiai negali už-

JEI" Sandariečiai sykį ant 
įi suprastu savo klaidas, 
ląnie jas tuoj atitaisytų, 
godami nuo amžinų 
įgautos priešų socialistų, 
lėtai Į visokius bendrus 
k tuo tikslu kad pakenk
ta valstybei, ir tuoj 
ię iirtti kilnius grynai 
Įėj darbus, kurių šioje 
bje yra begalo svarbus 
įėriip kaip Lietuvos val
ai taip ir gelbėjimui iš- 
n j šaltą Sibirą — tada 
Kta tuoj pajustų po
■ lają stipresnį pagrindą 
LjisgĖacija ne tik susti- 
fo, te nariais žymiai pa
re, r Sandara tikrai lik- 
iBtajanti Lietuvių peli
te! apnizaeija Amerikoje, 
R ša yra buvus.
H!) JAU NETOLI Lietu-

■ Sąriklausomybės šventė, 
p 114a, kurios paminė j i- 
lEhriedai turėtų reng- 
Įksriaiistu talkos, nes tie 
leb, o ne pagelbės.
fe Anglijos sanda- 
pbip geriausia organi- 

būti pavyzdžiu vi- 
Ibfflkos sandariečiams ir 
fe Lietuvos Nepriklau- 
p švente Vasario 16-ta 
pi Lietuvos Prezidentui 
[fei prakalbų maršru- 
fet nuo Bostono, po 
feą Angliją.

p JUS sandariečiai iš
plitę pamiršti praeities 
Imamus ir atitaisyti sa- 
Iftkyje padarytas klai- 
fefflius, ir jeigu iš- 
r Suole valstybės ir tau- 

aukščiau to asmens 
r ? iki šiol žiūrėjot ne- 
1^:3 akim tai šiądien 

tą savo nevykusį 
ir stokite su juo 

Įp! darbą, žinodami tą 
F*M dirbdami daug dau- 
r^aksite tautos ir val- 
F<si. Neklausykit kai- 

jus kiršina prieš 
rWamą asmenį, bet 
l^fedrai su juo ir daug 

atsieksite Tautai ir
I ? Valstybei. 
1^, pagalvokite.
I Titnagas.
Ife-------------|l’ išsirašyti nereikia

Pėdžios metu—-įdėkit 
Į J11 dabar ir “Dirva” 
[v B ištisą pusmetį.

Jieškokite Viešpaties 
Dievo kolei" Jis Ran

damas
Pranašas įsa. 55:11, sako: 

Šv. Raštas, Dievo žodis, taip 
kalba: žodis iš mano burnos 
išeinantis neturi manęsp su- 

■ gryžti tuščias, bet darys kas 
man įtinka, čionai reiškia vi
sos pranašystės ką Biblija kal
ba, viskas išsipildys savo lai
ku. Skaitytojau, tėmyk dabar 
laikus nuo 1914 metų iki 1942 
metų.

----- JOHfliitJ-žadžia? foain sako, (gy. 
Matt. 24:7): Nesą sukils žmo
nės prieš žmones, ir karalystė 
prieš- karalystę ir bus maras, 
badas ir drebėjimas žemės, že
mė reiškia revoliucijos ir su
mišimai visame pasaulyje. Ar 
nesipildo pranašystes? Taip, 
pildosi .Viešpaties žodis. Fa
šistas Romos ir Beidino dikta-

“BAMBI”
Šiame kūrinyje, ^SaTnbi",_ kllfrs 

pradedamas rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Lapkričio 21, 
Walt Disney patiekia vieną iš įdo
miausiu pilno ilgio paveikslų, tin-

Tai 
atvaizdavimas Felix, Salten novelės, 
kurios išparduota virš 650,000. Pa
veikslas buvo gaminamas per pen
kis metus, pradėtas dar prieš ‘Snow 
White and the Seven Dwarfs”, ku- 1 torius nori pasmerkti visą pa
ris jau senai

Techniškai .
“Bambi” savo turiniu yra nepapra- Karalių 
štai svarbus.
gyvenimo ratas, širdis mylėti, siela ■ Rys ramybė yra, nereikia bijo 
džiaugtis, kūnas kentėti, kas viskas 
atsispindi šiame veikale.

Bambi yra briedis, Girių Princas, 
jo draugai yra kitjj gyvūnai.

karnų matyti ir suaugusiems.

perrodytas. sauli. Organizuotos religijos at-
tiesiqg stebuklingas, i metė Dievą ir Jo teokratišką 

i Kristų. /Biblijoje, I 
Vaizduojama visas Tesalon. 5:3: Nes kad jie sa-

GYDYTOJO RECEPTAS k
Greita pagalba nuo Bronchinių 
uždegimų, paliuosuoja kosulį ir 
palengvina plaučių užsikimšimą. 
Ypatingai geras sulaikymui nak
tinių kosulių, šalčio ir užkimimo.
Neturi alkoholio, chloroformo 

nei kitų kenksmingų vaistų.

Eclair Cut Rate Drugs
7660 St. Clair Ave.
CLEVELAND, OHIO 

Prespriction Specialists
Kampas E. 76 st. ENd.

tis, tai prapuolimas juos stai
giai užpuls. Pran. Zepanjas 
3:8: Todėl sako Dievas Jehova 
jus vėl turite manęs laukti iki 
aš pasikelsiu savo laiku ir pa
tronus surinksiu bei karalystes 
krūvon sušauksiu mano kerštą 
ant įu išlieti. Visas svietas bus 
sudegintas ugnimi. Mielieji, 
dabar tėmvkit ar ne visos ka
ralystės šitame Dievo keršte 
dega? Del ko Dievas baudžia 
pasauli? ? Atsakvmas šv. Raš
te toks: atmetė Dievo prisaky
mus 
mus. 
kuvo

Šeimininkės kurios norėtų žinoti 
kiek daugiau įvairiems tikslams ga
lima naudoti savo elektrišką roasterį 
gali paimti pavyzdį 
Raudonojo Kryžiaus 
Euclid avenue, kur 
roasteriai turi labai

~-~ytriz?ie virSūj? parodoma (i.4 kai
rės dešinėn) Mrs. Charles Cristal, 
laisvanorė darbuotoja, Mrs. L. E. 
Honeywell, pirmininkė penktadienio 
grupės darbuotojų, ir Mrs. Arthur 
L. Sackett, narė canteen komiteto, 
kurios naudoja elektriškus roaste- 
rius palaikymui’ didelio kiekio val
gio karšto patiekimui užkandžių 
didelei grupei darbuotojų.

Tą dieną kai šis atvaizdas buvo 
darybas, liuosnorės darbuotojos ta
me' canteen, vadovybėje Mrs. Hon-

KAIP TAPT! AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams’ norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie-

iš darbuotojų 
Canteen, 3634 
du elektriški 

daug darbo.

eywell, pasigamino creole vžių | 
kaipo svarbiausią valgio dalį, kuris Į 
paprastai duodamas už kaštus šim- ,j 
tui ■ suvirs’ Raudonojo Kryžiaus lais- 
vanorių darbuotojų.

Kitomis dienomis canteen darbuo- 4 
tojos praktikuoja maisto paruošimą į 
netikėtifems atsitikimams karo ir tai- i 
kos metu, kasr turi būti paprastas, I 
maistingas Įr greitai paruošiamas ■ 
dideliems kiekiams žmonių.
, Netikėtuose atsitikimuose darhuo- j 

tojos galėti) pagaminti maistą_ šiuo- - 
sė rohsteriuose canteen virtuvėje, ir 
perkelti į reikalingas vietas, palai
kant vis karštą iki reikiant.

Šis Naudojamas metodas galima 
pavartoti šeimininkėms kurios su- ■ 
siduriu su klausimu kaip pavalgy
dins didelį buri žmonių savo klubo, 
bažnyčios ar kuopos narių.

PARSIDUODA BIZNIS 
metų to paties savininko lai- 
tabako, saldainių, mokyklai 

prie 3 mo-

19 
kyta 
reikmenų parduotuvė, 
kyklų; parodysim kad neša $600 sa
vaitinių ineigų, nėra kompeticijos. 
Žema remia. 11530 Buckeye road.

9202

Shanipoo 
pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ

$2.00 
remode- 
atgal.

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba 
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. S7J50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Ave.
CElar 0208 RA. 8815

JOHNG.POLTER
I

Liet uv i s
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų optaisyraa 
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 piltą apdraudą tos rušies 

darbų kontraktoriaus.

495 East f2Šrd St.
Telefonas POtomac 6899

i

ir pasekė šėtono istatv- 
halvongaybvste. šv. To- 
r»;n?r Skelbia W, Shim- 

1150 E. 76 st.. Cleveland.
(Skelbimas)

AHDLSON square

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

Aprūpiname valgomais dalykais 
Vestuves ir Pokilius 
J. Krzys, Manager.

švcT'ių sezonui užlaikėm žąsis, 
visokio nnukštiena, rūkytas deš
ras, riešutus ir tt.

7400 Wade Park Ave.

G. L. HARDING
Jewelers and Optometrists

Šymet turime didelį pasirinkimą 
laikrodėlių, laikrodžių ir budilnin- ■ 
kų; Deimantų ir visokių gražme
nų kokiij tik sumanytumet.

WOodbine 3072
Optomet ristas patarnaus jums 

jūsų reikale.
7112 Lorain Avenue

LAKE COUNTY
POULTRY FARMS
Parduodam gyvas ir muštas vištas. 
Dideles, faunas, virimui, kepimui. 
Vištos nupešama ir išvaloma be
laukiant. Gera vieta pirkti.

Hy J. Feichtmeier, Mgr.
2230 East 4th Street
Netoli Central Market.

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Geresnės Rušies Muzika

H. J. Votteler & Son
ARCADE MUSIC

STORE
Theo. Langer, Prop.
37 The Arcade

MAin- 2217 Cleveland
Didelis pasirinkimas importuctų 
muzikos padargų ir Lietuviškų 
muzikos gaidų.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

FRANK CERNE
Jewelry Co.

6401 St. Clair Ave.
Slovenian National Home 

THE HOME OF PERFECT 
DIAMONDS

HEnd. 0465 Atdara vakarais 
Mažu įmokėjimu dabar galit pa
sirinkti sali Kalėdų dovanas da
bar. Mes taisom laikrodžius ir 
laikrodėlius.

Raštinėms, Bizniams
Thermometer Kalendo-
Lietuviškų kalendorių
Įvairių rūšių. Siun-

1943 KALENDORIAI
Sieniniai, 

Kalendoriai, 
riai. Turim 
ir Lenkiškų
čiant užsakymą pažymūkit kokią 
kainą norit mokėti.

UNITED PRINTING and
GA. '3159.

Cleveland, O.
CALENDAR CO.

1221 E. 81 St.

MUSIC HOUSE
7412 St. Clair Avenue

UP-TO-DATE MUSIC SCHOOL 
Elektriški Namams Padargai 
ir Muzikališki Instrumentai

Didelis pasirinkimas akordionų, 
smuikų, ir puikus pianai po $15, 
gerai prižiūrėti ir gerais balsais.

Muzika visokiam reikalui

SUPERIOP CAFE ,
and BOWLING ALLEYS
6927 Superior Avenue

N. Balindu — M. Botoman — Savininkai

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

809 Society for
OFISO TELEFONj 

■^ai pigiai pirkti namus m 

gausit pigia kaina.
, ^nudos-insurance reikalu 

paskolas pirmo mortg'
’jamą. Kreipėtės Į m



KIBIRKŠTYS

[NAUJ0SI°S Anglijos san- 
S _ H BE Sali liečiu veikėjas p. Arlauskas 

1 vM? i1 111 r daros nr- 45, kviesdamas
* andariečius į Sandaros I Ap

aricio konferenciją, rašo:
u • • n __ . f “Broliai, sesės sandariečiai,pabaigoje puikų laikas pamiršti praeitiea
sekmadienį, Gruodžio 2, į esusipratimus ir vienas ki- 

tini balių, ir šymet visi Dirvoj ąm padavus ranką dalyvauti 
ai vieną tikietą į balių, ir i ioje konferensijoje ir spręsti

T jmerikos, Lietuvos ir Sanda
is klausimus nuoširdžiai, kad 

o, kviečiami užsirašyti ja dj. r ateityJe duotų naudos ir 
i i • „ .utų pavyzdžiu visai Amerikoslendonu ir viena tikieta Dir-e . .. .,,- - , 1 iiętuvijai .
sekti istorinę apysaką ALGI-į 

, pradedant Nr. 43. Prašyki 
vakarais iki 8 vai.

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REI

KALU

D T R V

Valanda Išmušė TRUMPOSŽINUTES (Iš musų laikraščių)

IĮŠ TO GRAŽAUS atsišauki
mo aišku kad pas sandariečius 
ar nėra išdilę praeities nesu- 

metus'bus ta pati, $2.00. Wiuos p. Arlaus-
1 ’ as ragina pamiršti. O tie

tia pasakyti. praeities nesusipratimai — tai
ąndaros nukrypimas į kairę 
f bičiulystė su amžinais Lie- 
iivos priešais socialistais, nuo 
Iirių jie, 
į iki šiai 
!jidoti. 
t Dar ir 
'liko sau 
įs negu tautininkus, ir po so- 
alistų diktatūra veikia, ką 
ūdija jų, sandariečių, elgesys 
like Lietuvos Prezidento An
no Smetonos 
orcester, Mass.
irių sandariečiai negali už- 
inti.

it prenumeratą prisiųsti paį. 
;as eina už 2c, tik įdėkit iii 
itimui pridėkit 10c.

i Gerai Naudojasi Elektrii

- Štai Gera Mintis Jums!

cų žinoti 
lam? ga- 
ą. roasterj 
larbuotojų 
;en, 3034 
elektriški 
darbo.

; Cristal, 
s. L. E. 
iktadienio

Arthur 
komiteto, 

s roaste- 
ekio val- 
užkandžių

das buvo 
,tojos ta- 
Irs. Hon-

UWiS'A

ĮME
SIU
I A!!E- 
raunama

Kitur 
5c. 
no savo 
r .laivo 
genturą, 
i suras- 
ems iš- 
ikos.
kreiptis 
ieštadie-

ant pa
rieti ko- 
, mėne- 
kuriame 
uris at
kuriame 
t pašto

RA 
e.

tas

RIAI
zniams 
Kalendo- 
alendorių

Siūn-
t kokią

and
A. '3159. 
nd, O.

tai yra sandariečiai, 
dienai negali atsipa-

šiądien sandariečiai
artimesniais socialis-

atsilankymo
Tai faktai

JEIGU Sandariečiai sykį ant 
jBados suprastų savo klaidas, 
! supratę jas tuoj atitaisytų, 
isipalaidodami nuo amžinų 
iusų tautos priešų socialistų, 
prie dedasi į visokius 
tentus tuo tikslu kad 
t Lietuvos valstybei, 
įtųsi dirbti kilnius
iltinius darbus, kurių 
įjandoje yra begalo svarbus

bendrus 
pakenk- 
ir tuoj 
grynai 

šioje
eywell, pasigamino eres 
kaipo svarbiausią valgio iū—. ....... T ■ , ,
paprastai duodamas už kzia JTeikalingi kaip Lietuvos vai- 
tui suvirs Raudonojo KnisKribei taip ir gelbėjimui 
vanorių darbuotoju. r

Kitomis dienomis canteer 
tojos i 
netikėtiems atsitikimams kini 
kcSš metu, kas'turi būti ša 
mdl. „ . .. , .
dideliems kiekiams žmoną. I 
, Neįtikėtuose atsitikimuose r 

tojos S galėtu pagaminti misi 
sė rosisteriuose canteen virrnėl 
perkelti į reikalingas rietu• _ 
kant vvis karštą iki rakiai y ~ - ■

šis Naudojamas metodu Paip seniau yra buvus.
pavartoti šeimininkėms ta k 
siduria ,su klausimu kaip p;ŠTAI JAU NETOLI Lietu-

J Nepriklausomybės šventė, 
Bario 16-ta, kurios paminėji- 

PARSIDl'ODA DIZNE|ui sandariečiai turėtų reng- 
19 metų to paties sar.:-L be socialistu talkos, nes tie 

kyta tabako, saldaini,, «k kenks> Q ne pagelbgs< 
reikmenų parduotuvė, ūki XT • • a i - in j ■ i i Ir Naujosios Anglijoskyklų; parodysim kad nesą w B . / . . .
vaitinių ineigų, nėra ko'-fCiai kaip geriausia

iŠ- 
raitųjų Į šaltą Sibirą — tada 

praktikuoja maisto pfiidariečiai tuoj pajustų po 
-....... -“i'Jvo kojų stipresnį pagrindą 

apstingąs ir greitai pr_J jų organizacija ne tik susti
ptų, bet nariais žymiai pa
augėtų, ir Sandara tikrai lik- 

vadovaujanti Lietuvių pcli- 
organizacija Amerikoje,

Vienybės nr. 45 tilpo prane
šimas apie baigimą spausdinti 
svarbios Amerikos Lietuvių is
torinės medžiagos, J. O. Sirvy
do biografijos, ir kartu buvo 
paduota tos knygos prenume
ratorių vardai.

Knyga bus svarbi, įdomi, re
tas raštas nušviečiantis Lietu
vių kolonizavimąsi ir jų veiklą 
šiame Amerikos kontinente.

Turiu pareikšti savo apgai
lestavimą’ musų išeivijos kad 
nesirado nei penki šimtai žmo
nių kurie įvertina žmogaus 
darbus.

Mes šūkaujame kad yra mi
lijonas Lietuvių Amerikoje. J. 
O. Sirvydą pažino, sakysime, 
50,000 Lietuvių per 25 metus 
redagavimo Vienybės. Mirus 
jam po didelio, sunkaus darbo 
musų visuomenei, ta visuome
nė tuoj kaip ir užmiršta, nesu
siranda nei penkių šimtų žmo
nių paremti jo praeities darbų 
aprašymo išleidimą.

J. O. Sirvydas buvo tas žmo
gus kuris nuo jaunystės kovo
jo už Lietuvystę. Rusų valdžia 
jo reikalavo į Sibirą, taip kaip 
šimtų tūkstančių kitų Lietu
vių.

Sąraše biografijos prenume
ratorių nesiranda nei tie kurie 
kitados, J. O. Sirvydo laikuo
se, gaudavo mokėti iš Vienybes 
Lietuvninkų dirbdami tam laik
raščiui ir turėjo iš to naudos.

Varduose randu kad musų 
daktarai parėmė geriausia už 
visus. Bravo.

Wyoming Klonio, Scranton, 
Shenandoah, kietų anglių sri
tyje, kur J. O. Sirvydas dėjo 
daugiausia savo veiklos, randa
si trys žmonės iš apie 125 tūk
stančių Lietuvių kurie knygą 
užsisakė. Plymouthe, ten kur 
Vienybė Lietuvninkų ėjo ir 
Sirvydas gyveno nesiranda nei 
vieno kuris butų parėmęs bio
grafijos leidimą.

Jonas J. Nienius.

Pagaliau atėjo valanda su
duoti smūgį baisiai tironijai, 
kuri sukuro šį ba tų pasaulinį 
gaisrą.

Iškėlimas kariuomenės Šiau
rinėj ir Vakarinėj Afrikoj yra 
tiktai pirmutiniai žygiai Anglų- 
Amerikiečių koalicijoj didžio
joj strategijoj. Tai yra pir
mas įrodymas visoms Laisvės 
Fronto tautoms kad tokia stra
tegija yra. Iki šiol galėjo ro
dytis kad mes kariaujame izo
liuotus ir gynimosi karus ten 
kur musų priešai pasirenka 
mus pulti. Hitlerio geležiniai 
legijonai, sutraukti didžiuliame 
skaičiuje Rusijoje kruviniau
siam visų karų istorijoje puo
limui, tapo aplamdyti ir sulai
kyti. tą padarė Rusų ginklai 
ir Rusų strategija.

Rommel buvo sukultas Egip
te. Bet tą padarė Anglų ge
nerolai.

Pacifike Suv. Valstijoms te
ko sudaužyti Japonus jų ofen- 
syve Solomonų salose. Be abe
jonės, musų ginklų arsenalai 
davė sąjungininkams pagalbą. 
Bet ta pagalba nebuvo tokia 
kokia ji galėtų būti kituose 
frontuose kur kariauja musų 
sąjungininkai. Kitais žodžiais 
tariant, nebuvo iki šiol įrody
mo kad yra koks nors koalici
jos planas bendram priešui su
mušti. Dabar pasaulis yra liu
dininkas kad Laisvės Fronto

didžioji sąjunga susirikiavo iš
naikint Japo-Hitlerizmą ir, ta
riant Prezidento Roosevelto žo
džiais, “taip paskirstom musų 
jiegas kad galim mušti bendrą 
priešą ten kur jam daugiausia 
nuostolių galima padaryti”.

Laiko suderinimas yra be už
metimų. Hitlerio laiko paskir
stymas tapo suardytas. Tas 
jo paskirstymas, pertvarkytas 
po nepasisekimo paimti perei
tais metais Maskvą, buvo nu
matęs dar prieš kelias savaites 
sunaikinti raudonąją armiją. 
Bet raudonoji armija vis dar 
tebėra nesunaikinta. Ji yra 
ne tiktai nesunaikinta bet yra 
užtektinai stipri kad bent ku
riuo laiku gali pereiti į puoli
mą, vykindama sutartą planą 
ir derindama jį su Alijantų 
planu Afrikoje.

Anglai, puikiu strateginiu 
žygiu, pagavo į maišą patį di- 
dyjį Maršalą Rommelį. Kaip 
tik tuo laiku kada Hitleris ga
lėjo galvoti apie pertvarkymą 
savo strateginių planų, kada 
Vokiečių moralė turi būti nu
puolus, Amerikos vėliava išky
la virš Afrikos uostų. Ne be 
reikalo laukėme permainų.

Laimė pasisuko ir Laisvės 
frontas gali stiprintis mintimi 
kad Afrika greit bus išvaduo
ta iš ašies nagų paversta į ba
zę karo veiksmams prieš Eu
ropą. OWL

• BROOKLYN, N. Y. — Albi
na Ambraziejutė, žinomų p. 

Ambraziejų duktė, išteka už 
Petro J. Venskausko. Vestu
vės įvyksta sekmadienį, Lap
kričio 22.
• MASPETH, N. Y. — Spalių

11, Maspetho Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose įsistei
gė New Yorko valstijos Lietu
viškų pilietiškų klubų konfe
rencija, kurios sumanytoju bu
vo Adv. St. Briedis. Pasirodo, 
New Yorko valstijoje randasi 
apie 1000 Lietuviškų klubų. Į 
šią konferenciją įstojo pradžio
je tik Brooklyno apielinkės klu
bai.
• BROOKLYN, N. Y. — Spa

lių 6, numirė dar tik 27 me
tų amžiaus, ir moksle atsižy- 
,mėjęs Lietuvis, Jonas Dumb
lis. Jis buvo baigęs Cornell ir 
Columbia universitetus. Buvo 
gražiai Lietuviškoje dvasioje 
išauklėtas. Jo asmenyje, uni
versitetų profesoriai numatė 
busiantį naudingą vyrą. . .
® WATERBURY, Conn.— Pas 

■ mus ne tik vyrai eina Dėdei 
Šamui tarnauti, neatsilieka ir 
merginos. Pirmutinė mergina 
pašaukta armijos tarnybon y- 
ra p-lė Milda Makarevičiutė, 22 
m. amžiaus. Ji įsirašė į WAAC 
ir išlaikius kvotimus išvyko. į 
Des Moines mokomąją stovyk
lą, kur yra ruošiamos viršinin
kė moterų korpusui. Slaugė, 
Blanche Sakalas, įstojo į armi
jos slauges.
• CHICAGO, Ill. — Lapkričio 

. 22 d., Hamilton viešbutyje, 
vidurmiestyje, šaukiama Chi- 
čagos veikėjų ir organizacijų 
atstovų konferencija aptarti 
svarbiems šių dienų klausi
mams ir pasiruošti tolimesnei 
darbuotei.
• CHICAGO, Ill. — Liet. R.K.

Labdarių Sąjunga jau bai
gia įrengti savo ūkį ir namą

pavartoti šeimininkėms ta

dins dideli buri žmonių sffli 
bažnyčios ar kuopos narii

KAIP GALIT PADĖ
TI GAUDYTI ŠA

LIES PRIEŠUS

prieglaudai netoli Cfricagos. Tie 
visi darbai kainuos apie $70,- 
000. Kadangi tos įstaigos prie
žiūra yra komplikuotas daly
kas tai minėta sąjunga ilgai 
svarstė kam pavesti prieglau
dą. Jei pavesti Kazimierietėms 
Seserims tai jos reikalavo kad 
visas tas turtas butų pervestas 
joms, Labdarių Sąjunga turė
tų nuo visko atsižadėti.

• SUBMARINO elektros ba- 
tarejai reikalinga tiek švino 
kiek jo sunaudojama batare- 
joms 4600 motorinių automo
bilių.

• AUTOMOBILIS važiuojan
tis 200 mylių į valandą grei
tumu nereikalauja oro savo 
gurnuose. Centrifuginė jiega 
palaikytų gurnus išpustus.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

FLORAL SISTEMOS 
TONIKAS

Labai geras vaistas pataisvmui 
suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
•Tei jums maistas neskanus, arba jei 
vargina gastritis ir nevirškinimas, 
jei esat nervingas ir lengvai suerzi
namas, jei skauda galva ir jūsų 
micfgas neteikia tinkamo pailsio, jei 
kenčkat nuo užkietėjimo ir jaučiat 
nuvargęs ir nevikrus, jei turit blo
gą kvapą, apvilktą liežuvį arba jau
čiat skaudėjimą strėnose ties inks
tais, Florai System Tonic jums tik
riausia suteiks greitą palengvinimą.

Sis Tonikas padarytas iš vienų tik 
želiu, šalmų ir žievių. Jis paprastai 
suteik’a ruikias pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų\nege- 
rovių ir geriausias nuo užsenejusio 
•r kietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. 
bute';.

FLORA L TIER B CO.. Dent. D 
Box 305 CLINTON, IND. _ 

***•!•*** v v •«•••* *•••••*/ *• ••****

1943Kalendoriai
(Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.)
Pažymėkit Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimui.

-.Jurgis Washingtonas ant Arklio
_-Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
-.Amerikos Karo Laivas ii' Orlaiviai Palydovai♦ 
-.Keturi Amerikos Kareiviai Nešini Vėliavą 
..Mergina su Arkliu ir šuniukais 
--Vaikutis Meškerioja, ir Šuo 
..Maža Mergaitė su Šunyčiu
-.Gražus Ūkis prie Kalnų ir Upelio 
„Maža Mergaitė su Viščiukais
--Žiemos Vaizdas — Važiuoja Rogėse 
-.Maži Vaikučiai ir Voveraitės 
_ Mergina Gėlynuose, su Šuniu 
_ Gražus Miestelis prie Ežero
..-Mergaitė ir Berniukas prie Upelio Meškerioja 
—Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto 
-.Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje 
__Meškeriotojas įsibridęs Upelyje
.—U. S. Bomberis Ore ir Amerikos Vėliava

Keletas Gražuoliu Merginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių) 1

_ _ Angelas 
__ šventoji 
__ Kristaus 
_ Marijos

DIRVA

Sargas ir Vaikučiai žaidžia 
šeima ir Balandžiai
Širdies _ _______
širdies.

6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINĖ APYSAKA?

H Naujosios Anglijos sanda-
organi- 

žema renda. 11530 Bodm|oti turėtų būti pavyzdžiu vi- 
--------------- - pis Amerikos sandariečiams ir 

Geresnės Rūšies Me-'bpadedant Lietuves Nepriklau- 
i Li i p Jimybės švente Vasario 16-ta . J. Votteler u Lietuvos Prezidentui 

ARCADE MISI Smetonai prakalbų maršru- 
į pradedant nuo Bostono, po 
są Naująją Angliją.JEIGU š-

ftąkro norite pamiršti praeities 
usipratimus ir atitaisyti sa- 

praeityje padarytas klai- 
netikslumus, ir jeigu iš- 
o statote valstybės ir tau- 
reikalus aukščiau to asmens 

rį jus iki šiol žiūrėjot ne- 
elankiom akim tai- šiądien 

, ęiskite tą savo nevykusį 
gistatymą ir stokite su juo 
endrą darbą, žinodami tą 
d su juo dirbdami daug dau- 
u nuveiksite tautos ir val- 
bės labui. Neklausykit kai- 
ijų kurie jus kiršina prieš 
ms nepatinkamą asmenį, bet 
bkite bendrai su juo ir daug 
Igiau atsieksite Tautai ir 
tuvių Valstybei.
andariečiai, pagalvokite.

Titnagas.

STORE
Theo. Langer, Prtf.

37 The Arde
MAin- 2217 L
Didelis pasirinkimas 
muzikos padargą ir 
muzikos gaidų.

“Policija negali visur būti 
pareiškė Edgar Hoover, Fecie- 
ralio Investigacijos Biuro di
rektorius. “Bet ištikimi Ame
rikiečiai randasi visur šioje 
šalyje, ir jeigu prisilaikys šių 
paprastų patarimų, priešas ne
galės įvykdyti savo kenksmin
go darbo”.

štai patarimai:
P?aneškit kuogreičiausia ar

timiausiam FBI ofisui apie as
menis arba aplinkybes 
žinomas, kas gali būti 
minga šiai šaliai.

Patys nespręskite šių
macijų. Mažiausios smulkme
nos gali išrišti dalyką, kuris 
FBI agentų tikrinėj amas.

Tūkstantis raportų gali bū
ti nepamatuoti, bet tūkstantis 
ir pirmas gali sutriuškinti šni
pų lizdą. .

Patys neloškit detektivo ro
lės. Jūsų įsimaišymas gali vi
sam dalykui pakenkti ir panai
kinti mėnesių tyrinėjimus.

Nepykit jeigu atrodys kad 
jūsų informacijos nebus
naudotos. Kaip kada yra ge
riau nužvelgtus asmenis pasek
ti iki jų 'kiekvienas kontaktas 
bus žinomas.

Nepriimkit pletkų ir gandų 
ir *jų neskleiskit. Gandai yra 
priešo geriausias įnagis psiko- 
loginiame kare prieš civilizaci
ją. Nepagrystas gandas gali 
pakenkti nekaltam žmogui ir 
bereikalingai apsunkins FBI.

K. S. KARPIAUS

jums 
kenks-

infor-

Kaip Jie Stovas Kai Reikės
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslapių
'W

FRANK CERM
Jewelry Co,

6401 St. Clair An
Slovenian National Bs

THE HOME OF P 
DIAMONDS

HEnd. 0405 Atdara
Mažu įmokėjimu dabar pt 
sirinkti sau Kalėdą dona 
bar. Mes taisom laikrodis 
laikrodėlius.

pa-

H OEDL’
MUSIC HOUSE
7412 St. Clair An*

UP-TO-DATE MUSIC 
Elektriški Namams P 
ir Muzikališki Inst

Didelis pasirinkimas 
smuiku, ir .puikus pianu 
gerai prižiūrėti ir genis

Muzika visokiam

ii 
i

irvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva’’ 

lankys jus ištisą pusmeti.

»
Vyrukai kurie dabar studijuoja geometriją augš- 
tesnėje mokykloje, už kelių metų statydins dango
raižius namus.
Aukštesnėje mokykloje vaikinas labai linksmas jei 
gauna pažymėjimų 90 ar daugiau.
Bet kurią dieną jis patirs kad 99 ar daugiau nėra 
pakankamai!
Kuomet jis stes prie darbo, nieko mažiau kaip 100 
nuošimčių nepereis!
Nežiūrint kokioje darbo šakoje užsiimsi, reikalin
ga geni akių kad būti 100 procentiniu.
Turėti geras akis visam gyvenimui, reikalinga pri
žiūrėti akis dabar. Jei turi kokius akiu negerumo 
simptomus, duok akis išegzaminuoti ir prižiūrėti. 
Vengk akių įtempimo. Turėk Sight-Saving šviesą 
kada studijuoji ar atlieki kitą artimą darbą. At
mink, kiekvienam studentui reikia Sight-Saving 
Lempos apsaugojimui akių.

Puikios Sight-Sating Lempos, grind1' ir stalo 
modelių, dar vis galima gauti. Pasirinkit sau 

iki dar yra pakankamai pasirinkimui.

KAINA
TIK $1.5(f

(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

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

JRIOP CAPS 
OWLING ALLEYS 
Superior Avenue

— M. Botoman — Savininkai 

ir galit sueiti raičioti boles 
itai.

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 

"uose. apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo mortgeeio. Patarnavimas ir išpildy- 

mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
S

Pažinkit Sight-Saving Lempas 
. iš šių Ypatybių

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose / 
grindų modeliuose ir stali- £ 
niuose modeliuose.

(B Reflektorius ir skirstymo bliudelis da
vimui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
netiesioginės šviesos.

(C) Platus gaubstuvas su baltu pamušalu.
(D) Illuminating Engineering Society už

gynimo ženklas.

THE ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND

?:SIGHT;IŠ PRrČĮŠLEŠS Av light is cheap

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: “Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norimo pareikš
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip ‘ALPIS’ yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs.

“Apysaka ‘ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kad:, 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

ši apysaka ir jums tikrai patiks.

DIRVA 6820 Superior A venue Cleveland, Ohio
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MORGIČIUS IR SU
PLEŠKĖJO

Pereitą sekmadienį, Lapkr. 
15, Lietuvių naujoje parapijoje 
atsibuvo morgičio (bažnyčios 
skolos' raštų) deginimo iškil- 

Mat, darbštus klebonas, 
su pagalba

Japonai žino beveik kiekvie
no svarbaus Amerikos miesto 
padėtį ir savo propagandos tik
slams randa kaipo “silpnus” ir
tinkamus miestus Clevelandą, mč- 
St. Louis ir Detroitą. Šie mie- Kun. Angelaitis, 
štai mat susideda iš maišytų parapijonų, išmokėjo bažnyčios 
tautų ir rasių gyventojų ir to
dėl juose, Japonai mano, leng
vai galima žmones sukiršinti 
ir trukdyti karo darbus.

DARŽELIO ATSTOVAMS
Lietuvių Darželio atstovams 

ir įdomaujantiems pranešu se
kantį. Aplankykit musų Dar
želį dabar ir pamatysit kiek 
ten darbo padaryta musų Dar
želio prižiūrėjimui. Kurie lan
kėsi Darželio Sąjungos susirin
kimuose girdėjo keliamus rei
kalavimus kad musų Darželyje 
butų kas daroma. Dabar tas 
darbas jau atliktas.

Man teko biskutį padirbėti 
tame reikale, bet pastangos bu
vo pasekmingos, ir aš dėkoju 
dabartinei miesto valdybai už 
jų prielankumą 
liui.

skolas, ir datar rengiasi prie 
statymo naujos bažnyčios ir 
tam tikslui renka aukas.

Laike vakarienės, naujos 
bažnyčios fondan nekurie \ au
kavo pinigus mažomis ir dides
nėmis sumomis. SLA. 14 kp. 
pirmininkas, žymus šios nau
jos parapijos darbuotojas, Fe
liksas Baranauskas paklojo vi
są šimtinę. J. Sajevičius, biz
nierius, davė $125. Kiti davė 
mažesnėmis sumomis.

Protarpyje kalbėjo Prof. K. 
Pakštas apie Lietuvą. Jisai pa
sakė kad Lietuva bus nepri
klausoma, ją Lietuvoš jaunuo
menė, kuri yra labai patriotin- 
ga, prikels ir savo krauju iš 
neprietelių nagų ištrauks. Kal
bėjo trumpai, aiškiai. Ar
nebus jo geriausia kalba čia 

iki šiol jis 
neuž- 
nerei-

tik
musų Darže-

Jonas
L. K.

Brazauskas, 
Darželio Pirm.

KIEK JŪSŲ NAME 
ŽVAIGŽDŽIU?

Kalėdiniame baliuje, 
27, Lietuvių salėje, 

bus perstatyta 
tėvai-motinos tų vai-

visi

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

Kiek jūsų lange iškabinta 
mėlynų žvaigždžių?

Dirvos 
Gruodžio 
publikai 
Lietuviai
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
mui tame baliuje ir programe.

Jūsų vardas-pav.

Adresas

Pažvmėkit 
kiek

DIDELIS VAKARAS
Stage Door Canteen rengia 

didelį programą didžiojoj mies
to auditorijoj šio šeštadienio 
vakare, Lapkričio 21. Publi
ka užkviečiąma pamatyti ką 
tokio didelio, svarbaus. Daly
vaus daug žymių radio asme
nybių. Tikietai išanksto per
kant $1, prie durų bus $1.50.

SVEČIAI KAREIVIAI
■■ lIE-yjfiwak 
vyko iš U.iš U. S. Navy lavinimo 
stoties palankyti savo tėvus; 
jis namie prabus 9 dienas ir 
paskui vyks į specialę Navy 
mokyklą. Jonas jaučiasi ge
rai.

Lankėsi namuose ir 
Žiurio sūnūs Viktoras,

1 spe-

Žilin- 
penki

P. J. 
kuris 

taip pat įstojo į Navy. Pavie
šėjęs keletą dienų išvyko 
cialę paskyrimo vietą.

Pittsburghietis Jurgis 
skas, kuris tarnauja jau
mėnesiai kariuomenės medika- 
liame korpuse, Camp Blanding, 
Fla., aplankė savo draugus Cle
velande ir atsilankė Dirvos re
dakcijoje. Jis yra nepersenai 
iš Lietuvos, ir turi gerų minčių 
ir norų dirbti savo tautai. Už
sirašė sau Dirvą, norėdamas 
sekti Lietuvių gyvenimą.

ko-
va-
sa-

GRAŽIAI PAVYKO
Lithuanian War Activity 

miteto pirmas kortavimo 
karas šeštadienį, Lietuvių
Įėję, gerai pavyko, dalyvavo 
dikčiai publikos. Visi smagiai 
praleido vakarą. Komitetui at
liko ir pelno.

•NEDUOKIT LUPTI. Val
džios kainų administratorius 
pasiuntė 233 krautuvėms per
sergėjimą kad jos nesilaiko 
kainų lubų ir kaip ką parduoda 
brangiau. Lupikams graso at
imti leidimus biznį varyti. Tai
gi jeigu patėmijat kas pakelia 
kainas už kokias maisto reik
menis, netylėkit.

Vaka-

pasakyta, kokios 
nebuvo pasakęs. Nieko 
gavo, kalboje nelietė ko 
kia.

Publikos buvo daug.
rienė gera. Po vakarienės bu
vo šokiai.

Darbštumas ir teisingumas 
klebono Kun. Angelaičio duo
da jam Lietuvių prijautimą.

-Reporteris.

LIETUVIU MOTERŲ KLUBO 
KORTAVIMO VAKARAS

Lietuvių Moterų Klubas pra
deda savo žieminį veiklos sezo
ną su kortavimo vakaru, kuris 
atsibus šeštadienio vak.. Lap
kričio 21. Slovenian National 
Home, salėje No. 1, 6409 St. 
Clair avė. Vakaras bus sma
gus, su dovanomis, vaišėmis 
muzika.

ir

PASILINKSMINIMAS
Laisvės Pašaipias Draugija 

rengia pasilinksminimo vakarą 
Lietuvių apatinėje salėje, šeš
tadienio vakare, Lapk. 21. Bus 
gera 
lėšų 
tai.

muzika ir vaišės. Auka 
padengimui tik 25c. ypa- 

Kviečia Komitetas.

lai- 
nuo

IŠVEŽTI RUSIJON
Albinas Sumakaris gavo 

šką per Raudonąjį Kryžių 
savo sesers Viktorijos Kruži-
kienės, iš Alvito k. ir parapi
jos. Rašo kad bolševikai su
ėmė Sumakarių šeimą ir 
portavo Į Rusiją.

išde-

JAU 100,000 TIRES
Valdžiai paskelbus kad 

tomobilių savininkai turės 
duoti ar parduoti valdžiai

au- 
ati- 

savo 
automobilių ratų gumus (tires)
kiek turi virš 5, jei nori gauti 
gasolino knygelę, iki šiol tokių 
gumų sugrąžino jau virš 100,- 
000. '

Perviršį penkių gumų priima 
American Railway Express Co. 
kiekviename mieste.

•DARBININKAS, Pellegri
no Casini, 42 m. amžiaus, už
muštas Arcrods chemikalų fa
brike, chemikalų maišymo ma
šinoj, kurioj jis buvo įlipęs va
lyti ir mašina pradėjo eiti, jį 
sulaužydama.

Parašę kiek jūsų name’ žvaigždžių 
(i-štįįi^ių Į kariuomenę vaikų ar du- 
kterų). tuoj pasiuskit DIRVAI, — 
68ZJ A.e., C.eveland, O.

Paskyra CIevelandui 
Vyskupą Įpėdini

Apaštališkas delegatas Wa
shingtone paskyrė Clevelando 
vyskupijai iš Rockford, Illinois, 
tenaitinį R. K. vyskupą Edw. 
F. Hoban, D.D., Clevelando die
cezijos Arkivyskupui Schrembs 
koadjutorium. Jis tokiu budu 
tam^a šios diecezijos adminis
tratorium ir atsitikime arkvy- 
skupo mirties galės užimti jo 
vietą.

Arkiv. Schrembs, arti 80 m. 
amžiaus, tris kartus buvo prie 
mirties, todėl Roma susirūpi
no jo padėjėju ir vietininku.

Vysk. Hoban yra 64 m. am
žiaus, gimęs Chicago j.

Vysk. Hoban Rockfordo die
cezijai vadovauja nuo 1928 m. 
Atvyks Clevelandan Sausio mė
nesį.

Ruplnasi Gavimu Dar
bininkų is Kitur

Clevelando nekurios dirbtu
vės gaminančios karo reikme
nis pasiekė to punkto kad jau 
turės rūpintis j ieškoti darbi
ninkų kitur, nes vietoje jų ne
gauna. Stoka tam tikrų lavin
tų darbininkų, 
nijų esama 12. 
įsirengė naujus
bet darbų negali praplėsti del 
stokos darbininkų.

Tokių kompa- 
Daugelis jų 
padidinimus,

OHIO valstijoje, dirbtuvėms 
reikalaujant daugiau darbinin
kų, Valstijos darbininkų sam
dymo biurai pilnai kooperavo 
ir 1941 metais į darbus pasta
tė bendrai 289,479 darbininkus, 
kaip skelbia valstijos kompen
sacijos administratorius.

MOKYKLOS PERANKSTI 
PRASIDEDA

Clevelande pradėta reikalau
ti miesto mokyklų tarybos kad 
mažiems vaikams eiti į moky
klą butų nustatyta vėlesnis lai
kas, nes dabar rytais buna dar 
tamsu beveik iki t8 valandai ir 
toliau dar sutamses, nes dienos 
vis trumpėja. Maži vaikučiai 
turi keltis 7 valandą, ir patam- 
se išeiti iš namų, kas yra pa
vojinga. Mokyklas nori pra
dėti nuo 10 vai. ryto.

Karui prasidėtas. laikrodžiai 
tapo pavarvti valanda anksčiau 
ir taip pasiliko. Tas ir sudaro 
mokykloms atsidarymo laiką 
perankstyvu. _______ _

STELLA WALSH PAKLIUVO
Pagarsėjus Lenkė atletė, ku

riai greitumu iki šiol nėra ly
gios, pakliuvo į policijos ran
kas sąryšyje su rastais jos au
tomobilyje vogtais moteriškais 
kailiniais. Ji suimta Indiana 
valstijoje, su Lenku draugu. 
Ji kaltinama turėjimu vogtų 
dalykų, nes tų kailinių pasige
do viena krautuvė ir Logans
port. Tnd. Ji įtarta toje vafvs- 
tėje ir padėta po $3,C00 užsta
tu. Jos .tėvai gyvena £leve-

RASTA NUŠAUTAS
Alex A. Kaęhinski, 19 

amžiaus, apkaltintas vagystėje 
ir paleistas po užstatu iki tei
smui, Lapk. 17 d. rastas nu
šautas kieme prie namo, neto
li Woodland avė.. Jis turėjo 
už kelių elienų išeiti kariuome
nėn.

Suimta trys jauni jo drau
gai klausinėjimui apie jo nu
žudymo priežastį.

Vienas iš jo draugų buvo 
Frank Backus, nuo 13504 Mann 
avė., E. Cleveland, su kuriuo 
jis suimtas už vagystę Rugsė
jo 25 d.

Kashinskio tėvai gyvena ad-
landė. ;1£jM!x;A1!.I1IJ}< Iresų 2538 Charity avė*

metų

(Denys Smith in 
THE NATIONAL REVIEW, 

London, August, 1942)
This war created a suspicion in 

the minds of many Americans that 
Russia wished to expand her front
iers to the borders of the old Tsar
ist Empire. In June 1940, the Bal
tic States were occupied outright... 
ihe Acting Secretary of State, Mr. 
Sumner Welles (Mr. Hull was ill), 
issued a public statement protesting 
against this. 
States respect the weak, he said, 
“the rule of reason, of justice, and 
of law—in other words, the basis 
of modern civilization itself—can
not be preserved.”

German forces have now driven 
the Russians out of the Baltic re
gion, so that the status of the Bal
tic Nations is a little academic. 
But in Russian official statements 
the Baltic peoples have been in
cluded among those assumed to be 
part of the Soviet Union, while in 
American official diplomatic lists 
the representatives of the three 
countries are still printed with oth
er rccognizėr diplomats ...

The Foreign Editor of the Scripps - 
Howard press, William Philip Simms, 
writes:

“Despite the Russian-British ag
reement of June 11, President 
Roosevelt’s efforts to safeguard 
rights of smaller nations after 
war appear to be in danger of 
ng frustrated”.

The catch, he thinks, is that Rus
sia agrees to abide by the princ’p- 
les of the Atlantic Charter only 
after peace is signed. If there is i 
i long cooling-off period between | 
'he armistice and the final peace latures will have three Lithuanians. 
Ruaria might be able to establish' 
her hold on the Baltic States per-1 
manently. Others, however, see a 
safeguard against this in Russia’s 
signature of a Lend-Lease master 
agreement.- In article seven of this 
agreement Russia pledged herse'f 
anew to the principles of the At
lantic Charted without time limit, 
though it might be argued that the 
Lease-Lend/ master agreement is 
only concerned with the economic 
principles oi.JįlK: Atlantic Charter.

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

BANQUET was arranged by 
Baltimore Lithuanians to cel-

Unless the strong

the 
ebrate the 21st onniversary of the 
building of their beautiful National 
hall. About 300 Lithuanians at
tended. After speeches by attorney 
Nadas Rastenis 
the Maryland 
Judge William 
Lithuanians in
sed War Bonds to the amount of 
$13,250. It is said the Lithuanians 
of Baltimore have donated to the 
Red Cross $2,000 and bought War 
Bonds for $50,000. They partici
pated also in the Navy Day parade.

(recently elected to
Legislature) and

F. Laukaitis, the
15 minutąs purcha-

I ranch Rickey. lately of the world champions, the St. Louis 
is pictured here as he signed a contract to succeed Larry McPhail 
president of the Brooklyn baseball club. Present at the ceremonies 
James A. Gilleadeau, vice president of the Dodgers (left) and 
Barnawall (right), the treasurer.

the 
the 
be-

DURING the past elections Lith
uanian candidates fared quite well. 
It is true, the lone candidate for 
Congress, attorney William Drake 
of Brooklyn, N. Y., lost by 2,444 
votes, but attorney Nadas Rastenis 
of Baltimore was elected to the 
Maryland Legislature by a majority 
of 7,200 against a Lithuanian, An
thony Miceika. John T. DcRighter 
of Cleveland was elected to a 
term to the Ohio Legislature. 
F. Laukaitis lost the election 
judge’s chair in Baltimore,
Judge John T. Zuris was reelected 1 in Ustiožnoje, in October, 1902. 
for another six year term in Chic- ///
ago, 
ian,
famous newspaper 
lisher.

is i Newark ir serving 
I sey Assembly. So

chance to serve his people in Lith
uania, and forced him 
position in far away 
This did not daunt the 
began to write for

New Constitd
Allan Neviu

“The natiti

Subscription per Year In A< 
h the United States - - - - - - - - - - -
[n Canada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entered as Sėcond-Oass matte 
ta 6th, 1915, at the Cleveland 

under the Act or March 3,

B DARBININKŲ ŽINIOS

(Ji) įves 10,000 iš Meksi- 
Karo darbo jiegų ko- 

■įiįa svarsto rekomenda- 
į įgabenti apie 10,000 
■ įninku iš Meksikos ir 
Matyti vario kasyklose, 
rįr darbininku permaža..

to take a 
Ustiožnoje. 

doctor. He 
newspapers

which the Lithuanians published in 
East Prussia and in the United 
States. He showed a strong lit
erary talent and his best historical 
novel, Algimantas, became an in
spiration to thousands of young

third
Wm. .
to a j Lithuanians, eager to fight for their

but I nation’s freedom. Dr. Pietaris died

His opponent was a Lithuan- 
ttorney A. A. Olis, son of a 

and book pub- 
, Paulauskas of 
in the New Jer- 
the State Legis-

THE NEW TREATY
EXAMINED

I

A'.ttorney

AMERICAN FRIENDS of Lith
uania organization is growing by 
leaps. A new branch was organized 
in Waterbury, Conn., by the efforts 
of Dr. Colney and is starting its 
activity’ by arranging a concert for 
the famous Metropolitan Opera 
star, Miss Anna Kaskas, a Lithuan
ian girl from Hartford, Conn. The 
concert will be held November 22.

MISS GRISKA of Boston proved 
a success in Barbarina’s part in the 
Marriage of Figaro, performed by 
the Philadelphia Opera Company. 
Miss Griska is a new member of 

i this opera group.

MISS ONA BERNOTAITĖ of 
Exeter, Pa., a Navy nurse of Ba
taan fame, received the Legion of 
Merit medal from the Navy Depart
ment

THE BUSINESS manager of 
a (Collection

(PEACE NEWS, No. 314, 
London, 1942)

can attach but little meaning 
in the event of that Anglo-Russian
victory which the treaty presup
poses, to the stipulation: “They 
will act in accordance with the two 
principles of not seeking any ter- j Chicago Draugas has
ritorial aggrandizement for them-1 of Lithuanian stamps which occupy 
selves and non-interference in the 
internal affairs of other states”. 
Does the renunciation of territorial 
aggrantizement mean, for example, 
that Russia will make no attempt 
to include Estonia, Latvia and Lith
uania or Finland in the U.S.S.S.R. ?

20 big frames. He has had them 
on exhibition at several local stamp 
clubs and received mucn praise. 
Another widely known Lithuanian 
stamp collector is Dr. Bųįhness of

a

The STONEMAN CO.
Hardware — Paints — Tools 
Paints — Cutlery — Glass 

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

HEnderson 1759 
7110 Superior Ave.

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

6430 St. Clair Ave.

stamp collector is Dr. Buthness 
Baltimore. He has pra®ically 
complete collection. 4

® h
THE 40TH ANNIVERSARY 

the death of Dr. Vincas Pietaris 
who wrote the best historical novel 
of Lithuanians, Algimantas, was 
duly noticed by the Lithuanian pa
pers. Rev. K. T. Prunskis wrote 
an interesting article, and Dirva is 
reprinting Algimantas. Dr. Pieta
ris was born in those dark days 
when Lithuania was occupied by 
Czarist Russia and was being sys
tematically Russianized. The Rus
sians wanted to make Lithuanians 
Russian and Greek Orthodox. They 
forbade Lithuanian printing for 40 
years and persecuted the Catholic 
Church. They didn’t succeed be
cause the Lithuanians had such 
fiery spirits as Dr. Vincas Pietaris. 
Through hardships he studied in 
the university of Moscow and grad
uated as a physician. The Russian 
Government wouldn’t giv-e him a

ATLANKYK1T MUSU FUIK’A

SWE - SELF KRAUTUVĘ
Geriaus'u valgių jūsų stalui. Kainos pigios 

Neteikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. ’ 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
-854 EAST 185TH STREET

of

TRIBUTE to the brave 
nation, our poet Julius
of Brooklyn, N. Y., has Į our youth 

into Lithuanian 
best Chinese

AS A 
Chinese 
Baniulis, 
translated
ions of the 
They will anpear in the Studentų 
Žodis, published by the Mariana- 
polis College, Thompson, Conn.

IN REVIEWING Henry Hi 
litt’s new book, “A* 
tion Now”, Prof, 
rightfully remarks:
which will emerge from the storai 
events of our time—the Great Dt- 
pression, 
II World
gone a drastic alteration, 
respects its economy, 
look and its political 
will be completely 
In other words, we 
entirely new world, 
world the younger 
American Lithuanians 
phy its part. Therefore, it behoof 

., __ to take more serioa
select-1 thought about the modern probleai 

poetry.

the New Deal and tie 
War—will have under.' 

In mat; 
its social out
preconceptiod 
transformed! 
will have a 
In this m 

generation a 
will have 9

Mirtos virtuvėms Įran
kį Karo Produkcijos ta
ip praneša kad nuo Lap- 
įfii 23 dienos sulaikyta 
įįs tūkstančių Įvai- 
įjiažiĮ ir didesnių pa- 
į ir reikmenų virtu
sį kurie iki šiol buvo 
.fem iš geležies ar plie-

PASKOLOS■
Lietuvių Bankinė Įstai

ga daro paskolas — per
kant arba taisant namą.

Ateikit Į šią Lietuvišką 
Įstaigą — gausit patari
mą paskolų reikale visai 
dykai.

Ant depozitų dabartinis 
uždarbis 3%. Kiekviena 
depozitų knygelė iki $5000 
po Federal Insurance Cor
poration apsauga.

insuredLj!3jr,

The LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
6712 Superior Ave

“Having fun” is allright, but 
must be remembered that the pin 
must always be paid.

PEOPLE who read the interese 
ing and lively dispatches of Lelul 
Stowe from Moscow, probably di] 
not know that his wife is a Litt 
uanian, Miss Ruth Bernotaitė d 
Worcester, Mass., a graduate of | 
dental college.

Duok žmogui šviesą — jis pal 
atras sau kelią — kas platini 
Dirva — tas platina apšvieti

READY TO WEAR $

OVERCOATS
22-50and Up - 

f d 
Made of Durable Fabrics

in Latest Colors 
and Styles

18.95 and up j

BROS.

6905
15602

O T H E S
Superior Ave.
Waterloo Rd.

Open Evenings.

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

VYRAMS SR VAIKINAMS 
ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO REIKMENYS
Naujos Rudenines 

SKRYBĖLĖS
Naujausių spalvų ir pavidalų,

vyrams
$3.95

$5.00
$2-45

$].00

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

Oxford Pilki
Marškiniai

arba

Darbo j .00

streikuoja. Wmd- 
■ OiiL - Sustreikavo 
& Ford Motor Co. of 
jai darbininkų, protes
tai prieš kompaniją, 
tari mokėti i darbą 
te moterims tiek 
piką vyrams.

fe dirbi Karo va- 
fei išleido draudimą 
lįhro darbų vyrams

■karo jiegų tarny- 
, Iriausia tas draudi- 
ifea laivu ir lėktu-

i fe nužymėta kiti dar- 
JjiiffliĮ svarbiesiems dar- 
Įsbuis bus uždrausta 
p kariuomenėn.

pamatuose. Skai- 
įfe kad iki šiol prie 
fe amatų unijų pri- 

3,500,000 Amerikos 
fe Iki šiol vyrai ne- J 
fe priimti moteris Į 
fe kurie tinka vyrams 
ĮMerys nenumažintų 
fe pačios dirbdamos už 
fe. Dabar Skirtumas 
feiynj ir moterų darbų 
fefe nyksta, unijos 
fe moteris lygiomis.

apskaito kad sė
dinėtą darbams ukėse 
įįga bus 1,500,000 
fefeoi, pagamini m u i 
W Idekio maisto

SWEATERIAI
Vilnoniai be rankovių $1.69 
Visokių spalvų Sweateriai 
Užsimaunami $2'^
Sweateriai
Priešais Susegami $%45
Pilki ir Rudi Sweater Coats *

Sorts ir Marškiniai'.... 39c 
Apatiniai, broadcloth ‘ ir -riĮjbed. ’

LANGUOTI MARŠKINIU 
Tinkami darbui ii’ 
sportui, tvirti. 
Nauji Kaklaraiščiai 
Visokių spalvų.

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

M didžiųjų geležin- 
§®ijų atstovai • susi- 
^ Cbieagoje Gruodžio 
įfe pertvarkymui mo- 
MOOO tų unijų na- 
f^fedų. Reikalau- 
Ifeiau mokesties.

0., apie 1,400 
National Mal- 

dirbtuvėje baigė ne- 
su kompanija 

[Iro dirbi.
55c.

2 už $1.00.
$]J9

{v ,
J- ® Kanados vyriau- 
Jfeasi suvaržyti po- 

kartu ir 
popieros.

DARBINIAI RŪBAI
Ficks ir Headlihgt išdarbio

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

Overall Kelnes $1.69
Sanforizuotos sutrauktos 1

DYKAI GREEN stamps
** 1 či* galit iškeisti savo Stamp Books.

apie tris mi- 
automobilių ratų 
fe automobilstai 

’ ugiau negi 
pareikalavc 

padan- 
gauna atly-su kožnu pirkiniu. r\VI/AI 

Stamp Books.


