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Londonas, Lapkr. 26. — 
Alijantai pasiruošę .užata- 
kuoti didžiomis jiegomis 
miestus ir tvirtoves Tunis 
ir Bizerte, Prancūzų šiau
rės Afrikos kolonijoje Tu- 
nisijoje, kur susispietę Vo
kiečių ir Italų jiegos.ir kur 
pristatoma daugiau ir nau
jų ašies jiegų. Iš tų tvir
tovių dabar Vokiečiai veda 
visą savo veikimą prieš ali- 
jantus Afrikoje, kur tikisi 
pasilaikyti.

Hitleris stengiasi gelbėti 
Afrikoje veikiančias žemės 
jiegas su didžiausiomis oro 
jiegomis, tikėdamas atlai
kyti Viduržemio pakraštį 
Afrikoje; net suretina sa
vo lėktuvus Rusų fronte, 
išstatydami savo jiegas pa
vojui! tenai.

Šiaip plačiuose Tunisijos 
plotuose jau švaistosi Ame
rikos ir Britų kariuomenės, 
paskirose dalyse susidur
damos su priešų patroliais, 
ir Įvyksta karšti susikirti
mai. Visos pastangos de
dama pasiruošimui triuš
kinti ašies jiegas šiaurinėj 
Afrikoj.

Susikirtimuose numuša
ma po keliolika priešų lėk
tuvų, kurie operuoja iš Tu
nisijos pajūrio tvirtovių.

Vokiečiai taip pat smar
kiai ruošiasi šiam mušiui, 
sugabendami daugybes or
laivių.

Dakar tvirtovė ir visa 
Prancūzų vakarinė Afrika 
pasidavė alijantams ir ten 
buvęs Prancūzu laivynas 
Dakar uoste lieko Admiro
lo Darlan žinioje.

Dakar yra arčiausias iš 
Afrikos punktas i pietų 
Ameriką, vos 1600 mylių. 
Jei jis butų patekęs Vokie
čiams, butų tapęs pavojin
gu Amerikai.

Gen. MacArthur’o stovy
kla Australijoje praneša 
kad Lapk. 26 Amerikos gy-j 
nėjai sunaikino Japonų pa
sikėsinimą išsodinti naujų 
jiegų prie Buna, Naujoje 
Guinejoj. Paskandino 2 Ja-

Rusai vėl Atsigriebia, 
Vokiečiams Atitrau

kiant Jiegas
Iš Maskvos praneša Lap-

Guinejoj. Paskandino l J a- kričio 26 kad raudonoji ar- 
ponų karo laivus ir sugadi-' mija įsidrąsino žengti pir- 
no trečią, kuris buvęs pn- - , _
lioduotas kareiviais. yr~ ____ _.... _......

Kiti keli Japonų karo lai- Savo jiegas prie Stalingra- 
vai skubiai pasišalino. . jdo> Sakoma, Vokiečiai ati- 

Japonai norėjo išsodinti traukė daug savo kariuo
menės ir lėktuvų iš Rusų 
fronto ir greitomis gabena 
Į Afriką, Tunisijon, spren
džiamam mušiui su Ameri
kos ir Britų jiegomis.

Stalingrado fronte sako- 
apsupa 300,000 Vokiečių 
armijos; pastarų kelių die
nų bėgiu suėmę 98,000 Vo
kiečių nelaisvėn, dešimtys 
tūkstančių užmušta ir 
ti 140,000 sužeista.

Apsireiškė bolševikų 
judimas Rževo fronte.

Tuo budu nazių per 
mėnesius laikytas Stalin
grado apgulimas, silpnėja.

Nors Rusai skabia dide
lius Vokiečių nuostolius, iš 
Vokiečių pusės pranešimai 
sako kad šiose savo pastan
gose Rusai paneša taip pat 
didelius nuostolius.

Kaukazo fronte mūšiai 
atsibuna Nalčik ir Tuapse 
srityse, abiem pusėm skel
biant apie pasisekimus.

,myn, užstojus žiemos orui
i ir Vokiečiams apmažinus

i do. Sakoma, Vokiečiai ati-
kareivius nakties metu, ta
čiau jų laivus surado ali
jantų lėktuvai ir mėtyda
mi orą nušviečiamas ugnis 
bombardavo pačius laivus.

Atkaklus susikirtimai at
sibuna su Japonais esan
čiais tose salose.

Iki Lapk. 20 d., kuomet 
tęsėsi su Japonais mūšiai- 
už Guadalcanal salą Ame
rikos kareivai išmušę apie 
10,000 Japonų, nuskandino 
28 Japonų laivus ir 10 kitų 
sugadino.

Bent tuo tarpu Ameri
kiečių Įsigalėjimas tose sa
lose yra pusėtinai saugus, 
sako Laivyno sekretorius.
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DARBINIAI 
Ficks ir Heai^
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Mėlynų Ovtfli) 
Mėlynų Prij^

Overall Kelnės 
Sanforizuotos

• Cleveland, O., apie 1,400

Jable dirbtuvėje baigė ne
įpratimą su kompanija 
gryžo dirbi.

S. V. ir Kanados vyriau- 
bės tariasi suvaržyti po- 
eros išdirbimą, kartu ir 
kraštinės popieros.

. I GREEN STAMPS su kožnu pirkto
* čia galit iškeisti savo Stamp Bodą-

CRIPPS PASKIRTAS 
ŽEMESNIU

Britų Karo Kabineto na
rys Sir Stafford Cripps iš 
savo aukštos vietos paliuo- 
suotas. Paskirtas orlaivi- 
ninkystės produkcijos mi- 
nisteriu.

Cripps yra kairiųjų pa
žiūrų, prielankus Rusijai, 
sutinkąs atiduoti Lietuvą ir 
kitas mažas šalis Sovietų 
vergi j on.

Churchill pastūmė jĮ Į 
šalį kaip ik pajuto kad ali
jantų padėtis sustiprėjo, 
Amerikonams Įžygiavus Į 
Afriką.

Prez. Roosevelt paskyrė 
užsienių šelpimo ir atgy- 
vendinimo direktorium da
bar baigianti New Yorko 
valstijos gubernatoriaus 
pareigas, Lehman’ą. Leh
man yra Žydų kilmės. Jo 
žinioje bus aprūpinimas ir 
teikimas maisto ir kitų bū
tinų reikmenų užimamoms 
iš Vokiečių šalims ir grą
žinimui Į savo namus karo 
pabėgėlių.

Hoover, buvęs preziden
tas, kuris po pereito karo 
globojo Europos badaujan
čius milijonus žmonių, tik
rina jog šio karo pabaigoj 
bent 500 milijonų žmonių 
bus paliesti maisto stokos, 
ir juos maitinti didžiausia 
našta teks Amerikai.

Iš TURKIJOS praneša 
kad Vokiečiai greitomis iš
traukia iš Rusų fronto sa
vo kariuomenes ir skubiai 
gabena Į Italiją, kad kar
tais Amerikonai ir Britai 
iš Afrikos neprasimuštų į 
Europą per Italiją.

Dalis jų gabenama i Af
riką tiesioginiai prieš An
glų-Amerikos žygiuojančią 
jiegą. v .

Italijon be to sugrusta Į 
60,000 nazių “turtistų”, ku
rie ten stiprina žmonių dva
sią ir varo stiprią propagan
dą nenusiminti del Ameri
kiečių atėjimo Afrikon.

IKI LAPK. 23, priešai 
paskandino viso 532 Ame
rikos ir alijantų prekinius 
laivus Amerikos papraš- 
čiais.

JAPONAI jau skelbia sa
vo žmonėms kad nežiūrėtų 
Į Ameriką kaip koki silpną 
priešą. Neturi tikėti kad 
priešas neateis užpulti, bet 
•reikia būti pasirengusiems 
ji pasitikti.

NUTEISTI MIRTI. Chi- 
cagos federalis teismas nu
teisė mirties bausme tris 
Vokiečius kurie surasta 
kaltais priglaudime sabo- 
tažnikų atvykusių iš Vo
kietijos. Jų žmonas nutei
sė po 25 metus kalėjimo ir 
po $25,000 pabaudos.

BAUS TINGINIUS
Hawaii salose, kur yra 

daug darbo, kur Japonai 
pirmiausia užatakavo, yra 
daugybė tokių kurie mėg
sta valkatauti, tinginiaut, 
nenori dirbti. Tuos polici
ja suiminėja ir jie tuoj su
randa darbą, 
darbių” 
dirbti, 
belangę.

Tokių “bė
jau 1350 panoro 

Šiaip gi turi eiti Į

Atgrąžino apie tris mi- 
onus automobilių ratų 
dangų tie automobilstai 
ie turėjo daugiau negu 
kai valdžia pareikalavo 
Jinti. Už geras padan- 
s savininkai gauna atly- 

’mą.

. ALASKOS vieškelis ku
riuo Amerika gabens per 
Kanadą . savo kariuomenei 
reikmenis, jau formaliai 
atidarytas. Vieškelis turi 
1,680 mylių ilgio ir pasta
tyti ėmė 7 mėnesius.

LENKAI atbėgę i Ru- 
maniją laike Vokiečių ka
ro verčiami stoti Į darbus 
kokie jiems bus nuskirti. 
Tas apima visus vyrus nuo 
16 iki 57 metų amžiaus.

Nuo darbo paliuosuojami 
tik Lenkų valdžios narių ir 
šiaip didžiūnų šeimos.

Amerikos Kareiviai Išlipa Afrikoje

.;* įjš»z«*s<SS«įS» 
5s*j

KAUNO miesto burmistras 
skelbia kad kuro pristatymas 
nesąs pakankamas, todėl iki 
atskiro parėdymo Kauno gy
ventojams busią leista Įsigyti 
tik ketvirtdalis pareikalauto 
kuro.

Štai pirmutinis vaizdas parodantis Amerikos kariuemenes 
išsiiriant į kraštą Oran uoste, Prancūzų Algerijoj, užimant tą 
uostą. Tarp Grano ir Algiers, Amerikos kareiviai sutiko visai 
mažą pasipriešinimą.

VOKIEČIŲ laikraščio Kau
ne žiniomis, Vytauto Did. Uni
versiteto filosofijos fakultetas 
šiais mokslo metais Įvedęs spe- 
cialinius paskaitų eiklius, ku- » 
rių tikslas “supažindinti Lie
tuvių tautą su Vokiečių kultū
ra”. Kai kurios paskaitos bu- 
sinčios Vokiečių kalba.

TIEMS LIETUVOS gyvento
jams kurie nerūpestingai ap
temdina butus nakties metu, 
uždrausta išviso naudotis švie
sa. Jie įtraukti Į specialinĮ 
“juodąjį sąrašą”.

IS LIETUVOS

IŠVEŠ MILIJONĄ S.V.
KAREIVIŲ

Karo sekretoriaus padė- 
jas Patterson sako Ameri
kai reikės turėti 7,500,000 
armiją rimtam su priešais 
kariavimui. Juk Vokiečiai 
po ginklu turi 14 milijonų 
vyrų, Japonai Azijoje apie 
tris milijonus.

Nors Amerika neturi nu
sistačius išsiųsti visą savo 
armiją i užjūrius, betgi sa
koma jos daug bus išsiųs
ta: iki pabaigai šių metų 
bus išvežta Į kitus konti
nentus virš milijonas vy
rų. Reikalinga, sako, tu
rėti didesni skaičių
karo laukuose negu turi 
priešai. ,

ITALIJA SMARKIAI
BAUDŽIAMA

—
Pastaromis savaitėmis.. 

Britų lėktuvai tiek bombar
duoja Italijos svarbiuosius 
miestus kad žmonės atsi
dūrė panikoje ir 
me. Susprogdinta 
vės, uostai ir šiaip 
dalys.

PASAK Vokiečių laikraštį, 
Vilniuje esąs iškeltas Vokieti
jos herbas-ara's. Jis esą pa
statytas tokioje aukštumoje 
jog matosi visame mieste.

Taip tai i Vokiečiai užvelka 
savo valdymą'LjėiūVosT*

vvruv fc-

IŠŽUDYTA DU MILI
JONAI ŽYDŲ

Žydų Pasaulinio Kongre
so pirmininkas Dr. Wise 
sako patyręs per S. V. vy
riausybės šaltinius kad na
zių okupuotoje Europoje 
išžudyta pusė iš apie *4 mi
lijonų apskaičiuojamų Žy
dų gyventojų.

Lenkijoje sako paliepta 
nužudyti šiais metais pusę 
visoj Lenkijoj esančių Žy
dų. Šių metų Rugsėjo mė
nesi sako buvę išžudyta 
apie 250,000 Lenkijos 
du.

Varšuvos ghetto likę 
apie 40,000 Žydų.

tik

sumisi- 
dirbtu- 
miestų

ISPANIJA davė užtikri
nimą Amerikai kad šiame 
kare laikysis neutraliai — 
nepataikaus ir negelbės 
Vokiečiams.

VALDŽIA seka savo vi
sli Įstaigų tarnautojų pra
eiti. Kiek iki šiolei susek
ta, jau 56 valdiškų Įstaigų 
tarnautojai paleisti iš vie
tų paaiškėjus kad jie pri
klausė šaliai kenksmingose 
organizacijose (nazių, fa
šistų, komunistų).

uždarę 
Jėzuitų kolegiją ir paėmę jos 
turtą sau. Ta kolegija Vilniu
je gyvavę virš 300 metų.

VILNIUJE naziai

va- 
kad 

’, atvykę į 
Ostlando” ša-

VOKIEČIŲ radio bendrovė, 
kuri perėmė Lietuvos ir kitų 
okupuotų krantų radio stotis, 
skelbia kad “Ostlando” stotys 
savo programą pradėsią spe- 
ciališkai joms parinkta melo
dija. ši parinkta iš dainos ku
ri prasideda: “Jojame Į Ost- 
landą”....

“MOKSLO TARYBA”. Prie 
Vokiečių komisariato “Ostlan
de”, kaipo rašo Kauno Vokie
čių laikraštis, sudaryta tam ti
kra “mokslo taryba”, kuri su
sidės iš Vokiečių administraci
jos valdininkų. Jos bustynė 
bus Rygoje. Tarybos uždavi
niai apibudinta gana miglotai. 
Esą, ji vadovausianti moksli
niams tyrimams. Tačiau kei
sta kad ji prižiūrės ir “univer- \ 
sitetų bei institutų atliekamą 
tyrimo darbą”. ■< •

VOKIEČIAI baugina Lietu
vos žmones visais budais. Vo- . 
kiečių komisaras Kaune Hans 
Cramer paskelbė laikraštyje 
straipsnį, kuriame tarp kita ko 
sako, “Churchill ir Roosevelt 
pažadėjo, jeigu jie laimėtų ka
rą, atiduoti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją Sovietams”.

SVIESTO 40 nuoš. už
šaldyta, uždrausta parduo
ti. Tą kieki sviesto turi 
laikyti valdžios pareikala
vimui.

Nuo Sausio mėnesio bus 
pradėta suvaržymas mėsos 
pardavimo.

Maisto išteklius taip pat 
traukiasi mažyn, valdžia 
ruošia planus Įvesti suvar
žymus pirkimo, išvengimui 
skandalo ir vidujinės suiru
tės.

UŽNUODYTA 47
Salem, Che. — Valstijos 

silpnapročių ligoninėj nuo 
pereitą savaitę apnuodinto 
maisto mirė jau 47 ligo
niai. Pasirodė kad virėjo 
padėjėjas Įmaišė Į maistą 
6 svarus tarakonams nuo
dyti miltelių.... 450 kitų 
ligonių sunkiai susirgo nuo 
tų nuodų.

SUOMIJA kariauja, bet 
nesiliauja mokėjus Ameri
kai savo karo skolos. Da
bar vėl sumokės išpūdama 
dalį.

VOKIEčlŲ SS policijos 
das “Ostlande” paskelbė 
visi “repatriat; 
Lietuvą ar kitą
lį, turėjo užsirašyti Vokiečių 
policijoje iki Rugsėjo 19 d. 
Naujai atvykusieji turi užsire
gistruoti per tris dienas. Ne
užsirašius, esą galima nustoti 
“repatriantų teisių”. (Tai tie 
kurie bolševikams okupavus 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalis 
užsirašė Vokiečiais ir išvyko Į 
Vokietiją. Jie dabai’ gryžta į 
savo senas vietas).

KAIP RAŠO Vokiečių spau
da Kaune, Į Lietuvą buvo at
vykus Rytų Kompanijos Ro
landų delegacija, kuri veda su 
Vokiečių įstaigomis derybas 
del “Holandų jiegų įsijungimo 
tuč tuojau” žemės ūkio srity
je. Norima apgyvendinti Ro
landus Lietuvoje ir jos kaimy
ninėse šalyse.

iu j riy-a-tt Will I “ . ■: I 1 Kettta&ik<iikf

VOKIETIJOS komisaras iš
leido “Ostlando” ūkininkams 
įsakymą kurio tikslas esąs pa
skatinti ūkininką kad jis “ko 
skubiausia” pristatytų grudus. 
Pagal aną įsakymą, už anks
čiau pristatomus grudus busią 
mokamos aukštesnės kainos. 
Tuo esą norima pasiekti kad 
“miestų gyventojai butų apru-' 
pinti be sutrukdymo”.

žinio- 
busian- 
kurioje

VOKIEČIŲ spaudos 
mis, Vilniuje netrukus 
ti atidaryta krautuvė 
pirmoje eilėje prekiausią tais
produktais kurie busią konfis
kuoti “juodoje biržoje”. As-\ 
menys pagauti nelegalinėj pre
kyboj, galėsią pirkti produktų 
tiktai po 6 mėnesių “pasitai
symo termino”* ...........■ .
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MIRĖ VINCAS PET
RAITIS

Vincas Petraitis, gimęs Lie- 
tubojė, Gruodžio žl, 1873 me
tais, mirė savo namuose, 2420 
Sidney st., Pittsburghe, šešta
dienį, Lapk. 14.

Liko žmona, Marė, vienas sū
nūs, Bronius, dvi dukterys, 
Mrs. Margaret Hennessy, Mrs. 
Marie Gansewicz, ir du anū
kai.

Pamaldos atsibuvo šv. Ka
zimiero bažnyčioje, S. S., pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė
se, Gastie Shannon, Pa., antra
dienį, Lapk. 17.

Pittsburgh© Duos Per- 
mažai Gasolino

Pennsylvanijoje norima ap
riboti gasolino davimą tik iki 
3 galionų savaitei, vietoje da
bar duodamų keturių. Del to 
mieste kyla pasipriešinimai to
kiam sumanymui, nes, sako, 
turės sugriūti vieša transpor- 
tacijos sistema kada privatiniai 
automobilistai gaus tik po tris 
galionus gaso. Dabar yra pats 
aršiausias laikas, prieš šventes, 
sulaikyti privatinį važinėjimą, 
kad daugybės naudojasi vieša 
tfansportacija. Sako, autqmo- 
bilių važinėjimą sulaikius,' visi 
turės naudotis viešais gatve- 
kariais ir busais.

ALI P 
b-. Karš

UžKj
IR

Jonas Pe.

PRADĖS PRITRUK
TI PIENO

Pennsylvanijoj laukiama su
mažėjimo pieno gamybos, kas 
kitą metą sako apsireikš net 

mas pieno paeina nuo didėjan
čio pareikalavimo ir mažėjan- 
čib pagaminimo.

Valstijoje bendrai dabar su
naudojama pieno daugiau ne
gu metas laiko atgal, o nuo 
Rugsėjo šymet apsireiškė pa
gaminimo sumažėjimas. Rei
kalavimas pieno dar padidės 
suvaržius kavos gavimą.

Pieno, kiekis mažėja del ūki
ninkų .pjovimo pieninių karvių, 
kurias jie negali išlaikyti ne
turėdami pakankamai darbinin- 
ktį ukiui apdirbti. Darbinin
kai išėjo į miestus kur uždir
ba didelius pinigus.

Užkirtimui kelio pieno sto
kai, pieno ūkininkai sako tu
rėtų būti pakelta pienui kaina, 
kad jie galėtų išlaikyti ukėse 
darbininkus, brangiau jiems 
mokant.

PHILADELPHIA

Lietuvos Prezidentas 
Kalbės Lapkr. 29

Pirmą sykį istorijoje Lietu
vos Respublikos Pirmutinis 
Prezidentas, Antanas Smetona, 
aplankys su prakalba Philadel- 
phiją, Amerikos Laisvės Var
po sostinę. Čia, Liepos 4, 1776 
metais, susirinkęs Amerikos 
kolonijų kongresas, su Jurgiu 
Washingtonu priešakyje, pa
skelbė Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaraciją, Laisvės 
Varpas tą žinią paskelbė tuo
laikiniam pasauliui. Tas var
pas ir dabai* laikomas, kaipo 
istorinė liekana, Philadelphijos 
Laisvės Salėje.

čia, Philadelphijoj, 1917 me
tais, įvyko mažų pavergtų tau
tų atstovų kongresas, kuriame 
paskelbta Tautų Laisvės ir Ap
sisprendimo aktas.

Nuo Philadelphijos Laisvės 
Varpo padaryta modelis Lietu
vos Laisvės Varpui, kuris bu
vo nuvežtas ir pakabintas Ka
ro Muzejuje Kaune, ir ten ka
bo iki šiai dienai.

Taigi Pirmutinio Lietuvos 
Prezidento atsilankymas Phila- 
delphijoje, Amerikos Laisvės 
Lopšinėje, turi ypatingą reik
šmę. Čia Jurgis Washingtonas 
su kitais kolonistais skelbė 
Amerikos nepriklausomybę nuo 
prispaudėjos Anglijos, kaip ir 
Antanas Smetona su Lietuvos 
atstovais Vilniuje skelbė ne
priklausomybę nuo didelės pri
spaudėjos, Rusijos, Vasario 16, 
191S metais.

Lietuvos Prezidentas atvyks 
į Philadelphia Lapk. 27, aplan
kys miesto istorines vietas.

Prakalbos atsibus Lietuvių 
Muzikalėj salėj, Lapk. 29, sek
madienį, nuo 2:30 vai. po ple

Šis Dirvos Numeris 
del Švenčių Suvė

lavo

Dirva spausdinama ketvir
tadienio rytais, taip kad ji 
paštu pasiekia kitus miestus 
penktadienį ir šeštadienį.

Del Padėkos Dienos šven
tės Lapkričio 26, šis Dirvos 
numeris ketvirtadienį nebu
vo galima išleisti, todėl pa
liko penktadieniui.

SUSILAIKYKIT NUO 
BEREIKALINGO

ĘIRKIMO

Valdžios Kainų Administra
torius persergsti žmones ne
užsikrėsti pirkimo liga, įsivai
zdavus kad dabar galės visko 
prisipirkti ir užteks, nes pas
kiau negalėsią gauti.

Paikystė yra manyti kad pri- 
sipirksit ir prislėpsit visko vi
so karo laikotarpiui.

Paveizdan, yra tokių atsiti
kimų kurie parodo kad tie as
menys serga pirkimo liga. Pa
tirta kad tūla moteris nugirdus 
jog bus stoka pipirų, pradėjo 
bėgioti per visas krautuves ir 
pirkti pipirus, iki susirinko net 
700 svarų pipirų!

Girdėjom apie vieną šeimi
ninkę kuri prisikrovė pilną sa
vo namų skiepą dėžiuotų val
gomų dalykų; skiepas pasitai
kė užplūdo vandeniu, numirko 
ir nukrito popieriukai, ir ji ne
galėjo susekti kokioje dėžėje
kas yra.

Tuo budu supirkimas 
vimas maisto reikmenų 
kenkimas šaliai ir gelbėjimas 
priešui.

Valdžia rūpinasi Įvesti kokį

ir kro- 
yra tik

&
Greta p. Prezidentė kalbės 

Dirvos redaktorius, K. S. Kar
pius, LVS. Centro Sekretorius 
iš Clevėlando, Vienybės redak
torius J. Tysliava iš Brookly- 
no, ir kiti žymus kalbėtojai.

Vakare tą dieną, bus p. Pre
zidentui pagerbti vakarienė.

Philadelphijoje ir apielinkė- 
se Lietuviai susidomėjo Lietu
vos Prezidento atsilankymu.

Rep.

nusiems pirlcėjams, ir jie galės 
būti sunkiai baudžiami.

6824 
LIQU0I 

Vieta kn 
pravą 

Helen Urb

YOUNGSTOWN

Darbai Pakilo
PHILADELPHIA. — Sulyg 

surinktų žinių, Pennsylvanijos 
dirbtuvėse Spalių pabaigoj dir
bo 1,190,000 asmenų, kas pada
ro naują aukštą darbų rekor
dą.

Jiems vienos savaitės bėgiu 
algų išmokėta irgi rekordiniai 
daug — $44,260,000. Uždar
biai bendrai imant dabar bu
vo po $15 daugiau savaitėje 
negu gavo 1939 metais.

NESIDUOKIT
APGAUTI

Niekur gal nėra tiek niekšų 
kaip Amerikoje kurie nori iš 
kitų pinigus išvilioti, ir žiūrė
kit ką jie sugalvoja.

Štai valdžia patyrė kad vei
kia lupikai kurie prisigretina 
prie giminių kariuomenėj tar
naujančių vaikinų ir prižada už 
tam tikrą sumą gauti jų sunui 
ar broliui “paliuosavimą” par
vykti į namus šventėms. . Mat, 
tėvai labai norėtų turėti savo 
vaikus namie šventėms, todėl 
tie lupikai prisitaiko pasinau
doti. ,

Nesiduokit apgauti.

STON
LIETU

“Kur r 
“Ariel 
584 I 
WICK 
Ant U

ALUS, DE 
Užl

Kazys St ‘

BROTH
LIETUVI ,
7708 Sb'
Visoks Ar
Degtinė į j

Užki
Atdara iki
Kazys Lej

SLA. 157 KP. NARIAMS
Metinis SLA. 157 kp. susi

rinkimas bus laikomas Gruo
džio 6 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių parapijos salėje. Bus rin
kimai kuopos valdybos 1943 
metams ir bus išduota metinė 
apyskaita. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes mėnesines 
duoklės nebus priimamos na
muose^ del tos priežas'ties kad 
metinis sūsifinkirriaš ir visi 
nariai turi dalyvauti ir užsimo
kėti susirinkime.

M. Sabonis, Sekr.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytohe 

1302 Lamar St. Dayton, O 
t————————

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš- 
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas dr pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.
v __ J----- .............4..W,

• VEDYBOS Amerikoje žy
miai padidėjo. Per pirmą šių 
metų pusmetį apsivedimų bu
vo 23 nuoš. daugiau negu tuo 
pat laikotarpiu pernai. Neku- 
riuose miestuose, kaip paveiz
dan Baltimore, Md., apsivedę 
mąi padaugėję 73 nuoš.

SLA. 352 Kuopos Kon- 
certas Puikiai Pavvko
Sekmadienį, Lapkričio 22 d., 

Lietuvių salėje įvyko SLA. 352 
kuopos metinis koncertas su 
labai geromis pasekmėmis.

Koncertinį programą pildė 
Dailės Choras, vadovaujant 
naujai chorvedei p-lei Onai Ma- 
selskiutei. Nors choras turėjo 
su nauja mokytoja tik porą 
pamokų, šiame koncerte pasi
rodė labai gerai, ypatingai la
bai puikiai sudainavo “Karve
lėli Mėlynasis”, Jonui Valukui 
padedant solo.

Solistai buvo Jonas Valiukas, 
p-lė Juodsnukaitė, ir Chicagos 
dainininkė p-lė Grigonytė. Vi
si solistai nepaprastai gražiai 
dainavo.

KLAIDOS PATAISYMAS
Surašė aukotojų per Prezi

dento A. Smetonos prakalbas 
buvo paminėta kad vietos biz
nierius Zigmas Kondrotas au
kavo $20. Tikrenybėje p. Kon
drotas aukavo $25.00.

$70,000,000 DEGTINEI
Per pereitą fiskalį metą Mi

chigan valstijos gyventojai iš
gėrė degtinės už $70,764,343. 
Pelno iš to valstijai liko virš 
20 milijonų dolarių. Kita tiek 
pelno galima sakyt liko fede- 
ralinei valdžiai. 1

Prohibicijbs laikais žmonės 
gerdavo munšainą ir pelnas 
visas nueidavo į butlegerių ki- 
šenius. Dabar sveikiau ir žmo
nių skilviams ir valstybė bei 
valstija dikčiai pelno.

TURĖTI DRAUGĄ Iš BOL- 
'šEVIKŲ ŠEIMOS PAVO-

VOJINGA
Vienas Detroito Lietuvių 

jaunuolis pašauktas kariuome
nėn, po keliYmėnesių buvo pa
keltas į saržentus. Jaunuolis 
parodė daug rimtumo, gabumo 
ir ištikimybės karo vadovybei 
ir kadangi ta^ jaunuolis buvo 
lankęs net porą metų kolegiją, 
leitenantas-generolas jį pasi
skyrė savo štabo sekretorium, 
reiškia, į tokias pareigas kur 
per jį ateina visos žinios ir 
Įsakymai apie karinius veiks
mus. Bet tam jaunuoliui pa
rašė laišką, visai nekalto turi
nio, apie futbolą, apie paneles 
jo buvęs mokslo draugas.

Pasirodo kad karo vadovy
bė tuoj patikrino kas per as
muo tą laišką rašė, ir surado 
jog to jaunuolio, rašiusio laiš
ką, tėvai yra aktyviski bolše
vikai. To užteko. Tas gabus 
kareivis nuo jam pavestų par
eigų atstatytas ir padėtas už 
eilinį.

Iš šio Pranešimo matosi du 
dalykai: viena, kad karo vado
vybės paslaptys labai saugoja
mos ir antra, kad bolševikai 
yra Įskaityti į tą pačią kate
goriją su naziais ir Japonais.

PRANEŠIMAI
Dar kartą primenama kad 

Lietuvių Moterų Raudonojo

Taiso Dantis ir Jam

U. S. armijos daliniai kurie 
apsibuvo Naujoje Kaledonijoje 
Pietiniame Pacifike, naudojasi 
patarnavimu tenaitinių juodų
jų žmonių. Jie vadinasi Kana- 
kais. Karo gydytojai ir dentis- 
tai prižiūri ii* jų sveikatą, kaip 
parodoma šiame vaizde, Kana
kas sėdi dentisto kedėje.

Kryžiaus susirinkimai atsibus 
penktadienį, Lapkričio 27, nuo 
8 vai. vakare, Lietuvių salėje. 
Bus valdybos rinkimai ir kiti 
svarbus aptarimai. Būtinai vi
sos narės dalyvaukite.

šeštadienį, Lapkričio 28, Lie
tuvių salėje, Dailės Choro va
karas su muzikaliu programų. 
Pelnas skiriama Raudonajam 
Kryžiui. Paremkime jaunuolių 
prakilnų pasiryžimą. D. R.

I BAYTON, OHi0l

ARDICKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Lapk. men., She
nandoah, Pa.

URBONIENĖ Sofija (žalnie- 
raitė), pusamžė, mirė Lapk. 
11, Chicagoj. — Šiaulių m. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

VAITKEVIČIENĖ Ona, mirė
Lapk. 9, New Britain, Conn. 

MATULAITIS Antanas, 57 m., 
mirė Lapkr. 9, So. Boston, 
Mass. — Lukšių par. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

VALANTUKEVIČIUS Laury
nas, 62 m., mirė Lapk. 10, 
So. Boston, Mass. Amerikoj 
išgyveno 40 metų.

MALAČINSKIENĖ Ona, 58 m. 
mirė Lapkričio 9, Norwood, 
Mass.

ZAKAREVIČIUS Vincas, mirė 
Lapk. m., Worcester, Mass.

MILINČIUTĖ Katrė, mirė Spa
lių 28, Brooklyn, N. Y.

PANGONIENĖ Julijona (Si- 
revičiutė), .50 m., mirė Lap. 
17, Clevelande. — Luokės p., 
Patumšėlių k. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

JAKUBAUSKIENĖ V e ronika, 
mirė Lapk. mėn., Philadel
phia, Pa.

SOGINSKAS Aleksandras, mi
rė Lapk. mėn., Philadelphia, 
Pa.

VENCKUS Vincas, 54 m., mi
rė Lapk. 9, Chicagoj. — Tau
ragės ap., Vainutos p., Bal
čių sod. Amerikoje išgyve
no 32 metus.

ANDRIUŠIS Kazys, 65 m., mi- 
i rė- Spalių 30, Plymouth, Pa. 
RAINIS Petras P., mirė Lapk.

9, Wilkes Barre, Pa.

STAIGA MIRĖ. Lapkr. 18 
mirė Jonas Bielskis, 49 m. am
žiaus, Day tono gyventojas. Li
ko sūnūs, Jonas, kuris tarnau
ja U. S. Marines ir turbut jo 
jau nėra Amerikoje. Palaido- 
tas Memorial Park kapinėse, SAIGIS Juozas, 18 metų, mirė
kur ir jo žmona yra palaidota.

Velionis buvo tykaus budo, 
ir ilgametis Dirvos skaityto
jas. Iš Lietuvos paėjo Gar
liavos par., Kauno ap. Ten li
ko brolis jr sesuo. Čia Ame
rikoje giminių turi, Ona Rim
kienė, pusseserė, ir Jurgis Biel
skis, pusbrolis, jiedu gyvena 
Cincinnati, O. Taipgi sakoma! 
jo giminietis esąs žymus tau-1 
tietis, vaistininkas J. J. Smai
lis, Detroite. D. Rep.

Smulkios Žinios

Karo Vadai Konferuoja Naujoj Kaledonijoj

ijieui. uen. nenry n. Arnoia i viduryje), Komanaienus o. 
V. armijos oro jiegų, pasitarime su Maj. Gen. Alexander Patch,

Lieut. Lloyd Thompson, iš 
Troy, Texas, naujoj Guinejoj, 
kare Su Japonais turi laiko ir 
romansavimui. Slaugė Maude 
Patterson, iš Weatherley, Pa., 
laisvu laiku romahsuoja.

Jr. (kairėje), komandierium bendrų jiegų Naujpj Kaledonijoj, 
ir Rear Admiral John S. McCain, iš S. V. ląiivyno (dešinėje). 
Naujoji Kaledonija yra svarbi eilėje salų iš kurių apsaugoja- 
ma Amerikos laivynas vykstantis į Australiją.

Kareivis Albertas Trumpic- 
kas pabaigė Iowa City, la., or- 
laivininkystės mokyklą, i 
kadetu. Iš ten valdžia pasiun- j 
tė jį į Glenview orlaivių stotį 
Chicagon. Prieš vykimą tenai 
jis buvo parvažiavęs Akronan 
aplankyti savo tėvus ir drau-' 
gus. Albertas Jrumpickas šy
met baigė Akrono universite
tą, gavo diplomą su atsižymė- 
jimu. Jis yra 22 
žiaus, sūnūs žinomo 
picko. Malonu kad 
nuoliai atsižymi ir 
karo tarnyboje pasiekia aukš
tus laipsnius, kas išeina Į nau
dą šiai šaliai ir į garbę musų 
tautai. Linkėtina jam suplie
kus Japonus ir nazius laimin
gai gryžti.

"Feliksas Jankauskas su žmo
na ir sunum Bronium lankėsi 
pas savo gentį ii’ draugą 
gorskį Clevelande. Jie 
gerai pavaišinti.

Susirgo J. Milickis, 
namuose. Linkėtina 
pasveikti.

Lapk. 8, Kingston, Pa.
ŠEŠTOKAS Albertas, mirė 9 

Spalių, Exeterboro, Pa.
TUMAVIČIUS Bolys, 35 metu, 

mirė Rugp. 19, Rio de La 
Plata, Argentinoj.

ŽUKAUSKAS Tamošius, 70 
metų, mirė Rugpj. 3, Bue
nos Aires, Argentinoje. — 
Vaiguvos par. Argentinoje 
išgyveno 14 metų.

KELMICKAS Petras, 45- me
tų, mirė Rugp. 19, Buenos 
Aires, Argentinoj, ktir išgy
veno 12 metų. ~

į GEČAS Vincas, pusamžis, mi
rė Lapk. 10, Chicagoje. — 
Telšių ap., Luokės p., Žalie
nės k. Amerikoj išgyveno 
32 metus.

BLAŽINSKAS Juozas, 52 m., 
mirė Lapkr. 10, Brooklyn,

tapo KAZLAUSKAITĖ Petronė, 23 
metų, mirė Lapk. 13, Chica
goj, kur buvo ir gimus.

metų am- 
N. Trum- 

musų jau- 
moksle ir

R. Za- 
buvo

gydosi 
greitai 

Kalnas.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DIRVA
’ Cleveland, Ohio

KLAVIŠKIENĖ Amilija, mirė Į 
Spalių 24, Elizabeth, N. J. I

RAUDNIS Vincas, 60 m., mirė I
Lapk. 12, Collinsville, UI.

GEDMINSKAS, Ronaldas, pu- I 
sės metų, Gedminskų sūnūs, I 
mirė Lapk. 15, Chicagoj.

SANDARGAS Pranas, pusam-1 
žis, mirė Lapk. 15, Chicagoj. I 
— Telšių ap., Rietavo par, Į 
Ušpinikio k. Amerikoje iš-1 
gyveno 28 metus.

MURALIS Stasys P, 62 m, f 
mirė Lapk. 18, Chicagoj. - 
Panevėžio ap., Vabalninko p. 
Čipėnų k. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

VENSKUS Kazys, pusamžis, 
mirė Chicagoj, Lapk. 16. - 
Tauragės ap., Šilalės p., Le- 
veckių k. Amerikoj išgyrė- i 
no 40 metų.

LEONAVIČIUS Juozas, mirė | 
Lapk. 17, Jersey

VENCKIENĖ Ona,
17, Philadelphia, 

AUGUNAS Juozas,
15, Brooklyn, N.

PAŠUKINIS Kazys, pusamžis, I 
mirė Lapk. 18, Chicagoje. - B 
Marijampolės apfj Sasnavos! 
p. ir> k. Amerikoj išgyvem | 
45 metus.

BERNIOKAS Albertas, 34 m. I 
rastas negyvas anglies tro-l 
ke, Lapkr. men., Tamaqua, I 
Pa.

mirę Išeiviai Amerikos lietuviai
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

Tegul meilė Lietui
Dega mu

VOKIEČIU SAU 
VOJE IR I

City, N. J. K 
mirė Lapk. I 
Pa.
mirė Lapk. |

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

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO I

Jei kenčiate kūno skausmus; ja B 
sąnariai jauslus; jei užeina skara B 
mai oro permainose, patariau! jmB 
bandyt ROSSE Tabs be mokestiajB 
obligacijų. Naudojamos tukstaĄlk 
per virš dvidešimts metu, gavimu B 
greito paliuosavimo skausmų Rn-B 
matižmo, Arthritis, ir Neuritis. 
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams I

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE B 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- B 
išbandykit musij kaštu. Pasiusimi B 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo- B 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos B 
greito paliuosavimo nuo skausmo ii B 
jus busit nepatenkinti pasekmėms B 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit B 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne- B 
kaštuos. Nešiu skit pinigų, tik savo ■ 
vardą ir adresą i:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 I 
2708 W. Farwell Ave.. Chicago, ill ■

Skaityk Amerikos
‘Lietuviu Naujienas’

Mėnesinis žurnalas, 24 pusi.
Metams tik 50c. (45)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6 St. Philadelphia, Pa

1943 Kalendoriai
(Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokesti 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 ir 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 Tipelio 
_____ 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 Gražuolių Merginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių)

___ --Angelas 
_____ Šventoji 
_____ Kristaus 
_____ Marijos 

DIRVA

Sargas ir Vaikučiai žaidžia
Šeima ir Balandžiai 
širdies 
Širdies.

6820 Superior Ave.

Lenkų Krašta
(LISABONAS)

Savo laiku esame rašę 
Vokiečių planus įkurdinti 
ty įtraštuose” (t. y. Rytų 
ropos valstybėse) net 3,00 
Holandiečių. Taip pat i 
jome kad Pabaltijo vafstj 
lankėsi Rolandų nazių de 
cija, kuri tyrė tenykštes 
gas. Taip pat pastebėj 
remdamiesi pačių Vokiečių 
tiniais, kad Rolandų tauta 
rodo ne tik jokio susižavė 
tokiais Vokiečių planais, 
yra aiškiai priešinga sum 
mams išrauti Rolandus iš 
vo šalies ir išsklaidyti po ' 
ty kraštus”..

Dabar šveicariečių laikra 
Die Nation (Rugs. 3) pate 
budingą žinią iš Haagos, p 
kurią Vokiečių komisarai 
tadijoje ėmę Rolandus rai 
ti. Vokiečių generalinis k 
sąrąs Rugp. 3 d. pareiškęs 
landų spaudai kad “visa i 
rija su trimis milijonais 
landų kurie' neva turėję 
perkeldinti į Rytus, kilus 
Vokiečių ir Rolandų spaui 
pasitaikiusios klaidos”. K< 
sąrąs pabrėžęs kad šią kl 
turėjęs pastebėti “kiekvii 
žioplys”. Klaida kilus del 
kad į Charkovą išvykę 
Rolandų, o spauda šį skš 
išdidinus.

šveicariečių laikraštis de! 
kio Vokiečių komisaro pa 
kimo klausia kokiu budu- “ 
da” buvus pastebėta' tD 
dviejų ;mėnešių(; neą ^ie 
milijonų Holandiečių iškė 
į “Rytus" rašius visa Vi 
on kontroliuojama Holą 
spauda. Laikraštis taip.’, 
abejoja ar komisaro parei 
mas Rolandus nuraminsiąs 
“naujosios santvarkos” pli

LENKAI VISAI NORI® 
BNAIKINTI

Labai ypatinga inform 
apie Vokiečių sumanymus 
vokietinti Lenkijos vakaru 
vincijas pateikia Vokiečių 
kraitis “Frankfurter Zeil

i (Rugp. 22). Iš šios infi 
rijos matyti kad Vokie 
pritruko Vokiečių anoms 
uncijoms germanizuoti.

F- visokiomis priemonėmis 
stomasi net nevokiečių 
sutiktų suvokietėti. Paša! 
nšao, Danzigo-Wespreu: 
Warthe provincijose (1 
Lenkų koridoriaus ir 
Lenkijos srityse) esanti 
na “germanizacijos i 
Tam tikslui gyventojai t 
imi į "tautiečių sąraši 
juos įtraukiami tie ku) 
da nors šeimoje praeity 
turėję “Vokiečių kraujo

I Vokiškų giminių Voki 
i Tokie žmonės busią 1 
I “Vokiečiais su rezervu”. 
[ jo stropumo suvokietėti 
i ar jie bus užskaity 
I kiečiais. Galutinis sprei 
fc į-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..n"

PO 10cv

6 už 50c. (m,

Persiuntime

Cleveland, Ohio

Jau gaunamos Di 
puikių Kalėdinių 
užsisakyti tuojau 
Jos parsiduoda v. 
už $1.00. Mažiai

Mažiau $1.00 gal

<>820 Superior A’



RIMAI

J Ka lends

sveiku

Dirva dabar yra pis 
darbininko liuoslaih 
gas; platinki! ją taą

eno am- KLAVlšKIENĖ Amili^ 
ėn., She-

■>•r

nie-

va; ši gi Lietuvos

12 UŽ $1PO 16c viena
6 už 50c. (mažiau šešių nesiunčiama)

Persiuntimo kaštus apmokame mes.

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

JJi ' ; , i? : " ■,
■

)na, 58 m.
Norwood,

uozas, 52 m.,
10, Brooklyn,

tuomet kai jos 
bus atkovotos

tas pats 
ūkininkų 
pristaty-

šelpimas ge- 
Prezidentas 

buvusį New 
gubernatorių 

visų atva-

neregistruotas, jų 
nepriimtos arba 

už netvarkų rei-

i joną (Si- 
mirė Lap. 
Luokės p., 

nerikoje iš-

įandras, mi- 
Philadelphia,

V e ronika, 
., Philadel-

eilėj bus 
kitais at- 
nuo ūkių 

Įstaigos

“ir tau- 
vokiety-

žino jis 
Tėvynės

ROOSEVELT PATS GLOBO
JA KARO NUKENTĖJU
SIŲ ŠELPIMO FONDUS

pusamžis, mi- 
Chicagoje. — 
okės p., žalio- 
•ikoj išgyveno

i Petronė, 23 
ipk. 13, Chica- 
ir gimus.

Jie neaukos 
jie nepirks 

Bonds — jie 
jokio prisidė-

54 m., mi
go j. — Tau- 
įtos p., Bal- 
koje išgyve-

ar mažiau 
tėmyti, to- 

mintis tuoj 
skleidžia to-

val- 
ka-

ncas, mirė 
ter, Mass.

mirė Spa-

laisvą Italiją. Jis ėori organi
zuoti Italus kovoti Jalijantų ei
lėse Afrikoje. /

MUSU FONDAS VIENATĮ 
NIS REGISTRUOTAS 

VALDŽIOJE

•s istorija, 
išsakymą, $3 
suris užsiima

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

LENKAI VISAI NORIMA 
IŠNAIKINTI

Lietuvių 
savi iš- 
Lietuvai 

kad Lie-

“germanizacijos akcija”, 
tikslui gyventojai esą įra- 
i “tautiečių sąrašus.” Į 
Įtraukiami tie kurie ka

Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim!

(Tokie žmonės busią laikomi 
“Vokiečiais su rezervu”. Nuo 
jų stropumo suvokietėti parei
sią ar jie bus užskaityti Vo- 

I kiečiais. Galutinis sprendimas

norėdami tokius 
Į Vokiečius” pa- 
pusėn materiali-

tą kny- 
darbą — 

prietelį kita- 
susipažinsim

RINKDAMI AUKAS LIETUVAI GELBĖTI?

943 Kalendorių duodamas Dirvos skė 
isiunčiant DABAR užsivilkusią mokičĮ Vokišku giminių Vokietijoje, 
i užsirašys prenumeratą ir mokės S

įleiidoriaus No. ir pridėkit 10c persi

Kalėdiniai Sveikinimai

gas.

ti.

žioplys .

M AMERIKOS LIETI 
lietuvius šiame skyriuje talpinama

Spaliu 24, Elizabeth, )||
RAUDNIS Vincas, 60

Lapk,
GEDUI

(žalnie-Į Lapk. 12, Collinsville, | 
trė Lapk. GEDMINSKAS, Ro<I 
iaulių m.

33 m.
na, mirė
tin, Conn.
is, 57 m., 
>. Boston, 
iar. Ame- 
l metus.

Laury-
Lapk. 10,
Amerikoj

sės metų, Gedminską 
mirė Lapk. 15, Chi 

SANDARGAS Pranas,
žis, mirė Lapk. 15, (J
— Telšių ap., Rietant-..
Ušpinikio -k. 
gyveno 28 metus.

MURALIS Stasys P, 
mirė Lapk. 18, Chi 
Panevėžio ap., Vabalį 
čipėnų k. Ameriktj 
veno 32 metus.

VENSKUS Kazys, 
mirė Chicagoj, Lapt 
Tauragės ap., Šilalės 1 
veckių k. Amerikoj 
no 40 metų.

LEONAVIČIUS Juozą
Lapk. 17, Jersey City. 

VENCKIENĖ Ona, n®
17, Philadelphia, Pa 

AUGUNAS Juozas,
15, Brooklyn, N, I, 

PAŠUKINIS Kazys,
mirė Lapk. 18, Chi 
Marijampolės ap' 
p. h> k. Amerikoj 
45 metus.

BERNIOKAS Albertą 
rastas negyvas 
ke, Lapkr. mėn., 
Pa.

5, 65 m., mi- ‘ 
lymouth, Pa. 
, mirė Lapk.
, Pa.
8 metų, mirė 
;on, Pa.
•tas, mirė 9 
oro, Pa.
lyą, 35 metų, 
, Rio de La 
toj.
'amošius, 70 
igpj. 3, Bue- 
gentinoje. —

Argentinoje 
aetų.
tras, 45' me- 
>. 19, Buenos 
io j, knr išgy-

DYKA
PAGALBA N
REUMATI

' t , i ■ . IS

Jei kenčiate kūno 
sąnariai jauslus; jei n 
mai oro permainose, 
bandyt ROSSK Tabs te, 
obligacijų. Naudojam 
per virš dvidešimts tsį 
greito paliuosavimo 
matižmo, Arthritis, ir

DYKAI šio Laikraščio
Jeigu niekad nemraiį 

Tabs, prašom jus BA! 
išbandykit musų kaštu 
jums pilno dydžio 

. kit 24 tabletes DYKAI 
greito paliuosavimo ra 
jus busit nepatenkinti 
ir to pakelio žema hia 
nesunaudotą dalį, ir jus 
kaštuos. Nesiųskit pinigą 
vardą ir adresą Į:

ROSSE Products Ca 
2708 W. Farwell Are.

'Skaityk

‘Lietuvių Nauji
Mėnesinis žurnalas.!!
Metams tik 50c., LIETUVIŲ M

332 N. 6 St. Phila

ingtonas ant Arklio
— Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
iro Laivas ir Orlaiviai Palydovių 
•ikos Kareiviai Nešini Vėliavą 
Arkliu ir šuniukais 
ikerioja, ir šuo 
lite su Šunyčiu
prie Kalnu ir Upelio 

itė su Viščiukais 
das — Važiuoja Rogėse 
iai ir Voveraitės 
ynuose, su Šuniu 
telis prie Ežero 
Berniukas prie Upelio Meškerioja 

^aukus ir Namas prie Tilto 
Paukščiukai Bokštelyje

s Įsibridęs Upelyje 
iris Ore ir Amerikos Vėliava

žuolių Merginų Skirtingose Pozose (vien* 

■gas ir Vaikučiai Žaidžia 
ma ir Balandžiai 
•dies 
dies.

6820 Superior Ave.

3 ' =

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA L

VOKIEČIU SAUVALIAVIMAS LIETU
VOJE IR KITOSE ŠALYSE

Lenkų Kraštas Visai Vokietinamas
(LISABONAS)

Savo laiku esame rašę apie 
Vokiečių planus įkurdinti “Ry
tų kraštuose” (t. y. Rytų Eu
ropos valstybėse) net 3,000,000 
Holandiečių. Taip pat minė
jome kad Pabaltijo valstybėse 
lankėsi Holandų nazių delega
cija, kuri tyrė tenykštes sąly- 

Taip pat pastebėjome
remdamiesi pačių Vokiečių šal
tiniais, kad Holandų tauta ne
rodo ne tik jokio susižavėjimo 
tokiais Vokiečių planais, bet 
■yra aiškiai priešinga sumany
mams išrauti Holandus iš sa
vo šalies ir išsklaidyti po “Ry
tų kraštus”.

Dabar Šveicariečių laikraštis, 
Die Nation (Rugs. 3) pateikia 
budingą žinią iš Haagos, pagal 
kurią Vokiečių komisarai Ho- 
landijoje ėmę Holandus ramin

Vokiečių generalinis komi
saras Rugp. 3 d. pareiškęs Ho
landų spaudai kad “visa isto
rija su‘ trimis milijonais Ho
landų kurie neva turėję būti 
perkeldinti į Rytus, kilus del 
Vokiečių ir Holandų spaudoje 
pasitaikiusios klaidos”. Komi
saras pabrėžęs kad šią klaidą 
turėjęs pastebėti “kiekvienas 

Klaida kilus del to 
kad į Charkovą išvykę 300 
Holandų, spauda šį skaičių 
išdidinus.

Šveicariečių laikraštis del to
kio Vokiečių komisaro pareiš
kimo klausia kokiu budu “klai
da” buvus pastebėta tik po 
dviej'ų mėnesių, ne& apie trijų 
milijonų Holandiečių iškėlimą 
į “Rytus” rašius visa Vokie
čių kontroliuojama Holandų 
spauda. Laikraštis taip pat 
abejoja ar komisaro pareiški
mas Holandus nuraminsiąs del 
“naujosios santvarkos” planų.

del tokių “kandidatų į Vokie
čius“ busiąs priimtas tiktai po 
10 metų, kuomet jiems galė
sianti būti suteikta Vokietijos 
pilietybė. Tuo tikslu gyven
tojai suskirstomi į keturias rū
šis, pareinamai nuo to kiek jie 
buvę “Vokiški” praeityje. Lai
kraštis pastebi kad didžiausi 
gyventojų-dalis pateksianti tik 
į trečią grupę, o “ypatingai 
sunkiais atvejais” — į ketvir
tą grupę.

Matomai, 
“kandidatus 
traukti savo
nėmis gerybėmis, Vokiečiai pa
liksią jiems “laikinai valdyti” 
jų turtą, o tiems iš kurių tur
tas atimamas vėliau įgalėsian
tis būti išmokėtas atlyginimas.

Toliau laikraštis išvedžioja 
kad “geriausias kelias” tokius 
žmones suvokietinti butų jų 
išvežimas į Vokietiją, bet šiuo 
metu tai nesą įvykdoma “vien 
del gyvenamų vietų stokos”. 
Todėl busią kreipiama ypatin
gas dėmesys į jaunuomenės 
vokietinimą. Lenkų inteligen
tai, kaip laikraštis švelniai iš
sitaria, esą “pabėgę” Į “gene
ralinę gubernaturą”, todėl iš 
jų pusės netenką laukti prie
šingos akcijos. Pągaliau, laik
raštis sako kad “išlaisvintos 
Rytų (Lenkijos)' sritys” eko
nomiškai jau dabar daug duo
dančios, tačiau jų reikšmė pa
sireikšianti visoje pilnumoje 
tiktai 
tiškai 
be”.

Labai ypatinga informacija 
apie Vokiečių sumanymus su
vokietinti Lenkijos vakarų pro
vincijas pateikia Vokiečių lai
kraštis “Frankfurter Zeitung” 
(Rugp. 22). Iš šios informa
cijos matyti kad Vokiečiams 
pritruko Vokiečių anoms pro
vincijoms germanizuoti. Todėl 
visokiomis priemonėmis graib- 
stomasi net nevokiečių kurie 
sutiktų suvokietėti. Pasak laik
raščio, Danzigo-Wespreussen ir 
Warthe provincijose (buvusio 
Lenkų koridoriaus ir Vakarų 
Lenkijos srityse) esanti vykdo
ma 
Tam 
šomi 
juos
da nors šeimoje praeityje yra 
turėję “Vokiečių kraujo” arba

A' Mes Kenkiame Amerikai
Vienatinis Letuvių Fondas LNRF, kuris Užregistruotas Washingtone

Nekuriu tų tautų yra po ke
liasdešimty fondų — visi val
džios pripažinti, visi legalizuo
ti.

Kas svarbiausia tai kad tie 
visi fondai iki šiol nuo 1939 
metų surinko iš Amerikos žmo
nių milžiniškas sumas — net 
dvidešimts milijonų dolarių — 
ir Amerikos valdžia nei vienam 
jų nepareiškė, “jus darot kom- 
peticiją, kenkiat Amerikai!”

DIDBKIME SMARKIAU!

”• Lietuvai Vaduoti Sąjungai Auką 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

ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

SKIRIA SKAUDŽIAS
BAUSMES LIETU

VIAMS

KAUNO laikraštis Į Laisvę 
deda tokį pranešimą:

“General-komisariatas pain
formavo atitinkamas įstaigas 
kad ūkininkams nepildantiems 
prievolių bus pritaikyta griež
tos bausmės. Pirmoj 
atimami visi galvijai, 
vėjais bus nušalinami 
ir atiduodami Darbo
žinion. Ypatingais atsitikimais 
“neklaužados” bus baudžiami 
ištrėmimu į priverčiamo darbo 
stovyklas. Kad visa tai butų 
žinoma, Įsakyta tuojau kiek
viename apskrityje 200-300 ne
drausmingai vykdančių arba 
visai nevykdančių prievolių 
ūkininkų per apskrities virši
ninkus Įspėti raštu”.

Kitame numeryje 
laikraštis rašo kad iš 
neatliekančių maisto 
mo prievolių businčios atima
mos karvės. Jeigu valsčiui nu
statoma mėsos pristatymo kie
kis tai pirmiausia gyvuliai ima
mi iš ūkininkų kurie arba vi
sai nepristato produktų, arba 
pristato silpnai.

Jau gaunamos Dirvos Administracijoje daugybė 
puikiu Kalėdinių atviručių-laiškų, kuriuos galit 
užsisakyti tuojau ir gausit laiku prieš šventes. 
Jos parsiduoda viena po 10c., 6 už 50c., ir 12 
už $1.00. Mažiau šešių nesiunčiama.

Mažiau $1.00 galit siųsti po 2c ir 3c stampom.

Amerikos Lietuviai prašomi 
įsitėmyti kad Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos globojamas fondas 
nuo karo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms šelpti — Lith
uanian National Relief Fund— 
yra vienatinis Amerikos val
džioje užregistruotas fondas.

Jokis kitas Lietuvių fondas 
Washingtone 
registracijos 
kanceliuotos 
kalų vedimą.

Trumpai sakant, tik šitam, 
Lietuvių Tautiniam Šelpimo 
Fondui, Amerikos Lietuviai ga
li legaliai aukas rinkti. Fon
das be to yra inkorporuotas Il
linois valstijoje ir registruo
tas nekuriose kitose valstijose.

Reiškia, LNRF aukos, ren
kamos per LVS. skyrius, yra 
su valdžios žinia ir leidimu.

Tą faktą rimti patriotai pri
valo paskleisti visur.
' Toliau. Kad Amerikos val
džia nelaiko sau jokia “kompe- 
ticija” tautinių šelpimo fondų, 
parodo ir šis faktas: Toje pa
čioje “Thą President’s War 
Relief Control Board” Tarybo
je Washingtone, kur įregistruo
tas musų Lietuvių LNRF, yra 
įregistruotla visų kitų karo pa
liestų tautų fondai. Paveizdan 
ten įregistruota:,

Albanų, Armėnų, Belgų, Ka
nados, Kinijos, Čekoslovakijos, 
Danijos, Estijos, Latvijos, Ru
sijos, Etiopijos, Prancūzijos, 
Norvegijos, Britanijos, Jugo
slavijos ir žydų’ šelpimo fon
dai.

Tarp kitokių klaidinimų ir 
tikslų kenkti Lietuvos gelbėji
mo darbams Amerikos Lietu
vių tarpe eina ir tokie gandai:

Esą, dabar rinkdami aukas 
Lietuvai gelbėti mes ‘kenkiam” 
ar sudarom “kompeticiją” pa
čiai Amerikai jos karo pastan
gose !

Kas tokius gandus platina ir 
kas ji,ems patiki ?

Platina daugiausia 
tautos priešai, patys 
gamos, kurie nenori 
laisvės ir kurie nori
tuvių tauta badu, ligomis iš
nyktų, o jų žemę vėl kaip są
rančiai nušiauštų puslaukiniai 
Maskvos siunčiami Rusai bol
ševikai.

Geri Amerikos patriotai, bet 
mažai protaujanti 
turį laiko dalykus 
kias kenksmingas 
ima sau į galvą ir
liau. Kaip pasirodo, net mu
sų profesionalai — net advo
katai, kurie rodos turėtų dau
giau žinoti, — prisideda prie 
tramdymo musų visuomenės 
nuo gelbėjimo Lietuvos, tikė
dami jog Lietuvių duodami ke
li dolariai į metus Lietuvai gel
bėti ar nuo karų nukentėju
sioms šelpti sudarys baisią 
“kompeticiją” Amerikos 
džiai ir pakenks Amerikai 
rą laimėti!

Na o tiems kurie verčiau
kais numes dolarį negu pasi
gailės karo nuvargintų savo 
brolių, kaip tik tokių padrąsi
nimų ir reikia! 
Lietuvai gelbėti, 
ir Amerikos War 
nori taip sau be
jimo prie šalies karo pastangų 
linksmai gyventi, siausti, pi
nigus mėtyti, dabar, kada už
dirba dideles sumas!

Tas nesveika! Tas kenksmin
ga! Tas tiesiog išdavikiška! 
Taip elgdamiesi tokie žmonės 
tiesiog trukdo Amerikos karo 
pastangas, tiesiog gelbsti prie
šui gauti pirmenybę!

Patriotas Lietuvis Amerikos 
gyventojas, kuris gerai uždir
ba ir perka War Bonds už 10 
nuoš. ar daugiau savo uždarbio, 
žino ir supranta kad per metą 
paaukojimas Lietuvos reika
lams penkinės ar dešimtinės 
nėra jokia kompeticiją Ameri
kai, bet dar net pagalba, nes 
štai ir pati Amerika rūpinasi 
priešų užgrobtas šalis ir tau
tas šelpti, kaip tik jas iš oku
pacijos išplėš. Kad nukentėju
sių tautų žmonių 
riau eitų, pats 
Roosevelt paskyrė 
Yorko valstijos 
Lehman prižiūrėti
duojamų ir Amerikos bei Bri
tų armijų užimamų žmonių šel
pimą.

Lietuvai, kaip ir per pereitą 
karą, gali tekti būti pražiūrė
tai, todėl mes privalom išanks- 
to rūpintis patys apie ją.

Amerika savo karo reikalu*■ I 
vedimą remia ant sumų suke
liamų per Karo Bonus, nepra
šo smulkių aukų iš niekeno.

Taigi musų visų pirmutinis 
rūpestis turi būti — pirkti Ka
ro Bonus ir pirkti jų kuodau- 
giausia; dirbti karo reikmenų 
dirbtuvėse įtemptai ir sąžinin
gai; nemėtyti pinigus po kar- 
čiamas, visokiems mažmožiams, 
ir apsisukus nešnekėti jog tie 
kurie aukoja dolarį-kitą Lietu
vos reikalams “kenkia” Ameri
kai ....

MANO MINTYS
i

kenkėjams kurie tik 
kalbėti buk mes rupin- 
gelbėti Lietuvos žmo- 
dirbdami už Lietuvos

Taigi, broliai ir seserys Lie
tuviai, nukirskit kalbas tiems 
visiems 
išsižios 
damiesi 
nes ir
atstatymą kenkiam Amerikai! 
Paklauskit jų tuojau, kiek jie 
turi pirkę Amerikos Karo Bo
nų, kad jie taip rūpinasi “gel
bėti” AmerikčĮ!

Mes Lietuviai nesam pras
tesni už kitas tautas, kurios 
pilnateisiai dirba. Mes taipgi 
išsirupinom legalizavimą savo 
fondo" ir turim valdžios paveli
jimą dirbti, veikti, rinkti au
kas Lietuvos reikalams — ir 
priimsim visų geros valios Lie
tuviu skiriamas smulkias aukas “ , I
Lietuvai.

Amerikai duokit šimtais do
larių, • Lietuvai skirkit atlieka
mą dolarį! 
karą ir taip 
laisvę!

Lietuvai

NEUŽILGO iš^is iš spaudos, 
kaip tenka girdėtą, Lietuvos Is
torija, kurią paiUšė Amerikos 
ministeris Lietuvai, Dr. Owen 
J. C. Norem. Knyga rašyta 
suprantamoj, lengvoj Angliš
koj kalboj, ir kiįk nujaučiama 
bus puikus istorinis kūrinys.

Diplomatas Nope m gerai su
sipažino su Lietuvos istorija, 
pažino jis ir šių ’laikų Lietuvą, 
nes joje išgyveno ne kelias sa
vaites bet tris metus, 
jos vargus ir rfiusų 
širdgėlą.

Užsisakydami ones 
gą atliksime dvigubą 
paremsime savo 
tautį, ir arčiau
su savo tėvų kilme ir tolima, 
garbinga Lietuvo

Siųskite savo 
ar $5, komitetui 
tos knygos leidimu, per Dir
vos redakciją, 6820 Superior 
avenue, Cleveland1, Ohio. Ra
ginkime savo draugus užsaky
ti šią knygą kaip dovaną savo 
kitataučiams pažystamiems.

Platinkime tarp kitataučių 
viską kas naudingi, apie Lietu- 

Istorija An-

Grafas Carlo Sfotza, pabėgęs 
iš Italijos, Amerikoje dirba už 
laisvą Italiją. Jis

Taip tai laimėsim 
atsieksim Lietuvai

Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

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

NA’LAIŠKAI LVS 
RIAMS IR SKYRIŲ 

VALDYBOMS

Prieš porą ‘savaičių laiko L. 
V. S. centras išsiuntinėjo laiš
kus LVS. skyrių valdyboms ir 
nariams. Tuose laiškuose nu
rodoma kas reikia atlikti vei
kimo padidinimui. Raginama 
skyrių valdybos šaukti susirin
kimus ir susitvarkyti pačių 
skyrių reikalus, išrenkant iš 
narių duokles už šiuos metus, 
ir imtis 
paprastų 
šiek-tiek, 
Lietuvos
metų sukakties minėjimo.

Rengiant Vasario 16 šven
tę, vieni gali pasirinkti sekma
dienį Vasario 14, kiti sekantį 
sekmadienį, Vasario 21. Tuo 
budu galima bus gauti kalbė-

.. >Dr. S. T. Tamošaitis, Pirm. *QiUi
K. S. Karpius, Sekr.
6028 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio.

gliškoje kalboje 
džiausią dovana 
Dovanokime tų 
knygynams, kur 
tys ir Lietuviai 
kareiviai.

L. V. Sąjungą, nes tik LNRF 
yra vienatinis šelpimo fondas 
užregistruotas 
Washingtone.

ir pripažintas

Naujas LVS Narys 
Baltimore je

f-T

tolesnio veikimo, nuo 
vakarėlių sukėlimui 
pinigų, iki rengimo 
Nepriklausomybės 25

Prie Baltimorės LVS. sky
riaus prisirašė naujas narys, 
Jonas Galinaitis, užsimokėda
mas $2.00. Jo duoklė prisiųs
ta LVS. centrui per skyriaus 
sekretorių, P. P. Jarą. ,. , 

--- t o J 
©CHICAGON į visas gele

žinkelių stotis suvažiuoja ir 
išvažiuoja kasdien tarp 3000 
ir 4000 pasažierinių traukinių.

bus musų di- 
Amerikiečiui^ 
knygų ŪSO 
jas pasiskai-

• ir kitataučiai

PASAULIO revoli u c i n ė s , 
džingoizmo ir ašies galybės 
pradėjo daugiau jausti Alijan- 
tų karo jiegų smūgius. Laikui 
bėgant jie bus tokie smarkus 
ir atkaklų kad ašies ir revoliu
cijos jiegų vadai turės jieškoti 
taikos — turės prižadėti pa- 
liuosuoti laisvę mylinčią žmo
niją iš savo plėšrių nagų ir 
prisidėti prie kūrimo naujos 
pasaulinės laisvės.

KARO paskolos bonai ir žen- 
klukai pagreitins Alijantų lai
mėjimą — sutrumpins vargo, 
bado ir sielvartos laiką, sugrą
žins musų didvyrius pas sa
vuosius, užgims išnaujo žmoni
jai tikra laisvė.

PASODINTĄ medelį gamta 
prižiūri, bet pradėtą darbą tu
rime ištęsėti mes iki jis nebus 
baigtas. Mokykimės pradėtus 
darbus tobulai įvykdyti.

MUSŲ vargai-bėdos, musų 
žaizdos kitiems nėra skaudžios. 
Lietuva tose bėdose, žaizdose 
merdi, ir kokis skaičius iš mu
sų apie juos — apie savo gim
dytojus, brolius, sesutes, gen
tis ir pažystamus šiądien rūpi
namės ir kiek esam prisirengę ‘ 
tam šventam darbui, laikui at
ėjus, dirbti?

Be abejo, mes visi
tautinių minčių norime matyti 
Lietuvą vėl Laisvą, bet įkūny
ti reikia daug pasišventimo ii’ 
aukų. Kol kas tos aukos į Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą ir į 
Lithuanian National Relief 
Fondą lėtai plaukia. Be jūsų 
aukų net ir pradėtas darbas 
nebus galima toliau tęsti. Tik 
per darbą ir skaitlingas aukas 
tebus Lietuvai laisvė atgauta.P. D. B.

14-tą arba tik 21-mą, tada aiš
ku pritruks kalbėtojų.

Į rengimą patarina sukviesti 
patriotines draugijas, jeigu jų 
yra, o jei ne tai LVS. skyriai 
ir šiaip pavieniai Lietuviai ga
li, sudarę laikiną komitetą, im
tis to reikšmingo Lietuvos is
torijoje Įvykio paminėjimo.

Aukas surinktas tuose pa
rengimuose siųskit Į Lithua
nian National Relief Fund, per

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiama nųk, 
zikos ir juokų žurnalą, 
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vienį 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave 
Chicago, III.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

ŽMONIJOS ISTORIJA
610 pusi, didumo knyga — kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbu pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos "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 “Dirvoje7’
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohi*
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor * 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO
LAAR pakartojame: Gruodžio mėnesį Suv. Valstijų vy- 

riausybė užves visoje šalyje didžiausiu Įtempimu 
Karo Bonų vajų sukėlimui devynių bilijonų dolarių pi
nigų karo reikalams. Bonus pirkti yra raginamos pa
čios didžiausios korporacijos, milijonieriai, vidurinė kla
sė, darbininkai ir net jauni vaikai kurie turi bent kokį 
uždarbį i Tai bus didžiausios pastangos išraginti žmo
nes skolinti savo valdžiai kad ji galėtų nekliudomai, be 
jokių gaišavimii ruoštis didžiausiam kariavimui kuris 
turės atnešti mums pergalę — greičiau geriau.

Suma kurią valdžia nori paskolinti yra tokia didelė 
kad išpuola po $67.17 nuo kiekvieno vyro, moteries ir 
vaiko šioje šalyje.

Vajus prasidėjo su Lapkričio 30 ir tęsis iki vidurio 
Gruodžio. Šis paskolos tikslas, tarp kitko, ir suduoti 
smūgi infliacijai, nes tuo budu bus iš žmonių išrinkta 
didelės sumos pinigų, nebus progos išleisti pirkikams 
mažniekių, ypač prieš Kalėdas, nes kaip tik žmonės ima 
gausiai leisti pinigus tuoj prekių kainos pakeliamos, ir 
tas sudaro pavoju šalies pinigų stiprumui.

pRANCUZIJA atsidūrė apgailėtinoje padėtyje, Hitle- 
* riui ją visą okupavus. Tie Prancūzijos valstybinin
kai vyrai kurie pasirinko likti šalyje ir vadovauti savo 
tautai užsitarnauja didžiausių išdavikų vardo, nes jiems 
nėra kaip kitaip dirbti kaip tik nusilenkus Hitleriui pil
dyti jo valią. Taigi, Pierre Lavai, Prancūzijos vyriau
sybės vadas, užsitarnavo sau vardą žemesni negu Kvis- 
lingas, Norvegas, kuris paėmė Norvegiją valdyti Hitle
rio vardu. Tokie asmenys savo tautos žmonių akimis 
žiūrint yra patys didžiausi išdavikai.

Tokių radosi ir Lietuvoje visa eilė, kuomet Sovietai 
okupavo Lietuvą: jie stojo priešams okupantams Į tal
ką ir pajungę savo tėvynę svetimiems, laikė sau garbe 
kad gali aniems vergauti.

Prancūzijos Lavai, kiek iš pranešimų matyt, pildo 
visus Hitlerio įsakymus dabar, kuomet Hitleris okupa
vo visą Prancūziją, ir šaukia Prancūzų tautą kovoti 
prieš alijautus — Ameriką ir Britaniją, — nors Ameri
kos armijoms įžengiant į Prancūzų kolonijas Afrikoje 
karui prieš ašies jiegas, Prezidentas Roosevelt aiškiai 
ir nedvejojamai pasakė jog ateina kaip draugai, ne prie
šai, ir karą laimėjus viską grąžins Prancūzijai taip kaip 
buvo prieš šį karą. Lavai tačiau skaldo Prancūzų tau
tą, aiškiausia klausydamas Hitlerio įsakymų ir jo žo
džius pakartodamas, buk tik Vokiečių laimėjimas yra 
“vienatinis užtikrinimas, .Europai taikos”.

Lavai, be abejo Hitlerio' pažadėtasTbuti kokiu nors 
dideliu “tuzu” Prancūzų valstybėje, ir tiki ir laukia Vo
kiečių laimėjimo. Jis ir dirba skaldydamas savo tautą, 
kuri greičiau linktų pasitikėti alijantams, nes jie neriša 
Prancūziją į kokią savo “naują tvarką”, kaip tą daro 
Hitleris. Alijantai užtikrina Prancūzijai*pilną savisto
vumą, senose savo ribose ir santikiuose kaip buvo.

Lavai savo atsišaukime į Prancūzus paminėjo ir 
štai ką: “Jeigu ajijantai laimėtų, Europai grąso komu
nistų ir Žydų įsiviešpatavimas”.

* * *
Amerika ir Anglija privalo kreipti didelį dėmesį į 

šį pareiškimą. Žydus palikime nuošaliai, jie yra kiek
vienos paskiros šalies klausimas ir su jais lengvai gali
ma apsidirbti, net ir geru, žmonišku budu. Didžiausias 
Europa,pavojus yra ta komunizmo pavojus. Jo ne be 
reikalo baidosi ir mažos ir didelės valstybės, o alijantai 
nieko aiškaus nedaro įrodymui skirtumo tarp kariau
jančios Rusijos ir sovietų komunizmo, kurį Maskvos 
raudoni carai pasiryžę visoje Europoje praplėsti ir kam 
pasikėsinimą jau darė užgrobiant Lietuvą ir jos kaimy
nes, Lenkiją, Besarabiją ir tt. Alijantai labai aiškiai 
matė kaip Kremliaus valdovai elgiasi su tautomis, ir 
žino ko Stalinas ir Molotovas net tiesiog, akiplėšiškai iš 
Londono ir Washington© reikalavo.

Šiuo atveju nei Wasbingtonas nei Londonas neturė
tų imtis jokios rizikos: Po pereito karo, komunistai ne
turėję nieko, pakilę taip sakant iš purvo, ir tai užvaldė 
Rusiją, kurią nei Amerikos nei Britų pastangos išgelbė
ti nedavė rezultatų. Dabar Sovietų Rusija jau organi
zuota komunistinė' valstybė, su neribotais šaltiniais sa
vo propagandai skleisti ir su milijonais alkanos raudo
nosios armijos ‘gatavos šluoti į vakarų Europą kaip tik 
pasidarys nors mažiausia spraga. O po to—Maskva pa
sikėsins siekti ir į pačią Ameriką, čia kur dabar lais
vai veikia ir organizuojasi komunistinės jiegos ir kur 
leidžiama drąsus gandai, “po karo Amerika nebus tokia

Rašo Vyt. Sirvydas.

ne

Suvažiavo — Išvažiavo
Pučiamas burbulas visados 

be vaisiaus sprogsta. Burbulo 
likimą, matyti, pergyvens ir 
Lietuvių Tautinė Taryba (su
daryta iš atbėgėlių iš Lietu
vos). Dirva pirmoji pakėlė vi
suomenei įdomų klausimą kas 
čia per Taryba kuri gražiu var
du puošiasi, skelbia dideles pre
tenzijas, bet absoliučiai nieko 
Lietuvos laisvei nedirba ? Prie 
Dirvos prisidėjo ir 
spauda, pajutus savo 
nes nerimą del tokio 
tingo politikieriavimo 
pavojingu momentu.

Galiausia, ta Taryba susirin
ko New Yorke, Sovietijos įkū
rimo sukakties dienoje, ir pa
skelbė komunikatą (kodėl ne 
paprastą Lietuvišką praneši
mą?) spaudai, kuriame prisi
pažino, nuo pat savo įsikūrimo 
(Bal. 8, 1942) neturėjus suva
žiavimo. Reiškia, saldžiai mie
gota per ištisus šešis mėne
sius! Jei visuomenei ir spau
dai tenka Tarybą baksnoti sa
vo suvažiavimus šaukti tai ko
kia čia per “Lietuvių Tautinė 
Taryba”?

Tarybos suvažiavime dalyva
vo devyni asmenys: Pulk. K. 
Grinius, Dr. P. Vileišis, Prof. 
K. Pakštas, S. Gabaliauskas, J. 
Januškis, H. Rabinavičius, Dr. 
J. Robinzonas, Kun. J. Star
kus ir A. Vaičiulaitis. Jie pa
sipasakoję vienas kitam kaip 
asmeniškai jie kalbėjęsi su 
Amerikos valdininkais, su įdo
mesniais žmonėmis, su Latvių

katalikų 
visuome- 
pragaiš- 
Lietuvai

f Su svarbiausiais tačiau as
menimis (Lietuvos prezidentu 
ir Lietuvos respublikos parei
gūnais), matyti, gerbiami Ta
rybos nariai nematė reikalo pa
sikalbėti, o “komunikate” net 
sako: “Taryba, kiek tai liečia 

a jos dali bendrame darbe, ma
no kad sutartino darbo formu
lė galėtų būti lengvai surasta 
pagrindinėse demokratijos ver
tybėse, pirmiausia susitarime 
ir aiškiame atsirubežiavime 
nuo buvusių diktatūrinių pa
sireiškimų Lietuvoje.”

Jei tas reiškia atsirubežiavi- 
mą nuo Lietuvos respublikos 
esančių pareigūnų tai tenka tik 
pasakyti kad Amerikos Lietu
vių sąmoninga masė Tarybą 
paskaitys varle, kuri putėsi no
rėdama susilyginti su jaučiu.

Amerikos Lietuviai nori at- 
steigti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, o ne plikais ir gra
žiai skambančiais žodžiais švai
stytis. Tose pastangose Lie
tuvos respublikos pareigūnai 
(kaip civilizuotų valstybių pri
pažinti Lietuviij tautos atsto
vai) vaidina svarbiausią rolę. 
Jei malonus Tarybos nariai to 
nemato ir nejaučia tai tik ber
gždžiai prieš savo pavardes de
da “daktarų, profesorių, kuni
gų” titulus. Paprastoji musų 
liaudis ir eiliniai musų inteli
gentai, ateidami "miniomis pa
siklausyti Prezidento Smetonos 
įkalbos ir nešdami stambias au
kas businčiam Lietuvos atsta
tymui, 
gu tie 
ninkai.

JUOZAS O. SIRVYDAS

(7 METŲ MIRTIES 
SUKAKČIAI PA

PAM 1NETI)

spaudos platinime.
Leidžia “laikraštį”, per 

gyvena kratas, areš-

ištremimą, ir turi pa
bėgti Amerikon.

(Tęsinys iš pereito nr.)

-Tai! Girdėjau ir aš pai 
įsvos turtus.

-Taigimatai. 0 vis tik 
igynje jokių turtų nerado, 
į iručiai, krėtė išsijuosęs! 
L iš senu tarnų nepranešė 
En savim jr turtus išbėgę 
[jį, M kaip pasiutęs metė 
k tėra. Na, ir pasivijo, sal 
Ljiriose ties Stabinių gardu. 
L Įįq jisai, sako, užmušė ir 
Ijiį paskui žmonės ir pašai 
Į a ją matai, tik kalbos....

_ 0 kaip turtus, kaip brol 
M

-Keisčiausia, tamsta, p 
tė. Užpuolė, girdi, Aršu 

i į toje pasislėpė Mingaila

politiniai gudresni ne
tituluoti musų tarybi

ir Estų veikėjais, bet ofilialiai ko tik 
Taryba nieko nedarius.

Ką Nusipirko
Amerikonų spaudos 

pondentas Sovietijoje, 
Stowe, sako, komunizmą “vel
niškai konsoliduodami” pergy
veno žiaurių badmečių, buožių 
likvidavimą, masinius žmonių 
deportavimus ir gyvybėmis už
mokėjo nesuskaitytą milžinišką 
kainą. Chicagos Naujienos sa
ko, už tą brangią kainą Rusai, 
tačiau, ne koipunizmą nusipir- 

bpnį' dSspbtižtffiVr 
Reiškia, pirko1 katę maiše.

kores-
Leland
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leidžiama drąsus gandai, “po 
kokia ji dabar yra”....

COVIETŲ vyriausybė seka Amerikos Lietuvių judėji- 
mą, pastangas ir darbus. Štai šiomis dienomis Mas

kvon išrašyta Dirva, per vieną tarptautinį New Yorko 
knygyną. Užsakymas nurodo Dirvą į Maskvą siųsti 
nuo šių metų pradžios iki mėtų galo. Sovietų vadams 
rupi matyti ką apie juos mano ir Amerikos Lietuviams 
skelbia Dirva Jbe abejo, išsirašė ir kitus laikraščius).

Iš musų gi pusės smagu pareikšti tai kad Dirva, 
drąsiai skelbus jog nenori nei Maskvos nei Berlino des
potų valdžios Lietuvai, nori kad tą iš Dirvos pasiskai
tytų ir patys burliokai Stalino gizeliai, ir Lietuviai par
sidavėliai — Paleckiai, Cvirkos ir kiti. Dirvoje pakar
totinai reiškiama Amerikos Lietuvių įr visos <jmusų tau
tos valia — Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!

. Iš Dirvos matys Kremliaus raudoni gizeliai kaip 
mes piktinamės bolševikų darbais atliktais Lietuvoje, 
ir kad žinome ir pasmerkiame jų barbarišką klastą, ne
tinkamą bet panaudotą dvidešimtame amžiuje pavergti 
Lietuvą ir jos kaimynes neva “nusibalsavimu”, ko Lie
tuvių tauta neatliko ir iki šiai dienai jo nepripažįsta! Į

TOS MEILĖS NIEKAS NEIŠP/LĖŠ
(Lš Lietuvos, per Lisaboną1") 

Mylėti savo gimtą kraštą — 
Tos meilės niekas neišplėš.
Grūmoja audros, vėtros blaškos*- — 
Lietuvio nepakeis širdies.

Nuo pirmo suklykime vygėj, 
Nuo žodžio tarto pirmąsyk 
Pamilstam lygumas tėvynės, 
Pajuntam žemę ilgesyj.

Čia ošia visad žalios pušys, 
Gėlėm nusijuokia laukai — 
Derlinga žemė neišdžiusta —

• • Drėkinta ašarom dažnai....
Čia rugio grūdas žvilga auksui 
Kryželių, kryžių pakelėj.
Sesučių- drobėsna įausta — k 
Kaip mokam- kraštą šį mylėti

Tą naktį pamenu. Kalbėjai —į 
“Tėvynė laukia. Aš einu—” 
Ir išėjai ir daug jus ėjo — j 
Jaunuolių, senių, net vaikų....

Be ginklo, drąsus, tartum liuetai — 
Jus žygiais stebisi tauta. < 
Del savo gimto krašto žūti —- 
Kas gali būti dar gražiau?..,..

Kuklus tai vardas — partizanas. 
Krutinėję — drąsi širdis.
Nebuvo jauno, anei seno — 
Jus jungė ta pati mintis.

Balys Augustinajvičius.

RUDENIO NAKTYS
Krintanti lapai, tai dingstančios i 
Krintančios žvaigždės, tai blista, 

viltys.
Verkia ir liūdi rudenio’ naktys, 
Joms nėr ko laukti, joms nėr kuo f ■
Slepiasi žemė ilgesio šyde, 
Juoda padange skausmas atėjo; L 
Vien tiktai žvaigždės ašarom rifįda, 
Vien gūdžios dainos rudenio vėju. !/\ /
Kriskite lapai, kriskite žvaigždėj, 
Geskite svajos, blėskite viltys; 
Verkite, verkite rudenio naktys,;
Jums nėr ko laukti, jums nėr kūjo viltis!

I M. T.

i svajos, 
nčios

i

viltis.

'ai pilies svietą, užkeikė t 
akimirkoje išnyko. Iš 

i. Mė ilgai Aršusis po v 
^'stoietomeko nerado iš 
i - 0 kaip gi paskui Tram 
j aš vėl Iranas. - Argi j: 
[aje Aršiajam?
į -Taigi matai, tamsta, j 
Mtonsgišeiplyna. Tai 
htoislM Nevengė 1

Aušra Buvo Įkvėpėja
O AšYTOJAS VaTžgantas (Kun. J. Tumas) sa- 
1^ vo raštuose Juozą Sirvydą, buvusį Vieny
bės Lietuvninkų-Vienybės redaktorių, apibudino 
kaip “gabų savamokslį”. Ir ištiesų, protinis 
smalsumas buvo būdingiausia šio Amerikos Lie
tuvių veikėjo pobūdžio žymė. Sirvydas negalė
jo net pradinės mokyklos diplomu pasigirti, ta
čiau įgimto protinio smalsumo dėka jis prasi
mušė į visuomeninį gyvenimą, žinodamas kaip 
protinis smalsumas jo gyvenimui davė progos 
iš neturtingo Lietuvos valstiečio stiliaus tapti 
laikraštininku-veikėju-vadu ir atidengė žmoni
jos kulturinius lobius, Sirvydas veik visą savo 
visuomeninį gyvenimą aukojo savo broliuose 
budinti ir auklėti protinį smalsumą, tikslu juos 
padaryti tinkamais ir kultūringais Laisvos Lie
tuvos (į kurią tikėjo ir kuriai dirbo) piliečiais.

Kada motina jam mažam pasakodavo: “Kai 
paaugsi, nupirksiu knygų, rašalo, sąsiuvinių. Iš
moksi rašyti. Tai bus gerai!” — jam, ištiesų, 
kaip savo atsiminimuose pasakoja, rodydavosi 
busią gerai. Protinio smalsumo akstinamas, jis 
dar berniuku būdamas daro įžadinę maldininko 
kelionę Į garsiąją Šiluvą, prašyti šventos Mari
jos kad jam gyvenime niekad knygų nestigtų. 
Jo troškimas išsipildė: Sirvydui knygų niekad 
nestigo. Joms jisai sakosi išleidęs apie $5,000, 
reiškia, sumą ganėtiną išeiti keturių metų uni
versiteto kursą. Be abejojimo, knygose 
rado savo universitetinį diplomą.

Šis intelektualinis smalsumas gana 
Sirvydą kovingai suvedė su karinguoju
caristiniu imperializmu, siekusiu Lietuvius pa
daryti Rusais ir pravoslavais.

“Eidamas arklių ganyti, nešuosi užantyje 
knygą”, Sirvydas savo atsiminimuose pasakoja. 
Tokie pusberniai (su knyga, o ne su Rusams 
įprastu botagu rankoje) “galingai” imperijai 
tada rodėsi 'begalo pavojingi. 'Užantyje neša
ma knyga buvo Lietuvių tautinio išbudimo žen
klas, nes buvo draudžiama kalba spausdinta. Tų 
knygų Lietuvoje atsirasdavo tik kontrabandos 
keliu — jos būdavo slaptai per rubežių iš Vo
kiečių valdomos Lietuvių Prūsijos gabenamos. 
Tikslu jas pagausinti, Amerikos Lietuviai, kaip 
žmoma, 1896 metais suorganizavo Tėvynės My
lėtojų Drhųgiją, kuriai vėliau Sirvydas gražiai 
ir energingai pasidarbavo. Lietuviškų knygų 
jieškodamas, tolimos Aukštaitijos užkampio 
(praminto “Lietuvos Kamčatka”) 19 metų am
žiaus smalsus berniukas Sirvydas susirašinėja 
su Tilžėja gyvenusiu Petru Mikolainiu, su Mar
tynu Jankum ir su SLA organo redaktorium 
Amerikoje, Kun. J. žilium. Iš šio net gauna 
dolarį ir paskatinimą rašinėti. Galiausia, ir pats 
Sirvydas daro knygnešio kelionę į Prusus, kur 
sutinka dabar Amerikoje žinomo ristiko Jack

jis ir

anksti
Rusų

JUOZAS O. SIRVYDAS
I Gansono tėvą Karabiną,"uoių'w1?^^n?SĮ. Ne tik | 
daro knygnešio kelionę, bet pradeda keliaujan- | 
čio knygų agento darbą po Lietuvos. kaimus, 
kaip Amerikoje, pavyzdžiui, seniau darydavo J, . 
Kazakevičius, A. Teplinšis ir kiti.

Protinio smalsumo vedamas, visur knygų’ 
jieškodamas, jaunas Sirvydas susipažysta su' 
1883 metais Dr. Jono Basanavičiaus įkurta Au- I 
šra ir su 1899 pradėjusiu eiti Dr. Vinco Kudir
kos Varpu. Atsiminimuose jis pasakoja: “Man, 
Įspūdingam berniukui, Aušra buvo kaip baron- 
ka iš dangaus. Džiūgaudamas skaičiau, gerte 
ją gėriau, pramokau deklamuoti jos eilėraščius, 
net sudariau savotiškas melodijas ir laukan ei
damas dainuodavau, pamokindamas ir kitus pus
bernius bei piemenis”. Iš Aušros Sirvydas pri- | 
sigėrė tikro tautinio susipratimo ir romantingos 
Lietuvybės, kuri jieškojo senovės gadynėse auk- 
singesnės musų 'tautos gadynės negu gyvenamo
jo laikotarpio karti ir beteisė būklė. Lietuviai, 
būdavo tvirtinama, buvę senovės garbingų, daug 
garsingai Graikų kultūrai davusių Trakų ainiai. 
Jų kalba giminiuojasi su Indų Sanskritu,, su 
Graikų, su Lotynų (net Dievas su Adomu rojuje 
Lietuviškai kalbėję!). Aušra kėlė Lieuviuose 
savygarbą, savo tautos meilę ir atsidavimą Lie
tuvių reikalams. Sirvydui, ir šimtams kitų (pa
vyzdžiui. Dr. Kudirkai) Aušra buvo brangus ak
stinas, tautinis įkvėpimas ir tautinės dvasios 
stiprintoja.

Sirvydas visada buvo Aušrai dėkingas. At
vykęs Amerikon jis tuojau dalyvauja Dr. Jono 
šliupo Philadelphijoje 1903 metis surengtame 
Aušros 20 metų sukakčiai paminėti susirinkime. 
Kitą Aušros sukaktį minint (25 metų), Širvy- j 
das' Brooklyn© Lietuviams skaito plačią savč> 
paruoštą paskaitą (1909 metais) ir vėliau ją iš
spausdina knygoje “Kultūriški Piešiniai”. Pa
skaitoje jis sakė: “Aušros pasirodymas buvO 
pirmasis Lietusių ramiosios revoliucijos žings
nis—kultūrinės revoliucijos. Rusų valdžia ir 
Lenkų šovinizmas neveltui siuto. Aušroje Lie
tuvis rado mintis apie Tėvynės meilę, apie pat
riotizmą. žinios atidarė jam akis į visuomeni
nį gyvenimą, į dramą, į tautosaką. Su musų 
spaudos atgavimu prasidėjo galinga, tyli, de- 1 
mokratinė Lietuvos revoliucija ir eisena prie vi
sapusės laisvės”.

Kun. A. Milukas 1923 metais pasirūpina 
Amerikoje paminėti 40 metų Aušros sukaktį. 
Sirvydas vėl prisideda su plačia paskaita, kurio
je įvardina visą eilę Vokiečių, Lenkų ir Rusų 
mokslininkų, padėjusių aušrininkams, nes savp 
tyrimais Lietuvos praeities sutelkė faktus ku
riais musų romantingoji tautinė srovė rėmė pa
stangas, garbinga praeitimi kurstyti Lietuvius į 
prie dar garbingesnės ateities.
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(Tęsinys iš pereito nr.)
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— Tai! Girdėjau ir aš pasakas apie 
Kernavos turtus.

— Taigi matai. O vis tik Aršusis ir 
Kernąvoje jokių turtų nerado. O krėtė 
jisai drūčiai, krėtė išsijuosęs! Krėtė kol 
vienas iš senų tarnų nepranešė jog Min- 
gaila su savim ir turtus išbėgdamas išsi
vežė. Tada kaip pasiutęs metėsi Aršusis
vytis tėvo. Na, ir pasivijo, sako, kur tai 
ten giriose ties Stabinių gardu. Čia pasi
vijęs tėvą jisai, sako, užmušė ir tėvo lavo
ną radę paskui žmonės ir pašarvoję. Bet 
tai jau, matai, tik kalbos....

— O kaip turtus, kaip brolį? — klau
sė Ivonas.

— Keisčiausia, tamsta, pasidarė su 
turtais. Užpuolė, girdi, Aršusis ant pi
lies, kurioje pasislėpė Mingailą,. ir veržėsi 
į ją,. o tėvas, girdi, nepaspėdamas užslėpti 
turtų ir matydamas jog jau Aršiojo vyrai 
pjauna pilies svietą, užkeikė turtus ir tie
vienoje akimirkoje išnyko. Išnyko ir žu
vo. Griozde ilgai Aršusis po visas pakam
pes, bet niekur nieko nerado iš tėvo turtų.

— O kaip gi paskui Tranaitis? — pa
klausė vėl Ivonas. — Argi jau jis neat-
kerši j o Aršia j am ?

— Taigi matai, tamsta, jog čia buvo 
ir Tranaitis su šeimyna. Tai tame ir di
džiausia nelaimė. Nevengė Aršiojo nagų 
ir Tranaitis. Bet čia toks tokį atitiko. 
Roiriano pulkas, kol Aršusis griozde tur
tų, paėmė vaiką, Tranaičio sūnų, ir išsi
gabeno.

” -O kur gi jį išsigabeno? — pažirr- 
geidavo Ivonas. — Ir kam Romanui tas

— E! tamsta! Tai "tamsta nieko ne-
__.. vaikiščias ?

Gansono tėvą Karabiną, uolų knygB?
daro knygnešio kelionę, bet pradedi f supranti. Kas turi tą vaikiščią tas gali 
čio knygų agento darbą po Lieta# Į kasdieną gąsdinti Aršųjį tuom jog paleis 
kaip Amerikoje, pavyzdžiui, seniauįf vaiką namon į Dainavą, atsiimti tėviškės! 
Kazakevičius, A. Teplinšis ir kiti ĮL — Na, taip tai aš suprantu! Bet jei-

Jįų aš bučiau Aršiuoju tai aš užpulčiau ant 
tokios valstijos, sumuščiau viską į plentą, 
o vaikiškią paimčiau į savo rankas ir kaip

Protinio smalsumo vedamas, 
j ieškodamas, jaunas Sirvydas susipt 
1883 metais Dr. Jono Basanavičiaus Si _v. .- . ...
šra ir su 1899 pradėjusiu eiti Dr. Unorecla« taJI’ ,?u JUO apsieičiau, 
kos Varpu. Atsiminimuose jis pasak i , f a 
įspūdingam berniukui, Aušra buvo ii ai te1 . -^US1S- 
ka iš dangaus. Džiūgaudamas skffl 
ją gėriau, pramokau deklamuoti jold 
net sudariau savotiškas melodijas ir! I 
damas dainuodavau, pamokinta ’̂. mate;
barnius bei piemenis . h .taras-,. veltu. Q vaikiščias yra. 
sigėrė tikro tautinio susipratimo u® vag Įjomano naguose, tik kur jis ji 
Lietuvybės, kuri j ieškojo sėmės pt* k0 į0 njeku budu negalima suprasti, 
singesnės musų tautos gadynės nejtf _  Taip! _  atsiliepė Ivonas, ne
jo laikotarpio karti ir beteisė būklė.-atsakydamas. Virpšai, ne tai sau. 
būdavo tvirtinama, buvę senovės gat Virpša dabar nutilęs atsiminė ne 
garsingai Graikų kultūrai davusiuvisus atsitikimus tų baisių dienų, bet 

į Jų kalba giminiuojasi su Indy daugybę kalbų: atsiminė jisai kaip svie-

— Ot, žodis i žodį taip norėjo ir nori 
. Tik matai vieno trūks

ta: nežinia kur vaikas.
— Kaip nežinia?
— Ot taip! Ir aš išgriozdžiau ir iš- 

jnipinėjau ne vieną šalį, ir popas Kostas, 
i, ir tas iššnipinėjo....
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stinas, tautinis Įkvėpimas ir tlijl^|nais subadytą.
stiprintoja. f Neiškentė Virpša nepapasakojęs ir ši-

širvydas visada buvo Aušrai ^Įto Ivonui.
vykęs Amerikon jis tuojau dalyvauk T" 

ti šliupo Philadelphijoje 1903 metis 4
Aušros 20 metų sukakčiai paminėti 
Kitą Aušros sukaktį minint (25 ik'; 
das' Brooklyno Lietuviams skaito PJ 
paruoštą paskaitą (1909 metais) ir^ 
spausdina knygoje “Kultūriški Piešoj 
skaito j e jis sakė: “Aušros pasini'! 
pirmasis Lietusių ramiosios revoMi 
nis—kultūrinės revoliucijos. Rūsy ■ 
Lenkų šovinizmas neveltui siuto. 
tuvis rado mintis apie Tėvynės 
riotizmą. žinios atidarė jam akis i 
ni gyvenimą, į dramą, į tautosaką 
spaudos atgavimu prasidėjo gaW 
mokratinė Lietuvos revoliucija ir 
sapusės laisvės”.

Kun. A. Milukas 1923 metais) 
Amerikoje paminėti 40 metų Autų 
Sirvydas vėl prisideda su plačia 
^je įvardina visą eilę Vokiečių* k®* 
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Dr. Vincas Pietaris

tąs,— Kaip gi, tamsta? — paklausė 
nemažai nusistebėjęs. — Tu taip kalbi ta
rytum ir Mingaila ir Tranaitis zdar gal bū
ti gyvi?

— Taigi matai jog tikrai nežinia; kal
ba svietas visaip.

— O sveikas kaip manai? — paklausė 
Ivonas stačiai.

— Aš? — prispirtas Virpša tarė: — 
aš manau taip jog vaikiščias gyvas. Apie 
Mingailą žinau tikrai jog jis jau mirė ir 
tai sužinojau tik nepersenai.... Ot, ne
slėpsiu nuo sveiko nieko. Keli kunigai ir 
pulko vyrai turėjo susekti kur Mingaila, 
jei tik jis gyvas. • Na, susekę ėmė rinkti 
vyrus tam kad jį išvaduoti.

— Ir tu tiesą kalbi? —- paklausė Ivo
nas.

— Kalbu, brolyti, tai ką pas mus kal
bėjo kaipo tiesą. Jau bus beveik metai. 
Vyrai susitarę išlengva ėmė rinktis apie 
Dainavą. Turbut jie gerai žinojo kur Min
gaila. Na, susirinko girioje. Naktį užsi
degė Dainava. O reikia pridėti jog Ar
šusis buvo tada Gardine beveik su visu 
savo pulku. Dega Dainava, o lemtai ge
sinti nėra kam. Subėgo svietos iš apielin- 
kių.... Kas gesinti ugnį, o kaįs laužiasi 
į kalėjimą. Įsiveržė vyrai į kalėjimą, o 
ten senas diedas ir kalba jiems: “Pasivė
lavote, reikėjo jums prieš tris-keturis mė
nesius tai padaryti tai butumet radę dar 
gyvą, o dabar žiūrėkit patys.” Ir tai sa
kydamas parodė jisai jiems senio lavoną, 
parėdytą suvis kunigaikštiškai. Veik į 
metus paskui Dainavoje Aršusis šarvojo 
nežinia kokį kunigaikštį.... Tose šer
menyse ir aš pats buvau....

— Na, o apie Tranaitį ką mena svie
tas? —

— Apie jį minė visaip, jog jis vienoje 
vietoje su sunum. Vienok tai ne tiesa. 
Tranaičio sūnų matė ir Aršusis, jam ty
čia Romanas parodė, pasikvietęs į Tau- 
ravą.

— Na ar ištikrųjų? — paklausė vėl 
Ivonas.

— Kaip gi ne! Aršusis, matai, buvo 
besispardąs, nenorėdamas mokėti Roma
nui duoklės už Algimanto užlaikymą. Tas 
jam tyčia taip ir padarė, ant juokų sta
čiai. O vaikiščias, girdi, tai gyvas Tra
naitis, tėvas. Pamatė, girdi, Aršusis vai
kiščią, ir bėgti šalin, kad neužmuštų, ma
nydamas jog tai Tranaitis. Tik paskui, 
girdi, susiprato jog per jaunas kad butų 
Tranaičiu.

— Sakai Tauravoje tai buvo? — tarė 
drūčiai susimąstęs Ivonas.

— Tauravę, tamsta.
— Tai kodėl Aršusis nepuolė ant Tau

ra vos? Paėmęs ją, butų radęs ir vaiką.
— E, širdele! Nepažysti Romano, nei 

jo darbų nežinai. Nežinai ir Aršiojo! 
Aršusis ant tų pėdų užsiundė savo šnipu- 
kus sekti kur dingo vaikas. O jo šnipukų 
pilna visur. Na, iš Taura vos ir nusekė 
paskui Algimantą iki Lucko ežerų, o ten 
pagavo šnipukus, išpėrė jiems kaili ir pa
leido atgal: praneškite, girdi, Aršiajam. 
Tada ir popas gąyo perti. Gaudė paskui, 
bjaurybės Gudai ir mane sykį, betį aš iš-

Mūšio Vaizdas Afrikoje, Egipto Fronte

site

Šis vaizdas fotografuotas tuoj po to kai Ali jautai sumušė

jimo daliniai renka sugadintus karo padargus vežti taisyti. Tuo 
tarpu dešinėje matosi sprogo priešų šovinys.

nešiau kudašių. , •
— O sveikas kur. buvai? — teiravosi 

Ivonas.
— Aš buvau keliose vietose:, buvau 

šluotiškiuose, Tauraviškiuose. Buvau apie 
Piniškius.

— O iš kur bėgai?
— Iš Tauraviškių! — atsakė Virpšą, 

pridėdamas: — Ir aitvaras žino iš ko jie 
suprato. Aš taip atsargiai elgiausi. Su
siėjau aš ten su vienu jaunu Lietuviu, sa
kyčiau, ar jis tik manęs neišdavė.

— Tai tu jam pasisakei ko ten esąs?
— Labai slapstytis aš nuo jo ir nesi

slapsčiau, bet visko aš jam vis tik nesa
kiau. Valdimiere ir kitose Romano pily
se nemažai musų svieto apkalto sėdi. Na, 
nemažai ir /visokių žmonių lanko tas pilis 
jieškodami gimines išpirkti. Tokiu jieš- 
kotoju ir aš save nudaviau.... Gerai, bro
lyti, jog buvo kam mane ten persergėti, o 
jau butų buvę su manim prastai....

— O kas gi tave persergėjo?
— Na, tamsta, atleisk, šito sakyti ne

galiu. Prižadėjau, — trumpai atsakė Vir
pša ir pradėjo kitą šneką.

Ivanas, jodamas toliau, užminė klau
simą apie tai jog vargiai bau butų geriau 
ir tada jeigu sugryžtų Algimantas, arba 
jo tėvas ir imtų valdyti.

— Ką sveikas kalbi, — atkirto karš
tai Virpša. — Pamanyki, sveikas, jog ne
būtų jau vienos Gudės. Jau šito vieno iki 
valiai. Kiek ji prakeikta gero svieto nu
nuodijo! Paskui pridėki jog ir popo Koš
tos nebūtų.

— Hm! — numykė Ivonas. — Sveikas 
tai]) giri dabartinį savo kunigaikščio dva
rą jog ištikro nežinau nei kaip padaryti. 
Nežinau, ar ne geriau tik butų patraukus 
pro šalį nuo jūsų to Gardino su Dainavą.

— Ir padarytum, tamsta, klaidą, ■— 
atvertė Virpša. — Išgelbėjęs popą Kostą, 
užsipelnei didelę malonę. Ir sveiką su iš
skėstom rankom priims kunigaikštis ir 
kunigaikštienė.

— Tai, sakai, joti! — paklausė Ivo
nas.

— Joti, joti! Neprarys ak! Išsykio, 
sakau, bus tamstai ir labai gerai, o ar lik
tis ilgam, ir pats pamatysi paskui.

— Be ar tu matai, mudu bešnekėda
mi ir nepasijutom atsidūrę netoli Meški
ninkų . E! brolau, čia dabar eis jau vie
tos ramesnės. Pakelyje rasime nevieną 
mano pažystamą, — atsiliepė po valandė
lei Virpša linksmesniu balsu. — Rasime 
užkandžio ir gėrimo maukelį.

Nutilo abudu pakelevingu. Susimąstė

[Dirvos

PADĖKOS ŠVENTĖ

Diena 
kokias 

Ameri-

Amerikoje Padėkos 
paėjo iš vargo ir bėdų 
čia pergyveno pirmieji 
kos kolonistai. Jie atvyko j
Naująją Angliją bėgdami nuo 
persekiojimų savo šalyse, ir 
čia sutiko labai sunkias gyve
nimo sąlygas. Badas ir Indi- 
jonai juos grąsino. Kada jie 
surinko gerą derlių, kuris už
tikrino maisto visai žiemai, ir 
kada sudarė geresnius santi- 
kius su kaimynais Indijonais, 
Generolas Bradford, 1621 me
tais paskelbė šventę, tą dieną 
linksmybės, gerų valgių ir pa- 
dekavonės. Tai buvo pirmuti
nė Amerikos Padėkavonės Die
na. Baltieji gyventojai miške 

'nušovė laukinių kalakutų, gi 
Indijonai atėjo į svečius atsi
nešdami penkias J stirnas, ir 
įvykd linksma puota.

Tautos šventė visoje šalyje 
Padėkos Diena įvesta laike prd- 
zidentaVimo Abraomo Linkol- 
no, 1868 metais.

Ivonas. Žylanti jo galva palinko ant pla
čios krutinės. Kas per mintys lėkė per 
jo žylančią galvą? Ar jis jaunystę minė
jo, ar mintys skraidė po tolimą, gal, tėvy
nę, ar po praslinkusius amžius lakiojo, tik 
didi dievai težino, O mintis kokia tai ne
lengva vargino jo galvą. Ir jis ant galo, 
kaip ir gindamasis nuo jos, nubraukė ran
ka sau per veidą, tarytum norėdamas sy
kiu ir šitą mintį nubraukti. Ir kaip iš 
miegų išbudęs metė akim prieš save.

— Ot, ir kaimelis matyt, — tarė, — 
ar nerasime ten midaus.... ' ‘

— Tai kur nerasi; tik ar žinai ką, jo
kime geriau iki Vuodeliškių, ten tai tikrai 
puikus midus. O čia Miškininkuose kaip 
kada*ir prastokas buna, — kalbėjo Virpša.

— Iki Vuodeliškių tai iki Vuodeliškių, 
man vis tik tiek. Vienodai dabar nelinks
ma visur. Visur sunku.

— Tiesa tai tiesa, — sutiko ir Virpša 
su Ivono žodžiais, — bet, matai, — traukė 
jis toliau, kiek pamąstęs,' — ak ir dabar 
pas mus galima butų gyventi pusėtinai 
kad ne tas piktas Aršiojo papratimas da
linti šėringe gardus ir pilis ne savo gimi
nėms Lietuviams^ tik—pačios— 
Gudams. Savo giminėms jis nepasitiki, ir 
ne be reikalo, bet gyventi po Gudų valdžia, 
ar tu žinai, brudas. Lietuvių jie nekenčia 
ir, kur tik gali, spraudžia Gudą.... Na, 
Lietuviams liekasi tiktai tokios vietos ku
rių jau niekam nereikia. Ot, tokioje vie
toje* ir tenka tiems vargšams per visą am
žių būti, arba eiti i šalį.

Šita linkme ilgai kalbėjo Virpša. Liū
dnai apsiniaukęs, klausė jo Ivonas, iš reto 
pritardamas. Ilgai taip jojo abudu.

Praslinko pro juos ir Miškininkų kai
melis, ir giria vėl apsupo, kada pertrauk
damas tylėjimą Virpša prakalbėjo:

— Ot, pro medžius jau dabar matyti 
išreto ir Vuodeliškių stogai ir jų nauji 
karčiamos gėvęliai.

— Ir laikas jau, — tarė Ivonas, — ma
no žirgas jau reikalauja ir pailsio ir ėde
sio,'o aš pats ir gerti noriu, ir išalkau.

Seka: KARČIAMA PAKELYJE.

VALGIU

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

Vilnis anądien 
“Stalinas pasa- 
skaitėme norė- 
Stalinas pasakė

BOLŠEVIKŲ 
įdėjo straipsnį 
kė”. Atydžiai 
darni žinoti ką
apie Lietuvos laisvę, "arba. kur 
dingo Kapsuko antra ranka, 
Angarietis. Deja, Stalino žo
džių šiais klausimais Vilnyje 
neradome.

TĖVYNĖ įdėjo geras eiles: 
Nori šauti į Japoną? —> 
Nusipirki karo boną!
O jei taikai į fašistą —« 
Nusipirki dar ir kitą! 
Bonai padės laimėt karą? 
Iškovoti būvį gerą.

PiRUSEIKA pasakoja, Kan
sas City mieste suėjęs su Lie
tuviais katalikais, su kuriais 
gražiai' pasikalbėjęs ir kurie 
džentelmeniškai davė porą do- 
larių Pruseikos bolševikiškai 
Vilniai. Bet kažin ar Prusei- 
ka .buvo ganėtinai džentelme
nas nueiti į katalikų bažnyčią 
ir ten porą dolarių katalikams 
palikti? . ° ,

SOCIALISTŲ Naujienos ren
gia rudeninį koncertą. Bolše
vikų Vilnis sako, tikrai bus ru
deninis, nes Naujienos parudu- 
sios.

KAS SAKO kad šioje mo
derninėje gadynėje stebuklų 
-neįvyksta? Ana . diena musų 4

Vajus 1943 Metams!!

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

DIRVA NEPABRANGS IR 1943 AA 
tiems kurie mokės 1942 metais už 1943

Gerbiami Dirviečiai! Baigiasi metai, ateina nauji. Baigiasi jūsų Dirva. Arba, 
Jus turit daug savo draugų ir giminių, išrašyki! jiems Dirvą už $2.00, arba pakal- 

’ binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį dabar, prieš galą ' 
metų, ir visi gaus Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. ($1.00 už pusę metų.)
Dirva duodama už $2.00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. Del 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00.

Kurie dabar prisius $2.00 gaus dovanų puikų, 1943 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. Naujiems mes apmokam).

Gausus Angliškai-Lietuviškas
KIŠENINIS ŽODYNAS

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

bolševikai iš pliko oro iškepė 
niekam pirmiau negirdėtą ma
jorą generolą Karvelį, atsira
dusį Maskvoje.

Ot, sakau, Andriukai, ir ne
važiuok Maskvon — dabar jau 
gal ten butum jei ne feltfėbe- 
lis tai barabanščikas, jei kepti 
karveliai iš dangaus krinta.

KAŽIN ką Suvalkiečiai da
rys? Brooklyno Amerikoje, 
žiuriu, Telšių Pliumpis žemai
tiškai rašo, Tėvynėje Policeis- 
kis Baravykas Dzūkiškai. Jei 
taip toliau eis tai Suvalkiečių 
literatūrinė tarmė bus po sta
lu pakišta. Į kovą, visi Paprie- 
niokai ir Marijampoliečiai!

ANĄDIEN Drauge skaičiau 
“Kas Girdėt Waukegane’,’ buk 
“rengiasi atgaivinti draugys
tę’’. Puoliau skaityti, many
damas kad gal bus atgaivinta 
kokia draugystė naudinga var
ginamai Lietuvai. Bet ,apsi- 
vyliau. Sako, “moterys ir mer
gaitės uoliai darbuojasi atgai
vinti Altoriaus Puošimo Drau
giją”. Butų gerai kad Lietu
vės moterėlės pagaliotų ir apie 
savo Motiną Lietuvą, kurią 'da
bar drasko žiauri ir žvėriška 
okupacija. Reikės daug darbo 
Lietuvą papuošti išnaujo.

GABALIAUSKAS iškėlė sa
vo laikraštį į Pittsburghą, bet 
pats negali išsikelti iš Clevelan- 
do, dar čia vis tarp žmonelių, 
sakoma, kelia pinigus “katali
kiškai spaudai” — mat, apsi
žiūrėjo kad reikia pinigų baig
ti išmokėti už savo automobilį, 
nes išvežti į kitą Valstiją 
užmokėtą automobilį yra 
mįnališkas nusikaltimas.

Nors tiek Gabaliauskas
gebėjo patirti. Jeigu gi ne, tai 
išvažiavęs butų pakliuvęs į bė
dą, o tada — atminkit 
kaltintų už tai....

SANDARA pasakoja, 
syk Čikagoje raudoni 
savo draugą laidodami 
dojo “Sukilkit visi jus
prakeikimo”. Bet kapinėse pa
kasti /vergai nei vienas nei 
krust!

ne
kris

su

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

ką jis

anuo- 
bolšiai 
užgie- 
vergai

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio į Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Kalėdiniai Sveikinimai
1943 Kalendoriai

Dirvos krautvėje jau galima 
gauti puikių sveikinimo laiš
kų. Ateikit pasirinkti dabar 
iki jų pakankamai yra. Kai
na po 10c., 6 už 50c., 12 už $1.

Kurie Dirvos skaitytojai da
bar užsimokės prenumeratą už 
1943 metus gaus dovanų puikų 
sieninį 1943 metų kalendorių 
ir vieną tikietą į Dirvos Kalė
dinį balių, kuris bus trečią Ka
lėdų dieną, sekm. Gruodžio 27, 
Lietuvių salėje.

Kovo 15, 1943 metais, turės 
būti sumokėta nors dalis ineigų 
taksų už 1942 metus.

štai kiek reikės mokėti:

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —

Dirva Cleveland, O.

Pavienis uždirbąs $1,000 mo
kės $98 už visą metą; uždir
bąs $1200 mokės $126; uždir
bąs $1500 — $181; už $1800— 
mokės $236; už $2000 — $273; 
už $2500 — $365, ir tt.

Vedus pora iki $1200 nieko 
nemokės, po to, nuo $1500 — 
$48; $1800 — $103; $2000 — 
$140; $2500 — $232.

Vedusieji kurie turi porą vai
kų, nemokės taksų iki $2000; 
po to, už $2500 — $13, ir tt.

CHRISTMAS SEALS

, Protect Your Home 
from Tuberculosis

1942

MERRY CHRISTMAS

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 
, pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė 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 nakt|.
Kazys Laimonas, Sav.

•TINGINIŲ dar vis yra, ku
rie nenori dirbti, o nori pini
gų “geriems laikams”, 
kai, kurie paprastai yra 
sveiki vyrai, neina dirbti 
sidirbti, bet tęsia savo 
profesiją. Štai pereitą
tę paskirais apiplėšimais pa
grobta $4,400 iš biznių Įstai
gų.

Karo metu smarkiai pašoko 
jaunų vaikų kriminališki dar
bai — vagiliavimas, plėšimai.

Pakilo ir lytiški nusikalti
mai. Prasikaltimuose įvelta 
jaunų vaikinų ir mergaičių.

•OHIO valstijoje senatvės 
pensijų mokama suma pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Dabarti
niu laiku seneliai gauna $26.90 
mėnesiui. Lapkričio mėn. pen
sijas gavusių buvo 138,548 as
menų. Senatvės pensijai gauti 
reikalinga būti Amerikos pilie
čiu.

Jau prabėgo 25 metai kaip 
aš dirbu Clevelande savo gim
tos šalelės Lietuvos naudai, au
kodamas savo daug laiko ir 
sunkiai uždirbtus centus musų 
tėvynei. Mano draugai visa
da perstatė mane Tautos Fon
do skyriaus pirmininku, Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyriaus 
pirmininku, ir tt. Taip per vi
sus 25 metus buvo pakanka
mai darbo rinkti aukas, didin
ti musų fondus tėvynei gelbė
ti. Lietuva kentė nuo Rusų, 
Lenkų, Vokiečių, dabar vėl — 
nuo Rusų, ir vėl nuo Vokiečių. 
Ir vėl yra darbo daugybė ir ne
galima rankų nuleisti ir atsi
žadėti darbo už Lietuvos Ne
priklausomybę. Mes būdami 
laisvoje Amerikoje, neperženg
dami jos teisių, neapleisim sa
vo tėvų ir protėvių žemės Lie
tuvos ir toliau.

Nuoširdžiai kviečiu visus da
lyvauti paminėjime mano 25 
metų darbuotės Lietuvai, šei
myniškoje vakarienėje, Lietu
vių salėje, Sausio 30, 1943 m. 
Aš visados buvau su jumis, o 
dabar prašau bukit su manim. 
Visas šios vakarienės pelnas 
skiriamas Lietuvos gelbėjimui 
ir prie to pelno aš dar. pridė
siu $25 savo auką. Lietuviai 
Amerikos kareiviai su unifor
ma bus Įleidžiami dykai, skal
sins Dievas visus, ir pribuvę 
nesigailėsit.

Tarp gerų rėmėjų šio suma
nymo yra geros valios Lietu
vis Juozas Bendikas, buvęs Lie
tuvos 8-to pulko kareivis, pa
ėmė pirmą tikietą šiai vakarie
nei ir dar pridėjo aukų $5.

Taipgi gavau laiška su pa
sveikinimu ir auka $1, sako: 
“Lai Lievas apdovanoja tave 
sveikata, priimk mano auką, 
aš senutė negaliu dalyvauti ta
me pokilyje, kol gyva busiu 
aš melsiuos už Lietuvą ii’ už 
Lietuvos gelbėtojus”.

Širdingai ačiū, tau, gera Lie
tuve. Alekas Banys.

Gausit Dykai Dirvos Baliaus Tikietus
$ KALĖDINIS koncertas ir balius lietuviu SALĖJ, GRUODŽIO 27

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 į tą metinį balių, ir šymet visi Dirvos 
skaitytojai, užsimokėję savo prenumeratą, gaus dykai vieną tikietą į balių, ir vie
ną puikų, didelį sieninį 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 j Dir
vos Kalėdinį Balių, sekmadieni, Gruodžio 27. Programas prasidės 6 vai.

Dirvos kaina tiems kurie šymet mokės, už 1943 metus bus ta pati, $2.00. Ar 
1943 metais bus galima duoti už $2.00, dabar negalima pasakyti.

Kuriems nepatogu atvykti į Administraciją, galit prenumeratą prisiųsti paš
tu, taip kaip daro kitų miestų prenumeratoriai: laiškas eina už 2c, tik įdėkit į laiš
ką $2.00 ir savo aiškų adresą. Kalendoriaus persiuntimui pridėkit 10c.

‘The Fighting French’
Prancūzija paspausta, po Hitlerio 

jungu, tėmija ir laukia laiko. Ki
tose šalyse jos sunai atvirai tęsia 
karą. Nauja laido March of Time, 
pirmą kartą rodoma Clevelande, Te
lenews Theatre, pavadinta “The 
Fighting French”, yra tai dramatiš
kas atvaizdavimas tų kurie nepri- 
pažysta Prancūzijos pralaimėjimo ir 
atmetę į šalį savo politinius skirtu
mus stoja po vadovyste Generolo 
Charles de Gaulle. l

Prie to parodoma kitų ypatingų 
vaizdų, naujausių karo žinių ir šiaip 
nuotikių, diplomatiško fronto veiks
mų Londone - ir Washingtone.

►
Visoje šalyje mažėja sviesto 

išteklius. Nors lėtai bet ma
žėja, ir kalbama kad prireiks 
ir sviesto suvaržymą įvesti.

Valdžios agentai kas mėnesį 
surenka po 10 milijonų svarų 
sviesto kariuomenei ir siunti
mui alijantams.

Lapkričio 1 d. šymet svies
to sandėliuose buvo 87,037,000 
svarų. Metai laiko atgal, tu
rėta 186,335,000 svarų.

The STONEMAN CO.
HIPPODROME

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

ekterof-omo 
nei kitų kenksmingų vaistų.

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

Prespriction Specialists 
Kampas E. 76 st. ENd.

'Nuturi

(52) 
9202

I

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 renda. 11530 Buckeye road.

BIZNIO PROGA : . .1 f
PARSIDUODA 20 metų išdirbtas 
cigarų, saldainių, mokyklų reikme
nų biznis,, prirodysim jog daro $600 
savaitinių vinęigų,_ nėra jokios kom
peticijos visoje apielirikėje. Geri 
gyvenimui kambariai 5 greta, žema 
nuoma. Kreiptis tarp 2—3 po pietų. 

15116 LAKESHORE BLVD.

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: M Ain 17,73.

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

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

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus.

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

!
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t VISOKIA APDRAUDA
r Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
* tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- 
£ Idos Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
X šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).
X Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
T ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =
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‘George Washington 
Slept Here”

Dėdė Samas nesuvaržė žmonėms 
etisės juoktis, ir ši nauja Warner 
Bros, filmą “George Washington 
Slept Here”, yra nepaprastai juo
kinga; Ji pratjėd-rma rodyti Ilip- 

,podrome Theatrė^ ketvirtadieni, Lap
kričio 26, visai isavaitei laiko,

Vadovaujamas j roles turi Jack 
Benny ir Ann Slįeridan. Benny vai
zduoja Amerikos didmiesčio gyven
toją, papratusi būti patogiuose na
muose, kuomet jo žmona^ mėgėja 
senovės, nueina iki to kad nuperka 
namą kuriame sulyg padavimų net 
Jurgis Washingtonas kartą nakvo
jęs.; Nežiūrint .vyro protestų jie 
persikelia i tą namą gyventi ir ran
da visai apleis^-į. Prie jų vaidina 
eilė kitų gerų-ąįrti9tiį.? I_________

Hardware — Paints — Tools 
Paints — Cutlery — Glass 

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

HEnderson 1759

7110 Superior Avet,

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

6430 St. Clair Ave.

ST. CLAIR-DOAN
RECREATION

Ateikit -praleisti laiką čionai 
su savo draugais — musų 
kainos žemės — matykit ir 
dalyvaukit daugelyje musų 

Toumamentų
10322 St. Člair Avenue 

LI. 9535

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR .. ___
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

Shampoo 
pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ

$2.00 
remode- 
atgal.

MES DUODAM IR IŠKBICIAM EAGLE STAMPS

KAIP TAPTI 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
niais.) 1

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.

DUOKIT SKALBTI
“Save-a-Day” Skalbykla

.New Method Laundry suteikia.

.prieinamą gerą skalbimo patarna-.

. vimą. Didelis 25 svaru bundulis. 
TIK $1.99.

15 nuoš. pigiau jei patys atvešit 
ir pasiimsit.

New Method Laundry
6710 Lexington Ave.

HEnderson 7761.

A. T. HUETER
Watches — Diamonds

Didelis pasirinkimas puikių dova
nų Kalėdoms, visokį brangmenys.

Duodam lengvu išsimokėjimu.
Reg. Optician

8513 Superior Ave.
East End Leading Jewelers 

CEdar 0765

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas

YOUR OLD PAPERS
CALL THE 

SALVA?g ON ARMY
HENDERSON 5357

Išvežimui jūsų senų laikraščh],' 
knygų, magazinų, rūbų, skarns* 
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonui)- 
kit: HEnderson 5357.

galima gauti pas.
D-RĄ MATULAITI į 

(Lait)
7829 Euclid Avenue ‘ 
CLEVELAND, OHIO

$inrMiiioWi 
ii*®E * 
asss-'-.

- fen ne tik pas 1* 

P šia šŽB'^je: darbinis

mesiiĮ praėK -

- ta gi dalytas
fa į redakdją neat- te ® 

ir niekoję'save 3 
(neduodi: aš visaip ma-'rasW 
h: gal į kariuomenę pa-ltayše irie 

mė, gal Į Bataliausko h $

FRANK CERNE-
Jewelry Co. i i. |

6401 St. Clair Ave.
Slovenian National Home 

THE HOME OF PERFECT 
DIAMONDS

HEnd. 0465 Atdara vakarais J 
Mažu įmokėjimu dabar galit pa
sirinkti sau Kalėdų dovanas da
bar. Mes taispm laikrodžius ir 
laikrodėlius.

MUSIC HOUSE
7412 St. Clair Avenue

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

Didelis pasirinkimas akordioną, 
smuikų, ir puikus pianai po S15,- 
gerai prižiūrėti ir gerais balsais, 

Muzika visokiam reikalui

The May Co’s Basement
• VYRUI KALĖDOMS DOVANA

VYRAMS BROADCLOTH

Sa-Von Marškiniai
Praktiška Dovana bent Kokiam Vyrui!

Kiekvienas vyras įvertins vieną ar daugiau šių geros rūšies, 
tvirto darbo, broadcloth marškinių! Gražių marginių ir balt 
i su nesirangoniu kalnierium, baltų ir kitokių spalvų. Visi 
tvirti ir nešunta. Mieros 1 iki 17. Rankovių ilgis 32 iki 
35. geriausia rūšis pardavimui po $1.49!

VYRAMS ESQUIRE 
DOVANOMS PIRŠTINĖS

3 POROS ] JO
Litle arba rayon parodinės kojinės 
bus ideališka dovana vyrams ku
riuos norit apdovanoti Kalėdų me
tu. Visokių gražių pavyzdžių spal
vose ir vienodų spalvų kokių tik pa
geidaujama. Mieros 10 iki 13.

The May Co. Basement . .

VYRAMS NAUJI PUIKUS 
ŠILKO IR STIKLO 
KAKLARAIŠČIAI

$1
kas naujo kaklaraiščių srityje.stai kas naujo kaklaraiščių srityje. 

Dirbtos ir sukto stiklo ir šilko — 
nesiglamžys ir neplėtmuos. 
gražių pavyzdžių.

. Cleveland’s Gift Center

Naujų
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įaus TikieWSPRAGILAS
J SALĖJ, GRUODŽIO S

i metu pabaigoje puikų programą į 
dieną — sekmadienį, Gruodžio 21 į 

į tą metinį balių, ir šymet visi Din® 
ius dykai vieną tikietą į balių, ir vie- 
ą dovanų!

i 
neskaito, kviečiami užsirašyti ją į 

L943 Kalendorių ir vieną tikietą į Dį.
Programas prasidės 6 vai.

iž 1943 metus bus'ta pati, $2.00. 
negalima pasakyti.

uja, galit prenumeratą prisiųsti pį 
iai: laiškas eina už 2c, tik Įdėkit Ibį 

persiuntimui pridėkit 10c.

Administracija atdara vakarais iki 8v.

V>W>WAY>V>

PTI AME-
Prašo Atiduoti

Liekanas

ERB. SPRAGILAS NE
ĮDĖTAI SUSIDURIA 
U REDAKTORIUM
ą vakarą eidamas Su- 

Ija, visai nei nemislyda- 
bakts ir atsiduriu Į po- 

Dirvos redaktorių.
Gerą vakarą, gerb. 

gile! Taip netikėtai ta- 
čia susitinku! — sako

galvosi tuo labiau suprasi 
kad dabar sunkiau dirba 
ir tie kurie nedaro didelių 
pinigų, bet jie dirba, nenu- 
moja ranka, ir jiems reika
linga talka iš šalies. Štai 
ateina Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukaktu
vės. Jei jus geri patriotai 
tik parėję sau iš darbo su- 
susiskaitysit kiek tą dieną 
uždirbot, kiek už tą savai
tę gausit “pėdės”, o nepa- 
gelbėsit nei rengėjams su
rengti paminėjimą nei at
eisit kalbų paklausyti ar 
dolari paaukoti, viskas iš
eis mizernai ir ne taip kaip 
Lietuvių garbingai tautai 
pridera, — sako jis.

— Ar žinai, ponas redak
toriau, aš dabar gaunu tik
rą “pamokslą”. Gerai kad 
mudu susitikom. Aš vėl 
imsiu dirbti. Juk negražu I 
tokias brangias istorines 
dienas praleisti nedirbant, 
— sakau aš.

RAGINA IMTI Į DAR
BUS IR NEPILIE- 

ČIUS

Dauguma Cleveland© indus
trijų jau susipažinę su šia: 
tvarka, ir U. S. Employment 
Service kasdien rūpinasi su
pažindint daugiau ir daugiau 
su tuo.

Atiduokit Centus 
Nikelius

ir Pasilieka Kaimais
t

ML1EČIU
> TAPTI AJ'jJ- 
IČIU” gaunama 
už 25c. Kitur 
iridėkit 5c.
riai nežino savo 
lienos ir laivo 
Dirvos agentūrą, 
elbėta tai suras- 
s norintiems iš- 
icijų blankos. 
įrašomi kreiptis 
liais ir šestadie-

(JI ^era vaLarą, gerą! — 
I \ Al žinodamas ką sakyt, sa- 
LAįl u aš.

— Na,-na, ko išsižiojai: 
ll'l jau manęs nepažysti? 

YOURDIDWT rai, labai senai nesima-

lestų rašant pa- 
kia pažymėti ko- 
įtvažiavęs, mėne- 

dieną, kuriame 
į laivą kuris at
iką, ir kuriame 

Pridėkit pašto 
ymui.

AGENTŪRA 
superior avė. 
ilairi., ObiOj 

T SKALBT!
Day” Skalbykla 
d Laundry suteikia. 
«rą skalbimo patarna-. 
is 25 svarų bundulis.
’IK $1.99.
jau jei patys atvešit 

pasiimsit.

rihod Laundry
,exington Avė. 
iderson 7761.

=kį><=-: — "sako jis.
SALVATION ARMit Taig1’ talg1’ jau- daug 

■------ tesiu praėjo, — sakau

I Kame gi dalykas kad 
6!au .1 redakciją neat- 

kų, taipgi ir metalo, teį ’ir nieko apie save ži- 
:neduodi: aš visaip ma
li gal Į kariuomenę pa
tį gal Į Babaliausko šta- 
Mrašei, ar kas kitas at- 
j. — sako jis.

--- c-----Nei tas nei kita neat- 
(Lait) ko, ale dabar ilgas va- 

7829 Euclid Avalas dirbu, net protas at- 
CLEVELAND, laiko neturiu kada 

—*----------- hors ir sudumot, taip ir
FPAW1 dienos, — sakau aš. 

VNa*o kur dabar eini? 
Jewelry u iel niekad i redakciją 

6401 St1. Clair h|eįni? — sako jis.
- Einu Į unijos mitingą, 
į to negali pabėgt. O 
idakciją nenoriu be rei- 
I landžiot ir jūsų laiką 
Kiti Dabar ir pas jus 
bininkų mažiau, visi iš- 
stė kur daugiau gali 
irbt, — sakau aš.
- Taip tai taip, bet cla-

HENDERSON 5357

Išvežimui jūsų senų 
knygų, magazinų, 
lų, rakandų ir kitų 
1 „ ’ 
kit: HĖnderson 5357.

galima gauti pr
d-roly

; ! i į i
Slovenian National 1 

THE HOME OF PB 
DIAMONDS

HEnd. 0465 Atdm 

Mažu Įmokėjimu dabai 
sirinkti sau Kalėdų if 
bar. Mes taisom hite 
laikrodėlius.

— Tas aptižimas matosi 
ne tik pas Lietuvius bet ir 
pas visus žmones Ameriko
je: darbininkai, unijų vir
šininkai, fabrikantai, biz
nieriai surūpinti tik kiek 
daugiausia jie dabar už
dirba ir pelno daro iš karo, 
o ne apie karo laimėjimą 
rūpinasi. Valdžia turi vi-l 
šokiais žaislais, pavėikslu- 
kais, perstatymais ir kitaip 
lyg mažus vaikus šalies gy
ventojus bevyti ir vilioti 
kad pirktų karo bonus, tai 
yra kad skolintų karo rei
kalams didesnes sumas ir 
susidarytų sau ateičiai ge
ras atsargas. Jei kur dirb
tuvėse imte atima už bonus 
tai gerai, bet iš tų daugy
bė netrukus apsisuka ir 
neša savo bonus iškeisti at
gal į pinigus, kad galėtų 
praleisti. Taip elgdamiesi, 
nei -Lietuviai nei kiti netu
ri jokios teisės tikėti ir lau
kti kad kiti savo gyvasti
mis karą laimėtų ir užtik
rintų gerą gyvenimą kokio 
jie iš Amerikos pripratę ti
kėti niekuo neprisidėdami, 
— sako jis.

Prezidentas Roosevelt, koks 
laikas atgal, išleido įsakymą 
raginantį darbdavius nedaryti 
skirtumų tarp piliečių ir ne
piliečių ateivių ir imti juos į 
darbą. Prezidentas, Karo Lai
vyno ir Karo , vadovybės, ir 
Ordnance Departmental, visi 
išvien pradėjo raginti darbda
vius pilnai naudotis nepiliečių 
darbu karo dirbtuvėse.

Cleveland© darbdaviai kas
dien su tais faktais supažindi
nami per vietinį United States 
Employment Service. Kas sa
vaitę didėjant darbininkų rei
kalavimams, visi nepiliečiai at
eiviai valdžios raginami tuojau 
registruotis karo darbams vie
tiniame Employment Service, 
1242 West 3rd street.

Nors nėra bendro federalio 
leidimo imti nepiliečius į svar
biąsias karo industrijas, Val
džia betgi paliuosavo suvaržy
mus priimti nepiliečius.

Jei dirbtuvė dirba tam tik
rus klasifikuotus dalykus, kon
fidencialius, ar slaptus, ta dir
btuvė gali imti nepiliečius. Bet 
tuo atveju darbdavis turi gau
ti Valdžios užtvirtinimą. Pats 
nepilietis j ieškantis darbo tu
ri išpildyti specialę blanką.

Tačiau, šis Valdžiai prašy
mas turi paeiti nuo paties 
darbdavio kuris sutinka sam
dyti tam tikrą nepilietį, bet 
ne nuo nepili(?čio.

Ši nepiliečių blanka (Alien 
Questionaire, kaip ji vadina
ma), naudojama tik individua
liais atvejais, del tam tikrii 
specifiškų darbų. Darbdaviai 
gali tų formų gauti ir išpildyti 
savo dirbtuvių ofisuose. Ta 
blanka yra tiktai prašymas iš 
darbdavio pusės leisti samdyti 
tą nepilietį.

Prie šitų, dar reikkliriga tūk
stančių darbininkų užpildymui 
darbų vietinėse dirbtuvėse. Su- 
lyg Employment Service pra
nešimo, nekurie nepiliečiai ku
rie negali patekti į karo dirbtu
ves, gali būti samdomi į ne
kritiškus darbus sandėliuose, 
maisto dirbtuvėse ir kitokiuo
se svarbiuose darbuose. Už
imdami šiuos darbus jie pa- 
liuosuos kitus į kitus darbus 
kur reikalinga piliečių.

Nepiliečiai prašomi ateiti už7 
siregistruoti darbams į United 
States Employment Service — 
1242 W. 3rd St., Cleveland.

Geresnės Rūšies Muzika

H. J. Votteler & Šori 
ARCADE MUSIC 

STORE
Theo. Langer, Prop.

37 The Arcade
MAin 2217 Cleveland
Didelis pasirinkimas importiiotu 
muzikos padargų ir Lietuviškų 
muzikos gaidų.

Artėjant šventėms labai pri
reiks smulkių pinigų — nike
lių ir centų krautuvėse išduo
ti žmonėms grąžas. Valdžios 
pinigų mušimo dirbtuvės dirba 
24 valandas į dieną, bet nespė
ja pridaryti. Tuo pačiu sųsi- 
naudoja šimtai tonų karui rei
kalingo metalo. Kad tą meta
lą sutaupius, viąuomėnė prašo
ma nelaikyti namie smulkių pi
nigų, net vaikų bankeliuose, iš
imti jiioš ir sunaudoti pirki
mui krautuvėse reikmenų.

• AR ŽINOT kad dolario am
žius vidutiniai tėra tik devyni 
mėnesiai ? Eidamas iš rankų 
į rankas popierinis dolaris te
gyvena 9 mėnesius ir tiek nu
sigyvena kad jau grąžinamas 
į S. V. Iždo Departmentą, kur 
jis būna sunaikinamas, • o jo 
vieton išduodama naujas.

ADDISON SQUARE

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

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

švenčių sezonui užlaikom žąsis, 
visokią paukštieną, rūkytas deši
nas, riešutus ir tt.

7400 Wade Park Ave.

. HUETER
s — Diamonds 
rinkimas puikių dova- 
is, visokį brangmenys. 
lengvu išsimokėjimu. 

eg. Optician 

Superior Ave. 
d Leading Jewelers 
CEdar 0765

HOEDL’
MUSIC HO® svarbus laikai,
7412 St. Clair Ai

up-to-date music jfįfi už Amerikos laimė-
EJektriški Namams įp LietUVOS atsta- 
ir Muzikaliski Instrcfv , , . . .Ja, todėl turim susieit, 

Me!'s planuoti, - sako jis.
gerai'prižiūrėti k Tas beveik ir teisybė,

[tik kuo galim: žodžiu, 
bu ar pinigais turim

smuikų, ir puikus piffi 
L ' ' ~

Muzika visokiam it-,kad to laiko vis rodos 
;a tai taip diena po die- 
.prabėga, praeina ir mė- 
ąi, — sakau aš.
į Taip darant praeis ir 
s gyvenimas. Tai ai
tu viskam numoti ir tik 
■ėti savo naudos, pini- 
jnaišais semti ir Į nie- 
daugiau neatboti? Juk 
ia pirkti ir karo bonus, 

KALĖDOMS DOVANA JS

VIS BROADCLOTH
knnis mėto, arba krau- 
' Į krūvas ir džiaugiasi, 

_ j l|arbieji gyvenimo rei-
paliekami tik saiBelei ’1 I SC8 B 11iQlStoriu ir šiaip asme-

, iiyg kad tik jiems rei- 
jiga Amerika išgelbėti, 
tik jiems turi rūpėti 

pigimas Lietuvos, — 
[jis.
s Tiesą sakot, ponas re- 
;oriau. Mes darbinin-

Basement

— Šitas viskas tikra tei
sybė. Ir man nepatinka, 
ale aš nieko negaliu sakyt, 
ne mano valia. Pasirodo, 
ir Amerikai reikia tikro 
diktatoriaus, kurio Įsaky
mus visi pildytų ir eitų vie
nu keliu prie karo laimėji
mo. Ale bėda su tais Lie
tuviškais reikalais, čia nie
kas negali Lietuvių suvie
nyti, o skaldytojų ir kenkė- 
jil tai po kiekviena skrybė
le. Tas ir sunkina musų 
darbus, — sakau aš.

— Matai, supranti ir tu, 
taigi reikalinga nors tiems 
kurie dalykus supranta ne
užsileisti dirbti, reikalinga 
aukoti, žmones agituoti Į 
visa tai kas mums yra rei
kalinga ir garbinga, — sa
ko jis.

— Na tai gerai, ponas 
redaktoriau. Nuo šio pasi
kalbėjimo mano dvasia su
stiprėjo: aš vėl stosiu gel
bėt Dirvai ir kur galėsiu 
dirbsiu už Lietuvių ir Lie
tuvos reikalus. Gana jau 
džiaugtis pinigais kišeniu- 
je, jie iš kišeniaus nepra-. 
puls, kas savaitę daugiau 
uždirbsiu. Reikia mums 
varyti pirmyn visus savo 
darbus. Padėkos Šventei

Gudrios Mergaites Studijuoja
Shorthand ir Mašinėlė

na bent Kokiam Vyrui!
ins vieną ar daugiau šių geros rūšies, 
h marškinių! Gražių marginių ir balt 
mierium, baltų ir kitokių spalvų. Visi 
ros 1 iki 17. Rankovių ilgis 32 iki

rdavimui po $1.49! liek Įsivėlę Į darbus kad

G. L. HARDING
Jewelers and Optometrists 

šymet turime didelį pasirinkimą 
laikrodėlių, laikrodžių ir budilnin- 
kų; Deimantų ir visokiij gražme
nų kokių tik sumanytuirtet.

WOodbirte 3072
Optometristas patarnaus jums 

jūsų reikale. >
7112 Lorain Avėnue

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

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

ESQUIRE
J PIRŠTINĖS

081.10
i parėdinės kojinės 
ovana vyrams ku- 
vanoti Kalėdų me
dų pavyzdžių spal- 
jpalvų kokių tik pą- 
eros 10 iki 13.

r Co. Basement . .

tris pusės pajiegiam tik 
VVDAMC! KTinn MIltflMtyt kiek uždirbam o VYRAMS NAUJI s jieka kitiems apdi], 

ŠILKO IR STKW [ Rodos nėra kada nei 
KAKLARAMA1 Paščio prenumeratą at- 

ei pliti, o tuo tarpu taik
iai turi gyventi šventa 
ia. Aš pradedu supra- 
kad negerai darau, — 
lu aš.
įTaigi, taigi: juo giliau

užsikvietė mus mano tetu
lė Į svečius. Ką pas ją iš
girsiu, papasakosiu Dirvos 
skaitytojams, — sakau aš.

— Labai puiku. Betgi 
reikia ir kitokius Lietuviš
kus darbus padėti dirbti,— 
sako jis.

— Padėsiu kiek galėsiu, 
prižadu. Na aš turiu jau 
skubint. Iki pasimatymo,— 
sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

štai kas naujo kaklsnižfll^. 
Dirbtos ir sukto stiklo te 
nesi glamžys ir neplėtno* ' 
gražių pavyzdžių.

Cleveland’s Gift Cente

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

Ohio miestukai kurie turėjo 
po mažiau 5,000 gyventojų su- 
lyg valstijos įstatymų pasilie
ka žymimi kaimais, nors karo 
meto darbymetė juose padau
gino gyventojų skaičių, prane
ša valstijos generalinis proku- 
roraš. i

Tokių miestukų atsiras dik- 
čiai, kur išstatyta dirbtuves ir 
suvažiavo daug darbininkų dir
bti jose.

JOHNG.POi™
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popierinotojas 
Dekoratorius

Duokit1 savo namų aptaisyta® 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
tram: Maliavcjimą iš lauko ir ifi 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
fynų. Mane nasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaišymui ir pagražinimui.
Tūriu špilką apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillpl

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

Specialybė. Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius,

o

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai 1— 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
® Darha Atliekam ® 

G ERA

G R E I T A

I 
I 
r

Superior
Cleveland, Ohio

6820 A ve.

KAlR
ATNAUJINT
DIRVĄ
Kaip tik jūsų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esam^ 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir Įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. \

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

SALDUMYNAI
DIDELĖ NAUJA SALDAINIU ' 

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

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.
Šalia Ezella Theatre  > •j•

i

)

FORICTORY
> BUY
UNITED STATES

BONDS - STAMPS
i--------- ----------------------------- ——i

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

Musų Nuosavioje įstaigoje.
Dabar laikas duoti išvalyti arba 
^perdirbti jūsų žieminius kailinius 
į 1043* stylių. Mes darbą atlie
kant gerai ir už mažus kaštus. . , 
Valymas atliekama gerais meto
dais. Pašlcubėkit duotįi darbą iki 
neprasidėjo sezopas. (47)

Addison Tailors > >«

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINI APYSAKA!

K. S. KARPI AUS
ISTORINĖ
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslapių
2.

%

u. ■'

'v ■ ■

Visada yra stokai patyrusių stenbgrafisčių ir ma
šinėle rašančių.
Todėl tai didėjanti skaičiai gabių merginų studi
juoja short hand ir mašinėlė rašymą mokyklose.
Šios merginos įsigyja amatą kuris' bus naudingas 
ir pelningas visam jų gyvenimui—kolegijoje, ko
kiame nors biznyje ar profesijoje, ir namų ruošo
je, taipgi.
Sight-Saving Lempos padarys jūsų studijavimą ir 
praktikavimą lengvesniu—pagelbės progresuoti— 
apsaugos jūsų akis ir jūsų nervus.
Išmintinga yra studijuoti stenografiją ir mašinėle 
rašymą—taipgi išmintinga yrą apsirūpinti Sight- 
Saving Lempa.

Pasirinkit sau Sight-Saving Lempą dabar 
iki jų yra dar gausus pasirinkimas, grin- 
,dų ir stalinių medelių visokio didumo.

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

7T-X ’’ - f . s ... . . ..

SIGHT IS PRICELESS - LIGHT IS C

KAINA
TIK $1.50

(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

o

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

- ©

i-
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-
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APYSAKA: Vienas kny-1 
“Mes su savo vienu drau-

ŠTAI KOKIA TA 
gų mėgėjas rašo: 
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norime 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 
Lietuviu kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

Ši apysaka ir jums tikrai patiks.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Ll ' i i ‘ U.
u ■' i



. t ■

=
STOI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

lan-

READY TO WEAR
rašo

hi IB g UllLHUVcJC. ULI

AteBoa žiemaar

cuk-
VYRAMS SR VAIKINAMS

since 
have

outstanding Lithuanian leaden^ 
common folk, whose only crise 
that they loved Lithuania E 
freedom.

■Sg-s.

In fact, 
Lithuania to be re
American political 
a million Lithuari- 
found them excel-

Kavos

and up
Madft^ of Durable Fabrics 

in Latest Colors 
and Styles

18.95 and up

6

CIE
z

; šyn 
pa ja 
ra ka 
nų ii 
?o lai

Kie 
nėlyi 

Dir 
Gruoi 
oubli] 
Lietu 
kų ir 
dės i

Pr 
tėvai 
mėly 
• Pr i 
■mų 
vos 

-anui

*

n<Jusų 
ba 
ob 
pe Adre 
gn 
ma

M Pan 
J (išė; 

Tabkter 
išb.-682C

kit
grej I 
jus It 
ir tkyt? 
nest rejk

2708 že"

k
šilu

dideli 
kieči1 
kuri 
Prat 
Hitl‘ 
vum

bt
LIQI
Vieta]

Pi

Helen 1

I

štai 
nis*

Si 
vi.3 
ms 
Ei 
re 
ni 
ja 
r< 
P 
n

“Kur 
“Aril 
584 \ 
WICE 
Ant 1

ALUS, d: 
Už 

Kazys Si

BROTH
LIETUVI!
7708 St)Į
Visoks 
Degtinė 

Užk
Atdara ik

ii CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į Youth’s Forum DIRVA (THE FIE
LITHUANIAN WEEI

Published every Friday in Cleveli
Ohio Lithuanian Publishi

6820 Superior Ave. Qeve
t “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

WAR BONDS VA
JUS GRUOD. 1

PRIDUOKIT LIETU
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TRANSFER OF POPULATION AND 
COLONIZATION IN LITHUANIA

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

A Batch of Rub

Cuyahoga apskrityje, kartu 
su visa Amerika, bus milžiniš
kas Karo Bonų vajus, kurį va
dovaus U. S. Treasury Depart- 
mentas. Vajus prasidės Gr. 
1 iki 19. Numatyta sukelti 
šiame vajuje $180,000,000.

Kaip visi žinote, šie pinigai 
eis finansavimui 
pastangų. Visi 
rie jau pirko ir 
turi Karo Bonų
rūpinti įsigyti sau boną arba 
kelis. Lietuviškos draugijos 
raginamos pirkti bonų daugiau 
ir tuomi pagelbėti valdžiai jos 
didelės pastangose.

Bonus galima pirkti Lietuvių 
Taupymo 
j e. Bonų

$ 25.00
- 50.00

100.00
500.00

1000.00

Atsišaukimas i Visus 
Clevelando Lietuvius

šalies karo 
Lietuviai ku- 
kurie dar ne
privalo pasi-

ir Paskolos įstaigo- 
kainos tokios: 
pirksit už $18.75 

už $37.50 
. už $75.00 

už $375.00 
už $750.00

Prezi-

IŠVAŽIUOJA 
PHILADELPHIJON

Lietuvos Respublikos 
dentas penktadienio rytą vyk
sta į Philadelphiją, kur .Lietu
viai rengia jam prakalbas. Su 
p. Prezidentu važiuoja Dirvos 
redaktorius Karpius.

os
karo užsakymų

Reikes dar 115,000 
Darbininkų

Clevelando karo industrij 
plečiamos ir
numatyta bus tiek daug* kad 
nub dabar iki šio pat laiko ki
tą metą sako dirbtuvėms rei
kalinga bus ’ apie 115,000 dau
giau darbininkų.
~ Sako, - apie 36,600 ’darbiniiC 

_kų bus importuota į Clevelan- 
dą iš kitų valstijos dalių.

Rūpinamasi sutvarkyti vai
kų globą, kad daugelis jaunų 
motinų galėtų eiti į karo reik
menų dirbtuves dirbti. Tūk
stančiai merginų imama ir bus 
paimta į darbus, darbo jiegų 
tvarkymo taryba sako.

Gausit nuo Lap' 
kričio 28 
pardavimas Clevelan-

su j ų 
norime 
Lietu- 

pasvei-

Poland on 
announced 
new order 

would
The following day he

Kalėdiniame baliuje, 
27, Lietuvių salėje, 

bus perstatyta visi 
tėvai-motinos tų vai-

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- 
riiui tame baliuje ir programe.

the light of 
self-explana-

a “Nether- 
for the pur- 
all agricult-

REPRESENTATIVE of Amer- 
Lithuanians visited Congress- 
Joseph Talbot of Connecticut

and post war reconstruction. 
Congressman willingly granted 

interview because Lithuanians 
well known to him, quite a

signed 
for the 
minority

German-

Subscription per Year įn A 
In the United States _ _ _ _ _

In Canada . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . .
; /

Entered as Second-Class matt 
her 6th, 1915, at the Cleveland

under the Act of March 3,

Kavos 
de sulaikyta nuo pereito sek
madienio. Tuo tarpu kavos 
sandėliai apsirūpina kava ir 
pradės pardavimą jos po įvedi
mo suvaržymo, po Lapkričio 
28 dienos.

Kainų administracija 
bia kad kavos galės gauti 
vienas asmuo nuo 15 
giau metų amžiaus. x

Kavą galėsit pirkti 
raus knygelės Štampu
Vieną svarą kiekvienam asme
niui galėsit gauti kas penkios 
savaitės. Štampas 
geras iki Sausio 2,

Valdžia šiuo pat 
kjkti 40 nuoš. viso
dėliuose sviesto valdžios reika
lams, taigi dr sviestas bus su
varžytas ir gavimas jo suma
žės.

skelb
ki ek- 
dau-

su
No. 27.

No. 27 bus 
1943. 
įsakė sulai- 
turimo san-

Nepersenai buvo suorgani
zuota Amerikos Lietuvių Karo 
Veiksmų Komitetas, kurio tik
slas yra darbuotis visais rei
kalais liečiančiais laimėjimą šio 
karo.

Per trumpą komiteto gyva
vimo laiką jau buvo du komi
teto parengimai — “Navy Day 
Rally” ir antras, kortavimo va
karas; abu gana gerai nusise
kė.

Dabartiniu laiku mums svar
bu turėti vardus visų tų Lie
tuvių kurie yra išėję tarnauti 
Amerikos kariuomenėn, 
pilnais antrašais. Mes 
kiekvienam Clevelando 
vių kareiviui pasiųsti
kinimą, nenorim aplenkti nei 
vieno, taigi atsišaukiame į vi
sus Lietuvius kad priduotumet 
mums jūsų sunaus, dukters, 
brolio, sesers, vyro, arba gi
minaičio vardą ir jo paskiausį 
žinomą antrašą.

Kad butų lengviau priduoti 
tuos vardus, galit palikti P. P. 
Muliclio ofise, 6606 Superior 
avė., arba priduoti vienam iš 
valdybos narių.

šio komiteto valdybon inei- 
na: J. K. Venslovas, pirminin
kas ; ’ M. Sušinskienė ir Ona 
Mihelichienė, vice pirmininkės; 
E. Debesiene, rast.; J. Kazlau
skas, fin. rašt.; A. Šimkūnas, 
ižd.; Jurgis Brazaitis ir Ant. 
švetkauskas, iždo globėjai; V. 
Ląbašauskas, maršalka.
__ Daugelis vardų jau yra pri
duota, bet tai vis tik maža da
lis tų kurie yra išėję arba ku
rie yra apleidę mus. Mes no
rime užrekorduoti visų var
dus, mums turėtų rūpėti, kad 
visas musų veikimas, visi mu
sų darbai butų užrekorduoti.

Šiądien gal tas neatrodo taip 
svarbu, bet ateis diena kada 
bus svarbu žinoti kaip ir kiek 
Lietuviai prisidėjo prie Antro 
Pasaulinio karo.

Šiądien mes turim rinkt vi
sas žinias, surašinėt kiek mu
sų vyrų-vaikinų ir merginų 
tarnauja karo jiegose, .kiek 
mes prisidedam prie Raudonojo 
Kryžiaus darbuotės, kiek tūks
tančių dolarių vertės išpirkta 
War Bonds, ir eilę kitų darbų 
rišančiųsi su karu.

Lietuviai, visi į darbą, šią
dien Amerikos reikalai stovi 
pirmoj vietoj, ir American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetas vien tuo ir rūpinasi ir 
jūsų parama yra labai reika
linga. Vardus ir antrašus vi
sų kareivių, jūreivių, lakūnų, 
slaugių ir kitų priduųkit nevė
liau Gruodžio 5. Neatidėlio- 
kit, atlikit tai šiądien. '

J. K. Venslovas.

•PRADŽIOS mokyklos jau
niems mokiniams pradės ry
tais pamokas nuo 9:30 valan
dos, nes dabar rytais dar tam
su iki beveik 9 vai. Mokiniai 
pareis pusvalandžiu vėliau — 
apie 4 ~val. po pietų.

•CLEVELANDO trokų vai
ruotojai per savo uniją išleido 
patvarkymą nevažiuoti greičiau 
35 mylių valandai, kitaip jie 
gali būti pavaryti iš darbo per 
karo laiką, ir unija už juos 
neužsistos.

•MIESTO ligoninės susidu- 
duria su stoka darbininkų, nes 
jau 15-tasy nuošimtis įvairių 
patarnautojų pametė ligonines 
ir išėjo į pelningesnius darbus. 
Tariamasi apie pakėlimą ligo
ninių tarnautojams mokesčių.

SERGA. Senas Cleveland© 
gyventojas Vintas Baltrušaitis 
susirgo, gydosi namuose. Jis 
yra nuolatinis Lietuviškų rei
kalų rėmėjas ir pasižymėjęs 
stambiomis aukomis Lietuvos 
reikalams. Linkiu greito pa
sitaisymo. A. Banys.

Jusų vardas-pav.

Adresas

BAUS UBAGUS
Miesto mayoras Lausche įsa

kė policijai gaudyti sveikus ir 
tvirtus ubagauto  jus ir valka
tas kurie miesto gatvėse susi
tikę žmones prašo pinigų. Ma
yoras sako, jie turi pasirūpin
ti eiti dirbti, kitaip bus bau
džiami.

Pažymėkit 
kiek

Parašę kiek jūsų name žvaigždžių 
(išėjusių j kariuomenę vaikų ar du
kterų). tuoj pasiuskit DIRVAI, — 
6820 Superior Ave., Cleveland, O.

ŠV. JURGIO PARAPI
JOS BAZARAS

Pereitą sekmadienį šv. Jur
gio parapijos salėje prasidėjo 
metinis parapijos bazaras, ku
ris baigsis šį sekmadienį, Lap
kričio 29. Prieš Padėkos die
ną bazaras buvo labai gyvas, 
nes’ leista laimėjimui kalakutai, 
kurių daugelis ir laimėjo.

Sekmadienį bazaras prasidės 
3 vai. po pietų.

•SUDEGĖ. Louis Albert, 
7 metų mergaitė, nuo 10713 
Florian avė., mirė nuo apdegi
nto, norėdama pagelbėti moti
nai kuri namui užsidegus ap
alpo nuo dūmų.

from 
evid- 
Klai- 
from 
were

LANKOSI KAREIVIS
Šią savaitę Cleveland© 

kėši ir viešėjo pas Karpius 
kareivis mili tarinės policijos 
narys Juozas Valickas, iš Camp 
Stewart, Ga. Jis buvo nuvy
kęs ir į Waterbury, Conn., kur 
gyveno pirm įstojimo tarny
bon.

Juozas Valickas tankiai 
Lietuvių spaudoje.

LIGONIS DĖKOJA
Jonas K. Alekna, pasidavęs 

operacijai ligoninėje, sveiksta. 
Jis dėkoja visiems savo drau
gams ir giminėms kurie atlan
kė jį ligoninėje, prisiuntė gėlių 
ir dovanų.

Jonas K. Alekna ‘buvo tas 
kuris sutramdė Lietuvių ban
ko plėšikams pabėgti su visais 
pagrobtais pinigais, laike api
plėšimo prieš kelias savaites. 
Jo išgąsdintas vienas plėšikas 
bėgdamas griuvo ir pametęs 
gatvėje dėžę su virš $3,000 pi
nigų, nespėjo jų pasiimti ir pa
liko. Už tai apdraudos kom
panija p. Aleknai gerai atly
gino, davė $50, kaip praneša 
Lietuvių banko valdyba.

farmers from Salzburg had not 
migrated there”.

What a German victory would 
mean to Lithuania, in 
the above quotation is 
tory.

The Nazis recently 
lands East Company” 
pose of consolidating
ural, industrial, banking and trad
ing interests concerned with “ac
tivities in occupied Eastern terri
tories”.

On -August 2, Netherlands Reichs- 
kommissar said: “300 have actually 
left for the Baltic ... At most 
30,000 agricultural pioneers might 
be expected to settle in the East”.

According to the New York Times 
of August 30, 1942, the Netherland- 
ers “would go in the main to Lith
uania”. Certain estates, such as 
the Juodiškiai Estate in the vicinity 
of Kėdainiai, are already being ad
ministered by the Netherlanders.

Germanization is being conducted 
on a large scale. Dissatisfaction 
among the peapie is great; 
ance is on the increase.

DARBAI

res is t-

thus enabling them 
Britain. Lithuania 
last sent her ships 
to England.

was against Russia’s but- 
the internal affairs of any 
Nation. And Lithuania is 
these nations. Talbot 
the hope that after the

ex
war

ANOTHER 
PHILATELIST

Dear Editor of Yount’s Forum:
I read the item about Lithuanian 

stamp collectors in your column 
with great interest and would like 
to add that the author is also a 
Lithuanian Postage Stamp Collector 
whose collection consists of ten^ fair
ly good sized volumes of Lithuanian 
Issues. My specialty is eary Lith
uania, the typeset issues in which 
I am doing considerable research 
work and would be glad to contact 
other Lithuanian collectors who 
would be interested in developing 
the history of 
stamp issues or 
available which 
mon interest,
information about Lithuanian issues 
is quite scarce.

W. E. Norkus, 
2647 Eddington street-,— 

, Philadelphia, Penna.

ican 
man 
to sound out his views on Lithua
nia 
The 
an 
are
nuipber of them living in his dis
trict. Mr. Talbot stated that he 
favors the independence of small 
nations, especially of such a country 
as Lithuania, which, during the dis
favor of its mighty neighbor, Uer- 
many, did not attack Poland but 
gave great help to thousands of 
Polish refugees, 
to reach Great 
up to the very 
laden with food

Congressman Talbot said he fa
vored military collaboration between 
the United States and Soviet Rus
sia but 
ting in 
United 
one of 
pressed
Lithuania again will be free.

i / r
A LITHUANIAN reporter on the 

staff of the Chicago Herald-Exam
iner, Mr. Stanley Pieza, had a talk 
with the Canadian vice-minister of 
Labor, Mr. Bryce M. Stewart, re
cently returned from London. Mr. 
Stewart bade the Lithuanians take 
heart. The political circles in Lon
don firmly believe the post-war 
world will be reconstructed accord
ing to the principles of the Atlantic 
Charter, and free Lithuania will be 
fruit of the application of these 
principles.

Mr. Stewart, in othei’ words, con
firmed the message of Mr. Church
ill given to American Lithuanians 
on his visit to the United States.

Using an ordinary bakery 
Tom (left) and Jimmy Richari 
Los Angeles, who call thens 
“monkey wrench researchers", 
shown turning out a batch o| 
synthetic rubber they have 
oped. They sayi it can be pra 
from waste vegetable matter, 
milk, etc., and can be made fa 
cents a pound, compared with II 
70 cents for other synthetics, 
say Rubber Czar Jeffers is 
ested”.

Lithuanian 
whe have 
might be 
Philatelic

postage 
material 
of com- 
Historic

Nesutinka Dirbti 6 Di 
nas Savaitėje Angliei 

Kasyklose
West Virginia kasyk 

operatoriai atidėjo vykd 
mą šešių dienų darbo s 
vaitės kasyklose laukdai 
iki bus pakelta anglies k; 
nų lubos. Kasyklų opei 
toriai nori brangiau gai 
už anglį, kadangi jos pas 
minimas brangiau atsieii

Užmušta 6 angliakasį 
Providence, Ky. — Lap] 
30, ištikus sprogimui ar 
liakasykloje netoli čia i 
mušta 6 darbininkai, k 
kiti išbėgo ii’ išsigelbėjo.

After the conquest of 
October 6, 1939, Hitler 
to the Reichstag that “a
of ethnographic conditions' 
take place, 
signed a decree transferring to the 
Reich all Germans “threatened with 
de-Germanization”. The ■ program 
was a tacit part of the Soviet-Ger
man Pact of August 23, 1939.

On October 15 and 30, 1939, res
pectively, protocols were 
with Estonia and Latvia 
transfer of the German 
to the Reich.

On January 10, 1941, a
Soviet “repatriation” agreement for 
the transfer of the Volksdeutsche 
from Soviet-occupied Lithuania was 
signed, and by the end of March, 
1941, approximately 134,000 persons 
had been transferred to Germany 
from the three Baltic States. The 
number of “repatriates” from Lith
uania was about 53,000. Official 
Nazi sources had never indicated 
the existence of more than 30,000 
people of German origin in Lithua
nia, and actually only about 18,000 
“repatriates” were of German ori
gin. The balance consisted of Lith
uanians who left their homeland to 
escape bolshevik terror.

Germans were “liberal” regarding 
expatriation from Lithuania, but 
not out of regard for the Lithua
nians; they acted in accordance with 
their future plans for the coloniza
tion and Germanization of Lithua
nia. Upon the admission by the 
Germans that they were of German 
descent, the repatriates were per
mitted by the Soviet occupational 
authorities to leave the country. In 
return, over 21,000 Lithuanians, 
White Russians and Russians were 
transferred to the Soviets in ex
change for the repatriates 
Lithuania. These Lithuanians 
ently were mustered from the 
pėda (Memel) district, and 
East Prussia, but the majority
mustered from the Suvalkai, Seinai 
and Punskas regions—regions for
merly occupied by the Poles, later 
by the “Gejjnans, and at present, by 
a Nazi decree, considered part of 
East Prussia.

There is every reaspn to believe 
that a comnensatory balance to the 
Reich for the property left behind 
bv the migrants was promised by 
Soviet Russia in the form of various 
goods needed by the Reich. Agri
cultural and industrial workers, art
isans and,,professionals from Lith
uania were quickly absorbed by 
Germany. Farmers were settled in 
German-held western Poland. Many 
of the repatriates did not speak 
GermaA.

After the Nazi occupation of 
Lithuania in June, 1941. none were 
allowed to return to Lithuania.

Lately some executions have been 
made for the Volksdeutsche, but not 
for the Lithuanian repatriates. Ev
ery Lithuanian wishing to return 
to his homeland must renounce his 
nronertv rights. The purnose of 
this noliev is to colonize Lithuania 
and to Germanize her neonle. This 
process has actuallv begun, and the 
Nazis snare no efforts to subdue 
anv opposition of the inhabitants.

Bache, German Minister of Agri
culture, on one occasion said: !

“Germany has now enough land 
and is determined to reestablish 
mediaeval traditions . . . After 
peace is won a wave of German 
colonists will enter Eastern Eur
ope. Density of population in 
Germany will decline since small 
farmers will be joined into big
ger units . . . German farmers 
will have a great responsibility 
to colonize the new ‘Lebensraum’ 
and win it to Germanism . . .
East Prussia would not be Ger- 

' man if several centuries ago

REV. K. J. PRUNSKIS had pub
lished a book in Lithuanian en
titled “Communism and Revolution 
in the United States”, in which he 
describes the real aims of American 
and Lithuanian Reds.

THE COUNCIL of all • the Lith
uanian Societies in New Haven, 
Conn., held a dance to raise a 
Christmas fund for the Lithuanian 
boys in the armed forces. A big 
crowd attended and a fund of $120 
was secured.

OVERCOATS
22-50

BROS.

6905
15602

Superior Avė.
Waterloo Rd.

Open Evenings.

4 MEDŽIOTOJAI NUŠAUTI
OHIO valstijoje prasidėjus 

medžioklės sezonui Lapk. 20, 
per pirmas dvi dienas nušau
ta keturi jauni medžiotojai.

ŽUVO MARINAS
‘Marė Gedaminskienė, 

8117 Korman avė., gavo 
nešimą kad Guodalcanal
srityje žuvo jos sūnūs, mari
nas Jonas Gedaminskis.

nuo 
pra- 
karo

360,000 TONŲ LAUŽO
Pastaru laiku pravestame se

no geležies laužo vajuje Ohio 
valstijoje bendrai surinkta net 
360,000 tonų, kas išpuola po 
104 svarus nuo galvos

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

VININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

: Moterys daugiau ir di 
giau ii’ daugiau darbų i 
ima karo industrijose. I 
baltiniu laiku sakoma d 
ba jau apie 4,000,000 mo 
rų su kąra surištuose d 
tuose ir jų skaičius pad 
gobės 1943 metais.

Skaičiuojama kad k 
metų pabaigoje visokiu! 
darbuose šalyje buu a] 

miktymų moterų, ai 
29 nuoš. dirbti galinčių i 
žiaus.

then, it will be remembered, 
“The policy of this Govenwa 
universally known. The peo?r 
the United States are oppose! 
predatory activities no
whether they are carried out Ij 
use of force or by the three 
force. They are likewise 
to any form of intervention a 
part of one state, however
f.ul, in the domestic concern 
any other sovereign state, 
weak. The United States will 
tinue to stand by these print 
because of the conviction d 
American people that unis 
doctrine in which these prfa 
are 
the relations between natios 
rule of reason, of justice, si 
law—in other words, tte te 
friodern civilization itself-® 
be preserved”.

HI
' NEWS WERE RECEIVE 
the 67 year old‘ former Pk 
of Lithuania, Aleksandras Si| 
skas, deported by the Soviet |i 
to Siberia, is in dire want & 
arrested on the eve of the fe 
attack on Russia. The_Jls 
Government as yet refuses to J 
the American Lithuanians the) 
ilege of organizing some sž 
public relief for persons lie

REDS in Chic- 
another “united 
there recently,conference

OUR GROUP OF 
ago, in organizing 
front” 
claimed in their circulars that the
fate , of Lithuania will be decided 
according to the principles of the 
Atlantic Charter. Does that mean 
that our Reds had instructions from 
Moscow that Stalin is not jyong to 
insist on keeping the iialfidštates ? 
That would He real good news to 
Lithuanians all over the world. 
Lithuanians want to be free, just 
as the Americans are free, 
they would -like 
constructed on 
principles, 
ians here 
lent.

THE LATVIAN Information Bul
letin issued by the Press Bureau of 
the Latvian Legation is devoted to 
the 25th anniversary of Latvian in
dependence (Nov. 18, 1917-Nov. 18, 
1942). Its eleven pages are cram
full of facts on Latvian history, 
politics and economics. It winds 
up with a reprint of a statement by 
Acting Secretary of State, Sumner 
Welles, released to the press on 
July 23, 1940, when Soviet Russia 
completed its gobbling up of the 
Baltic republics, according to stra
tegical considerations. Mr. Welles

inherent once again

So. Portland, Me. — 
pradėjo „plisti laivų st 
bos darbininkų streikas 
reikalauja pakelti moi

Iš New Jersey perki 
ūkio darbininkai i Floi 

Stulginskas and hundreds d f (ten žiemos metu
■ duose prie apelsinų ir 
iros vaisių, cukraus pi 
’tacijose ir tt. Tai yra 

mažas bandymas, bet 
koma yi’a geras sumai 
mas, kuriuo riša šalis g 
pasinaudoti karo metu.

THE ONLY LITHUANIAN 
Pennsylvanian) Who took pat 
the United States Commando 
ger force in the Dieppe attack 
Pvt. Peter A. Vetcher ol 
Pa.

i Vyrams Puikios
SKRYBĖLĖS

$3.95 - $5.00
Didžiausias pasirinkimas naujų 

puikių stilių ir spalvų
Vaikams šiltos Ausinės $1.00

Visokių gražių spalvų
Vilnonės Hockey Caps 50c

Vienodų ir maišytų spalvų
Su Kailiu Kepurės $1.00

Tamsių spalvų, visokių dycįžių
Merrimac Skrybėlės $2-45

Minkštos geros žiemines

Vyrų Union Siutai $1.50
Šilti tinkami žiemai, ilgom ran
kovėm ir blauzdom, arba trum
pom. Pilkos ir baltos spalvos.

Vyrų Flanelette
Pažąmos $2.25

Apsivelkamų stilių. Gražių mar
ginių ir bryžių.

Vyrams Sveteriai 2.95
Two tone, Zipper priešakiu, ir pa- 

spalvų. Taipgi 
užmaunami.

DYKAI GREEN STAMPS
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

prastų vienodų 
per galvą

Windsor, Kanadoj, b 
gėsi streikas kilęs For 
dirbtuvėje. Unijistai bu 

’ 1 37 mote 
paimtų i darbą, kurioi 
mokestis buvus nustaty 
mažesnė negu mokama v 
rams už tokį pat darbą.Vyrų Pirštinės

Geros odos pirštinės, juodos , . ,
rudos, su pamušalu ir Amerikos ūkininkai 19 

metais raginami padėti1 
sas pastangas išauginti 
pagaminti maisto daugia 
šia Įdek kada šalies istoi 
joje buvo pagaminta. Am 
rikai atitenka didžiaus 

našta aprūpinti savo ka 
•drauges šalis maistu.

Languoti Masškiniai 
Geros rūšies vatos flanelio, 

šytų spalvų ir marginiu
Mufflers $1.50 

Vilnoniai arba rayon kakli 
Vienodų arba maišytų s 
Apatiniai baltiniai 

Gražus broadcloth apatiniai, 
naitės, ir mėgsti tinkami 
niai atletiški be rankovių, poJ 

Gražus Kaklaraiščiai 
Gražus rankų darbo kaklaraiš 
su pamušalu, naujausių maų 

2 už $1.25.

Vyrams, Vaikinami 
Kelnes 2.95, 3.95,4 

Didelis pasirinkimas stilių 
įvairių, didumų.

Vyrų žakietai $6.50 
Sanforizuotai sutraukti, 
dos priešakiu. Mėgsti

Darbinės Prijuostės
Mėlynos arba baltos.

su kožnu pirkiniu. |>V

Apie 1,400 Belgų dari 
rinkų deportuota iš rytin 
Flandrijos darbams Į V 
kietiją.

■Aliejaus valymo įrenj 
®ris Suv. Valstijose pag 
Wama po 4,700,000 bačl 
Nejaus į dieną.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Tai vyras! Chanute, ] 
į lakūnų partiosimo st 

lyje_ vienas vaikinas at 
sri® imti kareivio algą. S 
«•> aš nerūkau, negeriu, 
J11 aprengtas ir pavalg 

kam man pii


