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ENTATIVE of Amer- 
ins visited Congress- 
Talbot of Connecticut 
his views on Lithua- 

; war reconstruction, 
nan willingly granted 

because Lithuanians 
wn to him, quite a 
em living in his dis- 
'albot stated that he 
ndependence of small 
ally of such a country 
which, during the dis- 
mighty neighbor, Uer- 
ot attack Poland but 
help to thousands of 
es, thus enabling them 
■at Britain. Lithuania 
ry last sent her ships 
aod to England.
,n Talbot said he fa
ir collaboration between 
states and Soviet Rus- 

against Russia’s but- 
internal affairs of any 
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>n.
e nations. Talbot 
lope that after the 
ain will be free.

kNIAN reporter on the 
Chicago Herald-Exam- 

anley Pieza, had a talk 
.nadian vice-minister of 
Bryce M. Stewart, re
eled from London. Mr. 
e the Lithuanians take 
political circles in Lon- 
believe the post-war 

be reconstructed accord- 
irinciples of the Atlantic 
1 free Lithuania will be 
ie application of these

Nesutinka Dirbti 6 Die- 
h nas Savaitėje Anglies 

KasykloseUsing an oriį, !
Tom (left) and į K
Los Angeles, aį
“monkey wrentij | . - . -
shown turniif R| operatoriai atidėjo vykdy- 
synthetic rufeį
oped. They sayiJ 
from waste repp 
milk, etc., and ® ft 
cents a pound,

West Virginia kasyklų

mą šešių dienų darbo sa
vaitės kasyklose laukdami 
■iki bus pakelta anglies kai- 

^jnų lubos. Kasyklų opera- 
70'centeT J toriai nori brangiau gauti 
say Rubber CbJuž anglį, kadangi jos paga- 
ested”.

irt, in other words, con- 
message of Mr. Church- 
o American Lithuanians 

to the United States.

Atkakliai Kaujasi už Oro Viršenybe Viduržemyje
Vokiečiai Sutraukė Oro 

Jiegas iš Rusų Fronto 
ir Kitų Sričių t

rikoje veikimo ašies jiegos 
neteko jau 230 savo kariš
ku lėktuvu.' c. £

9 BILIJONŲ DO
LARIŲ VICTORY 

VAJOS

Suardytos Prancūzijos Valdžios Vadai IS LIETUVOS

Vaizdas- parodo Pierre Lavai (kairėje) su Maršalu Petain, 
senu Prancūzijos valdžios galva. Vaizdas darytus prieš pilną 
Nazių okupavimą Vichy Prancūzijos.

PILVIŠKIAI. PilViškiai nuo 
seno garsėjo savo sena muzeji- 
nės vertės bažnytėle, kuri net
gi dabartinio karo metu sude
gė-

šių metų Balandžio mėnesį 
staiga mirė Pilviškių klebonas 
Kun. Petras Žilinskas. Nauju 
klebonu paskirtas Kun. Pijus 
Ruseckas.

Pradedant šią savaitę, 
per tris Gruodžio mėnesio

JAPONAMS NESISE- savaites valdžia pasiryžus
KA NET PRIE VISŲ sukelti visoje šalyje 9 bili-

P ASTANGŲ

Už Tunisiją eina atkak
lus mūšiai, kuriuose Ame- 
rikos-Britų jiegos iš vienos 
pusės ir Vokiečių-Italų iš 
kitos, pastarų dviejų die
nų atkakliame mūšyje pa
nešė veik “lygius nuosto
lius”, sulyg pranešimų Gr. 
4 d. Didžiausias mušis ei
na prie miestelio Djedeida, 
netoli Tunisijos sostinės; šį 
miesteli pakartotinai turė
jo tai viena, tai kita pusė.

Visos pastangos dedama 
už užvaldymą oro virš Vi
duržemio juros, ir kuri pu
sė paims viršenybę ta gali 
laimėti Afrikoje.

Šios pastangos gali imti 
net kelias savaites.

Hitleris pasitiko Ameri
kos pirmutines jiegas Afri
koje su daugybe lėktuvų, 
kurie radosi Tunisijoj, Si
cilijoj ir Sardinijoj. Juos 
sutraukė iš Rusijos fronto, 
iš pačios Vokietijos ir iš 
Bulgarijos, kur matomai 
rengėsi užpultimui Turki
jos.

Italai ir «Vokiečiai sku
bina stiprinti savo jiegas, 
gabendami kareivius juro
mis ir oru, norėdami atsi
laikyti Viduržemio juros 
pakraštyje, iš kur juos vi
sai jau stumia.

Britų jurų kanuolės pa
skandino dar keturis priešų 
prekinius laivus ir du karo 
laivus vykstančius su dau
giau paspirties Į Tunisiją, 
kur kaip matyt jau tikro
mis pradėta lemiamas mu
šis. >

Liberija, Afrikos negrų 
valstybė, sutiko duoti Ame
rikai Įsitaisyti karo lėktu
vų stotį jų žemėje, vakarų 
Afrikoje, kas yra labai rei
kšminga.

Dabar paaiški - kad išso
dinant Amerikos karo jie
gas šiaurės Afrikoje, Ame-* 
rika ir Britanija prarado 
bendrai 16 laivų, iš jų pen
ki Amerikos ir 11 Britų. 
Tai palyginamai mažai iš 
apie 850 laivyno kuris da
lyvavo tame žygyje.

Per pirmas 20 dienų Af-

j jonus dolarių karo pasko- 
i los. Prezidentas Roosevelt 
atsišaukia ir ragina visus 
piliečius pastatyti savo do- 
larius Į karą, paskolinant 
valdžiai kad galėtų pirkti 
karui reikalingus tankus, 
lėktuvus, šautuvus ir tt.

Kiekvienas šalies gyven
tojas bus pakalbinamas ir 
kviečiamas prisidėti prie I 
šios $9,000,000,000 karo pa
skolos.

Karo kaštai šiuo tarpu 
pasiekia šešių bilijonų do
larių išlaidas per mėnesi.

Ali jautų jiegos artėjan
čios prie Buna-Gona, Nau
joj Guinejoj, sunaikino ki
tus Japonų pasikėsinimus 
išsodinti daugiau savo jie- 
gų tame karo fronte. Ali- 
jantų lėktuvai numušė 23 
Japonų lėktuvus ir priver
tė Japonų karo laivus pa
sitraukti be suteikimo pa
galbos savo kareiviams ap
gulamiems prie Buna-Go
na.

Dabar praneša kad Lap
kričio 30 prie Guadalcanal 
salos, Solomonų grupėje, 
Įvykusiame smarkiame ju
rų mūšyje S. V. nuskandi
no devynis Japonų laivus 
ir gal but nuvarė i dugną 
10,000 priešų kareivių su 
tais laivais. Tuo budu vėl 
užkirsta keliai Japonams 
sustiprinti savo jiegas vei
kiančias salose.

Lapk. 30 praneša kad S. 
V. submarinas priplaukė Į 
Japonų vandenis taip arti 
kad net matęs pakraštyje 
arklių lenktynes. Tuo savo 
veikimu i porą valandų pa
skandino 8 Japonų laivus 
ir keturis sugadino.

Japonai skelbia nuskandi
nę alijantų karo laivą ir 
tris kitus mažesnius Lapk. 
30, prie Solomonų salų.

LIETUVOJE okupantai išlei
do įsakymą pagal kurį užver
čia atsakomybę apskričių vir
šininkams, valsčių viršaičiams 
ir kaimų seniūnams kad ūki
ninkai surinktų derlių ir įdirb
tų laukus. Tie ūkininkai kurie 
neturi pakankamai darbo jie
gos gali reikalauti pagalbos iš 
kaimynų. Valsčių viršaičiams 
suteikta teisė siųsti gyvento
jus tokiai talkai privalomu ba
du. Talkoje turi dalyvauti ne 
tik ūkininkai 
bose esančių 
tojai.

minimas brangiau atsieina. | ________
bį Užmušta 6 angliakasiai. 
Providence, Ky. — Lapkr. 

universally į; 3°, ištikus sprogimui ang- 
pakasykloje netoli čia už- 

__ įmušta 6 darbininkai, keli 
use of fore rikiti išbėgo ir išsigelbėjo, 
force. They r į -------------
toanyfomofa| Moterys daugiau ir dau- 
part of one ^gjau jr daugiau darbų už- 
tu’ karo industrijose. Da-
weak. The Dsbartimu laiku sakoma dir- 
tinue to stand į(ba jau apie 4,000,000 mote- 
because of fceyų su. karu surištuose dar- 
American p^'-buose ir jų skaičius padvi- 
d°rinne m rii, 1Tietaįs#
are inherent 
the relations n 
rule 'of rew i 
law—in ottew 
Modem civtai 
be preherai’

then,’ 'it will k i 
“The policy of į

the United Sts 
predatory itKj 
whether they n į

DUP OF REDS in Chic- 
ganizing another “united 
ference there recently, 
their circulars that the 

thuania will be decided 
;o the principles ofi the 
larter. Does that Auean 
eds had instructions prom 
it Stalin is not going to 
eeping the Baltic States? 
1 He real good news to 
i all over the world, 
i want to be free, just, 
ericans are free. In fact, 
-like 

on 
since 
have

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

lTVIAN Information Bul- 
1 by the Press Bureau of 
n Legation is devoted to 
nniversary of Latvian in- 

(Nov. 18, 1917-Nov. 18, 
; eleven pages are cram- 
icts on Latvian history, 
id economics- It winds 
reprint of a statement by 
cretary of State, Sumner 
(leased to the press on 
1940, when Soviet Russia 
its gobbling up of the 

ublics, according to stra- 
nsiderations. Mr. Welles

F Skaičiuojama kad kitų 
įlietų pabaigoje visokiuose 
darbuose šalyje bu r apie 
18 milijonų moterų, arba 
29 nuoš. dirbti galinčių am
žiaus.

PRANCŪZAI PA
SKANDINO SAVO 

KARO LAIVUS

bet ir valsčių ri- 
miestelių gyven-

• NEWSWE21 
the 67 year dll 
of Lithuania, Ik 
skas, deported Id 
to Siberia, is Ėė 
arrested on tir^eiięaiauja pakelti mokes- 
attack on teLjg 
Government s ’
iiege^fi^ Iš New Jersey perkelta 
public relief kukio darbininkai Į Florida 
Stuiginskas as ten dirbti žiemos metu so- 
cutstanding^L^u0Se prje apelsinų ir cit- 

rus vaisių, cukraus plan
tacijose ir tt. Tai yra tik 

pliažas bandymas, bet sa- 
the Minkoma yra geras sumany- 

Pennsyivaniui«mas, kuriuo visa šalis gali 
the ynl^. Hjasinaudoti karo metu.
ger force m ffif 
Pvt. Peter L" - - - - - - — - - - -
Pa.

So. Portland, Me. — Čia 
iradėjo plisti laivų staty
tos darbininkų streikas —

common folk, iBI 
that 
freedom.

JAPONAI NETEKO
141 LAIVŲ

: Windsor, Kanadoj, bai
gėsi streikas kilęs Fordo 
dirbtuvėje. Unijistai buvo 

JSį ■__ V ■ ^sustreikavę del 37 moterų
m 2|P|foaimtų Į darbą, kurioms 

'V g 0 K ffisBVi mokestis buvus nustatyta
VYRAMS IR VAIKI^esnė -karna vy-

Tams Puikios 
KRYBĖLĖS 
5.95 - $5.00 
šias pasirinkimas naujų 
ūų stilių ir spalvų 
s Šiltos Ausinės $1.00 
akių gražių spalvų 
ės Hockey Caps 50c 
>dų ir maišytų spalvų 
'ailiu Kepurės SI.00 

spalvų, visokių dydžių 
ac Skrybėlės $2-45 
os geros žieminės

Union Siutai $1.50 
ikami žiemai, ilgom ran- 
ir blauzdom, arba trum- 
’ilkos ir baltos spalvos, 
yru Flanelette 
>ažąmos $2.25 
imu stilių. Gražių 

bryžių.

ns Sveteriai 2.95 
j, Zipper priešakiu, ir pa- 
vienodų 
■ galvą

KAI GREEN STAMPS

mar-

iki 
Ja- 
ka- 
Su 
ne-

Amerikos submarinai 
šiol paskandino jau 93 
ponų laivus, atkakliai 
riaudami su priešais, 
sugadintais Japonai jau
teko 141 savo laivų nuo 
pereitų metų Gruodžio 7, 
kada paskelbė Amerikai 
karą.

RUSŲ-VOKIEČIŲ
KARĄ UŽKLUPO

ŽIEMA i

BOSTONE SUDE
GĖ 490 ŽMONIŲ

laikraščiai rašoVOKIEČIŲ
kad šiuo metu 1,500 Kauno gy
ventojų išsiųsta i miškus.

lė Įvesta tiek rhiestų darbinin
kams, tiek įstaigų valdinin
kams bei tarnautojams. Joje 
taip pat turi dalyvauti studen
tai. Prasidėjus mokslo metui 
jie turi įrodyti ar atliko me
džių kirtimo prievolę.

Privalomas darbas įvestas ir 
durpėms kasti.

Lapk. 27 PnWiuzu uos
te Toulon patys^Prancuzai 
jūreiviai paskandino kelis 
didžiuosius savo karo lai
vus, kiti buvo susprogdin
ti, keli submarinai pabėgo 
iš uosto, kad nepatektų Vo
kiečiams, kurie galutinai 
Įsiveržė ir okupavo ji, su
laužydami likučius karo 
paliaubų su Prancūzija.

Dali laivyno Vokiečiai ir 
Italai paėmė.

Iš Prancūzijos ateina ži
nių kad Vokiečiai stengėsi 
priversti Prancūziją skelb
ti alijantams karą kaip tik 
Amerikos jiegos išlipo Af
rikoje, tačiau kad ir nazių 
Įtakoje esanti Prancūzijos 
vyriausybė nesusitaikė ka
ro apšaukimo klausimu.

Už laivyno 
Vokiečiai 
prikišdami 
pašalinimo 
sančių De _ 
no Įsakymų. Jie veikia lai
svoje nuo Vokiečių įtakos 
Afrikoje.

praradimą 
kaltina Lavali, 
jam .kaltę ne

žinomų klau- 
Gaulle ir Darla-

Boston, Mass. — Lapkr. 
28 naktį, Cocoanut Grove 
naktiniame klube, kur bu
vo suėję apie 1,000 žmonių 
pasišokti, pasilinksminti ir 
pagurkšnoti, kilo gaisras, 
ir ugniai smarkiai paplitus 
sudegė apie 470 vyrų ir mo
terų. Moterų daugelį ir pa
žint negalėjo, nes jos buvo 
menkai apsivilkusios, nude
gė jų suknios kiek jų bu
vo, ir neliko jokių ženklų.

Per kelias dienas po to 
gaisro, mirė dar kiti ir vi
so mirusių skaičius pasie
kė jau 490.

Gaisras kilo iš neatsar
gumo jauno tos Įstaigos 
darbininko, Stanley F. To- 
maszewskio, 16 metų atnž. 
Jis užžiebė degtuką kada 
jam prireikė šviesos, ir iš 
to užsidegė popierinės pai
nios ir ugnis staiga papli
to visoj įstaigoj. Užsigru- 
do durys ir tas buvo prie
žastimi daugumos mirčių.

Sudegė ir viena Lietuvė, 
Jodeikienė, iš So. Bostono.

Ta vieta buvo populiariš- 
ka, joje buvo daug karinin
kų, studentų ir šiaip žymių 
žmonių iš visos Amerikos. 
Sudegė 13 Harvardo uni
versiteto studentų ir kelio
lika karininkų.

Bostone uždrausta" laiky
ti pasilinksminimus 1,161 
kitose Įvairiose salėse ir 
naktiniuose klubuose, delei 
šio gaisro. Visos viešų su
eigų vietos bus griežtai ap
žiūrėtos saugumo tikslu.

Vakaruose nuo Maskvos, 
sulyg Rusų pranešimų, bol
ševikų kareiviai spaudžia 
Vokiečius šalčio ir pūgų 
užkluptame karo fronte — 
tai Rževo ir Veliki j e 
srityje. Sako, tame 
te Vokiečiai žudomi 
dien po tūkstantį.

Stalingrado fronte 
kiečiai atkakliai kovoja at
silaikyti. Rusai vietomis 
pastumia nazius užimdami 
vieną-kitą aukštumą.

Rusai sako vienoj vietoj 
perėjo atgal per Dono upę, 
pastumdami Vokiečius.

Rževo fronte, bolševikai 
sako, suimami Vokiečiai 
nelaisviai dar dėvi savo va
sarines uniformas, nors už
ėjo smarkus šalčiai.

Iš Berlino praneša kiek 
kitaip: stiprus Rusų pėsti
ninkų ir tankų atakas Vol- 
gos-Dono srityje tapo su
ardytas.

Kaukaze veikimą trukdo 
potviniai.

Murmanskas, Rusų šiau
rinis uostas, smarkiai ata
kuojamas orlaiviais, bom
barduojami ir Sovietų ka
reiviai šiaurės fronte.

Luki 
fron- 
kas-

Vo-
KAUNO laikraštis Į Laisvę 

rašo kad aplankius Vytauto D. 
Universiteto studentus dirban
čius Braziškių bei Jūrės miš
kuose, patirta didžiausias sun
kumas su maistu, del ko dir
bantieji yra pastebimai sumen- 
kėję. Tiesa, dabar maisto nor
mos kuro gamybos srityje dir 
bantiems tarnautojams 
dintos. Studentams jos 
vo pritaikytos.

padi- 
nebu-

VOKIEČIŲ spauda praneša 
kad Kauno gyventojas Petras 
Astrauskas nuteistas 3 mėne
siams kalėjimo. Jis buvo kal
tinamas suteikimu neteisingų 
žinių, sulyg kurių išgavo leidi
mą geležinkeliu važiuoti į Vo
kietiją. Vokiečių įstaigos ta 
proga įspėja kad ateityje už 
tokios rūšies nusižengimus bu
sią baudžiama “žymiai sun
kiau”.

Vyru PirJ
Geros odos

rudos, so Rį]
Languoti liesas pastangas išauginti ir 
Geros rūšies .^pagaminti maisto daugiau- 

syt’ S^?isia kiek kada šalies istori-
. *Dį, joje buvo pagaminta. Ame- 

Vvienody Saikai atitenka didžiausia 
Analiniai Kna^a aprūpinti savo karo 

gX hJįldrauges šalis maistu. 
. naitės, ir mef5 B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mai ^letiįfcT Apie 1,400 Belgų darbi- 
Gražųs M^ninkų deportuota iš rytinės 
^^^AFlandrijos darbams Į Vo- 
su pam žflįkietiją.

Aliejaus valymo Įrengi- 
Kemes ^niais Suv. Valstijose paga- 

Dldells jJĮuįminama po 4,700,000 bačkų 
Vyru^liejaus i dieną-

Sanforu®3]
dos pn*

Darbinė

Amerikos nkininkai 1943 
tetais raginami padėti vi- Bulgarai, kaip iš Serbi

jos praneša, išžudę apie 800 
Serbų jiems pavestoje glo
boti Serbijos dalyje.

ITALIJĄ IŠTISAI 
BOMBARDUOJA

Gražus ranką 
su pamušalu.

Tai vyras! Chanute, Ill. 
aro lakūnų paruošimo sto- 

Mėiyitf* tyje vienas vaikinas atsi- 
_________ su kotnn pi* šakė imti kareivio algą. Sa- 

čia galit iškeisti savo stamp Bo* ko, aš nerūkau, negeriu, o

spalvų. Taipgi 
užmaunami.

THE KRAMER & 10■esu aprengtas ir pavalgy
dintas, tai kam man pini

ngai reikalingi.
O Superior Ave • AtdafJj

Sugauti Japonų Tankai Naujoj Guinejoj

i®

Britų lėktuvai be palio
vos bombarduoja Italiją— 
ypač šiaurinius industri
nius miestus. Sako, netru
kus gali būti ir Roma pra
dėta sprogdinti, priverti
mui Italų baigti karą.

Churchill atsišaukė Į Ita
lijos žmones nuversti Mus
solini ir taikytis, arba tu
rės panešti oro atakas.

Jei Italai nesiliaus karia
vę, alijantai perkels karą į 
pačią Italiją, pareiškė Bri
tų vadas, kuris šiomis die
nomis sugyveno 68 metus 
amžiaus.

Australijos ir Amerikos kareiviai apžiūri Japonišką karo 
tanką, kurių kelis išmušė iš veikmės Naujos Guinejos karo lau
ke, netoli Port Moresby.

kur esą daugiau

komisaro Įsaky-
3c 
ir

Aleutiškos salos Alaskos 
iškyšulyje, yra visai plikas 
akmuo, ant jų nėra jokio 
medžio. Jos amžinai ap
gaubtos miglomis. ’

FLORIDOJ, armija pa
ėmė savo reikalams visus 
334 Miami Beach viešbu
čius ir turistų namus, ka
reivių patalpoms.

S. V. tuoj bus Įvesta 
pinigai, pusdešimtukis,

savo senąją gyvenamą vie- 
Taip pat kai kurios įstai- 
raginamos išsikelti į to- 
miestus

KAUNE išleistas įsakymas, 
pagal kurį visi tie gyventojai 
kurie į miestą atvyko po per
eitų metų Birželio 22 ir neturi 
nuolatinio užsiėmimo, turi gry- 
žti i 
tą. * 
gos 
kius
patalpų.

VOKIEČIŲ
mu, Lietuvoje iki Spalių 3 tu
rėjo būti surašyta visos viš
tos, avys ir — bitės.

SODYBOS bendrovė paskel
bė kad už jai pristatomus vai
sius, grybus, uogas ii’ vaista
žoles ji duoda tam tikrus atly- 

klg. kopūstų 
druskos, už 
1 klg. cuk- 
duodama 5

ginimus. Už 100
duodama 2 kyg.
15 klg. uogų — 
raus; už grybus
nuos jų vertės druskos, ir tt.

kalingas karo darbams.
i ’

Suv. .Valstijose norima 
Įvesti valstybinės Loterijos, 
kaip turi kitos šalys. Lio- 
terijomis numatyta sukelti centai daryti iš kitokio me- 
valdžiai kas mėnesį po apie talo negu varis, kuris rei- 
22 milijonus dolarių.

VOKIEČIŲ spaudos žinio
mis, Vilniaus Rūtos bendrovės 
vienoje krautuvėje buvus su
sekta “spekuliacija”. Krautu
vės vedėjas ir visi tarnautojai 
suimti. Vokiečių spauda Lie
tuvoje reikalauja “aukščiausia 
galimos bausmės” ir primena 
kad Vokiečių teismas Rygoje 
už panašų nusikaltimą nutei
sęs žmones mirtimi, 1



Vieta 
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PENNSYLVANIJŪJE
PITTSBURGH

VICTORY BOND 
VAJUS

Allegheny apskrityje numa
tyta sukelti 270 milijonų dola
rių šiame Karo Bonų vajuje, 
kurį valdžia paskelbė ir kuris 
tęsis per pirmas tris savaites 
Gruodžio mėnesio.

Vajaus darbą varys suvirš 
1500 laisvanorių darbininkų, 
vyrų ię moterų.

Vakarinės Pennsylva n i j o s 
23 apskrityse šio vajaus metu 
turės būti sukelta 360 milijo
nai dolarių.

WYOMING KLONIS
& *-----------

PITTSTONE ĮSMU
KO ŽEMĖ

PITTSTON, Pa. — Du šim
tai namų pavirto į vieną ar į 
kitą pusę, po miestu žemei 
slūgstant, nes ten iškasta kie
toji anglis jau prieš 40 metų 
ir į tą tuštumą suslugsta že
mės paviršius. Tam likimui 
tenka pusė keturkampės my
lios miesto ploto.

Skaitytojau, pamanyk koks 
tai nusiminimas, kokia apmau
dą apima žmogų kuomet jis tu
ri bėgti iš savo namų, kad lik
tų gyvas, nesužeistas arba pri
spaustas prie sienos savo na
mo.

UŽSIMUŠĖ DAKTARO 
ŽMONA

Lapkričio 25, poni Nell Rau- 
savičienė, važiavo pas savo vy
rą Dr. Leo A. Rausevičių, į 
kariuomenės stovyklą, Camp 
Butner, N. C., praleisti Padė
kos šventę su savo vyru, kuris 
yra kariuomenės gydytojas ir 
kapitonas. Su ja važiavo Ruth 
Lare, mokytoja, atlankyti sa
vo brolį advokatą, kariuome
nės leitenantą.

Automobiliui ant šlapio ke
lio paslytus ir nusivertus į ša
likėlį, keletą kartų persiver- 
tus, p. Rausevičienė užmušta 
vietoje. Ji buvo 32 metų 
žiaus, trijų vaikų motina, 
mus Wilkes-Barre, ten ėjo 
kslą ir prieš 12 metų ten 
gė slaugės kursus. Po poros 
metų ištekėjo už Dr. Rausevi- 
čiaus. Nelaimė ištiko ant Rt. 
15, tarp Culpeper ir Charlot- 
teville, Va. c

Ta. nelaimė tai nuostolis vi
sai Lietuvių bendruomenei — 
ji buvo veikli narė Lietuvių

i i™.Kki-

am-
Gi- 

mo- 
bai-

Helen U

STO
liet} 
“Kui 

“Ai
584
Wl(
Ant

BRoi
LIEtu1 
7708 j 
Vjsoks 
Degtir 

U

Detroit, Mich., Naajienos
*----------------------------

Naikina Japonų Laivus
BALTIMORE, MD

Pirks Ambulansą
Baltimorės Lietuvių Draugi

jų Taryba pradėjo vajų aukų 
rinkimui nupirkti Amerikos 
Raudonajam J 
są. Ambuliansas kaštuos apie 
$1,600 ir norima tą sumą su
rinkti iki Lietuvos Nepriklau
somybės šventei Vasario 16 ir 
tą dieną, nupirktą ambuliansą 
oficialiai įteikti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus valdybai.

žemės įslugimas atsitiko 27 
Lapkričio, 5 vai. vakare, laike 
šalto oro. Visas vaizdas yra 
baisus: sugriuva ar sukrypsta 
namai, žmogus turi išbėgti ir 
jų netekti, nors visą amžį tau
pė ir įsigijo sau pastogę senat
vei.

Tame visame gludi vakaryk
ščio kapitalisto gobšumas ir 
visų kitų žioplumas kad netu
rima jokių įstatymų apsaugo
jimui miesto namų nuo apgriu- 
vimo. Nors tokie pravojai at
sitinka pertankiai, bet 
įstatymdarystė apie tai 
sirupina nieko.

Šis nuotikis palietė ir 
vjj.is gyvenančius tame 
vusiamė plote.

Tokio likimo yra jau, palies
ta per 25 metu's Wyoming Klo
nyje 3582 namai, 
namai 
kietos 
ninku, 
namų

Pittstone tokių sugriuvusių 
namų, kurių yra apie 200, ver
tė į pusę milijono dolarių.

Visi tų įgriuvusių namų gy
ventojai liko be namų ir be sa- 

-baidu.—Miesto administra
cija prižiūri kad toje srityje 
tvarką ir saugoja palaikus.

Jonas J. Nienius.

musų 
nepa-

MIRIMAI
DIRVOS SKAITYTOJAMS
Pereitais metais Lapkričio 

ir Gruodžio mėnesį einant Dir
vos vajui, Detroite buvo už
prenumeruota žymus skaičius 
naujų Dirvos skaitytojų. Tai
gi dabar jau sueina metai ir

Kryžiui ambulian-Į laikas prenumeratą atnaujinti.

Nupirktas ambuliansas Va
sario 16 dieną, su dideliais už
rašais iš šonų bus vežiojamas 
po visą miestą, o paskui bus 
atvežtas pas Lietuvių salę ir 
ten stoves tol kolei pasibaigs 
Lietuvos Nepriklaus o m y b ė s 
šventės iškilmė.

ŠIOMIS dienomis per P. P. 
Jarą užsirašė velionio J. O. Sir
vydo biografiją šie tautiečiai: 
Adv. N. Rastenis, Jonas Čėsna, 
Jonas Galinaitis, Jonas Griči- 
na, Antanas Kurelaitis ir Ma
rijona Milunaitienė. Pirmiau 
jau buvo užsirašę Jurgis Gu
tauskas, Vincas Velžis ir Si
mas Levanavičius. Šis jau yra 
miręs ir jam to taip svarbaus 
veikalo skaityti jau neteks.

Visi skaitytojai prašomi nelau
kiant raginimo, pasiųsti po du 
dolarius Dirvos administraci
jai. žinokite kad karo laikas, 
visur trumpa darbininkų. Ypa
tingai sunku su darbininkais 
spaustuvėms, kur reikalinga il
go patyrimo kad tapti zeceriu.

Jums neatnaujinus Dirvos, 
yra prašomas Dirvos reporte
ris jus aplankyti. Bet šiais 
laikais ir toks darbas nėra len
gvas, ypatingai dabar kada ga
soline gausime tik keturis ga
lionus į savaitę. Atsižvelgiant 
į visa tai, pasiuskit savo pre
numeratą už Dirvą patys šią
dien.

Vice Admirolas William F. 
Halsey, kuris smarkiai sumu
šė Japonus ir nuskandino daug 
jų laivų prie Solomonų salų.

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

Tegul meilė Lietuvos
Dega musu šfo

Lietu- 
įgriu-

Iš jų tik 135 
sutaisyti geros valios 
anglies kasyklų savi- 
Visi kiti liko pačių tų 

savininkų rūpestis.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SUSIRINKIMAS

me užsimokėti pilnai kada pri
eis reikalas mokėti.
tikrai gelbėsim savo valdžiai.

Detroito Lietuviai, be abe
jo, kooperuos šiame Karo Bo
nų vajuje. V. M.

Taip tai

MIRĖ 9400 IŠEIVIU
LIETUVIU

KEARNY, N. J.

UŽSIMUŠĖ KAREIVIS
Lapk. 16, Juozas ir Juozapi- I 

na Mačulskai gavo liūdną ži
nią kad jų sūnūs Corp. Vincas 
Mačulskas, vos 4 mėnesius iš
buvęs armijoje, tapęs Corpo 
ralu, buvo bombanešio auka: 
jis su kitais lakūnais nukrito 
Columbia, S. C., Lapk. 15 ir 
buvo užmuštas.

"Corp. Vincas Mačulskas vos 
sulaukė 22 metų amžiaus, pali
ko didžiausiame nuliudime tė
velius ir savo žmoną, Audry ir 
4 mėnesių dukrelę, taipgi du 
brolius, Joną ir Juozą su jų šei
momis, ir tris seseris: Oną Se- 
rafinienę, Nellę Jasonienę, ir 
Julę bei šiaip daug giminių ir

Lapkričio
atsibuvo
Lietuvių
kuriame pa

tarimų. Nu-

nyj.e. d
Paliko motiną, dvi seseris, 

du brolius, kurie abudu yra ka- 
riuomenėje, ir daug giminių. 
Ji buvo Lietuvaitė, po tėvais 
Nell Behneskiutė.
t Ruth Lare liko gyva, tik ap

daužyta.

STREIKAI
Sustreikavo 260 trokų drai- 

verių American Stores, Wyo
ming Klonyje, reikalauja mo
kesčių- pakėlimo. Tai yra ei
lės krautuvių vežikai.

Penna Coal Co. 1500 ( darbi
ninkų atidėjo streiką iki Gruo
džio' 1, reikalaudami grąžinimo 
algų už praeitį. 1936 metais 
ta kompanija norėjo uždaryti 
kasyklas. Tuomet angliakasiai 
sutiko dirbti už pigiau, taip 
kad vieni turėtų darbo, o an
tri pelno. Pragyvenimas buvo 
pigus. Bet dabar pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo aukš
tai, o anglis pabrango, jos rei
kia, tai angliakasiai reikalau
ja savo algų pagal kontraktą.

Vulcan Iron Works 800 dar
bininkų sugryžo dirbti po dvie
jų savaičių streikavimo. Sutai
kymą pavedė War Labor Board 
tarybai, Wilkes-Barre.

Vietos dienraštyje kasdien 
yra skelbimų kad trūksta dar
bininkų, bet šimtai yra bedar
bių, reiškia skelbimai yra me
lagingi. Arba nori iš kitur 
gauti į čia žmonių kurie dirb
tų pusdykiai.

Čia 
mie-

UŽMUŠTAS DARBE
Vincas Dena, 50 m. amžiaus, 

užmuštas uolos Angliakasyklo- 
je. Jis paėjo iš Lietuvos, at
vyko Amerikon ' 1910 metais; 
paėjo nuo Griškabūdžio, 
paliko brolį Juozą, Ashley
stelyje gyvena jo sesuo, liko 
daug giminių ir draugų.

Palaidotas D. L. K. Kęstučio 
Draugijos sklype, Lietuvių ne- 
prigulmingose kapinėse, Wyo- 
mįnge; bažnytinį patarnavimą 
atliko neprigulminga Lietuvių 
parapija Wilkes-Barre.

Paskutinių/ šešių mėnesių.

LIETUVIAI DALY
VAUJA FUTBOLE

Rudenį atsibuna Amerikos 
žymiausias universitetų ir ko
legijų sportas — futbolas.

Kaip kitose sporto šakose 
taip ir futbole figūruoja daug 
Lietuvių vardų. Ypač futbole 
veik kiekvienas universitetas 
turi po vieną, du ar net tris 
Lietuvius. '

Štai tik pažvelgus spaudoje 
vienos dienos — šeštadienio, 
Lapkričio 14 — futbolo rung
tynes plačiai šalyje išsimėčiu
sių universitetų ir kolegijų 
komandų užtinki Lietuvių:

Su Harvard Universiteto ko
manda (Cambridge, Mass.) — 
Gudaitis.

Su Western Resėrve (Cleve- 
lan) — Bagdonas.

Su Indiana Universitetu — 
Linonis.

Su Illinois Universitetu — 
Wenskunas, Genis.

Su Ohio State Universitetu
— Matus. i

Su Pittsburgh Universitetu
— Sakas. ’ \

Notre Dame Universitetas, 
South Bend, Ind., turi du ai
tris Lietuvius futbolininkus.

Tai yra tik tie kurių pavar
dės paduota Lietuviškai. Yra 
visa eilė gerų Lietuvių futbo
lininkų kurie vadinasi visokio
mis iškraipytomis pavardėmis 
ir jų susekti negalima.

• KLESOS I geležinkeliai šį 
metą per 8 mėnesius pastatė 
veikmėn 53,695 naujus preki
nius vagonus.

bėgyje angliakasyklose jau už
mušta darbininkų dvigubai ne- 
g-u buvo užmušta pirmiau, nes 
darbuose viskas skubinama.

J. J. Nienius.

Dalyvavo Philadelphijos 1 
Parduota už $17,55( 
Suaukota $537.00;
$143.55. - Šimtai D< 
kete. - Vizitas pas K

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pasie
kė jau 9400. Mirimų pažymė
jimai čia pradėta talpinti Va
sario mėnesį, 1937 metais.

Būtinai pasirūpinkit pasiųs
ti Dirvai žinias apie jūsų kolo
nijoje mirštančius Lietuvius: 
parašykit už 1c atvirutę ir to 
užtenka.

Reikia pažymėti pilnas var
das, amžius, moterų mergiška 
pavardė, iš kur iš Lietuvos, ki
lęs, kiek metų išgyveno Ame
rikoje.

Už šiuos pranešimus mokė
ti nereikia, jie talpinami dykai, draugų.

Vincas buvo visada linksmas 
ČAPSKIS Kazys, pusamžis, mi- jr smagus vaikinas, jį visi my- 

rė Lapk. 18, 
TAMAL1UNAS

mirė Lapk. 3,
— Panevėžio
ko p. Amerikoj išgyveno 37 
metus.

ŠLAPIKAS Antanas, atėmė 
sau gyvastį pasikardamas, 
Lapk. 16, Chicagoj.

MIELDAŽIS Juozas, mirė Lap
kričio m., Shenandoah, Pa.

BAGDONAVIČIENĖ Ona, mi
te Lapk. mėn., Shenandoah,
Pa. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

JANINIENĖ Morta, 67 m., mi
rė Spalių 27, DuBois, Pa.

BIELSKIS Jonas, mirė Lapk.
18, Dayton, Ohio.

GUDŽIŪNAS Izidorius, senyvo 
amžiaus, mirė Lapk. 7, Hol
lywood, Calif. — Raseinių 
ap., Girkalnio par., Akme
niškės k. Amerikoj išgyve
no 47 metus.

ARMAN_,Marė, seno ąmž.Laus;
mirė Rugsėjo 7, Hollywood, 
Calif. Paėjo ši Suvalkijos.

MAČULSKAS Vincas, U. S.
kareivis, užsimušė su lėktu
vu, Lapk. 15. Palaidotas sa
vo gimtiniam mieste, Kear
ny, N. J. Buvo 22 metų am
žiaus.

Vincas buvo visada linksmas

Philadelphijos Lietuviai pat
riotai atliko didelį darbą sek
madieni, Lapkričio 29, sureng
dami prakalbas Lietuvos Pre
zidentui Antanui Smetonai ir 
tuo pačiu abeju žymiai prisi
dėdami prie Amerikos karo 
pastangų.

Lietuviu Muzikaįė Salė buvo 
užpildyta publikos tiek kiek jo
je gal niekad nėra buvę. Gat
vė abiem pusėm buvo nustota1 
publikos, nors tuo tarpu kai p. 
Prezidentas į salę važiavo lijo.

Amerikos Karo Bonu par
duota ar pasižadėjimu gauta 
už $17,550 sumą.

Amerikos Raudonajam Kry- 
aui aukų surinkta $537.00.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
suaukota $143.55.

Publika užpildė salę kimšti- 
nai prakalboms, kur įžanga bu
vo dykai, tačiau vakare, Prezi
dentui A. Smetonai pagerbti 
vakarienėn vėl susigrūdo apie 
300 svečių kitoje salėje, mokė
dami po $2.50. Tas parodo ko-

I kį patraukimą p. Prezidentas' 
turi į Lietuvių minias, nežiu- 

l rint priešingų musų grupių pa
dėtų pastangų kenkti ir truk-

I dyti. .
Gausus aukojimas ir kart 

bonų pirkimas parodo kad Lie 
tuviai prijaučia tam darbu 
kurį patriotingi Lietuviai vei 
kia.

Viso šio rengimo bendras 
į obalsis ir kalbi/, temos įbuv/h- 
“Amerikos Laimėjimas —Tie-

I tavos Laimėjimas”.

PREZIDENTO PASITI
KIMAS

Chicago j.
Jonas, 57 m., 
Detroit, Mich, 
ap., Vabalnin-

lėjo, seni ir jauni.
Palaidotas Lapkričio 23, su 

militarinėmis apeigomis; pa
maldos atsibuvo Sopulingos 
Dievo Motinos bažnyčioje.

Reiškiame užuojautą jo tė
veliams, žmonai ir broliams 
bei seserims. , Rep.

VOKIEČIAI ATKAK
LIAI SEKA IR TIKI

HITLERIUI

Penktadienį, 
Lietuvių salėje, 
donoj o Kryžiaus 
to susirinkimas, 
daryta svarbių 
tarta šaukti platų susirinkimą 
Gruodžio 17,^ Lietuvių salėje; 
ten bus išrenkama Unito val
dyba ir išspręsta kiti 
reikalai.

Parengimų komisija 
šė kad yra rengiamas 
lis šeštadienio vak., Gruodžio
5, Miltono salėje, ir yra numa- Vokiečius pakreipti prieš 
tyta kad bus pasekmingas, nes 
komisija turi pardavus įžangos 
tikietų netoli du šimtus.

šis skyrius atšaukė savo de
legates iš tveriamo “Bendro 
Lietuvių Komiteto”.

Susirinkime atsilankė vieti
niai žymus, darbuotojai pp. Bal
čiūnai ir pamatę moterų gražų 

susirinkime Gruo- darbą ir pąsįryžjmą, paaukavo 
$5 Raud. Kryžiui. Valdyba ta
ria Balčiūnams širdingą ačiū.

! D. R.

LAPKRIČIO 21 d. Baltimo- 
rės Lietuvių Tautinio Knygy
no administracija buvo suren
gus bazarą ir leido tris kala
kutus išlaimėjimui. Du kala
kutus laimėjo Lietuviai, o vie
ną svetimtautis. Publikos i 
bazarą atsilankė nedaug, ta
čiau pelno liks nemažai.

LAPKRIČIO 22 d., D. L. K. 
Kęstučio Pašalpinė D-ja laikė 
savo priešmetinį susirinkimą 
ir nominayo kandidatus į val
dybą ir direktorius į Lietuvių 
Salės bendrovę. Rinkimai bus 
metiniame 
džio 20 d.

LAP KR. 22 d., Lietuviški 
kacapėliai buvo surengę pra
kalbas ir kalbėti buvo parsi- 
kvietę Abeką iš Chicagos. Jų 
kalbėtojas į Baltimorę atvažia
vo Abekas, tačiau iš Baltimo- 
rės iškeliavo Akelaitis. Mat, 
Abekas čia rado ne tik pažys
tamų bet ir giminių, kurie tuoj 
ir nutraukė Abeko kaukę paro
dydami visuomenei kad po ta 
kauke yra pasislėpęs Akelaitis.

Vargšai tie Lietuvių tautos 
išgamos, Azijatiško bandito 
garbintojai: išlindę per sur- 
paipę tuoj užsideda kokią žy
dišką kaukę kad jų niekas ne
pažintų. Reiškia, jie patys gė
dijasi savo nešvarių darbelių.

LIETUVIŲ Demokratų Klu
bas, 816 W. Lombard street, 
Gruodžio 13 d. rengia didelę 
oisterių puotą, įžanga bus 75c 
asmeniui. P. P. Jaras.

VOKIEČIAI primena 
vos ir kaimynių šalių gyvento
jams kad draudžia nešioti “bu
vusių politinių partijų bei orga
nizacijų” ženklus. Už draudimo 
nepaisymą busią baudžiami.

Lietu-

27, 
Rau- 
Uni-

svarbus

prane- 
vakarė-

Vokiečiai išauklėti ir išmo
kyti tikėti Hitleriui ir laikyti 
geru jų tautai visa ką Hitleris 
daro. Kas tik negero jiems 
norima padaryti, jie visi kaip 
vienas šoka.

Nors kaip kas mano kad iš 
kitos pusės propaganda galėtų

i Hit-
Lie- 
vie- 
kita

RAGINA PIRKTI BONUS
Prez. Roosevelt atsišaukia į 

visus Amerikos žmones kad 
pirktų daugiau Karo Bonų.

Nepakanka kad darbininkai 
perka už 10 nuoš. savo uždar
bio, to nėra gana. Valdžia no
ri sukelti per Gruodžio mėnesį 
devynis tyilijonus dolarių. Ra
ginami darbininkai, prof esi jo- 
nalai ir bankieriai — kas tik 
turi atliekamų pinigų kad pir
ktų War Bonds.

Valdžia nereikalauja iš žmo
nių jokių aukų, tik prašo kad 
mes paskolintume jai savo ne
vartojamus pinigus, karo ve
dimui. Svarbiam reikalui pri
siėjus, kam pinigai bus reika
lingi tas galės atgauti pinigus 
lengvu budu, tik 
savo paštą.

Ateinantį Kęvo 
vėliau 15 dienos,
mokėti valdžiai taksus nuo sa
vo ineigų uždirbtų 1942 metais. 
Butų gerai kad pasilaikytume 
pinigus, kad nemėtytume jų 
bereikalingai dabar, ir galėtu-

Vo-

ir neturėjo 
Jiems neteikia- 

melaginga propagan- 
jie buvo šeriami na-

kai aną dieną jiems

kreipiantis į

mėnesį, ne
mes turėsim

JI NORI PAKEISTI MUSŲ SMULKIUS PINIGUS

Mrs. Nellie Ross, S.’V.’pinigų ' kalimo dirbtuvių direktorė, 
kąjbą.su Sen. Robert Wagner iŠ New Yorko, senato bankų ir pi
nigų komiteto pirmininku., Ta grupė svarsto pakeitimą smul
kių pinigų.darymui kito metate, nes varis, ąiįabras ir nikelis 
yra reikalingi karui. .ji. - ■

lerį, bet Vokiečiai tai ne 
tuviški komunistai, kurie 
ną dieną su juo ir už jį, 
dieną jį “fašistu” vadina.

Kanadoje randasi daug
kiečių karo belaisvių ir iš jų 

. patiriama bendras Vokiečių at- 
sinešimas į Hitlerį ir viską kas 
Vokiška. Štai tie Kanadoje 
laikomi naziai 'belaisviai labai 
puikiai prižiūrimi. Jie gauna 
geresnį maistą negu kada Vo
kiečių armijoje gaudavo. Jie 
Čia būdami gali pamatyti karą 
iš tos pusės iš kurios namie 
būdami negalėjo 
teisės matyti, 
ma jokia 
da kokia 
mie.

Tačiau
buvo pakantriai paaiškinta kad 
del Hitlerio apkaustymo apie 
1,200 Kanadiečių nelaisvių re
težiais už įsiveržimą i Dieppe, 
Prancūzijoj, kur jie buvo pa
imti — toks pat skaičius Vo
kiečių nelaisvių bus sukausty
ta retežiais, tie nelaisviai visi 
kaip vienas pakėlė didžiausį 
pasipiktinimą. Jie nenori ti
kėti kad Hitleris pradėjo tokį 

'baudimą. Jie manė kad juos 
baudžia be priežasties. Jie ne
kaltino Hitlerio, bet kaltino 
Kanadiečius. Jie sukėlė riau
šes kurios reikėjo jiega numal
šinti.

Jeigu šie švelniai užlaikomi 
belaisviai taip elgiasi, kaip 
jus manot elgiasi Vokietijos 
žmonės, per 10 metų nuodyti 
melais ir propaganda,' atskirti 
nuo kito pasaulio teisingų ži
nių, išauklėti tiktai tuo ką na
ziai matė reikalingu savo žmo
nėms duoti?

KAIP ELGTIS KARO 
METU

Valdžia pataria per savaitę 
valgyt mėsos tik pustrečio sva
ro, kad mėsos ištektų visiems.

Važiuoti automobiliu tik po 
35 mylias per valandą greitu
mu, kad automobilio gumai il
giau laikytų.

Kūrinti namą 
butų nedaugiau 
kad užtektų kuro

visai šaltoje sėdėti, 
automobilistai turi 

kaip 5 ratų gurnus, 
privalo parduoti val-

kad šilumos 
65 laipsnių, 
ir vėliau ne-

J L .

prireiktų
Kurie 

daugiau 
perviršį 
džiai.

CHRISTMAS SEALS

.... Protect Your Home 
from Tuberculosis I __________________ ____

J. Žem^rtijniskas
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s 
130 Congress Avenue

Waterbury. Conn.
Dirvą galima išsirašyti ui 
viena dolarj — pusei metų.

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina siaus
mai oro permainose, patariam lynu 
bant'd’t ROSSEl Tabs be piokeslm 
obligacijų. Naudojamos tuksfiMf 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo- 
kit 2-1 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ii 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell A'-e.. Chicago. Lil

r 7 \
Skaityk Amerikos^

‘Lietuvių Naujienas’
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45)

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6Št. Philadelphia, Pa. >----------------------------------/

1943Kalendoriai
t (Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 

Dovami — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 
kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.)

Pažymėki! 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 Upelio
_____ Maža Mergaitė su Viščiukais
_____ Žiemos Vaizdas — Važiuoja Rogėse
_____ Maži Vaikučiai ir Voveraites
_____ Mergina Gėlynuose, su Šuniu z
_____ 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 Metginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių)

_____ Angelas
_____ Šventoji
-------- Kristaus
_____ Marijos

DIRVA

Sargas ir Vaikučiai žaidžia 
Šeima ir Balandžiai 
širdies 
širdies.

6820 Superior Ave.

Prezidentas A. Smetona at 
vyko į Philadelphia Lapkričit 
27 d., apie 9 vai. vakare. Pasi 
tikimo komitetas ir buris Lie
tuvių vyrų ir moterų laukė

■ 30th Street stotyje, su polici- 
: jos palydovais, ir iš stoties vy

ko į Bellevue-Stratford viešbu-
: tį, kur buvo surengta priėmi- 
L mo vakarienė. Vakarienėje da- 
I Ijthvo komiteto ir pasitikimo 

komisijos nariai: W. Poška 
(Paschall), K. žemaitis, K. ža- 
deika, Juozas Gustis, Juozas 
Kavaliauskas, F. Pūkas, Adv. 
M. M. Slikes, Adv. Hubert J.

f Horan, Jr., Broad Street Trust 
i Company prezidentas, ir neku-
■ riu komiteto nariy žmonos bei 
i pora paneliu ir šiaip dar vie

tos veikėjai.
Poną Prezidentą iš Clevelan- 

do atlydėjo Dirvos red. IL S.
E i

PAS MAYORA IR INDE
PENDENCE SALĖJE

1 
Sekantį rytą, šeštadienį, p. t 

Prezidentą priėmė Philadelphi- j i

PO 10c ™

6 už 50c. (mažiau ši

Jau gaunamos Dirvos Ad 
puikių Kalėdinių atviruči 
užsisakyti tuojau ir gaus 
Jos parsiduoda viena po 
už $1.00. Mažiau šešių

Mažiau $1.00 galit siųsti

Persiuntimo kaštus

| DIR
6820 Superior AvenueCleveland, Ohio

k%25c4%2585jb%25c4%2585.su


y- -’įiSJiasSHBftiF '

$143/55

P

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

yra tik pradžia jų darbo.
Jie supranta kad Lietuvai 

reikės daugiau ir daugiau au-

1IMAI
Tūkstantine Minia Prez. Smetonos Prakalbose

KEARNY, Nd,/!U

buvo pradėjo

LIETUVIAI
NEGAUDYKIMEmi-

VĖJU!

Kry-
ir

ir truk-

miesto

„amžius,

iEALS
s

PO 10c Ariena

Cleveland, Ohio

■JK1M J-—

Sekantį rytą, šeštadienį, p. 
Prezidentą priėmė Philadelphi-

par- 
gauta

komiteto na- 
o priešai gal 
p. Preziden- 
atvykus sa-

Dirvą galima išsinįi 
viena dolarį — pusei i

Hali komiteto lydi- 
Prezidentas aplankė 
Laisvės Lopšinę- —

nori visuomenę Įti- 
ši Taryba atsiradus

atėmė 
irdamas,

J. Ho- 
vaišino

salę in- 
ir gau-

mokė- 
i dykai.

ir man- 
iki vie-

is var- 
ergiška 
ivos, ki-
> Ame-

r Home 
losis

prisi- 
karo

5, senyvo 
. 7, Hol- 
Raseinių

\ Akme- 
j išgyve-

•Tik 
la- 

ku-
ir karo
kad Lie- 

darbui

J. Žemiausiu
“Dirvos” Agentu

N o t a r a i
130 Congress Ava 

Waterbury. Cm

UŽSIMUŠĖ KAREITJ 
Lapk. 16, Juozas ir Ja 

na Mačulskai gavo liuį 
nią kad j u sūnūs Corp, fį 
Mačulskas, vos 4 mėneį 
buvęs armijoje, tapęs (į 
ralu, buvo bombanesio i 
jis su kitais lakūnais n 
Columbia, S. C., Lapt j 
buvo užmuštas.

"Corp. Vincas MaČukį 
sulaukė 22 metų amam 
ko didžiausiame nulinį

Choro grupė, W. E. 
vedama, sugiedojo 
Himną ir kelias Lie-

APIE TĄ TARYBĄ, LYGI
NAMĄ SU VILNIAUS 

TARYBA

Persiuntimo kaštus apmokame mes.

irė Lap- 
ah, Pa. 
)na, mi- 
nandoah, 
veno 40

Prez. Roosevelt nuperka pir
mą lakštą Kalėdinių ženklukų, 
kurių ineigos skiriamos kovai 
su džiova Amerikoje.

i m., mi-
5, Pa.
cė Lapk,

nariai: W. Poška 
Žemaitis, K. Ža- 
Gustis, Juozas 

F. Pūkas, Adv. 
Adv. Hubert J.

Tegul meile Lietuvos
,Dega musų širdyse!

1820 Superior Ave.

kalendorių duodamas Dirvos skait 
čiant DABAR užsivifkusią mokestį if 

rašys prenumeratą ir mokės O|.

niaus No. ir pridėkit 10c persiusti

Skaityk Amerib

‘Lietuvių Naujiaį
Mėnesinis žurnalas, 

Metams tik 50c.
LIETUVIŲ NA® |

332 N. 6 St. Philaddph |

3

AMERIKOS LIETUVĄ
uvius šiame skyriuje talpinama

LAISVA LIETUVA Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim!

SKRAIDO KAIP 
SAKALAS

Džiovos Ženklų Vajų 
Pradedant

:elpan- 
etuvių 
pasie- 

ižy mė
ti Va
is.
pasiųs- 
u kolo- 
tuvius: 
į ir to

žis
oj.
57 m., 

t, Mich. 
abalnin- 
veno 37

4 mėnesių dukrelę, taig 
brolius, Joną ir Juozą si j 
momis, ir tris seseris: (į 
rafinienę, Nellę Jasoiį 
Julę bei šiaip daug giį 
draugų.

Vincas buvo visada lį 
ir smagus vaikinas, jį į 
Įėjo, seni ir jauni.

Palaidotas Lapkričio; 
militarinėmis apeigona: 
maldos atsibuvo Sopė 
Dievo Motinos bažnyčią

Reiškiame užuojautą) 
vėliam s, žmonai ir t 
bei seserims.

(ollywood, 
valkijos.
;, U. S. 
su lėktu- 
idotas sa
te, Kear- 
metų am-

Dalyvavo Philadelphijos May oras. — Karo Bonų 
Parduota už $17,550; Am. Raud. Kryžiui 
Suaukota $537.00; Lietuvos Reikalams — 
$143.55. — Šimtai Dalyvavo Pagerbimo Ban
kete. — Vizitas pas Kardinolą Dougherty.

Aišku, be 
negalima nuolatinės rašti- 
turėti ir leisti savo orga- 
Tačiau, Taryba gana auk- 
skraido. Prof. Pakštas 

straipsnyje ‘Lietuvių Tau-

LIETUVAI VADUOT! SĄJUNGOS 
' CENTRO ŽINIOS

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

PHILADELPHIJOS AUKOS L. V. S. REIKA
LAMS PER PREZIDENTO PRAKALBAS

DYKA 
PAGALBA N
REUMATU

Jei kenčiate kūno 
sąnariai jauslus; jei uia 
mai oro permainose, patasg. 

JjandHt ROSįSE Tabs, 
obligacijų. Naudojamos B 
per virš dvidešimts meti i 
greito paliuosavimo sk® 
matizmo, Arthritis, ir Xs į 

DYKAI šio Laikraščio Ste Į
Jeigu niekad nenaudoju Į 

Tabs, prašom jus BANDIT : 
išbandykit musų kašto, h | 
jums pilno dydžio nakelį-s ? 
kit 24 tabletes DYKAI Ii į 
greito paliuosavimo nuo i | 
jus busit nepatenkinti K 
ir to pakelio žema kaili! | 
nesunaudotą dalį, ir jura: 
kaštuos. Nesiųskit pinigai 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dą 
2708 W. Farwell A'e. (fa F.

Philadelphijos Lietuviai pat
riotai atliko didelį darbą sek
madienį, Lapkričio 29, sureng
dami prakalbas Lietuvos Pre
zidentui Antanui Smetonai ir 

■ tuo pačiu atveju žymiai 
dėdami prie Amerikos 
pastangų.

Lietuvių Muzikalė Salė
užpildyta publikos tiek kiek jo
je gal niekad nėra buvę. Gat- 

į vė abiem pusėm buvo nustota 
publikos, nors tuo tarpu kai p. 
Prezidentas į salę važiavo lijo.

Amerikos Karo Bonų 
duota ar pasižadėjimų 
už $17,550 sumą.

Amerikos Raudonajam 
”žiui aukų surinkta $537.00.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
suaukota $143.55.

Publika užpildė salę kimšti
nai prakalboms, kur įžanga bu
vo dykai, tačiau vakare, Prezi
dentui A. Smetonai pagerbti 
vakarienėn vėl susigrūdo apie 
300 svečių kitoje salėje, mokė
dami po $2.50. Tas parodo ko
kį patraukirhą p. Prezidentas 
turi į Lietuvių minias, nežiū
rint priešingų musų grupių pa
dėtų pastangų kenkti 
dyti.

Gausus aukojimas 
bonų pirkimas parodo 
tuviai pr i jaučia tam 
kurį patriotingi Lietuviai vei- 

į kia.
Viso šio rengimo bendras 

f obalsis ir kalbų temos buvę — 
“Amerikos Laimėjimas — Lie
tuvos Laimėjimas”.

PREZIDENTO PASITI
KIMAS

Lietuviui Tautinės Tarybos 
neveiklus sekretorius, Prof. K. 
Pakštas, savo neveiklumą pri
dengia lėšų stoka, 
lėšų 
nes 
ną. 
štai 
savo
tos » Politiniai Reikalai’ nurodo 
kad net pabėgėlės valdžios pa
prastai susideda iš: 1) prezi
dentūros, 2) seimo, tarybos ar
ba parliament©, ir 3) vyriausy
bės, arba ministerių kabineto. 
Jis, turbut, pasižiūri į Lenkų, 
Čekų, Belgų, Holandų pavyz
džius. Profesorius sako: “Šiuo 
metu Lietuvių tauta turi pre
zidentūrą ir tarybą, bet stinga 
jai vyriausybės, kuri aktyviai 
vestų valstybės politiką”.

Prezidentūrą visi Lietuviai 
žino, bet kas ta taryba? Nagi, 
brolyčiai, tai Lietuvių Tautinė 

išdygus iš Lietuvos 
su-

apie šimtą Lietuvos

Kalendai ” I

Prezidentas A. Smetona at
vyko į Philadelphia Lapkričio 
27 d., apie 9 vai. vakare. Pasi
tikimo komitetas ir buris Lie
tuvių vyrų ir moterų laukė 
30th Street stotyje, su polici
jos palydovais, ir iš stoties vy
ko į Bellevue-Stratford viešbu
tį, kur buvo surengta priėmi
mo vakarienė. Vakarienėje da
lyvavo komiteto ir pasitikimo 
komisijos
(Paschall), K. 
deika, Juozas 
Kavaliauskas, 
M. M. Slikes,
Horan, Jr., Broad Street Trust 
Company prezidentas, ir neku
riu komiteto narių žmonos bei 
pora panelių ir šiaip dar vie
tos veikėjai.

Poną Prezidentą iš Clevelan- 
do atlydėjo Dirvos red. K. S. 
Karpius.

PAS MAYORĄ IR INDE
PENDENCE SALĖJE

Mr. & Mrs. K. žemaitis
Balt. J. Tribulas 
Chas. S. Cheleden 
Stasys Kviklys 
Juozas Kavaliauskas 
Mr. & Mrs. Laurutis 
Jack Ganson 
Antanas Marčiukaitis 
Mr. & Mrs. Gus. Tunaitis 
Ant. Marcinkevičius 
Pranas Pūkas 
Apolonija Ozog 
Ona Stadalnikienė 
Placidą Durienė 
Adolfas Bareikis 
Albina A. Garbauskaitė 
Lietuvos rėmėjas 
Košt. Adomaitienė 
Petras Praninskas 
George Barvainis 
Kazys Andeitis
M. J. Deksnis
J. Jurkšaitis 
A. Slivynas 
Juozas Jakimavičius 
Alexandra Brazinskaitė 
Ignas Kačinskas
Irena Špokas 
Justinas Balinskas 
Kazys Gaubas 
P. Dovidonis 
Al. Žvigaitienė 
Antanas čebatorius 
St. žuraitis 
Kazimiera Gedminienė 
Stefanija Biržienė • 
Kaz. Kirilauskas 
Monika Kirilauskienė 
Jonas Lazdauskas 
Josefina žadeikienė 
L. Ginkevičienė . 
Ad. Dešrius 
Petras šatinskis
N. Naumchik 
Ant. Tvaranauskas
K. Zavackienė 
P. Biliūnas
A. Mažeikienė ( 
Pranas Matukas 
Jonas Klevas 
Vincas Dapšys 
Dom. žemaitis , 
V. Widgins

Lietuvis
V. Jankauskienė
Kost. Kelley
Ant. Balčiūnas
Paul Gakus
Barbora Janušienė 
Jonas Buinevičius 
Vai. Sabeckienė 
Kotrina Arlauskienė

Smulkių

Viso

1.00
1.00 
1.00 
1.00 
L00
1.00

i 1.00
1.00 
1.00 

.55

Su nesenai įmokėtais keleto 
Philadelphijos Lietuvių mokes
čiais į Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą, iš Philadelphijos šiai orga
nizacijai gauta jau apie $150.

Philadelphiečiai pasiž a d ė j o 
ir toliau darbuotis Lietuvos 
reikalams. Sako, surengimais

Apsileidimas, nerangumas 
nesidomėjimas savo tautos rei
kalais pas mus dažnai pateisi
namas tai susenėjimu, tai iš- 
tautėjimu. Šie pasiteisinimai 
neteisingi.

Gerai ištyrus bent kurią Lie
tuvių koloniją randi dar žymų 
skaičių stiprių Lietuvių ir kal
bančių t ir skaitančių Lietuviš
kai. Jie priklauso prie Lietu
viškų draugijų, parapijų ir ga
nėtinai mėgsta sueigas, 
apsileidimas ir tinginystė 
bai paplitus pas mus liga, 
ri tautos darbams kenkia.

Senesnis amžius kai kurių 
duoda dar ir gero, juk labiau 
suaugęs ir patyręs žmogus yra 
rimtesnis ii’ praktiškesnis. Juk 
bėgyje tų metų turėjo ko nors 
išmokti, nors gal ne visus gam
ta apdovanojo lygiu protu.

Štai vienas jau senas socia
listų laikraščio redak torius 
karščiausia susiginčijo su ko
munistais dri Karolio Markso. 
Daug prip akaitavo, daug vie
tos savo laikraštyje Suvartojo 
Įrodymui kad Marksas nebu
vęs komunistu, nors ir “komu
nistų manifestą” esąs parašęs. 
Karolis Marksas ir jo žalingos 
teorijos mums Lietuviams yra 
niekai. Rusijos bolševizmas 
Įrodė ką reiškia Marksizmas 
praktikoje. Kultūriškos 'tau
tos kratosi jo lyg pavietrės. O 
mes Lietuviai irgi ragavome 
komunizmo tironijos, Rusams 
Įsibriovus Į Lietuvą., Mes, de
mokratinės sąmonės tauta, pa
likime Marksizmą barbarams, 
nes jie dar viduramžių dvasia 
tebegyvena — dvasia tos gady
nės kurioje gyveno Marksas.

Kita daugelio Lietuvių žiop
lystė tai nebaigti ginčai'už pra
eiti. Kultūriškas ir protingas 
žmogus stengiasi pažinti ir 
praeitį ir pasimokinti iš jos, 
tačiau labiau rūpinasi ateitimi,

kol Daugelis iš musų žengia atbu
lai, ginčydamiesi kodėl tuomet 
nebuvę taip — veda mirtiną ko
vą už praeitį, nebeatstątomą da
lyką.

Organizatyviame ir kūrybi
niame darbe mes esame labai

,$20.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 Lietuvos Prezidentui prakalbų 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 ■ kų ir pagalbos.
1.00 j Pradėjus Lietuvai Vaduoti 
1.00 Sąjungos vykdomą darbą, rei- 
1.00 , kia jis tik palaikyti. Philadel- 
1.00 phijos Lietuviai turi prijauti- 
1.00 mą, turi gerus norus link Lie- 
1.00 į tuvos, ir parems LVS. skyrių 
1.00' 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

valstybės, kas priklaušo ne ku
nigams, bet žmonėms.

Prieš laiką vykti į Lietuvių 
Muzikalę salę prakalboms, pra
dėjo lyti, nekurie 
riai lyg nusiminė, 
pradžiugo, tačiau 
tui su palydovais
lėn ji rasta kimštinai užgrūs
ta publikos. Gatvėje lietuje 
stovėjo dikčiai Lietuvių kurie 
pirmutiniai norėjo p. Preziden
tą pamatyti. Ramiai 
dagiai užsilaikė visi 
nam.

Ponui Prezidentui į 
einant, publika sustojo 
šiai plojo.

Prakalbų programą
komiteto pirmininkas W. Pas
chall, perstatydamas programo 
vedėju Adv. M. M. šliką. Įžan
ginę kalbą pasakė Philadelphi
jos miesto May oras Bernard 
Samuels, kuriam gerą įspūdį 
padarė užpildyta salė publikos. 
Jis nebuvo dar niekad matęs 
tokio skaitlingo Lietuvių susi
rinkimo.

Dainos 
Nortono 
Amerikos
tuviškas dainas, pirmutinę — 
pasveikinimą Vadui, p. Prezi
dentui. Pianu akompanavo p- 
lė Ausevičiutė.

Po to sekė Lietuviškos kal
bos, Karpiaus ir Tysliavos, ir 
rinkimas aukų Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kadangi šių 
prakalbų aukos tam tikslui bu
vo numatytos. Aukų surink
ta $537.

Prezidentas A. Smetona pa
sakė ilgoką ir labai turiningą 
kalbą, kurios visi išklausė di
deliu susidomėjimu.

Prezidento kalbos dvasia bu
vo — Amerikos Laimėjimas— 
Lietuvos laimėjimas. Reiškė 
viltis Atlanto čarteriui, Roose- 
velto ir Churchill išmintingam 
vadovavimui.

Po p. Prezidento kalbos ii’ 
per vakariene, po visų kitų au
kų, Philadelphijos geri Lietu
viai sudėjo dar <$143.55 Lietu
vos reikalams, per Lietuvai Va
duoti Sąjungą.

Taryba,
Piliečių Sąjungos, sakoma, 
spietusios 
pabėgėlių.

Pakštas 
kinti buk
kaip Vilniaus Taryba 1917 me
tais. Kas pasiskaitys A. Ša
pokos redaguotą “Lietuvos Is
toriją” (p. 538) tai pastebės 
kad Vilniaus Taryba buvo su
daryta visų Lietuvos visuome
nės sluogsnių, Dr. J. Basana
vičiui (pripažintam tautos va
dui) pirmininkaujant. Buvo 
sukviesta iš 33 Lietuvos aps
kričių 214 atstovų, nežiūrint 
Vokiečių okųpaęinės valdžios 
trukdymų, šie'"atstovai suda
rė Tarybą, -<urios prezidentu 
tapo Antanas Smetoną.

Kaip gi Lietuvių Tautinė su
sidarė? New Yorke ir Chica- 
cagoje susidarė du būriai iš 
Lietuvos atbėgusių asmenų, čia 
apsišaukusių veikėjais. Svar
biausias tų burių organizacinis 
darbas buvo ne sutraukti vi
sus kiek galima,'Amerikoje gy
venančius Lietuvos piliečius, 
bet atstumti tautininku grupę 
ir nepolitikuojančius Lietuvos 
piliečius. Tą atlikus, buvo su
šaukta abiejų burių suvažiavi
mas Chicagoj (Bal. 8-9, 1942) 
ir įkurta Lietuvos Piliečių Są
junga, ir, tuo pačiu pasimoji- 
mu, Lietuvių Tautinė Taryba, 
kuri, kaip Prof. Pakštas nori, 
turėjo vaidinti Lietuves Tary
bos, arba seimo, rolę.

Lietuvos Piliečių Sąjunga ne
bandė sutraukti visus Ameri
koje gyvenančius Lietuvos pi
liečius. Lietuvių Tautinė Ta
ryba nemano bendrai dirbti su 
prezidentūra ir Lietuvos res
publikos pareigūnais, svajoja 
save pasidaryti “valdžia”. To
kiu budu, visą šį darbą,
gairės nebus pakeistos, tenka 
paskaityti sakalo skraidymu, 
kurio liūdna pabaiga visiems 
žinoma.

Kovoje už Lietuvos laisvę 
musų dabartinėje situacijoje

jo tolimesnėse- pastangose.
Kurie nori gali prisiųsti šh- 

vo aukas ir į LVS. centrą, ku
riems ‘nebuvo progos per pra
kalbas priduoti, nes aukos bu
vo renkama kitam tikslui.

Adresuokite:
Lietuvai Vaduoti Sąjunga

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.
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jos May oras Bernard Samuels, 
didžioje ir puošnioje miesto 
rotušėje. Prezidentas pasira
šė svečių knygoje, ir p. mayo- 
ras ilgoką laiką su Prezidentu 
kalbėjo.

Iš City 
irias p. 
Amerikos
garsią Nepriklausomybės Sa
lę, kuri dabar yra muzejus. 
Ten buvo priimtas ir pasvei
kintas ir specialis vadovas ap
rodė ir paaiškino apie reikšmę 
šios salės. Po to pakvietė prie 
to paties stalo ir pasodino į tą 
pačią kėdę kur Jurgis Washin- 
gtonas ir visi kiti Amerikos 
Nepriklausomybės sk e 1b ė j a i 
pasirašė Nepriklausomybės Ak
tą Liepos 4, 1776 metais.

Tas stalas ir ta kėdė yra ati
tverta nuo publikos ir tik la
bai žymus svečiai ten pakvie
čiami atsisėsti ir pasirašyti į 
muzejaus aukštų svečių knygą.

Iš šio muzejaus, p. Preziden
tas nuvyko į kitą istorinį na
mą — tą namą kur gyveno ir 
dirbo siuvėja Betsy Ross, ku
ri pasiuvo pirmutinę Laisvos 
Amerikos Valstijų Respubli
kos žvaigždėtą vėliavą.

Po to p. Prezidentui aprody
ta Navy Yard ir kitos 
įdomybės.

Vakare, Adv. Hubert 
ran, Jr., p. Prezidentą
vakariene Union League pa
talpose, didžiųjų Philadelphijos 
biznio žmonių privatiniam klu
be. Kartu dalyvavo ir keli ki
ti Lietuviai ir žymesni Ame
rikiečiai. Jie gavo gera progą 
su p. Prezidentu išsikalbėti ir 
patirti apie Lietuvą ir Europą, 
ir galima spėti iš jų pasida
rys Friends of Lithuania Phi
ladelphijos grupė.

PRAKALBŲ DIENA
Sekmadienio rytą, p. Prezi

dentas, Adv. Horan, J. Kava
liausko ir nekuriu komiteto na
rių lydimas, dalyvavo pamal
dose Philadelphijos R.-K. ka
tedroje, o pirmadienį, 11 vai. 
ryto, p. Prezidentą priėmė pats 
Kardinolas Dougherty.

Taigi tiems musų kunigams 
kurie politikomis žaidžia, Lie
tuvius katalikus klaidina, ar
ba patys suklydę, paties Phi
ladelphijos Kardinolo priėmi
mas Lietuvos Prezidento, kaip 
vietos Lietuviai išsitaria, bu
vo, taip sakant, “per uosį”.

Visiems yra aišku kad p. A. 
Smetona buvo prezidentas ka
talikiškos Lietuvos ir pats bu
vo ir yra katalikas, o kunigų 
priešginiavimas jam išduoda 
tuos kunigus kaip treškėjus 
žemiškos galybės ii’ valdžios

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

VOKIEČIŲ teismas nuteisė 
Kaunietį Antaną Adomaitį, 41 
m., mirties bausme. Jis bhvęs 
j ieškomas už vagystę. Atėjus 
kriminalinės policijos valdinin
kui į jo butą, Adomaitis ban
dęs pabėgti ir pavartojęs gin
klą. *

VAKARIENĖ — IR KARO 
BONAI

Po prakalbų, apatinėje salė
je, atsibuvo vakarienė, ir ten 
užsipildė salė dalyviais. Vaka
rienės metu programo vedėju 
buvo Juozas Kavaliauskas, po
puliarus vietos Lietuvis laido
tuvių direktorius. Jaunimas at
liko muzikos ir dainų progra
mą, iš jaunamečių gabiausia 
pasižymėjo pačių pp. Kavaliau
skų dukrelė, kuri Lietuviškai 
ir Angliškai padainavo. Ji da
lyvauja vietos radio progra- 
muose. , Vyresnė jų duktė pa
sitarnavo prie piano.

Vakarienės metu kalbų buvo 
maža, keli tik kalbėjo iš daly
vių, ir pravesta War Bond va
jaus atidarymas, nes Philadel
phijos Lietuviai pasiryžę su
kelti milijoną dolarių dolarių 
Karo Bonų Gruodžio vajuje..

Svarbią ii’ ilgesnę kalbą pa
sakė p. Prezidentas.

Angliškoje spaudoje per vi
sas tris dienas p. Prezidento 
viešėjimo Philadelphijoje tilpo 
aprašymai ir atvaizdai tai su 
Lietuviais tai su miesto mayo- 
ru. Ponas Prezidentas nufoto
grafuotas ir su Philadelphijos 
Kardinolu.

Juozas Kavaliauskas visą lai
ką pasitarnavo p. Prezidentui 
ir komitetui savo automobiliu. 
Miesto policija taip pat davė 
gausią garbės sargybą, kuri 
motorcikliais lydėjo kur nors 
važiuojant, ir specialės garbės 
sargybos einant į miesto ro
tušę, Independence Hall, ir į 
Lietuvių salę.

Philadelphijos Lietuviai bu
vo begalo patenkinti gavę šią 
vieną progą pamatyti savo

Kalėdiniai Sveikinimai
12 UŽ $1

6 už 50c. (mažiau šešių nesiunčiama)

6820 Superior Avenue

senosios tėvynės Lietuvos Res
publikos PreziderLą. šis Įvy
kis jiems liks atmintyje iki jie 
gyvi bus. • Koresp.

as ant Arklio 
iva Pirmą Amerikos Vėliavą 
livas ir Orlaiviai Palydovai 
kareiviai Nešini Vėliavą 

ir šuniukais I 
a, ir Šuo 
i Šunyčiu . I 
Kalnų ir Upelio 

Viščiukais
- Važiuoja Rogėse 
Voveraitės 

’, su Šuniu 
•rie Ežero 
įkas prie Upelio Meškerioja 

ir Namas prie Tilto 
čiukai Bokštelyje 
-idęs Upelyje
•e ir Amerikos Vėliava

Merginų Skirtingose Pozose (vieną ii 

: Vaikučiai žaidžia 
Balandžiai

M

Jau gaunamos Dirvos Administracijoje daugybė 
puikių 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.

reikia autoriteto kuris prieitų atsilikę nuo kitų tautų žmonių, 
prie aukščiausių vietų, reikia j Net išvakarėse pabaigos karo 
fondo kuris visus iškaščius pa
dengtų, reikia plano kuris Lie
tuvos atstovus busimon taikos 
konferencijon Įvestų, reikia 
Angliška kalba organo kuris 
Lietuvos reikalus gintų ir prie
šu propagandą nugalėtų. Di
deles pretenzijas turinti Lietu
vių Tautinė Taryba savo suva
žiavime New Yorke tą viską 
paliko nuošalėje.

Saldžių sapnų, vyrukai!

ŽMONIJOS ISTORIJA
F J 

ifi’.ji n

mes raunamės čiuprynas už pa
senusius dalykus, už partijas, 
už svetimas, nieko bendro stf* 
Lietuviais neturinčias, idėjas.

Jau iš visų kampų Amerikos 
kyla reikalavimai pradėti sprę
sti taikos klausimus, kas palies 
ir musų tautą ir Lietuvą, o čia 
mes tebesipešame už palietus 
barščius.

Pabaiga šio karo mus Lietu
vius turi rasti labiausia organi
zuotais, nes musu tautai laisvę 

j ir Lietuvai nepriklausomybę at
gauti stovi skersai kelio agresy
vios jiegos. Reiks musų visų 
organizuotos pajiegos kid kovą 

^laimėjus. J. Kripas.

610 pusi, didumo knyga — kaįna $2.00
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

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

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Avenue Cleveland, Oh>
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KAS KA RAŠO
PRISIMINKIM Gruodžio 7 — prisiminkim tą dieną 
J pirkdami daugiau Karo Bonų. Gruodžio 7 sueina 
metai nuo Japonų pasalingo užpuolimo Pearl Harbor, 
kas privertė musų šąli stoti karan.

Prisiminti tą dieną Prezidentas regina rimtimi •— 
atminti tą begėdišką žemą darbą kuri Japonija papildė 
prieš mus. Visi darbininkai raginami tą dieną dirbti — 
dirbti už laimėjimą, už pergalę.

Musų įtemptas darbas, didelės pastangos i metą 
laiko paruošė Ameriką taip kad ji drąsiai galėjo Įženg
ti Afrikon ir pradėti ofensyvą prieš didžiausĮ šio karo 
kaltininką — Vokiečius.

Dar keli mėnesiai — ir Amerika pradės visais fron
tais priešą triuškinti — nes ši šalis yra milžiniška ir 
kariuomenės skaičiais, ir kapitalu, ir darbo jiegomis.

Kas iki šiol musų padaryta, yra taip sakant tik pa- 
viršio pragremžimas. Kas savaitę mes einam galingyn. 
Tuo tarpu priešai jau pradeda išsiakvoti.

Tačiau dabar dar nedžiugaukime kad karas tuoj 
baigsis — nes dar gali prireikti kariauti du ir tris me
tus (kiti sako, net šešis metus). Tik dękime visas jie- 
gas, visą darbą ir visus savo išteklius laimėjimui perga
lės, nes tik su pergale galėsim saugiai išlaikyti sau tą 
viską ką. Amerikoje turime.

MUSŲ srovės Amerikoje labai peranksti pradėjo Lie-
* tuvos valdymu rūpintis, taip sakant dalintis Lietu

va, dar tada kada karas prasidėjo — 1940 metais, kaip 
tik Sovietai okupavo musų tėvynę. Del to taip ir išėjo, 
lyg Stalinui, kuris dar karo nelaimėjęs nori su alijan- 
tais dalintis grobiu kurio neturi.

Lietuvai atsiradus Sovietų okupacijoje, Amerikoje 
subrusta dirbti, ir štai kaip: Pirmoji Į darbą šoko musų 
Katalikų Federacija, susidarydama sau Lietuvai Vaduo
ti Fondą, ir pasiūlydama tautininkams, sandariečiams ir 
socialistams sudaryti bendrą Lietuvai Gelbėti Tarybą. 
Tai matyt taikyta kad visuomenė manytų jog Lietuvai 
Gelbėti Fondas yra tai Lietuvai Gelbėti Tarybos bend
ras fondas, ir visuomenė dės Į katalikų fondą aukas, ka
talikai tuoj taps stiprus ir galingi ir galės pasigriebti 
Lietuvą Į savo valdžią.... Kad tas kas čia sakoma yra 
teisybė paliudija ir kitas katalikų žygis tuo pačiu atve
ju: jie griežtai atsisakė tverti ar sudaryti bendrą vi
suomenišką tarpsrovinĮ fondą Lietuvai gelbėti, nors iš 
tautininkų pusės buvo tas siūloma. Jų manyta: kitos 
srovės silpnos, mes galingi, mes pirmutiniai susirinksim 
dideli .fonda4 ir turim Lietuva sąvo. valdžioje!__

“Srovių iniciatyvos” planas Lietuvai gelbėti — tai
yra, kad kiekviena musų srovė kas sau rinktų aukas sa
vo fondui ir sulyg to pasireikštų kiek ji reikšmės visuo
menėje turi, — nedavė geidžiamų rezultatų: srovės jo
kių rimtų lenktynių aukų rinkimui nesudarė, aukų gau
na apgailėtinai mažai, nors dalykas liečia visos Lietu
vos tragediją. Ne kur nubėgo ir išdidus Federantai. 
Srovinis Įkarštis pakilo, savitarpinė kova pasiekė nepa
dorumo ribų, o aukų tikrajam reikalui — Lietuvai va
duoti — negaunama nei tiek kiek seniau 'per Konsula
tus sueidavo ar tai Lietuvos Šauliams, ar tai Vilniui Va
duoti Sąjungai, ar Lietuvos Ginklų Fondui.

Kadangi tokie keisti buvo tikslai kuriems sudaryta 
Lietuvai Gelbėti Taryba, tolesni tautininkų ir socialistų 
reikalavimai privertė katalikus sutikti pakeisti tarybos 
vardą Į “Amerikos Lietuvių Taryba”. Bet ir tas nerei
škė kad Amerikos Lietuvių Taryba imsis darbo kaipo 
tokia. Ir tada buvo reikalaujama iš katalikų pusės kad 
kitos srovės sudėtų po trečdali išlaikymui jų išanksto 
paruošto “biuro”, kuris tik reikėjo užgirti ir pinigus 
duoti. Del to taip viskas ir iškrypo, pagaliau: tautinin
kas atstovas, nematydamas tokios tarybos noro veikti 
ką rimto ir patvaraus, iš tarybos išstojo. Ji dabar kabo 
tarp dangaus ir žemės, ar ką veikia ar ne, nežinia.

Vėlėliau, susibudė iš pabėgėlių iš Lietuvos vadina
ma Lietuvos Piliečių Sąjunga, kūgi sutvėrė dar kitą ta
rybą — “Lietuvių Tarybą”. - Jos nariai išdidžiai save 
vadina “Lietuvos Parliamentu” (taip pasisakė Prof. K. 
Pakštas Pittsburgh©, ir kiti taip save reklamuojasi).

Jų tikslas buvo bene pasidaryti “Lietuvos Vyriausy
be in exile” — pastumti Į šalį ir Lietuvos Prezidentą ir 
Minister^ ir konsulus....

Tai taip musų tarpe dirbama, taip mėtomasi krei
vais keliais, kada yra vienas platus, aiškus kelias, ku
riuo visi bendrai, išvien eidami tikrai atsteigtų Laisvą, 
Nepriklausomą Lietuvą, ir paliktų ją PATIEMS Lietu
vos žmonėms valdytis, o ne dabar už jos kaili tąsytis, ir 
tai kur — čia Amerikoje! <

•ANGLIJOJE ir Valijoje prieš šį karą radosi 19,- 
160,000 vyriškių ir 20,828,000 moteriškų. Taigi kiekvie
nai moteriškai neišteko po vieną vyrą. Dabar, po karo, 
bus dar blogiau: kiekvienam vyrui teks po porą moterų.

•NEATSARGUMAS buvo atsakomingas už žuvi
mą 97 nuošimčių iš suvirs 100,000 Amerikos žmonių žu
vusių Įvairiose nelaimėse pereitą metą.

•SUV. Valstijose didesnis nuošimtis žmonių turi 
nuosavus namus negu kitojb kokioje šalyje.

. * ■ - ' • -L ' ■ L

•MEKSIKA uždraudė išvežti iš savo Šalies 
rinius pinigus.

•APIE visas ketvirtadalis pasaulio žmonių 
ja Kiniečių kalbą.

sidab-

Rašo Vyt. širvydas.

šitą Bedarbę Galima 
Prašalinti

Kanadoje 
klausomoje 
J. Prunskis 
mes laisvolaikio neikiek nepa
naudosime gilesnei savyšvietai, 
jei mes tik fabrikuose ar ūkiuo
se dirbsime, palikdami smege
nis bedarbei tai save nužemin
sime į darbo gyvulius, žmo
gui gi skirta būti šviesia pro
taujančia esybe.”

Viena geriausių savyšvietos 
priemonių, 
spauda ir dalyvavimas musų 
visuomenės 
ganizacijose. Besirūpindami sa
vo draugijos, savo organizaci
jos, savo tautos reikalais su
teiksime darbo smegenims.

Spaudoje 
dalyvavimas 
nų bedarbę.

Nebūkime 
biais! Šią 
ir musų vargingai tautai va
landą būti smegenų bedarbiu 
yra nusižengimas žmogaus kil
niajai įgimčiai!

leidžiamoje Nepri- 
Lietuvoje Kun. K. 
teisingai sako: “Jei

be knygos, yraAsilai Dangstosi 
Liūto Kailiu

Mizerniausi musų laikraščiai, 
bolševikų Laisvė ir Vilnis, pa
sigardžiuodami didžiuojasi A- 
merikos-Sovietijos draugų su
sirinkimu New Yorke, kuriame 
dalyvavo daugelis įžymių Ame
rikonų. Mat, jie nori savo 
skaitytojams įkalbėti kad įžy
mių Amerikonų dalyvavimas 
šitame susirinkime kaip nors 
suteikia “onoro” mizernai Lai
svei ar Vilniai, kurios tuos 
Amerikonus pirm Rusijos-Vo- 
kietijos karo dažnai bjauriai 
terliodavo. -

Tas susirinkimas turėjo gra
žų tikslą — gerinti santikius 
tarp Amerikos ii’ Sovietijos. 
Butų gerai kad Sovietijos va
dai taip pat pradėtų ką nors 
daryti tuos santikius gerinti, 
pavyzdžiui, paskelbti tikybos 
laisvę savo piliečiams, atsisa
kyti imperialistinių tikslų Pa
baltijyje, ir sutikti prie fronto 
prileisti Amerikos ir Anglijos 
paskirtus karininkus.

Bet tas susirinkimas, atida
vęs pagarbos Sovietijai, jokiu 
budu nepagyrė Amerikos ko
munistų ir jų uodegų, musų Kaip ta siena eina ir kas kam 
mizeriokų. 
visuomenės
New Yorko valstijos balsuoto- maS; nes viską visur juk valdo 
jai: komunistų priešą Senato- naziai. O kadangi jų pasaulis 
rių Coudert jie vėl išrinko mil- jiems ant ausų dabar griūva, 
žiniška balsų dauguma, 
munistų kandidatas į 
natorius nesurinko nei 
balsų!

Su Sovietija, Amerika 
norim kuogeriausio susiprati
mo ir santikių (jei Sovietija 
supras Amerikos ir musų tei
sėtus pageidavimus)', bet su 
musų komunistais mes jokių 
santikių nenorime. Ir be rei- j - . i
kalo musų bolševikai dangstosi 
Sovietijos garbe. Taip 
darni jie elgiasi kaip tas 
kuris bandė pasipuošti 
kailiu.

JUOZAS O. SIRVYDAS ALG
gyvenime bei or-

sako kad senbvė- 
degė didžiausias 

pasaulio miestas, 
Nero- 
smui- 
Muzi- 
ežere

Moderninis 
Neronas

Padavimai 
j e, kuomet 
tuometinio
Roma, valdovas cezaris 
nas į gaisrą žiūrėdamas 
ku griežė, kaip Jonukas 
kantas, kai jo žmona
skendo. Taip pat, matyti, žai
džia ir Vokiečiai. Iš Švedijos 
pranešama iš Minske leidžiamo 
Vokiečių laikraščio žinia apie 
Vokiečių nutiesimą rubežiaus 
tarp Lietuvos ir Baltgudijos.

SANDAROS skiltininkas V. 
G., pasižuri Į Lietuvos istori-. 
ją ir joje mato Vytauto lai
kais Vilniuje leistą ranka ra
šytą laikraštėlį. Ar 

1 nesiekia Amerikono 
■ “Believe It or Not’’

varto-

dary- 
asilas 
liūto

—ROMMELIS Afrikoje 
tik neliks “bomelis”?

—BOLŠEVIKŲ Vilnis dar 
pasakoja kad Sovietų policijos 
Sibiran ištremtų Lietuvių mu
sų spaudoje skelbti sąrašai yra 

ar'“klasta”. Ar ir Dr. Devenis 
| klasta?

*

PRO TRAUKINIO LANGĄ
Rūkas nejučiom užliejo 
Lengvu sidabru laukus; 
Energingas Spalių vėjas 
Vaiko džiustančius lapus.

f

Švyti, auksu lyg barstytos 
Miežių gubos sustatytos.

i

Kukurūzai susivėlę
Kelia čia aukštyn galvas;
Kur-ne-kur Iii ja vos gėlės
Sagsto pievas dar žalsvas.
Paveju, ten .tolumoje
Nendrės pelkėje linguoja.
Štai krūmokšnių spalvingumas
Slėni lyg ugnim užžiebia;
Klevo lapų raudonumas
Už širdies tvirtai pagriebia
Ir besėdint traukinyje
Aš paskęstu praeityje.
Vėl mane maloniai šaukia
Ten kur spalvos daug švelnesnės, 
Vortinkliai kur tingiai plaukia 
Po dangum kurs daug šviesesnis.
Ten kur rūkas vakarais 
Renkas Nemuno krantais.

Mes išėjom iš tėvynės 
Vakarop, kai lapai krito. 
Vis dar esam ištrėmime. 
Vien ruduo ,sugryžo, kitas....
Apie Lietuvą galvoju, 
Nors Į Michigan’ važiuoju.

Hypatija Yčaite.

Lietuviškų pasakų, kurios mus supažindina gu 
to krašto tarme.”

Draugija, be to, suvaidino slaptuose vaka
rėliuose keliolika sykių penkis veikalus, tarp jų 
ir Sirvydo verstą “Kada gi Bus Pietys?” Vie
nas žvaigždės narys vėliau ėjo Lietuvos minis- 
terio pirmininko pareigas — tai Juozas Tūbe
lis. Du kiti (Juozas Katelė ir J. Bieliūnas) ta
po Lietuvos Operos artistais, žvaigždės reika
lais, naujų veikalų gauti, Sirvydas buvo nusiųs
tas Petrapiliu, kur suipažino su giminaičiu K 
Būga, ir A. Voldemaru. Draugija narių pirmų 
metą turėjo 15, antrą 30.

Bet ir šią tautinę veiklą Juozui Sirvydui te
ko staiga apleisti, nes įsikišo kita ranka, dažnai 
Lietuvių tautinį ir kulturinį kilimą slopinus - 
neišmintingas musų kunigijos atstovas, žvaig
ždės draugija turėjo knygynėlį, prie kurio buvo 
dar slaptingesnis skyrius, turėjęs tokių “baisių" 
raštų kaip “Parmazonas”, kur stipriai pajuokta 
liberalizmo ir Lietuvybės prisibiją anos gady
nės storuliai klebonai, šitos knygos, sakoma, 
būdavo duodamos tik labai patikimiems na
riams, bet, nelaimei, ji pateko merginai kuri ga
na geruose santikiuose gyveno su nauju vika
ru, Kun. Šereiva. Mergina su Parmazonu nu
bėgo pas kunigėlį, šis knygelės išsigandęs, nei 
su klebonu nepasitaręs, brūkšt pas Rusų žanda
rą. O Sekminių šventėje pasakė kurstantį pa-- 
mokslą, kame liepė mušti lauk Panemunėlio pa
rapijoje privisusius “bedievius”.

Lietuvoje tuo metu kunigo žodis buvo šven-' 
tas. Be to, būdavo elementų kurie nesidrovėjo 
bendradarbiauti su Rusų imperijos agentais (to
kių, deja, yra dar ir šiądien net tarp Amerikos 
Lietuvių). Po pamokslo susidarė būrelis kuni-1 
gelio įkaitintų katalikų ir vienas-kitas Rusų ca- ; 
rui besilaižąs Lietuvis. Įsiveržę Sirvydo būtan, | 
tačiau sutiko jo žmonos šluotą ir susigėdę išsi- I 
nešdino, grasindami žandarais. Gauja tačiaū t 
užpuolė kitu du žvaigždės nariu, kuriems kirtį-J 
gelio pamokslas netaip lengvai praėjo.
- -- —J.____ . i. JdS

4. KARČIAMA PAK1
Vuodeliškiy karčiamoje 

stalai ties suolais, ,kurie ėjo j 
arendami kerčioje. Už vieno 
dura stovėjo trys vyrai ir pei 
jj midaus, gėrė taurėmis, leii 
tį tyškantį kibirkštimis i

Buksuojančios akys ir 
bhs kiekvienam galėjo par 

’uiSane be reikalo laiką lei 
opose. 0 antra, tvirtumas 

liudijo jog ir dusyk t
1 ps vis dar nieko nekenktų, 
jį ir kiekvienas, jų darba

Mai ju iš priešakio p; 
bh viduriu teikė atvirą i 
įmins; nukrisdami ant ] 
įįais rinčiais ir sklaisty 
įiriao krustelėjimo, rodė 
IjiijiĮ traškų judrumą. Mi 
fedį juos, o tą malonią išv;

| fe Hlgsniai ją jaunų akių, 
lįj p juos sykį ir antrą d; 
įifes buvo, prabėgo pora 
į KM merginų? Nedyva: 
g iš sykį ir antrą pi 

turėjo jau penkiolik 
į pd sukorė buvo heperse 

i į tik paketą metų. T 
šp,uei žodžiai jos nero 

i isiĮėšiudš vjtus; prieš: 
i teps i ii’ žinodama 
, k lĮtĮB dukterį, ji tėmij 
1 dfeirapšėjimą link dukters, 
rfefflta būdą? Gal bi 
tyAiiutn vyrai tai ir ji 
lijosijus.... ir ne taip a

vartojamas savo mo-

1896 metais užgulo 
žiauriai musų tautą 

žandarai jo paties

(Tęsinys iš pereito numerio)
Redaguoja ir Leidžia “Triūsas Mužikėlio”
Dr. Vinco Kudirkos rečiau pagaunamas 

Varpas padilgino Sirvydą (kaip ir daugelį kitų) 
gilintis visuomeniniais klausimais.
re ir Maskvos studentų socialistų kuopelsė iš
leisti populiarus spausdiniai, kaip Parmazonas, 
Smertis, Kas Yra O Kas Turi Būti, ir kiti. To
kie raštai ataušino jo dievobaimingos motinėlės 
inauklėtą nuolankumą kunigams.

Pažintis su Aušra ir Varpu paskatina jau
ną Sirvydą savo literatines spėkas pabandyti. 
Jis pradeda Jūžintuose “leisti” ranka prirašomą 
laikraštėlį, apie kurį pasakoja: “Būdami varg
dieniai, neturtingi ūkininkų vaikai, mes ir savo 
laikraštėlį pavadinome ‘Triūsas Mužikėlio’.”

Turinys jo buvęs šitoks: “Surašydavome 
šiokius-tokius musų krašto nuotikius, bet ypa
tingai rinkome tautosaką: pasakas, patarles, dai
nas. Leidome net romano vertimą, regis Pom- 
pejos Paskutinės Dienos. Pavyzdį ėmėme iš 
Aušros ir Varpo”. Laikraštėlio bendradarbiai 
(jie buvo ir skaitytojai) buvo tokie pat sava
moksliai kaip redaktorius.

Triūsas Mužikėlio pradėjo eiti 1894 metais 
ir sulaukė 1895 metų. Jo išėjo 14 numerių, apie 
600 puslapių. Be redagavimo šio laikraštėlio, 
Širvydas dar bendradarbiavo 
katalikų Apžvalgai.

Šitokia, 20 metų jauno 
veikla, buvo “pavojinga” Rusų
atstovais Jūžintuose buvo Rusas valsčiaus raš
tininkas ir Rusas mokytojas. Abiem Širvydas, 
Amerikoniškai pasakius, “užmynė ant komo”. 
Raštininkas užsirūstino kam širvydas pradėjo 
vienam Lietuviui valstiečiui atsiginti raštininko 
remiamo dvarponėlio skriaudos. Mokytojas gi 
supyko už raštus Apžvalgoje, kur smerkta mo
kytojo veikla Rusinimo ir iškatalikinimo Lietu
vių jaunimo tarpe, žinodami Sirvydą esant 
“knygaunu” vyruku, reiškia, “pąvojjiįgyi”, šie- 
du Rusų imperijos tarnai pasišaukė talkon vykT 
domąją imperijos galią, žandarus. Tokiu budu, 
Širvydas paragavo ką tūkstančiai už. Lietuvių 
tautinę laisvę kovojusių ragavo: kratas, areš
tą ir kalėjimą.

Žandarai kratą padarė staiga. “Kam tau 
tiek daug knygų?”, vyresnysis įkyriai klausinė
jo dvidešimties metų Lietuvį vaikiną. Rusų im
perijos agentams, nėra abejojimo, butų buvę 
.daug maloniau matyti Lietuvos jaunimo rankose 
degtinės stiklelius ar kortas, negu draudžiamas 
Lietuviškas knygas. Sukrovė jie pasiimti net 
du maišu knygų, tarp kitko ir Sirvydo laikraštė
lį, Triūsas Mužikėlio. Šis vėliau kaž kaip pate
ko į Lietuvių Mokslo Draugijos Vilniuje knygy
ną ir buvo Prof. Biržiškos 
kslo raštams.

Tokiu budu, Sirvydą 
slogutis tuo metu gana 
smaugęs — Rusų valdžia,
(turbut del jo jaunumo) tada neareštavo, tik 
paėmė parašą kad niekur neprasišalins. Vieti
nis klebonas Kun. Dižulskis tačiau patarė jam 
prasišalinti. Sakė: “Bėgk, vaikeli, už rube
žiaus”, ir davė 10 rublių ir 25 aukso frankus. 
Širvydas paklausė ir atsidūrė Tilžėje, bet čia 
Mikolainis ir Lapinas Varpo redakcijoje jį nu
ramino. Sako, nepilnametį jaunuolį sunkiai ne
baus, gal pasodins kiek, bet į Sibirą netrems.

Suimamas, Pasodinamas Panevėžio Kalėjime
Jaunam vaikinui pagailo Tėvynės, gal kiek 

ir mylimos merginos, ir sugryžo į Jūžintus. Čia 
žandarai jo jau laukė ir suėmę išvežė į Pane
vėžio kalėjimą, kur širvydas išbuvo nuo Rug
pjūčio 23, 1896 iki Balandžio 16, 1897, laiko ta
čiau b°rgždžiai neleisdamas, nes perskaitė ne
maža iš kalėjimo ir miesto realinės gimnazijos 
gaunamų knygų. Be kalėjimo, jam dar teko 
pabūti tris metus ištrėmime, tiesa, netoli — 
gretimoje Latvijoje.

Ši Rusų imperijos pabauda jauno Lietuvio 
vaikino, valstiečio sunaus, “nepataisė” — jis 
pasiliko Tik karštesnis Rusų valdžios nekentėjas 
ir uolesnis savo brolių talkininkas-švietėjas. Ku
nigo Kateles pakviestas Panemunėlin dirbti sta
tomos bažnyčios reikalais, širvydas (Dr. Basa
navičiaus minčių paskatinamas) suorganizuoja 
1901 metais slaptą žvaigždės draugiją. Jos na
riai, kaip Širvydas pasakoja, greta slaptų vaidi
nimų ruošimo, dar turėjo uždavinį parinkti tau
tosakos medžiagos: kiekvienas sykį Į mėnesį 
privalėjo draugijai įteikti iš žmonių lupų nura
šytą dramą, burtą, patarlę ar minklę. Šitokią 
žvaigždės veiklą Dr. Basanavičius dėkingai sa
vo “Lietuviškose Pasakose” paminėjo. Sakė: 
“Šia proga musų tautinės literatūros vardu, ta
riu širdingą ačiū pagirtinos žvaigždės nariams, 
kurie man pavedė šimtą įdomių, net svarbių,

Žmogus prisivalgęs ir perdaug mėsos gali | 
būti alkanas, arba nors jis tunka nuo mėsos, jo 
kitos kūno dalys negauna sau reikalingo maisto 
ir sveikatai atsparos. Štai kas reikia valgyt pa
tenkinimui visų kūno reikalavimų:

PIENO'produktus ir pieną, kas yra maistin- ■ 
ga ir reikalinga tam tikrų kūno dalių palaiky- ,■ 
r.-ui ir sveikatai.

TOMATES, Grandžius, greipfrutus, žalius 
kopūstus, salotus ir kitokius ^žalėsius.

DARŽOVES žalias ir geltonas, žalias arba 
virtas. Bulves ir vaisius jų sezonuose.

DUONĄ ir kitur grudų produktus arba bal
tą duoną su rupiais miltais.

ŽUVĮ, paukštieną, mėsą-, pupas ir riešu- J 
tus.

KIAUŠINIUS, valgymui darytus tepalus ir 
riebalus turinčius vitaminus, taipgi riešutų svie- \ 
stą ir tam panašiai.

Šitaip valgant, gausit skalsaus maisto, jo 
gaus visos kūno dalys, nuo smegenų iki kojų Į 
nagų. Kuomet mėsa žmogų tik riebina ir pada
ro nerangiu, kiti valgiai, daržovės ir tt. priduo
da energijos ir padaro vikresniu. Vitaminai da- 
pildo ir palaiko kūną gyvesniu ir jaunesniu. 
t_____________________

dS8SQES3S3B53Q3SSXSS2!CSŪB3ESSEiQESS5Q9KEBEXE8ES&fSBBE0KnBSiB

VALGIU 
GAMINIMAS

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. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Gausus Angliškai-Lietuviškas
KIŠENINIS ŽODYNAS

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

( Vynibnvo apsirėdę tam: 
i iįte nors ir nevisai vii 
| įi blizgėjo išvadžioti s 

jąstdėmis ant krutinės ir p 
teis plakais. Ant juodų 
jo pasieti peiliai, ašmeniniai 
Įsa ranka, o iš kairės ma 
i stovo kardai. Ant ko; 
falai su pentinais. Iš to len 
Įčd jog vyi’ai čia raiti atk 

tyai dabar kur nors n 
inasi naujai kelionei. K: 

fe stovėjo trys kilpiniai, c 
s gulėjo tiek pat jau tul 
8, juodu kepurių ir stipria

I

, Negalima sakyti kad vy 
ji atsižvelgdami visai i i 

Ne! Prasiveriam 
fe® Į šinkorės gryčias, 
^godžiai mėčiojo akim į 
teteant vyrų veidų rod 
tetikimo jausmai.

-Na, argi šiądien Alg 
Wys? - tarė vienas 
i litai per vidurį trupu 
8 w ir nesenai prade ju 
Air asais.

-•Palaukime dar tnų



čmai

SIRVYDAS I
Dr. Vincas Pietaris

MANTAS
Lietuviškų pasakų, kurios mus 
to krašto tarme.”

Draugija, be to, suvaidino slaptu 
rėliuose keliolika sykių ^penkis veikiį 
ir Sirvydo verstą “Kada gi Bus 
nas žvaigždės narys vėliau ėjo M' 
terio pirmininko pareigas — tai 
lis. Du kiti (Juozas Katelė ir J. 
po Lietuvos Operos artistais, Žvairį

(Tęsinys iš pereito nr.)

4. KARČIAMA PAKELYJE
, Vuodeliškių karinamoje stovėjo 

stalai ties suolais, kurie ėjo pasieniais,
du 
su-

lais, naujų veikalų gauti, Sirvydas k Kaldami kerčioje. Už vieno stalo arčiau
durų stovėjo trys vyrai ir persiritę bertai- 
nĮ midaus, gėrė taurėmis, leisdami per la
takų tryškantį kibirkštimis saldų midutj.
L ' Blyksnojančios akys ir aiškios" vyrų 
kalbos kiekvienam galėjo parodyti jog vy- 

. Tai vie-
O antra, tvirtumas apsiėjime ir

tas Petrapiliu, kur šuipažmo su 
Būga, ir A. Voldemaru. Dtaugija* 
metą turėjo 15, antrą 30.

Bet ir šią tautinę veiklą Juozui^ 
ko staiga apleisti, nes įsikišo kita rJį 
Lietuvių tautinį ir kulturinį kilimąJ|ai čia ne be reikalo lųiką leido, 
neišmintingas musų kunigijos atstos na pusė. G '
ždės draugija turėjo knygynėlį, prie įkalbose liudijo jog ir dusyk tiek jiems iš- 
dar slaptingesnis skyrius, turėjęs % gerus vis dar nieko nekenktų. Kiekvienas 
raštų kaip “Parmazonas”, kur stipti žodis ir kiekvienas, jų darbas buvo savo 
liberalizmo ir Lietuvybės pristoji g vietoje.
nes storuliai klebonai, šitos kny^L Plaukai jų iš priešakio pakirpti sulyg 
būdavo duodamos tik labai parkaktos viduriu teikė atvira ir orių išvai- 
riams, bet, nelaimei, ji pateko merj^zdų vyrams; nukrisdami ant pečių į užpa- 
na geruose santikiuose gjn’eno sn^kalį ilgais rinčiais ir sklaistydamiesi prie 
ru, Kun. šereiva. Mergina su Pfcjkiekvieno krustelėjimo, rodė vyrų jauny- 
bėgo pas kunigėlį. ■ šis knygelės iš-bę ir jų traškų judrumų. Miela buvo pa
su klebonu nepasitaręs, brūkšt pasMŽiurėti į juos, o tų malonių išvaizdą dar di- 
rą. O Sekminių šventėje pasakė budino žvilgsniai jų jaunų akių. Argi dyvai 
mokslą, kame liepė mušti lauk Pai^ jei pro juos sykį ir antrų daugiau negu 
vapi j oje privisusius “bedievius”.........................  reikalas buvo, prabėgo pora jaunų tar-

Lietuvoje tuo metu kunigo ^liaujančių merginų? Nedyvas, nes ir pa
tas. Be to, būdavo elementų tagti šinkorė sykį ir antrų praėjo. Nors 
bendradarbiauti su Rusų imperijosęj°s duktė turėjo jau penkiolika meta, vie- 
kių, deja, yra dar ir šiądien net tinPati šinkorė buvo hepersena žmona ir 
Lietuvių). Po pamokslo'susidirė'^Pa‘šlavo tik penketų metų. Tiesa, nei. ap- 
gėlio įkaitintu kataliku ir vienas-kiį^®R^a®> n^i žodžiai jos nerode ar ji kų 
rui besilaižąs1 Lietuvis. Įsiveržęapie šiuos vyrus; priešingai,^pažin- 
tačiąu sutiko jo žmonos šluotą ii 
nešdino, grasindami žandarais.

Lietuvių). Po pamokslo'susidarė

ama juos senai ir žinodama jų užmany- 
liis apie jos dukterį, ji tėmijo svečių bu- 

užpuolė kita nrt,,®? ir apsiėjim? Mnk dukters, bet..... kas
gelio pamokslas netaij tag™moterų būdą? Gal but jeigu ne 

aip meilus butų vyrai tai ir ji rečiau butų
(Bus daugiau) iro juos ėjus.... ir ne taip aštriai dukte- 

•j dabojus. Kas žino?
Vyrai buvo apsirėdę tamsiai mėlynais 

Jlponais, nors ir nevisai vienokio dažo.
ŠTAI KAI REIKLI L\u^ipOnaį blizgėjo išvadžioti sidabruotomis 

----- ;— juostelėmis ant krutinės ir papuošti sida- 
žmogus prisivalgęs it perdai Vjnjaįs gUzįkais. Ant juodų diržų kabo- 

buti alkanas, arba nors jis tunka i. q pasieti peiliai, ašmeniniai tiesokai po 
kitos kūno dalys negauna,sau reiUBsja ranka, o iš kairės makštėse paka- 
ir sveikatai atsparos, štai kas reto svyravo kardai. Ant kojų buvo juodu 
tenkinimui visų kūno reikalavimų: Uįaj Su pentinais. Iš to lengva buvo at- 

PIENOproduktus ir pieną,kjųtfelti jog vyrai čia raiti atkeliavo ir jog 
ga ir reikalinga tam tikrų kūno č ų žirgai dabar kur nors netoli ilsisi ir 
r..ui ir sveikatai.------------------Irutinasi naujai kelionei. Kampe ties du

rimis stovėjo trys kilpiniai, o šalia jų ant 
ųolo gulėjo tiek pat jau tūlių su vilyčio-

sveikatai.
TOMATES, orandžius, greipfn 

kopūstus, salotus ir kitokiusjatesj
DARŽOVES žalias ir gelta. 4iis, juodų kepurių ir stipriai surištų pun- 

virtas. Bulves ir vaisius ju sezomsielių.
DUONĄ ir kitur grudų prodiiiv Negalima sakyti kad vyrai čia sėdė

tą duoną su rupiais miltais. o neatsižvelgdami visai į karčiamos gy-
ŽUVĮ, paukštieną, mėsą, pops lentoj us. Ne! Prasiveriant durims, ve- 

tus. lamčioms į šinkorės gryčias, vyrai kas sy-
KlAUšINIUS, valgymui dantelis godžiai mėčiojo akim per duris, bet 

riebalus turinčius vitaminus, taigas sykis ant vyrų veidų rodėsi kartus vy
sta ir tam panašiai. |vs apsirikimo jausmai.

šitaip valgant, gausit skaloj . — Na, argi šiądien Algutė nei sykio 
gaus visos kūno dalys, nuo snie£'!
nagų. Kuomet mėsa žmogų tik ridi?

aus apsirikimo jausmai.

pasirodys? — tarė vienas iš vyrų su tie- 
tiktai per vidurį truputį kumptelėju- 

"ro^nerangiu“ kitf’Sgiai7dlriovė ffe norim ir nesenai pradėjusiais želti bar
dą energijos ir padaro vikresni^. 11 T$aĮs- _ . . . ..
pildo ir palaiko kūną gyvesniu ir ’_______________________ -______— Palaukime dar truputį, tegul tik

motina kur nusišalins, — atsiliepė vyras, 
taip trijij dešimtų, vyriausias iš trijų. — 
Palaukime, ak musų rugiai nebyra. Ber- 
tainis dar netuščias, o midus gardus, tai ir 
laukti nenuobodu.

— Na, tau tegul ir nenuobodu, o man 
kas kita. Man, kada aš jos nematau, tar
tum ir diena ne diena.

— Ar žinai kų, Erdvile, — tarė vyres
nysis, — Algutė dabojas mums visiems, 
kaip aš tėmiju. Tekėti ji gali tik už vie
no. Dviem iš musų vis jau ar šiaip ar taip 
neteks jos. Neteks vistiek, ar mes pyksi- 
mės, ar taikoj gyvensiiųe. Iki šiol musų 
bičiulystei visi užvydėjo....

— Na, na! — paragino Erdvilas, ka
da patėmijo jog kalbantis lyg pradėjo mik
čioti.

— Taigi aš noriu pasakyti, — traukė 
tas toliau, — jog dabar ta musų bičiulys
tė ims lyg irti. Ir nereikia būti dideliai 
išmintingu kad atminti jog ji neužilgo del 
gražios Algutės ir visai suirs.

Tai girdint linksmas Erdvi] ~ 
lyg aptemo truputį, lyg nusimin^^

— Na, tiesą kalbi, — atšaki jisai kur
čiai. — Tiesa ir tai, jog vistiek ar mes pyk- 
simės, ar bičiuliausime, ji tik vienam iš 
musų teks.

— Taigi! — pritarė vyresnysis. — To
dėl, vyručiai, štai ką aš jums pasakysiu: 
Tegul sau Algutė viena iš musų renka, ak 
pagalios vis tik ji rinks.. Tegul ji sau už 
jo tdka. Mes ak tik vyrai, nors ir sunku 
bus išsižadėti jos, vis tik kitaip padaryti 
negalėsime. Na, vienų sutarkime: nesi
pykti. Nevalia mums vienam prieš kitų 
nei žodžio sakyti, nei. ginklo kelti. Tegul, 
ir vedus vienam iš musų Algutę, mes lie
kame bičiuliais.

— Tai išmintinga kalba! — užriko 
Erdvilas. — Užgerkime ja, Domeika! O 
tu, Raduši, ar tinki? — kreipėsi į tretįjį 
vyrą.

— Na, taigi! — atvertė tas, siekda
mas pripiltos taurės:

— E, vyručiai! — neiškęsdamas atsi
liepė Erdvilas, — Algutės kaip nėr taip 
nėr. Ak, dabar senės nėra gryčiose, nebus 
kam bartis, eisiu aš artyn durų ir pakal
binsiu Algutę, gal, nors taip ją iškviešiu.

— Eiki! Eiki! — gundė Domeika, iš 
jų jauniausias.

— Ko tu gundai, Domeika! — tarė 
Radušis. — Ak, Algutė galės pasiskųsti 
motinai, tada jos nei akių neteks pama
tyti.

— Jeigu ji skųsis tai, vyruti, ir taip 
nepamatysime. O jeigu jai malonu kad 
mes jų matytume tai ji nesiskųs.

Nelaukdamas galo ginčo Erdvilas pa
kilęs nuo suolo priėjo prie gryčios durų 
ir gana garsiai atsiliepė:

— Gerų dienų, Algutė!
Atsiliepęs, palūkėjo atsakymo.
— Neružyki, Algutė, jog nesulaukda

mas tavęs aš palabinau. Jeigu nenori pa
rodyti akučių, nors žodelį atsakyki, — tę
sė Erdvilas, negirdėdamas Algutės balso. 
Bet ir dabar anapus durų buvo tyka ir ra
mu; nieks nei nekrepštelėjo.

— E! kaip šunį mušęs gryžtu! — net

Britų komandierius Gen. Ąlc xander pagerbia Kariaujan
čius Prancūzus kurie gelbsti Britams Afrikoje. Šis vaizdas 

parodo juos po mūšio prie Bi r Hacheim. Viršuje, Prancūzų 
infanterija, apačioje, Gen. Alexander apžiūri tanketes.

■ atsiduso, sėsdamas ant suolo Erdvilas. — 
, Tur but namie nėra, ar pyksta, — pridėjo 

jis.
— Na, ką padarysi! — ramino jį Do

meika. — Užpilkime kartumus midum ir 
pagiedokime.

— O gerai sakai, — prisidėjo ir Erd
vilas. Ištuštinęs taurę Domeika užgiedojo: 

Susirinko bajoraičiai 
Karčiamėlėn gerti.
Gerkit, gerkit, mieli broliai, 

. >' Kuo jus užmokėsit?
Jūrės, marios nežvejotos....

Bet vos spėjo užgiedoti antrų posmų, 
kaip prasivėrė karčiamos durys ir jose 
pasirodė pati šinkorė su Virpša ir Ivonu.

— O! Ir tu čia, Raduši! — atsiliepė 
Virpša, metęs akim į draugystę. — Ir Do
meika su Erdvilu! Na, taip ir galėjau 
laukti,

— Ir mes čia, dėduli, — atsiliepė Ra
dusis, lyg truputį užsisarmatinęs.

Tačiau umu laiku visoks nesmagumas 
vyrų tarpe išnyko, ir susėdo visi už vieno' 
stalo. Tik ant stalo dabar be gėrimų pa
sirodė ir užkandis ir kitasx bliudas karšto 
pavilgo. Seniai užgulė ant valgių su at
sidėjimu, vysųvgi likosi ištikimais bertai- 
niui,

Bevalgant, Domeika išpasakojo atvy
kėliams kaip juos į šita karčiama siuntė 
Aršusis, kaip jie čia trunka jau antra sa
vaitę, tik.ne ilgam išjodami tai viena, tail 
kita apygardų.’ Badų apmalšinę ir senes
nieji vyrai prisidėjo prie šnekų ir jaunų
jų puotos. Todėl prireikė ir naujo bertai- 
nio midaus. Prie senių, kaip meili *ir vai
šinga šeimininkė, prisidėjo ir šinkorė.

— Ar nesibijai, sveika, kad čia gali 
kas nuskriausti? — paklausė jos Ivonas.

— O ko bijotis man čia labiau negu 
kitur? — atsakė ta ramiai. — Nuskriaus
ti mane ak gali, bet be naudos sau ir su 
nemažu pavojum. Kaimas čiajau. Kai
miečiai žmonės savi, visados užstoti pasi
rengę. Tat skriaudėjas kiekvienas pirma 
pamušto, o paskui del menko pelno ir ne
siryžta man pikto daryti.

— Užstotų, man rodos, ne tik kaimie
čiai, — atsiliepė Virpša. — Man rodos, už
stotų ir ne vienas pakelevingas pažysta
mas, ypač iš jaunesniųjų, — pridėjo šyp
telėjęs ir mirktelėjęs į vyrus.

— Ir žaidžia dovanai nepraleistų, — 
pridėjo Ivonas.

— Tai! — beviltingai nušokdama ta
rė moteris į tai, palikdama Virpšos patė- 
mijimų be atsakymo. — Kunigaikščio val
džia ir toli ir be manės turi ikvaliai darbo.

— traukė Virpša, šyptelėjęs.

G-AMLm;D i IV O S 
ir Namų Prižiūrėjo E 

KAINA TIK SIM I .
Didelė, 170 puslapių knyga 
gaminti visokius valgius; sudeu | 
receptų ir paaiškinimų kaip pa^' 
nuo paprasčiausių iki puošnioj 
Visoki kepsniai, pyragai, virti» 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimii^|A 
pesnio ir vargo su gaminimu 
lo įsigyti šią naudingą knygą Lt
___________ _____ ■
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NAMU NELAIMĖS 
IŠVENGTINOS

Namųose daugiausia nelai
mių — susižeidimų ir užsimu- 
šimų — pasitaiko nupuolimais 
nuo įvairių pastovų, kurie nė
ra palipėjimui tinkami. Saugu
mo taryba pataria naudotis tik 
kopėčiomis tam tikslui, bet ir 
kopėčios turi būti tvarkoje, ne
suirusios.

šiaip nelaimės gatvėse gali
ma išvengti pusę minutos ma
žiau paskubėjus.
97 nuošimčiai nelaimių važiavi
me, ėjimo arba darbe išveng- 
tinos, jeigu asmuo duotų sau 
pusę jninutos daugiau laiko.

Pasirodo kad

PASAK Kauno Vokiečių lai
kraščio, Lietuvos ūkininkams 
įvesta prievolė dalyvauti miš
kų kirtimo ir medžių transpor
to darbuose. Taip esą pasiel
gta del to -kad stokuoją darbo 
rankų kuro paruošimo darbuo
se.

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

DIRVA NEPABRANGS IR 1943 
tiems kurie mokės 1942 metais už 1943

Įtariamai metė į moterį akim Virpša, 
tartum sakydamas: Ne taip tu manai kaip 
kalbi.... Ir jis norėjo, gal, žebtelti žodį 
apie tai jog kaip apgudėjęs kunigaikštis, 
taip ir klausantys jo kunigai, tai apgudė- 
ję, tai suvis Gudai, rūpinasi dabar tik apie 
Gudus. Bet pamąstęs susilaikė ir Vietoje 
to tarė: ,

— Taip, taip! Dabar ne lengva gady
nė. Kiekvienam reikia apie save manyti.

— Tai ka jau ir kalbėti, — pertraukė 
šinkorė, kaip ir supratus jo slaptų mintį.
— Kunigai ir viršininkai dabar dažniau
sia ne savi žmonės, tai kų jais pasitikėsi. 
Dėlto ir nenorėdamas dabar glaudies kur 
nors į ankštesnį kampa prie savųjų. Ot,
— traukė ji toliau, pamųsčius, — pirma ir
aš gyvenau ne čia. Ir gerai man sekėsi, 
maniau ir amžių savo ten .pabaigti; bet 
kų padarysi, turėjau trauktis. Turėjau 
bėgti su paskubiu. i

— O kur tai sveika pirma buvai? — 
paklausė Ivonas'

— Slėpti neturiu ko: nei kodėl bėgau, 
nei iš kur bėgau, — atsakė moteris, pridė
dama: — šluotiškių kunigas Gudas toks 
geras jog turėjau, metus viską, bėgti. Bet, 
tiesų sakant, ne jis vienas ten 
kai ir visi Gudai, kurie ten pas jį 
ko. Ak jau žinomas dalykas jog Gudas 
kaip šuva: ir be širdies, ir be sarmatos. Ir 
negirtas jisai brudas: bliauja pikčiausius 
žodžius, neatsižvelgdamas ne į lytį, nei į 
amžių. Girtas dar brudesnis, stačiai kiau
lė...?

— Palinkus ta musų kunigaikštienė 
prie Gudų, — palingavęs galva traukė Vir
pša. — Palinkus! Bet aš taip manau: jei
gu mes visi sutartinai elgtuuaėmės tai vis 
tik butų geriau. Ir tie Gudų niekšai ku
ine čia atsivilko, vistiek negalėtų mus taip 
drūčiai varginti kaip vargina.

— Tamsta! Ne nuo pirmo aš tai gir
džiu, — atsiliepė šinkorė. — Daugumas 
svieto jau pradeda suprasti vienybės ir 
sutarmės reikalų.

— Kas iš tos vienybės?! — pertraukė 
Radusis. — Ir šiądien ir ryt vis tik kniau- 
kis ir kniaukis su Gudais. Et, geriaus jau 
beveik butų pasitraukus.

— Tai kodėl tu nesitrauki? — atkir
to jam Virpša.

— Nesitraukiu dėlto jog pririštas, — 
pritarė Domeika.

— O kas iš pasitraukimo? — beviltin
gai paklausė šinkorė. — Senobinės ramy
bės dabar jau niekur nerasi ir apie ją nei 
manyti nėra ko. Trauktis tik tiek traukis 
kiek gali ir kiek tave nors šiądien Gudai 
už gerklės nepasiektų.

— Kad jie ir nemistu! — užpurijo 
Ivonas. — Argi jau mes tik trauktis ii' bė
gioti galime, mes savo tėvų žemėje. Argi 
tie Gudai, ta įsikūnijus piktadėjybė, amži
nai platinsis, kol nepavergs visą svietą ir 
užtrauks žemę, kaip užtraukia maurai 
vaiski] vandens pavirsi? Ak ir su jais vis 
tik galima rasti būdas. Pasiskųsk] sykį- 
antrą tijūnui, pasiskųsk! kunigaikščiui, o 
ir Gudams antgalo reiks truputį susitvar- 
kvti.

ŠIĄ SAVAITĘ Asilo ordino 
trečio laipsnio ženklą įteikiame 
dučiui Mussolini, kuris Pran
cūzijai peilį nugaron anuosyk 
smeigdamas, buk išskaitęs er
dvėse gražų Italijai likimą. Jis, 
matyt, skaityti žvaigždžių ne
mokėjo, ar aklas buvo, nes er
dvėse nepastebėjo Anglų lėk
tuvų, kurie dabar Italų mies
tus naikina. Tikrai asilo ordi
no vertas!

SANDAROS bendradarbis L. 
L. atidengė kodeU Lietuvių 
Tautinės Tarybos pirmininkas, 
Pulk. Grinius, gyvas nabašnin- 
kauja. Pasirodo, jis rašęs “ab
strakčią istpriją” kuri susideda 
iš piršto išlaužto ir neįvykusio 
tarp Lietuvos ir Sovietijos ka
ro: Grinius “abstrakčiai” tvir
tina kad tame kare žuvo daug 
7 ir 9 pulko karių, o tikreny
bėje 9-to pulko vadas Pulk. 
Gausas ir 7-to pulko vadas bu
vo bolševikų paleisti atsargon 
(bolševikai, įsitėmykite kaip 
“maloni” buvo^S^zbinė val
džia, jus šį f-4 i/pražiopsbijb- 
tel). Už r' Mykusį “karą” 
Pulk. Griniv Abstrakčiai’ kai- 
tina, žinot l -,'? — nagi Prezi
dentą Smetoną.

Pulkininke, eikim grybų 
rauti; ’ , v'

Atradau lepšę, negaliu 
iš-cniifi 1

aiva sirsumu
susiuėsto! Musų bolševikų šu
neliai Čikagoje savo lojimą 
prieš Lietuvos Nepriklausomy
bės 25 metų sukakties rengi
mo komiteto narius, Kuibaitį ir 
Labanuską, sudėjo Angliškon 
kalbom ir paleido į pasaulį. Ir, 
žinote kas jiems patikėjo? Na
gi, psia krevai Lenkai! Tai 
gražus duetas: bolševikai ir 
Lenkai. Au! Au! Au! — prieš 
Lietuvos laisvę!

Gausus Angliškai-UeH

KIŠENINIS ŽODI
NAUDINGAS JAUNIEMS fįl'’ 

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių- 
ti prie savęs kišeniuje ir reik^T 
ti. Kaina maža, tik $1.00 sn r|.

Reikalaukit 
6820 Superior Avenue

Gerbiami Dirviečiai! Baigiasi metai, ateina nauji. Baigiasi jūsų Dirva. Arba, 
Jus turit daug savo draugų ir giminiu, išrašykit jiems Dirvų už $2.00, arba pakal- 
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį dabar, prieš galą 
metų, ir visi gaus Dirvų 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).

(Įdėkit Į laišką $2 ir Įrašę pilną 
savo adresą, siųskit

VPV ■ r *•••>«». ii
■WmWsWOW'J:

(Bus daugiau)
0

į e VANDENYNUOSE pastaro 100 metų bė- 
į gyje buvo iškilę 52 vulkaniškos salos. Iš jų 19 
5! vėl pradingo, o ant 10 apsigyveno žmones.

DIRVA . i
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

savo

NETURĖDAMAS ko gero 
veikti, raudonas Andriukas aną 
dieną keturissyk pirštu į dan
gų dūrė. Jis pasidairė kas 
pas Lietuvius gąsdina komu
nizmu ir Sovietų Rusija ir ra
dęs: 1) Naujienų redaktorių, 
2) iš Berlyno pabėgėlius, 3) 
Lietuvos fašistus, ir 4) neiš
manėlius. Andriukas, matyti, 
Lietuviškai skaityti nemoka, 
todėl jam paaiškiname kaip iš
tiesi] dalykai stovi: 1) Naujie
nų redaktorius negąsdina ko
munizmu ir Sovietija, tik kri- 
tingai nurodo kad ne tuo keliu 
žmonija prie pažangos nueis; 
2) iš Berlyno pas Lietuvius 
jokių pabėgėlių nėra, nes Ber
lyne ne Lietuviai bet Vokiečiai 
gyvena (nejau Andriukas geo
grafijos nesimokino?), 3) Lie-' 
tuvos fašistų niekados nebuvo, 
Vokiečiai labai jų su žiburiu 
j ieškojo pasidaryti sau “kvis- 
lingų”, bet nerado; 4) neišma
nėliai pas Lietuvius visi susi
spietę Andriuko partijoje, bet 
jie nieko komunizmu ir Sovie
tija negąsdina, nes ant kelių 
priklaupę šiems dievukams 
meldžiasi.

Nosi'badyk pirštu į dangų, 
nudegsi! . t

VOKIEČIŲ komisaras Šiau
lių srityje Gawecke lankėsi 
Tauragėje. Šis proga jis pa
reiškė kad geležis busianti ski
riama tik ūkininkams kurie 
“geriausia” atliko maisto ir ki
tų produktų pristatymo prie
volę.
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Novelty Weaves

Visi 54 colių pločio

Ute. L

37 n 
MAa 237

gre
jus 
ir t 

,ne?l reik

STO
LIE’

Tabkter 
išbr G820 
jmr g—<

KIEK JŪSŲ NAME 
ŽVAIGŽDŽIU?

Daugybė 
ir stilių, 
darbo.
Pritaikyti tos pat medegos 
patiesalukai, 79c.

PRINT STALTIESĖS

pagalbos iš Cleveland© uosto 
sargybos.

ši audra su smarkiu šalčiu 
buvo viena iš didžiausių kokios 
ežeruose pasitaiko.

14 ar Daugiau Žuvo 
Ežere Laike Audros

E 6111 St. Clair Avenue
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809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

• ŽYDAI Clevelande surengė 
paminėjimą savo žuvusių Eu
ropos šalyse žmonių. Skaito
ma apie du milijonai išžudytų 
žydų. Dalis jų, sakoma, mirė 
badu naziu užimtose žemėse.

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

gražių marginių 
Išimtinai 'gražaus 

Dydis 70x90 colių.

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

lankys jus ištisą pusmetj.

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

taip reikalingi, ir 
labai reikalingos 
susisiekimo prie-

Erie Ežere 
laivas traukęs 

barką link Cleveland©, 
ištiko apie 10 mailių 
nuo šio uosto. Kartu 
jūreivių. Apie 20 ki- 
ant barkos prisišaukė

kyta 
kast Ų'd 
vare k^k

2708 želT

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

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

Gausit Dykai Dirvos Baliaus Tikietus

Dydis 64x90
Dydis 64x108 

18x18 .............

VIETINIAI Lietuviai, kurie dar Dirvos neskaito, kviečiami užsirašyti ją da
bar, prieš galą 1942 metų. Jie gaus dovanų 1943 Kalendorių ir vieną tikietą Į Dir
vos Kalėdinį Balių, sekmadienį, Gruodžio 27. Programas prasidės 6 vai.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 

z Ant U. S. Route 20
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI
Kazys Stonis, Savininkas.

ŠALTAI
žiema šymet gana ankstyva. 

Lapkričio 27 jau pasirodė tik
ras viduržiemio oras su visu 
žiaurumu, o Gruodžio 2 d. vėl 
tas pats pasikartojo: užėjo pū
ga su smarkiu šalčiu, tempera
tūra nupuolė iki 10 virš 0.

Be abejo nebus toks šaltis 
ilgai.

Didelis pasirinkimas puikių dova
nų Kalėdoms, visoki brangmenys, 

Duodam lengvu išsimokėjimu.
Reg. Optician

8513 Superior Ave.
East End Leading Jewelers 

CEdar 0765

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O,

Trečiadienį, Gruodžio 2 
ke didelės audros 
nuskandintas 
tankinę 
Nelaimė 
šiaurėje 
žuvo 14 
tų likę

Kalėdiniame baliuje, 
27, Lietuvių salėje, 

bus perstatyta visi 
tėvai-motinos tu vai-

Dovanoms Linens

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!
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PAJAMAS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
PANDORA BOXES nuo 85.00 aukščiau.

Nosinaitės, Revlon Manicure Setai. Kosmetika 
Puikios moteriškos kojinės. Mašnelės 81 iki $10.

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALZAMUOTOJAS

Pas Wilkelius lankėsi Pir
myn Choro vadas Kazys Ste
ponavičius ir Anelė Steponavi
čienė, su jais buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. Voight, visi iš Chica- 
gos.

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE. ENdicott 1763

metą suvirš 100,000 
gyventojų įvairiose 
užmušta ir 9,000,000 
Nelaimingi įvykiai 

žmonių

Y ardui
ploščiams,

vaikų
rūšies medega naujų

Duok žmogui šviesą — jis pat? 
atras sau kelia — kas platina 
Dirva — tas platina anšvipfn

Žinomos “Rosemary” vatinės staltiesės . . . austos Basco 
procesu . . . išrodo kaip lininės po skalbimų ir palaiko sa
vo sniego baltumą ir žėrėjimą. Nereikalauja specialio skal
bimo—neturi krakmolo, turi nuolatinį išbaigimą kuris nenu
sidėvės. Plėtmai greitai išsiima. Pasirinkimas iš dviejų pui
kių patrinų.

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

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

PARSIDUODA BIZNIS
19 metų to paties savininko lai

kyta tabako, saldainių, mokyklai 
reikmenų parduotuvė, prie 3 mo
kyklų; parodysim kad neša $600 sa
vaitinių ineigų, nėra kompeticijos. 
Žema renda. 11530 Buckeye road.

Nelaimingi atsitikimai nega
lima sumažinti įsakymais. Su
varžyta tam tikri maisto da
lykai, daug kitų dalykų gali
ma gauti tik tam tikrais pra
šymais, bei automobilių grei
tis sumažintas kiekvienam, ta
čiau nėra kaip uždėti draudi
mas nelaimėms. Dirbtuvėse ir 
gatvėse ir namuose nelaimės 
po senovei naikina gyvastis ir 
turtą.

Pereitą 
Amerikos 
nelaimėse 
sužeista, 
atima šimtą Amerikos 
gyvasčių už kiekvienus 26 na- 
zius ir kiekvienus 21 Japonus. 
Dabartiniu laiku nelaimingos 
mirtys musų šalyje atsitinka 
kas penkios minutos ir sužeidi
mai kas trys sekundos. Prie 
to ką nelaimės paima gyvasčių 
ir sudaro kentėjimą yra ir ki
tos pasekmės.’1 Labai nukenčia 
karo gamyba žūstant darbinin
kams kurie 
sunaikinama 
medegos ir 
monės.

Vengimas 
darbe ir namuose yra kiekvie
no patriotiška pareiga.

Bureau of Public Relations 
Cleveland Police Dept.

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.
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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 mdne telefonu arba asmeniškai.

KRAUSE 
COSTUMES, Inc.

David M. Yost, Pres, and Mgr.
Didžiausias sandėlis teatrališkų 
kostiumų ir naujenybių reikalin
gi] maskaradui ir perstatymams. 
Visoki žibučiai, aukso ir sidabro 
pynės kosiumams, taipgi visoki 
veidui tepalai, teatrališki aptai- 
symai, barzdos, plaukai, etc.

Pagaminam visokius kostiumus 
sulyg reikalo ir specializuojame 
veikalams kostiumais. ’ (52)

1025 Chester Avenue
CHerry 4569 Cleveland, O.

PARSIDUODA NAMAS
4 šeimų muro namas, su 2 krau

tuvėm, visas išnuomotas, neša ge
rą pelną, randasi ant Woodhill rd. 
netoli Sophia avė. Lotas 40x288. 
Paveldėtojai nori parduoti už pusę 
2998 E. 130 St., netoli Buckeye rd. 
kainos. Matykit Mr. Santandrew, 
tarp 6 ir 8 vakare. ((51)

GRDINA SHOPPE
HEnd. 6800

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Matykit šiuos Vaizdus!
Walter Cronkite, United Press 

Karo korespondentas, pirmas Ame
rikietis laikraštininkas gryžęs iš 
Afrikos, patiekia savo įspūdžius iš 
Amerikos karo jiegų įžygiavimo į 
Algeriją ir Morokko. Tai pirmuti
niai vaizdai parodanti Amerikos ir 
Britų kariuomenių pribuvimą į di- 
dyjį Prancūzų kolonijos miestą Al
giers, taipgi parodoma užėmimas 
uosto Casablanca, kur sudaužoma 
dalis pasipriešinusio Prancūzų lai
vyno. Tie vaizdai rodoma Telenews 
Theatre per savaitę laiko.

Matysit pirmus Amerikos karei
vius kurie nukentėjo Afrikoje, su- 
gryžusius i Suv. Valstijas.

Kiti vaizdai parodo Wendell Will- 
kie, Kanadoje, ir vaizdai iš bombo
mis susprogdinto Londono, kur iš 
griuvėsių renkamų metalų vėl ga- 

karo ginklai.

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

Kiek jūsų lange iškabinta 
mėlynų žvaigždžių ?

Dirvos 
Gruodžio 
publikai 
Lietuviai 
kų ir mergaičių kurie išėję Dė
dės Šamo tarnybon.

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

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

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams:

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

New Method Laundry suteikia 
prieinamą gerą skalbimo patarna
vimą. Didelis 25 svarų bundulis 

TIK $1.99.
15 nuoš. pigiau jei patys atvešit 

ir pasiimsit.

New Method Laundry
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761.

BIZNIO PROGA
PARSIDUODA 20 metų išdirbtas 
cigarų, saldainių, mokyklų reikme
nų biznis,, prirodysim jog daro $600 
savaitinių ineigų, nėra jokios 
peticijos visoje apielinkėje. 
gyvenimui kambariai 5 greta, 
nuoma. Kreiptis tarp 2—3 po 

15116 LAKESHORE BLVD.

Gražus vatiniai šmotai vi
sokiausių pamarginimų. Iš 
geros rūšies vatos satino 
arba sailcloth. Garantuotos 
tvirtos spalvos. Dydis 52x 
52 colių . . . tik po 69c iki 88c

Tinkami siutams, 
pamušalams, suknioms, 
rūbams, etc. Geros 
pavidalų ir spalvų.

49c Cotton Plaid Suitings
36 colių pločio medega, dide- O yds. $1 

lis pasirinkimas marginių. La- 
bai tinka vaikams rūbams į mokyklą. 
Garantuota gerai skalbtis.

BRO1
LIETU
7708
Visokį
Degti]

Padovanojo Žiponą iš 
' Pieno!

Tikėkit arba ne, bet tai tei
sybė! Cincinnati mieste at
sibuvo Amerikos Chemurgijos 
konferencija. Toje konferen
cijoje padovanota Ohio valsti
jos gubernatoriui Bricker iš 
pieno pasiutas žiponas ir po
niai gubernatorienei 
no daryta skrybėlė.

Juozas Sajevičius, 16 mėne
sių amžiaus, sūnūs Jono ir Sa
lomes Sajevičių, nuo 1457 E. 
71 street, mirė Lapk. 25, pa
laidotas 27 d., Kalvarijos ka
pinėse. Laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktorius N. A. 
Wilkelis.

FRANK BELAJ 
men;s wear

6205 St. Clair Avenue

Puikios spausdintų margi
nių staltiesės įvairių spal
vų ir gėlių. Darytos iš ge
ros rūšies vatos audimo . . 
tvirtų spalvų. Dydis 52Ą52 
colių . . . kaina tik po $1.

Šie grynos vilnos audiniai 
už šią žemą kainą duoda 
moterims progą pasigamin
ti sijonus, ploščius, suknias, 
apsiaustus ir tt. pigia kai
na. Randasi beveik visokių 
spalvų ir rusių medegų.

The May Co. Basement

0 Manhattan Marškinius
® Portis Skrybėlę
© Superba Kaklaraištį
© Art Pirštines

. Mackinaws, Finger-Tips, Coats
Visokių spalvų ir dydžių

“Rosemary” Vatos Damask Audiniai
Dydis 64x64 . — 1.98 
Dydis 64x72 .... 
Pritaikyti Napkinai

“Now, Voyager”
Bette Davis vaidina vadovaujamą 

rolę naujoje filmoje, “Now, Voya
ger”, kuri pradedama rodyti Hippo
drome Theatre ketvirtadienį, Gruo
džio 3, visai savaitei laiko. Veika
las yra tikrai žavėjantis.' Vyrišką 
rolę prie jos vaidina romantiškas 
Viennos aktorius, Paul Henreid, o 
prie jų, kitų žymesnių asmenų ro
lėse yra šie mėgiami z filmų artis
tai: Claude Rains, Gladys Cooper, 
Bonita Granville ir Ilka Chase.

Dalykas einasi apie Naujos An
glijos mergaitę, kuri išgelbsti save 
iš' savo gyvenimo aplinkybių; pra
džioje ji nėra patraukianti, tačiau 
vėliau tampa žavėjančia, ir per 
meilę, randa sau išeigą atsikratyti 
savo žiaurios motinos.

Ji kelionėje susipažysta su jau
nu žmogum, kuris tačiau yra ve
dęs, turi ligotą žmoną ir jauną duk-

lęjsie rengtii. katą pufe 
-kRU, rengfe JL_ 5 

“te!1- sakau *“5

. “ ‘ ir issgen
degtinė įbI 

plfc ir nežinai, ją kur, -5 
hMei kad ei- - Va w

DIRVA 6820 Superior Avenue Administracija atdara vakarais iki 8 v. ;!

p mano tetulę šią-; few ■
*■ sakau as. j — Ljf ę 

tai skubink, ėiau nzrrnrsi 
- sako ji parodysiiL - 

ko ten reng- feiredėi 
r® nebus kofeiną, mes sėl 
r ‘ūoniy, - sakau prieinam ne 
L . jkes žemėje. 
Panori Ale aš rinkes, ir Į 
■c 7 1*'

m kur turi eiti, - tetulės kepta 
kaulėms pai 

Pavalgau,

Valstija Negaus 21 
Milijono Dolarių

Gąsdino suvaržymą įvedds, 
Ohio valstijos viršininkai ap
skaičiavo kad valstija ir vie
tinės miestų valdžios per metą 
nustos apie 821,200,000 tak
sais už gąsdiną, arba 37 nuoš. 
1941 metais gasolino taksų su
rinko ’ $59,326,946.

1941 metais gasolino par
duota Ohio valstijoje 1,027,- 
878,000 galionų, dabar gi 1943 
metais numatyta parduoti tik 
apie 450,000,000 galionų.

įM tu kalbi, Dęs neseni 
resni apetitą 
fe sėst prie
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j VISOKIA APDRAUDA } 
f Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- J 
f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- * 
4 kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 4 
X šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). t
X Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate t 
T ir Apdraudos Agentūra. *
I P.-P. MULIOLIS | 
t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 y 
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Ų SALĖJ, GRUODŽIO!

la metų pabaigoje puikų 
į dieną — sekmadienį,
Į tą metinį balių, ir šymet visi Di> 
aus dykai vieną tikietą į balių, ip 
ių dovanų!

igiau Žuvo
Ice Audros
Gruodžio 2, lai- 
ros, Erie Ežere 
laivas traukęs 
link Clevelando. 
apie 10 mailių 

o uosto. Kartu 
ių. Apie 20 ki- 
irkos prisišaukė

' , ■ ' 1 . ' ; ■

Kareivių Pasilinksminimas Tyruose Egiptetra, — sako mano šonkau- Japonasar Vokietis atlėkt 
lis. I •

— O ko man gali dabar 
trukti: diedas nors nuse
nęs, ale gerą darbą moka, 
pinigų kaip šieno, vaikais 
jau rūpintis nereikia, gy
venam kaip jaunavedžiai, | 
— sako ji.

— Taip, tetule, ir reikia 
jaustis. Tada niekad nepa
sensi, — sakau aš.

— Ką ten, vaikeli, tavo
pasakos gelbės, jau praži-j - ......
lau, dantvs išretėjo, ale lai- muj?> ir JiePia ,sviesas uzSe; 
kausi ir tiek, — sako ji.

Ji staiga apsižvalgė ir 
užriko savo vyrui:

— Na o tu, senas kerėp
la, kas tau yra:
ir riogsai. Matai, svečių at
ėjo. Apsiauk kojas, apsi
vilk marškinius. Na, grei
čiau. Užfundyk sveteliams, 

sako ji.
— Kam man savo na

muose dar rėdytis ar kojas 
autis. Svečiai mane pažys-

! DAYTON, OHIO Iir pradėt mėtyt bombas į 
mus, — sako ji.

— Betgi tetulė nemanai 
kad koks orlaivis atlėkęs 
ims ir pataikys bombas 
mesti ant tavo namo? 
taiko į dirbtuves, tiltus, 
ležinkelius, ne i kokią 
nežinomą moterėlę, — 
kau aš.

— Sakyk ką tur nori, ale 
turbut ne dykai daro tuos 
aptamsinimus ir užtemdy-

Jimmy Wilde, sūnūs buvusio garsaus kumštininko, parodo
ma kumščiuojasi šu kitu lakunu; palinksminimui savo draugų 
kareivių Egipto tyruose, kareivių stovykloje. 

KAS P 
ATNAUJINT
DERVĄ

*

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

PIKTINASI GABALIAUSKO 
RAŠOMAIS ŠMEIŽTAIS

■Tasai p. Gabaliauskas savo 
laikraščio pusę pašvenčia rašy- 

, mui keršto, net piemeniško po- 
I budžio melagingų šmeižtų, prjes

siją, galit prenumeratą prisiŲsti 
iai: laiškas eina už 2c, tik Įdėkit Į 
i persiuntimui pridėkit 10c.

iž 1943 metus bus ta pati, 
negalima pasakyti.

Administracija atdara vakarais iki

neskaito, kviečiami užsirašyti į 
1943 Kalendorių ir vieną tikietą j 
1. Programas prasidės 6 vai.

nu-
Jie
ge-;
tenl
sa‘ i Lietuvos Prezidentą Ą. Smetoną 

ir kitus patriotirtgus tautiečius 
veikėjus. Kokių nesąmonių jis 
neprirašo, tai ir oolševikiški ra
šytojai gali pavydėti jam tos 
garbės.

sint. Bombai nepasakysi 
kur krist: ji gali pataikyt 
ir į mano namą. Taigi, aš 
Įsakiau savo seniui pabuda- 

• Tšsi’fjpęps1 vot man žemėje slėpynę, ir 
' ‘ kaip tik išgirsiu orlaivi at

lekiant, tuoj šmurkšt į sa
vo lindynę, tai jeigu į na
mą ir pataikys, aš išliksiu 
gyva, — sako ji.

— Tetulė matyt nori il
gai gyventi, ir nors sena 

i būdama bijai mirties, — 
sakau aš.

— Juk 'aš ne iš molio nu- 
. Kiekvienas gyvas 

daiktas nori ilgiausia gy
vent. Žiūrėk kaip vysku
pai, ar popiežius, nors jie 
rodos tiesiog į dangų eis 
numirę, ale ' kolei dar dū
šia kūne, juos gelbsti, gy
do, ir jie nesipriešina, nori 
šioje ašarų pakalnėje il
giau pabuvoti, — sako ji.

— Matai koks jos vyras 
geras, jai pabudavojo slė
pynę.
tokią išbudavot, ba kai Ja
ponai ar Vokiečiai užpuls, 
kurią dieną parėjęs namon 
manęs nerasi, 
no šonkaulis.

— Taip tai 
gu mes tik Į 
nuo Japonų ir Vokiečių, jie 
manys kad mes jų ir bijom. 
Turim sunkiai dirbti karą 
laimėti, juos sumušti, kad 
jie ir nespėtų mus užpulti, 
tai mano mintis, — sakau 
aš.

Po to vėl visi sugryžom 
į vidų, vėl dėdė siūlė išsi
gerti, o tetulė manė kad 
mes vėl alkani, vėl siūlė 
valgyt.. — taip kaip daro 
fferos širdies Lietuviškos 
šeimininkės, ir taip baigė
si musu Padėkos Šventė 
pas mano tetulę.

štai Gabaliausko paskutinėje 
rašynėje, Prez. Ant. Smetonai 
primetama laisvamanybė ir ka
talikų persekiojimas Lietuvoje. 
Tai yra grynas melas, visi Lie
tuviai gerai žino kad to nėra 
buvę Lietuvoje kaip 
kas rašo.

' Daytono Lietuvių klebonas, 
Kun. L. Praspalius,
sis Lietuvoje, bet nėra paste
bėjęs kad ten butų buvę kuni
gai ir katalikų tikyba perse
kiojama. Taip pat lankė Lie
tuvą ir žymi katalikų veikėja 
Veronika Senkevičiutė, ir jinai 
nieko nepatėmijo. Ypatingai 
jai patiko Prez. A. Smetonos 
asmenybė ir jo nuoširdus bū
das. Ji apie tai' yra aprašius 
Vyčių organe.

Dar tyo reikalu pacituosiu 
iš laiškų pagarsėjusio misijo- 
nieriaus. Kun. J. Bruzikas ra
šo man sekančiai: “Jeigu my
lite Lietuvą tai jos neniekin
kite, nes ji yra katalikiška. Ar 
neskaitėte iš Lietuvos pasku
tinių žinių kaip prezidentas ir 
visa valdžia dalyvavo Eucha
ristiniame Kongrese. Tas Lie
tuvai brangu, turi ir jums bū
ti brangu. Prez. Smetona, aš 
pats žinau, eina išpažinties pas 
musų provincionalą, taip pat 
keletas ministerių.”

Kitas laiškas rašytas iš Lie
tuvos, mano pusbrolio, Vinco 
Adomaičio. Į paklausimą atsa
ko sekančiai: “Del musų vy
riausybės buk tai dvasiški jos 
persekiojimo tai yra grynas 
melas. Lietuvos vdiųzlfc kuni
gams algas moka, skirią tam 
tikras sumas pinigų bažnyčių 
statymui, duoda miško medžia
gos, ir paskutiniu laiku įsilei
do Kunigą 
kabinetą.”

Tai kur 
Viskas tik 
tai liudija kad taip nėra buvę 
kaip Gabaliauskas rašo. Jeigu 
jau jis sąžinės neturi tai nors 
gėdos privalėtų turėti tokius 
šmeižtus rašyti.

Dar tas šmeižikas Gabaliau
skas nebuvo šiame sviete, o se
nelis Prez. Smetoną jau dar
bavosi Lietuvių tautos gerovei.

Dar reikia priminti kad pats 
Gabaliauskas su tikrais bedie
viais socialistais -brolaujasi ir 
jam socialistai yra geri “pat
riotai”. Gal nebus nuostabu 
kad kurią dieną paskelbs jis ir 
bolševikus “gerais patriotais”. 
Iš tokių Gabaliauskų galima su
silaukti visokių keistenybių.

Bet nėra to blogo kad neiš
eitų Į gerą: nors vietos Lie
tuviams Gabaliauskas savo lai
kraštį siuntinėja dykai, tačiau 
susipratę Lietuviai piktinasi jo 
tokiais bolševikiško pobūdžio 
melagingais šmeižtais prieš 
Lietuvos prezidentą.

Pasirodė ir pA Gabaliausko 
paleistas grasinimas tiems ku
nigams, katalikų veikėjams ir 
laikraščiams, kurie pasikviečia 
Prez. A. Smetoną patriotiškais 
sumetimais. Tie veikėjai ir

Gabaliaus-

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

. SPRAGILAS PAS 
’ETULĘ UŽTIKO 

O NESITIKĖJO
i mer laukiam Jadė- 
ės dienos, tik naba- 
alakutai, antys, žąsys ta, — sako jis. 
t vištos tai laukia svie- 
abaigos, ba milijonams 

šT audra su sm^Įrinta galvos nuo kaklų 
buvo viena iš didžiau, tsiranda jos puoduose 
ežeruose pasitaiko, pečiaus.

-le taip jau Dievulio su- 
tkyta ir pakilta: kad 
kščiai lestų kirmėles ir 
lūs, o mes valgytume 
tutus. Štai jau visai 
pietis.. Mano šonkau
lį-rengiasi, tik skubina 
įgina mane rengtis.
Na, ■ greičiau, rengkis, 

n, — sako ji.
Einam kur? — sakau 
vartydamas laikraščius 
idamas vėliausių žinių 
ilsis ištempęs klausy- 
is radio.

pagalbos iš CleveJauį 
sargybos.

“Dirvai” išsirašyti i 
laukti pradžios meti, 
į laišką $1 dabar ir ' 

lankys jus ištisą n

L JAM KALĖDŲ DOVANi 
J! PATENKINS
nhattan Marškinius 
irtis Skrybėlę 
iperba Kaklaraištį 
•t Pirštines

. . Mackinaws, Finger-Tips, j Tai va, lyg ir nežinai, 
Visokių spalvų ir dydžių

yra lankę-

SALDUMYNAI
DIDELĖ NAUJA SALDAINIŲ 

PARDUOTUVĖ
Didelis pasirinkimas šokoladų ir 
saldainių, pop-komų, taipgi ice 
cream ir cigarų. Moderniška vie
ta. Sa'ldainės puikiose dėžėse do
vanoms duoti.

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.
Šalia Ezella Theatre

Bet dėdė palengva pasi
raivė, apsiavė, : 
marškinius ir atėjo prie 
musų.

— Aha, tu sakei užfun- 
dyt svečiams! Taigi, taigi, 
tai išsigersim, vaikeliai, už 
tų kalakutų amžiną atilsį 
sveikatą, —■■ sako jis.

— Iš tavo apsiėjimo nu
manau kad tu jau nuo pat 
.ryto už tų kalakutų svei
katą gurkšnoji, a? — sako 
ji.

— Tiek to, tetule, 
šiądien šventė, — sako 
no šonkaulis.

— Taip, vaikeli, tu 
pranti mane: aš dirbu, aš 
ir išsigeriu. Ale dabar ir 
degtinė pabranginta, kad 
ją kur, — sako jis.'

— Na, gana stenant, už
fundyk sveteliams, ir ma
nęs neaplenk. Gausim ge
resnį apetitą, ir tuoj galė
sim sėst prie stalo, — sako 
ji.

Taip ir ėjosi: Sveiks, į 
sveikatą, ir kai prisėdom 
valgyt tai nabagas didelis 
tetulės keptas kalakutas į 
kaulelius pavirto.

Pavalgėm, dar dėdė 
fundijo, ir tetulė staiga 
siminė:

— Vaje, vaikeliai, aš 
čiau užmiršus. Eime, 
parodysiu, — sako ji.

Išsivedė i užpakalinį kie
mą, 
prieinam nedideles duriu- kiek išgeriama vėliau per išti
kės žemėje. Ji atidarė du- 
riukes, ir lipa pirma že
myn, mus vadina lipti pas
kui.

— Lipkit, nebijokit, laip
tai stiprus, čia vietos daug, 
— sako ji.

— Taip tai taip, bet kas 
čia: ar tetulė žiemai bulves 
laikysi, ar kralikų ten' pil
na? — sakau aš.

— Nebūk paikas, vaikeli. 
Žiūrėk kaip čia saugiai iš- 

„ rengtą. Tai musų slėpynė 
tu vis kaip mažas'nuo bombų iš orlaivių, — 

kitur gardžiau ne- sako ii.
namie. — sakau

juk man sakei kad ei- 
— sako ji.

FRANK BELAJ
MEN’,S WEAR ■ non eiti. sakau 

6205 St. Clair Avenue

IDOS - DOVANŲ LAIK®
ĖDINIŲ DOVANŲ PASIŪLYSI

- PAJAMAS — NAKTINIAI MAW 
ANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiai
litės, Revlon Manicure Setai. Kosmeti 
moteriškos kojinės. Mašnelės ?1 iki H

j Ir tavo galva šiądien 
f: to kalakuto, ne ant 
W,; Juk tave ’ užkvietė, 
tane, o dabar ėmei ir 
ršai ’ kur turi eiti, — 
ji-
Akatave kur! Imk ir 

rškj Juk mudu už- 
;ti pas mano tetulę šią- 
pietų, —- sakau aš.

bNa taigi, tai skubink, 
kiš, einam, — sako ji. 

■ Rengtis, ko ten reng- 
juk ten nebus kokių V • 1IRDINA SHOPPE.

. tto j pu žmonių, — sakauClair Avenue HEnhp“ »
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin<Kaip sau nori. Ale aš 
__________ i—!-—Rengiau, — sako ji.

į Tikrai, tu užsidėjai 
xjesk Hugh 40 4m į Mažiausio turi. Ar rei- 

ftH IjT taip ? — sakau aš.
B Man šiądien tikrai

ta tai aš ir pasipuo- 
xl— sako ji-

• 'Ja fa i i guodei tau šiądien la- 
" pventa negu kuria ki-

F" „If8 _ sakau aš.
kad mes valgy- 

— sako ji.
Todėl

. ..z

e ir pasensi ir mu- 
nesu- 
šven- 
kada 
ryto

fa -J®

reikalų
Kada namie 

tai man nėra 
: nuo pat 

gamint, paskui 
ošt, pavalgius vėl 

plaut, tai kas šeimi- 
iš tokios šventės. O 

einam valgyt ta- 
pabut ponia, —

apsivilko ^P^yta.

Ir tu turėtum man
juk 
ma-

su-

uz- 
at-

bu-

— sako ma-

taip, bet jei- 
žerties lysim

©KAVA mėgiama gerti la
biausia rytais — jos išgeriama 

mes sekam paskui, ir pusę tiek per vienus pusryčius

— Ha, ha, ha! Tetulė vi
same miese turbut vienati
nė turi išsirengus slėpynę 
nuo oro bombų, tai tikrai 
verta apie tave aprašyti,— 
sako mano šonkaulis.

— Ka žinai kada gali i

są dieną.

FRANK CERNE
Jewelry Co.

6101 St. Clair Ave.
'Slovenian National Home 
THE HOME OF PERFECT 

DIAMONDS
HEnd. 0465 Atdara vakarais 
Mažu imokėjimu dabar galit pa
sirinkti sau Kalėdų dovanas da
bar. ' Mes taisom laikrodžius ir 
laikrodėlius.

Mironą į ministerių
..S'i 

Gabaliausko tiesa? 
šmeižtai. Čia fak- i

)TAI 
J .69

,i vi- 
l. IŠ 
satino 
;UOtOS

52x 
1.69.

tikra tiesa, ko aš 
nepamaniau, — sa

kunigai ir laikraščiai -nepade
da jam varyti šmeižtų kampa
niją prieš p. Smetoną. Ir štai 
kas gali atsitikti: Gabaliaus- 
kas gali juos už tai apšaukti 
laisvamaniais; tas matyti iš jo 
parašyto grasinančio tono.

J. A. Urbonas.

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

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

ST. CLAIR-DOAN 
RECREATION

Ateikit praleisti laiką čionai 
su savo draugais —: musų 
kainos žemės — matykit ir 
dalyyaukit daugelyje musų 

Tournamentų
10322 St. Clair Avenue 

LI. 9535
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SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
o

e

PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius,

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

G E R. A I

FOR

A WICTORY
sA buy

\Z UNITED STATES

BONDS * STAMPS

G J? EITA 
0

I

i----------------- :--------------------------------------------- 1

ATEINA ŽIEMA'
Kailiniai Valomi ir Taisomi

Musų Nuosavioje Įstaigoje, r* i
Dabar laikas duoti išvalyti arba 
perdirbti jūsų žieminius kailinius 
į 1942 stylių. Mes darbų atlie
kam gerai ir. už mažus kaštus. 
Valymas atliekaiha gerais meto-

■ dais. Paskubėkit duoti darbą iki 
neprasidėjo sezonas. (47)

Addison Tailors
& Furriers F U ■Avė.6820 Superior

‘ r- ••• • *5'

Cleveland, Ohio 7106 Superior Ave.

ŠTAI ŽAVIJANTI ISTORINĖ APYSAKA’

K. S. KARPI AUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didele 
knyga 

288 puslapių 
o

KAINA

69c iki 88c Yardui
Tinkami siutams, ploščiams, 1 
pamušalams, suknioms, vaikir 
rūbams, etc. Geros rūšies medei* 
pavidalų ir spalvų. >

49c Cotton Plaid S
36 colių pločio medega; dide- 1 

lis pasirinkimas marginiu. La-1 
bai tinka vaikams rūbams i

. Garantuota gerai skalbtis.

išėjom, pasivaikš- 
ni, ir ateinam pas 

gerb. Tetulę.
Sveiki gyvi, vaikeliai, 
m, prašom, — sako ji, 
ydama duris.
nant, iš vidaus mušė- 
osis skanus Lietuviš- 
psnių kvapas. Reiš- 
iskas paruošta arba 
ma pietums.

a o kaip tetulė, vis 
i tokia smarki ir bis-

Geresnės Rūšies Muzika

H. J. Votteler & Son 
ARCADE MUSIC 

STORE
Theo. Langer, Prop. 
37 The Arcade

MAin 2217 Cleveland
Didelis pasirinkimas importuotų 
muzikos padargų ir Lietuviškų 
muzikos gaidų.

MUSIC HOUSE 
7112 St. Clair Avenue 

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

Didelis pasirinkimas akordionų, 
slhuikų, ir puikijs pianai po S15, 
gerai prižiūrėti ir gerais balsais.

Muzika visokiam reikalui_

ADDISON SQUARE

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

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

švenčių sezonui užlaikėm žąsis, 
visokią paukštieną, rūkytas deš
ras, riešutus ir tt.

7100 Wa.de Park Ave.*

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas

TIK $1.50
(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

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

e

Shampoo 
pataisom, 

sudedam
ir KĖDĖ

§2.00 
remode- 
atgal.

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. S7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

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

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

IIEnderson 1759 -

7110 Superior Ave.

C 4~

OLD PAPERS
CALL THE 

SALVATB^N ARMY
HENDERSON SSS7

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

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: “Mes su savo vienu drau
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 Išlaisvifrto-

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko 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
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labor conditions in Lithuania

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

the audience.
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effort? One p
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just as he had smeared the1 *ans °f Waterbury, Conn., ogi^
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1 SKYRIAUS Readv Io Wear

jančios artilerijos J

BROS.

ATLANKYKI! MUSU PUIKIA

VIENAS MUZIKANTASDAR

Degtinę Suvaržo

SAVININKAS j. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

A

r r

6905
15602

Wilkes-Barre, 
novelette by st

Lithuanian Cultural In
Chicago intends to pub-

of 
a

secreta- 
Rackus, 
Angeles 
Hearst’s and their effort is 

the Committee’s

Superior Ave.
Waterloo Rd.

gauna apie 
vaikų pra- 
sustiprini-

ragina visus 
paleisti savo 
“duoti jiems

IŠ MUSU KAREIVIŲ 
GYVENIMO

ir
ir

Clevelande -šiuo metu 
apie 16,500 tarnautojų.

ap

šil

sią 
mas 
dos.

Subscription per Year I 
In the United States .— 
In Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entered as Second-Class i 
her 6th, 1915, at the Cleve:

under the Act of Marc

NEWS that the United 
Government gave permis- 

Austrian 
impetus

ne-
su-
pa-

the 
meted out to all 
having weapons; 
of fuel; the jails 
orders and penal-

Which reminds us

surišti.
iš didžiausių pasi- 
bus sutaupymas lai- 

siunčiant elektros

pasilsi© norėdami. Tai 
skaičius, ir jų ne^tlie- 
darbas yra nuostolis.

ranging 
0.50 per 

and other 
on the

infliaciją, kad ne- 
Amerikos pinigų

very limited food 
earnings 
to RMk 
for food

especially

žmonių per visą

oro pusės.
K. štaupas, pirm.

THE
States 
sion to form a special 
battalion gave further
to the movement to have a Lith
uanian battalion, also.

LVS
SUSIRINKIMAS

dear Joe. We 
made of sterner 

upon our record, 
you cannot do, 

before Hitler at- 
Stalin, is very, 

are no Lithuanian

soldiers 
of illness, 

of medicaments, hospital facil- 
and medical care. Needless

DIRVA (THE 1
LITHUANIAN W

Published every Friday in C
Ohio Lithuanian Pub

6820 Superior Ave. (

mes gyvename 
laikus ir tenka 
daugeliu nauju 

kurie paliečia skau-

BRANCH 75 of the Lithuanian 
Alliance of America (Los Angeles, 
Cal.), expressed its dissatisfaction 
wi th an editorial—of—Mr-."

POLYNA STOSKA the other day 
gave a concert at the Army Avia
tion Base in South Dakota, and dis
tributed several autographed photo
graphs to Lithuanian aviators who 
were in

GARSAS, 
is publishing 
Lithuania’s well known writers, 
Vaičiulaitis, translated into Elf: 
by F. A. Pranokus, under the £ 
of “Marsh Path”.

m
UPON the initiative of orea 

composer A. Aleksis, the Life

meeting, at which $33,000 won! 
War Bonds were sold. Durių 
Lithuania Day proclaimed by | 
Governor of Illinois Lithuanian 
that state bought War Bonds I 
the amount of $100,000. Doi 
know who was the loudest t 
slinger at this 
Joe. (

presence of German 
civilians; in case

which wrongly listed Lithuania as 
a “pro-Axis country”. The 
ry of the Branch, Mrs. 
wrote a letter to the Los 
Examiner in which Mr.
editorial appeared, and the paper 
printed it.

Mr. 
the Army service 
pity that in going 
American way he 

of New York I.ith-
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KONČIUS (Mt

ARMSTRONG

LINOLEUM
Išdeda dykai ekspertai!

Sinkų viršai_____  nuo $6.95 aukš.
Sienų linoleum 33’Ac iki 44c pėda 
Genuine inlaids... 89c iki $1,89 yd. 
šiaip klijonkės __37V>c iki 83c yd. 
Asphalt tiles _______  22’Ac pėda

BENEDICT
FLOOR COVERING

Successors to Byrne & Sons
‘7037 Superior Ave. ‘

Dykai apskaičiavimas. HE. 1114

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 dydžių
Merrimac Skrybėlės $2*45 

Minkštos geros žieminės

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

Vyrų Flanelette . • 
Pažamos $2.25

Apsivelkamų stilių. Gražių mar
ginių ir lyyžių.

Vyrams Sveteriai 2.95
Two tone, Zipper priešakiu, jr pa
prastų vienodų 

per galvų

uanians
they don’t tow the Stalin line”. In
stead of the word “in” the word 
“he’s” was inserted by error, and 
jubiliant Joe, by making another 
“little” alteration of our comment 
(he put a period aftpr “way’) gave 
a loud Red war whoop, got out his 
paint and smeared Dirva as “pro
Nazi” , 
New Yorkers.
of a quotation from Macbeth: “As 
I did stand my watch upon the hill, 
I look’d toward Birnam, and anon, 
methought, the wood began to

III

PROBABLY, ’ the only Lithuanian 
professor who knows Chinese and 
Japanese ir J)r. John W. Stanton, 
of Northwestern. University. He 
studied in Peiping and Tokyo and 
teaches history of Asia on the staff 
of this University. He is now 
writing a history of Lithuania

ttr
IN OUR NOV. 6 issue there ap

peared an error in one of the items, 
which had very interesting reper
cussions. In commenting on 
Sacal’s entering 
we said: “It is a 
to fight for the 
smeared a group

as ‘pro-Nazis’ just because

Vyrams Rubai

a Parents and Families of Seni# 
men association whose aim rill 
to look after the families of 
in the armed forces.

n' Į,
THE LITHUANIAN War 

Committee of Hartford, Conn, 
sold $10,000 worth of bonds. 
Lithuanians are participating ir 
10-percent buying plan at the 
they work, 
included 
tics.

COMMENTING on a series of 
latest news from Lithuania, receiv
ed through Lisbon, Portugal, Tėvy
nė of the Lithuanian Alliance of 
America says: “Lithuania, as before, 
is still called ‘Ostland‘; Lithuanian 
property is ruled by the occupying- 
Germans who requisite wheat and 
other products from the people; 
young men and women are being 
impressed for forced labor; 
death penalty is 
who are found 
there is shortage 
are filled, drastic

the daily rule”.
ci I

RECENTLY ORGANIZED 
of New York Lithuanians

18.95 and up
Buy Direct and Save Vyrų Pirštinės S1.50

Geros odos pirštinės, juodos _ Tanku 11’ Savim 
rudos, su pamušalu ir be.

Languoti Masškiniai l.fl 
Geros rūšies vatos flanelio, 

šytų spalvų ir marginiu.

Mufflers $1.50
Vilnoniai arba rayon kaklinisi 

Vienodų arba maišytų spalvų.

Apatiniai baltiniai 39c 
Gražus broadcloth apatiniai, W- 
naitės, ir mėgsti tinkami marški
niai atletiški be rankovių, po & 
Gražus Kaklaraiščiai 65c 
Gražus rankų darbo kaklaraiščiai 
su pamušalu, naujausių margiril 

2 už $1.25.

Vyrams, Vaikinams 
Kelnes 2.95, 3.95, 4

Didelis pasirinkimas stilių k 
Įvairių didumų.

Vyrų Žakietai $6.50
Sanforizuotai sutraukti 
dos priešakiu. Mėgsti

Darbinės Prijuostės 79c 
Mėlynos arba baltos.

su kožnu pirkiniu. Į^YKAI

Open Evenings. 
.............. .......... ...r

r, ... , —RPB-MA4!Partners m th.s war, Third Officer Ruth Fowler of the Woma', 
\rmy Auxihary Corps and Second Lieutenant Herbert L. Lana 
sxamme a poster telling of enlistment opportunities for men of eighty 
ir.d nineteen. Both Lieutenant Fowler and Lieutenant Lamme eared 
heir bars by going to Officer Candidate Schools. Lieutenant Fowler n 
:ommicsioned after completing the WAAC course at Fort Des Moina, 
ovza. Lieutenant Lamme enlisted in the Army as a private and won ki 
:ommis=:on in the Infantry at Fort Benning, Georgia. He is ninetea 
rears cf age. All young men of eighteen and nineteen, he says, sboaH 
ake advantage of their opportunity to pick their branch of service non.

Cleveland Recruiting Office is located in Room 8, Old Post Offij 
Building.

which tĮie 
stitute of 
lish soon.

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

RCa,t
2708 žere

CLEVELANDO IR APIE LINKES ŽINIOS {I Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. 0
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VICTORY FUND VAJUS
Cuyahoga Apskrityje Reiks Sukelti 170 Milijonų 

Dolarių — Skclinkit Valdžiai Savo Laisvps 
Pinigus — Pirkit Karo Bonus Dabar!

Amerikos valdžia pradėjo di- 
džiausį karo finansavimo vajų 
pasaulio istorijoje. Vajus už
sitęs 22 dienas surinkimui de
vynių bilijortų dokirių pasko
los iš šalies gyventojų.

Clevelandas ir Cuyahoga 
skritis per tą vajų turės 
kelti $170,000,000.

Šimtai Victory Fund darbi
ninkų stojo į darbą pradedant 
pirmadieniu ir pardavinės vi
siems naują laidą karo bondsų 
ir certifikatų.

Šio vajaus tikslas kartu yra 
ir sulaikyti 
sunaikinus 
vertę.

Milijonai
šalį perka War Bonds regulia
riu budu per savo įstaigąs ir 
darbavietes. Bet yra daugy- 
b<j;,.pinigų kurie guli be nau
dos, ir tuos pinigus valdžia ra
gina investuoti Suv. Valstijų 
Ižde. '
' Vajų pradėjo pats Preziden
tas Roosevelt nupirkdamas bo- 
ną už $1,000 ir 
šalies gyventojus 
dolarius į darbą, 
progą kariauti”.

“Laisvai ir benaudžiai gulin
ti pinigai turi būti pastatyti 
kariavimui už šalį. Turim pri
versti savo pinigus kariauti 
investuojant juos į valdžios 
bondsus”, sako prezidentas.

Jūsų doląriai turi būti pa
versti,/ per paskolą valdžiai, į 
tankus, laivus ir orlaivius mu
sų kariaujantiems vyrams.

Tie kurie sėdi namie, pato
giai iP neisstatd savo gyvylofų' 
pavojun, privalo pastatyti į ka
rą savo dolarius.

Jeigu neremsim savo ■ val
džios, mes tuo pačiu remsim 
savo šalies priešus.

Cuyahoga apskrities Victory 
Fund vajaus komisijoje daly
vauja ir* Lietuviai — Jonas T. 
DeRighter, kapitonas, ir na
riai: K. S. Karpius, P. P. Mu- 
liolis, N. A. Wilkelis, P. Šukys, 
Dr. Henry Williams, H. 
Kramer.

Šiuomi ištariame širdingiau
si ačiū musų draugams (iž su
rengimą mums tikrai įspūdin
gų Lietuviškų “įkurtuvių” mu
sų naujoje rezidencijoje, 13202 

(Tyler ave. ir už suteiktą bran- 
dovaną. Jūsų draugišku- 
bus musų atmintyje visa- 
Dar klrtą ačiū visiems!

Anna & Walter Marsh.

• MOKYKLOSE mieste pri
stigo mokiniams pieno, kai iki 
šiol pristačius pieną Soeder 
pieno kompanija pareiškė kad 
ji daugiau nepristatys pieno į 
mokyklas. Pieno 
30,000 nedapenėtų 
dinėse mokyklose, 
mui' jų sveikatos.

•FEDERALĖS valdžios raš
tinėse 
dirba

Seized Samel

KAREIVIU TĖVAI
REGISTRUOJASI

REIKALINGA TUOJ 
MOTERŲ SARGŲ

Kadangi visur trūksta pa
galbos, moterys kviečiamos at
likti savo patriotinę pareigą 
pagelbstint prižiūrėti piokyklų 
vaikus vykstančius į mokyklą 
ir iš mokyklos. Tai yra sma
gus darbas ir tik trumpą laiką 
dienos bėgyje, ir mokestis yra 
$35 mėnesiui.

Moterys mokyklų sargybi
nės atlieka darbą puikiai pri
žiūrėdamos vaikučius, bet ne
kurtose dalyse pritruko tinka
mų moterų tam darbui atlikti.

Kurios atitiks reikalavimui, 
turi geras akis ir geros svei
katos, prašomos kreiptis prie 
Captain Arthur Roth, Cleve
land Police Department, 3735 
Cedar ave., tarp 9 ryto ir 5 
po pietų, šiokiomis dienomis.

i

Metinis Numų Savinin
kų Susirinkimas

Metinis Namų Savininkų su
sirinkimas bus laikomas trečia
dienį, Gruodžio 9, Lietuvių sa
lėje, pradžia 8 vai. vakare.

Visų narių priedermė yra 
dalyvauti šiame -susirinkime, 
nes bus renkama nauja valdy
ba ateinantiems metams. Taip 
pat bus išduota atskaitos iš 
pereito kortavimo vakarėlio ir 
visų metų draugijos stovis bei 
kiti dalykai liečianti musų or
ganizaciją, labiausia gi pavie
nius narius.

Kadangi 
normalius 
sidurti su 
tvarkymų
džiau ir skaudžiau namų savi
ninką, tai tik organizuotame 
kūne butų galima daugelio tų 
negeistinumų išvengti.

Tat jeigu tau kas nors neaiš
ku ar tiesiog skauda, ateik pas 
mus ir pasisakyk kas tau ne
patinka, mes mėginsim palen
gvinti ir nauda iš to bus vi
siems. Tie kurie lankosi ir se
ka atidžiai susirinkimus gauna 
daug moralinės ir medeginės 
naudos, negu tie kurie tik kal
ba iš

Atsimenate, buvo rašyta kad 
su United States Marine Band 
dalyvavo Lietuvis muzikantas 
James Miller (Izidorius Vara- 
kojis). Dabar gi, su veikalu 
“This Is the Army”, kuris sta
tyta Cleveland© Music Hall, 
dalyvavo kitas Lietuvis muzi
kantas, First Class Pvt. Ed
ward LeVanda, fleitistas ir vie
natinis Lietuvis' Irving Ber
lin’s perstatyme. Jis iš profe
sijos advokatas, sūnūs laidotu
vių direktoriaus Juozo LeVan- 
dos, Brooklyn, Nt Y.

bus pagerbimas 
kurių sunai ar 
Į Amerikos ka- 
Apie tai telpa 

mi
tų

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mo skyriaus svarbus susirin
kimas bus laikomas Dirvos re
dakcijoje, penktadienio vakare, 
Gruodžio 11. Visi nariai pra
šomi pribūti laiku, 8:15 i vai.

\ Valdyba.

Dirvos Kalėdiniame koncer
ne ir baliuje 
Lietuvių tėvų 
dukterys išėję 
rinę tarnybą,
pranešimas šiame Dirvos 
meryje. Reikalinga kad 
sūnų ir dukterų tėvai arba jų 
giminės užregistruotų Dirvos 
redakcijoje tuos tėvus, kitaip 
jie bus aplenkti, nes kas neat
siliepia apie juos negalim žino
ti.

Jau registravimas prasidėjo, 
ateina tėvai patys arba jaunes
ni broliai ir seserys ir užregis
truoja tėvus ir tuos ką randa
si tarnyboje.

Dirvos baliuje sekm. Gruo
džio 27 d., Lietuvių salėje, bus 
pakviesti tie tėvai ir giminės. 
Kurie tėvai turės daugiausia 
žvaigždžių parodančių kiek jų 
vaikų išėję į tarnybą, tiems 
bus suteikiama net dovanos.

Skubėkit registruotis, pri- 
siųskit paštu arba atneškit 
Dirvos administraciją tėvų 
kareivių, jūreivių, marinų 
slaugių vardus ir adresus.

13,000 Kasdien Neina 
Dirbti 

i

Buvo dienos kad darbinin
kai jieškojo darbo ir džiaugė
si gaudami dirbti. Dabar, kaip 
praneša dirbtuvių sąjunga, į 
darbą beveik kasdien neateina 
po apie 13,00Q tūkstančių dar
bininkų, šiaip sau tinginiauda
mi ar 
didelis 
karnas

u*

No. 50

ELEKTROS BILAS
GAUSIT KAS DU

MĖNESIAI
The Cleveland Electric 

minating Company praneša vi
siems elektros nautotojams jog 
po Sausio 1-mos visi 309,000 
elektros naudotojai gaus bilas 
už elektrą kas 2 mėnesiai, vie
toje kas mėnuo kaip iki šiolei, 
nes meteriai bus užrašomi kas 
du mėnesiai.
i Kompanija sako, “Tai yra 
karo meto taisyklė kurią pri
ėmė daugybė’elektros kompa
nijų visoje šalyje, kas pagel
bės taupyti karo reikalams lai
ką, darbą ir medegą visų ku
rie su tuo

“Vienas 
tarnavimų 
ko paštui
bilas kas du mėnesiai, tas su
taupys laiką" .nuo perleidimo 
1,800,000 pirmos klesos 
ručių metų bėgyje.”

Clevelandietis Sergeant 
nas V. žilengevičius iš Camp 
Walters, Texas, paskirtas U. 
S. Armijos Warrent officeriu. 
Jis buvo prisaikdintas 
pareigoms Lapk. 17. 1
skyrimą 
čius gavo

Kovo 5 
du metai

Staff Sergeant Frank Unitis 
(Jonaitis) lankėsi pas savo se
serį, švogerį ir draugus. Atsi
lankė Dirvos redakcijoje, sa
ko, neranda jau daug savo pa
žystamų jaunų draugų Cleve
lande, visi beveik išėję tarny
bon. Jis tarnauja jau antras 
metas. Dabar stovi Manches
ter, Conn., pajūrio apsaugos 
artilerijoje.

; toms
Tą pa- 

Sergeant žilengevi- 
iš Washington, D. C. 
d. 1943 metais sueis 
kaip jis tarnauja.

The conditions of the industrial 
workers in Nazi-occupied Lithuania 
are as follows: 
rations; small 
from RMk 0.27 
hour; high prices 
commodities,
Black Market; rationed clothing and 
articles of everyday use; over
crowded dwelling conditions due to 
the 
and 
lack 
ities
to say, in these respects the Ger
mans are of course more fortunate.

As for food, the agricultural 
workers are relatively better off 
than the industrial workers, but 
only because they are more remote 
from Nazi control. The number 
of working hours and the amount 
of work to be done are strictly con
trolled. The number of workers is 
fixed according to the size and cul
tivation of a farm.

Compulsory registration and work 
apply to all inhabitants between 
the ages of 15 and 60 years. No 
rationing cards are issued to the 
unemployed.

University aųd college students 
are being mobilized for work, and 
administration officials and em
ployees as well are being subjected 
to certain physical work, for the 
most part in the production of peat. 
No worker is hired or employed 
without the consent of the Arbeits- 
dienst, and the Nazis have decreed 
six months imprisonment for re
calcintrants.

No unemployment problem ever 
existed in Lithuania before the Sov
iet invasion. Later tens of thous
ands of Lithuanians were evacuated 
and deported to Soviet Russia, and 
before the end of March, 1941, ac
cording to a Soviet-German agree
ment, tens of thousands were “re
patriated” to Germany. As a re
sult, the shortage of labor in both 
industry and'- agriculture has been 
greatly increased. Nevertheless, a 
large number of Lithuanians have 
been sent to Germany for compuls
ory labor; no information is avail- 
ąble as to the exact number. The 
largest figure indicated by some 
sources J7Wr,0DG.

Only an insignificant number en
listed for work ^as a result of Nazi 
propaganda and promises. The rec
ruiting of volunteers for work in 
Germany was a failure. Labor was 
largely conscripted by dismissing 
Lithuanians from work in local in
dustry, by closing down some of 
the industrial establishments be
cause of the shortage of raw ma
terials, by the fixing of quotas of 
workers for different industries, by 
rounding up young people in public 
places, such as markets, factories, 
etc. Such workers were, and still 
are, being called “volunteers” by 
the Nazi propaganda. '

The condition of Lithuanian work
ers in Germany can be best judged 
by the very frequent escapes to 
their homeland, which even the 
Nazi-controlled press cannot con
ceal. The workers would rather 
risk being caught and punished 
than work under intolerable and 
starving conditions.

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

THE 
Council 
is arranging for a gala celebration 
of the 25,th anniversary of the dec
laration of Lithuania’s independence 
to be held at Webster Hall, New 
York, seating 2,000. The speaker 
of the day will be Lithuania’s Min
ister, Mr. P. žadeikis. Miss Anna 
Kaskas of the Metropolitan Opera 
will render Lithuanian songs, and 
a group of Lithuanian dancers, un
der the direction of Miss J. Berno
taitė, will perform Lithuanian folk 
dances.

The Lithuanian Press Club joined 
the Council as a member.

AN IDEAL
CHRISTMAS GIFT

FOR DAD. BROTHER, 
or SWEETHEART

OVERCOATS
'22.50and

Calm yourself, 
thought you were 
stuff. We stand 
which is a thing 
since your record 
tacked your god, 
very bad. There ; 
pro-Nazis, but there are three mil
lion anti - Communist Lithuanians. 
Since there are also 135 million 
Americans who also do not tow the 
Stalin party line, we are in good 
company. We hope you were with 
us, Joe, and, in time, probably, you 
will learn to live the American way. 
Until then, we will leave with a 
quotation from St. Paul: “Where
fore take unto you the whole ar
mour ,of God, that ye may be able 
to withstand in the evil day, and 
having done all, to stand”.

By the way, some .of the New 
York Lithuanians on whom our dear 
Joe used his well worn brush, or
ganized a Win the War Lithuanian

»•*<«*’*

j. X . X
>: UVSBU

Užbaigia WPA D
Prez. Roosevelt Įsa' 

viduoti WPA, tą org 
riją kuri aprūpino 
bins darbu ir uždari 
darbės laikotarpiu.

Nuo Vasario 1, 19 
WPA projektai ture; 
darinėti kaip greit ( 

■ Juose dirbę darbinio 
rėš rasti sau darbus 
tinėse industrijose.

WPA darbams
■ išleido $10,468,249,00 

ją Įsteigimo iki pere 
kalio meto galo, Lie

in

REV.
Pa.), has written a historical 
on the life and times of V 
the Great, Grand Duke of Li 
nia (1350-1430). It is writta 
English and would be of inesti 
interest to American Lithuani 
Let’s hope Rev. Končius soon t 
a publisher for it. The author 
studied history at Columbia Uni 
sity receiving a Master's 
there in 1925. He was Prefect 
the Catholic University in 1926 
received his Doctor of Th 
degree in 1927. Rev. Končius 
just celebrated the 25th anni 
of his ordination.

Ir
Valstijos degtinės direkto

rius praneša kad degtinės bus 
parduodama tik viena kvorta 
į dieną suaugusiam asmeniui, 
daugiau kvortos neparduos tą 
pačią dieną. Pereitą savaitę 
sako užėjo banga pirkimo ir 
išpirkta nekurtų rūšių degtinė 
visai. Tas priverčia suvaržyt 
pardavimą,

Gruodžio 22 Balsavi-
, mai už Dvi Levies

I

Miesto vkldyba pastatys pi
liečių nubalsavimui 1.3 mills, 
sudarymui apie $1,637,000 šel
pimo ir operavimo reikalams 
1943 metams. Tos sumos mie
sto valdyba prašo kartu su ap
skrities valdybos nustatytu pa
geidavimu gauti 1.9 mills. Bal
savimams diena nuskirta an
tradienį, Gruodžio 22.

Miesto majoras sako, reika
lavimas 1.3 mills yra mažas 
palyginus su visko pabrangi
mu ’ir algų pakilimu visur.

Didžiųjų namų savininkų or
ganizacija pasiskelbia prieš tą

Reikalauja 30 i 
Algų Daugis 

Chicago. — 350,01 
žinkelių operavimo 
ninku unija praneš 
reikalaus darbinink 
gų pakėlimo net 3 
arba po apie $3 die 
giau negu dabar ji 
karna. Karo laiko 

' ii’ perviršis valand 
tu pabrangftnas gy 
sako, pateisina tą j 
lavimą.

900,000 gelžkelieč: 
dirba prie geležink 
ne prie traukinių 
mo, nori 20 centu 

Į dą mokesties daugi

50 užmušta. Belį 
tikus sprogimui pai 
dirbystėje, prie Bae 
mušta 50 darbinink

Dirbtuvėse šiuo 1; 
dirbama karo reikm 

■ turis kartus tiek k 
ryta metas laiko ai 
dar nepasiekėm pat 
kuro darbingumo, t 
novai.

Musų gamyba da 
viršina tai ką HitL 
da daugiausia pa ji 
daryti savo karo 
nu.

Lėktuvų šymet bt 
ryta 49,000. i

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakaraii7010 Superior Ave

spalvų. Taipgi 
užmaunami.

DYKAI GREEN STAMPSM 8 čįa galit iškeisti sav0 stamp Books.

■Hi

Spaudos darbuose 
tyta minimum mok 
centu valandai. Ta 
čia apie 45,000 spa 
su spauda surištų 
darbininkų. Nekuri 
dos darbininkai užd 
deles algas, bet ši 
prasti darbininkai 
vo iki 30c valandai.

Marion, Ky. — B 
streikavę 210 angį 
tikslu priversti Ka: 
bo tarybą imtis ž; 
spręsti ginčą del m 
kuris tęsiasi nuo Li

KARO Produkciji 
ba ragina didinti 
gamybą, padvigubii 
dabar buvo orlaivi 
bama. 1943 metais 
Įyta padii’bdint tari 
».100,000 karo 
visiškam paėmimui 
Dybės ore.


