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Japonai Sumušami Salose Dideliais Nuostoliais
IR DARBININKŲ ŽINIOS

tners in this war, Third Officer Ruth 
ixiliary Corps and Second Lieutenant Hsį 

poster telling of enlistment opportunities hr-
?en. ” ’’ ‘ ~
by going to Officer Candidate School*. Lietįj

mtonant Lamme enlisted in the Army as a prn$ 
n in the Inf.— -■ ” ■ " C„. L ‘ 
ige. Al! young men of eighteen and ninetea^

aP _ !1— a.—. —1___ I ■

and Recruiting Office is

^nusimeni opponuniuei ror^ (Užbaigia WPA Darbus 
i. Both Lieutenant Fowler and Lientena|, 1 .
going to Officer Candidate School Liaį, PueZ. ROOSCVelt ISake 11k- 

ned after completing the WAAC couneilf* i WPA fa m’fTflhiya.-
rutenant Lamme enlisted in the Army alinį VlClUOLl W1A, tą 01 gaUlZd 
n in the Infantry at Fort Benning, Georp. į iCUH kili’! api’tipinO bėdai’- 
S?,.*“ bius darbu ir uždarbiu be-

located in Room s,\ darbės laikotaipiu.
* 1 1Q/IQ ™

RUOŠUSI LEMIAMAM MUŠIU! UŽ 
TUNISĄ IR BIZERTE

PACIF1KO KARAS AFRIKOS SRONTAS

Lithuanian Cultural In- 
'hicago intends to pub-

_______ Nuo Vasario 1, 1943 m., 
meeting, at whai WPA projektai turės užsi- 
war Bonds vm Jdarinėti kaip greit galima. 

Juose dirbę darbininkai tu-
NOV. 6 issue there ap- . 
rror in one of the items 
very interesting reper

iu commenting on Mr. 
■ring the Army service 
; is a pity that in going 
r the American way he 
group of New York Lith- 
‘pro-Nazis’ just because 

tow the Stalin line”. In- 
he word “in” the word 

inserted by error, and 
oe, by making another 
eration of our comment 
period aft£r “way’) gave 

war whoop, got out his 
smeared Dirva as “pro
as he had smeared the 

ers. Which reminds us 
ition from Macbeth: “As 
I my watch upon the hill, 
>ward Birnam, and anon, 

the wood began to

Lithuania Day pJ L

Governor of Bta|r^s rasti sau darbus priva- 
the1 sUtLbTtHinėse industrijose.
know who ml: WPA darbams valdžia 
slinger at this į|įšleido $10,468,249,000 nuo 
{oe.

m
GARSAS, of I 

is publishing ars 
Lithuania’s rf h 
Vaičiulaitis, tnss 
by F. A. Prašia 
of “Marsh Pati’.

įŠlOlClO eplU,^ 
Ijų Įsteigimo 

’kalio meto i
» iki pereito fis- 
galo, Liepos 1.

dear Joe. We 
made of sterner 

upon our record, 
you cannot do,

RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS

Marinų Viršininkai Lankosi Guadalcanal Saloj IS LIETUVOS

ų iššalo ištisos bičių šeimos.

(27-ti metai :: 27th Year)

y.

Lieut. Gen. Thomas Holcomb (kairėje), marinų korpuso 
komendantas, dairosi po apielinkes pastarame savo atsilanky
me Guadalcanal saloje. Dešinėje, Maj. Gen. Vandergrift, Solo-

VOKIEČIŲ laikraštis Kaune 
rašo kad į Lietuvos aukštąsias, 
mokyklas negalima įstoti ne
atlikus vienerių metų darbo 
prievolės Vokietijoje. šymet 
ši prievolė įvesta visiems abi
turientams gimusiems tarp 
1921 ir *1924 metų.

Tai yra priemonė vilioti jau
nimą Vokietijon, kur yra tik
slas jį Vokietinti.

Tas pats laikraštis rašo kad1 
Vokiečių įstaigos Vilniuje įren
gusios darbo stovyklą. Stovy- 
klon jau patalpinta 25 žmonės 
kurie vadinami spekuliantais.

Maskva, Gruodžio 
Rusai lakūnai poros 
bėgyje sunaikino 68 ___ „
transportinius lėktuvus ga
benusius reikmenis Vokie
čių kariuomenei Stalingra
do srityje. Velikie Luki 
srityje, sako, raudonoji ar
mija išmušė^ 6,000 nazių, 
kur jie ded& pastangas lai
kytis.

Stalingrado apielink ė s e 
išmušta 900 nazių Vokie
čiams kėsinantis smarkiais 
puolimais Rusus stumti at
gal.

Kaukazo fronte atsibuna 
tik mažos reikšmės paski-1 
rose dalyse susikirtimai.

Vokiečiai naudoja pašto, 
pasažierinius ir lavinimo 
lėktuvus pristatyti savo ka
riuomenei Rusi jose reikme
nis.

Iš Berlino skelbia kad ke- 
letoje vietų Vokiečiai per
ėjo į ofensyvą prieš Rusus 
tarp Kalinino/- ii Toropec, 
šiaurvakarėj nuo Maskvos, 
užimdami eilę kaimų ir bol
ševikų armijos pozicijų ir 
pasivarė pirmyn už savo 
pirmiau laikytų linijų.

Šalčiai ir pusnys šią žie
mą sulaiko pačius bolševi
kus jų kariavimuose prieš 
Vokiečius, praneša Mask
va. Stiprėjantis Vokiečių 
pasipriešinimas abiem di
džiaisiais frontais Rusus 
sulaikė, ir raudonųjų skel
bimas kad apsups ir nu
kirs didelę dalį nazių neiš
sipildo. Vokiečiai, pasiro
do, Stalingrado fronte tu
ri 200,000 kariuomenės.

Patys Rusai pripažysta 
kad Rževo fronte ir Sta
lingrado srityje priešų at
sparumas sustiprėjo, bol
ševikai turėjo užleisti kai
mą netoli Velikie Luki.

10. — 
dienų 
naziuGruodžio 10 pranešimais, 

Britų ir Amerikos jiegos 
pradeda pasiruošimus puo
limui ašies lanko supančio 
Bizerte ir Tunisą, Tunisijo
je, šiaurės Afrikoje. Pir- 
mesniuose susirėmimu o s e 
išvargintos abi pusės kiek 
aprimo, tačiau alijantai su
tuokė vėl naujas oro ir že
mės jiegas, ir, sulyg pra
nešimų, tuoj įvyks didžios 
reikšmės susirėmimai. Mū
šiui pradėti tuo tarpu kliu
do pablogėjęs oras.

Abiejų pusių lėktuvai ir 
tankai veikia trukdydami 
vieni kitiems pristatymą 
pagalbos ir reikmenų jų 
veikimo plotuose.

Tebourba srityje, šiauri
nėje Tunisijoje, ašies lai
mėjimai tapo vėl sunaikin
ti, priešai tapo atstumti iš 
aukštumų.

Abi pusės pasitiko daug 
ant oro ir juros transpor
tų pristatymui vyrų ir rei
kmenų.

Gruodžio 10 iš Australi
jos praneša kad alijantų 
jiegos šiaurrytiniame pa
kraštyje Naujos Guinejos 
salos užėmė kaimą Gona, 
už kurį ilgai su Japonais 
kariavo. Paskutinė priešų 
atspara toje dalyje sunai
kinta.

Mūšiai aplink Gona buvo 
patys atkakliausi viso N. 
Guinejos karo, alijantams 
palengva išnaikinant prie
šų punktus vieną po kito.

Prie Guadalcanal salos ir 
plačiuose vandenuose toje 
apielinkėje Gruodžio 9 vėl 
susprogdinta trys Japonų 
karo laivai Amerikos lėk
tuvams pasitinkant juos at
vykstančius saviems į pa
galbą.

Tuomi sutramdyta sep
tintas Japonų pasikėsini
mas įsiveržti su daugiau 
jiegų į Guadalcanal salą.

Viename mūšyje Gruod. 
7 Solomonų salose Ameri
kos marinai išmušė 405 Ja
ponus patys netekdami tik 
17 savo vyrų.

Amerikos karo tėmyto- 
jai tikrina kad Solomonų ir 
Naujos Guinejos salose Ja
ponai pražudė apie 2000 
savo lėktuvų, todėl laukia
ma kad jie pakeis savo ka
riavimo strategiją.

Gruodžio 4 praneša apie 
nuskandinimą dar 9 Japo
nų laivų tų salų apielinkė- 
se. Su jais sako žuvo apie 
10,000 kareivių.

Išviso tuose vandenuose 
nuskandinta 51 Japomj 
vas, 80 kitų sugadinta 
ba gal nuskandinta.

Reikalauja 30 nuoš.
Algų Daugiau

Chicago. — 350,000 gele
žinkelių operavimo darbi

ninkų unija pranešė jog ji 
-eikalaus darbininkams ai
re pakėlimo net 30 nuoš., 

__ arba po apie $3 dienai dau- 
to look afTifeau negu dabar jiems mo

kama. Karo laiko pavojai 
įr perviršis valandų, kar

tai: Liroįu pabrangimas gyvenimo, 
Committee of taako, pateisina tą ju reika- 
sold $10,000 reo! jįyijYia

: 900,000 gelžkeliečiu kurie 
they work, aaizprba prie geležinkelių bet 
included in the isne prie traukinių operavi- 
ties, tno, nori 20 centų į valan

čia mokesties daugiau.
REV. K0ffl| - - - - - - - - - - - - -■- - - - - - - - - - - - -

Pa.), has mitai k
on the life ufoiL50 užmušta. Belgij oj iš- 
the Great, Gra ikus sprogimui parako iš- 
nia (1350-im Jirbvstėje, prie Baelen, už- 
Englishandrak^v^ 50 darbininku< 
interest to Aet
Let's hope ta.

a publisher Dirbtuvėse šiuo laiku iš- 
grbama karo reikmenų ke- 
uris kartus tiek kiek da- 
yta metas laiko atgal. Ir 
lar nepasiekėm paties čiu
kuro darbingumo, sako ži
novai.
I Musų gamyba dabar jau 
aršiną tai ką Hitleris ka
la daugiausia pajiegė pa
daryti savo karo reikme-

UPON the iisfr 
composer A.,'Aka 
ians of Wateta; 
a Parents and h 
men association

in the armed tai
i iu

PASTATĖ 10 NAUJŲ 
KARO LAIVŲ

NEIMS ARMIJON 38 
METŲ VYRŲ

VOKIEČIŲ generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido! įsa
kymą, pagal kurį bičių laiky
tojai šiais metais turi pristaty
ti Vokiečių kariuomenės-reika
lams 100 tonų bičių /medaus., 
Nuo kiekvienos bičių šeimos 
turi būti pristatyta į»o 3 kilo
gramus medaus.

Del šaltos pereitos žiemos ir 
vėlyvo pavasario daugelyje vięX

Lithuanians.
135 million 
not tow the

jurself, 
>u were 
> stand 
a thing

record before Hitler at- 
ur god, Stalin, is very, 

There are no Lithuanian 
but there are three mil-

- Communist 
re are also 

who also do
rty line, we are in good 

We hope you were with 
nd, in time, probably, you 
to live the American way. 
n, we w’ill leave with a 
from St. Paul: “Where- 
unto you the whole ar- 

jod, that ye may be able 
ind in the evil day, and 
ne all, to stand”.

way, some of the New 
uanians on whom our dear 
his well worn brush, or- 
Win the War Lithuanian

studied history t'-j 
sity receiving 11 
there in 1925. &Į 
the Catholic Ut^ 

received his 
degree in 192i. ‘ 
just celebrated ‘i 
of his ordinatė

lai-
ar-

kad

Temytojai spėja Hitleris 
gali daryti vieną galutinį 
pasikėsinimą alijantų su
tramdymui Afrikoje, puo
lant Gibraltarą, Ispanijoje. 
Nuo Gibraltaro tik siau
ras vanduo skiria Afriką 
nuo Europos. Tai butų na- 
zių pasikėsinimas iš užpa
kalio pulti alijantus 
kiančius Tunisijoje,

PASKANDINO
LAIVĄ

vei-

51

yrams Puikios 
SKRYBĖLĖS 
3.95 - $5.00 
įsias pasirinkimas naujų 
ikių stilių ir spalvų 
ris šiltos Ausinės $1.00 
šokių gražių spalvų 
lės Hockey Caps 50c 
iodų ir maišytų spalvų 
Kailiu Kepures $1.00 
ų spalvų, visokių dydžių 
riac Skrybėlės . $2-45 
įtos geros žieminės

Union Siutai $1.50 
inkami žiemai, ilgom ran- 

ir blauzdom, arba trum- 
Pilkos ir baltos spalvos.

įfyrų Flanelette 
Pažamos $2.25 
karnų stilių. Gražių mar- 
r lyyžių.

ims Sveteriai 2.95
ne, Zipper priešakiu, ir pa-

vienodų spalvų. Taipgi 
er galvų užmaunami.

r|Z A| GREEN STAMPS
čia galit iškeisti Bavo'Stamp

f Lėktuvu šymet bus pada- 
. Jyta 49,000.'

Vyrų Tankų ir savim
Geros odos

rudos, su

Languoti W
Geros rūšies

šytų spa-M'nj

MiM
Vilnoniai adyjs

Vienodų aii>5E

važiuo
tos artilerijos 32,000.

^Spaudos darbuose nusta- 
rta minimum mokestis 40 
jutų valandai. Tas palie
ja apie 45,000 spaudos ir 

... J spauda surištu amatu 
rApa EFbininklb Nekurie spau- 
nahS ir ps darbininkai uždirba di

leles algas, bet šiaip pa
rasti darbininkai gauda- 
i iki 30c valandai.

JAPONAI praneša 
metų bėgyje kaiaujant jie 
neteko 49 karo laivų, kurie 
nuskandinti, 20 kitų suga
dinta, ir nuskandinta dar 
65 transporto ir krovinių 
laivai arba sugadinta.

Lėktuvų Japonų laivynas 
sako neteko 556. Kariuo
menė neteko 390 lėktuvų.

Armijos nuostoliai siekė 
31,160 užmuštų ir 32,576 
sužeistu.

Washington. — Laivyno 
sekretorius Knox praneša 
kad iš visų rūšių karo lai
vų buvusių Toulon uoste. 
Prancūzijoj, tik 20 liko čie- 
lų, 51 tapo paskandinta ar 
sugadinta, ir 4 pabėgo kai 
Vokiečiai inėjo tą miestą 
okupuoti.

12 užsimušė. Prie Maxon 
Field, N. C., nukritus ka
riškam lėktuvui užsimušė 
12 karių.

Gražus 
11 ui ICO) u 
niai atletiški N1

Gražus Kr 
Gražus ranku ų 
su pamušalu, fįl

VyranWi' 
Kelnės 2$

Didelis pu^į 
įvairu 

ui

Sanforisj® I 
dos

Darbinės M
, Mėlynos*!

Marion, Ky. — Buvo su
taiką vę 210 angliakasių, 
kslu priversti Karo Dar- 
I tarybą imtis žygių iš
ręsti ginčą del mokesčių, 
iris tęsiasi nuo Liepos 8.

THE KRAMER l D
>10 Superior Ave

Italijoje suimta 2000 as
menų kaltinamų suokalby
je išversti Mussolini.

Brazilijoj, buso nelaimė
je, sudegė 20 pasažierių ir 
12 sunkiai apdegė, sprogus 
pasotino tankui.

VOKIETIJA SMAR
KIAI UŽPULTA

Gruodžio 7, galinga Bri
tų oro armada iš 600 lėktu
vų, kurių 200 buvo bombe- 
riai, darė didžiausi Vokie
tijos atakavimą kokis kada 
daryta dienos metu.

Aplankyta šimtai mylių 
ploto pačios Vokietijos ir 
jos okupuotų šalių.

KARO Produkcij os tary-i 
Į ragina didinti lėktuvų 
įmybą, padvigubinti kiek 
ibar buvo orlaivių išdir- 
una. 1943 metais numa- 
ta padirbdint tarp 90,000 

100,000 karo lėktuvų,

Suimti Vokiečiai Prancūzu Morokkoje

Miškam nnėmimui viršp- i • VAVh'ie'd aaiiai Karo paliaubų komisijos Prancūzų Morok- Atdar>mX„ paėmimui vnse koj. Amerikiečių suimti kuomet S. V. kariuomenės išlipo šiau-
LjPes ore* > nneje Afrikoje.

Metų sukaktuvėse nuo 
Japonų užpuolimo Ameri
kos, Gruodžio 7 į vandenį 
nuleista naujai pastatytas 
milžinas karo laivas New 
Jersey, 52,000 tonų, ir de
vyni kiti įvairaus didumo 
nauji karo laivai. Vienas 
iš jų lėktuvnešis.

Iki Gruodžio 7, per metą 
Amerikos karo, priešai pa
skandino 548 alijantų pre
kinius laivus Atlantike.

Laivų statyba eina gana 
artimai numatyto šymet 
pastatydinimui kiekio.

Iki Lapkričio pabaigai 
pastatyta 625 laivai 6,890,- 
000 tonų svorio, apie mili
jonas tonų mažiau negu 
Prez. Roosevelt numatė. Šį 
Gruodžio mėnesį bus pas
tatyta

Karo Departmentas pra
nešė naujokų ėmimo punk
tams sulaikyti ėmimą vyrų 
į tarnybą kuriems suėjo 38 
metai amžiaus. Taipgi ruo
šia planą paleisti iš kariuo
menės vyrus virš 38 metų 
amžiaus, kurie dabar pa
imti, jeigu jie galės dau
giau prisidėti prie karo 
stangų kaip civiliniai.

Sulaikyta liuosnorių 
rašymas į ginkluotas 
gas.

pa-

1S1-
_ _ jie-

Armija ir laivynas 
turės rinkti sau vyrus pa
prastu drafto budu.

Sausio mėnesį pradės im
ti kariuomenėn vyrus 18-19 
metų amžiaus.

keliasdešimts laivų.

dabar išleista tikros 
kiek nuostolių Japo-

Tik 
žinios 
nai padarė Amerikai užpul
dami iš pasalų Hawaii sa
las ir didelį tenaitinį karo 
laivyno uostą Gruodžio 7, 
194.1 metais. Sunaikinta 19 
ten buvusių karo laivų, 247 
tėktuvai ir padaryta kitų 
didelių nuostolių.

PAŠTAS VĖLUOJA
Pati pašto vadovybė pra

neša kad šiuo metu, del ka
ro reikalų, sulėtėjo Ameri
kos pašto iki šiol buvęs la
bai tvarkus ir greitas pa
tarnavimas.

Ateinant šventėms, paš
tai dar labiau bus užversti 
siuntiniais, vėluos laiškai, 
laikraščiai ir kt.

Iš Londono praneša kad 
naziai išgabeno iš Prancū
zijos 49 tonus valstybinio 
aukso, tą šalį visiškai oku
pavę.

Prcz. Roosevelt paskyrė 
Wickard’ą, Agrikul t u r o s 
sekretorių, karo meto mai- 
sto kontroliuotoju: jis su
žiuręs maisto reikalavimus 
armijos, namų reikalams ir 
kitų šalių reikalams.

Hitleris įsakė ištremti iš 
Norvegijos 1,000 Žydų, pra
nešimas iš Stockholmo sa
ko.

Ukėms visoje šalyje kaip 
numatoma, 1943 m. reika
linga bus bent pusantro mi
lijono darbininkų, kurių 
trūksta ir vargu bus gali
ma gauti, farmeriams bė
gant dirbti į miestus, arba 

ka-

ŠVEDIJA šio karo begiu 
neteko 173 savo įvairių lai
vų ir su jais žuvo 938 gy- jaunesniems išeinant 
vasčių. riuomenėn.riuomenėn.

----------------------------------------------- -------------- -------- ■

v:.' , U -

Vokiečiai suėmę ir nu- 
smerkę nužudymui 100 už
statų Lyons miesto gyven
tojų, Prancūzijoje, už. už
puolimą ten vieno Vokiečio 
kareivio Gruodžio 1.

A

SPALIŲ menesio viduryje 
Vokietijoj buvo paskelbta kad 
gyventojams esą padidinama 
maisto produktų kiekiai, duo
dami pagal korteles. Oficiali- , 
niame komunikate kuriuo tas 
padidinimas buvo praneštas, 
tarp kita ko išvedžiojama kad 
“musų kareivių pasiaukojimo 
dėka pašalintas gyvenimo ir 
maisto erdvės siaurumas, ku
ris kelis šimtmečius slėgė mu
sų tautą”. Iš “užkariautų der
lingų Rytų plotų” jau dabar 
ateinąs maistas “Vokiečių tė
vynei”.

Lietuvoje kur gyventojams 
skiriami maisto produktų kie
kiai yra žymiai mažesni nekaip 
Vokietijoje, maisto daviniai ne
bus padidinti.

Paskandino Laivyną

Admirolas Jean de la Borde, 
Prancūzijos karo laivyno ko- 
manriedius, kurio įsakymu pa
skandinta apie 60 karo laivų 
visokio dydžio, Toulon uoste, 
kuomet Vokiečiai užėmė visą 
Prancūziją. Tas laivynas ne- 

jteko Hitleriui.

1WL

VOKIEČIŲ laikraštis Frank
furter Zeitung, polemizuoda
mas su Anglų vyriausybe del 
jos susitarimų su bolševikais, 
tiek Pabaltijo valstybes, tiek 
Lenkiją vadina “buvusiomis 
valstybėmis”.

savo 
ban- 
turė- 
Ban-

laikais,

KAUNO Vokiečių laikraštis 
rašo kad Kaune atidaręs 
skyrių “Vokiečių Darbo 
kas”, kuris jau anksčiau 
jo savo skyrių Rygoje, 
kas, įsteigtas nazių
esąs vienas didžiausių Vokieti- 
tijos bankų. Jis esąs įsteig- 
gęs savo pagalbinę bankinę in
stituciją Holandijoje, be to, tu
rįs skyrius Belgijoje, Prancū
zijoje ir Rumanijoje.

KAUNO Vokiečių laikraštis 
aprašinėja Vokiečių “darbo įs
taigų” (Arbeitsamt) veikimą 
Vilniaus srityje. Kai Vokie
čiai atėję į Vilnių ten buvę pri- 
skaitoma 30,000 bedarbių. Da
bar tas skaičius likęs 2,536, 
kurių 1,299 moterys. Į Vokie
tiją esą išvykę 8,430 žmonių; 
Laikraštis atvirai pripažysta 
kad bedarbiai gavę įsakymą at
vykti į darbo įstaigą, kuri vi- 
visus darbui tinkamus darbi
ninkus pasiuntus į Vokietiją.
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Dega musu šird

PITTSBURGH PHILADELPHIA

Didesniam Lietuvių 
Akių Muilinimui

Kaip jau žinoma, Į Pittsbur- 
ghą atsikraustė tas nepraust- 
■burnis, Amerikos Lietuvių vie
nybės ardytojas ir gabus kata
likų tarpe aukų rinkėjas, Ga- 
baliauskas.. Didesniam katali
kų akių muilinimui jis pašven
tino savo “drukarnę”, parody
mui koks jis yra “geras kata
likas”. Tokių šposų iki šiol 
rodos nėra kretus jokia kita 
katalikiška spaustuvė Ameri
koje nei kur kitur pasaulyje.

Gabaliauskas Clevelande ne
galėjo išmisti, ten katalikai 
jau atsuko jam pečius, taigi 
nebuvo kas daryti kaip tik at
sikelti į Pittsburghą, nes čia 
yra klebonų kurie dar jį pri
glaudžia. Clevelande ir klebo
nai atsisakė jam savo bažnyti
nes sales jo parengimams duo
ti ir kitaip jį remti. . Rep.

SULAUŽĖ ‘FRONTĄ’. Phi- 
ladelphijos Lietuviai kunigai, 
savo “diktatoriui” Kun. čepu- 
kaičiui vadovaujant, buvo ne
va nutarę neprisidėti niekuo 
prie Lietuvos Prezidentui Sme
tonai rengiamų prakalbų Lap
kričio 29. Kitų parapijų kuni
gai nusileido Kun. čepukaičiui 
patikėdami jo negražiems 
tinimams Prez. Smeonos, 
jis esąs “bedievis” ir tt.

Tačiau ne visi kunigai
galo savo “diktatoriaus” grasi
nimų klausė, vienas jų laike 
Prezidento prakalbų padovano
jo Amerikos Raudonajam Kry
žiui net $20.

Teisingas yra posakis: Gali 
mulkint tulus tik 
bet visų visą laiką 
pajiegsi mulkinti.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 

1943 METŲ

“Geri Kaimynai

kal- 
buk

iki

tūlą laiką, 
niekad ne-

Viet.

Victory Fund Vajus 
Eina Gerai

Pittsburghe, kartu su visa 
Amerika, smarkiai pradėta Ka
ro Bonų vajus, sąryšyje su pa
minėjimu metinių sukaktuvių 
kai Amerika buvo priversta 
stoti į karą, del Japonų užpuo
limo Hawaii salų.

\Bonų vajus eina gerai, gre
ta kitųi vajuje darbuojasi. ir 
Lietuviai. Lietuvių biznieriai 
ir darbn'Yinkai perka bonus ir 
jų pirkimai pasieks daug tūk
stančių dolarių sumą.

Pittsburghe ir Allegheny ap- 
L skrityje bon'.ų kvota nustatyta 
Sl’G^O milijonui dolarių.

1 e^UTUMOBmiŲ frelTiffiese 
sužeidimų skaičius šymet per 
pirmus 10 mėnesių iki Lapkri
čio 1 dienos sumažėjo 25 nuoš. 
Pačių nelaimių taipgi sumažė
jo 22 nuoš. Tačiau tose išti
kusiose nelaimėse užmušta tuo 
laikotarpiu 72 asmenys, gi per
nai tą patį laikotarpį užmuštų 
buvo 66.

PRAĖJO ŠALTIS. Pereitą 
savaitę Pittsburghą buvo už
klupęs smarkus žiemos šaltis, 
temperatūra nupuolė iki 5 lai
psnių virš zero. Šaltis vargi
no kelias dienas, bet pagaliau 
praėjo ir žmonės vėl atsikvėpė 
lengviau.

REIKS DAR DAUG 
SENOS GELEŽIES

Šalies plieno dirbtuvės kaip 
apskaičiuoja, 1943 metais tu
rės gauti bent 26 milijonus to
nų seno plieno ir geležies lau
žo išpildymui reikalavimų ka
ro pabūklų.

Valdžia kreipia aki į Penn- 
sylvanijos angliakasyklas kur 
naudojama labai daug Įvairių 
geležies padargų ir kur randa
si Įvairių geležinių dalykų už
leistose kasyklose.

Per pirmus 10 mėnesių 1942 
metais surinkta apie 29 mili
jonai tonų seno, geležies ir plie
no laužo. Visam šiam metui 
reikalinga buvo 31 milijonas 
tonų.

šių metų pabaigoje norima 
sudaryti nors 7 milijonai tonų 
laužo rezervo pradžiai darbų 
1943 metais.

NEUŽMIRŠKIT 3c
- Siųsdami Dirvos Redakcijai 

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

BONŲ VAJUS. Philadelphi- 
jos Lietuvių bendras komite
tas pradėjo Karo Bonų vajų 
sukėlimui viso milijono dolarių 
iš Lietuvių gyvenančių šiame 
mieste. Vajus pradėtas laike 
Prezidento A. Smetonos pager
bimo banketo Lapkričio 29 d., 
Lietuvių salėje. Tą vakarą į 
valandą ’■Ūko susirašė bonų 
pirkėjų Uz. $17,550 sumą.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LINKSMAS VAKARĖLIS 
šeštadienį, Gruodžio 5, p. 

Miltono salėje, atsibuvo Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių vie
neto draugiškas vakarėlis, la
bai linksmo pobūdžio. Daug 
prie linksmumo prisidėjo išlei
stos dešimtinės Dr. Jonikaičio, 
salės savininko p. Miltono, pp. 
Balčiūnų ir kitų.

Musų moterų rengiami vaka
rėliai pasidarė populiariški ir 
pelningi: štai ir nuo šio paren
gimo Raudonajam Kryžiui bus 
pelno į pusantro šimto dolarių. 
Kreditas rengėjoms ponioms 
Keblaitienei, Mickevičienei ir 
Brazauskienei.

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

PETRAITIS Vincas, 59 metų, i BAIGIS Antanas, mirė Lapkr.
14, Plymouth, Pa. • 

SINKEVIČIENĖ Cecilija, mi- i
12, Wilkes-Barre,

SLA. 352 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

kurią mes 
su malonumu 

Mes busim labai dė- 
Dirva nepails ir lan- 
per sekančius 1943

PARTIJŲ RINKIMŲ.
IŠLAIDOS

Jeigu pinigai viską gali tai 
galim spėti del ko Republiko- 
nai laimėję rinkimus Pennsyl- 
vanijoje pereitą Lapkričio 3.

Partijų raportuose apie iš
leistus pinigus rinkimų vajui, 
pasirodo Republikonai rinkimų 
reikalams 1942 metais pralei- 
do_$402,981.

Demokratai, kurie pralaimė
jo, rinkimams išleido septynis 
kartus mažiau, $57,744.

UžSIMUšĖ 5 VAIKŲ MO
TINA. Brookline priemiesčio 
gyventoja, Mrs. Antoinette L. 
Kossler, 36 m., penkių vaikų 
motina, užsimušė automobiliui 
atsimušus į stulpą. Jos vyras 
Amerikos armijos leitenantas, 
randasi Australijoje.

f DAYTON, OHIO !
KAIP MOTERĖLĖS GYDĖ. 

Lapkričio 18 čia mirė Jonas 
Bielskis, po pasirgimo trejetą 
dienų plaučių uždegimu. Bet 
tuoj pasklido kalbos kad tūlos 
moterėlės pagal savotišką re
ceptą sudarė vaistus ir ligoniui 
davė gerti. Išgėręs ligonis tų 
vaistų pirmą dožą labai pasi
purtė, bet “daktarkos” sutai
sė ir kitą dar didesnę dožą tų 
pačių vaistų. Tą antrą dožą 
išgerės ligonis, sakoma, tuoj ir 
mirė. Žmonės taip ir šneka 
kad velionis J. Bielskis miręs 
nuo tų vaistų, bobelių sutaisy
tų. Kaip ten nebūtų, ar 
mirė nuo tų vaistų ar nuo 
gos, bet mirė.

Viena ką reikia pastebėti 
kad žmonės neturinti jokio
manymo apie ligas ir vaistus 
neprivalo užsiimti gydymu. Iš 
tokių šundaktaravimų naudos 
nėra, o žalos tai tikrai pada
roma.
tikrb lektūrai, savo srityje pa
siekę mov°'’.is. Lai jie ir gy
do sergančius žmones.

Jis
li-

tai 
iš

žmonėms gydyti yra

Atdai
Skaityk Amerikos

‘Lietuvių Naujienas’
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi.

Metams tik 50c. (45)
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

Philadelphia, Pa.

PRANEŠIMAS DAYTON U 
ir apielinkės Dirvos skaityto
jams. Kurie atnaujinsite me
tinę prenumeratą už Dirvą ar 
naujai užsirašysite Dirvą per 
agentą J. A. Urboną, gausite 
dovanai po gražų sienini kalen- 

Tat pasi- 
Dabar- 

maž vi- 
laikraš- 

o Dirva

dorių 1943. metams, 
naudokite šia proga, 
tiniu pabrangimo 'laiku 
si leidėjai Lietuviškų 
čių kainas yra pakėlę,
pasiliko ta pačia kaina, $2.00 
metams. D. Rep..

BALSAS Iš GYVŲ KAPŲ

Mes visi Marylando Sanato
rijos džiovininkai ligoniai Lie
tuviai sveikinam Dirvos redak
cijos narius ir visus Dirvos 
skaitytojus. Linkime jums lin
ksmų Kalėdų ir laimingų 1943 
metų. Mes šios įstaigos ligo
niai Lietuviai esam labai dė
kingi Dirvos redakcijai kad 
Dirva kas savaitę mus lankė 
per 1942 metus nemokamai. 
Kadangi čia daugumas mes ne
turim giminių, o per ilgą ligos 
laiką jau ir savo geriausių 
draugų likomės amžinai pamir
šti tai Dirva yra musų myli
miausia lankytoja, 
pasidalindami 
skaitome, 
kingi jei 
kys mus 
metus.

Prie to. brangus tautiečiai 
ir Dirvos skaitytojai, mes tu
rim jums pasiskųsti kad mes 
visai mažai gauname laiškų 
nuo savo draugų ir pažysta
mų. atrodo kad jau visi mus 
baigia pamiršti.

Nors ta nelaiminga liga at
skyrė mus nuo šviesaus pasau
lio ir randamės patalpinti šiuo
se gyvųjų kapuose, nors jau 
mes ir esam kandidatai į šal
tus kapus, bet kol dar akys ži-' 
ba dar vis rodos norisi ilgiau 
gyventi ir norisi pasveikti.

Mes visi šios įstaigos /ligo
niai Lietuviai maloniai prašo
me brangių tautiečių Dirvos 
skaitytojų, aplankykit mus lai
škeliu, nes kiekviena žinutė iš 
jūsų laiškų mums bus labai 
įdomi ir maloni.

Peter Yankus
'State Sanatorium 

Maryland.

Sekmadienį, Gruodžio 6, Lie
tuvių salėje buvo SLA. 352 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, kuriame atlikta du svar
bus dalykai: išrinkta kuopos 
valdyba 1943 metams ir iš
spręsta klausimas ar prisidėti 
prie bolševikų sumanyto “vie
nybės” komiteto.

Kuopos valdybon ineina: C. 
Martin, pirmininkas; V. Motu
zienė, vice pirm.; Ambrozius 
Kizis, užrašų rast.; S. Masytė, 
finansų rašt.; jos padėjėju, P. 
Vencelevičius; J. Ambrose, iž
dininkas; iždo globėjai: Rin
ktinas ir jaunuolis Keblaitis, 
kuris jau antri metai tai tar
nybai’ apsiėmė, tai pagirtinas 
jaunuolis. Valdyba visa išrin
kta aklamacijos budu. Politi
nių rietenų kuopoje nėra, nėra 
nei lenktyniavimų.

Išrinkus valdybą, kuopos at
stovas J. Ambrose išdavė ilgą 
raportą iš dalyvavimo komuni
stų sušauktoje konferencijoje 
sudarymui 
to”.
žiais obalsiais raudonieji pra
dėjo tą darbą; atrodė kad tik
rai “utopija”, viskas puikiau
sia. Bet pakonferevus su bol
ševikais porą kartų gavo nuo 
bolševikų, tų Azijatiškos kul
tūros garbintojų, tokių “auk
so” žodžių; kaip tai “pabučiuo- 
kit Hitleriui....!!”

Kuopos susirinkime kilo tik
ras “Waterloo 
porto klausant, 
dalistas Masys 
savo ploščių ir 
pos pirmininko
neduoda jam balso. Pamaniau, 
pirmininkui jau bus likvidaci
ja! Bet tas “rrrevoliucijonie- 
rius” kol atėjo prie pirminin
ko nebegalėjo nei žodžio ištar
ti. Matyt atsipeikėjo kur-esąs.

Atmetę kumšties jiegą, Mar
tinas su Masių pradėjo gąsdin
ti kuopą kad jie su policija 
privers dėtis prie bolševikų 
“vienybės komiteto”. Susirin
kimas pasileido juokais iš klie
dinčių fanatikų. Rėksniams 
pailsus, pirmininkas Overaitis 
šiaip taip galėjo prileisti tą

Ekuadoro, Pietų Amerikos, 
respublikos prezidentas, Dr. 
Carlos Arroyo Del Rio (kairė
je), su Meksikos prezidentu, 
Gen. Manuel Camocho, laike 
Dr. Del Rio lankymosi Meksi
kos sostinėje, pakeliui į Suv. 
Valstijas. Jis vėliau apsilan
kė pas Prez. Rooseveltą.

ži-

klausimą prie balsavimo. Iš 
susirinkime buvusių apie 100 
narių kėlė rankas tik 13 už pri
sidėjimą prie “vienybės”,
noma, šioje kuopoje nėra tiek 
bolševikų, bet kaip visur taip 
ir šioje kuopoje yra “brolių 
durnelių”, kuriuos bolševikai 
suklaidina. Ši kuopa buvo pas
kutinė kuri atsisakė nuo raudo
nos “vienybės”, taip sakant 
paskutinis musų raudonukų 
ofensyvas pralaimėta su dide
liais nuostoliais.

NUBAUSTI UŽ KAINŲ 
KĖLIMĄ

Detroite jau pradėjo bausti 
biznierius už kėlimą kainų virš 
uždėtų kainų lubų. Pirmieji 
pašaukti teisman yra L. Fried
man ir H. Brownstein. Jie par
davė šaldytuvus vertės $98.52 
po $225. Pirmutinė garbė ten
ka žydeliams. . D. R.

mirė Lapk. 14, Pittsburgh, 
Pa. — Paėjo Raseinių aps.

VIDUGIRIS (Whittaker) Jo
nas, U. S. kareivis, iš Ham
mond, Ind., užsimušė tarny
boje važiuodamas troku, 30 
Spalių, palaidotas Hammond 
mieste, su militarinėmis ce
remonijomis, Lapk. 6.

BIELSKIS Jonas, 49 m., mirė 
staiga, Lapk. 18, Dayton, O.
— Garliavos par., Kauno ap.

DENA Vincas, 50 m., užmuš
tas anglies kasykloje, Lapk. 
mėn., Wyoming Klonis, Pa.
— Griškabūdžio par., Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

RAUSAVIČIENĖ Nell., 32 m., 
užsimušė automobilio nelai
mėj North Carolina valstijo- 
joje. Gimus Wilkes-Barre, 
Pa. /

JANUŠIENĖ Kostancija, 52 
m., mirė Lapk. 16, So. Bos
ton, Mass. — Ašmeniškių p. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

DOMANSKIENĖ Juzė, 65 nj., 
mirė Lapk. 17, So. Boston, 
Mass. — Kražių par. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

jMIKUČIONIS Feliksas, mirė 
Lapk. 15, Detroit, Mich.

SADŽIUS Motiejus, mirė Lap
kričio m., DuBois, Pa.

BIELIAUSKAS Motiejus, mi
rė Lapk. m., DuBois, Pa.

MILERIENĖ Magdalena, mi
rė Lapk. m., DuBois, Pa.

DZIDOLIKIENĖ Katrė, 65 
mirė Spalių 3, Nokomis,

PRIŠMONTAS Juozas, 57 
mirė Rugs. 6, Thomas, 
Va. — Salantų par.

ŠEMAITIENĖ Amilė, pusamžė, 
mirė Lapk. 23, Chicago j. :— 
Tauragės ap., Kaltinėnų par.

GAIDŽIUNAS Pranas, 
mirė Lapkr. m., 
Pa. 
27 metus.

GARMAS Jonas, užmuštas an
glies kasykloje Lapkr. mėn., 
Girardville, Pa.

MIS1US Juozas, seno amžiaus, rjnkima. .. ...... ......
mirė Lapk. 20, Rockford,'Ill. I džio Bismarck Hotel.

D n o n i n i 11 on Tf O 1 n 11 111 n

—Chicagietis Stasys Mūre
lis, išlydėjęs savo penktą sūnų 
Kazį į kariuomenę, nuėjo dirb
ti į savo darbą, ir staiga paju
tęs širdies skausmą sukniubo. 
Nuvežtas į ligoninę ten mirė. 
Buvo 62 metų amžiaus.

, PABALTIJO TAU 
į SUNKI
l Jos Deda Vilti i Atlanto Č 

Jis bus Taikom:

'vienybes komite-
Jis nupl&šak'ojo kaip gra-

Juozas, 47 m., mi- 
12, Wanamie, Pa.

Lapk

Lapk.

mirė

rė Lapk.
Pa.

RAUDUTA 
rė Lapk.

RUŠINSKAS Feliksas, mirė 14 
Lapk., Wilkes-Barre, Pa.

SMAILIS Antanas, mirė Lapk. 
19, Inkerman, Pa.

ŠUKIENĖ Uršulė, mirė 
10, Rochester, N. Y.

ŽINTELIS Jonas, mirė 
3, Springfield, Ill.

ČERNIAUSKAS Petras,
Lapk. 11, Wilkes-Barre, Pa.

LAT'OžA Jonas, 65 m., mirė 
Lapk. 22, Waukegan, Ill.

POŠKA Juozas, 66 m., mirė 
Lapk. 19, Piladelphia, Pa. .

SKLAIDIS Jonas, 60 m., mirė 
Lapk. 16, Brooklyn, N. Y.

KUMETA Juozas, 34 m., mi
rė nelaiminga mirčia, Lapk 
19, Worcester, Mass., kur bu
vo ir gimęs.

ŽINUTĖS
(Iš musų laikraščių)

SENIEMS ATEINA 
GERAS GYVENI

MAS 
valstijoje>pravesta įs- 

aprupinantis senus 
piliečius tai^Į kad tik

Idaho 
ta tymas 
valstijos 
gyvenk ir norėk, jeigu sulauk
si 65 metų. To amžiaus arba 
daugiau, senas pilietis gaus 
$40 mėnesinės pensijos, prie
dui dar $8 į mėnesį prižurėji- 
mui jo dantų, vaistams ir tt., 
o kai numirs dar bus išmokėta 
$100 palaidojimui.

Tas viskas skamba getrai iki 
prieini prie to kas tuos pinigus 
sumokės. Pasirodo, valstijos 
legislaturai skauda galvą kur 
gauti pinigus tam tikslui, nes 
reikalinga virš 5 milijonų dola
rių metuose, kaip ' dabar ap
skaičiuoja. Gyventojams bus 
uždėta $13 ant $1,000 vertės 
jų nejudamo turto, arba 5% 
taksų ant visų pirkimų.

BALTIMORE, MD
APSIVEDĖ. Sofija 

tis, žinomo Teisėjo W.
ištekėjo už Petro 
Vestuvės atsibu- 
6; pokilis buvo 
gerai ūžė. Daly

vavo daugiau trys šimtai žmo
nių. Rep.

kaičio sesuo, 
Jokūbaičio.
vo Gruodžio 
šaunus, visi

Laukai-
F. Lau-

BOSTON, Mass. — Cocoanut į 
Grove klube Lapkričio 28 ki- I 

lusiame gaisre sudegė keletas 
Lietuvių: Kazys Mikalonis, iš 
Bostono, Frances Judeikis,' iš 
So. Bostono, Ona Chiras, iš 
Worcester, Mass., Sofija Ur-1 
bas ir dar gal keli kiti.

M© CHICAGO, Ill. — Staiga pa-1 
simirė vienas ankstyviausią 1 

j Chicagos Lietuvių biznierių - I 
mao, Nausėda. -^Jis buvo h- I

Frackville,! teigęs pirmutinę Lietuvišką ni- 
Amerikoje išgyveno bų parduotuvę Bridgeporte ir 

pasekmingai vedė biznį. ,|

—Chicagos Lietuviai rengia I 
iškilmingą banketą paminėji- • 
m ui Teisėjo Jono T. Zurio iš- j 

Banketas bus Gruo-

m.
Ill.
m., 
W.

mušis” to Pa
žinomas skan- 

trenkė į žemę 
bėga prie kuo- 
Overaičio kam

TRUMPINA MARŠ
KINIUS

Naujas patvarkymas 
laiko medegų taupymui 
ryta marškinių siuvykloms — 
vyrų ir vaikų marškiniai pra
dedant Gruodžio 15 bus siuva
mi 3 coliais trumpesni. Iš tos 
medegos kuri sunaudojama me
tų bėgyje marškiniams nauju 
patvarkymu iš sutaupymų bus 
galima pasiunti 
nu marškinių.

Patvarkyta 
tesnių pavidalų
sutaupymų liks medegos del 
poros milijonų pažamų 
giau.

karo 
pada-

dar 10 milijo-

siūti ir papras- 
pažamas, iš tų

Išneša Nukentėjusius ir Sudegusius iš Sales,

Vaizdas Boston* Mass.,„naktinio klubo, kur 
gė;.apie £00 žmonių ir ąužeistą daug: kitų, Jčia 
$ama apdegę, po gaisro užgdsihiijno.

parodoma išnė-
Vaizdas

— Raseinių ap., Kalnujų p., 
Kadaginės k.

MIŠAKIS Kleopas, pusamžis, 
mirė Lapk. 21, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Eržvilko par., 
Bulaičių k. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

ŠABUNAUSKAS Vladas, mirė
Lapk. mėn., Brooklyn, N. Y. ® BROOKLYN, N. Y. — Atėį 

AUGUNAS Juozas, 60 m., mi
rė Lapk. m., Brooklyn,

SABALIENĖ Marijona,
Lapkr. 14, ^Richmond Hill, įgalint iš Anglijos bankų gauti

-na nemalonios žinios iš Lon- j 
N.Y. Jono, kad del žymiai pasunkė- į 
mh’č jusiu gyvenimo sąlygų ir ne-1

bent dali ten įšaldytų Lietu-1 
vos pinigų, Lietuvos Ministe-1 
ris B. K. Balutis turėjo iš sa- j 
vo atstovybės patalpų išsb I 
kraustyti Į to paties namo 
'“beismentą” ir ten perkelti at-

mirė stovybės raštinę.

dau-

šalies©KANSAS yra šios 
pirmaeilė kviečių tiekimo vals
tija; North Dakota stovi an
troje eilėje.

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmrj 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 pakelį—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą j:

ROSSE Products Co. Dept. Xr-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, LIL

■ "E**,;

• NEWARK, N. .J. — Jau ke- i 
turi New Jersey Lietuviai j 

padėjo ^savo galvas už Ameri-| 
ką. Jie yra: jurininkas Kazys I 
Mičiulis iš Kearny, kareivis E. j 
Burkis iš Union, kar. Vincas 1 
Mačiulskis iš Kearnjl ir karei- | 
vis Juozas
® WORCESTER, Mass.— Lap- I 

kričio 29, čia atsibuvo Ame- |

Petrėnas.

PORSKEVIČIENĖ Ona, 77 m., 
mįi'ė Lapkr. 10, Highlands, 
N. J.

RINKIENĖ Elena, 32 m., mi
rę Lapk. 11, Brooklyn, N.Y.

VIETINĖ Pranė, 54 m.,
Lapk. 11, Brooklyn, N. Y.

RAUDONIUS Vincas, seno am
žiaus, mirė Lapk. 12, Collins
ville, Ill.

OKAS Alekas, mirė Lapk. 15,
St. Louis, Mo.

GAIŽAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Lapkr. 22, Chica- 
goj. — Tauragės^ ap., Gau
rės p., Milgaudžių k. Ame
rikoj išgyveno 49 metus.

LIDIKEVIČIUS Boleslovas, pu- rikos Lietuvio naudai vakarie- | 
sės amžiaus, mirė Lapk. 22, nė, kurioje dalyvavo gražus | 
Chicagoj. — Gimęs Kaune, būrys vietinių Lietuvių, inteli-1 
Amerikoj išgyveno 42 m.

JURšIENĖ Domicėlė (Gaibau- dyti graži muzikalinė ir dainų 
skaitė), seno amžiaus, mirė 
Lapk. 25, Chicagoj. — Vi
diškių p., Švenčionių apsk., 
Galviškės vn. Amerikoj iš
gyveno 16 metų.

JANUŠKIENĖ Antanina (Gra- 
žulaitė), pusamžė, mirė 25 
Lapkr., Chicagoj. — Seinų 
ap., Buniškių k. Amerikoje 
išgyveno 40 m.

MATULEVIČIUS Jonas, 59 m. 
užmuštas automobilio Lapk. 
14, Elizabeth. N. J.

TAMOŠAUSKAS Petras,
m., mirė Lapk. 26, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs.

gentų ir biznierių. Buvo išpil-

dalis.

ARMSTRONG
LSNOLEUM

Išdeda dykai ekspertai! 
Sinkų viršai _____ nuo\ S6.95
Sienų linoleum 33*Ac iki 44c . 
Genuine inlaids... 89c iki $1.89 yi 
šiaip klijonkės ..ST^c iki 88c _yd. 
Asphalt tiles ______  22%c pėda

BENEDICT
’ FLOOR COVERING 

Successors to Byrne & Sons
7037 Superior Ave.

Dykai apskaičiavimas. HE. 1114

aukš. 
pėda

TARP BOLŠEVIKŲ IR NA- 
flf _ KAIP TARP KŪJO

B PRIEKALO

< LISABONA.
Dienraštis “Tribune de Ge- 

, jje’ Šveicarijoje, Spalių 3, 
|yWįė užsienių politikos re- 

fctoiaus Paul Du Bochet 
trinųjį straipsni, pavadintą 
į Kujo ir Priekalo”. Au- 
Llffls pabrėžia kad šio karo 
I Pabaltijo valstybių padė
lį jn ypatinga. Pradžioje 
įimtos Sovietų Rusijos, jos 

nfa pateko Vokiečių globon. 
fc' baii visos nelaimės tiktai 
I įritino Lietuvių, Latvių ir 
| la tėvynės meilę ir norą gy- 
|'® nepriklausomai.
I toros vyriausybė, okupa-

k i Pihaltijj, vėliau skelbė, 
fe jį los tautos “laisvai apsi-

į &Į Autorius į. tai atsa- 
• b ‘J-j žinoma kokiomis ap- 
į Misis vyko plebiscitas, 
| ha norėta legalizuoti smur- 
| Į Hhi turėjo, policijos 
Iimtoje, kišti į urną balsa- 

topelius, kuriuose buvo 
| išdiltos pavardės žmonių 
||EtĮ okupacinių įstaigų, 
į fettjii ne tik negalėjo tuo- 

p to nieko pakeisti, bet 
| jį H storėjo galimumo su- 
Ltojti® balsąvimo, nes jie 
gfe puti antspaudą ant pa- 
|A M gilino užsidirbti duo- 
11 šti tokiu budu buvo su
pūti pimentai. kurie “en- 
I tarirf balsavo už “įsto- 

tttnciją”. Beje, visi 
jfiriri ir nepaklusnus ele- 

. tošim negailestingai pa- 
įfei&ičiuojama kad 150,- 
; Wlituriu, Latvių ir Estų 
jnifcpo to kai “operaty- 
i ® tufas”, paskirtos Krem-

į pratojis, apskriti po apskri- 
|<a raiščiu po valsčiaus”.
į Jin redaktorius rašo kad 

vyko “gražiais Vokie- 
psTieto draugingumo pak- 
hlito”, todėl Vokietija tuo

pai pripažino ši prijungi
mą Ji perdavė Sovietams Pa
te valstybių pasiuntinybes 
hhalatus, kurie buvo įsi-! 
i b Vokiečių kontroliuojamo- 
įrafe

. fekiaii, Pabaltijo tautos bu- 
į*IRtos Į “Ostlandą”, kū
pi taip rašė Hitleris savo 
fee “Mein Kampf”,. suda- 

A1 riatmlę didžiosios Vokie- 
koloniją”.

■ Notija save laiko įpėdiniu 
r® to turto kurį buvo nusa-

ŽMONIJO!
610 pust didumo L 
Mai didžiausia knyg, 
fe ui $2.00 gauti: p: 
dimo viršeliais, pop 
parašyta, stambiom 
šaulio istorijos eiga, 
sėsi po 30 metų, ž 
darbu pėdsakai. Na 
sijos ir tt. Rasit a 
nija gyveno, kariav 
niu laikų, per visus 
kokios buvo didžios 
ją valdovai.

Siuskit laiške $2j 
prašykit prisiųsti 
didumo žmonijos

Reikalaut 
^0 Superior A venų



IRIMAI LAISVA LIETUVA

gero patrioto laiškas i ir

okupa-

RUMFIK
vanas

9

surengė

tuvos 
duoti

visai
Vie-

Jie
o

ŽINUTE
(Iš musų lai

nepriklausomybę.
20, 1940 m., sovietai 
per savo įgaliotinį 
atstovams kad kiek-

ALBINAS KUŠLIS iš Wa
tertown, Conn., 
pavieniu nariu 
Centrui $2.00.

Siųskit savo
į LVS. centro raštinę, 
L. V. S. CENTRAS ‘ 
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio.

įstojo į LVS. 
prisiųsdamas 

ė
Kalėdines Do-

Jurgis Skučas, iš Reading.
Pa., rašo: - '

m. 
III. 
m., 
W.

skelbė, 
“laisvai apsi- 

įsilieti į Sovietų 
Autorius į tai atsa-

“Prisiunčiu porą dolarių Lie- 
reikalams, į Lietuvai Va- 
Sąjungos fondą.

Su pagarba - 
George Skuczas”.

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse!

Laisvę Pažinę — •
Jungo Nevilksim!

TAI AMERIKOS LIE
5 Lietuvius šiame skyriuje talpinami

, 59 metų, i 
Pittsburgh, 
įseinių aps. 
taker) Jo
is, iš Ham- 
nušė tarny- 
i troku, 30 
. Hammond 
rinėmis ce- 
>k. 6.
19 m., mirė 
Dayton, O. 

, Kauno ap. 
m., užmuš- 

kloje, Lapk.
Klonis, Pa. 
par., Ame- 

32 metus. 
■Jell., 32 m., 
obUio nelai- 
ina valstijo- , 
Vilkes-Barre, 

/ 
tancija, 52 
16, So. Bos- 
šmeniškių p. 
no 35 m. 
luzė, 65 n)., 
So. Boston, 

į par. Ame- 
:0 metų, 
liksas, mirė 
it, Mich. 
s, mirė Lap
us, Pa. 
lotiejus, mi- 
įBois, Pa. 
jdalena, mi- 
>uBois, Pa. 
Katrė, 65 
Nokomis, 
ozas, 57 
Thomas, 
par.

lilė, pusamžė, 
Chicagoj. — 

Laltinėnų par. 
anas, 52 m.,

BAIGIS Antanas, mirė 
14, Plymouth, Pa.

SINKEVIČIENĖ Ceį 
rė Lapk. 12, W 
Pa.

RAUDUTA Juozas, fl 
rė Lapk. 12, IVanajį 

RUŠINSKAS Feliksas,® 
Lapk., Wilkes-Bam, 

SMAILIS Antanas, mjį 
19, Inkerman, Pa.

ŠUKIENĖ Uršulė, mirt
10, Rochester, K. I. 

Ž1NTELIS Jonas, mirt
3, Springfield, 111 

ČERNIAUSKAS Petin
Lapk. 11, Wilkes- 

LAT'OŽA Jonas, 65 į
Lapk. 22, Waukegai.| 

POŠKA Juozas, 66 a.
Lapk. 19, Piladeljfe 

SKLAIDIS Jonas, 60
Lapk. 16, Brookljn, 

KUMETA Juozas, 31 
rė nelaiminga mirei 
19, Worcester, Mass.| 
vo ir gimęs.

PABALTIJO TAUTU LIKIMAS - 
SUNKUS

Jos Deda Viltį į Atlanto Čarterį ir Pasitiki kad 
Jis bus Taikomas ir Joms

TARI* BOLŠEVIKŲ IR NA- 
ZIŲ — KAIP TARP KŪJO 

IR PRIEKALO
• LISABONA.

Dienraštis “Tribune de Ge
neve”, Šveicarijoje, Spalių 3, 
paskelbė užsienių politikos re
daktoriaus Paul Du Bochet 
vedamąjį straipsnį, pavadintą 
“Tarp Kūjo ir Priekalo”. Au
torius pabrėžia kad Šio karo 
metu Pabaltijo valstybių padė
tis yra ypatinga. Pradžioje 
okupuotos Sovietų Rusijos, jos 
vėliau pateko Vokiečių globom 
Tačiau visos nelaimės tiktai 
sutvirtino Lietuvių, Latvių ir 
Estų tėvynės meilę ir norą gy
venti nepriklausomai.

Maskvos vyriausybė,

vine pirmieji okupantai, bolše
vikai. “Tokiu budu Vokiečiai 
naudojasi nušavinimo priemo
nėmis, kurios buvo išleistos 
komunistinio valdymo metu”, 
pastebi šis šveicariečių redak
torius. Bolševikų laikais nu
susinti gyventojai dabar vėl 
ekonominiai išnaudojami.

Baigdamas, autorius išveda 
kad Pabaltijo tautų padėtis 
yra labai sunki. Jos pasitiki 
kad Atlanto čarteris bus tai
komas visoms tautoms. Ypač 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
vadų tvirtas nusistatymas pa
laiko viltį kad Pabaltijo tautos 
atgaus savo laisvę. Šios tautos 
lieka ištikimos laisvės ir ne
utralumo idealams.

KUNIGU VIENYBĖS NEKUNIGIŠKI 
DARBAI

LIETUVA! VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

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

Kunigų Vienybe Apšmeižia Prezidentą Smetoną 
Bedieviu ir Diktatorium, bet Kardinolas Doug
herty ir Philadelpijos Valdžia yra kitos Nuo

monės. — Mėgino Pakenkti, bet Pagelbėjo

vus Pabaltijį, vėliau 
esą tos tautos 
sprendusios 
Sąjungą.
to: “Juk žinoma kokiomis ap

linkybėmis vyko plebiscitas, 
r- kuriuo norėta legalizuoti smur

tą. Rinkikai turėjo, policijos 
akivaizdoje, kišti į urną balsa
vimo lapelius, kuriuose buvo 

BOSTON, Mass.-(^ atspausdintos pavardės žmonių 

 

Grove klube Lapkmį paskirtų 
lusiame gaisre sudep 
Lietuvių: Kazys- 
Bostono, Frances 
So. Bostono, Om 0 
Worcester, Mass., 
bas ir dar gal keli &

• CHICAGO, m - 
simirė vienas 

Chicagos Lietuviu 
Izidorius Nausėdvli

PRASIDĖJO KALĖDINĖS DOVANOS LIETU
VOS REIKALAMS PAREMTIL k ■

Vaduoti Sąjungos skyrius, ku
ris įrumpu laiku bus sudary
tas. Chicagai teks skyriaus 
No. 7, jeigu Worcesterieciai, 
kurie taipgi dirba skyriaus or
ganizavime, nepasiskubins pir
miau. A:’

Chicagiečiaį yra sudėję pa
čias stambiausias aukas Lietu
vai Vaduoti Sąjungai 
skyriaus neturi.

Sąryšyje su Lietuvos Prezi
dento prakalba Philadelphijoje, 
Philadelphijos “Kunigų Vieny
bė” priėjo tam tikro sprendi- 
ko, kurį viešumon paleido kai 
kurie taip vadinami katalikiš
ki ląikraščiai (žiur. L. ž. nr. 
46). Trumpai suglaudus, tas 
jų nutarimas-sprendimas skam
ba taip: “Kadangi Smetona 
yra bedievis ir diktatorius, o 
Lietuvoje ne tik trukdė Kata- 
Ikių Bažnyčiai, bet ir ją per
sekiojo, tai kunigai neprisidės 
ir nedalyvaus Smetonos pri
ėmime”.

Kadangi Antanas Smetona 
nėra Katalikų Bažnyčios prie
šas nei bedievis, aiškiai tą įro
do faktas kad toje pačioje Phi
ladelphijoje jį mielai priėmė 
toks aukštas zir šviesus Katali
kų Bažnyčios pareigonis kaip 
Jo Eminencija Kardinolas 
Dougherty.

Kad tos “Kunigų Vienybės” 
skleidžiamos žinios apie Prezi
dento Smetonos masoniškumą 
tėra piktas prasimanymas liu
dija ir tie fiktai kad daugelis 
pačių rimčiausių čionykščių 
Lietuvių kunigų yra net laikę 
sau garbe Prezidentą Smetoną 
priimti pas save kaip svečią. 
Čia pirmoje eilėje minėtini 
Amsterdamo, Elizabetho, Mt. 
Carmel ir kai kurie Chicagos, 
Detroito ir Grand Rapids Lie
tuviai klebonai.

Prezidento Smetonos Vyriau
sybių geri santikiai su Šven
tuoju Sostu ir piniginės subsi
dijos Katalikų Bažnyčiai ir ku
nigams Lietuvoje vaizdžiausia 
įrodo kad kalbos, girdi, Sme
tona persekiojęs katalikų Baž
nyčią yra grynas melas.

Iš antros pusės, faktas kad 
“Kunigų Vienybės” taip reko
menduojama “katalikiška spau
da” gieda himnus tūlai
tuvių Tautinei Tarybai”, ku
rioje kunigai sėdi greta pus- 
bolševikio Janužio ir kurioje 
katalikas Pakštas, susijaudinęs 
bučiuojasi su bedieviu Grinium, 
savu ruožtu aiškiai parodo kad 
“Kunigų Vienybė” nevisuomet 
jau taip šalinasi bedievių, o 
net, kai tame mato naudos, ne
vengia su jais ir pasibroliau- 
ti.

Čia prie progos bus verta 
prisiminti kad tas pats Janųš- 
kis su kuriuo dabar “Tautinė
je Taryboje” greta sėdi ir ke
letas kunigų, 1926 metais kaip 
tik priklausė tai partijai kuri 
reikalavo panaikinti privalomą 
tikybos dėstymą Lietuvos mo
kyklose ir kuri išviso buvo kuo- 
griežčiausia nusistačius prieš 
Katalikų Bažnyčią ir prieš ti
kėjimą apskritai. Tuo tarpu 
Antanas Smetona, kurį dabar 
tūlas “Kunigų Vienybės” sky
rius apšmeižia persekiojus Lie
tuvoje Katalikų Bažnyčią, 1926 
metų tautinio posūkio dėka 
kaip tik išgelbėjo Bažnyčią nuo 
komunistiniai-ateistinio siaubo.

Kai 1927 metų vasarą Prezi
dentas Smetona važinėjo po 
Lietuvą, dėkingi kunigai svei
kindavo jį bažnyčiose su “Te 
Deum laudamus” kaip gerada
rį. Iš viso kas pasakyta aiškė
ja kad aukščiau paduotas “Ku
nigų Vienybės” nutari mas, 
bjauriai apšmeižiąs Prezidentą 
Smetoną, nėra tūlų kunigų tie
sus pasisakymas prieš bedievy- 
bę, o šlykštus pariziejiškurnąs, 
bjaurus politinės aistros išsi
liejimas.

Kunigų Vienybės apaštalai 
galvojo šitaip: “Apsimeskime 
degą tikėjimu, priimsim griau
džiai rustų sprendimą, štai ir

šis
auka privalo priminti ir kitiems 
geriems Lietuviams kad prie 
visų savo mažų ir didelių išlai
dų reikia pridėti dar; ir auką 
Kalėdų švenčių proga Lietu
vos vadavimo reikalams.

Atminkit, broliai ir seserys 
Lietusiai, musų tėvynės gelbė
jimas priklauso nuo i musų pa
čių, niekas kitas Lietuvos rei
kalais nepasirūpins.

nors ir

Detroito LVS 
Skyriaus Nariai

Detroitu LVS. 6 skyriaus 
riai yra šie:

Dr. J. Jonikaitis, 
Dr. J. J. Sims 
Poni Marijona Sims 
Poni S. Douvan 
Henry Kapturauskas 
Viktoras Petriką 
Mat. Cibulskas 
Povilas . Molis 
Vincas Dapkus 
Juozas Klemarauskas 
Aug. Rinkunas 
Vytautas Kuizinas 
F. Motuzas, 
Vytautas Markuzas, 
Juozas Kripas, 
Šis Detroito skyrius 

Lietuvos Prezidentui A. Smeto
nai pasekmingas prakalbas 25 
d. Spalių. 1

6-to

na-

siekta minėto ‘prašymo’. ‘Par
liamentai’ kurie turėjo prašy
ti inkorporacijos, buvo “išrin
kti” tiktai po to kai tų trijų 
valstybių okupacija iš raudo
nosios armijos pusės buvo jau 
įvykdyta. Buvo išstatytas tik 
vienas kandidatų sąrašas, ku
rį, be to, Maskvos vyriausybė 
prieš tai rūpestingai išcenzūra
vo. Negalėjo būti jokios kal
bos apie rinkimus kaip juos 
suprantame mes šveicariečiai, 
sako autorius. Galima buvo 
pasisakyti tiktai “Už” arba iš
viso susilaikyti nuo balsavimo. 
Miestuose gyventojai buvo va
romi balsuoti. Tačiau net ir 
tokiuose “liaudies seimuose” 
susilaukta pasipriešinimo, kai 
atstovams buvo pranešta jog 
jų uždavinys yra likviduoti jų 
valstybių

Liejos 
pareiškė 
Lietuvos
vienas kuris pasipriešins Mas
kvos paruoštam “prašymui” 
priimti į Sovietų Rusiją, atsa
kys savo ir savo šeimos gyvy
be. Panašiai buvo Latvijoje ir 
Estijoje.

Toliau autorius sako kad Pa
baltijo valstybės nedavė jokio 
pagrindo agresijai 'prieš jas. 
Jos kruopščiai laikėsi neutralu
mo. Visos trys tautos turi ai
škiai išryškintą tautinę sąmo
nę ir kovoti prieš svetimą oku
paciją dar carizmo laikais. Lie
tuviai praeityje stipriai atsi
spyrė ne tik prieš Totorius bei 
Moskovitus, bet ir prieš Ger
manus. Nepriklausomybės ko
vų metu Lietuviai atsilaikė 
tiek prieš bolševikų invaziją, 
tiek prieš Bermontininkus, tiek 
prieš Lenkus. Pasak autoriaus, 
netenka abejoti kad Pabaltijo 
tautos neužmiršo 20 metų ne
priklausomybės laikotarpio, ku
rio metu jos tiek daug pasie
kė. Jos viską paaukos kad at
gavus laisvę. Prasidėjus^ Vo
kiečių karui su Sovietų Rusi
ja, Lietuvių tauta nukilo prieš 
bolševikus ir paskelbė nepri
klausomybę, dar prieš Vokie
čiams ateinant.

Straipsnyje pabrėžiama kad 
dabartinės Vokiečių okupacijos 
metu Pabaltijo tautų viltis at
gauti nepriklausomybę nėra iš
nykus. Priešindamiesi okupan
tams, Pabaltiečiai turėjo patir
ti Vokiečių žiaurumą. Yra bu
vę ir masinių sušaudymų. Ta
čiau Anglų politinės nuolaidos 
bolševikams neprisideda prie 
spyriojimosi prieš Vokiečius.

Vienas žymus Vokietis yra 
pareiškęs kad Vokietija esanti 
nepaprastai dėkinga Sir Staf-

sugadinsime arba bent apga
dinsime Smetonos viešnagę 
Philadelphijoje. Kad lengviau 
to tikslo pasiektume, apšauk
sime Smetoną bedieviu ir dik
tatorium, ir viskas bus gražu 
ir gera. Kad, šitaip elgdamie
si, negražiai pameluosime, ne
svarbu. Svarbu kad atkeršy
sime Smetonai, kurs klerikalų 
ir kai kurių musų politikuojan
čių brolių taip ilgai neprileido 
prie valdžios”.

Bet pasirodo kad išėjo 
kitaip negu tie “Kunigų 
nybės” dignitoriai manė.
Smetoną apšaukė bedieviu, 
jį mielai priėmė pats Philadel- 
phijos Kardinolas.' Jie užbub- 
nijo kad Smetona diktatorius, 
o jį stotyje pasitiko demokra
tinės Amerikos valdžios parei- 
gonys, ir pats Mayoras ne tik 
dalyvavo Lietuvos Prezidento 
prakalbose, bet ir pats ta pro
ga pasakė kalbą, ir iškilmingai 
priėmė miesto rotušėje.

Tie uolieji kupigai - vienybi- 
ninkai, pagaliau, tikėjosi kad į 
Lietuvos Prezidento prakalbą 
tesusirinks maža žmonių, o di
delė salė kimšte prisikimšo, ir 
ne tik buvo surinkta daug au
kų Raudonajam Kryžiui, bet 
ir Karo Bonų išplatinta už dau
giau kaip septyniolika tūkstan
čių dolarių.

Kaip matote, “Kunigų Vie
nybės”, dignitorių pastangos 
sugadinti Prezidento Smetonos 
apsilankymą Philadelphijoje ne 
tik nepasiekė tikslo, bet dar 
patarnavo kaip reklama. Ši
tai turėtų įsidėmėti Prezidento 
Smetonos
Ateityje jie galėtų' paprašyti 
išanksto 
Vienybės” skyriaus ar tas ne
pasišautų paskelbti dar kokio 
“rustesnio” nutarimo. Jei uo
lieji bedievybės priešai neatsi
sakytų to padaryti, butų gali
ma sulaukti dar geresnių re
zultatų negu Philadelphijoje.

Jonas šilėnas.

MIRTIES GRĄSINIMAIS PRI
VERTĖ BALSUOTI Už PRI
SIDĖJIMĄ PRIE SOVIETŲ 
Šveicariečių laikraštis “Neue 

Zuericher Nachrichten” (kata
likų organas) Rugsėjo 30 pa
skelbė vedamąjį straipsnį, ku
riame kelia klausimą apie lais
vo tautų apsisprendimo dėsnio 
taikymą Pabaltijo tautoms.

Straipsnio autorius pabrėžia 
kad Pabaltijo valstybių pasiun
tinių teisių1 apkarpymas Lon
done beveik supuolęs su At
lanto Čarterio metinėmis su
kaktuvėmis. Pacitavęs Atlan
to Čarterio straipsnius, kuriais 
pareiškiama kad “Suvienytos 
Tautos” nepripažysta jokių te- 
ritorialinių pakeitimų, kurie 
neatitinka “Laisvai gyventojų 
išreikštų norų”, autorius sako: 
“Jeigu prieš vienerius metus 
Lietuvos studentija, anos de
klaracijos paveikta, surengė 
simpatijas už Anglo-Saksus, 
nežiūrint Vokiečių okupacijos 
sąlygų, tai tą darė ne todėl kad 
studentija butų troškus ‘So
vietų Rusijos’ laikų: demon
stracija surengta todėl jog stu
dentija laukė paramos iš An- 
glų-Saksu, nes norėta pabrėžti 
kad reikia atsispirti ne tiktai 
prieš Vokiečių bet ir prieš Ru
sų pasikėsinimus į laisvo apsi
sprendimo teisę”.

Toliau, straipsnyje išveda
ma: “Be abejojimo, ir Londo
nas suprato jog jis davė pa
grindą nusivylimui. Butų ab
surdiška tvirtinti jog Anglų

okupacinių įstaigų. 
Balsuotojai ne tik negalėjo tuo
se lapeliuose nieko pakeisti, bet 
jie net neturėjo galimumo su
silaikyti nuo balsąvimo, nes jie 
turėjo gauti antspaudą ant pa
so, kuris įgalino užsidirbti duo
ną. štai kokiu budu buvo su
daryti parliamentai, kurie “en
tuziastiškai” balsavo už “įsto
jimo deklaraciją”. Beje, visi 
įtariami ar nepaklusnus ele
mentai buvo negailestingai pa
šalinti. Skaičiuojama kad 150,- 
000 Lietuvių, Latvių ir Estų 
yra dingę, po to kai “operaty- 
vės troikos”, paskirtos Krem- 
lio įstaigų, kruopščiai išsijojo 
gyventojus, apskritį po apskri
čiai, valsčių po valsčiaus’-.

Toliau redaktorius rašo kad

Chicagoje Tveriasi
L VS. Skyrius

Chicagiečiai pagaliau, baigę 
politiškus vajus, turi daugiau 
laiko pamanyti apie kitus rei
kalus. Paskutinėmis dienomis 
pradėjo organizuotis Lietuvai

Duok žmogui šviesą — jis patsi 
atras sau kelią — kas platina ‘ 
D i r v ą — tas, platiną apšvief-me 1

t

1943Kalendoriai
prakalbų rengėjai.

Lie-

mirė

Minų Gaudytojas

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
šioje šalyje užmušama po vie
ną asmenį kas 13 miliutų. Da
bar tų nelaimių skaičius suma
žės.

N.Y. 
mirė 
Hill,

par., 
išgy-

tijo gyventojai patys prašė 
priimti juos i Sovietų Sąjun
gą. Savo laiku ir Anglijoje 
buvo pastebėta kokiu budu pa-

• ANGLŲ valstybėj uždrau
sta daryti “ice cream” karo 
bėgiu.

atitinkamo “Kunigų

Duokit šimtais dolarių Ame
rikos karo reikalams, bet pa
skirkit nors mažą auką savo 
pavergtos Tėvynės Lietuvos 
gelbėjimui, Sargas ir Vaikučiai žaidžia

Šeima ir Balandžiai 
širdies
Širdies.

6820 Superior Ave.

bent dalį ten įšalai knygoj e “Mein Kampf”, suda- Sovietų tvirtinimą kad Pabal- ford Cripps’ui, kuris Pabaltijo 
vos pinigą, Liehirafrąs»“naturalę didžiosios Vokie- 
ris B. K. Balutis W 
vo atstovybės 
kraustyti į to pi» 
'“beismentą” ir ten 
stovybes raštinę.
• NEWARK, N. 1' 

turi New Jersey 
padėjo „savo galvas* 
ką. Jie yra: jūrini 
Mičiulis iš Kearny, 
Burkis iš Union, h 
Mačiulskis iš Keamj 
vis Juozas Petrėnas.

Frackville, teigęs pirmutinę 
bu parduotuvę Bri 
pasekmingai vedė Ii

—Chicagos Lietuvis 
iškilmingą banketą 
m ui Teisėjo Jono T. 
rinkimą. Banketas» 
džio 12, Bismarck

Chicagietis Stiji|;visa t įaf Vyko “gražiais Vokie- 
Kių-sovietų draugingumo pak
to laikais”, todėl Vokietija tuo
jau pat pripažino šį prijungi
amą. Ji perdavė Sovietams Pa
baltijo valstybių pasiuntinybes 

konsulatus, kurie buvo įsi
kūrę Vokiečių kontroliuojamo
se šalyse.

:oje išgyveno

užmuštas an- 
Lapkr. mėn.,

?eno amžiaus, 
Rockford," Ill. 

,, Kalnujų p.,

is, pusamžis, 
Chicagoje.— 

Eržvilko 
menkoj

Vladas, 
ooklyn, N. Y. 
s, 60 m., mi- 
rooklyn, 
irijona, 
chmond

; Ona, 77 m., 
0, Highlands,

i, 32 m., mi- 
rooklyn, N.Y.
54 m., mirė 

klyn, N. Y. 
cas, seno am- 
k. 12, Collins-

irę Lapk. 15,

lis, išlydėjęs savo pa
Kazį į kariuomenę 
ti į savo darbą, ir sil 
tęs širdies skausmą 
Nuvežtas į ligoninę
Buvo 62 metę amms

• BROOKLYN, N. t
-na nemalonios žinia

dono, kad del žyniai®, Paskiau, Pabaltijo tautos bu

 

josiu gyvenimo sąlyfl|įVo įjungtos į “Ostlandą”, ku-

galint iš Anglijos _ , kaip rašė Hitleris savo1 vyriausybų laikytų įtikinama 

ijos koloniją”.
Vokietija save laiko Įpėdiniu 

rišo to turto kuri buvo misa-

ė' valstvbėse labai pasitarnavęs 
Vokiečiu propagandai. Bet ir 
kitose Rvtu Europos valstybė
se. kaip tai Suomijoje, Ruma- 
niioie ir kitur. Anglu nuolai
dos Sovietu Rusijai yra iššau
kusios didelį susirūpinimą.

GRASINA BŪTI PA
SITENKINUSIAIS

mas, pusam- 
r. 22, Chica- 
'ės' ap., Gau-; 
[žiu k. Arne- • WORCESTER, 
49 metus. Į kričio 29, čia a 
toleslovas, pu- rikos Lietuvio naudi 
irė Lapk. 22, nė, kurioje dalyvi’ 
limęs Kaune, 
eno 42 m. 
celė (Gaibau- 
.mžiaus, mirė 
agoj. — Vi- 
įčionių apsk., 
Amerikoj iš- 

ų.
itanina (Gra
ižė 
>j.

būrys vietinių Li 
gentų ir biznierių, 
dyti graži muzikali# 
dalis.

ftps:

mirė 25
— Seinų 

Amerikoje

Jonas, 59 m. 
nobilio Lapk. 
SI. J.

Petras, 34 
26, Chicagoj, 
lęs.

ARMSTROjf
LINOIEU

Išdeda dykai t 
Sinkų viešai . ....... o

Sienų linoleum 33’k 
Genuine inlaida.. 89c 
šiaip klijonkės 
Asphalt tiles 

t ’ .

FLOOR CO
Successors to Bj

7037 Superior 
Dykai apskaičiavim

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

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

Reikalaukit “Dirvoje'3
6820 Superior Avenue Cleveland, Oh>

Vokiečių komisaras “okupuo
tiems Rytų kraštams” A. Ro
senberg paskelbė straipsnį ku
riame kalba apie Vokiečių ka
riuomenių okupuotas Europos 
valstybes. Rosenberg pamini 
jog kai kas reiškiąs savo nepa
sitenkinimą dabartine padėti
mi. Komisaras tokiems žmo
nėms griežtai atkerta:

“Jau atėjo vyriausias laikas 
kad visuose okupuotuose kraš
tuose visi vienokiu ar kitokiu 
budu atsakingi žmonės supra
stų šią likimo problemą. Kie
tas likimas skamba taip: Rei
kalauti gali tik Vokiečiai ir jų 
sąjungininkai, nes jie visa sa
vo egzistencija veda kovą Eu
ropai išgelbėti, o padėti viso
mis pa j iegomis turi visi kurie 
kokiu nors budu yra įtraukti 
į šią didžią kovą”.

Britų karys su prietaisais, 
kurių pagalba susekama juro
se minos ir tada jos padaro
mos nekenksmingos. Tas dar
bas reikalauja daug sugabumo 
ir drąsos. Iki šiol tie minų 
susekėjai mažai minėta, bet 
jie lošė žymią rolę alijantų pa
staroje pergalėje Egipte.

(Vienas šių 1943’ kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 

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

_____Jurgis Washingtonas ant Arklio 
_____Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
_____Amerikos Karo Laivds 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 Voveraitės 
_____Mergina Gėlynuose, su šuniu 
_____Gražus Miestelis prie Ežero 
_ ,___ Mergaitė ir Berniukas prie Upelio Meškerioja 
_____Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto

___ Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje
_____Meškeriotojas įsibridęs Upelyje
_____U. S. Bomberis Ore ii- Amerikos Vėliava
_____ Keletas Gražuolių Merginų Skirtingose Pozose

_____Angelas 
_____šventoji 
_____Kristaus 
____ Marijos 

DIRVA

(vieną iš šių)

Cleveland, Ohio

Kalėdiniai Sveikinimai
PO 10c viena 12 UŽ $1

6 už 50c. (mažiau šešių nesiunčiama)

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

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

Persiuntimo kaštus apmokame mes.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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/GRUODŽIO 7-tą dieną suėjo metai laiko nuo Japonijos 
klastingo užpuolimo Suvienytų Valstijų — suėjo 

metas kuris parodė kokią didelę pažangą padarė ši ša- 
- lis kariniame pasiruošime ir apsiginklavime. Nei Ja

ponai nei Vokiečiai netikėjo kad Amerika galės pasi
ruošti karui. Japonija manė greitai apsidirbs savo pa
sikėsinime užgrobti visas Azijos salas kurios taip rei
kalingos Japonams plėstis ir viešpatauti, tuo metu kai 
Hitleris sugaišins Amerikos laiką Atlantike. Hitleris 
džiaugėsi kad Japonams užimant Amerikos laiką gi
nantis Pacifike, bus sumušta Rusija ir Britanija, ir ka
ras baigsis alijantams pakeliant rankas į viršų ir sutin
kant ant ašies siūlomų taikos išlygų.

Tuo tarpu, metų bėgyje Amerika tiek pasiruošė jog 
pajiegė ne tik išlaikyti Pacifike, bet atidarė Hitleriui 
netikėtą antrą frontą šiaurės Afrikoje. Nieko nepada
rė nei atkaklus ašies submarinų veikimas Atlantike, ir 
Amerikos ginklai ir vyrai pradėjo apimti Įvairius fron- 

'tus plačiame pasaulyje.
Amerika pasiryžus kariauti. — Amerika kariauja 

už mus, už musų interesus ir geresnį rytojų. Amerika 
karą finansuoja paskolomis, ne spaudimu-gręžimu sa
vo žmonių, kaip daro kitos šalys. Karas Amerikos gy
ventojams liko net pelningas dvejetu atžvilgių: gerai 
uždirbama ir pati valdžia skolindama karo reikalams 
pinigus^ žmonėms moka dikčiai didesni nuošimtį negu 
moka bankai už padėtus taupyti pinĮgus.

Su Gruodžio 7-ta musų valstybė pradėjo Victory 
Funcį — Pergalės Fondo — vajų. Nusiskirta sukelti 
$9,000,000,000 suma karo reikalams. Visi šalies žmonės 
ir įstaigos raginamos prisidėti prie šios sumos sudary
mo. Pinigai yra skolinami, už gerą nuošimtį. Pinigai 
reikalinga kariuomenės išlaikymui, aprengimui, paval- 
gydinimui, aprūpinimui ginklais, lėktuvais, amunicija, 
karo ir krovinių laivais, ir viskam ( viskam kas tik reika
linga šio karo pasekmingam pravedimui ir pergalės at- 
siekimui.

Valdžia pageidauja kad pinigai paeitų daugiau iš 
privatinių investorių ir ne-bankinių institucijų. Šalies 
iždas nenori perdaug praplėsti banku kreditus negu pa
dėtis reikalauja. Valdžia numato kad perdidelis skoli
nimas iš bankų sudaro pavojų pinigų infliacijai.

Iki šiol, kaip valdžia praneša, valstybės iždo skolos 
\pasieke jau šimto bilijonų dolarių sumą. Tai didelė-di- 

^Jelė suma. Šis karas Ameriką paspaus po sunkia sko- 
kJideEa^a’ ^a^au tąs reikalinga karo laimėjimui. Blo- 
—grart—b\^ū—tems -šalims -kurios’ jau“ labai Įsiskolinusios, 

kurių gyventojai Įvairiai apsunkinti, o dar ant galo tu
rės pralaimėti ir kai^ą.

Todėl mums Lietuviams Amerikoje geriau yra dirb
ti visomis pastangomis už pergalę. Su Amerikos per
gale, turim tikėti, ateis ir Lietuvos laimėjimas.

pRANCUZIJA visiškai pateko po Hitlerio jungu. Iki 
* šios buvus dalis jos šiek-tiek laisva, nes skaitėsi Vo
kiečių neokupuota. Buvus neokupuota dalis, su laikina 
sostine Vichy mieste, buvo daugiausia vadovybėje Mar
šalo Petain’o ir Laval’o. Jiedu, nuoširdžiai ar tik' nu- 

x duodami, kooperavo su Vokiečiais, kurie statė visokius 
reikalavimus. Bet kaip tik Amerikos karo jiegos įžen
gė Afrikon, Vokiečiai okupavo visą Prancūziją, sulai
kymui nuo prisidėjimo prie alijantų prieš Vokiečius, ar 
jie tą butų darę ar ne. Prie to, Hitleris reikalavo kad 
Vichy Prancūzija paskelbtų alijantams karą, ką Pran
cūzų vyriausybė atsisakė padaryti.' Hitleris atsargos 
delei dar labiau suėmė į savo reples visą Prancūziją.

Pereitą savaitę, Prancūzų Admirolas Jean Darlan, 
esantis Afrikoje, pasiskelbė save Prancūzijos, kiek jos 
likę Vokiečių neokupuotos, reiškia kolonijose, vyriau
sybės vadu. Jis sako, Maršalas Petain skaitomas nazių 
nelaisviu ir tokiu budu jis negali būti valdžios vadu.

Tas Prancūzų padėtį dar labiau supina. Darlan yra 
vienas iš tų su kuriuo Amerika vedė derybas prieš įsi
veržimą Afrikon, tačiau jam pilnai nepasitiki, nors jis 
sutiko kooperuoti su alijantais. Jei jis laikysis savo žo
džio teisingai, jis priduos didelės pagalbos alijantams, 
nes siūlo sudaryti 300,000 Prancūzų armiją, kurią tik 
alijantai turi apginkluoti ir aprengti.

Rašo Vyt. Sirvydas. '

Kaip Pasikloji 
Taip Miegi

Katalikų Draugas jau mus 
paseka savo susinervavimu del 
Lietuvių politinio darbingumo 
stokos tarptautine plotme. Sa
ko: “Dar neišvažiavo iš Ame
rikos vienas Lenkijos minis
tras (Strassburgietis) kaip1 
pranešama apie atvykimą iš 
Londono Lenkijos ministrų pir
mininko Sikorskio. Jis atvyk
sta pasikalbėti su Prezid^ptu 
Rooseveltu. Iš to galima sprę
sti kaip gyvai ir apsukriai 
Lenkų politikai dirba. O kaip 
su Lietuvos politikais ?”

Čia Draugas susiduria su 
klausimu kurį mes jau porą 
metų musų katalikams statom: 
kokius santikius jie mano nu
statyti su Lietuvos Respubli
kos pareigūnais (su Preziden
tu Smetona, Ministeriu Žadei
kių, kurie yra čia pat, Ameri
koje, nei važinėti iš kitur ne
reikia)? Tarptautine plotme 
nei bekraujė Amerikos Lietu
vių Taryba, nei nublangus Lie
tuvių Tautinė Taryba nieko ne
gali veikti, čia Lietuvos Res
publikos frontas tai Preziden
tas Smetona, Ministeris žadei
kis, Ministeris Balutis, Minis
teris Turauskas (Šveicarijoj), 
Ministeris Girdvainis (Vatika
ne), Ministeris Gylys Stock- 
holme. Apie šiuos vyrus rei
kia visiems sąmoningiems Lie
tuviams spiestis, kurti organus 
ir tartis su kitomis tautomis, 
daryti planus ateičiai.

Ar tas daryta? Ne — to 
vieton pasiskubinta priešakiu 
kišti pliuškiai Januškiai ir pla
čiagerkliai Gabaliauskai, apie 
kuriuos Lietuvių tauta pirmiau 
nieko nei girdėti negirdėjo. Pa
siskubinta visas gyvas kraujas 
nuleisti Amerikos Lietuvių Ta
rybai, kad, Dieve gink, ji ne
pasidarytų Katalikų Federaci
jai konkurentu! Nei nepaban
dyta Lietuvos laisvės reikalu 
palaikyti kontaktą su Lietuvos

Prezidentu (kurį. kultūringas 
pasaulis pripažysta), su Minis- 
teriu Žadeikių.

Metai atgal buvau siūlęs p. 
K. Pakštui Kulturinį Institutą 
steigti ne Chicagoje bet New 
Yorke. Pradelsus metus bran
gaus laiko ir praktikoje įsitiki
nus kad Chicaga visai netinka
ma tokiai veiklai vieta, Insti
tutas, pagaliau, nukraustytas 
New Yorkon. Ir tuojau veikla 
pagyvėjo: kad ir su pliuškiais 
Januškiais bet Lietuvių Tauti
nė Taryba jau susirinkimus sy
kį per mėnesį laiko, jau suėjo 
į kontaktą su Estų ir Latvių 
organizacijomis, įsteigė Baltiko 
Studijų ir Kooperavimo Komi
tetą, kurio pirmininkas Pulk. 
Grinius, sekretorius gabus Es
tų ministeris Pusta.

Nėra abejojimo, jei Lietuvos 
politikai ir Amerikos Lietuvių 
politikai realiau pažiūrėtų į 
gyvenamą pasaulį ir mažiau 
klausytų padanges nuskandi
nančių bet nieko neišspren
džiančių riksmų Grigaičio, Ja- 
nuškio ir Gabaliausko, geriau 
pamatytų kuriuo keliu reikia 
eiti kulvarta kesikeičiančioje 
tarptautinėje būklėje.

Sunku tikėti kad Girdvainis, 
Turauskas, Balutis, žadeikis ir 
Prezidentas Smetona šiuo svar
biu momentu snaudžia. Jie dir
ba, tik musų sapnų čiužinius 
pasikloję “politikai” nemato ir 
nenori matyti. Jie tiki kad 
Amerikos Valstybės Sekreto
rius Hull tik juokavo kada sa
kė, už laisvę reikia dirbti, ko
voti, nes niekas jos sidabro lėk
šte poneliams į kišenes rankas 
susikišusiems neatneš.

kti

Vil-

kad 
su- 

“jo- 
pa-

VOKIEČIŲ komisaras 
niuje, kaip buvo rašyta, parei
škė ten sušauktiems gydyto
jams kad jie neturį teisės be 
atskiro leidimo gydyti Vokieti
jos piliečių.

Vėliau prie to Kauno Vokie
čių laikraštis "'paaiškino 
minėtas pareiškimas galįs 
kelti nesusipratimų. Girdi, 
kiu budu” nebuvę manyta
sakyti kad “vietiniai” gydyto
jai neturį teisės gydyti Vokie
tijos piliečių. Tas pareiškimas 
buvęs taikytas tiktai tiems Vo
kiečiams kurie einą pas gydy
toją kaipo ligonių kasų nariai. 
Tokie ligoniai turį pareikšti 
Vokiečių įstaigų liuĄymą, pa
gal kurį gydytojui išmokamas 
atlyginimas. I

GEGUTĖS VERKIA
Kai Gegutė Lietuvoje 
Gryžta po ilgos žiemos — 
Tai tada šalyj plačioje 
Skamba aidas jos dainos.
(Ar gegutę tu girdėjai 
Jaunos pušys kai kvepėjo?)

a/SKAITYMAI
yjKVv. _____________________________

tik- 
tau- 
val-

A/OKIEČIAI, kaip iš Šveicarijos pranešama, vykdo “ne- 
, žmonišką Lenkijos vokietinimą”, visiškai paneigiant 
ir nepripažystant Lenkų tautinių tradicijų, ir viską vyk
dant sulyg savo plano. Grynai Lenkiškose srityse net 
maži būreliai Vokiečių, gauna visokias speciales privile-

C gijas, o Lenkai laikomi vergais ir baudžiauninkais. _ i__ i i j . • -v* • w.M

11 
ri
r
s

Neužtenka kad ten gyvenantiems Vokiečiams1 duo
dama sauvališkai su Leųkais elgtis, pranešimas sako, 
bet i Lenkiškas dalis parkeliama dideliais skaičiais Vo
kiečiai apsigynenimui. Sako“ iš Besarabijos ir Pabalti
jo valstybių 300,000 Vokiečių apgyvendinta grynai Len
kiškoje provincijoje Poznanėje. Ten apgyvenama rai
ši likę Vokiečiai kareiviai, kurie su savo šeimomis, už
ima šeimininkavimą. Lenkai laikomi tik pastumdėliais.

Nėra "abejonės, laimėję karą Vokiečiai išrastų kad 
visa Europa yra jų ir jiems priklausanti, ir tik Vokie
čiai tegali joje ponauti, o kiti turėtųbūti tik jų bau
džiauninkais ... • . * . v. . J

Keista ir gaila prisiminti kad Vokiečiai tą daro pir
miausia su tais pasiputusiais žmonėmis kurie taip sma
giai su Vokiečiais po savo girias medžiojo, dar tik keli 
trumpi metai laiko atgal....

•ŪKĖS Suv. valstijose'sudaro bendrą plotą pusės 
visos šalies didumo.

“Kuku! Kuku! jau praėjo 
Šaltis, sniegas ir ledai. 
Su pavasariniu vėju 
Greitai vėl sugryš žiedai.” 
Jos “kuku” per visą dieną 
Linksmą atneša naujieną.

Vasarą jos balsas mainos, 
Nes ji greit “sudiev” sakys. 
Melancholiškos jos dainos — 
Ji su sielvartu išskris.
Jei tada jos balsą girdi 
Eina tau tiesiog per širdį.

Klausant liūdesys toks ima — , 
Ji pravirksta taip graudžiai, 
Kad tą jos nusiminimą 
Junti pats savyj giliai.
Rauda lyg daugiau negryžtų, 
“Kuku!” lyg širdis jai plyštų.

Rauda skamba dar ausyse.. 
Ir gegutę prisiminus - 
Gryžtu vis savo mintyse 
Vėl į pavergtą tėvynę.
Ir kaž kas giliai sieloje 
jSu gegutėmis raudoja.

Hypatija Yčaitė.

(Tęsinys iš pereito numerio)
ATVYKSTA AMERIKON — PAŽINTIS 

IR VEIKIMAS SU ŠLIUPU
Sirvydui, betgi, teko greitai spręsti: ar lau- 
Rusu žandarų ir trėmimo Sibiran, ai’ bėgti

laisvon Amerikon, kaip tai bandė daryti 1896 
metais. Pasirinko bėgti, nors skaudu buvo pa
likti neaprupintą žmoną ir vaikučius. Tokiu bu
du, Rusų imperija ir musų atsilikusios kunigi
jos atstovas sunėrė rankas duoti Amerikos Lie
tuviams dar vieną energingą darbininką, dirbti 
Lietuvos laisvės darbą nevaržomai.

Didžioji Lietuvių dauguma Amerikon vyko 
ekonominiais sumetimais, su noru savo ekono
minę būklę pagerinti — dolarių pasigauti. Jau
nų vyrų dalis važiavo vengdami nekenčiamo Ru
sų imperijos dalyko — tarnavimo Rusų kariuo
menėje. Visų mažiausias skaičius vyko politi
niais sumetimais, bėgdami nuo Rusų politinio 
persekiojimo.

Sirvydo atvykime Amerikon susipynė 
ros tuometinio Lietuvio dramos siūlės: 1) 
tiniai susipratęs tautos kamieno (Lietuvos
stiečių) sūnūs; 2) žiauri galingos Rusų imperi
jos agentų ranka; ir 3) ir trumparegis, nesąmo
ningos musų kunigijos dalies atstovo, aukštu 
tikslu (katalikybe) teisinamas talkininkavimas 
Rusų imperijai, siekusiai Lietuvius surusinti ir 
suprovoslavinti. Galiausia, bėgimas Amerikon, 
čia toliau tęsti kovą už tautos kultūrą ir laisvę.

Amerika kitu atžvilgiu turėjo dramatinį 
viliojimą: ekonominiais sumetimais ji per 110 
metų pritraukė ko ne 38 milijonus Europos gy
ventojų, tarp jų ir 300,000 Lietuvių, šioje mil
žiniškoje emigrantų bangoje Sirvydas buvo tik 
lašas kurio centre dramatiniai susipynė Lietuvių 
tautos tragedijos vaidylos: 1) Rusų imperija, 
2) atsilikusi tautos dalis, ir 3) stiprus troški
mas tautiniai gyvu išlikti.

Ameriką Juozas O. Sirvydas, turėdamas 27 
metus amžiaus, pasiekė Liepos 9, 1902 metais. 
Čia protinis smalsumas, taip sakant, jį įstumia 
į likimo jam skirtą kelią, šis smalsumas, dar 
jam Lietuvoje būnant, knygomis ir raštais su
pažindino slą smarkiausiu Amerikos Lietuvių vei
kėju, Dr. Jonu Šliupu. Sirvydas jį pažino kaip 
Aušros redaktorių. Jis pažino jį iš 1888 metais 
Šliupo verstos ir išleistos Skirmantaitės “Lietu
vos Istorijos”, iš kurios Sirvydas berniukas sa
kosi susipažinęs su musų tautos praeitimi, šią 
pažintį pastūmėjo šliupo įkurtos Lietuvių < Mok
slo Draugijos organas Apšvieta, ėjus 1892-93 
metais ir Sirvydo skaityta. Galiausia, Sirvydas 
Šliupą pažino ir iš šio “Lietuviški Raštai ir Raš
tininkai” (išleista Tilžėje 1890 metais). Ši kny
ga, Sirvydas pasakoja, “mane gerai sustiprino 
Lietuvybėje, nes patyriau kad musų tauta turė
jo daug kilnių rašytojų ir Lietuvos mylėtojų”.

Tokiu budu, šliupo vardas Sirvydui jau Lie
tuvoje buvo garbingai žinomas, ir jaunas atbė- 
gėlis, Philadelphijoje iš laivo išlipęs, tiesiai trau
kia pas daktarą į Scranton, Pa., bet neranda na
mie, nes Šliupas tada ruošėsi keltis iš Scrantono 
į Philadelphiją, kur ir Sirvydas apsigyvena.

Philadelphijoje Sirvydas susidraugauja su 
stipriu tautininku laisvamaniu, Vincu. Daukšių, 
kuris taip pat kaip Sirvydas buvo didelis knygų 
mylėtojas, vėliau apie 30 dėžių jų padovanojęs 
Vytauto Did. Universitetui Kaune ir kitoms 
mokslo įstaigoms.

Dr. Šliupas to meto Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių gyvenime buvo kaip Šventame Rašte 
minimos mielės, kurios pačios nevaikšto, bet vi
są tešlą sukelia. Dr. Jonas Basanavičius apie 
Šliupo veiklą 1903 metais rašė: “Didesnė musų 
tautinio sąjūdžio dalis, ypatingai Amerikoje, yra 
Dr. Šliupo veiklos padarinys. Jo prieš-klerika- 
linė agitacija pagimdė musų šios dienos kleri
kalinę literatūrą ir laikraštiją”. Vieneri metai 
anksčiau ir P. Daujotas (Prof. A. Janulaitis) tą 
pačią mintį skelbė: “Klerikalų partija privalėtų 
Dr. Šliupui paminklą pastatyti, nes savo užpul
dinėjimais jis musų kunigus sukėlė”.

Tokiu budu, Sirvydas Philadelphijoje apsi
gyvendamas pasiliko greta smarkiausia besisu
kančios tautinės veiklos ašies Amerikoje. - šian 
ir ten padirbėjęs, Sirvydas ghuna pastovesnį dar
bą Dworžeckio siuvykloje ii’ visą laisvolaikį pra
leidžia Šliupo namuose, kur rasdavo jaukią prie
glaudą ir savo mintims protinį akstiną. Laisva- 
manybe ir socializmu nudažyti ginčai su dakta
ru, su pas Šliupą gyvenusiu Kun. Dembskiu ir 
V. Daukšių, be abejojimo, protiniai smalsiam 
Sirvydui paliko savo žymę. Dr. šliupas apie 
tuos laikus rašo: “J. O. Sirvydas, Amerikon at
vykęs, buvo dar jaunas, nenusistovėjęs žmogus. 
Jis jautė visuomenėje skriaudą, bet katalikybės

JUOZAS O. SIRVYDAS

(Tęsinys iš pereil

AL G
lį plačiau pažvelgti. Aš pamenu, daug' ginčų i 
nąmie visokiariopais klausimais turėdavome, bet | 
Sirvydas buvo jautrus, pastabus, vis gilinosi į | 
dalykų esmę. Neužilgo įgijo naujovišką pašau- 1 
lėžiurą, kuri jam gyvenime vėliau vadovavo”.

Dr. šliupas Sirvyde, matyti, pastebėjo tiktų į 
gabumų, nes Vienybei Lietuvninkų staiga nete
kus redaktoriaus (Mikolainis išėjo imigracijos 
valdininku Ellis Island įstaigon), daktaras lei- I 
dėjui J. J. Paukščiui drąsiai rekomenduoja siu- 
vėjo darbą bedirbantį Sirvydą. Tai rekomenda- 
cijai pritaria ir Vincas Daukšys, pats negalėda- į 
mas apsiimti, nors jau dusyk buvo buvęs redak- | 
cijos štabo nariu (prie Mačio ir prie Mikolainio). 11

Tokiu budu, Sirvydo įgimtas protinis smal- | 
sumas, knygomis ir skaitymu išlavintas, 1903 į 
metais padaro jį redaktorium seniausio Ameri
kos Lietuvių laikraščio, Vienybės Lietuvninkų.

Adatą ir siūlą jis mielai metė (prie laikraš
čio ir didesnė alga buvo), nors .keliolika metų 
vėliau jis atvirai prisipažino: “Kai pasižiūri į 1 
tą laiką ir į savo darbą prie Vienybės Lietuv- | 
ninku, neromis-nenoromis turi nusišypsoti: Tiek | 
mano butą šiam darbui nepasiruošiusio! Tiek • 
visais gyvenimo klausimais naivumo!”

Likimas jį redaktorium padarydamas pa
statė tinkamiausion vieton atsiliepti į nešalai- į 
komą, dramatiniai tirštėjančią Lietuvos istori- | 
jos raidą. “Man rodos (Sirvydas 1902 metais I 
rašė Lietuvoje pasilikusiai savo žmonai) Rusi- '] 
joje neužilgo turės įvykti revoliucija, reiškia, j 
bendras žmonių sukilimas prieš dvigalvio aro į 
valdžią”. Caro “samoderžavijos” pagrindai jau 1 
braškėjo; 1904 metų karas su Japonais juos ge- j 
rokai apardė, o 1914 metų karas su Vokietija I 
galutinai sugriovė. Neatiaidi visokių partijų ir j 
politinių srovių revoliucinė agitacija paveikė | 
Rusijos gyventojus to sugriovimo laukti ir jo i 
siekti.

(Btfs^Wgiau)

• KUOMET tapo priimtas dabartinis ftalen- | 
dorius, trečiadienį, Rugsėjo 2, 1752 metais, iš' į 
jo išimta 12 dienų ir ant rytojaus, ketvirtadie- . 
nis, buvo jau Rugsėjo 14.

• VORAS neįsipainioja į savo tinklą todėl | 
kad jo kojos apdengtos tam tikru aliejum kuris I 
neleidžia prilipti. Manymas kad nekurie ror- ,1 
tinkliai yra nekimbanti ir kad voras tik jais \ 
vaikšto yra klaidingas.

• GYVATĖS, kaip tyrinėtojai įrodo, taip J 
sakant eina savo šonkaulių galais. Jų strėn- ,1 
kaulis taip sudarytas kad šonkauliai abiem pu- i 
sėm nusilenkia žemyn ir susijungia su išlauki- | 
niais guzais, kurie ir gelbsti gyvatei varytis .1 
pirmyn. Patirta kad gyvatė negali pabėgti ant ; 
slidaus stiklo ir ant viršaus brussels patiesalų j 
(karpetų). Stiklas taip slidus kad tie papilvi- I 
niai guzai neturi už ko kabintis, o ant karpėte 1 
esant, karpeto šeriai linksta ir vėl gužams ..ne- į 
duoda užsikabinti ir varytis pirmyn. Tik ant i 
tvirtų! pastovių ir rumbuotų dalykų, kaip ant 1 
žemės ir akmenų gyvatės gali šliaužti priešakin. 1

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00 ' I

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gferklės 
skaudėjimo iki 'sifilio, vėžio ir kitų ligų. | 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos ,1 
alfabetiškai, lengva ra^^į Knyga 174 psl.

SAPNININKAS
Kaina su . prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”

Gausus Angliškai-Lietuviškas
KIŠENINIS ŽODYNAS i

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

Reikalaukit “Dirvoje”

- Ką tu, širdele, kalbi 
ii - Kaip tu ir kada pri 
Šiądien tau neužmokės už i;

: toj pavogs tavo arklius, 
fe...

- Tai ir tu taip elgkis 
Į atsako Ivonas. — Ateis į

prti, tu jam į sprandą žie 
: toliu išsiverstų laukan pe 
į pid klėtyje arba žirgų t 
įbipšunį; ak niekam nėra 
j dėlto ir užmušant tave i 
’ Nudaigojęs nugramzdyk 

tuščia jo! ’
- Jau kaip kur ir pr? 

k-pritarė Virpša. — T 
> jeigu nustveria.

- Taigi dėlto ir reik 
i geiu kaip patys Gudai ap 
į jo Ivonas,

Virpša buvo beveriąs 
Į nuti, bet tuo tarpu sudu 
F jt ir atsidariusiose durys< 
Ijtia kokių penkiolikos a 

jį, Išgąstis ar kitas koki 
j Urtė jos širdį greičiau p] 
Į ir daugiau skaistumo ve 
f no akims ir kunui. Lengv 
į bta laikė jos liemenį, 
f kad priglausti prie kūno 
' ir kad kiekvienas š 
i tatąiymesnis. Kairėj i i 
į: iiįįviai pakelta ties 
į seks paslėpti ar sulaiky 
| totalių kelios eilės k 
Jtttoos nuo kiekvie 

auta Į šitą mergaitę \ 
į injrai, ii’šinkorė. Vj 
h Rimu, jos puikia 1 
[ (tais plaukais galvute 

y Mainė pamačius m

r - Algute!- Algute! - 
h šalin.

- Palaukite, — nei 
Italė visus šinkorė ir ] 
Įto paklausė: — 0 kas p 
[ -Šarvuočių pulkelis 
i - Ai’ tu gerai jžiu 
[tai motina.

- Prieš saulę, mani 
Isoja ii’ šalmai ir šarvai.

- Ką dar čia, dūki 
; ja mudvi jų nuo ryto 1 
į iiau pasakyk kiek jų ga

- Bus apie dešimtį. 
Į Išgirdęs šitą kalbą
“ kote ir bematai atsidui 
' tyrinėti apygardą.

-Vyrai, už ginklų

; - 0 gal tai savi žm 
! statąs Radusis.

- E, vaikeli, — p< 
į a,-atsargumas pirmi; 
pti joja tai šarvuotas 
į Uip šuns vietoj prapulsi

-Tiesa, tiesa, tan
.W,



MAI
SIRVYDAS

ĮSAKO NAIKINT LIE
TUVOS GIRIAS

KAUNE . buvo sušaukti Lie
tuvos miškininkai. Vokiečių 
komisariato valdininkai parei
škė kad tarp Spalių 1, 1942 iki 
kitų metų to*s pat dienos turi 
būti iškirsta miško trys mili
jonai kietmetrių, kurių 1,600,- 
000 kietmetrių bus kurui. Esą 
galimas dalykas kad kurui rei
kėsią iškirsti miškų dar 600,- 
000 kietmertrių, nes “dabarti
nėmis karo sąlygomis negali
ma kuro reikalavimų padengti 
importu”. Taigi Vokiečiai vėl 
iškirs Lietuvos girias.

Dr. Vincas Pietaris

Ir Stalinas Užsipelnė Medali!

Į plačiau pažvelgti. Aš pamenu, 
ląmie visokiariopais klausimais turėto, 
Sirvydas buvo jautrus, pastabus, vis į ■ 
lalykų esmę. Neužilgo įgijo naujovių j 
ėžiurą, kuri jam gyvenime vėliau vafe į

Dr. šliupas Sirvyde, matyti, pasieta rg 
rabumų, nes Vienybei Lietuvninką staį šiądien tau neužmokės už išgertą midų, ry
tus redaktoriaus (Mikolainis išėjo inį į foj pavogs tavo 
zaldininku Ellis Island Įstaigon), dahj t klėtį 
lėjui J. J. Paukščiui drąsiai rekomaį 
cėjo darbą bedirbantį širvydą. Tai
rijai pritaria ir Vincas Daukšyš, pats^ gerti, tu jam į sprandą žiebki taip kad jis 
nas apsiimti, nors jau dusyk buvo te?. kuliu išsiverstų laukan per slenkstį. Ra
cijos štabo nariu (prie Mačio ir priekį, gausi klėtyje arba žirgų tvarte, nudaigok

Tokiu budu, Sirvydo Įgimtasptaj kaip šunį; ak niekam nematant jis lenda, 
sumas, knygomis ir skaitymu ištabį įeito ir užmušant tave niekas nematys.

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Ką tu, širdele, kalbi! — tarė šinko-
— Kaip tu ir kada pribėgiosi skųstis?

arklius, užporyt išplėš

Tai ir tu taip elgkis kaip Gudas, — 
atsako Ivonas. — Ateis į tavo karčiamą

° — -- ----- «-------- K -- --------- - ----

metais padaro jį redaktorium senis® Nudaigojęs nugramzdyk kur į pelkę ir 
kos Lietuvių laikraščio, Vienybės Ii®} tuščia jo!

Adatą ir siūlą jis mielai metė (pii 
čio ir didesnė alga buvo), nors kebda 
vėliau jis atvirai prisipažino: “Kai g. jeigu nustveria, 
tą laiką ir į savo darbą prie Vienyta; Į • ”
ninku, neromis-nenoromis turi nusišyp® 
mano butą šiam darbui nepasiruošg jo Ivonas. 
visais gyvenimo klausimais naivume? Į .

Likimas jį redaktorium padaryta. rauti, bet tuo tarpu sudundėjo priemenė- 
statė tinkamiausion vieton atsiliepti į 
komą, dramatiniai tirštėjančią Lietai 
jos raidą. “Man rodos (Sirvydas IK 
rašė Lietuvoje pasilikusiai savo mt 
joje neužilgo turės Įvykti revolnioji „ t . . .
bendras žmonių sukilimas prieš dvį- akims ir kunui.. Lengvas kiklikutis su- 

Caro “samoderža  vijos" pspį kabinęs laikė jos liemenį, tartum tik tam 
__ ___ kad priglausti prie kimo baltus marški- 
1914“metu karassofe nius ir kad kiekvienas širdies plakimas 

Neatiaidi visokiu & butų žymesnis. Kairėji mergaitės ranka 
voliucinė aritau' instinktyviai pakelta ties širdžia, kaip ir

dabar pritarti ir šinkorė. — Tai nelabieji 
joja.' Man jau vakar pranešė jog šluotiš- 
kių Gudas kunigas išsiuntė savo pulko vy
rus imti Algptę.

— Girdite, vyrai?! — suriko Domei
ka,'— Algutę joja išvežti ir atiduoti į nu- 
sušusio Gudo nagus. Už ginklų, už širvų!

Tuo tarpu į kaimą nubėgusios tarnai
tės pakėlė sūdo dieną.

Vyrai jieškojo ginklų ir šarvo josi kas 
kuom įstengė. Moterys su vaikais ir se
ni diedai skubinosi girion pasislėpti.

Šinkorė gi su Algute tuo tarpu įbėgo 
į priemenę palikdamos šarvuotus ir šar
vais besidengiančius vyrus viduje.

Sovietų galva Stalinas kalba Maskvoje paminėjime 25 me
tų sovietų revoliucijos sukakties. Šis vaizdas pirmą kartą pa
rodo Staliną dėvint nors mažiuką medalį, kurį jam kas tai Įtei
kė kaipo “socialistinio darbo karžygiui”. Už tokį garsingą ti
tulą medalis visgi permenkas.

• AMERIKOJE kas met tūk
stančiai žąsų ir ančių stimpa 
nuo sulesamų švininių šratų.

— Jau kaip kur ir pradeda taip dary
ti, — pritarė Virpša. — Tik negerai buna

— Taigi dėlto ir reikia atsargiai ap
sieiti kaip patys Gudai apsieina, — pridė-

Virpša buvo beveriąs lupas priešta-

je ir atsidariusiose duryse pasirodė mer
giščia kokių penkiolikos ar šešiolikos me
tų. Išgąstis ar kitas koks sujudimas pri
vertė jos širdį greičiau plakti ir priduoti 
par daugiau skaistumo veidams ir judru-

valdžią”.
braškėjo; 1904 metų karas su Japonais 
rokai apardė, o i 
galutinai sugriovė. 1
politinių srovių revoliucinė agitaeiji 
Rusijos gyventojus to sugriovimo l» 
siekti.

kabinęs laikė jos liemenį, tartum tik tam 
kad priglausti prie kūno baltus marški-

siekėsi paslėpti ar sulaikyti plakimą. Gin
taro karolių kelios eilės karojo ant kaklo, 
drebėdamos nuo kiekvieno krustelėjimo 

(Bus' daugiau)' širdies. Į šitą mergaitę visi akis pastatė, 
;ir .vyrai, ir šinkorė. Vyrai gėrėdamiesi 
'jos gražumu, jos puikia lytim ir šviesiais 
’geltonais plaukais galvute.. Šinkorė-moti- 

as -ima nusiminė pamačius mergaitės susijau- 
fUnimą.
<4 — Algute! Algute! — sušukta iš vi
sų šalių.

— Palaukite, — neramiu balsu su
tramdė visus šinkorė ir priėjus prie duk
ters paklausė: — O kas pasidarė, Algute?

— Šarvuočių pulkelis atjoja iš rytų.
I — Ar tu gerai įžiūrėjai? — klausė 
toliau motina.
i — Prieš saulę, mamule, aiškiai blyk- 
s^noja ir šalmai ir šarvai. Eik ir pati

j
■ —— Ką dar čia, dukrele, žiūrėti, 

niais guzais, kurie ir gelbsti pv jau mucĮvį ju nil0 ryį0 laukėme. Ot, 
pirmyn. Patirta kad gyvatė negali^iau pasakyk kiek jų gali būti? 
slidaus stiklo ir ant viršaus bruswft — gus apie dešimtį.
(karpetų). Stiklas taip slidus kad s». Išgirdęs šitą kalbą Erdvilas išbėgo 
niai guzai neturi už ko kabintis, o tf|aukan ir bematai atsidūręs ant stogo ėmė 
esant, karpeto šeriai linksta it v3 Et 
duoda užsikabinti ir varytis pirmyn, g
tvirtų! pastovių ir rumbuotų dalyką.^nulipęs nuo stogo.
žemės ir akmenų gyvatės gali šliaužti if — Q ga] Įai savj žmonės! — buvo be-

atkertąs Radušis.
— E, vaikeli, — pertraukė jį Virp- 

— atsargumas pirmiausia. Jeigu šar
moti joja tai šarvuotas ir sutik juos, ki- 
aip šuns vietoj prapulsi.

— Tiesa, tiesa, tamsta, — skubinosi

• KUOMET tapo priimtas----- --
dovius, trečiadienį, Rugsėjo 2, 1752 ap 
jo išimta 12 dienų ir ant rytojaus, O 
nis, buvo jau Rugsėjo 14.

•VORAS neįsipainioja į savotaS 
kad jo kojos apdengtos tam tikru alie» 
neleidžia prilipti. Manymas kad o&V 
rinkliai yra nekimbanti ir kad vok] 
vaikšto yra klaidingas.

«GYVATĖS, kaip tyrinėtojai t 
sakant eina savo šonkaulių galais.
kaulis taip sudarytas kad šonkauliai ^jįnatysi 
sėm nusilenkia žemyn ir susijungia s|F

pa-

Ak 
ge-

tyrinėti apygardą.
— Vyrai, už ginklų! — suriko jisaiNAMŲ DAKT

Tiktai $1.00
Trumpi, aiškus apibudinimai kfe 
kasdieninių ir sunkių ligų ir 
kokie žmogų paliečia, nuo paprastoj 
skaudėjimo iki 'sifilio, vėžio ii U 
Visos ligos knygos pabaigoje 
alfabetiškai, lengva raA Knyga

v

i

i
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Gausus Angliškai-Ue
KIŠENINIS ŽODI

NAUDINGAS JAUNIEMS A

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, 
ti prie savęs kiŠeniuje ir reikale 
ti. Kaina maža, tik $1.00 su

Reikalaukit “Pinoję’ 
6820 Superior Avenue

— Bėkit! Į žabangas patekome! — 
užriko gindamasis Gudų viršininkas.

Bet jau šita komanda buvo pavėluo
ta. Du Gudai ką puolė bėgti prieš koman
dą tie išbėgo. O paskui nįękam jau nepa
sisekė ištrukti: krito visi, ir pats viršinin
kas, ir jo bendrai.

Virpša sn Ivonu buvo susitarę tą pa
čią dieną toliau keliauti, bet dabar po už- 

vjxxto vxxxlxjx,. i puolusių Gudų sumušimui nei užsiminti
Karda iš karinamos išėjo Virpša, ji ant apie tai nedavė šinkorė. Iki tamsiai nak- 

tam tikrų prietaisų pasilipė jus žiurėjo per čiai ėjo dabar pas ją puota ir trukšmas. 
kurtinį ir ramino Virpšą.

S A P N I N I NK
Kaina su . prisiuntimu

Didelis, gausiai paveiksluotas S? 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis P 
japną. Kiekvienas privalo jj $ 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoj

Dirvos

(Įdėkit Į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit ’iYT’

kurtinį ir ramino Virpšą. Visi buvo linksmi. Džiaugėsi Algutė
— Kažin, gal dar ne pas mus joja. Jo- pasijutus išliuosuota iš didelio pavojaus;

ja ištyko. džiaugėsi šinkorė už dukterį. Vyrai džiau-
— Gailisi žirgų! — tarė jai Virpša. — gėsi matydami, savo tarpe linksmą Ąlgu- 

Ot, geriau sakyki, ar nepatėmiji kokie jo
ja.

— Šalmai butų Gudiški. Taip, Gudai.
— Na tai nėra ko ir laukti. Jus jau

ni vyrai į kiemą. Mudu su Ivonu čia prie 
durų; mums iš kaimo umiau negu jums at
siras pagalba.

Kol vyrai skubinosi pildyti Viršpos 
žodžius, nuo aukšto šinkorė davė kitus 
gandus: '

— Gudai! Gudai! — rėkė ji 'prislopin
tu balsu. — Suka apie trobas! Lipa nuo 
žirgų!

Tolimesnių žodžių nebesigirdėjo -nuo 
durų bildėjimo ir rėkavimu:

— Atidaryki! Atidaryki, velnio boba!
O jeigu ne tai iš draugo bematai tapsiu 
tavo priešu ir duris išverstu. _ __

Tuo pat laiku per kurtinį blykstelėjo | 
ant smaigo skepetaitė, duodama gandą Virpša, 
kaimiečiams.

— Atidaryki, tu velnio baidykla, du
ris! — užriko piktas balsas už durų ir su
braškėjo durys, galingų pečių laužiamos.

— Pasakyk tu man pirma ko tau čia 
reikia? — paklausė šinkorė drebančiu iš 
išgąsčio balsu. *

— Ne tavęs, tu velnių lėle, ne tavęs. 
Ir ne piktam! — ramino Gudo balsas iš 
anapus durų. — Tavo dukterį kviečia pas 
save paviešėti šluotiškių valdonas.

— Gryžk, mano mielas; mano dukte- 
rei tokių viešėjimų nereik ir aš jos nelei
siu. 1

— E, ką tu čia paikystes kalbi. Man 
paliepta ją pristatyti ir aš ją pristatysiu.

— Pirma peržengsi per mano lavo
ną! — užriko užsidegus moteriškė-.

— Na, šitą tavo žodį aš bematai ir iš
pildysiu. Prismeigsiu prie žemės, kaip 
varlę. Na, vyrai, duokit pečiais į duris! 
— įsakė Gudų vadas savo vyrams.

Durys išvirto; -paskui jas suvirto ir 
vyrai, ir viršininkas Gudas į priemenę. 
Čia juos netikėtai priėmė Virpša su Ivo
nu ant peilių. Šoko jie atgal per duris, 
bet ir čia iš lauko supo jau karčiamą kai
miečių vyrų pulkas. Virpšai davus ženk
lą prasivėrė kiemo vartai ir per juos pa
sirodė trys šarvuoti vyrai ant žirgų.

džiaugėsi šinkorė už dukterį. Vyrai džiau

tę. Svietas iš kaimo džiaugėsi gera pada
ręs ir matydamas padėką už tą jų darbą: 
midaus bačką. Sėdėjo jie ir šnekučiavosi 
traukdami iš ragų midų.

Ant rytojaus, prašvitus, visas pulkas 
vyrų patraukė Gardino link.

— Kaip ji taip drąsiai liekasi vietoje?
— paklausė Ivonas apie šinkorę. — Ak tik 
gali atsilankyti ir antrą sykį to paties Gu
do pašlemėkai ir pavergti jos dukterį !
, — Tamsta-vienos klastos čia nežinai,
— atvertė jam Domeika. — Andai aš susi-
kirtau laižybų su sene. Ji ginčijo jog aš 
jos nerasiu namuose jeigu ji pasislėps. Na 
ir sukirto mane. O jau galiu pasakyti jog 
nei aš nei štai mano bičiuliai nesigailėjo- 

|me truso. ....
— Taip ir neradote jų? — paklausė

KIBIRKŠTYS 
i

NE TIK socialistų bet ir ka
talikų vadai daugiau asmeni
nio negu politinio keršto ve
dami užsispyrė ignoruoti Lie
tuvos Prezidentą A. Smetoną, < 
nekreipdami dėmesio į tai kiek 
jie tuo savo kerštavimu daro 
žalos Lietuvai. O jų tą besą- 
moningai kerštingą užsispyri
mą užantspauduoja keletas ar 
keliolika grinorių palindusių 
po skraiste kokios ten “tauti
nės tarybos”, kuri kaipo tokia 
jokios reikšmės neturi.

Jeigu tie keršto apimti užsi
spyrėliai blaiviau pažiūrėtų į 
reikalą ir suprastų kiek jie tuo 
savo užsispyrimu daro žalos 
Lietuvai, jie tuoj stotų su A. 
Smetona kaipo Lietuvos Prezi
dentu į bendrą darbą Lietuvos 
labui ir su juo kaipo' turinčiu 
gerą įtaką Amerikos valdžio
je, pagalba daug daugiau ga
lėtų nuveikti Lietuvos labui 
ir savo asmeninei ateičiai.

nu!

JEIGU Amerikos valdžia pri- 
pažysta A. .Smetoną Lietuvos 
prezidentu tai tiems musų gri- 
noriams laikas pamiršti praei
ties netikslumus ir padėjus į 
šalį pragaištingą Lietuvai ker
štavimą ir pakviesti Preziden
tą Smetoną j bendrą darbą Lie
tuvos labui. Tuoj apie Prezi
dentą susikurtų bendra visų 
Lietuvių taryba, kuri galėtų 
kalbėti ne tik Lietuvos bet ir 
Amerikos Lietuvių vardu ir 
kaipo tokia ji tuoj Įgautų ne 
tik visų Lietuvių pasitikėjimą 
bet ir gausią paramą. O prie 
to įgautų geresnę įtaką juos 
šalies valdžioje ir per ją ne/-tik 
užtikrinimą bet ir stiprią pa
ramą Lietuvai atgauti agreso
rių išplėštą nepriklausomybę.

graudino širdį ir nenoromis vertė ne tai 
linksmybės, ne tai graudumo ašaras:

Ei, pakelėje, pavieškelėje, 
Ei, karčiama marga, šinkorė jauna. 
Šinkorė jauna vyną šinkavo. 
Ei, vyną šinkavo, trys vyrai gėrė. 
Trys vyrai gėrė, brangiai mokėjo. 
Ei brangiai mokęjo, dukrą viliojo. 
Šinkorė jauna, leisk dukrą savo, 
Ei, leisk dukrą savo į musų šalį/ 
Musų šalyje trys brandus laukai. 
Ei, nei sėjus, arius javeliai dera, 
Nei sėjus, arius javeliai dera; 
Ei, nei verpus, audus gražiai 

nešiojas.
Musų šalyje trys brangios upės, 
Ei, trys brangios upės vyneliu teka, 
O iš kraštelių saldus midutis, 
Ei, per vidurėlį rinškas ^ynutis.

Ypač graudų pasidarė senyvam Ivo- 
kada prieš galą išgirdo jisai nukentė

jusios suviliotos merginos skundą:
Šelmiai berneliai, netiesą s|kėt; 
Ei, netiesą sakėt, mane vihojot. 
Jūsų šalyje trys drumstos upės, 
Ei, iš pakraštėlių žali maureliai. 
Iš pakraštėlių žali maureliai.. 
Ei, per vidurėli vis ašarėlės.

Ivonui metus akis į giedančius pasi
rodė jog kiekvienas iš giedančių pasikėsęs 
padaryti tai kuri už jo tekės, ašarų upes 
ir visą amžių vargo. Visi jie niekorinsb^-^ 
jo, visi tik šiai dienai, tartum, gyveno.

Mąstė Ivonas, o tuo tarpu skambėjo, 
antrino balsai: ' t
' Is pakraštėlių žali maureliai, 

Ei, per vidurėlį vis ašarėlės.
Skambėjo, lėkė giesmė tolyn, sujudin

dama giliausius širdies jausmus. Kaip ap
kerėtas jojo Ivonas ir klausė. Ir pasibai-! ^7" Lietuvos 
gė giesmė, ir paskutiniai balsai jos senai Smetoną ir su .iuo'benLd di/ ■ 
jau nugaudė gina, išnyko, o Ivonas dai įt,, Lietuvai naudingą darbą. 
\1S klauso, dai vis 'jam rodėsi jog skun- Sandarai nereiks rustau- 

- Gal but, gal but! - sutiko ir Ivo- dziasI. suviliota jauna mergina ir jog ta

— Ne! Dfl sykiu su atsidėjimu išgrio- 
zdėme visus namus. O ji kaip išjuokda
ma atėjo iš priemenės ir paerzinus vėl iš
nyko priemenėje. Taigi matai, tamsta, 
negalėdama atsiginti, ji pasislėps, ot, ir 
bus atlikta.

— Kodėl gi ji dabar taip buvo nusi
gandus? — nesiliaudamas klausė Ivonas.

— Moteriškė, matai tamsta, bailus su
tvėrimas! — atvertė Domeika.

jau nugaudė giriar išnyko, o Ivonas dar

nas.
Bešnekant taip, atsidūrė pulkelis ana- -1 

pus laukų girioje. Žalia giria tvostelėjoj 
vėsumu ir pridengė žirgus ir vyrus nuo 
saules.

— Suvis kitas dalykas giria joti, — 
.prabilo Erdvilas, — ypač dabar, kada ne- 
perdaug sparvų.

— Lietuviui, brolau, giria, — pritarė 
Radusis, — Gudui tyras. Taip svietas le
mia.

— Tegul sau ant sveikatos ir lemia ki
tiems ką nori, bile tik mums lemta giria, 
— tarė Domeika, ir taręs užtraukė gies
mę. Balsą jos sugriebė ir kiti jo bičiuliai, 
ir tvostelėjo plačiais atdusiais Lietuviška 
skambi ir graudi giesmė. Atsiliepė to
limas aidas, užgaudė giria ir viskas susi
liejo į vieną sutartinį dainos balsą, kuris

mergina tai patogi Algutė, ir jam rodėsi 
jog tą jos skundą dar vis antrina liūdnais 
atdusiais tamsus šilas, žalia giria...'.

Metė jis vėl akim į jaunų vyrų veidus. 
Tie ir patys nuliūdę ir sujaudinti jojo iš
lėto tolyn.

— Ne! — pamanė Ivonas, — tai ne 
šaldrelės, tai žmonės.

Vajus 1943 Metams!!
DIRVA NEPABRANGS IR 1943 AA 
tiems kurie mokės 1942 metais už 1943 V

Gerbiami Dirviečiai! Baigiasi metai, ateina nauji. Baigiasi jūsų Dirva. Arba, 
Jus turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal- 
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, dideli ir nebrangų laikraštį dabar, prieš galą 
metų, ir visi gaus Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. ($1-00 už pusę metų.)
Dirva duodama už $2.00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. . Del 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidinio 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 melams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. Naujiems mes apmokam).

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohiosuperior Avenue

*

SANDARA rūstauja kad, 
pasak Sandaros, “tūlas laikra
štis labai- nusistatęs prieš so
cialistus”. Kadangi socialistai 
kaip pereitame pasauliniame 
kare taip ir šiame kare losią 
Lietuvos Judo rolę, tai butų 
pravartu Sandarai, kuri taip 
labai apgailauja socialistų kai
po savo artimų bičiulių, pasi
stengti Įkvėpti socialistams 
daugiau Lietuviško patriotizmo 
(ne šovinizmo) kad socialistai 
pamestų asmeninį kerštavimą

> Prezidentą A.

btų Lietuvai naudingą darbą.

ti ant jokio laikraščio, nes nie
kas nebus nusistatęs prieš so
cialistus ir visi dirbs bendrai 
Lietuvai naudingą darbą.

KOMUNISTAS I Abekas vie
noje Lietuvių kolonijoje gar
bindamas savo bosą Staliną ir

- Jie moka jausti. O girdamas Sovietų Sąjungą kad 
jeigu moka jausti tai nenorės bereikalin- ji sutrempė Lietuvą i? išplėšė 
gai užduoti, kančios ir kitiems. — Ir nu-Jos nepriklausomybę, davė ko- 
ztEzaiza ■» »t i tai va nm n o tat za A Irriitn tv\ t va 4-t r, • , • i icstojo rūpinęsis apie Algutę. O rūpintis 
jisai turėjo priežasties: Jisai pažino šin
korę, nors paslėpė tai. Šinkorė ir Algutė 
buvo tai Ivono giminės.

Seka: PAS ROMANĄ.

VALGIŲ 
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 pokiiių. 
Visokį 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.MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit Įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, <» 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

munistams naują vardą, “rau
donoji silkė”. O kad jo para- 
pijonai geriau, suprastų ir be 
pasipriešinimo priimtų tą nau
ją vardą, Abekas paaiškino 
taip: “Pro-naziška spauda, Vie
nybė, Keleivis, Naujienos ir 
kiti mosykuodami su ta’ rau
donąja silke-komunistais, varo 
pro-nazišką propagandą ir tar
nauja Hitleriui”.

Titnagas.

ADDISON SQUARE

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

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

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

— 7100 Wade Park Ave.

CLAIR-DOAN
RECREATION

Ateikit praleisti laiką čionai 
su savo draugais — musų 
kainos žemės — matykit ir 
dalyvauk it daugelyje musų 

Tournamentų
10322 St. Clair Avenue 

LI. 9535
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Mes užlaikome geriausios rūšies DEIMANTUS, puikius 
LAIKRODĖLIUS visokių išdirbysčių ir kitas gražmenas.
- Visokis laikrodžių ir laikrodėlių taisymo darbas.

galės būti 
reikmenų iš-

,Watę darbi- 
rūpintis apie 

te&ą, o ne 
* Amerikos ka-

irvos Baliaus Tikietus

Dry Goods
6202 ST. CLAIR AVE

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali 
•na patalpinti šia kaina.

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

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

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

leidžiamas ne kui
Pittsburghe, ii 

pasakodamas ki- 
papildo misrepre

^išvien dir- 
griovimui 

Atatumet 
c’sbotaža-

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.

k ir nedirbi kad 
Baus neturi? 
fe risi dirba kas

gre 
jus 1S 
ir tkyta 

reik kasi, , ■ 
vare kyk

R^ait 
2708 ženl

DIRVA 6820 Superior Avenue

Kalėdiniame baliuje, 
27, Lietuvių salėje, 

bus perstatyta visi 
tėvai-motinos tu vai-

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!

• POPIERINIŲ lėkščių, puo
delių ir kitų prie valgio varto
jamų dalykų šioje šalyje metų 
bėgyje padaroma už virš 20 
milijonų dolarių.

JUOZAS KUMETA
Clevelande gyvenanti moti

na, p. Bumbulienė, su savo vy
ru buvo nuvažiavę į Worcester, 
Mass., dalyvauti laidotuvėse p. 
Bumbulienės sunaus po pirmu 
vyru, Juozo Kurnėtos, 34 m., 
kuris mirė nelaiminga mirčia, 
prieš išeisiant j kariuomenę. 
Jis mirė, po susižeidimo, Lapk. 
19, palaidotas Lapk. 21, Wor
cester, Mass., su bažnytinėmis 
apeigomis, šv. Marijos kapinė
se. Velionis buvo 34 m. amž., 
gimęs Worcesteryje. Liko jo 
jauna žmona, tėvas, motina, 
seserys ir broliai, kurių 'Pet
ras tarnauja laivyne, Antanas 
Bumbulis armijoje.

KALĖDOMS REIKMENYS
Geriausios Dovanos Visai Šeimai

Gautner Sweteriai — Hanss Apatiniai 
Mallory Skrybėlės — Arrow Mar.kiniai ir Kaklaraiščiai 

Pirštinės su šiltu pamušalu ir be. x Vyrams ir Vaikams 
___  Languoti Marškiniai, Pajamas ir Mackinaws.

MOTERIMS rankinukai, kojinės, apatiniai — Suknios 
ir namie dėvėti apvalkalai. (51)

ANTOINETTE BUTKINS 
(Butkevičienė)

Antosė Butkevičienė, 54 m., 
nuo 1231 E. 76 st., mirė Gruo
džio 1; palaidota 5 d., pamal
dos atsibuvo 9 v. ryto Šv. Jur
gio bažnyčiojeų palaidota Kal
varijos kapinėse.

Liko sūnūs, Phillip, duktė 
Mrs. B. Majeski. sesuo Mrs. J. 
čučulkienė, brolis Petras Lat- 
vėnas.

tikiu, ir jame 
dalyvauja dar 
Cesar Romero, 
muzikantai, ir 
giausia Kanadoje prie Ežero Louise 
kalnuose.

RYŠIUM SŲ DERLIAUS su
rinkimu Vokiečių komisariatas 
Rugpjūčio antroje pusėje su
šaukė “Lietūkio” atstovų su
važiavimą. Kaip is 
Zeitung (Rugp. 26) 
matyti, suvažiavime 
komisariato atstovai 
apie vieną dalyką, būtent kad 
ūkininkai pristatinėtų grudus. 
“Lietūkiui” priskirtas Vokiečių 
komisaras Liebe pranešė kad 
esą paskirti keturi pristatymo 
kontrolės vadovai, kurie turį 
ypatingus įgaliojimus. Kiek-

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

DIRVA 
Cleveland. Ohin

Pearl Harbor Nuostoliai
Pradedant penktadieniu, Gruo

džio 11, Telenews Theatre bus ro
doma oficialus Ų. S. Navy paveik
slai baisių nuostolių kokius pada
rė nasalinga užpuolę Japonai ant 
Pearl Harbor, metas laiko atgal, 
šie vaizdai parodo viską kas tik 
nutiko tame užpuolime, nuskandi
ni, sprogdinami laivai ir Įrengimai, 
karo lėktuvai ir daug kitų dalykų.

Parodoma atstatymas daugelio 
tu laivu, kurie vėl stojo veikmėn ar
ba tuoj bus gatavi. Matysit naujus 
k-i r o laivus statomus namie, patį di
džiausi pasaulyje karo laivą U.S.S. 
New jersey ir eilę kitų.

Prie to bus rodoma daug kitų ne
ilgų filmų.

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)

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

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.

6824 Superior Ave. ' 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miesu 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunba 
Savininkės

“IŠLEISTUVĖS”
Gabaliauskas pereitą sekma

dienį turėjo savo “išleistuves” 
iš Cleveland© į Pittsburghą. 
Jam matyt gaila pasitraukti 
nuo Cleveland© Lietuvių kiše
nių tai nori kiek gali Įsikibęs 
laikytis, kad ir klastingomis 
priemonėmis. Jis ir rašo ir 
privačiai aklesniems už save 
tikrina buk jo laikraštis į Pitts
burghą neišsikėlė, tik ten ką 
spausdinamas, tai nesą išsikė- 
limas, ir tt. Bet kada Gaba
liauskas savo laikraščio spaus
tuvę Pittsburghe “pašventino”, 
kas yra viešas faktas, ir kuo- 
ment ant pirmo puslapio jo lai
kraščio Angliškai sakoma (tas 
yra pašto įstatymų reikalavi
mas) : “Entered as second 
class matter Nov. 20, 1942, at 
the Post Office at Pittsburgh, 
Pennsylvania), tas reiškia 
jo laikraštis 
kitur tiktai 
Gabaliauskas 
taip sužiniai 
zentaciją ir rizikuoja visai pra
rasti savo laikraščiui paštu 
leidimo teises.

Šiose savo “išleistuvėse” Ga
baliauskas tiek Įsiplepėjo, tiek 
jaudino ir graudino dalyvavu
sių širdis kad neužmirštų jam 
pinigų duoti, kad dalyviams 
igriso ir kiti spjaudydami ėjo 
iš salės.

Tik gabus Šiaulių “kupčius” 
taip gali žmonėms kalbėti.

Neužteko Gabaliausko, dar 
du žinomi kunigai nusižemino 
iki to kad. Advente, Kristaus 
užgimimo laukimo laikotarpy- 
ie. nusitvėrę bonką degtinės, 
iškėlė Ivg kokią šventenybe, ro
dė dalvviams ir ragino-šaukė 
duoti “kas daugiau? kas dau
giau?!” pinigu Gabaliausko au
tomobiliui apmokėti (atsipra
šau. “katalikiškai spaudai”).

Toki žema darbą matydami 
daugelis piktinosi. Gaila, bet 
tai faktas. Tokius “jomarkys”, 
kad ir kokiam prie kataliku 
nrisiplakusiam biznieriui, net 
Tuminai laimina, bet jeigu ko
kia kita organizacija Advente 
hutu nors paprasta rimta va
karėli surengus, ji butų buvus 
nnšaukta “bedieviška”, ir lan- 
kvtm'ams eiti butų įrodinėta 
“griekas”... . Buvusi.

“Springtime '
in the Rockies”

Šis naujas kūrinys yra melodin
gas, romantiškas ir linksmas, at
vaizduotas spalvuotose filmose, 20th 
Century-Fox muzikalis veikalas, su 
Betty Grable, John Payne, 
Miranda ir gausybe dainų, 
damas rodyti Hippodrome 
ketvirtadienį, Gruodžio 10

Veikalas pilnas įvairumo 
prie virš paminėtų 
kiti žymus artistai, 
Harry James ir jo 

dalykas dedasi dau-

Millinery — Gents’ Furnishings
Atdara Vakarais.

vienam ūkininkui reikią “pri
mygtinai” nurodinėti į po par
eigas “savo tautos” atžvilgiu. 
Iš Vokiečių pareigūnų kalbų 
paaiškėjo kad Vokiečių reicho 
komisaro įsakymu sudaryta 
“Ostland Kooperatyvų Sąjun
ga”, kurios žinioje esąs ir 
'“Lietūkis”.

MATEUŠAS TRANAUSKAS
Mateušas Tranauskas, 59 m 

nuo 1360 E. 41 st., 
5, palaidota Gruodžio 
dos atsibuvo 9 vai. 
Jurgio bažnyčioje. 
Kalvarijos kapinėse.

Liko žmona, Magdalena, ir 
sunns. Michael.

Ahieiu laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Della 
E. Jakubs.

Atda
Kazj

Tabkter 
įšbr 0820 
jun

• CLEVELANDO sričiai jau 
tapo paskirta žmonių darbo jie- 
gų tvarkymo komisija, kuri rū
pinsis apteikti darbininkais ka
ro industrijas. Vyrai ir mote
rys dirbanti kitur nekariškus 
darbus, jei bus reikalas, tos ko
misijos nuožiūra 
perkeliami į karo 
dirbystes.

Apskaičiuojama kad 
lando srityje karo reikmenų iš- 
dirbystėms 1943 metų bėgyje 
reikalinga bus 116,000 darbi
ninkų daugiau. Jie iš kur nors 
turės atsirasti.

Cleveland© specialėse moky
klose iki šiol išlavinta 13,000 
vyrų ir moteVų kurie gali už
imti darbus karo industrijose.

Be to, 8,000 asmenų tapo iš
lavinta Įvairių specialybių ko
legijose.

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.

19 metų to paties savininko lai
kyta tabako, saldainių, mokyklai 
reikmemi parduotuvė, prie 3 mo
kyklų; parodysim kad neša $600 sa
vaitinių ineigų, nėra kompeticijos. 
Žema renda. 11530 Buckeye road.

vimu musų 
na. Tikrumoje, 7 I 
reikalavimai surasti numerius kurie galima rasti telefo
no knygoje. Mes prašome jūsų pagalbos sumažinimui 
šio didelio skaičiaus patarnavimų. Prašome pažiūrėti į 
telefono knygą pirm negu šauksit Information. Naudo
jant daugiau savo telefono knygą, jus paliuosuosit dau
giau telefono vielų svarbiems Information reikalavimams 
ir tie svarbus pasikalbėjimai galės būti atliekami daug 
tiksliau.

Šventėms mes rekomenduojame Moterims PlošČius, Suk
nias, skrybėles, blanketus, vaikams drabužius už visokias 
kainas. Didžiausias pasirinkimas vyyiškų dėvėjamų reik-

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

15116 LAKESHORE BLVD.
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KALĖDOMS REIKMENIS!bėjo Ameriką nup ........... • E — sako jis.
s mes rekomenduojame Moterims Ploėes Stepai, tai tu to- 
rybeles, Manketus, vaikams drabu»|iI..^nink|i Araerikoje 
Didžiausias pasirinkimas vyrišku dėvėjEK ■— sakau aš.

jba neteisybė: jeigu 
ietų respublika tai

ANTON ANZL0VA1 5S jau butlJ Ameriką 
avo šie žodžiai, žinai 

Goods — Millinery - Gents’ Fanuste|n jaVg teisingą min- 
. CLAIR AVE.

sako jis.

Jei Rusija butų buvus to
kia galinga kaip gyrėsi ir 
atlaikius savo frontą pati 
savo jiegomis, Amerika bu
tų galėjus tuos ginklus ir 
pagalbą ką davė Rusijai 
pati sunaudoti prieš Japo
nus ir jiems nebūtų sekęsi. 
Amerika išgelbėjo Rusiją 
nuo sunaikinimo duodama 
'ginklus ir maistą ir viską 
ką tik, turi atliekamo, kad 
Rusija pati save gelbėtųsi 
ir gintųsi. Dabar dar ir 
antrą frontą atidarė, kas 
Rusams tikrai pagelbsti, — 
sakau aš.

— Tokio antro fronto 
kaip Amerika atidarė so
vietams nereikia, mes no
rėjom kad atidarytų antrą 
frontą Vokietijoj, — sako 
jis.

— Amerika gerai žino 
kad Stalinas Maskvoj sė
dėdamas norėjo padiktuoti 
ką Rooseveltas turi daryti, 
bet Rooseveltas tai ne Pa
leckis, jam nepasakys kitas 
kas ką daryti. Jums tas 
nepatinka, bet nieko negel
bės, nors jus ir savo pagie
žą rodot, — sakau aš.

— Ar žinai, drauge, kad 
Japonija sovietų respubli
kos bijo už tai neužkabina, 
nors kiti jau skelbė kad 
šią vasarą užpuls Sibirą,— 
sako jis.

— Tai kita jūsų komu
nistų žiopla kalba: Japo
nai netikėjo kad Amerika 

'po Pearl Harbor užpuoli
mo taip greit atsigriebs ir 
atsilaikys, taigi išsyk smar
kavo. Dabar pajuto turin
ti pilnas rankas Pacifiko 
salose, nėra kada nei Indi
ją užimti nei baigti Kiniją 

, užkariauti. Ką ten ir lys 
J Sibirą, — sakau aš.

— Tu, drauge, vis palai
kai kapitalistų pusę, nors 
turėtum remt sovietų są
jungą, kaipo darbininkų tė
vynę; — sako jis.

-— Lietuviai pažino kokia 
“tėvynė” Rusija yra, kada 
dešimtys tūkstančių Lie
tuvos žmonių atsidūrė ba
dauti xir vergauti Rusijos 
dykumose. Ir dar, užėmę 
Lietuvą, bolševikai grasino 
už metų ateiti Į Ameriką, 
— sakau aš.

— A, su tokiu fašistu aš 
Į Liepelių susikalbėt, gudbai, 
- sako jis.

DIDELĖS GAISRŲ 
NELAIMĖS AME

RIKOJE

MANO KELIONĖS ĮS
PŪDŽIAI IŠ NEW 

YORKO I CHICAGĄ

Atdara Wai, taip galėjo atsi- 
r- sakau aš. 
iatai, ar ne mano tei- 
i Užtai mes turim .. ...... .
hiską ką tik galim 1302 Lamar ° St. 

------ jajai armijai, — sa- ______________

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

z Dayton, O.

FORMATION
.odei tai? Juk skel- 
.kad raudonoji armi- 

geriausia apreng- 
amaitinta. Kodėl tu 

o neprasitari apie 
Amerikos, armiją, 
i gina ir apsaugos 
du priešų? — sa-

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

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

HEnderson 1759

ĖJAU

WAR BONDS

s Susipratę darbi-! 
irim rūpintis apie 
respubliką, o ne1 
Ibėt Amerikos ka- 
•, — sako jis.
tai klausyk kokią 
man davei prisi- 

s, j jei ne Rusija, 
butų Ameriką jau 
Štai kaip iš tavo 
eina: Jeigu Hitle- 

laikęsis draugin- 
. Stalinu, nebūtų 
Rusijos, jus Ame- 
įtumet išvien dir-į 
►kiečiais griovimui 
i tvarkos, butumet 
•eikus ir sabotaža- 
Amerikos karo pa- 
kaip darėt prieš 
itleris užpuolė Ru- 
krai, tada Ameri- 
buvę sunku. Lai- 
ad prasidėjo Vo- 

aras su Rusija ir 
šoko gelbėt Rusi-' 

s persivertėt neva 
‘ką dirbti. Jus ku- 
at buk Rusija ka- 
i Ameriką, tebe- 
kenksmingą dar

ydami faktą kad 
Amerika tai Rusi- 
;ikrai butų nelikę.

7110 Superior Ave.

pa- 
sa- 
vy-
F.

Atletų klubą, vėliau sura- 
Adv. Laukaitį su jo žmo- 
Įsisodinęs Į savo automo- 

jis išvežiojo pusę miesto Į 
bet niekur nera-

žuvo

Hobo-

Lapkričio 28 naktį Boston, 
Mass., naktiniame klube kilu
siame geisre sudegė arti 500 
žmonių. Kitos didelės gaisro 
belaimės įvykusios Amerikoje 
yra šios:
Birželio 15, 1904 metais, sude

gė didžiausias skaičius žmo
nių — 1,021, New Yorke, 
East upėje, užsidegus laivui 
pilnam pasažierių.

Gruodžio 30, 1903, Chicagoje, 
Iroquois teatro gaisre, žuvo 
602 žmongs.

1906 metais, Sai( Francisco, 
Cal., gaisre ištikusiame lai
ke žemes drebėjimo,

■ apie 500 žmonių.
Birželio 30, 1900 m.,

ken, N. J., uosto gaisre kur 
degė ir laivai, žuvo 145.

Rugsėjo 20, 1902 m., Birming
ham, Ala., .bažnyčios gaisre 
sudegė 115.

Gruodžio 6, 1907, anglies ka
syklai užsidegus prie Mo
nongah, W. Va., žuvo 361.

Kovo 4, 1908, Cleveland, Ohio, 
mokyklos gaisre sudegė 176 
mokiniai ir Ynokytojos.

Sausio 4, 1906, Boyertown, Pa. 
teatro gaisre žuvo 169.

Kovo 25, 1911. New Yorke, už
sidegus marškinių siuvyklai 
sudegė 145 darbininkai.

Gegužės 15, 1929, Cleveland, 
Ohio, klinikos gaisre — 124. Į 

Balandžio 21, 1930, Ohio vals
tijos kalėjimo gaisre, Colum
bus, Ohio, sudegė 320 kali
niai.

Rugsėjo 8, 1934, sudegė laivas 
netoli Ashbury Park, N. J., 
žuvo 134. ,

Kovo 18, 1937, mokyklos eks
plozijoje New London, Tex., 
sudegė 294

Balandžio 23, 
kių salėje, 
gaisre žuvo

mokiniai.
1940, negrų šo- 
Nątchez, Miss., 
138 juodukai.

DUOKIT SKALBTI 
“Save-a-Day”' Skalbykla 

.New Method Laundry suteikia, 

.prieinamą gerą skalbimo patarna-. 

. vima., Didelis 25 svaru bundulis. 
TIK $1.99.

15 nuoš. pigiau jei patys atvešir 
ii’ pasiimsit.

New Method. Laundry 
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namu 
darbi) prityrusiam ir atsakomin- 
ąam: Maliavcjima iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane nasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

pptaisyiro

DUOK JAM KALĖDŲ DOVANĄ 
KURS J! FATE N KINS

® Manhattan Marškinius ' i
© Portis Skrybėlę
© Superba Kaklaraišti ■
® Art Pirštines

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

FRANK BELAJ I
MEN’S WEAR

6205 St. Clair Avenue

Daugelio prenumerata jau pasibaigė, kitų baigiasi su galu metų — y
Pasiskubinkit atnaujinti — Įdėkit laiške $2.00 ir su savo pilnu adresu pasiuskit Dir
vos Administracijai — *6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

Chicagoj už- 
i ristikų raštinę Washin- 
Hotel, kur suradom ris- 
Karolj Požėlą, Bill Bar- 
Petrą . Baltrėną ir daug

tai Teisėjas Zuris, visų laik
raščių redaktoriai (išskyrus 
Vilnies), žymiausi biznieriai, 
daktarai ir šiaip profesijona- 
lai, kurie sekė ir gvildeno rei
kalus. Lietuvos Konsulas p. 
Daužvardis su žmona 
atsiliko nuo

Brooklyne 
nas dalykas 
darytų, nes 
kis ir senai

Mano svarbiausia užduotiš 
būnant Chicagdje tai aplanky
ti senus Lietuvius atletus- ku
rie jau senai nustojo dalyvavę 
sporte, nes 20 metų atgal jie 
buvo garsus Lietuvių ir kita
taučių tarpe. Noriu matyt 
kaip jie dabar atrodo.

Jėzaus Žodžiai kuriuos 
Kalba yra Gyvastis

Ev. šv. Jono 
6:63.

irgi' ne
kitu.
tai butų 
jeigu kas 
tai yra retas įvy- 
matytas.

stebėti- 
tai pa-

ir išvažiavau Į 
šį miestą pasie- 
vakare. Kelionė 
daug sustojimų.z 
p. Karpius, Dir-

Rašo J. Jokubauskas.
Išvažiavęs iš New Yorko 

sukau į Baltimore aplankyt 
vo gerą draugą ir buvusį 
riausį trafiko teisėją, W.
Laukaitį. Baltimorėn pribuvęs 
aplankiau Lietuvių salę, Lietu
vių 
dau 
na. 
bilį
viešbučius, 
dom kambario apsibūti. Nuva
žiavom pas ponią Brooks, kur 
ir gavau nakvynę. Gerai bu
tų turėti tokį draugą kiekvie
name mieste, ir iš to galima su
prasti kaip yra sunku tam ku
ris neturi pažystamų ir mėgi
na surasti nakvynę dabar, ka
da viešbučiai užpildyti.

Sekantį rytą 9 valandą ga
vau traukinį 
CIevelandą. 
kiau 10 vai. 
buvo ilga, įsu

Clevelande,
vos leidėjas ir redaktorius, pa
kvietė mane pas save ir atsiun
tė Joną Petrauską su automo
biliu į stotį parvežti namon, 
kad nereikėtų po hotelius jieš- 
koti kambarių.

Clevelande išbuvau porą die
nų apsidairydamas ir aplanky
damas nekurįas vietas ir Lie
tuvių Kulturinį Darželį, nes tai 
buvo pirmas mano apsilanky
mas Clevelande. Turėjau daug 
smagaus laiko viešėdamas pas 
Karpius su Petrausku. Esu 
labai dėkingas pp. Karpiams 
ir Petrauskui už jų draugišku
mą.

Clevelande aplankiau poną 
Prezidentą, Antaną Smetoną, 
ir kartu pavalgius pietus su p. 
Prezidentu, jo žmona ir jų sū
naus žmona bei vaikais, prakal
bėjau su Jo Ekscelencija apie 
tris_ valandas laiko. Maloniai 
praėjo laikas besikalbant apie 
buvusią ir dabartinę Lietuvą.

Jonas Petrauskas1 sužinojęs 
kad jam reikės neužilgo išeiti 
į kariuomenę, sako: Važiuojam 
kartu mano automobiliu į Chi- 
cagą pabaliavot,<mano draugas 
ristikas Petras Baltrėnas irgi

Geresnės Rūšies Muzika

H. J. Votteler & Son 
ARCADE MUSIC 

STORE
Theo. Langer, Prop.
37 The Arcade
2217 Cleveland

pasirinkimas importuotų 
padargų ir Lietuviškų 

gaidų.

MAin
Didelis 
muzikos 
muzikos

išvažiuoja į kariuomenę iš Chi- 
cagos, reikia atsisveikint.

Taip ir padarėm.
Iš Clevelando išvažiavus, be

sikalbėdami apie Amerikos ir 
Lietuvos sportą nei nepajutom 
kaip pribuvom į Chicagą, 380 
mylių kelionės.
ėjom 
gton 
tikus 
tush, 
kitų.

Chicagon atvažiuoti mane 
kvietė Karolis Požėla, garsus 
Lietuvis ristikas, pagelbėti jam 
ristynių rengime.

Nuo atvažiavimo į Chicagą 
aplankėm daug valstijų ir jų 
miestus su ristynėmis. Chi- 
cagoj nebuvau nuo 1923 metų. 
Daug kas čia pasikeitė, bet dar 
suradau daug pažystamų ir 
gavau naujų draugų.

Čia suradau naują ir nepa
prastą dalyką — tai kad ali
nėse visur moterys randasi už 
baro, dirba arba taip tik sėdi.

Aplankius vietinius Lietuvių 
laikraščius, pirmą sekmadienį 
Sandaros redaktorius p. Vaidy- 
la pakvietė mane dalyvauti 
Sandaros veikėjų susirinkime, 
kame buvo apkalbėta daug Lie
tuvos ir Amerikos klausimu. 
Konferencija buvo tikslu suor- 
organizuoti Lietuvai gelbėjimo 
komitetą, ir Amerikos karo rei
kalais.

Išrinkus valdybą buvo nu
tarta suorganizuot visų srovių 
didelį komitetą. Lietuvos kon
sulas p. Daužvardis pasakė tu
riningą kalbą, paliesdamas be
veik visus' šių dienų klausimus.

Būdamas eks-kareiviu, pir
miausia aplankiau Lietuvių Le- 
gijono namą, kur gaspodorius 
užžiebė visas šviesas ir apro
dė visą namą ir salę. Vėliau 
susipažinau su buvusiu ir da
bartiniu to Posto komandie- 
rių. Prie Dariaus-Girėno Po
sto priguli Teisėjas Zuris, Dr. 
St. Biežis ir daug žymių pro
fesionalų ir biznierių, del to 
tas naujas Legijono pastatas 
beveik yra išmokėtas. Salė 
yra viena i| didžiausių Lietu
vių salių ką aš esu matęs. Bal- 
timorės Lietuvių salė didumu 
yra arčiausia, bet ši gražumu 
užima pirmą vietą.

Paskutinėmis dienomis Le-✓ 
gijono salėje įvyko susirinki
mas aptarimui Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su
kakties minėjimo. Buvo stebė
tina ir malonu matyti tiek žy
mių visuomenės veikėjų, kaip

W'ILLKIE POPULIA
RŪMAS "PRADEDĄ

MAŽĖTI

Lapkričio pabaigoje pravesta 
bandymai patirti kuris iš žino
mų Republikonų partijos na
rių yra populjariškiausias šio

'fin’d. w,

V i
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Shampoo 
pataisom, 

sudedam
ir KĖDĖ

$2.00 
remode- 
atgal. FOR

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

FRANK CERNE 
Jewelry Co.

6401 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.

ICTORY
VN y1*/ BUY

V « UNITED STATES

BONDS * STAMPS
SALDUMYNAI

DIDELĖ NAUJA SALDAINIŲ 
PARDUOTUVĖ

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

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.
šalia Ezella Theatre
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! KALĖDOS - DOVANU LAIKAS I

KALĖDINIŲ DOVANŲ PASIŪLYMAI

SLIPAI — PAJAMAS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
PANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiau.

Nosinaitės, Revlon Manicure Setai. Kosmetika 
Puikios moteriškos kojinės. Mašnelės $1 iki $10.

| GRDINA SHOPPE |
Ė 6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800 Į

COSTUMES, Inc.
David M. Yost,/Pres, and Mgr.

Didžiausias sandelis teatrališkų 
kostiumu ir naujenybių reikalin
gų maskaradui ir perstatymams. 
Visoki žibučiai, aukso ir sidabro 
pynės kosiumams, taipgi visoki 
veidui tepalai, teatrališki aptai- 
symai, barzdos, plaukai, etc.

Pagaminant visokius kostiumus 
sulyg reikalo ir specializuojame 
veikalams kostiumais., (52)

1025 Chester Ąvenųe
CHerry 4569 Cleveland, O.

iAi.
I b ••! Į i. Ą ’V

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

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

Addison Tailors
& Furriers

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

Paaiškinimas ką reiškia mal
da, ką pasaulis meldėsi per 19. 
šimtų metų; bet pasaulis ne- 
supranto ko prašo. Jėzus taip 
mokino apaštalus melstis: “Tė
ve musų,, kurs esi danguje”— 
Tėvas reiškia visų sucvertojas 
ir gyvasties davėjas. Jehova 
yra Jėzaus tėvas, kadangi Jis 
davė gyvastį Jėzui, vadinamam 
sunum Dievo. Adomas buvo 
Dievo padarytas iš žemės ir 
davęs jam gyvastį Dievąs jį 
užvadino sūnumi ir Dievas bu
vo Jo tėvas. Ar žinai ką rei
škia žodžiai “Buk švenčihmas 
Tavo vardas”? Reiškia, Dievo 
vardas turi būti pagarbintas iš 

. Ar ži- 
i® I nai ką reiškia “Ateik karalys

tė tavo, buk valia tavo kaip 
danguje taip ir ant žemės”.? 
Reiškia, Jis bus karalius anty0 
dangaus ir ant žemės. Biblijos 
studentai skelbia tą pat ir da
bar kaip per 60 metų Dievo ka
ralystės atėjimą ant žemės ir 
tautos ( tam netiki ir vadina 
juos bedieviais. Ar žinai ką 
reiškia “duoną musų dienišką 
duok mums ir šiądieną”? Duo
na reiškia Dievo žodis. Mes 
turim studijuoti Dieviškus pla-

laikotarpio žmonių manymu l. tikrcs šjrdies gilįm"os 
prezidentystės kandidatus — 
Republikonų partijos.

Pasirodo kad buvęs kandida
tas 1940 metais Willkie, nors 
stovi stipriai, gavo mažiau bal
sų negu Dewey, naujai išrink
tas New Yorko valstijos 
natorium.

Willkie populiarumas 
kė, kaip šie bandymai rodo, 49 
nuoš., Dewey — 53 riuoš.

Kitų kandidatų, Stassen —
15 nuoš., Bricker — 12 
Taft — 26 nuoš.

Atėjus 1944 metų nomina
cijoms iš jų nei vienas gali bū
ti nenominuoti, nes tankiai po
litikuojanti partijos vadai su
skaldo populiariškų kandidatų 
balsus ir užkerta kelius laimė
ti nominacijas.

guber-

pasie-

mus Ifcydiena, JTjfkja diediška 
cHidfci;j - 1/-1CVU- • ALu-ai-
nai ką reiškia kada prašai 
leisk mušu kaltes”? Mes pir
miau turim atsiteisti su arti
mu už savo kaltes, po tam ga
lima prašyti Dievo apleidimo 
kaltės sau. Brangus draugai, . 
skaitykit šv. bibliją. Skelbia 
W. Shimkus, 1150 E. 76 street, 
Cleveland, O. (Skelbimas)

k
I

DEED A. C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuola Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE . • ENdicott 1763

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 13 Street ENdicott 5025

S09 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

f /■

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

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

.MmiiiimimimumHiimisimiiiHiiiiiimimimnimmnmiiiimimMiiHmiiiiiiiiii';

Nikodemas A= Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJ AS
o o

■ 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =

Ą 
t
I
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VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

r k Ars"
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND,
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PASIIMKIT SAVO
1943 METAMS KALENDORIŲ
IR TIKSĖTĄ Į KALĖDINĮ BALIŲ

Visi vietiniai Dirvos skaitytojai kurie dabar už
simokės už 1943 metus prenumeratą, arba nau
jai užsirašys, gaus DYKAI vieną Dirvos 1943 
metams sienini Kalendorių ir VIENĄ tikietą Į 
Dirvos KALĖDINĮ BALIŲ DYKAI. Kiti tiksė
tai po 25c. (Prie durų bus po 55c.)
BALIUS BUS SEKM. GRUODŽIO-DEC. 27, su 

z gražiu koncertu. Pradžia lygiai 6:00 vai.

VICTORY FUND VAJUS
Povilas Gudis Per Dirvą Pirko $1,000 Karo Boną 

Kiti Lietuviai Žymiai Prisideda prie šio
Vajaus per Kitas Daugeli Įstaigų

pereito*

boną

Dir- 
rytą, 
reik-

Jis žino ką reiškia 
nes pereitame kare iš- 
22 mėnesius Vokiečių 

Greitesniam karo bai- 
reikalinga duoti savo

©ATSIRADO ir gasolino go- 
dišiu: štai susekta kad tūlas 
A. L. Carson, nuo 25251 Lake 
Shore blvd., savo privatiniame 
plote prie namų slaptai Įsiren
gė žemėje du tankus ir juose 
prisileido 1,960 galionų gaso
lino. Jis kaltinamas peržen
gimu statybos tvarkos, nes ne
turėjo išsiėmęs- leidimo tam 
darbui atlikti. Prie to, jis ne
galės kitaip tą gąsdiną į savo 
automobili pilti kaip tik išplėš
damas iš valdžios duotos gaso
lino knygelės kuponus. Kai 
išbaigs kuponus, jei naudos tą 
gasoliną, galės būti baudžia
mas. Na o kiek sarmatos iš 
to susilaukė, nes spauda plačiai 
jį išgarsino kaipo godišių ir 
tvarkos laužytoją.

©PRADĖTA apmokymas ka
ro industrijai reikalingų aviaci
jos darbininkų, kurių reikalin
ga bus dar apie 30,000. Jie bus 
pastatomi tose dirbtuvėse ku
rios išdirba lėktuvams dalis.

ki-
__ir

Įs- 
ir

32 ŽUVO EŽERE
Erie Ežere, apie 10 mylių to

liau nuo krašto ties Euclid 
Beach, laike šalčio ir audros 
nuskendus laivui Admiral-Cle- 
veco, žuvo 32 laivo darbinin
kai. Nors buvo nuvykęs į pa
galbą pakraščio sargybos lai
vas, pagalbos suteikti negalė
jo del didelių bangų.

©CLEVELANDE padaugėjo 
gimimų skaičius, kaipo tiesio
ginė priežastis karo. Dauge
lis vyrų pernai skubinosi 
sivesti norėdami išlikti 
tarnavimo kariuomenėje.

ap- 
nuo

Bonds,

skolinti
Pasko-

POVILAS GUDIS, 
Didžiojo Karo veteranas, pirko' 
per Dirvos redaktorių Karpių 
U. S. War Bond už $1,000.

F. Aksenavičius pirko 
už $100.

Povilas Gudis atvyko Į 
vos redakciją Gruodžio 7 
'pareikšdamas kad jis šią
sminga dieną — metinių su
kaktuvių dieną, kada Japonai 
užpuolė Ameriką, stoja su sa
vo žymia suma Dėdei Šamui Į 
pagalbą, 
karas, 
buvo 
fronte, 
gimui
valdžiai visa pagalba.

F. Aksenavičius turi jau iš 
dirbtuvės pirkęs bonus, bet šia- 

, me vajuja dar prisideda. įju-ki- 
ta šimtine.

Tai yra tie kurie tiesioginiai 
kreipėsi i Dirvos redakciją šio 
Victory Fund vajuje. Kaip ži
noma, Cuyahoga apskrityje ir 
Clevelande nuskirta sukelti 170 
milijonų dolarių Į Victory Fund 
ir kartu su Amerikonais ir 
tomis tautomis darbuojasi 
Lietuviai.

Per visą miestą Įvairiose 
taigose dirbantieji Lietuviai
Lietuvaitės dirba šiame vaju
je šimtais. Tačiau Lietuviš
kame Skvere nuskirtas vajaus 
tymas, kurio kapitonu yra Jo
nas T. DeRighter, nariai Kar
pius, Muliolis, Wilkelis, Šukys, 
Dr. Wilimaitis-Williams, dirba- 

. ma Lietuvių vardu.
Lietuvių banke yra šios te

ritorijos War Bonds pirkimo 
centras, per kurį Lietuviai ir 
atlieka bonų ^pardavimą.

Kurie kreipsis tiesiog Į Dir
vos redakciją, tų vardai bus 
pažymėti kaipo bonus pirku
sių.

Prezidentas Roosevelt prašo 
ir ragina visus dėti savo atlie
kamus dolarius Į War 
jie kariaus už jus!

Musų pareiga yra 
savo pinigus valdžiai,
linti dolariai sugryš su kaupu. 
Tik niekas negerantuoja kad 
sugryš tie jaunuoliai kurie\ ka
riauja. TodeJ savo pinigais 
turim paskubinti Pergalės die
ną, kad kuodaugiausia jaunuo
lių išliktų gyvų.

Šiame vajuje yra patogios 
serijos War Bonds, ypatingai 
Serija G, kuri moka 2.50 nuoš. 
ir turi nukerpamus kuponus 
nuošimčiams išsikolektuoti — 
šios serijos bonai yra po $100, 
$500, $1,000 ir $10,000.

Sesija F bonai yra po $74 
už $100 boną, $740 už $1000 
boną, su 2.53 nuoš. ir už 12 
metų gaus pilną vertę.

Šių bonų yra $25, $100 ir 
aukščiau.

Bonams pirkti nereikia neš
tis cash, užtenka atsinešti sa
vo bankinę knygutę.

Rūpinasi Politika
Niekuo Daugiau

Republikonai nieko daugiau 
nesirūpina kaip tik tuo kas 
1944 metais laimės prezidento 
rinkimus. Štai Senatorius Ro
bert A. Taft iš Cincinnati, ku
ris turėtų rūpintis apie šalies 
karo laimėjimą, jau renka ir 
skiria dabartinį Ohio guberna
torių Bricker kandidatu Repu- 
blikonų partijos nominacijoms 
į prezidentus. Taft pats turė
jo dideles viltis būti nominuo
tu 1940 metų rinkimams. Ma
tyt pajuto kad nėra gana po
puliarus, neranda gana rėmė
jų. Dabar jau pats renka ki
tą kandidatą. Taft yra sūnūs 
buvusio prezidento Taft.

ir

• RUBŲ išdirbėjai sako il
gai užsitęsęs karas gali pri
vesti ir prie suvaržymo laisvo 
rūbų pirkimo. Valdžia suvar
žys gaminimą rūbų privati
niam naudojimui.

MATEUŠAS STEPONAITIS 
buvo parvykęs iš ^kariuomenės 
keletui dienų paviešėti pas_sa
vuosius. Jis prisilaiko 
Knox, Ky.

Fort

Vys-

DIRVOS ADMINISTRACIJA 
ATDARA VAKARAIS IKI 8 v. 
išskyrus trečiadienius ir sekm.

• LANKĖSI Clevelande 
kūpąs Hoban iš Rockford, Ill., 
kurį popiežius paskyrė -"dabar
tinio Vyskkupo Schrembs ko
adjutorium, del šio senatvės.

Vysk. Schrembs visą laiką 
gyvena šv. Jono ligoninėje del 
menkos sveikatos. Jo įpėdinis 
atvyks į Clevelandą Sausio m.
j I I ■■linui—nil

GRAŽUS DIRVOS 
KALĖDINIS PRO

GRAMAS

THE PERISCOPE Testing Tank Crews

By ŠARŪNAS.
M

Dirvos Kalėdinis koncertas 
Lietuvių salėje, sekm., Gruo
džio 27, bus gražus ir Įvairus.

Viena, bus pagerbimas Lie
tuvių tėvų kurie jau išleidę Į 
karą po vieną, du, tris ir ne- 
kurie keturis savo sūnūs bei 
dukteris. /

Scena bus specialiai gražiai 
papuošta, su Kalėdų eglaite.

Dalyvaus Petras ir Alvina 
Luizai ir jų jaunametė dukre
lė, kuri puikiai padainuos. Vi
si atsimena Luizus iš pirmiau, 
dabar dasideda ir jų dukrelė.

Alfonsas ir Albina Macyaus- 
kai, muzikališki jaunuoliai.

Jauna, puiki dainininkė Vio
let Cypas, iš Chardon, Ohio.

Juozas J. Bendikas, monolo- 
gistas.

Lietuviai militariškoje tar
nyboje, dėvinti uniformas, Į šį 
koncertą bus Įleidžiami bemo
kamai.

Tėvams kurie turi daugiau
sia vaikų tarnyboje bus duo
dama dovanos.

Po program© bus smagus ba
lius.

Programas prasidės lygiai 6 
vai., baigsis 8 vai. šokiai iki 
vėlumos. Alberto Nemanio or
kestras šokiams.

Tikietai prie durų tą 
ra bus po 55c.

Dirvos prenumeratoriai 
mokanti už 1943 metus 
viena tikietą dykai.

Dalyviams bus kelios specia- 
lės dovanos.

in-
therecent visit of

Sikorski to Presi-
They suspect that 

was said about the
Baltic States. It is 
note that the Poles 
been quite energetic 
United States. Just

LITHUANIAN circles were 
'terested in the 
Polish premier 
dent Roosevelt, 
a word or two 
future of the 
interesting to 
recently have 
in visiting the
before Sikorski the Polish Finance 
Minister, Mr. Stressburger, made 
a flying trip to a few cities. In a 
talk with the press representatives 
in Chicago he stated that a ground
work for the creation of a post war 1 
Central Europe is going full blast. 
This Central European Federation 
will pivot itself upon Poland, Cze
choslovakia, Yugoslavia and Greece, 
and will see that it has full and free 
access to the Baltic Sea which will 
be barred from becoming a German 
lake. It is not yet clear what role, 
if any, this Federation is going to 
assign to the Baltic States.

BUY WAR BOND
CHRISTMAS S!

vaka-

užsi- 
gaus

DIPLOMATIC relations between 
Poland and Lithuania, it will be re
membered, were established as a 
result of a warlike ultimatum from 
Poland, which created quite a furore 
in Moscow, as Ambassador Davies 
(USA) relates in his “Mission to 
Moscow”. Such a mode of creating 
friends, naturally, leaves a bad 
taste. However, diplomats are sup
posed to be made of tough material. 
Therefore, we assume that the Min
isters of Lithuania in London and 
Washington have ascertained the

One is kept at 120 de

Tank crews eat, sleep a

There are two bin rooms in I 
medical research laboratory at Fi 
Knox, Ky. 
grees above zero; the other at 
below,
work on their tanks while doctors 
take notes. Here a sergeant climbs 
up and down a ladder toting a ful 
pack while army medics measure 
his reactions so crews will be bet
ter cared for in tropical climes.

LYS. SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

ŠĮ penktadienį, Dirvos redak
cijoje atsibus Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos 1-mo skyriaus susi
rinkimas. Prasidės 8:15 valan
dą vakare. Nariai prašomi da
lyvauti. Valdyba.

• OTIS dirbtuvėse, priklau
sančiose Jones and Laughlin 
plieno kooporacijai, 5,000 dar
bininkų pakelta algos po 44c 
dienai, skaitant nuo pereito 
Vasario 15, taigi kiekvienas 
tos dirbtuvės darbininkas gaus 
po apie $100 priedo už tą pra
eitą laiką.

©KARO reikmenų užsaky
mai Clevelando dirbtuvėse se
kančiais 1943 metais sako pa
sieks 5 bilijonų dolarių sumą.

Prieš \ Amerikos pradėjimą 
karo, vietos dirbtuvėse dirbo 
193,000 darbininkų. Dabarti
niu laiku dirba jau 235,000, ir 
j u savaitinės algos siekia apie 
$8,500,000. > ...

Naujų dirbtuvių statymui ir 
esančių praplėtimui išleista ar 
leidžiamą viso apie 150 milijo
nų dolarių daugiau.

LINKSMOS IŠLEISTUVĖS 
PRANUI JONUČIUI

Gruodžio 2, p. Petkunų na
muose, 7015 Whitney avė., su
sirinko Staff Seargento Prano 
Jonučio artimiausi draugai ii’ 
giminės, atsisveikinti, jam vėl 
gryžtant kariuomenėn po ke
lių dienų pasiviešėjimo. Jo 
sesutė, p. Petkunienė, paruošė 
skanią vakarienę. Vakarienėje 
dalyvavo apart garbės svečio 
Prano Jonučio, jo sužiedotinė 
Ona Preikšaitė, A. Petkunaitė, 
M. Gužauskienė, p. Dumbliau
skienė, Klemensas ir Elena 
Urbšaičiai ir Lietuvos kariuo
menės atsargos karys, atvykęs 
1935 metais j Ameriką, Juo
zas J. Bendikas.

Vakarienės metu buvox pa
sakyta daug gerų linkėjimų 
kad Pranas sumušęs priešą lai
mingai gryžtų pas mus leite
nanto laipsniu ar dar aukštes
niu.

Pats karys šia proga kalbė
damas labai prašė ir patarė 
kad giminės ar tėvai rašydami 
laiškus savo kariams juos be
reikalingai negandintų savo bė
domis ir verkšlenimais, prana
šavimais “sūneli, tu negryši”, 
ir tt. Tas tik nupuldo kario 
ūpą ir pasiryžimą kaimėti ka
rą, sakė Pranas.

Jis dėkojo visiems už gerus 
linkėjimus, pareikšdamas, “Mes 
laimėsim, tam nėra mažiausios 
abejonės, o per Ameriką ir vi
sos mažos dabar pavargtos 
tautos, tarp jų ir musų Lietu
va, atgaus. laisvę”.

Vienas iš Dalyvių.

ac-
ier-

ss Zarine, and the Lithuanian .Min
ster, B. K. Balutis (formerly of 
Chicago, editor of Lietuva). How- 
ver, the British Foreign Office 
daces their names separately on 
he last page among those who are 
io longer in the category of 
redited diplomats but who ‘
onally are given privileges and re- 
ognition”. Theirs are the only 
hree names in this category. So 
American Lithuanians are wonder- 
ng whatever this means the Brit- 
sh are edging closer to the views 
f “Uncle Joe”, or are engaged in 
he interesting game of playing 
ioth ends against the middle. .

. Protect Your Ha 
from TuberculoM
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■L.I u Second-Class matter Decem- 
IS15 it the Cleveland Postoffice 

Ad of Maith 3, 1879.
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PARBAI
■DARBININKŲ ŽINIOS

jjfte, valdžia užšal- 
660,000 darbininkų 

mį hro dirbtuvėse. 
I^ia jiems bus ne- 
h mėtytis iš vieno 
[įkitą/turės dirbti 
jįiiią darbą karo 
L pastumėjimiii. 
ji mažų dirbtu- 
Bite, kupos iki 
fe šiaip gamyba, i 
L gaus įvairius

KAIN

AFRIK

AMERICAN Lithuanians are re
ceiving letters from their relatives 
vho were forcefully deported from 

plans of Poland and other nations! Lithuania by Russian secret police 
'officials just before the beginning 
lof the German-Russian war. Let
ters reveal that husbands were sep^ 
arated from their wives and child
ren. A pound of potatoes in Sibe
ria cost 50c. A pound of rye flour 
costs $2.50. Therefore, for $25 a 
deportee could procure for himself 
50 lbs. of potatoes and 10 lbs. of 
flour — not enough to live one 
week. American Lithuanians would 
like to help the unhappy deportees' 
through the American. Red Cross 
but the Soviet o’ficials have 'inform
ed our officials that these deportees 
are “Soviet citizens” — and that’s 
that”.

SOME of the artistic work at 
the new Sisters of St. Francis Lith
uanian Academy for Girls 
burgh, Pa.) is being done by 
young Lithuanian artist, 
bačius, of Brooklyn, N.

(Pitts- 
a 

Jonas Su-
Y.

A METHOD has been M 
in England for manufacturiM 
on from seaweed that is H 
pensive than methods now#

A SPLICER that metaj 
motion picture film quickly n 
transparent cellulose tape id 
invented by a Los Angelai

in regard to the proposed Central 
European Federation and the role 
of the Baltic States. However, very 
little discussion of this matter has 
appeared in the Lithuanian press. j

IN 1934 the three Baltic Stata 
signed a treaty of good will arl 
cooperation. Later on, other treatiq 
supplemented this first step towaJ 
a friendly federation of the Ball 
States. For instance, they had oft 
representative to represent them ij 
the League of Nations. It is a pit 
that no organizations were create! 
in England or the United States ti 
carry on the principles of Baltic1 
cooperation after the Baltic States^ 
were overrun, first, by the Rus- .Hi ‘
sians, then by the Germans. This 
failure has now been remedied bj 
the creation in Npw York of a Bal 
tic Committee for Studies and Co 
operation, composed of representa 
tives of the World Association of 
Estonians, the Latvian World Al
liance and the Lithuanian Nationa 
Council. The Estonians are repres 
ented by Ministers Pusta and Mhr 
kus, 
Rev.
Col. 
aim 
be to work for the restoration o 
political freedom of Estonia, Latj 
via and Lithuania, tts chairman is 
Col. Grinius, secretary, Mr. Pusta.

.c

the Latvians by Lielnors an 
A. Mindels, the Lithuanians b 
Grinius and Prof. Pakštas. Th 
of the Baltic Committee wi

purpose in the Lithuanian 
of his diocese on Decem- 

Tho moneys collected will 
to the Holy See for dis-

The Lithuanian pastors,

BISHOP THOMAS E. MOLLOY 
of the Brooklyn, N. Y., Diocese do
nated $1,000 to a Lithuanian Fund 
for the relief of war sufferers and 
permitted a collection to be made 
for that 
churches 
ber 6. 
be send 
tribution.
Rev. Pakalnis, Rev. .Paulonis, Rev. 
Balkunas and Rev. Aleksiunas were 
instrumental in arranging this af
fair.

The American Bishops, through a 
special committee, it is said, gave 
about $35,000 in 1941 toward the 
relief of Lithuanian war sufferers. 
During 1942 a total of 810,256 was 
advanced. The sums are distribu
ted through the good office of the 
Pope, since that is the only way 
relief may now reach Lithuania.

AMERICAN LITHUANIANS are 
wondering about the diplomatic an
tics of the British in London. Mos
cow says that Estonia, Latvia and 
Lithuania are parts of the Soviet 
Union (by forceful annexation) and 
the 
the 
list 
ials
paper shortage”.
August they printed the list omit
ting the Estonian Minister, August 
Tirma, the Latvian Minister, Char-

Britu h Foreign Office avoided 
issue by not printing an official 
of accredited diplomatic offic- 
since February “because of 

Now, however, in

AN IDEAL 
CHRISTMAS GIFT 
FOR DAD, BROTHER, 

or SWEETHEART 

OVERCOATS 
22-5°and up 

Ready to Wear 

TOPCOATS 
18.95 and up 

Buy Direct and Save

BRAZIS
BROS.

CLOTHES 
I 

6905 Superior Ave. 
15602 Waterloo Rd.

Open Evenings.

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
i 854 EAST 185TH STREET

r A MEETING of the
4ational Council, representing 
croup of citizens of Lithuania re
siding in the United States, expres

sed its satisfaction with the cam- 
Ipaign in North Africa which will 
■hasten the defeat of Germany. The 
■Council expressed dissatisfaction 
pvith certain Polish circles who are 
spreading derogatory and untrue 

[news items about the Lithuanians.

Lithuanian
a

WINE SHOPF
VYNAI, ŠAMPANU 

Importuoti ir Vietini# 

VERMOUTHS, GINGER i 
ALUS ir MAIŠYMAI

10204 Superior Ava
Art. 835-3 
Cleveland

W. H.

IA1 PYRAGAI
Mes turim puikifT Kalėdinių pyragų Europinių kep 
darbo ir Europiniu stilium ir visais Europos meta 
pagamintų, 
tės čia.

KALĖ

Skersai

Jeigu norit ko nors skirtingesnio kreįi

KARGER‘S BAKERY
9022 SUPERIOR AVENUE 

gatvę nuo St. Thomas Aquinas bažnyčiošj

KALĖDOMS REIKMENYS
ŠVENČIU laikotarpiui pas mus galite rasti reikalii 
linkėjimų laiškučių, Moterims apatinių reikmenų, k< 
nių ir kitokių reikmenų.

FRANCES GRDANC
LINGERIE — HOSIERY 

GREETING CARDS
1513 EAST 55th STREET HEnderson

Vyrams Rūbai
Vyrų Pirštinės $11 

Geros odos pirštinės, juodai 
rudos, su pamušalu ir 

Languoti Masškiniai | 
Geros rūšies vatos flanelio,! 

šytų spalvų ir marginių 
Mufflers. $1.50J 

Vilnoniai arba rayon kaknfl 
Vienodų arba maišytų sp»W 
Apatiniai baltiniai # 

Gražus broadcloth apatiniais 
naitės, ir mėgsti tinkami B® 
niai atletiški be rankovių, po* 
Gražus Kaklaraiščiai^ 
Gražus rankų darbo kaklarffl 
su pamušalu, naujausių man 

2 už $1.25. . a
Vyrams, Vaikina® 

Kelnes 2.95, 3,« 
Didelis pasirinkimas stilių 

Įvairių didumų. | 
Vyrų Žakietai $6.51, 

Sanforizuotai sutraukti] 
dos priešakiu. Mėgsti 4 

Darbinės Prijuostės H 
Mėlynos arba baltos.’ į 

su kožnu pirkiniu. RYlui 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. J

Vyrams Puikios 
SKRYBĖLĖS 

$3.95 — $5.00
Didžiausias pasirinkimas naujų 

puikių stilių ir spalvų
Vaikams šiltos Ausinės $1.00

Visokių gražiij spalvų
Vilnonės Hockey Caps 50c 

Vienodų ir maišytų spalvų
Su Kailiu Kepurės SI.00 

Tamsių spalvų, visokių dydžių
Merrimac Skrybėlės . $2-45 

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

Vyrų Flanelei te 
Pažamos $2.25

Apsivelkamų stilių. Gražių mar
ginių ir bryžių.

Vyrams Sveteriai 2.95
Two tone, Zipper priešakiu, ir pa
prastų vienodų spalvų. Taipgi 

per galvų užmaunami.

n V IK Al G]?EEN STAMPS

THE KRAMER & REICH COJ
7010 Avė Atdara

įlM angliaka- 
® prezidentas ir 
It®, surado nau- 
įpa galybei plės- 
Įk organizuoti 
lį&liu darbinin- 
|į priklauso prie 
l^ittiu unijos.

lenkuoja. Bob' 
įfe Amerikoj, su- 
bh cino ka- 
darbininkų pa- 
fafe’ti padidin-

ite Cinas iš 
J® Amerikos

IB federates
Įftj tarnauto- 

valdiškose įs- 
nutari-

Įpi jįiau mokes- 
birai sudaro 

fe dolarių sumą

Britų 
kianti Ei 
sėkminga 
mus Mar 
miją atgž 
lių centri 
tuose. A 
link Tun 
gal irisai 
sujungs ' 
ti Tunisi

Alijant 
res Afiri' 
ta jog t

■ patį mie: 
1 užėmimas 
maeilių j 
lėktuvai 
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