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CHRISTI Detroite, valdžia užšal
ite apie 660,000 darbininkų 
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importati’pi8,000 streikuoja. Boli- 
VERMomss,Ajoje, Pietų Amerikoj, su- 

alūs ir streikavo Patino cino ka- 
10204 18,000 darbininkų pa-
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S As PYRAGU Apie 1,500,000 federates 
m puikičF Kalėdinių pyragų Eunmldžios civilinių tarnauto- 
Europiniu stilium ir visais Ewą įvairiose valdiškose Įs- 

ų. Jeigu norit ko nors skirtingsgjgOge^ Kongreso nutari- 
iu, 'gavo daugiau mokes
nes, kas bendrai sudaro 
50 milijonų dolarių sumą 
etuose daugiau. ■
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^,000 darbininkų 105-se 
ew Yorko viešbučiuose 
ivo algų padidinimą.

Britų 8-toji Armija vei
kianti Egipte, žygiuoja pa
sekmingai pirmyn, pastu- 
mus Maršalo Rommelio ar
miją atgal vėl apie 100 my- 

llių centrelines Lybijos plo
tuose. Vokiečiai traukiasi 
link Tunisijos, spėjama jie 
gal visai apleis Tripoli, o 
sujungs visas jiegas kovo
ti Tunisijoje.

Alijantų oro jiegos šiau
rės Afrikoje taip išplės
ta jog bomberiai pasiekia 
patį miestą Tunis, kurio 
užėmimas yra viena iš pir
maeilių pareigų. Alijantų 
lėktuvai gelbsti tramdyti 
ir sprogdinti Rommelio iš 
Egipto bėgančią armiją.

Britų sekimą paskui na- 
zius trukdo Įvairus Vokie
čių kliūčių įrengimai su mi
nomis. Britai atsargiai jų 
jieško ir prašalina, bet tas 
gaišina laiką.

Vokiečių jiegos dalinai 
apsupo Medjez-El-Bab, 38 
mylios nuo Tuniso, alijan
tų įsistiprinimo punktą,. ir 
stengiasi tą miestelį užim
ti. Vokyčius sutiko taip
gi prie Tebourba ir kitame 
punkte, kur jie stengiasi 
užkirsti Amerikos ir Britų 
jiegoms kelius į Vidurže
mio tvirtoves Tunis ir Bi- 
zerte.

Rommel turi viltį pasie
kti Tunisiją ir ten susijun
gti su kita Vokiečių ir Ita
lų armija. Alijantai nori 
kad jų kuomažiausia liktų 
jeigu ir atbėgs prie savųjų.

Pacifiko fronte, Genero
lo MacArthur oro jiegos' 
neliaujamai bombarduoja 
Japonus kurie įsiveržė N. 
Gilinėjo j prie Mambare u- 
pės ištako. Tuo pat laiku 
kareiviai įtemptai spaudžia 
priešus Buna srityje, kur 
jie palengva naikinami.

Japonai vėl įsiveržė ki-1 
toje vietoje šiaurėje nuo, 
iš jų atimtų Gona ir Buna' 
kaimelių, kur jie tuoj už
klupti.

Pereitų kelių dienų bėgy
je Amerikos bomberiai ir, 
karo laivai nuskandino vėl 
vieną Japonų karo laivą, 
keturis sugadino ir- spėja
ma nužudė šimtus priešų . 
kareivių jiems vėl pasikėsi
nus sustiprinti savo jiegas . 
ant Guadalcanal salos.

Gen .MacArthur prane
ša apie didėjantį spaudimą : 
priešų, tačiau Japonų užsi
leidimo nesimato, jie nori 
įsigalėti* Australijos kaimy- ' 
ninėse salose, ir kaujasi su 
savo imperatoriaus Įsaky
mu, “iki paskutinio vyro” '

Kare su Japonais, Ame- ' 
rikos kareivis žūsta tik vie- ' 
ant ant kiekvieno 10 žus- : 
tančių Japonų. Iki šiol Ja
ponų apytikriai išžudyta 
virš 7,000 nuo to kai pra
sidėjo kova už Solomonų 
salas.

RUSU FRONTO
ŽINIOS <

iš-

U laikotarpiui pas mus galite nt 
j laiškučių, Moterims apatinių res 
itokių reikmenų.

FRANCES GRDANC
LINGERIE - HOSIERY 

GREETING CARDS

lST 55th STREET

New York. — Prasidėjo 
tinių, pietrytinių ir va- 

HEi rinių valstijų geležinke- 
. atstovų ir gelžkeliečių 

^lijų vadų tarybos reikale 
įkėlimo 900,000 gelžkelie- 
tU mokėsčių po 20c valan

ti pi. Šios derybos apima 
lU^lžkeliečius neoperuojan- 

Us traukinių.

2000 PRIGeRe. šeši na
zių submarinai užpuolę An
glų transporto laivą per
eitą Rugsėjo mėnesį vaka
riniame Afrikos pakrašty
je, jį nuskandino su 1500 
Italų karo nelaisvių ir 500 
kitų keleivių. Laivas vyko 
iš Egipto į Britaniją. Vie
nas Vokietis submarine ko- 
mandierius pasakė, “jeigu 
laive butų ir pusė Italų 
tautos mes vistiek būtume 
laivą susprogdinę”.

BRITAI buvo visai silp
ni 1940 metais, kaip dabar 
Churchill paskelbia: turėjo 
tik 100 tankų, kuriais te
galėjo susitikti Vokiečius 
jeigu jie butų kėsinęs! Įsi
veržti Anglijon kai užėmė 
Prancūziją. Dabar turi ar
ti 2,000 tankų.

Maskva, Gruodžio 17. — 
•.Vokiečių daliniai atkakliai 

kirsdamiesi Į raudonosios 
armijos kairyjį sparną piet
vakariuose nuo Stalingra

do, pralaužė Rusų linijas 
'panaudodami tankus ir or
laivius.

Vokiečiai smarkiai smo
gė Rusų pozicijas dar ne
senai bolševiku atsiimtas, 
kurios dar nespėta sustip
rinti.

Kitoje fronto dalyje Ru
sai praneša užėmė iš Vo
kiečių vieną apgyventą sri
tį užpakalyje Vokiečių ar
mijos apgulusios Stalingra-l 
da, ir sunaikino 50 naziu 
tankų ir dikčiai kareivių.

Kaukazo fronte Rusai 
sako turėję mažus laimėji
mus.

Daugiau pasisekimų Ru
sai sako turi Rževo rfon- 
te.

Šią žiemą patys Rusai 
daugiau kalba kad jiems 
žiema trukdo, kuoihet per
eitą žiemą pasekmingai vei
kė ir buvo Vokiečius, gero
kai atstume atgal.

Vokiečiai praneša apie 
užėmimą kelių Rusų susti
printų vietų. Sako, sunai
kino didelį skaičių bolševi
kų kariuomenės apsupda
mi juos centraliniam fron
te i vakarus nuo Maskvos.

S. V. 77-tas Kongresas 
šventėms išsiskirsto, susi
rinks Sausio 7, su daugeliu 
naujai išrinktų senatorių 
ir atstovu.
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mi žiemai, ilgom ran- 
blauzdom, arba trum

pos ir baltos spalvos.

•ų Flanelette 
žarnos $2.25
ų stilių. Gražių mar- 
ryžių.

s Sveteriai 2.95
Zipper priešakiu, ir pa- 
modų spalvų. Taipgi 
galvą užmaunami.
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Gražus broadd^E™. . , ■>
naitėsj ir me^yira sumanymas kad ka- 
niai atietišiabe’l metu Amerikos gyven- 
Gražys Katėjai taksus valdžiai mokė- 
Gražųs ranki) 4 nilO savo ineigU tiesiog 
SU parnasai*.[jįp a|gas gauna> vietoje 

ikti sekančio meto ir ta
i' mokėti. Tačiau politi
kių dalis Kongrese prie 
Epatvarkymo pravedimo 
prileidžia. Žmonėms bu-

Anglijoje karo dirbtuvė- 
Į darbininkams duodama 
įdio muzikos programai, 
ie pasirodė turi reikš- 
L sustiprina darbininkų 
jią. Programai duoda- 
tris kartus Į dieną, po 

ivalandi.
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Kelnės 2.W
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Darbinė ^ffransportacijo-’e 1943 m-
Mėlyna 4p apskaičiuojama, rei

su kožnu bus dar p - — -
čia galit iškeisti savo stamp r’hininkų daugiau. Gete-

, rei- 
500,000

pikeliams reikės 168,000, 
ams 65,000; oro trans-HE KRAMER «¥■• -- *■

' ^nnerior Avė Atdar*^

Italijoje, geležinkelio ne
laimėje, Gruodžio 13 užmu
šta 100 pasažierių.

ŽUVO 43,667. Britai pa
skelbia kad Londono ata- 
kavimais per 20 mėnesių 
užmušta 43,667 civiliniai 
gyventojai. Daug tūkstan
čių sužeista, kurių kiti pa
sveiko, kiti liko raiši.

Meksikoj apleistos gurno 
plantacijos atnaujinamos; 
jos pagelbės užpildyti gu
rno trukumą.

PASKANDINO 559 lai
vus. Iki Gruodžio 16 prie
šų submarinai paskandino 
jau 559 alijantų laivus At- 
lantike, nuo to kai Ameri
ka Įstojo Į karą.

Lenkai tikrina turį 
110,000 savo kareivių, 
bėgusių ir iš Rusijos 
leistų, kurie dabar kariau
ja alijantų eilės*?.

net 
pa- 
pa-

Honduras, Centr. Ameri- 
koja, yra didžiausia bana
nų auginimo šalis, per me
tą eksportuoja po 12 mili
jonų kekių bananų.

Iki Sausio 1, iš Amerikos 
i Įvairius pasaulio karo 
frontus bus išvežta milijo
nas Amerikos kareivių, pa
reiškė Prezidentas Roose
velt Kongresui.

MAISTO stoka taip pa- 
lieė Prancūziją, dabar ne
gauna maisto iš Afrikos, ir 
miestuose žmonės turi sto
vėti eilėse laukdami pašal
pų maisto.

Pacifiko Karo Vadai Planuoja prieš Japonus

Pulk. Merritt A. Edson (sėdi prie stalo) peržvelgia planus 
su savo karininkais ruošiantis kitam žygiui prieš Japonus Gua
dalcanal. saloje. Japonams ten nesiseka nežiūrint j u dedamu 
didžiausių pastangų.

MIRTYS automobilių ne
laimėse visoje šalyje ben
drai imant Spalių mėnesi 
sumažėjo 49 nuoš. lyginant 
su pernai tą mėnesi ištiku
siomis mirtimis. Spalių m. 
šymet užmušta trafike apie 
2000 asmenų, arba 1960 as
menų mažiau negu tą mė
nesi pernai.

Indijoje, audroje Spalių 
15-16, kaip paskiausios ži
nios praneša,' žuvo 11,000 
žmonių.

SERBIJOJE, pastaromis 
savaitėmis naziams dedant 
pastangas numalšinti suki
lėlių veikimą, išmušta apie 
10,000 Serbų, patikimi šal
tiniai praneša.

Britų Karo Vadai Egipte kurie Nugali Nazius

Britų oro vice maršalas Arthur Coningham, padėjęs koją 
ant suimto ių Vokiečių motorinio kuro, nugalėjus Gen. Romme
lio Afrika Korps, Egipto tyruose. Jis kalbasi su Gen. Bernard 
L. ^Montgomery, Britų aštuntos armijos komandierium Egipte.

VĖL SUDEGĖ VIRŠ 
100z ŽMONIŲ

St. Johns, Newfoundlan- 
de, pasilinksminimo salėje, 
šeštadienio naktį, Gruo
džio 12, kilo uaisras, kuria- 
me sudegė virš 100 svečių, 
jų tarpe apie 20 kariškių.

Tai greitas pasikartoji
mas Bostone Įvįykusio pa
našaus gaisro prieš porą 
savaičių. Pirm to per eilę 
metų neištiko nieko pana
šaus.

Hitleris įsakė savo oku
puotoms šalims pristatyti 
dar milijoną darbininkų Į 
Vokietijos dirbtuves, pa
kėlimui karo reikmenų ga
mybos ir stiprinimams pa
kraščių prieš alijantų pa
sikėsinimus Įsiveržti Vo
kietijon.

Iki šiol sakoma apie as
tuoni milijonai žmonių iš 
visu okupuotų šalių iškel
ta iš jų namų ir perkelta į 
darbus kur tik naziams 
reikalinga.

UTĖLĖS IR PELĖS
PRIEŠ NAZIUS

Šią žiemą apie tyfo epi
demiją Rusijoj esančių Vo
kiečių kareivių negirdėti. 
Pernai tą epidemiją gryž- 
tantieji naziai parnešė į 
Lietuvą ir kitas kaimyni
nes šalis, su komunistiško
mis utėlėmis.

Šymet naziai matyt pa
naudojo tinkamus vaistus 
ir tyfus nekimba.

Tačiau utėlės ir po seno
vei dirba savo darbą, prie 
to nazių stovyklos apvisu- 
sios komunistiškomis pelė
mis, kurių randa ir batuo
se, ir kišeniuose, ir kepurė
se, neskaitant jau maisto 
patalpas.

Nazių okupuoto j Lenki- 
kijoj šiomis dienomis su
šaudyta 88 Lenkai apkal
tinti sabotažavimu geležin
kelių susisiekimo.

MIRGU
MARGA

Rašo Kūgis Mugis
ISTORINĖJ apysakoj Meni

nas, bruožuose 
autorių, sakoma: “Į Clevelandą 
Dirvą redaguoti pakviestas J. 
Gedminas tuoj pakvietį Kar
pių sau pagelbininku. Tai bu
vo Lapkritį, 1917 metais”.

šymet, reiškia, suėjo 25 me
tai kaip Meruno (ir daugelio 
kitų apysakų, dramų ir k. vei
kalų) autorius, K. S. Karpius, 
brandžiai dirba sunkų ir nedė
kingą Lietuvio laikraštininko 
darbą. Dr. Kudirka sakė: “Lie
tuvis laikraštininkas tai devy
nių amatų žmogus”. Kas buvef 
tiesa 1890 metais, tas tiesa ir 
1942 metais. Stebėtinos ener
gijos Karpių per 25 metus pa
stebime visur: musų didžiose^ 
organizacijose (TMD, SLA, ir 
ALTS), musų literatūroje (pa
rašė ir išleido apie 40 knygų), 
musų mene (padėjo išleisti M. 
Petrausko operą Birutė), Ame
rikos Lietuviu garbės

apie Meruno

luose^ (Liet. Kultunnis Darže
lis, Clevelande), musų ekono
miniame gyvenime (Lietuvių 
Ekonominio Centro sekreto
rius), santikiuose su Lietuva 
(ekskursijų vadas, atstovas 
Pasaulio Lietuvių kongrese), 
Lietuvos laisvės reikalu (dele
gacijoj pas Prezidentą Roose- 
veltą, Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos sekretorius).

Kur, regis, galima semti tiek 
energijos tokiam visokiariopam 
darbui, turint mintyje ir kas
dienį nelengvą reikalą kas sa
vaitę reguliariai išleisti laik
raštį Dirvą? Mes laimingi 
rėdami savo tarpe asmenį 
lintį dirbti Dr. Kudirkos 
nimus devynis amatus!

Kuo galime geriausia atžy- . 
mėti Dirvos redaktoriaus 25 
metų laikraštinį darbą? Aiš
ku — skaitydami ir platinda
mi jo laikraštį, ir savo raštais 
padėdami jam tą laikraštį ge
rinti, tobulinti, kad geriau tar
nautų reikalams tos tautos ku
rią jis ir mes mylime. <

Tais sumetimais pasisiūlome 
vesti daugiur madon inėjusią 
trumpų, gyvų pastabų skiltį 
MIRGU MARGA, Musų gairė 
bus — Lietuviai ir V for Vic
tory!

tu-
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Stiklo indų, išdirbysčių 
Suv. Valstijose 1940 me
tais buvo 77.

Prancūzijoj, didelėj che
mikalų dirbtuvėje sprogi
me užmušta 8 darbininkai, 
14 kitų sužeista. Vokiečiai 
sako tai buvo sabotažas.

Aucklande, N. Z., Paci
fiko saloje, proto ligų ligo
ninėje gaisre sudegė 37 as
menys.

VOKIEČIŲ aukštoje ka
ro vadovybėje įvyko žymus 
pakeitimai: į vyriausi šta
bą pastatyta trys jaunesni 
generolai vietoj senų.

SUOMIAI pranešė tarp
tautiniam Raud. Kryžiui 
kad Suomijoje badu mirė 
apie 20,000 bolševikų karei
vių paimti; nelaisvėn. Suo
mija pati maisto turi per- 
mažai.

Utah valstijoje, pereitą 
savaitę orlaivio nelaimėje 
užmušta 17 pasakierių, ci
vilinių ir kariškų.

riausias užtikrinimas busimai 
Lietuvos laisvei. Tokiu budu, 
$120 Amerikai, $1 Lietuvai, 
šiuo metu, tiksli proporcija.

NEW YORKO dienraštis Sun 
įdėjo plačias ištraukas Lietu
vos konsulato sekretoriaus A. 
Simučio knygos “The Economic 
Reconstruction of Lithuania”. 
Ta proga katalikų Draugas sa
ko: “Svarbu Lietuviams turė
ti daugiau leidinių Anglų kal
ba”. Tą patį tvirtina ir rašy
tojas A. Vaičiulaitis Studentų 
žodyje.

Dirva jau du metai atgal 
pradėjo raginti leisti informa
cinį leidinį Angliška kalba, bet 
katalikų spauda apšaukė Dir
vą “nekošernu” ladkraęčiu, į 
kurio mintis neverta dėmesio 
kreipti. Bet gyvenimas ir ka
talikus moko!

SKIRTUMAS tarp Ruso ir 
Lietuvio komunisto šitoks: pir
masis savo tautą gina, antras 
savo tautą parduoda.

sušauk- 
nutaręs , 

politinės»
Susiru-

AMERIKOS laisvės tėvo, 
Jurgio Washingtono gimtadie
nį, 1906 metais, Philadelphijoj 
Įvyko, kiek skubotais 
tas, Lietuvių seimas, 
pareikalauti vidinės 
autonomijos Lietuvai,
pinimas Lietuvos laisve neuž- 
gero ir 1942 metų Philadelphi- 
jos Lietuviuose: Prezidento A. 
Smetonos atsilankymo proga 
išpirkta už $17,550 Amerikos 
Karo Bonų, surinkta $537 Am. 
Raudonajam Kryžiui, ir $143 
Lietuvai Vaduoti Sąj u n g a i. 
Nėra abejojimo, Lietuviai no
rėjo visus tuos pinigus Lietu
vai duoti, bet jie suprato kad 
tik Amerikos pergalė yra stip-

IIK i'i L L/IYI,'
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! Vienas Pittsburghietis gavęs 
pamatyti Dirvą, štai kaip įdo
miai rašo:

i Kaip man atrodo, Dirva yra 
gerai ariama, ir linkiu toliau 
ją arti ,ir dar geriau išdirbti. 
Labai gaila kad aš kaip pase- 
nyvo amžiaus žmogus ir dirb

indamas ilgas valandas, negaliu
■ po ją daug švaistytis del laiko 
stokos.

Mane labai nustebino kad į 
musų didmiestį Pittsburghą at
sikraustė naujas laikraštinin
kas. Bet aš manau kad Pitts
burgho Lietuviai ne taip labai 
jam pritars.

Labai gaila kad tarp musų 
mažo būrio Lietuvių yra pri
visę visokių partijų-partijėlių, 
laikraščių ir laikraštėlių. Argi 
mlims Lietuviams ne laikas bu
tų dabartiniam svarbiame mo
mente spiestis į vieną ir dirbti 
vieningą darbą šiai šaliai ir 
musai /senajai Tėvynei Lietu
vai?

Mes negalim smerkti papras
tus darbo žmones už jų pada
rytas klaidas ir kaip kur apsi
leidimą. Bet kad musų didie
ji vadai daro visokias skerspai- 
nes trukdyti naudingus darbus 
dirbantiems tai neatleistina.
.Pavyzdžiui, Lietuvių dvasiš- 
kija, kuriai privalumas tik da
boti bažnyčias ir altorių, kiša 
savo nosį į svietiškus dalykus 
ir politiką, tuomi kenkdama 
naudingam tautiniam darbui.

Lietuvių broliškose organi
zacijose irgi tas pats: vietoje 
turėti i vieną ar dvi broliškas

Dar noriu dapildyti tilpusi 
Dirvoje aprašymą apie Lietu
vos Prezidento A. Smetonos 
viešėjimą Philadelphijoje. No
riu pažymėti kad vietos kated
roje, kur p. Prezidentas su sa
vo palydovais dalyvavo pamal
dose, pačios priešakinės sėdy
nės p. Prezidentui ir jo paly
dovams buvo katedros virše
nybės užrezervuotos musų sve
čiui.

Kalbant apie musų vietinius 
Lietuvius kunigus, kurie, anot 
nekuriu musų vietinių vien
genčių išsitarimų, “gavo per 
nosį” už savo keistą netaktą, 
reikia pasakyti tą kad ne visi 
vietos Lietuviai kunigai yra 
keistuoliai kaip kas gal mano, 
štai aukų rinkliavoje atsirado 
ir auka Jurgiečių vikaro, Kun. 
Jeronimo Bagdono 
rinė “bumaška”. 
šai 
m o 
me, 
yra 
sus 
nes
kur nesnaudžia.

Kaipo priedą dar pasakau ir 
tą: dabar čia daugelis, pama
tę tokį dideli pasisekimą Lie
tuvos Prezidentui atsilankius, 
nors anksčiau ir piršto nepa
judino to parengimo reikale, o 
kiti buvo net suvedžiotojais, 
bet dabar drysta ir sau kredi
tą už įvykdymą to istorinio 
nuotikio savintis.

Tame reikale daug dirbo W. 
Paschall (Poška), komiteto pir
mininkas, Juozas Kavaliauskas, 

Tr- -kiti; tačiau jei ne patriotai 
ir Amilija Žemaičiai 
tikrai sakyti, viskas \ 
čia atsitiko, nebūtų

Areštuotas Michigan 
Valstijos Senatorius

Stanley Nowak, Michigan 
valstijos senatorius, tapo areš
tuotas kaipo komunistas. Vai' 
džios atstovai surado kad jis 
jau priklausė komunistų par
tijai pirm tapimo Amerikos pi
liečiu, ir būdamas šios šalies 
piliečiu neatsisakė komunizmo. 
Jam bausmė gali būti $5,000 
arba penki metai kalėjimo už 
klastingą užslėpimą savo ko
munistinių ryšių priimant S.V. 
pilietybę.

Gimęs Lenkijoj, jis atvažia
vo Į Ameriką 1913 metais bū
damas 10 metų amžiaus, var
du Stanislaw Nowakowski.

Ši panelė plačiai susirašinė
jo su kareiviais Kodiak saloje, 
Alaskoj. Jos vardu pavadinta 
ten vienas ežeras. Ji yra Rose 
Reed, 20 m., iš New Yorko.

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

20-dola- 
jis vie- 
dalyvu- 

parengi-

Jei 
ir aktyviai neėmė 
šiame istoriniame 
tai juos, kaip tas mums čia
gerai žinoma, sulaikė bai- 
diktatoriškas teroras — 

Lietuvos laisvės priešai nie-

Du nepaprasti laivų statybo
je darbininkai: vienas mažas, 
o kitas nepaprastai aukštas. 
Jiedu dirba welderio darbą Los 
Angeles, Calif.

AKRON, OHIO

PERKA UKES. Detroitie- 
čiai gerai uždirbdami karo dir
btuvėse, perkasi dideles ukes. 
Tuomi pakenkiama sumanymui 
“Food for Victory 1943”’. In
vestavimas pinigų iš miestų i 
ukes dar tik prasideda, bet 
ūkių kainos pakilo, ūkės apie 
50 mailių nuo Detroito pašoko 
jau 66 nuošimčiais 
keli metai atgal.

Federalė

negu buvo

valdžia reikalauja
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žinoma, laisva šalis, kaip 
kas išmano taip daro. Bet ka
da .užėjo toks svarbus momen
tas kaip šiądien, visi turėtų iš
vien dirbti kad tik greičiau pa
sibaigtų ta baisioji pasaulinė 
skerdynė ir bu^ų sutriuškinta 
tiranijos galybė,' kuri nori už- 

. dėti pančius ant šios 
svų piliečiu. Taipgi

' sutraukyta vergijos 
nuo pavergtų tautų
lių, ir musų brolių ir sesučių 
Lietuvių.

Linkiu sulaukti ir praleisti 
* linksmai šventes, ir linkiu jū

sų - darbuotei energingų 
nančių 1943 metų.'

Su Kalėdų šventėmis sveiki
nu Dirvos redaktorių K. S. -Kar
pių, jo bendradarbius, rasėjus,.

laimėti ka- 
negalės pa

gaminti tiek maisto kiek 
ręs ūkininkas.
. S. B. Tamas, Michigan 
Kolegijos agrikulturinis

paty-

State 
agen-

Dirvos skaitytojus ir rėmėjus.'1“' l,adlloda l’avyzdi kas atsi' 
t-Įko viename Livingston aps
krityje: “Mes turim 2,400 di
deles ukes šiame apskrityje. 
Bet jau šymet 117 ūkių par
duota, perėjo į kitas rankas. 
Nauji pirkėjai nėra ūkininkai 
bet dirbtuvių vedėjai, krautuv- 
ninkai, inžinieriai ir kitokį”.

Toliau jis sako, jie negalės 
ukes patys valdyti, jiems rei
kalinga uMu~vedėjai, kurių da
bartiniu laiku sunku gauti. Bet 
taip išperkama didžiausios 
geriausios ūkės. V.

šalies lai- 
kad butų

retežiai 
ir taute-

Kristopas 
tai, galiu 
tas kas 
Įvykę 1

Šia proga reikia priminti ir 
apie gražų pasirodymą musų 
mažo smuikoriaus Taduko Ku- 
likauskučio, kuris pasitikime 
p. Prezidentui atvykus į vieš
butį, pasipuošęs Dėdės Šamo 
rubais, du kart griežė smuiką 
ir vėliau dar padainavo. Muzi- 
kalėje salėje prakalbų metu 
Tadukas prataręs Į musų didį 
Svetį, jam Įteikė adminties do
vaną. Sautiškis.

Redaktoriui linkiu sveikatos ir 
ištvermės, sulaukti kitų metų 
Kalėdų švenčių, dirbdamas-re- 
daguodamas taip brangią Dir
vą,* kurioje sėjama tiesa.

Neiškrypimas iš 'Lietuviškos 
veiklos, dirbimas Lietuvai ir 
Lietuvių tautai Dirva yra vei
drodis musų Lietuvių Ameri
koje.

Linkiu 
ir toliau

; tantiems 
savo giminėms 
dovaną užrašyti. Tuomi pa- 
tarnausit Lietuvai ir saviš
kiams, ir kas yra tikru Lietu
viu džiaugsis gavęs Dirvą do
vanų. Kalnas.

seniems skaitytojams 
ją skaityti, o neskai- 
išsirašyti ją sau, ir 

kaipo Kalėdų 
Tuomi 

ir ;

čia
Pa- 
šv. 
pa-

ir
M.

suban-

atei-
J. M.

Darbininkai Gauna 3 
Milijonus Užvilktų 
j.'. Mokesčių 

:— i

Jones & Laughlin plieno kor
poracijos darbininkai, kurių 
dauguma dirba Pittsburgho 
srityje, gauna apie tris milijo
nus dolarių jiems priklausomų 
užvilktų pinigų,* kuomet pripa
žinta jiems algų pakėlimas nuo 
Vasario 15 dienos, po 44 cen
tus dienai. Tas apima 30,000 
tos kompanijos darbininkų.

DARBININKAMS leng v e s- 
niam pasiekimui dirbtuvių da
bar kai gasolinas suvaržytas, 
Pittsburghe įvedama specialus 
bųsai vežiojimui žmonių į tas 
sritis kuriose eina eilės dirb
tuvių.

PHILADELPHIJOJE Įsakyta 
sulaikyti aliejaus naudojimas 
kurinimui apie 500 gyvenamų 
didžiųjų namų, vietoje to nuo 
Sausio 5 dienos juose turi bū
ti įtaisyta anglies deginimo 
pečiai.

Atlantiko. pakraštyje pana
šius Įsakymus gavo 26,000 di
džiųjų gyvenamų namų savi
ninkai.

STREIKAS BAIGĖSI
JOHNSTOWN, Pa. — Beth

lehem Plieno dirbtuvėse buvo 
sustreikavę 3000 darbininkų, 
dirbančių laivams statyti plot- 
ves. Streikas sutaikytas 
darbininkai gryžo dirbti.

MIRĖ. Gruodžio 7 d. mirė 
Jonas Jonikas, 60 m. amžiaus, 
senas Akrono gyventojas, 
išbuvęs suvirš 40 metų, 
maldos atsibuvo buvusioje 
Petro Lietuvių bažnyčioje,
laidotas šv. Kryžiaus kapinė
se. Laidojimu rūpinosi jo du
ktė, Tillie. Velionis paėjo Ši
lalės par., Tauragės ap. Liko 
sūnūs, Bernardas, ir duktė Til
lie su vyru, Chicagoj gyvena 
jo vienas brolis. Velionio žmo
na mirė prieš 7 mėnesius. Jis 
buvo didelis Lietuvos patriotas 
ir rėmė jos reikalus. Mirda
mas norėjo kad butų palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis, ką jo duktė ir išpildė. Šv. 
Petro bažnyčioje yra Lietuvis 
asistentas, Kun. Ivanauskas.

Ilsėkis amžinai, geras Lietu
vi. Kalnas.

SKELBIA ŠEVČENKOS 
KARĄ > l

Vietos bolševikėliai, 
krutiję su savo “demokratijos
kongresu”, dabar esant palan
kioms aplinkybėms, prisidengę 
neva gelbėti karą laimėti obal- 
siais ir pasigavę vieną-kitą 
darbuotoją iš nekomunistų ei
lių, bandė pasigauti Detroito 
Lietuvius Į, savo bučių ir buvo 
bepasiseką,; net ir vietos klebo
nai buvo pasižadėję j tą “vie
nybę” įstoti. Bet apsižiūrėjus 
kad po tuo “vienybės” ©balsiu 
yra bolševikiškas vylius, kaip 
katalikai; taip tautininkai ir 
socialistai 'ir visos kitos ne bol
ševikų kontroliuojamos drau
gijos atmetė tą jų siūlymą ir 
visos srovės nieko bendro ne
turės su bolševikais, taip sa
kant paskelbė didžio Ukrainą 
poeto-patrioto Ševčenkos karą.

Pačiam tikslui — pagelbėti 
laimėti kąrą ir Raudonajam 
Kryžiui gali tas trukšmas iš-

ir

ARKLIENA VALGY
TI PENNSYLVANI-
JOJ DRAUDŽIAMA

Vaizdai Karo Sunaikinto Stalingrado

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

Skaityk Amerikos

‘Lietuvių Naujienas’
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi.

Metams tik 50c. (45)
♦ LIETUVIŲ NAUJIENOS

332. N., 6 tSt. Philadelphia, Pa.

Nors Bostono žmonės laižy- 
damiesi giria arklieną mėsą, 
kafpo pavaduotoją jautienos, 
tačiau Pennsylvanijoje arklie
na žmogui valgyti įstatymais 
uždraudžiama. Įstatymas tie
siog nusako kad arklių arba 
mulų mėsa, arba tokios mėsos 
produktai, netinkami maistui.

To įstatymo laužytojui nu
statyta $100 piniginė pagąuda 
ir iki 30 dienų kalėjimo už pir
mą prasižengimą, ir pabaudos 
iki $1,000 už antrą ir kitus at
vejus.

Taigi Pennsylvanijos žmo
nės kad ir norės negalės gauti 
to “gardumyno”.

Vokiečių spaudoje paduoti vaizdai jš Stalingrado karo, kur 
viršuje matosi miesto dalys dega, apačioje, vaizdai Rusu karo 
pabėgėlių, susimetę laukuose, su savo palaikais. *

i NOSIŲSKAIT
Daugumas bet Geruma

TARNAUSKAS Motiejus, 59 
m., mirė Gr. 5, Cleveland, O. 
Prienų par., Bagrėnų kaimo. 
Amerikoj išgyveno virš 30 
metų.

BUTKEVIČIENĖ Antosė, 54 
m., mirė Gruodžio 1, Cleve

land, Ohio.
JAKUBAUSKIENĖ Veronil~ 

pusamžė, mirė Lapk. 9 d., 
Camden, N. J.

ŽUKAUSKAS Jurgis, 77 m., 
mirė Lapkr. 11, Brooklyn, 
N. Y.

RAULINAITIENĖ Elzbieta,
mirė Lapk. 21, Philadelphia, 
Pa.

ALEKNIENĖ Veronika, mirė 
Lapk. m., Philadelphia, Pa.

STANIšKIS Juozas, mirė Lap
kričio 19, Philadelphia, Pa.

PAUKŠTIENĖ Veronika, mirė 
Lapk. 3, Omaha, Nebr.

VAILIONIS Jonas P., 47 m., 
mirė Lapk. m., Shenandoah, 
Pa.

VENSKUNAS Kazimieras, mi
rė Lapk. m., Maizeville, Pa.

BUT1NSKAS Pranas, 58 metų, 
mirė Lapk. 23,

I Mass. Amerikoj 
metus.

ŠATIENĖ Ona, 70
Lapk. 27, So. Boston, Mass.

SAULĖNAS Simanas, 70 metų,!
mirė Lapk. 29, So. Boston,
Mass. — Varėnos p. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

EVALGA Steponas, 44 metų, MARKEVIČIENĖ Agnė (Še-j 
mirė Rugsėjo 12, Ambridge, manskiutė), mirė Gruodi#! 
Pa. m., Shenandoah, Pa.

62! ANDRIEJAUSKIENĖ ElzbJ 
mirė Gruod. m., Pittsburgh] 
Pa.

eiti Į gerą.
Dabar čia vidurinių srovių 

moterys ir daug nepartijinių 
žmonių gana sėkmingai veikia 
per savo Raudonojo Kryžiaus 
vienetą; katalikų visos 
parapijos 
pačiam tikslui dirbti, 
nistai 
bti ir 
iš ko 
mų.

Beje, bolševikų “bait” Mar
tinas išgirdęs kad katalikai tu
ri konferenciją, nuėjo pasiūly
ti katalikams išnaujo savo ‘vie
nybę’ ir tikrinęs kad jų komi
tete 
Bet 
kęs, 
bus 
jei jo nepašalinsi jis užkrės sa
vo puvimo bakterijomis visus 
obuolius ir visi obuoliai supus.” , 
Toliau pareiškęs kad katalikai i KUPČELAITIS 
su komunistais 
bendro turėti 
vos valstybės

katalikų visos trys 
sutarė bendrai tam

Komu- 
irgi galės savo keliu dir- 
tame bus lenktyniavimas, 
galima tikėti gerų pasek-

esąs tik vienas bolševikas.
Kun. Boreišis jam pareiš-

“Jeigu bušelyje obuolių 
vienas sugedęs obuolys ir

nieko nenori Į

So. Boston, 
išgyveno 37

metų, mirė

BRAŽINSKAS Dominikas, mi
rė Gruod. 1, Waterbury Ct 

ANDRIUKAITIS Vincas, pJ 

amžis, mirė Gruod. 7, ChicJ 
goj. — šakių ap., Ilguvos| 
Tubiškių k.

ASTRAMSKIENĖ Ona, miiįl 
Gruod. m., Pittsburgh, Pa.

AVIŽIENIS Vincas (karys),] 
mirė Kalifornijoje. Parvei-Į 
tas palaidojimui BrooklyjJ 
N. Y., Gruod. 7.

BRAŽINSKAS Dominikas, mi 
j rė Gruod. m., Elizabeth, NJ, 
NOVIKAS Silvestras, mirė;

Gruodžio m., Elizabeth, NjJ 
PEČIULIS Mykolas, mirė Gm

m., Elizabeth, N. J. . | 
BUDRECKIS Martynas, mirė

Gruodžio m., Elizabeth, Np 
PŪKŠTĄS Vincas, 55 m., mi

rė Lapk. 29, Bayonne, N. į 
VALINSKAS Juozas, 20 metą,)

mirė Gruod. m., Mahanoy Ci: 
ty, Pa.

KAVOLUS Juozas, mirė Gi>i 
džio m.,* Shenandoah, Pa. : 

JANONIS Vincas, mirė Gruo-j 
, džio m., Shenandoah, Pa. | 
VAIČIŪNAS Antanas, pusam-;

žis, mirė Gruod. 5, Chicago! 
je. — Suvalkų ap., Aleknio- 
nių par.

BUTKIENĖ Marijona (Teika 
taitė), pusamžė, mirė Gnioi 
5, Chicagoj. — Pvaseinių ap, 
Gaurės p., Eicių k. Ameri-į 
koj išgyveno 28 metus. |

Sim tote laisvę sveti- 
giro padavus mus? kairėj! 
jjdln tarinei Lietuviu lais- 
jį srovei dažnai prikiša kul- 
lnyė veiklos silpnumą. Sa- 

knygas platinan
tį fivjuės'Mylėtoją Draugija 
giriri 300 nariu, Sirvydo

boli 
sva 
gijc

I gįjita 500 premnneratorių- 
I ^toją. 0 musu, sako, kny- 
į ĮĮįĮiMnfi Literatūros Dr- 
į ja^jnokdarią vadinama 
llniBin") visgi turi 4,000

■ filteitai ne melas, bet nių 
Isgenentuodami, musų si i

Irirasi nosių suskaity- K 
| j juro, kuri kai kuriais nys 
l'iji pair naudinga (pa- idej 
į^Įditmi’u rinkimų me- min 
C giriai laisvi, ne dik- j save 
l'iBE), bet kultūros ir Tam 
I įn tas reikalams ne- tais) 
. 'a tonas gerai paša-1 ‘1 
I k to liūtas avinu buri to i 
F feiįi avinas liūtų bu- prad 
: ij. Iii ik® kad ukiiu'n-1 nom 

b liroje mielo noru duo- gam 
t ui vieną gaidį, kuri 

į,privertė nuo- 811011 
h** ir mirti, nes nosis iriasi 

F b to (Majoj suskaičius (p.
I BiiiapM ne jo nosies 

t fe Ęjo uosiu tikėjo 
t telktai ir vieną Ga- 
| Ęą U^na pasodino už tauti 
I rita tea ąjvalumo tvir- L r 

*erac
■ teite m suskaity- mas 
|iteiiiwtuika.Kul- ce, į 

k tMEjjiuh kitokį ma- žmor 
H atiteką revoliu- toriji 
J V pasakojama, keliu

Įbolsevi-j kovo 
.New Method Laundry Sutari lĖįSfflim Indus’ BU-1slėgi; 
.prieinamą Kerą skalbimo patariu-.“5-k 1
. vimą. Didelis 25 svaru bundulis.;

TIK $1.99. ‘ j J 
15 nuoš. pigiau jei patys atvesti 

ir pasiimsit.

New Method Laundryt 
6710 Lexington Ave. J 

HEnderson 7761.

m.
> Martinas, 

mirė Lapk. 4, Nanty Gio, I
kaipo su Lietu- i ^a. Vilniaus rėd., Daučiu 

išdavikais. Rei- nų k.
kia pasakyti kad šis katalikų PAPOLSKAS Petras, 54 metų,
nusistatymas sveikintinas.

D. R

PRANEŠIMAS

Sekmadienį, Gruodžio 
Lietuvių salėje nuo 2 
pietų, Įvyks ^Lietuvos 
klausomybės Gelbėjimo 
teto draugijų atstovų 
rencija. Bus rinkimas 
valdybos 1943 metams
svarbus reikalai aptariami. To
dėl draugijų atstovai prašomi 
būtinai dalyvauti.

F. Motuzas, Sekretorius.

DUOKIT SKALBTI! 
^Šav?-a-Day” Skalbykla Južsimušė krisdamas iš lan

go Lapkr. 23, Philadelphia, 
Pa. •

| VASILIAUSKAS T., mirė Lap
kričio m., Baltimore, Md.

i GRIGALIŪNAS 
žymėta), mirė 
timore, Md.

20 
vai.
Nepri-1 ARKULYNIUTĖ 
Komi-1 
konfe- 
naujos 
ir kiti

d.,
(vardas nepa- 
Lapk. m., Bal-

(Iš musų laikraščių)

CHICAGO, Ill. — Buvęs Lie
tuvos konsulato Urugvajuje 

sekretorius F. Stungevičius, 
prieš kurį laiką atvykęs į 
cagą gavo darbą ir dabar 
na savo mokslą Lojolos 
versitete.

o CHICAGO, III. — Laike in
auguracijų Gruodžio 4, nau

jai išrinktam Teisėjui J. T. Zu
rini buvo įteikta įvairių dova
nų, nuo įvairių Lietuviškų or- 
ganizącijų, dėkingumo išraiška 
už jo darbavimąsi Lietuvių la
bui.

Chi- 
gili- 
uni-

o BROCKTON, Mass. — Bos
tono pasilinksminimo vietos 

gaisre Lapk. 28, kaip paskuti
nės žinios praneša, žuvo ir 12 
Lietuvių, jų tarpe keturi vie
nos šeimos nariai iš Brockton, 
Mass., tai A. Bratulevičių dvi 
dukterys su savo vyrais. Vi
so nuo tos ugnies mirė 503 as
menys, kurių kiti paskiau nuo 
žaizdų mirė, ir 117 randasi li
goninėse, apdegę ir sužeisti.

—Brocktono Lietuvis Pet
ras Money, sūnūs Anastazijos 
Moncevičienės, šiomis dieno
mis S. V. Prezidento parėdy
mu apdovanotas Karo laivyno 
kryžium už atsižymėjimą kau
tynių metu- Jis tarnauja lai
vyne Komandieriaus laipsniu.

(Švir- 
Gruo- 
Mari-

WINE SHOPPE
VYNAI, ŠAMPANAS, J 

Importuoti ir Vietiniai

VERMOUTHS, GINGER ALE 1 
2\LUS ir MAIŠYMAI

10201 Superior Avenue ;
GArf. 8353 W. H. Tresch, P< 

Cleveland

y An W h nėra. Aiš- La 
p^Wsiitymu Die- nės i 
P Arimas visai Kode 
į ir negali bu- kima 

11 h klausimui I tiečii 
; štanos.
Į pii milijonai žmonių 
; ryta griebia-
BVtiytį p tik 500

ideal; 
ninki 
nė.

Jona 
lėnki 
štais 
šiurė 
rioje

Elena, 20 m. 
atėmė sau gyvastį nusišau
dama Lapk. mėn., Tamaqua, 
Pa.

RANSEVIČIENĖ Anelė, už
mušta automobilio Lapk m., 
Kingston, Pa.

VIZBARIENĖ Ona, mirė Lap
kričio 4, Duquesne, Pa.

PAULAUSKIENĖ Ona 
naitė), pusamžė, mirė 
džio 2, Chicagoje. — 
jampolės ap., Gudelių

JASKEVIČIENĖ Elzb. (Maka- 
rauskaitė), pusamžė, mirė 
Gruod. ’ 3, Chicagoj. — Pa
nevėžio ap., Naujamiesčio p. 
Kairių k.

NAUSĖDA Izidorius, seno am
žiaus, mirė Gruod. 3, Chica
goj. — Raseinių ap., Pa jū
rės par., Jomantų k.

DIEVOKAITIS Pijušas, mirė 
Lapk. m., New Britain, Ct.

MELKIENĖ Anele (Mickaitč), 
pusamžė, mirė Gruod. 5 d., 
Chicagoj. — Alytaus apsk., 
Stakliškės p., Pakrovęs km. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

JUODSNUKIS Kazys, mirė Gr. 
m., 'Girardville, Pa.

JOHN G. POLTUf
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisu 
darbų prityrusiam ir atsakomia* 
gam: Maliavojimą iš lauko ir ii 
vidaus, medžio darbą,stogo hr 
rynų. Mane nasamdžius junu 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo yisiškan 
aptaisymui ir pagražinimui.

Turiu piltą apdraudą tos rušia 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 Į

^4 negalima da- 
iad Šekspyras,

i fe8 Mas “silpni”, 

Kultūros . „j .
d® kaip kada at-1 tinis 

Penki šimtai krati 
JB tukstan- viai

Lieti 
•^ės kultūrinę prikl 

tenka ne Au 
sver- J. B 

atsižvel- sakė 
■? k ištikimy- žmon 

Lietuvių tau- noriu 
fe ta dvasia gulin

Nikodemas A. Wilkells
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

■ 6522 Superior Ave. HEnderson 9292
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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. K

t

| JONIJOS IS1 
knyga ■ 

i kokia
i fe. T-ygąnti: paveikslu 

’ Populiarišk 
’ Jį stambiom raidėm.

w metų, žymieji 
. Napoleono 

fe aprašyta 
i sijų131'1' knavo nuo 

miteu.1>erv'sus amžius 
fįįo didžios ir gal 

$2-00 su s 
feu1 Pnsiusti jums

Jonijos Istoriją 
U palauki/

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67)
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MIRIMAI
i

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA Laisvę Pažinę — 1 D

, Jungo Nevilksim!

LĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LĄ
.pie mirusius Lietuvius šiame skyriuje tfe

USKAS Motiejus, 59 
rė Gr. 5, Cleveland, 0. 
i par., Bagrėnų kaimo, 
koj išgyveno virš 30

NOSIŲ SKAITYTOJAMS Akliems Pagalba PALAIKYME LIETUVOS GYVYBĖS AUKOKIT IR LIETUVAI
BRAŽINSKAS J 

rė Gruod. I,
ANDRIUKAITIS d 

amžis, mirė W 
goj. — šakhj J

Ne Daugumas bet Gerumas Viršų Paima Visada

VIČIENĖ Antosė, 54 Tubiškių k 
iirė Gruodžio 1, Cleve- 
>hio.
JUŠKIENĖ Veronika?
iže, mirė Lapk. 9 d., 
sn, N. J.
SKAS Jurgis, 77 m.,
Lapkr. 11, Brooklyn,

SIA1TIENĖ Elzbieta, 
Lapk. 21, Philadelphia,

ASTRAAISKffiJii
Gruod. m., M 

AVIŽIENIS yJ
mirė KalifoiJ 
tas palaidoj^ 
N. Y., Gruod.’|

BRAŽINSKAS J 
į rė Gruod. o 

NOVIKAS SiU
Gruodžio m, 

PEČIULIS Airi
GENĖ Veronika, 

m., Philadelphia, 
sKIS Juozas, mirė 
i 19, Philadelphia, 
TIENĖ Veronika, 
. 3, Omaha, Nebr.
)N1S Jonas P., 47 m., 

Lapk. m., Shenandoah,

mirė 
Pa. 
Lap- 
Pa. 
mirė

SIMBOLIUS Padarykit Savo Kalėdų Dovaną L.V.S
Esančioms Atstovybėms Reikalinga Pagalba

Savo tautos laisvę sveti- 
; miems pardavus musų kairėji 
Į spauda tautinei Lietuvių lais- 
| vės srovei dažnai prikiša kul- 
I turinės veiklos silpnumą. Sa- 
‘' ko, žiūrėkite,, knygas platinan- 
| ti Tėvynės <Mylėtojų Draugija 
' teturinti 200 narių, Sirvydo 
L Biografijai per. penkis metus 
I tesurinkta 500 prenumeratorių- 
| skaitytojų. O musų, sako, kny- 
I gąs platinanti Literatūros Dr- 
| ja, nors vjuokdarių 
I “literadurna”, visgi 
tnarių.

Kas tiesa tai ne 
r šitaip argumentuodami, musų 
r.kairieji laikosi nosių suskaity
ti mo sistemos, kuri kai kuriais 
I atvejais graži ir naudinga (pa- 
Kvyzdžiui, politinių rinkimų me- 

; tu, jei rinkimai laisvi, ne dik
tatūriniai), bet kultūros ir

vadinama 
turi 4,000

melas, betBUDRECK1S d
Gruodžio m, 1 

PŪKŠTĄS Vi J
rė Lapk 23, J 

VALINSKAS J
mirė Gruodi] 
ty, Pa.

KAVOLUS1^
džio m.*Sh£^ žmogaus dvasios reikalams ne- 

apk. m., Maizeville, Pa. JANONIS Tau 
SKAS Pranas, 58 metų, , džio m.. Sieą

CUNAS Kazimieras, mi-

Lapk. 23, So. Boston, VAIČIŪNAS b 
Amerikoj išgyveno 37 žis, mirė Gnu>. Amerikoj išgyveno 37 

is.
NĖ Ona, 70 metų, mirė

je. - Suvifc, 
nių par.

tirtka. Napoleonas gerai pasa- 
. kė: “Geriau liūtas avinų būrį 

vedąs, negu avinas liūtų bū
rį”. Visi žinome kad ūkinin

kas Lietuvoje mielu noru duo
tų 4,000 blusų už vieną gaidį.

„ c’ r, + ’m rtttkifNpv.; Filosofą Sokratą privertė nuo-i. 27, So. Boston, Mass. BUlKltM Sr , .v ,. . ’.J.
.#111 larvoMTi i v» ivin’Ti tv no vmovo

eNAS Simanas, 70 metų, 
i Lapk. 29, _So. Boston, 
s. — Varėnos p. Ame- 
je išgyveno 50 metų.
,GA Steponas, 44 metų, 
ė Rugsėjo 12, Ambridge,

LĖLAITIS Martinas, 62 
mirė Lapk. 4, Nanty Glo, 
— Vilniaus rėd., Daučiu- 
k.

JLSKAS Petras, 54 metų, 
imušė krisdamas iš lan- 
Lapkr. 23, Philadelphia,'

dų išgerti ir mirti, nes nosis 
} to meto Graikijoj ’ suskaičius 
I pasirodė dauguma ne jo nosies 
? kilimo. Milijonai nosių tikėjo 

žemės plokštumai ir vieną Ga
lilėjų kalėj iman pasodino už 
už drąsų žemės apvalumo tvir
tinimą.

LIAUSKAS T., mirė Lap- 
•io m., Baltimore, Md.
ALIUNAS (vardas nepa- 
lėta), mirė Lapk. m., B'al- 
ore, Md.
JLYNIUTĖ Elena, 20 m. 
nė sau gyvastį nusišau
ta Lapk. mėn., Tamaqua,

taitė), pum
5, Chicagoj.-!
Gaurės p, L; 
koj išgyvat Ir 

MARKEVl®i| 
manskiutė), < 
m., Sbenaater 

ANDR1EJAIW
mirė Gnioiu Tokiu budu, nosių suskaity- 
pa, mo sistema ne visur tinka. Kul

tūros srityje tenka kitokį ma- 
Bolševikų revoliu

cijos pradžioje, pasakojama, 
urio tai laivo įgula, į bolševi- 
‘nį susirinkimą supludus nu
osavo kad Dievo nėra. Aiš- 
u, tuo nosių suskaitymu Die- 
o buvimas ar nebuvimas visai 

nebuvo išspręstas ir negali bū
ti išspręstas, šiam klausimui 

nka kitokios sistemos.
Jei penki milijonai žmonių 

Jas sekmadienio rytą griebia
si “fones” skaityti, o tik 500 
asiima Šekspyrą, Kantą, ar 

Šventąjį Raštą, negalima da-

15 nuoš. pijai 
ir '

New Medui

DUOKIT

.New MeW ' 

. prieinam; sen 

. vim;. Didelis 5
TK

stą vartoti.

WINEVYNAI
Import®

/VERMOUTE
ALUS iri

(švir-
Gruo-, GArf. 8353 
Mari- Cleveland 
k. 1-------- -

1.

EVIČIENĖ Anelė, ūž
ta automobilio Lapk m., 
gston, Pa.
kRIENĖ Ona, mirė Lap- 
io 4, Duquesne, Pa. 
AUSKIENĖ Ona 
ė), pusamžė, mirė

2, Chicagoje. — 
polės ap., Gudelių
EVIČIENĖ Elzb. (Maka- . 
;kaitė), pusamžė, mirė: 
od. • 3, Chicagoj. — Pa-: 
ižio ap., Naujamiesčio p. 
’ių k.
ĖDA Izidorius, seno am- 
s, mirė Gruod. 3, Chica-

— Raseinių ap., Paju- 
par., Jomantų k.

DKAITIS Pijušas, mirei 
k. m., New Britain, Ct. 
TENĖ Anele (Mickaitė), 
imžė, mirė Gruod. 5 d., 
:agoj. — Alytaus apsk, 
diškės p., Pakrovęs km. 
Brikoj išgyveno 39 m. 
SNUKIS Kazys, mirė Gr. 
Girardville, Pa.

turos ryški.
šituo tikruoju mastu spren

džiant, kairiųjų daromi prie
kaištai tautinei srovei tėra ma
žo vaiko pastangos šaukštuku 
jurą Į mažą duobukę supilti. 
Kas kad Tėvynės Mylėtojų D- 
ja 200 narių teturi? Kas kad 
Sirvydo Biografija tik 500 pre
numeratorių gavo? Tie 200 
ir tie 500 eina tiesiu ir teisin
gu visos tautos keliu, o 4,000 
bolševikinės propagandos ap
svaiginti “literadurnos” drau
gijos vargšai vaikšto tarp us
nių ir aklai seka aklus. O vi
si žino kur aklas aklą nuveda.

Kas 
nys? 
idėja? 
miręs 
savo
Tautinėje šviesoje 
tais). Sakė:

“Lietuviai tautiniai susipra
to ii’ prie kultūros bei laisvės 
pradėjo žengti ne tiktai eko
nominių sąlygų spiriami, bet 
gamtos įstatymo dėka, pagal 
kurį kiekvienas asmuo ir vi
suomeninis 
giasi likti 
(p. 102).

TZ • - . » 1Kariuomenes, marinų ir jūr
eivių korpuso bendrame pokily- 
je atsibuvusiam^ San Francis
co, apkalbėta planai pagalba 
netekusiems akių kareiviams. 
Vaizde matosi, Lieut.' Com. C. 
C. Troensegaard, Miss Mary 
Cowerd ir Col. W. S. Wood.

tikrasis tautos uždavi- 
Kas yra tikroji tautinė 

Gerai atsako Vilniuje 
veikėjas Dr. D. Alseika 

“Lietuvių Tautinė Idėja 
(1924 me-

organizmas sten- 
gyvas ir laisvas”

LAISVĖ 

štai kas 
tautinės srovės knygų mylėto
jų nuo 4,000 bolševikinių “li- 
teradurnių”. Pasaulio gerbia
mas filosofas, Bernadetto Cro
ce, parašė Įmygą ir Įrodė kad 
žmonijos istorija tai laisvės is
torija. žmogus ėjo pažangos 
keliu tik tiek smarkiai kiek iš
kovodavo iš neprielankių ir jį 
slegiančių sąlygų laisvės.

Laisvė buvo ' Lietuvių tauti
nės idėjos pagrindas ir dvasia. 
Kodėl? Todėl kad laisvės troš
kimas buvo visos tautos (vals
tiečių ūkininkų) idealas. Tą 
idealą liaudyje sužadino iš ūki
ninkų luomo išėjus šviesuome
nė. Didelį vargą ir nepritek
lių New Yorke kęsdamas Dr. 
Jonas Šliupas Lenkams ir su
lenktiems Lietuviams savo ka
štais 1887 metais išleidžia bro
šiūrėlę “Litwiny i Polacy”, ku- 

Kulturos rioje pasako kad Lietuvių tau-

IR NELAISVĖ 

skiria 200 ir 500

ti išvados kad Šekspyras,
ntas, ar šv. Raštas “silpni”, 

o “fonės” galingos. ~
istorijoje, vienas kaip kada at-, tinis sąjūdis liaudinis, demo- 
sveria milijonus, penki šimtai. kratinis ir radikalus. Lietu- 

tukstan- viai kitų valdiniais būti nenori.
Lietuvai nori būti politiniai ne- 

kulturinę priklausoma.
tenka ne

paskandina keturis
Sius.
L Tautinės srovės 
Veiklą, tokiu budu, 

liu suskaitvmo sistema sver- J. Basanavičiui 1883 ’ v Į
Ją reikia vertinti atsižvel- sakė: “Mes esame tokie pat 

Lgiant į jos artumą ir ištikimy- žmonės kaip musų kaimynai ir 
Namui 
. Popitf

JOHNS?
Aušrą pradėdamas leisti, Dr. 

metais

pagrindinei Lietuvių tau- norime visomis teisėmis, pri- 
•s dvasiai, kiek ta dvasia gulinčiomis visai žmonijai, ly- 

p^tthūms iš musų istorijos ir kul- giai su kaimynais naudotis.”

Duokit 
darbą pntJt^B 
ąam: 
vidaus, J 
rynu.
nereiks ra^-1 
aniatinink, .®5 
aptaisytu® i,'t 
Turiu pilu *5 

daita 

495 Ea>^
Telefonu Ji

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIH 11!®*^

iikodemas A.W
Laisnuotas Laidotuvių Dirt*8

IR BALZAMUOTOJAS

22 Superior Ave.
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VISOKIA APDRW 
-les esam pasirengę suteikti visiems l^J 
as Informacijas ir praktiškus patariu®3 
s Apdraudos (Insurance) visai dyk® j 
kite mus negu ugniagesius (fare-moi®.| 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška *** 

ir Apdraudos Agentūra

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Oh>

)6 Superior Ąve. Cleveland

Lietuviai katalikai 1890 tne- 
tais pradėjo leisti Prūsuose Ap
žvalgą. Ir čia randame lais
vės troškulį: Apžvalgos rašy
tojai kunigai Rusijai prana
šauja Romos imperijos likimą, 
kada tautos nuo jos atsiskirs 
ir taps savistovės valstybės. 
Sako, visoks Lietuviškas dar
bas yra už idėją, reiškia, už 
Tėvynę Lietuvą.

Iš LONDONO gauta žinių 
apie pasunkėjusią finansinę 
būklę Lietuvos Atstovo, Ame
rikiečiams gerai žinomo Bro
niaus K. Balučio. Anglija, at
ėmus viešas diplomato teises, 
matyti, užrakino ir Lietuvos 
Respublikos fondus. Atstovy
bė priversta nusikraustyti Į 
skiepą ir teturi viso tris tar
nautojus.

Nemažiau Margsta ir Lietu
vos Atstovas Vichy Prancūzi
jai, p. Klimas. Jis priverstas 
gyventi iš nusisamdyto daržo.

Amerikos Lietuviai neparuo- 
kyti. Katalikai šelpia tik vie
ną — p. Lozoraitį, Vatikane, 
Kunigų Vienybės seimas Lie
pos 28 d. sudėjo jam $3,755 au
kų ir prižadėjo kasmet sukel
ti po $6,000.

Butų gerai jei Chicagos Lie-

tuviai profesionalai, kurie p. 
Baluti gerai pažysta, sudarytų 
komitetą Lietuvos Atstovybę 
Londone palaikyti iki karo pa
baigos. Dri Drangelis ir Dr. 
Zimontas buvo labai veiklus 
pereito karo metu Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą auklėti, 
šti Lietuvos Atstovybes išlai-

Atstovą Klimą lengvai butų 
galima per Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją sušelpti. Jis turi pa
rašęs Lietuvos Istoriją. Nėra 
abejonės, Lietuvių draugijos ir 
visuomenė noriai sukeltų kelių 
tūkstančių dolarių fondą tą is
toriją nupirkti ir išleisti, kaip 
darė su Kudirkos ir šerno raš
tais.

Musų atstovybių palaikymas 
užsieniuose reiškia palaikymą 
Nepriklausomos Lietuvos gy
vybės simbolių.

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

Siunčiu savo auką $. Narystės mokestį $

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas 
\
Miestas Valst,

ši KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

Tiesa, Kun. Tumas savo Tė
vynės Sarge leido sakyti: “Po
litinė Lietuvos neprigulmybė 
tuščia svajonė”, bet ir jis kėlė 
tautinį jausmą, o Kun. Miluko 
Amerikoje leistas žurnalas Dir
va 1903 metais skelbė: “Lietu
va Lietuviams”.

Tas pats laisvės ir savaran
kiško gyvenimo troškimas gy
vai putojo ir Dr. Kudirkos Var
pe, kuris 1901 metais paskelbė 
Lietuvos Demokratų partijos 
tikslą: “Musu idealas: laisva, 
neprigulminga Lietuva, nusi
kračius svetimu ir savu despo
tų”. Kudirkos įtakoje išaugęs 
Kapsukas 1904 metais net nuo 
socialdemokratų partijos atsi
skyrė, nes jos mintys apie 
Lietuvos nepriklausomybę bu
vo labai miglotos. Kapsukas 
įkūrė laikraštį Draugas, kuria
me pareiškė kad Lietuvių so
cialistų reikalavimas yra “ne
priklausoma demokratinė Lie
tuvių respublika”. Deja,
nuo savo tikrų idėjų vėliau, “del 
geresnio pieno šaukšto”, atsi
sakė.

Atsisakė ir visi musų kairių
jų laikraščių redaktoriai. Net 
High School mokslo dorai ne
išėję, su tautos istorija ir žmo
nijos gyvenimu tik paviršium 
susipažinę, kas gali laukti iš 
jų kultūrinių ir tautinių reika
lų supratimo? Jie aklai par
sidavė tam Rusų imperializmui 
kuris yra vienas Lietuvių tau
tos laisvės priešų, 
kelias ne jų kelias,
tai kelias į nelaisvę. Lietuvių 
gi kelias, pareikštas geriausių 
jų vadų ir raštų, yra kelias Į 
laisvę. Tai visos žmonijos is
torijos kelias, kaip Croce sako.

Geri 200 vyrų, teisingu ke
liu eidami, iš usnynų išves ir 
4,000 “literadurnių”. Juk kiek 
šnipų ir pataikūnų Rusų impe
rializmas turėjo kada žandarai 
graibstė iš Lietuvių rankų net 
maldaknyges! Ar pataikūnai 
laimėjo? Ar nukreipė Lietu
vių tautą iš istorinio jos kelio? 
Ne! Galingas caras nusilenkė 
Lietuvių dvasiai, kurią keli vy
rai milžinai sukurstė, 
rėjo grąžinti spaudą, 
rėjo

VOKIEČIAI APGY
VENDINA LIETU

VA SAVAIS

MANO MINTYS

Gerinamieji! šis Kalėdas, prisiminkite ir Lietuvos reika
lus ir skirkit savo nors kokią dovaną — nors kelis dolarius — 
Lietuvos vadavimo darbams, Lietuvai Vaduoti Sąjungai. Išpil- 
dykit šį kuponą, įrašydami kiek siunčiat, su pilnu savo adresu, 
ir paprastame laiške, už 3c, pasiuskit LVS. centrui. Juk turi- 
mę rūpintis, turime dirbti už Lietuvos atvadavimą — mes pa
tys, ne kas svetimas, tnusų tėvyne rūpinsis.

Adresuokite LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.

jis

Lietuvių
Jų kelias

Jis tu- 
Jis tu- 

duoti šiokios-tokios lais
vės, net Lietuvių atstovus Dū
mon. O dviem mirtiniem Lie
tuvių priešams po 1914-1918 
metų karo nusilpus gimė ne
priklausoma Lietuva, visų Lie
tuvių idealas. Tas pats nutiks 
ir po šio karo: musų mirtini 
priešai vienas kitą nusilpnins, 
laimės demokratija, lamės lai
svė, laimės žmonijos istorijos 
kelias. Ir 200 nugalės 4,000!

Vyt. Sirvydas.

Vokiečių planai apgyvendin
ti Lietuvoje Vokiečius aiškėja 
iš “Kauener Zeitung” Rugsėjo 
29 d. straipsnio, kuriame Vo
kiečių komisaras Kauno mies
tui Hans Cramer rašo apie Lie
tuvon “gryžtančius” Vokiečius, 
išvykusius Vokietijon Sovie
tams okupavus Lietuvą.

Straipsnyje sakoma kad tie 
Vokiečiai siunčiami Lietuvon 
paties Hitlerio įsakymu ir jų 
“tūkstančiai spindinčiom akim 
ruošiasi kelionėn? naujiems už
daviniams vykdyti”.

Komisaras Cremer užtikrina 
kad “grąžinimas vykdoma ne 
be' plano”. Jau keli mėnesiai 
veikianti specialė komisija, ku
rios uždavinys esą “sklandžiai 
įkurdinti Vokietį ūkininką Ge
neralinėje Srityje” (Lietuvo
je). 1

Ir Kaunas ruošiąsis priimti 
gryžtančius Vokiečius. Apie 
800 šeimų buvę parinkta (mu
sų pabraukta) grąžinti į Kau
ną. Tai esą Įvairus kvalifikuo
ti specialistai, amatininkai ir 
pirkliai.

Ne visi (musų pabraukta) 
gryšią kurie anksčiau Kaune 
ir Lietuvoje gyvenę. Jų dau
gelis gavę įvairias paskirtis 
Vokietijoje. j

Atkeliaujantiems Vokiečiams 
busią atiduota visos tos Įmonės 
ir butai kurie anksčiau buvo 
jų valdomi. Namų trukumui 
palengvinti esąs išleistas para
ginimas kad iš Kauno “savu 
noru” išsikeltų visi pensinin
kai ir kitokį ‘T>e užsiėmimo” 
asmenys. Bet ir to nepakanka 
kad visus ‘“gryžtančius” sutal
pinus. Todėl esanti paskelbta 
prievolė pranešti apie visus 
gyvenamus butus kuriuose gy
venę Vokiečiai prieš išsikėlimą 
Vokietijon.

Tačiau, girdi, esą be pagrin
do tie skleidžiami gandai kad 
Lietuviai busią prievarta ma
siniai iš Kauno iškeliami.

šis Vokiečių komisaro raši
nys aiškiai patvirtina tai kas 
jau anksčiau buvo galima nu
manyti. Būtent, kad Į Lietu
vą bus grąžinami tik naziams 
ištikimi Vokiečiai, gi sulietu- 
vėję Vokiečiai paliekami Vo- 
ketijoje. Jų vieton, ir tai žy- 
mai didesniame skaičiuje, at
siunčiami niekuomet Lietuvos 
nematę Vokiečiai. Tik tuo ir 
tegalima paaiškinti tą keistą 
reiškinį, kodėl “gryžtantiems” 
Vokiečiams neužtenka tų butų 
kuriuose jie patys pirmiau gy
veno.

LIETUVA ir visos Pabalti- 
jos tautos naudojosi gamtine 
saule — jos pilnai buvo ja pa
sitenkinę ir nereikalavo kokios 
ten atšmugeliuotos burliokiš- 
kos “saulės”. Dieve saugok 
tas Pabaltijo jurų tautas nuo 
svetimų “saulių” ir jų jungo.

AMERIKOS Lietuvių koloni
jos kurios dar neturi suorgani
zavusios LVS skyrių, laikas tų 
skyrių tvėrimą pradėti. Tie 
kurie manote neišgalėsią Lie
tuvos laisvei tiesioginai auko
ti, remkite parengtus tam tik
slui vakarus, programus, ir da
ly vaukit juose kaip susipratę 
Lietuviai. Musų vienybė grą
žins Lietuvai laisvę po karo.

Iš NEPAŽYMĖTO lopšio ir 
tėvų gimė anų laikų Lietuvis, 
ii’ su juo vystėsi praeitų gar
bingų amžių Lietuvių tauta. 
Ten tankiose milžiniškose Lie
tuvos giriose — “šimtmečiai 
sukako, kaip seniai sako”, Lie
tuvio vardas vystėsi ir plėtėsi 
plačiame pasaulyje. Jo daina 
ir malda buvo anų laikų, ne
kalta ir širdinga, 
buvo veikiama
vių tautai ir Lietuvai, 
tolimi garbingi laikai ir yėl bu 
vo atnaujinti 
kuose, kada 
vystėsi savo 
tikri kad jie

ARGENTINOS RAŠY
TOJAS APIE LIE

TUVĄ

Aires, Argentinoje, 
Argentiniečių laik- 

Pueblo, savo laidoje 
16, priede Cątedra,

Buenos 
leidžiamas 
raštis EI 
Rugpjūčio 
talpina; straipsnį apie Lietuvą, 
“Los bolcheviąues ante la reli
gion en Lituania durante el 
ano 1940-41” (Bolševikų prieš- 
religiška veikla Lietuvoje bė
gyje 1940-41 metų).

Straipsnis užima pirmą vie
tą tame priede, viso 
didelius puslapius.

Straipsnį parašė K. Veraxt, 
pasiremdamas jam patiektais 
smulkiais šaltiniais, nes mini 
ir Pavasarininkus ir Ateitinin
kus, kaipo katalikiško jaunimo 
organizacijas, ir dvasiškių var-

dus, net vyskupų, ir kaip jie 
pernešė bolševikų okupaciją.

Straipsnis baigamas, “Dios 
ha protegido Lituania de estą 
desgracia” (Apsaugok, Viešpa
tie, Lietuvą nuo tokios gėdos).

Kitame mažame žurnale, iš
einančiame Buenos Aires, pa- 
vadinatame Criterio, tas pats 
K. Verax rašo du kitus straip
snius apie Lietuvą. Rugsėjo 
24 d. laidoje rašo apie GPU 
(sovietų šnipų) elgesį katali
kiškoje Lietuvoje. Antras jo 
straipsnis, tilpęs Spalių' 8 le
doje kalba apie komunistų žiau-

--  •*<« Ju-i.- .X-jIAT" 71- _
Staliną su Džingis Khanu, ku
ris 1203 metais naikindamas 
viską šlavė į Europos vakarus, 
bet buvo sulaikytas. <

šiems straipsniams medžia
ga panaudojama iš K. Bizaus
ko patiektų žinių.

vieną dolarį — pusei mėty. 
Dirvą galima išsirašyti už

Duok žmogui šviesą — jis pat* 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

Viskas kas 
tai buvo Lietu- 

Anie

j r.musų pačių lai- 
Lietuva laisvai

ribose. Bukime 
nėra mirę ir da

bar — jei mes vienysimos 
roję Lietuviškoje dvasioje, 
no j e, maldoje ir darbe, o 
su garbinga Lietuva vėl

ir musų pačių 
Laisva!

tik- 
dai- 
mu- 
bus

daug Chicagie-
Union stotyje

kaip buvo anų 
laikų Linksma,

MANAU kad 
čių yra lankęsi
ir dauguma iš jų yra patėmiję 
iškabintas Suvienytų Tautų vė
liavas. Lietuvių, Latvių ir Es
tų vėliavų tarp jų nėra. Gaila 
kad susipratę Chicagos Lietu
viai nepadaro kokio žygio pa
talpinti ir Lietuvos vėliavą tų 
tarpe. Lietuva ir visi plačia
me pasaulyje Lietuviai deda vi
sas pastangas Alijantų laimė
jimui karo.

P. D. B.

(NUO REDAKCIJOS: Lie
tuvos vėliavos nėra tarp Suvie
nytų Tautų vėliavų todėl kad 
Lietuva neturi savo formalės 
vyriausybės in exile ir todėl 
nėra pasirašius Suvienytų Tau
tų akto. 
Lietuvai 
in exile, 
stotų su
du taptų Suvienytų Tautų na
rė, ir Lietuvos vėliava butų pri
imta Į tą grupę.)

Jei tik butų leista 
sudaryti Government 
Lietuva tuoj oficialiai 
Alijantais, ji tuo bu-

KAUNE Vokiečių kareivių 
reikalams Įrengti antri karei
vių namai.

KALĖDINIAI PYRAGAI
Mes turim puikių Kalėdinių pyragų Europinių kepėjų 
darbo ir Europiniu stilium ir visais Europos metodais 
pagamintų. Jeigu norit ko nors skirtingesnio kreipki
tės čia. (50)

Skersai

KARGER‘S BAKERY
9022 SUPERIOR AVENUE 

gatvę nuo St. Thomas Aquinas bažnyčios

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

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

.—Jurgis Washingtonas ant Arklio
-Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą

.—Amerikos Karo Laivas 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 ir Amerikos Vėliava
...Keletas Gražuolių Merginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių)

-Angelas
._ -šventoji
..Kristaus
..Marijos
..Kristus išeina iš grabo 
__Šv. Antanas ir Kūdikėlis Jėzus 
_ šv. Juozapas ir jaunas Kristus 
_-Kristus Alyvų Darže

Sargas ir Vaikučiai žaidžia
Šeima ir Balandžiai 
širdies
Širdies.

DIRVA 6820 Superior Ave. " Cleveland, Ohio
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

JUGOSLAVIJOJE, kaip iš Įvairių pranešimų žinome, 
Generolo Draja Michailovičiaus vadovybėje, tęsiama 

pasalingas karas prieš ašies okupantus nuo pat to laiko 
kai ta valstybė pateko užkariautojams. Gen. Michailo
vičiaus atkaklumas ir jo sekėjų narsumas užtarnavo 
jam visų alijantų šalyse pagarbą ir gal net gerą para
mą, jeigu ji kokiais nors keliais galima priduoti. Tokie 
kariautojai už savo šalies liuosybę paprastai gauna visų 
simpatijas ir laikomi karžygiais.

Tačiau, visjtas butų gerai jei ne komunistų kišima
sis. Maskva rūpinasi tą visą Jugoslavų četnikų-kariau- 
tojų darbą pakreipti savo naudai ir deda pastangas su
ardyti jų vienybę, kas privertė patį Michailovičių šauk
tis Į alijantus apginti jį nuo komunistų atakų.

Jugoslavų vyriausybė Londone gavo pilnas žinias 
apie tai kas ’komunistų daroma prieš Michailovičių.

Pirmiausia, pildydami įsakymus iš Maskvos, paties 
Londono komunistai skleidžia gandus buk Michailovič 
tarnaująs ašiai kovodamas prieš pačius Serbus ir kitus 
Jugoslavijos partizanus, o ne prieš okupantus Italus ir 
V okiečius.

Iš Rusijos atskridę komunistų agentai į Jugoslavi
ją organizuoja Jugoslavus partizanus kovai sulyg ko
munistų nurodymų. Tie agentai pareikalavo kadnr Ge
nerolas Michailovič pasiduotų jų komandai. Jis, žino
ma, atsisakė. Komunistai’ pradėjo savo darbą, kursty
dami žmones ir su savo sekėjų pagalba žudydami nacio
nalistus kovojančius už Jugoslavijos laisvę. Del komu
nistų terorizmo kenčia daugybės žmonių, shko Michai
lovič. Jugoslavai pagaliau pradėjo sukilti prieš komu
nistus ir atsisako duoti jiems paramą, nes jie kovoja ne 
prieš jų šalies okupantus bet prieš pačius žmones. Ko
munistai agentai, negalėdami priversti kariautojų vadą 
jiems pasivesti, pradėjo skleisti visokius melagingus pa- 
skalus buk generolas dirba išvien su ašimi.

Komunistų organizuojamos gaujos pasivadina čet- 
nikais, kaip vadinasi Gen. Michailovičiaus kariautojai, 
ir jų vardu užpuldinėjo kaimus žudydami pačius Jugo
slavus.

Maskvos radio nuolatos skelbia Jugoslavams įvai
rias ^melagystes ir kurstymus. Nuolat Jugoslavijon oru 
siunčiami bolševikai agitatoriai ir parašiutais nuleidžia
mi tęsti Kremliuje išgalvotą piktą Jugoslavų vienybės 
ardymo darbą. Taip tai Maskva kur gali kiša savo’ no
sį į tautų vidaus reikalus. Jugoslavai jau iškelia savo 
Jfokjn jU1 .Sovietiį,valdovais. Palengva ir kitos šalys tą 
padarys, nes komunistai kur gali Įlysti visur lenda ir 
vykdo savo tautų pavergimo darbą dabar, nes žino kad 
po karo, taisyklingu budu, niekas nieko svetimo jiems 
duoti nesutiks.

Ą MERIKOS karo galybei dar tik įsisiūbuojant, kalba- 
ma ir apie ateitį, kuri turės atnešti pergalę. Pa

aiškėjo kad Washingtone ruošiama planai šimto bilijo
nų dolarių “pergalės” biudžetui 1'944 metams.

Jau dabai-, 1943 metams numatyta 90 bilijonų dola
rių biudžetas.

Tas didžiausias biudžetas bent keno nors istorijo- 
joje dar nėra nulėmėjas karo pabaigos. Sekančiam me
tui, kaip pranešimai sako, karo tvarkytojai dės pastan
gas pasiekti aukščiausio laipsnio ginklų gamyboje ir 
mobilizacijoje. Jeigu karas baigtųsi greičiau, tie pla
nai galima kanceliuoti. Jeigu karas nusitęs po Liepos 
1, 1944 metų, tos išlaidos bus daromos taip kad privesti 
karą prie pabaigos kaip greičiausia galima po to.

Šį bėgantį metą, Suv. Valstijos leidžia saVo karo 
reikalams ir alijantų rėmimui kiek virš $70,000,000,000.

■ ' i ©

AMERIKOJE paskleista komunistų propaganda buk 
‘ * Rusija kariaujanti už Ameriką, ir tas busbulas ne
protaujantiems prilipo. Vieni tiksliai, o kiti suklaidin
ti, platina tą gandą — “Rusija kariauja už Ameriką”.'

Mes Lietuviai galvokim ir kalbėkim Amerikoniškai 
šiuo klausimu: Amerika kariauja už Rusiją. Neužten
ka Amerikos, ir Britanija daug jiegų padėjo už Rusiją, 
kad nepatektų Vokiečių naguosna.

Nuo to laiko kaip Stalinas priėmė Hitlerio ištiestą 
kruviną ranką, visas pasaulis skelbė kad Hitleris Rusi
ją puls*ir puikiai atsimokės už visą gerą. Tik komunis
tai atsisakė tam tikėti. Vokiečių programe buvo pasi- 
brėžimas užpulti ir užimti Rusiją, ir jei ne Amerikos ir 
Britanijos-stipri pagalba, Rusija senai butų buvus su
pliekta.

Štai kaip Amerika ir Anglija kariauja už Rusiją: 
Per metą laiko tos abi alijantės nugabeno Rusijon virš 
3,000 kariškų lėktuvų, 4,000 tankų ir $0,000 įvairių mo
torinių vežimų kariuomenės reikalams. Prie to, Rusi
ja gavo 800,000 tonų įvairios amunicijos, maisto ir ,me- 
dikalių reikmenų. Dadėjus dar kiek įvairių aukų Ame
rikoje sudedama Rusijai gelbėti, bolševikai Ameriką tie
siog išnaudoja, nes Sovietų Rusija yra žymiai didesnė 
už Ameriką ir gyventojų skaičium ir žemių plotu.

Amerika visokiais budais, visomis jiegomis kariau
ja už Rusiją, ir neprivalome mes leisti saviems komu
nistams to fakto iškraipyti.

®DU TREČDALIAI iš 11 bilijonų svarų riebalų ir 
aliejų, Amerikoje sunaudojamų, kiekvieną metą, nueina 
į maistą; viena penkta dalis tenka muilo darymui.

•SUV. Valstijos užima pirmą vietą pasaulyje drus
kos gamyboje, duodamos 28 nuoš. iš visų apskaitliuoja- 
mų 35 milijonų metriškų tonų druskos kas metą.
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KAS KA RAŠO

Rašo Vyt. širvydas.

Lietuvišku Frontu

Amerikos
savo

pradeda 
pakeltas

Lietu-
pirmą

politinę laisvę. Mums 
vienos energingos Ame- 

Lietuvių Tarybos, reikia 
fondo, reikia autoritetin-

H.'

SKAITYMAI

JUOZAS O. SIRVYDAS

menkos, profesorius
Tikrai, kaip Lietuvių

Neprasto pasisekimo 
įgyti šioje skiltyje 
raginimas 
viams atidaryti
frontą — frontą kovai už Lie
tuvos laisvę. Visuomenė jau 
pradeda matyti musų politikie
rių “miklumus”, iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Lietuvių 
Tautinės Tarybos padariusius 
tik “gyvus nabašninkus” su 
gražiais skambančiais vardais, 
bet tuščiais viduriais.

Prof. K. Pakštas dienraštyje 
Draugas sako:

‘"Lietuvių politiniu centru 
šiuo metu laikoma Lietuvių 
Tautinė Taryba, sudaryta iš 
pačių didžiausių politinių gru
pių: katalikų, liaudininkų, so
cialistų ii’ žydų. Tautininkų 
atstovas jon nebuvo išrinktas 
tik del to kad sakėsi greit ei
nąs kariuomenėn” (??).

Bet.... tos Tarybos darbų 
išdavos 
sako.
patarlė sako: “Kad nuo didu
mo eitų, karvė zuiki pavytų”.

šis “didelis” keturių “di
džiausių” politinių grupių su
darytas “politinis centras” 
tiek nebylus kaip Rambyno kal
nas. Tautininkų atstovas, ka
riuomenėn išeidamas, daugiau 
nuveikė Lietuvos laisvei (nes 
paėmė ginklą, ne liežuvį į ran
ką), negu visa garbingoji Lie
tuvių Tautinė Taryba!

Tarybomis nepatenkintas ir 
katalikų Susivienijimo (13,000 
narių) organas Garsas. Jis 
sako:

“Plačiai išsireklamav u s i o s 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Tautinė Taryba nega
li viešai pasigirti savo ištesė
tais pažadais. Privatinė ini- 
ciatyba kur kas mažesnė ir ap
čiuopiama”. (Pavyzdžiui, Ku
nigų Vienybė, gavus iš Ameri
kos Vyskupų Konferencijos 
daugiau negu $60,000 nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuviams).

Nepasitenkinimas yra vie
nas būdas į sveikatą. Kuomet

žmogus savo sveikata nepasi
tenkinęs, jis jieško gydytojo 
ir vaistų. Dirva redakciniu 
straisniu vieną nurodė: “Ame
rikos Lietuviai bendro komi
teto neturi, nes srovių vadai 
nori veikti ‘srovių iniciatyva’, 
ne bendru sutarimu; dėlto nė
ra vieno galingo fondo Lietu
vai gelbėti; išsidraikę vadai 
kas sau graibstosi.”

Tegul pasaulis ginčijasi del 
antro fronto, mes, Lietuviai, 
kurkime musų pirmąjį būtiną 
frontą — frontą atkovoti Lie
tuvai 
reikia 
rikos 
vieno
go organo, kuris planuotų, lei
stų Angliška kalba Lietuvos 
laisvę ginantį leidinį, ir atsto
vautų Lietuvos žmones, kurių 
iniciatyva okupantų užslopin
ta, kurių rankos ir lupos sura
kintos. Kada nors Lietuvos 
žmonės musų paklaus: “Bro
liai Amerikiečiai, ką jus vei
kėte kuomet mes iš prievartos 
buvome nebyliai?” Ką broliai 
Amerikiečiai atsakys ?

///

AMERIKOS Lietuvių Tary
bos narys, Kun. J. Švagždės, 
sako: “Taryba sunkiai laikosi. 
Tiesa, formaliai egzistuoja ir 
bendraisiais požvilgiais yra 
minčių sutapimas, bet kaip tik 
reikalas konkretuojasi, vyksta 
ir nuomonių priešingumas”.

Kitais žodžiais tariant, pasi
kartoja pasakėčia apie gulbę, 
vėžį ir lydeką, kurie iš balos 
vežimo neišvežė.

—AMERIKOS 
tyti, amžinai 
“užmarinavos”.

marinai, ma- 
geltonveidžius

NAUJA KOLUMNA
Padarymui Dirvos populia- 

riškesne, pradedant šiuo nu
meriu, ant pirmo puslapio tilps 
kolumna, kurią rašo vienas iš 
musų buvusių laikraštininkų, 
pasirašydamas ”Kugis Mugis, 
kuris savo kolumną pavadino 
MIRGU MARGA.

Toje kolumnoje tilps Įvairus Į 
trumpi pažymėjimai ir pasta
bos apie Įvairius visuomenei 
Įdomius įvykius ir klausimus, 
Lietuvių, Amerikos ir tarptau
tiniame gyvenime.

žinios iš Lietuvos, kurios iki 
tilpo toje kolumnoje ant 
puslapio, kadangi regulia- 
negaunamos, bus talpina-

šiol 
1-o 
riai 
mos 
TUVA’, 
tinka.

(Tęsinys iš pereito numerio)

LIETUVIŲ SPAUDOS ATGAVIMAS
Tūkstančiais egzempliorių knygnešių Lie

tuvoje platinamos svetur spausdintos Lietuviš
kos knygos, galiausia, Rusijos agentus išgąsdi
no. Dr. D. Alseika rašo: “Vyresnieji Rusijos 
valdininkai buvo priversti savo vyresnybei skųs
tis kad nebepajiegią sulaikyti Lietuvių knygų iš 
Prūsų plaukimo Lietuvon. Nors daugelį konfis
kuoja ir degina, vis jų visur pilna. Sukišta ka
lėjimuose šimtai žmonių, bet knygos ir laikraš
čiai vistiek plaukia. Valdininkai skundėsi ne
begali atsispirti tų knygų ir laikraščų sėjamai 
neapykantai prieš Rusu valdžią. Todėl patarė 
savo vyresnybei geriau leisti spaudą, nes kitaip 
gali prieitį prie atviros revoliucijos”.

Gegužės 7, 1904 metais, Rusų imperija Lie
tuviams nusileido ir suteikė teisę savo kalba 
spausdinti leidinius (aišku, cenzuruojamus).

Dr. Alseika sako: “Spaudos leidimo žinią 
Lietuviai sutiko visai ramiai, be jokio džiaugs- 
smo”. Jie suprato kad “tiktai griežta kova pri
vertė leisti Lietuvišką spaudą”. Tokiu pat ra
mumu spaudos leidimą ir Amerikos Lietuviai su
tiko. Sirvydas Vienybėje Lietuvninkų tuo me
tu rašė:* “Amerikos Lietuvių spaudą pavarčius 
ir gyvenimo atgarsių pasiklausius, nepastebėta 
perdidelio nudžiugimo spaudos leidimu. Vieni 
tik Bostono Lietuviai paminėjo, Kun. J. .žibaus 
Įkvėpti”. Lietuva, kaip Kapsukas tais laikais 
teisingai tvirtino, buvo šviesesnė negu Rusija 
ir tamsus Rusas negalėjo šviesių Lietuvių ky
lančios tautines kultūros pasmaugti. Aziatinė 
tauta negali nugalėti Europinės!

Nors Sirvydas teisinosi buvęs “naivus” vi
sais gyvenimo klausimais' kada paėmė Vienybę 
Lietuvninkų redaguoti, tačiau, visgi, jis parodė 
geros Įžiuros spaudos leidimo klausimu. Sako, 
dabar visos Lietuvių politinės srovės pradės 
spaustuves kurti ir rungtis. Pažangi spauda, 

I tačiau, bus tebevaržoma. Pasaulietiškais ir vi- 
i suomeniniais klausimais raštai bus Rusų cenzū
ros apynasriu apžabojami, bet, visgi, šiek-tiek 
laisvesnė spauda pralavins Lietuvius skaityti, 
rašyti ir apšvies juos ūkį ir pramonę vesti. Tas 
ir ivyko: 1904-1914 metų laikotarpiu Lietuvoje 
Įsistiprino koks 20 geru laikraščių, susiorgani
zavo keletas svarbių draugijų, žymiai išaugo 
kooperatinis sąjūdis. V. Ambrozevičius savo 
Autobiografijoje užrekorduoja musų spaudos

J.. O. Sirvydas — Lietuvos šaulys (1929 m.) 
su žmona, po sngryžimo Lietuvon.

BAIMĖ IR VILTIS

Baimė ir viltis negali drauge gyventi.
Baimė yra besparnis velnias; nuodinga jie-

(Tęsinys iš pei

- in I vaidmenį ūki pakelti, kaip Sirvydas numatė. Ten nuslanvie LAISVA L.IE-1 „ ,<xr. a u ........ ,pubMpvjv . Įrašoma: Visur Ambrozevičiui i akis mėtėsi zy-“, kur jos geriausia ir1

vaisių” (1913 metais, Su-

leidimą sutikę, Lietuviai 
antrą svarbų dramatiniai

LIETUVOS TREMTINIAMS

Kas dirbo ir kentė del labo Tėvynės, 
Kas priespaudą nešė ir vargo del jos? 
Kursai erškėčiuose Laisvei kelią skynė, 
Visuomet budėjo ir laukė Aušros?

Norint tauta musų buvo užmigdyta,_ 
Per šimtmečius laiko tamsybėj gludej’, 
Bet dar kibirkštėlė širdyje ugdyta 
Vis‘degė ir švietė varguolio kūtėj’

Ir laukė mus brolis išauštant aušrinei, 
Prašvintančiai dienai laimingos kloties — 
Kad butų vergijos diena paskutinė 
It ji nebegryžtų jau iš Praeities....

Štai ir vėl miglotas dangus apsiniaukė, 
Tartum nėųa vilties ir vėl jau naktis;
Slepiasi saulutė, jos veidą užtraukė, 
Nes audra su vėju drasko jai akis.

Pravirko Lietuvis, dejuodama, rugoja 
Ant nelaimingosios savo dalies ■— 
Jog nėra jam vietos tarp brolių artojų, 
Apleisdamas verkė brangiosios’ šalies....

Dar nenusiminki, vargingasai broli,
Ir vėl liuosybės tau laikas ateis;
Artinasi dienos — gal jau nebe toli,- 
Tu grysi Tėvynėn, ir bėdos .praeis.

Kas kardą ir mirtį nekaltam teikia, 
Tas užsitarnavo kardo mirties. 
Nekaltas kraujas likimą prakeikė — 
Artinas Teisybė ir laukia Pjūties.

Lietuvos Duktė.

mus ūkio kultūros.pakilimas: puikus javai, gra
žus gyvuliai ir trobos, susipratę ir mandagus 
ūkininkai. Paklausus priežasties, veik visi sa
kydavo: ‘Tai musų laikraščių dėka, ypatingai 
Lietuvos ūkininko, gražiai mus mokinančio’. 
Ambrozevičiui liko Įspūdis kaip kantri Lietuvių 
kova del spaudos laisvės trumpu laiku davė ap
čiuopiamų kulturini ų 
valkijoje).

Ramiai spaudos 
daug karščiau sutiko
tirštėjančios jų istorijos raidos Įvykį — Rusijos 
1905 metų revoliuciją, nes joje pajuto progą 
gauti pilnas piliečio teises ir politinę laisvę au
tonomijos pavidalu su seimu Vilniuje. Rusų 
revoliuciniu sąjūdžiu pasinaudoję, Lietuviai su
šaukia Gruodžo 4-5 dd.’, 1905 metais, Vilniuje 
didelį politinį seimą, kuriame dalyvavo 2,000 de
legatų. atstovavusių visus visuomenės sluogs- 
nius ir partijas, net Prūsų Lietuvius. Seimui 
pirmininkavo 25 metus svetur išgyvenęs, bet 
tam tikslui Lietuvon gryžęs Dr. Jonas Basana
vičius; sekretorius buvo Juozas Gabrys. Atsto
vų tarpe matėsi: A. Smetona (demokratų par
tijose S. Kairys (socialdemokratų), Kun. P. Bu
dys (krikščionių demokratų), ir vėliau Ameri
kiečiais tapę: J. Ambraziejus, Iz. Stanis ir ki
ti. Seimas pareiškė tuometinius tautos norus: 
tautax norėjo savų Lietuviškų mokyklų, ji norė
jo pati tvarkyti savo valsčius ir teismus, ji no
rėjo pati savo mokesčius tvarkyti ir neduoti ca
rui savo jaunimo karo tarnybai. ■

Seimo energingiausi varikliai 
demokratai ir demokratai. Prof, 
tada rašė: “Pirmeivių dalyvavimo 
mania energinga ,socialdemokratų
paremta) agitacija, Vilniaus seimas priėmė ei
lę revoliucinių nutarimų, atvirai ir aiškiai pa
statė Lietuvos autonomijos klausimą ir nuspren
dė visuotiną boikotą prieš dabar esančias Rusų 
valdžios Įstaigas kaimuose”.

buvo social- 
M. Biržiška 
dėka ir su- 
(demokratu

©MEKSIKA sutiko pagaminti 
stančių tonų vario,. zinko ir švino 
karo reikalams į Suv. Valstijas.

šimtus tuk- 
persiuntimui

Viltis turi sparnus. Ji kelia, linksmina, nu
šviečia ir džiugina Sielą.

Baime yra sudrumsta ii' purvina upė.
Viltis '— tyras, kristalinis šaltinis.
Baimė pykina, padaro koktu.
Viltis gaivina.
Baimė yra liga.
Viltis yra sveikata.
Baimė yra mirtis.
Viltis yra gyvenimas.
Šios frazės nėra simbolinės paraiškos, bet 

fakto dėsniai, kurie sužiba žmogaus pergyveni
me. A

nes

Baimė teka iš nežinios.
Viltis garsėja žinojimu.
Mums nereikia būti neišmanėliais, paikiais, 
pažinimo versmė teka visiems.
Pažvelgkime Į vidų. Mokykimės pažinti

patys save.
Pažinkime negęstančią šviesą, kuri žėri ir 

liepsnoja kiekvienoje 
ši .šviesa yra teisybė,

Gerkime giliai iš 
denys yra gaivinami
Amžinoji viltis užtvenkia drąsos, džiaugsmo ir 
linksmumo upelius.

Kada mes pažinsime teisybę, laisvę ir gyve- 
ir mirtis negalės mus

sieloje. Mes žinome kad 
gyvenimas, laisvė.
tos versmės, kurios van- 
amžinos vilties šaltiniais.

nimą — klaida, verguvė 
nuveikti.

Kada mes pažinsime
są — skurdas, sielvaytas

Jieškokite pažinimo
žengti Į teisybės šventovę,

meilę, ramybę ir gau- 
ir baimė pranyks.
tako, kad galėtumėt

V. J. B.'

5. pasro: į , > ••
Buvo tai 1195 meta 

! mus pulkas Romano, V( 
čio, gavo laisvą tarpą i 
darnies proga pulko vyr 
klę, žinomas dalykas, s 
mu. Ošiančios minios 
po girias, po lankas. K 
svilksnių, laibakojės stir 
vu. Iš reto tauras su 
užliko b’ griuvo, pervei 
rip. Pilyje sūdė mėsas.

Žmogus, mažai nu 
būdą, galėjo manyti jc 
eaikštijos apygardoje a 
jo ramesnės gadynės. 1 
mano būdą kaimynai k 
klausė savęs su rupesči 
dą kaimynams sumanė 

. jos kunigaikštis....
Kalvotoje girioje a 

medžiojo dalis Romano 
tarpe buvo it vienas si 
dinų valzborius. Tose 
vo dirbtuvių visoj ryt 
je į žiemius nuo Mėl 
vadinamų Juodosiomi 
šiauriniame šitų mari 
apšviestas pasaulis si 
išmistais ir mokslu, 
iki Italų žemei, Tau 
mas Graikijoje ir It 
nesus Tauricus, Pe 
švietė išmonėmis ir

Bet jau per kelii 
žiemius nuo šių gard’ 

į ėjo tušti tyrai, po ki 
Į madai, , su savo kaime: 
'; suits laukiniai žmonė 

žvėrių, tiktai savo ka 
darus vežė iš pamarė 

I miii esančių pietų šab 
į nokesnių valstijų, kai 
r Hanzos gardai. Vien 
į pietų per rankas ska 
;, Armėnų ir kitų pama: 
I tas vaizborius ką isin 
I pulką buvo Taura pus 
‘ šituo vardu ir tepažin 

lu abazu vežimų, p 
prekėmis; be to atsi 
kur gaųitų puikių žir 
Nors ir pirklys, vier 
vaikinas, išgirdęs ai 
vaizbos naudingą dar 
kę medžiojo po aplir 
lintą dieną. Tiesa, 
nore per' tai nustojo, 
jo žmonės, o griioje 
liai teko jam ir davė 

\ Tą dieną kurią prask 
į tinosi jau apypietė, 1 
: suskambėjo to pirkli

- Gelbėkit! geli 
i tu užmurnėjp piktas

Išgąsdintos^ arti 
i akys kniubo į tą kr; 
į sai. bet kojos jų, tu

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti saro 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”

Gausus Angliškai-Lietuviškas.

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Dr. Vincas Pietaris

SIRVYDAS I
(Tęsinys iš pereito nr.)
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Buvo tai 1195 metai. Amžinai 
mus pulkas Romano, Volynijos kunigaikš
čio, gavo laisvą tarpą nuo karų. Naudo
damies proga pulko vyrai sumanė medžio
klę, žinomas ddlykas, su Romano paveli- 

Ošiančios minios medžiotojų gaudė 
po lankas. Krito šernai nuo jų 

ių, laibakojės stirnos ritosi nuo kal
is reto tauras sujiežtas, dūkdamas 

ir griuvo, pervertas pataikinto du- 
Pilyje sūdė mėsas.

ogus, mažai numanantis Romano 
galėjo manyti jog Volynijos kuni- 
”os apygardoje ar tiktai neprasidė- 

ramesnės gadynės. Numanantys gi Ro- 
budą kaimynai kasėsi pakaušius ir 
savęs su rūpesčiu: kokią naują bė-

kaimynams sumanė klastingas Volyni- 
kunigaikštis....
Kalvotoje girioje anapus Baugios upės 

edžiojo dalis Romano pulko. Medžiotojų 
arpe buvo ir vienas svečias, kaip tada Va
iną vaizborius. Tose gadynėse mažai bu- 
o dirbtuvių visoj rytų Europoje, esančio- 
e Į žiemius nuo Mėlynųjų marių (dabar 
adinamų Juodosiomis). Gali sakyti jog 

siauriniame šitų marių pakraštyje baigėsi 
JVO. Sirvydas — Lietuvos šaulys Apšviestas pasaulis su jo gyvenimu, su jo 

su žmona, po sugryžimo detaliausiais ir mokslu. Olbija, garsi Olbija 
______  \|ki Italų žemei, Taurų pusiausalis, žmo

nas Graikijoje ir Italijoje kaipo Cherso- 
lesus Taiiricus, Penkikapija, Teodozija 
vietė išmonėmis ir kultūra..
j Bet jau per kelias dešimtis verstų Į 
lomius nuo šių gardų ėjo tuščios vietos, 
jo tušti tyrai, po kuriuos valkiojosi no- 
nadai, su savo kaimenėmis, išdykę, beveik 
uvis laukiniai žmonės, tesiskiriantys nuo 
vėrių- tiktai savo kalba. — Visokius pa
lams vežė iš pamarės, iš Kaukazo, iš že- 
nių esančių pietų šalyje ir iš vakarų pra- 
lokesnių valstijų, kaip Anglija, Ispanija, 
lanzos gardai. Vienok daugiausia ėjo iš 
lietų per rankas skanių Į vaizbą Graikų, 
Armėnų ir kitų pamarės pirklių. Ot ir ši
as vaizborius ką Įsimaišė Į Romano vyrų 
įulką buvo Taurų pusiausalio Armėnas (jį 
ituo vardu ir tepažino), atkeliavęs su čie- 
11 abązu vežimų, prikrautų visokiomis 
prekėmis; be to atsivarė jisai nežinia iš 
ąir gautų puikių žirgų kaimenę nemažą. 
||>rs ir pirklys, vienok kaip jaunas dar 
’aikinas, išgirdęs apie medžioklę, metė 
aizbos naudingą darbą i šalį ir vyrų pul- 
:ę medžiojo po aplinkines girias jau ke- 
Ihtą dieną. Tiesa, jisai vargiai bau ko 
iors per tai nustojo. Vaizbą ir be jo vedė 
o| žmonės, o griioje užmuštų žvėrių kai-

BAIMĖ IR VILTU
: J; J

Baimė ir viltis negali drauge pu
Baimė yra besparnis velnias; bb

Viltis turi sparnus. Ji kelia, feks 
šviečia ir džiugina Sielą.

Baimė yra sudrumsta ir purvinti 
Viltis —- tyras, kristalinis šalis 
Baimė pykina, padaro koktu.
Viltis gaivina.
Baimė yra liga.
Viltis yra sveikata.
Baimė yra mirtis.
Viltis yra gyvenimas, 
šios frazės nėra simbolinės pati 

į fakto dėsniai, kurie sužiba žmogus?
me.

- ---- # „
Kavos Saikavimas Armijos Naudojimui

Virš metas laiko atgal armijos maisto viršininkai pradėjo 
prižiūrėti kavos saiką, kad nepritruktų. Vaizde parodoma vir
šininkai uosto kavos skonį ant sukančios! stalo, armijos maisto 
sandėliuose Chiagoje, kur kasdien paruošiama po 48,000 svarų 
kavos kariuomenes naudojimui. \

DARBUOSE ŽŪSTA 
DAUGIAU NEGU 

KARE
Apskaičiuota kad nelaimės 

Amerikos dirbtuvėse viršija 7 
prieš 1 lyginant su žuvusiais 
kare per tą patį laikotarpį — 
nuo Gruodžio 7, 1941 metų.

Amerikos karo nuostoliai šia- 
Ime kare, neįskaitant naujus 
dabartiniame žygyje Afrikoje, 
buvo: 5,694 užmuštų, 3,435 su
žeistų ir 39,827 žuvusių arba 
paimtų

Tuo 
mušta 
įvairiai

nelaisvėn. Viso 48,956. 
gi tarpu darbuose 
44,500 ’ darbininkai 
sužeista 3,800,000.
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Baimė teka i§ nežinios.
Viltis garsėja žinojimu.
Mums nereikia būti neišmanėte
pažinimo versmė teka visiems. I
Pažvelkime į vidų. Mokyte 

patys save.
Pažinkime negęstančią šviesą,

iepsnoja kiekvienoje sieloje. Mėsinį teko jam įr davė taipgi nemaža pelno.
«į dieną kurią prasideda šita apysaka, ar- 
įiosi jau apypietė, kada netikėtai girioje 
^skambėjo to pirklio balsas:
r— Gelbėkit! gelbėkit! — ir vienu kar- 
I užniurnėjo piktas meškos balsas.

Išgąsdintos arti esančių medžiotojų 
;-ys kniubo Į tą kraštą iš kur sklido bal

ai". bet kojos jų, turbut, pačios nešė nuo

nes

ši 5 šviesa yra teisybė, gyvenimas, M
Gerkime giliai iš tos versmės, m 

deny s yra gaivinami amžinos vitel 
Amžinoji viltis užtvenkia drąsos, $ 
inksmumo upelius.

Kada mes pažinsime teisybę, lė5 
nimą — klaida, verguvė ir mirtis 
nuveikti.

Kada mes pažinsime meilę, nf- 
są — skurdas, sielvaytas ir baimėČ

Jieškokite pažinimo tako, bi ■ 
žengti į teisybės šventovę. «

jo pakniobstomis per išvartas, per kups
tus, šiekštas šalin.

Suniurnėjo meška syki-antrą, vis pik
čiau, tartum draskydama ką, tartum mė
tydamas! po girią; pagaliau užriko bjau
riai ant visos girios ir nutilo.

Bailesnieji vyrai ir dabar arba stovė
jo nusigandę, arba bėgo tolyn dar Į girią, 
drąsesni slinko išpradžių atsargiai, o pas
kui, negirdėdami daugiau meškos balso, 
ir drąsiai Į tą šalį kur girdėjo pirmąjį pir
klio balsą. Bet jau čia rado visa pasibai
gus. Pirklys su sudraskytais rubais ir 
perdrėkstu pečiu lipo iš medžio žemyn. 
Augalotas, juodbruvas vaikinas ant žemes 
prie medžio stovėdamas šluostė kraują 
nuo savo kirvio, o trečias iš rastu čia vy
ru, nesenai pristojęs prie Romano pulko 
senyvas jau vyras, laikė sužeista kairiąją 
savo ranką suspaudęs tiesiąją ir nedavė 
kraujui tekėti. Šitie trvs vyrai 
iuokų vienas kitam dėkojo už 
Pirklys < 
suaugusiam vyrui, o anas jam. Kitaip sa
kant, matyti buvo jog visi trys vienas ki
tą gynė, tik.. . pirklys pirmas užpultas,' 
kaip tik, juodbruvio vaikino dėka, ištru
ko iš meškos nagų, taip ir sprūdo šalin, 
skubindamas Įlipti i medį, palikdamas die
vu valiai savo gelbėtoją teriotis su meška. 
Ta jau buvo parmušus augalotą juodplau
ki vyrą, kada senyvasis spėjo i pagalbą, 
paleidęs i mešką šūvį iš kilpinio. Meška, 
metus jauną vyrą, puolą naują priešą-. Tuo 
tarpu jaunas ir vikrus juodplaukis su kir
viu rankoje, pakilęs žaibu nuo žemės, šoko 
paskui mešką, ir dar ta nespėjo užgulti 
senyvąjį kaip jau švystelėjo kirvis jaunoj 
jo rankoje ir meška su perskelta galva 
krito i šalį.

Susirinkę dabar vyrai tiktai galėjo gė
rėtis girios baidykles didumu, plaukų bliz
gėjimu. Galėjo stebėtis meškos letenų sti
prybe, kuri gaišdama draskė nagais girios 
veją, išversdama storas medžių šaknis, 
laužydama jaunus medelius.

— Danyla! iš mano žirgų pasirinki 
sau porą puikiausiu: jie tavo. Dievaži! 
Mažai tau poros, imki tris-keturis! — kal
bėjo dar drebėdamas iš išgąsčio Arminas 
Į jaunąjį, juodplauki vyrą.

— Tai kaip gražiai gieda Arminas!— 
pertraukė pirklį vienas iš vyrų. — Tai 
kaip mielai, kol meška dar neatšalo, o kai 
atšals tai ne tik poros žirgų, bet ir kui
no pagailės!

— E, širdele, atsakyki visados tik už 
save, — nekantriai prunkštelėjo Arminas 
pirklys. — Bereikalingą rūpestį užtrauki 
ant savo tuščios galvos. Ot, aš suvis ne
sirūpinau kai]) tau paskutini sykį kuni
gaikštis liepė skūrą išdirbti. Aš nesakiau: 
Kiškite jam galvą, kaip šunį Į maišą, ir 
perkite su šutintais karklais. Aš tik sa
kiau: oi, kaip jis rėkia, oi, kaip jis gali pa
gadinti tokį puikų balsą.... O delko aš 
tai sakiau? Man gailėjo jog jau mes ne
išgirsi me meilingų tavo giesmių, nematy
sime tave taip greitai bėgant kaip anais 
metais kovoje su Juodvėšiais.

— Kalbėk, sveikas, ką nori, o jau vis

• AMAZON upė, Pietų Ame
rikoje, yra plačiausia upė pa
saulyje.

toliau.

.Sandaros apžvalgi-
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Kaina su prisiuntimu W
Didelis, gausjai pavpiksluotiu 

gražiai sutvardytas, isaiškinan&J' 
japną. Kiekvienas privalo ji 
namuose. •

Reikalaukit “Dirvoj* ■

Gausus Angliškai-IietĄ

KIŠENINIS ŽODffi
NAUDINGAS JAUNIEMS

ŠĮ žodyną, su apie 18,000 žodelį 
ti prie savęs kišeniuje ir raikai* re 
ti. Kaina maža, tik $1.00 so Ffc

Reikalaukit “Dino/I
6820 Superior Ąvęnue_ ■ 0^

žirgų verktum, jeigu tik Danyla užsima
nytų" pasinaudoti tavo pažadu, — atkirto 
lyg "užkaitęs truputi tas pats vyras.

— Gerai! Ar gailės man ar negailės, 
tiek to. Bet tu už tokį prasimanymą turi 
išgerti tiek taurių midaus padugnių kiek 
Danyla išsirinks sau žirgų fš mano kaime
nės. Jei tu jau taip žinai kad aš rauky- 
siuos kuomet ims mano žirgus, o jau tu 
tai vis tik raukysies. Ar gerai, vyrai? — 
Užriko Arminas klausdamas visų vyrų 
kurie čia buvo susirinkę.

— Gerai! Labai gerai! — atsiliepė 
balsai.

ir neuave — Susimildamas, Danylėli, imk tris- 
i kaip ant žirgus, tegul pasimokins Vuode-

už paffalbą,i5a. tegul pabandys jis gerti padugnes, ka- 
dėkojo augalotam jaunikliui, tas < a magaiyeių geiSime/putojanti sal- 

' du miduti. ,
— pridėjo dar Ar-— Beje, vyručiai! 

minas, susigriebęs, — ak aš turiu apdova
noti ir Dimitrą. kuris taiogi gelbėjo rem
tis su meška. Tegul tik Vuodega geria po 
taurę padugnių ir už kiekvieną mano duo
tą Dimitrui žirgą.

— Gerai! Tegul geria! — rėkė bal
sai.

— Aš nesutinku! — atsiliepė pulko 
viršininkas. — .Tu dovanosi tris-keturis 
žirgus, o gal ir daugiau. Vuodegai reiks 
gerti tiek taurių padugnių. Pilvą varg
šui išpus ir plyš dar. O kaip mes tada bu
sime be Vuodegos?

.— Na, širdele, jeigu jau tu bijaisi taip 
likti be Vuodegos, tai išmanyk kitą kokią 
bausmę. Taip vienok aš nenoriu praleis
ti Vuodegai jo prasimanymų.

Besišaipant vieniems iš kitų, pasigir
do girioje trimitas, duodamas gandą na- 
np.on keliauti. Atsakydami jam, užspiegė ’ 
iš visi! pusių vamzdžiai. Tarnai ant grei
tosios lupo užmuštus žvėrius, jų tarpe ir 
mešką, surinkdami kailius. Atlikę šitą' 
darbą ir jie paskui medžiotojų pulką su 
kailiais ir -mėsomis nuslinko i gardą. Po 
pietų Armino vežimų link keliavo ošianti 
minia vyrų su Danyla ir Dimitru rinkti 
žirgus. Danvla 'vienok atsisakė nuo keliu, 
sutikdamas priimti tiktai vieną.

— Niekus darai, — šnabždėjo jam! 
Vuodega, eidamas greta, — jeigu imsi vie-, 
ną, o labai gera, tai Romanas iš tavęs ji, 
pavers. Imki du, ir suvis vienokius, tai 
jau vis sarmatysis abudu atimti, vis jau 
nors vieną paliks....

I šitą kalbą jaunas juodplaukis Dany
la tik šyptelėjo. Mažai jam galvoj buvo 
ar teks jam žirgas ar neteks, ii- koks teks. 
Iš jo galvos nėjo vienas atstitikimas. Ji
sai matė kaip meškai puolant ant jo visi 
vyrai su paskubtu šoko šalin. Dimitras gi 
ir gana toli būdamas ne tik nesišalino bet 
negalėdamas spėti laiku į pagalbą, bėgda
mas artyn paleido šūvi, o paskui sutram
dęs meška, ko ne pats beveik palindo po 
ja, kad tik Danylą atginti.

Žiūrėdamas dabar Į Dimitrą, taipgi 
einanti su pulku vyrų, Danyla manė jog 
ir Dimit.ro veidas keistu atsitikimu jam 
lyg ne suvis svetimas. Nenoromis kilo 
Danylos galvoje mintis: ar Dimitras pa
darė taip tik del jo,zar butų taip pat apsi
ėjęs jeigu butų patėmijęs pavojuje ir ki
tą kuri vyrą? Ir Į šitą klausimą Danyla 
negalėjo pats duoti atsakymo. Dimitras 
prie Romano pulko pristojo nesenai. Lai
kėsi jis visą laiką gana nuošaliai nuo vi
sų vyrų ir nuo jo. Tiesa, viena Danyla pa- 
tėmijo tai jog Dimitras prie kitų akių lyg 
ypač šalinosi nuo jo, tuo tarpu, nematant 
kitiems stengdavosi visokiais budais pada
ryti vaikinui gera.

Ant Armino vežimų gulėjo sukrauta 
visokios prekės, visoki padarai ir dirbi
niai. Čia žibėjo sajietos, visokios gelum
bės, audeklai įvairiai rinkti, ten blizgėjo 
kardai, toliau visokie indai, mirgėjo tau
rės, kaušai, ragai ir kragai. Ten stovėjo 
kubilai pilni visokių mažmožių.

Pulko vyrai pasklido-po vežimus, pa
žiūrėti, tik pirkinių, kaip jie kalbėjo, bet 
nei vienas iš jų beveik neužsiganėdino 
vienu pažiūrėjimu. Vaizba ėjo smarkiai, 
pirklio Armino tarnai vos spėjo rodyti 
prekes. >

Šalia vieno vėžinto Dimitras ir Dany
la pasijuto netikėtai greta.

— A, ir sveikas čia! — Danyla užkal
bino Dimitrą. — Aš iki šiol nespėjau ir 
padėkoti sveikam už pagalbą. *

— Už kokią gi? — tas atvertė patrau
kęs pečiais.

— Kaip už kokią? nagi jeigu ne tam
sta tai mane butų gal meška ir užganabi- 
jus.

— Na o kas mane gynė? — atvertė 
klausimu Dimitras. — Ar "tai mari tamsta 

mažai padarei?
— Tiesa, bet jau man ginti teko tik 

tada kada sveikas, statydamas savo galvą, 
ėjai man Į pagalbą. Tat dėkui labai žemai 
ii- prašau tamstos pasakyti man ar aš ne
galėsiu kuo atsilyginti, ar ką gero pada
ryti?

— Dėkoti man nėra už ką, o ką apie 
gerą tai, tamsta, nėra pasaulyje tokio 

[žmogaus kuris nenorėtų kad kas jam pa- 
, darytų gera. Man čia, kaipo suvis sveti- 
I main, buki geru bendru ir padarysi ikva- 
[liai gero.

; Taip bekalbėdami vyrai su pulku kitų 
atsidūrė ties kitu_ vežimu, kur vaizba vėl 
tarytum virte virė.

— Sakai, tamsta, nori man gera pa
daryti, — po valandėlei vėl tęsė toliau Di
mitras. (

— Ir labai norėčiau, — pritarė Dany
la, — tik nežinau, nelaimei, kaip.

— Tamsta, padaryti tai labai lengva. 
Ot, pasakyk man sveikas kur esi gimęs?

— Aš savo giminės gerai nežinau, 
nes iš jos mane mažą išvežė, — atsakė Da
nyla. — Vienok, kiek menu tai ji Lietuvoj.

(Bus daugiau)

SANDAROS apžvalgininkas 
pacitavęs iš Dirvos dalį Tit
nago kibirkšties kur buvo pa
geidaujama kad jų pačių gero
vei, sandariečiai sykį ant visa
dos suprastų savo klaidas, q 
supratę jas atitaisytų, atsipa- 
laidodami nuo amžinų musų 
tautos ir valstybės priešų so
cialistų, garsiai sušuko: “To
kio jų patarnavimo mes kol kas 
nereikalaujame”.

Reiškia, Saridaros apžvalgi
ninkas, kaip buvęs Grigaičio 
studentas, kaip ikšiol traukė 
Sandarą į socialistų varžą taip 
ir trauks

JEIGU
ninkas nebūtų aklas socialistų 
įrankis jis butų pacitavęs ir 
kitą dalį tos kibirkštėlės, kur 
buvo kalbama štai kas: “Štai 
jau netoli ‘Lietuvos Nepriklau
somybės šventė, t Vasario 16- 
ta, kurios paminėjimui sanda
riečiai turėtų rengtis be socia
listų talkos, nes tie tik kenks, 
o ne pagelbės.

“Naujosios Anglijos sanda
riečiai kaip geriausia organi
zuoti, turėtų būti pavyzdžiu 
visos Amerikos sandariečiams 
ir pradedant Lietuvos Nepri
klausomybės švente Vasario 
16-ta surengti Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai prakalbų 
maršrutą pradedant nuo Bos
tono, po visą Naująją Angli
ją”.

MATOMAI aukščiau pacituo
ta dalis kibirkštėlės Sandaros 
apžvalgininkui buvo perdaug 
“nekošerna” kad jis apie tą 
dalį visai neprisiminė.

Jeigu jis ją butų pacitavęs 
na ir gink dieve perkūne san
dariečiai patriotizmo apimti 
butų sukrutę rehgti Lietuvos 
Prezidentui A. Smetonai pra- 
kąlbų maršrutą, apžvalginin
kas nuo savo “profesoriaus” 
Grigaičio butų gavęs daug pek-

tij/lgavęs. Ot del ko Sandaros 
bosui nepatiko Titnago kibirk
štys.

SOCIALISTŲ Nauj ienose 
skaitau: “Patriotingieji Lietu
viai Minės Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Sukaktį”. 
Labai gražiai skamba. Skai
tau toliau. Randu suminėta 
visa eilė įžymių Amerikonų 
vardų kurie pakviesti į komi
teto garbės narius. Tačiau 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos vardo ten nėra. Užtai ten 
yra vardai tokių Lietuviškų 
“patriotų” kaip Grigaitis, Ši
mutis, 
raščiai 
pildyti 
ną,

kurių redaguojami laik- 
diena iš dienos yra už- 
pagieža prieš p. Smeto-

Titnagas.

ARMSTRONG
LINOLEUM

Išdeda dykai ekspertai!
Sinkų viešai"_____ nuo $6.95 aukš.

Sienų linoleum 33 %c iki 44c pėda 
Genuine inlaids... 89c iki $1.89 yd. 
šiaip klijonkės _-37^c iki 83c yd. 
Asphalt tiles _______ 22į^c pėda

BENEDICT
FLOOR COVERING 

Successors to Byrne & Sons
7037 Superior Ave.

Dykai apskaičiavimas. HE. 1114

AW\\\\W '

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

«DIDŽIAUSIAS varpas pasaulyje yra ži
nomasis “Car Kolokol”, Maskvoje, jeigu bolše
vikai jo dar nesutarpino. Jis svėrė 193 tonus, 
ir kiek žinoma nebuvo niekad skambinamas, nes 
jo nepajįegta įkelti į jokį bokštą. Jis pastaty
tas prie cer-klčs ant žemės. w

ADDISON SQUARE

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 leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00.
Kurie dabar prisius $2.00 gaus dovanų puikų, 1943 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. Naujiems mes apmokam).

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

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

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, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

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

švenčių sezonui užlaikėm žąsis, 
visokią paukštieną, rūkytas deš1- 
ras, riešutus ir tt.

7400 Wade Park Ave.

CLAIR-DOAN
RECREATION

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

Tournamentų
10322 St. Clair Avenue 

LI. 9585

Dimit.ro


t<

PHONE: ENdicott 4486

Woman of Year’THE PERISCOPE
Mes duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

By ŠARŪNAS.

The May Co
been

Kite MKrautuvė atdara Penktadieni ir šeštadienį 10 iki 9 vak.

Languoti ir Vienodi”

Sweateris ir Sijonas
Gali

com-

Sudėtinis

SWEATER _ $2

J

BALSUOKIT UZ COUNTY

WELFARE LEVY

WEBER’S
KĄ DARYTI

alus,

Kazyg

lankančiom
kaklu va-

$2.00 
remode- 
atgal

“Exercising its 
adopts the in
want. In a 

own existence 
with that of

NEGERAI
Būtinai apsuk vielas

of the Atlantic Charter to 
question of Lithuania or other 
tic republics.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO
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Savinga and Loan Išmo
kės $25,000,000

Ohio valstijoje veikiančios 
savings and loan draugijos, jų 
tarpe ir The Lithuanian Sav
ings and Loan Ass’n, Clevelan- 
de, bendrai imant šių metų ga
le išmokės savo depozitoriams 
ir akcininkams suvirs 25 mili
jonus dolarių suėjusių nuošim
čių, kaip praneša Ohio Savings 
and Loan League sekretorius.

Mirė Seniausias Cleve- 
lando Lietuvis
JUOZAS ŠKODIS

Gruodžio 13 mirė Juozas Sko- 
dis, 94 m. amžiaus, žinomas 
seniausias Clevelando Lietuvis. 
Jis Amerikoje išgyveno virš 50 
metų, Clevelande 34 metus.

Iki 1916 metų jis turėjo val
gomų daiktų parduotuvę seno
je Lietuvių kolonijoje, prie E. 
21 ir Lakeside avė.

Velionis buvo pašarvotas D, 
E, Jakuibs laidotuvių namuose, 
palaidotas Gruodžio 15, pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje.

Paliko žmoną ir keturis vai
kus: Joną, Juozą, Kazį ir Oną 
bei anukus ir praanukius.

Jis mėgo skaityti Dirvą ir 
norėjo žinoti kas pasaulyje de
dasi iki paskutinių dienų.

Prašo 
fonus

Nenaudoti Tele- 
į Kitus Miestus

Švenčių Metu

Gruodžio 17 baigėsi registra
cija vaikinų kurie gimė tarp 
Liepos 1, 1942 ir iki Rugpjū
čio 37, 1924.

Gruodžio 18 iki 24 registruo- 
sis gimusieji po Rugs. 1, 1924, 
iki Spalių 31, 1924.

Gruodžio 26 iki 31 regis- 
truosis gimusieji po Lapk. 1, 
1924, iki Gruodžio 31, 1924.

MERGAITĖMS DUOK DĖVIMUS 
DALYKUS DOVANOMS

• SIJONAS

Mėgiamas sportinis duetas au
kštesnes mokyklas 
panelėms. Apvaliu
tiniai mėgsti sweateriai spal- 

maize, mėlynos, ružavos, 
žalios, rudos, švie- 

Gražųs languotų 
sijonai iš vilnos-ir- 
bias plytomis. Mie- 
16.

vose 
raudonos, 
šiai žalios, 
medžiagų
rayon su 
ros 10 iki

Youth s. Forum

LITHUANIAN political circles in 
the United States greeted with sat
isfaction the easing of Sir Stafford 
Cripps from Great Britain’s war 
cabinet. Sir Cripps earned Lith
uanian suspicion by advocating the 
donation of the Baltic States to 
Soviet Russia. At one time it was 
thought he might succeed Churchill, 
but now he is out of the cabinet 
and will be in no position to put 
spokes in applying the principles 

the 
Bal-

“SOVEREIGNTY is to the 
munity as liberty is to man: a fun
damental right which may not, be
cause of its nature, emanate from 
an alien will”. Thus says a fam
ous Latin American, Mr. Ezequiel 
Padilla in Foreign Affairs for Oc
tober. He goes on: 
sovereignty, a nation 
stitutions its people 
word, it orders its 
and coordinates it
others on a footing of juridicial 
equality”.

That is the reason Lithuanians 
since the end of last centbry began 
to struggle for an 
Lithuania. It meant 
them. They achieved 

’in 1918 and held it
Russia “for strategical 
destroyed free Lithuania, 
hope that after the war these reas
ons will disappear, and Lithuania 
will regain its liberty.

independent 
liberty to 

that liberty 
until Soviet 

reasons” 
They

Publika prašoma pagelbėti palai
kyti telefono Unijas laisvas svar
biems • karo reikalam^, 
nuo telefonavimo j k

~^iminėms^Jx- draugams Kalife 
dų vakare ir Kalėdų dieną, prane- 

- ša F. P. Merrick, division commer
cial manager iš The Ohio Bell Co. 

- “Karas 
sako Mr. 
sistengti 
reikalams

susilaikant 
is ’ miestus

šventėms nepasiliauja’” 
Merrick, taigi reikia pa
duoti pirmenybes karo 
telefonais šventės metu.

RENTISTUI reikalingas pa- 
gelbininkas, patyrimas nerei
kalinga. Kreiptis tuoj telefo
nu: HE. 3416.

SUPERIOR 
RUSSELL.INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitls Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:80 naktį. 
Kazys Leimonas, Skv.

HI-SCHOOL GIRLS’ SHOP . .
ANTRAS AUKŠTAS

MERGAITĖMS SLI PERIA!

“Bow Bright . . . Vyno ir roy
al spalvų rayon-crepe sliperiai; 
mieros 10 iki 3 ....................1.39

mieros 4 iki 8 ................ 1.48

“Kid Bootee” . . . raudonos, 
mėlynos ir rudos spalvų mink
štais padais; labai patogus; 
mieros 5 iki 12 .....

mieros 12*4 iki 3

GIRLS’ SHOES
ANTRAS AUKŠTAS

‘‘Miego Laikui” Dovanos

ROBES IR PAŽAMAS

Beacon Robes

Dryžiuoti, 
spalvų . . 
tai gražiai 
berniukams

1.59
1.69

languoti ir vienodų 
. naminiai apsiaus- 

šniurais apsiulėti, 
ir mergaitėm.s 

Mieros 2 iki 6.

Knit Pajamas 
99c

Vieno šmoto P. J's 
megstos vatos su 
pėdomis užlaikymui 
jyčių šiltai. Mėlyni 
spalvos, mieros 2-7.

iš pupuotos 
pridėtomis 
mažų ko- 
ir tea-rose

INFANTS’ WEAR . .
ANTRAS AUKŠTAS

DELLA C. JAKI BS 
J 

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

THE WORLD AS YET does not 
know the real attitude of Russia 
toward the Baltic States, Poland,, 
Roumania and Finland, 
the Baltic States are 
Russia is 
that they 
selves for 
ment and 
the Soviet 
support, 
Quisling government headed by a 
notorious drunkard, Mr. Paleckis.

There are many people who think 
Russia will be quite a thorn in the 
coming peace conference. For in
stance, Prof. Hans Weigert of Tri
nity College, says: “Let us hope 
that when our statesmen sit down 
after victory to consider the recon
struction of the world they will 
have learned from the German 
prophet of doom (Spengler) that it 
is Russia which will present the 
greatest difficulties”.

A s far as 
States are concerned, 

keeping up the pretense 
have “declared” them- 

a Soviet form of govern- 
have “freely” joined the 
Union. To this end they 

among others, a Red

RUSSIA is also a riddle in the 
eyes of the well known New York 
Times Washington correspondent, 
Mr. H. Chandler, who wrote on 
November 30: ...

“Russia and her relations with 
the English speaking powers form 
the greatest enigma which must be 
solved in advance of an armistice 
with Germany if there is to be any 
stability in Europe, it is believed 
in authoritative sources in Wash
ington”.
' Lithuanians know this, probably, 
better than any other nation of 
Europe. They have been under 
Russian occupation from 1795 to 
1915, and for 40 years endured the 
most determined efforts of the 
Russian government to Russianize

- —r

Mrs. Nellie Mistele, who founded 
pie-of-the-month club for the USO 
club in Milwaukee, is shown with 
sonie of her pies. Mrs. Mistele and 
her aids produce pies at rate of 300 
month. We nominate her for title 
of “woman of the year”.

American Lithuanian 
War Activity Commit

tee News

By George C. Venslnvas.
For some time now, we’ve 

seeking the names and addresses 
of all Cleveland Lithuanian men 
and women who have entered the 
armed forces.

The response has been good, but 
we feel it should be better, so we 
ask you again, to turn in the ad
dresses of any one you know who 
has left our midst for military duty. 
You can leave this information at 
P. P. Muliolis Real Estate Office, 
or with any officer of the com
mittee.

We want to have a complete list 
of all tose who are serving their 
country at this time of need.

All names are being entered in a 
book specially procured for this 
purpose, and with the cooperation 
of all Lithuanians we should have 
a perfect record.

The second money raising event 
of the organization will be a Christ
mas Social and Card Party to be 
held at the Lithuanian Hall, Satur
day night, December 26. Santa 
Claus will be there to entertain the 
“kiddies”. Be there and you can 
rest assured that you will have a 
good time.

BALSUOKIT už 
COUNTY LEVY

je Cleveland Chamber of Com 
L ragina balsuotojus balsuot 

County Levyr specialiuose balsa 
■aw Gruodžio 22 d., biriuose 
L priimti 1.9 mills Cuyahogs 
Lnes reikalams, kaip skelbime 2. j m, «įis sj« 

i-gfj tuma sudaro 59 nuos. ap- 
L gerovės ir šelpimo reika- 
rį Etą dalį prie to prideda 
įjįė ir Valstijos valdžios, vi- 
u >00,000. ko neduotų jeigu ne- 

i, .tiriama dalis savų pinigų.

Apskrities Welfare Levy ant 1.9 mills patiekiama 
balsavimams- Specialiuose rinkimuose Gruožio 22 d.

Ši levy yra sumažinimas nuo 2.5-mills levy esančios 
galioje dabar. Tai yra “BUTINA” levy finansavimui 
Apskrities Teisėtos Gerovės patarnavimams.

Apskrities pareiga ir pridermė yra globoti džiovi
ninkus, šelpti aklus, teikti pagalbą kareiviams ir jūrei
viams ir asmenims negalintiems dirbti, taipgi globoti 
nuolatinius sergančius, bepročius ir silpnapročius asme
ns bei be tėvų likusius vaikus.

V
Taipgi, sulyg Valstijos įstatų, 

pintis šiais nelaimingais piliečiais, 
būdų jiems pagalba suteikti.

Federalė ir Valstijos pagalba

and turn them into Greek-Catholics. 
During 1940-1941 they again ex
perienced the most determined ef
forts of the Russians to break their 
free spirit and make them Russians 
and Bolsheviks. They know the 
Russians as they know the brutal 
Germans, and want none of thein. 
The Lithuanians place their hope 
in President Roosevelt who seems 
such a staunch supporter of the 
Atlantic Charter and who bade a 
delagation of American Lithuanians 
to have hope that the eclipse of 
Lithuania was only temporary.

However, the idealistic President 
Wilson was licked by the political 
horse traders of Europe. And Lith
uanians remember the warning of 
the respected Prof. John Dewey not 
to idealize Stalin and his branch of 
government too much, because such 
exaggerated idealization might cause 
us to agree to pay a high price, 
for instance, we might let Russia 
annex Poland and the Baltic States.

WETHERED’S
GEROS RŪŠIES KEPTUVĖ

PIRKIT SAVO KALĖDINIUS 
PYRAGUS IR DUONĄ ČIA

Visokį Pajai, Pyragaičiai 
PFEFFER RIEŠUTAI 

ir visi kitoki keptuvės 
dalykai

7022 Superior Ave,
Phone: HEnderson 5310

Apskritis TURI ru
nes nėra jokių kitų

Federalė ir Valstijos pagalba remiasi ant vietinių 
skiriamų lėšų ir ji nebus gaunama jeigu nebus užginta 
ši '1.9 mill levy.

šiam nubalsuoti reikalinga šešiasdešimts penkių 
nuošimčių balsų paduotų balsavimuose.

The Chamber of Commerce tiki kad ši 1.9 mill levy 
yra nedidelė ir “BUTINA” pagelbėti Apskrities valdybai 
atlikti šelpimo pareigoms.

THE CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE 
Tarnauja Clevelandui nuo 1848.

DARBININKAI SAVININKAI TAKSŲ MOKĖTOJAI

Balsuok Prieš
(Atmeskit šį city tax levy, kaip padarėt pereitą rudenį)

THE CITY 13 MILL LEVY

Kam Mokėti Daugiau Taksų
Kuomet daugelis karo dirbtuvių dabar moka dau
giau taksų.

Miesto tarnautojų algų išmokama mažiau.
Kuomet miestas teikia jums mažiau patarnavimų.
Kuomet bedarbės ir šelpimo naštos yra sumažėjil
sios.

PADĖKIT LAIMĖTI KARA
AD STOKIT PRIES

THE CITY 13 MILL TAX LEVY
ANTRADIENĮ, GRUODŽIO 22, 1942

Pirkit Daugiau Bonds su Liekamais Pinigais
Inter-Organization Tax Committee

STANLEY OLSTYN, Chairman:

f—————:

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba Shampoo
Mes išimam, pataisom, 

liuojam, vėl sudedam
DAVENPOTR ir KĖDĖ
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

2419 Denison Ave. 7727 Superior Ave.
Musų Superior parduotuvėse užlaikom pilniausį pa

sirinkimą pianų ir metalinių instrumentų, taipgi 
visokias muzikos gaidas.
Dave and Grace TomkaSH. 7621 EN. 5297

Geriausi Linkėjimai Lietuviams Kalėdų 
ir Naujų Metų Šventėse

8521 Hough Ave CEdar 9579
MUSU BARBECUED MXSOS IR VIŠTIENA YRA 

PRAGARSĖJUS VISAME MIESTE. I
Naudojam Tiktai Geriausias Mėsas Musų 

Patiekiamuose Valgiuose

Mes Specializuojam Sekmadienio Pietumis

KALĖDOMS reikmenys
ŠVENČIŲ laikotarpiui pas mus galite rasti reikalingų 
linkėjimų laiškučių, Moterims apatinių reikmenų, koji
nių ir kitokių reikmenų.

FRANCES GRDANC
LINGERIE — HOSIERY 

GREETING CARDS
1513 EAST 55th STREET HEnderson 3332

KALĖDOMS REIKMENYS
šventėms mes rekomenduojame Moterims Ploščius, Suk
nias, skrybėles, blanketus, vaikams drabužius už visokias 
kainas. Didžiausias pasirinkimas vyriškų dėvėjamų reik- 

(52)menų.

Dry
6202 ST.

ANTON ANZLOVAR
Goods — Millinery — Gents’ Furnishings
CLAIR AVE. Atdara Vakarais.

palyginus ką moterys i 
šokių darbų pagelbi 

karo, dalykai į kuriuos 
si dėmesį gal išrodys pa 
turi savo svarbą.

I Per eiles metą buvot p: 
į patarnavimo kada atsitil 

jusą elektros įrengimais
■ tarnavimą greitai.
. Bet dabar, daugybei ek 

sinkų išėjus į Armiją ii 
į karo dirbtuves, ir su gu 

ta ir lutais dalykais s’ 
tikėtis to greit 

kokį paprastai turėdavę

į. ką d;
i- 't u' -'ftjv-jr 

wt kas atsitinka
šrisos užgesta. Kas
I tekit priežastį. Ga 

jogkit padargą arba 

įdėkit naujų fiuzą. 1 
writer Užgirtų fiuzų.

Surask vyriausią svičę 
ueterio dėžėj. Saugumi 
lei išjangk elektrą.

Jei fiuzas išdegtų ant 
Jeigu negalėtumėt sur 
Davimo žinovą.

helos NUŠEPUSIO

Nuvalyk sutrukusią ir 
tupėjusią insuliaciją.

VIELOS NUŠEPUS

Paliuosuok šriubelius 
tatlk vielas lauk.

U Nupus pirmiausia. J 
Ni truktelėjus vielą, 

B- »į atsilieptų Į vielą ii 
amas liestų vielą.ir š:

n® ti.-ri įsisec

a
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6820 SUPERIOR AVB. - CLEVBj^
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BALSUOKIT UŽ 
COUNTY LEVY 
į Cleveland Chamber of Com- 
| ragina balsuotojus balsuoti 
junty Levy,. specialiuose balsa
vę Gruodžio 22 d., kuriuose 
na priimti 1.9 mills Cuyahoga

American Iii
War Activity f r’es re'l{alarns1 l<a’P skelbime 1 'Ąoma. ši levy sukels $3,622,- 

tee Nevi suma sudaro 59 nuoš. ap
proves ir šelpimo reika- 
Kitą dalį prie to prideda 

lė ir Valstijos valdžios, vi- 
By George C. T 20?>000> ko neduotų jeigu ne- 

6 ^skiriama dalis savų pinigų.

May oras Prašo Remti
1.3 Mill Levy

Mayoras Lausche asmeniš
kai kreipiasi į miesto balsuo
tojus paremti 1.3 mill levy, ku
ri bus balsuojama Gruodžio 22. 
Tie taksai duos miestui $1,100,- 
000 mažiau negu turėta 1942 
metais. Dalis tų pinigų eis šel
pimui senų ir neįgalinčių as
menų, kurių yra 4,000.

NUTEISTAS mirti
Willie Johnson, 36 m., nutei

stas mirties baysmei už per
eitą Birželio menesį nužudymą 
19 metų amžiaus merginos, ku
rios lavoną supjaustęs išvežė 
ir išmetė po Sidaway avė. tiltu. 
Gavęs bausmės sprendimą jis 
šypsojosi, taip kaip ir visu 
tardymo metu.

VIETINIAMS
Ohio Bell Kalėdinės 
Giesmės Gruod. 24

. ■ r —

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Mistele, who founded 
th club for the USO 
aukee, is shown with 
pies. Mrs. Mistele and 
ace pies at rate of 300 
nominate her for title 
1 the year”.

For some time w, 
seeking the names a ! 
of all Cleveland IK F 
and women who hr?, ■ 
armed forces.

The response has r 
we feel it should be ul 
ask you again, to tsa 
dresses of any one 
has left our midst for 
You can leave this 
P. P. Muliolis Real 
or with any offte 
mittee.

We want to have i 
of all tose who w 
country at this tin i

All names am beį 
book specially pnrj. 
purpose, and with į 
of all Lithuanians > 
a perfect record.

The second money 
of the organization r] 
mas Social and Cad 
held at the Lithm® 
day night, Derate 
Claus will be there is 
“kiddies”. Be that 

I rest assured that jn 
I good time.

Kitas Budas

Gali Pagelbėti

Clevelandiečiai, dabar 
rit tik vieną savo seną, 
tikimą draugą laikrašti 
Dirvą — skaitykit ją. Dir
va šymet galima užsirašyti 
visam metui dar už $2.00. 
Pasiskubinkit užsirašyti ją 
dabar!

fil
is-

Per visą Ohio, per daugelį radio 
stočių,- kartu ir per Cleveland© sto
tis WHK ir WCLE, bus girdima 
Kalėdinių giesmių giedojimas The 
Ohio Bell Telephone Company dar
bininkų, iš didžiosios įstaigos 750 
Huron Road, Clevelande, nuo 12:30 
iki 1:00 valandai, ketvirtad., Gruo
džio 24.

Tas paprotis buvo palaikoma per 
eilę metų Clecelando telefono įstai
gos tarnautojų ir jį galės girdėti 
šymet per radio. Tai nėra organi
zuotas choras, bet programas kuria
me dalyvauja visi įstaigos tarnau
tojai, nuo paprastų berniokų iki 
kompanijos prezidento. Programą 
vadovaus Dr. Charles D. Dawe, di
rektorius Clevelande garsaus Or
pheus Vyrų choro ir taipgi Ohio Bell 
Vyrų chodo.

KARA LAIMĖTI

RICHMAN BROTHERS
TARNAUJA KAIP KARO 
FRONTUI TAIP LYGIAI 

IR NAMU FRONTUI

n into Greek-Catholics. 
■1941 they again ex- 
i most determined ef- 
Russians to break their 
d make them Russians 
iks. They know the 
they know the brutal 

1 want none of thetn. 
ians place their hope 

Roosevelt who seems 
nch 'supporter of the 
rter and who bade a 

American Lithuanians 
e that the eclipse of 
is only temporary.
;he idealistic President 
licked by the political 
of Europe. And Lith- 

amber the warning of 
Prof. John Dewey not 

taiin and lftd ’Gffifld of 
oo much, because such 
dealization might cause 
to pay a high price, 
we might let Russia 
and the Baltic States.

WETHE
GEROS RŪŠIES

PIRKIT SAVO 
PYRAGUS IR

. Visokį Pajai, 
PFEFFER 

ir visi kitda
daljbi

7022 Superior
Phone: HEahs

RUGS ir CARP®
Chemical arba Stasį-
Mes išimam, ptai 

liuojam, vėl teal

DAVENPOTR ir E| 
Išvaloma, kandys dį 

SIMONIAN B11

CLEAMĮ 
11720^12551 W

CEdar 0208

pąlyginus ką moterys atlieka kitų vi
sokių darbų pagelbėjimui laimėti 

karo, dalykai į kuriuos atkreiptam jū
sų dėmesį gal išrodys paprasti, bet jie 
turi savo svarbą.
Per eiles metų buvot pripratę šauktis 
patarnavimo kada atsitiko kas nors su 
jūsų elektros įrengimais—ir gavot pa
tarnavimą greitai.

. Bet dabar, daugybei elektrinių amati
ninkų išėjus į Armiją ir Laivyną arba 
karo dirbtuves, ir su gurnais bei gaso- 
linu ir kitais dalykais suvaržytais, jus 
negalit tikėtis to greito patarnavimo 
kokį paprastai turėdavot.

štai kur moterys vėl gali pasirodyti sa
vo darbu! Jus galit sumažint jieškoji- 
mą patarnavimų—ir patarnauti pačios 
sau savo patogumui — naudojant jū
sų Įrengimus prideramai ir atitinka
mai juos prižiūrint.

Paprastame atsitikime kuomet fiuzas 
“išdega” arba vielos sutrūksta, nerei
kalinga šaukti kitų pagalbos — jus pa
čios galit apsidirbti, saugiai ir leng
vai, kaip apačioje parodoma. Taip pa- 
sielgdamos, jus tuomi prisidėsit daug 
su savo moteriška jiega prie karo pa
stūmė j imo !

KĄ DARYTI KADA F'UZAS IŠDEGA?
' < t •.

jF V ‘ * ' '' '' . ; ' H* ’
.s žinot kas atsitinka kai fiuzas išdega. Padargas nustoja veikęs, arba 

tyicsos užgesta. Kas reikia daryti tuo atveju?

HARMONY SHOPPE I
>nison Ave. 7727 Supa I
Superior parduotuvėse užlaikom pilnis B 

kimą pianų ir metalinių instrumentų, a I 
visokias muzikos gaidas, • K
Dave and Grace Tomka EI

Suseki! priežastį. Gal patirsit kad katė yra pačiame padarge, arba vieloje. Iš- 
juHgkit padargą arba vielą. Nejungkit vėl iki nebus pataisyta.
įdėkit naujų fiuzą. Lengva įdėti fiuzą taip kaip lemputę. Turėkit namie Under
writer Užgirtų fiuzų. Laikykit juos parankiui ir prisilaikykit kaip čia nurodyta.

ausi Linkėjimai Lietuviams K 

ir Naujų Metų Šventėse

Surask vyriausią svičę savo 
meterio dėžėj. Saugumo dė
lei išjungk elektrą.

Surask fiuzų dėžę. Gali pa
žint išdegusi fiuzą langučio 
parudavimu. Išsuk ji.

To vieton Įsuk to pat didu 
mo fiuzą (paprastai 15 am
peres). Uždėk vyr. svičę.

TBER’S

ei fiuzas išdegtų antru kartu, vėl pajieškinėkit kitos to viso priežasties, 
ėigu negalėįtumet surasti priežastį pati, tada galit šaukti elektros patar- 

F AMOU|avimo žinovą.

Il Hough Ave
. KA DARYTI SU IŠDĖVETOM VIELOM IR PLUGS

r BARBECUED MXS0S IR VIŠTIENA1| 
PRAGARSĖJUS VISAME MIESTE

Naudojam Tiktai Geriausias Mėsas Uh I 
Patiekiamuose Valgiuose 

pecializuojam Sekmadienio Pidi

Į VIELOS NUŠEPUSIOS PER VIDURĮ

Nuvalyk sutrukusią ir su
trupėjusią insuliaciją.

Apsuk tape kožna vielą pa
skirai, su elektrikiniu tape.

Susuk su tape abi vielas į 
krūvą. Nenaudok kito tape.

VIELOS NUŠEPUSIOS PRIE PLUG

(ALĖDOMS REIKMENYS
J laikotarpiui pas mus galite rasti 
1 laiškučių, Moterims apatinių reikme | 
tokių reikmenų.

FRANCES GRDANC
LINGERIE — HOSIERY 

GREETING CARDS

ST 55th STREET HEnW

i '
Paliuosuok šriubelius 
trauk vielas lauk.

vielųir iš- Nukirpk nubrizgusias 
dalis ir apnuogink vielas.

Perkišk vielas į plug ir pri- 
šriubuok galus Į vietas.

NEGERAI
Būtinai a 
jungius i 
tai truktelėjus vielą 

fe-.. . ki atsilieptų 
kimas liestų

apsuk vielas apie K 
pirmiausia. Jei ne i

trau- 
Į vielą ir šriu- 
vielą.ir sriubos.

GERAI
Apsuk vielas 
jungius. 
kiant 

prietaisas

Vielą 
traukiasi 

kartu.

aplink 
trau- 
visas

ALĖDOMS REIKMENYS PLUG TURI ĮSISEGTI TANDŽIAI

mes rekomenduojame Moterims Pkė^l 

rbėles, blanketus, vaikams drabužius on 

didžiausias pasirinkimas vyriškų dėvėjp

ANTON ANZLOVAR
Goods — Millinery — Gents’ FnrnisW

CLAIR AVE. Aidan f

Kur plug ‘A’ nesilaiko lan
džiai skylėj ‘B’, gal yra nu
dilę springsai skylėj ’B‘.

— arba išlenk galus jungių 
su replukėm tiek kiek rei
kalinga atndžiam laikymui.

Išlenk plug ‘A’ jungius pla
tyn tiek kiek reikia pritiki
mui Į skyles—

FAKTAI APIE
CITY LEVY

Miesto 1943 metų bendras opera- 
vimo biudžetas ($18,178,217) yra 
81,708,138.72 aukštesnis negu buvo 
1940 metais (pirm inėjimą aukštų 

I algų), ir patarnavimas kokis bus 
teikiamas už tą padadinimą bus žy
miai mažesnis 1943 metais, kadan
gi šimtai miesto tarnautojų išėjo i 
karo dirbtuves, o i jų vietas mažai 
kas naujas pastatyta. Taigi mies
to valdyba turės gana pinigų mokė
ti aukštesnes al.°;as tiems kurie pa
siliko tarnyboje, kaip praneša In- 
ter-Organization Tax Committee, ir 
tas komitetas pataria nebalsuoti už 
šitą levy.

Senai 
puolimą 
tigation 
patylomis rinko visas žinias 
prieš-valstybinius' gaivalus šioje ša
lyje, turėti jas atsitikime karo. Pas
tarame March of Time, kuris pra
dedama rodyti Telenews Theatre 
nenktadieni, parodoma kaip tas nu 
matymas sutramdė .Ašjes veikimą 
šioje šalyje. . / .

Kiti vaizdai parodo vienos, firmos 
Clevelande gaunančios Army-Navy 
“E” nažymėjimą už darbingumą ka
ro tikslams.

Kitos filmos vaizduoja žinias iš 
Afrikos Fronto; MacArthurs stu- 
mrmąsi pirmyn Naujoj' Guinejojošr 
netikėtą jurų vaizdą, kaip Amerikos 
karo laivas tiesiog susprogdina 
Japonų patrolinius laivus. ■

dar prieš Pearl Harbor už- 
Federal Bureau of Inves- 

direktorius J. Ede-ar Hoover 
rinko visas žinias anie

HIPPODROME

du

“Who Done It?”
Abbott ir Costello, šalies du žy

miausi komedijantai. viršija visus 
savo visus pirma gerinusius atlik
tus veikalus .šia nauja smagia fil
mą, pavadinta “Who Done It?” Tai 
yra Universal komedija, prariedama 
rodyti Hippodrome Theatre ketvir
tadieni, Gruodžio 17.

Šiame veikale jiedu vaidina de- 
tektivų roles. Jų tikslas išspręsti 
baisią žmogžudystės misteriją, kas 
is padaro visą veikalą juokų pilnu.

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų.

KAINUOS DAUG
Bet Pralaimėti Kaštuos 

Daug Daugiau
Šiądien visų Amerikos 

gyventojų mintys nukreip
tos į karo eigą, ir kiekvie
no širdis plaka kad butų 
skubi užbaiga su laimėji
mu alijantų pusėje.

Tai atsiekti nepakanka 
vien jausmų, bet reikalinga 
visapusiška kuo kas gali 
parama. Ypatingai dabar, 
kuomet šiomis dienomis ei
na vajus pardavimui VIC
TORY BONDS, kuriuos 
kiekvienas šalies gyvento
jas be jokių išsisukinėjimų 
privalo pirkti, o 
privalo pirkti per 
Banką.

Bondsu kainos 
$25.00 iki $1,000.

Pirkdami bonds 
me moralinę ir medeginę 
naudą: (1) prisidės!m prie 
laimėjimo karo,* (2) turė
sime saugų 'taupymą, (3) 
gausime gerą nuošimtį ir 
(4) įrodysime kiek Lietu
viai prisidėjo prie šio karo 
laimėjimo.

Lietuviai 
Lietuvių

yra nuo

atsieksi-

The LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
6712 Superior Ave

KALĖDOMS REIKMENYS
ŠVENTĖMS DOVANOS

Toys Tree Toys Tree Lights > Games 
Tinsel — Cutlery — Gifts — Icicles Flashlights 
Electrical Trains — Clothes Hampers — Housewares 
Pyrex Ware — Bath Room Scales — Light Fixtures 
Silex — Xmas Bulbs — Sleds — Tools — Skates 

Wreaths — Radiant Heaters — Mirrors 
Scooters — Dolls — Fishing Tackle 
— Musų 39-tas Kalėdų Sezonas —

EISENBERG HARDWARE
1169 E. 79 STREET

ENdicott 8805

L'U||||!|II!!|||||MHIIIfli;inill1lll!llllll!lllll!IIHII!in!lli:i!lllli!lll1!ll]llllliini]IIUI!lB

KALĖDOS - DOVANU LAIKAS
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.

Į GRDINA SHOPPE |
= 6111 S.t. Clair Avenue HEnd. 6800 Ę
3iiĮ|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiijiii|UiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiih'

Richman Brothers’ užduotis šiądien yra gaminti ge
rus rubus U. S. Armijai ir Laivynui . . . taip pat ir pa
prastam Jonui Q. Civiliniam.

Dėdė Šamas kitiems duoda uniformas kurias mes 
gavinam, het mes vis -dar tehesiuvam tuos pačius civili
nius rubus kaip visados, už ,

t.

Standard Rūšies
Vyrams Siutai ir

Overkotai

tas pačias senas kainas.

Super Rūšies 
Vyrams Siutai ir 

Overkotai 

$29.5°$04.50
••------ '

Studentų 3-jų Dalių Vilnoniai Siutai 18.50

WAN BROTHERS
Trys Parduotu ves Clevelande

736 EUCLID AVENUE
PROSPECT kampas ONTARIO 

5716 BROADWAY
60 Parduotuvių Kituose U. S. A. Miestuose

J.. Lietuviams Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
SUPERIOR UPHOLSTERING 

6S03 Superior Avenue
Telefonas EX. 3844 Vakarais HEnd. 9784.

Senus rakandus atnaujinam, perdirbant, pakeičiam stilių 
atidengiant ir padarom vėl kaip naujus.

27 metų patyrimo baldų apdirbimo darbuose.'
DYKAI APSKAIČIAVIMAI

Atvyksime su šimtais visokiu sampelių parodvti.

KALĖDOMS REIKMENYS
Geriausios Dovanos Visai Šeimai

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

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

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

JOHN POLLOCK
. . '.'J

6407 ST. CLAIR AVE. Slovenian Nat. Home Bldg.

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

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

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

Sutaisau paskolas pirmo, mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkite? • j mane telefonu arba asmeniškai. -

“u
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CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS •
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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‘UŽSALDYS’ DARBI
NINKUS IR ČIA

“Užšaldymas” darbininkų jų 
svarbiuose karo darbuose ne
trukus apims ir Clevelandą. 
Tas padaryta Detroite, kur į 
600,000 darbininkų turės pasi
likti savo darbuose karo bėgiu 
be teisės iš darbo pasitraukti 
ir eiti jieškotis kitokių darbų, 
išskyrus su specialiais leidi- 
maiš nuo savo darbdavių, ar
ba su sutikimu United States 
Employment Service.

Clevelande numatyta toks 
pririšimas prie darbų 100,000 
darbininkų. Liko tik klausi
mas kada tas bus pradėta.

Svarbius karo reikmenų dar
bus dirbantieji asmenys turės 
savo darbus dirbti be mėtymo- 
si iš vieno darbo į kitą ir be 
gaišavimo laiko. Tam planai 
jau gatavi? Darbininkai apie 
tai gaus kiekvienas tam' tikrą 
pranešimą.

ATSIVESKIT SAVO
KAREIVIUS Į DIR

VOS VAKARĄ

Ruošiantis prie Nepri
klausomybes Šventes

Ukrainietis Baletistas 
Papuoš Dirvos Pro-

Dirvos iškilmingas metinis
hjVAflHE field:
Į Iranian weekly
1-jpey May in Cleveland bu

Clr 4

' ?:

T u Swl-Class matter Dec 
Cleveland ^tof 

the .let of March 3,

• Lithuanian Publish’’^.

Į (^ti« per Year In
; L r«iad States- - - - - -

P L

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius savo susirinki
me Gruodžio 11 aptarė tolesni 
pasiruošimą Lietuvos nepri
klausomybės. 25 metų sukak
ties minėjimui. Nutarta kvie
sti ir kitas patriotines sroves 
j bendrą tos didelės šventės 
rengimą.

Nepriklausomybės minėjimas 
Įvyks Lietuvių salėje, sekma
dieni, Vasario 14, nuo 2 vai. 
po pietų.

LVS. skyrius užgyrė Aleko 
Banio rengiamą vakarienę pa
minėjimui jo 25 metų darbuo
tės Lietuvos reikalams, kuri 
atsibus Lietuvių salėje Sausio 
30, 1943 metais. To parengi
mo pelną ir savo auką $25 jis 
skiria Lietuvos reikalams.

Degtinę Perka kaip
Patrakę

Clevelando degtinės parduo
tuvėse biznis eina visu Įtempi
mu. . Nekuriu rūšių degtinės 
reikalavimai tokie dideli kad ji 
išperkama ir pritrūksta.. Pa
sirodo kad tie kurie skubino 
prisipirkti pereitą mėnesį prieš 
degtinės aptaksavimą, visą iš
teklių išgėrė ir vėl pritruko. 
Jei tada nebūtų perpirkę, da
bar užtektų.

Valdžios žmonės sako, nor
maliam naudojimui 
užteks, nes sandėliai 
ti visų rūšių degtine, 
dirbimas sulaikytas.
gatavos degtinės užteks apie 
keturiems metams. Bet jeigu 
,visi kaip patrakę pirks ir gers 
tai per pora metų neliks.

Kurie tėvai sulauksit Kalė
doms savo vaikų ar dukterų iš 
karo tarnybos ir jeigu jie bus 
Clevelande Gruodžio 27, atsi- 
veskit juos į Dirvos Kalėdinį 
koncertą ir balių, Lietuvių sa
lėje Gruodžio 27 d. Jie į tą 
parengimą bus įleisti nemoka
mai, jei ateis uniformose. Jie 
taipgi bus įtraukti į tėvų ga- 
gerbimo programą, kurių vai
kai ir dukterys yra militarinė- 
je tarnyboje.

Kurie tėvai ^urės didžiausį 
skaičių vaikų Dėdės Šamo tayr 
nyboje, gaus $5' dovaną, kiti 
su daugiausia kareivių, sekan
čias dovanas. Viso bus duo
dama .dovanomis $10.

Programo pradžia lygiai 6 
vai. vakare. Po programo pra
sidės balius.

Tikietai prie durų bus po 55c 
visiems. :
riai užsimokėdami už sekantį Hko gražaus pelno. Tuoj vien- 
metą gaus vieną tikietą dykai.

degtinės 
užpildy- 
nors iš- 
Esamos

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
VEIKLA

Gruodžio 8, Lietuvių Moterų 
Klubas laikė mėnesinį susirin
kimą. Iš raporto buvusio kor- 

Dirvos prenumerato- tavimo vakarėlio pasirodė kad 
»zxlz- o i n ri I *1 ____v   m _ _ ■ ____

ly ALDŽIA pradeda regis
truoti moteris darbams karo 
dirbtuvėse Euclid srityje. Re
gistruotis galima kasdien tarp 
9 ryto ir 4 
City Hali.

• MIESTE 
mas moterų 
lių, ką atlieka* vaikėzai jieško- 
dami pinigų savo reikalams. 
Tuo budu tapo apiplėšta ir po
licininkė moteris prie pat 
terų Policijos Biuro.

po pietų, Euclid

paplito grobinėji- 
piniginių krepše-

Mo-

PADĖKA
Mirus mano vyrui, Motiejui 

Tarnauskui, Gruodžio 5, šiuomi 
reiškiu nuoširdžią padėką vi- 
,siems kurie kuo nors prisidėjo 
prie jo laidotuvių: dėkoju ku
nigams Vilkutaičiui ir Bartis 
už jų visą pasitarnavimą, lai
dotuvių direktorei Dellai Ja- 
kubs, grabnešiams ir visiems 
kurie dalyvavo šermenyse ir 
palydėjime, ir už gėles.

Motiejus Tarnauskas 
Prienų par., Bagrėnų k. 
rikoje išgyveno virš 30
Inkerman, Pa., liko jo pusbro
lis, J. Milkevičius.

žmona, Tarnauskienė.

paėjo 
Ame- 
metų.

YČAITĖ PER RADIO
P-lė Violeta Yčaitė, studentė 

Ohio State Universitete, Co
lumbus, turėjo per radio inter
view pirmadienio vakare, Vox 
Pop programe, Ji apsakė apie 
savo pabėgimą iš Lietuvos, su 
šeima, kai bolševikai okupavo 
Lietuvą, ir kitus dalykus ko 
tik iš jos klausinėjo.

Jos motina, p. H. Yčienė, gy- 
ana Clevelande.

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

gramą

n

ir p. 
isto-Į 
laikų 
arti- 
apsi-

Dimitri Chutro, žymus Uk- 
rainiętis baleto mokytojas, ku
ris jau yra Lietuviams žino
mas kituose miestuose, dalyva
vęs Lietuvių programuose, su
tiko papuošti ir Dirvos Kalėdi
nį programą baleto šokių nu
meriais, kuriuos atliks keletas 
jo mokinių.

Ukrainiečiai visada į Lietu
vius atsineša draugingai, 
Chutro pažysta Lietuvos 
riją senovėje ir pastarų 
ir palaiko su Lietuviais 
mus santikius kur tik jis
gyvena. Clevelande jis gyve
na dar nesenai, čia įsteigęs 
Ballet Studio, Kinney and Le
van Bld., 1375 Euclid ave.

Dimitri Shutro gimė Ukrai
noje. Jo tėvai mirė jam jau
nam esant, ir užaugintas sveti
mų, mokslus ėjo Maskvoje, kur 
lankė Kadetu Mokyklą, vėliau 
konservatoriją, ir tuo metu su
sipažinęs su Semen Orlov Ba
leto mokykla, įstojo į ją. Jo 
pirmas pasirodymas Maskvos 
Operoje buvo perstatyme ope
ros “Prince Igor”. Rusijoje 
kilus revoliucijai turėjo pasiša
lint iš Rusijos, ir per Kauka
zą, Konstantinopolį ir kitas ša
lis išvyko Europon, ir paga
liau iš Anglijos 
Ameriką tęsti 
baletą. Veikė 
Philadelphijoje, 
šia susipažino

Sekmadieni Gruedžio-Dec
Lietuvių Saleje

ARB A I

-21 Darbininkas

Štai kas Dalyvauja Programe, tarp jų keletas visai naujenybes

VIOLET CYPAS - Soprano DIMITRI CHUTRO šokikai

BRONĖ RASIULYTĖ — kontralto EMMA MEIER — sopr.

PETRAS ir ALVINA LUIZA! i r jų dukrelė JULIANN
ALFONSAS ALBINA MACYAUSKAI Bronė Kasiulytė . ’
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Jitijos ir Brazili- 
pšė sutarti sulyg
Mja 1943 me- laisvi 
įjiys i Suv. Vals- ir ar 
■luu giimo ža-

i Pa. - Kietos 
Aklose sustrei- 
9 darbininkų, ir 
teis dar gra
sini Sausio 15 
įskelta mokės
ite daugiau.

b Wai visoje 
imu sumažės 
h 1943 metais 
Į& statybos dar- 

pereiti į ka- 
gndustriją, sa- 
*&etorius Per-

balsiai nutarta nupirkti Karo 
Boną už $50. Tai 'yra gražus 
darbas, šis klubas nuo pra
džios savo gyvavimo visados 
rėmė tautiškus ir politiškus 
darbus, o dabar, šiai šaliai ka
riaujant, rūpinasi kuolabiausia 
paremti karo pastangas. Kor- 
tavimo vakarėliuose dovanas 
duoda tik Karo ženklukus, o 
kai pradėjo eiti musų vaikinai 
į kariuomenę, klubas surinko 
jų antrašus ir laikas nuo laiko 
pasiuntė jiems dovanėlių. Ir 
šių Kalėdų proga pasiųsta pa
sveikinimai su visų klubiečių 
vardais. Kadangi, į kariuome
nę paimama šimtais tai gaila 
kad jų visų vardų ir antrašų 
negalima sužinoti ir visų nega
lima butų apdovanoti.

Klubo Kalėdinis pokilis nu
tarta laikyti O. Pėčkaitienės 
namuose, tuoj po Kalėdų. Vi
sos narės kviečiamos susirink
ti ir praleisti kartu paskutinį 
šių metų pokiliuką, ir kaip vi
sada pasilinksmint ir pasikeis
ti dovanėlėmis. Tai buna at
mintis visam metui. Lauksim 
tos sueigos. Klubo Kor.

• MĖSOS trukumas Cleve
lande apsireikš šio meto pabai
goje keliomis dienomis ir per 
tūlą laiką Sausio mėnesį, po 
to vėl padėtis pradės gerėti, 
praneša valdžios kainų admi
nistratorius.

AR IR TOLIAU MELUOS?
Gabaliauskas jeigu ir dabar, 

po to kai Pittsburgho vysku
pas “palaimino” jo “drukarnę” 
ir laikraštį Pittsburghe, dar 
atlindęs į Clevelandą geriems 
žmonėms meluos kad jo laik
raštis “tebėra Clevelande”, to
kiam “katalikui” kožnas doras 
žmogus turės paimti šluotą.

atvažiavo Į 
savo pamėgtą 
New Yorke ir 
kur daugiau- 

su Lietuviais.

TRAFIKE ŽUVO 115
Trafiko nelaimėse Clevelan

de iki Gruodžio 15 šymet žu
vo- jau 115 asmenų, lyginant 
su 128 per tiek 
metais.

pat laiko 1941

DUJŲ. Tūlas
48 m., parva-

• MIRĖ NUO 
Arnold Burkner, 
žiavęs su savo meiluže į savo 
garažių vėlai šeštadienio nak
tį, automobilyje kartu užmigo. 
Kadangi motoras veikė, nuo 
gasolino dujų vyras užtroško, 
o moteriška labai apsirgo. Ji 
išbudus rado savo meilužį ne
gyvą ir pranešė policijai.

• MIESTO mayoras derasi 
su unija kad sutiktų leisti sam
dyti miesto gatvekarių konduk
torėmis moteris, nes vyrų pri
trūksta. Prie to nori išside
rėti kad motormanai ir kon
duktoriai dirbtų 9 valandas į 
dieną vietoje 8, karo metu.

AN IDEAL 
CHRISTMAS GIFT 

FOR DAD, BROTHER, 
or SWEETHEART

OVERCOATS
22-5°and up

Ready to Wear

18.95 and up
Buy Direct and Save

BROS'.

Violet Cypas

Akompanistės — Ruth Mason ir Gene Vilk.
šokiai prasidės 8:30 vai. Albertas Nemanis ir jo orkestras.
Programas bus gražus, įspūdingas, Kalėdinėje ir patrioti
nėje dvasioje. Pabaigoje bus pagerbimas Lietuvių tėvų 
kurių vaikai tarnauja ginkluotose Amerikos jiegose.

Pradžia 6 v. Sale atdara 5 v. Įžanga 50<

DUOK JAM KALĖDŲ DOVANĄ 
KURI JĮ PATENKINS

• Manhattan Marškinius
• Portis Skrybėlę
• Superba Kaklaraištį
• Art Pirštines

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

FRANK BELAJ
MEN’S WEAR 

6205 St. Clair Avenue

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE ■ SELF KRAUTUVĘ
Geniausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS

6905
15602

O T H E S
Superior Ave.
Waterloo Rd.

Open Evenings.

Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
J ] ■

854 EAST 185TH STREET

O®

Lorain, 0 , 
povę laivų sta- 
phi Sugry- 
M tarybos tę- 
ps laivų ku- 

veikė Eže- 
'^ėjo. Darbi- 
Jiirba prie tai- 
į laivo dalių 
-^u mokes-

Ad 
nis p 
sistat 
ir A 
Ji. . J 
ri til 
spiri? 
džios 
sutikt 
stipri 
vyną 
cuzų 
rų A 
paved 
tis.

Adi 
mas ] 
kitų 
pritar 
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laisvii 

• Pra 
daryti 
nes k; 
Prane 
nių. 
be užs 
tik ti 
luoti.

Juliann Luiza, nepilnai 5 metų, dainininkė i ,fl

u,Wow Run 
■7 išstatytose 
■^išdirbama 
l^nai Aukš

DOVANOS KURIOS SAKfc^
4ilii darbi- 

darbo tary-Linksmų Kaled
Padovanokit Savo Vyrui, Sunui ar Vai.

SKRYBĖLĖS
Gerai žinomų išdirbysčių kaip 
tai Kingsley, Barclay ir Fair
fax. Visokių spalvų ir pavida
lų bei brylių didumo.

$3.95 ir $5.00
KAKLARAIŠČIAI

Kaklaraiščiai kokius mėgs visi 
vyrai. Gražių stilių ir spalvų. 
Didelis pasirinkimas.
65c 2 už $1.25

SWEATERIAI
Dviejų svalvų, susegamų stilių 
ir visokių spalvų kombinacijų. 
Tai nauji ir kitokesni.

$3.95

PIRŠTINĖS |
Didelis pasirinkimai šiltų I; 
pamušalo pirštinių. UiwJ 
narnos ir susegamos, jvR 

spalvų. |
$1.95 ir $2.501 
MARŠKINIAI'

Pasirinkimas iš daugybė?M 
vų ir gražių marginių. 
balti.

$1.95 ir $2.501 
KAKLINIAlJ

Mufflers yra visada mėgi^ 
dovana. Gražus balti ray*1 ' 
puikus vilnoniai.

$1.50 ir $2.00|

su kožnu pirkiniu.
čia galit iškeisti savo Stamp Books. JDYKAI GREEN stamps 1^ ■ *• „vi. sxvaib*;

THE KRAMER & REICH CO. j
Atdara Vakarai7010 Superior Ave
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f Mos karo 
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§ Mu m.

dirbo

H angliaka- 
ĮS' skelbia 
P gelžkeliu 
F^angliaka-

;.M> Įsa- 
w Vokie- 
& pasiti- 
į^irVo- 
P retežius 
piečių ka- 
[3. ^ečiai 
& suimtus

?nzpuo-

BRI 
savait 
Įima 1 
prasto 
vo be 
daryta 
tijos i

Gru 
nichą, 
radime 
neteka

Dari

Kairė 
kostium 
tiktų, l 
taisykli 
rubai y 
vėti dai 
kami.


