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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

...  ....... . ' r-
Darbuose žūsta daugiau 

negu kare. Vėl patiekta ži
nios sulyg kurių 1942 metais 
darbuose užmušta 44,500 
darbininkų, 3,800,000 sužei
sta, nuo mažų sužeidimų 
iki sugadinimo darbininko 
sveikatos.

Tuo tarpu, sulyg oficia
lių žinių, Amerikos karei
vių nuostoliai buvo, nuo 
Gruodžio 7 iki šių metų 
Lapkr. 15 d., 5694 užmušta 
3435 sužeista ir 39,827 din
gę ar paimta nelaisvėn — 
viso 48,956.

Visokiose nelaimėse šio- tijų kariuomenės priartėjo 
je šalyje nuo Gruodžio 7, iki apie 40 pivlių prie Ga- 
1941, iki Lapkr. 15, 1942, bes, svarbaus Tunisijos uo- 
sudaro 89,000 užmuštų ir sto, kuris randasi veik pu- 
8,800,000 sužeistų.
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Alijantų Oro Jieg v' • • AViršija Asies Jit
SKUBA UŽKIRSTI BĖGANTIEMS VO

KIEČIAMS KELIA I TUNISIJA
C- 4-

Londonas, Gr. 31. — Ali- 
jantų oro jiegos, silpnesnės 
už ašies oro jiegas anks
čiau, 1942 metų bėgyje pa
siekė viršenybę ant ašies 
orlaivyno visuose frontuo
se, skelbia Britų orlaivyno 
ministerija.

• • •

Londonas. — Suv. Vals-

JAPONŲ PADĖTIS 
SUNKĖJA, SKEL

BIA TOJO
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White Plains, N. Y. — 
Trys darbininkai mirė nuo 
apsinuodinimo chemikalais 
prie kurių dirbo, ir 120 ki
tų pavojingai susirgo; iš jų 
tūli mirs, kaip sveikatos 
komisiionieriai patyrė.

šta. Byesi

siaukelėje tarp ašies val
domų Tripoli ir Tunis uos
tų. Tas žygis yra Prancu 
zų ir Amerikos jiegų pasi
kėsinimas veržtis artyn 
Į Viduržemio juros pakra
štį ir nukirsti kelią ašies 
vadui Maršalui Rommel’iui 
susisiekti su Vokiečiais ir 
Italais veikiančiais Tunisi- 

!le, Įjoję. . . ... .
k- ► P i anc u211 l^ėgos, reffiia?

1 • • t 1 1 • • 1 —1

■ -"-■-•-7, —Į -iiauvujKj J*CSOS, Feffiia^

sprogimui zb- mos alijantų tankais ir lėk- 
rbininkai, kiti 33vo du 

išbėgo.

KAREIVIAI virš 38 me
tų amžiaus pradeda gryžti 
iš tarnybos ir turės stoti Į 
darbus karo dirbtuvėse ar
ba ukėse, kur priklausė iki 
išeisiant kariuomenėn.

Karo reikmenų gamyba 
Lapkričio mėnesį pasiekė 
aukščiausio laipsnio kaipo 
paskiro mėnesio gamyba, 
nuo to kai Amerika pradė
jo ginkluotis 1940 metų va
sarą. Gamyboje padaryta 
nauji gausumo kiekiai vi
sose srityse.

tavais, nukirto svarbų ke
lią ašies jiegoms susisiek
ti pietuose nuo Tuniso ir 
atmušė smarkų nazių ata
ką.

Britų patroliai veikianti 
prieš Maršalo Rommel ka-į 
riuomenę Lybi j oje, sunai
kino dalį 'priešų susisieki
mo ir pervežimo pabūklų.

Jūriniai lėktuvai paskan
dino ašies prekinį laivą.

Britanijoje, iš 17,250,000 
moterų tarp 14 ir 65 metų 
amžiaus apie 8 milijonai 
dirba pilną laiką karo dirb
tuvėse. Visos moterys ten 
suregistruotos tarp 18 ir 
45 metų, ir merginos, naš
lės ir bevaikės moterys 20 
iki 30 metų amžiaus gali 
būti šaukiamos kariuome
nės eilėsna.
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do Frva
Rusai visu O 

giuoja per vida 
Stepus ir pasie&fi 
šiai apgyventai 
Millerovą ar ^9 
atėmimo iš naa 
centro Kotetnikšį 
vakariuose - 
do.

Kotelnikovsk i 
pirmu dideliu S 

iRusų ofensyvi^

Alijantų oro jiegos, pul
damos Japonus visu piet
vakariniu Pacifiku nuo So- 
lomonų salų iki Burmos, 
Gruodžio 30 numušė apie 
35 priešų lėktuvus, sugadi
no mažiausia keturis lai
vus ir bombardavo aštuo
nis ar daugiau Japonų įsi
tvirtinimo punktus.

Prie Solomonų salų nu
skandinta du priešų laivai. 
Guadalcanal saloj 
kiečiai išmušė 150 
viename užpuolime.

Tuomi Alijantai 
įtino Japonų karo ministe
rio Tojo pareiškimą jog 
tikras karas prasideda da
bar. Tojo pranešė Japo

ną su sunkiais militariais 
klausimais savo toli išmė
tytuose frontuose ir pažy
mėjo kad pati Japonija die
ną ir naktį dirba-trusia 
ruošimams apsaugų nuo 
oro atakų bei tokiems įvy
kiams kurie iš karo išsiri- 
tuliuos.

Tojo pasakė kad Japoni
jai aprūpinti pagalba Gua- 
daleanalo salą pasidarčįla-1 p~“ eVlS

gmu žy- 
rio Dono 
itą ‘gau- 

gal 
paką, po 
gelžkelių
FK, piet- 

įgra-

Ameri- 
Japonų

patvir-

Toje fronto dal 
supama net 22J 
vizijos, kurių į 
naziai negalės Į 
ko pranešimas, 
liau tikisi atin 
prie Dono ir -J 
ros.

Rusai sako t| 
naują išrastąjį

- *
gdtomas 
L žiemos 
hnėjimu.
esą sp

iečių di- 
■tao ir 
iėpti, sa- 
tesai to- 
Rostovą, 
rijos ju-

I

tai 
ku-

kia esanti gera 
čiai nežino kaip 
elgtis. Ta kanuc 
ma “katuška”. 
taip kad jeigu iš: odytų jog 
galės patekti Y skiečiams, 
tuoj vietoje gal: 
sprogdinti.

Bendrai, 
mažinę savo 

[Rusų fronte amiiiiciją, ku- 
j rią matomai siu: čia į Af-

Apries ją 
ė vadina- 
i įrengta

I

būti su-

JIEGOS DIDĖJA. Ali- 
jantąi pradeda 1943 metus 
su apie 15 milijonų armi
jos, neįskaitant Kinijos ka
riuomenių į tat Prie to, 
baigia paruošti apie 5 mi
lijonus lakūnų.

Japonija turi tarp 5 ir 6 
milijonų paruoštos kariuo
menės. Vokietija, turėjus 
pradžioje apie 8 milijonų 
armiją, panešus apie 4 mi
lijonus nuostolių Rusijoje, 
dabar susilpnėjo.

Vokiečiai surinko oku
puotose rytų šalyse, Lietu
voje ir kitur, apie 400,000 
merginų, kurias išvežė Vo
kietijon į namus tarnaičių 
pareigoms.

40 UŽMUŠTA. Almonte, 
Kanadoj, geležinkelio ne
laimėje, Gruodžio 27 užmu
šta apie 40 pasažierių, jų 
tarpe mažiausia 6 kariai.

Pasažierinis traukinys 
stovėjo, ant jo užlėkė ka
reivius vežęs traukinys.

bai keblu, ir taipgi kad jų 
kareiviai Aleutiškose salo
se pergyvena neisivaizduo- 
j amus sunkumu?. a

Tas parodo kad Tojo jau 
permato Japonijos padėties 
pablogėjimą. Pirmų kelių 
savaičių užkariavimai ir iš- 
draikymas savo jiegų da
bar jiems atsirūgsta.

Alijantų jiegos prasimu
ša pirmyn atkakliai gina
mu Būna frontu Naujoje 
Guinejoje, kur Japonai iš
naikinami paskirais apsu
pimais.

Pradžioje karo Japonai 
užėmė Burmą, kur dabar 
Alijantai atnaujina, veiki; 
mą, sudarydami Japonijai 
naują stiprų frontą.

Nužudė tėvą. E. Ruther- 
ford, N. J. — Kilus tėvų 
muštynei, 17 metų duktė 

' peiliu subadė ir nužudė sa
vo tėvą, gindama motiną..

NUO VASARIO mėnesio 
visoję šalyje konservuotos 
daržovės ir vaisiai bus ga
lima pirkti tik sulyg nusta
tytu kiekiu, kortelėmis, — 
apie tai pranešę maisto ad
ministratorius Wickard. •

Suomija uždarė savo in- 
formacijojs ofisą Washin- 
gstone primioįVoni q v 
patarimo, 
kiai su Amerika pablogėj 
dėl karo. ' .

prisilaikant S. 
Gal būt santi-
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SANDARIEČIŲ konferencija 
Chicagoje priėmė rezoliuciją 
pritariančią šaukti Amerikos 
Lietuvių suvažiavimą. Suma
nymas ne naujas. Tinkamai 
paruoštas suvažiavimas Ameri
kos ir Lietuvos reikalams bu
tų naudingas jei apsiribotu Įkū
rimu atitinkamų žmonių auto
ritetingo Centralinio Komiteto 
(ar Tarybos) su stipriu fondu 
Lietuvos laisvės reikalą spręs
ti ir ginti. Deja, musų srovių 
vadai (jie spaudą valdo) dar 
nerodo tinkamai rimto politi
nio subrendimo tokį seimą su
šaukti ir pakartoti 1918 metų 
New Yorke, katalikų ir tauti
ninkų srovių sušaukto seimo 
pasisekimus.

Bet — Nauji Metai, kiti la
pai. Daug rimčiau politiniai 
subrendus, musų visuomenė gal 
ir vadus tinkamon vagon Įsta
tys. Tuo tarpu visiems geros 
valios Ljetuviąrns tjanka spies- - v- 
tis Lietuvai ^Vaduoti Sąjungos 
ir American Friends of Lithua
nia organizacijom Jos turi 
vieną, bet garbingą Lietuvos 
laisvės reikalą!

•
SLA. ORGANAS Tėvynė ge

rai sako: “Amerika yra demo
kratinių valstybių ginklų ir 
maisto aruodas. Amerikos Lie
tuviai privalo musų senajai tė
vynei ir Lietuvių tautai būti 
panašiu aruodu”.

•
BEJE, SLA. Sekretorius Vi- 

nikas skelbia, organizacija tu
rinti $2,050,274.48 turto, kurio 
ketvirta dalis paskolose nuosa
vybėms, o truputį Į daugiau 

[negu trečia dalis bonuose (A- 
merikos valdžios $333,000, ki
tokių $510,000).

Tokio milžiniško kapitalo or
ganizacija, gaila, neganėtinai 
dalyvauja Lietuvos laisvės rei
kalui spręsti. Susivienijimas 
nors paskyręs atstovus Į Ame- 

Irikos Lietuvių Tarybą, bet ki- 
____ ____  Perei- 
seimas iš Tautiškų 

Centų paskyrė $2,000 nuo karo 
nukentėjusioms šelpti, bet pi
nigai laikomi iki rasis kelias 
Lietuvon pasiųsti. Apie $3,500 

____ _ .... __ _ palikta SLA. Tarybai išdalinti.
Generolas Giraud pripa-lIs jų $100 duota Kanados Lie- 

žintas . tiesioginiu alijantų; patekimą “bedieviams libera- tuvių Tarybai ir nepaskelbta 
komisijonierium Afrikoje, iamg” Gedminui ir Karpini, šis Į suma Lietuvių Tautinei Tary- 

keistokas “katalikiškas” stilius 
ir šiądien nepražuvęs. Phila- 
delphijos Kunigų Vienybės Įwo-|lnn* naudingas
vincijos sekretorius nesigėdino 
kunigų nedalyvavimą paverg
tos Lietuvos prezidento priėmi
me teisinti posakiu buk prezi-

4
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Safi orlaiviu aikštė, Prancūzų Morpkkoj, Afrikoje, kurią 
Amerikos jiegos užėmė, bet labai prastai Įrengta, sunku lėktu
vams nusileisti, yp<a<} kai šlapia. Vaizde viršuje^ vyrai_ tiesia 
mČtSJo ęinkTos, kurių1 pagalba ir'gaiima lėktuvams veikti. Apa- 
čfojė, vienas lėktuvas Įlindęs Į grėbę, kitas naudojasi šaliniu ke
liu pasikėlimui į orą.

NUŠOVĖ ADMIROLĄ 
DARLAN

DIDINS U. S. ARMI
JĄ 1943 METAIS

Algiers, Gruodžio 31. — 
Gen. Giraud areštavo 12 
žymių asmenų, išvengimui 
nužudymo jo paties ir U.S. 
ministerio Prancūzų Afri
kai. Tarp suimtų yra keli 
paties Giraud draugai. • j

Algiers, Afrikoje, Gruo
džio 24, jaunas Prancūzas 
studentas Įsigavęs Į rumus 
kur prisilaikė Admirolas 
Jean Darlan, jį nušovė.

Darlan, išsyk buvęs ne-i 
ištikimas alijantams, paga
liau gelbėjo Amerikos ir 
Britų karo jiegoms įžengti] 
į Prancūzų Afrikos koloni-j 
jas, pradėjimui antro fron
to prieš ašį.

Jo nužudymas šiek-tiek 
sukratė padėtį, tačiau jai 
nepakenkė. Darlan neturė
jo pritarimo kitų Prancūzų 
aukštų vadų Afrikoje, va
dino jį progų gaudytoju.

s] Žudeika sekantį rytą su- 
ir pietryčiuose nuo limeni šaudytas.

Vokfečiai ap-
:areiviams

Tuomi Rusai 
kad jie laimi dėl

sų žinios, 
iripažysta 
P jog Vė
savo ka-

riavimo pastanga^, net lėk
tuvų laiko visai 
sų fronte, ne dėl ! savo nar
sumo.

nažai Ru- 
Isavo nar-

• • «
•

Iš Berlino praneša kad 
raudonoji armija panešė 
sunkius nuostolius tęsdama 
atakus Vokiečių Stalingra
do ir Dono upės —x*

Centriniame fĮronte Vo
kiečiai sako atmušė Rusų . <■ • ... 11*1*

Britanijoje šiądien karo 
reikmenų padaroma 10 sy
kių daugiau negu buvo pa
daroma karo pradžioje.

Vaikai Nuperka Karišką Jeep už Štampus

e

ruože.

atakus ir sunaikino kelioli- 
ką Rusų sustiprintų punk
tų.

Rusų atakai atmušti Te- 
rek upės srityje Kaukaze

ežero,. šiaurvakariuose nuo 
Maskvos, Vokiečių prane
šimai sako. į J

Jugoslavijoje partizanai 
savo veiksmuose!prieš oku
pantus pastarų f 
sirėmimuose išž 
nazių kareivių, 
Londono.

1 dienų su- 
udė 1,700

_ V • Vpraneša iš

Žuvo 474, Pareitos sa
vaitės žemės drebėjime iš
tikusiame Turk joje žuvo 
474 asmenys, ap e 600 kitų 
sužeista. -1 .r.

11
Los Angeles mieste, mokyklos vaikai suaukojo pinigus nu

pirkimui vieno kariško jeep, padovanojimui Dėdei Šamui. ’ 
Į jeep parodoma važiuoja laiptais Į viršų Į mokyklą.

ŽUVO TIK 11 
tų Kalėdų šv 
visoje šalyje nei 
vo tik 114 aam 

į m. Kalėdose žui
Trafiko nelafl

Tas Į užmušta 83, prii 
Kalėdų šventėj. į 

1 ‘ I

11L Šių 
eneių die ę( •_

j me
dienoje 

aimėse žu- 
enų. 1941 
ro 394. 
hėee iš tų 
š 301 1941

Su pradžia 1943 metų, Į 
S. V. karo jiegas bus pa
šaukta suvirs 3,500,000 vy
ru tarp 18 ir 37 metų am
žiaus. Bus imama po apie 
300,000 vyrų kas mėnesį.

Armija numatyta suda
ryti iš apie 9 milijonų vy
ru.

bombelių. Bombos-užmušė 43,- 
667 žmonių, sužeidė 50,387 ki
tų. Londone apardyta daugiau 
negu milijonas namų, tarp jų 
Lietuvių salė (bažnyčia išliko 
sveika). Iš 120 dienų, Londo
no gyventojai turėjo tūlą lai
ką bėgti į slėptuves 57 dienų 
laiku.

Anglai nepalūžo, sako kny-
Įga, nes juos palaikė stipri pat-L? ^‘atstovus’ valdo. 
Į riotinė mintis ir įsitikinimas 
Į kad jų pusėje yra teisybė.

Iš PRAEITIES: Katalikų 
Draugas Gruodžio 17, 1917, sa
vo skaitytojus nubaugino pra-

/7 4

vietoje žuvusio Darlan.
Kariaujančių P r a ncuzų 

vadas Gen. de Gaulle suti
ko pripažinti Gen. Giraud’ą 
Darlano įpėdiniu.

Maršalas Petain, okupuo
tos Prancūzijos vyriausy- 
bės gaką pasmerkė ir pa-l  ̂t^‘smetOTa“^s^i?Sko 7Ū- 
skelbe atimąs Gen. Giraud »
pilietines temes . . Bei Waterturio Dr.

Gen. de Gaule rengiasi gerai paklausia:
netrukus Vykti pas Prez. ident0 Smetonos 
Rooseveltą svarbiam pasi
tarimui.

Prancūzų kolonijos Arfi- 
koje turi apie 70 milijonų 
gyventojų. f

6 užmušta. Meksikoje, 
/ginkluoti banditai užpuolė 
mažą miestelį ir nužudė 6 
gyventojus.

bai. Ką su kitais pinigais da
roma nežinia, bet jais butų ga-

M. J. 
“O kas 
laikais 
vysku-

prezidento
Lietuvos kunigams ir 
pams algas mokėjo? Kas už
laikė bažnyčias, vienuolynus, 
seminarijas?”
. Nagi^masonas” Smetona!

PERGALEI reikalinga tavo 
pajamų dešimtas nuošimtis. Ar 

-'jį duodi?

Angliška kalba informacinis 
leidmis apie Lietuvą — jei kas 
SLA viršūnėse Lietuvos reika
lais rūpintųsi.

TARP Birželio, 1940, kada 
į Prancūzija sukrito, ir Birželio 
pabaigos, 1941 me^u, Anglija 
viena stovėjo prieš Vokietiją. 
Amerika buvo draugingai ne
utrali, o Rusija oficialiai su 
Berlynu draugavo. Vokiečiai 
Anglus puolė ii oro dideliu 
blrtzu, apie ką Anglijoje iilei- 

Įsta knyga patiekia oficialių da- 
I vinių.

Tw laiku Vdkiėčiai išmėtė 
laAt Anglijos 190,060 bambų ir 
I nesugklity tą masę padegančių

!
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eiles,' kurių bgma apima Lietu- BAN1S Petras, 56 metų, mirė

D. R.

4-- « DOLARIŲ

Jis buvo paliuosuo-
mirė

Ten palai-

6522 Superior Are.

r ■ ’

turi
< >

< ■

savo gi- 
pažysta- 
man pa-

< >

besikalbant tais taip 
Lietuvos ir Lietuvių 
narių ūpas pradėjo

nepavydės laimingai gy
nės kaip jis taip ir jo 
dirbo ir dirba tarp Lie- 
kad tik daugiau išeitų

• SULYG surinktų žinių, nuo 
širdies ligų S. V. per tris me
tus mirė tiek kiek Amerika ne
teko kareivių per 150 metų sa
vo karų.

rį. 
šis

ąifiimiifmtmimimiHiiiiiiiiiiniiHiuiiiiiiHiiiuHiimiiiiiiimiiiiimiiimtHmuHir:
■
i

BALTIMORE, MD.

Clinton, Pa., 
žemės. Piva- 
Rupinuos, ru- 
reikalais: tai 
reikalais, tai

HEnderson 9292
inuniiimiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiuJ

Pas
menų 
išmokėjo da 
priedų 16 m)li

Chrysler

PHILADELPHIA
' (Aprašymas
Prezidento A. Smetonos lanky
mosi Philadelphijoje reikšmę 
telpa ant 7-to puslapio.l

kės
Ii jonus i 

Ir

truko. Tą trukumą 
seimas nutarė 

iš Tautiškų Centų

et prie Uni ver
sti tau- 

ų ’im-

B. Keblaitie- 
ntė.

ėjimo nu-

Prieš pat Kalėdas, 
23, mirė Kastantas 
iš Vandergrift, Pa.,

surimtės 
paimtus į 
Išdykusių, 
apsiėjimo 
jiems de

pa- tyta Vasario pabaigoj ar Ko- 
policinin- vo pradžioj, 1943 metais.

kai. Dabar juos pastatys ir Jeigu paaiškėtų kad LVS.

kiu su savo šeimomis skanių i
Kalėdinių pietų. Bet reikia tu-j 
rėti viltį kad žiaurieji. priešai TOMKUNks’Aleksandras,

vo

rntfo 
metinis 
išrinkta 
ir

2PENNSYLVANIJOJE
’x_. Panevėžio

kos.

vų salėj* 
usomy- 
»to dr- 
u Da- 
j atsto- 

i valdybos ir 
ir išrinkta 
metams iš 

Jonikaitis— 
— vice 

raštinin- 
— iždinin-

mirė

Amerikoj įš-
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Naajieoos f MIRIMAI
PITTSBURGH

Rengiamasi Iškilmingai 
Minėti 25 Metų Nepri
klausomybės Šventę

•
Pittsburgho Lietuviai ren

giasi zrJnėti Lietuvos Nepri- 
klauscmybės 25 metų sukaktį, 
sekmadienį, Vasario 14, Lietu
vių Piliečių salėje, 1723 Jane 
street. Programo pradžia 3 v. 
po pietų. Minėjimą rengia vi
si Lietuviai bendrai, kaip tai 
Pittsburgho Draugijų Komite
tas ir L.R.K. Federacijos sky
rius. Išrinkta tam tikslui" ko
mitetas : pirmininkas P. Dar- 
gis; sekr.'S. Bakanas; ižd. 
Grebliunas; spaudos komisija.
J. Virbickas, J. Tamkevičius, 
P. Paleckis, S. Bakanas. Pro
gramo komisija: Kun. Kazė
nas, K Bazis ir P. Dargis.

Kai.'tojai numatyta:
K. Pa k 
Broi 
burgho 
orkesti 
apie t?

Prof. 
as arba Pulk. Grinius, 

Pivaronienė ir Pitts- 
miesto viršininkai. Bus 
.s ir chorai. Vėliau 

bus daugiau.

PIVARONAI PIRKO ŪKĘ
Amerikos visuomenei gerai 

žinomas darbuotojas, Sandaros 
prezidentas P. Pivaronas su 
šeima nusipirko farmą netoli 
Pittsburgho, prie 
rodos 200 akrų 
ronas man sako: 
pinuos vis kitų 
Lietusių tautos 
Amerikos reikalais, bet, sako, 
kai pasižiūriu tai jau senstu, 
reikia pasirūpint ir savo rei
kalais.

P. Pivaronas, kaip daugeliui 
žinoma, turi didelę duonos ke
pyklą, moderniškai įrengtą, su 
elektriškais pečiais, visom ma
šinerijom ; joje dirba apie 30 
darbininkų. Bet, Pivaronas sa
ko, galiu laikyt keptuvę ir tuo 

!pat sykiu turėt farmą. Dabar, 
sako, visą likusią duoną atiduo
du kitiems dykai, farmoje ga
lėsiu ją sunaudot šėrimui gy
vulių ir turėt naudos iš to.

Aš manau kad Pivaronams 
niekas 
venti, 
žmona 
tuvių 
Lietuviams Į naudą ir garbę. 
Turini t niekas tiek ir toje Lie
tuviškoje budelėje kur parduo
da karo bonus nesėdi kaip p. i 
B. Pivaronienė, kur jau par- 

, duota už suvirs $100,000 bo- 
, nųr ir tai kreditas Pittsburgho 

Lietuviams. Taip pat Raudo
nojo Kryžiaus moterų būrelio 
p. Pivaronienė yra pirmininkė.

Taigi aš Pivaronams linkiu 
visokios laimės jų naujoje ukė- 
je, kad priaugintų dar gerų gy
vulių ir daug sviesto bei kiau
šinių, taip gerų kaip jų kepa
ma duona. Juozas Virbickas.

Lakūnas Capt. Joe Foss, 27 
m., iš Sioux Falls, S. D., kuris 
pastaruose mūšiuose numušė 
22 Japonų lėktuvus iš 450 nu
muštų visų Henderson Field, 
Guadalcanalo lakūnų.

įvyko 
mybfe 
N 
lyvavo 
vai.
komisijų 
nauja 
iių 
pirm.; 
pirm.; F. 
kas; J. 
kas; A. 
iždo

tuvos 
bės 
Įima 
Fede 
dro

L.V.S. SKYRIUS VEIKIA. 
Po ilgos šešių mėnesių ramios 
pertraukos, pagaliau Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 4-tas sky
rius atlaikė savo susirinkimą 
Gruodžio 15. Susirinkimas bu
vo šaukiamas atvirutėmis, ta
čiau į susirinkimą iš suvirs 20 
narių atėjo tik 9, ir tie išsykio 
kodėl tai buvo be ūpo, be ini
ciatyvos, ir kaip paskiau paaiš
kėjo, ūpą ir iniciatyvą ką nors 
veikti atima musų srovinių va
dų rietenos, kurie kad ir taip 
svarbiame Lietuvai momente 
negali prieit prie sutartino vei
kimo. Tos rietenos kyla dau
giausia iš socialistų ir katali
kų vadų pusės, kurie kokio ten 
asmeninio keršto vedami užsi
spyrė ignoruoti ir neprileisti 
prie bendro veikmo tulus jiems 
asmeniniai nepatinkamus žmo
nes. Ant to sroviniu kerštu
degančio malūno nemažai už
pila aliejaus tų pačių srovių

KALĖDINIS PROGRAMAS.
Pittsburgho Universitetas tu
rėjo Kalėdų programą ir va
karienę kartu su Tautų Komi
tetais, komitetais tų 17 tautų 
kurios turi įrengusios savo 
kambarius Pittsburgho Univer
sitete. Nuo Lietuvių daly va
rno Kambario Komiteto pirmi
ninkas P. Pivaronas, Dr. J. 
Baltrušaitienė ir J. Virbickas. 
Buvo prakalbos, dainos ir mu
zika. Prie kitų minčių, Uni
versiteto vedėjas Dr. Bowman 
patiekė sumanymą kad Tautų 
komitetai pasirūpintų .dar vie
ną dalyku, tai padaryt bronzi
nę lentą ir ‘ ‘'“x —TT“'----
siteto 
tų vardais ir jų 
meriais. Tas bus padaryta vė
liau.

Keletas žodžių prie Lietuvių 
Komiteto. Kaip daugeliui ži
noma, šio komiteto sekretorius 
J. Baltrušaitis mirė; jo vieton 
sekretorium išrinktas J. Vir
bickas. Taipgi yra mirę du 
komiteto nariai, C. J. Woshner 
ir Marė Woshner. Adv. Edw. 
Schultz išėjo kariuomenėn, fi
nansų sekr. W. Zambliauskas 
išvažiavo į New Jersey dirbti, 
J. Grajauskas serga. Taigi li
kom tik keli ir norėtume už
baigai sa.vo darbą galutinai ir 
pask ' ti visuomenei galutinas 
apysk etas, nes Lietuvių Kam
bario -fondui sukelta virš septy
ni tūkstančiai dolarių ir dar 
šiek tiek 
pereitas SLA. 
padengti

- Fondo.
Bet dar yra kelios knygutės 

pas asmenis 'kituose miestuo- statyta militariniai 
se, komitetas prašo jas grą'i 
ti kaip greitai galima, mano. autobusų stotyse ir net trauki- centras rengia kokį prakalbų
adresu, 6201 AMer St., arba 
ižd. A. Marčiųlaitis, 2128 Car- 
son St. Ar pinigų kiek surin
kta ar ne„ bet knygutės mums 
reika rigos dėl suvedimo tvar- 

Juozas Virbickas.

Gruodžio 
Vidunas, 
sulaukės 62 metų amžiaus. Pa
laidotas 26 d., su bažnytinėmis 
apeigomis, šv. Kazimiero kapi
nėse Pittsburghe.
dota jo žmona 10 mėtų pir
miau. K. Vidunas buvo naš
lys, gyveno su savo vaikais, jo 
vyriausia duktė šeimininkavo, 
o kiti dar lankė mokyklą. Vy
riausias sūnūs dirbo, bet dabar 

s ji« įstojęs į Karo Laivyną.
ti^rVėMonis paliko tris sūnūs ir 
^kitorias dukteris, jauniausias 

e y 10 metų. Vidunas su sa
vu- ; šeima niekad neapleisdavo 
LMtuviškų parengimų. .

Frieš keturias savaites jis 
tapo paralyžiaus užgautas, ne
valdė visos kairės pusės ir nuo 
to mirė. Ilsėkis šioje taftoje I 
žemelėje.

KAREIVIAI ELGIASI 
LABAI NETVARKIAI 

LAISVU LAIKU

gimo 
tūzas, 
Sims, 
zis.

Toliau,: 
ti bu 
Atsto 
G. K 
ir prie 
viai su 
sūri 
nutarta 
heliu.

/ 
kaip iškil- 

ątžymėti Lie- 
iįpriklausomy- 

jei ga- 
su Katalikų 

dėl ben- 
jei ne tai šis 
Vienas. Ren- 

na: F. Mo- 
r sitis, poni 
ė ir A. Ki-

PetrM Bantb, 56 m. amž., 
nuo 12268 Cheteea avė., senas 
Detroito gyventojas, iškilmin
gai paliiriotan Gruodžio 30. Pa
maldos atlaikytos Lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime savo žmoną, Oną, ir 
seserį, Oną Žilinskienę; taip 
gi liko pusbrolis, T zonas Barš
tis ir kiti giminės. Velionis bu
vo darbštus iki pat mirties.

Paskutinę dieną išdirbęs nu
ėjęs į prausyklą, besiprąusda- 
mas parkrito ir mirė.

Petras Barštis į Ameriką 
atvažiavo 1905 metas, paėjo iš 
Lygumų miestelio, Šiaulių ap.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius Chas. Stepa
nauskas. x N. M.

Į DAYTON, OHIO Į
LIETUVIŠKOS ŽINIOS

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žiniai tpfe miruMas Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

Mirė 102 Metų Am- 
žiaus Lietuvė

šią laisvės šalį.
Apkalbant skyriaus reikalus 

ir išklausius tūlų komisijų ra
portus, paaiškėjo kad dar ran
dasi keletas neužlygintų duobu
kių, kurios pasidarė pereitą 
Vasario 16. Užlyginimui tų 

i duobukių 
Itė $20.

Toliau, 
( svarbiais 
reikalais, 
atsigauti ir tuoj pradėjo reikš- 
štis įvairus sumanymai. Ta
čiau, prisiminus B. L. D. Tary
bos daromą vajų sukėlimui ka
pitalo nupirkimui A. R. Kry
žiui ambulansio ir Tarybos 
prisirengimą Lietuvių šventei, 
Vasario 16, kad nepakenkus Į 
Tarybai, dali?. *• sumanymų 
laikinai atpuolė, tačiau prie

DILEVIČIUS Juozas, 58 metų, 
mirė Gruod. 12, Philadeiphia, 
Pa.

ZATAVECKAS Kazys, 
Gruodžio mėn., Shenandoah 
Pa.

SUBAČIUS Mykolas, mirė Gr. 
mėn., Tamaųua, Pa.

PADOLSKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Gruod. 16, Chicagoj.

GAPšIS Dominikas, 71 metų 
mirė Gruod. 16, Chicagoj. 
Kėdainių ap., Baisiogalos p 
Valatkonių k. 
gyveno 50 metų.

NEKROŠIENĖ Apolonija (Sle- 
kaitė), pusamžė, mirė Gruod. 
17, Chicagoj. 
ap., Ramygalos par., Gude
lių k.

RIBINSKIENĖ Ona, 80 metų, 
mirė Gruod. 3, Pittston, Pa.

KAVALIAUSKAS Pijus, 
metų, mirė Gruod. 5, Wil- 
kes-Barre, Pa.

(RECESKIS Antanas, mirė Gr. 
4, Albany, N. Y.

i STUČKAS Antanas, mirė Gr. 
8, Wilkes-Barre, Pa.

iBUIVIDIENĖ Zuzaną, mirė 
Gr. 2, Forest City, Pa.

VAIšNORAITIS Motiejus, mL 
rė Lapk. 25, Grand Rapids, 
Mich.

KAVALIAUSKIENĖ Rožė, mi
rė Lapk. 29, Alliance, Ohio. 

DAUKAS Petras, mirė Gruod.
11, So. Boston, Mass. — Ši
monių p. Amerikoj išgyve
no 38 metus.

i MARKEVIČIENĖ Agnė (Še- 
manskiutė), mirė Gruodžio 
mėn., Shenandoah, Pa.

VILBERTAS B., 62 m., mirė 
Gruodžio 15, Chicagoje. —i 
Gimęs Kaune. Amerikoj iš
gyveno 45 metus.

ELGINIS Antanas,

ANDRUKAI
5.1 m., mirei Gruodž 
cagoj. — .šakių ap., Ilguvos 
p., Tubiškių k. Amerikoje 
išgyveno ilgus metus.

MONUŠKEVIČIUTĖ Rozalija, 
102 m. amžiaus, mirė Gruod. 
10, Bayonne, N. J. (Reika
linga butų gauti daugiau ži
nių apie šią moterį.—Redak
cija.)

RUGIENIUS Kazys, 60 mėtų, 
mirė Gruod. 21, Clevelande. 
— Pustapėdžių k., Vilkaviš- 

, kio par. Amerikon atvyko 
1921 m.

LITVINAS Antanas, 63 metų, 
mirė Gruod. 20, Clevelande. 
— Padovinio k., Daukšų p., 
Marijampolės ap. Amerikoj. 
išgyveno 38 metus.

ZINKEVIČIENĖ Ona, 46 m.? 
mirė Gruod. 16, Clevelande. 
Paėjo iš Suvalkijos, Ameri
koj išgyveno apie 30 metų.

TAMOŠAUSKAS Ignas, seno 
amžiaus, mirė Gruodžio 12, 
Akron, Ohio. — Ukmergės 

I ap. Amerikoj išgyveno il
gus metus.

(STEPONAITIS Antanas, 63 m. 
mirė Gruod. 21, Taunton, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

JASNAUSKAS Liudvikas, pus
amžis, mirė Gruod. 15, Chi
cagoj. — Degionių k., Nau
jamiesčio p., Panevėžio ap.

| MARTINAVIČIUS Augustinas, 
pusamžis, mirė Gruod. 14, 
Chicagoj. — Tauragės ap., 
Laukuvos p. Amerikoj iš- 

x gyveno 40 metų.
VAITKIENĖ Ona (Mockaitė). 

pusamžė, mirė Gruod. 15 d., 
Chicagoj. — Tauragės ap., 
Vainutos p. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

St. Elizabeth ligoninės gy
dytojų štabe randasi Lietuvis, 
_____ ____ ________ . Jis paeina 
iš Boston, Mass. Pirmutinis 
turėjo progą susipažinti su Dr. 
Valatka Lietuvis policininkas 
S. J. Kary.

Dr. Jurgis Blozis (dentistas) 
dar neilgas laikas kaip čia ap
sigyvenęs, bet jau spėjo įsigy
ti gerą vardą tarp pacijentų, 
ne tik Lietuvių bet ir kitatau
čių. Tat garbė Lietuviams tu
rint tokį profesijonalą kurį 
įvestina net kitataučiai. Dr. 
Blozio ofisas randasi 614 Hart 
St„ N. Dayton.

Rašėjas ir poetas Arėjas 
Vitkauskas, seniau gyvenęs j 
Chicagoje, dabar randasi Mid- 
dletown, Ohio. Jis čia rašo į 
Angliškus laikraščius laiškus iri 
eiles, kuriu tema anima TJetn-

> kaip suras- Dr. y H. Valatka, 
i Londono

iš L. N. 
paskirti $100 

ijos daly- 
Tokiu budu 

Pinigus 
pasiųsti ka-

J. Tamošiūnas $20.00
Dr. J. Jonikaitis 10.00
Poni Petrikienė 6.00
J. Ambra« 5.00
F. Mottttąą 5.00
Dr. J. J. Sims " 2.00
A. Kizis 1.00
M. Kemešienė 1.00

"7^. -i-

RAUD. KRY21A1JK LIETU-
VIŲ SKYRIAUSi VEIKLA

Užly ginimui 
susirinkusieji sume-

•^reijos prieš
as, kuriame 

metams valdyba 
kiti reikalai, 
jo sekančios po- 

ė — pirmi-

Kurie tikėjo kad Amerikos 
jaunimas paimtas į kariuome
nę bus sutvarkytas, 
nekalbėjo už visus 
tarnybą vaikinus, 
betvarkių vaikinų 
pėdsakai matyti net 
vint uniformas, taigi militari- 
nė vadovybė rūpinasi kiek ga
lima daugiau ir įvairesnėse vie
tose pastatyti militarinius po
licininkus. * vieno buvo apsistota — nutar-

Geležinkelių stotyse kur eina ta ren?ti Lvs- skyriaus vardu 
kareivių judėjimas — atvažia- prakalbos. Joms laikas numa
rmąs ir išvažiavimas

nių vagonuose kur kareiviai maršrutą tai pasinaudosirti tuo 
važinėja su civiliniais. kalbėtoju, o jeigu ne tai patys

Traukinių vagonuose kur va- j ieškosime tinkamą kalbėtoją 
žinėja kareiviai laisvai civili-1 ir jam surengsime prakalbas, 
nių tarpe, matyt tiesiog van- Tas pavesta sekr. P. Jarui iki 
dališki kareivių darbai. Dau- sekančo susirinkimo, susižino-

I guma jų girti, betvarkiai, ne-1 au centru ir su kalbėtoju. , 
j pagerbia savo uniformos. Ne- 
1 užtenka kad save neprižiūri bet 
j ir nuostolių pridaro: išlaužo! 
prausyklose ir išeinamose vie-1 
tose įrengimus, nuplėšia spin
tas kur laikoma rankšluosčiai | 
ir kur įmetus centą keleivis 
gali gauti rankšluostį; tie įren
gimai nuplėšiami, centai išima
mi, ir tt ir tt.

Dabar civilinių traukiniais 
pastatyta važinėti militariniai 
policininkai, kurių paprasti ka-

Valdybon 
nios: V. 
ninkė; Marė Sims — užrašų 
raštininkė; M. Brazauskienė— 
finansų raštininkė; V. Petrikie- 
nė — 
nė —

Po
tarta Camp' Custer kareivių 
stovykloje jiįengti kareiviams 
liuoslaikio praleidimui kamba- 

Tokfo kąntoario įrengimui 
skyrius iššukavo >300.

/'

MILUOS

ite karo reik- 
prieš Kalėdas 

__ bonus' 
dolarių.

49,000 darbi
ninkų » 4 milijonus;
Briggs II p. 20,000 savo
darbininkų >1,250,000. Kas
išdirbęs vėse metus
laiko ar u gavo po $45.
Kas 
kis

Sekantis skyriaus susirinki- j 
mas numatyta šaukti Sausio J darbini 
11 ar 18, kuriai dienai bus ga-' 
Įima gauti salė.

Ant galo dąr noriu prisimin
ti ir apie tuos narius kurie ne
lanko LVS. skyriaus susirinki
mų. Tokie nariai labai lengvai 
duodasi prikalbinti prisirašyti 
ir užsimoka savo duokles, o po 
to jau daugiau jų nematysi 
skyriaus susirinkime. Jie ne
kreipia dėmesio į sekretoriaus 

reiviai vyrukai prisibijos ir ne- į kvietimą, o gal nei atvir 
darys nuostolių. (neskaito. Taigi, gerbiami

Armijos vadovybė nori su- riaus nariai, kurie skaitysite Į

Ford

ninlymis

viršaus pen- 
po $90. 

Corp. išmo- 
mkėje savo 

ų >2,500,000. 
120,000 sa- 
ėjo suspėt 

, išmo- 
9 mi-

džfos 
mokėti

dirbtuvės 
i savo darbinin- 

Packard dir- 
vusios iš val- 

' apie sutikimą 
ir jos mano 

danus savo darbi- 
V. M.

n* J VC a — — 1,-------------r- —7- -j------ r --------------- » 1

1 varžyti ir kareivių girtavimą, šluos mano žodžius, bukite to- į ko nei 
I Tuo tarpu karčiamų ir ręstom- kie geri ir kaip tik gausite pa- ■ Unkyti 
nų savininkai prašomi patys Į kvietimą ateikit'į šaukiamą su-įtikiu 1 
nužiūrėti kada kareiviui 
užtekti gėrimo it daugiau ne
duoti. Jei tas nebus pildoma 
bus ' įvesta nustatymai kurių 
tyrės prisilafk

Taigi aš 
supratime mane
ttvirutę ateisit

Sėsit prie 
tymo se-

F. F. Jaras.

vą, tat jam priHauso kreditas ^GfObd. 12, villlPd^oj. — KėJ'( 
už garsinimą Lietuvos Ameri
koniškoje spaudoje.

šios praleistos Kalėdos kaip 
kitur taip ir Dąytone ne vi
soms Lietuvių šeimoms buvo 
linksmos. Iš čia jau randasi 
60 Lietuvių jaunuolių kariško
je tarnyboje ir jie nevalgė sy- "t’L, - ' L? Kretingos ap., Platelių par.

dainių ap., Krakių p. Ameri
koj išgyveno 36 metus.

SPEČKAUSKAS Kazys, pus
amžis, mirė Gruod. 15, Chi
cagoj. — Raseinių ap., že- 
daičių par.

STATKUS Andrius, pusamžis, 
mirė Gruod. 14, Chicagoj.— 

_ . . . . •» 
Jockių k. Amerikoj išgyve
no 30 metų.

bus greitai nugalėti ir visi į 
jaunuoliai sugryš ir kitas Ka
lėdas švęs linksmoje nuotaiko-i 
je su ^saviškilis, o ypač su sa
vo brangiomis motinomis, ku
rios daugiausia graudžių aša
rų išlieja, savo sūnų likimą ap
raudodamos.

The Dayton Daily News sek
madienio, Gruodžio 27, laidoje, 
tilpo keleto tautų veikėjų at
vaizdai ir jų pareiškimai. Lie
tuvio atvaizdas tilpo H. J. Sa
kalo, su jo pareiškimu apie 
Lietuvą, kuri per virš 20 metų 
laisvai ir visko pilna gyveno, 
tik pagaliau pateko į Rusų-Vo
kiečių nagus, vienų ir kitų pa
eiliui nutrempta.

Sakalas paeina iš Sintautų 
par., Suvalkijos. Apie Dayto- 
no Lietuvius jis pareiškia kaip 
darbščius ir pilnai Amerikoni- 
zuotus; jie perka karo bonus, 
jų sunai stoja i kariuomenę.

Reikšmingai pažymėta kad 
1918 metais Amerikai laimė
jus, Lietuva atgavo laisvę, ir 
dabar pasitiki Amerika ir ka
riauja Lietuviai už ją ir už vi
sas mažas tautas pasaulyje.

D. Rep.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c palto ženklelį stw 
kvmul Tas būtina.

Skaityk Amerik** 
‘Lietuvių Naujienas’ 

M* natinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
. . .. Philadeiphia,

, Chi-

CALUMET CITY, III

i, pus: 
amžis, mirė Gruod. 14, Chi
cago j. — Panevėžio ap., Jo
niškėlio par. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

BIELSKIS Juozas, 64 m., mirė 
Gruod. 15, Chicagoj.—Rasei
nių ap., Kaltinėnų par. Ame
rikoj išgyveno 39 metus.

BARGUS Laurynas, pusamžis, 
mirė Gruod. 15, Chicagoj.— 
Panevėžio ap., Smilgių par. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

ZAKARAUSKAS Ignas, 
Gruod. 15, Chicagoj. — Pa
nevėžio ap., Šeduvos p., Si
dabrą vos k. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

AUSTROČIENĖ Izabelė (Man- 
sevičiutė), 26 m., mirė Lapk. 
30, Philadeiphia, Pa.

KAMINSKAS Bernardas, mirė 
Gruodžio m., Omaha, Nebr.

BERNOČIUTĖ Izabelė, inirė 
Gruodžio m., Girardville, Pa.

PADĖKA. Visiems 
minėms, draugams ir 
miems kurie prisiuntė _ , 
sveikinimus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais tariu širdin
ga ačiū. Atsiprašau kad nega- 

; Įėjau jums nuo savęs pasiųsti 
sveikinimų dėl svarbių kliūčių, 
nes gyvenu ligoninėje.

Mane atlankė jūreivis Kazys 
Kavaliauskas, SLA. 273 kuo
pos narys, kuris tarnauja lai
vyne jau 14 metų; jis sako bu
vo nuvykęs i šiaurės Afriką su 
didžiuoju konvojum ir laimin
gai gryžo. 
tas keletui dienų aplankyti sa
vo brolius ir seserį, gyvenan
čius šiame mieste. Gruodžio 
17 jis vėl išvyko tarnybon.

J. Maksvitis,
Box 202, Calumet City, III.

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

VISOKIA APDRAUDA
Mm esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra. 

P. >. MULIOLIS 
6666 Soperior Avė. Cleveland HEnderson 6729



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

Jungo Nevilksim!
i J

Naujų Metų Viltys
Kalėdos ir Nauji 1943 Metai

(Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos žinios)

visą
Lietuvos pilie- 

geriesiems Lietuvos 
— Amerikos Lietu- 
nuoširdžius linkėji- 
ateinančių metų vil- 

Amerikos

Lietuvos Atstovas, Įgaliotas 
Ministras, P. Žadeikis, ponai 
Lietuvos Konsulai ir Pasiunti- 
nybės bendradarbiai siunčia 
Vokiečių okupacijoje kentan- 
tiems Lietuvos žmonėms, skai
tlingiems Lietuvos tremtiniams 
Sibire, išbarstytiems po 
platų pasaulį 
čiams 'ir 
draugams 
viams — 
mus, kad
tys įsikūnytų, kad 
tautos kilnus ryžtingumas ap
sivainikuotų laimėjimais, ir 
kad musų brangiai Lietuvai 
vėl prašvistų laisvės saulutė.

Šios sezoninės šventės supuo
la su pasaulio karo įvykiais.

Didžiausios pasaulio galybės, 
imperialistiškos Ašies valsty
bės: Vokietija, Japonija ir Ita
lija iš vienos pusės, o iš antros 
pusės Amerika, Didžioji Bri
tanija, Kinija ir Sovietų Sąjun
ga — noromis-nenoromis turė
jo paaukoti ramų kulturinį gy
venimą karo dievaičio Marso 
užgaidoms. Klaikus tornado pa
lietė ne tik didžiąsias tautas 
bet ir mažasias, ne tik šarvuo
tas milijonines armijas bet ir 
civilinius gyventojus, neišski
riant moterų ir vaikų. Tary
tum visi vulkanai butų atsivė
rę ir savo naikinimo energija 
butų apsupę visus kontinentus 
— tarytum vargų ir prakaito, 
skausmų, ir ašarų pati gilioji 

 

jura butų išsiliejus.
t gi tos titaniškos ko- 

ė? —_klausia žinom
oms *rvTWis mus laukia?

vos

IRGI APIE ‘LITERADUR
Traukė i Maskvą, Dabar Giriasi 

Lietuvos Nepriklausomybę
194$ metais deklaruota Lietu
vos aneksija kaipo priešinga 
Atlanto čarterio dvasiai savai
me atpuola, nes Lietuviųvtauta 
nėra atsisakius nuo ‘ savo ne
priklausomybės ir atsisakyti 
neketina. Taikos atėjimo pa
greitinimui tuo tarpu visoms 
Susivienijusioms Vais tybėms 
ir jų simpatikėms, kaip Lietu
vai, tenka įtempti visas savo 
pajiegas.

Valstybės Sekretorius Cor- 
dell Hull Gruodžio 17 šitaip pa
tarė visiems: “Centrinis ir pir
miausias rūpestis visų pritarė
jų Susivienijusių Valstybių tik
slams, kad kaip atskiros ypa- 
tos taip ir žmonių grupės jun
gtų savo pastangas vieninte
liam tikslui, kad Alijantų ka
riškos pastangos užsibaigtų lai
mėjimu”.

Lietuviškas elementas Ame
rikoje vykdydamas savo Ame
rikonišką patriotinę pareigą 
tuo pačiu gelbsti ir Lietuvių 
tautai. šia kryptimi eidami 
jei sušauktų savo skaitlingų 
organizacijų atstovų konferen
ciją, kaip tai yra darę praeito 
karo metu, tai dar daugiau ir 
reikšmingiau patarnautų Dė
dei Šamui, o per tai ir Lietu
vai ateinančiais Lietuvos nepri
klausomybės 
ties metais.

Šiuo tarpu 
aktualiausias
tuvos tremtinių problema. Len
gva suprasti kad jų padėtis 
yra nepakenčiama. Amerikos 
Raud. Kryžius be abejo trem
tinius sušelptų Amerikos Lie
tuviams kooperuojant. Bet ka-

25 metu sukak-

mums Lietuviams 
reikalas yra Lie-

P. Grigaitis laiko save mo
kyčiausiu, doriausiu ir didžiau
siu demokratu. Jei kas tų ti
tulų jam ar jo draugams ne- 
pripažysta jis perpykęs svai
dosi smarkiausiais ž o d ž i ais. 
Štai ir dabar labai įsižeidė p. 
V. Sirvydo nuomone, pareikšta 
Dirvoje kad kairieji nesupran
ta tautinių ir kultūrinių reika
lų. Sirvydas trenkė kumstim 
į stalą ir atsiliepė žirklės. V. 
Sirvydas žodį, o Naujienos de
šimtį. Rašo apologiją ir pani- 
girikas socialdemokratams.

Kas gi.... pakėlė uodegą 
jeigu ne jis pats. Tuoj visi so
cialdemokratų nuopelnai išdėti 
nepriklausomai Lietuvai. Vi
sur tik mes ir mes, kiti tai nie
kis.... durniai. Dar 1896 m. 
socialdemokratai savo progra
me (špygą kišenėje rodydami) 
įrašę reikalauti nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos. Kitos 
partijos iš jų plagiatą padariu
sios, kartodamos tuos reikala
vimus.

Tik skaitykime ir kitą socia
listų istorijos lapą, rasime at
virkščiai. Kai 1917 metais Pe
trapilio Seime Lietuviai tikrai 
pareikalavo n e p r i k 1 ausomos 
Lietuvos, sorialdemokratai pa
sipriešino. P. Purenienė, p. 
Požėla ir kiti jų vadai apleido 
salę, Sukaudami: “Atsisakom 
nuo senojo svieto ’ ir protes
tuodami pasekė Kapsuko pėdo
mis Maskvos linkui.

Kai 1919 metais Kapsukas 
atsidūrė Vilniuje su Rusų bol
ševikų kompanija, tai tas pats 
Požėla, Inž. Bielskis, Vaclovas

i.
■

AUKOKIT IR LIETUVAI

Miestas

ŠĮ* KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

Narystės mokestį $......__ .........

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Roosevelt Pasveikino 
Gen. Kai-Šeką

ja.
— klausia pavergtos mažosios 
tautos, jų tarpe Lietuva.

Tautų žymiausi autoritetai 
yra daug dėl tų dalykų galvoję 
ir yra daug jau pasisakę, nors 
ir negalutinai. Ašies valsty
bių karo tikslų sąraše šalę ko
vos su bolševizmu kyšo kūri
mas naujų imperijų, paremtų 
ant rasinės nelygybės ir mažų 
tautų pavergimo. Laisvę my
linčių tautų fronte, kurį atsto
vauja Susijungusios Valstybės 
(United Nations), matome lyg 
neregėtą aušrą patekant — 
matome pažadą naujos, teisin
gesnės, laimingesnės ir žmo
niškesnės santvarkos, kurioje 
turės viešpatauti Keturios Lai
svės; santvarką kurią prama
to Atlantic Charter — tas ma
žųjų tautų vilčių inkaras; san
tvarką kurioje neturėtų būti 
vietos jokios 
riams.

Prezidentas 
pareiškęs kad
karą ir mes laimėsim taiką”. 
O toji taika sulyg Prezidento 
žodžių busianti tokia: kad “per
galė nereikš keršto bet reikš 
sudarymą tokios tarptautinės 
santvarkos kurioje Kristaus 
dvasia viešpataus žmonių ir 
tautų širdyse”.

spalvos diktato-

Roosevelt yra 
“mes laimėsim

dangi tuo tarpų _vięn tikjjavar- Biržiška, .ir kiti draugai Kap
sukui tarnavo komisarais, kol 
nesusipyko su juo ir nepaspru
ko į Kauną, į laisvąją Lietu
vą, prieš kurios nepriklauso
mybę balsavo. Lietuviai, bū
dami atlaidus, dovanojo ir pri
ėmė tuos sūnūs palaidūnus. 
Bet šie neatsikratė bolševikiš
ko raugo. Mokėdami plakti 
agitavimo liežuvius, įsiplakė 
per 1926 metų rinkimus į sei
mą, o įsiplakę pagrobė valdžią 
į savo rankas.* Susidėję sp so- 
sialistais liaudininkais, sudarė 
vyriausybę palaikomą seimo 
narių mažumos. Seime buvo 
85 nariai, o socialistų tik 38. 
Vadinasi, iš demokratijos pa
darė oligarkiją, demokratizmo 
karikatūrą. Kai reikdavo koks 
įstatymas išleisti tai socialis
tai socialistai pažadais, pašnab
ždomis duodamais, pirkdavo 
balsus. Taip šeimininkaudami 
priėjo liepto galą: visas kraš
tas ėmė rugoti kad socialistai 
parceliuoja Lietuvą, siekia įve

dės tremtinių težinomos (ir tai 
ne visos), o jų ištrėmimo adre
sų visai mažai teturima tai di
desnis organizuotas šalpos dar
bas vis dar negalimas.

Per pustrečio meto Lietuvos 
okupacijos, Amerikos Lietuviai 
kaipo giminingi ir tradiciniai 
draugingi Lietuvos geradariai 
yra parodę daug užuojautos, 
materialinės paramos ir susi
rūpinimo Lietuvos išlaisvinimu 
ir jos atešfemi. Visi šios rūšies 
veiksmai yra laisvos ir grynos 
širdies 
dovana 
zacijos 
didinta
svai pasirinktais budais, 
čiau tai yra pačių geradarių 
rūpestis.

Už buvusią ar busimą Lietu
vai moralinę ir materialinę pa
ramą Lietuvos Pasiuntinybė 
Jums brangus Amerikiečiai ir 
Jūsų garbingai vyriausybei čia 
pakartoja savo nuoširdų ačiū.

dovana Lietuvai. xTa 
prie tobulesnės organi- 
atrodo galėtų būti pa- 
laisva iniciatyva ir lai- 

Ta-

L1ETUVA LAISVĘ MYLIN
ČIŲ TAUTŲ FRONTE 

Lietuva, dviejų invazijų nu- 
teriota, priguli prie laisvę my
linčių šalių fronto; ji tai aktin
gai, tai pasingai bet nuolatos 
priešinasi pavergėjams ir to
dėl užtarnautai tikisi kad karo 
pasėkoje pilna politinė tautos 
nepriklausomybė bus atsteigta 
ir ji vėl įkvėps jos vaikus prie 
kūrybinio darbo, užgydys žai
zdas, sukurs gerovę, pražydins 
kultūrą. Nėra tai tik nauja
metinė svajonė. Lietuvos vil
tys kaip ir viltys jos kaimynų, 
einant Atlantrko Deklaracija, 
turės įsikūnyti.

Lietuvos didieji kaimynai 
yra pasižadėję nesiekti terito- 
rialių' priedų mažesnių tautų 
gyvybės sąskaitom Sovietų 

n

Štai. net 30,000 Svaru Arklienos Mėsos!

Bostoniečiai, kurie niekados iki šiol nėra bandę valgyt arklie
ną, dabar gauna progą ją valgyti, ~ 
lienos mėsos atvyko, ir visas miestas pradėjo 
Skonis į arklieną turi būti įpratintas, kaip ir į
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sti proletariato, yra, savo
diktatūrą krašte. Kariai sa
vanoriai, iškovoję nepriklauso
mą Lietuvą, nenorėjo prileisti 
kad ji butų socialistų Lenkams, 
Rusams ar Vokiečiams nušei- 
mininkauta, ir jų valdžiai, iš
mainiusiai demokratiją į oklo- 
kratiją, įsakė eita namo. Pa
vardės karių, vadovavusių ok- 
lokratų valdžios nuvertimui ro
do kad krikščionys demokratai 
tos “revoliucijos” priešakyje 
buvo. Tie kariai, Grigaliūnas- 
Glovackis, Plekavičius,. Skorup- 
skis, Ladyga, artimai stovėjo 
su Ūkininkų Sąjunga, kr. dem. 
bloko partija. ’

Socialistai nusigandę paklau
sė ir visi atsižadėjo valdžios. 
Bet paskum, jos pagailę, įsi
manė kurstyti kareivius prieš 
seimo teisytai pastatytą tauti
nę valdžią. Teisingumo orga-l paliekam savo nupelnytus gy- 
nų nutverti bedaromi nusikal-1 venimo laikotarpio darbus. Pra- 
stamą darbą, kurstytojai so
cialdemokratai, jų tarpe 
seimo nariai, pabėgo nuo 
mo užsienin, daugiausia 
kijon. Ten, vadovaujami 
kaičio, prie Lenkijos kareivinių 
mokėsi granatų mėtyti, kad 
paskum, Lenkų padedami, ga
lėtų atstafyti Lietuvoje “tikrą 
demokratiją”.

Šis papildymas socialdemo
kratų istorijai būtinai-reikalin
gas.

Katilas ir puodas vienas ki
tą vainoja kad anas juodas. 
Grigaitis peikia Kapsuką kad 
jis kurstęs žmones 1905 me
tais daužyti monopolius. /Tuo 
metu visa ii j a pasakojo
k&Q.ir p;-__  _ __
ną monopolį, buvęs, Rusų poli
cijos sugautas ir už tą daužy- 
mą-plėšimą pasodintas Suval
kų kalėjimam Iš ten jam pa
sisekę pasprukti -užsienin. Jei 
nebūtų pasprukęs tai už tokį 
darbą tikrai butų “mažių ma
žiausia” katorgą gavęs.

P. Grigaitis dideliu nusidėji
mu skaito Kun. Vaižgantui- 
Tumui kad 1905z metais rašęs: 
“Politinė Lietuvos neprigulmy- 
bė tuščia svajonė”, o nežino ar 
pamiršta kad soc. demokratų 
šulas, Inž. Kairys, tais pat 
1905 metais, būdamas Vilniaus 
seimo prezidiumo narys, reda
gavo rezoliucijos tekstą, kuri 
reikalavo Lietuvai ne “nepri- 
gulmybės”, o tik kuklios auto
nomijos. Vadinas, 1896 metų 
soc. demokratų programo (blo
gai išversto iš Vokiečių kalbos) 
reikalavimas Lietuvai nepri
klausomybės, buvo tikrai špy
ga kišenėje, kas kita jis ir ne
galėjo tuomet būti. O jau vė
liau 1917 metais Petrapilio sei
me, Kun. Tumas balsavo 
Lietuvos nepriklausomybę, 
socialdemokratai prieš, už 
autonomiją Rusijos ribose.

P. Grigaitis, išdaužęs Lietu
voje monopolį, ir iš jos nuo 
teismo pabėgęs, rašo Ameriko
je apie Lietuvą, siūlo jai išga
ningus politikos receptus, iš- 
meškeriotus Rusijos nihilizme, 
nebuvęs Lietuvoje kelias de
šimtis metų. Ir tas jo rašy
mas tikrai pritinka 
durnių” literatūrą, 
das' neapsiriko. Ką 
tis prirašė tai tik 
žala Lietuvai. O Kun. Tumo, 

! kaip didelio patrioto, raštus 
‘Lietuviai visuomet skaitys ge- 
: rėdamies.

Prez. Roosevelt su Kinijos 
ambasadorium Tao Ming Wei, 
per kurį pasiuntė pasveikinimą 
Kinų vyriausiam karo vadui, 
Generalisimo čiang Kai-Šek.

MANO MINTYS

MIRDAMI, nei vienas nepa
lieka gamtoje skyles, mes tik

Siunčiu savo auką $.

Vardas ir pavardė

... Vais t..

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiau 
aukų ir paramos iš jūsų! Kada tik išgalit, skirkit dolarį-kitą ir 
savo senosios Tėvynės paramai — ji tik musų pastangomis bus 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins!

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS., net dide- 
lėmis-aumomis!

Adresuokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio.

buvę 
teis- 
Len- 
Pleč-

DETROITIEČIAI PIR
MIEJI ATSILIEPĖ

i

sroves — mes pažysta- 
su gilia širdgėla užjau- 
dabartinį Lietuvos var-

kilnus, mielaširdystės darbai, 
ar tai jie butų tautai ar arti
mui padaryti lieka sekančioms 
gentkartėms gyvenimo pavyz
džiu ir žmonijos praeities isto
rija.

TIK TIE pažysta kitų var
gus ir nelaimes ir juos užjau
čia kurie patys juos yra per
gyvenę. Laimingas tas Lietu
vis ateivis kuriam laimė buvo 
lemta, bet dauguma iš musų 
pažinome gyvenimo ir jo aplin
kybių 
mė ir 
čiame 
gą-

Lietuva ir Lietuviai šaukia
si prie musu kuriems laimės 
buvo' skirta apsigyventi šioje 
laisvoje šalyje, dauguma mes
šiądien esame pilnai pavalgę, 
šiltai apsivilkę, turime šiltas 
pastoges ir užtikrintą rytojų, 
bet musų gentys Lietuvoje 
kenčia neapsakomus vargus. — 
Gelbėkime savuosius per Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą ir per 
kitas Lietuvai šelpti organiza
cijas.

(Pasarga: Lietuviški komu- 
nistukai irgi turi savo aukų 
rinkimo skyrius, bet tos aukos 
kaip ir visi kiti jų darbai yra 
skiriamos Lietuvos šmeižimui 
ir darbams prieš Lietuvos lai
svę. Vengkime jų kaip pikt- 
šašių.)

KO LAUKIA pokarinė tai
kos konferencija? Atlanto Čar- 
teris pripažysta 
tautoms laisvę, 
Churchill kalba 
hold our own”.
mėnesio Anglų - Rusų sutartis 
skamba šitaip: “Russia -sub- 
scribes to the principle of ‘not 
seeking territorial aggrandize- 
ment for themselves’ and ‘not 
interfering in the internal af- 
fairs of other statės’, bet Sta
linas toliau kalba ir verčia 
Rooseveltą sutikti: “Russia de- 
mands that an exception should 
be specifically stated”. Čia kal
ba apie Atlanto čarterį, “assur- 
ing her continued possession 
of the border statės of Latvia, 
Estonia and Lithuania”.* Taigi 
Rusija Pabaltijo valstybes tie-

Smagi žinia atėjo iš Detroi
to — kad ten geri patriotai 
Lietuviai pirmutiniai stojo į 
pagalbą paremti Lietuvos At
stovybę Londone, kur Ministe- 
ris B. K. Balutis, žinomas mu
sų buvęs veikėjas, palaiko Lie
tuvos valstybės postą. Apie 
p. Balučio ir jo padėjėjų var
gingą padėtį Dirvoje jau buvo 
minėta. Detroitiečiai sudėjo 
$50 aukų asmeniškai ir ten gy
vuojantis Lietuvos Nepriklau
somybės gelbėjimo Komitetas 
iš savo kasos paskyrė $100 — 
taigi viso $150 paaukota tam 
būtinam reikalui.

Detroitiečiai savo auką pa
siunčia tiesiog į Londoną.

Prieš trumpą laiką tokiems 
pat reikalams paskyrė ir pa
siuntė $500 iš savo iždo Lietu
vių Tautinis šelpimo Fondas 
(LNRF), ir dabar tariasi skir
ti žymesnę sumą Lietuvai Va
duoti Sąjungos centras.

Tuo budu, musų organizaci
jos rūpinasi ir dirba savo pa
siskirtą darbą, reikia tik kad 
musų visuomenė pasirūpintų 
tas organizacijas paremti pri- 
siunčiant aukų.

Daugiau Aukų LVS 
Veiklos Parėmimui

S. Bulota, iš New PJiila- 
delphia, Pa., prisiuntė 
LVS.
J. M. Šaltenis, iš 

hicago, III.
Juozas židžiunas, Cleve

land, Ohio

$4.00

2.00

$1.00

Gerbiami patriotai! Lietu
vos reikalai šaukia į jus ištie
sę rankas — gelbėkit, padėkit 
juos palaikyti!

Europoje dar pasilaiko kelios 
Lietuvos Atstovybės, jo^ pa
laiko Nepriklausomos Lietuvos 
idėją. Neleiskim joms užsida
ryti, nes tada musų tėvynės 
Lietuvos reikalai labai pasun
kės. Aukokite Lietuvai Vaduo
ti Sąjungai paskiras sumas pa
vieniai ir skirkit Vasario 16- 
tos parengimų aukas į LNRF. 
iždą. LVS. centras žino ku
riam musų reikalui labiausia 
reikia ir skiria* atitinkamas su
mas.

•PER 24 metus nuo 1917 
iki 1941, S. V. geležinkeliai 
•apleido ir nenaudoja 25,190 
mylių bėgių ir • ištiesė naujų 
bėgių tik 10,566 mylias.

už
o 

jos

net mažoms 
bet premjeras 
“We mean to 
Praeito Liepos

į “litera-
V. širvy-|siog savinasi.
p. Grigai- 
didžiausia

Pirmas siuntinis 30,000 ark- 
kalbėti apie tai. 
kitus valgius.

•VIENO 27 tonų vidutinio 
i tanko padarymui reikalinga 
plieno ir gumo tiek kiek su
naudojama dirbime 24 automo
bilių.

MANO kaimynas komunis- 
| tukas, prieš suvirš metus ir pu- 
sš, atgal, su visu savo gentišku 
“abazu” šukavo prieš Ameri
kos valdžią, net tardamiesi ją 

i ateityje nuversti. Protestavo 
| prieš davimą Anglijai pagalbos 
ir gėrėjosi Vokiečių pasiseki
mais. Dabar šis komunistinis 
“abazėlis” tyli it pasmaugta 
žiurkė slastuose. Vargas žmo
gui be šalies ir tautos.

P. D. B.

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

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.)

Pažymėkit Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimui.

------ Jurgis Washingtonas ant Arklio
____Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą 
____Amerikos Karo Laivas 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
____Žiemes 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. Bomberiž Ore ir Amerikos Vėliava ,

_____Keletas Gražuolių Merginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių) 

_____Angelas Sargas ir Vaikučiai žaidžia
_____šventoji šeima ir Balandžiai
_____Kristaus širdies
.........Marijos širdies.

/
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KĮAUJI METAI — 1943 metai — DIDELI metai musų 
tautos moderninėje istorijoje!

" 25 metai nuo paskelbimo Lietuvos Nepriklausomy
bės Vilniuje — Vasario 16.

50 metų nuo žiaurios Kražių Skerdynės, kur Rusai 
malšino Lietuvius tikinčiuosius.

60 metų nuo pradėjimo leisti musų tautinio atgimi
mo žadintojos Aušros.

80 metų nuo panaikinimo Lietuvoje baudžiavos.
80 metų nuo uždraudimo Lietuvoje- musų spaudos.
85 metai nuo gimimo Dr. Vinco Kudirkos, rašytojo, 

Lietuvos Himno autoriaus ir kompozitoriaus.
150 metų nuo gimimo Lietuvos istoriko ir rašytojo 

Simano Daukanto, kuris daug prisidėjo prie at- 
budinimo musų tautos.

Ilgoje Lietuvos istorijoje 1943 metais sueina ir ei
lės kitų žymių Įvykių sukaktuvės, tačiau jos suminėti 
užimtų perdaug vietos. Moderninėje istorijoje, gimė, 
dirbo ir mirė eilė kitų musų tautos žymių žmonių, ir 
jų suminėjimui reikėtų dikčiai vietos.

Viršuje pažymėtos 
svarbas ir reikšmes.

/ *

sukaktuvės turi savo paskiras

♦

Įžengdami Į naujus metus susiduriame su dideliais 
darbais ir Įvykiais kurie musų laukia — ir musų naujo
sios tėvynės Amerikos, ir musų gimtinio krašto Lietu
vos gyvenime.

Šioje šalvie mes radome — kaip tas bibliškas Juo
zapas Egipte — gausybės ir pertekliaus gyvenimu, kad 
galėtume kiekvienoje nelaimėje — kaip Jokūbo sunai 
per Juozapo priverstina patekimą Egiptan — pagelbė
ti savo broliams likusiems musų gimtiniame krašte, ka
da ten siaučia karas, vargas ir badas.

Ir dabar, gyvendami čia, mes turime tas pačias pro
gas, dirbdami už Amerikos laimėjimą karo, pasitarnau
ti savo senajai tėvynei išnaujo 
tyje kad Amerikos laimėjimas bus laimėjimu ir Lietu
vos.

Šiais metais matysime gal žymiausias Amerikos pa
dedamas pastangas pasiruošti priešo pergalei, kam tu
rėsim ir mes daug daugiau pasiaukoti negu tikėjomės: 
•daug ko turėsim išsižadėti savo asmeninei gerovei; sun
kiau turėsime dirbti ir daugiau prisidėti prie karo fi
nansavimų — nes mes turim karą laimėti, kito pasirin- 

.kmiojbuti negaU._
< ■ 5 —.... — -

* * ■ ♦

Ar mes nuoširdžiai norime kad musų senoji tėvynė 
Lietuva vėl atsistotų ant kojų, laisva ir laiminga?

Tas klausimas pravartu pagvildenti, kada kiekvie
na praeinanti diena priartina karo pabaigą — nors ka
ras baigsis už meto, už dviejų ar net už trijų.

Suskaldyta musų išeivija. Klastingi nekuriu mu
sų srovių vadai dirba ne už Lietuvos ateitį, bet savo as
meninei naudai, savo sroviniam grobiui, nors tuo dar
bu užkerta s&į visus kelius prie to grobio prieiti (at- 
steigti Nepriklausomą Lietuvą).

Musų stipriausia srovė, katalikai, per savo negud
rius (ar klastingus) vadus susiplakė su didžiausias iki 
šiol žinomais tikėjimo, bažnyčios ir kunigų priešais so
cialistais, ir iš savo tos didelės “meilės” laukia užge- 
mant kokio tai vaisiaus — vaisiaus kuris, pranašauja
me, bus niekingiausias, gėdingiausias ir kenksmingiau
sias ką musų tauta turėjo! Didžiausi tautos judošiai 
praeityje nesulygs savo darbais su tuo “išgama” kokis 
bus pranokėjas tos katalikų-socialistų bičiulystės musų 
šiądieniniame gyvenime — jeigu ta bičiulystė nenutruks!

Žinant tai, visiems likusiems patriotams Lietuviams 
— doriems kunigams, rimtiems katalikų veikėjams ir 
prakilniai katalikų visuomenei, kuri nesidavė dar su
klaidinti tiems savo vadams ką susiglėbiavę su socialis
tais laukia gimstant musų tautai pražūtingo aitvaro, — 
reikia stoti Į tikrą, rimtą Lietuvišką darbą su tautinin
kais ir savo padoriais vadais, nes tik šie rinitai žiuri Į 
Lietuvos ateiti, tik šie neša musų tautos garbingą vėlia
vą, tik šie atsteigs Lietuvą laisvą nuo Lenkų, Vokiečių 
ir Rusų!

Katalikų spaudos ir jų klastingų vadų sutartinė su 
komunistais dergti tautininkų vadus, išvien su socialis
tais klaidžiojimas jieškant kam Lietuvą ir savo tautą 
parduoti turi atidaryti musų visuomenei akis dabar — 
ir dabar tuojau, iki jų “meilės vaisius” dar neužgimė!

i
Įžengdami į naujus

*

visada turėdami min-

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

Albanija ir Lietuva
Amerikos Valstybės Sekre

torius Hull aną dieną paskelbė 
Albanijos ateities svarbų raš
tą, kuriame pareiškė: “Jiega 
užkariautų žemių nepripažinti 
tvirtai nustatytos politikos pri
silaikydama, Amerikos vyriau
sybė niekados Albanijos pri
jungimo Italijon nepripažino. 
Trečias Atlanto čarterio prin
cipas skelbia: ‘Visoms tautoms 
pripažinta teisė pasirinkti val
džią po kuria nori gyventi; su
vereninės teisės ir savęs valdy
mas privalo būti sugrąžinta 
tautoms, jiega to netekusioms’. 
Tokiu budu, šiame principe 
gludi ir laisvos Albanijos at- 
steigimas”.

Kaip tai butų malonu susi
laukti iš Maskvos vadų pana
šaus tvirto ir aiškaus pasisa
kymo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimu! Pabaltijo val
stybės, kaip žinoma, savo su
vereninių teisių ir savęs valdy
mo neteko panašiu nuogos jie
gos spaudimu, kaip Albanija 
neteko savo laisvės. Jei Alba
nijai laisvė patikrinta, tikimės 
ji bus patikrinta ir Lietuvai.

Gaila kad mes permažai (be
veik visai nieko) nerašom An
gliška kalba tuo klausimu. Pa
sikalbame tarp savęs Lietuviš
kai, bet į platesnį pasaulį savo 
minčių ir troškimų neišneša- 
me. Gali būti, New Yorke 
naujai įsikūręs Pabaltijo vals
tybių Kooperavimo ir Studijų 
Komitetas bus gyvesnis.

Po Karo Eatrinksite
Valdžias

AmerikojjjĮjstybės Sekreto-
rius Cordell Jlull anądien parei-
škė sveiką jnlitinę mintį, ku-
rią pravartu ir besiginei j an-
tiems Lietuvi turėti. Jis tą
mintį taikė 1Prancūzams ir sa-
kė: “Mums reikia visa pagal-
ba kokią tik galima gaut”. To-
kiu budu, sa)cp, visi už Susivi-
ni jusiu Valąjybių reikalą ko-
voja asmensai, grupės ar tautos
privalančios snekti vienybės vy-
riausiam tilcšlui — nugalėti
priešą. Po karo, trečias Atlan-
to Čarterio principas laiduoja
kiekvienai taOįltai progą išsirin-
kti tokius v:įdus ir tokią vai
džią kokia ‘j;ri patiks.

Prancūzai, • ■kaip žinoma, gin-
čijosi dėl Darlan’o, kuriam pri
kišta “fašizmas” ir “pronaziš- 
kumas”; Lietuviai ginčus ve
da dėl Prezidento A. Smetonos, 

jrs dalykai priki
šami. Pri teisingumą ir
neteisin lošalėje palie
kant, pritaikinkime čia p. Hull 
mintį: 
jusiu Vate 
privalo . J
galėti bendrąjį i£iešą. Po ka
ro, kiekviena tauta išsirinks to
kias valdžias ir vadus kokius 
norės. Prancūzai, aišku, nori 
atsikratyti nazių okupacijos. 
Lietuviai taip pat. nori šitos 
piktos okupacijos atsikratyti, 
bet sykiu nori užtikrinimo kad 
ir Rusų okupacija nepasikar-

I

SKAITYMAI

JUOZAS O. SIRVYDAS
X -

(Tęsinys iš pereito numerio)

I.IET. SOCIALISTŲ SĄJUNGOS ĮKŪRĖJAS. 
PAMETA SOCIALISTUS IR TAMPA 

UOLUS TAUTININKAS

Bet Amerikos Lietuviai neturėjo organiza
cijos kovai už Lietuvos laisvę vesti. Susivieni
jimo kūrėjai (šliupas, Burba, Žilius) manė, SLA 
bus tokia organizacija. Tiesa, ji nemaža politi
nio darbo padarė, protestuodama prieš Rusų vy
riausybės žiaurumus ir juos keldama aikštėn 
pasaulio akyse (Kražių Skerdynė, Paryžiaus Pa
roda, Grafo Lėly vos knyga). Bet Susivienijimas 
buvo tik ką pergyvenęs ideologinį susiskaldymą: 
“tautiečiai” atsiskyrė nuo katalikų. SLA prezi
dento Jono Tareilos vadovaujamas SLA daugiau 
rūpinosi save nariais sustiprinti (katalikai vi
sus pinigus ir knygyną pagrobė), negu Lietu
vos reikalais. M. Paltanavičiaus vadovaujama 
Tėvynės Mylėtojų Draugija tik ką buvo atsikra
čius savo pirmojo krizio ir rūpinosi sustiprėti 
bei knygas leisti. Politiniai šūkiai, Toku budu, 
abi šias Amerikos Lietuvių organizacijas mažai 

tos. Lietuviai nori tiek pat lai- i jaudino, 
svai gyventi kaip gyvena Ame-! 
rikonai.

Bet nedirba už bendrų sveti
mų pavojų prašalinimą, o tik 
tarp savęs tąsosi už mažus nie
kus. vįrf. • '

kuriam tie i

už Susivieni- 
ų reikalą kovoja 

i pajiegas nu-

\ -
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BROOKLYNO Vienybės ko
respondentas paaiškina kodėl 
iš milijono Amerikos Lietuvių 
tik 900 komunistai. Sako, “Lie
tuvis, mat, ne Ispaniškas bu
lius, kurį raudona skara jau
dintų.

I Lietuvos Socialdemokratų partijos (Ja
nulaičio, Kairio, Domaševičiaus) gyvą propagan
dinę veiklą nusižiūrėję, tų socialdemokratų ra
ginami, šliupas ir Sirvydas pradėjo rūpintis su
organizuoti Lietuvių Socialistų Susivienijimą, 
apie ką šliupas dar 1899 metais svajojo. To Su
sivienijimo tikslas, pasak Sirvydo, privalėjo bū
ti: “šiose svarbiose apystovose turėti savo veik- 

jų los pamatus ir musų liaudies žingsnius vairuoti, 
-i busimai draugijai (visuomenės santvarkai) la- 

j vinant naudingus narius, kad po revoliucijos 
i įžengtume į naują, laisvės, lygybės ir brolybės 

užkopti”. Kadangi I ea^ynę .
Organizuotą Lietuviams socialistinį sąjūdį 

i kiek pirmiau (1896-1898) Amerikos Lietuviams 
■'bandė sudaryti Robertas Kūncmonas, “Mm’Eiu- 

čij^i^lirVoųečįTtai'koks^'0® gimnazijos auklėtinis.

F t F

MUSŲ- sumaskolėję Lietuviai 
įdomiai * galvoja. Vienas jų 
Chicagoje rašo: “Naivus tie 
buvę Lietuvos valdovai, maną' 
vėl Lietuvos žmonėms ; 
sprando 
Lietuvos valdovai buvo Lietu-j 
vos, žmeates. Jįoi juos šalin pa-1 ; - I
stūmė, pirma, Sovietų okupa-

•AMERIKOS biznieriai nenurimsta dabar negalė
dami iš žmonių išgauti pinigus už tokius dalykus kaip 
automobiliai, pianai, refrigeratoriai ir kitus, kuriuos 
valdžia uždraudė daryti, karo laikotarpiu. Štai pagami
no planą, kurį siūlo valdžiai užtvirtinti. Tas planas to
kis: Jus galėsit dabar pirkti tam tikrus certifikatus, 
už kuriuos, kaip tik karas baigsis, galėsit gauti automo
bili ar ką kitą, ką dabar numatot norėsit Įsigyti tuoj po 
karo. Šiuo budu, tie kurie butų galėjų gauti iš jūsų pi
nigus už automobilius ir kitus brangius padąrus, jeigu 
jie nebūtų buvę sulaikyta išdirbti, dabar tuos pinigus 
vistiek gaus — nes daugybė rasis kurie negalės palaiky
tu pinigus kišeniųje (ar banke, ar karo bondsus pirkti), 
norės kam nors juos atiduoti. Mat, žmogus uždirbda- 
mas daug pinigų neiškenčia jų neleidęs.

•GILIAUSIAS prisnigimas koks kada buvo užre- 
korduotas vieno sezono bėgyje Suv. Valstijose, buvo Ka- 
lifornij 
liu gylio

joje, Tamaracke srityje, kuomet nupuolė 844 co- 
sniego 1906-07 metų žiemą.

šiądien garbina jungą, prieš kurį visi sąmonin
gi Lietuviai ir geriausi tautos sunai kovojo!

Sąjungos sustiprinimo darbą (1905-1907) 
Sirvydas dirbo skurdžiose sąlygose: netinkama
me bute ir nelaiku išmokama alga. Vėliau nusi
šovęs Stirbis budingai Sirvydo darbą karikatū
roje “Apšvietos Fabrikai” Dilgėlėse nuvaizda- 
vo. Piešinio viršuje vaizduojama Olšausko Lie
tuvos redakcija: redaktorius Šernas stovi, ciga
rą ruko, kišenėje $25 alga, ir žiuri kaip trys, 
po $16.50 savaitėje gauną, zeceriai žirklėmis iš 
Lietuvos laikraščių medžiagą karposi. Piešinio 
apačioje vaizduojama socialistų Kovos redakci
ja: redaktorius Sirvydas sėdi susikūprinęs, ki
šenėje $12.50 alga, ir skubiai plunksna rašo me
džiagą,- kurios du po $9 savaitėje gauną rinkė
jai godžiai laukia. Tų skurdžių sąlygų nežiūrė
damas, partijos narių aukomis padedamas, Sir
vydas įkurtą LSS ^organą Kovą pajiegia dvigu
bai padidinti.

• Iš Kovos redakcijos vėl Vienybės Lietuvnin
kų redaktoriaus suolan 1907 metais gryždamas, 
Sirvydas atsinešė vieną pamoką: jis patyrė kad 
didžiausia kliūtis Amerikos Lietuvių kelyje į 
moderninę apšvietą ir technikos gadynę yra pa
grindinės apšvietos stoka. Amerikos imigraci
jos statistika skelbė kad veik pusė Amerikon 
įleidžiamų Lietuvių imigrantų yra beraščiai, o 
didžioji likusių dauguma mažamoksliai. Vidu
rines mokyklas lankusius buvo galima pirštais 
suskaityti, o universitetą baigusieji buvo rete
nybė. Lietuvai reikėjo*!aisvės ir mokyklų, Ame
rikos Lietuviams — apšvietos. šitos pamokos 
vedinas, Sirvydas grindė visą tolesnį savo vei
kimą, tuo pačiu sykiu visur ir visaip Vienybėje 
Lietuvninkų pabrėždamas kad Amerikos Lietu
vių visuomenė didelė, pažangi, susipratus ir ga
linti visus kulturinius darbus tiek gerai kaip ki
tos tautos dirbti. Jis savo brolius moli, ragi
no mokytis ir šildė jų savygarbą, už vieną 
pasijudinimą L*
ju ir visuomenės darbininku. Tokiu budu jis 
prie Vienybės Lietuvninkų sutraukė geroką bu
ri energingo jaunimo, korespondentų, straips
nių rašytojų: P. Norkų, J. Sekį, J. Baroną, J. 
Liūtą, M. Stakėną, K. Baltrūną, A. Daniuną, P. 
P. Jarą, J. šliburį, S. Rodavičių, A. Linkų, K. 
Augustinavičių, J. K. Milių ir daug kitų. Lietu
voje jis gavo Kazį Puidą, Igną šeinių ir A. Rim
ką. Ragindamas kitus lavintis, Sirvydas neap
leido ir savęs: jis lankė paskaitų kursus Brook- 
lyno Mokslo ir Meno Akademijoje. “Kiekviena 
išklausyta paskaita man atidaro naują gadynę”, 
jis pasakodavo. Tokiu budu, slapyvardžiu Var- 
gomatis parašomi jo redakciniai ir kiti straips
niai susilaukė pagyros B. K. Balučio ir daugelio 
kitų Amerikos Lietuvių inteligentų.

I

' * . Jis Shenandoah’ryje
leido laikraštį Darbininkas (daugiausia A. La- 

kraštoir Tikimo vai- lic, vėliau paskilbusio žodynų autoriaus, pade
da mas). Kūncmonas laikėsi Amerikos Socialist 

kišantis Lator partijos, ir įkūrė penkis tos partijos Lie- 
Vienas (Allegheny, Pa.) tu

rėjo net savo kambarius ir didoką, $200 vertės 
---------- knygyną. Bet Kuncmono sąjūdis neturėjo jo

kios Lietuviškos tautinės sąmonės ir Lietuvos 
laisvės reikalų nesvarstė. Jis sunyko. Socialis
tų idėjas (kiek jie jas suprato) propagavo V. 
Karalius Baltimorėje savo leidiniuose, J. Lau- 

j kys, J. 'Naujokas ir K. Rutkus. Dr. šliupas 1900 
metais atspaude 3,000 egz. Amerikos Socialistų 
partijos programo. Visas tas darbas organizuo
to socialistinio kūno tačiau nesukūrė. Kada ki- 

jlo sumanymas Lietuvos laisvę apginti Tarptau- 
I tiniuose Socialistų suvažiavimuose, pasirodė, nė
ra nuo ko delegatų siųsti. Amerikos Lietuviai 

j sumetė daugiau $200 delegato kelionei į Nether- 
|landą (Holandija), bet, pasirodė, delegatas (Dr. 
J. šliupas) neturi nuo ko mandato gauti.

Tokiu budu, Panemunėlio žvaigždės įkūrė
jui Sirvydui teko proga vėl pavartoti savo orga- 
nizatyvius gabumus ir sukurti organizaciją, ku
riai pradžioje norėta duoti du tikslu: tautinį ir 

į tarptautinį (Lietuvos laisvę ir socializmą). Dar
bą pradėjus, Sirvydui pavyko per pusmetį su
telkti 18-ką socialistinių kuopų. Čia jam padė
jo po kolonijas važinėjęs K. Rutkus ir Dr. šliu- 

Į po kiek anksčiau Įkurto Laisvamanių Susivieniji- 
Ijimo kuopos, šio Susivienijimo nariai gaudavo 
kaip organą Janulaičio-Lizdeikos redaguojamą 
socialistinį Darbininkų Balsą. Tokiu budu bu- 

I vo paruošta dirva, ir pirmame Lietuvių Socialis- 
tu partijos suvažiavime, Newark, N. J., Jonas 
Naujokas teisingai tvirtino: “Laisvamaniai dau
giau socializmu rūpinasi negu socialistai”. Par
tija pirmame suvažiavime turėjo 23 kuopas ir 
1^5 narius. *

Sunku pasakyti kuriuo keliu Lietuvių So
cialistų partija (1907 metais pasivadinus Sąjun- 

|ga, arba sutrumpintai LSS) butų nuėjus jei pat 
pirmais susiorganizavimo metais tarp šliupo ir 
Sirvydo nebūtų įvykęs aukščiau aprašytas gin
čas dėl revoliucijai skiriamų aukų padalinimo, 
šliupas iš socialistų pasitraukė ir sąjūdis nete
ko gabaus, universiteto mokslus baigusio vado. 
Neteko ir stipraus tautininko. Pasilikęs Sirvy
das S<<cialistų Sąjungą išauklėjo į 60 kuopų ir 
S66 narius, bet, taip pat, buvo priverstas ii jos 

į pasitraukti, kaltindamas “draugų” intrigas. Dar 
keletą metų simpatingai socialistų sąjūdžiui nu
siteikdamas (1907-1912), Sirvydas, kaip šliupas, 
visai jį metė, kaip aitriai prieštautinį ir Lietu- 

Į viams nenaudingą, šliupas ir Sirvydas teisingai 
nujautė: socalistų sąjūdis daug žalos padarė ko
voje už Lietuvos laisvę, o jo komunistinė dalie

čia gali būti “naivumas” trok
šti savo L____ _________
dovais būti?.. Naivus tik su- 
maskolėjęs Lietuvis. 1n lu'nbicj ve v me&iino

savo' sprandą svetimam užkop- tėviškus skyrius.

(Bus daugiau)

•>

NAKTINĖ PERŽVALGA
(Margalio eilės)

Ant kranto Dubysos nuo seno 
Yri krūmais apaugus pilis, 
Ten mus milžinai šarvuoti 
Vis renkas kai gieda gaidys.

Išeina galiūnas su taure,
Jos suskamba garsas skardžiai; 

, Ir kelias raitoriai barzdočiai,
Ir žirgus balnoja skubiai.

Išeina drąsus kunigaikštis - 
JĮ mintis apniaukė gili;
Sidabro jo ragas sugri
JĮ girdi karžygiai toli.

Iš tolimos žemės Mo 
Nuo senos baltosios 
.Nuo Naugardo, Pskovo, Malbu 
Supuola ant duotos žinios.

Suskaito visus kunigaikštis, 
Peržiūri kiekvieną rimtai;
Kariuomenės žvengia risčiekai, 
Ir skamb’ išmėginti ginklai

Peržvelgęs į rytus ir pietus, ‘ 
Numoja nenoroms ranka 
Ir taria: “Jei musų tiek yra • 
Tai priešo galybė menka”. . •

Ir vėl jis sugryžta Į pilį, - 
* Vėl karžygių skirstos būriai,

Ir Nemunui bangos Dubysos 
t Tą nuneša žinią tyliau

Ant kranto Dubysos 
Yri krūmais apaugus 
Ten mus milžinai ap 
Vi£ renkas kai gieda

•TAKSAI už tabaką šioje šalyje pakilo 
nuo §579,800,000 1939 metais iki §780,000,000 
1942 metais.
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•DARŽOVĖS verdamos arba kepamos su 
žievėmis išlaiko savyje didumą savo maistingų 
vertybių. *

•GIRIOS Kanadoje, kaip apskaičiuota, už
ima 600 milijonų akrų plotą.

•VISAME pasaulyje yra suvirš 2000 įvai
rių skirtingų rūšių gyvačių.

' •BRAZILIJA tapo nepriklausoma nuo Por
tugalijos Rugsėjo 7, 1822 metais.

•AMERIKOS valstijų sostinės nėra dide
li miestai: paveizdan, yra 28 sostinės kurių gy
ventojų skaičius siekia tarp 10,000 ir 100,000.

•SUVIRS, du trečdaliai viso pasaulio vario 
ištekliaus gaunama Suv. Valstijose.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK 11.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokflių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt Kuri šeimininkė tari ra- 

, pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA |L

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior ira—s Ctovataad, OMa
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ALGIMANTAS
(Tęsinys iš pereito nr.) bus pri-

kupčyste 
prikalti

Jauni 
bėmis ir 
varžomas.

Didžiaisiais Ežerais 
per veikiamąjį sezoną 
ta 92,077,000 tonai geležies ru- 
dies, kuri pateko į paežerių ir 
tolimesnius geležies centrus.

Tuomi padaryta visų laikų 
aukščiausias rekordas, pervež
ta 12,000,000 tonų daugiau be
gu pereitą metą, ir viršyta nu
matytas pervežti 91,500,000 to
nų kiekis.

Laike pereito pasaulinio ka
ro, 1916 metais, pervežta 64,- 
700,000 tonų rudies, kas skai
tyta aukštu rekordu.

o berniokai supažindinami su maisto savy- 
svarba ypač karo metu, kada maistas sū

rius sėdi pečiais Į kamerą.

KIBIRKŠTYS
---------- J

KOMISARAS A. Bimba sa
vo krisluose Laisvėje posmau- 
ja: “Tie gi kurie plusta rau
donąją armiją ir skelbia naziš- 
ką propagandą, Lietuvos isto
rijoje bus prikalti prie judošių 
stulpo”.

Taip, komisare Bimba. Tie 
gi kurie garbina raudonąją ar
miją sutrempė Lietuvą. Tie 
kurie pardavė kaip Judošius 
Kristų, Lietuvą kruvinajam 
Stalinui ir ta savo 
džiaugiasi, visi bus 
prie judošių stulpo.

Aukščiausioj vietoj
kalti Paleckiai, Gedvilos ir kiti 
Lietuvos pardavikai, o žemiau 
jų tai Bimbos, Mizarai, Pruse- 
kos, Andruliai 
išgamos ir jie 
ti per liežuvį.

GELEŽIES RUDIES 
PERVEŽTA LABAI 

DAUG

šymet 
pravež-

Jaunuolių hpie Maistingumą

✓

— Aš sveiko suvis nenorėjau užgau
ti! — atsiliepė Danyla.

— Jeigu taip tai imk nuo manęs abu 
žirgu, imk kuodaugiausia visko ko tiktai 
tamstai trūksta, o kuo daugiau imsi tuo 
man bus mieliau žiūrėti tamstai Į akis su
sitikus.

Po ilgų kalbų ir derėjimų Danyla su
tiko priimti vieną žirgą ir visus puikaus 
darbo šarvus, pradedant nuo šalmo, bai
giant pentinais.

— Na dabar, širdele, katrą žirgų im
si, katro tau dažas labiau patinka? — pa
klausė Arminas, aprėdęs visą Danylą nau
jais šarvais.

— Dažas man vistiek, bet jeigu jau 
man rinktis ir rinktis geresnį, tai juodbė
rį rinkčiaus, — atsiliepė Danyla.

Arminas išsykio tik akis išpūtė. Pas
kui, lyg atsipeikėjęs, metė akim į Danylą, 
kaip į suvis nepažystamą vyrą, tartum, 
siekdamas patėmvti* viską ir įsidėti į at
mintį.

— Jaunas esi, tamsta, — atsiliepė pa
galiau pirklys, — bet, kaip matau, ir seną 
žirgų pirklį galėtum pamokinti, jeigu taip 
ištikro pažysti žirgus kaip man šiądien 
pasirodei, ypač išsirinkdamas juodbėrą. 
Girti aš jo negirsiu. Vieną prašau, ne
duok jo į svetimas rankas. Užmušk, ve
lyk, o neduok: kitą tokį žirgą už tai tam
stai duosiu, dešimtį žirgų, tik neduok jį 
gyvą niekam. Plakti jo nereik; paragink 
žodžiu, spustelk kojom. Nori kad šoktų 
per tvorą, griovį ar žmogų, tiktai sušvil
pki. ... Mėgjįta jisai labai duonos šmotelį 

pabėgs nuo tamstos jau pripratęs tai ne
sibijok: šauki tiktai “šat”, “šat”, jo toks 
vardas, ir jis pats atbėgs. Nerodyk tam
sta niekados niekam nei ką jis gali, jei jo 
greitumo. Jei bent kada tamsta pats pa
vojuje busi.

Kol taip kalbėjosi vyrai, žirgas išgir
dęs savo vardą, pakreipęs galvą pažiurėjo 
į kalbančius. Išmintingas ir ramus jo akių 
žvilgsnis patiko Danylai ir jis priėjęs prie 
arklio ėmė glostyti jo riestą kaklą ir ka
syti sprandą. Arminas toje beveik aki
mirkoje įbruko Danylai šmotelį duonos 
su druska į ranką, kad duoti Šatui, kurį 
suėdęs Šatas padėjo savo galvą ant Dany- 

Jos peties.
Pavakarį, kada parsivedė Danyla žir

gą iš Armino namon, subėgo žiūrėti jo ne
mažai vyrų.

Daug pakilo visokių šnekų, bet visos 
beveik linko į tai jog žirgas ne kam ver
tas.

— Ir Arminas gal išgyrė šitą žirgą?— 
paklausė vienas iš vyrų, neve bendrų, o 
ištikro sargų, Romano pristatytų prie Da
nylos.

— Girti gyrė, — atvertė Danyla, — 
bet ne perdaug.

— Na, negali jo vadinti kuinu, tai tie
sa, — posterigavo Vuodega, — vienok ir 
girti nėra ko, toli jam iki musų'laukinių

žirgų, jau nelauki nei jų greitumo, nei iš
tvermės.—

— Dėl ko gi? — paklausė Danyla.
— Tai, ir kalbėti čia nėra ko, — spy

rėsi Vuodega. — ir krūtinė jo išpurtus, iš
pusta, kitaip sakant, dusulį turi; kojos 
lyg lazdutės.... Kur čia būti ar greitu
mui ai’ viekui....

— E, ką čia! — atsiliepė kitas toks 
jau bendras-sargas, Čiubu vadinamas, — 
dovanotam žirgui į dantis niekas nežiūri.

— Ne kitaip! — pritarė ir Vuodega.
Savo gautų šarvų Danyla ir nerodė,, 

nenorėdamas sukelti dar daugiau kalbų. 
O kalbos šitos jau jam ir be to iki gyvam'] 
įgriso. Bet kur jis galėjo nuo jų dėtis? 
Du sargu, Romano duotų ir pristatytų 
prie jo nei dieną nei naktį nesitraukė ša
lin. Du sargu per krūvą metų sekiojo 
kiekvieną jo žingsnį ir žodį, šalindami nuo 
jo žmones kurie jam patiko. O patys da
rė tiek jam pikto kiek tik jų dvasia leido, 
suvaržyta Romano įsakymu: apsieiti mei
liai, kad nebūtų skundo ant jų nuo Dany
los. Mintis apie pabėgimą nuo Romano 
ne sykį lindo į galvą Danylai, bet dar nie
kados taip drūčiai nebuvo užvaldžius vi
sas jo mintis ir jausmus kaip dabar. Vie
na tik aplinkybė jį tramdė: kur pabėgus 
dėtis? Bendrai-sargai, ypač jų kvailos 
kalbos, gundė jį su neatremiama beveik 
pajiega bėgti. Ir mėtėsi Danyla iš vienos 
vietos į kitą, nerimasčio apimtas. Ten,

mtų savo jausmų.
šitos minties kilo kita:

i ir kaip bėgti? Ir šitos minties, 
visada, užteko kad numalšinti ir su

sėtą ir širdį. Vienok šitą nak- 
laiku užmigo. Ilgai jisai var-

du suvald 
Tačiau 

kur bėgti ir 
kaip r-8—' 
raminti jo p 
tį Danyla ne 
tesi lovoje.

Ant 
Danyla p;

pirmi žodžiai kuriuos 
_ b išgirdo buvo suvis jam ne

mieli. Į jų butą Įsiveržė, turbut, dar pus
girtis kareivis su žodžiais:

— Dimitro neradome nei vakare jo 
kambaryje, nei per visą naktį negalėjome 
jo niekur sugriosti. Jis turėjo išbėgti.

— Kaip išbėgti? — net pašokęs nuo 
suolo, ant kurio sėdėjo, suriko Vuodega.

— Jo kambarys tuščias ir jo kutis tuš
čia, tai ką gali manyti? — atvertė karei
vis.

Po valandėlei pakilo judėjimas po vi
są pilies dvarą. Vyrai, sustoję po kelis, 
karštai kalbėjosi, mosuodami rankom vis 
Į žiemius. Vuodega išnyko visai. Ties Da
nylos buto langu būrelis vyrų taipgi susto
ję šnekėjosi su minėtu kareiviu. Danyla 
taip patyrė kad jo naujo draugo Dimitro 
čia jau nėra.

— Tai ne kitaip kaip paties Vuodegos 
darbas. Pamanykite patys, kas kitas gavietos į Kitą, nenmascio apimtas, ten, '_. ..

kur tai Lietuvoje, jis žinojo, yra jo gimta įlėjo_ jį persergėti? Kad mums Vuodega 
vieta, bet kur? Jis gerai minė vieną se-: davė paliepimą tai mudu ir nuėjome na- 
ną Lietuvį, mirusį pas Romaną, kuris vis mor! pramigti,_ mąstydajni sau jog, vaka- 
stengėsi jį persergėti, tarydamas: _ 1 -
Ii, ir gryžęs namon atsimink jog ten gali baigsi..
būti tavo priešai ir pirnąa jieguJfcasakysi anUkampo; kaip priguli-vyrams,

, Liucina mudu pasėdėjom valandėlę ir abiidu nu- 
ant širdies darėsi Danylai, žiūrint aplin- ėjom namon. Sutikdamas mudu eina Di- 
kui, klausant bendrų-sargų barnio, klau- mitins ir veda du savo žirgu, 
sant girtų Gudų kareivių seleliojimų, grv- 
žtančių dabar nakvynei pro jo butą. Ten 
kur tai pagoniškoje-stabmeldiškoje Lietu
voje šiltais vakarais skudučiai, būdavo, 
spiegė, mergos sutartines giedojo. Jis at
siminė ir žilą senelį su kanklėmis.. .. Ot 
kaip gyvas, sėdi, tartum, ir dabar jo at
mintyje tas senis po plačia liepa, pilelės 
kieme. Klauso tėvas ir motina kanklia
vimo, ir jis klauso, sėdėdamas ant moti
nos kelių: aplinkui minia svieto stovi. 
Kiek veidų, senai užmirštų, pakilo atmin
tyje! 3U tarpe ir veidas, labai panašus į 
Dimitrą, blykstelėjo atmintyje....

— Ne! — sutrėmė pats save Danyla 
su šita mintim. — Ir ano, tiesa, plaukai 
buvo žilsvi, bet akys ano buvo juodos, o 
Dimitro mėlynos.

Bet sutremtos mintys vėl sugryžo prie 
jaunystės dienų. Atsiminė Danyla savo 
lovelę; greta, vietoje lovų draugų-bendrų, 
stovėjo tėvų lova.... Naktį pabudęs ne 
sykį jisai matė ties savo lovele motiną klo
stančią jį....

Viena mintis vijo kitą, vienas paveiks
las kild paskui kitą, užmiršti jausmai ap- 
ėnfė sielą....

— Ėcs, išbėgti, išbėgti iš čia! — an
trino jisai mintyse, negalėdamas jokiu bu-

stengėsi jį persergėti, tarydamas: “Vaike-.re.darbą pradėjęs, džiaugkis jei naktį pa-

tamsiose gadynėse mintis, žilo senio mes
ta, buvo bendra Guduose: visi jie tikėjo 
jog Lietuviai žinosi su velniais, dėlto ir 
dabar nieko nebuvo stebėtina kada 
karščiuojantis kareivis atsiliepė:

— Na, žinoma, taip\ x
Mintyse jam visi pritarė.
Danyla klausydamas nesirūpino tuo 

kas Dimitrui pranešė apie pavojų. Jam 
rūpėjo suvis kitas dalykas. Atsitikime 
su Dimitru jis dar sykį Įsitikino jog sar
gyba nemiega ir jog kiekvieną jo žingsni 
seka, nes priežastis Dimitro nelaimei ga
lėjo būti vien tik pasikalbėjimas su juo. 
Šnekos šitos niekas negirdėjo, dėlto Į Da- 
nylą niekas ir kabintis negalėjo, nes netu
rėjo už ką. 0 apie Dimitrą bematai ir nu
tarė. Ką nutarė jau tai kitas dalykas. Da- 
nyiai buvo pakankamai ir to jog kiekvie
nas žmogus pakalbėjęs su juo stojasi Įtar
tinu Romano akyse. 7

— Ir taip per visą amžių turėsiu bū
ti vienas. Nei draugų, nei bendrų....

Neturėdamas jokios gyvos dusios su 
kuo galėtų pasikalbėti, Danyla beveik vi
są savo laiką praleisdavo kūtėje su savo 
žirgu. Nuo žmonių dabar ir jis pats pra
dėjo šalintis, ypač nuo tokių kurie paėjo 
iš Lietuvos. Tat sargyba Vuodegai drū
čiai palengvėjo. Dideliam Danylos nusi
stebėjimui ir visas jo padėjimas palengvė
jo sykiu su tuo. Dabar pradėjo ji leisti ir 
vieną Į apygardą pasijodinėti ant Šato. 
Jeigu, būdavo, kaip kada ir pasivėlina va-

besi-

ir kiti Lietuvių 
visi bus prikal-

DU METU Tė-

būti tavo priešai ir pirma 
savo vardą, žiūrėk kam sakai”.

ant-kampo,- kaip priguli vyrams,

KAI PRIEŠ
vynės redaktorius Kl. Jurgelio
nis nuplėšė socialistinę kaukę 
nuo SLA. vice prezidento J. 
Mažuknos ir parodė SLA. na
riams kad po ta socialisto kau
ke pasislėpęs komunistas, suju
do visas Grigaitinis socializmas 
apginti tavorščių Mažukną.

Nubaltinimui Mažuknos rau
donumo ir apkaltinimui Tėvy
nės redaktoriaus, Grigaitiniai 
socialistai su pagalba Bagoči- 
nės SLA. Pild. Tarybos išvertė 
JurgelionĮ iš Tėvynės 
riaus sosto. Tai buvo 
metu suvirš.

Dabar socialistas
rašo Naujienose kad SLA. 3- 
čio Apskričio metiniame suva
žiavime Mažukna norėjo Įtrau
kti tą apskritį į komunistų 
varžą.
cialistai laikinai bandė paslėp
ti pati lenda lauk iš maišo.

redakto- 
prieš du

Bakanas

Reiškia, yla kurią so-

kare supyti ątgąl tai negirdėdavo dabar
jau jokių išmetinėjimų, kaip pirma. 

Diena iš dienos Vuodega darėsi mink
štesnis. Čiubas dabar suvis pasišalino. 
Antgalo priėjo iki to jog Danylai davė su
vis tokią laisvę kaip ir kitiems pulko vy
rams.

Tokio apsiėjimo priežasties Danyla 
niekaip negalėjo suprasti. O tikrybėje 
jos butą. Perpykęs sykį ant Čiubo, Dany- 

įla prie Vuodegos išsitarė jog nuo tokio 
atsilienė Dimitras ir nusivedė Pas a^Jimo kaip Romano su juo, jis senai atsuiepe vimitras ir nusiveae. ras , . «r>Atn Karri-;

“Kur tu vedi?” dar aš paklausiau. 
“Girdyti, girdi”, sakė man Dimitras. 

O žirgus, mes matėm jog vedėsi iš namų.
“Pabandyk išmainyt juos pas Arminą 

ant geresnių”, suriko jam dar mano ben
dras ištolo. —

“Vai, ar tu žinai, tu duodi man gerą' 
minti”, ; ' ~ .
Arminą jo nebūta. Su mumis nei su vie
nu nesimatė, nes mudu parėję namon už
viltom ir miegojom, kol mudviejų nepabu
dino Įprašytas kaimynas. Na, dabar sa
kykit kas jam galėjo pranešti ? Vienas' 
tik Vuodega”, — pabaigė kareivis.

— Hm!! — numykė Čiubas, girdėjęs 
visą kalbą. — Vuodega visų musų pasku
tinis persergėtų ne tik Dimitrą bet ir patį j 
viršininką! Ką tu čia niekur zauniji? — 
pridėjo nekantriai Čiubas.

KOMUNISTIŠKI šarlatanai 
Lietuvių išgamos besidžiaugda
mi kad kruvinojo Stalino pasių
sta raudonoji armija sutrempė 

tų žmonių ašarose ir kraujuo
se, bando nukalti eiles išnieki
nimui tų kurie trokšta ir dir
ba kad po šio baisaus karo Lie
tuva ir vėl butų laisva, nepri
klausoma valstybė. Tačiau tos 
jų nukaltos 
tinka jiems

Štai kaip

Tautos 
Kruvinam Stalinui laižo 

. kojas,
Daro viską kad mus tautą 
Išnaikintų ir išpjautų.

• Titnagas.

eilės geriausia ati- 
patiems.
jos skamba:

išgamos storoj a s,
butų pabėgęs jei tiktai žinotų kur bėgti. 
Ir jeigu jį dar taip ilgai persekios visokie 
Čiubai tai jis nežiūrint visako bėgs ar į 
Lenkus, ar į Vengrus, vistiek bėgs, kur 
akys ves. ,

O šitą Danylos šneką dar karštą ir 
nunešė Vuodega Romanui. Nuo tos die- 

inos įsakyta buvo Čiubui pasitraukti visai 
iš Danylos buto, o Vuodegai liktis taip tik, 
neva bendrystei.

• — Čiubą lauk! Čiubą lauk! — gryž- 
* ^TaTkastf1 ir^ereėreėio? Velnias? damas namon rėkė Vuode£a 1 Danylą:* — įai Kas gi jj persergejo. vemias. Viin5m>JVSKe
— karstaudamas sunko kareivis.

— Jau greičiau ir velnias persergės 
negu Vuodega, — ramini atvertė Čiubas.

R — O daug su juo ir baikauti negali,— 
atsiliepė iki tol ramiai stovėjęs pražilis 
vyras. — Lietuva stabmeldiška, su vel
niais žinosi.

Į kalbantį metė visi akim lyg su iš
gąsčiu, lyg su nepasitikėjimu. Bet tose

• v •

pats kunigaikštis liepė!
Seka: GALIČO PAĖMIMAS.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarj — pusei metų.

Vajus 1943 Metams!!

I

JJdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit DIRVA

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
^nx\XXXXXX\V^VW'^x<'''’ •' ~ Si

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena 
;apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

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

Dirva. Arba, 
arba pakal- 

----- e .. -------- —---------__bar, 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. Dėl 
karo laiko*, pabrangimo jjopierio 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. z(Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaitų. Naujiems mes apmokam).

DIRVA N E PABRANGS IR 1943 . 
yHEr tiems kurie mokės 1942 metais už 1943

Gerbiami Dirviečiai!, Baigiasi metai, ateina nauji. Baigiasi j 
Jus turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą 
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį MARGUČIO DAINOS

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

KAINA,TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Avenue Cleveland, OMo

/-------------------------------------------------------- \

Rakandų Valymas 
RŪGS ir CARPETS VALYMAS 
Chemical arba 
Mes išimam,

_ liuojam, vėl 

DAVENPOTR 
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Avė. 
CEdar 0208 RA. 8815
x____ /

Shampoo 
pataisom, 

sudedam 

ir KĖDĖ 
kandys išnaikin.

$2.00 
remode- 
atgal.

f----------------------------------------- \
ARMSTRONG

LINOLEUM
Išdeda dykai ekspertai!

Sinkų viriai______nuo $6.95 aukis.
Sienų linoleum 33*Ac iki 44c pėda
Genuinc inlaids.. 89c iki $1.89 yd. 
Šiaip klijonkės _-37%c iki 83c yd.
Asphalt tiles ________ 22 %c pėda

BENEDICT
FLOOR COVERING

Successors to Byrr.e & Sons
7037 Superior Avė.

Dykai apskaičiavimas. HE. 1114
X__________________________/

i

ADDISON SQUARE'
M A R K E T
Geros • Rūšies Maistas

Telefonas EN 8122 
Aprūpiname valgomais dalykais 

Vestuves ir Pokilius 
J. Knys, Manager. 

švenčių sezonui užlaikom žąsis, 
visokis paukštieną, rūkytas 
ras. riešutus ir tt.

7400 Wade Park Ava.
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VELIONIS JURGIS
BARMUS

AND

CLEVELANDO IR OHIO
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Visiems savo draugams ir klijentams dėko-
Geriausi linkėjimai sulaukus

jame už prielankumą mums praeityje, ir šia

proga linkime

Laimingų Naujų Metų!

FRANCES P. BOLTONA. S. BORT, Fotografas

LINKIME VISOMS MUSŲ KLIJENTĖMS

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
Visiems Savo draugams ir rėmėjams linkiu Matilda Smith, Sav, 7013 SUPERIOR AVĖ,

Užkviečiu draugus ir pažystamus pasižmonėti.

TAVERN

Petronėlė Jonilienė, Savininkė

Cleveland6712 Superior Avė,

Geriausi linkėjimai sulaukus

Geriausi linkėjimai sulaukuslinkime

FELIX GAIŽUTISLaimingų Naujų Metų!

JONAS T. DeRIGHTER
Visiems musų draugams ir pažystamiems • linkime

Cleveland, Ohio

JUOZAS IR ONA BLAŠKEVIČIAIPriešais Lietuvių Salę

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

DR. VITKUS
Lietuviška Užeiga 6528 SUPERIOR AVĖJuozas Vaitkevičius,

Povilas Kubilius, Sav.
Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

P. P. IR BERNARO MULIOLISLaimingų Naujų Metų!
6606 Superior Avenue

SUPERIOR-RUSSELL INN
6824 SUPERIOR AVENUE Valgomų Daiktų Parduotuvė

Lietuviai Savininkai. Skersai nuo Lietuvių
DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS

6902 Superior Avenue
Geriausi linkėjimai sulaukus

Laimingų Naujų Metų!

PORTAGE MARKET CO., INC

GERIAUSI LINKĖJIMAI NUO KAIMYNŲ
IŠ LORAIN, OHIOLaimingų Naujų Metų!

Dėkojame jums už paramą praeityje, ir Laimingų Naujų Metų!

I. J. SAMAS - JEWELER BROWN DERBY NIGHT CLUB
BELSKIS FOOD MARKET LORAIN, OHIO

8101 PULASKI AVENUE

Laimingų Naujų Metų!

Laimingų Naujų Metų!

WICKLIFFE, OHIO

Laimingų Naujų Metų!

Laimingų Naujų Metų!

Visiems musų Lietuviams draugams ir rėmėjams

6900 SUPERIOR AVĖ.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

DIRVA - VIENATINIS

VAC. ir MARIJONA GECEVIČIAI

nai
Visoje šalyje Kalėdų švenčių 

metu šymet automobilių nelai
mėse žuvo 114 asmenų; pernai 
žuvusių skaičius siekė 394.

584 EUCLID AVENUE 
Ant U. S. Route 20.

•TRAFIKO nelaimėse už
muštų skaičius su Kalėdų die
na Clevelande pasiekė 120 — 
pernai buvo 138 užmuštų iki 
Kalėdų.

Gruodžio 27 žuvo dar trys 
ir mirčių trafike iki šios sa
vaitės pradžios buvo 123. Per- 

140.

Standard Food Market
854 EAST 185th STREET

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

WINE SHOPPE
VYNAI, ŠAMPANAS, 

Importuoti ir Vietiniai 

VERMOUTHS, GINGEB ALS 
ALUS ir MAIŠYMAI

10204 Superior Aveme

r <
t

y Christmas

A. J. KAZLAUCKAS
6902 Superior Avenue

•1940 metais šioje šalyje 
gyventojai sunaudojo sviesto 
bendrai imant po 17% svarų 
nuo galvos.

BALSAVIMO PASEKMĖS
Gruodžio 22 balsavime uz 

miesto ir apskrities taksų prie
dus balsavimuose dalyvavo tik 
51,000 piliečių. Tas parodo 
kiek žmonės įdomaujasi klau
simu kuris liečia apkrovimą jų 
taksais.

Apskrities levy priimta — 
už ją balsavo 35,288, prieš — 
16.222.

Miesto levy neperėjo, nes. ne
gavo 65 nuoš. reikalingo balsų 
skaičiaus. Už balsavo 25,061, 
prieš — 15,428.

Mayoras Lausche kreipiasi į 
miesto tarybą numažinti poli
cininkams ir ugniagesiams al
gas, kurias nesenai miesto ta
ryba nubalsavo pakelti.

Mokyklų tarnautojams, mo
kytojoms ir mokyklų vedėjams 
mokyklų taryba nutarė padi
dinti mokestis bendroje sumo
je $320,000 metuose, pradedant 
Rugp. mėnesį, ateinantį rude
nį.

Velionis Jurgis Barmus bu
vo tikrai geros širdies žmogus 
ne tik savo šeimai bet ir ki
tiems. „

Jurgis Barmus kaip Lietuvis 
lošė žymią rolę Amerikoniško
je politikoje ir laike depresijos 
pagelbėjo daugeliui Lietuvių. 
Jurgis Barmus buvo Republi- 
konų partijos, bet rimtas ir to
leravo kitų politines pažiūras. 
Jis sakydavo, “Buk kuo nori, 
bet kaip reikalas prisieina kam 
pagelbėti tai nežiūrėk koks jis 
ar ji yra, bi tik Lietuvis”.

Barmus, gimęs ir augęs čia 
Amerikoje,. nors Lietuviškai 
ne taip gerai kalbėjo, bet dva
sioje buvo tikras Lietuvis, my
lėjo ir gerbė savo tautą ir Lie
tuvius ir jiems atiduodavo kre
ditą kur tik galėjo. Jis Lietu
viškame veikime ir Lietuvių 
politikose nesimaišė, bet mies
to valdininkai jį gerbė ir žino
jo kaipo gerą Lietuvį. Kur jis 
ėjo visur vadinosi Lietuviu.

Jurgis Barmus, gaila, mirė 
turėdamas tik 44 metus am
žiaus, per jaunas skirtis su šiuo 
pasauliu. Jis užsiiminėjo par
davimu alaus ir saldžių gėri
mų.

Kiek yra žinoma jis buvo 
vienatinis politikos darbuotojas 
kuris sau politiško darbo nie
kad ne j ieškojo, užtai jam sekė
si kitiems Lietuviams pagelbė
ti. Jis būdavo sako, “Man ne
reikia jūsų pagalbos, bet aš 
reikalauju darbų savo Repub- 
likonų klubo nariams”. Miesto 
politikieriai girdėdami tokius 
pareiškimus negalėjo atsisaky
ti, ir todėl Lietuviai daug vie
tų gavo laike depresijos. Ne
kurie Lietuviai, ypatingai dir
btuvių darbininkai, Jurgio ne
suprato, kiti perdaug vienpu
siškai žiurėjo, “Jei jis ne ma
no pažiūrų tai jis negeras”.

Bet kiek sykių Lietuvis kan
didatavo Jurgis vis ne tik tarp 
Lietuvių ragino už jį balsuoti, 
bet ir tarp savo draugų kita
taučių. Jurgis nepaisydavo ar 
jis Demokratas ar kitos parti
jos, bi tik Lietuvis.

Velionis- palikoHmecą,- ketu
rias dukteris ir sūnų, kuris 
tarnauja kariuomenėje. Ilsėkis 
ramiai, o mes tavęs ilgai nepa
miršim, nes palikai daug drau
gų. Jonas Brazauskas.

7040 Wade Park Avė.
ENdicott 0144

Laimingų Naujų Metų!

Geras alus, degtinė. Pasitikit 1943 metus čia.
HEnderson 1904

LETS

FICHT
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HIPPODROMEi

nervams, pagalvojau
savo skyrius.

karas palietė mus visus

I

i

i
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Detroit

AKRON. OHIO

Geriausi Linkėjimai Naujų 1943 Metų Proga

trafiko 
užmuš
us už

prašo jaunesnių kurie 
kad pamokytų, patar- 
seniems tėvams ir se- 
kaip atsargiai eiti per

Visiems savo draugams ir klijentains Lietuviams linkiu

žmogų einant arba 
eiti skersai gatvę.
sumažinimui trafi- 
tarp senesnio am-

Lietuvių
nu-

S. 
ki
vi-

Rodos visų Lie- žiavęs namon parašiau rapniko 
“Tautininkai Katali- 

o Socialistai Tautinin-

vadą, kuris užlaikė ir 
skaniai tos pačios pro- 
žmones Lietuvoje, nėra 
ir krikščioniška, nežiu-

seimo pa- 
$500 Lietuvos reika- 

Socialistai ir kiti radi-

Geriausi Linkėjimai musu draugams ir giminėms 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1943 METŲ!

JUOZAS ir ONA RAMANAUSKAI 
r

6163 White Avenue Cleveland

REIKALINGA MOTERŲ

Moterys dirbti keptuvėje, moka
mą už viršlaikį, unijos algos, geros 
darbo sąlygos. Priimam moteris 
'ir fiietų^amžiaūK." Kreiptis: '

ACME PIE COMPANY 
7347 CARNEGIE AVĖ.

’marš- 
ibos. 

Laisvės

|

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS 
APSILANKYMAS PHILADELPHUOJE

Ką Padare Rimtas Kelių Pasišventusių Asmenų (Lietuvių Dienos ar ko kito to-
• je parodoje. Vėliau pasirodė

kiti pritarimai, bet jau buvo'; 
pervėlu, nes katalikai pasiėmė ■ 
darbą.

Aiškiai permatęs svarbą tu
rėti Lietuvių Dieną ar Pavilio- 
ną toje parodoje, nežiūrint ma
no vienminčių kritikos, vienas 
prisidėjau prie katalikų veik
ti. Susidaręs komitetas Lietu
vių Dienai suruošti, mane dele
gavo į SLA. Seimą, laikytą 
Birželio mėn. pabaigoje, 1926 
metais New Yorke, prašyti kad 
prisidėtų su parama bent $500. 
Pasiuntiniai seime išgirdę kas 
rengia Lietuvių Dieną, kaip 
tautininkai taip socialistai de
legatai dauguma atmetė mano 
prašymą. Po to (čia labai su
sibėgo naivus dalykas), tauti
ninkai pareikalavo 
aukoti 
lams.
kalai sudarė balsų daugumą ir 
tautininkų prašymą atmetė. Aš 
sėdėjau iki pabaigos tos kome
dijos ir žiurėjau kas tautiška
me seime dedasi. Pirmu kar
tu pamačiau kaip Lietuvių tik
ri reikalai seimuose partivių 
Lietuvių yra blaškomi. Man 
tuoj galvoj susidarė pavadini-

Pasiryžimas

Rašo Z. JANKAUSKAS.
* J

Rašytojui šių žinių, dėl kas
dieninio šiuo laiku darbo nete
ko imti dalyvumo nei darbe nei 
parengime sąryšyje su atsilan- 
kyinu musų mieste garbingo 
svečio, Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos. Tačiau tas nė
ra tiek* svarbu. Svarbu tai kad 
pas mus atsirado kitų ryžtin
gų Lietuvių kurie sumanė, dir
bo ir atliko nepaprastai nau
dingą darbą taip šiam kraštui 
kaip ir Lietuvai. Jiems pri
klauso visas kreditas. Kas jie 
tokie, skaitytojas susipažins 
bent su jų vardais ir pavardė
mis pabaigoje šio pranešimo.

Musų miesto pasekmės tegul 
būna pavyzdžiu ir pamoka ki
tų kolonijų Lietuviams plačio
je Amerikoje. Sakau, PAMO
KA, nes kaip kitur taip ir pas 
mus butą liguistų veikėjų ku
rie buvo nusistatę griežtai prieš 
Lietuvos Prezidentą ir jo atsi
lankymą. Jei butų paklausyta 
tokių asmenų argumentų, ant 
tiek Amerikos karo reikalas, 
Raudonojo Kryžiaus ir Lietu
vos reikalai butų nukentėję, 
kaip skaitytojas pamatys že
miau iš surinktų pinigų pažy
mėjimo.

Ne tik aukos bet ir Lietuvių 
vardas Amerikos spaudoje pla
čiai pasklido to įvykio dėka. 
Visi didžiuliai dienraščiai, kaip 
The Philadelphia Inųuirer, Phi
ladelphia Record, The Evening 
Bulletin, pakartodami aprašė 
Lietuvos Prezidento lankymąsi 
musų mieste. Philadelphia Dai- 
ly News matomai gavo klai
dingų žinių, kurias neįvardin
tai neigiamai skelbė, ta-

tų žinoti kad valstybė gali ap
sieiti ir gyvuoti be bažnyčios, 
kuoihet bažnyčia be valstybės 
Jargiai. Tik valstybės rėmuo
se kaip kokiame veidrodyje ga
li matyti visos valstybės surė
dymo aparatą,- kuris veikia jos 
ribose; tuo tarpu bažnyčioje 
to nėra ir negali būti, nes baž
nyčia yra tik pažiba valstybės, 
jei taip ją galima pavadinti. 
Taigi musų bažnyčių dvasiš
kiems pareigūnams neigti val
stybės 
penėjo 
f esi jos 
padoru
rint kad Lietuvos valstybės va
das butų “masonas”. Tą labai 
suprantamai nušviečia rašėjas 
K., Vienybėje Gruodžio II d., 
antrašte “Philadelphiečiai”, ir 
Dr. M. J. Colney Vienybėje, 
Gruodžio 18, antrašte, “Dėl 
Prezidento Smetonos Vizito 
Philadelphi j oje”.

i

D I R V A

siėmė veikti, bet ir savo “armi
jas” sulaikinėjo nuo veikimo. 
Ar tokį “generolų su armijo
mis” neveikimą ir nei višku-
mą ryžtingi Liel ;ad ir
pavieniai, turėjo 
laikyti Amerikos, * 
Lietuvių reikalus i 
Ne. Neveiklumas 
ir civilinių o 
rolų”, tinkamiau 
nekuriu o 
rų”, dėl žinomų 
žasčių, privertė 
armijos” i 
parodė ką jie gali.

Jie pradėjo, jie. 
atliko tą ko “ge 
manė. Dar dau 
rodė ko Lietuvių

. ir
8? 

inių 
‘genė

jus
“komisa- 

prie- 
be 
jieimtis darbo. Ir

r

Jie

jie 
ne- 
pa-

s
armijos nori, ko trol ką re
mia, ką seka. Tą.' dieną 
ir valandą buvo komunistų su-| 
rengta kitoje salėje jų 
rutininkui’
Jų pasekmes 
beraščiams paskei

(Kitame nr.

S

iių Ph i ladelph iečiai ne- 
atę nuo 1926 metų, lai-buvo

ke Lietuvių Dienos pasaulinėje 
parodoje ir nuo pirmo ir antro 
Lietuvių skridimo per Atlan- 

“ tiką į Lietuvą (1933-1935). Da- 
' bar gi, vėl Lietuvių reikalai ir 

• Lietuvos nepriklausomybės pa
stangos Amerikos spaudoj pla
čiai nuskambėjo dėka Lietuvos 
Prezidento pas mus atsilanky
mo. O kiek vietos Lietuvių 
dvasiniai ir moraliniai atsiga
vo, gavo vilties ir pasitikėjimo 
savimi, tai kitas neįkainuoja
mas reiškinys. Dabar Lietu
viai čia tik ir kalba: “Iš pra
eities ir dabarties Tavo sūnų 
mes stiprybę šėmiam.... ”

MUSŲ DVASIŠKIJA GAVO 
“JUOBA AKI”

Lietuvių užlaikoma ir gerai 
penima dvasiškija prie Lietu
vos Prezidento priėmimo ne
prisidėjo ir visą darbą neigė. 
Kaip praeityje taip dabar mu
sų dvasiškiai laikosi linijos: 
bažnyčia pirma, o paskiau val
stybė. Tačiau dvasiškija turė-

Šis atsitikimas man primena 
1926 metus, ir vėliau 1933-1935 
metus. Kaip dabar taip tada 
butą svarbių Lietuvos ir Lie- mas tos komedijos ir parva- 
tuvių reikalų, 
tuvių pareiga turėtų būti prisi- straipsnį, 
dėti prie parengimų kurie lie- kam s, 
čia Lietuvių ir Lietuvos vardą, kams — Tekšt į žandą!” Kiek 
laikinai pamiršus savo srovi- ■ atvėsus 
nius nesusipratimus. Bet, de- kad toks aštrus raštas gali dar 
ja, nei tuomet nei dabar prieš- daugiau sukiršinti 
taraujančios minties Lietuviai i širšes, suplėšiau rašinį ir 
Lietuviško susipratimo nepa- mečiau į gurbą.... 
rodė. Nors tautininkai neprisidėjo,

Užsimojus surengti “Lietu-’bet Lietuvių Diena įvyko. Ka- 
vių Lieną” 1926 metais, laike da 10,00Q Lietuvių susirinko 
150 metų Amerikos sukakties prie tos pačios katedros kur 
parodos, vadovybę šio parengi-: Lietuvos Prezidentas dabar ap- 
mo paėmė musų miesto dvasiš- lankė, susiformavo dviejų An- 
kija, pasivadinus talkon Lietu-. gliškų mylių ilgio išrengti flio- 

katalikų veikėjus. Vado- tai ir benai, pradėjo marguoti

ninku srovės žmonės. Jie atsi-: miesto Broad gatve, tai šali- 
sakė imti dalyvymą už tai kad gatviai Užsikimšo šimtais tuks- 
tą darbą “uzurpavo” kunigija, tarmių žiūrėtojų visokios išvai- 
su kuria taip daug ėstasi per zdos ir tautybių, tėmijant Lie- 
daugelį metų už Lietuvos ir i tuvių eiseną į Parodos vietą. 
Lietuvių “reikalus”; su jais j Amerikos spaudos atstovai fo- 
huk nepakeliui turėti ką nors-’ tografavo ir plačiai rašė apie 
bendro, nors “Lietuvių Diena”, Lithuanian Day. Tai butą Lie- 
butų rengiama pakėlimui Lie- tuvių katalikų nuopelno. Tuo- 
tuvių ir Lietuvos vardo pašau- met musų dvasiškija tautinin- 
lio akyse. O čia tautininkams kams davė “juodą akį”, 
buvo duota net keturi metai i Dabar gi mišrus Lietuvių Į 
laiko prieš tą Parodą “uzurpuo-; komitetas, dvasiškijai atsisa- 
ti” darbą, surengti “Lietuvių į kius prisidėti prie Lietuvos 
Dieną”. Tikras esu, buvau pir- Prezidento priėmimo, visą pri
mas kuris parašiau pradžioje ėmimą puikiai pravedė, ir mu- 
1922 metų Tėvynėn kad Phila- su dvasiškiai gavo “juodą akį”, 
delphijoje rengiamasi turėti O Kardinolas Dougherty, pri- 
“Sescui-Centennial Exibition”. ėmęs Prezidentą '^Smetoną ka- į 
O 1924-25-26 metais, palanki- tedroje ir savo rūmuose dar j 
nau rašinėjimus apie tai visę- daugiau musų dvasiškiams akis > 
kiais straipsniukais. Tautinin- i “užjuodino”.
kai miegojo iki pat atidarymo* Pirmas Lietuviu skridimas j 
tos Parodos,’nesuprasdami mo- Į Lietuvą, Dariaus ir Girėno,! 
mento svarbos Lietuvių reika- 1933 metais, ir antra*, Vait-' 
lams panaudoti. Tik velionis kaus, 1935 metais, parodė tokį 
J. O. Sirvydas tai suprato ir 1 pat vietos Lietuvių nesusipra- 
per Vienybę davė gražų veda
mąjį raštą tuo reikalu rodos 
pabaigoje 1925 metų, kad rei
kia kas nors daryti suruošimui

Geriausi Linkėjimai Lietuviams Kalėdų 
ir Naujų Metų Šventėse

WEBER'SBARFBAEMC°UUi

8521 Hough Avė. CEdar 9579^
MUSŲ BARBECUED MXSOS IR VIŠTIENA YRA 

PRAGARSĖJUS VISAME MIESTE.

Naudojam Tiktai Geriausias Mėsas Musų 
Patiekiamuose Valgiuose

Mes Specializuojam Sekmadienio Pietumis

I
i
B 
I

Daugelio prenumęrata jau pasibaigė, kitų baigiasi su galu metų —
Pasiskubinkit atnaujinti — įdėkit laiške $2.00 ir su savo pilnu adresu pasiuskit Dir
vas Administracijai — 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.
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BOSTON, MASS. PATARKIT SENES
NIEMS BŪTI AT-

T E. L E N E W S
T H E A T R E

LIETUVAI REMTI DR-JOS 
SEIMAS

Lietuvai Remti Draugijos 
antras metinis seimas įvyks 
sekmadienį, Sausio 17, nuo 10 
v. ryte. Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 369 E street, South 
Boston, Mass. Lietuvai Rem
ti Draugija sutverta iš virš 
40 įvairių organizacijų Naujo
je Anglijoje. Draugija turi 
valstijos čarterį ir legaliai gali 
rinkti aukas visokiais budais, 
šelpti Lietuvius Lietuvoje ir 
kitur. Kuomet susisiekimas su 
Lietuva dar negalimas, L. R. 
Dr-ja 1942 metais aukojo Ame
rikos Raudonajam Kryžiui ar
ti $1,000. Taipgi turi centre 
ir pas skyrių kasierius apie 
$1,300. Draugijos skyriai su
tverti Bostone, Lowell, Brock- 
tone, Worcester ir Lawrence.. 
Naują skyrių gali sutverti ir 
gauti iš centro čarterį ir įsta
bus penki nariai, užsimokėda
mi po 1 dolarį metinės duok
lės į centrą. Su šiuo patvar
kymu mažos Lietuvių koloni
jos lengvai gali legaliai orga
nizuoti

SARGESNIAIS
Prelude to Victory

Pradedant penktadieniu, Telenews 
Theatre pradedama rodyti March of 
Time, naujas vaizdas “Prelude to 
Victory”. Veikalas apima Afrikos 
karo fron&s kur musų jaunimas 
susidūrė su ašies jiegomis.

Filmą vaizduoja - pasiruošimus ši
tam dideliam žygiui, parodo mies
tus kuriuose ruoštasi išsėsti, ir 
tas Įdomybes.

Parodoma veikmės vaizdus U. 
kareivių, tyri) tankų kovą, ir 
tokius naujausius dalykus kurie 
siems dabar įdomus.

Iki pereitos savaitės, 
nelaimėse šymet buvo 
ta 115 asmenų. Iš tų 
muštų 83 buvo pėkstieji ir 44
jų (arba. 53 nuoš.) asmenys 
virš 55 metų amžiaus.

Diduma senesnio amžiaus as
menų niekad neturėjo arba ne
buvo važiavę automobiliu, tai
gi negali persiimti problemomis 
su kokiomis susiduria automo
bilistas. Paveizdan, jei pėks- 
čiasis gali matyt automobilį 
nakties laiku jis tiki kad ir au
tomobilistas* ji mato. Tokis 
manymas yra tankiai klaidin
gas, ypatingai naktį, prie to 
dar kad senesni asmenys dėvi 
tamsius rubus, kurie susilieja 
su tamsa ir padaro juos ne
matomais.

Motoristai prašomi būti ypa
tingai atsargiais kuomet ma
to senesnį 
kėsinantis

Prie to, 
ko .mirčių
žiaus žmonių, Policijos Depart- 
mentas 
tfk gali 
tų savo 
nukams
gatvę, gerai apsidairant, ir dė
vėti ką nors balto nakties me
tu.

TRUMTO
Ž 1 N U T
(Iš musų laikraščių)

/ ——
LAWRENCE, Mass. — Mes 
girdėjome kad Bostono Lie

tuviai kefina surengti priėmi
mą Lietuvos Prezidentui Anta
nui Smetonai. Jeigu jus taip 
padarysite tai mes iš apielin- 
kės mažų miestelių Lietuviai 
kurie negalime suruošti tinka
mus priėmimus, pas jus atva
žiuosime, atsivešime ir pinigų. 
Drauge pamatysime"musų tau
tos vadą Bostone. Yra užtek
tinai inteligentų Bostone pra
dėti šį darbą ir nebijoti jokių 
kliūčių pakol nebus užbaigtas.

• BALTIMORE, — Lietu
vos nepriklausomybės 25 m. 

sukakties minėjimas čia tęsis 
dvi dienas: sekmadienį, Vasa
rio 14 kalbos, a a 
sario 46 
tas;
• PHILADELPHI, >a. — An

tanas Džigas, Lietuvių radio
programo vedėjas, Sausio 10. 
d. Lietuvių Muzikalėje salėje 
rengia metinį banketą. Anta
nas Dzikas duoda Lietuviškus 
radio programus jau šeši me
tai.

• DETROIT, Mich.
Evening Press paskelbė jog 

sporto žinovų ir rašytojų nuo
sprendžiu, Al Vistartas, Lietu
vis Michigan univestiteto stu
dentas, yra pripažintas kaipo 
vienas iš geriausių futbolo žai
dėjų Amerikoje. A" Vistartas 
gimė Chicagoje.

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — žinomas sportininkas 

ir scenos darbuotoj'as Jonas 
Vasinauskas vėl apleido Argen
tiną ir nauju dvi 
per visą Amerikos ntą.

i Jis gimęs lygoje r 1$®^ m. ir 
į Argentiną atvyko Kovo 19, 
1936 m.,* drauge su Matu šab 
čium. Vasinauskas.. iairi tikslą 
dviračiu apkeliauti pasaulį* — 
tik kažin kaip toli jis dabarti
nėse sąlygose nukeliaus. Jis 
gal nieko negirdėjo apie karą.

Kas platina Dirva — tas 
platina apšvietę.

šitas
ir labai skaudžiai/daugelis mu
sų jaunų vaikinų kariauja S. 
V. kariuomenėje tolimose ša
lyse; daugel jau ir galvas pa
guldė. Bet pakol mes dar ne
pavergti turim imti sau už par- 
reigą organizuotis ir rūpintis 
gelbėjimu musų brolius ir se
seris musų tėvynėje Lietuvo
je* . .

Kviečiam visžš draugijas ir 
j pavienius dalyvauti L. R. Dr- 
jos seime, pilnateisiais atsto
vais ir prisidėti prie šito taip 
labai svarbaus darbo.

Seimo Rengimo Kcm. Pirm.
Jonas P. Tuinila, 

540 E. Seventh st. 
So. Boston, Mass.

‘Yenkee Dooule Danely’
Spektakliškiausia meto filmą pra

dedama rodyti Hippodrcme Theatre 
ketvirtadienį, Naujų Metų vakare, 
Gruodžio 31, ir tęsis savaitę laiko 
— tai Wamer’s “Yankee Doodle 
Dandy”. Veikalas vaizduoja gyve
nimą Amerikos įžymiausio teatri
ninko, George M. Cohan, ir atvaiz
duoja jį* dainomis ir veikalais ku
riuos jis parašė. Jo gyvenimas ap
imama nuo 1880 metų iki dabar. .

James Cagney vaidina George M. 
Cchan, ir jis tai rolei labai tinka. 
Prie jo vaidinime dalyvauja daugy
bė kitų gerų artistų. Joan Leslie 
užima vadovaujamą moterišką rolę, 
vaizduojančią jauną mergaitę kuri 
nori tapti scenos artiste. Ji susi- 
pažysta su Cchan ir jiedu apsiveda.

itimą. Kuomet tautininkai ir 
kiti suprato svarbą skridimo ir 
dirbo vieningai padaryti istori
nius skridimus pasekmingais 
kaip galima, musų dvasiškija ir 
komunistai darė viską ką ga
lėjo kad skridimai neįvyktų.

. P.et jų pastangos buvo veltui., 
į Lietuvių aukšti reikalai parti- j 
į nius nugalėjo.^ Tą visi gyvi: 
Lietuviai žino, atmena tai ir 
komunistai ir dvasiškija.

Ir dabar dvasiškija išvien su 
į komunistais dirbo prieš Prezi-' 
dento Smetonos priėmimo ren- 

| girną.

‘GENEROLAI BE ARMIJOS” 
PARODĖ KĄ GALI

i Paprastai, kuomet pavienis 
ar susiėję keli veikėjai, kurie 

(nėra organizacijų viršaičiais ir 
eikia visuomeninį darbą, to- 

tuoj pavadi- 
be aronijos”, 
arengimas ir 

Preziden- 
ertė i

Geresnės Rūšies 

H. J. Volte 
ARCADE 

ST
Theo. Langer,
37 The
2217

pasirinkimas

gaidų.

is veikėjus k: 
“genei 

Pasėkimi
>la
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The STONEMAN CO.
Haraware — Paints — Tools 
Paints — Cutlery — Glass 

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods 

HEnderson 1759

7110 Superior Avė.

į
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New

PAAIŠKINIMAS. Pereitame 
i Dirvos nr. tilpo pranešimas 
į apie mirtį Igno Tamošausko. • 
Man atėjo keli laiškai iš buvu
sių AkronieČių gyvenančių ki- 

j tuose miestuose, klausianti ku- 
: ris Tamošauskas mirė, nes jų 
! Akrone yra daug. Paaiškinu ! 
; kad miręs minimas Ignas . Ta-, 
| mošauskas buvo žinomas kaipo ! 
Džimy Tamošauskas, gražaus, 
drūto subudavojimo. čia jisai; 
gyveno kaip pavienis, nes joį 

Į žmona gyvena Lietuvoje.
Velionis plačiai dalyvauda

vo Lietuvių parengimuose ir
i visiems Akroniečiams buvo ži- 
I nomas ir pažystamas bemoks- 
į lis darbininkas; kitur vadinda- 
jvosi Jim Thompson. Taigi gi- 
1 minams reikale bus sunku įro
dyti jo gentystė, dėl mainymo 
vardo ir pavardės, o tokių Lie-' 
tuvių daug turime.

Akroniečiai Lietuviai Kalė- Į 
dų šventes praleido blaiviai, į 
gražiai, išimąnt keletą nuola-, 
tinių girtuoklių, kurie šventėje ! 
keturiomis rėpliojo.

šios Kalėdos nekuriems bu-J 
vo liūdnos, nes pasigedo savų
jų, vieni jų mirę, kiti išėję ka
riuomenėn.

Sveikinu su naujais metais i 
visus Dirvos skaitytojus čia ir į 
kitur esančius. ' Kalnas. I

LAIMINGŲ NAUJŲ 1943 METŲ!

DR. H. J. WILLIAMS 
68th ir Superior 

DENTISTAS

JAMES A. SLAPNIK, J?
6620 St. Clair Avenue

Visokios gėlės, puoduose ir pjautos, visokiems tikslams. 
Tel. HEnderson 8824 Tik viena parduotuvė.

DIMITRI CHUTRO
B AL ET ST U D I O

Kinney and Levan Bldg.

1375 Euclid Avenue Phone CHerry 8433

Dimitri Chutro, Ukrainietis, baigęs Semen Orloff 
Baleto Mokyklą Maskvoje, dirbęs su Maskvos Opera 
prieš pereitą karą, plačiai veikęs Amerikoje kituose 
miestuose-, čia atidarė Baleto Mokyklą. Lietuviai, 

• leiskit savo talentingus vaikus lavintis pas jį.

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams;

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Norėdami pigiai pirkti namu* mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose spdraudos-lHitnfance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečis.
tr&s rara ntnoja am..' K ■ ei pkitės i mane
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“DIRVA**—8820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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Darbininkų Klausimas 
1943 Metams

PASEKMINGAS DIR 
- VOS VAKARAS

Tarp dirbtuvių ir dnąfto ta
rybos Clevelande eina varžyti- 
nė už apie 10,000 jaunų vyrų 
kurie turėtų būti paimti ka
riuomenėn, pavieniai vyrai be 
šeimų, bet jie turi dirbtuvėse 
atsakingus darbus ir dirbtuvių 
vedėjai jų nepaleidžia, vis iš
rūpina jiems pratęsimus.

Tuo tarpu į kariudmenę yra 
paimta vyrų su šeimomis, su 
žmonomis, ir virš 49 metų am
žiaus.

Valdžios darbo jiegų virši
ninkai plačiai kalba apie rei
kalingumą moterų į karo reik
menų dirbtuves. Jie nori im
ti jas mokinti darbų kad 1943 
metais susidarytų dešimtys tū
kstančių lavintų darbininkių.

Klausimas kur jas gauti? — 
Jų sako reikės surinkti iš šei
mininkių kurios iki šiol dar sė
di namie, niekuo neužsiimda- 
mos.

Bus raginama į darbus vedu
sios moterys kurių vyrai išėjo 
kariuomenėn; moterys be 
kų, ir tokios kurios norės 
bti, sveikos ir stiprios.

Vietos dirbtuvėms sako
kės 1943 metais dar •110,000 
darbininkų daugiau, o numa
toma jų čia apie 84,000.

Miesto darbininkų vadai ne
nori Įsileisti šiaip kilnojančių- 
si darbininkų kurie gal atpluk- 
ti čia iš kitur.

vai- 
dir-

rei-

Youth’s Forum
NDENT OPINIONS ON THE THE PERISCOPE Senator Wants Wings

VIETINIAMS
BALTIC STATĖS By ŠARŪNAS.

SECRETARY of Statė 
Hull made a statement at 
his press conferences which inter- 
ested the Lithuanians, although the 
statement was designed more for 
French 
said:

“With 
restoręd
or who are seeking it, there would 
then arise under Point 3 of the At- 
lantic Charter the fullest opportuni- 
ty for 
leaders 
ment.”

Point

Cordell 
one \>fin attaining their material 

restoration of demoęratic 
the destruction of the Hit-

to them 
welfare, 
liberties, 
lerite regime.

Dirvos Kalėdinis vakaras pa
vyko visapusiai puikiai. Pub
likos buvo pilnutė salė, progra
mas atlikta labai vykusiai, vis
ko po biskį, ir neperilgas, ir 
tinkamai pagerbta Lietuvių ka
reivių tėvai bei visi tie Lietu
viai jaunuoliai kurie išėję i 
Amerikos karo tarnybą.

Programą vadovavo žinomas 
juokdarys Petras Liliza, kuris 
su savo žmona. Alvina. ir jau- 
namete dukrele. Julianna, iš
pildė dali dainų programo.

Pirmiausia, scenai atsidarius 
ir. varpams skambinant, 
vos Tedaktorius 
kino 
rodė 
t ros 
dele 
kaino vyraujančiu, papuošaju.

Būrelis mergaičių stovėjo su 
elektros lemputėmis rankose ir 
jos išrodė lyg žvakutės tamsio
je scenoje.

Kalėdiniu giesmių kelias su
giedoto Bronė Kasiulytė ir Em- 
ma Meier. pradedant su “Ades- 
te Fidelis”. Akompanavo p-l§ 
Gene Zilk. *■'

Po to sekė daina jaunutės 
-Tuliannos Luizytės. kuri pirma 
karta scenoje pasirodė, bet vi
sai nesibangindama publikos, 
prie mikrofono padainavo vie
na dainele. “Aš išėjau i gire
lę”. Jai akomnanavo jos moti
na Alvina Luizienė.

Jauna mersai+s padarė pnh- 
likoie °dlu isDudi savo gražia 
Lietuviška tarme ir dainavimu.

Sekanti nrogrsmo dalis bu
vo jaunuoliai brolis ir sesuo. 
Alfonsas ir Albina Macyavs- 
kai stygų instrumentais. Jie 
nuolat pamdo davėjau nmsila- 
vinimn. Ju muzika išpildyta 
kain gprv patyrusių artistų.

Po keliu me+u. publika vėl 
•mm nroro išgirsti tvos muzi- 
kališkus Lnizus — Alvina ir

Dir- 
išėjęs pasvei-. 

Clevelandiečius. Scena iš- 
ispudinga, gražiai elek- 

žiburiais papuošta, su di- 
raide “V” (for Victory)

1

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

Jau Galit Gauti Arklie
nos Clevelande

i tJTHUANIA
AND TIDE, 
r 19, 1942)

■Cermans invaded
1941, the Lithuanians 

provisional Lithuanian 
t and proclaimed their 

___ Colonel K. 
Škirpa was appointed head of this 
Government, būt he was arrested 
by the Geiroans and has not been 
heard of since. The “Provisional 
Lithuanian Government” was dis- 
solved by the Germans. There is 
not, in Lithuania, even a Quisling 
Government — no Hacha, štili less 
a Lavai,. ing*ed no evidence of any 
group, party 'or movęment that col- 
laborates votantarily with the Ger
mans, as there is in Norvvay, Che- 
choslovakia* and France.

The Genferalrat is entirely under 
German cofctrol. The Germans com- 
pell the Generalrat to issue^ obnox- 
ious orders . . . so as to create the 
impression that the orders are real- 

the ordėrs of the conęuered, not 
the congueror . . .

I

DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Dr. Vinco Kudirkos Pašaipū
nės Draugijos nariams prane
šama kad susirinkimas atsibus 
Sausio 7 d., nuo 7:30 vai .va
kare, Lietuvių salėje. Nariai 

- prašomi -dalyvauti, užsimokėti 
užvilktas mokestis arba pradė
ti mokėti už 1943 metus.

Pirko Bonų už $900
Dominikas ir Agota Krakau- 

skai pirko per Dirvos redakci
ją Amerikos karo bonų S900 
vertės, prisidėdami prie Victo
ry Fund vajaus. Jie pirmiau 
jau yra pirkę SI,100 vertės ' 
nu.

Krakauskų trys sunai 
tarnauja Amerikos karo 
gose.

00-

jau 
jie-

DARŽELIO NARIAMS
Lietuviu Kultūrinio Darželio 

Sąjungos susirinkimo Gruodžio 
mėn. nelaikyta nesant svarbių 
reikalų, prie to susirinkimo 
diena išpuola švenčių tarpe.

Metinis susirinkimas bus lai
komas pirmadienį, Sausio 25. 
Naujai išrinkti draugijų atsto
vai prašomi pribūti į tą susi
rinkimą ir priduoti savo drau
gijų duokles. Valdyba.

ark-Clevelande jau atsirado 
liencs — nekurios mėsos par
duotuvės jau ir pradėjo parda
vinėti tą mėsą. Tai yra pirmas 
arklienos pardavimo pasikėsini
mas Clevelande kiek yra žino- 

Ohio sveikatos viršinin- 
sako, tame nieko pavojin- 
arkliai yra švaresni gyvu- 
negu galvijai. Kitose šaly- 
vpač Prancuzijoe, arkliena 

Geriausi ark-

ma.
kai
ffO,
nai
se, 
senai mėgiama, 
lienos steikai parsiduoda po 35 
centus svarui.

Petrą, kurie dabar padainavo

BONV PARDUOTA
UŽ $205,000,000

When 
uania in 
formed 
GoverdmtI
national independence.

Lith- consumption. Mr. Hull

EDITORIAI. CO M MENTS

(THE MONTH, London, 
July-August, 1942)

The people of Sweden are over- 
whelmingly opposed to the Nazi 
plans and principles. They are — 
to something likę 90 per cęnt — an- 
ti-German and favourably disposed 
towards Britain . . .

At the šame time they are afraid 
of Russia, and are suspicious lest 
Russia be harbouring designs for a 
kind of Russian Lebensraum in the 
Baltic. Their fear is that Russia 
will annex the smaller Baltic Statės 
— Latvia, Estonia and Lithuania, 
vvith possibly a part or the whole 
Finland.

victory won 
to those who

and freedom 
have lošt it

each people to select their 
and their form of govern-

of the Charter respects 
of all peoples to choose 
of government under

iy 
of

MAaIM LITVINOFF

A

had

Victory Fund vajus Cleve
lande praėjo su didžiausiu pa
sisekimu — viršyta 200 milijo
nų dolarių suma, nors nuskir
ta buvo sukelti 170 milijonų.

Tik ima iki gale Gruodžio su- 
sidarys 8205,000,009 suma.narinktu dainų.

Toliau vėl in dukrelė nedai
navo viena Lietuviška daina, 
antra Amerikoniška, tain nat 
vykusiai ir alkiai, ir tuomi ii 
nuik-’p; užsirekomendavo Cleve- 
landieč’n mihlikai.

Bronė Ras’Mvtė jr ,
vėl natiek? kelias Kai- ^laik^i^ nuo puolimosi ispirk- 

dJnps rrje.rop. .TnS vra v^rai 11 YIS^ kas randasi maisto 
žinomnč damininkės, prn. į parduotuvėse konservuotų vai- 
nė o-jpda Coventrv 1 
chore.

Petras Luiza dabar dainavo 
eolo — su v?«a publika, šis 
bendras nvhltkos dainavimas 
visiems nai^ko. visi, vyrai ir 
motervs. jr pakaitomis mote
rys ir vyrai, narodė savo oralm- 
<m<’ baisos, net sienos drebėio.

Prie dairu vedimo nristdėio 
ir svečias. Ccrn Vacius Jurge
lis. kuris tik prieš pora dienų 
naryvko nas tėvus paviešėti.

Sudainiioia t- “Ar Tu žinai”, 
“Trys 'Sesutes”. “Pasėian Li
nelius”. ‘Subatos Vakarėlį”, ir 
“Ka Močiute Padarei?”

P-lė Helen Andaha.zv. iš Di-

Maistą Suvaržys
Sekmadienį valdžios maisto 

administratorius per radio at-I
Fmma! įšaukė į šalies šeimininkes su-

bažnyčios W ir .daržovių iki bus įvesta “ o n’rl.’irv.iiapribojimas pirkimų.

Naujoje Parapijoje
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengia perstatymą ir šokius, 
sekmadienį, Sausio 3, parapijos 
salėje. Pradžia 6 vai., įžanga 
tik 25c. Visus kviečia Kom.

LANKĖSI KARIAI

•REPUBLIC plieno 
vėje buvo sustreikavę 
darbininkų, dėl įvestos 
darbo pamainos tvarkos.

•FEDERALĖS valdžios įs
taigų tarnautojams pakėlimas 
mokesčių paliečia ir virš 4,000 
federalių darbininkų Clevelan
do įstaigose. Didžiausias skai
čius federalių darbininkų yra 
tai pašto .tarnautojai, apie trys 
tūkstančiai, kuriems per. 17 
metų nebuvo jokių algų pakė
limo.

dirbtu-
1,000 

naujos

3 
“the right 
the form 
which they will live” and favors the
restoration of “sovereign rights and 
self-government” to those who have 
been “forcibly deprived of them”.

Lithuania (together vvith Latvia 
and Estonia), as is well known, 
vvas forcibly deprived of the rights 
of sovereignty and self-government, 
and Lithuanians hope that after 
victory the applied principles of the 
Atlantic Charter wil! restore what 
they have so laborously vvon in 1918 
and lošt in 1940. The only fly in 
the ointment is the štili Stony si- 
lence of Moscovv. The Baltic peo- 

to 
hear something as definite as Mr. 
Hull promised the other day to Al- 
bania.

j.®"®

“MADE IN GERMANY” 
EUROPE

(CURRENT HISTORY 
(October, 1942)

They (the Baltic Germans)
been unwilling to leave the coun- 

: tries vvhere they lived for centuries, 
in spite of the explanation issued 
by Alfred Rosenberg, Nazi expert 
on Eastern ųustions, that “they had 

i lošt a home and won a fatherland”.
. . . When the Germans, shortly 

after the beginning of the Russian 
į war, occupied the Baltic Statės, 
thousands of Baltic Germans from 
Poland began to return to their 
former homė's, būt this migration 
was soon stopped by Himmler. At 
the šame time the Nazis sent 500 
propagandists to convert their 
Volksgenossen (kinfolk) to the Nazi 
faith. Dalts, however, were

- deeply ths anti-religious
agitation of the Nazis.

-f-i._______

FROM STALIN’S SPEECH 
(NEW YORK TIMES,

NoVember 7, 1942)

The program of action of 
Anglo-Soviet-American coalition 
Abolition of račiai exclusiveness, 

; eųuality of nations and integrity of 
their territories, liberation of en- 
slaved nations and restoration of 
their sovereign rights, the right of 
every nation to arrange its affairs 
as it wishes» economic aid to nations 
that have suffered and assistance

mitro Chutro baleto šokiu mo-;v CorP- .Ya?"? Jurgelis panzy- 
kvklos, patiekė pora baletinių ko net ^ tolimos Kalifornijos 
šokiu, vienas iu Ukrainietišk4 ’ Ra+S savo tevus sventems. Jis 
šokis. Ji dėvėjo Ukrainietiška lst?mavo Jau pusantrų metų, 
kostiumą , ! Buvo ParvYk? keletas kitų

Po to balete nroeramas sul^^l Kalėdoms ar Nau- 
naeerbimu Clevelandiečių Lie- Pems metams savo tėvus pa
loviu kareiviu išėjusių Ameri- i . ‘>k apie juos neteko-
koa laisvės sinti, iu tėvu, ir P?1”*1’ todel ,r vardų 
ondov?>nojimu tw motinu ku-:Kiame- I
ries dalyvavo šiame vakare, i 
ka turi daugiausia sunu karo j 
tamvbnie. r~ 
atliko Dirvos redaktorius Kar-1

(Free World, October, 1942)
The attac-k on the vatious coun- 

tries marked by Hitlėr and his ac- 
complices as vietims of their future
aggressior . . . began long before; plės vvould certainly be glad 
their military assault . . . There is 
no mere honorable and imperative 
journalistic task . . . than to pre- 
pare the minds of the United Na- 
tions for such a solution of the 

make 
reali y

pcst-war problems that vili 
for the creation of . . . a 
free world.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

///
SHADES of Lithuanian 

heartily endorsed the con-
ALL 

opinion 
demnation by eleven Allies of the 
Nazi v.'ar on Jevvs. The barbaric 
pcrsecution of Jevvs is disgusting 
to every civilized person. When 
Lithuania vvas free, her Jevvs vvere 
free, also. They participated in her 
life, commerce and letters. Lith
uania had no virulent anti-Semit- 
ism. That is vvhy, at a gathering 
of outstanding Jevvish leaders in 
Nevv York, the trieolor of free Lith
uania vvas prominently displayed 
and the appearance of Lithuania’s 
representative vvas greeted by loud 
cheers. Rabbi Wise tl 
-that—the—rsestabirsirnierr
Lithuania 
this war.

Photo shows Lieut. Com. Dorothy 
Stratton, nevv head of the 

“Spars”, the nevv vvomen’s auviliarv 
reserve of the U. S. coast guard, 
seated at her desk in Washington. 
She wears the tvvo and a half 
stripes of a lieutenant comamnder, 
on her union coat sleeve, and the 
U. S. coast guard insignia on her 
coat.—Soundphoto.

STONIS TAVERN

Capt. J. J. Kamesis, kariuo
menes daktaras, atvyko šven
tėms aplankyti savo šeimą ir 
uošvius Samuolius.

Corp. Vacius Jurgelis parvy-

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 

ALUS. DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.

• APLEIDŽIA. Dr. Arthur 
Ta ^»ly nrogr»w» Rodzinski, per 10 metų vado- 
_ Z - vavęs Cleveland Orchestra, ap-

nius. Iššaukęs vardus tėvu ku- iejs Clevelandą ateinantį rude- 
rie užsiregistravo išanksto ir nį. Jis užkviestas diriguoti 
tu kurie salėie dalyvavo. atH- Xew York Philharmonir-Sym- 
kus visu negerbimą atsistoji- phony Orchestra, 
mn. pakvietė prie scenos tris j ____________
motinas kurios turėio didžiau-1

--- - -— jdon’ėjn snnū tamvhoie: Ma- »MIRĖ paskutinis Clevelan-
uns suse uris pas epęs Į r- Gaidelionė gavo pirma dova- dietis Civilinio Karo veteranas, 

tankuose 1,960 galionų gasoli-in<, r ■ • ' " 1
no prie savo iįamų, 26251 La-jieidrs tarnybon;
ke Shore blvd., tapo priteistas 
užsimokėti $500 pabaudos ir 
teismo kaštus. Jis gąsdiną 
pradėjo į tankus pilti jau Rug-I „^ed"+ 
sėjo mėnesį. z nr* £

• • f į
•OHIO Telefono kompanijos 

darbininkams valdžios karo ta-į 
ryta nusprendė pakelti mokė,-1 .preNAS 

ties po $2 savaitėje, ir kompa., f^-anpnanla lc kvortai prade- 
nija gavo įsakymą tą padary-Įdant SaUsio i.

Valdžia taip pat sutiko leis
ti pabranginti miltus, bet duo
nos kaina kelti uždraudžia. Ke
pyklos gali nepjaustyti duonos 
ir kitaip mažinti patarnavimą 
pirkėjams, kaina kelti

•NUBAUDĖ. Tas godišius

’i turi 4 Rimu* i^ kariavęs Amerikos- pilietiniame
1—; Agota *ra- 

iknnRki’cnra, S. jr Teodora I>»s- 
k*i’Rki*»nė 3. Jos gavo po ly
gi“’ dovanu. .

I TT¥b«»gianf ta’ ceremonijas
Amerikos

inrv'A įškdtns Amerikoniškos 
Į vėliavos, kariu’ Jurgeliui vėlia
vą saliutuojant.

tt Visoje valstijoje tas Įsaky
mas apima 7,250 darbininkų ir 
pakėlimas mokesties turi boti 
padaryta nuo praėjusio Liepos.! r

ERIOR 
ELL INN

6824 Superior Avfe.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur austo ja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Hden Urbšaitis Helen Dunbar 
•Savininkės

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

Užkandžiai

* kare, Linkolno prezidentavimo i 
I laiku, 78 metai atgal. Jis bu-: 
Įvo Kapitonas Curtis R. Phillipsd 
i sugyvenęs 98 metus. Jis buvo 
■ 18 metų vyras kada įstojo ka- 
i riuomenė'n ir ištarnavo visą 
1 to karo bėgį.

i

*
•LINCOLN Electric Co. iš-Į 

dirbystės '“darbininkams Jšmo- į 
keta 3 milijonai dolarių' prie*į 
dinių mokesčių (bonus), kui 
vidutiniai darbininkui išėjo 
82,300. priedai 1
darbini 
kompai

Aviation Cadet William J. Bryan 
Doro, 24, Greenvvood, S. C.,, voung- 
est senator in the history of that 
statė, is shown (right) as a pre- 
flight student at the San Antonio 
aviation cadet center, vvhere he is 
training to become a combat pilot. 
Aviation Cadet R. E. Horne, Jr., 
great-great grandson of Stephan 
Austin, Texas nero, is hoisting the 
barraeks bag.

no general 
peace-mak- 
first would 
conditional 
cooling-off

two stages. The 
establishment of 
followed by a 
after which can come the

prevent the recurrence of all this. 
He vvants^io armistice, 
peace conference, būt a 
ing in 
be the 
peace.
period;
settlirg, of one by one the solutions 
for a lasting peace.

The problem of boundaries will 
be a thorny one for any system of 

(conditional peace. That is all the 
more the reason, savs the New 
York Times, vvhy vve mušt begin to 
think about the ęuestion now.

In this respect, Lithuania and the 
; other Baltic Statės vvill give the 

least trouble. They we
I

;h|en stated i 
n of fre<rt 

is one of their aims of
|

fhe ease of Lithuania, af 
gaincd the Vilnius region

///
from below the eąuatorNEWS

tell of Brazil registering some 500,- 
0C0 men between the ages of 18 
and 44 for military service. No 
doubt, a goodly proportion of the 
30,000. Lithuanians residing in that 
country registered. In fact, a for
mer Captain of the Lithuanian Ar
my is busy trying to organize a I 
Lithuanian regiment to fight for į 
the Allied Nations and freedom of j 
Lithuania.

///
THE WAR PRODUCTION Board 

wants to inerease produetion by 661 
per cent. As far as the Lithuanian į 
workers are concerned, this goal ’ 
will be attained. In reading over I 
Lithuanian newspapers, it is notice- 
able that Lithuanians have the low- 
est reeord for absenteism for any 
cause. They stiek to their work 
benches and they prcduce!

' HERBERT HOOVER, at the end 
of the lašt war, wit»essed the age- 
old 
ism 
the 
the 
He 
again, and has brought forvard a 
carefully thought out proposal to

h

forces of nationalism, imperial- 
and militarism acting under 

direction of subtle diplomacy at 
Versailles Peace Conference. 

does not wantr that to happen

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

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

I — ~ ‘' J==
JOHNG.POLTER

Lietuvis
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyme 
darbų prityrusiam ir afsakomin- 
gam: Maliavojimų iš lauko ir ii 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatipinkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899Vyrams žeminiai Rūbai

yj

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

%

I

SKRYBĖLĖS
Gerai žinomų išdirbysėių kaip 
tai Kingsley, Barelay 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

SWEATERIA1
Dviejų svalvų, susegamų stilių 
ir visokių spalvų kombinacijų. 
Tai nauji ir kitokesni.

$3.95

PIRŠTINES
Didelis pasirinkimas šiltų ir be 
pamušalo pirštinių. Užsimau
namos ir susegamos, įvairių 

spalvų.
$1.95 ir $2.50 
MARŠKINIAI

Pasirinkimas iš daugybės spal
vų ir gražių marginių. Taipgi 
balti.

$1.95 ir $2.50
KAKLINIAI

Mufflers yra visada mėgiama 
dovana. Gražus balti rayon ir 
puikus vilnoniai.

$1.50 ir $2.00
---------------------- 3 su kožnu pirktam. HVIf Al
Čia galit iikeizti savo Stamp Book*. 1 IVM1

DYlfAI GREEN STAMPS

7010 Superior Avė


