
LIETUVOS Raudonasis Kry
žius įgaliojo Lietuvos Piliečių 
Sąjungą Berline atstovauti jos 
reikalams santikiuose su' įvai
riomis Vokiečių įstaigomis Vo
kietijoje.

ATĖJO žinia kad darbo ir 
socialinės apsaugos tarėju prie 
Vokietijos generalinio komisa
ro Lietuvoje buvo numatyta 
skirti inž. K. Brunių. Tačiau 
paskutiniu momentu ton vieton 
buvo paskirtas Dr. J. Paukštys. 
Del kurios priežasties įvyko šis 
staigus pasikeitimas, žinių ne
turima.
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Iš PABALTIJO valstybių 
sostinių tik Vilnius ir Kaunas 
veik visiškai išliko karo veik
smų nepaliestas. Tuo tarpu a-
pie Rygą žinoma kad ypaęatelr 
skaudžiai nukentėjo senoji mie
sto dalis, kur buvo daug isto
rinės vertės pastatų. Lygiu 
budu Estijos sostinė Talinas 
yra labai nukentėjęs. Iš Gudi
jos sostinės Minsko liko tiktai 
griuvėsiai. Kaip žinoma, Var- 
šava buvo visai sugriauta.

LIETUVOS miestų gatvės 
ikšiol dar niekur nėra pavadin
tos A. Hitlerio, Hindenburgo ir 
kitais Vokiečių pavadinimais. 
Latvijoje tais vardais pavadin
tos svarbiausios miestų gatvės.

Trudging pickets prevented all but a few workmen from entering this 
plant of the Kansas City Power & Light company after a strike was 
called a few minutes before midnight. The city was plunged into vir
tually total darkness. Emergency treatments r.t hospitals were ham
pered and surface line transportation came ta a halt when power failed.

Kansas City, Kan., sustreikavę miesto elektros stoties dar
bininkai prieš vidurnaktį, sulaikė nuo ėjimo į darbą visus, išsky
rus keletą prižiūrėtojų. Miestas atsidūrė visiškoje tamsumoje. 
Sutramdyta ir apsunkinta ligoninėse sergančiųjų aptarnavimas 
ir sustojo gatvekariu judėjimas.
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Buffalo, N. Y. — Sustrei
kavo 800 darbininkų Ame
rican Car and Foundry Co. 
sutrukdydami kariškus už
sakymus.

Ferguson, 21, New York 
me of several girls ques* 
bout shakeup of G-men in 
k city. She threatened suit 
the FBI for its treatment
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signs the §3,553,400.000 tax bill, larg
est tax measure in American his
tory. The bill then went to the White 
House for the President’s signature.
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SMARKI audi*a šios sa
vaitės pradžioje prašlavė 
kelias pietines valstijas — 
padaryta milijoniniai nuo
stoliai.

igų modelių

Vice Prezidentas Henry Wal
lace pasirašo $3,553,400,000 
taksų biliu, didžiausį taksų nu- 
skyrimą Amerikos istorijoje. 
Po jo šį bilių perdavė į Baltą
jį Narna Prezidentui pasirašyti.

SUOMIŲ karo laivas po 
didelio mūšio su bolševikų 
laivais tapo nuskandintas, 
žuvo apie 250 vyrų.______
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Meksikos Sostinėj Nu 
šauta 14 Darbininkų

) TIMELY NEW 
BOOKS,

Mexico City, Rugs. 23.— 
Keli šimtai valdžios amu
nicijoj .darbininkų numar- 
šavo pas prezidento namus 
pareikalauti kad butų pa- 
liuosuotas iš vietos kariš
kų reikmenų dirbtuvės di
rektorius, kuris darbinin
kams buvo neprielankus.

Prieš darbininkus pasių
sta kariuomenė ir Įvyku
siame susirėmime 14 asme- 
nų nušauta, 16 kitų sužei- 
sta > ■

Missouri Pacific geležin
kelis užsakė dar 2850 pre
kinių vagonų savo linijai. 
Šių metų pradžioje Užsisa
kė 2572 vagonus, taigi viso 
vagonų dirbdinasi už 16 
milijonų dolarių..

Prekinius vagonus tūks
tančiais dirbdinasi ir kitos 
geležinkelių kompanijos.

past several months have 
» ppblication of two new 
• timely books, or booklets, 
for students of Philology 

; interested Lithuanian, 
entitled, Lithuanian History
j and Grammar edited by | 
Į S. Thurston with the as- .
of Corine Coulson, 

ook consists of some 40 odd 
nd deals with the Lithuan- ] 
>n. It’s ancient history, the 
r and purity of its lan-

...... ’n akin to J
, and its ( y gram-
aich has been little ehang- 

that of its earliest period. ■< 
truly a highly recommended 1 
articularly for Lithuanians , 

■ interested in their origin, 
homeland or fatherland.

« . || 
zing on the heels of this IL 
ok, dealing with the ancient ▼ 
an and his derivation is a I

the modern Lithuanian — 1 
called “American Lithuan- I 

This book is edited by I 
>seph S. Roucek

Roucek is Associate Pro- ] 
>f Political Science and So- 1 
and was published by the į 

an Alliance of /Ymerica. 
book consisting of an equal 1 
pages deals with the first | 
of American to the shores ' 

U. S. A.- to the present day! 
ans. Besides being highly 1 
live it is also very educa- į 
riving special note to Lith-1
Americans in every field,J 

re, Science, Art, Decidine. |
mimiiimmimiiigiiiiiiiiiiiiiiih

Paliuosavo laivus. Ąt- 
lantiko uostuose jurininkai 
sutiko paliuosuotj 25 laivus 
kurie turi gabenti alian- 
tams reikmenis. Jurinin
kai sustreikavo reikalauda
mi daugiau mokesties ir 
§60 mėnesinių bonų, kadan
gi jų laivai plaukia Į karo 
apimtus vandenis.

Trijų didelių orlaivių iš- 
dirbysčių darbininkai, viso 
apie 40,000, nutarė strei
kuoti, kas sutrukdys virš 
bilijono dolarių vertė, 
laivių darbų.

Iš S. V. karo laivyno dar
bų paleista 120 asmenų ku> 
rie nužiūrėta nėra gana iš
tikimi ir gali būti kenks
mingi. Tyrinėjimai eina po 
visą šalį visose dirbtuvėse.

N D S Hyfer j 
jus puošniai su 
jtian Blinds
Ii prieinama kaina. :

SHADES Į
» J. Pečiulis. Sav. s 
imi iiiniii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu4

Automobilių indust rija 
pradedant Gruodžio mėne
siu sumažina automobilių 
gamybą beveik pusiau.

Automobilių dirbtuvės 
paverčiamos į karo reikme
nų išdirbvstes. t v

Chicago.jc Įvyko pasitari
mas Įvairių miestų mayo- 
rų, kurie suvažiavo apsvar
styti kaip sulaikyti darbų 
sumažėjimą ir mažų indus
trijų suirimą, kurios negali 
gauti sau žaliavų. Jos ga
mina šiaip reikmenis, bet 
valdžia sulaikė joms žalia
vas ir jos negali veikti.

Į. BRITAI numato Rusijai 
blogą galą, todėl ragina S. 
Valstijas gelbėti bolševikų 
imperiją, kad Vokiečiai ją 
neužkariautų.

Britai pareiškė kariausią 
prieš Vokiečius jeigu Ru
sija ir bus sumušta. Bet 
tada Britų darbas bus žy
miai sunkesnis.

The oii.y National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

Paskandintas dar Vienas Amerikos Laivas
RAGINA KONGRESĄ ATMEST NEUT-, 

RALUMA. S. V. ARTĖJA S KARA

Washington, D. C.—Prie 
Islandijos tapo paskandin
tas dar vienas S u v. Valsti
jų nuosavybėje esantis pre
kinis laivas, ir šis Įvykis 
pranašauja kad Amerikos 
Įstojimas Į šaudomąjį ka
rą prieš Vokietiją neišven- 
gtinas. 
versta visu 
vesti karą 
užpuolikus 
kitus laivus 
lantlke.

Šio laivo 
primetamas 
marinams.

paskandinimas 
Vokiečių sub- 
Amerikos karo 

> užpuoliko ir 
prasidės šaudymas.

Vokiečiai, kaip papras
tai, pirmą-antrą dieną po 
tokio nuskandinimo parei
škia “nieko nežiną” apie 
tai, bet vėliau pripažysta 
kad jiems reikėję laivą, pa
skandinti.

Suv. Valstijų Karo Lai
vyno sekretorius Knox, sa
vo kalboje laike nuleidimo 
Į vandenį naujo karo laivo, 
Quincy, Mass., pakėlė rei
kalavimą kad Kongresas 
atmestų Neutralumo Ak
tą, kuris draudžia Ameri
kai kištis Į vienos ar kitos 
šalies karo reikalą, ir su
teiktų teisę naudoti armi
ją kur reikia ir kada reikia 
“neprileidimui karo prie 
Amerikos”.

Prez. Roosevelt 
svarstyti to akto 
mą.

Prez. Roosevelt 
apginklavimą visų 
laivų vežančių Anglijai il
ki tur karo reikmenis.
- Suv. Valstijos ginkluoja
si nepaprastu Įtempimu — 
pinigų leidžiama tiek kad 
šiomis dienomis ginklavi
mosi programas pasieks 
$66,195,000,000 jeigu Kon
gresas užtvirtins dabar pa
tiektą naują skolinimo-nuo- 
mavimo reikalams sumą.

Ta nauja suma numatyta 
$5,985,000,000.

AMERIKA pradės duoti 
Sovietams orlaivius, tan
kus ir kitas karo reikme
nis, kurie dabar gaminami 
Britanijai. Jei Britų ka
ro vadovybė sutiktų užlei
sti pirmenybę, Rusijai bu
tų galima pristatyti po 500 
lėktuvų kas mėnesi. Pačiai 
Amerikos armijai reikalin
gų karo pabūklų duoti Ru
sams nenumatoma.

Kongrese prasideda di
delė kova už tai ar Ameri
ka galės duoti Rusijai pa
galbą iš naujos Britams 
gelbėti skiriamos sumos, ar 
ne.

Kongrese ir šiaip aukš
tuose valdžios sluogsniuose 
vis yra Amerikonų kurie 
priešinasi duoti Rusijai pa
galbą.

ŽUVUSIUS SKAITO 
MILIJONAIS

Rusai praneša kad trys 
milijonai Vokietijos armi
jos vyrų — visas trečdalis 
karo jiegų — tapęs sunai
kintas ar sužeistas Rusijos 
užpuolime.

Vokiečiai skelbia kad jie 
mūšyje aplink Kijevą su
naikino apie 750,000 raudo
nosios armijos vyrų, kurių 
380,000 paimt nelaisvėn.

Vokiečiai sako jau turi 
paėmę du milijonu raudon
armiečių nelaisvių.

Savo nuostolius kare su 
Rusais Vokiečiai paduoda, 
per 90 dienų karo, virš 85,- 
000 užmuštu, 295,000 sužei- 
stų ir apie 20,000 dingusių 
be žinios.

Virš 3,600,000 sovietų ka-, 
reivių esą išmušta, sužeista 
ar suimta, sako Vokiečiai, 
per tris mėnesius karo su 
sovietais.

Britai apskaičiuoja kad 
Rusai neteko trijų milijo
nų kareivių, Vokiečiai — 
dviejų milijonų.

BRITANIJA sulaikė 
vežimą prekių darytų 
medegų gautų iš S u v. Val
stijų. Paskilbo gandai kad 
Anglijoje nekurie dalykai 
išdirbami iš Amerikos gau
tų medegų, ir kitose šalyse 
parduodami, tuomi varoma 
Amerikai kompeticija.

S. V. IŽDO sekretorius 
Morgenthau pareiškė Kon
gresui kad šio nepaprasto 
laiko visų biznių pelnai tu
rėtų būti apriboti iki 6';. 
Kai kurie bizniai ir indus
trijos daro didelius pelnus.

Valdžios nariai kalba a- 
pie nustatymą sulaikyti ne
paprastą algų kilimą neku
rtose darbo šakose. Kartu 
rūpinamasi nustatyti kai
nų kilimo /ribas.

BULGARIJA praneša i 
karą Vokiečių pusėje ne- 

I stojanti, nors jau išrodė 
Vice President Henry Wallace kad till ės Stoti.

Bulgarijoj sušaudyta ei
lė komunistų seimo narių 
ir 120 kitų komunistų išsių
sta Į Vokietijos koncentra
cijos stovyklas del jų sabo- 
tažavimo Sofijoje.

Vokiečiai sako norį gau
ti Bulgarus darbui dirbtu
vėse, ne kariauti.

MŪŠIAI EINA LE
NINGRADO PRIE

MIESČIUOSE

Rugsėjo 25. — Vokiečių 
kareiviai Įsiveržę Į Lenin
grado priemiesčius veda at
kaklius mušius su raudon
armiečiais gatvėse. Vokie
čių lėktuvai padeda, mėty
dami didžiuosius šovinius 
iš oro. Kareiviai išstūmė 
Rusus gynėjus iš paskuti
nių dviejų kaimų Lenin
grado kaimynystėje.

Rusų gynimas Leningra
do silpnėja ir jų padėtis 
darosi beviltė. Vokiečiai ti
ki Leningradą paimsią.

Rusai praneša sulaikę 
Vokiečių vežimąsi link to
limo šiaurės uosto Mur
mansko 'll’ pasekmingai vei
kia prieš nazius centrinia
me fronte.

Maskvon atvyko Britų- 
Suv. Valstijų delegacija pa
sitarimui apie gelbėjimą 
Rusijos.

KIJEVAS, COLT A 
VA PAIMTI

Rugsėjo 19 d. Vokiečių 
kariuomenė užėmė Kijevą, 
Ukrainos sostinę, trečią di
džiausi Sovietų miestą.

Kijevas skaičiuota turis 
846,000 gyventojų.

Aplink Kijevą apsupę di
deles Rusų armijas, naziai 
juos naikino. Sako, ten ap
supta apie pusė 
raudonarmiečių.

Toliau šluodami 
Vokiečiai perėjo 
upę ir užėmė kitą

Į rytus 
Dniepro 

_.x. c — ____  __ £ Sovietii
miestą, Poltavą. Nuo ten 
jie žygiuoja linkui Ukrai
nos industrinio centro — 
Kharkovo.

Tuo pačiu žygiu naziai 
atkirto nuo Rusijos Krimo 
pusiausalį ir traukia linkui 
Azovo juros. Iš ten seka 
jau Kaukazas ir jo aliejaus 
laukai.

Iš Suomijos praneša kad 
nazių kanuolės nuramino 
sovietų tvirtovę Konštadtą 
saugojančią Leningradą iš 
Baltijos pusės. Iš tvirto
vės matėsi debesys durnų ir 
kelios dienos kaip nutilo iš 
ten šaudymai.

Baltijos ir Juodojoj ju
roj naziai nuskandino 20 
bolševikų prekinių ir karo 
laivų.

Taipgi užėmė Gesei ir 
Muhu salas, Baltijos juroj, 
kur bolševikai ilgai laikėsi. 
Tai]) išvalė sau kelią juro
mis linkui Leningrado.

Paleckis Mirė Bepročių
Namuose Maskvoje

Tapęs Lietuvos “Prezidentu”, Matęs prieš Akis 
Kraują. — Išėjęs iš Proto, Paimtas Beprotnamin
BERNAS, Šveicarija, Rugs. 

4 (Lietuvių žinių biuras). — 
žymus Italų dienraštis Corrie- 
re della Sera paduoda savo 
korespondento iš Helsinkio ži
nią kad Justas Paleckis miręs 
Maskvos bepročių namuose, ži
nia datuota Rugpjūčio 29 d.

Pateikdami šią žinią minėto 
Italų laikraščio atsakomybe, 
nes neturime galimumo jos pa
tikrinti, prisiminsime kad pa
čios bolševikų okupacijos pra
džioje Justas Paleckis ant rau
donosios armijos tankų buvo iš
keltas Į “liaudies vyriausybės“ 
ministerio pirmininko ir net 
Lietuvos “prezidento” vietą, jis 
susirgo persekiojimo manija ir 
pradėjo rodyt nenormalumo žy
mių.

Iš tikrų šaltinių turime žinių 
kad pereitų metų Birželio mė
nesį J. Paleckis per vieną pasi
tarimą, persekiojimo manija 
apimtas, Prezidentūros rūmuo
se ėmė šaukti kad jis visur ma
tąs kraują. “O aš nesu savo 
gyvenime viščiuko papjovęs!” 
šaukė Paleckis. Tuo metu jis 
griebė ant stalo buvusią bonką 
ir sviedė ją į kampe stovėjusią 
spintą.

Tenka pridurti kad J. Palec
kis buvo linkęs prie stikliuko 
ir ypatingai bolševikinės karje
ros pradžioje nevengdavo išsi
gerti.

J. Paleckio liga buvo nema
loni staigmena tiems Maskvos 
komisarams kurie jį parinko 
marijonetės rolei. Jis buvo pa
vestas gydytojų priežiuron, bet 
nebuvo tikra ar jis pasveiks. 
Todėl kai pereitų metų Liepos 
12 buvo suvaidinta “Liaudies 
seimo” “rinkimų” komedija, J. 
Paleckio kandidatūra
išstatyta, nors savaime 
natūralu kad jis turėjo 
kandidatų figūruoti.

Nenorėdami sudaryti
džio kad Paleckiai butų patekę 
nemalonėn, Maskvos komisarai 
su “tavorščiais” Dekanozovu ir 
Pozdniekovu priešakyje pasta
tė kandidatu į “liaudies seimą”

J. Paleckio žmoną, Genovaitę 
Paleckienę. Ji, aišku, buvo iš
rinkta.

Tiktai vėliau, kai J. Paleckis 
priprato prie savo naujos ap
linkos ir GPU budelių liejamo 
kraujo ėmė nebematyti, jis vėl 
kiek pasitaisė. Tuomet J. Pa
leckis buvo pastatytas kandida
tu per papildomus “rinkimus” 
Ukmergės apygardoje, kur ir 
buvo “išrinktas”.

Ar minėta žinia apie Justo 
Paleckio mirtį Maskvos bepro
čių namuose yra tikra, reikia 
manyti, paaiškės vėliau. Ta
čiau žinant “genialio” čekisto 
Josifo Visarionovičio valdymo 
metodus, netektų stebėtis jei
gu J. Paleckis butų suradęs 
mirtį ne Maskvos bepročių na
muose bet GPU pentralėje — 
Liubliankos kalėjimo rūsiuose.

KROATIJOJ, už sureng
tą sprogimą telefonų sto
tyje, Zagrebe, sušaudyta 50 
Žydų ir komunistų.

Kita grupė Serbų suki
lėlių išžudė 104 Kroatų ka
reivių. Sukilėliai nesutinka 
su nauja Kroatijos tvarka.

Su v. Valstijų karo laivy
no vyrų skaičius didinamas 
vykdant programą praplė
sti dviejų okeanų laivyną. 
Karo laivynas kas mėnesi 
nori suimti no 13 000 vyrų 
išlavinimui, kad jie galėtų 
išeiti Į juras su naujai pa
statomais karo laivais.

S. V. VALDŽIA pasiry
žus paimti Į savo kontrolę 
visas šalyje esančias radio 
stotis atsitikime karo. Jos 
butų naudojamos žinioms, 
pranešimams, pers ergėji- 
mams ir kt.

PER 7 savaites naziai 
sušaudė virš 300 žmonių, 
daugiausia Žydų ir komu
nistų, užimtose šalyse, kur 
keliama riaušės prieš Vo
kiečius, arba susekta geib- 
tint priešams.

(26-ti Metai :: 26th Year)

IS LIETUVOS
RAŠYTO.! AS ir žurnalistas 

Vytautas Jakševičius - Alantas, 
sulyg žinių iš Kauno, esąs pa
skirtas Kauno valstybinio teat
ro direktorium. Ar jis pasili
ko švietimo tarėjo padėjėju, 
prie Vokietijos generalinio ko
misaro Lietuvoje, kaip anks
čiau buvo pranešta, žinių netu
rima.

LIETUVOS provincijoje, su
lyg pranešimų, dar ir ikšiol šei
mininkauja Lietuviai sukilė
liai (partizanai). Vokiečių įs
taigų provincijoje beveik visiš
kai dar nesą.

Iš KAUNO gauta žinių kad 
Geležinio Vilko organizacija ir 
Lietuvos Aktyvistų Frontas su
lietos į vieną partiją, kuri pa
vadinta Lietuvoj nacionalistų 
partija. Jos vadas-majoras St. 
Puodžius, kontrolės reikalams 
tarėjas prie Vokietijos genera
linio komisaro Lietuvoje. Pa
tiriama kad keturi Lietuvos Ak
tyvistų Fronto vadovybės na
riai su Leonu Prapuoleniu prie
šakyje prieštaravę tam susilie
jimui. L. Prapuolenis Lietuvių 
sukilimo prieš bolševikus metu 
buvo aktyvistų Fronto vado įga
liotinis Lietuvoje.

GAUNAMA žinių kad švieti
mo, teisingumo ir kontrolės ta
rėjai prie Vokietijos generali
nio komisaro Lietuvoje keliasi 
iš Kauno į Vilnių. Esą nusis
tatyta Kauną paversti Lietu
vos ūkio centru, tuo tarpu kai 
Vilnius bus administracijos 
centras. Ryšium su tuo Lie
tuvos Statistikos Biuras jau 
perkeltas iš Vilniaus į Kauną. 
Ši įstaiga įsikūrė Vilniuje dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
kai Vilnius buvo atgautas.
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PLIENO DARBAI SU 
MUŠĖ REKORDUS

alesii 
įrita r

vaiti 
ei j os 
siūti 
tuvei

šių visame 
tiktai apie 
maistui.

‘Gabaliauskas 
zne kas kitas kaii 
rikalų partija (k 
mokratai) padėjo 
sirioglinti ant L 
Jis užmiršta kad 
Skvireckas jį išk 
gaslovino. Jis 
klerikalai dalyva 
seimo rinkimuos<

‘‘Gabaliauskai 
Smetonos ne toc 
esmės nuo jo s k 
del kad Smeton; 
niai. jiems yra : 
kūrentai."

Venį! 
dam 
klau 
dien

cerc
pra

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

® BROOKLYN
Portugaliją, 

kon Lietuvos 
vas Juvenalis 
met Italijoje 
mokslus.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi 
Kaina metams 50c.

ti sj 
kirt

• SUV. VALSTIJOSE išaugi 
narna per metus laiko 12,138, 
000 ančių. Iš jų beveik pus' 
išauginama New Yorko valsti 
joje.

K BOLšĘVIK 
negali pakęsti t< 
krikdemo Gabali 
čiojimosi prieš I 
dentą ir štai k 
dram” Gabaliaus

pER TA

PASIŽVJ

Sustreikavo Miesto 
Darbininkai

—Chicagoje neužilgo bus su 
kviestas SLA. Pildomos Tary 
bos suvažiavimas. Bus svars 
tomą kėlimas SLA. centro raš
tinės iš New Yorko Į Brookly 
na ir kiti reikalai.

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todėl pir-

atvyko Ameri- 
Pranciškonas Tė- 
Liauba, kuris šy- 
baigė teologijos

LIETUVIS FUTBOLO KAPI 
TONAS

SIRGIMO KAŠTAI IR 
NUOSTOLIAI MIL

ŽINIŠKI

K. KUPRIS
Grant Street Akron, Ohio

The U. S. army’s provisional GHQ tank destrdyer battalion ukveiled 
its weapons at impressive demonstrations at Fort Meade, Md. This sound
photo shows a fast hew “tank killer’’ (at left) firing its 75-mm weapon at 
tdhk (right) during 'tactical experiments in maneuvers.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (3i

AtfWCA on
JAbave is a repre 
Treasury Departa 
Savings Poster, she 
Implication of the oi 
Jfe” statue by f 
Daniel Chester Fr 
Bonds and Stamps, 
bank or post office, i

MANO
Vilnyje šitaip:

“Kol buvo Tarj 
Grinius rasinėj* 
‘Tarybų Lietuvon 
leris ir Grinius 
savo ‘atsiminimu: 
nys moka gelbėt 
veltui savo laiku 
nai nusileido’5.

Šitaip kalba t 
kelis kartus kei 
gelbėdamas jį. 
kaip jaučiasi...

U. S. armijos provizionalis GHQ, tankų naikintuvų batalijo- 
nas atskleidė savo ginklus įspūdingose demonstracijose Fort 
Meade, Md. Vaizdas parodo grėitą naują “tankų naikintoją” 
šaunanti 75-mm ginklą į tanką laike manevrų.

del neaiškaus 
suirimo Europoje 
vilties kad neužil- 
galima atsiekti, 
kituose klausimuo- 

vienos LATS.
Čia reika-

—Texas valstijoj, palei Mek 
sikos sieną, mirė buvus Chica 
gietė, Kotrina Kareivienė. J 
parvežta Į Chicagą palaidoti.

® HARTFORD, Conn. — Rug
sėjo 14 d. prasidėjo čia Lie

tuvių Darbininkų Sąjungos — 
katalikų organizacijos, seimas.

Reikia pripaži: 
sakymą teisybės

Gabaliauskas ii 
si kiti Lietuviai 
tona yra doras 
dori, prakilnų^ ] 

.ir net bažnyčios . 
tokiu pripažysta 
Gabaliauskas yra 
kuris kuo nors 
ko nors knisa, k 
sekė Lietuvoje is 
sibastęs Amerikc 
kitam liežuvį rod 
vo ilgą liežuvį iš 

Gabaliauskas r 
katalikiški laikra 
pagerbia, kad ki 
laiko jo prideram 
kad doriems kat 
bodo jo tuščios 2 
kalavimai” Prezi 
nos “rezignacijoi 
menkučiu razumu 
neišgalvoja ką ki 
nori pilnai išnau 
laisvę, iki jį čia

Toks “diktato 
save pasiskyrė C 
Ameriką atvažia^ 
sų Lietuvių vardi 
Lietuvos Prezide 
dinimo, parodo s 
razumo vyru.

Detroito Universitete praei
tą rudenį išrinkta futbolo ko
mandos kapitonu Lietuvis stu
dentas, Vincas Banionis, kuris 
stoja Į darbą ii’ turės sunkiai 
darbuotis šiais metais. Vincas 
yra apie 20 metų amžiaus, 6 
pėdų, 1 colio aukščio, sveria 
208 svarus, stiprus vyras.

Jo vadovybėje Michigan U 
studentai pirmą žaidimą turės 
šį šeštadienį Bloomington, Ind.

DARBAI pas mus šiuo laiku 
nepergeriausia eina. Automo
bilių produkciją sumažins ant 
48 nuoš., 1942 metams, ir dar
bininkų iš tų darbų turės pa
leisti iš darbų, o šalies ginkla
vimo darbų dar tiek nėra kad 
tie darbininkai 'butų aprūpinti 
darbu. Bet valdžia numato 
kad toliau bus daugiau darbų 
ir bedarbės nebus.

Pas mus šymet labai gražus 
oras, saulėta kasdien, kaip Ka
lifornijoje. Michigan valstijo
je nelabai kada buna taip šil
ta ir graži vasara.

/ Vyt. Markuzas.

—Kun. Jonas Baltrušaitis ir 
Kun. B. Vitkus išvyko į Pietų 
Amerika.

Pittsburghe sustreikavo mie
sto sanitacijos skyriaus trokų 
ir kitų įtaisų valdytojai, rei
kalaudami daugiau mokesties.

Miesto taryba skelbia kad 
šymet nėra galimybės pakelti 
mokestis. Jie uždirba $33 iki 
$37.65 savaitėje, reikalauja po 
$5.50 iki $8.20 savaitėje 
giau.

—Rugs. 15 d. New Yorke 
lankėsi Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona, dalyvavo Užsienio 
Santikiams tirti instituto po
sėdyje, kur pasakė kalbą.

niiiHiiiiniiHiHinmiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiim)

Nikodemas A. Wilkelis i
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 z

• SUV. VALSTIJOSE tarp 
1930 ir 1937 metų, pasikeitė sa- 
vinink'-.i apie pusketvirto mili
jono rikių. Apie pusantro mi
lijono tu ūkių buvo bankų at
imta už skolas, bankrutavusių, 
ir tt. Kitos parduota paprastu 
biznišku budu.

Kaip pats išvažiavimas buvo 
gražus taip ir jo pasekmės pui
kios. Suvedus sąskaitas ir ap
mokėjus parengimo išlaidas, iš 
pikniko SLA. 4-tam Apskričiui 
liko gražaus pelno, $424.06.

PROGRAMAS
4 valandą prasidėjo progra

mas. Programą vedė apskričio 
pirmininkas brolis J. Marčilio- 
nis. Pirmutinį iššaukė SLA. 
11 kuopos pirmininką T. Matą, 
kuris trumpoje kalboje atsi
liepė jautriai į publiką ir kvie
tė prie vienybės, jeigu vienin
gi busim, didelius darbus nu
veiksiu!.

Antrą perstatė musų koloni
jos seną darbutotoją, SLA. ve
teraną Joną Tareilą, kuris irgi 
jautriai ir įspūdingai pasakė 
kiek SLA. gerų darbų yra at-

Photo made from Boston & Maine railroad freight yard in Charles
town, Mass., shows clouds of smoke billowing over freight cars. All 
Boston police and firemen on duty or off were called to the scene, as 
were coastguardsmen from the navy yard. Apparatus from six adjacent 
cities aided. There were five casualties, and the loss was estimated 
at $750,000.

Vaizdas iš Boston & Maine geležinkelio kiemo gaisro Char
lestown, Mass. Gaisro vieton sušaukta visa Bostono policija ir 
ugniagesiai, taipgi ir karo laivyno pakraščių sargyba. Pribuvo 
šešių artimų miestų ugniagesių aparatai, ^enki žmonės nuken
tėjo, nuostolių padaryta už $750,000.

likęs del musų pačių ir del Tė
vynės Lietuvos.

Trečias kalbėjo p. Simutis, 
iš New Yorko, kuris pasakė 
apie pasaulio įvykius ir apie 
musų brolių vargus ir nelai
mes Lietuvoje po to barban 
mėšlo kūgio Stalino.

Ketvirtas buvo paprašyta: 
SLA. 4-to Apskričio Vice pir
mininkas Jonas Čeponis. Jisai 
tarė žodį-kitą apie Lietuvių mo
kyklas, kad mes pamylėtume 
Lietuvių kalbą ir leistume savo 
vaikus į Lietuvių mokyklas. 
Jeigu jie pamylės musų kalbą 
tai ir mus pačius daugiau my-

pusamzis, 
Chicagoje. — 
Papušinių k. 

36* m. 
pusam- 

4, Chicagoj. 
, Ramygalos

Amerikoje

rengėjams ir darbinin- 
kurie dirbo net sušilę 
patenkinti.
ir kalbėtojams už jų 

pasakytas svar-

zmoną 
dukrelę. Pats 
pat ligoninėje

LIET. AM. TAUTININKŲ 
SĄ.J. SUVAŽIAVIMAS, 

IR KITKAS
Rugsėjo 18 d., vakare, Tau

tininkų Klubo kambariuose įvy
ko Lietuvių Amerikiečių Tau
tininkų Sąjungos centro valdy
bos susirinkimas dalyvaujant 
veikėjų ir svečių. Išduota pra- 
eilų veikėjų ir svečių. Komisija 
išdavė pranešimus L. A. T. S. 
ruošiamąją to darbo eigą. Pra
nešta kad išsiuntinėti kvieti
mai kiek buvo galima turėti ad
resų pavienių tautininkų vei
kėjų ir organizacijų. Gauta 
jau ir atsiliepimų simpatizuo
jančių suvažiavimui ir tiems 
darbams kuriuos LATS. pasi
ryžus vykinti.

Baltijos Tautų komisija pra
nešė kad turėjo susirinkimą 
trijų tautų, Estų, Latvių ir 
Lietuvių. To susirinkimo dar
buotė apima visas nuskriaustas 
Pabaltijo tautas, ir jos pradėjo 
kiek galint bendrai dirbti gel
bėjimui savo tautų žmonėms ir 
savo valstybėms, kurios dabar 
okupuotos, atgauti sau nepri
klausomą gyvenimą.

Komisija pranešė kiek yra 
padaryta ir kokie pasiūlymai 
gauta iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, tariantis suteikti pa
galbą ištremtiems į Rusijos gi
lumą Lietuviams. Pažangos ne
daug padaryta 
dabartinio 
Vienok yra 
go bus kas 

šiuose ir 
se neužtenka 
valdybos darbuotės 
linga platesnės visuomenės pa
galba ir pritarimas. Todėl visi 
keliai rodo į ateinantį Lietuvių 
Amerikiečių Tautininkų Sąjun
gos suvažiavimą. Į šitą darbą 
turėtų atkreipti daugiau dėme
sio kaip pavieniai veikėjai taip 
ir patriotinės organizacijos no
rinčios vienokia ar kitokia for
ma tekti pagalbą tremtiniams 
ir nešti medeginę ir moralinę 
pagalbą atgauti tautai laisvę ir 
nepriklausomybę.* J. Judris.

—New Yorke neužilgo Įvyks 
visų 'pavergtųjų tautų atstovų 
suvažiavimas pasitarti apie bu
simą Europos sutvarkymą ir 
valstybių rubevius. Į tą kon
ferenciją yra pakviestas ir 
Prezidentas A. Smetona.

® BROOKLYN, N. Y. — Šiais 
metais sueina 40 metų kaip 

Įsikūrė Brooklyne Lietuvių At
letų Klubas. Jis rengia savo 
40 metų gyvavimo paminėji
mą.

BASANAVIČIUS Juozas, 
m., užmuštas automobilio 24 
Rugpjūčio, Jersey City, N.J.

BASANAVIČIUS Vincas, mirė 
Rugs. 25, ant rytojaus po 
tos pačios nelaimės.

BASANAVIČIENĖ Blanche, 
sudegė po automobilio nelai
mės.

BASANAVlčIUTĖ Ona, 19 m., 
sudegė automobilio nelaimėj.

BASANAVlčIUTĖ Elzbieta, 25 
m., sudegė automobilio nelai
mėje.

BASANAVlčIUTĖ Charlotte, 8 
metų, sudegė automobilio ne
laimėj.

BASANAVlčIUTĖ Marė, 6 m. 
sudegė automobilio nelaimėj.

BASANAVlčIUTĖ Uršulė, 
metų, sudegė automobilio 
laimėj.

MARZAITIS Alma Emma, 
m., mirė Rugsėjo 9, Chicagoje.

Rugsėjo

Kai žmogus sveikas ir nesi
lanko ligoninėse ir nemato jo
kių sergančių, rodos visas pa
saulis sveikas. Bet yra kitaip. 
Šioje šalyje žmonių per metus 
serga tiek kad jų sirgimo laiką 
išdalinus kiekvienam gyvento
jui, kožnam jų išpuola po 9 
dienas sirgimo kas metą.

Iš apie 80,000,000 dirbančių
jų žmonių sirgimais suaikvoja- 
jjifl^apie 2,000,000 rryetų laiko.

Paskiraf imant vienas ligonis 
nieko nereiškia, bet sudėjus jų 
visų sirgimu sugaištą laiką ir 
nuostolius 1 pasidaro milžiniški 
nuostoliai.

Dirbantieji darbininkai Sirgi
mais per metą nustoja $1,500,- 
000,000 algomis. Dar reikia 
priskaityti gydymosi kaštus ir 
pasidaro beveik trys bilijonai 
dolarių į metus nuostolių.

Žmonės serga nuo įvairių li
gų, bet daugybė suserga nuo 
ligų paeinančių iš jų ypatingų 
darbu ir užsiėmimu.

: Ona, mirė Rug- 
Ansonia, Conn.

Antanina,
Ansonia,

Plieno produkcija Suvienyto
se Valstijose šių metų Rugpjū
čio mėnesį sumušė visus pir- 
mesnius to mėnesio rekordus 
šyhiet per pirmus aštuonis mė
nesius plieno išdirbta 54,731,- 
182 tonai plieno. Tuomi 
mušta pirmesnis aukštas 
kordas iš 1929 metų už 8 
nesiūs, 24 nuošimčiais.

Rugpjūčio mėnesį plieno 
daryta 7,000,957 tonai. Tai 
vo trečias mėnesis šymet 
riuose plieno padaryta po sep 
tynis milijonus tonų.

mote 
mis • 
tvirti

JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 

taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 739 Guardian Bldg, Cleveland, O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

PAJIEŠKAU Antaną Kuprį, pa
eina Kėdainių apsk. Amerikoj gy
vena apie 40 metų. Yra buvęs An
glijoje. Girdėjau gyvena Youngs- 1

1 . ; town, Ohio. Prašau jį patį atsi-
1 metų, šaukti, arba kas žino pranešti. Jo 
Ansonia, I kaimynas

©PEREITAME pasauliniame 
kare Amerikos kariuomenėn 
paimta buvo tik vienas iš kož- 
nų astuonių draftuertų vyrų.

•’GRYBŲ yra apie 38,000 ru- 
pasaulyje, iš kurių 
1000 tinka žmonių

c GRAND RAPIDS, Mich.
Adomas Baliulis nuvažiavo 

ligoninę parsivežti savo 
ir naujagimę 
apsirgo ir toje 
mirė.

SLA. c(entrx) prezidentas F.' 
J. Bagočius griausminga ir su
judinančia kalba pradėjo taip 
kad net musų Lietuviškai kal
banti Ruskeliai susijaudino ir 
norėjo pradėti trukšmą sukel
ti, bet su policijos pagalba pa
vyko juos išprašyti laukan iš 
parko. Kiek patėmijau, tai ti?. 
paukščiai yra iš musų kacapiš- 
kų laikraščių “apsišvietę” mo
kiniai. Iš tų sutvėrimų man
dagesnio ir rimtesnio apsiėji
mo nėra ko tikėtis. Rodos ko
kis tai musų redaktorius juos 
pavadino “šuniškos veislės” su
tvėrimais, ir man jie taip nu
duoda.

Šiais laikais propaganda yra 
galingesnė ir už didžiausias ka- 
nuoles. Kreipkime dėmesį į 
Anglijos, Vokietijos ir Rusijos 
propagandą. Argi ji nepavei
kia į visuomenę? Anglija dau
giausia' kariauja propagandine 
literatūra. Vokietija ir Rusija 
taip pat. Tik pažiūrėkime į 
musų komunistus. Mflžas bū
relis tų raudonų užsidegėlių, o 
kiek jie sukelia trukšmo kolo
nijose. Siuntinėja lapelius, sa
vo laikraščius, brošiūras dykai 
visieips, kurių tik adresus su
gauna ; laksto jie . naktimis 
kaip šikšnosparniai.

, Sakoma kad lašas po lašo ir 
akmenį prakerta. Tas pats il
su komunistų nuodų pilna pro
paganda. Silpnesniam darbi
ninkui kala, kala ir Įkala į gal
vą klaidingas mintis, klaidingą 
supratimą apie įvairius daly
kus. Šiądien suklaidintų dar
bininkų, kurie yra pažeminimu 
musų tautai, turime nemažai. 
Reikia juos gelbėti ir dirbti 
kaip galima kad kitus apsau
goti nuo barbariško, kruvino 
komunizmo nuodų kol dar ne
vėlu. Gaila kad tokių sutvė
rimėliu randasi.

P. Steponavičius.

Sugryžo Dirbti
Pennsylvanijoje ir kitose ap 

linkinėse valstijose sugryžo 
darbus 44,000 angliakasių, ku 
rie buvo iššaukti streikuoti del! 
tų kasyklų kompanijų nesutiki
mo pasirašyti su unija sutar
čių kad visi darbininkai pri
klausytų angliakasių unijoje.

Tos kasyklos gamina anglį 
daugiausia didelėms plieno iš- 
dirbystėms ir plieno kompani
jų operuojamos.

® CHICAGO, Ilk — Buvęs Lie
tuvos konsulato attache J. 

Jasinskas su žmona ir jos se- 
sere apleidžia Chicagą. Jie įsi
gijo ūkę New Jersey valstijoje, 
kur ir gyvens. Jasinskienė yra 
Lietuvos žymaus finanšieriaus 
Vailokaičio duktė, kurie bolše
vikams atėjus liko be turtų.

SLA. 4-to Apskričio išvažia
vimas įvykęs Rugpjūčio 24 d. 
paliko tik kaip malonus sapnas. 
Gražus sekmadienio rytas Lin
den Parke, Union City, Conn., 
kur pradėjo suvažiuoti Lietu
vių minios. Tokio didelio ir 
sėkmingo pikniko senai netu
rėjom.

Šis gražus ir skaitlingas iš
važiavimas mums darbuoto
jams duoda vilčių ir padrąsi
nimo vesti kovą už Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą iki 
laimėjimo. Mes labai dėkingi 
esam visiems Lietuviams daly
vavusiems šiame piknike. Ypa
tinga padėka priklauso visiems 
pikniko 
kams, 
svečius

Ačiū 
atsilankymą 
bias kalbas.

Labai džiugina kad visos mu
sų dėtos pastangos davė geras 
pasekmes.

Pikniko rengimo komisijos ir 
savo paties vardu laikau par
eiga tarti viešą padėką visiems 

I ir visoms pikniko dalyviams, 
kaip vietiniams taip ir iš kitur 
atvykusiems, sudariusiems pui
kų, jaukų, linksmą ir sėkmin
gą pikniką.

Tas gražus sekmadienio ry
tas viliojo mus visus traukti į 
laukus. Vienuoliktą valandą 
ryto išvažiuojam į Linden Par
ką. Išlipu iš vežimo ir žiuriu, 
parke bėgioja kaip ta darbšti 
bitelė brolis J. Marčilionis, ne
kantrauja, laukia atvažiuojant 
svečių. Susitvarkę pikhiko pa
tarnautojai užima paskirtas 
jiems vietas ir laukiam atva
žiuojant daugiau svečių.

Ir pradeda suvažiuoti: maši
nomis ir busais SLA. nariai ir 
jų artimi draugai.

Apie 2 vai. po pietų jau su
važiavo tiek kad vairuotojams 
buvo sunku įvažiuoti ir išva
žiuoti. Didelį parką užpildė ir 
išmargino apie 1500 žmonių 
minia. Po medžių šakomis bū
reliai užėmė stalus ir apsikro
vę savo atsivežtais valgiais ir 
gėrimais ėmė užkandžiauti’; ki
ti apsupo pikniko valgių ir gė
rimų vietą, kurią taip ir laikė 
apgulę reikalaudami visokių 
patarnavimų iki vėlybos nak-

iiiiiiiiiiuiiihiiiiiiiuiiiiiiiiiEiiiiiiniiiiiniiimmiiiiiiiiii;iiifiiiiiniitiiiiiiii!iiii!iiii’;

! VISOKIA APDRAUDA !
i Mes essut pasirengę

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). :

P. P. MUL1OLIS j
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate :

ir Apdraudos Agentūra Į
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 s
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i The Wilkelis Furniture Co* |
= Rakandų Krautuve 5
" • E
= Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
: 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 g
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VIKTORIS J.; mirė 
m., Chicagoje.

BULOTA Jonas, 59
Rugs. 9, Brooklyn, 

JEKŠTIENĖ Ona, mirė Rugs.
14, Mahanoy City, Pa.

ŠUNAITIS Vincas, mirė Rugs, 
mėn., Shenandoah, Pa.

DANAUSKAS Izidorius, 55 m., 
mirė Rugp. 17, Minneapolis, 
Minn. — Eržvilko p., But- 
kiškių k.

KRASNAUSKAS Dominikas, 
53 m., mirė Rugs. 11, Chica
goje. — Panevėžio ap., Va
balninko p., Čipenų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

BALIULIS Adomas, 54 m., mi
rė Rugs, mėn., Grand Ra
pids, Mich.

ALABURDA Vincas, 65 metų, 
mirė Rugsėjo 9, Cleveland, 
Ohio.

PETRAITIENĖ (žiuriutė), 51 
metų, mirė Rugsėjo 17, Ed
wardsville, Pa. — Kalvari
jos par. Amerikoje išgyve
no 41 metus.

PASTIS Jonas, 29 metų, mirė 
Rugsėjo 6, Brooklyn. N. Y. 

GUDINAS Juozas, mirė Rugs.
7, Rogo Park, N. Y.

JANAVIČIUS Pranas, 24 me
tų, mirė Rugs. 27, Home
stead, Pa.

SENŽIKAS Juozas, 
mirė Rugs.. mėn 
Conn.

SAULIUS Vladas, 30 m., mirė 
Rugs. 1, Buencs Aires, Ar
gentinoj. — Alytaus ap. Do- 
mantonių k.

38 j LEBEDNIKAS Motiejus, 38 
metų, nušautas plėšikų Rug
pjūčio 5, Buenos Aires, Ar
gentinoj. — Alytaus apsk., 
Kaniūkų k.

MAKŠTELĖ Alfonsas, 35 m., 
mirė Liepos 25, Buenos Ai
res, Argentinoj. — Kupiškio 
p., Vėžionių k.

ČIAPAS Benediktas, 51 metų, 
mirė Rugs, mėn., Ansonia, 
Conn.

VALAITIENĖ 
įjjučio m., 

DAUGELEVIČIENĖ 
mirė Rugp. mėn. 
Conn.

AUGAITIS Juozas, 
mirė Rugs. 5 
T/auragės par 
Amerikoje išgyveno 

PALILIUNAS Petras, 
žis, mirė Rugs.
— Panevėžio ap 
p., Glcbauskų k 
išgyveno 45 metus.

ABRAMAVIČIUS Juozas, 22 
m., mirė Rugp. 7, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

BARTKEVIČIUS Vladas, 52 
metų, mirė Rugp. 8, Chica
goje. — Raseinių ap., Šilu
vos p. Amerikoje išgyveno 
34 metus.

GAUDIEŠIUS Antanas, pusam
žis, mirė Rugs. 7, Chicagoj. 
— Viekšnių p., Užlieknių k. 
Amerikoj išgyveno 29 m.

DERVINIS Ralistas, 61 metų, 
mirė Rugp. 15, Buttonwood, 
Pa. — Seinų ap., Nemunai
čio k.

MARKUZA Juozas, pusamžis, 
mirė Rūgs. 6, Chicagoje. — 
Jurbarko p. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

ALIUKONIS Juozas, 56 metų, 
mirė Rugs. 2, So. Ėoston, 
Mass. — Onuškio p. Ameri
koje išgyveno 41 metą.

ŽEBERTIENĖ Mikalina, 56 m. 
mirė Rugs. 2, Chicagoje. — 
Raseinių aps., Kražių parap. 
Amerikoje išgyveno 37 m.
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ERIKOS LIETUVIAI 
šiame skyriuje talpinama dyhy

Per TVOR4
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Antrašas: 2201 W. Cermak Rohd.. Chicago, III.

SAULIUS'Vladas, 80 m,®? 
Rugs. 1, Bueiics Aires, į. 
gentinoj. — Alytaus ap. fe 
mantonių k.

įLEBEDNIKAS Motiejus, Jį! 
metų, nušautas plėšikę ■ 
pjučio 5, Buenos Aires, h-į 
gentinoj. — Alytaus apį 
Kaniūkų k.

MAKŠTELĖ Alfonsas, 351, 
mirė Liepos 25, Buenos į; 
rėš, Argentinoj. — Kupiih. 
p., Vėžionių k.

ČI AP AS Benediktas, 51 mes, 
mirė Rugs, mėn., Anson 
Conn. /

VALAITIENĖ Ona, mirė fep 
pjučio m., Ansonia, Com.

DAUGELEVIČIENĖ Autam

Conn. . Į;
AUGAITIS Juozas, pusamži ■ 

mirė Rugs. 5, Chicagoje.-! 
Tauragės par., Papusimi L B- 
Amerikoje išgyveno 36 a I

PALILIUNAS Petras, pu&l 
zis, mirė Rugs. 4, Chicagą B 
— Panevėžio ap., Ramygab ■ 
p., Glebauskų k. Amerikoj! I 
išgyveno 45 metus.

ABRAMAVIČIUS Juozas, ž I 
m., mirė Rugp. 7, Chicagoje. i 
kur buvo ir gimęs. j

BARTKEVIČIUS Vladas, @| 
metų, mirė Rugp. 8, Cfe ■ 
goję. — Raseinių ap, i 
vos p. Amerikoje išgyveni I 
34 metus. į

GAUDIEšIUS Antanas, pusai-1 
žis, mirė Rugs, 7, Chicago; I 
— Viekšnių p., Užliekniu t I 
Amerikoj išgyveno 29 a I

DERVINIS Ralistas, 61 mĄ | 
mirė Rugp. 15, Buttonwood. |. 
Pa. — Seinų ^p. Nemini-1 
čio k. 1

MARKUZA Juozas, pusamži f 
mirė Rugs. 6, Chicagoje.-r 
Jurbarko p. Amerikoje i h 
gyveno 27 'metus.

ALIUKONIS Juozas, 56 mėtį, 
mirė Rugs. 2, So. Bosts,

■•Hl

MANO DRAUGAS Pruseika 
Vilnyje šitaip:

“Kol buvo Tarybų valdžia, K. 
Grinius rašinėjo straipsnius 
‘Tarybų Lietuvon’. Atėjo Hit
leris ir Grinius pradėjo rašyti 
savo ‘atsiminimus’. Tūli asme
nys moka gelbėt savo kailį. Ne 
veltui savo laiku jis ir Smeto
nai nusileido”*.

Šitaip kalba tas kuris pats 
kelis kartus keitė savo kailį, 
gelbėdamas jį. Turėtų žinoti 
kaip jaučiasi....

IŠ BOLŠEVIKŲ Vilnis jau 
negali pakęsti to donkišotiško 
krikdemo Gabaliausko skere- 
čiojimosi prieš Lietuvos Prezi
dentą ir štai ką tam “man- 
dram” Gabaliauskui sako:

‘Gabaliauskas ‘užmiršo’ kad 
/ne kas kitas kaip Lietuvos kle
rikalų partija (krikščionys de
mokratai) padėjo Smetonai už
sirioglinti ant Lietuvos sosto. 
Jis užmiršta kad arkivyskupas 
Skvireckas jį iškilmingai pabla- 
gaslovino. Jis užmiršta kad 
klerikalai dalyvavo Smetoninio 
seimo rinkimuose.

“Gabaliauskai pyksta ant 
Smetonos ne todėl kad jie iš 
esmės nuo jo skirtųsi, bet to
dėl kad Smetona ir Smetoni
niai. jiems yra pavojingi kon
kurentai.”

koje išgyveno 41 meta.
ŽEBERTIENĖ Mikalina j a 

mirė Rugs. 2, Chicagoje, - 
Raseinių aps., Kražių parap 
Amerikoje išgyveno 37 m.

PAJIEŠKAU Antaną Kuprį, F 
eina Kėdainių apsk. Amerikoj į? 
vena apie 40 metų. Yra bares ir 
glijoję. Girdėjau gyvena Yongs-i 
town, Ohio. Prašau jį patį iš
šaukti, arba kas žino pranešti. k 
kaimynas

K. KUPRIS 
927 Grant Street Akron, Ois
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APDRAUDA į 
:eikti visiems pilnas musų pa- : 
iktiškus patarimus reikale vi- j 
nce) visai dykai. Todėl pir- j 
igniagesius (fire-monus).

ULIOLIS1 i •
avi Lietuviška Real Estate : 
idos Agentūra
leveland HEnderson 6725 •

5 METAI AMŽIAUS 
icšimts penkiį ar mažiau, mes 
i jūsų Social Security pašalpos, 
gyventi suėjus 65 metams. Mes 
apdraudos nuo užgimimo iki 60 
garantuotos valstijos įstatymais. 
) Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
.•kit ir prisiųskit-šį kuponą:

Reikia pripažint Vilniai pa
sakymą teisybės nors kartą.

Gabaliauskas ir jo plauko vi
si kiti Lietuviai žino kad Sme
tona yra doras katalikas, kad 
dori, prakilnų^ katalikų vadai 
ir net bažnyčios galva Smetoną 
tokiu pripažysta ir laiko, bet 
Gabaliauskas yra toks gaivalas 
kuris kuo nors dvokia, kuris 
ko nors knisa, kuriam nepasi
sekė Lietuvoje išknisti, tai at
sibastęs Amerikon, kur laisva 
kitam liežuvį rodyti, ir jis sa
vo ilgą liežuvį iškoręs laiko;

Gabaliauskas mato kad kiti 
katalikiški laikraščiai Smetoną 
pagerbia, kad kunigų dalis jį 
laiko jo prideramoje vietoje, ir 
kad doriems katalikams nusi
bodo jo tuščios zaunos ir “rei
kalavimai” Prezidento Smeto
nos “rezignacijos”, bet savo 
menkučiu razumu Gabaliauskas 
neišgalvoja ką kitą rašinėti tai 
nori pilnai išnaudoti Amerikos 
laisvę, iki jį čia laikys.

Toks “diktatoriukas”, kaip 
, save pasiskyrė Gabaliauskas į 

Ameriką atvažiavęs, kuris vi
sų Lietuvių vardu “reikalauja” 
Lietuvos Prezidento atsistaty
dinimo, parodo save nykštuko 
razumo vyru. Supa Garba. 

TTOEFENSE

........ ,... (134) BUY
s A. Wilkelis i 
lotuvių Direktorius ; 
AMUOTOJAS

HEnderson 9292 į

UNITED
STATES 

SAVINGS 
fBONDS 
AND STAMPS

Blogos žinios iš Maskvos. — Katalikų Vadai 
Troško Veikti su Rusija, Norėjo Tautininkų 

Vyriausybę Išstumti. — Maskva Atmetė 
Gen. Raštikį, kurio Jie Labai Norėjo

J. A. Daugminas.

5 ®

i Furniture Co-Į
j Krautuvė | V

Rekordai gaunami čia į
ENdičott 2343 į

JURGIS ARflUCKAS : Į
Vedėju : |
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! America ON Guard!
'Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
ft Ąmenca’g defense preparations.

1. PASKUTINIS MINISTERIŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Birželio 14 d., 23 v. 30 min. 
naktį Ministeris Pirmininkas 
Merkys telefonu pranešė mi- 
nisteriams, esą, iš Maskvos 
gauta labai blogų žinių. Ka
dangi telegramas dar neiššif
ruotas tai tikro jo turinio dar 
nežinąs. Dar pridūrė: Birželio 
15 d. 4 vai. ryto šaukiamas pas 
Respublikos Prezidentą Minis- 
terių Tarybos posėdis.

Nei pusės valandos nepra
ėjus, Ministerių Tarybos reika
lų vedėjas pranešė kad posė
dis šaukiamas ne 4, o 1 vai. 
nakties. Posėdis prasidėjo apie 
2 vai. Jame dalyvavo: Respu- 
blikos Prezidentui pirmininkau
jant, Merkys, ministerial: Bi
zauskas, Jokantas,, Masiliūnas, 
Gen. Musteikis, Audėnas, Ta
mošaitis, Valstybės kontrolie
rius Šakenis, Kariuomenės va
das Gen. Vitkauskas, štabo vir
šininkas Gen. Pundzevičius ir 
Tarybos reikalų vedėjas Masa- 
laitis. Vidaus reikalų ministe
ris Gen. Skučas buvo atsista
tydinęs tai ir į posėdį neatėjo. 
Stigo ir ministerio Galvanaus
ko, kaž ko išvykusio į Klaipė
dą. Ministeris Urbšys tebebu
vo Maskvoje.

Ministeris Merkys pranešė, 
esą gauta iš Maskvos Sovietų 
Rusijos ultimatumas Lietuvai, 
sudėtas iš trijų punktų:

1. ’• Ministerį Gen. Skučą ir 
direktorių Povilaitį atiduoti tei
smui,

2. Sudaryti naują, Sovietų 
Rusijai priimtiną vyriausybę,

3. Įsileisti neribotą raudo
nosios armijos skaičių į visas 
svarbiąsias Lietuvos vietas.

Atsakymui laiko buvo skirta 
iki 9 valandos ryto tą dieną.

'Nors prieš kokią savaitę Ka
ro Tarybos posėdyje buvo nu
tarta, pavojui gręsiant Lietu
vos nepriklausomybei, gintis, 
dabar per diskusijas, kur daly
vavo visa Ministerių Taryba, 
atsirado ir kitokių nuomonių.

Respublikos Prezidentas, aiš
kindamas ultimatumo prasmę, 
pasakė kad svarstytų tą punk
tą kur kalbama apie naujos vy
riausybės sudarymą, kuri ta
čiau butų priimtina ne vien 
Maskvai bet ir Lietuvai. Kitų 
dviejų punktų, griežtai laužan
čių sutartį ir įsibraunančių j 
Lietuvos vidaus santvarką, jis 
nesutinka svarstyti.

Tarp kitų dalykų Prezidentas 
Smetona pasakė:

“Atiduoti Gen. Skučą teis
mui, dirbusį- Prezidento nuro
dymais, butų nedovanotina są
žinei ir butų priimta Maskvos 
pramanyta vyriausybei' kaltė. 
Bent vieną kurį ultimatumo 
punktą atmetus, Sovietų Rusi
ja laikys atmestu visą ultima
tumą. Taigi tenka jam visam 
ginklu pasipriešinti”.

Merkys, Bizauskas ir Audė
nas pasisakė už tai kad visi 
ultimatumo punktai reikią pri
imti. Kiti ministerial ir Ka
riuomenės Vadovybė kol kas 
tylėjo. Tik krašto apsaugos 
ministeris pareiškė tokią nuo
monę :

“Baisiausias yra trečiasis 
punktas. Neribotas Rusų ka
riuomenės skaičius visose svar
biose musų kraštįo vietose rei
škia jo okupaciją.. Vadinasi, 
reikia pasipriešinti jiega. Gy
nimasis butų sunkus ir nesėk
mingas, bet turėtų didelės rei
kšmės Lietuvių tautos ateičiai”.

KO MASKVA REIKALAVO
Taip diskusuojant, apie 3:30 

v. ryto buvo gauta pilnas ulti
matumo tekstas. Savo turiniu 
jis nesiskyrė nuo teksto anks
čiau gauto dalimis.

Ministras Bizauskas (krikš
čionių-demokratų narys koali
ciniame kabinete — D. Red.) 
smarkiai puolė Merkį kodėl jis 
ikšiol dar neatsistatydirięs. ir 
pasiūlė pakviesti Gen. Raštikį 
ir jam, kaip turinčiam visame 
krašte daug pasitikėjimo žmo
gui, pavesti sudaryti naują vy
riausybę.

Respublikos Prezidentas su
tiko pakviesti Gen. Raštikį.

Gen. Raštikis atvyko į posė
dį 4 vai. ryto. Prezidentas jam 
suglaustai atpasakojo ultima
tumo turinį, ministerių nuomo
nes, savo nusistatymą ir pasiū
lė jam sudaryti naują vyriau
sybę. Raštikis paabejojo ar 
jis, kaip baigęs Vokietijoje ka
ro mokyklą, busiąs Maskvai 
priimtinas. Prezidentas irgi 
paabejojo, tačiau pasakė kad 
Ministeriui Pirmininkui reika
lingas ne Maskvos, o Lietuvos 
Respublikos Prezidento pasiti
kėjimas. Gen. Raštikis, ilgai 
neatsikalbinėjęs, sutiko daryti 
naują Ministerių Tarybą.

Tada Krašto Apsaugos Mi
nisteris Gen. Musteikis, pasi
prašęs žodžio, dar sykį atkar
tojo savo nuomonę kad reikia 
pasipriešinti Sovietų Rusijai, ir 
prašė Prezidentą kad leistu 
naujam vyriausybės galvai apie 
tai pasisakyti.

SUTINKA PRIIMTI MASK
VOS ULTIMATUMĄ

Gen. Raštikis visai aiškiai 
pasisakė už tai kad visi Rusų 
ultimatumo punktai butų pri
imti ir kad nesipriešinti.

Ministeris Bizauskas, smar
kiai karščiuodamas, antrą kar
tą pareiškė kad visas ultimatu
mas reikia priimti ir tuojau nu
traukti tardymo komisijos dar
bą. Esą, negi prisipažins Molo
tovas kaltu, o komisijos darbas 
dar labiau gali užpykdyti Ru
sus. Čia Bizauskas priminė 
vieną pavyzdį kaip Rusai Esti
joje užmušę Estų kareivį ir vis 
dėlto privertę Estus pasisakyti 
kad Estai užmušę Rusų karei
vį. Estai nusileidę, ir konflik
tas buvęs likviduotas. Bizau
sko nuomone, jei Lietuviai Ru
sams nusileisią, su visais jų 
reikalavimais sutiksią, tai ir 
Rusai busią nuolaidesni ir su- 
švelnysią savo reikalavimus.

Prezidentas Antanas Smeto
na griežtai laikėsi savo anks
čiau pareikšto nusistatymo: jei 
nebus sutikta priešintis (gink
lu) Rusams tai sutinka daly
vauti posėdyje tik antrą punk
tą svarstant (apie pakeitimą 
Liet, vyriausybės). Kiti du ul
timatumo punktai jam nepri
imtini ir nesvarstytini, del to 
posėdyje nebedalyvaus, savo 
pareigas, einant konstitucija, 
perleis Ministeriui Pirmininkui 
ir pasitrauks. Bet visi minis
terial prašė Prezidentą palikti 
savo pareigose.

Min. Audėnas karštai siūlė 
priimti ultimatumą ir nesiprie
šinti.

Kariuomenės Vadas Gen. 
Vitkauskas pareiškė kad gintis, 
esant krašto viduje Rusų įgu
loms, neįmanoma, ir siūlė su
tikti su ultimatumu.

Gen. Pundzevičius neprašė 
žodžio, jis sėdėjo greta su Gen. 
Vitkausku, su juo kalbėjosi ir, 
matyti, pritarė Gen. Vitkausko 
nuomonei.

Valstybės Kontroliesius Ša
kenis sakė kad “gal geriau but 
gintis”.

Ministeris Pirmininkas Mer
kys, veik visą laiką tylėjęs, ant 
galo pasiūlė priimti pirmą ir 
antrą ultimatumo punktą, o del 
trečiojo — prašyti kad butų 
leista vykti į Maskvą derėtis.

(Be Krašto Apsaugos minis-

The 16-inch rifles on the No. 3 turret, aft, of the 35,000-ton Ų.S.S. 
North Carolina cut loose with a roar as they hurl shells about 26 miles 
to sea in the greatest broadside of history. This soundphoto was made 
from the stern of the navy’s superdreadnaught during recent firing tests. 
The North Carolina is under the command of Capt. Olaf M. Hustvedt.

,16-colių kanuolės, naujo 35,000 tonų didumo S. V. karo lai
vo North Carolina, kurios gali šauti 26 mylias tolumo juroje.

terio, dar tik du ministerių pa
sisakė už pasipriešinimą ginklu 
Sovietų Sąjungos*smurtui. Jų 
pavardės kol kas geriau nuty
lėti.)

Taip aiškiai pasisakius sena
jam ir naujajam Ministeriui 
Pirmininkui, Kariuomenės Va
dui ir daugumui ministerių už 
nesipriešinimą, mintis pasiprie
šinti buvo palaidota.

Respublikos Prezidentas ima 
atostogų ir skiria savo pava
duotoju Ministerį Pirmininką.

Pasipriešinimą minčiai din
gus, Krašto Apsaugo Ministe
ris Gen. Musteikis pasiūlė nors 
protestą pareikšti Sovietų Ru
sijai. Gen. Raštikis pirmutinis 
pasisakė kad toks protestas nie
ko nepadėtų ir kad nereikalin
ga erzinti Rusų jokiais protes. 
tais. Mums, esą, reiksią dirb
ti su jais, dėlto turime rodyti 
daugiau nuoširdumo

Ar koks protestas vis dėlto 
buvo pareikštas, nėra žinios..

GEN. RAŠTIKIUI BELIP- 
DANT NAUJĄ MINISTE- 

RIŲ TARYBĄ
Apie 9-10 vai. tą rytą Gen. 

Raštikis darė naują vyriausy
bę. Tamošaitis, Audėnas, Jo
kantas .į ją sutiko eiti.

Bizauskui Gen. Raštikis bu
vo numatęs pasiuntinio vietą 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se.

Krašto Apsaugos Ministerio 
pareigas sutiko priimti Gen. 
Vitkauskas, kartu palikdamas 
Kariuomenės Sadu.

Užsienių Reikalų Ministerių 
buvo numatyta Urbšys ir tuo 
reikalu rengtasi susisiekti tele
fonu su juo Maskvoje.

Atrodė kad Gen. Raštikis ti
krai tikėjosi dirbti su Sovietų 
Rusija, kaip kad ikšiol buvo 
dirbama. Skirtumas 
daugiau raudonosios 
įgulų Lietuvoje.

Apie 13 vai. dienos
Maskvos žinių kad Gen. Rašti
kis ministerių pirmininku ne
priimtinas Sovietų Rusija, kad 
Gen. Skučas ir Direktorius Po
vilaitis Maskvos reikalujamas 
suimti ir kad 14 vai. tą dieną 
raudonoji armija pradės žy
giuoti per Lietuvos sieną.

Tos žinios, matyti, smarkiai 
nustebino Gen. Raštikį, ir ypa
tingai p. Bizauską. Gen. Raš
tikis liovėsi daręs vyriausybę, 
ir, kaip Merkys, kratėsi Minis
terių Pirmininko pareigų.

3. KAS TOLIAU
Apie 15 vai. buvo gauta 

nių kad 16 valandą į Kauną
skrenda Dekanozovas ir kad 
raudonosios armijos vadas už- 
kviečia Gen. Vitkauską į Vil
niaus krašto vieną geležinkelio 
stotį tartis kaip ir kur sutal
pinti atžygiavus kariuomenė.

Dekanozovą sutikti buvo pa
vesta ministeriui Bizauskui. Ta 
misija, atrodė, jis buvo labai 
patenkintas.

Kad Gen. Skučas ir dikerto- 
rius Povilaitis nepatektų į Ru
sų rankas, Merkys, sakėsi, juos 
išsiuntęs į Vokietijos pasienį, 
rodos, į Povilaičio tėviškę, kad 
esant pavojui galėtų pasislėp
ti. Kas įsakė paskui juos su
imti, nežinia.

Apie 16 valandą paklaustas 
Gen. Karvelis, kuris tada ėjo 
Štabo viršininko padėjėjo par
eigas,. ar tebestovi vietoje Prie
nų ir Gaižunų Rusų įgulos, at
sakė kad tankai jau eina Kau
no linkui.

Nors ir buvo sutarta kad 
Prezidentas išvažiuos užsienin, 
p. Merkys kaž kodėl jį atkalbi
nėjo ir prašė kad nevažiuotų.

Prezidentas laikėsi savo nu
sistatymo ir apie 17 vai. išva
žiavo 
linkui, 
sustos 
ke....
važiavo tiesiog į Kybartus.

Kelios minutes po 18 vai. — 
tai apie 6 vai. vakare Birželio 
15 dieną — Rusų 'tankai buvo 
jau žaliajame Kalne, Kaune.

iš Kaun o Marijampolės 
Buvo numatyta kad jis 

Marijampolėje 9-me pul- 
Prezidentas tačiau nu-

PRAGYVENIMO KAI
NOS BRANGSTA

2.

jam tik
armijos

gauta iš

ži- 
at-

DRABUŽIŲ RINKIMO REIKALU
Prieš 

Vaduoti 
išeivijos

F : • v :

Pragyvenimo kainos Ameri
koje kyla aukštyn, ir pakili
mas buvo matomas dar Rug
pjūčio mėnesį. Kilo kainos rū
bų, maisto ir anglies.

Pradėjo kilti ir gyvenamų 
namų bei biznių nuomos.

• AMSTERDAM, Holandijos 
miestas, išstatytas ant apie 90 
salų.

porą mėnesių Lietuvai 
Sąjunga atsišaukė į 
Lietuvių visuomenę, 

prašydama aukauti ir rinkti ne
dėvimus drabužius, kurie butų 
galima pasiųsti okupantų api
plėštiems tautiečiams, kurie žie
mai prisiartinant, neturi kuom 
apsirengti. Į tą atsišaukimą 
greitai reagavo įvairių koliOni- 
jų veikėjai, ir ėmėsi darbo. 
Ypatingai tame reikale gražiai 
pasidarbavo LVS. antras Sky
rius Brooklyne.

Dabargi vienok tenka susi
durti su kliūtimis, kurios ne 
musų galėję. Vokiečių okupuo- 
ton Ųietuvon, kol kas, nieko 
įgabenti negalima. Lietuviai 
ištremti Rusijon visur išblaš
kyti, išmėtyti, ir jų surankio- 
jimu Rusai ikišiol nesirūpino, 
o jų sukoncentravimui joki ko
mitetai iš kitų šalių neįlei
džiami. Siuntinius Rusijon ga
lima siųsti tik mažais pakais 
iki 11 svarų, ir tai kainuoja 
neapsakomai brangiai. Tačiaus 
ir taip siunčiant, siuntinius nė
ra kam priimti ir tinkamai su
naudoti, nes ten nėra tremtinių 
globojimo komitetų, ir patys 
Lietuviai nežinia kur ižblašky- 
ti, išbarstyti. Gal tai bus kaip 
nors sutvarkyta kada Suvieny
tų Valstijų valdžia per savo įs
taigas tuom rūpinsis, ir dabar 
tam jau dedamos pastangos.

Akivaizdoje tokių kliūčių, ir 
mums tenka susidurti su -kliū
timis, reikale drabužių rinki
mo. Nežinant kaip greitai da
lykai susitvarkys ir kaip grei
tai bus galima drabužius siųs
ti, dabar renkamų drabužių 
gali greitai prisirinkti didelė 
daugybė. Tada reiktų jų su- 
krovimui samdyti saugius san
dėlius, samdyti darbininkus jų 
saugojimui ir priežiūrai, kitus 
siuntinėti iš vienos vietos į ki
tą, o tai sudarytų labai dideles 
išlaidas, kurios gali būti ■ daug 
didesnės kokias galima įžiūrė
ti dabar.

Į visa tai atsižvelgiant, šiuo- 
mi męs kreipiamėsi į savo Sky
rius ir visus kolonijų veikėjus, 
ir prašome, aukaujamus dra-

bužius ne krauti vienon, bet 
palaikyti juos iki pareikalavi
mui, kada bus galima išsiųsti. 
Kas tokius drabužius aukauja, 
lai juos palaiko pas save, kol 
reikalams susitvarkius, męš 
pranešime ir nurodysime vie
tas, į kurias galima tuos drabu-: 
žius priduoti. Veikėjai, kurie 
drabužių rinkimu rūpinasi, šiuo- 
mi prašomi kiek galima surink
ti tik vardus aukautojų, ir juos 
turėti savo žinioje iki laikui,, 
paprašius kad jie drabužius pa
laikytų pas save, kol bus gali
ma juos paimti siuntimui.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba.

Lietuvos Vadavimui
nb

Aukos
Ant Lietuvos vadavimo au

kuro sudėjo ir LVS Centrui 
pridavė savo aukas: U

V. A.. Kerševičiųs iš Scran
ton, Pa.............................. 5.00
V- K. Lasher, iš Sodus, Mich.- 
.............................................5.0Q 
LVS. Skyrius No. 3 iš Ne
wark, N. J.................. 30.00
LVS. Skyrius No. 2 iš Brook
lyn, N. Y................•... 15.00
Dr. J. Jonikaitis iš Detroit, 
Mich. .. .................... 50.00 ,
Visiems aukautojams nue*' 

širdžiai dėkavojame. Vienk*1^ 
prašome ir kitus tautiečių* t&i 
vynės Lietuvos vądayįmi'* duo
ti savo aukas Kokias kas išgŪŽ 
Ii. Kas tik Salit, dėkite grūdą 
prie grūdo. 0 pripildysime Tė- 
vynes vncl'i'ViFnui aruodu. Tai 
yra pareik kiekvieno Lietuvio 
trokštanči? savo tėvynei lais
vės. Todėl neatidėliojant pasi- ) 
rodykite, kuriem^, tęvyn^, J ai 
vėi'■brangi;

LVS. Centro Sekretoriatas

•JUODŲ Afrikos žmonių 
Masai gentė turi paprotį ne
valgyt tą pačią dieną mėsą ir 
gerti pieną. Tas yra jų kaip 
ir tikėjimas. Jie tiki kad nuo 
to apserga ir valgytojas ir kar
vės.

SCENOS VEIKALAI,
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNEI
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............................

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys.

AUKSO VERŠIS 
dina 4 vyrai, 1

DU BAILIU —
kia 3 vyrai, 2

DIVORSAS — 3
Klaipėdoje.
Čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ________________________________

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi..................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi..........................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2, vaikai.......................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi....................................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija.

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas.
vyrai, 3 moterys. 111 pusi............ ..

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.....................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy- 
1 tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi..............................

29 p.
— Vieno/ veiksmo komedija. Vai- 
moteris. 35 pusi.............................
Komedija viename veiksme. Vei- 

moterys. 36 pusi.........................
veiksmų komedija. Dalykas dedasi 

Trečia komedija iš serijos Amerikie-

Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.

Veikia 3

$1

15c

50c

10c

SALOMĖJA, Herodienes Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....

KONTRIBUCIJA — ė____ .1_____
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų 
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gele 34 pusi, didumo...................................................25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi......................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi......................................

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi..........

•
NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai

dina 27 vyrai, 2 moterys. >61 pusi........................

NASTUTĖ 
vyrai, 2 moterys.

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi...................................10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi...............................

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidiųa 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi..................................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi......................................

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi..............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p............

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.......... . ..

RUSIJOS CARAS — Monologas ..............................
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p........
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p..........
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi........
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina v3 vy

rai ir trys moterys. 62 pusi.................................
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant................................. ...................................

drama viename veiksme, iž 
30 p.
kome- 
pusl.
veiks-
30 p.

25c

15c

45c

15c

20c

10c

dviejų veiksmų drama; vaidina 4
30 pusi...........................................15c

20c

10c

20c
10c

10c

35c
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Kedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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^PASKAITYKIT straipsnį telpantį ant 3-čio puslapio. 
1 Jis daugeliui atidarys akis. Tas straipsnis pasako 
kaip nekuriu asmenų labai norėta Rusų įsikišimo į Lie
tuvos tvarką, kad tuo Įsikišimu kaip nors butų galima 
pastumti i šalį tautininkų vyriausybę Lietuvoje.

Tie kurie prieš tautininkus pagiežą ugdėsi, nežiūrė
jo kokios ir iš kur susidarys priemonės kurios jiems pa
gelbės jų tikslo siekti.

Iš to straipsnio paniški kaip krikščionių-demokratų 
narys ministerių kabinete, Ministro Pirmininko pava
duotojas Bizauskas vedė griežtą ataką prieš tautininkų 
vyriausybės narius, laike Maskvos užsimojimo Lietuvą 
okupuoti, tikėdamas kad jiems pavyks, su bolševikų pa
galba, atsiekti savo tikslo..........Jeigu tie asmenys prisi
leido prie to kas jau paaiški, kas gali ginčyti kad atei
tyje neiškils aikštėn jog jie turėjo net pasitarimus su 
Sovietų atstovybės nariais ar Maskvos šnipais Kaune? 
(Atminkit, tada Lietuvoje jau radosi raudonosios ar
mijos garnizonai, Įvežti 1939 metais, Lietuvai pavergti.) 
Pereitą pavasarį Dirvoje tilpo straipsnis musų kores
pondento iš Prancūzijos, kuris tarp kita ko paminėjo 
kaip tūli ministerial, gryždami iš ministerių kabineto po-

K. BIZAUSKAS 
MIRĖ

Sandara rašo:
Iš Sibiro, aplinkiniais keliais 

pranešimas jog ten pasi- 
ištremtas Lietuvos prem- 
pavaduotojas K. Bizaus- 
Tukstančių mylių var- 

kelionė ir baisios

atėjo
mirė 
jero
kas.
gi ngiausia
gyvenimo sąlygos Rusijoj už
baigė jo dienas.

K. Bizauskas buvo 50 metų 
amžiaus. Savo laiku jis atsto
vavo 6 Lietuvą Washingtone, 
Londone, Rygoj ir panašiai.

Dar galima pridurti kad K. 
Bizauskas, kuris labiausia no
rėjo suardyti tautinę vyriau
sybę Lietuvoje prieš bolševikų 
okupaciją Lietuvos, buvo nu
matytas Lietuvos atstovu at-V Cl A A U, A J Zj V4 Cl 1 1 X 1 10 « V J vevo

sėdžio, vienas kitam nurodinėjo budus kaip jie prisitai- gal j Washington?., jeigu Gen. 
kys prie bolševikų tvarkos ir jiems vistiek busią gerai... St. Raštikio vyriausybė butų 

'galėjus įsigyvuoti ir bolševikai 
nebūtų Lietuvą užgrobę.

VOKIEČIAI SAVO
TIŠKAI TVARKO 

ŽEMES MJNS
- (ESTU C 10 
įuSVINTOJAS

(DORINĖ APYSAKA)

Vokiečiu komisaras Lietuvo
je išleido įsakymą tvarkantį 
žemes ūkio padėtį. Jo svar
besnieji dėsniai yra šie:

Tie ūkininkai kurie iki 1940 
metų Birželio 15 (tai yra iki 
bolševikų okupacijos) turėjo 
iki 30 hektarų žemės ir bolše
vikų viešpatavimo metu patys 
valdė ūkį, ir dabar užtvirtinami 
tų ūkių valdytojais.

Tokiais pat valdytojais tvir
tinami tie ūkių savininkai ku
rių žemės virš 30 ha buvo at
imta. Tie paliekami tos dalies 
ūkio valdytojais, kuri bolševi
kų buvo jiems palikta, tačiau 
su sąlyga kad jie patys valdė 
tą ūkį bolševikų laikais.

Mažažemiai ir naujakuriai, 
kurie bolševikų metu yra gavę 
žemę naudojimuisi, laikomi tos 
teisės nustojusiais. Tačiau to
kiems kurie sugeba gerai ūki
ninkauti, ta žęmė laikinai pa
liekama valdyti.

Bolševikų sudarytiems sov- 
hozams valdyti įsteigta atski
ra administracija, 
kurios dabar 
valdo Vokiečių 
sarai.

Ūkininkams
ar tinginiavimo tinkamai ne
apdirbantiems ūkių, grasoma 
griežtomis bausmėmis.

Žemės ūkio darbininkai grą
žinami Į savo senąsias vietas. 
Jie ir naujakuriai irgi bus bau
džiami jei trukdys ukius per
duoti naujiems valdytojams.

Minėtave komisaro įsakyme 
esą dar pasakyta kad šis ūkių 
valdymo pertvarkymas esąs 
laikinas. Pabrėžiama kad bol
ševikų reforma taip suardė ūkį 
jog norint aprūpinti kraštą 
maistu esą nutarta žemės val
dymą perduoti tiems kurie tai 
geriausia sugebą. Tų teisių 
prie žemės neduoda žydams, 
komunistams ir neukininkams.

Kas Tu Esi, Lietuvi?
Parašė Irvis Gedainis

Nuo Redakcijos: Šis yra pirmutinis straipsnis Įdomių ir pamokinančių ap
rašymų apie Lietuvių tautą — apie tą Tautą iš kurios TU esi kilęs, Lietuvi. 
Sek šiuos straipsnius, daug patirsi, sužinosi, prašvis tavo Lietuviškos akys.

TAVO KRAŠTAS

'gdyje nuo Traku pusės 
Lįteiii Beržynės gyve: 
į reiškia. Visa pilaitė s 
į.įda svečio, kuris su a 

į sieja, atjoja.
| Ups pats pirmutinis, su 

įlekia pro vartus Į 
•giėpėjus nulipti nuo ari 

Įšias Vytautas, kai narni 
^pusiau juokais, pušiai 
kildinti piršlio pareigi 
k
į - Atvedžiau jauną jaui 
kitėją, Gaižuvos kunigą, 
gyvenimui draugės, šioje 
jas, baltas drobes audžia 

hatogios mergaitės, sau 
Ho dukrelės!

Vaiyte, greta motinos 
^nuraudo, akis nuleido, 
i am, namiškiai pralinksmėja 
įfeakvs težiūri, temato til 

‘ jis pasirinko, kuri 1 
ie&ė, ir sulaukus, pasidarė

ma, ne kokios ten aukštumos, jei Vižainiu 
kalnas prie Vištyčio ežero, Lietuvos aukš
čiausias, siekia tik 300 metrų, o Medvėga
lis, Žemaitijos didžiausia aukštuma, tiktai 
234 metrai. Be tos Žemaitijos, Sudavijos 
(Suvalkijos) ir Aukštaitijos aukštumos,' 
apvalios, ramiai nusitiesusios, dažnai miš
kais apaugusios, perkerta Klaipėdos kraš
to, Šakiu-Vilkaviškio ir Kėdainiu-Panevė- 
žio-Biržų stalu nugulusias lygumas. Jos 
paįvairina tavo krašto žemės paviršių, pa
gyvina jį, sulaiko Įšėlusius juros vėjus.

Yra kas dar daugiau pagražina tavo 
kraštą. Lietuva pilna upių ir upelių. 937 
kilometrų ilgio Nemunas atiteka net iš 
Gudijos ir didingai bevingiuodamas nute
ka palei visą Klaipėdos kraštą. Jis suren
ka pakeliui daugumą kitų Lietuvos upių: 
vikrų Merki, sraunią Nerį su akmeninga 
ir smėlėta Šventąją, pailsusią, linksmu slė
niu atitekančią Nevėži, grakščią Dubysą, 
ir mitrią, tai rimstančią, tai vėl Įsismagi
nančią Jurą.

O kiek šiaurės Lietuvos upių nuteka 
Latvijos pusėn! Tik prisiminkim Nemu
nėli, Mušą, stačiakrantę ir gilią Ventą, ii’ 
taip nekaltai spindinčią Bartavą.

Bet visų gražiausia Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto upė, tai Minija. Važitid* 
ji keliu, jau ją, pievomis pasipuošusią, 
šnarančių karklais, tai staiga pušynėliais 
apsikaišiusią pravažiavai, žiūrėk ir vėl 
laukai nusisklendžia apvalais kriaušais, 
vėl sučeža karklai ir sumosuoja žilvičiai.

DTAVO kraštas, tai tavo namai. Tu juo- 
1 se gimsti, gyveni, dirbi, džiaugies ir 

atsiskiri su šiuo pasauliu. Tavo namų as
la išklota žydinčiomis pievomis, išgražin
ta vingiuojančiomis dirvomis, išvagota 
žvilgančiu vandeniu srovenančiomis upė
mis ir tyvuliuojančiais ežerais. Sienos, 
tai žali, glūdžiai ošianti miškai, pilni ne
nutylančių paukščių ir žvalių žvėrių. Lu
bos tų namų — aukštas dangus, dieną daž
nai saulės auksu žėrintis, naktį mėnulio 
nusidabrintas ir žvaigždėmis išmirgintas.

Yra kraštų kur šilta visą apskritą 
metą. Kai tik pagalvoji apie tai, tau at
rodo kad ten amžina vasara, gėlės tik žy
di ir paukščiai tik čiulba. Imtų noras ten 
persikelti. Tik jei persikeltum kur Afri- 
kon, Siaman ar Brazilijon, netrukus išsi- 
ilgtum savo krašto. Todėl, kad ten tvan
ku ir juodą naktį, ir sunku imtis kokio 
darbo, nes nuolatos pila prakaitas. O be 
to dar kimba visokios Įkyrios musės, iš po 
kiekvieno krūmo, net nuo medžių šakų, ty
koja šlykščios gyvatės, su kiekvienu vėju 
užeina nauja liga.

Kam mums eiti taip toli? Štai čia pat 
Europoje Italijos vardas taip, rodos, vilio
jančiai skamba. Ten pavasaris jau Vasa
rio pabaigoje prasideda. Bet tik vienas 
pavasaris ir gražus. Vasarą viskas išde
ginta, ruda, ore pilna dulkių, nuo kaitros 
nėra jokios paunksmės. Ten, kaip ir 
panijoj, žmonės dieną miega ir tik naktį 
kaip pelės išlenda iš savo urvų. Ar labai 
malonu?

Jei žvilgtersim šiaurėn, kad ir Suomi- 
jon, rasim ten aštuonių-devynių mėnesių 
gilią žiemą. Dienos keletą žiemos mėne
sių kaip ir nėra, vasarą saulė rieda žemai 
pasilenkus, kaip Lietuvoj rudeni. Nyku, 
nuobodu.

Tikrai, tavo kraštas visai ne toks blo
gas. Metai lygiomis padalinti tarp žie
mos, pavasario, vasaros ir rudens. Diena 
brėkšta pamažu, saulė leidžias tylomis, vi
są dangų nuvarsindama, dainoms ir pa
sakoms pavakario nuotaiką sudarydama. 
Ne taip kaip toliau pietuose, kur saulė 
staiga išlenda ir Įlenda kaip Į maišą. Lie
tuvoje nėra tokių šalčių kaip šiaurinėje 
Skandinavijoje, Suomijoje ar Rusijoje, 
kur gyvas sidabras neretai susitraukia 45 
laipsniai žemiau 0. Nėra ir Italijos ar Is
panijos troškinančiu, gyvybę atimančių 
karščių. Jau anksti pavasari tavo kraš- 
tan suskrenda išsiilgę paukščiai, nes ne 
pietuose, o Lietuvoje jie krauna lizdus ir 
gieda.

Tiesa, tavo krašte neauga pietų auga
lai: apelsinai, bananai, kava ar pipirai. 
Tik kokie 'Lietuvoje išauga kviečiai, ru
giai, žirniai ar bulvės, kokie obuoliai, sly
vos ar kriaušės! Tų visų vaisių mums pa
tys pietų kraštai pavydi. Ko tau trūksta 
tu lengvai iš savo rankų darbo nusiperki 
iš kitur. Šiais laikais, gerai dirbdamas 
žemę ar kokį "amatą, tu gali visko gauti 
kuo tik pasaulis turtingas.

kJ VYtVAXWU AA JACAAXC XAKJVAV/AX A .

Tas korespondentas rašė ką pats nugirdo, važiuodamas' 
funikulieriu Kaune, sėdėdamas šalia tų ministerių!

Iš Įvairių šaltinių jau teko girdėti ir dabar šis J. A. 
Daugmino straipsnis atskleidžia tą faktą kad tautinin
kai vyriausybės nariai ir pats Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona norėjo užpuolikams ginklu pasiprie
šinti. Bet iš šio straipsnio paaiški kas kliudė Lietuvai 
gintis. Tai vis tie kurie tikėjosi, bolševikams Lietuvą 
kupavus, gauti šiltas prieglaudas po Stalino sparnu.... 

O Įtuomi, žinoma, tikėjo, puikiai “atsilygins” tautinin
ką \

alino šnipams tik to ir reikėjo ir jie gal but darė 
, visokiu^-pidzadus tiems lengvai apsigauti duodantiems 

siaudin^ams patriotams!
„Jie.i’ užtraukė apt Lietuvos tą terorą, pražūtį kokio

je ji p( metus kentėjo ir daug, daug savo geni žmonių 
netekai neskaitant j^u materialinių ir moralinių nuosto
liu Paniekinimo tikybos ir tt. ir tt.

i

ssb-jo priešintis Rusams gražiai pasako 
to paties musų korespondento, J. Aisčio, straipsnis til- 
pęs Dirvos pereitame numeryje. J. Aistis tiki kad pasi
priešinus ginklu užpuolikams, nebūtų turėta daugiau 
nuostolių negu panešta per metą laiko bolševikų okupa
cijos. Kiti taipgi sutinka kad pasipriešinus, kad stojus 
gintis prieš Maskvos banditus, Lietuva į kelias valandas 
butų gavus visame pasaulyje didžiausių simpatijų, už
jautimo, o Maskvos barbarams butų visas pasaulis pa
reiškęs dar didesnę panieką. Aišku, po trumpo karo Lie
tuviai butų buvę nuveikti. Tačiau musų tautos karžy- 
giškumas ir meilė savo laisvės ir nepriklausomybės bu
tų buvus užrekorduota visiems amžiams.

Kas ištiko vietoje to? Nagi tūli ponai ministerial, 
savo* partijos Įsakymais dirbdami, skubino paduoti Lie
tuvą Maskvos malonei — ir nu smerkimui ir paniekai 
kokią tik tie barbarai galėjo išgalvoti.

Ą’
Bet dabar, kaip tik Lietuva iš Sovietų okupacijos iš

spruko, tūlų tų pačių asmenų vardai vėl pasirodė Lietu
vių vadovybės priešakyje, tik jie greitai, kaip meteorai, 
pradingo. Gal ir gerai....

Tito pat atveju, musų katalikų spauda Amerikoje 
vėl linksmai/ džiugiai ėmė skelbti, kalbėti ir didžiuotis 
tais asmenimis, tikėdami kad jiems atėjo valanda pa
imti Lietuvos valdymą i savo rankas.

Jie net atsisakė Įžiūrėti ilgą, griežtą Vokiečių oku
paciją Lietuvos, kuri prasidėjo po Birželio 24 šių metų 
ir kad reikės visai išeivijai sunkiai dirbti už Lietuvos 
nepriklausomybės visišką atstatymą.

Vien tik del šitų jų svajonių ir vilčių Amerikoje ne
buvo galima sudaryti bendras kūnas dirbti už Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimą, už visuotiną nuo karo ir 
okupacijų nukentėjusiųjų šelpimą, ir vien del to musų 
katalikų spauda neliaujamai j ieško priekabių prie pas 
mus viešinčio Lietuvos Respublikos Prezidento, keldami 
reikalavimus net kad jis atsistatydintų. Jie svajoja net 
patys išsirinkti saii kokią tai “Lietuvos vyriausybę” ar 
ką panašaus....
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PATIRTA kad Lietuvos Tele
gramų Agentūra “Elta” esanti 
perorganizuota į “generalinio 
komisariato spaudos tarnybą” 
(Presscdienst dės Generalko- 
missariats). Jos priešakyje 
stovįs kažkoks Vokietis. Ta
čiau beveik visi senieji “Eltos” 
tarnautojai pasiliko savo vie
tose.

Kaip atmename, bolševikų 
okupacijos metu “Eltai” vado
vavo Leiba šaus.

KaundTradijofono direktorium 
irgi paskirtas kažkoks Vokie
tis. Bet radijofono programa 
duodama ir Lietuvių kalba.

TURIMOMIS žiniomis, iš tų 
bolševikų nacionalizuotų namų 
savininkų, kuriems Lietuvos 
tautinė vyriausybė namus buvo 
grąžinusi, namai vėl esą atimti.

©KRAMTOMO gurno Ame
rikoje per metus parduodama 
už apie 60 milijonų dolarių.

©AUTOMOBILIS tapo pri
pažintas reikmenim! 1898 me
tais. . Įs_[Tai vėl Minija.

©KANADA užlaiko 367 mo
kyklas savo Indijonų mokymui.

LIETUVOS GĖLĖS
(Pr. Vaičaičio eilės)

Būdams svetimoj šalyj žiurėjau 
Į jurginus, lelijas, rūtas, 
Jų žydėjimu gražiu gėrėjaus, 
Bet turėjau mintyje kitas.
Tas žalias rūtas kurioms dabinas 
Skaisčios, jaunos dukters Lietuvos, 
Iš kurių žalią vainiką pinas, 
Ant nuvargintos dedas galvos.
Tuos jurginus, ką mažuos darželiuos 
Auga tarpe rūtų kvepiančių 
Ir kurie, kaip Lietuvos berneliai, 
Žydi tarp Lietuvaičių grakščių.

X į

Ir žydėkit, Lietuvos mergelės, 
. Ir žydėkit jus kaip gėlelės!

Visos Lietuvos upės, kur tik jos tėką, • | 
srovena užsiraususios slėniuose. Tai pla
čiau tuos slėnius praskėsdamos, tai arti 
jų krantus sutraukdamas. Neretai jau iš
tolo laukai nuslenka paupėn pakalnėmis ir 
ištolo matai kaip laukai ten, mėlynumoj; 
vėl pamažu aukštyn iškyla. Tuose slėniuo
se, pavasarį begaliniais ežerais virstan
čiais, gerai dera pievos, o aukštėliau duo
da neblogą derlių ir dirvos.

Tu turi ne tik džiaugsmo iš savo upių. 
Jomis plukdai mišką, pasižvejoji, turi kūf 
vasarą pagirdyti arklius, galvijus, pats, 
kur geresnis dugnas, pasirtiaiidai: Ne'tik 
Nemunu, Nerim, Nevėžiu, ir keliomis kito2 

upėmis plauko nemaži garlaiviai.
(Bus daugiau)

mis

NAUJI RAŠTAI
A. Ii. R. K. Kunigų Vienybės Metraš

tis 1941. — Didelio formato, 100 puslapiu 
didumo leidinys, su daugelio kunigų ir žy
mių katalikų veikėjų atvaizdais, su Įvai
riais raštais liečiančiais Lietuviu tikybą; 
bažnyčias, akciją ir tt. Amerikoje ir Lietu
voje. Išleistas Brooklyn; N. Y. lieda
vo Kun. Jonas Balkunas.

Ą MERIKOS įstojimas į karą dabar gali pasikžirtoti ly- 
* * giai tuo pačiu budu kaip atsitiko 1917 metais, Ta
da, Prez. Wilson pareiškė kad Amerika laukia tik Vo- 

• |kiečių peržengimo ribų, ir Amerika kariaus.
Sausio 31, 1917 metais, Vokiečių ambasadorius Wa

shingtone pranešė Amerikai kad jos laivai nelystų į tarti 
tikrus vandenis, nes ten jie bus skandinami. Tas pagrą- 
sinimas buvo perdaug, ir Amerika išsiuntė Vokietijos 
ambasadorių i Vokietiją, atšaukė iš ten savo ambasado
rių, ir paskelbė, jei Amerikos laivai bus skandinami ir 
žus Amerikos žmonių gyvastys, Prezidentas Wilson pra
šys Kongreso suteikti jam galę paskelbti Vokietijai ka
rą. Už keturių dieni! Vokiečių submarinai pradėjo už
pulti ir skandinti Amerikos. laivus gryžtančius atgal. 
Balandžio 2 dieną Prezidentas prašė Kongresą paskelb
ti Vokietijai karą.

•VIENAI uncijai radiumo gauti reikalinga keturio
likos tūkstančiu tonų rudies.

NĖKALBĖTUOS’ ŽODŽIUOS ...

' ® APSKAIČIUOJAMA kad apie ^’mi
lijonų svetimšalių atvyko Į Suv. Valstijas 
nuo 1787 metų iki dabar. Tais mėtais jku 
buvo Įsisteigusios Suvienytos Valstijos ir 
gyvavo savistoviai. 'PiriiT to Amerikon 
jau buvo suvažiavę Įvaikių kolonistų^

Aš žinau nutylėjai tu žodžius
Mano taip ilgai, ilgai lauktus — man žadėtus.... 
Neatsakei į žvilgsnius taip godžius, 
Pamiršai sapnus mano, širdyj tavo pasėtus....

Turtinga žemė alkina vaikus —
Oi, kodėl, kodėl toks siauras takelis žmogaus?...
Jei aš ir tu drauge, butum taikus,
Oi, kiek žemėj ir meilėj mes rastume dangaus...\ z

Jų vaikai auga — aš sestu ir tu'
Tau klajojant po bruktus miestus, o man sodžius— 
Tarp nekalbėtų svajų taip klaiku...
Kodėl, kodėl1 nutylėjai man žadėtus žodžius?..

Ona Pucetaitė
i

Lietuva ne pati Mažiausia
Taip, tavo kraštas dabar ne vierias iš 

didžiausių. Tik jis ir ne iš pačib mažųjų. 
Su gražia Vilniaus sritimi, jiš turi 83,000 
ketvirtainių kilometrų. Lietuva didesnė 
už Estiją, Daniją, ar Šveicariją.

Gyventojų skaičium ji neatsilieka nuo 
Norvegijos, Suomijos, ir praneša šiaurės 
kaimynes, Latviją ir Estiją. Lietuva skai
to virš 3,000,000 gyventojų.

Tavo
Klaipėdos

krašte 
krašte

nėra aiikštų kalnų, o 
jų ir visai nėra. Žino-

MARGUČIO' DAINOS
Pasiskubin'kit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dairiu knys
lę — tai yra trečia Dainų knygele, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias1 
Vanagaičio dainas, kūrid gaidas mokat, 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

W Varytė akis nul 
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knjš kuris gaižaus tam
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fe atlikto siaubimo ž 

tu žmonių- žvėris 
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Vyrą savo šeinio 
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pamokinančių ajP 
esi kilęs, Lietuvi, 
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ežero, Lietuvos aukš- / 
0 metrų, o Medvėga- 
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Žemaitijos, Sudavijos 
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'.erta Klaipėdos kraš- 
ir Kėdainių-Panevė-
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o žemės paviršių, pa
šiusius juros vėjus, 
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i upių ir upelių. 9Š7 
unas atiteka net iš 
levingiuodamas mite- 
os kraštą. Jis siireh- I

kitų Lietuvos upitį: | 
Nerį su akmeninga 
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RAŠTAI
ligų Vienybės Metraš- 
formato, 100 puslapiu 
daugelio kunigų ir žy- 
ų atvaizdais, su1 įval- 
čiais Lietuvių' tikybąį 
tt. Amerikoje ir Liėtil- 
>klVn; N. Y. Rėd^a- 
milas.

JAMA kad apiė Šfj'mi- 
t vyko' į S u V. Valstijas 
abar. Tais įrištais jhu 
uvienytbs Valštijdš ir,
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t. Apie 40 dainų —'

TIK 25ė.

Varytė jau laukė Alpio — jo pasiun- 
tinis buvo jau pranešęs apie jo atvykimą. 
Beržynės pilaitėje viešpatavo šventiška 
nuotaika. Pagaliau jie sužino kad Alpis 
lieka savo didelės tėviškės valdytojas — 
Gaižuvos kunigas, ir kad Valytė taps ten 
visa šeimininkė.

Kelyje nuo Trakų pusės sukilus dul
kių debesiui Beržynės gyventojai žinojo 
ką tas reiškia. Visa pilaitė sukilo ant ko
jų — laukia svečio, kuris su artėjančiu de
besiu artėja, atjoja.

Alpis pats pirmutinis, su Vytautu ša
lia savęs, įlekia pro vartus į pilies kiemą; 
Dar nespėjus nulipti nuo arklių, sumanus 
vaikinas Vytautas, kai namiškiai apspito 
svečius, pusiau juokais, pusiau rimtai, pra
dėjo vaidinti piršlio pareigą, paskelbda
mas : -

— Atvedžiau jauną jaunikaitį, narsų 
kariautoją, Gaižuvos kunigą, kuris jieško 
sau gyvenimui draugės, šioje pilyje gyve
nančios, baltas drobes audžiančios, gražios 
ir patogios mergaitės, šaunaus kunigo 
Rumbio dukrelės!

Varytė, greta motinos stovėjus, nu
kaito, nuraudo, akis nuleido. Visi į ją su
žiuro, namiškiai pralinksmėjo, o Alpio di
delės akys težiūri, temato tik vieną Vary
tę, kurią jis pasirinko, kuri keletą metų jo 
laukė, ir sulaukus, pasidarė linksma, pasi
tenkinus.

Kuomet Varytė akis nuleidus stovėjo, 
jos sesuo, Nastutė, visu gyvumu į Alpi žiu
rėjo ir jos akys liepsnojo tą vyriškį ma
tant. Ji garbino ir mylėjo jį kaipo narsų 
karžygį, kuris gaižaus tampa jų šeimos 
narys.

Raiteliai nušoko nuo arklių. Alpis 
pribėgo prie savo mylimos, imdamas už 
rankų, švelniai tardamas:

— Vaiyte, pagaliau aš turiu savo liz
dą, kur tave padedi, gaunu sau savo tėviš
kę, kurion tave paimsiu. Visa Gaižuva . 
gerbs ir mylės tave!

— Nemiela butų man Gaižuva, kurios ! 
nepažystu, jei ne tu, mylimasis.... Dabar 
jaučiuosi laiminga, ir lauksiu tos dienos 1 
kada mane ten parsivesi.... :

Rumbys ir jo žmona savo svarbiuo- : 
sius svečius — Alpi ir Vytautą — vedė į š 
menę, sodino už aukšto skobnio, vaišino. . 
Ją palydovai turėjo savo vaišes paskiroje 
menės dalyje, kurie tarp savęs kalbėjo kad 
neužilgo jie turės dar didesnes paužtuves ' 
kuomet Alpis Varytę ves.

Bet daug dar kelio Alpis turi prieš sa
ve, reikia keliauti toliau, todėl ilgai nesu- 
gaišęs, baigęs savo susitarimus su Varytės 
tėvu, pradėjo atšisveikinėti, šoko ant žir
go joti, ir palydovams paskui sekant pasu
ko į kelią Kauno linkui.

Rumbys į šią kelionę Alpini lydėti lei
do savo sūnų, Udrį, kuriam prisieis tan
kiau nuo dabar tarp Beržynės ir Gaižuvos 
jodihėti kai su Alpiu susigiminiaus.

Vytautas, palydėjęs iki viešojo kelio 
savo narsų draugą, kelyje kur reikėjo skir
tis, jiedu dar kartą nuoširdžiai atsisveiki
no ir Vytautas pasuko į dešinę, atgal į 
Trakus, o Alpis — kairėn, kur jo kelias 
vedė. Lydovai vyrai uždainavo, net giria 
nuaidėjo, tik Alpis, net nejausdamas kad 
jojk, apie savo mylimąją svajojo.

Kaune pernakvoję, ir išsileidę pasku- 
tihėn dalin kelionės, arčiau Gaižuvos atsi
radę, pradėjo patėmyti baisias kryžiuočių 
nesenai atlikto siaubimo žymes. Piktino
si Alpis tų žmonių žvėriškais darbais ir 
jame užsižiebė keršto mintys — bet kaip 
ir kada jis galės vėl jiems atsikeršyti?....

Prijojant savo tėviškės žemes, artė
jant Gaižuvos pilaitės, pamatęs ją kryžiuo
čiu apdegintą, dideliu apmaudu apsipylė. 
Bet ką tas gelbės — reikia stoti į darbą, 
statyti naują pilį, didesnę ir stipresnę, ir 
r&igtis priešus atnlušti kai ateityje vėl jie 
kėsinsis užpulti.

Džiaugsmo ašaromis akyse, motina 
apkabino savo sūnų — vienatinį ir pasku
tinį likusį vyrą savo šeimoje. Karčiai ėmė 
verkti kai Alpis paminėjo žuvusio savo 
brolelio vardą.... Tas vaikas, kuris pir-

miau kalbėjo apie kariavimą su priešais, 
kai užaugs, apie atsilyginimą jiems už jo 
tėvo nužudymą, pats dar bernioku būda
mas galvą padėjo po žiaurių užpuolikų 

■ ginklu, savo tėviškę gindamas....
Ramindamas motiną, sugryžęs Alpis 

kalbėjo apie savo naujus planus pilį atsta
tyti ir apie budus kokiais jis su užpuolikais 
ateityje kariaus.

Tuoj užvedė ir linksmesnę kalbą — 
apie savo mylimąją, kurią tuoj į Gaižuvą 
parsives, apie Varytę, del kurios jam ir 
gyvenimas ir visa Lietuva brangesnė tapo, 
del kurios jis turi gyventi ir rūpintis visą 
šalį nuo priešų ginti....

Bet ar Giedrė nudžiugo išgirdus apie 
marčios parvedimą? Kaip visos motinos 
tokia žinia nesidžiaugia taip ir ši nulindo 
ir nusisukus į šalį nubraukė nuo žandų iš
tryškusias ašaras. Jai širdį suėmė pa
tyrus kad kita jos vietoje liks šių namų 
šeimininkė.

— Nesisielok del jos, motinėle.... Va
rytė yra gera, švelni, ji bus tau kaip tikra 
duktė.... Ji man prižadėjo, ji tave pami
lo dar net nepažinus. Aš jai daug apie ta
ve prikalbėjau, tu jai likai sava....

Gal ne tiek iš baimės del marčios ne- 
Tneilumo kiek iš dasiprotėjimo kad nauja 
šeimininkė jos namuose pradės valdyti 
Giedrei širdį nudiegė. Bet taip gyvenimas 
eina — taip buvo ir pasiliko: viena valdė, 
jos vieton atvesta kitos, ir taip turėjo bū
ti.... Ji permąstę kaip ji, jauna, vikri, 
graži, atėjo į Gaižuvą pas savo vyrą, kaip 
čia patogiai įsigyveno ir per kelis metus 
buvo laiminga, patenkinta, vyro mylima, 
iki neprasidėjo jų nelaimės kryžiuočiams 
užpuldinėjant. Daug ji čia perkentė: ir 
jos vyras žuvo, ir Alpis buvo pagrobtas, ir 
Gaižys galvą paguldė, toks jaunas, savo 
lizdą gindamas.... Jai čia buvo taip mie
la, brangu....

¥ ¥ ¥

Nauja saulė užtekėjo Gaižuvos dangu
je ir rado didelės minios žmonių talką — 
plačios apielinkės gyventojus, kurie kaip 
skruzdės dirbo, skubo, trusėsi Gaižuvos pi
lies atstatymui ir sustiprinimui. Augo di
delės stiprios sienos aplink gyvenamus pa- ' 
status. Augo nauji trobesiai, vieton pir
mesnių, priešų sudegintų; kilo visų naujas 
pasiryžimas užpuolikams nepasiduoti, šio
je pilaitėje susitelkus gintis priešams vėl . 
kada atsibasčius.

Bet Alpis pamiršęs buvo priešus — jo ' 
viena mintis diena iš dienos tebuvo — kaip 1 
Varytę parsives, kaip ją apgyvendins, kaip Į

To help conserve gasoline, the Gasless Club of America, iš formed 
in New York city, with a number of socially prominent women taking 
to their bicycles. The club, founded by Mrs. Abby M. Ricker and others, 
discussed plans for holding fox hunts in Central park. They are, left to 
right, Mrs. Ricker, Miss Rosalie Stonebraker, Mrs. Albert M. Handy 
and Mrs. Oscar C. Chopin.

Gelbėti taupyti gasolinui, New Yorke susitvėrė Gaseless 
Club of America, daigeliui žymių moterų pradėjus naudoti dvi
račius. Klubą įsteigė Mrs. Abby IV(. Ricker ir kitos, kurios ap
tarė surengti lapių medžioklę Central Parke.

jai čia patiks, ir kaip pats bus laimingas 
augindamas su ja sau ir tėvynei naujus 
gynėjus.

Pagaliau, prieš visai įrudenėjant, prieš 
pabliūrant keliams, siuntė jis pasiuntinius 
Į Beržyne pas Varytę, primindamas pasi
ruošti visam tam kas nuo dabar seks — 
vestuvėms ir kelionei i jos naują gyveni
mą.

Vestuvėms pradėjo ruoštis abeji na
mai — Alpio ir Varytės. Midų ir alų darė 
kad užtektų ilgoms vaišėms, prigirdyti di
deles minias giminių ir kaimynų. Pasku
tinėmis dienomis prieš vestuves, ėmė ruoš
ti, gaminti įvairius valgius, ir mėsas ir ki
tus skanumynus. Jaunoji ir jaunasis abu 
iš savo pusės savo gentis ir kaimynus į 
vestuves kvietė. Alpis siuntė yežimus pri
krautus dovanų savo jaunajai, siuntė jai, 
sulyg Lietuvių papročio, savo karo žirgą, 
ragotinę ir kalaviją, parodymui jog yra 
narsus karo vyras, jog ištekėjus už jo tu
rės sau užtarėją, globėją ir apgynėją, nors 
ji tą pirm šito geriausia žinojo.

Varytė iš savo pusės per savo gentis 
nusiuntė savo busimam vyrui savo tėvo 
kardą ir porą jaučių, parodymui jog yra 
karo vyro duktė, ūkės vilkėja ir turi sa
vo apgynėją. Jos pasogą, jos brolis, pil
nas skrynias išvežė i jos naujus namus, ir 
pagaliau Alpis ir daug Gaižuvos žmonių 
iškeliavo i jaunosios namus Beržynėn, ves
tuvių apeigoms atlikti.

Varytės sukviesti gentys ir kaimynai 
jau išvakaro susirinko jaunojo laukti.

Mergaitės suėjusios pas Varytę, rūtų 
vainiką pynė, jai galvą šukavo, plaukus Į 
kasas pynė ir vestuviniais drabužiais ren
gė, guosdamos ir linksmindamos jaunąją,

it “Dirvoje”
Cleveland, Ohio

BOLŠEVIKAI ŽUDOSI. 
Šiame Rusų kare prieš Vo
kiečius sufanatikinti komu
nistai daro visokių pasiau
kojimų “darbininkų tėvy
nei”. Vienas paskiausių jų 
kovos būdų yra sekantis:

Seni orlaiviai prikrauna
mi dinamito ir pasiaukoję 
lakūnai skrenda su tais or
laiviais ir krinta ant Vokie
čių laivų Baltijos- juroje. 
Žūsta lakūnai, bet priešui 
padaroma nuostolių. Šiuo 
budu fanatiški komunistai 
nuskandinę 12 Vokiečių lai
vų prie Kronštadto.

RUGSĖJO 27 d. nuskir
ta “Liberty Fleet Day”, ir 
tą dieną bus nuleista Į van
denį 12 naujų išstatytų ša
lies gynimo reikalams lai
vų paskirose laivų dirbtu
vėse.

- Valdžios programas ša
lies ginklavime numato pa
dirbimą po du laivu kas
dien 1942 ir 1943 metais.

Tie laivai yra nuo pačių 
didžiųjų karo laivų iki ma
žų pakraštinių. Dalis lai
vų yra prekiniai ir trans
portiniai.

kuri vis verkė, gailaudama savo jaunų die
nų ir savo draugių, kurias turės palikti.

Jaunuomenė, suėjus į vestuvių pokilį, 
valgydama visokius valgius ir gerdama ką 
tik jiems davė, šokinėjo, linksminosi, dūko, 
šposus išmislinėjo; senieji svečiai užstalė
se sėdėdami midų ir alų gėrė ir šnekučia
vosi vedybų laukdami.

Kitą dieną vakarop, Alpis atkeliavo su 
vedliais į jaunosios tėvų namus. Žmonės 
linksminosi ir gėrė visą naktį ir visą die
ną — net keturias dienas, kurios po to se
kė. Bet taip vaišinantis jaunosios tėvų 
geru, pagaliau viskas ėmė baigtis, ir tada 
jaunojo parinkta svočia-šeimininkė pradė
jo savo atvežtas gerybes iš skrynių imti ir 
visus vaišinti. Ji pradėjo visus mylėti ir 
su visais gerti, bet nepasigerti, juokauti 
bet neperžengti padorumo ir visiems įtik
ti. Ji atidarė skrynias, skryneles prikrau
tas pyragų įvairiausių ir skanių skaniau
sių, visokių mėsų, gyvulių ir paukščių, na
minių ir miškinių; midaus, alaus, seno, 
stipraus — ir visko visko ji tiekė svečiams 
parodymui jaunojo turtingumui ir aukš
tam luomui. Nuo tų dievų dovanų skob
niai lūžo, nieko niekam netruko, nors vai
šės vėl tęsėsi ketvertą dienų, be jokių per
traukų nakčiai.

(Bus daugiau)

“Iš VISŲ dangiškų kūnų, kaip as
tronomai sako, žemei ir žmonijai reikš
mės turi tik saulė. Be jos nebūtų nei gy
vijos, nei augmenijos.

° KAVOS iš Pietų Amerikos per me
tus normaliai išvežama už 7,0 milijonų do- 
larių.

Kaina tik $1.°°
(Būtinai pridėkit 15c pašto ženklais po 3c knygos persiuntimui)

PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS
KNYGOJE
Vardai visų tų ALPIO prenumeratorių, kurie DABAR prisius savo $1.00 
(ir 15c stampomis) tilps knygoje, ir jie visi gaus knygą už šią žemą kai
ną. Knyga bus apie 350 puslapių ir po išspausdinimo parsiduos po $1.50 
arba ir $2.00. Taigi, skubėkit užsisakyti sau ir savo brangiems drau
gams ALPI šiądien!

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
ALPIS, Kęstučio Išlaisvintojas, paremta istoriškais faktais iš laikų gar
sių Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio. Bet apysaka 
baigsis su Epilogu, kuris apima Vytauto Didžiojo pergalę ant Kryžiuo
čių — 1410 metais po Žalgiriu — tame atkeršto mūšyje dalyvauja jau 
Alpio sūnūs, kuris, sekdamas tėvo pėdomis, prisideda prie Lietuvių di
džiojo atsikeršinimo kryžiuočiams, kurie taip ilgai Lietuvius kankino.

KAIP SIŲSTI PINIGUS. Įdėkit į laišką $1.00 popierinį ir 15c pašto 
ženklais, įrašykit savo pilną vardą ir adresą, kad galėtume atspausdinti 
knygoje ir kad žinotume kur knygą pasiųsti, parašykit kad tą dolarį 
skiriat už knygą ALPIS, ir tuoj pasiuskit Dirvos voku. Galit siųsti ir 
kartu su Dirvos prenumeratos mokestimi, bet pažymėkit kad pridedat 
mokestį ir už knygą ALPIS.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

J. J. Bačiunas

Manor. Tą vietą 
atpirko nuo našlės 
Beale ir pats per- 
remodeliuos sulyg

VOKIEČIAI VARŽO 
MOKYKLŲ VEIKI
MĄ LIETUVOJE

darbštumas ir tin
tam bizniui suteikia

vaišinimo ir links-

BAČIUNAS PIRKO 
KITĄ VASARINĮ 

REZORTA

Amerikos Lietuvių tautinis 
veikėjas, Juozas J. Bačiunas, 
Tabor Farm vasarinio rezorto 
savininkas, šiomis dienomis 
nupirko kitą vasarvietę Michi
gan valstijoje, toliau į šiaurę 
tame pat Michigan ežero pa
kraštyje, kur randasi jo. popu- 
liąriška senai išdirbta Tabor 
Farma.

Ta nauja vasarvietė randasi 
netoli Grand Haven, Mich., prie 
Spring ežero, vadinama Pros
pect Point 
p. Bačiunas 
Mrs. W. A. 
tvarkys ir
savo Tabor Farmos plano. Re- 
modeliavimo darbą atliks šią 
žiemą, ir kitą pavasarį jau pra
dės kviesti savo svečius į tą 
antrą savo rezortą.

Naujojo rezorto manadžeriu 
p. Bačiunas paskyrė buvusį Cle- 
velandienį, dainininką Joną S. 
Urboną, kuris šią vasarą č|ąę- 
bavosi Tabor Farmoje.

Dainininkas Jonas S. Ųvbpr 
nas, kuris prieš nuvažiavirpąįį 
į Chicagą ir stojimą darbuotis 
prie Vanagaičio Margučio radio 
programų, apvažinėjo platų pa
saulį dainuodamas, keletą kar
tų lankėsi Pietų Amerikoje, po 
apsigyvenimo Chicagoje perei
tą ; rudenį,
naivimo ir linksminimo Chica- 
gos ir plačios apielinkės Lietu
vių savo dainomis, šį pavasarį 
tapo p. Bačiuno pakviestas į 
Tabor Fauną, darbuotis prie 
tos didelės vasarvietės svečių 
priėmimo, 
minimo.

Urbono 
kamumas 
jam daugiau progų, ir štai ma
tome jį paskiriamą p. Bačiuno 
naujos vasarvietės, Prospect 
Point Manor, manadžeriu. Sa
vo pareigas jis pradės eiti kitą 
pavasarį.

Apie p. Bačiuno įgijimą šios 
naujos vasarvietės plačiai ap
rašė tos dalies Michigan© laik
raščiai. Rep.

IŠ KAUNO turima žinių kad 
Rugsėjo 15 d. prasideda moks
lo metai Lietuvos pradžios mo
kyklose ir gimnazijose. Bet
gi daugelis mokyklų, ypač gim
nazijų patalpų yra užimta Vo
kiečių kariuomenės ir karo li
goninių reikalams. Tose vie
tose mokslo įstaigoms pataria
ma susispausti ir susirasti pa
talpas.

Neaiškumu esą dėl Lietuvos *■
aukštųjų mokyklų, ypač Uni
versitetų Vilniuje ir Kaune, li
kimo. Ryšium su tuo Univer
sitetų profesorių delegacija lan
kėsi pas Vokietijos generalinį 
komisarą von Renteln. šio at
silankymo rezultatai kol kaš 
dar nežinomi. Kalbama kad 
Universitetuose bus leidžiama 
veikti tik aukštesniems semes
trams, o naujų studentų nebu
sią priimama.

Prieš kuri laiką buvome gavę, 
privatinę žinią kad esą mano
ma neleisti Lietuvoje veikti nei 
universitetams, nei gimnazi? 
joms. Kiek šios žinios yra pa- 
grystos šiuo metu dar sunku 
spręsti.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.
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l'iidelj smūgį Rusų karo 
produkcijai ir žalia-

1606 East 66th Street 
ADVOKATAS

ĮŽANGA 50c ir 75c- ŠOKIAMS 25c

i War yra pigiausias 
■ko liuoslaikio drau- 
ttmkit ja tani sam

ir mo- 
kuriame 
tinkamų

Drapanas padarom 
taujas, išvalom ir

UŽGIRTAS ORGANIZUOTO 
DARBO.

Day for Mayor Committee 
RAY MARTIN, Sec

(Buv. teisėjas Ohio Supreme Court)
FOR

BALSUOKIT UŽ JI 
RUGSĖJO-SEPT. 30

Jis pasiryžęs atlikti darbą, Ne Prižadų Laužymą.
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CHICAGOS ARTIS
TAI RENGIASI DIR

VOS KONCERTUI
Dainininkas artistas Jonas 

Urbonas, kurį Clevelande teko 
girdėti retai, bet kurį pamėgo 
Chicaga kai jis nuvažiavo ten 
pereitą rudenį ir visą žiemą 
dainavo Margučio programuo- 
se prie komp. A. Vanagaičio ir 
apielinkėse, atvyks su grupe 
Chicagos artistų išpildyti Dir
vos 25 metų paminėjimo pro
gramą Lietuvių salėje, sekma
dienį, Spalių 19 dieną.

Jau tik kelios savaitės laiko 
teliko iki tai dienai. Rengiasi 
artistas Urbonas, rengiasi mu
zikantas Labanauskas (jis ki
tados čia dalyvavo su Vanagai
čiu ir kitais, bet jis dabar už
augęs puikus vyras!), rengiasi 
ir būrelis Margučio dainininkių 
mums programą išpildyti.

Reikia rengtis ir Clevelan- 
diečiams ir apielinkės Dirvos 
rėmėjams ir draugams.

Programas bus linksmas ir 
įvairus.

Priedui dar Clevelandiečiai 
suruoš vaizdelį užvardintą “Kas 
atsitiko kai Hitleris atėjo į 
Lietuvą Joninių naktį paparčio 
žiedo jieškoti ir rado ten savo 
draugą Staliną”.

Jau dabar primename kad tą 
vakarą programas prasidės ly
giai 6 valandą vakare. Kas pa
vėluos nematys svarbios pro
gramo pradžios.

Įžanga bus: 50c ir 75c. Ku
rie pirks išanksto, gaus po 40c 
ir po 60c. Tikietai gaunami 
Dirvos administracijoje.

Po programo bus šokiai su 
puikia Alberto Nemanio mu
zika.

- ANDRIUS URBŠAITIS 
atkėlė savo

BARBERNE
C.

į kitą vietą. Naujas 
antrašas: (39)

, 6706 SUPERIOR AVE.
Užkviečia draugus čionai.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICLUIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

PYTHIAS
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid. Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais 

J. Verbyla ir A. CiutelS 
savininkai.

RAGINA JUS EITI 
BALSUOTI RUG

SĖJO 30

i KIJEVAS -Dll

Dirvos 25 metų Sukakties paminėjimo Koncertą
I Kijevas yra Tračių Didi 

i Kaspijos Aliejaus Šaltir

Ar įvyks 1812

Cleveland Junior Chamber 
Commerce išleidžia atsišaukimą 
visus piliečius ragindamas eiti bal- 
suoti antradienį, Rugsėjo 30 dieną, 
kada bus miesto mayoro kandidatų 
nominacijos ir tūli kiti balsavimai.

Tos organizacijos “Get Out to 
Vote Committee” savo raginimus’ 
platina spaudoje, per radio ir pie
no bonkų užkišaluose, kad visi tu
rėtų progą prisiminti jog balsavi
mas įvyks Rugsėjo 30 d.

Žmonės paprastai gausiai balsuo
ja prezidento rinkimų metais, o ki
tais rinkimais mažai eina balsuoti. 
Jeigu balsuos didedė dauguma tada 
balsavimų pasekmės gali būti kito
kios.

PROGRAMA IŠPILDYS JONAS S. URBONAS IR KITI MARGUTIEČ1AI * Chicagos

Sekm. Spalių-Oct. 19 Lietuvių Salėj
Kurie išanksto pirks tikietus, gaus: 50c už 40c 
Programo pradžia lygiai 6:00 vai. vakare.

LAUSCHE NUMATYTA GAUS PIRMA 
VIETA NOMINACIJOSE

Pereitą sekmadienį Geauga 
Lake Parke, Demokratų suren
gtame išvažiavime, dalyvavo į 
75,000 publikos, kurių atsilan
kymas duoda spėti kad Frank 
J. Lausche laimės pirmą vietą 
mayoro nominacijose ąntradie- 
nį, Rugsėjo 30, gaudamas žy
mią didumą balsų.

Tautinės grupės ypatingai 
skaitlingai pasirodė šioje mil
žiniškoje demonstracijoje Tei
sėjo Lausche populiarumo. Jo 
kandidatūra yra davimas pro
gos tautinėms grupėms šiame 
mieste išrinkti mayoro ofisan 
“vieną iš saviškių”.

Jis yra sūnūs paprastų atei
vių tėvų ir išaugo St. Clair ir 
E. 65 Street apielinkėje. Savo 
gabumais ir prakilnumu jis pa
garsėjo kaipo vienas iš gabiau
sių teisėjų Ohio istorijoje. Jis 
neatsitolino nuo savo žmonių ir 
kitų ateivių kurių reikalus ge
riausia supranta.

Kitas jo populiarumas kad 
jis uoliai rėmė ir remia Prezi
dentą Roosevelt ir jo politiką.

Tautinės grupės vadovystėje 
Felix T. Matia, valstijos sena
toriaus William M. Boyd, ir 
valstijos atstovo Jono T. De-

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės

OLD MEADOW 
DAIRY

1657 Crawford Road
Wholesale or Retail delivery. 

GArfield 9153.

HONEY-BAKED
HAM CO. Ltd

Mėsos mėgėjai gausit tikrai 
skanius kumpius valgyda

mi musų produktus.
1019 Carnegie Ave.

Phone MAin 4693 (49)

DIXIE BEDDING
Mfg. Co.

“Iš dirbtuvės į Jūsų Namus” 
Atsakantis Taisymo Darbas 
Matrasai, Box Springs, Pagalvės, 
Patalai. Senus matrosus perdir
bam naujai. (49)

VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave. •
HEnderson 1198.

CLAIR-DOAN 
RECREATION
į Geo. R. Jones, Prop. 

Kur sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9535

VISOKIOS GĖLĖS
CROSS’ CORNER

Richard L. Cross, Prop. 
Išlaukėje aukštų nuomų distrikto. 

Klauskit kainų Buketams, 
Kašėms ir Vainikams

Corsages: 50c ir aukš.
Hough Ave. prie E. 89th Št.

Telefonas dienų arba naktį
CEdar 1547 (49)

PAUKŠTIENA
. Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry 
Market

1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS, Mgr.

Kandidatas j Miesto 
May orus

I

Righter darbuojasi sukėlimui 
ateivių piliečių tarpe susidomė
jimo Teisėjo Lausche kandida
tūra, ir prašo visus eiti balsuo
ti už Lausche antradieni, Rug
sėjo 30 d.

Kandidatas iš 22 Ward 
į City Council

Thomas Patrick Walsh, kan
didatas iš 22 Ward į miesto ta
rybą, gyvena 22-me Warde jau 
20 metų. Jis yra narys painte- 
rių Local No. 765 narys Cuya
hoga County! Democratic Exe
cutive komiteto kuris pravedė 
nominavimą Teisėjo Frank J. 
Lausche į mayorus.

Jo kandidatūros tikslu įvyks 
susirinkimhs šio penktadienio 
vakare, .nuo 8:30 vai., Sons of 
Italy salėje, ant Euclid avė. ir 
E. 73 st.. Norintieji prašomi 
dalyvauti.

MERGINOMS NAMU 
RUOŠOS MOKSLAS 

PRIEINAMAI

ARTHUR H. DAY
Arthur H. Day, kandidatas į Cle

velando mayorus, pareiškia kad jis 
stovi už miesto paėmimą gatveka- 
rių operavimo į savo rankas ir kad 
už važinėjimą butų imama tik pen
ki centai. Jisai prižada pilną ap
saugą tūkstančiams Cleveland Rail
way Co. darbininkų ir nustato $30 
nuo šėro nupirkimui iš kompanijos 
gatvekarių sistemos, kas sutaupy
tų miestui suvirs $4,500,000 nuo tos 
kainos kurią nustačius dabartinė 
miesto administracija.

Judge Day remiamas Joint Labor 
Committee ir kitų grupių, kurios 
veda platų vajų už jo kandidatūrą. 
Judge Day galima girdėti per ra
dio kas vakaras 6:25 per WGAR.

Pereitą sekmadienį buvo sureng
tas All-Nations diena Puritas Spring 
Parke, Judge Day pagerbimui, kur 
dalyvavo tarp 12,000 ir 15,000 žmo
nių. . X

Nominacijų balsavimai bus pirma
dienį, Rugsėjo 30. Du kandidatai 
gavę daugiausia balsų pateks galu
tiniems rinkimams Lapkričio 4.

Automobilistai Tures
Liautis Triubinę

Clevelando miesto taryba pa
remdama sumanymą naikinti 
mieste bereikalingą trukšmą ir 
užmą, užgyrė įvedimą griežtos

prievartos susilaikyti nuo ne
reikalingų garsų leidimo.

Tas paliečia ir automobilis
tus, kurie mėgsta triubyti kad 
ir vėliausia naktį, ir per dienas 
gatvėse daro trukšmą. Pabau
dos įvedama nuo $1 iki $10 ir 
nuo 1 iki 10 dienų kalėjimo.

Jūsų INDEPENDENT Kandidatas Į
Council - 22nd Ward

. .•CLEVELANDE lankėsi iš 
Anglijos atvykę karo ekspertai, 
kurie apžiurėjo nekurias dirb
tuves gaminančias karo reik
menis. Jie ragina darbininkus 
skubėti su pagalba, nes, sako, 
šiądien vienas tankas, ar šau
tuvas, ar lėktuvas reiškia tiek 
kiek penki už metų nuo dabar, 
ir kiek atstotų 20 už dviejų 
metų.

•DEL GYVENAMŲ NAMŲ 
stokos ir del daugėjimo darbų, 
Clevelande daugėjant darbinin
kų skaičiams iš kitur, pradėta 
bijoti kad pritrukus darbinin
kams gyvenamų butų, čia su
važiuos ir apsigyvens daugybės 
taip vadinamais “traileriais” ir 
šiaip visokiose pašiūrėse išsta
tytose užmiestyje. Tokie gy
ventojai sudarys miestui keb
lią naštą.

A 
k

DENTISTUI OFISAS
Gera moderniška vieta, Lietuvių. 

kaimynystėje, išdirbta vieta per ei
lę metų, turi garo šilumą, visus pa
togumus. Kreipkitės (40)

6411 SUPERIOR AVE.

| Ukrainos sostinė Kijevas, se- 
L istoriškas Rusijos miestas 
i _ Rusu istorijoje vadinamas 
: -jĮauiška visų Miestų", pate- 
į b VokfeSanū

I
r Ą prieš keletą dienų prane- 
į Vokiečiai, o paskiau patvir- 
(jjo j Maskva.

I fijeffl, miestas iš apie 833,- 
(llfWDtojy, yra trečias po 

ir Leningrado didu-
j svarbumu.

į brandoje smarkiai ginan- 
■ įri Leningrado ir Odesos, ku- 
p mestus Vokiečiai taipgi 
fyalę, fijevo toks staigus pa- 
įį® išrodo lyg netikėtinas, 
fe jau parodo, kaip karo 

norai sako, pirmutinį perian
ti Husą armiją ir gyvento- 

njeralės.
Ejm srityje Vokiečiai ap- 

gpo dideles bolševiku armijas- 
iįir-j®š pavyks išbėgti ar 
jį apsuptos ir nuginkluotos 
n didelis klausimas.

gito, kaip žinovai sako, šio 
iao spaudinio atveju ran- 

j tingesnėje padėtyje negu 
p nariai prasiveržė prie

Suinteresavimui merginų 
terų pasiruošti tam darbui 
yra daugiausia vietų negu 
asmenų, Household Training Cen
ter, 2102 Abington Rd., kurio pir
mininke yra Mrs. William G. Math
er, pradėjo vajų sukviesti merginas 
ir moteris mokytis namų ruošos už
siėmimo, kuris bus naudingas visą 
gyvenimą.

Praėjo tie laikai kada namų dar
bas buvo laikomas tokiu paprastu 
kad galėtų atlikti bent kas. Šiądien 
namų ruoša yra rimta profesija ku
ri reikalauja išminties, gabumo ir 
sumanumo kaip reikalinga biznyje 
ar industrijoje. Kartą mergina iš
moks darbo atsakančiai jai nerei
kės bijoti bedarbės. Tiktai nelavin
tos, paprastos merginos turi vargą 
gauti vietą ir išlaikyti ją.

Pagelbėjimui jaunoms merginoms 
ir moterims išmokti Amerikoniškos 
namų priežiūros ir ruošos darbo, 
Household Training Center rengia 
pamokas Jane Addams Vocational 
School, pirmadienio ir trečiadienio 
vakarais, nuo 7iki 9 vai. per 15 sa
vaičių, pradedant pirmadieniu, Spa
lių 6. Mokestis už mokslą yra $5, 
iš kurių $3 bus grąžinti jeigu moki
nės lankys 80 nuoš. pamokų.

Žinant kad mergintoms lankan
čioms šias pamokas reikia pasida
ryti pragyvenimas, Household — 
ing Center parūpina joms 
kur jos gali dirbti. Namai 
kami atsargiai, užtikrinimui 
sąlygų ir uždarbio.

Merginos kurios negali rasti dar
bo industrijose arba kurios bandė 
dirbti fabrikuose ir patyrė kad ne
gali tuose darbuose dalaikyti, pra
šomos įstoti į šią mokyklą. Užsire
gistruoti galima pradedant pirma
dieniu, iki penktadinio, Spalių 6, 
nuo 9 iki 12:30.

Baigusios mokslą Jane Addoms 
merginos turi du pasirinkimu. Jos 
tuoj gauna darbą ir vietą su geres
niu mokesčiu, arba gali tęsti aukš
tesnį 
hold 
nimo 
mo. 
sada

Merginos taipgi pamokinamos 
atam gyvenimui kada jos apsives 
įsisteigs savo namus.

Dabar laikas istoti j
W O D I Č K A

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prospect Ave. MA. 0731 
Bandykit musų 5 Lekcijų

. .Planą už Nominalę Kainą.
Mes suteikiam Instrumentą.

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

Vaikai turi atvykti su kuriuo 
nors iš tėvų. (47)

MAYOR

IŠRINK1T VĖL

Balsuokit' už
ARTHUR H,

DAY

Namai Pardavimui
$9500.00 Krautuvė 25x20 ir 19 kam

barių; visi baldai, ir užimti vy
rais gyventojais. Virimui vietos; 
$164 į mėnesį ineigų; $5000 įmo
kėti. Duosiu įsteigtą real estate 
biznį dykai, del senatvės turiu 
apleisti. Vieta tinka geram nak
tiniam klubui.

McKENNA
1383 East 55th Street 

HE. 5282 MU. 4285

PUIKUS VYNAS
Mano vyno sandėlyje rasite 
visokio vyno šeimų pokiliams, 
ir visokiems reikalams, gali
ma gauti galionais, bačkom 
arba bonkom.

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.

Councilman
Train- 
namus 
paren- 

gerų

namų ruošos mokslą House 
Training Center, valgių garni 
ir aukštesnio namų prižiurėji- 
Jų užmokestis yrą gera ir vi- 
galima gauti vietą.

ir
ir

• S. V. VALDŽIA išstatys 
savo kaštais dvi naujas gele
žies tarpyklas prie Republic 
plięno dirbtuvių, praplėtimui 
plieno gamybos. Dabar Repu
blic per metus išdirba 4,870,- 
000 tonų plieno, naujas priedas 
duos dar 1,750,000 tonų.

4023 E. 141st St.
Telefonas: WAsh. 3227

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

22 nd WARD
Balsavimai

Rugsėjo-Sept. 30

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im« 
portuotas gyduoles nuo visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairią 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, 0.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

L E I M O N S 
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir'Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, (Savininkas

Telef. HE. 5384

su rinkiminės vietos patyri- 
1612 East 71st St. Dabarti-

Vienatinis councilmanic kandidatas 
mu. Taksus mokantis gyventojas 
nis miesto tarybos narys. Advokatas, su kolegijos ir teisių paty
rimu. Narys, International Union of Operating Engineers.

Jo Publikos Tarnybos Rekordai: Commissioner (Council), 
East Cleveland, 1930-1933. Narys Police and Fire Pension Boards 
1932-1933. Deputy, Treasurer’s Office, 1934-1939. Miesto Tary
bos narys, Ward 22, Cleveland.

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perina ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
Eiortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

Specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

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

GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

6820 Superior Ave
Cleveland, Ohio

M sol Maskva tįkėjbsi kad 
jiegos atlaikys ir už- 

l'taečiams kelią linkui 
ir prie Kaspijos alie- 

kh. Tais keliais ku- 
sfeiį kariuomenes nuves- 

j kiną (Persiją), žygiuoja 
‘b Susams iš užkapalio 

tntalji armija ten ir Kau
kt pli pasijusti Vokięčių 

tai Jei Vokiečiai dar 
f ptrTurkiją, kaip neku

ltoji rodo, tai. Kaukazas 
a iSjalauhis pateks Vo-

p bus satriuškibros/
|iŠBifei kad Kijevo pa- 
fes r nukirtimas Krimo

nuo Rusijos yra 
■fislaiižymo Rusų atkak
li pšsnimosi. f 
įlfflai skelbia kad -per 93 

too prieš Rusus jie iš
braidė ir suėmė apie ke- 
h ėjomis raudonarmiečių. 
[Gi' tai kad Kijevą paėmu- 
b Wiį jiegos patrauks 
Įsi®, apeis iš kitos pusės 
k® ir apsups Maskvą to
pt badu kaip apsupo Ki
li i kitus Rusu miestus, 
p ji užėmimo.
pi skelbia kad Kijevą ap- 
p Vokiečiu sunaikinta 10 
L apie 150,000 vyru.
pfflai praneša kad Kije- 
prė paimta Rugsėjo 19- 
[Lkad Rusų karininkai pa
la Kijevo garnizonas pa
ti te tolesnio priešinimo-

k-

teland Furnace
Sheet Metal Co.
žg, Spouting, Roof 
j? t Air Conditioning

ta ir Perdirbam
tonusus, $10.00.
i dalys farnasams ir

boileriams. < *

Žast 65lh Street
fau: EN2. 0335

VA’S Į
CLEANING Į



i

MILI-

AETNA LUMBER

ima
icbbbbbbbbbbbi

yra

1

HE.
MI.

tebėra jo žygio 
ir keli pamink-

©DŽIOVA vis dar yra svar
biausia priežastimi mirčių mo
terų tarp 20 ir 30 metų am- 
čiaus, o vyrų tarp 30 ir 40 m

kur
mo-

palyginimo Hit- 
užkariauti

medį.

Co.
6843
1185

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.

Klauskit musą kainą * 
atsakymą gausit greitu

• Darbą Atliekam • 
GERAI 
G R AŽIAI 
GREITAI

ATDARA PENKTADIENI 
“COURTESY DAY” 
ryto iki vakare

PUIKUS VYNAS
Mano vyno sandėlyje nšte 
visokio vyno šeimą pokiliam 
ir visokiems reikalams, gali
ma gauti galionais, bačkom 
arba bonkom.

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED Wffi 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prep.

ATDARA ŠEŠTADIENĮ 
“MAY DAY” 

( ryto iki £* vakare

Vokiečių įžygiavimas į pla
tus Ukrainos plotus ir užėmi- 

s eilės svarbių miestų jau 
Nudavė didelį smūgį Rusų karo 

ikmenų produkcijai ir žalia-

daugiau 
paveiks-

dentistui ofisas . —.
Gera modemiška vieta, Lietoį \ 'Dniepro.

kaimynystėje, išdirbta vieta per a- į tk- - , Mflskvn tikrino’ k-id 
lę metų, turi garo šilumą, vira pi- 1K1 8101 Ma&Kva UKvJOsi kad 
togumus. Kreipkitės |V)

6411 SUPERIOR AVE.
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RAGINA JUS EITI 
BALSUOTI RUG- 

SĖJO 30

Cleveland Junior Chamber 
■nmerce išleidžia atsišaukiau ~į 
us piliečius ragindamas eiti bei- 
>ti antradienį, Rugsėjo 30 ditų, 
ia bus miesto mayoro kandidų 
•ninacijos ir tūli kiti balsavimai. 
Tos organizacijos “Get Out ti 
te Committee” savo raginime t 
įtina spaudoje, per radio ir > 

bonkų užkišaluose, kad visi ta 
tų progą prisiminti jog balsvi, 
is įvyks Rugsėjo 30 d. 
Žmonės paprastai gausiai balsia 

prezidento rinkimą metais, o į 
is rinkimais mažai eina balnoti 
igu balsuos didedė dauguma tab 
Isavimų pasekmės gali būti kito 
os.

.•CLEVELANDE lankėsi g 
nglijos atvykę karo ekspertai, 
urie apžiurėjo nekurtas dirt- 
įves gaminančias karo reik- 
lenis. Jie ragina darbininku? 
kabėti su pagalba, nes, sako, 
iądien vienas tankas, ar še
ivas, ar lėktuvas reiškia tiek 
iek penki už metų nuo dalai, 
r kiek atstotų 20 už dviejų 
setų.

• DEL GYVENAMŲ NAMŲ 
tokos ir del daugėjimo darbą, 
llevelande daugėjant darbinio- 
;ų skaičiams iš kitur, pradėti 
ii joti kad pritrukus darbiniu, 
tams gyvenamų butų, čia su 
mažiuos ir apsigyvens daugybė 
;aip vadinamais “traileriais” ir 
šiaip visokiose pašiūrėse išsti
ptose užmiestyje. Tokie gy
ventojai sudarys miestui keb
lią naštą.

KIJEVAS - DIDELIS NUOSTOLIS RUSAMS

Kijevas yra Trečias Didžiausias Rusijos Miestas 
Į Kaspijos Aliejaus Šaltiniai ir Kaukazas Pavo

juje. — Ar Įvyks 1812 Metų “Stebuklas”?

Ukrainos sostinė Kijevas, se
nas istoriškas Rusijos miestas 

Rusų istorijoje vadinamas 
“Matuška visų Miestų”, pate- 

į ko Vokiečiams.
Tą prieš keletą dienų prane- 

| še Vokiečiai, o paskiau patvir
tino ir Maskva.

Kijevas, miestas iš apie 800,- 
i 000 gyventojų, yra trečias po 

Maskvos ir Leningrado didu- 
hnū ir svarbumu.

Akivaizdoje smarkiai ginan
čius] Leningrado ir Odesos, ku
riuos miestus Vokiečiai taipgi 
apgulę, Kijevo toks staigus pa- 

i ėmimas išrodo lyg netikėtinas.
Tas jau parodo, kaip 'karo 

^žinovai sako, pirmutinį perlau- 
žimą Rusų armijų ir gyvento
ju moralės.
■ Kijevo srityje Vokiečiai ap
supo dideles bolševikų armijas- 
ir ar -joms pavyks išbėgti ar 
liks apsuptos ir nuginkluotos 
yra didelis klausimas.

■Rusai, kaip žinovai sako, šio 
Vokiečių spaudimo atveju ran
dasi blogesnėje padėtyje negu 

į: buvo naziai prasiveržė prie

dedama svarba Į Uk- 
javų laukus, Ukraina 
tik penktą dalį visos 
laukų derliaus. Ukrai-

Ji

Namai Pardavimui
$9500.00 Krautuvė 25x20 ir 19 ka

bamų; visi baldai, ir užimti vy
rais gyventojais. Virimui vita; 
$164 į mėnesį ineigų; $5000 ja 
keti.. Duosiu įsteigtą real ėsta 
biznį dykai, del senatvės tn 
apleisti. Vieta tinka gerui al
tiniam klubui.McKENNA

1383 East 55th Street 
HE. 5282 MU. 4285

ARGENTINOJE pradėta 
imtis visokių atsargų prieš 
nazių konspiratorių gali
mą pravesti perversmą.

Kariuomenė užėmė svar
biausias šalies orlaivių sto
tis, kad jomis nepasinaudo
tų smurtininkai.

AKRON, ONIO
Visokios Žinutės

DRĄSIAI MIESTO VADOVYBEI
sušalti, pradėjo truksti maisto, 
jiegos laikytis. *

Nors Rusai dabar laukia ano 
1812 metų “stebdklo” su Hit
leriu prie Maskvos, tačiau tas 
nazių vadas vargu daro tą pa
čią klaidą kaip darė Napoleo
nas, kuris neapsaugojo pakeles 
gryžtančių s^vo vyrų nuo Mas
kvos, kur juos sekdami Rusai 
pasalomis puldinėdami naikino.

Maskvos carai tačiau dabar 
daro didelę klaidą jeigu nori 
pakartoti aną “stebuklą”: jie 
vietoj duoti Vokiečiams išmuš
ti savo kareivius, turėjo tuoj 
duoti Maskvą užimti, ir ant ry
tojaus pradėti bandyti kaip 
veiks anų laikų supelėjęs “ste
buklas” Vokiečius sumušti.

Strtg.

IŠRINKIT

FRANK J.
JAPONAI rengiasi prie 

kokio nors žygio Siberijo- 
je, nors del sezono vėlumo 
spėta kad jie nesiims nie
ko daryti. Japonai gali kė
sintis pulti Sibirą ir užim
ti jo plotus kiek pajiegs, 
dabar kai Rusai Vokiečių 
smarkiai mušami.LAIMEJos lavorfą kelin- 

užmušimo, sukišęs 
šildomą pečių su- 
tarnavo North Hill

PASISKOLINO $25, 
NUPIRKO $100,000 

VERTĖS PIEŠINĮ

JAUČIATĖS BLOGAI? 
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
ralvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly- 

žmonių nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Visai žeimai

10c

MAYOR

NUTEISTAS VISAM 
AMŽIUI

A. Lukens, 58 m. amž., buvęs 
bažnyčios prižiūrėtojas, teismo 
atrastas kaltu nužudyme p-lės 
Ruth Zwicker, 23 m. amžiaus 
muzikos mokytojos, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

Lukcns prisipažino kad jis 
tą merginą nužudė po to kai ji 
atsisakė jtfm duot? bučki ir dar 
apmušė ji bažnyčioje, kai jis 
ją pakibino, 
tą dieną po 
i bažnyčios 
degino. Jis
Metodistų bažnyčioje, kur ta 
žudystė ir įvyko.

Lukens būdamas jaunas vai
kinas taip pat nužudė moteriš
ką Cincinnati Ohio, už ką buvo 
nuteistas 20 metų kalėjimo, ir 
iškalėjęs septynis metus tapo 
paliuosuotas 1907 metais.

žmonių per šešias dienas pa
klausyti teisme jox bylos grūdo
si tiek kad netilpo, nes tai kas 
nepaprasto, kuo visi Įdomavosi.

Lukens išgirdęs teismo nuo
sprendį labai išsigando ir ėmė 
kaip tai keistai elgtis. Prie jo 
pastatyta specialė sargyba kad 
nesikėsintų nusižudyti. Išvež
tas į Columbus, Ohio., valstijos 
kalėjimam

Iš Chicagos pas P. Gašką 
lankėsi jo teta p. Sapranaus- 
kienė, ji čia praleido atostogas 
ir dalyvavo Gaškų dukters ves
tuvėse.

A. Oleknavičius’su žmona, jų 
sūnūs su žmona, A. Palionis 
su žmona ir J. Jonuška lankėsi 
palei Ravenna, tikėję pas buvu
sį Akronietį Praną Martinkų. 
Jie dalyvavo jo dukters Mag
dės vestuvėse.

Iį Boston, Mass., svečiavosi 
Akrone pas savo švogerj K. 
Baublius, J. Mačerauskas. Jis 
atlankė draugus Vipnelius ir 
kitus. Kalnas.

Primary Election Antrad. Rugs.-Sept. 30
Cuyahoga County Democratic Executive Committee 

RAY T. MILLER, Chairman.

i, vidur’is. Milijonai 
lojasi FEEN-R-MINT. 
FEEN-A MINT einant 
ii rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik■ LOS ANGELES, Cal. — Be

darbis, paveikslų mėgėjas, Ed
ward Washer, 35 m. amžiaus, 
neturėdamas pinigų, pasiskoli
no $25, ir nuėjęs i senų paveik
slų pardavimo krautuvę, nusi
pirko seną piešini, kuris vėliau 
pasirodė esąs garsaus artisto 
Giovanni Battista Tiepolo pie
šinys, Įkainuotas apie $100,000.

Jis tą paveikslą ketina par
duoti, o paskui, pirktis 
Įvairių pigesnių senų 
lų.

Prašo 2.8 Mill Apskri
ties Vargšų Šelpimui

HIPPODROME

Here Comes Mr. Jardon
Retai Hollywood patiekia paskirą 

paveikslą kuris gautų tokį pripaži
nimą kaip šis naujas Columbia’s— 
-Here Comes Mr. Jardon”, naujos 
rūšies komedija, kuri pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadienį, 
Rugsėjo 27 d. Joje vadovaujamą 
rolę turi Robert Montgomery, su ei
le geru padėjėjų, kaip Claude Rains, 
Evelyn Keyes, James Gleason, Ed
ward Everett Horton, Rita John
son, ir John Emery.
Montgomery šioje filmoje vaidina 
paprastą vaikiną su daug ambicijos 
ir prielankų, kuris siekia daug ko 
ir pagaliau laimi. Prie jo moteriš
ką rolę vaidina Miss Evelyn Keyes.

Antradienį, Rugsėjo 20 d. pilie
čiams bus paduota nubalsavimas 2.8 
mills Apskrities šelpimo reikalams 
palaikyti. Tais pinigais šelpiama 
vaikai ir suagę kurie, yra kuo nors 
nesveiki, paliegę ir nėra iš kur ki
tur juos palaikyti.

Jie yra benamiai vaikai, našlės 
su vaikais, raiši ant visados, džiova 
sergantieji, silpni buvę kareiviai, 
silpnapročiai, akli ir Kiti.

Tais pinigais palaikomi šios aps
krities miesteliu, kaimų, musų mie
to nedagalintieji.

Ši County Welfare Levy numa
žinta nuo 2.98 iki 2.8 mills. Tas 
sumažina apskrities taksų mokėto
jams dendrą $534,000 sum* už 1942- 
43 metus.

Ši Welfare Levy nėra naujai už
dedami taksai, bet pratęsimas dabar 
esančių žemesne rata. Apskrities 
valdyba prašo balsuotojus užtvir
tinti šią County Welfare Levy. Jai 
reikia 65 nuoš. balsų didumos.

NAUDOTI TIRES 1$
ir aukščiau.

Batteries
Acessories

daro palygini- 
dienų Hitlerio puolimo 
su Napoleono žygiu č 

1812 metais. Tada, 
paėmęs; Napoleonas 

Ne tiek

Tires
Vulcanizing

Visoks automobilitams 
patarnavimas.

Kainos prieinamos.
FREDDY’S Tire Shop

6907 St. Clair Ave.
HE. 8077 (35)

Ibblševikų jiegos atlaikys ir už- 
įkirs Vokiečiams kelią linkui 
i Rostovo ir prie Kaspijos alie
jaus' laukų. Tais keliais ku
priais Rusų kariuomenės nuves
tos į Iraną (Persiją), žygiuoja 
Vokiečiai Rusams iš užkapalio 
ir raudonoji armija ten ir Kau
kaze gali pasijusti Vokiečių 

imšta. Jei Vokiečiai dar 
eis ir per Turkiją, kaip neku- 
rie daviniai) rodo, tai. Kaukazas 
su aliejaus laukais pateks Vo
kiečiams,, ęsai^čios ^ąudų^ 

'Jiesios jiegos Lūs sutriuškmtbs.
Hitleris tikisi kad Kijevo pa- 

HĮnimaš ir nukirtimas Krimo 
pusiausalio nuo Rusijos yra 
pradžia sulaužymo Rusų atkak
laus priešinimosi.

Vokiečiai skelbia kad pe'r 90 
dienų karo prieš Rusus jie iš
mušė, sužeidė ir suėmė apie ke- 
lliris milijonus raudonarmiečių.

Gali būti kad Kijevą paėmu- 
šios Vokiečių jiegos patrauks 
į šiaurę/ apeis iš kitos pusės 

askvos ir apsups Maskvą to
kiu pat budu kaip apsupo Ki- 
6vą ir kitus Rusų miestus, 
irm jų užėmimo.
Rusai ^kelbia kad Kijevą ap- 

kiečių sunaikinta 10 
ivizijų, apie 150,000 vyrų.

; Vokiečiai praneša kad Kije
li tvirtovė paimta Rugsėjo 19- 

d., kad Rusų karininkai pa- 
Įėgo, o Kijevo garnizonas pa
davė be tolesnio priešinimo-

REIKĖS DAR 4
• JONŲ LAVINTŲ 

DARBININKŲ

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

Užlaiko visokias naminei ii b 
portuotas gyduoles nuo visokį? li
gų, kaip tai nuo aštraus nubo
jusio Reumatizmo, noo F®! 
žaizdų, dedervinių, vidurių 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, iš
taro, lytiškų nusilpnėjimą, t* 
kių lytiškų ligų, nerviškumo,* 
migęs ir kitokią.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland^ 

Telefonas ENd. 85JJ

Vaistinė atdara 7 dienas ssuM1

.. ........................................

gas; platinki! ja tarn sam

SPAUDOS darbai yrt
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:

• PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS

ir kitokius.

Cleveland Furnace 
& Sheet Metal Co. 
Tinning, Spouting, Roof 

epairing & Air Conditioning 
Valom ir Perdirbant 

b Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasams ir 

boileriams.

1390 I?ast 651h Street
Telefonas: ENd. 0335

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
Butaisom.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

6702 Superior Ave.
.Telefonas: ENdicott 0878

vų gamybai. Jei ir toliau jie 
veršis pasekmingai linkui Do
no upes, Rusai bus bevilčiai su- 
paraližiuoti.

Nors 
rainos 
sudaro 
Rusijos
na svarbesnė industriškai. 
teikia daugiau negu pusę visos 
Rusijos geležies rudies ir gele
žies ir pusę visos anglies. Ki
tokios industrijos išmėtytos po 
visą Ukrainą.
> Maskva yra didžiausias Ru
sijos industrinis miestas, kur 
išdirbama plienas, automotivų 
reikmenys, orlaiviai, tankai, 
mašinos ir įrankiai ir daug ki
tų svarbių produktų. Svarbiau
sios lokomotivų dirbtuvės taip
gi randasi Maskvoje.

Leningradas yra antras in
dustrinis centras. Taigi, pa
čios svarbiausios industrijos 
Sovietų Unijoje randasi vaka
ruose. Uralu srityje tėra an
traeilio didumo industrijos.

Kaip kas iš pašaliečių, ir pa
tys bolševikai 
mus šių 
Rusijos 
Maskvą 
Maskvą
buvo Rusų sumuštas, 
sumuštas kiek pritrukus mais
to, žiemai užstojus, traukian
tis atgal, daug Prancūzų žuvo 
nuo šalčių iki parėjo Prancu- 
zijon. Mat, Rusai iš Maskvos 
išbėgę miestą padegė.

Tada Napoleonas žygiavo per 
Lietuvą, daugelyje vietų Lietu
voje ir_ dabar 
likučių, ženklų 
lai..

šis darymas
lerio žygio Rusiją 
su 1812 metų Napoleono žygiu 
yra tik pačių Rusų prisipažini
mas silpnais dabar.

Dabar keli antraeiliai ir tre
čiaeiliai Rusijos miestai yra di
desni negu buvo Maskva 1812 
metais. Napoleonas tada žy
giavo tiktai į Maskvą.' Dabar 
gi Hitleris ima Rusiją nuo Bal
tijos iki Kaspijos jurų.

Kodėl Rusai laukia iki naziai 
paims Leningradą ir Maskvą ir 
tik” tada pradės Vokiečius muš
ti? Kodėl nepradėjo mušti nuo 
Smolensko, ar Novgorodo, ar 
Nikolajevo ar kurio kito mies- 
sto ?

Juk Vokiečiai paėmė Polta
va, kitą “stebuklingą” miestą, 
prie kurio Petras Didysis su
mušė švedus Birželio 27 d. 1709 
metais. Kodėl nepradėta skai
čiuoti ir remtis ant Poltavos 
“stebuklo”, kad Rusar-po Pol
tavos paėmimo atsigriebs ir 
ims Vokiečius mušti?

Anuomet, kai Napoleonas žy
giavo i Maskvą, kita visa Ru
sija buvo čielybėje, armijos 
buvo nepaliestos, ir Maskva pa
čių Rusų buvo padegta, kur 
žiemos šalčiuose Prancūzams 
nebuvo prieglaudos, jie ėmė

Federalė valdžia apskaičiuo
ja kad reikalinga bus dar ke
turių milijonų išlavintų darbi
ninkų šalies industrijose kurios 
gamina ginklavimo reikmenis. 
Valdžia paskyrė dideles sumas 
pinigų lavinimui darbininkų į 
reikalingus darbus. Tos lavi
nimo dirbtuvės pradės veikti 
dieną ir naktį.

Ne visur yra galimybės ir 
Įrengimai tokius darbininkus 
paruošti, todėl esamas naudoja 
visas 24 valandas, o kaip 
Įsteigia naujas lavinimo 
kyklas.

Tiems darbams mokytis
daugiausia iš jaunimo stovyk
lų vaikinai, kurie dar perjau- 
ni Į kariuomenę eiti, arba ku
rie dar ne taip greitai turės 
stoti.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544

>

J n n n 
j n fl 
h.

Perkrausi oni iš visur Į visur

MOVING CO.
MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis 

kitus miestus.
Crawford Road

Telef. CEdar

ir Į
1707

Cleveland.

ii'

4252
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GLEN’S
DELICATESSEN

GROCERIES 
CANDIES — ICE CREAM 

LUNCH MEATS 
TOBACCO and CIGARETTES 

(9

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadigpio vakare. (46)

7038 Wade Park Ave.
illUllllllllllllllilllllllllilllllllllllilllllllllil

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė "KAIP TAPTI AME- 
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
si, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs Į laivą kuris at
vežė Į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS^
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

Cor. Superior and E. 43 St.

ACCORDIONS
Parduodam Akordionus $20 

ir aukščiau 
Saxophones $35 ir aukš. 
Clarinettes $25 ir aukš. 

Lengvomis išlygomis.
Pamokos ir bend lavinimas 

visais instrumentais
Cook’s Music Store

997 E. 79th St. Cleveland

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo. ' 
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ir naudotą

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av.
3674 E. 93rd St.

D S n
D n n ii Ų

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME.
6621 Edna Avenue ENd. 1763

3

Šeštadienis Rugsėjo 27ta

MAY DAY
WT THS may company

Ta VIENA Ta ORIGINALE!Ta TIKROJE
tai Išpardavimas kuris sutvėrė “Pirkimo Šventę” Clevelande!

Specialis Parking Patogumas©
Musų Patron’s Garažius—Lakeside ir On
tario—bus atdaras nuo 8 ryto. Daugiau 
vietos parūpinta prie šiaurrytinio kompo 
Lakeside ir E. 9th St. Dykai Bušų Patar
navimas į ir iš krautuvės Courtesy Day ir 
visą May Day.

© EKSTRA KARŲ Į MIESTĄ 
Specialiu sutarimu su Cleveland Railway 
Company, šeštadienį bus daugiau gatveka- 
riu važiavimui — pakankamai karų visų 
nuvežimui ir parvežimui.

© EKSTRA PATARNAUTOJŲ 
Suvirs 8000 pardavėjų bus čia jums pa
tarnauti. Dideli departmental, plačios alė
jos, pakankamai elevatorių ir eskalatorių 
— prisidės prie jūsų pirkimo

Penktadienis yra

patogumo.

Nėra užsakymų Paštu, 
ar Telefonu May Day

Eagle Stampsu
May 'Day ar

Prekėms
kuponai bus iškeisti tą pat 
kurią dieną kitą savaitę.

COURTESY DAY
Visos May Day Prekės galima gau
ti už May Day kainos PENKTA
DIENĮ visoje musų krautuvėje Vir
šutiniuose aukštuose ir apačioje.

Krautuvės valandos Penktadienį 
Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

THE MAY COMPANY
Šiame Išpardavime Dalyvauja Visi Viršutiniai ir Visi B?semento Departmental 

krautuvė visa Air-conditioned jusv patogumui Kurie turi sąskaitas, pirkiniai žymesis su Lapk. 1
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Pennsylvanijoje 
anglies industrijai 
visiškas užsidarym 
bininkams pradėjus 
to karą prieš unij 
įlinkus, kurie uždf 
liakasiams ekstra

Plieno ir geležies < 
vėl pakilo keliais pui 
ir šią savaitę dirba s 
K nuoš. normalio. 
del stokos senos gėlės 
plieno nekurios dirl 
turės sumažint darbu 
tuo tarpu dar dirba

leisti 
Estu, 
tams 
vimo

Clevelande 
iki karo pa-

DIRVA (THE
LITHUANIAN M

Klubas vėl Rengs Vaka 
ruskas Penktadieniais

VYRAMS ILGOM RANKOVĖM

Sweat Marškiniai 97c

Published every Friday in < 

Ohio Lithuanian Pul 
5820 Superior Ave.
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Kviečia Lausche for Mayor Lietuvių Komitetas

in America only 
has written in 
a year. He is 
with Baltic lan-

PHONE: ENdicott 4486

Du nužudė del $8. 
land Falls. N. Y. - 
ginčijęs del $8 kuriui 
vo jam skolingas už 
anglies ir ledo pardi 
tūlas darbininkas J 
nušovė tos Įstaigos 
rinką ii’ ofiso darbi

VANAGING EDITOR—K

Next Week — General Morgan 
brings the Civil War to Ohio.

The Perry Me
morial is at Put- 

in-Bay

Baigė streiką. Bi 
ham, Ala. — CIO. 
dirbtuvių darbininka 
sustreikavę tula lai] 
dirbo 17,000 darbini 

Streikas baigėsi

Perry Leaves the^Lawrence!' 
Original painting in State

house, Columbus

SOVIET “PROTECTION” AND NAZI

Vyrams Two-Tone 
Jackets __ $4.95

Mėgsta apačia ir rankogaliais

J. TUBELIENĖ APS!
GYVENO ČIA

Valdžia skiria virš 
joną dolarių praplf 
plieno industrijos, ka 
tu galima išdirbti d; 
milijonu tonu plieno 
giau per metus. • Da 
nėmis galimybėmis 
minama apie 89 mil

Darželis Rengia Metinį
Banketą Lapk. 9

Entered aS Second-Class 
oer 6th, 1915, at the Clev 

under the Act of Ma;

Clevelande, sustre 
apie 1700 darbinink 
land plieno dirbtuvė, 
džios tarpininkai st 
streiką sutaikyti.

CIO. unijistai pai 
vo tokiu algų kokia 
tapati kompanija sa 
bininkams Detroite.

Romance Will

is being 
will take 
Hall on

atvežė savo
Į kolegiją,

PIRMYN CHORAS 
STATYS OPERĄ 

“CARMEN”

ocean 
States-

PATARIA DEPC 
H. Komunistą ag 
Harry Bridges, kui 
darbininku veikdam 
tavo už išvertimą 
kos valdžios, S. V. 
roras rekomenduoja 
tuoti iš Amerikos į 
liją. Ten jis yra 1

BRITŲ premjere 
chill davė raportą 
rose laivą skandini 
rių submarinais e 
dviem trečdaliais 
Vokiečiai žymiai 
savo lėktuvų ii’ vą 
prieš Rusus.

Betgi, Churchill 
?ėjo savo žmones, 
tą viskam prisire 
nariai gali vėl štai 
ti naujus atakos 
likti baisias pasek

Well Known Lithuanian
Buys Another Summer 

Resort

kožnu pirkiniu. DYKAI

Lynn Upshaw Stambaugh, 51, at- 
torney of Fargo, N. D., who was 
elected national commander of the 
American Legion at their twenty- 
third annual convention, in Milwau
kee, Was. Stambaugh served 2! 
months during World War I, 13 
months overseas, and was commis
sioned a second lieutenant ci field 
artillery while serving in France.

6820 SUPERIOR AVE

romance 
attending 
Marcel 

of Neils 
Consul

feet. The flagship was out of the 
battle.

Then Perry made a daring and 
unprecedented move. A small 
boat was ordered, manned and 
rowed in a rain of shot to the 
“Niagara.” i Suddenly the wind 
strengthened. Perry now decided 
on another daring maneuver. He 
would crash the British line.

Only yards away, the British 
ships reeled under the impact of 
the broadside. Other vessels of 
Perry’s fleet closely engaged por
tions of the British squadron. 
Captain Barclay’s pssLlon was 
helpless. A white flag was hoisted 
and, for the first time in history, 
an entire English squadron sur
rendered.

Beaten on land and beaten on 
the water, the British power was 
broken and Ohio was again safe.

The next day the bodies of the 
dead—American and . British— 
were taken ashore to Put-in-Bay 
and laid side by side in a long 
row of newly-made graves.

Gerbiami piliečiai ir pilietės! Prašomi atsilankyti i 
Lietuviu salę pirmadienio vakare, Rugsėjo 29 d., pasi
klausyti kalbos to kandidato už kuri kiekvienas ateivis 
pilietis turi balsuoti išrinkimui Clevelando Mayoru.

Taipgi, pasirūpinkit kad visos jūsų šeimos nariai ku
rie turi teisę balsuoti, ir jūsų kaimynai, eitų balsuoti 
aniradienį, Rugsėjo 30 d. Tai darydami dirbsit už savo 
miesto ir savo paties gerovę!

• IŠK
tvarkyti | kad Ohio 
miestų, 
darbinin
sayaitėjel 40 valandų išviso, 
be mokesties sumažinimo.

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
iki Rugs5jo\24 dienos užmušta 
jau 89 asntehys. Pernai iki 
to laiko užmuštų skaičius sie
kė 78.

THE BATTLE OF 
LAKE ERIE—1813

Floating helplessly on the calm 
waters of Lakė Erie, the “Law
rence,” flagship of the hastily 
constructed fleet of 28-year-old 
Commodore Oliver Hazard Perry, 
was a helpless, battered hulk.

All but four of her effective 
crew of 97 were dead or wounded 
All but one cannon had been dis
mounted. One of her masts was a 
shattered stump. Her rigging was 
torn to shreds.

With the flagship gone, the fleet 
must surrender; so, at least, 
thought Captain Barclay who 
commanded the British fleet in 
the Battle of Lake Erie on that 
fine Indian Summer day in Sep
tember; 1813.

The British were playing their 
trump card for the control of Ohio. 
A fleet on the Great Lakes would 
be a constant threat against Ihe 
peace and security of ths border
ing states.

It was to meet and eliminate 
this threat that Commodore Perry 
was detached from his Rhode Is-

Ulevelande sudaryta komisi
ja kuri organizuos plačiąją mu
sų visuomenę ir draugijas pa
rodymui Clevelande pasaulinės 
garsios operos “Carmen”, ku
rią atvyks pastatyti Pirmyn 
Choras iš Chicągos.

Pirmyn Choro vadaš Kazys 
Steponavičius buvo atsilankęs 
Clevelande, ir pasitarus su ne- 
kuriais Clevelandiečiais siftikta 
kad to parengimo pelnas butų 
skiriamas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio naudai, kaip daryta ir 
pirmiau, kuomet tas choras 
statė čia “Kai Gėlės žydėjo”.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos susirinkime Rugsėjo 
22 d. operos “Carmen” staty
mas' tapo užgirtas.

“Carmen” statyti numatyta 
Lapkričio 16 dieną.

Johnny S. Urban Plans 
Concert Tours

• RYTINĖJE dalyje Cleve
lando ištvirkę niekšai užpuldi
nėja jaunas moteris ir mergi
nas. Pastaromis dienomis trys 
vyrai užpuolė vieną 10 metų 
mergaitę. Bėgyje šešių savai
čių tokių užpuolimų Įvyko jau 
apie 20.

other 
included in

e Muse” — 
dedicated to

land station and sent to Presque 
Isle, at what is now Erie, Pa., to 
build, equip and man a fleet to 
challenge and destroy England’s 
naval might on the Great Lakes.

From the faraway East came 
carpenters and all types of skilled 
workmen—ships’ stores, cannon, 
ammunition and supplies of all 
kinds. Then trees were selected 
in the dense forests, cut down and 
shaped into timbers. It was a task 
for Hercules himself.

As the ship neared completion, 
sailors came over the same back
country streaks of mud that were 
called roads only out of courtesy.

After seven months the fleet 
was completed—10 ships mounting 
55 guns"'and two swivels—and 
put to “sea.”

Westward, Perry sailed, search
ing for the British. Early on Sep
tember 10 the lookout on the 
“Lawrence” called out “Sail Ho!” 
The British were in sight.

Then nature took a hand. Light 
breezes gave the British 'a sail
ing advantage. Their long guns 
began to fire, concentrating on the 
"Lawrence,” with devastating ef-

KAINOS EINA BRANGYN - 
Apsipirit Bevejamas Reikmenis ir Taupykit

Padidina mokestis, 
džia pakelia' mokesti 
milijonui viešų darb 
birinku, del pakilim 
gyvenimo kainų. 1 
rimas apima 10 mu 

Iki šiol WPA darb 
gavo nuo $21 iki $! 
neriui.

Viešuose darbuose 
dar 1,034,629 darbii

Vyrų Union Siutai 
trumpom rankovėm, gražus C 
Igom blauzdom

Clevelando ‘Lietuvių Darželio 
Sąjunga, užbaigus Darželį, nu
tarė nuo dabar kas metą turė
ti visiems rėmėjams ii' Darže
lio Sąjungos atstovams banke
tą. Šymet sueina 11 metų nuo 
Darželio Sąjungos susitvėrimo 
ir veikimo.

Banketas jau ruošiamas, bus 
gražus, smagus, su daug šokių 
ir mažai kalbų, Lietuvių salėje, 
sekm. Lapkričio 9 d. Tik $1 
įžangos asmeniui. Valgymas 
ir po to šokiai atsibus viršuti
nėje salėje, o vaišės apatinėje.

Komisija jau platina banke
tui tikietus, Darželio draugai 
pasirūpinkit įsigyti sau tikietą 
išanksto. Komisija.

For my thoughts and how I feel 
Here I found no kind of bars— 
Lot be strong our commonweal 
With Old Glory’s stripes and stars!

VYR& GRAŽUS BROADCLOTH

Marškiniai _ $1.65
Sanforizuotai sutraukti.

began while 
; Notre Dame 
was living at 

Christensen, 
in Cleveland.

been said
Mr. Marcel Žitkus and 
Klikunas,, but little has 
f the romance. Miss 

■d States 
ago, 

Catho- 
York. 

and 
her

Lithuania—my Mother,
There I was to peasants Hom, 
But Columbia—mv Other
Love, which I with thoughts adom

Defense Bonds 
to the nearest 
or savings and 
or write to

• DIRBTUVĖSE darbams ei
nant gerai/ pradėjo pritrukti 
namams tarnaičių, nes daug 
stipresnių .paprastų merginų iš
ėjo į dirbtuves" uždarbiauti, kur 
ir valandas trumpesnės ir už
mokestis /geresnė.

TA reikalavimas pa- 
valstijoje 

pskričių jr valstijos 
d dirbtų tik 5 dienas 

40 valandų

Vasarai praėjus ir vasari
niams parengimams laukuose 
pasibaigus, orui atvėsus ir po 
pastoge yra daugiau malonu
mo.

Taigi Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas su pirmu penkta
dieniu, Spalių (Oct.) 3, vėl pra
dės (ręngti vakaruškas klubo 
patalpose. Vakaruškoms bus 
gera muzika šokiams, kaip se
nesniems taip ir jauniems.

Priede to bus vis duodama 
penkięs dovanos: pp tris žal- 
puses klubo nariams kurie pil
nai užsimokėję ir turi su savim 
narystės kortelę. J

Tat visi nariai /esate prašo
mi įsitėmyti pirmą penktadienį 
Spalių mėnesio 3> d. ir skaitlin
gai atsilankyt/ į vakaruškų 
atidarymą. / P. P. Muliolis. Kaklaraiščiai 65c.

Nauji rudeniniai gražaus darbo 
kaklaraiščiai, vilnonių pamušalu, 
Įvairių marginių. 2 už .$1.25.

RARE HONOR BESTOWED 
SEATTLE, WASH 

honor has come 
a native 

attending 
school. II

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namu aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam : Maliavojimą Iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudę tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Vyrams Rudenines 
SKRYBĖLĖS 3-95

4 poros uz $1
Juodos, pilkos, baltos. 4 poros 

garantuotos 4 mėnesiams.

Johnny Urban was : tu'ned by a 
surprise birthday party last Sept. 
7th. The surprise to John Smith 
was the fact of the number of his 
friends' out Tabor Farm way who 
paid their respects. John plans to 
return to Chicago where he prepar
ing extensively for a series of win
ter concerts. First of this series 
will be presented in his home-town, 
Cleveland. His program 
sponsored by Dirva, and 
place at the Lithuanian 
Sunday, Oct. 19th.

cert 
pra

RUDUO, BET VASARA
Šią savaitę pasibaigė 

ra, prasidėjo ruduo. Bet oras 
pradžioje savaitės buvo toks 
gražus ir visai šaltas kaip va
sarą.

Of the liberty and glory 
Also J heard worldly fame-- 
To' enjoy the dhearii of story 
To new shores with others came.

STUDENT
Are 
Lith 
Uni

t has been 
efforts to- 
greeted by 
ominous si-

Sept. 13 — the date of Emilia’s 
parents’ silver wedding anniversaiy.

Th-1 c-'unle rv"’' to Louisville, Ky.
whe.c .. ' '•"le'.mom.

E. 90th

venil 
dam: 
klaui 
tdien

A rare 
jas Vitkauskas, 
uania, who is 
versity summer 
only čontribution by 
American-born writers 
•i book of poetry, “T 
(Horizon House, 1911), 
Henry W. Longfellow.

A writer by profession 
knuskas has been 
a few years and 
English less than 
widely conversant 
guages.

Following is his 
his new-fopnd land of freedom 
titled: “I—For America!”

žymi viešnia iš Lietuvos, p 
Jadvyga Tubelienė, šiomis die 
nomis apsigyveno 
ir čia gal prabus 
baigai.

Poni Tubelienė 
dukterį, Marytę, 
Wooster, Ohio. Ten jai išruJ 
pinta mokslas ir pragyvenimas. 
Pati p. Tubelienė tapo pakvies
ta gyventi namuose Amerikie
tės visuomenės veikėjos, kuri 
prieš kelis metus lankėsi Lietu
voje ir su p. Tubeliene susipa
žino.

•Tačiau p. Tubelienė nenorė
tų Clevelande ir Amerikoje gy
venti nieko neveikdama, jeigu 

-g-Au-t-ų leidimą vykti į Rusiją, 
važiuotų ten j ieškoti, surinkti, 
gelbėti išmėtytus Lietuvius, iš
tremtus laike bolševikų okupa
cijos. Ji sako galėtų daug jų 
išgelbėt ir grąžinti į Lietuvą.

Apie tai tariasi ir .teiraujasi 
Amerikos Raudonajame Kry
žiuje. Gali ateiti toks momen
tas kad Sovietų valdovai turės 
nusilenkti Amerikai, turės su
tikti įleisti į Rusiją Raudono
jo Kryžiaus atstovus, turės 

ten ištremtų Lietuvių, 
Latvių ir kitų komite- 

gelbėti jų žmones nuo žu- 
toje žiaurių valdovų ša- Mr. Joq Bachunas, owner and 

operator of Tabor Farm at Sodus, 
Mich, continues on his road to a 
widely known fairy-tale like success. 
Mr. Bachunas’ latest stepping stone 
to a prosperous success is his latest 
acquisition of Michigan’s widely and 
well known Prospect Point Manor 
on Spring lake. Prospect Point is 
known to tourists as a summer ho
tel of rare quality.

Mr. Joe Bachunas will make ex
tensive improvements on the pres
ent hotel which has a capacity of 
about 60 guests. He will open the 
hotel next year on May 15 and con
tinue operation through Oct. 15, un- 
der the resident manager, John S. 
Urban. John Urban is the former 
Clevelander, who went out west and 
seems to be making good.

The new owner was impressed 
with Prospect Point Manor as a 
place where everything offered in 
a modern summer resort hotel can 
be provided for the guests. The 
point offers fine swimming. The 
lake, good fishing, the golf course 
of the country club, within easy 
walking distance. The sailing races 
each week-end are an attraction, 
and the ..ample grounds offer place 
for many outdoor games, and sports. 
Mr. Bachunas expects to remodel 
the hotel building and add the ca
bins on the plan of the Taboi- Farm 
where there are showers, hot and 
cold water, ample heat, glazed- 
screened norches, daily maid ser
vice for the cabins, and where ex
cellent food is served, the accomo
dations within the price range of 
the average resorter. ,•

Much has 
marriage of 
Miss Emilia 
been said c 
Klikunas came to the Uni 
from Lithuania over two years 
to attend the international 
lie peace convention in New 
War then broke out in Europe 
she was unable to return to 
parents’ home in Lithuania.

Emilia was born in Cleveland 
taken to Lithuania when she 
seven. Mr. Žitkus, too, was born in 
Cleveland, but did not accompany 
his parents when they also moved 
to Lithuania. Strangely, the' two 
families became well acquainted in 
Panevezys, Lithuania, and when Emi
lia came to Cleveland 
word to Žitkus, whom 
er seen.

Th? real 
Emilia v^is 
College and 

home 
Danish

ronical and unusual as the en- 
romance was so too, was the 

They were married on

Sale of Stamps at retail stores 
originated in the State of Mich- 

i July 10. The idea met 
uch success that it is 

rapidly, and soon the 
11 be sold in most re- 

on a Nation-wide

DYKAI GREEN stampsI FW'il gajĮt jgįgjgįį sav0 stamp Books.

with
spread
Stamps wi 
tail stores 
basis.

NOTE—To buy
Stamps, go 
office, bank 
association;
Treasurer
Washington.

The most, effective^ help which a 
eivi'ian can give to Uncle Sam is 
to buy Defense Savings Bonds and 
Stamps as often as possible. * *

By buying Defense Savings Bonds 
and Stamps regularly you can help 
the Defense Program and 
same time. he'_?’ yourself 
family.

and 
post 
loan 
the 

of the United States,

very outset 'became “undesirable” 
with the Nazi Germany and Lith
uanians are wondering whether or 
not there will be any difference be
tween Nazi “liberation” and Soviet 
“protection”.

vėliausių pavyzdžių, spalvų ir iš
dirbinių. Jums patiks.
Taipgi gerai žinomos $J.95 
Merrimac Skrybėlės

Then Columbia, as Mother,
Gave protection, roof and peace 
And my brothers, their lard’s d 

smother
Crashed frem these shores 

piece . . .
Far and wide beyond the
Came the name: United 
Million brothers by emotion 
Gave Columbia their fatbs:

When my Mother, slave
• dom,
Was compelled to death—exhaust 
Best of sons in name of freedom 
Burnt their souls in holocaust:

The last days before the German- 
Soviet war started, Lithuanians ex
perienced a dreadful existence that 
resembled the Barthclomean mas
sacre. The GPU agents staged a 
virtual pogrom of Lithuanian all 
over the country. However, on June 
23, 1941, the Lithuanians revolted 
in Kaunas and Vilnius and through
out L’thuani&n against their op
pressors.

At 10:39, on June 23, the insur
gents in Vilnius and Kaunas pro
claimed the restitution of an In
dependent Lithuanian State and the 
formation of a Provisional Govern
ment.

The sound of the Liberty Bell, 
gift of American Lithuanians to 
Independent Lithuania, was heard 
and the Lithuanian National An
them was played from the radio 
station for the first time since the 
Soviet occupation on June 15, 1940.

Within a few hours all Govern
ment buildings in Kaunas were in 
the hands of the insurgents and 
the Lithuanian State emblem Vy
tis, the White Knight, with the na
tional flag, were flying over the 
War Museum, in the center of town. 
The Provisional Government born 
out cf this insurrection headed by 
Dr. J. Ambrazevičius, deputy pre
mier. according to its declaration 
“is endeavoring to base Lithuania’s 
future on principles of national un
ity and social justice”.

In Vilnius where the sovietized 
Lithuanian army played a most im
portant role in the uprising, the re
treat of the Red Army was proceed
ing the whole day of June 23. The 
historic Gediminas Hill in Vilnius 
again was a silent witness of Lith
uania’s resurrection. The vanguard 
of the German Army entered Kau
nas and Vilnius in the afternoon of 
June 24. «

All these facts, confirmed by the 
Lithuanian press in Kaunas, indicate 
that on June 23, while the bolsh- 
viks were withdrawing and the Ger
mans were a considerable distance 
from the Lithuanian Capitals, Lith
uania was actually once again free 
and independent from both the So
viets and the Germans.

In this connection 
noted j that Lithuanian 
wards freedom were 
German officials with 
lence. It is evident that Lithuania’s 
civil administration, if permitted to 
function, will be compelled to par
ticipate in the European “new or
der”. To what extent that partici
pation will follow remains to be 
seen. The very latest news seems 
to indicate ‘ that this Provisional 
Lithuanian Government from the

PERRY Zr/7 
VICTORY 

MONUMENT
CATAWBA I. /aS;.

Can Defense Savings 
be redeemed?
Yes; "they can be redeemed for 
cash at face value or exchang
ed for Defense Savings Bond_S. 
For example, 75 of the 2nc 
Stamps—total cash value $18.75 
_  may be exchanged for a De
fense Savings Bond which in 
10 years will be worth $25.
How long have Defense Saving 
Stamps been on sale at retail

NO. II COURTESY- s: ' A . ...
standard oil or omo . . . ..<-

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
A British Squadron Meets Defeat in Lake Erie

SLACKS arba

KELINĖS $3.45 
skirtingų modelių ir pavyzdžių

As 
tire 
wedding.
^HiHmiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiRiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiniiiiiiiiiiiiiiiiHr^  

| Lietuviška Didelė Išdirbyste į
E Langams užtraukti Blindu (Shades) p | 
Į VENET8.AN BLINDS |

Modernizuokit savo rlamii langus puošniai su \
= Naujais Shades ir Venetian Blinds š

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. ;

Į STATE WINDOW SHADES I
Ė HEnd. 2119 ® 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis. Sav. Ę 
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