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VOKIEČIAI skelbia Bal 
tijos juroje apie Leningra 
dą apsupo šimtą Rusų ka
ro laivų visokio didumo, ku 
riuos orlaiviais naikina.
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Suv. Valstijose jau baig
ta statyti 12,000 butų dar
bininkams dirbantiems ša
lies ginklavimo industrijo
se Įvairiuose miestuose.

Dar baigiama 6,152 kiti 
butai.
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Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudoj Bendrovė

Pvt. Frank Luca 
Promoted

MERKYS, VOLDE 
MARAS IR KITI 

KATORGOJE

tai esą
aukštesniesiems

be pirmojo ir
Tuo klausimu su Vo-
generaliniu komisaru

him with a iiul; ( '"’i
Pvt. Frank Lucas, Co. M. id 
T. R., Camp Lee, Va.

REICH CO. '
Atdara Vakarais
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S. V. kariuomenei reika
linga bus dar 200,000 vyrų, 
Įrengiant naujas išlaukines 
stovyklas Įvairiose salose ir 
vietose, kurios eis sargybą 
prieš galimą Vokiečių puo
limą Amerikos.

Dabartiniu laiku S. V. 
kariuomenė turi 1,599,000 
vyrų.

Pittsburgh, Pa. — Strei
kuoja aštuonių šio miesto 
didesnių viešbučių patar
nautojai, 2400 išviso, reika
laudami daugiau mokesties 
ir geresnių darbo sąlygų.

AUDRA šiomis dienomis 
prašlavus pietinėmis valsti
jomis padarė didelius nuo
stolius. Žuvo 10 žmonių.

KAD PALECKIS mirė Mas
kvos bepročių namuose paskel
bia, ir švedų laikraštis Stock- 
holms Tidningen. Sako, jis bu
vęs Maskvon pasiųstas prieš 
pat Lietuvių sukilimą.

BRITAI buvo susitarę su 
Vokiečiais pasikeisti dali
mi karo belaisvių, bet bai
gus sutartį ir jau išrengus 
103 Vokiečius laivu kelio
nėn Į Vokietiją, per Vokie
čių radio buvo padaryta 
Britams nepatinkamas pa
reiškimas ir jie sulaikė tų 
Vokiečių išvežimą.

Entered as Second-Class matter Decem
ber Cth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Dayton, O. — Apie 5,000 
elektriškų šaldytuvų darbi
ninkų Daytone, Cincinnati 
ir Richmond, Ind., turės 
likti be darbo, valdžiai su
mažinus šaldytuvų gamybą 
sutaupymui medegų kariš
kiems dalykams.

Iki atsiras jiems kiti dar
bai tie darbininkai liks be 
uždarbio.

Vyru Union Siutai 
trumpom rankovėm, gražus J 
Igom blauzdom

Ruošia Neutralumo 
Akto Pakeitimą

SOVIETŲ LINIJOS PERLAUŽTOS; UŽ 
IMTA NAUJI RUSUOS MIESTAI

Priėjo 125 Mylių 
nuo Maskvos

LIETUVOS pagalbinė polici
ja, sulyg paskiausių žinių, da
bar priskaitanti jau apie 20,000 
vyrų. Nauji savanoriai vis dar 
priimami. Tvarkai palaikyti 
šie pareigūnai esą naudojami 
ne tik Lietuvoje bet ir Latvi
joje bei Baltgudijoje. Kaip 
jau buvo pranešta, į pagalbinę 
policiją įlieti beveik visi buvę 
Lietuvos kariai.

F. BORTKEVIČIENĖ, Lietu
vos visuomenės veikėja, Kau
ne esanti atgaivinus Varpo b- 
vę, kuri prieš bolševikų okupa
ciją leido Lietuvos žinias, o 
bolševikų laikais buvo konfis
kuota. F. Bortkevičienė deda 
pastangas atgaivinti Lietuvos 
žinias.

BRANGYN - 
eikmenis ir Taupyki,

MASKVOJE Suv. Valsti
jų ir Britanijos komisijos 
tęsia tarybas ir nustato ko 
ir už ką Rusijai duos. So
vietams prižadėta duoti be
veik visokias karo reikme
nis kokių prašys, mainais 
Į Rusijos žaliavas ir mine
ralus.

Aptariama ir pristatymo 
keliai ir budai.

Gary, Indiana, sustreika
vus 13 didžiųjų geležies ne
šiojimo ‘gervių’ operatorių 
turėjo sustoti dirbę 13,060 
kitų darbininkų Carnegie- 
Illinois plieno dirbtuvėje.

Po tūlo laiko streikavimo 
galiaus nesusipratimas už
baigtas.

Clevelande streikuoja jau 
antra savaitė Midland Steel 
Products plieno dalykų iš- 
dirbystės 1,400 darbininkų. 
Šis streikas trukdo neku- 
ric ms automobilių dirbtu
vėms varyti savo darbus.

South Bend, Ind. — Del 
Midland Steel Products Co. 
darbininkų streiko turėjo 
sustoti dirbę 6,000 Stude
baker Co. dirbtuvės darbi
ninkų, ir gal turės nutrau
kti darbą Willys-Overland 
darbininkai Toledo, Ohio.

Detroit, Mich. — Fordo 
Rouge dirbtuvėse pradėta 
paleisti darbininkai, kadan
gi automobilių dirbimas su
mažinta, o šalies ginklavi
mo reikmenų darbai dar 
nepasiekė to punkto kad 
galėtų suimti tūkstančius 
automobilių darbininkų^

Akron, Ohio, buvo susto
ję dirbti 14,000 Goodrich 
gurno dirbtuvių darbinin
kų, protesto streikui.

Texarcana, Tex., sutruk
dyta statymas kariško reik
menų sandėlio sustreikavus 
2,500 medžio apdirbėjų.

ALUMINO per pastarą 
jo vajų visoje "šalyje surin
kta tiek kad užteks jo prie 
dirbdinimo 1,900 karo lėk
tuvų. Sako, alumino gau
ta viso 11,835,139 svarų.

MUSSOLINO lankė in
dustrinius centrus ir asme
niškai ragino darbininkus 
laikytis tvirtai ir išvien. 
Nors Italijoje maisto sto
ka bet, sako, žmonės pasi- 
žę laikytis iki galo.

RAŠTIKIS apsigy- 
Jis jaučiasi par- 
šeimą ištikusios 

nes bolševikai išvežė

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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S. Valstijos rengia arba 
jau baigė Įrengti dalį iš 225 
savo karo oro bazių, sto
čių, sandėlių ir kareiviams 
lavinti centrų. Tam tiks
lui leidžiama 300 milijonų 
dolarių. Tai didžiausias po 
Vokietijos militariškas pro
gramas pasaulyje.

JOHN G. m
Lietuvis j 

Namų Maliavotojad 
Popieriuotojis I 
Dekoratorius I

Duokit savo namu aptašyk 
darbą prityrusiam ir ataka* 
gam: Maliavojimą iš lankui 
vidaus, medžio darbą, 
rynų. Mane pasamdo R 
nereiks rūpintis ir jieškotn 
amatininkų jūsų namo visai 
aptaisymui ir pagražinimui 1

Turiu pilną apdraudę toa rtb 
darbų kon traktoriau.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Spalių 9. — Rusų karei
viai apleido miestą Orei, 68 
mylios į rytus nuo Bryan- 

Isko, kelyje Vokiečių trau
kimo į Maskvą. Miestas 
turi 110,000 gyventojų.

Pietuose, prie Azovo ju
ros, Vokiečiai užėmė Ma
riupol ir Berdranską.

Sovietų karo vadovybė 
to miesto netekimą paskel
bė padarydama pripažini
mą apie Vokiečių galingą 
veržimąsi dviejose srityse 
centro fronte ir pietuose, 
prie pat Azovo juros.

Viena Vokiečių dalis da- 
siveržė iki 125 
Maskvos, o kita 
panti iš pietų 
mylių aptumo.

Šis Vokiečių 
pirmyn ir bolševikų pastan
gos sulaikyti yra didžiau
sias mekanizuotų jiegų ka
ras kokio dar pasaulyje ne
buvo.

Šarvuotos Vokiečių dalys 
priėję jau daug arčiau so
vietų sostinės Kremlio ne
gu kariumenės, kurios se
ka paskui.

Vokiečiai sako perlaužę 
raudonųjų linijas keletoje 
vietų ir apsupę dalis armi
jų, kurioms graso sunaiki
nimas.

Vokiečiai perlaužė Rusų 
sutvirtintas linijas rytuose 
už Smolensko, kur Rusai 
buvo Įsikasę ir rengėsi žie- 
mavoti, manydami kad ir 
Vokiečiai rengiasi sustoti.

Pietų armijos žygiuoja į 
upės Dono slėnį ir randasi 
100 mylių nuo Rostovo.

Vokiečiai sako kad liko 
tik viena Maršalo Timošen- 
kos armija centro fronte, 
kuria Stalinas gali pasinau
doti. Kitos, Budenno, ap
suptos, ir Vorošilovo prie 
Leningrado nusilpnintos iki 
bereikšmingumo.

Dabar, sako naziai, ir ta 
paskutinė Timošenkos ar
mija aplink Maskvą apsu
pama ir jai graso neišveng- 
tinas sunaikinimas.

Vokiečiams užpuolus va
sarą, bolševikai gyrėsi kad 
kaitra juos pribaigs. Kait
roje naziai žygiavo pirmyn 
ir daug Rusijos užkariavo.

Tada imta sakyti, rude
nio lietus ir blogi keliai su- 
klampins Vokiečius.

Dabar jau meldžiamasi 
kad imtų snigti ir smarkiai 
šalti, gal tas sutrukdys na- 
zius, ar net sušaldys, jie 
ims gryžti kaip Napoleono 
armija 1812 metais.

Karo žinovai tikrina kad 
žiemos šalčiai naziams ne
pakenks, jie esą pilnai pri- 
siruošę.

Ir patys bolševikai jau 
netiki kad šalčiai naziams 
kenks.

Pastarų Vokiečių pasise
kimų įbauginti Maskvos ca
rai jau šaukiasi Anglijos 
kad pultų Vokiečius atgal 
iš Prancūzijos iš užpakalio

Washington, Spalių 8. — 
Atstovų Rūmų pinigų sky
rimo komisija užgyrė nau
ją $6,159,416,229 skolinimo- 
nuomavimo sumą, kuri ap
ima lėšas reikalingas iš
statymui Britanijai kariš
ko laivyno bazės, davimui 
Britams 135 Amerikos pre
kinių laivų gabenimui karo 
reikmenų į Raudonąją ju
rą, ir kitiems dalykams ku
rie stiprins demokratijas 
kovoje prieš nazizmą.

Šių naujų bilijonų skyri
mas padidina šalies pinigų 
leidimą iki $60,000,000,000 
— daugiau negu dvigubai 
vienu Kongreso posėdžiu 
kaip buvo praleista Pasau
liniam Kare. Komisija be 
to dar pažymėjo kad apie 
Kovo mėnesį reikalinga bus 
dar naujų skolinimui-nuo- 
mavimui sumų. *

Gen. Marshall, S. V. šta- 
vo viršininkas, pareiškė kad 
šis ginklavimas ir ruošima
sis yra nuolatinis didėjan
tis įrodymas Vokiečių va
dams kad Amerikos galy
bė auga sutramdymui jų 
pasaulio užvaldymo planų.

Prez. Roosevelt ruošiasi 
prie pertvarkymo neutra- 
mo akto. . Iki šiol Amerika 
skaitosi “bešališka” šiame 
kare. To akto pakeitimas 
suteiks Amerikos laivams 
teisę ginkluotis savo kelio
nėse su prekėmis ir leis va
žiuoti i karo apimtus van
denis, nuo ko dabar dar su
silaiko.

Prezidentas kalbėdamas 
apie iš Vokiečių pusės pa
leidžiamus taikos gandus 
sako, tik tada bus galima 
su Vokiečiais taika kai Hit
leris besąlyginai pasiduos.

LIETUVOS ūkininkams pa
skelbta kad jie laukų darbams 
gali gauti Rusų raudonarmiečių 
belaisvių. Karo belaisviai turi 
būti laikomi ne šeimynose bet 
bendruose namuose. Tam tik
slui gali būti panaudojamos 
daržinės su geru užraktu; spy
gliuotų tvorų nereikia.

Taigi, tie kurie norėjo Lietu
voj ponauti, raudonarmiečiai, 
dabar pateko į Lietuvos darži
nes, Lietuviams už bernus.

LIETUVOJE veiks šios auk
štosios mokyklos: Universite
tai Kaune ir Vilniuje, žemės 
Ūkio Akademija Dotnuvoje, 
Veterinarijos Akademija, taip 
pat Miškininkystės Mokykla 
Vilniuje, kuri pradėjo mokslo 
metus Spalių 1 d.' Del Preky
bos ir Pedagogikos Institutų 
tiesioginių žinių nėra, bet ga
lima prileisti kad ir šios spe- 
cialinės mokyklos galės veikti. 
Kauno ir Vilniaus muzikos kon
servatorijos

LENKIJOJE nazių val
džia uždraudė regiliškoms 
draugijoms ir bažnytiniams 
chorams gyvuoti ir veikti.

Britų orlaiviams užpuo
lus Holandijos miestą Am
sterdam, užmuštall žm.

NAZIAI malšinimui su
kilimų prieš juos jų užim
tų šalių žmonių, pastaro- 
mies savaitėmis iššaudė su- 
virš tūkstantį žmonių.

Nežiūrint grąsinimų per
sekioti griežtu žiaurumu, 
įvairiose šalyse prieš Vo
kiečius okupantus daliniai 
sukilimai pasikartoja.

Naujausias Jugoslavijoje 
sukilėlių vadas pastaru lai
ku pragarsėjo -viena mote
ris. Serbai žudo> nazius jų 
žemėse, nežiūrint Vokiečių 
pastangų šaudyti sukilė
lius. Tie sukilėliai daugu
moje yra komunistai, kurie 
norėdami pagelbėti Rusijai 
stato savo gyvastis.

GEN. ST 
veno tikėję 
'blokštas 
nelaimės 
visus tris jo vaikus, apie kurių 
likimą, aišku, neturi jokių ži
nių. Gen. Raštikiui buvusios 
siūlomos kelios vietos, bet jis 
jis atsisakęs jas priimti.

Vyrams Two-Tone
Jackets __ $4.95 ’

Mėgsta apačia ir rankogaliais:

kožnu pirkiniu. VIZAI 
Stamp Books. ** 1

(26-ti Metai :: 26th Year)

Iš Kauno kalėjimo išsilaisvi
nusių tarpe yra ir Pulk. Sil
vestras Leonas, buvęs vidaus 
reikalų ministeris. Jis maž
daug 10 dienų prieš Vokiečių 
ir bolševikų karo pradžią bu
vo atgabentas papildomam tar
dymui iš liūdnai pagarsėjusių 
Solovkų, bolševikų koncentra
cijos stovykloje Šiaurės vande
nyno srityje.

' Pulk. S. Leonas pasakojo kad 
Solovkuose esą šie Lietuviai: 
Antanas Merkys, buvęs minis
teris pirmininkas; Juozas Urb
šys, buvęs užsienių reikalų mi
nisteris ; Gen. K. Skučas, buvęs 
vidaus reikalų ministeris; Pro
fesorius A. Voldemaras, ir A. 
Povilaitis, buvęs saugumo de
partamento direktorius.

J. AMBRAZEVIČIUS, bu
vęs švietimo ministras tik ką 
Vokiečių paleistos tautinės vy
riausybės., tapo paskirtas vie
nos Kauno gimnazijos direkto
rium. Dr. J. Pajaujis, buvęs 
darbo ir socialės apsaugos mi
nisteris, paskirtas universiteto 
paskaitininku. Taip pat kiti 
tos buvusios vyriausybės nariai 
dirbą tik savo specialybėse.

SUOMIŲ vyriausias ka
ro vadas Mannerheim tapo 
apdovanotas aukščiausiais 
garbės ženklais. Jis veda 
trečią Suomių karą už tau
tos laisvę. Jis kariavo pir
mame kare, po to kai bolše
vikai užpuolė, ir dabar at
kovodamas Suomių 
iš raudonųjų.

The “liberty ship,” the S. S. Louise Lykes, is pictured going down 
the ways at the Federal Shipbuilding and Drydock company, at Kearny, 
N. J., after her christening. She was one of the 14 new ships which slid 
down the ways of shipyards throughout the country in the largest mass 
launching since World War I.

“Liberty laivas”, S. S. Louise Lykes, parodoma nuleidžia
mas į vandenį Kearny, N. J., po pakrikštijimo. Tai yra vienas 
iš 14 laivų nuleistų į vandenį viena diena keletoje laivų statybos 
vietų, didžiausiu masiniu laivų statymo nuo Pasaulinio Karo L

jei nori sovietams pagelbė
ti, nes tuoj bus pervėlai.

Britus šis nazių pasiseki
mas taipgi surūpino. Rusų 
šaukimasis pagalbos ver
čia Britus galvoti kad seks 
toliau. Britai jei ir norėtų 
Rusams gelbėti tuo tarpu 
neišgalvoja kaip.

JAPONIJOS spaudoj iš
kelta sumanymas ir ragini
mas Hitleriui baigti karą 
su Rusija ir taupyti visas 
jiegas ir reikmenis smar
kiausiam užpuolimui ir su
mušimui Britanijos. Jeigu 
karas su Rusija butų baig
tas, sako, Vokiečių ir Italų 
jiegos galėtų būti nukreip
tos j Suezą, tuomi įvedant 
susisiekimą su Japonija ir 
Tolimais rytais. Tada Ja
ponija gaudama pagalbos 
galėtų prašalinti “piktas 
Britų rankas iš Tolimų Ry-

Plieno darbai pakilo po
ra punktų iki 97.5 nuoš 
šios savaitės pradžioje.

PARYŽIUJE pereitą sa
vaitę vieną naktį susprog
dinta šešios Žydų sinago
gos. Kituose Prancūzijos 
miestuose irgi buvo pasi
kėsinimai Žydų sinagogas 
sprogdinti.

Washingtone, del ištiso 
labai šilto rudens oro vėl 
pražydėjo vyšnių medžiai.

Cordell Hull, who has served as 
secretary of state longer than any 
other man h U. &. history, cele
brates his seventieth birthday. The 
cake was presented by Washington 
correspondents.

Cordell Hull, kuris tarnavo 
S. V. valstybės sekretorium il
giau negu kuris kitas žmogus 
šios šalies istorijoje, apvaikš- 
čioja savo 70 metų sukaktį. 
Tą pyragą jam įteikė Washing- 
tono korespondentai.

RUGSĖJO 15 d., kaip oficia
liai paskelbta, Lietuvoje pradė
jo veikti pradžios ir vidurinės 
mokyklos (gimnazijos) 
del Universitetų ir kiti 
tųjų mokyklų 
veikti 
sams, 
kurso, 
kietijos 
Lietuvoje dar eina derybos

Kariškų orlaivių išdirbi- 
mas, kaip skelbia atsakin
gi šalies ginklavimo virši
ninkai, iki galo šių metų 
pasieks po 2,500 lėktuvų 
į mėnesį.

Šį metą kariškų lėktu
vų gamyba eina taip kad 
per visą metą bus padirb
ta 18,400 lėktuvų, sako pro
dukcijos tvarkytojai.

ITALIJA šaukia 
tarnybon 8,400,000 tinkamo 
amžiaus darbininkų užimti 
vietas kariuomenėn paima
mų vyrų.

IŠLIKO gyva: Conway, 
N. H. — Penkių metų mer
gaitė, paklydus kalnuose ir 
giriose, po aštuonių dienų 
tapo atrasta gyva. Ji per- 
kentė ir lietų ir šaltį, ir iš
silaikė nuo mirties 
ma upelio vandenį, 
ta be jokio išgąsčio, 
ko ją palaikė gyvą.

Vyrų tvirtos Koėinės 
4 poros už $1 

jodos, pilkos, baltos. 4 poros 
garantuotos 4 menesiams.

PER KAUNO radio stotį pa
skelbta Rugs. 7 d. Įsakymai, 
kuriuo užpirkinėti visų rūšių 
javus ir ankštinius išimtina 
teisė yra suteikiama Lietūkiui. 
Visiems kitiems, net turintiems 
teisę prekiauti, javų ir ankšti
nių supirkinėjimas draudžia
mas. Taip pat uždrausta ja
vus gabenti iš “Lietuvos gene
ralinės srities”.

On a six-week nutik 
United States and CaMhd] 
and duchess of Winds#, J 
in a romance that rocWkl 
are pictured at the Bridi J 
sy, in Washington, vhtniJ 
breakfast. They were retmdl 

į ly at the White House kjkl 
dent. The duke is fovenl 
Bahamas, where the Mil 
ing a defense base. |

“VYRĄ” GAVO MOTE
RĮ. Culver City, Cal., vie
na 18 m. amžiaus mergina 
ištekėjo penkios savaitės 
atgal ir nežinojo kad jos 
vyras yra moteris,’'iki da
bar. Tas “vyras” yra vy
riško sudėjimo ir veido, ir 
dirbo filmų studijoje prie 
medžio darbų. Areštuota, 
ta mergina-vyras aiškinosi 
kad vyru esant lengviau 
buvo galima gauti darbas.

Word is received that Fi 
Lucas has been conunisml 
the rank of Acting Corponl 
only being in the army fa 
months. Frankie always fa 
sense of humor, even irtai 
a Iiost card. He say: Tn į 
17 pounds, yes, two onmjn 
and fifteen on my pack, nd 
mean pack.” He spend! h 
day learning the art of motori 
nort and the other half::

IPER1OR AVE.

VYRAMS ir VAIKINAIS
SLACKS arta

KELINĖS $3.45
skirtingų modelių ir pavyzdi)!
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YOUNGSTOWN
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SPALIŲ MĖN.:
— Grand Rapids, Mich.

publi- 
links- 
Kom.

ru-
nu-

du ir 20,000 Maskt 
Laimingos kelionės, 
amo!

Kas platina Dirva — tas 
platina apšvietą.

Jonas, 
29, Kulp-

DEL VOKIETIS 
karo tikriems d< 
draugams dabar tenk 
ti sunkus pasirink

, šeško ir žalčio, tari 
zebubo ir raudono ' 
dviejų latrų, kurie 1 
juose skandina.

Jis gelbėjo Lie- 
imtis Sovietų piliety- 
pernai rudenį Maskva 
Lietuviams tą paragi-

CLEVELANDIEčIAI DUOS 
PROGRAMĄ. SLA. 157 kuo
pa rengia smagų dainų ir mu- 

programą, sekmadienį, 
d., Lieuvių para-

zikos
Lapkričio 2 
pijos salėje.

Programą 
dikta grupė
diečių dainininkų ir juokdarių.

Programas prasidės 5 vai. po 
pietų, po programo bus 
kai šokiai. įžanga į tą 
mą vakarą bus tik 25c.

Vaizdas iš beisbolo žaidimo už pirmenybes tarp New York 
Yankees ir Brooklyn Dodgers. Didele retenybė kad du kaimy
niški miestai per vasarą laimėję prieš visus kitus miestų beis
bolu klubus, sezono gale turėjo stoti vieni prieš kitus. Laimė
jo pagaliau Yankees, laimėtojai kitų kelių metų pirmenybių.

Pittsburgh, Pa. —
Pivaronas:

žmonių naū- 
Pakramtykit 

gulti—sekau- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

pačiam rei- 
Lietuvių ko- 
New Yorko 
vis gražus

TAUTININKŲ KLUBAS RUO
ŠIA PASKAITAS

Ši skani vidų- 
liuosuojanti kramtoma guma

Jurgis, 48 m., mirė 
22, Hartford, Conn.
Jonas, 29 metų, mirė
19, Worcester, Mass.

mi-
Cambridge,

PENNSYLVANIJOJE
I-------------—

PITTSBURGH

LAUKIA PREZ. A
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LIETUVIS AMERIKO
NU LITERATŪROJ

Kitaip tariant tai

LIETUVOS PREZIDENTO PRAKALBU MARŠRUTAS
C.

Kolonijos Prašomos tuoj Susinešti su LVS. Centro Valdyba

Nekurios Kolonijos jau 
Stropiai Ruošiasi

mitetas rengiasi 
zidento Antano 
tram priėmimui 
viešų prakalbų.

Šiai kolonijai 
zidento prakalbų
na gal bus pakeista, prisitai
kant prie kitų kolonijų. Apie 
tai bus pranešta trumpu laiku.

Koresp.

Kliūtis Plieno Darbams
Pradėjo rodytis kad plieno 

gamyba Pittsburghe turės bū
ti sutramdyta del stokos senos 
geležies ir plieno. Tuo tarpu 
ta kliūtis neapsireiškė taip la
bai- del gero oro, nes vis dar 
galima visokią sengeležį rinkti.

Sena geležis ir plienas atga
benama į Pittsburgho liejyk
las ir įvairių šalies dalių.

ANGLIAKASIAI BAI
GIA STREIKĄ Vę

Nesenai Angliškoje kalboje 
išėjo įdomi knyga: The Book 
of Modern Poetry 1941, turi 
930 puslapių. Kaina $4. Re
dagavo Mrs. Margaret Nelson, 
išleido Avon House, Publishers, 
New York,
ąntalogija, gražiausių eilių rin
kinys. Buvo tos knygos re
dakcijai atsiųsta virš 12 tūks
tančių Amerikos poetų kurinių, 
išrinkta tik geriausi, bendrai 
889 eilėraščiai. Jų tarpe telpa 
ir vykusiai parašyti du eilėraš
čiai musų Lietuvio, Kazio Vidi- 
kausko, iš Philadelphijos. šie 
jo eilėraščiai: “God Save Our 
Country” ir “God—Our Lead
er-King”,

Kiekvienam autoriui paskir
ta vienas puslapis ir įtalpinta 
du eilėraščiai. Autorių biogra
fijoms pavesta 41 pusi., ten tel
pa ir apie musų rašytoją.

Kazys Vidikauskas yra se
nas plunksnos veikėjas, apdo
vanotas Gedimino Ordinu už 
veikimą, ir gražiai ta proga bu
vo pagerbtas. Jis rašo dauge
lyje laikraščių septyniomis kal
bomis. Jo eilėraščių 
tuvą yra spausdintų 
spaudoje, mačiau jo

MIRIMAI

HAZLETON, Pą. — Sukilė
liai angliakasiai, kurie pradėjo 
streikuoti protestuodami prieš 
CIO United Mine Workers vir
šininkų uždėjimą jiems $10. 
metinių duoklių daugiau, pra- 
idėjo nusileisti. Iš 41 unijos 
(skyriaus 32 sutiko gryžti į dar- 
cfcą šios savaitės pradžioje. 
DCTUnijos viršininkai pasižadė
jo jų protestą persvarstyti.

Apie 5,000 angliakasių iš su
streikavusių apie 30,000 dar 
atsisako gryžti dirbti.

Panašų pasipriešinimą sukė
lė ir minkštos anglies darbinin- 

JcąL ^BT°testuodany(_ prieš uni
jos mokesčių padidinimą.idiPo
ra desėtkų tūkstančių darbinin
kų kurie buvo sustreikavę Fa
yette ir Greene apskrityse, su
tiko gryžti dirbti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdybai spaudoje pa
skelbus Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos prakalbų maršrutą, 
tuojau sukruto kolonijų veikė
jai Naujojoj Anglijoj.

Pirmiausia atsiliepė LVS. 
Skyriai 2 ir 3, kurių direkto
riai mus užtikrino kad garbin
go svečio priėmimui jie dės vi
sas pastangas kad priėmimo su
sirinkimai pavyktų kuopasek- 
mingiausia.

LVS. Tarybos narys W. M. 
Chase iš Hartford, Conn., pa
siėmė savo pastangomis suor
ganizuoti Lietuvių tautinius 
veikėjus Connecticut valstijoje 
ir užtikrino kad tos valstijos 
kolonijose Lietuviai taip mielą 
svečią priims visa siela, ne be 
gražiausių pasekmių. Be to 
dar p. Chase prižadėjo, kur bus 
galima, įsteigti ir LVS. sky
rius.

LVS. Tarybos narys A. S. 
Trečiokas vyksta į Philadelphia, 
ten įsteigti LVS. skyrių, ir vie
tinius Lietuvius suorganizuoti 
taip didelio svečio priėmimui, 
kad viskas pavyktų su geriau
siomis pasekmėmis.

Brooklyniečiai LVS. nąria- 
bendradarbiai, D. Klinga ir Jo
nas Valaitis, tam 
kalni organizuoja 
lonijas Didžiojo 
apielinkėse. Tai
atbalsiai, iš kurių tenka tikė
tis ir gerų pasekmių.

Prie darbo pasekmingai ruo
šiasi Cleveland© LVS. skyrius.

Į kitas kolonijas kuriose dar 
nėra įsikūrusių LVS. skyrių, 
išsiuntinėjome laiškus vieti
niams veikėjams kurių antra
šus turėjome, ir iš kurių dabar 
laukiame greito atsiliepimo: 
Grand Rapids, Mich. — Lietu
vių Draugijų Sąryšis, per jo 
sekretorių, p. Didžbali; Det
roit, Mich. — LVS. Tarybos na
riai : Dr. J. Jonikaitis ir F. 
Motuzas;
Tarybos narys P.
Scranton, Pa. — LVS. Tarybos 
narys V. A. Kersevičius; Am
sterdam, N. Y. — menininkas 
J. Olšauskas; Waterbury, Ct. 
— Jonas Tareila; Worcester, 
Mass. — J. Dvareckas; Boston, 
Mass. — Lietuvos Garbes Kon
sulas A. O. šalna; Philadelphia, 
Pa. — Adv. čeledinas.

Visi čia įvardinti asmenys 
prašomi tuojau savo kolonijo
se steigti LVS. skyrius ir juos 
užrekorduoti LVS. Centre, ir 
skubėti tuojau rengtis priėmi
mui pono Prezidento.

Kur skyrius įsteigti negali
ma, ten organizuokite laikinus 
komitetus, ir juos LVS. Centre 
užiekorduokite, kad žinotume 
su kuo vesti reikalingą kores- 
po '.denciją prakalbų maršruto 
reikale.

Connecticut valstijos
viri prašomi kooperuoti su p. 
Chase, o Philadelphijos Lietu
viai talkininkaukite p. Trečio-

1 kui.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ. Lie
tuviai klausinėja ar galima sių
sti laiškus Į Ljetuvą. Aš pa
tyriau kad galima siųsti laiškus 
bent kur į Europą oro paštu. 
Plonas laiškas kainuoja 30 cen
tų, o sunkesnis dvigubai.

Dabartiniu laiku mes negalė
dami daugiau nieko persiųsti, 
rašykim savo giminėms arba 
pažystai iriems nors po laišką.

Vyt. Markuzas.

FORDAS UŽ ŠALIES 
GINKLAVIMĄ

Tautininkų Klubas šio 
dens ir žiemos laikotarpiu 
tarė ruošti eilę mokslo ir poli
tikos įvairiais klausimais pa
skaitų. Paskaitos bus vykdo
mos punktualiai kas antra sa
vaitė. Yra užkviesta ir pasi
žadėjo eilė inteligentų pateikti 
paskaitas savo tautiečiams sie
kiantiems žinijos.

Pirmutinė paskaita įvyks 11 
d. Spalių, 7 vai. vakare, Tauti
ninkų Klu’bo kambariuose, 35 
Stagg st. Dr. J. Raymond-Ri- 
mavičius skaitys temoje: 
tuvių Tautos Kilmė”.

Visi Lietuviai abiejų 
kurie interesuojasi šiuo 
mokslo klausimu ir nori
mokyti ir dąžinoti iš kur mes 
Lietuviai kilę, prašomi daly
vauti.

Paskaitų Rengimo Kob.

lyčių, 
rimtu 
pasi- Lietu-

Detroito industrijų vadais 
metais rūpinsis labiausia 
šalies ginklavimo reika-

Henry Ford, kuris netiki kad 
tarptautinius kivirčius galima 
sutvarkyti kariavimu, praneša 
kad jis kartu su kitais didžiai
siais 
1942 
apie 
lūs.

Fordo kompanija atlieka žy
mią dalį šalies ginklavimo dar
bų iš dabar jau paduotų val
džios užsakymų kurie apima 
dviejų bjlijonų dolarių sumą.

Prie Ypsilanti, 15 mylių į 
vakarus nuo Dearborn, Mich., 
baigiama statyti 47 milijonų 
dolarių vertės Fordo dirbtuvė/ 
kurioje bus išdirbama bomba- 
nešiai lėktuvai. Ta dirbtuvė 
bus baigta ir pradės dirbti an
ksti šią žiemą. Ten reikalinga 
bus tūkstančių darbininkų.

Fordo River Rouge dirbtu
vėse visu smarkumu gaminama 
orlaiviams motorai.

• PENNSYLVANIJOJE ran
dasi 13,327 bažnyčių, daugiau
sia negu kurioje kitoje valsti
joje
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Holding a cigarette, Lord Halifax, British ambassador to the United 
States (right), apparently is amused by a reporter’s question during 
a press interview on his return to America' after spending a number of 
weeks in England. He and his wife had just stepped off the Dixie Clipper 
in New York.

Sugryžes i Amerika. Britu ambasadorius Lord Halifax, ku
ris kelias savaites praleido Anglijoje. Amerikos laikraštininkų 
klausinėjamas. Jis su žmona parskrido į New Yorką pasažieri- 
niu'lėktuvu, Dixie Clipper.

K

&

Joe Gordon of the New York Yankees is tagged out at home in the 
second inning of the second game of the World Series, played at Yankee 
stadium, New York, before a crowd of 66,218. Umpire Pinelli and Yankee 
Johnny Sturm are also shown in the picture. Gordon was forced 
when he tried to score on Chambers’ single down first base line. Whit- 
low Wyatt hurled for the Brooklyn Dodgers, who won this second game of 
the series—3 to 2—evening up. For 21 years Dodger fans had been wait
ing for their beloved “bums” to play in a world series playoff. Were 
they happy? They were delirious, and the old town fairly blamed with 
excitement.

PREZ. A. SMETONOS 
PRAKALBŲ MARŠ

RUTAS

2
9

16
19
23
26

LAPKRIČIO MĖN.:
— Detroit, Mich.
— Cleveland, Ohio.
— Pittsburgh, Pa.
— Scranton, Pa.
— Amsterdam, N. Y.
— Waterbury, Conn.
— Hartford, Conn.

GRUODŽIO MĖN.:
3 — Worcester, Mass.
7

14
17
21

— Boston, Mass.
— Brooklyn, N. Y.
— Newark, N. J.
— Philadelphia, Pa.

VASARIO M. 1912 M.
16 — Baltimore, Md.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba.

2201 W. Cermak Road,
Chicago, Ill.

DABARTINIO KARO ŽIAU
RUMAI 

Jonas Kinta iš 
Conn., pranešė čia 
savo seserei Onai 
kienei gavęs žinią
jeg tenzgyvenęs per ilgus me
tus vyriausias jų brolis, Jur
gis Kinta, 70 m. amžiaus, .su
tiko mirtį nuo Vokiečių lėktu
vų paleistų bombų. Velionis 
tapo palaidotas Rugpjūčio 14 

labai 
nete-

d. š. m. Jo žmona tapo 
sužalota tame sprogime, 
kus abiejų kojų.

Reiškia, seni žmonės, 
niai gyventojai, jokio bendro 
nei arėdami su kariavimu, nei 
karo punktuose nebūdami, turi 
sutikti mirtį ir sužalojimus. 
Tai yra pasikartojimas barba
rizmo, dabartiniame nazių pra
dėtame žiauriame kare.

JAUNIMO IŠDYKUMAS, 
šeštadienio vakare, Spąlių 4, 
Įvyko futbolo loša Kiser moks- 
lainės stadijone. Po lošai apie 
trys tūkstančiai jaunimo nusi
dangino į vidurmiestį pade
monstruoti, geriau pasakius pa- 
durnavoti. Iš to prasidėjo tarp 
jų peštynė, net ir didelė. Poli
cijai prisiėjo sunkiai padirbė
ti pakol įdukusią jaunimo mi
nią privedė prie tvarkos.

Nuo šio įvyko, mokyklų vir
šenybė visai uždraudžia nakti
nius futbolo lošimus. D. Rep.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

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

Šios Savaites Seniausias į DAUGIS Adomas, mirė Rugs.

Mire — 82 Metų 
Jauniausias — 7

Adomas, 
Rugp. 29, Kulp-

82

Tamas, 7 metų, 
29, Pittston, Pa.

pER TV( 
PASIŽVAIJ

© AMSTERDAM, N. Y. — Pa
triotui Lietuviui, Kun. Juo

zui židanavičiui šymet suėjo 
75 metai amžiaus. Jis ilgus 
metus klebonauja šioje Lietu
vių parapijoje. Jis gimė Pa- 
sarninkų par., Seirijų valsčiu
je. Kunigu įšventintas 1892 
m. Amerikon atvyko 1904 m. 
ir tais pačiais metais apsigyve
no Amsterdame. Prie jo var- 
goninkauja žinomas artistas, 
Juozas Olšauskas.

e BUENOS AIRES, Arsenti- 
nas. — Kastas Norkus, savo 

laikraštyje ir toliau tęsia gar
binęs Stalino “saulę” ir “kon
stituciją”, nors Lietuva atite
ko kitiems okupantams. Tas 
parodo kad Norkus Argentinos 
Lietuvių tarpe yra atviras so
vietų agentas, 
tuviams 
bės kai 
paskelbė 
nimą.

» CHICAGO, UI. — Spalių 12 
j ra tai Lietuvio miesto teis

mo Teisėjo J. T. Zurio pagerbi
mo diena. Tą dieną Liberty 
Grove atsibus piknikas su pla
čiu programų Teisėjo Zurio pa
gerbimui ii- platesniam visuo
menės susipažinimui su juo.

Lietu- 
ištiko 

kurios

PABĖGO KUNIGAS, 
vių parapijos klebonui 
“r aža nelaimė”, del 
jis turėjo apleisti šią parapiją
ir miestą ir išsidangino nežinia 
kur.

Jį privertė šį miestą apleisti 
vietos monsignoras, kai apie 
jo pasielgimą sužinojo vysku
pas.

Musų kunigėlis mėgdavo lan
kytis judamu paveikslų teat
ruose, sakėsi taip studijuojąs 
Anglišką kalbą. Pasakoja, jis 
vieną vakarą teatre sėdėda
mas šalia vienos panelės, pa
tamsėję pradėjęs tą panelę 
drąsiai kibinti. Toks elgęsis jai 
nepatiko, ji sukėlė riksmą, o 
kunigėlis liko areštuotas ir nu
gabentas į policijos nuovadą.

Išliuosuotas iš policijos, ku
nigėlis sekantį rytą gavo isa- 
mą apleisti parapiją ir miestą.

Rep.

VAITKEVIČIUS 
metų, mirė 
mont, Pa.

JUREVIČIUS 
mirė Rugs.

RUKŠTELYTĖ Magdalena, 14 
metų, mirė Rugs. 23, Cleve- 
lande, kur buvo ir gimus.

LIUTKUS Mykolas, GI metų, 
mirė Rugsėjo 29, Cievelande. 
Amerikoje išgyveno virš 30 
metų.

KINTA Jurgis, 70 melų, mirė 
Londone, Anglijoje, Rugpjū
čio mėn., nuo sužeidimo Vo
kiečių oro bombomis.

KUPETIS Juozas, pusamžis, 
mirė Rugs. 22, Chicagoje.— 
Rietavo par., Piaulių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

SKRYPKA Morta, pusa m ž ė , 
mirė Rūgs. 23, Chicagoje.— 
Žagarės par., Daukšių sodos. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

KUNDROTAS Aleksandras, 61 
m., mirė Rugs. 10, Philadel
phia, Pa.

PAULIKIENĖ Antanina, 61 
m., mirė Rugs. 23, Chicago
je. Amerikoje išgyveno 34 
metus.

LEBEDINSKAS Martynas, 4-5 
m., plėšiko nušautas Rugp. 5, 
Buenos Aires, Argentinoj.

BAKAS
Rugp.

BUDAS
Rugs.

KUDARAUSKAS Juozas,
re Rugsėjo 16, 
Mass.

KĄLAKAUSKAS Vincas, mirė 
Ragsėjo m., Baltimore, Md.

GRUCIUNAS Kasparas, seno 
amžiaus, mirė Rugsėjo m., 
Baltimore, Md.

GINEITIS Danielius, 44 metų, 
mirė Rugsėjo m., Brooklyn,

MAŽEIKA Martynas, mirė 2 
Rugs., Richmond Hill, N.Y.

STAPANAVIČIUS Jonas, 25 
metų, mirė Rugp.
mont, Pa.

CICĖNIENĖ Zuzana, 
Rugs., Chicagoje. 
išgyveno 30 metų.

VILKAS Laurinas, 
mirė Rūgs. 30, Chicagoje. — 
Trakų ap., Stakliškių p., Na- 
reikiškių k. Amerikoj išgy
veno 36 metus.

GR A VIEN Ė Ona (Nenortaitė), 
pusamžė, mirė Rugs. 26 d., 
Chicagoje. — Trakų apsk., 
Žiežmarių p., Kibučių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 29 m.

ŠIMKUS Augustas, 48 m., mi
rė Chicagoje, Rugs. 24.

OŽELIS Silvestras, 68 m., mi
rė Rugs. 29, Chicagoje. — 
Raseinių aps», Tanenų , par., 
Šarlaukės k. Amerikoje 
gyveno 46 metus.

LATVAITIS Jonas, 41 m„ 
re Rugs. 19, Waukegan,

DRUBA Pranas, 71 m., mirė 
Rugs. 20, Waukegan, 111.

1S-

mi-
Ilk

mėn., Indiana Harbor, Ind.
BRUŽIENĖ Kazė, mirė Rugsė

jo m., Indiana Harbor, Ind.
VARKALIENĖ Antanina (Bo- 

kontaitė), pusamžė, mirė 23 
Rugs., Chicago j e. — Telšių 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

JANKAUSKAS Vincas, mirė 
Rugs. 20, Swoyersville. Pa.

DUMŠA Petras, 52 metų, mirė 
Rūgs. 25, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Šaduvcs p., Pa
kalniškių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

VALINGEVIČIUS A., 29 metų, 
mirė Rugs. 22, Pittston, Pa.

MAŽEIKIENĖ Antanina, mirė 
Rugs. 29, Wilkes-Barre, Pa.

BUTENAVIČIENĖ Pranė, mi
rė Rugs. 29, Lee Park, Pa.

JAR1ENĖ Marė, 38 metų, mirė 
Rugs. 26, So. Boston, Mass.

SAJAUSKAS Kazys, mirė Ma* 
hanoy City, Pa., Rugsėjo m.

LEKAVIČIUS Alekas, 65 m, 
mirė Rugs. 26, Jersey City, 
N. J. ,

LEIKUS Antanas, 43 m., mirė 
Rugs. 29, So. Boston, Mass., 
kur buvo ir gimęs. t

JUODEIKIS Jonas,' mirė Jig- 
sėjo 27, Cambridge, Msta.

GRAŽEVIČIENĖ ’ Elzb. (šim- 
kevičiutė), seno amžiaus, 
mirė Rugs. 27, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., šidlavos par.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BU DU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galva, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT.
rius 
pagelbės švelniai, bę^t tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

Skaityk ir Garsinkis

. NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.

Lietuviu Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)'

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

‘•'IMI A D rr I T T I C’»

6755 So. Western Ave.
Chicago. Ill.

| VISOKIA APDRAUDA !
Mes es&ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- r 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sukios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- s 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

| P.' P. MULIOLIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

= ir Apdraudos Agentūra E
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ■:

3

I 
3

s

®1940 METAIS kitos šalys 3 
buvo skolingos Suv. Valstijoms J 

bendroje sumoje karo skolų ir į j 
nuošimčių $14,497,000,000.

3

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: 730 Guardian Bldg% Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age........Name,

Address.

Occupation (13-2)
■■■■■■■■■■■■■■■an

PIRMA
leido vyriausiam Ru 
kiui per valstybinį r; 
tis Dievo pagelbos.
ar prišauks, nes Li 
tarlė gerai sako: 
Dievo į medį, pasku
gu neišprašysi.”

Drang nach Ost
nariai,

Pilas iš Maskvos
Degint viską, ir
Bet jau vėlu — j

Kai pasaulis suv, 
Maskva padėt ne 
Dar naudos sau 
Peilį Lietuvai su

Ką pasėjai, tą i 
Kardu davęs, ka 
Dabar Rusai br 
Užu žmoniškume

JURGIS Papriei 
butų gerai užmig 
50 metų atsikelt 
nei kariuomenėn e 
sų mokėti.

MUSŲ bolševiką 
komunaziai miręs, 
toje radosi žodis 
Ar ne vis tas pats

AMERIKOS kon 
tija nusprendė, I 
sumuštas, jei iš k 
paleista Browderis 
deni mandragalvia 
galvojant, galima 
šaulyje įvyktų lygu 
dalinimas, jei iš ka 
vagis paleistų.

HITLERIS bent 
drąsos kad pats sž 
veda, o ar žino kas 
nas yra? Turbut : 

į jo bašibuzukai iš Li
■ darni, nekaltų civiliu

KAUNO kalėjimu
■ “bizė”: raudonieji s 
: žujus, dabai* Lietu’ 

. raudonuosius — tik 
| barius valyti.

S. BOSTONE Biml 
bose kas tai aukav 
dolarį” — tai buvo 
me popierėlyje nupie

BE TO, tose prak 
vo įdomus vaizdas: 
krikščioniškas pastor 
liūs prašė policijos n 
gonišku ir bedieviški 
ky priešus!

INŽINIERIUS Simo 
taria Amerikos Lietuvi, 
lai pagalvoti pirm n 
aukų skirtų Lietuvai’ 
ar ilgai darbe pasilaik 
rinkikas, kuris gaisrą 
atsistotų ir “rimtai j

•SUV. VALSTIJŲ 
sias medžio apdirbimo 
bris skaitosi ir didžia 

W pasaulyje, yra '. 
Oregon. Iš tos šalies d 

visas trečdalis v 
Wijose naudojamo
■h ;;



<0S LIETUVIAI 

skyriuje talpinama dykai)

as platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

žmonių nat- 
Pa kramtyki! 

gulti—sekau- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

1755 So. Western Ave. 
Chicago. Hl.

Rašo V. S. Jokubynas.

Lietuviai_ ėmė apsigyventi tarp ne 1908 m } apsistojo Kun. j.

Vyskupas

SCENOS VEIKALAI 25c

Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti 15c

45c

15c

$1 25c

20c

15c 10c

50c

20c

Veikia 3
10c

35cVALSTIJŲ

10c
50c

kuris gaisrą pamatęs 
ir “rimtai galvotų ?”

savaitinį laikraštėlį, 
Tas laikraštis pra- 

1915 metų Lapkričio

Vokiečių šv. Pe- 
(Superior ir E. 

1895 metais Lie- 
savo parapiją ir

tarp 55 ir 79 gatvių. Čia kūrė
si Lietuvių nauja kolonija ir 
naujas centras, Į kurį kėlėsi ir 
Lietuvių pramonėlės, kokios ta
da buvo.

senoviškas
61 pusi, 

komedija;

žaibo 
gyvačių įkandimo 
saulės 
sušalimo

20c
10c

par
bus 
bus

rau-

pa- 
di-
se- 
pa- 
bet

didžiau- 
centras,

Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi,

— Vieno 
moteris.

Komedija
moterys.

veiksmų komedija. Dalykas dedasi
Trečia komedija iš serijos Amerikie-

60 p........

drama viename veiksme, iš 
30 p.

kome- 
pusl.

veiks- 
30 p.

metais surinktos nelai- 
mirčių skaitlinės duoda 

kaip

GAUNAMI • “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

29 p.

veiksmo komedija. Vai-
35 pusi.................................

viename veiksme. Vei-
36 pusi.............................

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

AKIS UŽ AKI, 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 MAGBLIONA — 4 aktų drama, 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų 
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
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi. ..........................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs.

KONTRIBUCIJA — <’ 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

gelė 34 pusi, didumo.....................................................
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. SI pusi...........................

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, 2 moterys. 30 pusi............................................ 15c

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

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

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

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — yieno 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.
HAURĖS 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 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusi......................................

HS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant. ....................    1

-Hl

karo dieną Stalinas

i.-.-1" it-

CIS Adomas, mirė Rugs. I 
in., Indiana Harbor, Ind. 
ŽIENĖ Kazė, mirė Rugsė- Į 
m., Indiana Harbor, Ini į

.RALIENĖ Antanina (Bo- 
ntaitė), pusamžė, mirė 23 i
igs., Chicagoje. — Teisiu |
r. Amerikoje išgyveno 30 į
?tų. I I
KAUSKAS Vincas, mirė I
igs. 20, Swoyersville, Pa. |
IŠA Petras, 52 metų, mirė i
igs. 25, Chicagoje. — Pa- 
vėžio ap., Šaduvos p., Pa- | 
.Iniškių k. Amerikoje iš- 
rveno 30 metų.
JNGEVIČIL’S A., 29 metu, 
irė Rugs. 22, Pittston, Pa. 
iEIKIENĖ Antanina, mirė 
jgs. 29, Wilkes-Barre, Pa. 
'ENAVIČIENĖ Pranė, mi- 

Rugs. 29, Lee Park, Pa.
IENė Marė, 38 metų, mirė 
.igs. 26, So. Boston, Mass, j 
AUSKAS Kazys, mirė Ma* 
moy City, Pa., Rugsėjo m. 
SAVIČIUS Alekas, 65 m, 
irė Rugs. 26, Jersey City, 
. J. , 
KUS Antanas, 43 m., mirė 
ugs. 29, So. Boston, Mass., 
ir buvo ir gimęs. t 
iDEIKIS Jonas, mirė Tg- 
jo 27, Cambridge, M?fc. 
kžEVIČIENĖ ’ Elzb. (šim- 
ivičiutė), seno amžiaus, 
irė Rugs. 27, Chicagoje. - 
aulių ap., Šidlavos par.

UČIATĖS BLOGAI?
IRAI PALENGVINSITE SAU
10 MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BEDU
uomet kankinatės viduriu užkie- 
au — žarnos neveiklios — skauda 
ą, nėra energijos, palengvinkite 
šiuo modernišku budu—kramty- 
FEEN-A-MINT. Ši skani vidu- 
liuosuojanti kramtoma guma 

“įbes švelniai, bet tikrai, išvaly- 
‘darius. Milijonai 
n FEEN-A-MINT.
N-A-MINT einant 
/tą tikrai jausite
11 jausitės puikiai, 
lis kainuoja tik

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

mėsinis žurhalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Jetuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

ladelphia, Pa. (36)

MARGUTIS
litykit “Margytį”, komp. 
Vanagaičio leidžiamą mu- 
?s ir juokų žurnalą. Ri
du kartu į mėnesį. Kaina 
:ams S2. Prisiųskit 10c 
to ženklais, gausit vieną 
nerį pamatymui.

lEIIlIlIIlillIilIlIlIllilIllIlIilIlIllHIII'j 

DRAUDA j 
Įsiems pilnas musų pa- į 

patarimus reikale vi- 5
sai dykai. Todėl pir- s ( Į 
ius (fire-monus).

10 LIS |
tuviška Real Estate 
entura į

! , HEnderson 6729 5 
»ii»iiiiitiiHiiiiiiiiinniiniiiniim

TAS AMŽIAUS j į 
penkių ar mažiau, mes j 
Jociai Security pašalpos, j 
suėjus _65 metams. Mes j 

os nuo užgimimo iki 60 | 
tos valstijos įstatymais, 
itin BldgK Cleveland, 0. 
irisiųskit šį kuponą: 
....... ............... Age......

...........................................  (13-2)

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS CIevelandas Pries 25 Metus. Dirvos Prasidėjimas

CLEVELAND© LIETUVIU KOLONUOS SUSIKŪRIMO IR AUGIMO PERŽVALGA

PIRMĄ
leido vyriausiam Rusų dvasiš
kiui per valstybinį radiją šauk
tis Dievo pagelbos. Bet, kažin 
ar prišauks, nes Lietuvių pa
tarlė gerai sako: “Nevaryk 
Dievo į medį, paskui su pyra
gu neišprašysi.”

DEL VOKIETIJOS - Rusijos 
karo tikriems demokratijos 
draugams dabar tenka pasidary
ti sunkus pasirinkimas tarp 
šeško ir žalčio, tarp rudo Bel
zebubo ir raudono velnio, tarp 
dviejų latrų, kurie liaudį krau
juose skandina.

Drang nach Osten, šaukia 
naziai,

Pilas iš Maskvos prikazai, 
Degint viską, ir po dielu, 
Bet jau vėlu — jau pervėlu 1
Kai pasaulis suvaitojo, 
Maskva padėt nepristojo: 
Dar naudos sau pasidarė— 
Peilį Lietuvai suvarė.

Ką pasėjai, tą ir pjausi, 
Kardu davęs, kardą gausi.
Dabar Rusai brangiai moka 
Užu žmoniškumo stoką.

JURGIS Paprieniokas sako, 
butų gerai užmigti ir tik po 
50 metų atsikelti: nereikėtų 
nei kariuomenėn eiti, nei tak
sų mokėti. <

MUSŲ bolševikai sako, žodis 
komunaziai miręs. Bet jo vie
toje radosi žodis nazikomai. 
Ar ne vis tas pats.?

AMERIKOS komunistų 
tija nusprendė, Hitleris 
sumuštas, jei iš kalėjimo 
paleista Browderis ir kiti
doni mandragalviai. Panašiai 
galvojant, galima sakyti, pa
saulyje įvyktų lygus turtų pa
dalinimas, jei iš kalėjimo visus 
vagis paleistų.

HITLERIS bent tiek turi 
drąsos kad pats savo armijas 
veda, o ar žino kas kur Stali
nas yra? Turbūt skaito, kiek 
jo baši'buzukai iš Lietuvos bėg
dami, nekaltų civilių paskerdė?

KAUNO kalėjimui tai buvo 
“bizė”: raudonieji sodino bur
žujus, dabar Lietuviai sodina 
raudonuosius — tik spėk kam- 
barius valyti.

žy- 
du ir 20,000 Maskvos gizelių. 
Laimingos kelionės, be sugry- 
žimo!

S. BOSTONE Bimbos prakal
bose kas tai aukavo “Stalino 
dolarį” — tai buvo suvyniota
me popierėlyje nupiešta špyga.

BE TO, tose prakalbose bu
vo įdomus vaizdas: metodistų 
krikščioniškas pastorius Kubi
lius prašė policijos raminti pa
goniškų ir bedieviškų bolševi
kų priešus!

INŽINIERIUS Simokaitis pa
taria Amerikos Lietuviams “rim
tai pagalvoti pirm negu duos 
aukų skirtų Lietuvai”. Kažin 
ar ilgai darbe pasilaikytų gais
rininkas, 
atsistotų

• SUV.
sias medžio apdirbimo 
kuris skaitosi ir didžiausias vi
same pasaulyje, yra Portland, 
Oregon. Iš tos šalies dalies pa
eina visas trečdalis viso Suv. 
Valstijose naudojamo medžio.

PIRMŲJŲ LIETUVIŲ 
APSIGYVENIMAS

LIETUVIAI LIUTERONAI
Clevelando Lietuvių kolonija, 

sulyg turimų žinių, yra 74 me
tų sena. Pirmutiniai Lietuviai 
Clevelande apsigyveno pačioje 
pabaigoje 1867 m. Patys pir
mieji Lietuviai su šeimomis 
apsigyvenę tai Drechler ir Kel- 
herton, o sekančių metų pačio
je pradžioje prisidėjo dar 8 šei
mos, paskui atsirado ir pavie
nių. Tai buvo Lietuviai Liute
rio tikybos. Kiek vėliau tais 
pačiais metais jų skaitlius 
didėjo ir nuolat darėsi vis 
dėsnis. Sakoma, per tris 
kančius metus jų skaitlius 
siekė ar iki 1,700 asmenų, 
tai skaitlinė nieku nepatikrin
ta, paremta tik spėliojimais. 
Tačiau Lietuvių Liuteronų Cle
velande butą skaitliaus nemen
ko, ir dabai* čia jų šiek-tiek 
yra.

Tik Lietuviai Liuteronai prie 
Lietuvių kolonijos sukūrimo ir 
Lietuvių vardo iškėlimo nieku 
neprisidėjo. Senieji ' ateiviai 
nors ir paskesniais laikais dau
giausia maišėsi taip Lietuvių, 
gražiai Lietuviškai kalbėjo, ta
čiau dvasioje jie buvo Vokiš
kos orientacijos, vadinosi tik 
Vokiškomis pavardėmis ir pa
tys skaitėsi Vokiečiais. Jau
nesnieji gi ateiviai išdalies dė
josi Lietuviais, dalis jų dėjosi 
ir į Lietuviškas organizacijas, 
bet savo atskiros organizacijos 
jokios nesukūrė ir atskiro vei
klumo neparodė.

1916 metais St. Louis semi
narijoje baigęs Liuteronų ku
nigo mokslą geras Lietuvis pa
triotas J. Razokas, Chicagoje 
įkūręs Sionistų kongregaciją, 
pasiryžo jis suorganizuoti ir 
Clevelando Lietuvius Liutero
nus, į kuriuos jis kreipėsi pir
miausia patriotišku savo strai
psniu laikraščiuose (Dirvoje, 
Lietuvoje). Kvietė jis savo 
tautiečius organizuotis, ir or
ganizuotai veikti bendrai su ki
tų tikėjimų Lietuviai, Lietu
vos gelbėjimui ir vadavimui.

Paskui tas kuiiigas gavęs 
kelis antrašus, į CIevelandą at
vyko pats ir susikvietė susirin
kimą, mėgino sukurti kokią 
draugiją ar kongregaciją, ta
čiau nepavyko; į susirinkimą 
•atėjo tik trys moterys ir ketu
ri vyrai, o pakalbinti organi
zuotis beveik visi atsisakė, ir 
Kun. Razokas turėjo gryžti be 
nieko.

LIETUVIAI KATALIKAI
Clevelande Lietuvių vardą iš

kėlė ir koloniją sukurė, trimis 
metais vėliau pradėję apsigy
venti (apie 1870) Lietuviai 
katalikai, kurių pirmutiniais 
puvo: Romanas Freimonas, Mi
lkas Juodišius, ir Jurgis Kuli
kauskas. Jie Clevelande apsi
gyveno 1870 metais. Paskui 
Lietuvių katalikų skaitlius grei
tai didėjo, nes industrijai au
gant, fabrikams steigiantis vis 
nauji Lietuvių būriai atkeliavo 
j CIevelandą, jieškoti darbo.

Kaip visur kitur anais lai
kais taip ir Clevelande, Lietu
viai katalikai nuosyk glaudėsi 
prie Lenkų, bet pas tuos neras
dami reikalingos globos, nepa
sitenkinę nuo Lenkų pasitrau
kė ir susispietė prie Vokiečių 
Pranciškonų Šv. Juozapo baž
nyčios (prie Woodland ir E. 
21 gatvių). Pranciškonai Lie
tuviams buvo labai prielankus 
ir jiems viskuo gelbėjo kuo 
galėjo. Kiek vėliau Lietuviams 
vis dauginantis ir daugiau ap
sigyvenant šiaurinėje miesto 
dalyje, tikybiniais reikalais jie 
persikėlė prie 
tro bažnyčios 
17 gatvėš), o 
tuviai įsikūrė 
paskui pasistatė savo bažnyčią 
(prie Oregon ir E. 21 gatvių). 
Čia tuojau susikūrė ir Lietuvių

Šį rudeni suėjo 25 metai kaip eina Dirva pati sa- 
vo vardu. Pereitą metą buvo paminėta 25 metai 
nuo Įsteigimo pirmutinio Clevelande laikraščio, ne* 
didelio formato, kuris buvo pavadintas Santaika. 
Santaika pradėjo eiti Lapkričio pabaigoje, 1915 m. 
Sekantį metą, 1916 m., Gegužės mėnesį inkorporuo
ta platesnė bendrovė, The Ohio Lithuanian Publish-

ing Co., kuri Įgijo daugiau spaustuvei reikalingų 
mašinų, pasikvietė V. S. Jokubyną redaktorium, ir 
laikraštį praminę DIRVA, pradėjo ją leisti. Dirva 
savo nauju pavadinimu pradėjo eiti Rugpjūčio mė
nesi tą patį metą. Žemiau patiekiame pirmutinio 
Dirvos redaktoriaus V. S. Jokubyno aprašymą są
ryšyje su Dirvos Įsikurimu.

centras; Lietuviai apgyveno 
visą plotą tarp 17 ir 25 gatvių, 
daugiausia prie Oregon, St. 
Clair ir Hamilton gatvių (ap
gyveno ir kitus plotus, bet ne- 
taip gausiai).

Laikui bėgant betgi ta mies
to dalis nupuolė; namai paseno 
ir apgriuvo, fabrikų ir gele
žinkelių durnai su suodžiais 
viską užteršė, ir žmonių gyve- 
ninras pasidarė labai nemalo
nus, todėl Lietuviai ėmė keltis 
Į kitas miesto dalis, kur šva
riau, naujau. Skaidėsi jie vie
ni šian kiti ten, bet daugiausia

NAUJA KOLONIJA
Naujos kolonijos kūrimąsi 

paskubino ir tai kad senojoj 
sėdyboj apgriuvusioms Lietu
vių guštoms tuštėjant, atsira
do reikalas perkelt ir parapijos 
centrą.

Lietuvių šv. Jurgio parapijos 
klebonas Kun. Juozas Halabur- 
da ir parapijos komitetas labai 
rūpinosi rasti tinkamą vietą ir 
pastatyti naują bažnyčią, bet 
vyskupas O’Raley naują bažny
čią statyti neleido ir griežtai 
pasakė: “Jums užteks tos baž
nyčios kurią turite, o jūsų vai
kams ji nebus reikalinga, nes 
jie lankys Angliškas bažny
čias”. Klebonas ir komitetas 
tuo vyskupo nusistatymu ne
pasitenkinę visgi j ieškojo vie
tos, ir radę didelį plotą žemės 
(prie Superior ir E. 67 gatvių) 
tą žemę nupirko.
tai sužinojęs labai supyko ir 
apie leidimą statyti naują baž
nyčią kalbėti nesileido.

Bet gudrus klebonas mokėjo 
vyskupo nusistatymą apeiti, ir 
net pasididžiuodamas man sykį 
pasigyrė: “Ar žinai, Jokuby- 
ne, kad aš vyskupti prigavai; ?” 
O ta jo “prigavystė” buvo to
kia: Jis vyskupui pasiūlė pla
ną, ant nupirktos žemės pasta
tyti katalikišką akademiją, su 
koplyčia ant viršaus, kur butų 
studentams laikomos pamaldos. 
Vyskupas su tuo planu sutiko 
ir akademiją statyti leido, bet 
patį planą įvykdyti teko jau 
naujam klebonui, Kun. Vilku- 
taičiui. Sulyg to plano, ant 
nupirktos žemės pastatyta di
delė trioba, kurios pirmas auk
štas skirta parapijos mokyklai, 
ant viršaus Įrengta laikina baž
nyčia, o rūsyje įtaisyta para
pijos reikalams salė.

Kitas naujos Lietuvių kolo
nijos svarbus punktas buvo tai 
Lietuvių Salė. Senojoj sėdy
boj Lietuviai vargę su savo rei
kalais mažytėse saliukėse, dau
giausia pas Serbus ir Slavėnus, 
rūpinosi kaip nors įsigyti sa
vo pastogę. Prie E. 25tos ir 
St. Clair gatvių buvo mažytė 
Paulausko saliukė, kuri del sa
vo nuošalumo ir mažumo dau
gel keno' buvo vadinama “pyp
kių parūkymo svetaine”. Toje 
saliukėje draugijų atstovai il
gai tarėsi ir jieškojo budo kaip 
įsigyti savo pastogę, net kol 
susitarus, draugijos sudėjo rei
kalingą kapitalą ir naujoj ko
lonijoj prie Superior gatvės 
nupirko medinę kongregaciona- 
listų bažnyčią, ir ją perdirbę 
kaip tinka, įrengė dvi sales: 
viena rūsyje, susirinkimams, 
kita viršuje su scena, dides
niems parengimams. Tokiu bu
du naujojoj kolonijoj nauja 
bažnyčia ir salė sukurė Lietu
vių centrą, į kurį persikėlė ir 
Lietuvių bankinė įstaiga ir lai
kraštis Dirva.

LIETUVIŲ ORGANIZACI
JOS

Savo organizacijomis Cleve- 
lando Lietuviai visuomet buvo 
turtingi. Didžiausia ir vyriau- 

' šia organizacija, suprntama, 
I tai Šv. Jurgio parapija, kurią 
sukurti Lietuviai rūpinosi dar 
Vokiečių Pranciškonų globoje 
būdami. Bet parapijos reika
lai Lietuviams nelabai sekėsi, 
turbūt todėl kad ilgai neatsira
do sumanus reikalų vedėjas; 
perėjo visa eilė klebonų (Kolę- 
sinskas, Dielininkaitis, Mašio
tas), kol ilgesniam laikui (be-

švarą mėgstančią Slatėną, nu0( Halaburda, ir ikitol irusius rei- 
buvusio savo centro rytų pusėn, ;kalus aptvarkė.

Pašalpinė draugija buvo pir
mutinė tos rūšies Lietuvių or- 

i ganizacija, susikūrus 1885 m. 
(ji daugiausia rūpinosi ir pa
rapijos sukurimu). Tai buvo 
kareiviška draugija; jos nariai 
šventėse dėvėjo tamsmėlę uni
formą su baltais pagražinimais, 
turėjo kardus, o paraduose tu
rėdavo ir būrį šaulių su šau
tuvais.

Antra pašalpinė draugija bu
vo Šv. Kazimiero Draugystė. 
Tai buvo didžiausia ir nariais 
skaitlingiausia Lietuvių drau
gija, irgi kareiviška. Nors ji 
principe buvo religiška (“baž
nytinė”), bet nemažiau ji bu
vo ir tautiškai-patriotiška. Ją 
sudarė dvi divizijos. Pirmą di
viziją sudarė nariai senesnio 
amžiaus, antrąją jaunuoliai.

Pirmos divizijos nariai dėvė
jo juodą uniformą su geltonais 
pagražinimais ir turėjo kardus 
(paraduose turėjo buri raite
lių). Antros divizijos nariai 
dėvėjo uniformą šviesiai palvą 
ir turėjo nevartojamus ginklus.

Moterys neatsiliko nuo vy
rų, ir jos buvo gražiai susior
ganizavusios. Moterų didžiau
siomis draugijomis buvo, jeigu 
neklystu, Motinos Dievo Auš
ros Vartų, ir Amžinojo Ražan- 
čiaus. švenčių parodose ir jos 
dalyvaudavo su savo ženklais, 
sykiu su vyrų draugijomis.

1896 metais moterys buvo 
įsteigę net savo atskirą SLA. 
kuopą. Buvo ir visa eilė kitų, 
jaunesnių ir ne taip skaitlingų 
draugijų, kur čia visas sumi
nėsi.

ORGANIZACIJŲ TVARKA
Clevelando Lietuvių veikla 

visuomet buvo graži ir pavyz
dinga, galbūt todėl viskas kas 
veikta, veikta organizuotai.

Nebuvo tokių tautiškų įvy
kių kurie Clevelande nebūtų 
buvę reikšmingai paminėti; 
nebuvo tokių visuomenės rei
kalų kuriuos Clevelando Lietu
viai nebūtų parėmę gausiomis 
aukomis, ir nebuvo tokių rei
kalų visuomenėje į kuriuos Cle
velando Lietuviai nebūtų nuo
širdžiai atsiliepę. O tai tur
būt buvo todėl kad visos orga
nizacijos priklausė Draugijų 
Sąryšiui, kuris viską tvarkė.

Tai buvo atskirų draugijų ir 
kuopų Taryba, kurią sudarė 
įvairių draugijų atstovai. Ta 
Taryba veikė labai gražų dar
bą tvarkydama draugijų rei
kalus, neprileido savitarpinių 
konkurencijų, dildė dygstan
čius nesusipratimus, ir bendri
no organizuotą Lietuvių veik
lą. Ką Taryba savo susirinki
muose nutarė ir draugijos už- 
gyrė tai buvo šventai pildoma. 
Nors pačiose draugijose atsi
rasdavo vidujinių nesusiprati
mų, buvo ginčų ir pasiginčiji- 
mų, tačiau tai buvo naminiai 
reikalai.

Tokių vargų pergyveno dau
giausia SLA. 14 kuopa, kurios 
susirinkimuose netruko suirtu- 
vių, skandalų, grūmojimų net

Saluted by admirals and bluejackets alike, Clarence F. ("Pop”) Pat
ten, 52-year-old former farmer and sawmill operator, joins his seven sons 
on the battleship Nevada. The navy overlooked Pop’s age of 52 to enable 
him to join his sons. Top row, left to right: Clarence Jr., Myrne, Allen, 
Gilbert and Ray. Bottom row: Bruce, "Pop” and Marvin Patten.

Admirolų ir jūreivių saliutuojamas, Clerence F. (“Pop”) 
Patten, 52 metų amžiaus, buvęs ūkininkas ir lentpjūves operato
rius, stojo karo laivynan prie savo septynių sūnų ant karo lai
vo tyevada. Laivyno vadovybė pražiūrėjo jo 52 metų amžių, 
sutikdama leisti jam būti su savo sunais.

muštynėmis, ir nesuvaldomų 
trukšmadarių mėtymų iš susi
rinkimų vietų. Daugiausia tų 
betvarkių kuopon įnešė radika- 
liškas elementas, išdygęs 1905- 
06 metais, kuris tą kuopą te
rorizavo ar per 20 metų, o tai 
daug atsiliepė ir į paties SLA. 
sveikatą.

Negalima praleisti nepaminė
jus ir tai kad Clevelande pir
menybę turėjo ir Lietuviško 
jaunimo organizacija. Buvo tai 
Lietuvos Vyčių 25 kuopa, ku
ri narių skaitlingumu niekur 
nerado sau lygios jaunimo or
ganizacijos. Kita jaunimo or
ganizacija buvo Teatrališkas 
Choras, nuveikęs didelius dar
bus scenos srityje Clevelande.

LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI
Lietuvių kolonijai vis didė

jant ir veiklai plečiantis, pri
brendo reikalas turėti ir savo 
organą, Lietuvišką laikraštį. 
Tokio laikraščio leidimui 1915 

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
■galima siųsti pašto ženkleliais)

Spaustuvninkas P. šunys ren
gėsi išleisti Ųietuvišką laikraš- 
metais atsirado du projektai, 
tį, o pasiturįs pramoninkas A. 
B. Bartoševičius, apie tai neži
nodamas, irgi ėmė rengtis laik
raštį leisti, tačiau patyręs sa
vo kaimyno pasiryžimą, jis nuo 
savo tikslo susilaikė, nes ne
matė prasmės dviem kaimynam 
konkuruotis.

Šukys savo pasiryžimą ištę
sėjo, ėmė leisti nedidelį, keturių 
puslapių 
Santaika, 
dėjo eiti 
mėnesį.

Po tūlam laikui, betgi, Bar
toševičius ir Šukys susitarė 
vieton Santaikos leisti pilno 
didumo laikraštį ir tam tikslui 
įkūrė Ohio Lietuvių Spaudos 
Bendrovę (Ohio Lithuanian 
Publishing Co.), ir p. Bartoše
vičius telegramų mane parkvie- 
tė iš Rockford, Ill., kad užim-1

SUODINA STALINO 
“SAULĖ” NIEKO 
NEVERTA RUSŲ 

AKYSE

Per Kauno radio buvo per
skaityta straipsnis iš laikraš
čio Į Laisvę. Straipsnis buvo 
pavadintas “Kuo Laikosi Bol
ševikai?”

Straipsnio išvedžiojimu, bol
ševikai laikosi teroru. Jų ko- 
misarai bei komisariukai yra 
tikri karaliukai.

Sovietų Rusijoje garbinama 
“Stalino saulė”, kuri padoraus 
žmogaus akyse atrodo juodes
nė už suodžius. Bolševikų “sau
lė” yra tik eksporto dalykas; 
ji yrą nežmoniška, nedora, im
perializmo padaras. Pačioje gi 
Rusijoje gyventojai turi tik 
vieną rūpestį, kaip gauti duo
nos kąsnį ir kuo pridengti sa
vo kūną.

Susidaro pasibaisėtinas vaiz
das: generolai, aukštesnieji val
dininkai, šviesuomenė Rusijoje 
mato didžiausią pasaulyje me
lą, bet jie yra be dvasios, iner- 
tingi ir todėl viešai savo balso 
pakelti neišdrysta.

ŽAIBO UŽMUŠIMAI 
PALYGINAMAI 

RETI

1939 
mingų 
viso 92,623 mirtis. Štai 
žmonės netikėtai žuvo:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Bado ar troškulio
Orlaivių nelaimėse 
Gatvekarių nelaimėse 
Motorciklių nelaimėse 
Užtroškimais
Prigėrimais
Netikėtais iššovimais 
Gyvulių užpuolimais 
Kitos i nelaimės buvo 

mobilių ir tt.

390 
102 
527 
190
36 

396 
356 
439 

1226 
5450 
2582 

275 
auto-

čiau redaktoriaus vietą prie 
naujo laikraščio. Į CIevelandą 
aš nuvykau iš Pittsburgho, pa
sibaigus SLA. seimui, ir p. 
Bartoševičiaus banko ofise įvy
ko pasitarimai apie planuojamą 
laikraštį.

(Pabaiga bus).
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FARAUGUI tiesa akis graužia. Dėdąsis katalikų laik- 
raščiu, Draugas užpyko ant Dirvos kam ji atsklei

dė kai kuriuos faktus apie paskutinius Nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo momentus, kuriais kai kurių “kata
likų” vadų rolė buvo ne taip jau garbinga.

Vienoje savo pastabėlėje (“Geriau tylėti”. Draugas 
nr, 227) jis klausia kodėl Dirva nerašo apie pirmąjį pa
bėgėlį ir graso iškelti aikštėn, kai kuriuos faktus. An
troje savo žinutėje (“Vadas, kurs pabėgo”, Draugas nr. 
231) jau visai nekultūringai užsipuola Prezidentą Sme
toną (?), prikišdamas kad jis pats pabėgęs užsienin ir 
čia juodinąs “katalikų” vadus, kurie, girdi, dabar esą 
arba išžudyti, arba išvežti Sibiran. Panašiai nemanda
giai rašo ir Amerika nr. 40 (298).

Į tai štai ką atsakome:
1. Kas del pirmutinio pabėgėlio, tai nesuprantame 

kodėl Draugas nori kad mes apie jį rašytume. Pirmuo
ju pabėgėliu, kaip visiems gerai žinoma, buvo Eduardas 
Turauskas, kuris Lietu vos-Vokieti jos sieną peržengė 
Birželio 15 d., 5 vai. vakaro, šis ponas yra krikščionių 
demokratų svarbus šulas. Kodėl Draugas apie savo ben
dramintį ir net šulą paveda mums rašyti, nesuprantame.

2. Kas del pabėgimo, taiuįaug geriau pabėgti ir už
sienyje ginti Lietuvos interesus, kaip tai padarė ir daro 
Smetona, negu Lietuvoje likus šunuodegiauti bolševi
kams ir tuo žeminti save ir klaidinti kitus, kaip tai darė 
Bizauskas ir kiti “katalikų” vadai bei “katalikiškoji”

^spatlda (tam patikrinti tereikia paskaityti katalikų ofi
ciozą “XX Amžius” tuoj bolševikams Lietuvon įžygia
vus). Viso to pasekmė tebuvo ta kad Bizauskas ir kiti 
“katalikų” vadai kiek ilgiau išbuvo savo vietose ar ne
suimti, sulaikė nuo pabėgimo daugybę vertingų žmonių, 
kurie kaip tik dabar butų buvę naudingi Lietuvai, bet 
galų gale vistiek buvo bolševikų nugalabyti arba išvežti.

3. Kas del Draugo ir Amerikos pareiškimo kad mu
sų straipsnyje (“Kai]) bolševikai okupavo Lietuvą”) pa
teikti faktai yra “katalikų” vadų juodinimas, atseit kad 
tie faktai yra netiesa, tai šitas yra ne kas kita kaip jų 
bejiegiško pykčio pasireiškimas. Kodėl gi Draugas ar 
Amerika, užuot išsisukinėję nuo konkrečios kalbos ir 
kaltinę kitus juodinimu, nepasako kaip tikrovėje viskas 
buvo, kas ir kaip paskutiniame m misterių kabineto po
sėdyje kalbėjo ir elgėsi, ir tt. ? Ogi užtat kad nežino, o 
musų nupasakota tiesa jiems akis graužia.

nežinant faktų kaitinti kitus juodini- 
tiesos nežinant, rėkti kad kiti 

raugo ir ’Amerikos katalikams šitie 
klausimai nerupi. Tiesa jiems akis graužia,- bet jos nu
neigti negali, tai bent pasispjaudo negražiais žodžiais.

ė
'pĖVYNĖJE, SLA. organe, rudenop pradėjo tilpti eilė 

1 straipsnių apie veikusias SLA. kuopų palaikomas 
jaunimo Lietuvių kalbos mokyklas ir apie reikalą tas 
mokyklas vėl steigti, palaikyti ir kokia naudo iš to bus.

Tie straipsniai parodo kaip svarbu yra palaikyti 
Lietuvių kalbos mokyklas, daugelyje vietų net visai len
gva tokias mokyklas turėti, su maža SLA. centro valdy
bos pagalba. Bet ką daro SLA. centro ponai, kurie ten 
nekurie sėdi jau po kelis ir kelioliką metų? Ar nors 
vienas jų pasirūpino apie SLA. jaunimo mokyklų stei
gimą kolonijose? Tūkstančius jaunosios gentkartės Lie
tuvių jie savo neišmanumu, nesugebumu nušluoja atga
lia ranka į šalį, tuo budu padidindami SLA. narių mir
tingumo nuošimtį, nes naujų Ijaunų narių gaunama la
bai mažai. z

Centro ponui tuoj pasakys: Iš kur mes gausime pi
nigų SLA. jaunimo mokykloms steigti?

Kur yra noras ten yra ir būdas. SLA. turi Tautiš
kų Centų fondą, kuris kas du metai sudaro virš keturių 
tūkstančių dolarių sumą. Kodėl nei vienas SLA. cen
tro valdybos narys nepasidarbavo nors dalį tų pinigų 
sunaudoti steigimui ir palaikymui bent dide’snių kolonijų 
SLA. kuopų jaunimo mokyklas? Jie apie tai neturėjo 
supratimo, bet mielai leido tuos Tautiškų Centų fondo 
tūkstančius dolarių kas seimas išblaškyti po visokias 
nenaudipgiausias užkumpęs (su tam tikrais išėmimais, 
kur buvo skirta naudingiems tikslams). Daugiausia tų 
pinigų suėdė rėmimas kokių tai “politiškų” kalinių, apie 
kurių egzistavimą ir ar jie kada nors dolarį tų aukų ga
vo nei po šiai dienai niekas nežino.

SLA. galėjo sunaudoti bent porą tūkstančių dolarių 
iš tų Tautiškų Centų palaikymui eilėje didesnių Lietu
viškų kolonijų jaunimo mokyklas. Po šimtą dolarių ski
riant kolonijai, butu galėję veikti 20 mokyklėlių. Kitą 
dalį pinigų mokyklėlių išlaikymui butų siikėlusios pačios 
kuopos, tik reikėjo iš centro padrąsinimo.

Bet to nebuvo daroma. Vietoje to, kurios nors kli
kos vadai susitarę jau išanksto padalindavo Tautiškas 
Centus ir įsakydavo seimo Tautiškų Centų dalinimo ko- 
misiiai tam ir tam tiek ir tiek skirti.

Dabar dar tūkstančiai viduramžių ateivių Lietuvių 
augina vaikučius, dabar dar yra proga' ir galirriybės Įs
teigti prie SLA. kuopų jaunimo mokyklas.

Bet iš dabartinių SLA. centro ponų to negalima ti
kėtis. Reikalinga naujų, sumanių žmonių į valdybą pa- 
statyti, tada tik SLA. sulauks “5lew Deal”.

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.

Bet ar dora 
TFliT'?^''Ar“ dora; 'p; 
meluoja? Bet D

Tautininkai Rytuose
Lietuvių Amerikiečių Tauti

ninkų Sąjunga šaukia savo na
rių ir pritarėjų Seimą Brook
lyn, N. Y., Spalių 19 d. ši 
Sąjunga gimė, kaip žinoma, 
Philadelphijoje, tautinės' visuo
menės suvažiavime.

Dalyvauti negalintieji prašo
mi pateikti sumanymų raštu.

Svarbiausi klausimai Ameri
kos Lietuvių visuomenei, regis, 
šie: pirmiausia, sudaryti or
ganą 'kuris kalbėtų Amerikos 
Lietuvių dauguros vardu ir 
Amerikonų visuomenę bei vy
riausybę pasuktų remti viso
mis spėkomis Lietuvos Respub
likos atstatymą — tai yra tos 
Respublikos, kuri nepriklauso
ma 22 metų gyveno pirm Ma
skvos imperializmo žygių ją 
sunaikinti. Antras ’ klausimas 
— per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių rasti kelius siųsti grei
tą ir atsakančią pagelbą iš Lie
tuvos ištremtiems į Sibirą mu
sų tautiečiams.

Svarbiausiu vidaus klausimu 
vidurio srovei yra — rasti au
toritetinga srovei cėntralinė at
stovybė, kuriai visi tautininkai 
pritartų ir kuri srovės vardu 
kalbėtų bei veiktų.

Pereito didžiojo karo me
tu tuo autoritetu buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinė Taryba, 
sudaryta iš musų didžiųjų 
ganizacijų atstovų. Dabar 
geriausia sudaryti parinktų 
menų pasitikėjimo budu.

pakeitimų, kaip ži- 
ir Vilniaus krašto 
Lietuvos Respubli- 

Tokiu budu, šis skauda- 
tautų klausimas 

Lietuviams ir

nistras, Eden, Generolui Sikor- 
skiui įteikė notą, kurią Lietu
viams svarbu mintyje turėti. 
Notoje Anglijos vyriausybė duo
da savo žodį Lenkams nepri
pažinti jokių pakeitimų Lenki
jos rubežiams, padarytų po Rug. 
1939 metų.

Tarp tų 
noma, yra' 
įjungimas 
kon.
i*nas abiejų 
vėl paliekamas 
Lenkams savo tarpe spręsti.

Lietuvos konsulas Kanadai, 
Pulk: Grant-Suttie, Kanados 
Lietuvių seimo metu, kaip ži
noma, pareiškė, kalbėjęs su 
Gen. Sikorskio ir šis sakęs kad 
Lenkai jau kitaip į Vilnių žiu
ri ir pripažysta jį Lietuviams. 
Tačiau britu gerai sukurti Lie
tuvos Respublikos vyriausybę 
užsienyje, kuri galėtų su Len
kais ir Anglais šiuo klausimu 
dabar susitarti.

Apie Edeno notą Sikorski u i 
rašė Anglijos liberalų organas, 
Manchester Guardian Weekly 
Rugpj. 1, 1941.

Irvis GedaInis

Kas Tu Esi, Lietuvi?
(Tęsinys iš pereito numerio)

2. TŲ PATS
Iš ko Lietuviai kilę — as buvo jų 

kaimynai senovėje

(M,Pl

įtįfayš s ^rito

babi Kazimieras S 

L tolinto“*®1 

feWS.' 

L*
I jįstafcsosarozynnaii 
(jWa«is ftžygim 

L kunigaikščiai pasiryžo 
Lį; sulaužyti 1366 metais ] 
į naudai sutartį, nes atėjo 
Ls atitaisyti savo pralak 

Šis Dėtuvių užpuolimas 
j®flpnino kad tuo pasini 
įb priklausomybės atsi: 
Lį Lenku pavergti ku 
' lietuviai paėmė keturias 

LgLenku žemėse, ir Lenks 
Uais Mozūrais nepajiegi 

Taip Lietuviu nublokštas 
Liti kreipėsi į popiežių pr 
|į krikščionims dešimtinę, 
Ei padaryti, uždedamas d 
p'setu, padidinti tuščiam 
[pieš pagonis kariauti. 
Imams taip laimėjus, 
rado. Nujausdamas 
h skubiai ėmė Vladimir 
[ii Bet su Lietuviais 1 
1:3 nebuvo lemta — k 
entire 1370 metu rude 
pro mirties Kęstutis 
Įž Vladimirą ir visiškai 
toaiesto pilį ir miestą 
■sartas dabar Atgavo 
m is jo Lenlų pagre 
las.

nius, briedžius ir kitus žmogaus medžio- | 
j amus Dievo padarus.

Aisčių giminė, kaip rodo arkeologiniai I 
radiniai, įsikūrė savo dabar gyvenamuose ■ 
plotuose jau prieš kokius 10,000—12,000 | 
metų. Tik jos gyvenamas plotas iš pra- 1 
džių buvo žymiai didesnis. Aiškiai ilgą 
laiką gyveno nuo upių Oderio iki Dnie
pro ir nuo Pripietės ir Bugo pietuose iki ■ 
Suomijos Įlankos. Švedų ir Rusų moksli- į 
ninku žiniomis, tos giminės, bent atski- į 
romis salomis, gyventa ir Skandinavijoj. | 
Dalarnos srities gyventojai ypatingai, o j 
ir šiai]) kai kurių sričių Švedai turi dar ir 1 
dabar panašumo tiek bendra kūno sūdė-1 
timi, tiek veidu Į Lietuvius ir Latvius.

Laikui bėgant Skandinavijos Aisčiai j 
visiškai susimaišė su vėliau iš pietų per i 
Daniją atėjusiais Germanais. Tarp Ode-1 
rio ir Vislos juos paspaudė Į rytūs nuo I 
Karpatų Baltijos pajurin prasispraudę į 
Slavai. Bet per Vislą jie Slavų nepralei-1 
do iki kokio 5-to šimtmečio po Kr. Su 
pirmykščiais Suomijos gyventojais, dabar-1 
tinių Laplandiecių protėviais, Aisčiai tuk-.| 
st'ančius metų sugyveno taikiai. Jie vieni j 
su kitais susisiekdavo Suomijos įlanka ir] 
žemės slanksčiu tarp Suomijos įlankos ir ■ 
Ladogos ežero. Aisčiai tiems Suomijos ] 
gyventojams, kaip Suomijos mokslininkai] 
patys pripažysta, davė ir savo vardą, se- j 
miai, sumiai, nuo senlietuviško žemiai, 1 
žiemiai — šiauriečiai, iš kur yra kilęs ir| 
dabartinis Suomijos vardas Suomi (Lap-4 
landiečiai pfctys dar ir dabar save vadinai 
Semi).

Šiais laikais visi kalba apie rasę. Ir, 
žinoma, kas savo rasės negiria?

Nesigiriant, kokios*tu esi rasės? Aiš
ku, nesi juodas kaip negras, nei raudonas 
kaip Indionas, ar geltonas kaip Kinietis. 
Tu esi garbingos baltos Arijų rasės, kuri 
savo gabumais valdo visą pasaulį. Bet 
ir šioje baltoje giminėje yra atskirų šakų, 
kurios arčiau prisižiūrėjus nemažai tarp 
savęs skiriasi. Mes turime Germanų šei
mą, šiaurėje augalotą, gana taisyklingais 
veido bruožais ir geltonais plaukais, o kiek 
toliau į pietus truputį kampuotą, su Kel
tais maišytą ir tamsiaplaukę. Turime 
kresnus juodaplaukius, tik tarp jų nema
žai ir rudaplaukių, Keltus. Yra atskira 
Slavų šeima, šiaurėje šviesiaplaukė, mai
šyta su Ugrofinais, pietuose tamsiais ir 
net juodais plaukais, ir veido bruožais, ku
rie kalba apie Totorių, Bulgarų ir Keltų 
priemaišą. Slavai, priešingai šiaurės Ger
manų pailgagalvikms, turi apskritas gal
vas, šiaurėje storokas nosis, į pietus tie
sias ir plonas, ir net lenktas. Yra nema
ža Lotynų tautų šeima, paprastai labai 
tamsiais plaukais, kresno, bet dailaus ugia, 
beveik apskrito veido. Joje pasitaiko Ara
bų ir Gotų kraujo, o tai įvairina ugi, veido 
bruožus ir plaukų spalvą.

Kuriai baltosios rasės šakai tu prik
lausai? Kadai gyvenęs Karaliaučiaus ku
nigas Ivan Funke ir kitas Vokiečių rašy
tojas S. Zubel skelbė, kad Lietuviai net 
ne Arijai, o yra kilę — iš Žydų. Ar tu pa
tikėsi, pasižiūrėjęs veidrodin kad esi semi
tinės rasės? Ar tokie pat garbanuoti ta
vo plaukai, per platus pečiai ir kabliu lenk
ta nosis? Juk tu nesi net plokščiakojis. 
Ne, tave be abejo paėmė garsus juokas, 
kai tu išgirdai tokius drąsius tvirtinimus. 
Rimti Vokiečių mokslininkai, antropologas 
K. Sailer, W. Gaerte, Švedai R. Norden- 
streng ir H. Lundborg, o taip pat Pran
cūzų, Lenkų ir musų mokslininkai (prof. 
J. Žilinskas) randa kad Lietuviai drauge 
su Latviais ir senovės Prūsais sudaro at
skirą Arijų šaką, skirtingą nuo kaimy
ninių Germanų, Slavų ir ypatingai Ugro
finų. Ši Lietuvių—Latvių—Prūsų gimi
nė, taisyklingos kūno sudėties, ne per auk
što ūgio, kilnių veido bruožų, rausvai bal
tos spalvos, daugumoje šviesiaplaukiai, mė
lynakiai, tai apvalios, tai kiek pailgos gal
vos, vadinama Aisčiais. Gal pats būdin
giausias Aisčių giminės pažymys tai tiesi, 
vidutinio ilgio nosis, kartais kiek įlenkta. 
Jos nugarėlė lygi nuo akių iki paties srtiai- 
lagalio ir baigiasi aiškiais sparneliais. Ži
noma, laikams bėgant įsimaišė ir Aisčių 
tarpan svetimo kraujo, tik jo, palygint 
kas atsitiko su kitais musų kaimynais, bu
tą nedaug. Tai todėl kad Aisčiai gyveno 
nuošaliau, užsidarę tarp miškų ir nuo se
novės ligi šių laikų vengė maišytis su sve- 
timiais.

Vieni aiškina kad Aisčių vardas paei
na nuo Gotiško aistan, garbinti, nes Ais
čiai iš pat senovės žinomi kaipo taikus ir 
teisybę gerbiantys žmonės. Tikrai to pa
vadinimo kilmę sunku bus šiais laikais iš
aiškinti. Tik tiek iš senos Skandinavų kal
bos aiškų kad Baltijos jui-a gilioje seno
vėje vadinosi Aisčių jura, Ėystrasalt.

Aisčių giminė yra kilusi iš didelės, 
pirmykštės Arijų rasės, iš kurios taip pat 
išėjo Lotynų, Keltų, Germanų ir Slavų 
tautos. Jų pasiskirstymas bus įvykęs jau 

' labai seniai, kai žmonės iš pietų' Europos 
pradėjo slinkti šiaurėn paskui tirpstančius 
ledus ir paskui juos traukiančius, vėsų orą

LIETUVOJE veikiančios dvi 
oolitinės policijos: Lietuvių ir 
Vokiečių. Lietuvių politines 
policijos priešakio paskirtas 
Stasys Čenkus, prieš bolševikų 
•kupaciją buvęs saugumo poli- 
:ijos apygardos viršininkas 
Vilniuje, o bolševikams atėjus 
jasišalinęs į Vokietiją. Vokie- 
ių policijos vadovybėje dirbą 
ažkoks Jaeger, be to, du Klai- 
ėdiečiai, Scholz ir Kurmies, 
agaliau, Kossman, buvęs Lie- 

1 .ivos Vokiečių “Kultruverban- 
do” pirmininkas.

PER KAUNO radio stotį an
ksčiau buvo skelbiama Vokie
čių ir Lietuvių kalbomis. Ta
čiau jau kuris laikas kaip Vo
kiškas pranešėjas iš Kauno ra
dio stoties nebegirdimas.

PROF. V. JURGUTIS paskir
tas generalinės Lietuvos tary
bos tarėju ūkio reikalams. Jis 
sutikęs priimti tą vietą tokio
mis sąlygomis: Jis turi turėti 
teisę laisvai skirti pareigūnus 
ūkio valdybai; Lietuvos valiu
tos (pinigų) klausimas turi bū
ti sutvarkytas; Lietuva suda
rys atskirą ekonominį vienetą 
su nustatytomis teritorijos sie
nomis (kad Lietuva nebūtų lai
koma vienas didelis plotas su 
kitomis užimtomis šalimis).

or- 
ją 

as-

Apie Vilnių
Liepos pabaigoje Londone 

Lenkijos ir Sovietijbs diploma
tai pasirašė sutartį, pagal ku
rią abu kraštai atnaujino dip
lomatinius santykius, o Sovie- 
tija atsisakė savo 
padarytų sutarčių' 
jos pasidalinimo. 
Anglijos užsienio

su Hitleriu 
dėl Lenki- 
Ta proga 

reikalu mi-

•SUV. VALSTIJŲ valdžios civilinių tarnautojų ar
mija pasiekė aukščiausi skaičių savo istorijoje: šiomis 
dienomis tų tarnautojų skaičius pasiekė .1,391,700. Bet 
ir tai dar ne viskas, nes rgikės dar daūgiau ir daugiau, 
iki karo mašina visa bus sumobilizuota. Ano pasaulinio 
karo laiku aukščiausias federates valdžios tarnautojų 
skaičius buvo 917,760.

KALINIO DAINA
(Iš Prano Vaičaičio eilių)

Gražiai, smagiai saulutė šviečia, 
Glėbius prisiūntūs spindulių, 
Ant džiaugsmo visą žemę kviečia 
Ir laukia džiaugsmo nuo' žmonių.
Tik mano kambarėlį šaltą 
Nedrįsta meilingai apšviest, 
Pro langą geležims apkaltą 
Nenor man spindulį ištiest.
Nors aš kenčiu, bet nerugoju:
Kentėjims mus visų dalis,
Ramumo dainas sau dainuoju, 
Nors temdo ašaros aids;
Neliauju laiminęs gadynę
Ir tas dienas ir valandas,
Kada kenčiu aš už tėvynę, 
Kaip surakino man rankas.
Nereik man sąjdusftio, viengenčiai, 
Užmirškit širdgėlą, draugai:
Kas už teisybę gryną kenčia,
Tam nepažystami vargai.
Tokiam širdis suteiks ramuma, w Z .
Toksai pats save sudrutys,
Jam viltis darbo duos linksmumą, 
Ir meilę brolių užlaikys.
Bet geisčiau, broliai mylimieji, 
Išgirst nuo jus kelis žodžius: 
Ar jaučiat,. Lietuviai mielieji, 
Kad aš kenčiu tiktai už jus? ■

Apie 1000 metų prieš Kristų dabarti-l 
nėn Suomijon ir Estijon pradėjo veržtis! 
iš rytų, nuo Pavolgio, Ugrofinai. Ligi tols 
jie buvo gryni klajokliai, kėlėsi iš vietosi 
vieton ir gyveno tik iš medžioklės. Atsi-1 
durę Baltijos juros jie neturėjo kur toliau] 
eiti. Medžioklės sąlygos čia taip pat bnvoį 
sunkesnės. Jie buvo priversti imtis sės- 
lauš gyvenimo. Tik jis buvo Pavolgio kla-| 
jokliams visai naujas. Jie neturėjo net] 
vardų tiems įrankiams, kuriais žemė dir
bama, miškas kertamas. Tiesa, jie pir-| 
mykščius Suomijos gyventojus semius neg 
ilgai trukus išspaudė toliau į šiaurę ir į; 
šiaurės vakarų Skandinaviją. Su Aisčiais! 
buvo kitaip. Aisčiai ne tik smarkiai gy-į 
nėši prieš laukinius atėjūnus, bet ir visu] 
savo gyvenimu, santvarka ir darbo kultu-] 
ra juos viršijo. Bekovodami, bemušant 
Ugrofinai pradėjo iš Aisčių ir mokintis,! 
-Kaip pasaulinio garso Danų kalbininkai 
prof. V. L. P. Thomsen savo knygoje “Bei 
roringer mellem de finske og baltiški 
sprog” (Ryšiai tarp Finiškų ir Baltiška 
kalbų) įrodo, atėjūnai Ugrofinai, besinfiol 
kindami iš Aisčių žemės ūkio, pasiėmė ir] 
vardus visiems žemės darbo, susisiekimą 
įrankiams, trobesiams ir daug kam kitaiiM 
ko jie anksčiau nepažino. Taip, musų ari 

vas — laiva, siltas — šilta, ratas — ratai 
pirtis — pirtį, marti — marti, vaistyti 
— valitus, šarka — haTaka ir t. t. Ugroj 
finai tų musų žemės ūkio, darbo ir vieša 
sios santvarkos žodžių yra prisiskolinę! 
apie 500. Ugrofinų dalis, apsigyvenusi dal 
bartinėje Estijoj ir pasivadino Aisčiais S 
Estais, kaip kita dalis įsikūrus Suomijoje 
pasivadino išstumtų sėmių vardu — Suol 
miais. z f 1

! klas pas juos arkla,> kirvis — kirvis, lak

(Bus daugiau)

mėgstančius žvėris: mamutus, taūrus, el-

Kaina su prisiuntimu $1.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykad 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviėn 
sapną. Kiekvienas privalo j Į turėti 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje” j
6820 Superior Ave. Cleveland^ fl

p metais Kęstutis ir A 
fc sutvarkyti ir apsaug 
Įat Nujausdami kad 
l’Įdti Lietuvą, tą pava 
plyti kitą pili Naujoj 
Įmaįe, Nevėžio ir Nemu 
hffl Katino, kurią Vo 
|Sb sugriovė.
fa ši pilis turės sva 
Ifcėao žėmupį nuo bastu 
radys jiems žygius į 
pčio pavedamas, pasii 
h pilies atstatymo dar 
p kirsta dideli medži; 
pta akmenys ir nešt; 
pno vietą, ir diena m 
pyti aukštyn ir stip: 
parbus baigiant, AI] 
pus pas Kęstutį apta 
Įftrkymo’ reikalą, įgulč 
pido paskyrimą.
p jis į Gaižuvą pas s 
M patyrė apie jo p 
Įi Iraką kraštą, pradžių 
f proga- vykti apsilanky 
[skiff jau arti keturi : 
Į? parodyti savo tėvam 
p buvo jos didžiausias d 
p ®dai sutiko imti Vai 
hdionę, žindomas kad j 
p jis su Kęstučiu ir A 
p, Varytė galės Įvalij 
Vešėti, nes tokios pr

Odeliu buriu palydovi 
felabai brangia, šeima 
Į^uiai šnekučiuodami 
fe artyn Nemuno, 
fe Vartei apie jų bai^ 
^stiprią jjilį, kurią jie 

ta narsuolis, nežino 
tar tas kelias trump 
Js dabar tos pilies šie 

’iūnus atnaujinti ir s 
lygesnę, apie Lietuv 
^®btirgo didmistris v 
l^tė, Nemuno krai 
tais apaugusiais, g 
p kryžiuočių, kurie 
® gatava įrengti, už
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Bekovodami, bemušami 
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garso Danų kalbininkas 
)msen savo knygoje "Be
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unai Ugrofinai, besimo- 
žemės ūkio, pasiėmė ir 

?mės darbo, susisiekimo 
ims ir daug kam kitam, 
pažino. Taip, musu ar- 
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IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKAI
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K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

AMERIKIEČIAI VEI
KIA LIETUVOS 
' NAUDAI

MOKYS MERGINAS
MAŠINŲ DARBO

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai T)irvoje\ 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 

< kojimai, padėkos laiškai, gali- 
j ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

PUIKUS VYNAS
Mano vyno sandėlyje rasite 

j 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.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn,

Groups of high Nazi officials and their retinues are quite common 
in Paris these days. Lone Nazi functionaries run the risk of assassi
nation. Lieut. Gen. Von Schaumburg, second from right, commander 
of greater Paris, is shown as he inspected the markets. He is ac
companied by Admiral Bard (third from right), prefect of police in Paris.

Grupės aukštų nazių karininkų ir jų palydovų yra papras
tas vaizdas Paryžiuje šiomis dienomis. Paskiri naziai valdinin
kai bijosi nužudymo. Leit. Gen. von Schaumburg, antras iš de
šinės, didžiojo Paryžiaus komandantas, inspektuoja rinkas. Su 
juo trečia iš dešinės yra Adm. Bard, Paryžiaus policijos virš.

IŠ Kauno patirta kad Geli. 
V. Nagiaus pastangomis atgai
vinta vėliavos nuleidimo apei
gos prie Karo Muzejaus. Kas 
vakarą 7 valandą nuleidžiama 
nuo Karo Muzejaus bokšto vė
liava su Gedimino stulpais.

Vėliavos nuleidimo metu esą 
leidžiama giedoti Tautis Him
nas. šias apeigas ypač gausiai 
lanko tie musų tautiečiai ktifių 
giminės bolševikų išvežti Ru
sijos gilumon.

Klaipėdos emblema nuo Ka
ro Muzejaus bokšto esanti nu
imta pačios Muzejaus vadovy
bės. Ji išsireiškus kad šią 
koncesiją tenka padaryti, atsi
žvelgus į tai jog bolševikų oku
pacijos metu nei pačių iškilmių 
prie Muzejaus nebuvo leista.

CHICAGO, Ill. — Spalių 15* 
nuo 8 vai. vakare, Midwest At- 
letic Klubas ’rengia “hambur- 
gerio” rungtynes; grumsis Lie
tuvis Platek su Chicagos gais
rininkų čampionu. Abu spor
tininkai savo uždarbį tame va
kare, ir Midwest Athletic Klu
bas to vakaro pelną aukauja 
Lietuvos gelbėjimui, per Lith
uanian National Relief Fund«

KVIEČIA PREZ. SMETONĄ 
SU PASKAITOMIS

STURGIS, Mich. — Rotary 
ir Kewanee klubai Rengia Lie
tuvos Prezidentui A. Smetonai 
paskaitų vakarą, savo patalpo
se. Paskaitos įvyks Spalių 17 
vakare, 8 vai. Abu klubai ta
me vakare tikisi sukelti kelis 
šimtus dolarių Lietuvos gelbė
jimui, per Lithuanian National 
Relief Fund. \

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Fountain Street Baptistų kon
gregacijos bažnyčia užkvietė 
Lietuvos Prezidentą Smetoną 
su paskaita, tos kongregacijos 
patalpose, Spalių 19 d., 8 vai. 
Tikimasi tame vakare surink
ti kelis šimtus dolarių Lietuvos 
šelpimui ir gelbėjimui, per Li
thuanian National Relief Fund.

ST. JOSEPH, Mich. — Try? 
Amerikonų klubai, Rotary, Ke
wanee ir Lions rengia Lietuvos 
Prezidentui Smetonai paskai
tas Spalių 20 vakare. Tame 
susirinkime tikimasi sukelti 
pusėtiną pinigų sumą Lietuvos 
reikalams, per Lithuanian Na
tional Relief Fund.

Butų gerai kad ir Lietuviai, 
kur patiems negalima sureng
ti Lietuvos naudai vakarus pa
čių Lietuvių tarpe, susidėtų su 
Amerikonų organizacijomis ir 
parsikvietę Lietuvos preziden
tą, progą išnaudotų Lietuvos 
gelbėjimui ir šelpimui.

didelius Lietuvių burius, išmušė, išžudė, ir 
patys pilin susimetę skubiai ėmė ją savaip 
įrengti ir apsidrutinti. Gerai apginkluo
ti užpuolikai pasidarė pilies valdovais, ir 
pilį pavadino Gotesverder.

Smagi Gaižuvos raitelių kelionė tuoj 
pavirto išgąstinga ir traginga, nes prijoję 
gana arti nenumatyto pavojaus, nelaimin
gieji pakliuvo į priešų pinkles.

Vokiečiai ne tik prie pilies sustiprini
mo smarkiai trusėsi, bet ir plačiose apie- 
linkėse jų gaujos siautė, užpuldinėjo, plė
šė, žudė žmones, kad neliktų kam pranešti 
Lietuvos valdovams apie jų atsiradimą 
taip giliai Lietuvių žemėse. \

Baigiant prijoti Nevėžio pabaigą, kai 
jau pilies pastatai buvo ištolo matyti, ir 
Alpis norėjo su savo šeima užsukti ir ap
rodyti savo darbą, keliautojai staiga susi
dūrė su būreliu Vokiečių gryžtančių į pilį 
iš savo plėšimų žygio, kurie leidosi šlaitu 
į pakalnę, ties pilimi.

Būdamas atsargus ir visada pavojaus 
tikintis karys, iš kelių Vokiškų žodžių, iš 
toliau išgirstų, Alpis suprato kas čia atsi
tiko, ir staiga griebėsi priemonių nuo prie
šų šalintis. ♦

Atgal mestis nebuvo kaip, nes- jau bu
vo palikę kelią prie Nevėžio, kuriuo atjo
jo, todėl įsakė palydovams šauti keliu ve
dančiu į Kauną, ir visu smarkumu leidosi 
jų buris tuo keliu į rytus.

Kaunas daug arčiau, ir ten prisisie- 
kus galima ir pagalbos tikėtis ir persergė
ti miestą nuo atsiradusių pasalingų priešų.

Vokiečių būrelis nedryso Lietuvių už
pulti, bet staiga pradėjo duoti sutartus 
gandus apie Lietuvių atsiradimą, ir tuoj 
iš pilies pusės pradėjo į keleivius lėkti gin
kluotų kryžiuočių raitelių būrys.

Alpini jau buvo aišku kas atsitiko ir 
su jų naujai atstatyta pilimi. Varė jie sa
vo arklius smarkiau, smarkiau, nuo prie
šų pasprukimui. Pirma lėkė keli sargai 
palydovai, paskui juos Varytė, kiti palydo
vai aplinkui suko, atmušti užpuolikus,\ap- 
saugoti savo lydimus asmenis. Alpis pa
ėmė ant savo arklio savo sūnų, kuris iki 
tol su motina buvo, ir saugodamas vaiką, 
lengvindamas Varytei kelionę, ragino sa
vo būrį nešintis link Kauno.

Smarkus Alpio žirgas lenkė visus jo 
būrio žmones, bet jis negalėjo jų palikti, 
o tuo tarpu jau priešai, paskui vejantysi, 
pradėjo jiems iš abiejų šonų artėti, kiti 
skubėjo jojo užlėkti už akių, tramdyti bė
gimą. Narsus palydovai ir pats Alpis vi
su užsidegimu gynėsi, kardu kirto artyn

Karalius Kazimieras savo karams su 
Lietuviais išnaudojo net popiežių, kurio iš
prašė duoti dvylika metų atlaidų visiems 
krikščionims kurie eis į karą prieš netikė
lius Lietuvius. Tas saldliežūvis Lenkų ka
ralius išprašė popiežiaus ir sau nuodėmės 
atleidimo kai jis sulaužys savo priesaiką 
duotą Lietuviams palaikyti taiką ir pildyti 
sutartis.

Kęstutis su savo žymiais vadais ir ka
riuomenėmis nužygiavo pas Liubartą, ir 
abu kunigaikščiai pasiryžo Lenkams ker
šyti: sulaužyti 1366 metais padarytą Len
kų naudai sutartį, nes atėjo laikas Lietu
viams atitaisyti savo pralaimėjimą.

Šis Lietuvių užpuolimas Lenkijos tiek 
ją susilpnino kad tuo pasinaudodami nuo 
Lenkų priklausomybės atsimetė nekurie 
pirmiau Lenkų pavergti kunigaikščiai.

Lietuviai paėmė keturias dideles tvir
toves Lenkų žemėse, ir Lenkai su savo tal
kininkais Mozūrais nepajiegė atsispirti.

Taip Lietuvių nublokštas Lenkų kara
lius vėl kreipėsi į popiežių prašydamas už
dėti krikščionims dešimtinę, ką popiežius 
sutiko padaryti, uždedamas dešimtinę dve
jetui metų, padidinti tuščiam Lenkų skar- 
bui prieš pagonis kariauti.

Lietuviams taip laimėjus, Lenkų kara
lius išsigando. Nujausdamas didesnį sau 
pavojų, skubiai ėmė Vladimire statyti mu
rinę pilį. Bet su Lietuviais kariauti dau
giau jam nebuvo lemta — karalius Kazi
mieras mirė 1370 metų rudenį. Tuoj po 
Kazimiero mirties Kęstutis ir Liubartas 
užpuolė Vladimirą ir visiškai sugriovė mu
rinę to miesto pilį ir miestą paėmė.

Liubartas dabar Atgavo visas prieš 
porą metų iš jo Lenkų pagrobtas Volyni- 
jos žemes.

1369 metais Kęstutis ir Alpis vėl ėmė 
rūpintis sutvarkyti ir apsaugoti savo pa
čių žemes. Nujausdami kad kryžiuočiai 
gali vėl pulti Lietuvą, tą pavasarį pradėjo 
skubiai statyti kitą pilį Naujojo Kauno pi
lies vietoje, Nevėžio ir Nemuno tarpuša- 
kyje, žemiau Kauno, kurią Vokiečiai prieš 
kelis metus sugriovė.

Kadangi ši pilis turės svarbos apsau
goti Nevėžio žemupį nuo bastūnų kryžiuo
čių ir tramdys jiems žygius į Kauną, Al- 
pis, Kęstučio pavedamas, pasiėmė Naujo
jo Kauno pilies atstatymo darbo.

Ir vėl kirsta dideli medžiai, gaminta 
rąstai, rinkta akmenys ir nešta ir vežta į 
pilies statymo vietą, ir diena iš dienos pi
lis augo didyn, aukštyn ir stipryn.

Pilies darbus baigiant, Alpis sumanė 
vykti į Trakus pas Kęstutį aptarti tolimes
nį pilies tvarkymo reikalą, įgulos apgyven
dinimą ir vado paskyrimą.

Sugryžo jis į Gaižuvą pas savo šeimą, 
ir kai Varytė patyrė apie jo pasirengimą 
keliauti į Trakų kraštą, pradžiugo, nes jai 
pasidarė proga vykti apsilankyti savo tė
viškėje, iš kur jau arti keturi metai kaip 
išvykus, ir parodyti savo tėvams savo sū
nų, kuris buvo jos didžiausias džiaugsmas.

Alpis mielai sutiko imti Varytę ir Zu
brį į tą kelionę, žindomas kad per kelioli- 
ką dienų, iki jis su Kęstučiu ir Algirdu rei
kalus aptars, Varytė galės įvalias savo tė
viškėje atsiviešėti, nes tokios progos retai 
pasitaiko.

Su nedideliu buriu palydovų Alpis su 
savo maža, labai brangia, šeima, be jokio 
rūpesčio, linksmai šnekučiuodami, joja Ne
vėžio pakraščiu artyn Nemuno. Jis kal
ba, pasakoja Varytei apie jų baigiamą sta
tyti didelę stiprią pilį, kurią jie tuoj pa
sieks, pamatys.

Alpis, tas narsuolis, nežino ir nenu
jaučia kas per tas kelias trumpas dienas 
nutiko ir kas dabar tos pilies sienų globs- 
tyje vyksta.

Šią pilį ėmus atnaujinti ir statyti di
desnę ir galingesnę, apie Lietuvių darbą 
patyrė Marienburgo didmistris von Knip- 
rodė, ir pasiuntė, Nemuno krantais, ap
žėlusiais, medžiais apaugusiais, gaujas sa
vo dykaujančių kryžiuočių, kurie, pataikę 
kada pilis bus gatava įrengti, užpuolė ne-

lendančius užpuolikus, ir ginė savo žirgus 
pirmyn, tolyn. Jis žiurėjo apginti savo 
sūnų ir stengėsi praskinti kelią savo žmo
nai pabėgti. Jų palydovai, kaip ir užpuo
likai, vienas po kito, smarkiuose susikir
timuose, arba buvo sužeidžiami, nuo ark
liu krito, arba visai nukertami.

— Gelbėkis, Alpi! Bėgk tu, palik ma
ne, pražūsi čia bekovodamas! — šaukė 
jam Varytė, kuri negalėjo nei ginklo var
toti nei smarkiau joti, o jos vyrui pavojus 
iš užpuolikų darėsi didesnis.

— Ne, Varyte, nepaliksiu tavęs! Jei 
reiks, su tavim žūsiu! — atsiliepė Alpis, 
dar didesniu užsidegimu užpuolikams at
sikirsdamas.

— Gelbėkis, paklausyk manęs! Palik 
mane, dievai mane globos! — visu išgąs
dinto žmogaus garsu rėkė Varytė savo vy
rui, kurim gręsė mirtis priešų rankose.

— Nereikalauk kad tave apleisčiau! 
Mes ištruksim, arbū žusiim abudu kartu, 
— vėl atsakė jis.

Kai pasirodė naujas buris užpuolikų 
atbėgančių nuo Nemuno pusės, Varytė vėl 
suklykė: /

— Bėgk! Gelbėk vaiką!! — Savo mo
tinišku rūpesčiu, norėdama išgelbėt savo 
kūdikį nuo pražūties, ragino tėvą bėgti;

Vaikutis kokiu tai stebuklingu budu 
išsilaikė ant arklio, kuomet jo tėvas su už
puolikais kovodamas ant savo gyvulio vi
somis pusėmis blaškėsi, ir puldamas prie
šus ir vengdamas jų smūgių. Bet abiem 
jiems prieš akis stovėjo mirtis arba nelai
svė, jeigu ilgiau dar gins Varytę, kai ji vi
su laiku, vilties nustojus, pasiduodama Ii-1 
kirnui, vertė Alpi bėgti ir gelbėtis su vaiku.

— Bėgk! Gelbėk vaiką! Gyvas likęs 
ir mane galėsi išlaisvinti! — klykdama 
maldavo jauna žmona Alpį padaryti tokį 
apsisprendimą kuris žmogaus širdį pusiau 
plėšia.

Geriau žmogui butų į atsivėrusias že
mės skradžias šokti ir nugarmėti, negu pa
likti savo mylimąją priešų naguose ir bėg
ti. Bet Varytės raginamas, norėdamas iš

gelbėt vaiką, Alpis susimetė šauti šalin nuo 
jį spintančių priešų. Pora jo palydovų, 
smarkių vyrų, šovė su Alpiu pirmyn, padė
ti jam gintis, skinti tarp priešų kelią, kad 
laimingai paspruktų.

— Bėgk, brangusis, gelbėk vaiką! — 
dar padrąsino Varytės spiegiantis balsas. 
Ją tuo tarpu apsupo keli kryžiuočiai. Ji 
pateko nelaisvėn.

Kiti Vokiečiai raiteliai smarkiai vijo
si Alpį. ^Nežiūrint palydovų narsumo, vie
nas Vokietis prisivaręs arti Alpio, ilgą sa
vo ranką ištiesęs, pastvėrė už rūbų Zubrį, 
nutraukė nuo' Alpio arklio ir leidosi bėgti.

— Gelbėkit vaiką! — suriko Alpis sa
vo vyrams, tuo pačiu tarpu kai keli prie
šai įkandžiai jį vijosi ir grąsino nukirti
mu.

ATpio gynėjų pora šovė paskui Vokie
tį bėgantį šalin su vaiku, o kiti jo vyrai 
tik ragino Alpį: ,

— Gelbėkis, kunige! Lietuvai esi la
bai reikalingas!

Alpis tuo tarpu, netekęs žmonos ir 
sūnaus, dar įšėliau priešus savo didžiu 
kardu kapojo, vengdamas pats pakliūti ar 
žūti.

"Lietuvai esi reikalingas!” praėjo jo 
mintimis to Lietuvio žodžiai, kurie paragi
no jį gelbėtis, nes tik gyvas likęs galės vėl 
visas savo jiegas ir sugabumus padėti sa
vo ir savo tėvynės priešams atkeršyti.

Vėl jis liko vienų vienas — ir vis del 
tų pačių kryžiuočių priešų....

(Bus daugiau)NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Reikalaukit “Dirvoje”

Jau galit užsisakyti šią įdomią apysaką, knygą Alpis

t

N J N K AS
^siuntimu $1.06;

zpiksluotas Sapninykas, 
iša'iskih'aJit’tiš kiekvieną 
jn-lvallo j f turėti sM

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! ; x z

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
KAIP SIŲSTI PINIGUS. Įdėkit j laišką $1.00 popierinį ir 15c pašto 
ženklais, įrašyki! savo pilną vardą ir adresą, kad galėtume atspausdinti 
knygoje ir kad žinotume kur knygą pasiųsti, parašykit kad tą dolarį 
skiriat už knygą ALPIS, ii' tuoj pasiuskit Dirvos voku. Galit siųsti ir 
kartu su Dirvos prenumeratos mokestimi, bet pažymėkit kad pridedat 
mokestį ir už knygą ALPIS.

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Buffalo, N. Y.’ valdžios kaš
tais bus mokinama jaunos mo
terys ir merginos įvairių leng
vesnių darbų prie mašinų, pa- 
rupinimui tos rūšies mašinų 
operatorių kuomet galėtų pri
trukti lavintų mašinistų šalies 
giklavimo programai įsisiūba
vus dar smarkiau..

Pradžiai nuskirta jau 100 
moterų-merginų į mašinšapes, 
metalo plotvių darbus, nitavi- 
mo ii" radio dirbtuves. Vienu 
laikotarpiu bus apmokinama po 
250 merginų. Joms išėjus bus 
paimama kitos.

Kad mašinų operatorių jau 
tuoj bus trumpa parodo ir tas 
kad iš Amerikos bus gabenami 
mechanikai į Afrikos ir Angli
jos karo frontus, kur jie dirbs 
prie aptaisymo kanuolių, tan
kų ir tt. tam specialėse dirbtu
vėse, bei vadovaus naujų tan
kų ir kitų karo pabūklų dirbi
mą.
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Visoje šalyje užvesta taip 
vadinamas Nationwide Emer
gency Safety Campaign prade
dant Spalių 6 d., 1941 m. Pa
didėjęs trafiko susigrūdimas 
del pakilusių šalies ginklavimo 
darbų praplėtė judėjimą taip 
kad keliavimas pasidarė lėtes
nis. Kelionė iš namų j darbą 
ką pirma truko 30 minutų da
bar trunka 40 minutų, su pro
porcingu padidėjimu laiko ki
tokioms kelionėms.

Perdaug automobilistų neuž
leidžia sau daugiau laiko tose 
naujose sąlygose, gal but iš 
papratimo, nepasivelija sau ke
lių minutų laiko daugiau važia
vimui, bet paskui skubina ir 
tokiu budu sudaro Įvairių pavo
jų sau ir kitiems.

Cleveland© Policijos Depart- 
mentas prašo visų kooperuoti 
tame reikale, važiuojantiems į 
darbą ar su reikalais išvažiuo
ti anksčiau, ir mažiau skubin
ti, taipgi pėkstiems atsargiai 
eiti skersai gatves.

VIEŠA PADĖKA
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Mes Florijonas ir 
Saukiavičiai, tariame 
ačiū musų giminėms, kaimy
nams ir visiems musų drau
gams už surengimą mums ne
tikėto pokilio (“surpraiz par
ty”), paminėjimui musų 25 me
tų vedybinio gyvenimo. Tikrai 
buvome “surpraiz” kada atvy
kę Į Lietuvių salę pamatėme 
tiek daug (apie 300) svečių ir 
musų giminių.

Taip pat dėkui gerbiamiems 
Jonui T. DeRighter už jo gra
žią kalbą ir vedimą viso pro
gram© laike vakarienės, John 
L. Mihelich, Dirvos red. K. S. 
Karpiui, P. P. Mulioliui ir po
niai Onai Mihelich, musų pir
mutinei pamergei, ir visiems 
dalyvams. Tas musų pagerbi
mas pasiliks musų atmintyje 
ant visados.

F. M. Saukiavičius.

DENTISTUI OFISAS
Gera modemiška vieta, Lietuvių 

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

"64’11 SUPERIOR AVE.

fun. 
ftuve;

REIKALINGA VYRAS 
rimtas, nuo 40 iki 55 m., del 
pagelbėjimo moteriai gyventi. 
Atsišaukit laišku:
4110 Superior av. Cleveland, O.

AETNA LUMBER
zmo 
savi

cer( 
pra<

A1 
voti 
tai

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS, 
medį.

Co.
6843 
1185

Parduodam naują ir naudotą 

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

V — 1 
i gyv

vie:
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SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Viet* kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Skelbiam e'*—

Dirvos 25 metu Sukakties paminėjimo

KONCERTAS
Su dviem smagiais Programais

PROGRAMA IŠPILDYS JONAS S. URBONAS IR KITI MARGUTIEČIAI Chicago
C-

Su Dainomis, Muzika, Juokais ir 'Floor Show1

Sekm. SpaliiĮ-Oct-1
CHICAGOS ARTISTAI
išpildys puikų, smagų, įspūdingą

Floor Show

su šokiais ir muzika iš ano Linksmo Pasaulio— 
Pietų Amerikos — kur Jonas S. Urbonas važi
nėjo, dainavo ir išmokęs jų šokius parodys ir 
mums! Tai tikrai naujenybė Clevelande!

• Šis programas bus vėliau vakare •

• ŽAIBAS NUTRENKĖ. An
tradienį po pietų, laike audros 
ir perkūnijos žaibas nutrenkė 
Charles Saraniti, 23 m. amžiaus 
vaikiną, kuris buvo pasirengęs 
apsivesti ir jau buvo suprašy
ta svečiai Į vestuves.

“GELBSTI” RUSIJĄ
Clevelando Lietuviai bolševi- 

kėliai tęsia savo vaikišką darbą 
— vilioja iš darbininkų centus 
neva gelbėjimui Sovietų Sąjun
gos. Jeigu Maskvos carai gali 
pirkti iš Amerikos už šimtus 
milijonų dolarių karo reikmenų 
tai tie išviliojami centai nieko 
nereiškia. Jie nematys Rusi
jos, tuos pinigus 
vietiniai dykaduoniai, 
pirmiau sunaudodavo, 
kalams, nes niekad 
neskelbia.

sunaudoja 
kaip ir 

savo rei- 
atskaitų

• Iš FISHER BODY dirbtu
vės sako gal reikės paleisti po
ra tūkstančių darbininkų iki 
šalies ginklavimo darbai bus 
pritaikyta į vietą dabar dirba
mų automobiliams reikmenų.

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.)

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

REIKALE geriausio 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės /

OLD MEADOW 
DAIRY

1657 Crawford Road
Wholesale or Retail delivery. 

GArfield 9153.

LOEW’S STATE

Jonas S. Urbonas

Lietuvių Saleje
Šokiai prasidės 8:30 vai.

Clevelandiečių grupė, vadovystėje juokdario Petro Luizos išpildys —

“KAS ATSITIKO KAI HITLERIS JONINIŲ NAKTĮ ATĖJO
I LIETUVA PAPARČIO ŽIEDO JIEŠKOTI IR RADO STALINA”

ĮŽANGA 50c ĮR 75c“ ŠOKIAMS 25c
Kurie išanksto pirks tikietus, gaus: 50c už 40c

ALBERT NEMANIS ORKESTRAS
75c — už 60c. Dirvos Administracijoje.

HfUOVO ANT 
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[$■ tage Hopkins, 30

ii San Antonio, 
$ A pereitą savaitę su- 
ppaiSOkad ant to ne- 
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‘Nothing But the Truth’
Bob Hope, Paulette Goddard ir 

direktorius Elliot Nugent, suėję i 
vieną, sudarė vėl nepaprastai puikų 
ir juokingą veikalą, Paramount’s 
filmą “Nothing But the Truth”, ku
ri pradedama rodyt Loew’s State 
Theatre penktadienį, Spalių 10.

Komedijoms, Bob Hope yra beveik 
geriausias ką kada filmos turėjo — 
ir svarbu tas kad jis tinka visoms 
rolėms. Na o prie jo matyti žavė- 
jančią Paulette Goddard taipgi yra 
didelis

Bob 
poroje 
vėl jis

Paulette Goddard lygiai gerai at
sižymi ir komedijose kaip ir rimto
se dramose. Ji tik ką buvo matyta 
dramoje “Hold Back the Dawn”, su 
Charles Boyer.

Paimta iš pragarsėjusios scenos 
komedijos, ‘Nothing But the Truth’ 
einasi apie vieno jauno linksmo vy
ro užstatymą $10,000 kad jis galės 
per 24 valandas sakyti nieką dau
giau kaip tik teisybę, apie ką ir 
sukasi įvairus prietikiai ir juokai.

priedas filmai.
Hope tik ką buvo matytas 
juokingų veikalų, ir dabar 
pasirodo šioje filmoje.

. hippodrome
‘Sergeant York’

šiais laikais kada žmonės daugiau 
rūpinasi Amerikos ateitimi, visuo
menei pateikiama vienas atsitikimas 
iš pereito Pasaulinio Karo. Tai yra 
atvaizdavimas gyvenimo vaikino vė
liau pragarsėjusio kaipo Sergeant 
Alvin C. York, kurio nuostabus vei
ksmai, ir suėmimas 132 Vokiečių 
be jokios kitų pagalbos, padarė jį 
žymiausio to karo kareiviu, kaip jį 
pavadino Generolas Pershing.

Toks paprasto vaikino atsižymėji- 
mas, kartu su jo pirmesnių gyveni
mu, vaizdingai perstatoma Warner 
Bros, filmoje “Sergeant York”, ku
ri - pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Spalių 11. Va
dovaujamą rolę turi vienas iš ga
biausių filmų artistų, Gary Cooper.

Al York gimė Tennessee užkalnė- 
se, niekam nežinomas prastas sun
kaus darbo darbininkas. Kuomet 
iškilo pasaulinis karas jis su kitais 
jaunais vyrais buvo pašauktas tar
nybon ir išvežtas į Prancūzijos ka
ro frontą.

Walter Brennan, Joan Leslie, Ge
orge Tobias, Stanley Ridges ir eilė 
kitų gerų filmų artistų vaidina pre- 
ta Gary Cooper.

AKRON, OHIO
Visokios Žinutės

R. Višnelis su žmona ir duk
teria lankėsi Clevelande, jie 
dalyvavo Alenos Gudeliauskai- 
tės vestuvėse.

J. Slivinskas su žmona, Ju
revičius ir Daruliai lankėsi pas 
farmerį P. Kidiką palei St. Jo
seph, O.

Susirgo Juozo Grigo žmona, 
jai miesto ligoninėje tapo pa
daryta operacija. Ten ir gy
dosi. Linkim jai greitai pa
sitaisyti.

Per kiek metų jau Akrone 
rengiasi statyti naują geležin
kelio stotį, bet vis miesto val
dybos ir geležinkelių kompani
jos komisijos neprieina prie 
galutinos sutarties. Komisijos 
posėdis atidėta iki Gruodžio 
mėn. Ar po to bus prieita prie 
stoties statymo parodys ateitis.

“šlavikui” A. G. Akrono dr- 
jų atstovai pastarame mitinge

nulaužė ragus: mat, draugijos 
rengia kokią ten pramogą ir 
A. G. su savo “pišorium” norė
jo spaudos darbą kam ten ki
tame mieste pavesti ii- daug 
brangiau už darbą paimti. Ki
ti atstovai pasipriešino, sako, 
čia ant vietos yra musų vien
taučiai spaustuvninkai, broliai

Kubiliai ir jie mums tikietų ir 
plakatų darbą atliks, o judu su 
savo “pišorium” nemokat nei 
rašybos, kviečiat publiką lipti 
ant svetainės. Dr-jų atstovai 
tam darbui išrinko kitą komi
siją, kuri apsirūpino spaudos 
darbu, o tiedu negavo orderio.

Kalnas.

•POPIERINIŲ rankšluosčių 
šioje šalyje per metus išdirba
ma už suvirš 15 milijonų dola- 
rių vertės.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

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

lasftjii Alaskoje, 
(15,889 pėdų 

■ika Walsh (14,- 
orlaivius ir 

® sėtiniui jiems 
tarsisto, 
išimas būdavo da- 
>Ki\ palapinės ir 
h fjraėtojams .kiek 

| kalnų vir
sta®) patys užsi- 
|b nsbs ima daug 
H Dabar vartoja 
I ®pę ant kalnų 
Ri atranda ten nu- 
Nhb, kad ir snie- 

ir pasinaudoja.
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DEEBA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry 
Market
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DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles niio visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
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, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

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.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

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.

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

uiiiiiiiiiiiimimmiiiimiiiiiiiiiJiimiiuiiiiiiiiiiimiiiiimiimmiimimiiiimmiiiiiirj

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

1152 Hayden Avenue 
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS. 

E. PINKUS, Mgr.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!s

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.
• Darbą Atliekam • 

GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

6820 Superior Ave, 
Cleveland, Ohio

ItATESSEN
SOTES 

l-KB CREAM 
51 MEATS 
•a cigarettes

I
!im ‘Dirva’
Gintare. (46)

Jė Park Ave.
MiIIMIIIII'IIIII
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3Tc. Snow Suits

Visu 
Didumu

GERZENY BROS
MONUMENT CO.

i£lff 
turn 
vfab

PlERINIŲ rankšluosčių 
alyje per metus išdirba- 
suvirs 15 milijonų dola-

RUSIJA TIEK SUPLIEKTA KAD DAU 
GIAU NEATSIGAUS, SAKO HITLER

kiamos 
taikyta 
jausios 
vos

RŪPINASI MAŽU IŠ 
DIRBYSČIŲ DARBI

NINKŲ LIKIMU

7038 Wade Park Ave. 
iiimiiiiiiimiimimimimiiiinnimiKiim

NELAIMINGŲ ATS!
KIMŲ DARBUOSE

NUOSTOLIAI

dirbtu- 
prie pabai- 
imti darbi- 
kurie tin- 
dirbtuvėje. 
gauti toje

WKSTIENA
i ir Mušti Paukščiai 
delis pasirinkimas.

ipreme Poultry
Market

Telefonas: ENdicott 0878

Children’s $6.95 to 
$7.95 3-Pc.

Leggmg Sets

I R V A 
I Superior Ave. 
veland, Ohio

VOKIEČIAI IR JŲ SU 
DARYTA LIETUVIŲ 

VYRIAUSYBĖ

AUDOS darbai yra 
Jirvos Spaustuvės 
dy bė. Atlieka: 
'LAKATUS 
.AIŠKUS
OKUS 
KONSTITUCIJAS 
SILIETUS 
ir kitokius.

52 Hayden Avenue 
ti St. Clair Avenue.

Liberty 2144 
i’KAI ATVEŽIMAS. 
E. PINKUS, Mgr.

Senas Drapanas padaron 
kaip -naujas, išvalom ii 
sutaisom.

namams šitą 
Bibliją, ji pa- 
Viešpaties žo- 
Religijos bus 

sugai-

nbing ir Heating 
Reikmenys

uodą arba įdedami sulyg 
NIC IŠMOKĖJIMO PLAO 
^reikia nieko įmokėti, 
iji ir naudoti padargai.
ipire Plumbing & » 
Heating Co.

. ir naktį patarnavimas. 
)64 E. 55th Street 
DO; MU. 3629; YE. 5544

1390 East 65th Street
Telefonas: ENd. 0385

, — tuomi juos bolše- 
padarė.

IŽKLIUVO ANT 
VELNIO BOK

ŠTO’

3924 Lorain Ave
Telef. MElrose 1925

amžinai
Dangielas sa- 

(Skelbimos) 
W. F. S. K. 
Cleveland, O.

• PER pastarų 20 metų su
mažėję arkliai ir mulai šioje 
šalyje su savim nusinešė gali
mybę suėsti pašaro nuo 70 mi
lijonų akrų ūkės žemės.

• KOTELIAI Suv. Valstijo
se užlaiko suvirs 300,000 tar
nautojų ir darbininkų.

SH E R M A N 
MOVING CO.

MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

ir Į kitus miestus.
1707 Crawford Road

Cleveland. Telef. CEdar 435:

Vokiečiai turėję ūž
to kad sovietai pasi- 
Vokiečiais nepuolimo 

visu smarkumu ėmė

ini gabus kalnų laipiotojai, 
virvių nupintomis kopėčio- 

s, kurias danešė iki viršu- 
~ nuleido ji po šešių dienų 
elaisvės”.

I>? tarpin’nkų pelno.
5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

I Some 400 representatives of 12 
agricultural states assembled in 
Chicago to hear Claude R. Wickard 
(top), secretary of agriculture, 
launch the largest food production 
drive in American history to assist 
the democracies opposing Hitler. 
Among his hearers are, (1. to r.) S. 
H. Sabin, Commodity Credit, M. Pot- 
temger, Ohio Land Use, and Otto 
Croy, Ohio State university.

Apie 400 atstovų iš 12 žem
dirbystės valstijų susivažiavo 
Chicago j e išgirsti Claude R. 
Wickard (viršuje), agrikultū
ros sekretorių, paskelbiant di
džiausią maisto produciją A- 
merikos istorijoje gelbėt de
mokratijoms prieš Hitlerį.

nuo to 
nukelti sugal- 
Akron, Ohio, 
Del blogo oro 

greitai negali 
kalną pasiekti

(nes 
kalnų laipiotojai 
nuošė virbalus.

Ant to ‘Velnio Bokšto’ pasL 
ryžo iš orlaivio parašiutu nusi
leisti gabus parašiutų šposų 
rodytojas, George Hopkins, 30 
metų amžiaus, iš San Antonio, 
Texas. Jis pereitą savaitę su
siginčijo už $50 kad ant to ne
didelio ploto nusileis parašiu
tu. Ir nusileido. Jis laimėjo 
$50. Bet dabar negali nuo to 
‘Velnio Bokšto’ nusiragožyti.

Jam ten lėktuvu numetė rū
bų ir maisto, nes ten šalta, dar 
pradėjo lyti ir snigti, ir jis ke
linta diena.ten stogso. Aplink 
kalną suvažiavo ir susirinko 
tūkstančiai žiopsotojų.

Del lietaus ir sniego negali 
ten užlipti nei drąsieji kalnų 
laipiotojai jam pagalbą suteik-

• ITALIJOJE, viena 43 metų 
amžiaus moteris, šymet sulau
kė trijų kūdikių. Sausio mėne
si gimė dvynukai, dabar vėl 
gimė trečias. Ji viso pagimdė 
21 vaika.

“KAI Paskutini Kartą niums mokestis 
padidino, aš atsidariau taupymų 

sąskaitą su Society. Augo pusėtinai smar
kiai. Geriausias dalykas ką man kada at
sitiko. Tavo batuose, dabar, aš tn pat da
ryčiau ir vėl kuogreičiausia. Užsuk Į seną 
Society for Savings ir pradėk žygiuoti pir-

Clevelancl Furnace 
&. Sheet Meta! Co. 
Tinning, Spouting, Roof 

Repairing & Air Conditionin 
Valom ir Perdirbam

Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasams ir 

boileriams.

Wyoming valstijoje tarp ki- 
| kalnų yra vienas stačiom 
enom, apvalus, 1.280 pėdų 
ikščio iškyšulis, kurio viršus 

tik apie akro didumo plo- 
Tas kalnas vadinamas ‘Vel- 
Bokštu’. Ant jo viršu- 
yra užlipę vos keli drąsus 

įkaldami šo-

Valdžia ir didėsės industri
jos ima rūpintis kaip pagelbėti 
mažoms dirbtuvėms ir jų dar
bininkams, kad neliktų be dar
bo. Mat, tos mažos dirbtuvės 
išdirbdamos šiaip ką, ne kariš
kus dalykus, negali gauti žalia
vų ir nėra įrengtos paimti ka
ro reikmenis išdirbti.

Tokiose dirbtuvėse dirba iš
viso apie trys milijonai darbi
ninkų, kurie gali likti .be dar
bo. Desėtkams tūkstančių jų 
dau dabar darbas baigiasi ir 
jie paleidžiami.

Tų mažų dirbtuvių likimas 
valdžios pripažintas klausimu 
kuris turi būti tuoj išrištas.

Nėra abejonės, trumpu laiku 
bus surasta kas daryti ir toms 
dirbtuvėlėms kurios negalės iš
dirbti šalies ginklavimui reik
menų.

GLEN’S
DELICATESSEN

GROCERIES
CANDIES — ICE CREAM 

LUNCH MEATS 
TOBACCO and CIGARETTES

Šita
stę Dievo bus aprašyta per vi
sa pasauli, visų žmonių liudiji
mui, ir tada ateis galas visam 
pasauliui. Matt. 25:14e. Mes 
dabar gyvenam paskutiniame 
tūkstantmetiniame amžiuje, šv. 
raštas atsako taip: Kristui Jė
zui pavesta Jehovo Dievo kara
lystė, kurioje Dievas yra Di
džioji Uola ir Kristus Jėzus 
tos organizacijos sostinės Va
das. Todėl Viešpaties įsaky
mas duotas geros valios žmo
nėms yra toks kad turi bėgti į 
Kristaus pavestą Dievo karaly-

® Iš VARIO kasyklų 
šalyje 1939 metais gauta 
šalinių produktų, gauta 
596 uncijos aukso ir 13,138,000 
uncijų sidabro.

• KANADA šymet turi dau- 
gyves lankytojų turistų, kurie 
kitais metais važiuodavo į Eu
ropą ar kitas pasaulio dalis. 
Amerikos žmonės ten nuvažia
vę palieka milijonus dolarių 
kas mėnesį. Nuo Kanados at
radimo, 1496 metais, 444 me
tai atgal, šymet Kanada turės 
didžiausią vasarą biznio atžvil
giu. Kanada yra įdomi, ir ne
tolima, lengvai pasiekiama, au
tomobiliu apvažinėjama šalis. 
Visą apvažiuoti, tiesa, negali
ma, nes perdidelė, ir nėra rei
kalo. Reikia lankyti pasirink
tą kurią nors patogesnę dalį.

Anot Adolfo Hitlerio, to Eu
ropos “naujos tvarkos” vykdy
tojo, Sovietų Rusiją Vokiečiai 
jau tiek supliekę kad “ji nie
kad daugiau neatsikels”, bent 
per šimtą metų.

Adolfas Hitleris tą pasakė 
savo kalboje Berline Spalių 2, 
pradėdamas Vokietijoje vajų 
sukėlimui žieminės pašalpos.

Nuo pereito pavasario jis ty
lėjo, buvo tiek užimtas kad ne
sistengė kalbėti,, sako jis.

Rusijos užkariavimas, sako 
Hitleris, eina sulyg jų nusta
tyto plano, nors bolševikai pa
sirodė atkaklesni kariautojai 
negu naziai tikėjosi.

Rengdamiesi į karą Vokie
čiai prieš Rusus niekame nepa
darė apsirikimų, išskyrus ką 
nežinojo kaip smarkiai Rusijos 
bolševikai buvo pasiruošę prieš 
Vokiečius ir kaip arti Europa 
buvo priėjus prie slenksčio j 
bolševizmą, sakė Hitleris.

“šio karo mūšiai išneš nuo
sprendį sekančiam šimtui me
tų”, šaukė jis į minią klausy
tojų, kurie griausmingai užgy- 
rė jį.

Rusiją 
pulti del 
rašę su 
sutartį 
ruoštis karui ir mobilizavo ka
riuomenes prie Vokietijos sie
nos.

“Pereitą metą Rugpjūčio ar 
Rugsėjo mėnesį man pasidarė 
aišku kad aš, turi priešą užpa
kalyje, gatavą užpulti mane 
bent kurią dieną”, Hitleris sa
kė. Toliau jis apsakė kaip So
vietų vadai susitarę ėmė rei
kalauti Vokietijos duoti teisę 
sovietams plėstis į rytus, už
imti Dardanelius ir Rumaniją. 
Bet prieš tai atbudo visa Euro
pa, nuo narsios Suomijos iki 
Rumunijos, ir prisiėjo skelbti 
sovietams karas.

Hitleris aiškino Kad jis nuo 
pavasario tylėjo, nekalbėjo, -bet 
veikė, ir dirbo taip' kad “prie
šui smogta taip smarkiai jog 
jis niekad daugiau neatsikels”.

Parodymui Vokiečių milita- 
riškos pozicijos jis pažymėjo 
kad naziai turi paėmę pustre
čio milijono Rusų nelaisvėn.

Paimta Į Vokiečių rankas 
20,000 Rusiškų kanuolių, 18,000 
tankų, sunaikinta apie 14,500 
orlaivių.

Vokiečių armijos įžygiavo į 
Rusiją tiesia linija nuo 500 iki 
600 mylių, pabrėžė Hitleris.

Užimtose žemėse jau nutie
sta ir tiesiama Europos geležin
keliams pritaikyti bėgiai, ku
rie buvo Rusų platesni ir ne
tinkami. Vokiečių kariuome
nės turi tiek ginklų kad jokia 
šalis negali juos viršyti, pasi
gyrė nazių vadas.

Bolševikų kareivius pavadi
no ne žmonėmis bet gyvuliais, 
žvėrimis 
vizmas

U ES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

stę, nes Dievo karalystė yra 
vienintelė žmonijos viltis. Tai 
Dievo aprūpinimas tiems kurie 
bus išgelbėti,, kurie priims tie
są už teisingą Dievo žodį. Nei 
vienas negali pasilikti velnio 
organizacijoje ir išsigelbėti iš 
nelaimių kokios ateis ant visų 
sutvėrimų Armageddone, jeigu 
turim norą būti apsaugoti pas
kutiniame teisme kuris palies 
visus sutvėrimus sunaikinimui, 
Ebraiškai vadinamame Arma
geddone. Ta kova bus Viešpa
ties (šv. Jono Apreiškimas, 16: 
per. 16 e.), ir del tos priežas
ties kad pasaulis šiądien nepri
ima šventos Evangelijos, to 
teisybės žodžio. Viešpats sako 
pasauliui jieškbti teisybės, jie- 
škoti ramumo, kad kaip nors 
butume paslėpti Viešpaties rū
stybės dienoje.

Įsigykit savo 
garbingą knygą, 
dės jums surasti 
džius ir tiesą, 
sugaišintos, karalystės 
šintes, turtuoliai sugaišinti 
Viešpaties karalystė 
išliks. Prarakas 
ko 2: p. 44 e.

S. B. S. D.
1150 E. 67 St

6702 Superior Ave

rijos, biznieriai, or- 
icijos, pavieniai — 
rite savo spaudos 
3 mums.
kit musų kainų — 
aną gausit greitai.
irba Atliekam • 
ERAI

R A Ž I A I 
R E I T A I

Nelaimės darbuose ir susir
gimai darbininkų labai sunkiai 
atsiliepia į Suv. Valstijų pro
dukciją — per metą tokių nuo
tolių pasidaro keturi bilijonai 
dirbamų valandų. Per tiek va
landų galima padirbdinti 10,000 
didžiųjų bombanešių, 20,000 
smarkių kovos lėktuvų, 30,000 
lengvų tankų ir 20 didžiųjų ka
ro laivų.

Bėgyje pirmo pusmečio šy
met užmušimai darbuose padi
dėjo .lyginant su tuo pusmečiu 
1940 metais. Tuo pat laiku ir 
produkcija didėja.

Panašiai buvo ir pereitame 
kare, kuomet daugėjo darbai, 
didėjo ir darbininkų nelaimės.

Nekurtos dirbtuvės skubiai 
įveda nelaimių atsargumo ir 
susirgimų išvengimo priežiūrą 
savo darbininkams. Tose iš- 
dirbystėse nelaimės ir susirgi
mai pradėjo sumažėti.

Pilnu pamušalu žakie- 
zippcr užtrau- 

ski kelnes! Pri 
kepurė! Nau- 
žieminės spal- 

Mieros 3 iki 8.

3 šmotu navy blue re
gulation vaikams rubai 
ir mergaitėms naujo
viški aprangalai- . . . 
gražio mis pr i ta i kytom is 
kepurėmis. Naujausių 
spalvų! Mieros 3 iki 6.

Valdžios amunicijos 
vės statymas eina 
gos. Jau pradėta 
ninkai amatininkai 
ka darbams toje 
Darbininkai norinti 
dirbtuvėje darbą pirma turi pa
duoti valdžiai prašymą ir pa
žymėti ką moka dirbti.

Palei Ravenna gyvena far- 
meris Pranas Martinkus. Pa
baigoj Rugsėjo mėnesio jo vy
resnėj! duktė Magdalena ište
kėjo, ji su savo vyru buvo su
rišti moterystės ryšiu vietos 
katalikų bažnyčioje. Vestuvių! 
pokilis atsibuvo tėvo namuose, 
tikėję. Svečių buvo daug vie
tinių ir iš kitur: nuo Medina 
atsilankė jos teta J. Noreikie- 
nė su savo vyru; iš Akrono— 
Oleknavičiai, Palioniai ir Jo- 
nuškai. Jaunavedžiai gavo g^- 
rų dovanų. Po vestuvių jie iš
važiavo “medaus mėnesiui” į 
Chicagos pusę.

Jaunavedė yra čia gimus ir 
augus, bet gražiai Lietuviškai 
kalba ir rašo. Ji su savo tėvu 
skaito Dirvą ir kitus Lietuviš
kus laikraščius; yra gera šei
mininkė. Tėvui padeda ūkės 
darbus dirbti. Jos motina prieš 
metus mirė.

Linkime jaunai porelei lai
mingo, gražaus sugyvenimo.

Kalnas.

aleje 
vai. vakare. / I 
įdės 8:30 vai. /

šveicaru laikraštis Gazette 
de Lausanne patiekė tokią sa
vo korespondento žinią iš Bėr
imo, ką čia atpasakojame in
formacijos tikslu.

Korespondentas pastebi kad 
Vokiečių generalinis komisaras 
atstatęs nuo pareigų Lietuvos 
laikiną vyriausybę, kuri susida
rė pasekmėje sukilimo prieš 
bolševikus.

Dabai' Vokiečių komisaras 
sudaręs naują vyriausybę iš 9 
asmenų, kuriems esą pavesta 
tvarkyti visas svarbiausias vi
daus gyvenimo sritis, ši vy
riausybė esanti sudaryta iš vi
sų Lietuvių politinių partijų 
atstovų. Tai esanti 'politinė 
koalicija, kuri susidedanti iš ži
nomų savo srities specialistų.

Naujoji vyriausybė naudo
siantis Lietuvių tautos pasiti
kėjimu; ji turėsianti atlikti 
svarbius uždavinius, bendra
darbiaudama su Vokiečių Įstai
gomis.

Tokiu budu, pasak laikraš
čio, butų perankstyvu ritanyti 
kad Vokietija galvojanti suda
ryti didžiulę rytų provinciją, 
nesiskaitydama su Pabaltijo 
kraštų savarankiškumo pagei
davimais.

Visų
Didumų

GREITAS
PATARNAVIMAS 

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

BEDA JUMS RAŠTO 
MOKYTIEMS

iSpaliu 7 d. praneša kad 
/ uvęs ant ‘Velnio Bokšto 

pkins tapo išgelbėtas:

Paskiausias būdas 
‘Velnio Bokšto’ 
vota pasiųsti iš 
gasinis balionas, 
ir tas balionas 
išskristi 
bus trijų dienų kelionė dvyli
kai vyrų iš Akrono, kurie turi 
nuvežti ten balionui prikabinti 
bokštelį.

Tas vaikinas daugiau neno
rės ant ‘Velnio Bokšto’ nei . ki
tu (tokių kalnų šokti, jeigu iš
liks gyvas.

Kalnų tyrinėtojai Alaskoje, 
ant Kalno Wood (15,889 pėdų 
aukščio) ir Kalno Walsh (14,- 
780 pėdų) naudoja orlaivius ir 
parašiutus numetimui jiems 
reikmenų ir maisto.

Iki šiol į kalnus būdavo da- 
vežama maistas, palapinės ir 
reikmenys tyrinėtojams ..kiek 
arčiausia galima. Į kalnų vir
šūnes jie turėdavo patys užsi- 
nešti. Tas viskas ima daug 
laiko ir sunku. Dabar vartoja 
parašiutus. Užlipę ant kalnų 
čiukurų jie atranda ten nu
leistas reikmenis, kad ir snie
gu apverstas, ir pasinaudoja.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiniiiiiiiiiiiinii

Yra šilti vilnos vidum 
švarkai, zipper pc'nčs 
ir Šilta kepurait! Nau
jausios spalvos. Mie
ros 1 iki 3.

Toddlers’ $3.99
3-F& Oosi Sets

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kaine: 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki'9)00 vakaro.

A. DEFEND THE * 
'HOMEFRONT*

COMMUNITYFUND
r 11|

.< 7L
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Chicagos Artistų Grupe duos Puikų Koncertą Dirvos vaka-
re Sekmadienį, Spalių-Oct. 19, Lietuvių Saleje, 6

JONAS S. URBONAS SU SAVO ČIKAGIEČIAIS ATLIKS
SMAGU DAINŲ PROGRAMA IR DAILU “FLOOR SHOW

EKSTRA! Urbonas iš Chicagos praneša: ‘Dabar kaip stovim tai progra
me dalyvausim septyni: Baltramiejus, Harriet Lucas, Cicero Trio, Laba
nauskas ir aš pats”. Taigi, atvyks keturios paneles ir trys vyrai ąžuolai!

PHONE: ENdicott 4486
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Youth’s Forum
SOVIET POGROMS AND DEPORTATIONS 

' IN LITHUANIA

6820 SUPERIOR AVE. - .CLEVELAND. OHIO ! No. 42

Taigi, gaunam daugiau 
artistų Dirvos programui 
išpildyti negu drysome ti
kėtis. Vietoj trijų ar ketu
rių, atvyksta septyni: visi 
Margučio-Vanagaičio radio 
ir šiaip jo programų artis
tai. Baltramiejus yra ko- 
mikas-juokdarys. Keturios 
pakelės ]: "alinksmins mus 
dainomis ir šokiais. Laba
nauskas — savo akordionu, 
j j jau pažystat. Na o Ur
bonas — visas ceremonijų 
meistras ir musų garbės 
svečias dainininkas, kuri 
visi iš pirmiau jau pamilot.

Jų koncertinė dalis seks po 
vietiniu suvaidinimo vaizdelio 
“KAS ATSITIKO”.

Urbonas taipgi “patrytys” 
Cleveland© publiką viena nau
jenybe — laike šokių pertrau
kos išpildys puikų Floor Show 
su savo artistėmis. Tai bus 
pirmas kartas toks Lietuvių 
programas matyti.

Floor Show programą suda
rys Pietų ir Šiaurės 
šokiai ir muzika.

Visu programų jus 
tenkinti, kalbos nėra, 
užpildyta publika — 
Kas anksčiau ateis 
geresnes vietas.

Amerikos

busit pa- 
Salė bus 

tas aišku, 
tas gaus

Įsigykit Papigintus Ti
kietus i Koncertą

Bet geru Dirvos rėnjęjų nau
dai mes duodame papigintus 
tikietus, jei pasiskubinšit nu
sipirkt išanksto. štai:

50c vertės tikietai po 40c.
75c. vertės tikietai po 60c.
šokiams — 25c. Alberto Ne- 

manio orkestras špecialiai pui
kiai grieš šokiams visą vakarą.

APIE PREZ. SMETO
NOS PRAKALBAS
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Cleveland© skyrius laikė susi
rinkimą pirmadieni, Spalių 6, 
aptarimui rengimo viešų pra
kalbų Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai.

Skyrius numatė kad centro 
komiteto skirtą prakalboms die
ną Lapk. 9 negalima prakalbas 
rengti, nes tą dieną įvyksta 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
metinis banketas.

Del Prezidento prakalbų die
nos skyriaus valdyba susitars 
su kitomis kolonijomis, nes 
pasirinkimas galimas, ir tuoj 
bus pranešta visuomenei apie 
prakalbų dieną Clevelande.

Prakalbos numatyta rengti 
Lietuvių salėje.

Darželio Banketas
Lapkričio 9-ta jau artėja — 

tą dieną įvyks metinis Lietu
vių Kultūrinio Darželio banke
tas. Tikietus galit gauti pas 
Darželio sąjungos atstovus ir 
komisijos narius. Pasirūpinkit 
Įsigyti išanksto.

Banketo rengimo komisijos 
susirinkimas bus laikomas pir
madienio vakare, Spalių 13, 
Dirvos redakcijoje. Komisija 
prašoma dalyvauti. Kom.

KAS ATSITIKO
KAI HITLERIS ATĖJO I LIE
TUVĄ JONINIŲ NAKTĮ PA

PARČIO ŽIEDO JIEŠKOTI 
IR RADO STALINĄ

Šiuo pavadinimu trumpas bet 
įdomus vaizdelis bus pastaty
tas vietinių scenos artistų Dir
vos vakare, Sekmadieni, Spalių 
19 d., Lietuvių salėje.

šis vaizdelis bus pirmutinis 
programe, o programas prasi
dės lygiai 6 vai., taigi pavėla
vusieji nematys.

(Atminkit: salė bus atdara 
nuo 5 valandos po pietų.)

Dalykas šiame veikale deda
si toks: \

t SCENA I:
Lietuva linksma pasirašius 

su, Sovietų Rusija nepuolimo ir 
draugingumo sutartį. Praskam
ba per visą kraštą prie Karo 
Muzejaus Kaune vėliavos nu
leidimo iškilmių muzika (girdė- 
sit Invalidų dūdų orkestrą, nes 
Dirvos redakcija turi parvežtas 
iš Lietuvos tų iškilmių plokšte
les.)

SCENA II
Lietuvių linksmą sueigą, 

tikėtai užpuola Stalinas, su 
ju ir pjautuvu, virvute pasiri
šęs šautuvą.... Jis nuplėšia 
Lietuvos vėliavą, iškabina rau
doną. .. .

Seka visas metas jo viešpa
tavimo Lietuvoje....

Iš Maskvos pranešimai per 
radio kaip Lietuviai “džiaugia
si” Stalino “saule”.

ne- 
ku-

PILIEČIŲ KLUBE
Praėjusį penktadienį Ameri

kos Lietuvių Piliečių Klube bu
vo gražios vakaruškos iš gra
žių klubo narių, gera muzika 
šokikams, ir buvo skirta pen
kiolika žalpusių laimėjimui klu
bo nariams. Betgi iš penkių 
traukimų atsirado tik vienas, 
Jurgis Čhesnius, o keturių li
ko šiam penktadieniui.

Dabar vėl bus penkiolika — 
tat ateikit išbandyti savo lai
mę.

Nepamirškit, jūsų Klube kas 
penktadienį bus vakaruškos su 
piniginėmis dovanomis, ir su- 
siėiimas su draugais.

Tėmykit: nauja taisyklė yra
TMD. 20 KUOPOS NARIAMS

Iš TMD. centro praneša kad . . ...........
visi TMD. nariai šį rudenį gaus kad pribunanti į klubo vaka-
naujų knygų. Viena jų bus 
ALPIS. Nariai prašomi užsi
mokėti savo duokles.

Kp. Valdyba.

• GRAPHITE Bronze dirb
tuvėje buvo sustreikavę 2,000 
darbininkų del nesusipratimo 
algų klausime. Streikas baigė
si Spalių 8.

šiomis dienomis buvo kele
tas kitų streikų Clevelande.

ruškas nariai turi atsinešti sa
vo 
ti

narystės korteles ir parody- 
prie durų einant į salę.

P. P. Muliolis, Prez.

• SUIMTAS. Policija suga
vo tūlą Stephen Sayko, 22 m. 
amžiaus vyrą, kuris prisipaži
no viliojęs jaunas mergaites, 6 
ir daugiau metų, į savo auto
mobilį ir išsivežęs užmiestin 
jas išgėdydavo.

COULD YOU USE A 
MILLION DOL

LARS?

SCENA III
Stalinas, Lietuvoje viešpa

taudamas, girdi per radio pra
nešimus iš Londono, Paryžiaus, 
Romos, Stockholm©, kad Hitle
ris rengiasi užpulti Rusiją....

“NiČevo.... tai melagystė, 
Hitleris mano geriausias drau
gas”, sako Stalinas.

SCENA IV.
Lietuviai sukilėliai užpuola 

Staliną jo paties šautuvu.... 
Nuplėšia raudoną vėliavą, už
kabina Lietuvos vėliavą. .. .

Kaune prie Karo Muzejaus, 
vėliavos kėlimo iškilmėse pa
sigirsta Invalidų dūdų orkes
tro griežiamas Lietuvos Him
nas ....

SCENA V.
Po Lietuva vaikšto Hitleris, 

su paparčio žiedu; tuo tarpu 
Lietuviai sukilėliai šokdina Sta
liną kazoką....

“Drauguti, gelbėk mane! Lie
tuviai nori mane likviduoti”— 
iš džiaugsmo surinkta Stalinas 
pamatęs savo “draugą”.

Hitleris atsako: “Aha, ką tu 
čia veiki? Aš tavęs senai j ieš
kojau!”. .. .

SCENA VI.
Prasideda Stalino-Hitlerio 

ras — Refery: Mussolini.
Jeigu šita tragikomedija 

verta jums $1.00 tai visai 
kit į tą vakarą....

Tas viskas dėsis trumpu
ku, nes vaizdas bus trumpas, 
beveik be kalbų, tik akcija, ir 
per radio bus pranešimai kas 
scenoje darosi.... Tai bus gy
vas paveikslas iš Lietuvos....

ka-

ne- 
nei-

lai-

Tubelienė Kalbėjo 
Amerikonams

Poni Jadvyga Tubelienė buvo 
išvažiavus su savo Amerikiete 
drauge į Louisville, Ky., Ame
rikos socialės darbuotės vadų 
suvažiavime. Ten dalyvavo į 
250 delegatų iš plačios Ameri
kos. Poni Tubelienė suvažia
vimui pasakė kalbą Angliškai, 
iš Lietuvos istorijos.

Ji pati Lietuvoje vadovavo 
socialį darbą.

Sweeney Rems Lausche
Po nepasekmingų nominacijų 

į miesto mayorus, pralaimėjęs 
Kongresmanas Martin L. Swee
ney pranešė Demokratų parti
jai kad visą savo paramą teiks. 
Demokratų kandidatui Frank 
J. Lausche.

Tarp Sweeney ir Demokratų 
partijos pirmininko Miller' tę
siasi nesutarimai keli metai.

Kitą metą bus rinkimai Kon
greso atstovų, Sweeney vėl ža
da kandidatuoti, todėl pradėjo 
rodyt nuolaidumą, kad gautų 
Demokratų paramą savo rinki
muose.

During the dark days from June 
14 to June 18 alone, at least 30- 
000 of Lithuania’s intelligentsia, 
farmers and workers were arrest
ed and deported to the interior of 
Soviet Russia. This number does 
not include those deported prior to 
June 14, 1941.

Among the deported notables are: 
Rev. Juozas Vailokaitis, well known 
economist; Dr. K. Jokantas and 
P. of. Tonkūnas, both former* min
isters of Education; General Sut
kus, former minister of Finance; 
Prof. Dovydaitis, former premier 
and signatory of Lithuania’s Dec
laration of Independence; J. Masi
liūnas, former minister of Commu
nications with family; Prof. V. Vil
kaitis, former Rector of the Dot
nuva Academy of Agriculture; Gen. 
Nagius, head of the War Musėum 
in Kaunas; Dr. 
mer Consul and 
for the Vilnius 
ily; J. .Staupas, 
of the Lithuanian 
dents Youth Federation with fam
ily; J. Valatka, President of the 
Lithuanian Catholic Man’s Associa
tion; K. Ruginis, President of the 
Lithuanian Catholic Teachers’ As
sociation.

Among the deported are also two 
families know to the Washington 
society; Mr. Valdemaras Čarneckis, 
former Lithuanian Charge d’Affaires 
in Washington with his American 
born wife and 6 children, and Mr. 
K. Bizauskas, former Lithuanian 
Minister to-, ,the United States with 
his wife and two daughters.

According to the most recent in- 
Lithuan- 
to the 

and dis- 
Railway 
2625 to 
to Bar- 
In ad- 

sent to

DEFENSE BOND

A. Trimakas, for- 
Commissioner a. i. 
District with fam- 
Secretary General 

Catholic Stu-

formation received, 16,000 
ians have been deported 
Russian Province of Altai, 
tributed to the following 
Stations: 1225 to Lokot, 
Kolunda, 9841 to Eis, 2065 
naul and 175 to Zacainov. 
dition to that, 1015 were 
the various Siberian Railway Sta
tions, 5075 to Starabielsk Railway 
Station (Ukraine) and 2345 to the 
Medvjezia. Gora 
tration camp.
are desperately in need of imme
diate help from

No wonder that Prof. Eino Raila 
made the following remark: “Even 
a Communist occupation of a 
months would annihilate the 
cated class here (in Finland) 
as the Communists massacred 
exiled the educated classes in 
Baltic States". 
July 31, 1941).

As the answer to deportation and 
pogroms and all that Lithuanians 
have suffered during one year of 
Soviet occupation there came the 
spontaneous revolt of the Lithuan
ian population of June 23.

(Karelia) concen-
These unfortunates

the civilized world.

few 
edu- 
just 
and 
the

(Times-Herald, of

BAZAAR DAYS
What would Fall be without 

Annual Church 
what the pastor, 
of Our Lady of Perpetual Help 
Parish also thought — so he has 
arranged to have a splendid bazaar 
held on Oct. 17, 18, 19 and Nov. 
7, 8, 9. There’ll be all kinds of fun, 
with lunch and refreshments, and 
just about everything that goes in
to making everyone happy. Take* 
a run out on one of the above 
mentioned nites and join in the fall 
fun.

the
Bazaars? That’s

Ren. Angelaitis,

Q. How do 
turn on my 

Savings 
By holding each Bond, for its 
full term of years you will se
cure the full maturity value. 
A Defense Savings Bond of the 
Series E increases in value 33% 
percent if held for 10 years.
Is the Government concerned 
over whether I buy my De
fense Savings Stamps at post 
offices, banks, savings and 
institutions, retail stores, 
elsewhere ?
No. The Government is 
terested in having as many 
sons as possible take a hand 
in the National Defense Pro
gram. Toward' that end the 
Treasury is making Bonds and 
Stamps available for purchase 
in the largest number of places 
possible.

NOTE.—To buy Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
office, bank, or savings and 
loan association; . or write to 
the Treasurer of the United 
States, Washington, D. C. Al
so Stamps now are on sale at 
retail stores.

President Roosevelt bought 
first. Defense Savings Bond on 
1. 1941. Y’our bank or your 
office is waiting for you to 
for yours—today!

A.

Q.

A.

I get the highest re
investment in Defense 
Bonds? i

loan
or

in- 
per-

the 
May 
post 
call

CZECH NIGHT”
The Cleveland Council for Ameri

can Unity is sponsoring a series 
of Nationality Nights this fall with 
the purpose of enabling all of Cle
veland to see what the respective 
nationalities have to offer in the 
various branches of arts.

The first (puch program will be 
a “Czech Night” on ’Friday, Oct. 
17, 1941, in the Czech Sokol Hall, 
4314 Clark avenue. It will begin 
promptly at 8 p. m. and admission 
will be free.

We believe that these programs 
will be unique, and that they will 
offer such variety of entertainment 
that everyone will be interested in 
attending them. Our particular aim 
on “Czech Night” will be to give 
information about Czech activities 
in this city.

The program will consist of Folk 
dances. by a group of Sokol dan
cers; they’ll teach you some too.

Folk songs by one of the best 
Czech choruses in town; you’ll be 
joining in too.

Gymnastic numbers you’ve prob
ably never seen before.

Exhibit of Czech embroideries, 
cut glass,. vases, linens, other var
ious things owned by Czechs of 
Cleveland.

Tour of the grounds showing you 
Czech school, Sokol gymnasium, and 
a puppet show.

Pastry cooked by real Czech 
cooks; you can buy some to eat with 
coffee.

The date is Oct. 17th and the 
admission is free.

SUPERIO-107THw

For personal security and finan
cial independence — buy Defense 
Saving Bonds and Stamps today!

Užraktų ir 
ir

Raktų Taisymas 
darymas

Aštrinam Pielas, Peilius, Šliūžes. 
AUTOMOBILIŲ RAKTAI 

SULYG NUMERIO.
CEdar 2820

Taisom ir parduodam pinigų 
laikymo dėžutes.

10622 Superior Ave.

Dabar laikas istoti į

W O D I C 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.

4023 E. 14ict St.
Telefonas: WAsh. 3227

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

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

(47)

Most people would immediately 
say: “and how!” But could and 
would you really know how to USE 
a million frogskins? Some people 
would immediately spend it on the 
many things they were always de- 
■irived of during their normal in
come receiving life ? That’s where 
.his investigation of your knowing 
how to spend money stops, 
got something 
you, that 40c 
wisely invested, 
en if 
would 
once.

It’s
Concert and Dance, 
that will really fit. 
Most of you know the 
ing that John Smith 
former goodwill ambassador of song 
to South America does. If you do 
know his singing, you’ll also know 
that the applause and even whistl
ing bring on more encores.

So, we have John Smith Urban 
leading a troupe of singers in a 
Concert of Lithuanian, South Ameri
can and English musical gems.

To add to the variety of this 
program there will be a genuine 
floor show, with various types of 
dancing, and variety acts. Then, 
in conclusion of all this, there will 
be a humorous skit of Hitler, and 
Stalin, etc.

And then for each and every 
person attending there will be an 
evening of dancing to the delight
ful music of Al Nemanis’ Orches
tra. Now, what more could you 
ask of an evening’s entertainment 
than that — even if you had a 
million dollars?

DARI
you had
not be

We’ve 
for you and you and 
will be more than 

Something that ev- 
a million bucks you 
able to enjoy but

Dirva’s 25th Anniversary
A program 

the occasion, 
type of sing- 

i Urban the

Cleveland, 01 
užsitęsusio Mid 
produktų streik 
vaite, gręsia s 
darbų kitose : 
kurios naudoja 
tus. Sakoma t 
dirbę apie 10C,i 
dirbysčių darbi:

On a six-weeks’ vacation to the 
United States and Canada, the doh 
and duchess of Windsor are pictured 
on their arrival at the nation’s Capi
tal. They were given a warm greet
ing by the citizenry, and received 
briefly at the White House by the 
President. The duke, who is goveb 
nor of the Bahamas, was on his my 
with his wife to his ranch near Cal
gary, Canada.

Detroit, Mich 
jo streiką Great 
no korporacijoi 
kai Ecorse dirb 
bininkai kaltini 
jos vadus “p 
dirbtuvės savir 
gų nustatyme.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvieta.

Gary, Ind. - 
Illinois plieno 
dirbtuvėse" So. 
Gary streikai į

Buvo sutruk 
11,000 darbiniu

VISOKIOS GĖLĖS
CROSS’ CORNER

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

Klauskit kainu Briketams, 
Kašėms ir Vainikams

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

Telefonas dieną arba naktį 
CEdar 1547 (49)

DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

I Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

Streikai laiki 
džia labai sus 
sikartojančiais 
soje šalyje, dii 
išdirbama kari

Apskaičiuoja 
šių metų prad: 
streikais praži 
milijonai darbi 
dienų. Per ti< 
tų labai daug 
ta, tas laikas

Pastaromis 
na 28 streikai, 
tūkstančius daI

PHARMACY
Prescription Chemist

Lietuviai, naudokitės mano re
ceptais ir vaistais. Geras pa
tarnavimas registruoto vaistų- 
ninko, žemom kainom. , (52)

1117 E. 79th Street
Pristatėm vaistus j namus.

CLAIR-DOAN
RFCREATION

Geo. R. Jones, Prop.

Kur sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9585

JOHN G. POLTEH
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimų iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jumi 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilnų apdraudę tos rūšie! 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Amerikos D; 
cija pastarame 
žiavime Seattle 
ėmė rezoliucija 
5 darbo dienas 
apmokamas at 
bininkams ater

Chicago, UI. 
kelių savininkž 
veda derybas 
tarnautojų tini 
kais už algas 
čiai atmeta koi 
lomą algų pake 
bos apima 1,26C 
kelių tarnautoj

JPa&ar Laikas Pirkt
7

IR TAUPYTI PINIGUS
VYRU RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI 

RŪBAI IR REIKMENYS

!

SUDEGĖ.
Mass. — Šios s 

r džioj čia sudeg 
džios sandėliai 
dargų, už 13 m 
rių. Apie port 
darbininkų liko

Vyriški užsimaunami Sweteriai___ $ 1 ’95
Apvalu kaklu, įvairių stilių, naujų vienodų spalvų. *

Vyriški Two-Tone Sweter Žiponai__ 9’45
Zipper susegamu ir zipper kišenium, skirtingų kombinacijų “■

Vyriški Mėlyni Melton Žakietai____  4’95 II
Stori ir šilti. Zipper priešakio susegimas * i

Vyriški Rudeniniai Union apatiniai__  1’00
Trumpom rankovėm, iki kelių kojom *

Vyrams ir Vaikinams Skrybėlės .
Naujų rudeninių spalvių ir naujausių stilių

Vyrams ir Vaikinams Kelinės __
Didžiausias pasirinkimas medegų ir pavyzdžių

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave

IKI KITO p2 
ko žinovai, An 

. ro reikmenų į 
sieks aukščiau: 
ir tada paplis š 
dirbiniai visu i 
tas šalis kurie 
prieš nazius. 
dideli kiekiai 
bet toli gražu i 
pasirodys kitą 

fl_ i* kai įsisiūbuos t 3’5 j* vės ir dirbtuvė 
| dabar dar tik 
| darbams.

Atdara Vakarais

1942 METAIS 
, tijose turės bu 
. ta 50 bilijonų 1 

jeigu vištos sup 
pageidavimą, i 
dina maisto išl 
galėtų pagelbėt 
ir maistu karo




