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Washington, D. C. — At
stovų Rūmai Spalių 9 d. 
i.nen.ė acmnniširacųos bi- 
liu 328 balsais prieš 67. Tas 
bilius yra tai skyrimas dar 
$5,6985,000,000 sumos skoli- 
nimo-nuomavimo reikalams 
arba gelbėjimui kariaujan
čių šalių prieš ašies jiegas.

Tą bilių dar turės perlei
sti Senatas.
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BRITAI ir Sovietai suti 
ko ištraukti savo kariuo
menes iš Irano sostinės Te 
herano, kaip Irano vyriau
sybės buvo pareikalauta.

Gary, Ind. — Carnegie- 
Illinois plieno korporacijos 
dirbtuvėse“ So. Chicago ir 
Gary streikai pasibaigė.

Buvo sutrukdyta darbas 
11,000 darbininkų.
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VILNIUJE imta suregistruo
ti Lenkų karo atbėgėlius, ku
rie ten atsirado prasidėjus "Vo
kiečių-Lenkų karui 1939 metų 
rudenį. Kalbama kad jie bu
sią išgabenti į Lenkijos teri
toriją.

Prosymas ir Valw 
VISOKS RŪBŲ VALUI

Visas darbas garantai 
Paimam ir pristatėm Į ■

1283 East 74th Sint 
Ant. Leimonas, Savinas

Telef. HE. 5384

Vyrų ir Motery m 
pertaisau

Sulyg naujausios mil

SERBIJOJ, kaip prane
šimai sako, nazių ir .fašis
tų pogromuose prieš Žydus 
išžudyta apie 180,000 Serbų 
ir Žydų nuo to laiko kai su
ardyta Jugoslavijos respu
blika.

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

under the Act of March 3, 1879.

EUROPOJE maisto sto
ką šią žiemą jaus visos ša
lys, tik gal su išimtimi Bri
tų ir Vokiečių. Prie mais
to dar stoka ir kuro.. Mai
sto jau pritruko nekurtose 
nazių užimtose valstybėse 
Balkanuose, taipgi Vengri
joje ir Norvegijoje.

CLEVELAND, OHIO SPALIŲ-OCT, 17, 1941

1942 METAIS Su v. Vals
tijose turės būti pagamin
ta 50 bilijonų kiaušinių — 
jeigu vištos supras valdžios 
pageidavimą. Amerika di
dina maisto išteklius, kad 
galėtų pagelbėti aliantams 
ir maistu karo bėgiu.

ARGENTINA pasirašė 
mainų sutarti su Suv. Val
stijomis, tuomi užkertant 
kelius nazių lindimui i Pie
tų Amerikos rinkas.

Alaskoje, prie Sitka karo 
laivyno oro stoties sprogus 
dinamitui užmušta šeši ka
reiviai, 15 kitų sužeista.

VOKIETIJOJ, sulyg in
formacijų patiektų katali
kiškų laikraščių, užbaigta 
gyvastys apie 200,000 as
menų kurie nepagydomi ir 
silpnapročiai, kad nenaudo
tų maistą kuris reikalin
gas sveikiems.

1940 metais Suv. Valsti
jose nelaimėse užmušta 
6750 vaikai mažiau 5 metų 
amžiaus.

KRETO saloje Vokiečiai 
pereitą pavasari prarado 
17,000 vyrų, užpuldami tą 
salą užimti nuo Graikų ir 
Britu. Iš tų 4,000 užmušta, 
2,000 prigėrė ir 11,000 su
žeista.

SOVIETŲ VYRIAUSYBĖ BĖGA IŠ MAS 
KVOS I TOLIMA KAZANIU

ZAGREBE, Serbijoj, po 
licija kovoja su kortuoto 
jais. Sakd pasiryžus skus 
ti vyrams ir moterims gal 
vas kuriuos sugaus korto 
mis lošiant.

Streikai laiką žudo. Val
džia labai susirupinus pa
sikartojančiais streikais vi
soje šalyje, dirbtuvėse kur 
išdirbama karo reikmenys.

Apskaičiuojama kad nuo 
šių metų pradžios iki šiolei 
streikais pražudyta arti 4 
milijonai darbininkų darbo 
dienų. Per tiek dienų bu
tų labai daug kas padary
ta, tas laikas sunaikintas.

Pastaromis dienomis ei
na 28 streikai, apimanti 35 
tūkstančius darbininku.

Published every Friday in
Ohio Lithuanian Publisi.ty’Oc

6820 Superior Ave. Cleveland.

Toje pačioje vietoje. St. 
Marys, O. — Keturi metai 
atgal, viena senutė, 72 m. 
amžiaus, buvo užgauta au
tomobilio ir jai sulaužyta 
koja. Dabar vėl ji atsira
do ligoninėje su ta pačia 
koja nulaužta toje pačioje 
gatvės dalyje, kur ją vėl 
automobilis užgavo.

1742 asmenys užmušta 
1940 metais automobiliams 
susilėkus su traukiniais ge
ležinkeliu skerskelėse.

Mirtinas bučkis. Brook
lyn, N. Y. — Italas vaikinas 
nusprendė pamest savo pa
nelę su kuria vedžiojos! ke
turis metus. Ta mergina 
paskutini kartą su juo iš
ėjus, atsisveikinimui papra
šė leisti ji pabučiuoti atsi
skirdama. Apkabinus ji, ji 
išsitraukus revolveri palei
do kelis šūvius. Ji tapo su
imta.

Pasaulinio karo pabaigo
je Britanijoje amunicijos 
darbuose dirbo virš 3,000,- 
000 vyrų ir moterų.______

(26-ti Metai :: 26th Year)

Peter G. Lehman, 24, son of Gov. 
Herbert Lehman of New York, who 
enlisted as pilot in the Canadian 
R.A.F. Peter volunteered with the 
full approval of his parents.

JOHNG.m 
įietuvis

Namų Maliavotojų 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namy aptiij* 
darbą prityrusiam ir alsito 
gam: Maliavojimą iš lauko ii i 
vidaus, medžio darbą, stogo r 
rynų. Mane pasamdžiu jB 
nereiks rūpintis ir jieškot b 
amatininką jūsų namo visišku 
aptaisymui ir pagražinimui.

Turiu pilną apdraudę tos rašą 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

SUDEGĖ. Fall River, 
Mass. — Šios savaitės pra
džioj čia sudegė dideli val
džios sandėliai gurno ir pa
dargų, už 13 milijonų dola- 
rių. Apie pora tūkstančių 
darbininku liko be darbo. PANEVĖŽYJE suran dama 

lavonų ir bolševikų nužudytų 
gimnazistų, kartu su nužudy
tais gydytojais, mokytojais ir 
slaugėmis. Už ką jie žudė jau
nimą, tie barbarai ? Atpažinti 
lavonai tapo didelėmis iškilmė
mis palaidoti.

VILNIAUS apskrities viršai
čių suvažiavime buvo plačiai 
aptarta apie mokykloms patal
pų parupinimą. Viršaičiai pa
sižadėję patalpas surasti. Be 
to, buvę nutarta kad techninė 
pagalba sugriautoms ir sude
gintoms sodyboms atstatyt bu
sianti teikiama nemokamai.

COLORADO valsti joje 
įvesta Įstatymas kad ark
liams prie užpakalių butų 
pririšta raudonos lempos 
fiaktį išėjus Į'kelią.

BOLŠEVIKAI Lietuvą oku
pavę ėmėsi baisiai išnaudoti 
moteris, versdami jas dirbti il
gas valandas ir ragindami “pa
siaukoti” “liaudies” gerovei.

Detroit, Mich
jo streiką Great Lakes plie 
no korporacijos darbiniu 
kai Ecorse dirbtuvėje. Dar 
bininkai kaltina savo uni
jos vadus “parsidavimu’ 
dirbtuvės savininkams al
gų nustatyme.

ŠTAI kaip Lietuviai medžio
jo ginklus laike sukilimo prieš 
bolševikus. Nužiūrėję atskirą 
raudonarmietį, kurių tada Lie
tuvoje buvo daugybės, pora vy
rukų Lietuvių patykoję tuojau 
šast prie jo, kapt vienas už ran
kos, kitas už šautuvo, ir pasa
kę: “Tavorščiau, duok jį mums, 
šautuvas tave tik vargina. Be 
jo bus lengviau bėgti į Mask
vą pas ‘išmintingąjį tėvą’ Sta
liną”, ir šautuvą jau turi. Ką 
darys, žino kad giklą Lietuviai 
vistiek atims, pats raudonar
mietis ar kolhozininkas ati
duoda.

S. V. Kongrese palengva 
nyksta tie kurie nusistatę 
buvo priešintis susidėjimui 
su Britanija ir Amerikos 
kišimuisi Į karą. Jie per
eina Į Roosevelto politikos 
palaikytojų eiles.

Amerikos Darbo Federa
cija pastarame savo suva
žiavime Seattle, Wash., pri
ėmė rezoliuciją užginančią 
5 darbo dienas savaitėje ir 
apmokamas atostogas dar
bininkams ateityje.

SUOMIAI praneša kad 
Britų laivai atgabeno bent 
40,000 kareivių į Rusiją per 
Archangelsko uostą.

IKI KITO pavasario, sa
ko žinovai, Amerikoje ka
ro reikmenų gamyba pa
sieks aukščiausio laipsnio 
ir tada paplis šios šalies iš
dirbiniai visu smarkumu i 
tas šalis kurios kariauja 
prieš nazius. Dabar eina 
dideli kiekiai tų gaminių, 
bet toli gražu ne tiek kaip 
pasirodys kitą pavasari, 
kai įsisiūbuos visos dirbtu
vės ir dirbtuvėlės, kurios 
dabar dar tik rengiamos 
darbams.

Valdžios statistikos pa
rodo kad Įvairiose federa- 
lės, valstijų, miestų ir ap
skričių valdžių Įstaigose 
dirba viso 5,333,000 darbi
ninkų ir tarnautojų. Jie 
per Sausio mėnesį gavo al
gų 621 milijonų dolarių.

Apie 3,225,000 jų dirba 
valstijų ir miestų valdžių 
Įstaigose, kiti federates val
džios Įstaigose.

priima. Su kitomis 
mis pašto susisiekimo 
vos vis dar nėra.

ŽYDŲ telegramų agentūra 
ITA iš Londono Rugsėjo 19 d. 
data praneša: “Daug tūkstan
čių Lietuvos žydų, kurie prieš 
nazių invaziją buvo Rusų iš
vežti, tapo apgyvendinti lau
kuose Rytų Sibire ir Rusų Mon
golijoje”.

SERBIJOJE sukilimai ii' 
kova prieš okupantus Vo
kiečius tęsiasi. Sako, su
kilime dalyvauja 80,000 gin
kluotu Serbu.

PRANEŠIMAI plačiau nusa
ko apie Lietuvos Aktyvistų 
Frontą (kurie ėmėsi atsikraty
ti bolševikų) bei naujai įsteig
tą Lietuvos nacionalistų parti
ją. Pagal šias žinias išeina kad 
Alctyvistų/ Frontas \vis dėlto 
nėra susiliejęs su nacionalistų 
partija.

BRITŲ Salose šio karo 
bėgiu Vokiečių lėktuvai su
gadino ar visai sugriovė ir 
sudegino 253 bažnyčias ir 
šiaip bažnytinius, pastatus.
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JAPONIJA NORI KARIAUTI — PRIEŠ AME
RIKĄ STATO KETERĄ

TOKIO, Spalių 16. — Japonijos kabinetas, valdęs nuo Lie
pos 18 d., atsistatydino. Šalyje eina spaudimas vyriausybės 
baigti “taikos” derybas su Suv. Valstijomis. Nekurie reikalau
ja kad Japonų karo laivynas imtų akcijos. Japonija nori užval
dyti visą rytinę Aziją. Vokiečių laimėjimas prieš Rusus pasta
tė sovietus blogoje padėtyje, Japonija tikisi daug laimėti.

NAZIŲ pranešimu, nuo 
Liepos 1 iki Rugsėjo 30 šy- 
met Vokiečiai nušovė 1,280 
Britų lakūnų ir 717 kitų 
paėmė nelaisvėn, laike jų 
užpuolimų nazių užimtų že
miu.

VOKIEČIŲ spauda vie
šai turini Prez. Roosevelto 
laiško rašyto Stalinui, kurį 
buvo Įdavęs Amerikos ko
misijos pirmininkui nuvež
ti Į Maskvą. Vokiečiai iš- 
kreipo to laiško turini, kur 
Roosevelt rašė adresuoda
mas Į Staliną, ir pažymi ne
va Roosėveltą rašius “Ma
no brangus (kauge Stali
nai”. Kaip tą raišką nazių 
šnipai gayo nusirašyti nie
kas nesupranta.

VOKIETIJOS generalinis 
komisaras Lietuvoje pavedęs 
Aktyvistų Fronto vadovybei 
suorganizuoti pasienio apsau
gos batalionus. Tas pavedimas 
esąs iššauktas tos aplinkybės 
kad ypač iš kaimyninės Balt- 
gudijos į Lietuvą veržiąsi tuk- 
stančia Gudų. Mat, Lietuvoje 
pragyvenimo sąlygos esančios 
žymiai geresnės negu Gudijoje. 
Be' to, Lietuvoje mažiau sunai
kintų miestų bei sodybų. .

VOKIEČIAI žydus 
atidalina nuo Lietuvių 
paaiškėjo kad V. Krėvės-Mic
kevičiaus, Bruno Štencelio (bu
vusio vidaus' reikalų vice-mini- 
sterio ir generalinio konsulo 
Austrijoje), Eduardo Balbacho 
(Apeliacinių Rūmų teisėjo) ir 
Adv. A. Vilimo žmonos, kaipo 
žydiškos kilmės, apgyvendin
tos žydams skiriamoje miesto 
dalyje, ghetto.

Spalių 16 dienos pranešimai iš Rusų-Vokiečių karo 
fronto skelbia kaip milžiniškos Vokiečių jiegos iš tankų 
ir motorizuotos infanterijos prasilaužė pro Maskvos ap
sigynimo paruošimus iš vakarų pusės, priversdamos bol
ševikų centralines armijas bėgti. Tą patvirtino ir pa
čios Maskvos pranešimai, kurie sako kad Sovietų sosti
nei krizis visai jau prisiartino.

Pastarų dienų puolimais Maskvos Vokiečiai pažy
giavo pirmyn viename fronte 110 mylių, kitame 60 my
lių. Vietomis nazių priešakinės jiegos r Gulasi tik apie 
5C mylių atstumo nuo Maskvos, taip kad Į Maskvą yra 
tik vienos dienos kelio atstume.

Vokiečiai praneša paėmimą šių Rusų miestų: Tula, 
geležinkelių ir amunicijos centro Į pietryčius nuo Mask
vos, iš kur kita nazių armija supa Maskvą. Tula turi 
apie 150,000 gyventojų. Taipgi sako užėmę Rževą ir 
Borodino paskutinėmis dienomis. Užimant Bryanską ir 
Viazma Vokiečiai suėmė apie 500,000 Rusų, taip kad 
dabar jau paimta apie trys milijonai bolševikų nelaisvėn.

Vokiečiu armijas kurios pralaužė Maskvos gynėjų frontą 
vadovauja FielJmaršalas Fedor Von Bock. Maskvos radio įkai
tusiai ragina bolševikus laikytis, kovoti “už paskutinį sprindį 
musų šventos žemės”. Tačiau Maršalo Timošenkos armijos ne 
sprindžiais bet šuoliais bėga nuo Vokiečių puolikų.

TAURAGĖ, kuri per karo 
veiksmus nukentėjo, dabar vėl 
ruošiama atstatyti. Matinin
kai dirba naujus miestui pla
nus.

Chicago, III. — Geležin
kelių savininkai dar tebe
veda derybas su gelžkelių 
tarnautojų unijų viršinin
kais už algas. Gelžkelie- 
čiai atmeta kompanijų siū
lomą algų pakėlimą. Dery
bos apima 1,260,000 geležin
kelių tarnautojų.

STOCKHOLMAS, Švedija, Spalių 16. — Dalis Sovietų 
vyriausybės įstaigų jau apleido Maskvą. Keliasi iš miesto 
kitų šalių atstovybės. Sovietų laikina sostinė numatyta 
Kazaniaus miestas, 500 mylių į rytus nuo Maskvos.

Cleveland, Ohio. — Del 
užsitęsusio Midland Plieno 
produktų streiko \-ečią sa
vaitę, gręsia sutrukdymas 
darbų kitose išdirbystėse, 
kurios naudoja jų produk
tus. Sakoma turės sustoti 
dirbę apie 100,000 kitų iš- 
dirbysčių darbininkų.

This radiophoto transmitted from Berlin shows German infantry- 
men crossing river in rubber boats at beginning of the new offensive in 
the east. Moscow’s armies were retreating and the Soviet capital was in 
peril, dispatches from both Russia and Germany indicated. The Red 
press urged British action against the Nazi divisions and air force.

Šis vaizdas prisiųstas iš Berlinio parodo Vokiečių infanteri
jos vyrus plaukiant per upę laike ofensyvo rytų fronte. Mas
kvos armijos atstumtos ir Sovietų sostinė atsidūrė pavojuje, su
lyg pranešimų iš Rusijos ir Vokietijos. Bolševikų spauda ragi
na Britaniją pradėti karą prieš nazius.

RUSIJA sako jiems rei- 
linga gauti bent po 30,000 
tankų per metus kariavi
mui su Vokiečiais.

George Sylvester Viereck, shown 
in New York federal court after ar
rest by federal agents. Viereck, poet 
propagandist and journalist, was ar
rested on charge of failing to set 
forth “divers facts’’ regarding his 
activities when registering 
agent of the 
was held on

George
New Yorke federaliam teisme, 
po federalių agentų suarešta
vimo. Jis čia vikė kaipo poe
tas, propagandistas ir žurnalis
tas, bet neužsiregistravo ko
kios jo tikros pareigos kaipo 
Nazių valdžios atstovo šioje 
šalyje. Jis padėtas po $20,000 
užstato.

IŠ BĖREiNO patirta kad ten 
jau esą gaunami laiškai iš Lie
tuvos. Tuo tarpu laiškų į Lie
tuvą Vokietijos paštai dar ne- 

valstybė- 
iš Lietu-

kožnu pirkiniu. RYKAI 
Stamp Books. »VMI

REIGN CO.
Atdara Vakarais

AMERIKOS Legiono vy
riausias vadas, nesenai iš
rinktas, dabar padarė pa
reiškimą spaudai, kad da
bartinis Amerikos pusiau 
susirūpinimas Rusijos rei
kalais nebus priežastim pa
lengvinti komunistų parti
jos bizni Amerikoje. Ame
rikos piliečiai atidžiai seks 
raudonuosius ir saugosis 
kad naudodamiesi šiuo mo
mentu komunistai nesulys
tų i organizacijas kurias 
jie norės panaudoti savo 
tikslams.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Peter G. Lehman, 24 metų, 
New Yorko valstijos guberna
toriaus sūnūs, įsirašęs lakunu 
Kanados R. A. F. Jis stojo sa
vanoriu su tėvų sutikimu.

Nazi government. He 
$20,000 bail.

Sylvester Viereck.

SUPERIOR AVE. -jgN

NUOGAS IŠBĖGO. Co
lumbus, O. — Tūlas Dennie 
Coleman, 19 m. amžiaus, 
Įsilipo į vonią ir pradėjo 
maudytis. Bet staiga išgir
do liepsnų tratėjimą — na
mas dega. Jis iššoko iš vo
nios ir padėjo nešti iš vi
daus daiktus gelbėti iš ug
nies, užmiršdamas- apsivil
kti ką nors iki ugniagesiai 
pribuvo. Visas namas su
degė.

ROLANDAI visais bu
dais kovoja prieš nazius. 
nežiūrint Vokiečių perse
kiojimų. Pastaru laiku sa
ko Holandai pavagia Vokie
čių lėktuvus ir jais skren
da Į Angliją. Žinoma, “va
gis” turi būti geras lakū
nas.

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ---------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ---------------- 2.50
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MARŠRUTE NEŽYMĖTOS 
KOLONIJOS

visi, brangus tautiečiai! 
vieningo darbo vaisių 

laukia musų tėvynė Lie- 
taip skaudžios nelaimės

Arthur II. James, 58-year-old gov
ernor of Pennsylvania, is shown with 
his bride, the former Mrs. Emily 
Radcliffe Case, 48, widow of a mem
ber of the Cornell university staff, 
after their marriage in Doylestown, 
Pa. Only 150 guests attended, in 
line with the governor’s desire for a 
quiet, unpretentious ceremony. The 
Rev. William Steckel of New Ips
wich, N. H., married them.

Arthur H. James, 58 m. am
žiaus, Pennsylvanijos guberna
torius, su savo nuotaka, 48 m., 
kurią jis vedė prieš savaitę lai
ko.

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

pri-
Da-

Legio-

par., Butelių k.', Seinų 
Amerikoje išgyveno il- 

metus.

192 
443 

Porai prisiėjo 
Sulaužytą koją ar ko-
gavo pratrukimą sme- 
sužeistus inkstus; 4 
akis; 9 persisuko

• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Iii.

i

LIETUVOS PREZIDENTO PRAKALBU MARŠRUTAS
Kolonijos Prašomos tuoj Susinešti su LVS. Centro Valdyba
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Prezidentas Smetona 
Lankysis apie Lapkri

čio Pradžią
Pittsburgho Lietuvių komi

tetas sutiko pasikeisti su Cle- 
velandu Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos prakalbų rengimo 
dienomis.

Pittsburghe Prezidentas kal
bės Lapkričio 9 ar apie tą die
ną. Clevelandui tokiu budu 
tenka Lapkričio 16-ta.

Apie Prez. Smetonos prakal
bų vietą ir priėmimą bus pra
nešta plačiau vėliau.

RENGKITĖS I JUOKŲ VA
KARĄ. SLA. 157 kuopa ren
gia plačios Youngstowno apie- 
linkės Lietuvių palinksminimui 
smagų juokų ir dainų vakarą. 
Programą išpildyt atvyks žino
mi Clevelando artistai.

Tas puikus programas įvyks 
sekmadienį, Lapkričio 2 d., nuo 
5 vai. po pietų. Lietuvių Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje, 
923 Shehy street.

Visiems įžanga į programą 
bus tik 25c.. o po programo bus 
smagus šokiai ir vaišės.

Komisija.

Su pakelbimu Lietuvos Pre
zidento prakalbų maršruto pra
dėjo atgyti kolonijų veikėjų 
energija, ir kiek žinios mus pa
siekia, visur atbunda veikla ir 
Lietuvių gerasis upas didėja. 
Tik daugiau Lietuvių sutiki
mo, daugiau rimtumo ir susi
pratimo, o vienybėn suėję “pa- 
judinsim žemę”. Taigi prie 
darbo, prie energiško darbo Sto
kime 
Musų 
senai 
t u va,
ištikta, laukia ir musų broliai 
ir seserys, 'kankinami ir vargi
nami beširdžių okupantų, vieni 
likę namie, kiti ištremti Į šal
tus Sibiro tyrus.Eucharistinis Kongre

sas
^palių 12 d. Pittsburghe at

sibuvo didelė katalikų Iškilmė, 
Eucharistinis Kongresas, ku
riame dalyvavo iš plačių apie- 
linkių apie 75,000 žmonių.

Pamaldos ir kitos iškilmės 
atsibuvo Forbes Field sporto 
aikštėje, kur yra desėtkai tūk
stančių vietų susėdimui.

Baigė Streiką
BEAVER FALLS, Pa. — 

Šios savaitės pradžioje baigė
si streikas ir apie 2800 darbi
ninku Babcock-Willox Tube Co.
H Jil*
sugryžo dirbti. x Streikas tęsė
si-Kėlias dienas.asaijt:

Hotelininkai Streikuoja
Pittsburgho viešbučių patar

nautojų streikas tęsiasi, strei
kuoja 1660 darbininkų visų di
džiųjų viešbučiui Svečiai ne- 
■prirmaMĮį^ j^’ri'čšbučius, nes ne
gali jiems patarnauti.

Nežiūrint dedamų pastangų 
sutaikyti ir siūlomo apie 13-to 
nuošimčių algų pakėlimo dar
bininkai vis atsisako taikytis.

Streiku apimta aštuoni di
dieji viešbučiai.

PRIIMS LIETUVOS 
PREZIDENTĄ

Spalių 5 d. Draugijų atsto
vų komitetas turėjo susirinki
mą bažnytinėje salėje ir vien
balsiai nutarė visu entuziazmu 
ir geriausiais galimais budais 
iškilmingai priimti šioje kolo
nijoje garbingą svečią, Lietu
vos Prezidentą Antaną Smeto
ną.

Kad darbas butų pasekmin
gas nutarta prašyt miesto val
džios narių kad ineitų į priėmi
mo komitetą, taipgi ir kitų žy
mių žmonių® iš kitataučių ir 
Lietuvių. Gerbiamą Lietuvos 
Prezidentą laukia atvykstant 
ne tik ateiviai bet ir čia gimę 
Lietuviai.

Nutarta suorganizuoti Lietu
vių Tautos šelpimo Fondo ir 
Liet. Vaduoti Sąjungos skky- 
rius. Korespondentai.

AMERIKOS FUTBO
LO SPORTAS IR 

JO AUKOS

Šeimyninė Tragedija
MEADVILLE, Pa. — Spalių 

9 d.'tūlas Italas Pascalle, 43 m. 
nušovė savo žmoną ir kaimynę 
moterį ir paskui pats nusižu
dė. Jie turėjo 8 vaikus, kurie 
paliko našlaičiais..

šeimyniški nesutikimai 
tos tragedijos priežastis.

Pavojingiausias Ameri k o j e 
sportas yra futbolas, kuris pra
sideda rudenį. Jis, nežiūrint 
visų savo pavojingumų ir nuo
stolių, priimtas universitetuo
se, kolegijose ir vidurinėse 
kyklose, ir publikos labai 
giamas. Universitetai iš 
bolo daro didelius pelnus.

Kas rudenį futbolo lošimuose 
užsimuša po desėtką ar dau
giau puikių jaunų vyrų, šimtai 
susižeidžia, nekurie tampa rai
ši ant visados.

Pereita meta sužeista sekan
čiai: * ‘
Kolegijose ir univ. 
Vidurinėse mok.

Iš jų 9 ftiirė. 
nupjauti 
jas. Du 
genų; 9 
susižeidė
sprandą;'ir taip toliau.

Vieno žuvusio futbole stu
dento motina nusižudė išgirdus 
apie savo sunaus/ nelaimingą 
mirtį.

gražius vaisius Lietuvos nau
dai. Ten Lietuvai Vaduoti D- 
ja yra kontakte su VLS. Tary
bos nariu p. Chase, kuris tam 
reikalui yra Centro įgaliotas.

Amsterdam. N. Y., p. Prezi
dento priėmimui Lietuvius or
ganizuoja Gedimino ordino ka
valierius J. Olšauskas.

Brccklyne ir Newarke sve
čio priėmimui ir Lietuvos nau
dai dirba LVS. skyriai, kurie 
jau davė užtikrinimą kad pa
sekmės bus gražios ir vaisin
gos.

Iš kitų kolonijų tikimės gau
ti atsiliepimus gražius, už die- 
nos-kitos.

LIETUVOS SAVAITĖ1
CHICAGOJE

CHICAGO, Ill.
Edward J. Kelly išleido prokla
maciją, skirdamas savaitę pra-! 
dedant Spalių 12-ta diena, Lie
tuvos Savaite visoje Chicago
je kurios bėgiu renkama au-1 
kos Lietuvos karo nukentėju
siu reikalams. - 

(Proklamacijos tekstas An-1 
gliškai telpa ant 8-to pusi.)

Mivimai Rudenop 
Sumažėjo

Vasaros metu paprastai žmo
nės mažiau suserga, taigi ir 
mirimų skaičius buna žymiai 
mažesnis, šiame numeryje tel- 

j pa mažiausias skaičius mirusių 
1 iš Rugsėjo ir Spalių mėn., ką 
i buvo visos vasaros metu.
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MILIJONAI VISOJE 
ŠALYJE JIEŠKO 

DARBŲ

Prasidėjus didmiesčiuose 
rai eiti darbams, po visą šalį 
pi’asidėjo judėjimas bedarbių, 
kurie bangomis užpuola mies
tus darbo jieškoti.

Nors darbai eina gerai ir ke
li milijonai gavo dirbti, dar sa
koma randasi apie penki mili
jonai bedarbių, kurie bastosi iš 
miesto i miestą jieškoti sau 
patinkamų -darbų. Kiti apleidę 
ukes išvyko į miestus ir laukia 
progos gauti darbą dirbtuvėje 
ir užsidirbti daug pinigų.

Tie ūkių darbininkai, jauni 
žmonės, jieškanti darbo mies
tuose, padidino bedarbių eiles 
ir sudarė miestams apsunkini
mą. Nauji Į miestą atvykę 
darbininkai negaudami darbo, 
negali gauti nei pašalpų, nes 
pašalpos duodorics tik nuola
tiniams gyventojams.

Tą padėti pagerinti yra siū
loma sušvelninti valstijų ir 
miestų Įstatymus kurie reika
lauja nuo trijų iki penkių me
tų išgyvenimo toje valstijoje 
jei nori gauti pašalpą.

Taipgi, siūlo praplėsti Social 
Security aktą, kad galima bu
tų teikti pagalba bastantiems 
darbo jieškotojams.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

KUR IR KAS VEIKIAMA
Kolonijose visur eina didelis 

veikėjų bruzdėjimas priėmimui 
garbingo svečio, Lietuvos Pre
zidento, kuris musų šalies Pre
zidento Roosevelto patariamas 
pasiryžo lankyti savo tautie
čius ir tarp jų rinkti materia
linę pagalbą Lietuvai ir vargs-- 
tantiems tautiečiams Europoje 
ir Azijoje. Tam dabar koloni
jų veikėjai ir dirba.

Pono Prezidento maršruto 
pirmutinė stotis tenka Grand 
Rapids, Mich., kolonijai. Sve
čio priėmimą surengti ten pa
siėmė Lietuvių Pramonininkų 
Klubas, su savo energišku- pir
mininku p. žukaičiu priešaky
je, o jam talkon eina visi tautą 
ir tėvynę Lietuvą mylintieji 
Lietuviai.

Antra stotis tenka Detroitui. 
Ten Lietuviai bruzda ir taria
si bendram priėmimui p. Pre
zidento, su tuo supratimu kad 
garbingo svečio atsilankymas 
butų vaisingas Lietuvos nau
dai. Dailės Choras su savo 
energingu vadu muziku A. 
Kvedaru prižada p. Prezidento 
priėmimo rengėjams visokią 
pagalbą ir talką, kad tik paren
gimas pavyktų visais atžvil
giais.

Trečia stotis pas veikliuosius 
tautiečius Clevelande. žinant 
Clevelandiečių patriotizmą ir 
L. V. S. 1-mo skyriaus energiš
ką veikimą, pilnai tikimės gra
žių pasekmių, nes Clevelando 
kolonija tautiškame darbo 
kad nebuvo paskutinė.

Bostone garbingo svečio 
ėmimą surengti pasiėmė 
riaus-Girėno Amerikos 
no Postas 317.

Worcester, Mass., 
dar nėra susitvarkius, 
svečiuį eilė kiek vėliau
Bei: ir ten, kiek žinoma, Lietu
viai bruzda ir tariasi, vienija 
ir didina savo jiegas kad sve
čią kuogražiausia priimti. O 
žinant kad Worcesterieciai vi
sai > atvejais buvo pavyzdžiu 
kitoms kolonijoms, tenka tikė
tis ir dabar ten busiant gra
žių pasekmių.

Hartfordo Lietuviai tautiš
kame darbe niekad nebuvo pas
kutiniai, ir dabar rengiasi po- 

' ną Prezidentą priimti ir nešti

Lietuvos Prezidentą nori par
sikviesti ir kitos Lietuvių ko
lonijos, kurios maršrute nėra 
pažymėtos. Tokiomis koloni- 
mis yra Bridgeport ir New Bri
tain, Conn. Vietiniai veikėjai 
tuo reikalu tariasi su LVS. Ta
rybos nariu p. Chase, kuris yra 
įgaliotas svečio priėmimui or
ganizuoti Lietuvių kolonijas 
savo valstijoje.

Utica, N. Y., Lietuvių kolo
nija nors nedidelė, tačiau ma
lonėtų kad Lietuvos Preziden
tas ir ją neaplenktų. Tame rei
kale vienas jaunuolis rašo L. 
V. S. Centrui Angliškai:

‘‘Brangus Dr. Biežis. Aš lai
kraščiuose skaičiau kad Lapk. 
23 Amsterdamo Lietuvių kolo
niją lankys Lietuvos Preziden
tas Antanas Smetona. Utica 
mieste Lietuvių kolonija nors 
nedidelė, tačiau mes skaitytu
me sau didele ^garbe jei ponas 
Prezidentas keliaudamas j Am
sterdam ar gryždamas iš ten, 
pakeliu sustotų ir pas mus, ir 
pabuvotų kokią dieną. Mes 
niekad savo tarpe tokių gar
bingų žmonių neturėję, nežino
me kaip kitose kolonijose Lie
tuviai juos priima: banketais, 
draugiškais pasikalbėjimų su
sirinkimais, ar kitokiais paren
gimais. Tat jeigu gerbiamas 
Lietuvos Prezidentas malonėtų 
pas mus lankytis, prašome pa
tarti kaip mes turėsime jį pri
imti. • Jūsų nuoširdus M. D.”

šitam tautiečiui atsakyta kad 
jei jie galėtų susitarti su ko
kia reikšminga Amerikonų or
ganizacija tai gal butų galima 
p. Prezidentui keliams valan
doms sustoti ir Uticoj.

DVYLAITIS Kazys, mirė Rug-
1 sėjo mėn., Pittsburgh, Pa.
JUŠKA Antanas, pusamžis, mi

rė Spalių 4, Chicagoje. — 
Pa jūrės par. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

iVAZNONIENĖ Uršulė (Vaito- 
niutė), pusamžė, mirė Spa
lių 3, Chicago j e. — Palėve
nės par., Akmenių k.

KARPAVIČIENĖ Ona. 84 me
tų, mirė Rugsėjo 27, Chica
go je.

RURBA Dominikas, pusamžis, 
mirė Spalių 6. Chicagoje. — 
Raseinių aps., Jurbarko par., 
žirniškių k. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

MILIAUSKAS Jurgis, 40 me
tų, mirė Spalių 5, Mahanoy 
City, Pa.

i KUČINSKAS Albertas, 35 m., 
į užmuštas automobilio Spalių

2, Minersville, Pa.
’ GURČINAS Jonas, 17 m., mi

rė Rugpjūčio 17, Montevideo, 
Urugvajuje. — Šiaulių par.

IaLVINSKIS Kazys, pusamžis, 
mirė Spalių 6, Chicagoje. — 
Telšių aps., Kantaučių 
Leiknių k. Amerikoje 

į veno 38 metus.
GRIC1UNAITĖ Louise,

Spalių mėn., Elgin, 111.
FERGIZAS Petras, 42 m., už
muštas traukinio Rugsėjo 3, 

Villa Devoto, Argentinoj.
KULBOKIENĖ Ona, 50 metų, 

mirė Spalių 5 d., Brooklyn,

I SLĖNIS Edvardas," 35 m., mi
rė Spalių 1, Winnipeg, Ka
nadoje. — Uienos ap., Kur
klių par.

ŠARKIUTĖ Ona, mirė Spalių 
4, Cambridge, Mass.

LIAUKEVIČIUS Vincas, 51 
metų, nevedęs, mirė Spalių 
4, Akron, Ohio. — šventaže- 
rio 
ap. 
gus

DVI SENMERGĖS 
GYVENA SU LA

VONAIS

JACKSONVILLE, Fla.— Gi
liai girioje, apie/ 20 mylių Į pie
tus nuo Jacksonville vienas vy
ras netikėtai užtiko gyvenan
čias dvi senas senmerges, ku
rios per 16 metų laikė lavonus 
nepalaidotų, ir juos saugojo, 
savo tėvo, vienos sesers ir neg
ro tarno.

žmogus kuris tą keistą apsi
reiškimą surado, sako 'kad jis 
ėjo mišku mėnesienoji, ir jo 
šuo pirm jo bėgdamas, sustojęs 
pradėjo kaukti. Tękiu budu 
jis užėjo ant sušliurusio name
lio kur tos dvi senos, iškrypu- 
sios iš proto, senmergės gyve- 

Tas namas kitados buvo 
Jos ten gyveno atsi-

Kas platina Dirvą — 
platina apšvieta.

The Grand Trunk & Western railway’s passenger depot at Lansing, 
Mich., was wrecked when a freight train jumped the track and crashed 
into it, killing one -person and injuring several. Photo shews general 
view of wrecked train and depot. It is believed a wheel on a freight car 
broke. The train was traveling 60 miles per hour.

\ Grand Trunk and Western geležinkelio pasažierių stotis 
Lansing, Mich., tapo sugriauta kai traukinis suvirto nuo begiu 
ir Įlėkė Į stoties pastatus, vienas asmuo užmušta, keli sužeista. 
Traukinis važiavo 60 mylių į valandą greitumu.

CHICAGOS KOLONIJOJE
Chicagos didmiestyje nesu

skaitoma daugybė visokių Lie
tuviškų parengimų visais metų 
laikais. Per tai veikėjai apsi
krovę visokiais darbais, nega
li greitai susigrupuoti bendram 
darbui. Tačiau pastaromis die
nomis ir čia einama prie reika
lingo darbo Lietuvos gelbėji
mui ir vadavimui. Tam tiks
lui rengiama skaitlingas Lietu
vių susirinkimas su prakalbo
mis.

šis susirinkimas įvyks Da
riaus-Girėno auditorijoje, prie 
So. Western ir W. 44 gatvių, 
Spalių 17 vakare. Susirinki- 
man bus pakviestas ir Lietuvos 
Prezidentas pasakyti kalbą.

šiame susirinkime- bus stei
giama LVS. skyriai, kurių bent 
trims ar keturiems yra užtek
tinai vietos ir naudingo darbo. 
Chicagos Lietuviai kviečiam: 
skaitlingai rinktis.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba.

2201 W. Cermak Road, 
Chicago, Ill.

• DR. SAMUEL MUDD pra
sėdėjo kalėjime keliolika metų 
už sutvarstymą nulaužtos ko
jos aktoriaus John W. Booth, 
kuris nušovė Abraomą Linkol- 
ną 1865 metais, ir šokdamas 
bėgti iš teatro, nusilaužė koją.

—Dar 
Chicagos 
Pullman

CHICAGO, 111. — Lapkričio 
2 d. Dariaus-Girėno salėje 

šaukiamas Lietuvių katalikų 
jaunimo seimelis tikslu įkurti 
vyčių organizacijos kuopą kiek
vienoje Chicagos Lietuvių ko
lonijoje.*

—Chicago j e Spalių 12 d. mi
rė dainininkas Jonas Čepaitis, 
apie 45 m. amžiaus. Mirties 
priežastis širdies liga.

—Taipgi staiga mirtimi mi
rė kitas Lietuvis, Jonas Tamas- 
Tamašauskas, 52 m. amžiaus, 

gyveno Brighton Parke, 
priemiestyje.

viena netikėta mirtis 
Lietuviui. Žymus W. 
veikėjas, Karolis Rai

la, rastas negyvas Chicagos 
upėje. Jo lavoną policija iš
griebė iš upės kartu su kele
tu kitų lavonų. Jo brolis Sta
sys Raila yra vargoninkas Šv. 
Petro ir Pauliaus parapijoje.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Broliai Mušketai, pla
čiai žinomi švenčioniškiai, Įsi
rengė didoką radio aparatų iš- 
dirbystę.

—Buenos Aires mieste, Ave- 
lanedda dalyje, statoma Lietu
viška bažnyčia ir mokykla. Mo
kymas prasidės Kovo mėnesį. 
Laukia iš Šiaurės Amerikos at
vykstant Kazimieriečių moky
tojų.
• PITTSTON, Pa. — Spalių 4 

Philadelphijos ligoninėje mi
rė muzikas Juozas Kudirka, 55 
m. amžiaus, Pittstono šv. Ka
zimiero parapijos vargoninkas.

LEKAVIČIUS Alekas, 65 me
tų, mirė Spalių 3, Jersey Ci
ty. N. J.

STRAUKAS Kazys, 66 metų, 
mirė Rugsėjo 24, W. Frank
fort, Ill. — Laukuvos par., 
Trumpi jonų k.

KUDIRKA Juozas, 55 m., mi
rė Spalių 4, Philadelphia, Pa.

KUČINSKAS Juozas. 73 metų, 
mirė Spalių 1. Edwardsville, 
Pa.

MILDOŠAS Antanas, mirė Spa
lių 5, Sebastopol, Pa.

MYKOLAITIENĖ Marė, 
Spalių 5, Pittston, Pa.

MATUKONIS Petras. 60
mirė Spalių 6, Kensington, 
Pa.

PAJAUJIS Antanas, mirė Spa
lių mėn., Shenandoah, Pa.

no. 
puošnus, 
skyrusius nuo visų žmonių.

Jaunesnė iš tų dviejų sese
rų apsakė jam visą atsitiki
mą.

žmonės apie jas žinantieji 
kalbėjo kad jos gyvena ir laikp 
savo namuose nepalaidotus la
vonus 'savo tėvo, sesers ir se
no negro tarno. Mažai kas iš 
išlaukinio pasaulio tą girdėjo ir 
dar mažiau norėjo tikėti.

Tėvo ir sesers lavonai tan- 
džiai uždaryti plieno grabuo
se ir juos laiko savo bakūžėje 
senesnėji sesuo, kuri niekad iš 
savo bakūžės neišeina. Negro 
tarno lavonas įdėtas paprasta
me lentų grabe, bet per 
metų jis nesunyko, kiek 
žmogus sako matė lavono 
dą.

Gyvoji jaunesnėj! sesuo 
sakė kad vyresnė ji sesuo
kad nesutinka nieką laidoti į 
žemę, ką tik ji myli, net krali- 
ką. Kai ji mirs tada antroji 
sesuo galės visus palaidoti.

Ta šeimyna paeina iš Švei- | 
carijos. iš kur su tėvais atva
žiavo į Ameriką prieš 1880 me
tus.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

GERZENY BROS
MONUMENT CO.'

Kainos nuo ?23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki 9:00 vakaro.

3924 I..oram Avė.
Telef. MElrose 1925

| VISOKIA APDRAUDA Į
= Mes essui pasirengę
= tirtas Informacijas ir
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai.
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). :
| P. P. M U LI O L I S į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
Ę ir Apdraudos Agentūra :
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 š
Finttni»iiiiitiiun>iiimmm»iiiiiniuiiianmiiiiiiuimnuniiiiiiiniiimiiiiimuiHį

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

s

PAJ1EŠKOMI: Adomai Bakučio- J 
nis ir Kazys Bakučionis. Vitkumi k., S 
Pabaisko vai.. Ukmergės ap. Apie j" 
juos žinantieji prašomi rašyti šiuo j 
adresu:

Jonas Gaižutis, J
Campostela G5S, d. 39 i.

Habana, Kuba. "

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

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

tąip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 j 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. į 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O. ! 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą: .f
Name.....................................   Age......... į

Address.

Occupation (13-2)

g MASKVOS a 
sovietu propagandos 
jas Lozovsky kasim 
gijos klausimo Rusi] 
to kai Prez. Roosev- 
sakė buk Stalino “ko 
cija” apima religiją 
vės klausimą panaši; 
S. V. konstitucija.

Lozovsky pareiškė, 
vė religijos kaip ir 
prieš-rtliginės propa 
yra pagrindiniai va 
principai". Tas reišk 
ševikai “leidžia” tai 
į Dievą, bet užsiundi 
religiškai nusistači 
gaujomis tuos kurie 
melstis arba eiti į i 
mi tikybinėms apeų 

Tą bolševikai dar 
ir taip “užtikrina” 
laisvę toliau.

Poni Rooseveltieni 
fa' kad Rusijoje yra 

, jos laisvė. Ji pareis] 
nėra pagrindinio sk 
tarp Rusijos ir kitų 
toriškų valdžių. S 
konstitucijoje nusako 
kyboms laisvė “niek; 
Inivo leista prakti] 
pasakė ji.

Prez. Roosevelt gi 
tikėti jog tikyba Ri 
pradeda įgauti sau t 

Bolševikai, apgaviu 
monijimui krikščion 
pasaulio akių, iš kurii 
si pagalbos prieš Vok: 
pradės daryti “palen 
mus” ir netrukdymą 
tos lankyti religišk; 
digas. Bet daugybė 
rin ir bažnyčių Rusi j c 
susprogdinta.

Galim tikėtis kad ir 
traki bolševikėliai . 
įjegaus iš Stalino 
j eiti į bažnyčias me 
U tik Amerika sut 

( fagjai pagalbą iš tos 
t ps Britą gelbėjimui sk 

ns sumos.

PRANEŠIMAS LI 
TUVOS PILIE

ČIAMS
Pihrtotinai primenama 

fejtiniy Amerikos Vale
įsagus reikalauja pranešti 
Šimam Federal Rest
Buk skyriui apie svetimš 
M, (jodomą ir nejudomą, 
ąą brangenybes, skolas 
t), buvusį Jungtinių Am 
b Valstijų jurisdikcijoj 
retų Birželio 1 dieną ir 
»Į Birželio 14 dieną. 
Fnneiti reikia ne tik 

•nuosavą turtą, bet ir 
Ujamąjį kitų asmenų

įteikimo terminas 
spta iki 1941 metų Spa 
fane (anksčiau Tbuvo n 

ii Rugsėjo 30 d.).
•teškia pranešti apie tur 

iiiftjvos piliečių kuria be: 
W metų Birželio 17 di 
į* Urena Jungtinėse Amei 
f'įklijose kaip nuolatini; 
I gyventojai.

t nereikia praneš 
kurio bendra vert 

,000.
betgi kad asmeny 
patys ir yra laisv 

ės pranešti apie sa 
et turi kokių nori 
itų valstybių pilie 
asiteirautų del to- 

įregistravimo, kad iš- 
f Msusipratimų.

I talkesniu informacijų 
I kreiptis į artimiausią 
f teerve Bank skyrių.
I Lietuvos Generalinis 

Konsulatas
Į New York, N. Y.

i. \

k žemės skutulis ne- 
Ifek savo ąšį tai sau- 
TOų ir leistųsi tik 
N per metus. Trys 
f^Į ryto, trys mėne- 
r dienos, trys mėne- 
P ir vakaro, ir trys 
lyties.'



RUSIJA IR RELIIMAI GIJA

V. S. Jokubyąas,Rašo
Utenos

no

gus

tus

kad

apie

(13-2)

nuo Įsteigimo pirmutinio Clevelande laikraščio, ne
didelio formato, kuris buvo pavadintas Santaika

kad asmenys 
ir yra laisvi

1940
1941

pranešti 
bendra vertė

ERZENY BROS
IONUMENT CO?

•JEIGU žemės skritulis ne
sisuktų aplink savo ąšį tai sau
lė mums tekėtų ir leistųsi tik 
vieną kartą per metus. Trys 
mėnesiai butų ryto, trys mėne
siai ištisos dienos, trys mėne
siai popiečio ir vakaro, ir trys 
mėnesiai nakties.

apdirbti ii 
palaikyti ta- 
nes man pa- 
redaktorium

buvo galima prieiti 
dalykas buvo su Vy-

ŠĮ rudeni suėjo 25 metai kaip eina Dirva pati sa- 
> vardu. Pereitą metą buvo paminėta 25 metai

TUNE IN "THE TELEPHONE HOUR" EVERY MONDAY 
EVENING AT 8 O’CLOCK OVER WTAM, WLW AND WSPD

TELEFONO DARBININKAMS, kaip ir vi
siems Ohio žmonėms, sakinys “biznis kaip 
paprastai” jau liko sena istorija. “Biznis 
nepaprastas” yra tai šios dienos padėtis te
lefono industrijoje delei svarbios rolės ko
kią komunikacija šiądien lošia Šalies Gyni
mo pasiruošime. Suprantant reikalingumą 
patiekti gerą, patikimą telefono patarnavi
mą visai Ohio prie dabartimi] nepaprastų 
sąlygų, telefono jiegos čionai ir per visą 
Bell System daro viską geriausia išpildy
mui milžiniško reikalavimo daugiau ir dau
giau telefonų kaip kurie taip reikalingi ša
lies pasiruošimo darbuose.

gimus 
parengimi] recenziją, 
buvo 
liška 
kinti 
buvo

nau- 
galu
San- 
Grei 
past 
San

cias 
rios

apžvalga Clevelando 
kolonijos, kurią at
buvusiais įvykiais iš 
pusės, kiek galint,

924 Loram Avė, 
Telef. MEIrose 1925

ERIKOS LIETUVIAI 
šiame skyriuje talpinama ijJ

ryvoji jaunesnėj! sesuo ap- 
ė kad vyresnėj] sesuo nie- 

nesutinka nieką laidoti į 
ię, ką tik ji myli, net krali-

Kai ji mirs tada antroji 
io galės visus palaidoti, 
a šeimyna paeina iš Švei- 
ios, iš kur su tėvais atva- 
o i Ameriką prieš 1880 me

lš MASKVOS atsiliepė 
sovietų propagandos vedė
jas Lozovsky kaslink reli
gijos klausimo Rusijoje, po 
to kai Prez. Roosevelt pa
sakė buk Stalino “konstitu
cija” apima religijos lais
vės klausimą panašiai kaip 
S. V. konstitucija.

Lozovsky pareiškė, “lais
vė religijos kaip ir laisvė 
prieš-rėliginės propagandos 
yra pagrindiniai valstybės 
principai”. Tas reiškia, bol
ševikai “leidžia” tau tikėti 
i Dievą, bet užsiundo prieš- 
religiškai nusistačiusiomis 
gaujomis tuos kurie norėtų 
melstis arba eiti Į maldna- 
mi tikybinėms apeigoms.

Tą bolševikai darė ikšiol 
ir taip “užtikrina” tikybos 
laisvę toliau.

Poni Rooseveltienė neti
ki kad Rusijoje yra religi
jos laisvė. Ji pareiškė kad 
nėra pagrindinio skirtumo 
tarp Rusijos ir kitų dikta
toriškų valdžių. Sovietų 
konstitucijoje nusakoma ti
kyboms laisvė “niekad ne
buvo leista praktikuoti”, 
pasakė ji.

Prez. Roosevelt gi linkęs 
tikėti jog tikyba Rusijoje 
pradeda Įgauti sau teises.

Bolševikai, apgavimui ir 
monijimui krikščioniškojo 
pasaulio akių, iš kurio tiki
si pagalbos prieš Vokiečius, 
pradės daryti “palengvini
mus” ir netrukdymą tikin
tiems lankyti religiškas Įs
taigas. Bet daugybė cerk
vių ir bažnyčių Rusijoj jau 
susprogdinta.

Galim tikėtis kad ir Lie
tuviški bolševikėliai Ame
rikoje gaus iš Stalino Įsa- 
mą eiti Į bažnyčias melstis, 
kad tik Amerika suteiktų 
Rusijai pagalbą iš tos nau
jos Britų gelbėjimui skiria
mos sumos.

Nacionalės Jaunimo Admini
stracijos vedėjas skelbia kad 
industrijos nelabai kreipia dė
mesį į jaunus vaikinus ir mer
ginas ir neduoda jiems dirbti, 
nežiūrint didelio trukumo dar
bininkų šalies ginklavimo dar
buose. Administratorius sako, 
senesnio amžiaus žmonės gau
na greičiau darbus įvairiose in
dustrijose, proporcionaliai jų 
skaičiui, negu jaunimas.

Dabartiniu laiku visoje ša
lyje Nacionalė Jaunimo Admi
nistracija globoja apie 340,000 
jaunų vaikinų ir merginų ku
riems reikia pragyvenimas da
rytis. Jie lavinami visokių dar-

Business asSasat-

DVI SENMERGĖS 
GYVENA SU LA- 

VONAIS

pagalbon duota pavaduotoja, 
Ona žvingiliutė, kuri, man ro
dos, buvo tai pirmutinė moteris 
Lietuviško laikraščio redakci
jos personale.

Šis mano raštas yra tai pa- 
vięšutinė* 
Lietuvių 
vaizdavau 
gerosios 
vengdamas to kas neigiania ir 
peiktina. Vieną-kitą dalytį 
priminiau ir iš blogosios pusės; 
ką užtylėti nebuvo kaip, bet 
tai priminiau kiek galint patį 
faktą sušvelninęs. Visa šita 
mano apžvalga baigiama 1920 
metais. Kas vėliau -tų metų 
Clevelando Lietuvių kolonijoje 
įvyko, kas pasikeitė, palieku 
vėlesnių laiku-krofljkiyį. ____

Chicago, Ill.
Rugsėjo 17, 1941.

Vyčiai savo oponen- 
prikaišiojo “bedievybę” 
tie turėjo porą narių 

kad jų mokytojas 
kad jie neturi dainų

vieni ki- 
ir vieni 

žiurėjo kaip du konku- 
Teatrališkas Choras 

ar 40 narių, gi Vyčių 
buvo dvigubai skaitlin- 
bet šis neturėjęs išla- 

viską veikė ner- 
Teatrališkas Choras

ŽINIŲ PASTABA. Specialių telefono įrengimų 
ginkluotoms šios šalies jiegoms vertėje $40,000,000 
išdirbama vienoje Western Electric Company dirb
tuvėje, "kuri išdirba telefonų reikmenis Bell Sys- 
temai.

DIRVOS VARGAI
Pasigerėjus visu tuo kas bu

vo pradžioje, tenka prisiminti 
kad Dirva po gražios savo pra
džios paskui susilaukė vargo ir 
nesmagumo, kurį jai teko pa
tirti. Tas vargas ir nesmagu
mas išdygo tarpe veiklios jau
nuomenės, o paskui šakodamas 
ir lapodamas atsirėmė į Dir
vą. O tai apipasakojant trum
pai, buvo šitaip:

Clevelande buvo Lietuvių 
jaunimo dvi organizacijos: Lie
tuvių Teatrališkas Choras, ir 
Lietuvos Vyčių 25 kuopos Cho
ras. Abi tos organizacijos bū

vis labiau pyko, 
už savo

Pakartotinai primenama 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
įstaigos reikalauja pranešti ar
timiausiam Federal Reserve 
Bank skyriui apie svetimšalių 
turtą (judomą ir nejudomą, pi
nigus, brangenybes, skolas ir 
tt.), buvusį Jungtinių Ameri
kos Valstijų jurisdikcijoj 
metų Birželio 1 dieną ir 
metų Birželio 14 dieną.

Pranešti reikia ne tik 
savo nuosavą turtą, bet ir apie 
globojamąjį kitų asmenų sve
timšalių turtą.

žinių įteikimo terminas yra 
pratęstas iki 1941 metų Spalių 
31 dienos (anksčiau buvo nu
statyta iki Rugsėjo 30 d.).

Nereikia pranešti apie turtą 
tų Lietuvos piliečių kurie- bent 
nuo 1940 metų Birželio 17 die
nos gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstijose kaip nuolatiniai 
šio krašto gyventojai.

Taip pat nereikia 
apie turtą kurio 
nesiekia $1,000.

Įspėjama betgi 
kurie nors patys 
nuo prievolės pranešti apie sa
vo turtą, bet turi kokių nors 
ryšių su kitų valstybių pilie
čių turtu, pasiteirautų del to
kio turto įregistravimo, kad iš
vengus nesusipratimų.

Del smulkesnių informacijų 
reikia kreiptis į artimiausią 
Federal Reserve Bank skyrių.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

New York, N. Y.

egzempliorių 
nas Šimonis, 
ir tą vakarą 
vo išpirkta, 
numeratoriai 
gauti ją paštu 
meratas kurias 
už Santaiką.

Dirva visus

/ V. S. Jokubynas
Pirmutinis Dirvos redakto
rius. Anksčiau yra buvęs 
SLA. organo Tėvynės re
daktorium. Dabar gyvena 
Chicago j ir darbuojasi Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 
raštinėje.

žmonės apie jas žinantieji 
albėjo kad jos gyvena ir laity 
ivo namuose nepalaidotus la
mus ^savo' tėvo, sesers ir sė- 
i negro (amo. Mažai kas iš 
laukinio pasaulio tą girdėjo ir 
r mažiau norėjo tikėti. 
Tėvo ir sesers lavonai tan
iai uždaryti plieno grabuo- 
ir juos laiko savo bakūžėje 

lesnėji sesuo, kuri niekad iš 
i’o bakūžės neišeina. Negro 
•no lavonas įdėtas paprasta- 

lentų grabe, bet per eilę 
tų jis nesunyko, kiek tas 
ogus, sako matė lavono vei-

I SLĖNIS Edvardas,’ 35 nų
I rė Spalių 1, Winnipeg, į 

nadoje. - 
kliu par.

ŠARKIUTĖ Ona, mirė Spj 
4, Cambrjdge, Mass,

LIAUKEVIČIUS Vincas, į 
metų, nevedęs, mira $$ 
4, Akron, Ohio. — šventu 

par., Buteliu k; Sė 
Amerikoje isgjweno i 

metus.

JAUNIMO NELABAI 
IMA I DARBUS

mis žiniomis, antrą puslapį ži
niomis smulkesnėmis, trečią — 
redakcijos straipsniais ir išei
vijos Lietuvių gyvenimo ap
žvalga. kitus įvairiais straips
niais ir laikraštiniais skyriais, 
o paskutiniame puslapyje dė
jome apsčiai žinių iš vietinio 
Lietuvių veikimo ir nuotikių 
mieste su priemiesčiais.

JACKSONVILLE, Fla- & 
ii girioje, apie/20 myliu j pi 

nuo Jacksonville vienas it. 
netikėtai užtiko gyvena 
dvi senas senmerges, lo
pei' 16 metų laikė lavonui 

nepalaidotų, ir juos saugoje, 
savo tėvo, vienos sesers ir neg
ro tarno.

žmogus kuris tą keistą ap
reiškimą surado, sako kad jii 
ėjo mišku mėnesienoj], ir jo 
šuo pirm jo bėgdamas, sustojęs 
pradėjo kaukti. Tękiu budi 
jis užėjo ant sušliurusio Barn
io kur tos dvi senos, iškrypo- 
;ios iš proto, senmergės gyve- 
io. Tas namas kitados bure 
•iiošnus. Jos ten gyveno ats
karusios nuo visų žmoniy.
Jaunesnė iš tų dviejų sese

rį apsakė jam visą atsitiki-1

ja” (vėliau pasidavino vardu 
A. L. T. Sandara), kurios va
dai greitai pasidalinę į dvi da
li ir ėmę vieni su kitais laik
raščiuose kovoti, nesutaikąs 
dar labiau sukurstė. O visa tai 
negalėjo neatsiliepti ir į Dir
vos vairą, prie kurio aš stovė
jau.

Apsiskaitęs su savo sveika
ta, ir nematydamas prošvais
tės kuri reikštų musų gyveni
mui naują giedrą, 1917 metų 
Rugpjūčio 15 dieną atsisveiki
nau su Dirva ir iš redakcijos 
pasitraukiau. Dirvos vairą val
dyti paėmė buvęs man bendra
darbis, Ignas Sakalas, gi jam

Dalis jų nuolat pasišalina iš 
tlj darbų ir stoja į pelninges-r 
nius darbus, privatinėse indus
trijose, bet jie neimami į dar
bus noriai—pirmiau imami se
nesnieji, suaugę žmonės. --

Jaunimo administracija viso
je šalyje operuoja 800 mašinų 
dirbtuvių, kuriose jaunimas1 iš
mokinamas darbo ir yra pa
ruošiamas privatinėms indUs4 
trijoms.

patenkino, nes 
viena, po Santaikai ji atrodė 
labai didelis laikraštis, o an
tra, skaitymu buvo turininga. 
Ne vienas paėmęs ją į rankas 
ir prasiskleidę jos puslapius 
pasakė: “Ot, dabar tai laikraš
tis”. Be viso ko kito, skaity
tojus patenkino ir pirmame 
puslapyje tilpusios didelės, po
litiškos karikatūros, iš kurių 
daugel kas turėjo gardžių juo
kų (tos karikatūros tilpo me
tus laiko), o Julė Baltrukonytė 
(dabar Rastenienė) daug sy
kių net prisispyrus klausė “kur 
jus tokius gražius pikčerius 
gaunate?”

Dirvą tinkamai 
jos turinį įvairiu 
da buvo nesunku, 
gelbininku, antru 
buvo duota jaunas, darbštus ir 
gabus vaikinas, Ignas Sakalas, 
su laikraščio darbu gerai apsi
pažinęs dar Seinuose dirbda
mas prie vieno seniausių Lietu
vos laikraščio, Šaltinis. Sutar
tinai dirbdami, pirmą Dirvos 
puslapį užpildydavom politiško-

DIRVOS REDAKCIJOJE 
PERMAINOS

Visa tai buvo dar mažmožis. 
Daugiau reiškė abelnas gyve
nimas ir jo irimas. Tais me
tais siautė baisus Europos ka
ras, kurin tapo įtraukta ir mu
sų šalis. Mobilizacija, valdiš
ki varžymai, cenzūra, kariško 
ūpo didėjimas, pašalinės anar-

DIRVOS PASIRODYMAS
Dirvą redaguoti aš į Cleve- 

landą atvykau 1916 metų Bir
želio 21 dieną. Kadangi 
ja spaustuvė dar nebuvo 
tinai įrengta, ir kadangi 
taikos redaktorius p. V. 
čius iš vietos buvo jau 
traukęs, tat man teko ir 
darai padirbėti, išleidžiant jos 
ar tris paskutinius numerius, 
vienkart gaminant medegą ir 
Dirvos pirmam numeriui.

Paskutiniame Santaikos nu
meryje paskelbus kad sekan
čią savaitę vieton Santaikos 
išeis jau Dirva, Lietuviai Dir
vos pasirodant laukė. Jos pir
masis numeris Santaikos skai
tytojus pasiekti paštu turėjo 
Rugpjūčio 26 d., bet jau diena 
pirmiau žmonės užeidami ad- 
ministracijon teiravosi “ar Dir
va dar negatava”. Laikraštis 
buvo atspausdintas 5 valandą 
vakaro ir rado keletą skaityto
jų jo laukiančių. Pirmutinį 

nusipirko Anta- 
paskui pirko kiti, 
dikčiai Dirvos bu- 
Pirko ją ir pre- 
nelaukdami kad 

už savo prenu- 
buvo sumokėjęKainos nuo $23.50

įkykit dabar, iki kainos dąr 
nepakilusios.

ra kasdien iki 9:00 vakaro.

energiškos ir Ihbai veiklios: 
koncertus, vaidinimus ir kitus 
sceniškus parengimus vieni ir 
kiti nuolatos rengė, 
tiems neužsileisdami 
į kitus 
rentai, 
turėjo 
Choras 
gesnis;
vintų balsi] 
vuotai 
balsus turėjo gerus, veikė daug 
praktiškiau už savo oponentus, 
ir todėl vieni turėjo ką užmes
ti kitiems. Teatrališkiečiai iš 
savo pusės prikaišiojo Vyčiams 
kad jų mergos negražias, kad 
jie neturi dainavimui tinkamų 
balsų, kad jų mokytojas nevy
kęs ir tt.
tams 
(mat.
Liuteronų) 
Lenkas 
ir dainuoja vis tik tas pačias 
dainas, ir panašiai.

Kol laikraščio nebuvo tie opo
nentai susieidami vedė savo 
sąskaitas pavieniu, bet įsikūrus 
laikraščiui, viena ir antra pu
sė laikraštį geidė turėti savo 
pusėje. Vieni ir antri pagei
davo Dirvoje matyti recenziją 
jų koncertų, vaidinimų ir kitų 
darbų. Draugijų Sąryšis re
dakcijai davė pasą su kuriuo 
redaktoriai ar jų koresponden
tai gAlėjo eiti į visokius paren- 

bet už tai turėjo duoti 
Tame ir 

didžiausia bėda, nes beša- 
recenzija abi pusi paten- 
negalėjo. Teatrališkiečiai 
daug rimtesni, su jais ir 

į tvarką 
bet kitas 
čiais.

Vyčiai 
dakcijos vengė, 
pasisekimus Dirvai ėmė keršy
ti ; nuosyk nepasitenkinimus 
reiškė administracijai, paskui 
pačią Dirvą žnaibė korespon
dencijomis Drauge ir Darbinin
ke, o tuom nieko neatsiekiant, 
ėmė nešti neapikantą į draugi
jas, per Draugijų Sąryšį, ir 
dalykai taip įsitempė kad į pa
rengimus jau eiti nei vienas 
nenorėjome. Sakalas sykį net 
pasakė kad “Vyčiai vistiek 
mus muš, tai geriau tegul mu
ša namie”. Ak, nemalonu tai 
prisiminti po tiek metų!

A. B. Bartoševičius-Barto
Dirvos bendrovės ir laik
raščio įsteigėjas ir palai
kytojas iki 1925 m. Dar 
tebegyvena Clevelande, už
siima namų statymu ir 
pardavimu.

RAUDA ! 
ems pilnas musų pa- E 
įtarimus reikale vi- = 
i dykai. Todėl pir- Ę 
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LAIKRAŠČIŲ REIKŠMĖ
Clevelando Lietuviu koloni- . . v . . v *jos istoriją puošia jos gražus 

augimas, tautiška veikla, or
ganizacijos ir jų graži praei
tis. Tik visą tą nebuvo kam 
tinkamai įvertinti, nes nebuvo 
tam tikslui reikalingo žinių ir 
informacijų centro. Jei prirei
kė kam kokiame reikale pasi
matyti ir pasitarti, nebuvo tam 
tinkamos vietelės. Vienatinė 
vieta suėjimui ir pasimatymui 
buvo tik karčiama. Prireikus 
kam pamatyti savo draugą ar 
organizacijos viršininką, reikė
jo jo j ieškoti karčiamose. At
keliavo iš kur nors kitur Lie
tuvis ir norėjo su ,vietiniais 
Lietuviais pasimatyti ir susi
pažinti, turėjo eiti iš vienos 
karčiamos į kitą, ir tose jieško- 
ti Lietuvių. , Karčiama buvo 
vienatiniu susipažinimų, pasi
matymų ir informacijų punktu. 
Tat nenuostabu kad beveik vi
sas liuosas laikas Lietuviams 
tekdavo praleisti karčiamose.

Bet laikraščiams atsiradus, 
ta procedūra greitai pasikeitė, 
pasviro kultūros pusėn. Lietu
vių susiėjimo, pasimatymo, su
sipažinimo, pasiinformavimo ar 
bent ko sužinojimo centru pa
sidarė jau laikraščių adminis
tracija ir redakcija. Tiek San
taikos, tiek paskui Dirvos ad
ministracija greitai virto Rie
tuvių kultūriška užeiga. Tiek 
Lietuviai vietiniai, tiek iš ki
tur atvykusieji pirmiausia ži
nių ir pažinčių jieškoti ėjo į 
laikraščio įstaigą. Čia nesidro
vėjo užeiti nei kunigas, nei dar
bininkas, ir niekas užėjęs neap
siriko, visuomet pasitenkino. 
Tokiu budu laikraščio įstaiga 
jau vien šituo atžvilgiu Lietu
vių gyvenime yra labai reikš
minga. O laikraščio vaidmuo 
vietiniame gyvenime sulošė ro
lę dar svarbesnę, tik visa tai 
reikia gerai išsiaiškinti ir tin
kamai suprasti.

U AMŽIAUS 
ikių ar mažiau, mes 
ii Security pašalpos, 
jus 65 metams. Mes 
uio užgimimo iki 60 
valstijos įstatymais. 
Bldg, Cleveland, 0. 
įskit šį kuponą:

Užgyrus Dirvos vardą, p. 
Bartošejvičius pageidavo kad 
laikraščio antgalvis butų artis
to nupieštas taip kad už stam
biųjų raidžių matytųsi vaizdas 
Lietuvos kaimo, su kaimiečių 
triobomis, dirbamomis dirvo
mis, kalneliais, upeliais, su me
džiais pakelėse ir tt.

Projektas buvo įduotas jau
nam dailininkui Ant. Dulbiui 
(Flushing, N. Y.). Sunku jam 
buvo orientuotis paduota min
timi, nes jis Lietuvos kaimo 
nebuvo matęs, tačiau po kelių 
taisymų piešinis buvo priim-

PRANEŠIMAS LIE 
TUVOS PILIE

ČIAMS

CIevelandas Prieš 25 Metas. Dirvas Prasidėjimas
CLEVELANDO LIETUVIU KOLONIJOS SUSIKŪRIMO IR AUGIMO PERŽVALGA

K. S. Karpius
Dabartinis Dirvos redak- 
rius ir leidėjas. • Atvyko 
į Clevelandą 1917 m. rude
nį. antruoju Dirvos redak
torium prie J. Gedmino. 
1918 m. pradžioje paėmė 
atsakomojo redaktor i a u s 
pareigas. Nuo 1925 metų 
Dirva perėjo jo nuosavy
bėn. 1942 metais sueina 
25 m. jo darbavimosi prie 
Dirvos. Pirm to dirbo prie 
Vienybėj ir Tėvynės._____

kijos ir kiti nemalonus apsirei
škimai griovė iktol buvusį žmo
nių gerą' ūpą, žmonės visomis 
pusėmis niuro ir vis labiau ner- 
vavosi.

Išeivijos Lietuvių gyvenimas 
irgi iro, ikitol buvęs sutikimas 
ir ramumas griuvo. Lietuvos 
tragedija, išeivių nesutikimai, 
nevykę seimai, laikraščiuose 
nepasiliaujanti barniai, vienų 
kitais nepasitikėjimai, delegaci
jų nesutarimai ir vienų kitiems 
kaltinimai, kėlė vis didesnę au
drą musų gyvenime. Didesnei 
nelaimei dar susikūrė nauja 
Lietuviška organizacija, “Ame
rikos Lietuviu Politiška Parti-

(Pabaiga iš pereito nr.)

Ponas A. B. Bartoševičius 
buvo prisižiūrėjęs Worcestery- 
je leidžiamam Amerikos Lietu
viui ; jis matė kaip Lietuviai 
tą laikraštį noriai skaito ir juo 
tenkinasi, todėl pageidavo kad 
ir Clevelando naujasis Lietuvių 
laikraštis butų toks kaip Ame
rikos Lietuvis; gi p. P. Šukys 
pageidavo kad laikraštis butų 
daugiau atviras tautiškai ten
dencijai. Susitarus jiedviem 
del laikraščio pakraipos ir for
mato, man buvo pasiūlyta pa
rinkti businčiam laikraščiui 
vardą, o aš atsižvelgdamas į 
Lietuvių gyvenimo reikalavi
mus, pasiūliau jiems vardą — 
DIRVA. Jie abudu mano pa
siūlymą priėmė be jokių prie-

Dirvos Pirmutinės
Dienos «
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TAIRVOS pereitame numeryje buvome patiekę daugiau 
žinių apie patį pirmutinį pabėgėlį iš Lietuvos. At

menate, tai buvo Eduardas Turauskas, Lietuvos katali
kų žymus veikėjas, kuris laikė save tinkamiausiu kandi
datu į Lietuvos prezidentus. Jis buvo Lietuvos Įgalio
tu ministru Čekoslovakijai.

Galime dar prisiminti, kalbant apie tuos katalikų 
veikėjus ir aukštus vadus kurie nuo bolševikų nebėgo 
ir tuomi sulaikė kitus gerus Lietuvius nuo bėgimo, kurie 
visi del to paskui pateko į bolševikų nagus, kad tarp tų 
nebėgusių ir buvusių minėtų laikančių komunistų val
džioje vietas, buvo tokie katalikų vadai kaip Čarneckis, 
Bizauskas (abu. jie buvo Lietuvos Įgaliotais ministrais 
Washingtone) ir kiti. Tai buvo jų Įrodymas kad jie no
rėjo su bolševikais dirbti, ir laukti progos iki “viskas 
susitvarkys”, kad Įsigalėjus Lietuvoje.

Pasirodo, geriau ir naudingiau buvo bėgti, ir kurie 
galėjo išbėgti tie šiądien yra naudingi Lietuvai.

Bet musų katalikų spauda, Draugas ir kiti laikraš
čiai, del pasišalinimo nuo raudonųjų teroro primygtinai 
kaltina ir kaltina Lietuvos Prezidentą A. Smetoną.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

NJEUŽTENKA kad Draugas užtyli apie savo idėjos 
žmogų, pati pirmutinį bėgusį iš Lietuvos, kuomet jų 

kiti vadai veik prašėsi ir ruošėsi su Sovietų Sąjunga 
“bendrai dirbti”, jis dar nuo savęs daro priekaištus Pre
zidentui Smetonai, buk jis “nuo savo kariuomenės pabė
go”. Draugui nesvarbu kad jam artimi žmonės kvieste 
kvietė i Lietuvą bolševikus ir ruošėsi su Maskva “broliš
kai” gyventi, tautininkų iš valdžios atsikratę. Tačiau 
nabagai tuo karčiai apsiriko, dabar teliko jiems tik pri
siminti ir slėptis už pečių tų “kurių dabar didelė dalis 
ištremti į Sibirą ar gal išžudyti”....

Gražus, ramus Lietuvoje gyvenimas, visko pilnas 
ir sotus, jiems nepatiko, jie troško ne ramybės bet galy
bės, bet sulaukė tragedijos. Nuo to nukentėjo žiauriai 
visa tauta.

Tie žmonės kurie dirba ir dangstosi idėjomis Žmo
gaus gyvenusio pora tūkstančių motų atgal, kai Jis ne
gali ateiti ir pasakyti kad Jo žodžius ir darbus iškraipo, 
mums skubinasi prikišti “ar dera juodinti aukos katali
kų vadų”, kuomet šiądien dar yra gyvi tie kurie buvo 
liudininkai jų darbų, ir žino kuris buvo pirmutinis pa- 

-bčgėlUM^Lietuvos; - Jie betgi griežtus smerkimo prie
kaištus darė ir daro Prezidentui Smetonai, kuris norė
jo pasitarnauti šalies gerovei ir garbei iki paskutinės 

"minutes. Neigia jį kam jis apleido Lietuvą — jiems bu
tų buvę daug smagiau tęsti savo iš senai varomą kampa- 

1 niją prieš jį, jeigu jis butų likęs Lietuvoje ir dabar jau 
nebūtų galėjęs nuo krikdemų vadų ir spaudos priekaiš
tų apsiginti....

Draugas Norėtų Užmiršti 
kad “Katalikai” Atsižadėjo 
Vilniaus

Draugas nr. 23G, “Istoriško
je dienoje” rašo kad Lenkai 
1938 metais pasiuntė Lietuvai 
ultimatumą, reikalaudami “už
miršti Vilnių ir sueiti į norma
lius kaimyninius santikiiA su 
Lenkija”. Tą utlimatumą pri
ėmus tautininkų vyriausybė, 
kurios viršūnėje stovėjęs A. 
Smetona, nors tauta ir buvo 
pasiryžus nenusileisti Lenkams.

Iš tos žinutės išplaukia buk 
tai Smetona ir tautininkai bu
vo atsižadėję Vilniaus.

Tikrovėje buvo betgi prie
šingai. Ne kas kitas kaip krik
ščionys demokratai išmetė iš 
Lietuvos ' Konstitucijos Vilnių 
kaip Lietuvos sostinę (žiur. 
1922 m. Lietuvos Konstituci
ją) ir ne kas kiti kaip tauti
ninkai Vilnių Į Konstituciją 
grąžino (žiur. 1928 ir 1938 m. 
Konstitucijas).

Ne kas kitas kaip krikščio
nių demokratų spauda lygino 
Vilnių su gangrena ir ragino 
sueiti su Lenkija Į normalius 
santikius, ne kas kitas kaip 
tautininkų spauda niekuomet 
neparodė mažiausio svyravi
mo Vilniaus klausimu. Maty
ti, norėtų Draugas užmiršti kad 
“katalikai” buvo atsižadėję Vil
niaus ir apkaltinti tuo silpnu
mu kitus, bet tiesa kaip yla iš 
maišo štai ir išlenda.

Toliau toje pat žinutėje Dr- 
gas rašo kad Smetona už Vil
niaus krašto šmotelį ir Vilniaus 
miestą įsileidę Lietuvon gau
sias bolševikų įgulas. Bet čia 
pat užmiršta kad kaip tik dide
lis “katalikų” autoritetas Gen. 
Raštikis buvo vienas Lietuvos 
delegacijos atstovų derybose 
del Vilniaus krašto ir del bol-

ševikų Įgulų, Maskvoje, ir ko
dėl jis pats, o ne kas kitas, ra
šė Karde kad su Sovietų Rusi
ja reikią gyventi geruoju.

Kai bolševikai Birželio 15 d. 
1940 metais okupavo Lietuvą, 
krikščionių demokratų organas 
XX Amžius parašė kad “Lie
tuva egzaminą išlaikė puikiai” 
(suprask, kad priėmė bolševi
kų ultimatumą). Tuo, be abe
jo, krikščionys demokratai ti
kėjosi kad bešunuodegiaudami 
bolševikams ką laimės, šiądien 
Įvykiams kitaip pakrypus, Dr- 
gas rašo kitaip ir dar mėgina 
šmeižti. Bet argi naujiena Dr- 
go “katalikams” meluoti, šmei
žti ir šunuodegiauti?

Lietuvos Vyriausybės 
Reikale

Washingtono vyriausybė aną 
dieną formaliai pripažino Čeko- 
slovakų Tautinę Tarybą Lon
done (jos prezidentas Dr. Bene
šąs, buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas) legale Čekoslovakijos 
vyriausybe. Anglų spauda šį 
Amerikos žygį sutiko kaip pri
žadą po šio karo rūpintis kas 
Čekoslovakija butų išlaisvinta 
iš Vokiečių “protektorato” ir 
vėl taptų nepriklausoma.

Nėra abejojimo, Amerikos 
vyriausybės žygiui Įtakos pa
darė vieningas pusantro milio- 
no Amerikos Čekų ir Slovakų 
veikimas. Jie čia turi septynis 
dienraščius, penkiasdešimts sa
vaitinių ir keletą kitų laikraš
čių. Jie visi veikia kaip vienas. 
Savo metiniame seime Balan
dyje jie, pavyzdžiui, savo bu
vusios valstybės prezidentui 
Benešui 
kuriame 
sitikime. 
j am ės. 
kimi.”

Amerikos Lietuviams tenka 
palyginti savo veiklą su čeko- 
slova'kų. Mes savo buvusį pre
zidentą stengiamas Į užkampi 
nustumti. Mes neturime nei 
Lietuvos vyriausybės nei" Tau
tos Tarybos, kuri tai valstybei 
atstovautų ir jos vardu galėtų 
išlaisvinimo darbą dirbti. Mes 
bijome net Amerikos Lietuvių 
Tarybai leisti pilnai ir atvirai 
Amerikos Lietuvių vardu kal
bėti.

Kas mes —men or mice?

valstybės 
pasiuntė

SKAITYMAI
K. S. Karpius.

Irvis Gedainis

IŠLAISVINTOJ.
(ISTORINĖ APYSAK.

ALPI

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

2. TU PATS
Kas buvo Tavo Kaimynai

Apie 3G0 metų prieš Kr. sujudėjo daug 
stipresnių Svejų, dabartinių švedų protė
vių, stumiami pietinės Skandinavijos gy
ventojai Gotai ir persikėlė Į Baltijos juros 
pietų pakraščius. Išvaikę čia gyvenusias 
Slavų gimines, Pavislyje jie susidarė su 
Prūsais, kurie užkirto jiems kelią keltis 
toliau Į rytus. Tų laikų Gotų raštų pali
kimai pasakoja kad Prusai jai buvo pasie
kę, kaip ir kitos Aisčių giminės, aukštos 
kuturos. Jie dirbo žemę jaučiais, augino 
arkius medžioklės ir karo reikalams. Mo
kėjo kepti gardžią duoną, jau vartojo kar
vių pieną ir audė gražius drobės audinius. 
Juroje ir upėse jie žvejojo jau tinklais, 
kas Gotams, gal but, buvo svetima, nes jie

(Tęsinys iš pereit

'TAUTAI atsidūrus tragiškoje padėtyje, bolševikų oku- 
! * pacijos replėse, vieni iš atkakliausių užsispyrėlių 
kratytis bendro darbo Lietuvą gelbėti buvo ir pasiliko 
musų krikdemai vadai. Jie Amerikoje atsisakė suda
ryti bendrą Lietuvai vaduoti fondą. Europoje išsiblaš
kiusius tremtinius reikalavo išskirti Į “geruosius” ir 
“bloguosius”, ryždamiesi “geruosius” šelpti. Savo fondą 
įsteigė panašiu pavadinimu kaip buvo pavadinta bendra 
trijų srovių taryba, kad, anot vieno kunigo išsitarimo, 
“lengviau galima butų prieiti prie žmonių kišenių”. Jie 
nesutiko praeitį palikti praeičiai, dirbti tik už ateitį: jie 
ir po šiai dienai savo spaudoje varo neigiamą akciją prieš 
buvusius tautos veikėjus ne jų plauko asmenis.

Jie pasiūlę sudaryti neva bendrą Lietuvai- Gelbėti 
Tarybą, tos tarybos posėdžiuose pakartotinai pareiškė 
kad be Federacijos sutikimo jie negali daryti jokių pa
keitimų, kas parodo jų užsimojimą turėti savo saujoje 
visą net bendros trijų srovių tarybos likimą.

Aišku kiekvienam paprastam eiliniam kolonijos vei
kėjui kad ne tokiu budu einama prie gelbėjimo tautos 
ir valstybės, atsidurusios priešų verguvėje. Bet tokis 
musų krikdemų elgesys buvo tik Įrodymas jų tęsimo tos 
jų senos politikos: mes privalom vadovauti!

Jie norėjo primesti ir savo suplanuotą Pakšto biurą 
visoms srovėms taryboje ineinančioms, kad tik jie ir tik 
jie visur butų pirmieji. '

Iš bendros tarybos nieko neišeina, nes pačioje pir
miausioje vietoje katalikų vadai neparodė ne tik nuo
širdumo darbui, bet dar buvo tą tarybą parišę ant šniū
relio ir norėjo tampyti taip kaip jiems patinka.

Tautinių delegatų toje taryboje siūlymas sudaryti 
bendrą Amerikos Lietuvių visuomeninį fondą ir aukas 
rinkti tikram Lietuvos gelbėjimui jų buvo atmestas, jie 
nusistatė patys vieni visas aukas surinkti.

Bet del to Lietuvių visuomenė Amerikoje ir nesi- 
puolė jiems Į pagalbą. Darbas <liko visai neišjudintas. 
Surinkę į savo fondą kelis tūkstančius dolarių daugiau 
aukų negauna. Tikėtų desėtkų tūkstančių dolarių nie
kados nesurinks.

RUDENĮ
Tyliai drauge su bekrintančiais lapais 
Mano širdyje atgis ilgesys, 
Veikiai drauge su keliaujančiais paukščiais 
Mano ^vajonės Tave atlankys.
Sode siūbuoja nuliudusios liepos, 
Gėlės nuvysta žieduotuos laukuos, 
Greitai mus žemei paskendus sapnuose v 
Neviltį rudenio vėjas dainuos.
Tyliai drauge su pageltusiais lapais
Aš svajose atlankysiu Tave, 
Gal but Į pietus keliaujanti paukščiai 
Rudenio dieną primins tau mane....

r

pREZ’ .Roosevelt, norėdamas ar ne, padarė didelį iš
sišokimą, kuris sukėlė prieš ji daugelį žmonių. Tie

siog nustebino Visus jo pareiškimas buk bolševikiškoje 
Rusijoje tikėjimų laisvė esanti tokia pat kaip Amerikoje. 
Tokiu pasakymu prezidentas pažemino šią šalį lyginda
mas Stalino “konstituciją” su šios šalies Konstitucija. 
Tie kurie gerai žino kaip bolševikai atsineša Į tikėjimus, 
dvasiškiją ir maldnamius tiesiog nesupranta kodėl Roo- 
seveltas galėjo toki neapgalvotą palyginimą daryti.

Ir komunistai ir tie nejaukiai pasijus, nes iie neno
rėjo Rusijoje jękios tikybos toleruoti; skelbė atvirą ko
vą prieš tikybas. *

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Žydros akys, it padangė, 
Mano sielą sužavėjo, 
Gėlėmis ją apipynė, 
Ryto maldą jon išėjo.
Dega mylinti krūtinė.
Mano sielą dainos supa.
Džiaugsmo gunda rytmetinė 
Tiesia taurę saulės ūpo.
Savo dainą aš sudėjęs, 

, Šventą aukurą sukursiu. —
Ryto gėlę palytėjęs, 
Saulės žodžiais ją aš bursim
Aš bučiuosiu josios skruostus, 
I žydras akis žiūrėsiu. — 
Meilės jausmo aš iškaltas 
Su padange susiliesiu.

telegramą, kalba apie tai su nustebimu. Gyveno Pru- 
sakė: “Mes jums pa- sai pasidalinę atskiromis giminėmis, ku- 

Mes jumis didžiuo-
Mes pasiliksime išti- Slavų ir greta jų anapus Vislos Įsisėdusių 

į Gotų jie nepuldavo, bet užpulti mokėdavo 
apsiginti. Pas juos buvo gera tvarka ir 
gražus šeimos ęugyvenimas. Gotai, nors 
taip pat kultūroje jau tolokai pažengę, 
gyvendami greta su Prūsais kaip ir Ugro- 
finai šiaurėje su kitomis Aisčių giminė
mis, nemažai ko iš jų išmoko, bet iš kitos 
pusės ir Prusus nemažai ko išmokino. Vi
sų pirmiausia Gotai atsivežė su savim ge
ležies jietis, geležinius peilius ir kirvius, ir 
Prusus išmokino vartoti ir apdirbti gele
ži. Per Prusus geležies vartojimas papli
to ir tarp kitų Aisčių ir vis daugiau pra
dėjo keisti ligi tol Įsigalėjusią bronzą, Lie
tuviškai žalvari, kuri, tiesa, daugiau tiko 
papuošalams, tik iš kurios gero kirvio ar 
peilio nebuvo galima pasigaminti.

Po keliu šimtu metu viena Gotu dalis 
patraukė i pietų rytus, pasiekė Juodąją 
jurą ir ten Įsteigė vėliau pagarsėjusią Sky- 
tų, šaulių, valstybę. Kita dalis pasinešė Į 
pietų vakaraus ir atsidūrė net Ispanijoj. 
Gotai pagaliau ardė ir griovė Romos im
periją ir apie IV šmt. pabaigą po Kristaus 
gimimo savo staigiais peųsimetinėjimais 
sukėlė taip vadinamąjį didyjį tautų per
sikėlimą.

Į išsikėlusių Gotų vietą tarp Oderio 
ir Vislos vėl gryžo Slavų giminės, bet Pru
sai, tvirtai įsikūrę, apsisaugoję miškais, 
upėmis, ežerais ir balomis, kaip gyveno 
taip ir liko savo vietoje.

Apie Suomijos Įlanką Įsisėdę, išmokę 
dirbti žemę Suomiai ir Estai daugiau jau 
iš tos vietos nejudėjo. Jie, Aisčių pavyz
džiu susitvarkę, gyveno atskiromis gimi
nėmis, kurias, kaip ir pas Aisčius, valdė 
kunigai, kunigaikščiai. Jie, taip pat kaip 
ir' Aisčiai, garbino Dievą Jo gamtos ap
sireiškime: saulėje, ugnyje, žaibe, vėjuje, 
žemės ir vandens duosnume. Panašios 
tikybos buvo ir Švedai. Kad jie ir šiaip 
kuo buvo Aisčiams nesvetimi, rodo kad jie 
save vadino savier, savaisiais, iš kur pas
kum trumpėjant, jų pačių kalbininkų žo
džiais, atsirado dabartinis pavadinimas 
svear, Svejai. Tie Svejai apie XI šmt. 
vidurį prievarta Danų apkrikštyti, pano
ro po kelių dešimčių metų pakrikštyti ir 
savo kaimynus. Todėl pradėjo krikšto ka
rus prieš artimiausius kaimynus, prieš Suo^ 
mins. Suomiai smarkiai spyrėsi, tik jiems 
nebuvo lengva, nes iš rytų, iš kitos pusės, 
tais pačiais šventais sumetimais ėmė juos 
spirti ir Rusai. Ugrofinų giminės suju
dėjo. Vienos, Savolaksai ir Tavastai, pa
sitraukė toliau šiaurėn, tarp sunkiai priei
namų ežerų, kitos, kaip Livai ir Kuršiai, 
metėsi Į pietį.] vakarus. Livai ir Kuršiai 
gyveno palei vidurinę Suomijos Įlanką, 
maždaug tarp dabartinių Leningrado ir 
Talino. Pajūriais, pamažu jie prasistūmė 
iki salų Dago ir Gesei ir atstume Latvius

rias valde kunigaikščiai. Savo kaimynų

taip pat Įsisėdo visos Rygos Įlankos pa
kraščiais.

Įdomu kad žodis liv Liviškai ir Estiš
kai reiškia smėli. Livai kitais žodžiais bu
vo smėlynų gyventojai, smėlininkai. Kure 
Estiškai reiškia gervę, taigi Ugrofinų gi
minė Kuršiai dėl kai kurių priežasčių buvo* 
praminti gervėmis, gervininkais. Oeselio 
sala, nors Kuršiai jau senai išnykę, dar ir 
dabar Estiškai vadinama Kuressaar, ger
vių ar Kuršių sala. Tuo tarpu kai šiauri
nė Latvių gyvenami] žemių dalis vėlesniais 
laikais buvo gavus Livonijos vhrdą, pietų 
vakarinė buvo pavadinta Kurlandija. Net 
Lietuvių žemės neišvengė Ugrofiniškų var
dų. Mes turime Kuršių mares ir Kuršių 
Neringą. Kaip tai atsitiko?

Išaiškinti šis klausimas mums labai 
svarbu, nes yra pastariais metais atsiradę 
jaunų mokslininkų, bandančių Įrodyti kad 
ir Lietuvoj Kuršių plačiai gyventa. Kai 
kas net manė kad Kuršiai yra Aisčiai. 
Švedų ir Danų istorikai Įrodo kad Kuršiai 
savu laiku buvo pati smarkiausia Ugrofi
nų giminė. Ji, gyvendama Suomijos įlan
kos pakraščiu, buvo virtus grynai žvejų 
tauta. Tik nuo V šmt. viena žvejyba nesi
tenkino. o ėmėsi ją papildyti paprastu plė
šikavimu. Greitai Kuršiai, persikeldami 
savo laivais, plėšė ne tik visas Baltijos ju
ros salas, o vasarosiu rudens metu f jote J 
dais Įsiverždavo net Švedijos gilumom Jie 
kelis kartus apiplėšė Švedų pirmą sostinę, 
Birkos pili prie Malaro ežero. Švedai sa
vo sostinę pagaliau apgynė tik tuo kad 
sąsiaurĮ prie dabartinio Stockholmo buvo 
užvertę rąstais.

Tos žemės ar salos, kur Kuršių gyven
ta, turėjo blogą vardą, jų reikėjo iš tolo 
saugotis. Tuo baimės vardu pradėjo visi, 
Švedai, Danai, Lietuviai ir Prusai, o vėliau 
ii* Vokiečiai, vadinti tas žemes, kur Kur
šiai nors kiek buvo Įkėlė koją.

Tuo metu kai Švedai kardu krikšti
jo Suomius, Kuršiai pabūgę stipresnės jė
gos vis daugĮau ėmė trauktis Į pietus. Jie 
jau nepuldinėjo Švedų Įsistiprinusių salų, 
o ėmė siausti Lietuvos, Prūsų ir net Danų 
žemių pakraščiais. Danų karalius Valde
maras Pergalėtojas 1206 m. paskelbė Kur- “ 
šiams karą ir juos sumušęs ir persekio
damas užėmė ne tik Oeselio ar Kuressaar 
salą, het iš to Įsismaginimo ir pačią Esti
ją. Nuo tų metų Kuršiai daugiau neatsi
gavo. Jų buvo dar kiek likę palei Rygos 
įlanką, tik ir juos čia netrukus pavergė 
krikščionių kalavijuočių ordenas.

Nukariauti Kuršiai pavirto ramiais 
žvejais, mito ne tik patys žvejyba, bet iš
simainydami duonos ir mėsos tiekdavo jos 
ir žemę dirbantiems ūkininkams. Susidur
dami su Latviais ir Lietuviais, jie, būdami 

■neskaitlingi, gyvendami tik pačiu pajūriu, 
greitai sulatvėjo ar sulietuvėjo. Tik jų 
atnešti, nors anksčiau ir blogą garsą tu
rėję, vardai užsiliko ligi šiol.

 (Bus daugiau)

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo ji * turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Ti'umpi, 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”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Ljasi daugiau Lietuvių i 
L užpuolikų jų neseks. 
F Bėgant, Alpis savo p; 
Ujo Įsakymus kur* katras 
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ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)
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Alpis ir du jo palydovai žaibo greitu
mu šovė pirmyn, Kauno linkui, kur jau 
randasi daugiau Lietuvių ir kur mažas bu
ris užpuolikų jų neseks.

Bėgant, Alpis savo palydovams davi
nėjo Įsakymus kur katras turės vykti, pa
skirais keliais, duoti gandus apie staigų 
Vokiečių atsiradimą Lietuvoje, jei vijikai 
kurį jų nudėtų.

Bet jie Kauną pasiekė laimingai. Ten 
pakeitė arklius, ir visi trys vyrai išlėkė 
skirtingais keliais; vienas skubėjo, kitu 
keliu, atgal į Gaižuvą, pranešti kad ruoš
tųsi galimam priešų užpuolimui. Kitas jo
jo Į Vilnių, o pats, Alpis į Trakus pas Kęs
tutį.

los, kur Kuršių gyven- 
■dą, jų reikėjo iš tolo 
ės vardu pradėjo visi, 
viai ir Prusai, o vėliau 
i tas žemes, kur Kiir- 
įkėlė koją.
Švedai kardu krikšti- 
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?dų įsistiprinusių salų, 
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Danų karalius Valde- 
1206 m. paskelbė Kur-' 
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< Oeselio ar Kuressaar 
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kuršiai daugiau neatsi- 
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čia* netrukus pavergė 
jočių ordenas.
.iršiai pavirto ramiais 
Upatys žvejyba, bet iš- 
s ir mėsos tiekdavo jos 
s ūkininkams. Susidur- 
■ Lietuviais, jie, būdami 
darni tik pačiu pajūriu, 
ir sulietuvėjo. Tik jų 
čiau ir blogą garsą tu- 
o ligi šiol.

daugiau) .. .

_ Kryžiuočių maršalas, Gotesverdero pi- 
> lies valdytojas, pajutęs kad pagavo į savo 
■ rankas moterišką nelaisvę, ir žinodamas 

kad keli Lietuviai ištruko ir praneš savo 
i valdovams apie juos, skubiai ėmė tardyti, 

IS kankinti Varytę ištyrimui kas ji tokia ir 
kokiam svarbiam Lietuviui priklauso, kad 
žinotų kaip su Lietuviais derėtis ir ko už 
ją reikalauti, kada ateis jos išpirkti ar at
siimti.

Ji verkė, gynėsi, nesakydama kas jos 
įj vyras yra, iki maršalas, klastingu budu iš- 

kvošė, pasakydamas buk jis iš kitų suim- 
Į tų Lietuvių sužinojo viską.

I — Taip, mano vyras yra Gaižuvos ku- 
iiigas! Jis yra tas kuris išgelbėjo Kęstu- 

itj iš jūsų nagų! Jis ir mane išgelbės! At- 
šikeršys jums! — rustai kalbėjo Varytė, 
turėdama vilties kad, likus gyva, bus iš 
nelaisvės išgauta.

— A, tai tavo vyras yra tas Adolfas, 
tas krikščionis atsimetėlis! — nustebėjimą 
rodydamas kalbėjo maršalas, ir pasityčio
jančiai pridėjo: — Per tave dabar mes su
grąžiusiu! jį prie tikėjimo ir atgailos už jo 
skriaudas tikėjimo nešėjams!

Tie 
širdin..

j

j

p

jo žodžiai giliai smeige Varytės
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tikit “Dirvoje” 
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Alpis su Kęstučiu skubiai nujojo į Vil

nių pas Algirdą su žinia apie jų pilin įsi
veržusius priešus, ir sutarė skubiai rinkti 
kariuomenes užpulti Vokiečius Gotesver
dero pilyje.

Tuo tarpu Beržynėje, Varytės gimti
nėje, sulaukta mažo vaiko, kurį ten prista
tė du Lietuviai raiteliai.

Dar labiau pravirko Varytės motina 
ir sesutė kai atsirado jos sūnūs, kuris ti
kėta buvo pakliuvęs Vokiečiams ar žuvęs. 
Varytės ir vaiko žuvimas ten jau buvo ap
raudota.

Zubrį išgelbėjo du jauni smarkus jų 
palydovai, kurie statydami savo gyvastis 
pavojun užbaigė su Vokiečiu tąsynes už 
vaiką, kada jau Alpis turėjo pasišalint iš
sigelbėjimui savęs.

Tiedu palydovai, pamatę vieną Vokie
tį sugriebiant jų kunigo sūnų ir per krū
mus nešantis šalin, leidosi paskui pagro- 
hiką. Vienas prijojo šalia grobiko taip 
arti kad pačiupo vaiką ir laimingai nu
traukęs į savo leidosi bėgti. Tas Vokietis, 
savo grobio netekęs, vėl puolėsi ant Lietu
vio su vaiku, vėl plakėsi prie jo artyn, ti
kėdamas tuo pat budu vaiką pagrobti kaip 

■ pirmiau pavyko. Matydamas kryžiuočio 
tikslą, antras Lietuvis laikėsi užpakalyje 
Vokiečio, besitąsančio už vaiką, ir tuo tar
pu kai Vokietis vėl tiesė savo ilgą ranką 
griebti vaiką nuo Lietuvio arklio, tas an- 

. trasis iš užpakalio smogė kardu ir Vokie- 
t <3io ranka nukrito.

Su tuo Vokiečiu besivaržydami Lietu
viai buvo nusivarę gana toli nuo pilies ir 
nuo visų kitų, kur jau daugiau užpuolikų 
nesimatė, pasinaudodami proga šovė kai
rėn aukštyn j krantą, į šlaitą ir nuo kry
žiuočių paspruko. Nemuno ir paskui Ne
ries krantu jie skubiai keliavo Trakų lin- 

| kul. ir pristatė vaiką į Varytės tėvų pilį, 
į kur jų visų buvo keliauta.

rZRYŽlUOČlAl, sėdėdami Gotesverdere, ti- 
kėdami Lietuvių užpuolimo, ką Lietu

viai tikrai rengė, nes tai buvo daugiau ne
gu papiktinimas tas svetimų užpuolikų ap- 
sisėdimas pačių Lietuvių išstatytoje nau
joje pilyje, — jie dar labiau stiprino pilį, 
ruošėsi mušiui ir kartu galvojo kaip pasi
naudojus nelaisve Varyte, gavimui dau
giausia naudos iš Lietuvių, arba, kaip la
biau Lietuvius pažeminus, nes jie dažnai 
kryžiuočius apeina ir iš nelaisvės ištruk
dami, ir sumaniai atsikeršydami.

Jie visais budais stengėsi Lietuvių že
mėse įsigyventi, klastomis, kokias vykdė 
jų šnipas vienuolis Fricas Vilniuje, ir jie
ga, užgrobiant Lietuvių pilis kur gali, ir 
išstatant savo naujas pilis priešais Lietu
vių pilis.

Prie Rusnės žemupio, Kuršmariui ap
saugoti, jie išstatė pilį Vindenburgą; palei 
Tilžę išstatė Neuhauzą; prieš Veliuoną — 
Marienburgą; ir dabar, užgrobę Lietuvių 
išstatytą pilį, pavadino Vokišku vardu — 
Gotesverder.

Vilniaus ir Trakų valdovai, užsidegę 
apmaudu del kryžiuočių įsistiprinimo to
je pilyje viduryje Lietuvių žemės, skubiai 
tuokė kariuomenes priešus’ iš Gotesverde- 
ro išmušti.

Tas jų pasiryžimas, sujungtas su Al- 
pio ir Beržynės kunigo susirupinimu išgel
bėti iš kryžiuočių nelaisvės Varytę pagrei
tino Lietuvių pasiruošimą Vokiečius už
pulti.

Iš įvairių pilių — Vilniaus, Trakų, 
Gaižuvos, Gardino ir kitų — slinko dide
lės Lietuvių jiegos aplinkui Gotesverderį.

Kryžiuočius nenugąsdinti ir ištirti jų 
stiprumą, pirmiausia prie pilies prisiartino 
Kęstutis, Alpis, Vytautas ir Rumbys, Va
rytės tėvas, su mažu buriu kareivių, pasi
teirauti apie Vokiečių išlygas nelaisvės su
grąžinimui.

Pilies vadas, ordino maršalas, kuris 
taipgi buvo apsirūpinęs ką toliau darys, 
pradėjo iš Lietuvių tyčiotis kai jie parei
kalavo Varytės.

Alpiui dabar atėjo gera mintis: štai 
Trakuose tebėra tas Vytauto mokytojas, 
riteris Fridrikas, kuris senai kaip laisvės 
trokšta. Jis tuoj paprašė Kęstučio sutiki
mo pasiūlyti Fridriką pakaitomis už jo 
žmoną. Kęstutis mielai sutiko atiduoti 
tą riterį mainais į Varytę, bet kai tą pa
siūlymą išgirdo ‘maršalas, jis nusijuokė:

Amerikos išdirbystės praleis 
rekordinę sumą $117,400,000 
šių metų bėgyje tyrinėjimams 
kas iš kokių medegų galima 
naujo padaryti, kas dar iki šiol 
nežinoma. Tokie ištyrimai pa- 
veizdan davė praeityje perfiu- 
mą iš anglies, moteriškas koji
nes iš anglies, ir kitus dalykus, 
Į ką galima paversti žaliavas 
iš kurių paprastai negalima pa
daryti biznio.
'Tas jų bandymas ir skyri

mai didelių tyrinėjimams sumų 
parodo kokį didelį pasitikėjimą 
jie turi į šios šalies ateitį.

Minėta suma apima 1000 vi
sokių rūšių išdirbysčių kurios 
tyrinėjamams skiria dideles su
mas pinigų.

• TYRIMAI daryti gasoliną 
iš anglies mokslininkų nuomo
ne užtikrins šiai šaliai užtekti
nai to aliejaus del. 3000 metų, 
dabartiniu suvartojimo kiekiu.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Dr. Arnulfo Arias, ousted from the presidency of Panama in a coup 
which placed a regime more favorable to the U. S. in power, is shown 
at left. Right: Dr. Ernesto de LaGuardia, former Panamanian minis
ter to Mexico, who has assumed the presidency of Panama following 

(the bloodless coup d’etat which overthrew President Arias.
Dr. Arnulfo Arias, išvytas Panamos prezidentas, perversme 

kuris įstatė vyriausybę prielankesnę Suv. Valstijoms. Dešinė
je yra Dr. Ernesto de LaGuardia, buvęs Panamos ministeris 
Meksikoje, kuris užėmė prezidentystę.

— Atiduoti jums šią nelaisvę už vieną 
tingu riterį, kuris nepajiegė per tiek metų 
iš Trakų pabėgti? Niekados! Bet yra 
galimybė, jeigu pats Adolfas sutiks pas 
mus gryžti ir su ja kaipo krikščionis gy
venti !

Tas maršalo atsakymas Lietuvius kaip 
šaltu vandeniu perpylė.

Visi susimąstę galvojo ar nesiranda 
kur Lietuvoje kito svarbaus Vokiečio ne- 
laisvio, ar keleto tokių, kurie butų galima 
už Varytę pasiūlyti. Bet nesirado.

Varytės tėvui parupo paklausti:
— Jus reikalavimus statot, bet paro

dykit ar ji tebėra gyva!
— Parodykit mums ją! — pakartojo 

Kęstutis.
Alpis, ilgesio ir įširdimo apimtas, lai

kėsi nuo kalbėjimo, kad dar labiau Vokie
čius neužpykinus.

Maršalas įsakė atvesti nelaisvę.
— Alpi! — suaidėjo klykiantis garsas 

nuo pilies sienos, kai tarp dviejų palydo
vų prie kryžiuočių viršininkų pasirodė Va
rytė ir pamatė savo vyrą.

— Varyte, buk rami! Mes išgelbėsim 
tave! — pratarė Alpis.

— Kur musų sūnūs? — vėl rūpestin
gai ji šaukė į savo vyrą.

— Jis išgelbėtas, sveikas, randasi Ber- 
žynėje, laukia iki tu sugryši! — atsakė su
raminančiai vyras.

— Aš sugryšiu arba žusiu, bet tu gy
venk musų sunui, tu jam reikalingas! Ne
pasiduok šių žvėrių viliojamas, mane gel
bėti norėdamas! — patarė ji.

Maršalas pastūmė atgalia ranka per 
ašaras kalbančią moterišką, nutraukda
mas jos pasikalbėjimą ir mątymąsi su ją 
gelbėti atėjusiais.

— Koks jūsų paskutinis reikalavi
mas? — paklausė Kęstutis.

—- Menkas, kunigaikšti, menkas: lai 
Adolfas sugryžta pas krikščionis ir su ja 
laimingai gyvena, na ir ši pilis turi pasi
likti ordinui! — pakartojo maršalas; — 
Ir atminkit: jei pulsit jiega pilį paimti, šios 
nelaisvės gyvos neatgausit!

Alpis sukando lupą. Jam širdį su
spaudė kad gal jau neteks daugiau savo 
mylimosios gyvos matyti.... Ji turės žū
ti, nes tokios Vokiečių sąlygos. Lietuviai 
juk atėjo pilį paimti, ji turės būti paim
ta, kryžiuočiai bus sumušti....

“Tu gyvenk sunui....” praėjo jo min
timis Varytės jam tarti žodžiai, ir Alpis 
stipriu savo delnu tvirtai suspaudė savo 
kardo rankeną.

Ne viena Lietuvė taip pasiaukojo pa
žeminimui, skurdui ar net mirčiai priešų 
naguose, ne vienas karžygis savo žmoną 
ar mylimąją priešams paaukojo už savo 
tėvynės gerovę — tai ir Alpiui ir Varytei 
prisiėjo šis paaukojimas padaryti: jis ne
privalo pasiduoti priešų viliojamas, gryžti 
pas juos kad galėtų prie savo žmonos pa
tekti, nes jie jam už jo narsius darbus ko
vose prieš Vokiečius, ir už jiems padary
tus nuostolius, žiauriu kankinimu atsily
gintų. Jam dar yra daug darbo su prie
šais — jo jiegos tegali būti naudojamos 
atsilyginimui tiems kurie jų kraštą skriau
džia, jo mylimąją pagrobė....

Kęstutis su savo palydovais nuo Go- 
tesverdero traukėsi, negavęs iš kryžiuočių 
maršalo patenkinančio atsakymo.

Jų darbas nuo dabar buvo pilį apgul
ti, griauti ir priešus sumušti — nelaikys 
gi jų savo krašte įsiskverbusių.

(Bus daugiau)

Jau galit užsisakyti šia įdomią apysaką, knygą Alpis

per tvora
PASIŽVALGIUS

IR MANO DRAUGAS Ga- 
baliauskas prabilo apie tai kas 
buvo pirmutinis pabėgėlis iš 
Lietuvos, kada krikdemų va
dai į Lietuvą bolševikus prašė 
į “svečius”....

Dabari kai iš Dirvos sužino
jau kad pirmutinis pabėgėlis 
buvo Gabaliausko artimas idė
jos draugas ir Lietuvos pre
zidento sosto j ieškotojas, galiu 
paklausti ko Gabaliauskas at
bėgo į Ameriką pats, jeigu jis 
tiki kad kitiems niekam neva
lia buvo iš Lietuvos išvažiuoti?

Gabaliauskas, visokių amatų 
“mekanikas”, atsiskubino į A- 
meriką kai apsižiūrėjo kad su 
bolševikais biznio nepadarys.

Atbėgo Amerikon pasisaky
ti — gyvas būdamas, kad jis, 
“del ištikimybės savo tautai”, 
Lietuvoje net 13 kartų buvo 
Smetonos uždarytas kalėjime!

Jei jis butų buvęs bolševikų 
“likviduotas”, mes Amerikoje'-, 
apib tokį “kankinkį” butume A 
nei negirdėję, o jeigu kas butų '■ 
tą sakęs apie jį, tai butų šmei
žimas, į ką pats “neturėtų pro
gos atsakyti”.

Dabar pažiūrėkit į tą Gaba- 
liausko “kankinystės” išvirkš
čią pamušalą.

Kaip iš paties Gaisa'ČJUBkŲ 
taip ir iš kitų žinančiųjų pasi
rodo, Smetona apie tokį žmoge
lį Lietuvoje nei negirdėjo ir ne
žinojo kada kur kas ir už ką 
jį trylika kartų areštavo.

Pas mus Amerikoje, ir kiek \
žinia tas pats ir Lietuvoje, 
arešto namų prieglaudoje pa
vaišina asmenį vietinė policija, 
jeigu ji randa tą asmenį vertu 
tokios garbės.

Gabaliauskas yra iš tokių 
kurie Amerikoje nori greitai 
pralobti, jis įsivaizduoja kad ■ 
Lietuviai darbininkai ir biznie
riai, kurie sunkiai už kiekvieną 
centą dirba, turi duoti jam pi
nigų jo bizneliui paremti.

Jeigu Gabaliauskas ir Lietu
voje taip bizginėjo iš miesto i 
miestą, jeigu landžiojo po Lie
tuvių biznius ir įstaigas reika
laudamas duoti jam šimtus ar 
tūkstančius litų jo biznių pa
laikymui, kaip jis daro Ame
rikoje, tai gal kas nors ir 
re j o šauktis policijos tokį 
prašytą svečią išvesti....

Amerikoje to nedaro net
nai visuomenei tarnaujanti vei
kėjai nei laikraščiai, nors jiems 
priklauso tokia parama kaipo 
užsitarnavusiems, o Gabaliau
skas tai turi akisį. ir drąsą 
lysti ir reikalauti.... Lyg be 
jo Amerikoje katalikai neturė
jo laikraščio....

Supa Garba,

tu
ne-

se-

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

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
pašto

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$1.50
drau-

®IŠ SUV. Valstijų ekspor
tas Į 20 Pietų Amerikos respu
blikų pakilo nuo 569 milijonų 
1939 metais iki 727 milijonų 
dolarių 1940 metais.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn,

kit “Dirvoje”
PUIKUS VYNAS

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

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.

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 
arba ir $2.00. Taigi, skubėkit užsisakyti sau ir savo brangiems 
gams ALPI šiądien!

NINKAS 
irisiuntimu $1.00. 
javeiksluotas Sapninykas, 
>, išaiškinantis kiekvieni 
i privalo jį .turėti savi

JAKTARAS 
tai $L00
.pibudinimai kelių šimtų 
nkių ligų ir nesveikumų 
čia, nuo paprasto gerkles 
[filio; vėžio ir kitų ligų- 
jos pabaigoje sužymėtos 
a rasti. Knyga 174 psl.

* _ .

a t- -r -i '.

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

PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS . 
KNYGOJE
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PREZ, A. SMETONA KALBĖS LAPK. 16
Kalbėti užkviestas ir per Radio Angliškai

M. S. 36 Kuopa Statys 
‘Leitenantas Antanas’
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Šiuomi dėkojame visiems 
tiems biznieriams — Lie
tuviams ir kitiems — kurie 
savo skelbimais Dirvoje ir 
program© knygelėje prisi
deda prie paminėjimo Dir
vos 25 metų gyvavimo su
kaktuvių.

Prašome Dirvos skaity
tojų 
remti

ir Lietuvių bendrai 
tuos biznierius.

Abi 
jos rengia savo bazarus paski
romis dienomis.

Naujos parapijos bazaras 
bus šiomis dienomis: Spalių 
17, 18 ir 19 ir baigsis Lapkri
čio 7, 8 ir 9, parapijos saleje.

Naujos parapijos bazare tu
rima įvairių didelių vertingų 
dalykų kurie bus išleisti už ti- 
kietėlius maža kaina, taip kad 
atsilankiusieji turėsit progą 
parsinešti įvairių naudingų da
lykų 
piją.

Darželio Benketas bus 
Lapkričio 9 d.

Lietuvių Darželio Sąjungos 
metinio banketo rengimo komi
sija praneša kad Darželio ban
ketą rengia labai šaunų, links
mą ir iškilmingą. Banketas 
bus Lietuvių salėje, viršuje, su 
muzika, dainomis, šokiais, ir 
su visai mažai kalbų. Po va
karienės, visą vakarą bus lin
ksmi šokiai ir vaišės.

Tas viskas atsibus sekmadie
nį, Lapkričio 9, salė atdara 5 
vai., valgymas prasidės lygiai 
6 vai. Tikietas tik $1. Tikie- 

_tus_xeikiaJairėlLašanksto/ Gau
nami pas komisijos naritfs ir 
Darželio sąjungos atstovus.

Lietuvos Prezidentas A. Smetona

PETRAS TREČIOKAS
Petras Trečiokas, nuo 2568 

W. 28 Place, mirė Spalių 15 d., 
laidojamas Spalių 18, 2 vai. po 
pietų. Pašarvotas Wilkelio lai
dotuvių namuose.

Liko žmona, Julė, ir 
Clarence.

sūnūs,

MATTHEW BRAZIS
Matthew Brazis, 50 m. amž., 

nuo 2142 W. 95 st., mirė Spa
lių 12,. palaidotas Spalių 14.

Liko žmona, Marė, ir trys 
vaikai: Alice, Vincas, Edvar
das.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

MYKOLAS SACEVIČIUS
Mykolas Sacevičius, 75 metų 

amžiaus, nuo 6305 Utica avė., 
mirė Spalių 6 d. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse Spalių 9 d. 
Pamaldos atsibuvo 9 vai. ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Velionis buvo vienas iš se
nųjų Clevelando gyventojų, čia 
išgyveno virš 54 metų. Ame
rikon atvyko 1887 metais. Pa
ėjo iš Jociunų k., Raguvos p., 
Panevėžio ap. Visą laiką išgy
veno Clevelande. čia laikė 
lėtą paskirų biznių įvairiais 
kais.

1910, 1912 ir 1921 metais 
vo parvažiavęs apsilankyti Lie
tuvoje. Anksčiau dalyvavo vie
tos veikime, darbavosi prie S. 
L. A. ir būdamas delegatu sei
me pasidarbavo partraukti sei
mą 1907 metais į Clevelandą.

Jo žmona mirė prieš porą 
metų.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs. 4

Moterų Sąjungos 36-ta kuo
pa sparčiai ruošiasi programui 
sekmadienį, Spalių 26 d., nau
jos parapijos salėje, kur bus 
pastatyta scenoje 5 veiksmų 
drama, ‘Leitenantas Antanas’. 
Veikalas įdomus ir patoriotiš- 
kas.

Programas bus paįvairintas 
dainomis bei muzika. Po pro- 
gramo bus šokiai, vaišės ir ki
tokį paįvairinimąi. Kiekvienas 
atsilankiusis šiame vakare tu
rės pasitenkinimo. Pelnas vi
so šio parengimo skiriamas pa
rapijos naudai.

Todėl Spalių 26 d. visi trau
kime į naujos parapijos salę, 
kur turėsime pasitenkinimo ir 
paremsim naudingą darbą.

Salė bus atdara nuo 5:30 v., 
programas prasidės 6 vai. At
minkit vietą: 18022 Neff Rd.

P. štaupas.

Yucių 25 Metų Vedybų 
Paminėjimas

ROPER DISTRIBUTING 
CO.

ROPER
Amerikos puikiausi ir geriausi gaso pečiai

2053 E. 105th ST. CEdar 7916

Geriausi linkėjimai nuo

NATIONAL TELEPHONE
SUPPLY COMPANY

fllPPODROMJ
“Sergeant York”

taip tik pradėta rodyti E 
me Theatre “Sergeant J 

toju buna kasdien uis 
filmą sumuša visus pirmi 

ijų daugumo rekordus, 
filmą paliekama dar viens 
ei daugiau, pradedant šeš 
Spalių 18.

Veikalas apima Didžiojo . Kai 
j. Šalia įdomaus turini 

uusų ir nuotėkių, “Sergeant 
Ridinamas žymių artistų. ■ 

ujamą rolę turi Gary Coope 
{vaidina tų vaikiną kurs 

iae Pasauliniame■ kere atsiel 
*psio A merinos narsuolio 

tarpti'' Stumdamas nei 
ii vienas be kitų pagalboi 

Vokiečių kareivių.
Jaunos panelės rolę vaidhia 
islie. kurią York įsimyli ir 
jsveda. Prie jų taipgi yra 
r.Brennan,, George Tobias

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

* * 1
Viena Clevelando didelė ra

dio stotis patyrus kad čia vėl 
lankysis Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona, pasiryžo pa
kviesti poną Prezidentą pasa
kyti kalbą Angliškai į plačią 
Amerikos visuomenę.

Clevelando komitetas Prezi
dento prakalboms rengti tiki 
kad p. Smetona tą kvietimą 
priims ir kad pasakys 
kuria nušvies Amerikos 
menei Lietuvos padėtį 
galbos reikalą.

Dirvoje bus pranešta 
per kurią stotį kalbės, kaip tik 
bus su stotimi sutarta tikras 
jo kalbos laikas.

Lietuviams prakalbą p. Pre
zidentas sakys Lietuvių salėje, 
sekmadienį, Lapkričio 16, nuo 
2 vai. po pietų.

Prakalbos daroma po pietų 
kad galėtų atsilankyti plačios 
apielinkės ir. kitų miestų Lietu
viai išgirsti ir pamatyti Lietu
vos Prezidentą ir spėtų tą 
tį vakarą sugryžti namon, 
pavėluotų į darbus.

SVEIKINIMAS DIR
VAI SUKAKTUVIŲ

PROGA

kalbą, 
visuo- 
ir pa-

vėliau

pa- 
ne-

Opera Carmen Atidėta
Buvo

Choras iš Chicago: 
statyti Clevelande 
men”, 
sąlygų 
ta neribotam laikui.

paskelbta kad Pirmyn 
iš Chicagps atvyks pa- 

operą “Car- 
Del susidėjusių vietinių 
operos statymas atidė-

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
i UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

SIRGO BARTOŠEVIČIUS
Buvo susirgęs A. B. Bartoše

vičius, vienas iš senųjų Cleve- 
lando kolonijos gyventojų, pir
mutinis Dirvos įsteigėjas ir pa
laikytojas.

šiame numeryje ant 3-čio p. 
telpa pirmutinio Dirvos redak
toriaus V. S. Jokubyno aprašy
mas apie Dirvos pirmutines 
dienas. Paskaitykit.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI 
Porai vyrų ar moterų, 
kambariai Lietuviškoje 
Telefonuokit po 5 vai.

SHJUberryt 0402

patogus 
šeimoje, 
vakare.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

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

Nuoširdžiai sveikinu 
Redakciją, ir Administraciją su 
25 metų Dirvos sukaktuvėmis.

Lai Jūsų praeities tautiški 
darbai buna per amžius Lietu
vių tautos istorijos lapuose at
žymėti. Lai Dirvos pasidar
bavimas Lietuvai atneša bro
lišką meilę Lietuvių tarpe ir 
pasiryžimą kovoti už Lietuvos 
Laisvę ir Nepriklausomybę!

Alekas Banys.

Linksmai Paminėjo 
Gimtadienį

Agnes Kazakevičienė, Key
stone Cafe savininkė, nuo 6607 
Wade Park avė., trečiadienio 
vakare savo biznio vietoj turė
jo savo gimtadienio pokilį. Da
lyvavo diktas buris svečių, ar
timų draugų ir pažystamų. Vi
si turėjo smagų laiką.

Prie pokilio surengimo dar
bavosi ponios Luckienė ir Ja
nulaitienė.

Poni Kazakevičienė dėkoja 
visiems kurie dalyvavo ir šei
mininkėms už jų pasidarbavi
mą. Svečias.

• POLICIJOS nuovadoje sek
madienį pasikorė jaunas 18 m. 
amžiaus vaikinas, palikdamas 
raštelį kad jam geriau mirti 
negu užtraukti šeimai gėdą. 
Tas vaikinas, Steve Bohach, 
nuo 2142 W. 7 st., buvo vienas 
iš septynių suimtų vyrukų są
ryšyje su pastarų dienų apvo
gimais gasolino stočių ir tūlų 
krautuvių.

LANKOSI NAMUOSE
Šiomis dienomis Clevelande 

vieši atolaidų laiką praleisda
mas Antanas Slankauskas, iš 
S. V. kariuomenės Camp Shel
by, Miss., stovyklos. Jo tėvas 
Jonas Slankauskas mirė perei
tą pavasarį, jam esant tarny
boje.

Pagrobė Senutės Visus 
Pinigus

Tula Victoria Leshko, 68 m. 
senutė, padavė savo dukteriai 
panešioti jos krepšį, kuriame 
buvo $1,830 pinigų, gautų iš 
apdraudos kompanijos už jos 
vyro mirtį. Duktė paliko maš- 
ną vaistinėje, užmiršdama, ir 
kai sugryžo nerado.

• COMMUNITY FUND va
jus šymet prasidės anksčiau— 
Spalių 20 ir baigsis 30.

Duoklių rinkimui į tą fondą 
darbuosis 18,000 asmenų.

Kortavimo Vakaras
L.R.K.S.A. 50 kuopa rengia 

kortavimo vakarą su dovano
mis, šeštadienio vakare, Spalių 
18, N. A. Wilkelio namuose, 
6522 Superior avenue, pradžia 
7:30 vakare, įžanga 25c.

Kaip nariai taip ir pašaliečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti, 
savo atsilankymu paremsite 
musų kuopą ir linksmai pralei
si! laiką su savo draugais. Be 
to turėsit progą laimėti dova
nas. Rengimo Komisija.

Seni ir nauji Yucių draugai 
dideliu skaičium dalyvavo Lie
tuvių salėje pereitą šeštadienio 
vakarą jiems surengtam “sur- 
praiz” pokilyje, paminėjimui jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Svečių buvo virš 
pora šimtų, kurie linksmai pra
leido vakarą, pasišokdami, pa
sišnekučiuodami ir sveikinda
mi to vakaro garbės svečius.

Laike vakarienės, sveikinimo 
kalba sakė Jonas T. DeRighter, 
K. S. Karpius, P. P. Muliolis ir 
pats Feliksas Yucius. Jo žmo
na svečiams už atsilankymą 
padėkojo pora nuoširdžių žo
džių.

Feliksas Yucius atvažiavo į 
Ameriką 1906 m., į Rochester, 
N. Y., ten išbuvęs keturis metus 
atvyko 
gyvena 
Kražių 
ronikos

Poni
Noreikaitė, Laukuvos 
jos, duktė Juozo ir Julės Norei
kų. Ji atvažiavo į Clevelandą 
1914 metais. Yuciai turi vieną 
dukterį, Albiną, jau ištekėjusią.

Programo vedėjas buvo Yu
cių giminietis, Alekas, Banys.

Jubilantams buvo įteikta 25 
sidabriniai dolariai iškilmės 
atžymėjimui.

į Clevelandą ir čia jau 
31 metai. Paeina iš 

par., Tamošiaus ir Ve- 
Yucių sūnūs.
Yucienė yra Amilija 

parapi-

Geriausi linkėjimai nuo

UNDERWRITERS ADJUSTING CC
Mr. A. P. King

Swetland Building CHerry 5671

Geriausi linkėjimai nuo

THE DANDEE PRETZEL &
POTATO CHIP COMPANY

2900 E. 65th St._____________Diamond 1764

Linkėjimai musų Lietuviams draugams 
nuo

HARWILL ICE CREAM CO.
1200 W. 9th St. PRospect 6688

Geriausi linkėjimai nuo

WINTER PAPER STOCK CO
1375 E. 38th St. HEnderson 4580

DRS. HOOD & HOOD
Chiropraktoriai, Elektriškas gydymas

704 E. 105th St. GLenville 1047

Linkėjimai musų Lietuviams draugams 
nuo

THE CLEVELAND 
GROCERS BAKING CO
3543 WOODLAND AVE. ENdicott 4020

CLEVELAND HOME 
BREWING CO.

Gerkit musų garsų ‘‘BLACK FOREST” Alų
2515 E. 61st ST. HEnderson 1700

Šilto oro furnasų naudojančių anglj-gasą-aliejų

FOREST CITY 
FOUNDRIES CO.

2500 W. 27th ST. ‘ PRospect 5040

Geriausi linkėjimai nuo

HILDEBRANDT
PROVISION CO

Linkėjimai musų Lietuviams draugams 
nuo

Astor Theatre vadovybė j 
iįtas teatras tapo padidin 

vietų ir kad įrengta v 
ąa ir visi kiti patogumai, 
įžanga tik 20 centų i 

M matyti vėliausias filmas 
uis iš karo ir kitokias.

Teatras randasi visai . pri 
Įnių'gyvenamų vietų, 8405 
štame, lengvai pasiekiamai 
nišėiojant.'

Kurie atvažiuoja autom 
ns pasistatymui vietos dyla 

ije yra geriamo vandens ii 
luptai.
Atsilankykit Į šį teatrą

1 rijūnai buna vakarais ir - š 
bei sekmadienį po pietų, 

almėti ir pinigų, neš tam 
ikarais buna, traukimai did

JAUČIATĖS BLO< 
TIKRAI PALENGVINSITE 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠV 

BU DU
1 Kuomet kankinatės vidurį 
ėjimu— žarnos neveiklios - 
aivą. nėra energijos, paler 
n šiuo modernišku budu— 
ite.FEEN-A-MINT. šj sk: 

liūs liuosuojanti kramtom 
igdbės švelniai, bet tikra 
^vidurius. Milijonai žmo 
ujusi FEEN-A-MINT. Pal 
ĖEN-A-MINT einant gult 
rytą tikrai jausite pah 
vėl jausitės puikiai. ,Vs 

ikelis kainuoja tik

Linkėjimai musų Lietuviams draugams
1 nuo

THE INDEPENDENT 
TOWEL SUPPLY CO.

1802 CENTRAL AVE. MAin 9260

PHILIP BINZ MONUMENTAL WORKS CO
Mes naudojam geriausias medegas ir 

duodam atsakantį darbą

Linkėjimai musų Lietuviams draugams 
nuo

STEELY TRUCKING 
COMPANY INC

H. H. Steely, Pres.
2058 E. 22nd ST. ‘ PRospect 4790

Geriausi linkėjimai nuo

CHAMPION MACHINE 
AND FORGING CO.

3695 East 78th Street

VETTER CUT GLASS CO
Įvairus stiklai, plotvčs, ^baldams viršai, etc.

Viskas kas tik paeina iš stiklo už dirbtuvės 
kainas

215 HURON RD. (near Ontario) CHerry 8090

|)IDELĖ LIETU5 

ĮVAISTI 
!C. Pakeltis Pha: 
| 1001 East 79th S

(Kampas Crumb A’

Užlaiko visokias namine: 
joftootas gyduoles nuo v 
gą, kaip įai nuo aštraus 
josio Reumatizmo, nuo 
tadtĮ, edervinių, vidur 
įknp'mo, užkietėjimo, kos 
tiro, lytiškų nusilpnėjin 
kg lytiškų ligų, nervišk 

mugės ir kitokių.

C. Pakeltis V a
11001 E. 79 St. Cleve

Telefonas ENd. 8£ 

uolinė atdara 7 dienas

DIXIE BEDD 
f“ Mfg.Co.

“Iš dirbtuvės j Jūsų 1 
Atsakantis Taisymo 

ttrasai, Box Springs, 
alai. Senus matrasu 

naujai. ♦ >
, VALOM TATIESA 

/ 6631 St. Clair 1 
F HEnderson 1191

iiiiiiiiiiiiiiiiiųiihiii

Nikode
Laisnuotc

The Will
Visokį Lieti 

.6307-11 Superior

N. A. W1LKELIS
Savininkas -

llllllllllllllllllllllll



STRIBUTINC CO. f fllPPODROME►PER
ir geriausi gaso pečiai

CEdar 7916

inkėjimai nuoTELEPHONE COMPANY
ENdicott 0221

irbėjai

“Sergeant York”
Kaip tik pradėta rodyti Hippo- 
nme Theatre “Sergeant York”, 

jų buna kasdien užsipildę. j 
filmą sumuša visus pirmesnius 

jų daugumo rekordus, taigi 
filmą paliekama dar vienai sa- 

i daugiau, pradedant -šeštadie- 
Spalių 18.
" ’ apima Didžiojo Karo- lai- . 

i. Šalia įdomaus turinio, ro-
ir nuotikių, “Sergeant York” 
as žymių artistų. Vado-' 

ų rolę turi Gary Cooper, kti- i 
vaidina tą vaikiną kurs perei-, 

ne Pasauliniame , kare atsiekė žy-' 
io Amerikos narsuolio vardą, 
tarpū' ’ euimdainas nelaisvėn 

i vienas be kitų pagalbos virš 
itą Vokiečių kareiviu.

os panelės rolė vaidina'Joan j 
ie, kurią York įsimyli ir vėliau

. Prie jų taipgi yra Wal- 
'JBrennan,. George Tobias ir eilė

Surviving eight days of wandering 
through New Hampshire wilderness 
without food and protection from 
rain and cold, five-year-old Pamela 
Hollingworth of Dunstable. Mass., 
(above) was found by a CCC corps. 
“Pammy” lost eight pounds.

Penkių metų mergaitė, Pa
mela Hollingworth iš Dunsta
ble, Mass., išliko gyva po aš- 
tuonių dienų paklydimo New 
Hampshire giriose be maisto ir 
apsaugos nuo lietaus ir šalčio. 
Ji surasta CCC vyrų. Mergaitė 
nustojo 8 sv. svorio.

AR SU RUSIJA JAU BAIGTA?
;tų “šaunioji Armija’’, kuri Sake Užkariau
sianti Pasauli, Neatsilaiko prieš Dusyk

Mažesnį Priešą

•• -~ /7

ŠI MERGAITE VĖL PRADĖJO VAIKŠČIOTI IR SVEIKSTA

Aukokit į Community Fund Spalių 20 iki 30

lojančių anglį-gasą-aliejų>T CITYRIES CO.
PRospect 5040

įkėjimai nuoIRANDTION CO. h

ASTOR THEATRE
8405 HOUGH AVE.

p j-4 -----------
Astor Theatre vadovybė praneša 
id tas teatras tapo padidintas iki So vietų ir kad įrengta ventilia

is ir visi kiti patogumai.
Į|ianga čia tik 20 centų ir gali-
■ matyti vėliausias filmas ir ži- 
Bs iš karo ir kitokias.
[Teatras randasi visai prie Lie
ta11 gyvenamų vietų, 8405 Hough 
Įtenue, lengvai pasiekiamas pasi- 
Kkščiojant. ’
[Kurie atvažiuoja automobiliais 
įs pasistatymui vietos dykai. 'Vi
nį yra geriamo vandens ir kitoki 
■ilginiai.
tAtšilankykit i šį teatrą tankiai, 
[adymai buna vakarais ir - šeštadie-
■ bei sekmadieni p<? pietų. Galit 

laimėti ir pinigų, nes tam tikrais 
ikarais buna, traukimai didelių su-

LOEW’S STATE

MĖSOS PRODUKTAI

MEIrose 3700

etuviams draugams

10AL SALT CO.
ir field 4595

IAUČIATĖS BLOGAI? 
Ikrai palengvinsite sau 
I1U0 MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BU D U
(Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
|jiinu— žarnos neveiklios — skauda 
|dva, nėra energijos, palengvinkite 
iii šiuo modernišku budu—kramty- 
fee.FEEN-A-MINT. ši skani vidu
tis, liuosuojanti kramtoma guma 
Kabės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
f vidurius. Milijonai žmonių 
Basi FEEN-A-MINT “ 
IEN-A-MINT einant 
| rytą tikrai jausite 
i vėl jauąitės^ puikiai, 
ikęlis kainuoja tik
h ' -

“‘SMILIN’ THROUGH”
Pirmą kartą suporuoti filiuose, 

Jeanette MacDonald ir Gene Ray
mond vaidina vadovaujamas roles 
žinomame veikale, kuris padarytas 
į filmv, • “Smilin’ Through’’, su jais 
ir Brian Aberno, ir ta filmą prade
dama rodyti penktadienį, Spalių 17, 
Loew’s State Theatre.

Tas veikalas padarytas spalvose, 
dapildytas muzika, ir jame vaidina 
dar kiti geri artistai kaip Ian Hun
ter, Patrick O’Moore, Frances Ro
binson ir mažiukas Jackie HornerĮ

Veikalą parašė Jane Cowl ir Jane 
Margiu, kuris apima nemirtinos mei
lės apysaką, meilės kurią net mirtis 
nesunaikint.

Vokiečiai praneša iš Berli- 
no kad jie apsupę ir beveik bai
gia sunaikinti Rusų jiegas už
kluptas siaurame plote šiaurė
je Azovo juros, ir kad visu 
smarkumu naikinama Rusijos 
armijos apsuptos Bryansko- 
Viazmos srityje.

Berlino radio pastebi kad 
sovietų vadų šaukimasis Mas
kvą nepaduoti, ir pastangos 
apsikasti ir gintis neišgelbės 
Maskvos puolimo, tiktai padės 
Į pragaištingą padėti miesto 
gyventojus.

Toliau naziai giriasi kad so
vietų pastangos persilaužti ir 
atsilaikyti centraliniaroe karo 
fronte Vokiečių suardytos.

.Pietų fronte, Vokiečiai sako 
jau pasiekę Taganrogą, apie 40 
mylių nuo Rostovo, kuris ran
dasi prie ištakos Dono upės, ir 
pro kurį jau eina didėsės alie
jaus dūdos nuo Baku -ir Kaspi
jos juros.

Hitlerio spaudos organai vi
su drąsumu tikrina kad “Sovie
tų Rusija militariškai jau už
baigta” ir kad nepilnų keturių 
mėnesių karas rytiniame fron
te jau beveik išspręstas, ka
dangi naziai vėl apsupo ir su
ėmė milijonų raudonosios
mijos vyrų dviem savo supi
mais Maskvos. .

Sovietų vadai Įsakė išgaben
ti iš Maskvos 
kus. Sovietai 
žysta kad jie 
me pavojuje.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

o

ar-

nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai seimai

• TRAFIKO .nelaimėse Cle- 
velande pereitos savaitės pa
baigoje iki sekmadienio užmuš
ta viena moteris, penki kiti as
menys sužeista.

Šymet išviso jau užmušta 95 
asmenys, pernai per tiek pat j 
laiko žuvusių trafike buvo 87.

etuviams draugams

PENDENTJPPLY CO.
MAin 9260

iausias medegas ir 

kantį darbą

IENTAL WORKS CO

OTELĖ LIETUVIŠKA 

■VAISTINE 
|C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
ti kaip įai nuo aštraus užsi senė
ta) Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
simo, užkietėjimo, kosulio, ka
ta, lytiškų nusilpnėjimų, viso- 
kh) lytiškų ligų, nerviškumo, ne- 
Jniges ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
11001 E. 79 St. Cleveland, O.
Į . Telefonas ENd. 8533 
raistinė atdara 7 dienas savaitėj*

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulvg 
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

moteris ir vai- 
pilnai pęisipa- 

atsidurė rimta- 
Raudonoji ar

mija Leningrado, Maskvos ir 
Azovo frontuose taip sumuša
ma ir apsupama kad negali at
sikvėpti.

KUR TIE NARSUOLIAI?
Kažin kodėl, nors Rusija yra 

160 milijonų didumo tauta, du
syk didesnė negu Vokiečių, Ru
sai skelbia kad Vokiečių jiegos 
išstatyta keliariopai didesnės 
ir raudonoji armija neatsilaiky
dama traukiasi Į naujas pozici
jas arčiau Maskvos.

Kur dingo tie Kalmukai ir 
Gruzinai kurie taip smarkavo 
Lietuvoje ir jos kaimynų šaly- 

Kur ta “šaunioji raudono- 
tik 
pa-

Spalių 4 mirė Vincas Liau- 
kevičius, 51 m. amžiaus, neve
dės; Mirė urnai širdies liga 
eidamas iš Akrono Į Massilon. 
Ji negyvą užėjo medžiotojas.

Policija prie velionio kišeniu- 
je rado maldaknygę su vardu 
ir antrašu Dominiko Palančio, 
iš (Youngstown. Pasirodė kad 
Palantis prieš porą metų ve
lioniui buyo padovanojęs mal
daknygę su savo antrašu kny
goje. Jei ne ta maldaknygė su 
antrašu, gal niekas apie velio
nio mirti ir nebūtų žinoję. Pa
tartina kiekvienam turėti prie 
savęs užrašą su vardu ir ant
rašu, nes nežinia kada ir kur 
mirtis gali užklupti. 1 “

Velionis ilgai gyveno Akro- 
ne buvo darbštus, malonus, lė
to buto. Tveriantis Lietuvos 
nepriklausomybei yra daug au
kavęs •'Lietuvos reikalams ir rė
mė buvusią Lietuvių Šv. Petro 
parapiją gausiomis aukomis. 
Buvo geras Lietuvis ir katali
kas. Deja, mirus nebuvo iš 
tos parapijos palaidotas, mirė 
biednai ir tapo palaidotas Bar
berton miesto lėšomis. Gy
vendamas sveiku būdamas tu
rėjo susitaupęs pinigų, sako, 
vienam biznieriui jis paskoli
nęs juos, o kada mirė tai tas 
atsisakė pasirūpinti jo palaido
jimu bei žmonėms pranešti i 
apie jo mirti.

Velionis
Šventažerio par., SeinW- apskr., 
Butelių k. 
gyva motina, 
liene, po antru vyru.

Ilsėkis ramiai, visų apleistas 
geras Lietuvi, šioje laisvoje 
šalies žemėje.

Lula Huving Spalių-7 d. tei
sme laimėje $25,000 
Public Service ,Co. 
metu jos vyras tapo 
trukus elektros vielai 
bo.

iš Lietuvos, paėjo

AETNA LUMBER

kuri

d e-

Lietuvoje ‘'liko' jo : ! ■> 4
, Elzbieta , Dauge-• • i

nuo Ohio 
Prieš du 
užmuštas 
laike dar-

Kalnas.

Iki pereitų metų, Catherine buvo 
visai. sveika mergaitė. Ji sunkiai 
darbavosi gelbėdama namuose. Jos 
tėvas ir motina dirbo kasdien išlai
kymui savo mažos šeimos. Cathe
rine, 13 metų amžiaus, atliko visą 
namų darbą ir prižiūrėjo tris jau
nesnės sesutes.

Balandžio mėnesį, 1940 metais, 
ištiko ■ tragedija. Catherine ' turėjo 

i a* 'urti Lakeside Ligoninėje, vieno
je iš 18 Community Fun<b ligoninių. 
Ji pavojingai susirgo. Liga palietė 
jus kojos kelį. Daktarai sakė, jeigu 
ji negaus pasilsėti ir specialės prie
žiūros per metus laiko, ji gal nieka
dos daugiau negalės vaikščioti.

Kai ji kiek pagerėjo, ji buvo nu
siųsta į Rainbow Ligoninę, kur bu
vo gydoma suraus vandens šaltiny
je, tyrame ore, geru maistu ir viso
kia speciale priežiūra kokia buvo 
reikalinga. Ji pildė viską ką dakta
rai jai Įsakė ir jos kelys palengva 
pradėjo gerėti.

Pereitą Birželio mėnesį Catherine 
jąu paleista namo. Tiesa, jos kairė 
koja dar suramstyta ir ji kartais 
naudoja kriukius vaikščioti, bet po 
nenkių operacijų buvo tiek gerai 
kad ji galėjo vėl atsistoti.

Dabar Catherine beveik pasveikus. 
Ji laukia tos dienos kada galės vėl 
laisvai be lazdų vaikščioti.

Tamsta ir kiti visi 515,454 asme
nų kurie pereitą metą aukojot Com
munity Fund palaikymui, prisidėjot 
prie jos išgydymo. Reikalinga ir 
toliau aukoti palaikymui Rainbow 
i ligoninės ir Lakeside Ligoninės kur 
gydomi kiti vaikai panašiomis li
gomis kaip ta mergaitė.

.Duokit kiek išgalit. Community 
Fund vajus prasidės trumpu laiku— 
jo tikslas yra surinkti $3,350,000 
išlaikymui apie 100 labdaringų Įs
taigų per metą laiko Clevelando 
sr;„'je.

Mezgant arba atliekant kiteki darbą iš arti žiūrimą, 
jams reikia Pagalbos ir Apsaugos 

Sight-Saving Lempos!
\

Patriotiški pirštai darbščiai mezga kareiviams kojines, kurios yra daug ge
resnės negu kojinės megstos kada nors pirmiau!
To priežastis—aukštesnės rūšies mezgimo gerumas ir atidumas! Pasekme — 
kareiviai gauna kojines kurios tinka, jaučiasi ir dėvėjasi geriau ir ilgiau!
Gerai išmegsti, ar atlikti kokį- kitą arti žiūrimą darbą gerai—kaip siuvimą ar 
skaitymą—reikalinga turėti pakankamai šviesos, laisvos nuo žėrėjimo ir tinka
mai išsklaidytos.
Prie geresnės šviesos geriau matai—ji pagelbsti atlikti lengviau visus darbus 
ką reikia žiūrėjimo—ir, svarbiausia visko, apsaugoja jūsų akis nuo įtempimo.

Asmenims Virš 45 Metų Amžiaus ;

GLEN’S 
DELICATESSEN 

GROCERIES 
CANDIES — ICE CREAM 

LUNCH MEATS 
TOBACCO and CIGARETTES

se ?
ji nenugalima armija” 
pusmetis atgal žadėjo visą 
šaulį užkariauti?

Rusai kariauja, tiesa, jie
I da visas savo jiegas, bet pasi
rodo bejiegiai, paveizdan, kai 
Vokiečiai lėktuvais puola rau
donųjų pozicijas, ardo kelius 
ir pergąsdina Rusus iki to kad 

'jie lieka tik pavieniai kariau- 
jti: sulindę duobėse, laukia už
einančių Vokiečių tankų ir šar-

I vuotų automobilių, su kruvelė- 
rankinių granatų ir gaso- 
bonkų, kurias Tma svaidy- 
užeinančius Vokiečių tan-

GARA2IŲ STATYTOJAI 
■Visokiu Namų Taisymo Darbą 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokčjimas.

medi.

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)DIXIE BEDDING

’ Mfg. Co.
‘“Iš dirbtuvės į Jūsų Namus” 
Atsakantis Taisymo Darbas 
Hatrasai, Box Springs, Pagalves, 
Pakalai. Senus matrasus perdir- 

naujai. ' ■ (49)
VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave 
HEnderson 1198.

FLorida 8671

:ėjimai nuo

Jth Street

^tuviams draugams 
o

5327 St. Clair Av.
13674 E. 93rd St.

£jaj

6813
1185

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

The Aetna Lumber
HE.
ML

' GLASS CO
Jbaldams viršai, etc,

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

The Wilkelis Furniture Co. I
0 ’ Rakandų Krautuve |

i Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia = 
•6307-11 Superior Ave. ' ENdicott 2343 =
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS S
- Savininkas -Vedėjas Ę 

niiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiif^

š stiklo už dirbtuves

lS> L _•/ 
ntario) CHerry 8090

. Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
Įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

RUCKING NY INC- 
dy, Pres.

PRospect 4790

MACHINE UNG CO

i mis 
i lino
i ti i 
kus.

Rusai pripažino kad Vokie- 
užėmė Bryanską. Prie 

Rryans’ko-Viazmos apsupę Ru
sus naziai sako paėmę 350,000 
raudonųjų nelaisvėn.

Vokiečiai skelbia užėmę mie
stą Tūlą, jau aname šone Mas-

žie- 
kad
na- 
Vo- 
žy-

7038 Waele Park Ave.

Perkraustom iš visur Į visur

MOVING CO.
MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

ir Į kitus miestus.
1707 Crawford Road

Cleveland. Telef. CEdar 4252

Jeigu neišsisaugosi akių įtempimo, tikrai esi nulemtas akių negerovėms ir 
viskam kas nuo to paeina, kaip tai nuovargis, nervmgumas, erzinimasi, galvos 
skaudėjimas ir vidurių nedirbimas.
Ypatingai yra svarbu kad žmonės virš 45 metų amžiaus naudotų gerą šviesą 
—šviesą sulyg Sight-Saving nuostatų! Mažiausia 70 iš kožno 100 asmenų per 
45 metus amžiaus turi silpną regėjimą. Juo senyn eini tuę labiau gali turėti 
akių negeroves.

iiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiminiiiigiiimiiiiiiiinitiimiiiiiigniiiiiinimiiiiiiiiimt 

Nikodemas A. Wilkelis \ r
Laisnūotas Laidotuvių Direktorius =

IR BALSAMUOTOJAS į
6522 Superior Ave. HEpderson 9292 •

© © į

Rusijoje jau prasideda 
ma, ir vietoj kaip tikėtasi

i žiemai užstojus Rusai ims 
I zius pliekti ir vyti atgal, 
I kiečiai kaip žygiavo taip 
giuoja pirmyn.

Vietomis, silpnesnėse fronto 
dalyse. Rusai kėsinasi pulti 
Vokiečių linijas, bet tas maža 
ką reiškia, jeigu neatsilaiko 

I ten kur reikia pasirodyti nar- 
! siais.

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry 
Market

1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue. 

Libert v 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS. Mgr.

Visų Visų
Didumų ęf) ^Didumų

GREITAS KASDIENINIS 
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Reck Wool
Insulation

Be tarpininkų pHnb.
5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422.

Geroms akims reikia Sight-Saving Lempos, sil
pnos akys tiesiog reikalauja jos!
Idealis būdas turėti Sight-Saving Šviesą savo 
namuose yra naudojant Sight-Saving Lempas 
kurios moksliškai nustatytas per Illuminating 
Engineering Society.

Pirkit Sight-Saving Lempas
yr Sight-Saving Lempos užtikrina jums pakan
kamai šviesos, tinkamai išskliestos, be kenks- 
minro blizgėjimo arba šešėlių. Jos išdirbtos ir 
ant grindų statomos, stalinės ir rašomų stalų 
medelių ir šimtais puikių stilių. Yra stiliai pri
taikyti jūsų namų dekoracijų spalvai, ir kainos 
prasideda labai žemai.
1942 melų Sight-Saving Lempos dabar jau par
duodamos krautuvėse. Matykit jas, ir įsigykit 
nors vieną Sight-Saving Lempą sau ir po vieną 
kožnam savo šeimos nariui!

PAŽINK SIGHT-SAVING 
LEMPAS IŠ ŠITO

(A) 100-200-300 watt švie
sos lemputės į grindų 
modelius; 150-watt į 
mažus grindų modelius 
ir stalinius modelius.

(B) Refletorius ir skirsty
tojas davimui nežėrin- 
čios tiesioginės ir ne
tiesioginės šviesos.

(C) Platus gobtuvas baltu 
vidum.

(D) L E. S. užgynimo tag.

T II E E L E C T R C A L LEAGUE 
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Chicagos Artistų Grupe duos Puikų Koncertą Dirvos vaka

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

Publika prašoma jokiu budu nevėluoti, pribukiti salę 5 vai., nes programas prasidės lygiai G v.

štai ką matysit ir girdesit

Jenas S. Urbonas

PIRMA DALIS

PHONE: ENdicott 4486

Lietuvių Saleje 6 vai

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

fe 43

LITHUANIAN NATIONAL WEEK 
IN CHICAGO

Proclamated by Edward .1. Kelly, 
maycr of the Oily of Chicago, is
sued on Saturday, Oct. 11th, 1941.

Whereas, today principles of de
mocracy are being threatened by 
the forces cf totalitarian domination 
:"d Axis aggression, which have 
already caused incomparable misery 

to human life in

Trys Panelės

Petras LuizaProgramo atidarymas

Vaizdelis: “Kas Atsitiko kai Hitleris Atėjo Į Lietuvą Joninių 
Naktį Paparčio žiedo Jieškoti ir Rado Staliną“

Dalykas dedasi Lietuvoje. Prasideda Birželio 15. 1940 metais, baigiasi 
Joninių dieną,. Birželio 24, '1941 metais.

(Vėliavos nuleidimo ir iškėlimo iškilmių muzika ir Lietuvos Himnas yra 
autentiška, Invalidų Dūdų Orkestro Įgrota Kaune prie Karo Muzejaus.)

ŠEIMININKĖ .... .................................................................. Julė Salasevieicnū
STALINAS .............................................................................. Juozas Bendleri.s
HITLERIS ..'...................................................   George Lucas
MUSSOLINI ..................................................    Petras Luiza
LIETUVOS SUKILĖLIAI ................... Jonas Petrauskas, Juozas Klikunas

Lietuvos Jaunimas.

2. Kalba

Margučio Baltramiejus ?
'(Jo partnerką Ceciliją pa-< 
matysit — bus jums tikras 

surpraiz”)

Įsigykit Papigintus 7’1- 
kietus i Koncertą

Dirvos geru prietelių nau
dai mes duodame papigintus 
tikietus, jei pasiskubinsit nu
sipirkt išanksto. štai:

50c vertės tikietai po 40c.
• 75c. vertės tikietai po 60c.

Šokiams — 25c. Alberto Ne- 
manio orkestras specialiai pui
kiai grieš šokiams visą vakarą.

Dirvos oifsas bus atdaras iki
6 vai. vakare, Spalių 18 

'kietams įsigyti.
Atminkit: Salė bus 

5 vai.
Programo pradžia —

d., ti-

atdara

6. vai.

JauArtistas Urbonas
Čia. Sako, Atvyks 

dar apie Dešimts
Dainininkas Petras S. Urbo

nas jau atvyko į Clevelandą 
, antradienį. Atvežė labų dienų 

nuo Vanagaičio visiems Cleve- 
landiečiams.

Sako, atvažiuos į Dirvos kon
certą šeštadienį dar daugiau 
Chicagiečių negu pažadėta — 
bus desėtkas ar dar daugiau;

Dirvos redaktorius K. S. Karpius

ANTRA

Čikagiškės —Cicero Trio

Antanas Labanauskas

DALIS

(šią programo dali išpildo Margučio artistai Chicagiečiai)

3. Introdukcijos John Smith Urban

Merginų

Merginų

Mergini;

Antanas

Kvartetas ■— Vai ant Kalnelio

Kvartetas ir Balys Armoška ,— šaltyšius

Kvartetas — Lietuva Brangi

Labanauskas — Akordionistas

Harriet Lucas — Soprane — II Eacio

A. Vanagaičio

Liaudies

J. Naujalio

Pasirenkant

BALTRAMIEJUS IR CECILIJA (Vanagaitiškas Vaizdelis)

JOHN SMITU URBAN —
Toli, Toli Mus Lietuva
Skyniau Sode ..............

. Širdis Mergelių .........
Paukštute, Lakštute ...
Aš Bijau Pasakyt ......

A. Vanagaičio 
........ Liaudies 
.......... Verdi 
.... Vanagaičio 
.... Vanagaičio

UŽBAIGA — Ensemble:
a. Tykus Vakaras — b. Ko Liūdi, Žalia Giruže — c. Gerkim, Broliukai 

Šios trys dainos — A. Vanagaičio. "

Antanas LabanauskasAkompanistai — Aldona Wilkelis

4. FLOOR SHOW — Dainos, Muzika .............
Išpildys Chicagiečiai

10:00 valandą

ŠOKIAMS GROJA — ALBERT NEMANIS ir Jo Orkestras

■ looPT
7^e PUN 
that 5N 

amlf'is <-

ĮŽANGA 50c IR 75c- ŠOKIAMS 25c

c.n.' destruction
r.ny par.s cf the world;
Whereas, the Republic of I.ith- 
i.ia and its citizenry have unfor

tunately been the victims of these 
sufferings and hardships and its 
land has been made a battleground 
in the struggle for world domina
tion; /

Whereas, it is urgent that these 
innocent people cf Lithuania be 
helped immediately in every way 
possible and in accordance witn 
the policies of the government of 
the United States;

Whereas, it is necessary to make 
provisions now through the estab
lishment of trust funds for the fu
ture rehabilitation of war torn Lith
uania;

Whereas, it is imperative that 
the free government of Lithuania 
be maintained so that it can as
sist in the defeat of the forces of 
tyranny and oppression through the 
ultimate victory of democracy;

Whereas, the Lithuanian National 
Relief Fund has been established 
to work towards these ends, and has 
set aside the week of October 12th, 
1941, to focus special attention on 
these purposes;

Now therefore, I, Edward J. Kel
ly, as Mayor of the City of Chi-

cago, do proclaim the week of Oct. 
12th, 194L as Lithuanian National 
Relief Fund Week and urge that 
appropriate ceremonies be held dur
ing this week to observe the occa- 
sian and to inspire and afford ex
pression to the ideals and purposes 
herein above declared.

Edward J. Kelly, 
Mayor of the City of Chicago.

DEFENSE BOND

SOME DETAILS OF 
LITHUANIAN 

UPRISING

the early morning of June 23In
an uprising .of Lithuanian patriots 
broką out in Kaunas, Vilnius and 
elsewhere;. A \small group of prac
tically empty-handed Lithuanians at
tacked the Panemunė arsenal (in 
the Kaunas suburb), overpowered 
the Russian guards and were soon 
in possession of 3C00 rifles and of 
several machine guns, but no am
munition was found. Simultaneous
ly, another group attacked an ar
senal in Viliampolė (another Kau
nas suburb) where ammunition was 
found. Shortly after, both groups 
joined forces and each supplied the 
other with the lacking rifles, ma
chine guns and ammunition.

At about 10 a. m. the Kaunas 
radio station was in the hands of 
the insurgents and the proclamation 
of Lithuania’s Independence and the 
names of the Provisional Govern
ment were announced to the people. 
By 12 o’clock all Government build
ings were under the protection of 
the insurgents; the Lithuanian na
tional flag was hoisted on Govern
ment buildings and private houses. 
Over two thousand political prison
ers were released from Kaunas Pri
son and the majority of them im
mediately joined the ranks of the 
insurgents. The uprising spread 
like fire 'throughout Lithuania. At 
1 p. m. fighting started in the 
streets of Kaunas between units of 
the Red Army and the Lithuanian 
insurgents. At the same time the i 
workers from the “Metalas” factory j 
suddenly appeared in the streets 
and hurriedly disarmed three So-' 
viet tanks which, however, no one. 
knew how to operate; they used' 
them as best they could; took out 
the machine guns and ammunition 
and handed over to the other groups 
of insurgents. Some groups of. 
Red Army units were caught com-1 
nletelv by surprise and were unable 
to offer any organized resistance. | 
Within one hour strategic points I 
in Kaunas were completely in the 
hands of the insurgents.

In the afternoon of the following: 
day, June 24, the first vanguard of 
the German army reached Kaunas. 
That same day it arrived in Vilnius 
which was already under control of 
*-he Lithuanian insurgents. The 
Germans in Kaunas occupied the 
Central Post Office building June 
95, leaving- the control of other 
Government bu’ldings in Lithuanian 
hands. June 25 and 26 the insur
gents. on their own initiative, con
tinued riddance of Kaunas. Vilnius 
"nd the;r vicinities from the rem- 
-'nn+s of fVie Soviet army left be
hind. By June 27 signs of normal 
life appeared.

According to —conservative 
estimates at least 125,000 Lithuan
ians participated in the uprising; 
"f those 4.025 fell in the battle 
nnd over 10.000 were iniured. In 
the groun was J. Milvydas, assis
tant professor at tl>e Kaunas Uni- 
vnrsitv, who with his students de
fended the Kaunas radio station 
from dumbfounded bolsheviks.

Has 
tain 
the 
Bonds? 
No; there 
time limit, 
ings 
a continuing effort, and both 
Defense Bonds and Stamps will 
and should be purchased stead
ily and regularly.
Why were the Nation’s retail 
stores asked to sell Defense 
Savings Stamps?
American retailers were not 
asked—they volunteered through 
their national organizations to 
undertake the sale of -Defense 
Savings Stamps on a vast and 
large scale. 
How many 
Stamps does 
album ?
Seventy-five 
seventy-five 
seventy-five 
teen ?5 stamps, 
albums are 
changeable for Defense 
(Series E) at your post 
or through your bank. 
Who directs the National 
ment to sell Defense Savings 
Stamps in retail stores?
The Treasury’s Retail Advisory 
Committee, of which Benjamin 
H. Namm, of the National Re
tail Dry’ Goods Association, is 
chairman. Officers of 13 oth
er great national retail organi
zations comprise the committee. 

NOTE.—To buy ’
Stamps, go 
office, bank, 
association;
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C. Also Stamps 
are now on sale at most retail 
stores.

no quota 
The Defense Sav- 

Bonds Program is to be

Q-

Q.

A.

Q.

A.

Defense Savings 
if take to fill an

25-cent stamps; 
50-cent stamps; or 
$1 stamps; or fif- 

The completed 
immediately ex

Bonds 
office,

move-

Defense Bonds 
to the nearest 
or savings and 
or write to

Receives Award

ALBERT NEMANIS ORKESTRAS
Kurie išanksto pirks tikietus, gaus: 50c už 40c 75c už 60c. Dirvos Administracijoje.

and 
post 
loan 
the

Greater Cleveland did itself up 
proud, by capturing nearly a third 
of the honor certificates in the 13th 
annual High School Day competition 
at Oberlin College.

In all there were 33 winners all 
from Cleveland. Among this num
ber was a well kn</vn Lithuanian, 
John Polter. He walked off’ with 
one of the three awards in Physical 
Education. The test was tough, but 
Johnnie proved to be its master. 
Congratulations, Mr. Polter.

READY T0 WEAR
TOPCOATS 

and 

OVERCOATS
DURABLE FABRICS $10.95
Wide Choice of Correct • ®

Styles and 22.50
Plus Distinction that only
Brazis Bros, can give you.

MADE TO
Suits, Topcoats 

Overcoats

ORDER
$22-50

and 27.50

Brasis Br©s
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo p?w»i nntaisymo 
darbą prityrusiam ir a snkomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd SL
Telefonas POtomac 6899

19th the
held for 
be buried at

Celebration

fu- 
old

On Sunday, October 
icral 
nan 
:he -----
f the popular Lithuanian Weekly, 
Dirva’. There will be two pall- 
>earers of each family of cheer, 
’riendliness and fun. All friends of 
essimism and war-nerves are cor- 
ially invited to attend.
That was just to try to catch 

/cur eye folks, but won’t you please 
•cme to our concert? It will real- 
y be worth four or five times the 
mount you are going to pay. We 

vili stand behind that guarantee. 
Husbands, get away from that hard 
lefense job for a few hours; and 
vou wives with all your irregular 
hours of serving meals, etc., relax 
’or at least one evening and come 
>n down to the Lithuanian Hall — 
for those who don’t 
the Concert being 
John Smith Urban 
from .Chicago. It’s 
of South American, 
American Dances, 
between 
dancing 
vou can 
modern 
and his

service will be 
gloom. He is to 
25th Anniversary DARBA]

know . . . it’s 
maestroed by 

and his group 
the floor show 
Lithuanian, and 

It’s the skits in 
time. It’s the delightful 
after the program, where 
join in the polkas or the 

dances to Albert Nemanis 
Orchestra, with refresh

ments always on hand.
You can’t afford to 

kets are selling for 40 
in advance, 60 and 75 
door — that includes both the con
cert and the dance. This invitation 
is also extended to our friends ir, 
Akron, Youngstown, Dayton and all 
other

miss — tic- 
and 60 cents 
cents at the

surrounding cities. Let’s go!

To Be Married
Our popular, young Bertha Naun- 

chik will be united in the holy 
bonds of Matrimony to Mr. Joseph 
Butkus, on Saturday, the 25th of 
October. The marriage will be so
lemnized at Our Lady of Perpetual 
Help Church, at 9 o’clock in th' 
morning. All the friends of both 
Miss Naunchik and Mr. Butkus wish 
them both the very best of good 
luck and good fortune.

SUPERIO-107TH

Rakių Taisymas 
darymas

Aštrinam Pietas, Peilius, Šliūžes.
AUTOMOBILIŲ RAKTAI 

SULYG NUMERIO.

Užraktų ir 
ir

CEdar 2820
Taisom ir parduodam pinigų 

laikymo dėžutes.
10622 Superior Ave.

DRY CLEANSNG
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Mrs. F. M. Andrews pins the thi 
star on Lieut. Gen. F. M. Andren 
His appointment as commander 
the Caribbean defense area (ei 
bracing the Canal zone) marks tl 
first time an air corps general k 
commanded the field forces of coi 
bined arms.

Detroit, Mich. — Gi 
Lakes plieno išdirby; 
streikuojanti darbini n I 
atmetė pasiūlytas išlyga: 
streiką tęsia toliau.

Sugryžo dirbti štreik 
plieno darbininkai Bim 
gham, Ala.

Streikai tebesitęsia or 
rią industrijoje Kalifoi 
joje, New Yorke ir N

Streikai tęsiasi 29 di 
tuvėse kur dirba karo re 
denis. Streiku paliesta 
iki 21,000 darbininkų.

i Canton, Ohio. — Vald 
statys čia plieno dirbti 
virš 5 milijonų dolarių v 
lė, kurią operuos Repui 
tol korporacija.

* ■ ■v. ’’H

Skani Lietuviška Duona

Fr. Kuncaitis, Sav.
’-T

4023 E. 141st St
Telefonas: WAsh. 3227

Į Valdžia pradėjo rupir 
ta visi paleidžiami iš 
liuomenės vyrai, kurie 
ii tat kiek mechanii 
pMlaiinimo, butų pas 
lyti i darbus šalies gint 
limo paruošimo industri

r S
| Taip pat rūpinasi kad

, tauilgai be darbo pale: 
i automobilių dirbtu 
dutetbį kurtė Ueter 
irto mažinant abtome

Skani Lietuviška •ruginė Da 
visokį Pyragaičiai, Vestuvė 
Baliams. Pristatom sulyg 
reikalavimo. Telefonuokit artu 
parašykit.

Visada prašykit -NEW D 
Duonos.

Automobilių dirb t u v 
fflB laiku tari kariškų 
stay bendroje sum 
0^000,000.

L E I M O N’
DRY CLEANIN
Vyru ir Moterų Rub

pertaisau

Ciitago, Dl. — Gelez 
Hį kompanijos sutiko 
ta Roosevelto pasiu 
■ durti taikymo tari 

lyti gelžkeliečiams 
$ Apie 1,260,000 

tarnautojų pai 
bo daugiau mokesti

Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas

Visas darbas garantuota
Paimam ir pristatom į namu

Ant. Leimonas, Savininkas

IR TAUPYTI PINIGUS
VYRU RUDENINIAI IR ŽIEMINIA 

RUBAI IR REIKMENYS
Vyriški užsimaunami Sweteriai
Apvalu kaklu, įvairių stilių, naujų vienodų spalvų.

Vyriški Two-Tone Sweter Žiponai
Zipper susegamu ir zipper kišenium, skirtingų kombinacijų

Vyriški Mėlyni Melton Žakietai
Stori ir šilti. Zipper priešakio susegimas

Vyriški Rudeniniai Union apatiniai — 1’00
Trumpom rankovėm, iki kelių kojom

Vyrams ir Vaikinams Skrybėlės
Naujų rudeninių spalvių ir naujausių stilių

Vyrams ir Vaikinams Kelines
Didžiausias pasirinkimas medegų ir pavyzdžių

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DY 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KWER & REICH CO
7010 Superior Ave

Wa išleido drau 
B duoti statybai medej 

įo ta statyba nėra i 
ja ir būtina, tik 

i įvairias medei 
reikalams.

^tovųiš šios šalies į 
9 šių metų m ė 

^eksportuota į kitas 
taniai daugiau negu 

s sportuota pernai.
—

H, KARO Departm 
^užsakė padalyti 50,1 
ta naują batų, St. Loi 

International Shoe 
je, už $375,000.

JTV. VALSTIJŲ arn 
šio ir naudoja dar c 

* arklių ir mulų, nei 
^smarkaus mechaniz;

odkalnijoje% 
Jugoslavijos dalyj, 
įplėšę .užvaldė Ita 
tojai sukildami iš 

W 1,000 Italų ka:

tie nesutiko. Ch: 
persiskyrė pora, vy 

amžiaus, moti 
Jiedu buvo vedę 
laiko. Moteris ] 

[savo “jaunikį” pa. 
" savo amžiaus:

esąs tik 80 m 
o buvęs 86. ..




