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SUV. VALSTIJŲ armija 
I užlaiko ir naudoja dar dik- 
Į čiai arklių ir mulų, nežiū

rint smarkaus mechanizavi- 
mo.

S. V. KARO Departmen- 
tas užsakė padaryti 50,000 
porų naują batų, St. Louis, 
Mo., International Shoe Co. 
firmoje, už $375,000.
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Detroit, Mich. — Great
Lakes plieno išdirbystės 
streikuojanti darbini n k a i 
atmetė pasiūlytas išlygas ir 
streiką tęsia toliau.

Sugryžo dirbti streikavę
> plieno darbininkai Birmin

gham, Ala.
Streikai tebesitęsia orlai

vių industrijoje Kaliforni
joje, New Yorke ir New 

’ Jersey.
Streikai tęsiasi 29 dirb-

■ tuvėse kur dirba karo reik- 
r menis. Streiku paliesta su-
■ virš 21,000 darbininkų.

Canton, Ohio. — Valdžia 
statys čia plieno dirbtuvę 
virš 5 milijonų dolarių ver
tės, kurią operuos Republic

■ Steel korporacija.

Valdžia pradėjo rūpintis 
kad visi paleidžiami iš ka- 

' riuomenės vyrai, kurie tu
ri bent kiek mechaniško 
prasilavinimo, butų pasta- 

' tyti į darbus šalies ginkla- 
: vimo paruošimo industrijo

se.
Taip pat rūpinasi kad ne- 

į butų ilgai be darbo paleisti 
iš automobilių dirbtuvių 

' -darbininkai, kurie betenka 
darbo mažinant automobi
lių išdirbimą.

Automobilių dirb t u v ė s 
šiuo laiku turi kariškų už
sakymu bendroje sumoje 
už $3,530,000,000.

Chicago, Ill. — Geležin
kelių kompanijos sutiko su 
Prez. Roosevelto pasiūly
mu skirti taikymo tarybą 
nustatyti gelžkeliečiams al
gas. Apie 1,260,000 gele
žinkelių tarnautojų parei
kalavo daugiau mokesties.

Valdžia išleido draudi
mą duoti statybai medegas 
jeigu ta statyba nėra rei- 

t. kalinga ir būtina, tikslu 
* taupyti įvairias medegas 
| karo reikalams.

JUODKALNIJOJE. se- 
. nos Jugoslavijos daly,j, ku

rią suplėšę .užvaldė Italai, 
I gyventojai sukildami išžu

dė apie 1,000 Italų karei
vių.

Ir tie nesutiko. Chica- 
• goję persiskyrė pora, vyras 

j 86 metų amžiaus, moteris 
, 73 m. Jiedu buvo vedę tik 

metas laiko. Moteris kal
tino savo “jaunikį” pame
lavimu savo amžiaus: jis 
jai sakęs esąs tik 80 metų 

( amžiaus, o buvęs 86....

TORPEDUOTA KARO LAIVAS; 2 PRE
KINIAI NUSKANDINTA

Washington, Spalių 22 — 
Atlantike paskandinus dar 
du Amerikos prekinius lai
vus, iki šiol šio karo bėgiu 
jau nuskandinta 10 Ameri
kos laivų.

Pereitam kare, buvo nu
skandinta apie 20 Amerikos 
laivų iki Suv. Valstijos įs
tojo karan prieš Vokietiją.

Spalių 17 Vokiečių sub- 
marinas torpedavo S. V. 
karo laivą Kearny, naują, 
1,636 tonų didumo, Islandi
jos vandenuose. Laivas ne
nuskendo, sugadintas nu
plaukė į uostą.
plaukė f uostą. Užmušta 11 
jurininkų.
lė Amerikos vyriausybės 
subruzdimą.

Sako, šio karo laivo ko- 
mandierius
Leitenantas K o mandierius 
A. L. Danis. Jo tėvas gyve
na Chicagoje 
torpedavimo 
rautis ar jo 
gyvas. Leit.

VOKIEČIU-RUSU
KARO ŽINIOS

yra Lietuvis,

ir po laivo 
pradėjo tei
simus išliko 
Kom. A. L. 

Danis gimęs Woonsocket, 
R. L, turi 42 m. amžiaus, ir 
yra baigęs į Karo Laivyno 
Akademiją. Jis plačiai ke
liavęs S. V. karo laivyno 
siunčiamas po Europą stu
dijuoti oro mokslus. Jis 
skraidė darant bandymus 
su- didžiaisiais Amerikos 
dirižabliais ir išliko gyvas 
kuomet 1935 m. sudužo di
rižablis Macon, kur žuvo 
keliolika kitų karininkų.

ŽYDAI dideliais būriais 
išvežami iš Vokietijos ir 
apgyvendinami Žydams pa
skirtose Lenkijoj Žydi jose. 
Pastaru laiku dar 20,000 
Vokietijos Žydų tuo budu 
išgabenta iš Vokietijos.

Dr. Arnulfo Arias, who was oust
ed from the presidency of Panama, 
in a coup which placed a regime 
more favorable to the U. S. in 
power. He fled to Cuba to save his 
life, he claimed. Dr. Ernesto De La 
Guardia assumed the presidency.

Dr. Arnulfo Arias, kuris bu
vo prašalintas iš Panamos pre
zidentystės, perversme kuris 
pastatė Suv'. Valstijoms prie
lankesnę vyriausybę. Jis pa
bėgo Į Kubą išsigelbėjimui gy
vasties. Dr. LaGuardia užėmė 
prezidentystę.

NUŠOVĖ NAZiU
GENEROLĄ IS LIETUVOS

Vokiečių puolimas Mas
kvos fronte sulėtėjo, bolše
vikams išstačius visas pa
sipriešinimo pajiegas. Abi 
pusės beveik lygiai nuvar
gtu ,

Tuo tarpu Vokiečiai tu
rėjo kitus pasisekimus sa
vo ilgame fronte. Užėmė 
Rusų miestą Tangarog, 30 
mylių į vakarus nuo- Rosto
vo, taipgi užimta miestas 
Stalino, Vokiečiams ver
žiantis linkui Dono upės ir 
Kharkovo ir Rostovo mie
stų.

Miestas Stalino, vienas iš 
svarbiausių Rusų karo in-i 
dustrijų. Ten randasi apie 
300 anglies kasyklų ir iš 
ten Rusai gavo apie 60 nuo
šimčių savo

Vokiečiai 
miestą prie 
kurį apsupę 
giavo toliau

Baltijos juroje užėmė sa
lą Dago ir ten užbaigė bol
ševikų laikymąsi.

Centraliniam fronte gi
nančiame Maskvą mūšyje 
žuvo raudonųjų generolas 
Petrov, vienas iš gabiausių 
Rusų komandierių.

Maskvą bolševikai pasi
ruošę paversti į griuvėsius

N,antes, Prancubija. 
Du užpuolikai iš pasalų 
šovė okupuotos Prancūzi
jos Vokiečių paskirtą 
mandantą, Gen'. Holtz, 
yra aukščiausias iki 
pasikėsintas nužudyti 
zių okupantų viršininkas.

Delei šito, Vokiečiai pra
dėjo žiauriai Prancūzams 
keršyt: penki desėtkai už
statam paimtų asmenų su
šaudyta ir paskirta dar 50 
kitų sušaudyti. Šaudymai 
viešai, miesto aikštėse.

Vokiečiai tuos užpuolikus 
vadina “bailiais kriminalis
tais Anglų ir Maskvos ap
mokamais”.

Už susekimą to generolo 
žudeikų paskirta $300,000 
atlyginimo.
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M
Iš KAUNO praneša <kokie 

maisto 
tuvoje 
vienam 
gramų (kiek daugiau negu pu
sė svaro),. Kitų maisto produk
tų duodama vienam žmogui sa
vaitei: mėsos 200 gramų (ma
žiau pusės svaro) ; sviesto 100 
gr., taukų 50 gr.; cukraus 50 
gr.; druskos 30 gr.; miltų 400 
gr.. Muilo pagal korteles visai 
neskiriama. Vaikai iki 6 me
tų amžiaus gauna vieną stiklą 
pieno.

leidžiama Lie- 
Duonos dienai 

asmeniui duodama 280

kiekiai 
pirkti.

anglies.
užėmė . Odesą, 
Juodųjų jurų, 
paliko ir žy- 

per Ukrainą.

SUŠAUDĖ 1640 UŽ
IMTOSE ŠALYSE 

______4__ 
’ ‘o

Berlinas, Spalių 16. — 
Užimtose Vokiečių žemėse 
iki Spalių 15 lt naziai su
šaudė arba paVorė mažiau
sia 1640 dž visokias riau
šes, sabotažą ir pasikėsini
mus prieš nazius valdinin
kus. D? .g kitų yra nu- 
smerkta ir laukia sušaudy
mo. Šiame skaičiuje nem
eilia Rusai.

GRAIKAI praneša kad 
Bulgarai, būdami Vokiečių 
pusėje, drąsiai veikia prieš 
Graikus: Kavella srityjejei reiktų bėgti. Stalino pi- Rn]o.araį anjP 15 ooo i;o Moebwn-io iv dingai ai jszuae apie io,uuulis Maskvoje, Kremlius, ir 

kiti svarbus pastatai pave
sta specialiams komunistų lluIdl
būriams, kurie turės ištiki-T* 
mai atlikti suardymo dar-.komunistu už pasikėsinimą 
bą, jeigu Maskvai prisieitų j š Vokiečiu du kareiviu 
pasA,dUOti ■ Spaliu 17 d. Belgrade.

diplomatai išsikėlė iš Mas- AMERIKOS valdžia jau 
kvos į Kuibysevo, Samaro- paskyrė arti 37 milijonu do- 
je, 540 mylių pietryčiuose ]ai.įu - -- - -
nuo Maskvos. Rusijos

Stalinas paskelbė Mask- j ^ami numatytas gauti 
VQ: karo apguhmo stovyje. Rusijos reikalingas ža- 
Vokieciai prisiartinę iki 50 ' - - .
mylių prie Maskvos.

Vokiečiai skelbia užka
riavę 679,000 ketvirtainių 
mylių Rusijos žemių.

Paėmę po savo 
'65,000,000 Rusijos 
tojų.

Karo nelaisviu
3,200,000.

Paimta 
ro tankų 

Toliau, 
sunaikinę 
šenkos aštuonias centrali- 
nio fronto armijas.

Graikų ir Žydų.

SERBIJOJE, naziai vėl

AMERIKOS valdžia jau

kreditų gelbėjimui 
. Tie kreditai duo-

liavas. Tik kad bolševikai 
neužsigintų tų skolų, kaip 
padarė po ano karo....

valdžia 
gyven-

paimta

KANSAS valstijoje šios 
savaitės pradžioje po smar
kaus lietaus kilo potviniai. 
Šimtai žmonių liko be na
mų, sunaikinta daug turto, 
žuvo keli žmonės.

NE PASIVIJO — NUSI
ŠOVĖ. Lancaster, Cal. — 
Tūlas 35 m. amžiaus vy
ras, per 75 mylias vijęsis 
savo įsimylėtą našlę, 30 m. 
amžiaus moterį, pagaliau 
nusišovė, palikdamas rašte
lį kad tai padaro iš meilės 
jai.

PAUKŠTĮ RADO PUO
DE. Manistee, Mich. — 
Elmer Lemmer pasiėmęs 
šautuvą išėjo medžioti, pri
žadėdamas savo žmonai 
parnešti pantardą pietums. 
Bet nabagas po ilgo vaikš-1 apvirtus valčiai prigėrė 5 

.a™ asmenys.čiojimo pantardos nenušo
vė. Parėjęs, rado žmoną 
gaminant pietus, kuri virė 
nupeštą riebią pantardą. 
Tas paukštis pats užsimu
šė skrisdamas iš lauko per 
langą i jų namus.

Suv. Valstijų karo reik
menų pirkimo departmen- 
tas nupirko iš Britų 301 
milijoną svarų Afrikos ir 
Australijos vilnos.

Iksui

Berlin has its press conferences, too, but how free they are is another 
matter. This radiophoto sent to New York via radio and to Chicago 
via soundphoto shows Dr. Otto Dietrich announcing military achievements 
claimed by the Germans on the eastern front, to foreign correspondents 
in Berlin. Note large-sized war map.

Berlinas turi savo spaudos konferencijas, bet kaip laisvos 
jos yra tai kitas klausimas, ši radiofoto prisiųsta per radio į 
New Yorką ir Chicagą parodo Dr. Otto Dietrich pranešant Vo
kiečių militariškus laimėjimus rytų fronte, užsienio korespon- 
der.tams Berline. Patėmykit didelį žemėlapį ant sienos.,' j

GINKLUOS AMERI
KOS PREKINIUS 

LAIVUS

JAU ŠAUDO IR 
LIETUVOJE

SUVARŽYTA 
suaugęs žmogus 
dalį litre? (apie 
degtinės mėnesiui. 
\ / •

ŠAULIŲ kalėjimo vienoj ce
lėje Vokiečių įstaigų jsakytfttt 
įmūryta lenta, kurioje įrašyta 
kad čia sėdėjęs Willy Bertulėik 
Tas Bertuleit 1934 metais Lie
tuvos teismo buvo teisiamas 
kaipo Vokiečių nazių partijos 
vado Neumanno dešinėji ranka. 
Willy Bertuleit nesenai žuvo 
Vokiečių rytų fronte kovose 
prieš • bolševikus.. . Lfeį.
jis buvęs Numatytas paskirti 
Vokietijos gieneraliniu komisa
ru Lietuvai.'

ir degtinė — 
gauna ketvirt- 
pusę “pint”)

pralei- 
balsais 
Ameri-

Atstovų Rūmuose 
sta tarimas 257 
prieš 136 ginkluoti 
kos prekinius laivus, apsi
gynimui nuo Vokiečių sub- 
marinų užpuolimų.

VOKIEČIAI praneša nu
skandinę 12 Britų laivų su 
prekėm. Šios savaitės pra
džioje vėl giriasi nuskan
dinę 7 laivus.

AMERIKOS derybos su 
Japonja tęsiamos. S. Val
stijos nusprendė nenaudoti 
Vladivostoką pristaty m u i 
Rusijai karo reikmenų, gal 
but nuraminimui Japonų. 
Rusijai reikmenis prista
tys per Archangelsko uos
ta.

President Roosevelt cancelled his 
regular cabinet meeting and called 
in army and navy heads to discuss 
crisis in Japan caused by resigna
tion of Konoye cabinet. Photo shows 
Admiral Stark and Secretary of the 
Navy Knox talking on White House 
steps after conference.

Prez. Roosevelt kanceliavo sa
vo reguliari kabineto posėdi ir 
pasivadino armijos ir laivyno 
viršininkus aptarti krizj Japo
nijoje, paeinantį del rezignavi- 
mo Konoye kabineto. Vaizdas 
parodo Admirolą Stark ir Lai
vyno Sekretorių Knox kalban
tis ant Baltojo Namo laiptų po 
konferencijos.

Rygoje leidžiamas Vokiečių 
laikraštis paskelbęs jog Rug
sėjo 10 
šaudyta 
šaudyti 
vietėje.

d. Šiauliuose buvo su- 
trys žmonės. Jie su- 
viešai, miesto turga- 
Į šaudymo vietą bu

vo sušaukti visi Šiaulių miesto 
gyventojai, ir kalėjime laikomi 
kaliniai.

Be to, panašiomis 
mis buvę sušaudyti 
nės Mažeikiuose, 
pavardės nepatirta.

Kaipo sušaudymo 
nurodoma sabotažo

aplinkyibė- 
keli žmo- 

Sušaudytų

priežastis 
akcija.

PER KAUNO radio Rugsė
jo 27 d. paskelbta toks Vokie
tijos generalinio komisaro Lie
tuvoje Įsakymas: “Lietuvos 
Aktyvistų Frontas uždaromas 
ir jo turtas konfiskuojamas. 
Apie reikalingas priemones 
sprendžia sričių komisarai.”

VILNIUJE veikia šešios gim
nazijos. Tačiau Lenkams ne
santi leista Įsteigti nei viena 
gimnazija.

LIETUVOS Raudonasis Kry
žius esąs iškraustytas iš savo 
patalpų Kaune. Prisibijoma ar 
Vokiečiai išviso leis Raudona
jam Kryžiui toliau veikti.

Nemigė išgelbėjo. Man
hattan, ' Kam — Tūlas Ed 
Davis naktį negalėdamas 
užmigti išlipo iš lovos ir nu
ėjo i virtuvę. Tuo tarpu 
žaibase trenkė Į tą namo 
dalį kur buvo jo lova, už
gaudamas pačią lovą.

šeši užmušta. Owaton
na, Minn. — Muzikantų bū
rio vežimui susimušus su 
gyvulius vežusiu troku už
mušta šeši jauni muzikan
tai. Nelaime ištiklo ryto 
ūkanose. Karvės išliko gy
vos.

KAUNE, Lietuvos Universi
teto medicinos fakultete veikia 
visi kursai, tuo tarpu kitų fa
kultetų leisti tiktai aukštesnie
ji kursai. Į juos nauji studen
tai nepriimami.

PATIRTA kad įvairių Lietu
ves dirbtuvių Įstaigos, kurias 
Lietuvos tautinė vyriausybė 
buvo spėjus grąžinti savinin
kams, dabar vėl 
cionalizuotos.

Vokiečių na-

radio buvo
Arkivyskupas

PER KAUNO 
paskelbta kad 
Skvireckas pasimatė su Vokie
tijos gen. komisaru Lietuvoje 
Rentelnu. Komisaras pareiš
kęs kad jis palankiai svarsty
siąs katalikų bažnyčios pagei
davimus. Krikščioniškos baž
nyčios Pabaltijo kraštuose vi
sur jau veikiančios.

DR. A. GARMUS* kaip pa
tirta, gavęs pasitraukti iš Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus pir
mininko pareigų. Jo vietoje 
laikinai pareigas eina Dr. Jur
gelevičius. Dr. Garmaus pasi
traukimas rišamas su faktu 
kad bolševikų okupacijos metu 
jis buvo vadinamo “liaudies 
seimo” narys.

LIETUVOS nacionalistų par
tija Rugsėjo 14 d. įteikus Vo
kietijos generaliniam komisa
rui memorandumą del dabarti
nės padėties Lietuvoje. Taip 
pat Lietuvos Aktyvistų fronto 
vadovybė tuo pačiu reikalu 
įteikus memorandumą Vokieti
jos komisarui. Po šio memo
randumo Įteikimo, sako, buvo 
suimtas Lietuvos Aktyvistų 
fronto vadas Leonas Prapuole
nis. Du nacionalistų partijos 
vadovybės nariai, Inž. K. Bru
nius ir Zenonas Blynas, buvę 
iš savo valdiškų pareigų atsta
tyti.



12,

su

vei-

mire

BROOKLYN, N. Y

N.J.

YOUNGSTOWN milijonų

DAYTON, OHIO

CHICAGO, ILL

DETROIT, MICH
a

pir-

s
s

s

Address.

Occupation

50 metų, 
Cleveland,

Groud..
Gruod.
Gruod.

®Iš NAUJOS Zelandijos per 
12 mėnesių išvežta daugiau ne
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MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

Gruod., 3 d.
7 d.
14 d. Brooklyn, N.Y.
21 d. Newark,

paskirta šių metų Lapkri- 
pirmoji diena. Tos savai- 
ątidarymas įvyko Spalių 1? 
Palmer House viešbutyje 
susirinkę reikšmingi Ameri-

K. surado 25 
lavonus. La- 
taip sužaloti 
nei atpažinti.

APSIVEDĖ. Stasys 
apsivedė su p-le Katre 
vičiute, Spalių 18 d. 
tės ryšį jiems užmezgė
nas Kun. L. Praspalius. 
ketina jaunavedžiams 
kloties jų šeimyniniame 
nime.

Jis sus:”C3ė su 
valstijos, 
ūkininko

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki 9:00 vakaro.

3924 Lorain Ave.
Telef. MElrose 1925

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

—------------------------------------------------------- -—■—

Plumbing ir Heating ...j
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
diena ir naktį patarnavimas. 

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

6755 So. Western Ave. > 
Chicago. III.

DARDEL STRAIPS

PITTSBURGH SCRANTON, PA
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PIVARONŲ 25 METŲ 
VEDYBŲ SUKAK

TUVĖS

Plačiai žinoma Pittsburghe 
ir visoje Lietuviškoje Ameriko
je patriotinė šeima, Petras ir 
Bronislava Pivaronai apvaikš- 
čioja savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
įvyks gražus pokilis Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, South 
Side, sekmadienį, Spalių 26 d.

Pokily je dalyvaus Pivaronų 
giminės ir artimi prieteliai ir 
bendradarbiai vietiniai ir iš ki
tų miestų, specialiai pakviesti.

KOTELIŲ STREIKAS pasi
baigė. Pittsburgho astuonių 
didžiųjų viešbučių streikas, už
sitęsęs nuo Spalių 1 d., baigėsi 
šios savaitės pradžioje, darbi
ninkai sutiko gryžti dirbti. Jie 
išsikovojo daugiau mokesties. 
Streikavo virš 1600 tų viešbu
čių aptarnautojų.

Amerikos Darbo Federacijos 
statytos amatų skyrius grasi
na iššaukti į streiką Pittsbur
gho srityje visus statybos dar
bininkus, tikslu priversti Du
quesne Light Co. mesti staty
bos darbus kokiais ji užsiima.

# c; MIRIMAILIETUVOS PREZIDENTO PRAKALBŲ MARŠRUTAS
NEKUR1OS KOLONIJOS PAKEITĖ PRAKALBŲ DIENAS

RENGIA PREZ. SMETONAI 
SUTIKTUVES

Spalių 11 d. Scrantono Dr- 
jų Federacija laikė susirinki
mą, kuriame vienbalsiai nutar
ta pakviesti Prezidentas Anta
nas Smetona į Scrantoną 
prakalba.

Komisija išrinkta iš šių 
kėjų: A. Kubilius, Kun. M.
ladka, F. Živatas, Jonas Stepa
nauskas, P. Pantaksevičius ir 
V. A. Kersevičius.

Visi įdomauja kada galės pa-1 
matyt ir išgirst Lietuvos Pre
zidentą. Kaip tik bus galuti
nai nustatyta diena ir prakal
bų vieta apie tai bus spaudoje 
pranešta. *

KASYKLOS PRADĖJO GE
RIAU DIRBTU Scrantone ir 
apielinkėje anglies kasyklos 
pradėjo dirbti penkias diena į 
savaitę, kas nori dirbti gali 
gauti darbą. ,

Bizniai irgi po biskį gerėja.
Jaunimas daugiausia išvaži

nėjo į kitus miestus, nes kasy
klose nenori dirbti. Amunici
jos fabrikuose lengvesnis dar
bas ir geri uždarbiai. Scran
tone amunicijos fabrikų nėra.

V. A. Kersevičius.

NUSIŽUDĖ. McKeesport, 
Pa. — čia nusižudė 20 metų 
amžiaus motina, kuri sulaukė 
antro sunaus, o nei vienos duk- 
tės. 'Ji labai norėjo dukterų, 

ml- ________

13 MIESTŲ Pennsylvanijoje 
pereitą mėnesi nubalsavo už 
prohibicija. Iš pirmiau yra ei
lė kitų miestų kurie draudžia 
savo ribose svaiginančių gėri
mų biznį.

Išnaudotojai Pagauna 
ir čia Gimusius

HARRISBURG, Pal 
tik ateiviai bet ir ( 
Amerikos piliečiai patienka į vi
sokių raketierių rankas.

Pastaru laiku Pennsylvanijo
je susekta kad tam tikri rake- 
tieriai pasinaudoja iš čiagimių 
asmenų už išgavimą jų gimimo 
metrikų, paimdami po $10 ir 
daugiau ir pažadėdami “suras
ti” metrikus, bet jų visai ne
gauna.

Šiomis dienomis valstijos gi- 
mimų registratorįųs paskelbė 
kad jis stengsis apsaugoti met
rikų jieskančįus asmenis nuo 
išnaudotojų.

Išnaudotojai paprastai priža
da metrikus parūpinti bėgyje 
24 valandų. Mat, dabar imant 
Į darbus, arba kariuomenės tar
navimo, reikalais daug vyrų tu
ri pristatyti savo gimimų met
rikus.

Gimimų registravimo biuro 
vedėjas praneša kad į jo įstai
gą iš kur tai būdavo atsiunčia
ma pasiuntinis metrikų nuora
šams gauti. Tam pasiuntiniui 
pasakė kad jam daugiau neiš
duos metrikų i nuorašų svetimų 
asmenų.

Kurie patys asmeniškai krei
psis gaus savo metrikų nuora
šą į porą valandų.

Iš kitur reikia rąžyti šitaip: 
Bureau of Vital Statistics, 

Harrisburg, Pa.

DUOS KRAUJĄ. Phikide’- 
phią, Pa.---- Rytinės Pęnn$yl-
vanijos vals,tij.iniame kalėjime 
apie 1,20.0,0 kalinių sutiko duo
ti savo kraują Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kuris, renka 
kraują.atsargai, kad atsitikime 
karę galėtų išgelb.ėfį gyvastis 
kareivių ąr šiąip. žmonių, y

Tame kalėjime randasi apie 
3,200 kalinių.

LVS. Centro valdyba savo 
susirinkime Spalių 16 d. svars
tė kelių kolonijų organizavijų 
prašymą kad Lietuvos Prezi
dento maršrute Centro skirtos 
dienos joms butų pakeistos die
nomis kitomis.

Valdyba prašymus apsvarstė,
ir atsižvelgdama j kolonijų vie- vadovaujant jos 
tines aplinkybes kaikurioms 
jų dienas pakeitė, o kitoms pa
keisti nesurado galimybių, nes 
pageidautų dienų neištenka. Už
tai tas kolonijas kurias paten
kinti nebuvo galima, šiuomi la
bai atsiprašome.

Tūloms kolonijoms dienas pa- 
1 keitus, dabar tenka pertvarky
ti ir visą maršrutą, kuris dau
giau nebus keičiamas. Dabar 
Lietuvos Prezidentas kolonijas 
lankys sulyg šiokios tvarkos:

Spalio 29 d.
Lap., 9 d.
Lap. 16 d.
Lap., 19 d.
Lap., 23 d. .
Lap. 30 d.

Grand Rapids. 
Pittsburgh, Pa. 
ClevelaiM, Ohio

Scranton, Pa.
Amsterdam, N.Y.

Hartford, Conn.
(ir aplinkės). 

Worcester, Mass.
Boston, Mass.

vadovaujant LVS. Tarybos 
nariui V. M. Čekanauskui;. 
Worcester, Mass. — Lietuvos 
Gelbėjimo Draugijos Sekcija, 

valdybai —
(Janušonis-, Dvareckas, Krasin- 
skas) ; Boston, Mass. — Da
riaus-Girėno Postas, vadovau
jant jo komandierui Jonui J. 
Roman; Brooklyn, N. Y. — 
L.V.S. Antras Skyrius, vado
vaujant Tarybos nariui Strum- 
skiui; Newark, N. J. — LVS. 
Trečias Skyrius, vadovaujant 
Tarybos nariui Trečiokui.

Philadelphijos ir Baltimorės 
eilės galas dar toli, tad apie jas 
pakalbėsime atskirai, kitą sykį.

TREČIOKAS Petras, mirė Spa-I 
lių 15, Cleveland, Ohio.

BRAZIS Mateušas, 
mirė Spalių 
Ohio.

SACEV1ČIUS
mirė Spalių

Mylokas, 75 m., 
6, Cleveland, O.

— Jociumi k., Raguvos par., | 
Panevėžio ap. Amerikoje iš
gyveno 54 metus, atvažiavo 
1887 metais.

ZANIAUSKAS Petras, i 
Spalių mėn., Chicagoje.

TAMOŠAUSKAS Antanas, 
m., mirė Chicagoje, Spalių 
mėn., po nukritimo nuo 16- 
to aukšto, langus mnzgojant. 
Gimęs Amerikoje.

“MEILĖS KLUBAI”
IR SENMERGIŲ
SUVILIOJIMAS

TUOJ ATVAŽIUOS SVEČIŲ.
Tik virš savaitės laiko 
iki pas mus atsilankys 
linksmų Clevelandiečių,
atvažiuoja išpildyt SLA. 
kuopos programą. Jas visas 
kermošius atsibus sekmadienį, 
LąpkriČio-Nov. 2 d., Lietuvių 
.parapijos salėje, 923 Shehy st. 
Programo pradžia 5 vai. po pie
tų, su įžanga visam vakarui 25 
centai.

Clevelandiečiai atveš naujų 
dainų, gražių juokų, rimtų vai
zdelių. Nebus tai statymas ko
kio ištisaus veikalo, bet Įvairy
bė visko: dainų-dainelių, juokų 
juokelių, ir rimtų dalykų. At
eikit Į salę anksti, nes svečiai 
pradės programą laiku, kurie 
pavėluosit nematysit daug ko.

Komisija.

1942 m.
15 d. Phil.,

16 d. Baltimore,

KUR IR KAS RENGIASI
Augščiau suminėtose koloni

jose Lietuvos Prezidentui priė
mimus entuziastiškai rengia:

Grand Rapids. Mich. — Lie
tuvių Pramoninkų Kliudąs; — 
Pittsburgh, Pa. — Lietuvių 
Draugijų Komitetas; Cleveland, 
Ohio, — LVS. Pirmas Skyrius: 
Amsterdam, N. Y. — vietinių 
ir aplinkinių daugijų komitetas 
vadovaujamas muziko Juozo Ol
šausko; Connecticut valstijoj — 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas,

PRIE DARBO. BRANGUS 
TAUTIEČIAI!

Tėvynė Lietuva šaukiasi mu
sų pagalbos. Tos pagalbos 
rinkimui durys dabar atsidaro 
su pradžia p. Prezidento marš
ruto. Prie to darbo pirmiausia 
išėjo milžiniškoji Chicagos Lie
tuvių kolonija, tyliai, bet išsa
miai prisirengus. LVS. ir LN- 
RF. pastangomis, C h i c a gxos 
miestas su Spalių 13 diena pro
klamavo Lietuvos Savaitę, ii 
viešą aukų rinklavą kuriai die
na 
čio

J. J. Pelley, president of the rail 
association, (above) tells senate oil 
shortage committee that he still 
stands on his original testimony that 
the railroads have 20,000 tank cars 
ready to relieve the supposed oil į 
shortage on the East coast. Secre- Į 
tary Ickes, appearing before the 
committee, branded Pelley and his 
associates “storm troopers” for 
claiming that the tank cars were 
available.

RADO DIDELI GRYBĄ. An
tanas Eretikas, Kaunas užeigos 
savininkas, Spalių 17 d. buvo 
išvažiavęs grybauti, ir jis rado 
tokį didelį grybą — sveriantį 
net 18 svarų — kad vos tik pa- 
jiegė išrauti. Vietos 
čiai įdėjo paveikslą A. 
su tuo dideliu grybu.

Šliužas
Zakare- 

Moterys- 
klebo- 

Lin- 
geros 
gyve-

RŪPINASI LIETUVA. Chi
cagos Lietuvių Prekybos Butas 
susirūpino padėtimi Lietuvių 
kuriuos bolševikai išvežė iš 
Lietuvos į Rusiją ir tolimą Si
birą. šiuo reikalu Spalių 1 d. 
atsibuvo, visų Prekybos Buto 
narių susirinkimas, kuriame iš
nešta rezoliucija, prašanti Su
vienytų Valstijų vyriausybės 
užtarimo Lietuvių prieš Rusų 
valdovus, pageidavimo kad per 
Amerikos atstovus butų surin
kta ištremtų Lietuvių vardai, 
ir kad butų galima tremtiniams 
suteikti pagalba iki jie nega- galės stoti prie parapijos choro 
lės gryžti į Lietuvą. Rep. vadovavimo. D. Rcj.

L’AIGIA SVEIKTI. Jau pra
ėjo metai laiko kai Pranui Am- 
brcząičiui dirbtuvėje sulaužy
ta koja, kuri jau baigia sugyti 
ir bus normališka. P. Ąmbro- 
zaLis yrą meno srities žmogus,’ 
ir galimą sakyti kad jisai vie
nas musų 'kolonijoje ir yra te
kis Lietuvis. Tat yra malonu 
kad jis pilnai pasveiks ir vėl

d., 
kur 
konai ir Lietuviai savo stam
biomis aukomis Lietuvos gel
bėjimui, pradėjo •- Lietuvos Sa
vaitės darbą. ’

Spalių 17 d., 'Chicagos Lietu
vių masmitingas v Dariaus-Girė
no auditorijoj suniobilizavo Lie
tuviu armiją rįĮkimui aukų 
Lietuvai. Tai , ________
nos Lietuvos Sakaitės'.

Lietuviai kitose kolonijose 
privalo irgi gyvai sukrusti prie 
darbo, taip kaip sukruto Chi- 
cagiečiai. Organizuokitės grei 
tai į LVS. skyrius ir organi
zuotai pradėkite veikti nevien 
taqr savųjų, bet ir tarp Ameri
konų. Eikite į jų tarpą, j jų 
organizacijas, pas labdarius, pas 
turtingus pirklius, ■. pramonin
kus, fabrikantus ir šiap reikš
mingus žmones, ir prašykite iš 
jų pagalbos nekaltai kenčian
čiai Lietuvai.

Prašykite savo miestų mayo- 
rų kad jie proklamuotų Lietu
vos Savaites ir viešas aukų 
rinkliavas Lietuvos gelbėjimui, 
kaip tai padaryta Chicagoje. 
Rcngkite pramogas ir tose pel
nykite pinigų Lietuvos gelbė
jimui. Pelnytus ir aukomis su
rinktus pinigus siųskite LVS. 
Centran, kuris kiekvieną jūsų 
uždirbtą pinigėlį tėvynės pa- 
geįbai, saugos ir labai įvertins 
kaipo auką ant tėvynės aukuro 
sudėtą.

Prie darbo, prie švento dar
bo, brangieji tautiečiai!

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdybą

J. J. Pelley, geležinkelių or
ganizacijos pirmininkas, liudija 
senato komitete tyrinėjančiam 
gasolino trukumą šalyje; jisai 
tikrina kad geležinkeliai turi 
20,000 tankų vagonų pristaty
mui gasolino pašalinimui jo 
trukumo rytinėse valstijose. 
Sekretorius Ickes, senato ko
mitete, įrodinėja kad Pelley ir 
jo draugų kalba apie tuos tan
kus yra nepamatuota.

SURANDA ŠIM
TUS NUŽUDY- 
TUJU LAVONU

TIES PETRAŠIŪNAIS, ne
toli Kauno, Liet. Raud. Kry
žiaus pastangomis surasta 32 
lavonai. Ištirta kad čia buvo 
užkasta 32 politiniai kaliniai, 
bolševikų nužudyti pereitą Bir
želio mėnesį.

Netoli Sargėnų ir ties lX-tu 
fortu (Kauno priemiestyje prie 
kalėjimo) L. R. 
nužudytų žmonių 
vonai bolševikų 
kad jų negalima

Liet. R. Kryžius buvo pasiun
tęs i Vokiečių kariuomenės už
imtas Baltgudijos ir Sovietų 
Rusijos sritis trijų žmonių de
legaciją, kurios uždavinys bu
vo daryti bolševikų išvežtų as
menų pajieškojimus. Delega
cija buvo nuvykus iki Smolen
sko ir Rugsėjo 5 d. gryžo at
gal į Kauną.

Delegacijos nariai susekė vi
są eilę nužudytų ar pakeliui 
nuo bado ar ligų mirusių Lie
tuvių. Perhave, Baltgudijoje, 
esą susekta 27 žuvusių Lietu
vių lavonai. Išviso surasta apie 
100 nužudytų Lietuvių, jų tar
pe daug bolševikų išvežtų Lie
tuvių karininkų ir kareivių.

PASKAITA APIE LIETU
VIŲ KILMĘ. Spalių 11 vaka
re įvyko Tautininkų Klubo su- 

; ruošta paskaita, to klubo patal
pose, kurią skaitė Dr. J. Ray- 
mcnd-Rimavičius, Lietuvių kal
bos profesorius Columbia Uni
versitete. Įžanginę kalbą pa
sakė ir perlegentą perstatė J. 
Sagys.

Paskaita temoje, “Kilmė Lie
tuvių tautos”, buvo įdomi. Iš
dėstymui 'klausytojams tikro 
musų tautos kilimo profeso
rius siekė mokslininkų ir mok
slo ištyrinėjimų apie Pabaltijo 
krašto gyventojus taip toli 
kaip 4000 metų atgal. Dr. Ri- 
mavičius savo kalboje nurodė 
kad senos teorijos apie Lietu
vių tautos kilmę, kokių iki ne
tolimos praeities daugelis sekė, 
buk Lietuviai į Pabaltijį atvy
ko iš Mažosios Azijos, pasirodo 
klaidingos. Lietuviai Pabalti
jyje gyvena nuo seniausių lai
kų. Jie yra ainiai į protautos 
apie kurią mokslas žinių kaip 
ir neturi, tik žino kad pirm ke- 
tuvių tūkstančių metų ten gy
venta žmonių artimiausių kimo 
ir galvos sudėtimi Lietuviams. 
Prelegentas nurodė -eilę pavyz
džių įtikinančiai išrišdamas sa
vo pajudintus klausimus.

Kaip paprastai į moksliškas 
lekcijas žmonių susirenka ne- 

1 perdaugiaųsia, tas buvo ir šį 
kartą. Bet visi dalyvavusieji 
labai rimtai klausėsi ir dėkojo 
lektoriui už taip rūpestingai 
paruoštą paskaitą.

Po paskaitos buvo ir paklau
simų bei atsakymai. Paskaita 
užsitęsė valandą laiką, o suvirs 
valandą tęsėsi atsakinėjimai i 
klausimus. Visi dalyviai išsi
skirstė patenkinti ir pageida
vo daugiau tokių pamokų.

Didelė šalis Amerika talpi
na savyje visokių keistenybių.

Pasinaudojant tomis keiste
nybėmis ir žmonių palinkimais 
į jas, daugelis pasipinigauja, o 
kiti buna apgaunami.

Paveizdan, Amerikoje veikia 
“pasiilgusių širdžių” susiraši
nėjimo klubai. Per juos senmer
gės gauna vyrų adresus, vyrai 
gauna merginų adresus ir už
veda korespondenciją.

Nesenai paaiškėjo kad vie
nas juodukas, nigęris, iš vienos 
baltos merginos, kuri jieškojo 
laišku sau mylimojo, išviliojo 
kelis šimtus dolarių. Jis raši
nėjo tai merginai pasakiškus 
laiškus, nusakydamas kad jis 
turi tam tikrų kaštų, kuriais 
galės atgauti savo paveldėja- 
mus turtus, o kai turtus paims 
į savo žinią jie bus jai “vestu
vių dovana 
ūkininkaite iš Iowa 
pats nudavė turtingo 
sūnų iš Kentucky.

Kas met apie pora 
vyrų ir merginų, narių tokių 
klubų, išmoka milijonus dola
rių narystės mokesčių ir pra
leidžia milijonus dolarių pašto 
ženkleliams susirašinėjimams, 
j ieškant savo “gyvenimo drau
gų”. Iš tų susirašinėjimų at- 
sibuna bent po 5,000 apsivedi- 
mų per metą, bet kiti ir kitos- 
buna apvilti, suvedžioti.

jaileidus viešumai dalj pas- 
įtĖiij Nepriklausomos Lietu
ms praimo momentų, susi
ekta ii Draugo daug atgar- 
jĮ 1 Vaičiulaitis Draugo nr. 
j jašventė tam reikalui il- 
p straipsnį, pavadindamas jį 
Tiiitybiniy Paslapčių Saugo
ja’, Nereplikuosime mes j 
jNp. A. Vaičiulaitis vieto- 
* gana negražiai atsiliepia 
p Prezidentą Smetoną. Ne 
jag; gilioje padaryti kad jis 
įjiyitėje butu turėjęs gerą 
gilę, ne musų reikalas ji auk- 
į Pasitenkinsim palietę rim
tais jo straipsnio užmeti-

GERZENY BROS
MONUMENT CO.

Under heavy armed escort, the captured Norwegian vessel, Busko, 
and 20 Norwegian Nazis, weje brought to Boston. Coast guard patrol 
ship Ęear and two patrol boats brought her to the dock. The Nazis, 
bound for Greenland to establish a yadio base, were takęn by a U. S. 
navy patrol boat.

Uo didele sargyba atlydėtas, suimtas Norvegu laivas. Bus
ko, ir 20 Norvegijos Nazių, atgabenti į Bostoną. Tas nazių lai
vas vyko į Grenlandiją įsteigti ten slaptą radio stotį, bet suga
vo juos U. S. laivyno sargybinis laivas.

BALIUS. Lietuvių Demokra
tų Sąjunga (Lithuanian Demo
cratic Association) rengia ba
lių sekmadienį, Spalių 26, Lie
tuvių salėje, 25 ir W. Vernor 
gatvių, pradžia 5 vai. vakare. 
Prašo visus Lietuvius atsilan
kyti. I

DARBAI pas mus šiuo laiku 
nepergeriausia eina automobi
lių dirbtuvėse. Kurie dirba 
vadžios kariškus užsakymus 
tie dirba labai gerai.

i Vyt. Markuzas.

Skaityk ir Garsjnkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

• Lietuviu Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36),

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

A D n l T T I C»»

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visieręs pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
-sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

T. P, MULIOL1S
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

įr Apdraudos Agentūra
6606 SujKriur Ave. Cleveland HEnderson 6729

s B
3

PAJ152f.K3MI: Adomas Bakučio- 
nis r Kays R^ku^onis. Vitkqnu k., 
Pabaisko vai.. Ukmergės ap. Apie 
juos, žinantieji prašomi rašyti šiuo 
adresu:

Jonas Gaižutis, 
Campostela 653, d. 39

Habana, Kuba.

©OSTRIČIŲ kiaušiniai yra 
tokie dideli kad į to kiaušinio 
lukštą telpa 18 vištos kiauši
niu viduriai.

•ISUV. VALSTIJOSE turima 
436 išlavintus šunis kurie ve
džioja jų aklus’ savininkus.

Sir Ronald Campbell, left, acting 
British ambassador, and Sir Shan- 
mukham Chetty, head of purchas
ing commission of Įųdia, pictured 
as they called on the President.

Sir Ronald Campbell, kairė
je, einąs Britų ambasadoriaus 
pareigas, ir Sir Shanmukham 
Chetty, Indijos pirkimų komisi
jos vadas, parodoma kai jiedu 
atsilankė pas Prezidentą.

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

turim 'planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisįųskit ši kuponą:
Name........... Age...,
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■ iii Prezidentas Smetona at 
Į tai Ameriką, visa Ameriko
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■’si Smetoną ir patiems 
BtaMiią, kitaip sakant, 
■®t nepaliestą Lietuvos
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■Iii šitai nesuprantama 
Beariama šiądien, kadar 
■fe Smetonos nuvertina 
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■j’SEpromituotų ne tik Srr 
■feisnenį, bet ir pačią L 
B suverenumo sąvoką. 
BLdinie praktišką pavy
■ litai tebesant nep
■ teiti galima buvo atšai 
B'Piiotas ministerius ir 
B paskirti naujus, o š 
B D negalima. Taigi š 
V,ei ir pasisektų suko 
■’tinti ir "nuversti” k< 
Bfe ar privesti prie 
■iii pats atsisakytų, 
Bte paskirti naujo. 
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>lausybę, meisterių k 
tau formaliau ir bi 
tas, tai naujo prezidei 
fes bus neįmanomas 
litai nebus laisva r 
Jįjį jungo ir kol Lie 
bmtojai negalės pare 
H valios naujuose rin 
i|Konst. 69 str.). 
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Lietuvos Savaite Chicagoje ir Aukų Rinkimas
Sudėta Pirmos Aukos Aukų Rinkliava Lapkričio 1 d Kalbėjo Julius Smetona

APSIŽ1URĖK1M KAM TAIP NEATSITIKTŲ PAS MUS

j ieškojus ir

Amerika gali j tai atsakyti

nu

bus

KOMISARAS!

OMISARAS

NAUJOS Zelandijos per 
jnesių išvežta daugiau ne- 
»5,Q00 tonu sviesto.

aukautis savo tėvynės \ ir savo 
tautiečių gelbėjimui.

©PER pastarus penkis 
tus Suv. Valstijose surasta 
1218 aliejaus šaltinių.

me- 
dar

tinka 
suda-

[EILĖS KLUBAI1 
R SENMERGIŲ 
SUVILIOJIMAS

is nuožmių
trukti
našauti Lietuvių laimėjimą 
ginklais priešų nugalėjimą ■ 
Tas kas Įvyko Lietuvoje Birželio 23-24, 1941 m. 
padaro romaną Įdomesniu, tikru, reikšmingu.
Turėsit smagaus, Įspūdingo, jaudinančio skaity. 
mo sekdami Dirvą ir Karpiaus naujausią istori 
ni romana — “KOMISARAS”.

Pavergta Europa parodo kas laukia Amerikos jeigu Vokietija nebus sumuštai

Adv. Olis, LVS. sekretorius Dr. 
Biežis, Teisėjas žuris, komisi- 
jonierius Kumskis ir dar keli. 
Kiti davė aukas mažesnes, ir 
taip sudėta virš $123. Svetim
taučiai kurie buvo atsilankę, 
irgi savo noru aukavo.

vėl atnaujintas. Jis tai darė, 
taipgi, bengdžiu užsimojimu iš
gąsdinti Suv. Valstijas nuo jų 
programo gelbėti Britanijai.

Pirmas yra tai pasikėsinimas 
paskandinti Aunerikos 
vą Kearny, Amerikos 
zonoje pietvakariuose 
landijos. Antras tai

BUVO IŠRINKTI KURIE KA 
DA BUS IŠGABENTI. LIE 
TUVON SKIRTA MONGO 
LAI APSIGYVENTI.

mini- 
Prezi- 

iš Lie- 
jis ne- 
apie jį

:OS LIETUVIAI 
skyriuje talpinama dykai)

žmonės šioje Atlantiko pusė
je linkę žiūrėsi į šį karą šaltai, 
tikėdami kad jie čia yra visiš
kai saugus. Įvykiai susidėjo 
taip kad toks jų indiferentišku
mas pasirodė klaidingas. ' Du 
Įvykiai kurie tik ką atsibuvo 
turėtų persergėti visą šalį.

nojo kad Lietuva taip greitai ar bent kada nors 
priešų Rusų priespaudos galės iš- 

Bet savo apysakoje Karpius ėmėsi pra-
- pačių okupantų 
kas ir atsitiko.

cero. 
buvo 
viais 
rodo 
rupi 
mas,

Lietu- 
ne tik 
atrem- 
šmeiž-

ATEINA - ATEINA

• ARGENTINOS valdžia pa 
ima j savo kontrolę geležinke
lius ir grudų elevatorius, ku
riuos operuos pati valdžia1 _

mis 
vos 
tvirtino 
kurias 
stalo, ] 
tautos 
aukas 
Mackevičius, LVS. pirmininkas

visu griežtumu, atmesdama sa
vo Neutralumo Aktą. Kongre
sas dabar aikvoja brangų laiką 
debatuodamas kurią dalį atme
sti kurią ne. Visas tas Aktas,' 
kuris suriša šiai šaliai rankas 
turi būti panaikintas.

Japonija turi būti prsergėta 
jog musų karo laivynas yra pa
siruošęs karui Pacifike, jeigu ji 
nesiliaus priekabia 
grasinimus 'darius

Net patys didžiausi indife
rentai negali daugiau abejoti 
kad likimas kokį diktatoriai 
užmetė Europai butų užmestas 
ir Amerikai. Jie jau pradėjo 
drryti savo pirmus žingsnius. 
Po to seks daugiau. Jie per ei
lę metų dirbo iš vidaus su ne
ištikimais elementais.

didžiuma prižadėjo netik pa
čios dirbti, bet dar atsivesti 
pulkus iš savo pažystamų, ku
rios susirinkime dalyvauti ne
galėjo.

LIETUVIŲ MASMITINGAS
Rinkliavos dienos prisiruoši

mui, Spalio 17 įvyko Lietuvių 
masmitingas Dariaus-Girėno au
ditorijoj. Nors tą vakarą iš
tiko lytaus dargana, tačiaus į 
susirinkimą visgi prisirinko ar 
300 Lietuvių, tarpe tų ir kelia- 
tas svetimtaučių. Susirinkimą 
vedė LVS. Centro pirmininkas 
Advokatas Olis 
kusiemfe plačiai 
rinkimo tikslą 
kala rinkimo

elė šalis Amerika talpi- 
tvyje visokių keistenybių, 
inaudojant tomis keiste- 
nis ir žmonių palinkimais 

daugelis pasipinigauja, o 
urna apgaunami.
-eizdan, Amerikoje veikia 
Igųsių širdžių” susiraši- 
o klubai. Per juos senmer- 
auna vyrų adresus, vyrai 
i merginų adresus ir už- 
korespondenciją.

senai paaiškėjo kad vie
nodokas, nigęris, iš vienos 
i merginos, kuri jieškojo 
i sau mylimojo, išviliojo 
šimtus dolarių. Jis rasi- 
tai merginai pasakiškus 

is, nusakydamas kad jis 
tam tikrų kaštų, kuriais 

atgauti savo paveldėja- 
turtus, o kai turtus pairus 
) žinią jie bus jai "vestu- 
lovana”. Jis susirašė su 
įkaite iš Iowa valstijos, 
nudavė turtingo ūkininko 
iš Kentucky.

s met apie pora milijonų 
ir merginų, narių tokių 

į, išmoka milijonus dola- 
larystės mokesčių ir pra- 
a milijonus dolarių pašto 
eliams susirašinėjimams, 
ant savo “gyvenimo drau- 

Iš tų susirašinėjimų at- 
la bent pe 5,000 apsivedi- 
ier metą, bet kiti ir kitos 
apvilti, suvedžioti.

visi kiti 
įvairias 

Tokiu

Ar Butų Galima Rinkti Kitas 
— A. Vaičiulaičio Netikslus

imbing ir Heating
Reikmenys

siduoda arba įdedami sulyg
ISINIO IŠMOKĖJIMO PLA0
Nereikia nieko įmokėti, 
euji ir naudoti padargai.

Impire Plumbing & 
Heating Co.

ma ir naktį patarnavimas.
1964 E. 55th Street 

5000; MU. 3629; YE. 5544

KOLONIJŲ STOTYS
Susirinkime tartasi kur reik

tų nužymėti rinkliavos dienai 
kolonijų stotis. Kadangi va
karo laikas buvo jau vėlyvas, 
tad nužiūrėta stotis tik dides
nėms kolonijoms: Brighton 
Parke, prie Standard Federal 
Savings and Loan banko, ku
rios vedėju yra LNRF pirmi
ninkas p. Mackevičius. Mar
quette Parke, prie Margučio 
administracijos, ir Bridgeporte, 
prie Sandaros administracijos. 
Kitoms kolonijoms stotys 
suorganizuotos tuojau.

DAR DEL STRAIPSNIO KAI P BOLŠEVIKAI OKUPAVO 
LIETUVA’

šia: kodėl, girdi, nebuvo pasi
priešinta, jei, kaip jis išveda, 
dauguma ministerių ir prezi
dentas buvo už pasipriešinimą? 
Kodėl nebuvo statytas pasiprie
šinimo klausimas balsavimui; 
kodėl posėdis buvo taip netvar
kingai vedamas? Jo išvada: 
prezidentui truko ryžtingumo, 
ir, jei jis butų ryžtingas, butų 
davęs įsakymą gintis, ir “vie
nas negarbingas istorijos lapas 
nebūtų buvęs įlipdytks į Lietu
vos istoriją”.

Į visa tai, pirmų pirmiausia, 
mes turime pasakyti kad ano 
straipsnio tikslas buvo ne tiek 
nagrinėti galimų įvykių evoliu
ciją ir spėlioti ar tuo labiau 
tvirtinti kad, girdi, jei tas ar 
kitas butų taip pasielgęs, tai 
įvykiai butų buvę tokie ir to
kie. To straipsnio tikslas bu
vo, atskleidžiant faktų 
mumą, parodyti kodėl 
dentas Smetona pabėgo 
tuvos, if nušviesti kad 
buvo toks bailys kaip 
tendencingai buvo rašoma, bet 
kad jis buvo kaip tik tas kurs 
stovėjo Lietuvos garbės ir in
teresų sargyboje ir kad jis pa
sirinko kelią kurs jam atrodė 
tinkamiausias tolimesnei kovai 
del garbingos Lietuvos ateities. 
Tačiau, kadangi p. A. Vaičiu
laitis sąryšyje su tomis straip
snio pastangomis daro kai ku
rių priekaištų, randame reika
lo į jį atsakyti.

Kaz. Rimvydis.
(Pabaiga bus kitame nr.)

Tais pačiais tikslais jis pa
skatino Japoniją, ir savo pasi
sekimais Rusijoje, ir reikala
vimas Tokyo vyriausybei, pra
šalinti Princo Konoye kabinetą 
ir įsteigti militaristų vyriausy
bę. Hitleris nori įvykdyti per
nai pasirašytą Ąšies sutartį. Jis 
nori įvelti Suv.'Valstijas Paci
fike kad jis galėtų Užkariauti 
Britaniją su mažu vargu kuo
met ir jeigu jis užvaldys Rusi
jos dalis iš kurių jis tikisi gau
ti sau aliejų ir grudus maitini
mui savo karo mašinos.

DIRVOS skaitytojams jau buvo pranešta kad 
K. S. KARPIUS rašo naują apysaką — “KOMI
SARAS” — iš Sovietų Rusijos įsiveržimo į Lie
tuvą dienų. “Komisaras” tilps Dirvoje 1942 m. 
Kaip visose savo istorinėse apysakose, taip ir 
šių dienų musų tautos liūdno istorijos įvykio lai
kotarpio aprašyme K. S. Karpius išveda Lietu
vių tautos žmonių laimėjimą ant savo priešų.
1940’ metų vasarą, kada Karpius pradėjo šią sa
vo apysaką rašyti, nei jis nei niekas kitas neži-

sią- 
Taigi šią- 

pasisektų sukom- 
“nuversti” kokį 

prie to 
nebe-

Ponas A. Vaičiulaitis, toliau, 
Dirvą ir ano straipsnio autorių 
kaltina juodinimu atsakingų 
ano meto asmenų, kurie dabar 
gal yra žuvę ar kenčia įvairų 
neperteklių. Mums keista kad 
vis del to, toks, atrodo, plataus 
išsilavinimo žmogus, rašytojas, 
visuomenininkas kokiu yra p. 
A. Vaičiulaitis, taip nerimtai 
vartoja žodį “juodinimas”. At
rodo kad jis neperpranta to žo
džio reikšmės. Juodinti yra iš
tepti juodomis spalvomis, su
purvinti. Juodinti perkelta pra
sme reiškia taip sustatyti fak
tus kad žmogus, kurs tikrovė
je yra doras, atrodytų nedoras. 
Platesne prasme tai gali reikš
ti ir sąmoningą netiesos sklei
dimą ir šmeižtą. Tame gi strai
psnyje yra patiekti gryni fak
tai, be jokios tendencijos, nes 
jame nupiešta viskas kaip bu
vo: neprivilegiuojajant tauti
ninkų ir nežeminant krikščio
nių-demokratų ar liaudininkų. 
Ministras Pirmininkas, kuriuo 
buvo tautininkas Merkys, pa
statytas į vieną plokštumą su 
Bizausku ir Audėnu. Šitai pri- 
pažysta ir p. A. Vaičiulaitis. 
Keista kad p. Vaičiulaitis šal
tą tiesos atvaizdavimą vadina 
“juodinimu”.

Toliau, p. Vaičiulaitis klau-

KAIP BOLŠEVIKAI 
RŪŠIAVO LIETU

VOS ŽMONES

kuris susirin- 
išaiškino ,susi- 
ir būtiną rei- 
pagelbos taip 

skaudžios nelaimės ištektai Lie
tuvai ir nelaimingiems Lietu
viams, ir kad dabar tam reika
lui išeivijos Lietuvių laukia už
duotis ir pareiga ne mažesnė 
už tą, kurią atlikome 1916 m. 
S. V. Prezidentui Wilson pro
klamavus Lietuvos gelbėjimui 
diena.

SUDĖTOS AUKOS
Susirinkimo dalyviai kalbų 

išklausę, sudėjo prižadus viso- 
išgalėmis rengtis rinklia- 

dienai, ir sa,vo prižadus pa- 
i liuosnorėmis aukomis, 
patys nešė ir dėjo ant 
kaipo savo aukas ant 

aukuro. Stambiausias 
davė LNRF pirmininkas

Lithuanian National Relief 
Fund’o ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos valdybų pastangomis 
Chicagos miesto mayoras Kel
ly paskelbė Lietuvos Savaitę 
prisirengimui viešai aukų rink
liavai, kuriai paskirta 1 diena 
Lapkričio. Tą dieną miesto 
gatvėse bus viešai iš praeivių 
prašomos aukos Lietuvos gel
bėjimui ir šelpimui Lietuvos 
tremtinių. Tai dienai dabar 
mobilizuojama visos Lietuvių 
jiegos kad sudaryti pulkus en
ergiškų asmenų, kurie Lapkri
čio pirmą dieną eis vargti Lie
tuvos ir ištremtųjų Lietuvių 
gelbėjimui, šiame darbe į tal
ką prisižada ateiti ir būreliai 
svetimtaučių, kurių pagalba 
šiais kritiškais laikais mums 
labai reikalinga ir giliai įverti
nama.

ją reikia saugoti kad ji neuž
gestų, kad iš jos vėl butų gali
ma įkurti didelę liepsną, bet ne, 
kaip dabar daro musų “katali
kai” ir “socialistai”, stengtis 
išnaikinti ir likutį tos liepsnos.

Kaip sakėme, pradžioje A- 
merikos Lietuvių visuomenė ir 
spauda šitai 'buvo supratus ir 
nutildžius savo partines aistras. 
Bet ilgainiui suskato kompro
mituoti Prezidentą Smetoną ir 
senu įnirtimu skleisti apie jį 
nepagrįsčiausias ir neteisingas 
žinias. Prje šito siaurai parti
nio darbo dabar prisideda ir p. 
A. Vaičiulaitis, dėdamasis gi
nąs bendrus valstybės reikalus 
ir kitus kaltindamas siauru par- 
tdviškumu. Kada “socialistų”, 
ir ypač “katalikų”, Amerikos 
Lietuvių spauda tiek daug ne
tiesos prirašė apie musų prezi
dentą, išvadino jį bailiu ir pa
bėgėliu, kurs pavojaus akivaiz
doje pirmai progai pasitaikius 
paleido valstybės vairą iš savo 
rankų, mes, Amerikos 
viai-tautininkai laikome 
teise bet ir savo pareiga 
ti neteisingus gandus ir 
tus, skleidžiamus apie Preziden
tą Smetoną. šitai darydami 
mes nesame partingi, nes mes 
giname ne tik asmenį, bet pa
čią Lietuvos suverenumo sąvo
ką, kuriai 
apakinti “ 
listai” 
Be to 
tilpęs 
liškas

Prezidento Smetonos Pabėgimas ir Lietuvos Ne 
išdavimas. — 
Prezidentas? 
Priekaištai.

PASAKYTOS Į KALBOS
Reikalo svarbos nušvietimui, 

energiškas ir patriotiškas kal
bas pasakė: LVS/ Centro sek
retorius Dr. S. lltįežis, LNRF. 
pirmininkas Mockevičius, Tei
sėjas J. Zuris, LNRF. sekreto
rius Advokatas Grišius, mies
to parkų komisijonierius Kum
skis. Vienybės redaktorius Ty- 
sliava, ir Lietuvos konsulas 
Daužvardas. Kadangi Lietu
vos Prezidentas turėjo rengtis 
kelionei j Grand Rapids ir to
dėl negalėjo atvykti, tad jo 
vietoj kalbą pasakė atvykęs jo 
sūnūs Julius Smetona. Ilgiau
siai kalbėjo p. Tysliava, kuris 
Įvertintęs Chicagos Lietuvių 
darbą Lietuvos gelbėjimo rei
kale, pabrėžė kad Lietuvių ko
lonijos rytinėse valstijose seks 
Chicagiečių vadovybę su pakel
ta vėliava, ir dės savo visas 
pastangas kad visu įtempimu 
tą patį ką dirba Chicagos Lie
tuviai.

.KOLONIJŲ REPREZENTA
CIJA

Susirinkime didžiausią repre
zentaciją turėjo kolonija Brigh
ton Park ir Marquette Park, gi 
senasis Bridgeport turėjo tre
čią vietą. Dėl tolumo ir lytin
go vakaro mažesnes reprezen
tacijas turėjo Town of Lake, 
West, Side, North Side, Ros- 
land ir Chicagos priemiestis Ci- 

Pavienės reprezentacijos 
ir iš neskaitlingų Lietu- 
kolonijėlių. O tai vis pa- 
kad Chicagos Lietuviams 
jų tėvynės Lietuvos liki- 
kad jie ryžtasi dirbti ir

karo lai- 
apsaugos 
nuo Is- 
paskyri- 

mas pro-militaristo Gen. Hide- 
ki Tojo Japonijos premjeru.

Šiedu įvykiai yra bendri. Kai 
Hitlerio jiegos apsupo Maskvą, 
jis bandė susprogdinti Ameri
kos karo laivą kaipo persergė
jimą kad Atlantiko Karas bus

RINKĖJŲ REGISTRACIJA
Buvo registruojami rinklia

vos dienai aukų rinkėjai. Ka
dangi vyrai dienomis daugiau
sia dirba ir negali išlikti iš dar
bo, todėl registravosi beveik 
vienos moterys, kurių tarpe 
randai ir tautiškos veiklos ve
teranė p. Katkevičienė, o su 
ja ir kitos darbščiosios bitelės, 
kaip ponios: Biežienė, Vanagai- 
tienė, Olienė, Grybienė, Kurai- 
tienė, ir visa eilė kitų veikėjų, 
kur čia visas įvardinsi. Užsi
registravo ar 70 veikėjų, kurių

Iš Kauno gauta žinių kad ten 
GPU (sovietų šnipų) dokumen
tuose susekta išaiškinimas ko
dėl ant Lietuvos gyventojams 
išduotų sovietiškų pasų buvo 
dedami įvairių spalvų antspau
dai. Tie pasai iš paviršiaus at
rodo visiškai vienodai, tačiau 
antspaudai buvo net keturių 
spalvų: šviesiai violetinės, ža
lios, tamsiai violetinės, ir rau
donos spalvos. Dabar, GPU. 
dokumentais susekta kad tokiu 
budu Lietuvos gyventojai bu
vo rūšiuojami (skirstomi) į 
keturias kategorijas ryšium su 
deportavimo planais.

Šviesiai violetinės spalvos 
antspaudai reiškė kad tokių 
pasų savininkai turėjo būti iš
vežti iš Lietuvos iki Rugpjūčio 
mėnesio pabaigos. Tamsiai vio
letinės spalvos antspaudai rei
škė išvežimo terminą iki Rug
sėjo pabaigos.

Pasų su žalios spalvos ant
spaudais savininkai turėjo bū
ti išvežti iš Lietuvos 1942 me
tų pavasarį.

Pagaliau, raudonas antspau
das buvo dedamas ant “ištiki
mųjų” piliečių pasų. Tiktai tie 
“ištikimieji” turėjo teisės, pa
gal Maskvos satrapų planus, 
pasilikti Lietuvoje, o 
butų buvę išsiųsti į 
bolševikijos pakampes 
budu iš Lietuvos turėjo būti 
išvežta apie pusantro milijono 
žmonių, t. y. apie pusė Lietuvos 
gyventojų. Jų vieton butų bu
vę atgabenti daugiausia Mon
golai.

Lietuvių vežimas į Rusiją bu
vo skubiai vykdomas.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
žiniomis, bolševikai per viene
rius metus iš Lietuvos išgabe
no Rusijos gilumon 60,000 Lie
tuvių. Daugeliui žydų, Rusų 
ir kitų tautybių gyventojams 
išbėgus iš Lietuvos, jos gyven
tojų skaičius sumažėjo 200,000 
asmenų.

, deja, partingumo 
katalikai” ir “socia- 

kreipia aštrius smūgius, 
virš visko, tas Dirvoje 
straipsnis nėra vienša- 
sąskaitų suvedinėjimas, 

ne išprovokuotas puolimas, o 
tik paprastas “audeatur et al
tera pars”, visų bendrai pripa
žįstamas principas.

DEL SMETONOS PARTIN
GUMO

Beje, kas del Smetonos par
tingumo ar net netolerantingu- 
mo, tai norėtume štai ką pasa
kyti. Jei Smetona butų buvęs 
fanatikas ir partine aistra ap
akęs žmogus, jis nebūtų per 
visą savo ilgą prezidentavimo 
laiką tokiose aukštose vietose 
laikęs tokius žinomus krikščio
nių-demokratų šulus, žinomus 
liaudininkus ir, apskritai, savo 
politinius priešus kaip pav. pp. 
Bizauskas, Turauskas, Čarnec
kis, Škirpa (kurs 1926 m. per
versmo metu buvo generalinio 
štabo viršininkas ir pasiprieši
no) ir eilę kitų. Ogi ir pats p. 
A. Vaičiulaitis ne kam kitam, 
o Smetonai esant prezidentu 
gavo malonų paskyrimą į Ita-

•RZENY BROS.
[ONUMENT CO.

Kainos nuo $23.50 .

kykit dabar, iki kainos dar 
nepakilusios.

ra kasdien iki 9:00 vakaro.

924 Lorain Ave.
Telef. MElrose 1925

Atskleidus viešumai dalį pas
kutinių Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo momentų, susi
laukta iš Draugo daug atgar
sių. A. Vaičiulaitis Draugo nr. 
233 pašventė tam reikalui il
gą straipsnį, pavadindamas jį 
“Valstybinių Paslapčių Saugo
jimu”. Nereplikuosime mes į 
tai kad p. A. Vaičiulaitis vieto
mis gana negražiai atsiliepia 
apie Prezidentą Smetoną. Ne 
musų galioje padaryti kad jis 
kūdikystėje butų turėjęs gerą 
auklę, ne musų reikalas jį auk
lėti. Pasitenkinsim palietę rim
tesnius jo straipsnio užmeti
mus.

Pagrindinės priežastys, atro
do, yra kad negerai padarė au
torius parašęs tą straipsnį, ne
gerai padarė laikraštis jį įdė
jęs. Jei nebūtų įdėta tas strai
psnis, nebūtų kilęs tas priekai
štas, nebūtų kilę ir kiti iš to 
priekaišto išplaukę sumetimai. 
Tat pirmoje eilėje ir tenka 
mums pakalbėti apie visų šitų 
priekaištų ir užmetimų pagrin
dą, t. y. apie motyvą kuris pri
vedė aną straipsnį patiekti.

Kai Prezidentas Smetona at
vyko į Ameriką, visa Amerikos 
Lietuvių visuomenė ir visa Lie
tuvių spauda jį palankiai suti
ko. Tas pats Draugas tarp ki
to ta proga parašė kad Prezi
dentas Smetona pabėgo, gelbė
damas ne tik savo asmenį bet 
ir Lietuvos interesus. Bolševi
kų pyktis del Prezidento Sme
tonos pabėgimo taip pat įrodo 
šito jo žygio reikšmę ir nenau
dą užgrobikams ir tuo pačiu 
naudą Lietuviams. Kiekvie
nam sąmoningam ir nepartin- 
gai galvoti sugebančiam Lietu
viui buvo aišku kad Prez?den- 
to Smetonos pabėgimas ir jo 
parašo nebuvimas po bolševikų 
ultimatumo priėmimu, bolševi
kų įsibriovimą Lietuvon daro 
nepateisinamu užpuolimu ir 
ryškiausiu teisės laužymu ne 
tik praktine, bet ir grynai for
male prasme.

Iš kitos pusės, Prezidentas 
Smetona, išbėgdamas iš Lietu
vos, išsivežė Lietuvos suvere
nitetą, kurs teisiniu požiūriu 
sudaro Lietuvos valstybės su
verenumo teisę ir duoda realų 
Lietuvių vienybės pagrindą.

Jei savu laiku nepriklauso
moje Lietuvoje buvo supranta
mos ir pateisinamos krikščio
nių-demokratų, liaudininkų ir 
voldemarininkų pastangos 
versti Smetoną ir patiems 
imti valdžią, kitaip sakant, 
liekant nepaliestą Lietuvos 
verenumą pakeisti jo valdyto
ją, tai šitai nesuprantama ir 
nepateisinama šiądien, kadangi 
šiądien Smetonos nuvertimas 
ar kompromitavimas nuverstų 
ar kompromituotų ne tik Sme
tonos asmenį, bet ir pačią Lie
tuvos suverenumo sąvoką.

Paimkime praktišką pavyz
dį : Lietuvai tebesant nepri
klausomai galima buvo atšauk
ti įgaliotus ministerius ir jų 
vieton paskirti naujus 
dien to negalima 
dien, jei 
promituoti 
minisierį ar privesti 
kad jis pats atsisakytų, 
galėtume paskirti naujo, 
miai platesniu mastu tai 
prezidentui, nes, jeigu 
rius vyriausybę, ministerių kai
taliojimas formaliai ir butų 
įmanomas, tai naujo prezidento 
išrinkimas bus neįmanomas tol 

,kol Lietuva nebus laisva nuo 
svetimųjų jungo ir kol Lietu
vos gyventojai negalės pareik
šti savo valios naujuose rinki
muose (Konst. 69 str.).

Prezidentas, įgalioti ministe
rial, konsulai yra konstituci
niai suvereninės Lietuvos liku
čiai, jie yra nelyginant mažytė 
didelės ugnies išlikus dalelė;
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1ARGUTIS 
ykit “Margutį”, komp. 
anagaičio leidžiamą mu- 

ir juokų žurnalą. Ei-
i kartu į mėnesį. Kaina 
ms $2. Prisiųskit luc

ženklais, gausit vieną 
Tį pamatymui.

1ARGUTIS”
55 So. Western Ave.

Chicago. III.
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enkių ar mažiau, mes 
cial Security pašalpos, 
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K. S. Karpius.

IRVIS Gedainis
(Tęsinys iš pere;

Kas Tu Esi, Lietuvi?

6820 Superior Ave., Cleveland. Ohio

Dienos Klausimais
KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

TYIRVOS 25 metų gyvavimo sukakties paminėjimas per- 
eitą sekmadieni, Spalių 19 d., praėjo su didžiausio

mis pasekmėmis ir moraliniu ir finansiniu atžvilgiu: 
Lietuvių salė buvo tiek užpildyta vietinės ir iš plačių 
apelinkių publikos kad ne visi ir i salę sutilpo.

Sukaktuvių programas kurį išpildė vietiniai ir žy
mus artistas Jonas S. Urbonas su savo Chicagiečių Mar- 
gutiečių grupe, buvo vertas keliariopai daugiau negu 
suėjus publika Įžangos mokėjo.

Tas viskas supuola su Dirvos redaktoriaus Kurpiaus 
apie 24 metai atgal nustatyta politika: ne prašyti iš sa
vo skaitytojų, iš Dirvos rėmėjų, bot jiems DUOTI.

Gausios Dirvos rėmėjų eilės plačioje Amerikoje ir 
vietoje visada gauna gerų, Įvairiausių raštų, už savo 
metinę prenumeratos mokesti, be jokio prašymo aukų 
laikraščio palaikymui.

Be to, vietiniai ir plačių Clevelando apielinkių Dir
vos skaitytojai, rėmėjai ir draugai nuolat gauna sma
gius, vertingus meniškus programas, kokių Clevelande 
iš Lietuvių niekas kitas nepatiekia.

Ši rudenį Dirvai suėjo 25 metai kaip ji pati savo 
vardu eina. Dėkojame visiems skaitytojams kurie per 
tiek metų ją palaikėt, mėgot ir platinot tarp savo drau
gų ir giminių. Darykit tą ir toliau.

Yra tūkstančiai ir tūkstančiai Lietuvių Amerikoje 
kurie dar neskaito jokio Lietuviško laikraščio, ar kurie 
skaito kokius kenksmingus leidinius, demoralizuojančius 
jų protą ir žudančius juos musų tautai. Supažindinkit 
juos su Dirva — jie pamėgs Dirvą, skaitys ją, linksmiau 
jiems bus pasaulyje gyventi.

Dirva turi Naujų Skaitytojų Vajų, kuris tęsis nuo 
dabar iki galo metų -4-šio Vajaus bėgiu užrašykit savo 
draugams ir giminėms Kalėdų-Naujų Metų Dovanų* Dir
vą tik už $1.00 visam 1942 metui!

(Pastaba; seni skaitytojai, delei dabar pabrangimo 
visko, prašomi nebandyti pasinaudoti šiuo papiginimu 
kokis duodama naujiems, tiems kurie iki šiol Dirvos dar 
neprenumeruoja. Senųjų skaitytojų štai ko prašome: 
įdėkit į laišką $1.00 ir prisiųskit su savo draugo ar gimi
nės adresu — ir Dirva lankys jį iš isus 1942 metus.)

tiek 
bol- 
įro- 
nu- 
pa-

Ne Ten šmėruoja
Klausau-Maskva Vilnis ir Lai

svė pasiėmusios didelius šmėro 
kibirus dabar bando aptepti vi
sus Lietuvius kurie trokšta kad 
Stalinas su savo “saule” dau
giau nelaimingon Lietuvon ne- 
gryžtų šviesti. Tie Lietuviai, 
esą, ar girdite, Hitlerio agen
tai !

Akmenį plaukti mokinti 
pat bergždžia kiek musų 
ševikams jų nelogiškumą 
dinėti. Bet pats Pruseika 
jučiomis teisybę pasakė,
reikšdamas kad “Vilnis ir Lai
svė dar niekad tokios rolės ne
lošė kaip dabar.”

Tikra tiesa; atsidėjusiai 
smeigusios Amerikai ir Ameri
kos visuomenei į nugarą pas
tangose sustabdyti Hitlerį, tie
du laikraščiai dabar ragožium 
apvirtę tai Ameriką! rankas 
bučiuoja ir prašo padėti Sta
linui, pasmaugusiam kraštą ku
riame gimė jų redaktorių tė
vai, pasmaugusiam visus gra
žiuosius socialės 
tikslus! Tai 
tina rolė!

Jų kitiems 
neprilips, nes
ro metu Lietuvių tautoje nie
kados nesirado nuoširdžių Vo
kietijos pritarėjų taip ir šiame 
jų nėra. Bet kaip pereitame 
kare buvo “slekerių” Amerikai 
pas musų bolševikus, taip jų 
pilna is šiądieų (net tie patys 
asmenys). Todėl Vilnies ir Lai
svės isteringas šmėras niekam 
taip netinka kaip jų redakto
riams. Tepkite save, vyručiai!

revoliucijos
tikrai nepayydė-

siūlomas šmėras 
kaip pereito ka-

pREZ. ROOSEVELT kreipkėsi*) Kongresą prašyda- 
I mas skirti 50 milijonų dolarių šelpimui kitų šalių ka
ro nukentėjusių. Panašios sumos reikalauja buvęs pre
zidentą^ .Herbert Hoover, kuris vadovauja karo nute- 
riotų šalių šelpimu. )

Lietuvių komitetai ir Įtakingos organizacijos priva
lo tėmyti visą šitą Amerikos valdžios galvų darbą ir ne
praleisti progų įteikti Lietuvių vardu prašymą ir pa
geidavimą kad ir Lietuvos žmonės, ar pačioje Lietuvoje 
ar išblaškyti Rusijoje, butų tais pinigais šelpiami, gelb
stinti nuo pražūties ir mirties.

Mes tik tarp savęs mokam ginčytis ir savo mandry- 
bes rodyti, bet nedrystam laiku ir į atitinkamus žmones 
kreiptis kuomet atsiranda progos paprašyti Amerikos 
valdžios pagalbos ir savo tautai.

Mes žinom kad ir pereitame didžiajame kare, ir da
bartiniame, nekųrios nukentėjusios šalys labiau glosto
mos ir jų likimu daugiau rūpinamasi negu musų tėvy
nės Lietuvos žmonių likimu. Padarykim mes spaudimą 
ten kur reikia, atkreipkim dėmesį tų kurie pinigus skir
sto ir į Lietuvius karo nukentėjusius.

MUSŲ bolševikams tikras galvosūkis: Jie nori kad
Amerika ir Anglija pultųsi į karą prieš Vokiečius, 

sudarydami vakarų frontą, kad tuomi paliuosavus Vo
kiečių įtempimą Rusijos mušime ir Vokiečius nugalėti.

Jeigu Amerika stos į karą, Vokiečius nugalės, Lie
tuva liks laisva ir nepriklausoma, kaip Rooseveltas pa
žadėjo. Musų bolševikai to nenori, jie nori kad Lietuva 
butų po Rusijos jungu.

Jeigu Anglija ir Rusija nugalėtų Vokiečius, tada 
butų kita pasaka: jodvi pasidalintų Europą kaip norė
tų. Taigi, gal geriau butų kad Amerika nesikištų į ka
rą — musų bolševikėliams butų daugiau vilties Lietuvą 
matyti bolševikų vergijoje.

Tačiau, be Amerikos pagalbos Anglija ir Rusija jo
kiu budu negali laimėti — ir istorija vėl prasideda iš 
pradžios: su Amerikos pagalba šiame kare Lietuva bus 
atsteigta nepriklausoma.....

•DIES Komitetas, tyrinėjantis prieš-Amerikoniškų 
gaivalų veikimą šioje šalyje, įrodinėja kad, to komiteto 
surinktomis žiniomis, net septyni milijonai Amerikoje 
gyvenančių gaivalų remia arba yra nariais komunistiš
kų, naziškų ir fašistiškų organizacijų. Nors Lietuviš
ki komunistai ir rėkia savo plačiomis gerklėmis prieš 
mus visus kitus Lietuvius, norėdami kam tai Įrodyti buk 
mes esam “nazių” ir “fašistų” “agentai” ir šalininkai, 
niekas į jų riksmą dėmesio nekreipia, o komunistus ir 
jų veiklą Amerikos valdžios įstaigos kaip sekė taip ir 
seka.

•SURINKTOS žinios parodo kad Prancūzija turi 
20 milijonų svarų tabako, taip kad valdžia duos desėt- 
kui milijonų užsiregistravusių rokytojų po tris gramus 
tabako į dieną — užtektinai del trijų cigaretų.

•NEKURIE Europos reikalų sekėjai tikrina kad 
Stalinui nėra kitos išeities dabar, jeigu Vokiečiai galuti
nai Maskvą paimtų ir raudonąsias armijas parblokštų, 
kaip tik arba su Hitleriu taikytis, arba sulaukti Rusijo
je visuotinos revoliucijos.

Musų bolševikėliai, tada, vėl pemmestų garbinti 
Hitlerį....

Pasaulis yra 
Persiuvamas

William Henry Chamberlin, 
vienas gabiųjų ‘Amerikos lai
kraštininkų, ilgus metus Sovie- 
tijoje korespondentu gyvenęs, 
aną dieną teisingai Atlantic 
žurnale pastebi:

“Mums neprivalu užmiršti kad 
dabartinis karas tėra žiedas il
goje grandinėje betvarkio per
sikėlimo iš sugriuvusios libera
linės civilizacijos į naująją, be
sirengiančią gimti. Tvarkaus 
pastovumo valstybių tarptauti- 
niais ir vidų jo santikiais pasie
kti norint reikia tris visųsvar- 
biausius klausimus išrišti. Pir
ma, mažųjų tautų teisę turėti 
savo kultūrinę nepriklausomy
bę reikia suderinti su didesnė
mis valstybinėmis sritimis, ku
rių masinė fabrikinė gamyba 
reikalauja. Saugumą nuo po
litiniais sumetimais puolimų 
reikia suderinti su proga leisti 
daryti pakeitimų ekonominėje 
srityje. Reikia leisti ekonomi
niai visiems plėtotis, patikri
nant tikrą ekonominės progos 
lygybę tarp tautų ir piliečių. 
Valstybės viduje piliečio laisvė 
privalo būti suderinta su liau
dies pakartotinai pareikštu no
ru turėti progą duoną uždirb
ti.”

Mes galime manyti kad pa
saulyje betvarkę kelia “pikti 
žmonės”, kaip Hitleris, Stali
nas ir kiti, bet reikia kreipti 
dėmesio ir Į sąlygas kurios pik
tus žmones pagimdo ir pagim
do liaudį tų piktų žmonių va
dovavimą sekti.

VOKIEČIŲ Įstaigos Įsake iš-

(Tęsinys iš pereito numerio)

2. TU PATS
Iš Kur Atsirado tas Gražus vardas — 

Lietuva ?
Tiesa, Latvius nemažai buvo paspaudę 

šiaurėje sujudėję Livai ir Kuršiai ir visu 
pakraščiu atstume nuo juros, vis dėlto Lat
viai ir Lietuviai, kaip ir Prusai, iš savo 
vietų kiek daugiau nepajudėjo. Nepaju
dėjo anksčiau, ketvirtam ir penktam šimt
metyje smarkiai besikilnojant ir bekovo
jant visoms Europos žemyno ir Britani
jos salų tautoms, nepajudėjo ir dabar. Ne
pajudėjo todėl kad visus Aisčius saugojo 
dideli ir tankus miškai, gilus ežerai, pla
čios upės ir pelkės. Jei jie kur ir susi
spausdavo, atsitraukdavo, tai vis dėlto iš 
kelio svetimiesiems neidavo. Kiek pasi
traukę, pirma proga vėl gryždavo atgal 
ir atsiimdavo, kas jiems priklausė iš seno.r viaiiuviu jocirvc lo- ----------------------------------- 7 ------------- u----------------- X

Sikraustyti iki Spalių 15 dienos1 Pačius Livus ir Kuršius, anksčiau baisius
iš Klaipėdos 180 Lietuvių. Tarp 
jų yra Petras šernas (buvęs 
Lietuvos Žemės Banko Klaipė
dos skyriaus direktorius), My
kolas Gureckas, ir Adv. Miche
lis Tolischus, žinotno Amerikie
čio žurnalisto brolis. Kitas jo 
trolis, Jonas Tolischus, savo 
laiku buvo Klaįpėdos Krašto 
Direktorijos pirmininkas. Visi 
180 Lietuvių turi apsigyventi 
Vokietijos gilumoje; Į Lietu
vą jiems neleidžiama vykti.

(“La* Golondrina”—Meksikiečių Daina)
Ko taip krykšti, o nerami kregždele?

Kodėl viena padangėj taip skraidai?
Ar šaltais vėjas sparnelius nugėlė.?., 

Ar tu lizdelio savo neradai?
Atlėk čionai, atlėk po mano stogu, 

Ir sau lizdelį šiltą čia susipink;
Ir man svetur nuobodu ir nepatogu .

Nors tu, kregždele, man širdį nuramink.

Ir aš senai apleidžiau gimtą šąli, 
Tėvų namus tarpe laukų žalių —

Motušę seną, žolynų darželį —
Ir ten sugryžti aš jau negaliu . . .

Aš trokštu but savo brangioj tėvynėj, 
Kur lankos žydi, ošia miškai žali. . .

Kai tu krykštauji ten, tolimoj mėlynėj,
Tai man suvilgo akis rasa gaili. . .

Vertė — Nadas Rastenis.

RUGSĖJO MĖNUO
(Maironio eilės)

Baigės -rugsėjis. Po orą bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo;
Šypsojo saulė; bet jos spinduliai, 
Tartytum, sudiev bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai
Į pietus padangėmis traukė;
Apdaro žalio nebtekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė.

Lygus sužėlę tamsiai vilnimis 
Rugiai, lyg kad rūtos, žaliuoja;
Kiek tik apimsi aplink akimis, 
Kaip žaliosios juros liūliuoja.

juros plėšikus, jie pagaliau įveikė ir, pa
tys geriau mėgdami dirbti žemę, veisti gy
vulius, paukščius ir bites, paliko jiems tik 
sunkią žuvininkystę. Dvejetas tūkstančių 
pakraščiu į šiaurę nuo Rygos dabar gy
venančių Livų jau nesi vadina savo senu 
vardu, o tik randalist, krantininkais.

Ar tau neatrodo kiek keistoka kad Li
vai ir Kuršiai, įsitvirtinę tik pajūriais, 
davė vardus visam už jų esančiam kraštui? 
Taip neatrodys, kai sužinosi kad Suomiai 

I dar ir šią dien vadina sau giminingą Es
tiją Viiro. O Viiro yra tik maža šiaurinės 
Estijos sritis, tiesa, Suomijai arčiausia. 
Nuo to vieno vardo Suomiai taip pavadi
no visą Estiją, nors Estai patys savo kra
što kitaip niekados nevadino ir šiądien ne
vadina. Nuo Suomijai artimiausios Šve
dijos srities Roslag (tark Ruslag) Suo
miai visą didelę Švediją pavadino Ruotsi, 
o Švedus ruotselainen. Tos pačios Švedų 
srities vikingai ros arba rus, tik kelių 
šimtų būrys, rytų Slavų atsikviesti dary
ti tvarkos, davė visam milžiniškam kraš
tui ir jo gyventojams savo vardą Rusija 
ir Rusai. Lietuvos XIII — XVI šmt. di
deli Rusijos ir Ukrainos užkariauti plotai, 
iki pat Juodųjų jurų, vadinosi Lietuva, 
nors ten Lietuvių tik valdyta.

Iš kur atsirado tas švelnus ir gražus 
vardas Lietuva? Kai kas aiškina kad nuo 
lietaus, nuo to kad Lietuva lietingas kraš
tas. Upsalos profesorius K. F. Johans
son jį išveda ir Lotyniškojo žodžio litus, 
krantas* pakraštis. Tai todėl kad Lietu
viai atsikėlę į savo kraštą pajūriais, pa- 
krančiais ir iš pat pradžios tik pajūriais 
ir upių pakrančiais ir gyvenę. Taip el
gėsi, garsaus Švedų mokslįninko Oscaro 
Monteliaus žodžiais, ir Skandinavų tautos, 
atsikėlusios iš pietų paskui tirpstančius 
ledynus. F. K. Johansson mano kad ir 
Latvija ir Latvis yra ne kas kita, kaip 
pirmykščiai Lietuva ir Lietuvis, tik lai
kams bėgant ir tarmėms besiskiriant iš
siskyrę Į dviejų kraštų ir tautų pavadini
mus. Tur but, ir bus taip buvę;\ ir žiloj 
senovėje jokio skirtumo nebuvę tarp Lie
tuvio ir Latvio ir jų gyvenamų kraštų.

Kaip jau tu žinai, Aisčiai gyveno Bal
tijos ar tikriau Aistijos juros rytų ir pie
tų rytų kraštuose nuo giliausios senovės. 
Jų butą vienos giminės, tik paskum nežy
miai išsiskirstyta t į tris dideles šakas: Prū
sų, Lietuvių ir Latvių.. Jos tarp savęs, 
kaip augančio medžio šakos, vėliau išsi
skirstė Į mažesnes šakas. Prusai į Natan- 
gus, Erminus, Bartus ir Sambius; Lietu
viai Į Skalvius, Nadruvius, Suduvius, Jat- 
vingius, Aukštaičius ir Žemaičius; Latviai 
vėl į Žemgalius, Vidžemius ir Latgalius. 
Siena tarp Lietuvių ir Latvių jau iš seniau 
nusistatė tokia, kokia ji yra ir dabar. Tarp 
Lietuvių ir Prūsų- — palei Alną ir Daime- 

pą. Latviai šiaurėje siekė toliau nei da-

bar. Jie ten laikų bėgyje turėjo užleisti 
vietos Estams ir Livams. Prusai vakaruo
se siekė Vislos, o pietuose maždaug da
bartinės Rytprūsių pietų sienos.

Kadangi tos trys didelės Aisčių šakos 
gyveno lygumose, tai jų gyvenami plotai 
turėjo apvalias ribas, nuo centro plito Į 
visas puses lygiai. Vidurinė, Lietuvių gi
minė, buvo pati didžiausia ir jos plotas 
buvo beveik apskritas.

Tur but, jokios kitos tautos taip seno
vėje nemylėjo savo žemės, kaip Lietuviai, 
Prusai ir Latviai. Kitos tautos, Gotai, 
Germanai, Slavai, Ugrofinai, Hunai, Kel
tai, tai laisvu noru, tai kovodami kilnojosi 
iš krašto kraštan, bet Aisčiai sėdėjo vie
toje ir, kai juos kas puolė, gynėsi iš pas
kutiniųjų. Jie negeidė svetimo, bet pigiai 
neatiduodavo ir savo. Visi istorikai vie
nu žodžiu pripažysta kad Aisčiai buvo ra
mus, taikus ir teisingi. Jie dirbo sau že
mę, augino gyvulius, medžiojo, žvejojo, la
bai mėgo bitininkystę. Jie gyveno šeimo
mis, kur tėvas buvo visoko galva. Aisčių 
gyvenimas buvo labai doras, palaidumas 
ar girtuokliavimas jų tarpe nebuvo žino
mas. Todėl vaikai jautė didelę pagarbą 
tėvams, — iš viso seni žmonės buvo labai 
gerbiami. Jaunimas mėgo dainas, raitųjų 
lenktynes, imtynes, Įvairius žaismus, o žie
mos vakarais klausydavosi pasakų, istori
nių padavimų, taisė ginklus, drožinėjo vi- 
lyčiąs, mezgė tinklustir ruošės medžioklei.

(Bus daugiau)

KUR ŽMONĖS ILGAIUSIA 
GYVENA?

Nors mokslininkai tikrina kad nėra 
jokios fiziologiškos priežasties kodėl svei
kas vyras ar moteris negalėtų sugyventi 
šimto metų amžiaus, tačiau šimtamečių 
yra tokia retenybė kad dauguma žmonių 
visai nėra matę jų nei vieno.

Nesenai Vokietijoje surinktos žinios 
parodė kad iš apie '60,000,000 Vokietijoje 
gyvenančių žmonių mažiau negu 100 as
menų yra šimto ar daugiau metų amžiaus.

Anglijoje surasta 146 šimtamečių, 
Prancūzijoje 213 ir Ispanijoje 416. Taigi 
išrėdytų kad ten kur gyvenimas mažiau 
Įtemptas daugiau randasi seno amžiaus 
žmonių.

Nuostabios žinios ateina iš neramios 
Balkanų sritięs, kur žmonių gyvenimas 
mažiau saugus negu kur kitur Europoje.

Bet žiūrėkit kiek ten rasta šimtame
čių žmonių: Jugoslavijoje — 573; Ruma- 
nijoje — 1,084, ir Bulgarijoje — 3,800, ar
ba vienas ant kiekvieno 1,000 gyventojų.

“AMERIKOS spaudos industrija per 
metus sunaudoja apie 250-milijonų svarų 
spaudos ir litografo dažų, kurių dirbtuvės 
kaina siekia virš 43 milijonų dolarių.

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

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

Reikalaukit “Dirvoje”
682) Superior Ave. Cleveland, Ohi®

ALPI
(ISTORINĖ APYSAK

Iš visų pusių giriomis 
no ir Neries slėniais, ėm 
filį Lietuvių kariuomenė 
beno visokių pilims griai 
buklų, kokių kryžiuočiai 

Į fius turint.
Bet kodėl ordino ma 

lizde sėdėdamas, toks n 
statėsi? Mat, kaip tik j 
kai patyrė kad turi savi 

Į nelaisvę, Gaižuvos kunig 
[ kėdamas Lietuvių užpuc 

pasiuntinius j Marienbu 
į vou Kniprodę, šaukdama 
Į jiegų į Gotesverderį. Ji 
i dieną pribunant ir ren 
I markiam karui už pilie

Kitą dieną anksti I 
Ims pradėjo apgulti pilį, 
į ėmė ją pulti ir Vokiečh 
j salas, neilgai laikęsis, s 
; nas, o pagalbos atsisku 
' mas, pasiūlė Kęstučiui 
[ te leista jam, paliek: 

gyvą, su visais likusi? 
pasišalinti.

Šį Vokiečio pasiūk 
į vaširdžiai priėmė, dži; 
j b greitu budu Vary 
(Maršalas ir likusie 

gelbėjo savo kailį — b 
ėjo į pilį, ten Varytės 

11 Mat, tą naktį po 
k Lietuviais, maršalas s' 

J tę valtimi Nemunu į B 
g tuviai dar buvo nespė 

daryti ištrūkimo spra;
< Lietuviai nenujau 
Į tą maršalas žinojo.

J savo rankas, sutvarkę 
j piliai vadą ir Įgulą iš 1 
į ; tutisgryžo į Trakus, 1 

vokariuomenėmis išsi
Tuo gi tarpu Nėr 

jojo Kauno linkui pas 
j stydamiesi, žygiavo r 
j oil - tie kurių mari 
Į Susitikęs savo talkini 
t praleidęs atokiai, kac 
j nujaustų, atėjo prie

S

! Visą pilies vidau; 
į gerai žinodamas, ma 
i vo valdytą pilį pasai 

Lietuvių išskirst 
| galėjo be kelių dieni 
I ir piliai gelbėti, ir i 
I visiškai sunaikino.

Kryžiuočiai Įšird 
I lijo kad nesutiko iš', 
i vos, nors Kęstutis ' 
■ žmones išgelbėti, ir 
1 viepam žuvo.

Lietuvių kariuc 
J kant nelaukdami, p 
I tiai skubiai leidosi s 
I tisu ta jiega kurią 
Į prieš juos išstatęs.

- Tavo žinom 
i prabilo Į Aloj pasiš 
I tolo, kuomet rengės

.■ norėsi galėsi pas m 
| belaukiančią, ton. a 
j - Gyva? Jų 
i musų pilies apgulii

- Taip, išvežt

čia ne vieta. Ją ai 
Įrasi.... Tik skub 
i tiks!

Šita Vokiečio į 
j di Lietuviams iškP: 
Į bino trauktis.

Kęstutis už šį 
I alui pažadėjo kita 
Į sus,

] MARIJA
j Mm Moterų “Mirties I Wkareva, jos gyven ji tinimas Rusijos revo! I Levine. Verte K. S.

! Gaunama už

)



Irvis Gedainis

:uvi?

I N K A S
itimu $1.00.
luotas Sapninykas, 
kinantis kiekvieną 
,lo jį turėti savo

Dirvoje”

IŠLAISVINTOJAS

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.) su-

TELEFONO IŠDIRBĖ
JAI TAUPO ALUMI

NA IR KITUS 
METALUS

šy- 
už- 
ka-

(ISTORINĖ APYSAKA)

VOKIEČIAI broliai Grimai 
mokėjo gražių pasakų papasa
koti. Matyti, ir Vokietis Hit
leris netoli nuo jų bėga, pasa
kodamas apie savo pergales.

MUSŲ bolševikai vis dar ne
gali perkąsti, ar Dr. Anrevičius 
tikras žinias iš Berlyno siun
čia, ar tik “antis”.

rašo 
mai-

MES TURIME šnipinėtoj ų, 
kuriems šerloko Holmso gabu
mai tik marginiekučiai. Inži- 
nierus Simokaitis, pavyzdžiui, 
susekė, buk pas Bačiuną tarp 
30 tautinės visuomenės nariu 
buvę “išgamų”.

Nagi, nagi, brolau, nesigėdyk 
— pasakyk kas jis toks?

A-:

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

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

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

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

PUIKUS VYNAS

: V'

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

TRYS MĖNESIAI atgal Pru- 
seika skelbė kad Stalino armi
joje kariauja 50,000 Lietuvių, 
ir dabar tą patį sako.

Stebuklingai netnarųs tie Lie
tuviai ! Nejau nei vieno jų per 
tuos tris mėnesius bekariaujant 
nežuvo? Gat but dabar kariau
ja tik 49,999?

RAUDONA Vilnis skelbia, 
Lietuviai Sovietų medikalei pa- 

: galbai sudėję tris tūkstančius.
Ko — dolarių ar guzikų?
GERAI BUTŲ jeigu už tiek 

kiek musų bolševikai savo sė
brams Maskvoje “medikalių au
kų” surinko nupirktų aspirino 
— sėbrams dabar labai galvas 
skauda.

RIM'BININKAS Paulauskas 
kad šaukia tai šaukia per Tė
vynę visus į vienybę. Bet kur 

; jis visą laiką nuo 1926 metų 
i buvo, kada tautinė visuomenė 
buvo kvailai, be jokio reikalo 
negudrių politikierių skaldoma?

PRUSEIKA sako, katalikų 
LDS organizacijos seimas bi> 
vęs tik “maldos, pamokslai ir 
maldos”.

Jei tos maldos butų buvusios 
už Maskvą, Pruseika butų pa
vadinęs puikiausiu istorijoje, 
bet tos maldos buvo už Lietu
vą ir Lietuvius, tai jam seimas 
“oi vei mir!” V.

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.
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Iš visų pusių giriomis, Nevėžio, Nemu
no ir Neries slėniais, ėmė slinkti aplinkui 
pilį Lietuvių kariuomenės, kurios atsiga
beno visokių pilims griauti mašinų ir pa
būklų, kokių kryžiuočiai nesitikėjo Lietu
vius turint.

Bet kodėl ordino maršalas, svetiniame 
lizde sėdėdamas, toks narsus ir atkaklus 
statėsi? Mat, kaip tik pagrobė šią pilį ir 
kai patyrė kad turi savo naguose svarbią 
nelaisvę, Gaižuvos kunigo žmoną, jisai, ti
kėdamas Lietuvių užpuolimo, tuoj paleido 

-pasiuntinius Į Marienburgą pas didmistrį 
von Kniprodę, šaukdamasis siųsti daugiau 
jiegtj j Gotesverderį. Jų laukė bent kurią 
dieną pribunant ir rengėsi su Lietuviais 
smarkiam karui už pilies išlaikymą.

ILGAIUSIA 
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i tikrina kad nėra 
iežasties kodėl svei- 
negalėtų sugyventi 
tačiau šimtamečių 

d dauguma žmonių 
vieno.
je surinktos žinios 
,000,000 Vokietijoje 
ižiau negu 100 as- 
giau metų amžiaus.

146 šimtamečių, 
lanijoje 416. Taigi 
gyvenimas mažiau 

dasi seno amžiaus 

ateina iš neramios 
žmonių gyvenimas 
ur kitur Europoje, 
ten rasta šimtame- 
oje — 573; Ruma- 
irijoje — 3,800, ar- 
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idos industrija per 
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jų, kurių dirbtuvės 
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CTARAS 
.00
imai kelių šimtų 
:ų ir nesveikumų 

paprasto gerklės 
ižio ir kitų ligų, 
aigoje sužymėtos 

Knyga 174 psl.

Jirvoje”
Cleveland, Ohie

Kitą dieną anksti Lietuvių kariuome
nės pradėjo apgulti pilį, ir tokiu staigumu 
ėmė ją pulti ir Vokiečius dovyti kad mar
šalas, neilgai laikęsis, savo jiegas baigda
mas, o pagalbos atsiskubinant nesulaukda
mas, pasiūlė Kęstučiui pilį atiduoti jeigu 
bus leista jam, paliekant pilyje nelaisvę 
gyvą, su visais likusiais savo kareiviais 
pasišalinti.

Šį Vokiečio pasiūlymą Lietuviai leng- 
vaširdžiai priėmė, džiaugdamiesi kad to
kiu greitu budu Varytę ir pilį išgelbsti.

Maršalas ir likusieji Vokiečiai taip iš
gelbėjo savo kailį — bet kai Lietuviai at
ėjo Į pilį, ten Varytės niekur nesirado!...

Mat, tą naktį po kalbų ir derybų su 
Lietuviais, maršalas staiga išsiuntė Vary
tę valtimi Nemunu Į Ragainės pilį, iki Lie
tuviai dar buvo nespėję pilį apgulti ir už
daryti ištrūkimo spragas.

Lietuviai nenujautė dar ir kito dalyko 
ką maršalas žinojo. Po paėmimo pilies Į 
savo rankas, sutvarkęs reikalus, paskyręs 
piliai vadą ir Įgulą iš virš šimto vyrų, Kęs
tutis gryžo i Trakus, kiti karo vadai su sa
vo kariuomenėmis išsiskirstė savais keliais.

Tuo gi tarpu Nemuno pakraščiu Nau
jojo Kauno linkui pasalomis, giriomis slep- 
stydamiesi, žygiavo nauji būriai kryžiuo
čių — tie kurių maršalas buvo belaukiąs. 
Susitikęs savo talkininkus, jis, porą dienų 
praleidęs atokiai, kad Lietuviai nieko ne
nujaustų, atėjo prie tos pilies Lietuviams 
keršyti.

Visą pilies vidaus padėtį ir apielinkes 
gerai žinodamas, maršalas užatakavo sa
vo valdytą pilį pasalomis visu smarkumu.

Lietuvių išskirstytos kariuomenės ne
galėjo be kelių dienų vėl atgal susirinkti 
ir piliai gelbėti, ir užpuolikai pilį padegę 
visiškai sunaikino.

Kryžiuočiai Įširdę taip Lietuviams ker
šijo kad nesutiko išleisti pilies įgulos gy
vos, nors Kęstutis vėl atsiskubinęs prašė 
žmones išgelbėti, ir visi pilies gynėjai iki 
vienam žuvo.

Lietuvių kariuomenių atgal susiren
kant nelaukdami, pilį sunaikinę, kryžiuo
čiai skubiai leidosi atgal, bijodami susidur
ti su ta jiega kurią pirmiau Kęstutis buvo 
prieš juos išstatęs.

— Tavo žmonelė gyva ir sveika! — 
prabilo j Alpi pasišiepdamas maršalas, iš
tolo, kuomet rengėsi trauktis. — Kada tik 
norėsi galėsi pas mus pareiti, rasi ją tavęs 
belaukiančią, ten. apie Karaliaučių!

—- Gyva? Jus ją išvežėt pirm ano 
musų pilies apgulimo? — paklausė Alpis.

— Taip, išvežėm, kad ir tu galėtum 
pareiti pas savo žmones, krikščionis. Tau 
čia ne vieta. Ją apkrikštysim, kai pareisi 
rasi.... Tik skubėk, iki su ja kas nenu
tiks!

Šita Vokiečio pašaipa buvo labai skau
di Lietuviams išklausyti. Užpuolikai sku
bino trauktis.

Kęstutis už ši kryžiuočių darbą mar
šalui pažadėjo kitais metais aplankyti Pru
sus.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Paraše Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.-------------------1.00

Gaunama už pusę kainos — 50c
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IŠGRIOVIMAS ĘUDAVOS PILIES

Kunigaikštis Kęstutis savo žodį ištę
sėjo: 1370 metų žiemą, Lietuviai ėmė ruoš
tis į karą prieš kryžiuočius. Į talką Al
girdas pakvietė ir Rusų kariuomenę, ir di
delės Kęstučio ir Algirdo vedamos Lietu
vių jiegos Vasario mėnesio pradžioje pra
dėjo slinkti link Prūsų žemių sienos. Al
girdas prisidėjo į ši karo žygį atsilyginda
mas Kęstučiui už jo suteiktą pagalbą už
puolime Maskvos.

Šiame kare prieš ordiną dalyvavo ir 
jų abiejų sunai — Vytautas ir Jogaila. 
Vytautas jau buvo 20 metų amžiaus, Jo
gaila 22 metų. Tai buvo jų pirmas žygis 
Į žemes tų kuriuos likimas buvo jiedviem 
lėmęs sumušti ir visiškai sunaikinti kry
žiuočių jiegas ir reikšmę — 40 metų vė
liau po šito — garsiame Žalgirio mūšyje.

Be Trakų ir Vilniaus valdovų kariuo- 
menų, dar ėjo Alpis su Gaižuvos žemių 
vyrais ir kiti Lietuviai kunigai. Alpis ėjo 
su didžiausiu atkeršto geismu tiems kurie 
pagrobė jo mylimąją, kurie atitraukė mo
tiną nuo jo jaunamečio sunaus. Ėjo jis 
žūti ar išlikti, bet ėjo su pasiryžimu kuo- 
daugiausia žalos tiems savo priešams pa
daryti — kuodidžiausius skaičius jų išnai
kinti — šimtus jų už vieną savo mylimąją 
nukirsti, kurią pagrobę jie kankina, var
gina, ar gal jau ir nužudė....

Jis gerai žinojo kryžiuočių valdomų 
žemių pilis ir kelius Į jas, ir mokėjo tą kal
bą kuri reikalinga buvo Lietuviams pasek- 
mingiau tų priešų žemėse siausti.

Žinia apie tą Lietuvių ruošimąsi ka
rui, betgi, per ordino šnipus greitai pasie
kė kryžiuočių vadų ausis. Ragainės kom
tūras tuoj paleido gandą į Karaliaučių, 
kur gyveno ordino maršalas. Jisai apie 
tai pranešė Į Marienburgą, ir didmistras 
von Kniprodė Įsakė maršalui su mažais 
būriais Vokiečių lysti Į Lietuvių žemes pa
tyrinėti smulkiau apie Lietuvių žygį.

Maršalas Įsiveržęs Į Lietuvos pakraš
tį, užpuolęs kaimus, sugrobstė vyrų, mote
rų ir vaikų, iš kurių džiaugėsi gausiąs ži
nių ką kur ten toli Trakuose ir Vilniuje 
Lietuvos kunigaikščiai sutarę daryti....

Vokiečiai ėmė ruoštis karui, jausdami 
kad Lietuviai vis tik puls juos, nes žinojo 
kad Kęstutis kartą žodį taręs jo nekeičia.

Didmistris išleido Įsakymą sustiprin
ti pakraščių pilis ir paruoštis kariuomenę, 
kurios eiles didino vyrais sutraukiamais iš 
Prūsijos gilumos.

Bell Telefono sistema naudo
dama naujiems savo telefono 
reikalams kitokius padarinius 
vietoje alumino, sutaupys 
met tiek alumino kad jo 
teks prie dirbdinimo 278 
riškų lėktuvų.

šalia sutaupomo alumino
taupys dar apie 8,000 svarų 
manganeso, 238,000 svarų ni
kelio ir 3,380,000 svarų zinko 
panaudojant jų vietoje kitus 
išrastus lygiai gerus pavaduo
tojus. ,

Telefonų išdirbėjai sako, jei 
tie pavaduotojai butų išrasti 
tik greitomis ir neišbandyti, jų 
ėmimas naudoti taupymui kitų 
metalų pakenktų ir sutrukdy
tų telefono naudingumui. Bet 
tiems pašaliniams pavaduoto
jams esant tinkamiems užimti 
anų metalų vietą, telefono pa
tarnavimas nei kiek nenuken
tės. I

Ordino kariuomenės rinkosi i Kara
liaučių, kur pribuvo ir kitų šalių svečiai 
riteriai, dalyvauti pagonų užpuolimuose, 
užsipelnijimui sau didesnės garbės Sutver
tojo akyse....

Kęstutis su Algirdu gerai apskaičiavo 
savo laiką ir žygio Įvykdymą, kad neužei
tų taip pavojingas pavasario paleidinys. 
Pirmoje Vasario pusėje jie jau pasiekė ir 
užpuolė Sambiją, pereidami ledu padeng
tus pelkynus, atėję nuo Nemuno krašto. 
Jie ėjo sau pažystamais keliais, kuriais 
prieš keliolika metų Kęstutis vienas ir vė
liau su Alpiu buvo Teutonus kryžiuočius 
užpuolę.

Laukdami užpuolimo, gyventojai iš
bėgiojo ir išsislapstė giriose. Bet pakraš
tinių pilių ir kaimų Lietuviai neužkabino, 
smarkiai pražygiuodami toliau Į Sambi- 
jos plotus.

Apie Lietuvių atėjimą Į ordino žemes 
skubiai Į Karaliaučių pranešė Ragainės 
komtūras. Kaip tik buvo gauta apie tai 
žinia, Karaliaučiuje tarp kryžiuočių kilo 
didžiausia sumaištis.

Vasario 17 dieną Lietuviai puolę už
ėmė ir sunaikino Sambijos pilį Rudavą, 
netoliese Karaliaučiaus, ir išrodė kad ka
ringi pagonys netrukus gali užpulti ir pa
ti Karaliaučių.

Sumišimą padidino ir ta aplinkybė kad 
Lietuviai pasirodė netikėtai aštuoniomis 
dienomis anksčiau negu buvo pranešę or
dino šnipai.

Kuomet kitą rytą kryžiuočių kariuo
menė nužygiavo iš Karaliaučiaus Į Kveda- 
navą, nuo kalnelio pamatė degančią Ru
davą.

Artėdami prie tos pilies, Vokiečiai pa
matė ir įsiveržusią didelę Lietuvių karino-

The men shown jockeying this field gun into position on the Russian 
front are described in the German caption as troops of the police divi
sion—Hitler’s elite troops. The man shown on the right—foreground— 
is a runner of the cycle corps. Berlin predicted the final collapse of 
the Red military power, basing their prediction on the understanding that 
the Russians had marshaled their last material reserves before Moscow. 
—Soundphoto.

Hitlerio rinktiniai kareiviai veikia rytų fronte. Berlinas 
pranašauja galutiną sutriuškinimą raudonųjų militariškos jie- 

| gos, spėdami kad Rusai jau sudėjo visas savo išgales prie Mas
kvos gynimo.

PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS

menę ir rengėsi mušiui. Kautynės Įvy- 
didelės ir žiaurios, kuriose ordinas neteko 
daug žymių savo vyrų. Jų pusėje žuvo pa
tys žymiausi vadai: vyriausias ordino mar
šalas, Brandenburgo komtūras ir jo padė
jėjas, Redeno komtūras ir daugelis kitų 
aukštų riterių. Lietuviai suėmė ir varė
si daugelį Vokiečių ir į nelaisvę.

(Bus daugiau)

O DAKTARAS Pijušas ne
susigraibo kaip Į Škirpą žiūrė
ti: ar kaip į Lietuvišką Napo
leoną, ar kaip į Rudą Grybą 
(atsiprašau, norėjau pasakyti, 
Rydzy-Smigl).

JURGIS Pusamerikonis, pa
siskaitęs viename musų gudra
galvių laikraštyje paklausimą: 
“Kas yra tas Reicho komisaras 
Lohse”? atsakė: “nagi niekas 
kitas tik Hitlerio louSe!”

KASžIN • kodėl musų raudo
nukai atsisakė nuo raudonos 
spalvos ir pamilo juodą: kad 
tepa, kad tepa juoda smala!'’ 
visus kurie Stalino negarbing i m 
net sukaitę. fiJobį

Tuščiam dirba!

KAIP NAŠLAITIS TAPO
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lie
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o į metus euj 
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštumu ir 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ii' jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių pinigų iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio, patal
pos ir įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.
Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 

tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga didelio 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50, da
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Pasi- 
skubinkit šitą knygą nusipirkti, nes nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

Reikalaukit “Dirvoje”

BROOKLYNO Vienybė 
“Alijantai planuoja kaip 
tyti Europą po karo”.

Stepas Raudonosis sako, ge
riausia butų jnąitinti “iš bon^, 
kos”. ' "
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Busu-Vokiečių karui, 
įfi d. 8 v. vakaro Kau- 
inmiisarai ir vkekomi- 
įro sušaukti j posėdi, 
į setu GPU agentai 
Bill jie visi turi tuoj 
lj mašinas ir bėgti is 

išrišo išsirikiavo 40 
įįį, kuriuose susodin
ai ir vice komisarai, 
kriesoje mašinoj bu- 
Ipitoų GPU agentą, 

j utomobiliy vilkstinė 
į [tags plentu Lat- 
Ės link. Vilkstinės 
hropakalyje važia- 
i ginkluoti čekistai, 

jkifflo J. Paknys, fi- 
įėifflaras, pasipra- 
Į i mašinos nusipirkti 
k Panaudodamas tą 
| paslėpė ir j suto- 
jara Kadangi tuo 

h toro beprasidedąs 
|h» prieš bolše- 

tai čekistai 
k aukojo ir išdu-

® BLOGAI?
IMSITE SAU 
M, ŠVELNIU

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

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

įsigijo didelę 
ir pagarbą, pažinojimą 

atsižymėjimą kaipo beša- 
nepriklausomas.

APVOGĖ LIETUVIŲ 
KARČIAMAS

Pereitą savaitę plėšikai naktį 
Įsibriovę į Mučinskų-Navarskų 
karčiamą, ant Superior ir E. 81 
st., išnešė degtinės.

Antradienio naktį panašiu bu- 
du plėšikai apvogė V. česnos 
karčiamą, išgabendami kelis kei- 
sus degtinės.

BUVO LIETU V 
' LIKIM/

Antra. Laf *.-Nov. 4

Čia gaunama 4 Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

■m ir im
asi visokią Ii- 
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kosulio, ka- 
Špijm, viso-

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave

Ginkluoti Če* 

- Rusija Neno- 

eisti. - Atim-

Judge Virgil J. Terrell 
Į Municipal Judge

Elektriškas Pečius 15 Metų Senumo 
Elektriškame Name

Dar Vis Gerai Dirba

1152 Hayden Avenue 
Arti St. Clair Avenue. 

Liberty 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS. 

E. PINKUS, Mgr.

DUOKIT SAU DAU 
GIAU LAIKO

plėsiu 
Iritars

ARTISTAS J. S. URBONAS SUŽAVĖJO 
CLEVELAND© PUBLIKA

PADĖKA DARBININKAMS
Dirvos didelio vakaro pasise

kimas prikląusė ir nuo darbščių 
to vakaro patarnautojų, ku
riems priklauso riuoširdi padė
ka. Darbavosi šie: Marė Gal
dikienė, F. Aksenavičius, A. 
Litvinas, K. Leimonas, Keliat, 
V. Pervažas, A. Grigienė, Ele
na Klimienė, France Shuma
ker, A. Virbickienė, M. Verbe- 
lienė, p. Polterienė, Helen Mog, 
Julė Salasevičienė, Jurgis Sala- 
sevičius ir kiti.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Be tarpininką pelno.

5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422

Bandykit musų 5 Lekcijų 
.Planą už Nominalę Kainą. 
Mes suteikiam Instrumentą.

Geriausi Profesionaliai 
Mokytojai.

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

SUKNIOMS ir SIUTAMS
Aktualiai $1.69 iki $1.98 yd. Vertės!

54 Colių Pločio gy

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

LIQUOR . WINE BEER
Viet* kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti LietuviaL

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės '

Supreme Poultry 
Market

Sample Acetate Rayon Audimas 
19c ir 29c vienas

Pardavėjo sampeliai! Tinka kakliniams, 
vadams, etc. Geros rūšies.

$1 yd. Twill Juodas Velveteen
59c yd.

Puikus 22 colių pločio twill juodis velveteen 
. . . likučiai 1 iki 5 yardų ilgiui. Visose mė
giamose spalvose! /

YARDAS 
Daugybė ir Rudeninių ir žieminių pa
vyzdžių ir spalvų. Iki apribotas ištek
lius tęsėja

METŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGA

Likučiai iš 1 
marginių ir spalvų,

• MIESTO tarybos komisija 
nutarė paleisti iš tarnybos ug
niagesius kuriems sueina 70 
metų amžiaus.

Sveikinu Dirvos redaktorių 
K. S. Karpių ir pirmutinius 
Dirvos Įsteigėjus, su 25 metų 
sukaktuvėmis.

Taipgi linkėtina Dirvai ir 
jos redaktoriui susilaukti auk
sinio 50 metų jubilejaus tauti
niame kultūros darbe, 
siunčiu $2.00 dovauą 
naudai.

Aš Dirvą pradėjau 
nuo to laiko kai Chicagoje su
stojo ėjus Lietuva.

Su Dirva gavau progą susi
pažinti ir sykiu ją pamilti, kai
po tikrą Lietuviškos dvasios 
laikraštį per velionį Povilą 
Dambrauską, kuris man pata
rė skaityti Dirvą, vietoje Lie
tuvos. Aš esu pataręs ir ki
tiems geros valios Lietuviams 
užsirašyti Dirvą, tat Daytone 
šiądien yra nemažas skaičius 
Dirvos skaitytojų, taipgi ir 
apielinkėje. Visi Dirvos skai
tytojai yra geri ir ramaus bu
do Lietuviai.

Su gilia pagarba
J. A. Urbonas,

Dayton, Ohio.

YČAITĖ LANKO STATE 
UNIVERSITETĄ

Evelyna Yčaitė, duktė žino- 
mę Lietuvos veikėjo Martyno 
Yčo, lanko Ohio State Univer
sitetą, Columbus, Ohio.

Ji su likusia savo šeima at
vyko Į Suv. Valstijas kaipo pa
bėgėlė iš Lietuvos. Pats Mar
tynas Yčas mirė Brazilijoje.

Y’čienė'yra Dr. Šliupo jaunes
nėj! duktė.

MMHIBlIUIIHIIIIUIlltlIlIHI

lemas A.

Bt S dani vidų- 

■fe tirai, išvaly- 
Ijes įaonią nau-

“Stunzi” Audiniai
$1 iki $1.49 yd. vertės!

69c yd.
iki 5 yardų ilgio. Naujausių

Porai vyrų ar moterų, 
kambariai Lietuviškoje
Telefonuokit po 5 vai, 

MUllberry 0402

DELICATESSEN
GROCERIES 

CANDIES — ICE CREAM 
LUNCH MEATS 

TOBACCO and CIGARETTES Acetate Rayon ir Spun Rayon Likučiai 
37c yd.

59c iki 88c yardas vertės! Dirbtuvės liku
čiai ik 3 iki 3 yardų ilgio. Pasirinkit iki jų 
dar yra!

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prospect Ave. MA. 0731

Judge Virgil J. Terrell’s kandida
tūra į Municipal Judge vietą pasta
to teisėjų kandidatų lauke vieną ir 
pažymiausių asmenų kokie kada da
bino teisėjų vietas Cuyahoga Aps
krityje. Per virš ketvirtdalį šimt
mečio Teisėjas Terrell buvo žymus 
viešame gyvenime šiame mieste.

Pradėjęs viešą karjerą kaipo na
rys valstijos legislatures vėliau bu
vo išrinktas į Valstijos Senatą. Po 
to paeiliui buvo išrinktas į Munici
pal Court, Common Pleas Court ir 
Court of Appeals, viso ištarnavęs 
26 metus teisėjų suole.

Kaipo teisėjas 
reputaciją 
teisių, ir 
liškas ir

Mrs. Mitchell Smith prie savo 
naujo elektriško pečiaus. Apa
čioje matoma jo pirmtakunas, 
15 metų senumoč dabar naudo
jamas jų namų skiepe.

29c yd. Spausdinto Flannel Likučiai
- 19c yd.

Geros rūšies spausdintas flannel likučiai pc
1 iki 3 yardų ilgio. Daug šmotų yra vienodi,

vaidino 
Staliną — 
Hitlerį —

SU1 
mis; 
tai•

PARSIDUODA FARMA
86 akrų farma, geroj vieto

je, visi geri pastatai, elektra, 
geras vanduo, ir sodas. Randa
si pusė mailės šiaurėn nuo 
Montville, Ohio. (45)

Petras Stanionis, . R 4 
Chardon, Ohio.

telis Fun
Rakandų Krauti 

Aviški Rekordai

Judge Lillian M. Westropp, kuri 
tarnauja teisėju Cleveland Munici
pal Court per praeitus 10 metų, vėl 
kandidatuoja į tą pačią vietą, rin
kimuose Lapkričio 4. Savo geru at- 
sižymėjimu ir patyrimu kaipo tei
sėja ji užsitarnauja visuotinos para
mos.

Judge Westropp buvo paskirta į 
Miesto teismą per ' Gubernatorių 
White 1931 metais, trečia moteris 
šioje srityje gavus tokį pagerbimą. 
Ji buvo išrinkta visuotinu balsavi
mu į miesto teismo teisėju 1933 m. 
ir vėl perrinkta 1935 metais, abiem 
atvejais gaudama didelę daugumą 
balsų.

Judge Westropp yra prielanki, 
teisinga, nuoširdi ir simpatiška ir 
laike bylų su teisiamaisiais apsiei
na taip kaip jie butų jos draugai. 
Ji supranta žmoniškumo reakciją, 
ką gali paliudyt daug motinų kurių 
vaikai tapo pastatyti ant gero ke
lio jos kantrumu ir noru patyrinė
ti pagrindus iš kur paėjo jų vaikų 
kriminališki palinkimai.

Ji prašo jūsų balsuoti už ją Lap
kričio 4 d.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI 
patogus 
šeimoje, 
vakare.

Nedaug kas tikėtųsi kad 15 me
tu senumo automobilis gali aktiviai 
tarnauti, bet elektriškas pečius Mr. 
ir Mrs. Mitchell Smith namuose, 82 
Harriman avenue, Bedford, pragy
veno jau 15 meti; sukaktį ir vis dar 
stipriai laikosi.

Naujesnis pečius užėmė jo vietą 
virtuvėje, bet senasis vis dar tebe
tarnauja ekstra virimams kuomet 
prireikia daugiau valgio atsitikime 
svečių didelio būrio.

“Gilusis puodas mano seno pečiaus 
tikrai yra geras virimui didelio kie
kio kornų, o pečius vis kepa pyra
gaičius ir kitus dalykus taip kaip 
visada”, sako Mrs. Smith.

Senasis pečius turi vieną paviršio 
naudojimui vienetą šalia gilaus vi
rimui puodo, ir mažesnį ant aukš
tutinės lentynos viršuje.

Nors Smith savo namą išsistatė 
prieš 20 metų, bet jie laipsniškai 
ištaisė jį su visais elektriškais pa
togumais, kurie visais atžvilgiais 
palengvina namų darbą ir ruošą.

Vienas iš jų kuriuos Mrs. Smith

33c ‘Topmost’ Spausdinti Percales
- 19c yd.

80-skvėrų spausdintas perkelis . . likučiai iš 
2 iki 8 yardų ilgio. Naujausių spalvą. Ga
rantuotas skalbimui.

Rengiatės kur nors važiuo- 
;i, išvažiuokit anksčiau trafi- 
<o saugumo delei. žmogus ku
ris pasivelija sau kiek daugiau 
laiko trafiko sugaišimui yra 
saugus važiuotojas.

Tėvai kurių vaikai lanko mo
kyklas gali būti tikri kad jų 
vaikams bus saugiau jeigu jie 
žinos kad vaikas eidamas į mo
kyklą turi pakankamai laiko ir 
neturi skubinti. Vaikas žino
damas kad nereikia skubinti 
atėjęs prie skersgatvio visada 
pastovės ir palauks iki bus vi
sai saugu jam eiti.

Skubėjimas yra didelė nelai
mių priežastis trafike. Pradė- 
kit anksčiau važiuoti ir suma
žinki! skubumą. Trafikas pa
staru laiku padaugėjo iki tokio 
laipsnio kad normalio trafiko 
galimybės naudojamos pervir
šiui, nuo ko susidaro pavojai 
visiems kurie tik naudojasi 
gatvėmis. Ta padėtis galima 
išvengt operuojant visokius 
žimus sumažintu greičiu.

Išvažiuok ANKSČIAU, 
skubėjimą, tuomi 
padaryti gatves 

visiems.

yra to 
vaidina 

Gordon Jones, Henry 
Grant

Iš Maldnamio Daro 
Sandėlį

Senojoj Lietuvių kolonijoje, 
prie Superior ir E. 24 gatvės, 
stovi sena raudonų plytų Bap
tistų bažnyčia. Prie jos šio
mis dienomis pradėta persta
tymo darbas. Iš jos bus pada
ryta sandėlis.

Patys Lietuviai vieną seną 
Superior avenue bažnyčią nu
pirkę prieš 20 metų atgal per
dirbo į Lietuvių salę.

Superior avenue yra žinoma 
kaipo “bažnyčių gatvė”, nes 
joje tarp E. 9 ir E. 55 gatvių 
stovi apie tuzinas Įvairių tiky
bų maldnamių.

Buvęs Clevelandietis, artistas 
Jonas S. Urbonas, kuris čia 
baigė dainavimo mokslą, dabar 
dalyvaudamas Dirvos 25 metų 
paminėjimo koncerto progra- 
me taip atsižymėjo kad paliko 
didelėje minioje dalyvavusiųjų 
neužmirštamą įspūdį apie save.

To Dirvos sukaktuvių kon
certo programo dalys buvo vie
na už kitą geresnės, ir publika 
gavo keliariopai daugiau negu 
savo pinigo vertės.

“KAS ATSITIKO....”
Programas prasidėjo su vie

tiniais scenos mėgėjais, kurie 
suvaidino K. S. Karpiaus pa
gamintą trumpą vaizdelį, “Kas 
Atsitiko Kai Hitleris Atėjo į 
Lietuvą Joninių Naktį Papar
čio žiedo Jieškoti ir Rado Sta
liną”.

Pradžioje veikalukas visai 
rimtas, patriotiškas, ir kai, po 
sukilėlių Lietuvoje nugalėjimo 
Stalino buvo iškelta Lietuvos 
vėliava ir pasigirdo Kauno Ka
ro Muzejaus Invalidų Dūdų or
kestro Įgrotas Lietuvos Him
nas (plokštelė), publika rimtu 
susikaupimu atsistojo.

Po to, scenon ineina 
ir randa Staliną. Prie 
na ir Mussolini — * ir 
da burleskas. Publika 
prisijuokė.

Lietuvę šeimininkę 
Julė Salasevičienė 
Juozas Bendleris;
Jurgis Lucas; Mussolini — Pet
ras Luiza; Lietuvius sukilėlius 
— Jonas Petrauskas ir Juozas 
Kliuknas. Prie to scenoje da
lyvavo Lietuvos jaunimas, šo
ko, dainavo.

CHICAGIEČIŲ DALIS
Dirvos redaktorius Karpius 

po pirmos programo dalies pa
sakė trumpą kalbą, ir tada Pet
ras Luiza perstatė svarbiausi 
programo dalyvį — Joną S. Ur
boną su visa jo Margučio ar
tistų trupe.

Urbono trupę sudarė: p-lės 
Agnė Jurgelytė, France Jurge
lytė, Stefanija Gerdvilaitė, Har
riet Lucas, Antanas Labanaus
kas, Balys Armoška ir “Baltra
miejus su Cecilija”.

Chicagiečiai artistai visi ben
drai buvo tikrai parinkti ir la
bai gražiai išpildę savo dainas 
ir muziką, Clevelandiečius su
žavėjo.

Clevelando publika, kuri Jo
ną Urboną yra girdėjus pora 
atvejų pirmiau, dabar tikrai nu
sistebėjo jį girdėdama ir ma
tydama padariusį tokią didelę 
pažangą dainavime ir scenos 
mene. Jo ir balsas pagražėjęs, 
ir jis sceną ir publiką jau pa
daręs sau paklusnia. Jis išpil
dė eilę gražių dainų, nekurios 
buvo visai naujos, dar niekeno 
Clevelande tarp Lietuvių nedai
nuotos, ne tik Lietuviškos bet 
ir kitatautiškos.

P-lė Harriet Lucas savo 
dainomis Clevelandiečiams 
bai patiko, o Antanas Labanau
skas savo akordionu vėl išjudi
no musų publiką savo skambia 
muzika. Jis seniau yra buvęs 
Clevelande su A. Vanagaičiu ir 
kitais.

“Baltramiejus ir Celilija” pa
sirodė čia pirmą kartą — tai 
yra Margučio-Vanagaičio “pa
tentas”. ši pora tankiai Chica
goje vaidina Margučio progra- 
muose ir per radio. Baltramie
jus — 
Cecilija

Jiedu prajuokino publiką iki 
ašarų. |

Programą baigė Jonas Urbo
nas su savo trupe, Lietuvos 
Himnu, ir salės sienos drebėjo 
nuo didelės publikos giedojimo, 
iš kurių krūtinių veržėsi nuo
širdus savo tautos himno žo
džiai ir garsai.

Gerai atsižymėjo Visa Chicagos Gri 
Atsilankė “Baltramiejus ir 
Salė buvo kimštinai užpilcb

‘Sergeant York’ Palik
tas dar Savaitei

Didžioji Warner Bros, filmą “Ser
geant York”, iki šiol rodoma Hippo
drome Theatre, palikta dar trečiai 
savaitei, toks pasirodė publikos pa
mėgimas to veikalo.

Tos filmos pamėgimas pasirodo 
toks pats didelis visoje šalyje.

Gary Cooper vaidina Alvin C. 
York rolę. Dalykas einasi apie jau
ną vaikiną kalnų gyventoją, kuris 
tikybinio jausmo vadovaujamas ne
mėgo žudystės, tačiau kai paimtas 
į kariuomenę Pasauliniome Karo ir 
nugabentas į Prancūziją, jis atsižy
mėjo tuomi kad vienas atliko neti
kėtiną didvyrišką darbą suimdamas 
nelaisvėn 132 Vokiečius.

Moterišką rolę prie jo vaidina 
Joan Leslie, kuri yra ūkės mergai
tė, vėliau po karo tapus jo žmona.

“Sergeant York” pradeda trečią 
savaitę rodymo šeštadienį, Spalių 
25, Hippodrome Theatre.

DIXIE BEDDING
Mfg. Co.

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

VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave.
HEnderson 1198.

labai įvertina yra automatiškas an
glies varytojas į šildomą pečių; ji 
sako, niekad nėra reikalo jai nei pri
siartinti prie pečiaus nuo to kai ke
turi metai atgal jį įsidėjo.

Tas stoker ne tik pats už save 
užsimokėjo anglies sutaupymu per 
tą laikotarpį, bet su juo anglis de
ga geriau ir buna mažiau suodžių ir 
pelenų, o tas sutaupo nesuskaito
mas valandas valymo darbo ir daug 
dolarių valymo ir namų perdekora- 
vimo kaštų.

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

“FLOOR SHOW”
Pirmą kartą Clevelande, Dir

vos parengime duota ir įspū
dingas antras programas — 
taip vadinamas “Floor Show”, 
kurio publika atsidėjusiai lau
kė, ir kai sulaukė buvo nuste
binta. Ta pati Urbono trupė 
pavaišino gražiomis naujomis 
Lietuviškomis ir Pietų Ameri
kos dainomis, Labanauskas sa
vo muzika, na o priedui ir mu
sų vietinis komikas Petras Lui
za atliko savo “vieno žmogaus 
aktą”, padainuodamas ir pa- 
juokindamas publiką.

SVEČIAI
' Pittsburgh© Jaunų Lietuvių 
draugija atsiuntė savo delega
ciją į Dirvos sukaktuves: daly
vavo dr-jos pirmininkas Kos
tas Pūkas, vice pirm. Jurgis 
Žilinskas, nariai: p-lės L. šaba- 
naitė, J. Aleliunaitė ir kt.

Iš Chicagos, su artistais at
vyko Vytautas Misiurevičius, 
nesenai iš Lietuvos, ir Jonas 
Bankevičius.

Iš Baltimore, Md., specialiai 
atvyko Baltrukonių duktė, Ju
lė Rastenienė, nuoširdi Dirvos 
rėmėja, kaip ir jos visa šeima, 
ir ji buvo viena iš artimiausių 
Dirvos prietelių nuo pat Dir
vos isisteigimo.

Iš Detroito atvyko buvęs 
Clevelandietis, Dr. J. J. Simas 
(Šemoliunas), B. P. Gudžiūnas 
ir Dr. Jonikaitis, kuris išvažia
vo atgal vakaro pradžioje.

Svečių buvo iš artimesnių 
kolonijų: Akrono, Youngstow- 
no, Loraino ir kitur.

Dirvai prisiųsta iš įvairių ko
lonijų veikėjų eilė telegramų 
su pasveikinimais, vienas jų— 
nuo F. Motuzo, TMD. Pirmi
ninko, iš Detroit, Mich.

Nuo vietinių telegramai su 
sveikinimais buvo: Jonas T. 
DeRighter, Juozas ir Ona Ra
manauskai, Herman Stein Ad
vertising Agency.

SMAGI UŽEIGA 
Alus — Vynas — Degtinė 

Alice L. Miller, vedėja. 
Užkviečiame draugus ir kaimy
nus atsilankyti. Geras patarna
vimas, smagi vieta. (46)

8925 Superior Ave.
Telef. CEdar 9386

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

88c Chenille Corduroy
59c yd.

36 colių pločio wale corduroy . . . dirbtu
vės likučiai iš 1 iki 3 yardų ilgio. Ribotas 
spalvų įvairumas.

• OHIO valstijos industrijo
se bus paleista apie 100,000 
darbininkų laikinai, iki dirbtu
vės kurios! dabar gamina šiaip 
reikmenis bus pertvarkytos į 
karo reikmenų išdirbystes.

Jau 179 dirbtuvės iki šiol at
leido 28,000 darbininkų, kaip 
nurinktos žinios rodo.

$1. yr. Rayon Suede Audimas
69c yd

50 ir 54 colių pločio! Ribotas spalvų 
rūmas. Dirbtuvės likučiai ik 5 iki 15 
dų šmotai!

‘The Feminine Touch’
Ultra-moderniška komedija su li

teratų gyvenimo priemaišiu, kurioje 
dalyvaujaj jketurios filmų žvaigž- 
dės5, yra naujas veikalas “The Fe
minine Touch”, kuri pradedama ro
dyti Loew’s State Theatre penkta
dienį.

Rosalind Russell, Don Ameche, 
Kay Francis ir Van Heflin sudaro 
keturkampių painiavą, kuri 
veikalo turinys^ Prie jų 
Donald Meek 
Daniell. Sidney Blackmer, 
Mitchell ir David Clyde.

Miss Russell vaidina gražią žmo
ną Ameche, kuris yra kolegijos pro
fesorius, moksliškai priešingas būti 
pavydžiu. Jis rašo knygą parėmi
mui savo teorijos, kurią nuperka 
New Yorko knygų leidėjas, Heflin, 
jo padėjėja yra Miss Francis. Su
ardymui savo vyro paneigimo pavy
do, jo žmona pradeda meilautis su 
tuo knygų leidėju. Jo padėjėja, la
bai įsimylėjus į jį, atsimoka pradė
dama meilintis prie Ameche.

Veikalas gražus, linksmas ir įs
pūdingas.



SVEIKINIMAS
DIRVAI

DIRVA

25 METŲ SUKAKTU^ 
PROGA

KS BUVO LIETUVOS KOMISARŲ
LIKIMAS

Sveikinu Dirvos redaktoną 
S. Karpių ir pirmutinius 

’vos įsteigėjus, su 25 meto) 
caktuvėmis.
Taipgi linkėtina Dirvai ir 

redaktoriui susilaukti auk- 
io 50 metų jubilejaus jauti
me kultūros darbe. Taipgi 
nčiu $2.00 dovauą Dirvos 
idai.
tš Dirvą pradėjau skaityti 
i to laiko kai Chicagoje su- 
i o ėjus Lietuva.
lu Dirva gavau progą susi- 
inti ir sykiu ją pamilti, kai- 
tikrą Lietuviškos dvasios 
raštį per velionį Povilą 
nbrauską, kuris man pata- 
skaityti Dirvą, vietoje Lie- 
js. Aš esu pataręs ir ki
ls geros valios Lietuviams 
rašyti Dirvą, tat Daytone 
ien yra nemažas skaičius 
?os skaitytojų, taipgi ir 
linkėję. Visi Dirvos akai- 
jai yra geri ir ramaus bu- 
lietuviai.

Su gilia pagarba
J. A. Urbonas,

Dayton, Ohio.

fde jo Ginkluoti Če- 
astai. — Rusija Neno- 
ejo Įsileisti. — Atim- 
a Lietuviški Automo-

lai.

SINUOMOJA KAMBARIAI 
ii vyrų ar moterų, patogu 
bariai Lietuviškoje šeimoje, 
efonuokit po 5 vai. vakare.

MUllberry 0402

dietinės Lietuvos komisa- 
Įįkimas maždaug toks, anot 
tų žinių:
jlus Rusų-Vokiečių karui, 
tolio 22 d. 8 v. vakaro Kau- 
tavę komisarai ir vicekomi- 
B buvo sušaukti Į posėdį. 
Mžio metu GPU agentai 
wkė kad jie visi turi tuoj 
sėsti į mašinas ir bėgti iš 
po. Išviso išsirikiavo 40 
mobilių, kuriuose susodin- 
omisarai ir vice komisarai, 
ju kiekvienoje mašinoj bu- 

ginkluotą GPU agentą.
i ši automobilių vilkstinė 
Kmė Ukmergės plentu Lat- 
B sienos link. Vilkstinės 
■akyje ir užpakalyje važia- 
fcien tik ginkluoti čekistai, 
■toli Kauno J. Paknys, fi
gą vicekomisaras, pasipra- 
■lipti iš mašinos nusipirkti 
Bosų. Pasinaudodamas ta 
Ja jis pasislėpė ir i auto- 

|Į negryžo. Kadangi tuo 
. jau buvo beprasidedąs 
vių sukilimas prieš bolše- 
iokupantus tai čekistai 

iio jau nejieškojo ir išdu-

EXPERIENCE COUNTS!

RE-ELECT

JAMES G.

COLONEL
sovietų sar- 
jų įsileisti. 
Pozdniakov. 

genera Ikomi-

Prisiartinus prie Pskovo 
veiksmams, šoferiai išbė- 
ir jų dalis gryžo Lietu- 
Kas pasidarė su komisa- 
vicekomisarais ir kitais 
neturima. Betgi tiek pa- 
kad Kremliaus viršūnės

COUNCILMAN
WARD 22

IŠRINKU VĖL

JUDGE

Wc

JČIATĖS BLOGAI?
RA1 PALENGVINSITE SAU

MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BUDU

S Zarasais sprogo vienos 
nos guminė padanga. Pi- 
Glovackis, komisarų tary- 
: pinui n i n ko pavaduotojas 
alstybės ūkio planavimo

LILLIAN
WESTROPP

šioje komisarų vilksenoj 
“draugai” Paleckis ir Ge- 
neteko patirti.
bolševikinės Lietuvos ko-

komisijos pirmininkas, bandė 
irgi pabėgti, bet čekistų buvo 
vietoje nušautas.

Visa ši ‘laisvos’ Lietuvos ko
misarų GPU. kalinių grupė per 
Latviją važiavo Estijos pusėn, 
kur pasiekė pasienį su Sovie
tų Rusija. Ten prasidėjo nau
ja nelaimė. Mat, 
gybiniai nenorėjo 
Tada “tovaričš” 
sovietų Lietuvos
sąrąs, ėmė skambinti telefonu 
i Maskvą. Pagaliau, mašinos 
buvo į Sovietų Rusijos terito
riją įleistos, bet pasiekus Psko
vą toliau vykti buvo uždrausta. 
Negana to, visi automobiliai 
buvo rekvizuoti raudonosios ar
mijos reikalams.

Tų automobilių šoferius nu
varė dirbti j aplinkinius kolcho
zus, 
karo 
giojo 
von. 
rais, 
žinių 
tirta
esančios prieš Lietuvius komi
sarus baisiai įtužusios, nes jie 
nesugebėję' “suvaldyti” Lietu
vių tautos.

Ar 
buvo 
d vila

Iš
misarų Lietuvoje liko švietimo 
komisaras A. Venclova ir ko- 
munalio ūkio komisaras Kny- 
va. Jie gyvena Vilniuje ir yra 
laisvi. Abu dabar pikčiausiais 
žodžiais keikia bolševikus.

Vilniuje, Lukiškių kalėjime, 
uždarytas Liudas Gira, jo sū
nūs Vytautas Gira ir Petras 
Cvirka, kurie bolševikų okupa
cijos laiku savo “poemomis” 
garbino Stalino “saulę”. Ank-

' • . . ,. iNnet kankinatės viduriu užkie- styvesnė žinia apie Cvirkos žu- 
j ną-a energijos, piH^tgvinJcį

Only councilmanic candidate with elective office experience. 
A taxpayer residing at 1612 East 71st Street, (EN 3967) 
Attorney-at-Law, College and Legal Training.
Member, International' Union of Operating Engineers.

— Public Record —
Commissioner, (Council), East Cleveland, 1930-1923. 
Member Police and Fire Pension Boards, 1932-1933. 
Deputy, Treasurer’s Office, Cleveland, 1934-1939.
Councilman, Ward 22, Cleveland.

COMPARE THE RECORD!
® VOTE NOV. 4 — 1911 ©

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Kandidatas Į Teisėjus

Judge Mary B. Grossman
MUNICIPAL COURT Term Beginning Jan, 1* 1942

On Her Eighteen Year Record For
Honesty, Integrity and Fairness

Endorsed by thę Clęveląnd Bar Association
“It was Judge Grossman who, jąept thę J(Iorals Court to its purpose and 
made it a factor in law enfoteement.“ I Cleveland Plain Dealer.

Judge Joseph H. Silb.ert

Teisėjas Joseph H. Silbert iš Mu
nicipal Court vėl kandidatuoja į tą 
pačią vietą terminui kuris praside
da Sausio 4 d'.

Teisėjas Silbert užaugęs Cleve
lande, yra vedęs ir turi ti>is dukte
ris. Per eilę metų teisėjo vietoje 
jis įrodė savo atsakantumą, bešališ
kumą ir žmoniškumą kaipo teisėjas. 
Tos jo ypatybės tapo pripažintos 
Cleveland Bar Association, kuri už- 
gyrė jo kandidatūrą ir toliau žy
mia dauguma balsų.

Judge Silbert visada buvo drau
gas darbo klesos ir užginama^ dar
bininkų organizacijų.

Jis remia visokį šio miesto gero
vei judėjimą ir priklauso prie viešų 
organizacijų kaip Moose ir Eagles.

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

Repairing & Air Conditioning
Valom ir Perdirbam 

Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasams ir 

boileriams. ,

1390 East 65th Street
Telefonas: ENd. 0335

“She is notably honest and has shown great social vision in dealing with 
human problems which are always coming befėre the bench.”

Cleveland Press

‘She is one of the fairest judges on the bench.”
Cleveland News.

• MQRORKQJ, Afrikoje, yrą 
užlaikoma ligoninė kurioj gar
nius gydo, kuomet jie pasitai
ko susižeidžia. Morokkos ti
kėjimu garpiąi yra šventi pau
kščiai, tą ligoninę užlaiko tur
tingi Morokkiečiąi. Toje šaly
je žiemą v o, j a ji’ Lietuvos gar
niai.

Iš 30,468 mirčių šioje ša
lyje 1939 metais paėjusių 
iš trafiko nelaimių, tik du 
asmenys buvo virš 100 me
tų amžiaus, ir 127 buvo kū
dikiai jaunesni negu vienų 
metų.

Alaus industrijoje šioje 
šalyje 1940 metais dirbo 
apie milijonas darbininkų.

Stasys ir Marcelė Tamošaus
kai gavo liūdną žinią iš Chica- 
gos kad tam netikėtą mirtį su
tiko jų vyriausias sūnūs, An
tanas, kuris dirbo prie langų 
valymo. Jis nukrito iš 16-to 
aukšto ir prisimušė, po kelių 
dienų mirė. Velionis paliko 
žmoną, tėvus, du brolius ir se
serį. Velionis Antanas užaugo 
Akrone, buvo geras Lietuvis 
patriotas, gražiai kalbėjo Lie
tuviškai, ramaus budo; apie 31 
m. amžiaus.

J. Vaiveckas gavo laišką iš 
Chicagos kad jo kūmas Petras 
Zaniauskas mirė. Velionis ki
tados ilgus metus gyveno Ak
rone, buvo žinomas kaipo ge
ras žmogus.

L. Savickas ir farmeris Pet
ras Sideris Akrone nusipirko 
namus. Laimingos jiems klo
ties.

A. Rudžio podukrės Malinos 
vyras tapo paliuosuotas iš ka
riuomenės, sugryžo namon pas 
savo žmoną ir Čia apsigyveno.

Dirvoje einanti istorinė apy
saka ALPIS skaitytojams la
bai patinka. Ji išeis knygoje, 
patartina ją užsisakyti sau ar< 
kam paaukoti Kalėdų dovanų. 
Knygos kaina dabar $1.15. Už
sakymus siųskit dabar.

Kalnas.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietę.

Sohio Pasiūlo
Didžiausią šio Meto ;

Gąsdino ir Aliejaus Vertybę
—pamos neveiklios -§• skauda 

iuo modernišku budu—kr^mfy-1 
Ši skani vidų- -n --i • t , •• • • .guma’ Reiskminga kad jie visi trys

išyaly-1 dabar užverčia Lietuvių įstai- 
pZamtylJC §aS -SaV0 raštais> kuriais ban- 
julti-sekan- i do “atsiversti” ir prisitaikyti.

Girdi, jie buvę bolševikų su
klaidinti, ateityje norį pasitai
syti ....

Kai del Salomėjos 
kuri liūdnai išgarsėjo 
“Poema apie Staliną”, 
buvus ties Anykščiais 
sušaudyta.

Bolševikijon išdūmęs i 
V. Vitkauskas, kuris bolševikų 
malone vadovavo Lietuvos ka
riuomenės korpusui. Kaip ži
noma, šio korpuso kariai Lietu
viai nukreipė savo ginklus prieš

vintą tokiu budu. nepasitvirti-EEN-A-MINT.
liuosuojąnti kramtoma 
lės švelniai, -bet tikrai, 
orius. MilijonaiFEEN-Ą-MINT.
-A-MINT einant

tikrai jausite palengvinimą ’ 
jausitės puikiai. Vsai šeimai1 
kainuoja tik

fELĖ LIETUVIŠKA

Pakeltis Pharmacy
IWl East 79th Street 

(Kampas Crunb Avė.)

IUNICIPAL COURT
\ntra. Lapk Nov. 4

ENT
»

yon Suede Audimas

69c yd.
ločio! Ribotas spalvų įvai-
s likučiai ik 5 iki 15 yar-

Į
lenille Corduroy

59c yd.
vale corduroy . . . dirbtu-
iki 3 yardų ilgio. Ribotas

tate Rayon Audimas
r 29c vienas
liai! Tinka kakliniams, sp
iros rūšies.

ir Spun Rayon Likučiai

37c yd.
is vertės! Dirbtuvės liku-
rdų ilgio. Pasirinkit iki jų

U'

Neries, 
savo 

tai ji 
čekistų

ir Gen.

William J. Schneider yra-1 .kandi
dates Į C’evelando Miesto Teismo 
Teisėjus (Municipal Judge). Jis 
tarnauja Policijos Prosekutoriaur 
padėjėju nuo Gegužės 1935 metų iki 
dabar. Jis kandidatuoja i teisėje 
terminą kuris prasideda Sausio 1 
1942 metais. Prieš užimant savo 
dabartinę /vietą jis buvo specialia 
nadėjėjas prie Ohio Valstijos Gene 
ratinio prokuroro. Advokatu jisa1 
tapo Sausio mėnesį 1932 ir tuojau 
piadėjo teisių praktiką. Jis‘yra gi
męs Clevelande Rugs. 6. 1905 m. ir 
visą laiką gyvena Clevelande.

Yra narvs Visų Tautų Klubo ir 
šiaip veiklus Clevelande.

io visokias namines ir im- 
aotaa gyduoles nuo visokių li- 
hip tai nuo aštraus užsisenė-
> Reumatizmo, nuo įvairių

t, dedervinių, vidurių nevir- 
o,' užkietėjimo, kosulio, ka-

į lytiškų nusilpnėjimų, viso- 
lytiškų ligų, nerviškumo, ne
is ir kitokių.

. Pakeltis Vaistinė
BE. 79 St. Cleveland, O.
^Telefonas ENd. 8533

Ii atdara 7 dienas savaitėje.

ra udon uos i u s okupantus.
Kur dingo kiti keli Lietuviai 

generolai kuriuos perėmė rau
donoji armija, žinių nėra. Kal
bama kad Gen. J. Černius, ku
ris irgi buvo inkorporuotas į 
raudonąją armiją, kaž kur Lie
tuvoje slapstosi. Kitomis gi 
žiniomis Gen. J. Černius esąs 
Lietuvoje suimtas. Jo žmona 
yra laisva ir esanti Kaune ma
tyta.

SUMAŽĖJO JAUNI
MO SKAIČIAI CCC 

STOVYKLOSE

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: M Ain 1773

Į Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
ėtės Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
^airiuose apdraudos-insurauce reikaluose.
|Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
tą garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

AKRON. OHIO, LIKVIDUOJA
MA NUOSAVYBĖS

Lietuvių Romos-Katalikų Su
sivienijimas yra pasiryžęs lik
viduoti visą savo nejudamą 
nuosavybę Akrone, kaip tai 
namus ir lotus, ant East Ave
nue albtmento, Biruta, South, 
prieinama kaina. Tame reika
le Susivienijimą atstovauja P. 
P. Muliolis. Lietuviai mananti 
Įsigyti namą ar lotą naudoki
tės proga. Muliolis šį šeštadie
nį ir sekmadienį bus Akrone, 
toje apielinkėje. Reikalu esant 
taipgi galit parašyt atvirutę:

P. P. Muliolis 6606 Superior 
avė., Cleveland, Ohio.

vuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiHHiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiitiiiitiiiiir

Nikodemas A. Wilkelis į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius =

IR BALSAMUOTOJAS . Ė
5522 Superior Ave. HEnderson 9292 ■■ © 
pie Wilkelis Furniture Co. 
į Rakandų Krautuvė
tViscki Lietuviški Rekordai gaunami čia

Superior Ave. ENdicott 2343
f A MIKELIS JURGIS ARBUCKAS
B“*nninkaa Vedėjas

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai 'Dirvoje' 

I kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 •

Priduokit advinistracijai 
ratavai parašytus.

T ii b t o
P KIN T S

Visų O c Vis“
Didumų ęjj Didumų

GREITAS KASDIENINIS 
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

Pennsylvanijoje 1936 metais 
buvo susiregistravę ir' dirbo 
jaunimo stovyklose apie 32,000 
bedarbių vaikinų, kurių amžius 
buvo tarp 21 ir 22 metų. Tai 
buvo vaikai tokių šeimų kurios 
neturėjo iš ko gyventi.

Šiądien Pennsylvanijoje tėra 
apie 8,000 tokių vaikinų CCC 
stovyklose, kurių amžius yra 
17 metų, tik ką baigę mokyk
las ir gatavi stoti Į reguliarius 
darbus kaip tik gaus dirbti in
dustrijose.

Šalies ginklavimo darbų va
dovybė veikia išvien su CCC 
stovyklų vadovybe ir stengiasi 

. paimti į darbus jaunimą iš tų 
i stovyklų, nes darbų atsiranda 
Į vis daugiau ir daugiau.

j Dirvą galima išsirašyti už 
j vieną riolarį — pusei metų.

AETNA LUMBER

G A R A 7.1 U ST AT YTO J A1
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimą3. 

F.H.A. FLNANSAVTMao.
Parduodam naują ir naudotą mgdį.

The Aetna Lumber Ca. 
I 5327 St. Ciair Av. HE. 6843 
j 3674 E. 93rd St. MI. 1185

KODĖL

Garanluoljis Pradėjimas DYKAI todėl kad 
SOHIO žiemos produktai yra pasitikėtipį!

71 metų patyrimas dary
me petrolcjo produktų ti
kimu! Ohio orui padaro 
ši drąsų pasiūlymą garan
tuojantį žiemos važiavimo 
pradėjimą galimu.

Kasmet SOHIO inžinie- 
-5r3(i0 budus pagerint 

SOHIO gasoliną ir lubri- 
kant1'"’ —- kari i e daugiau

negu atitiktų aršiausiems 
žiemos orams ir šalčiui.

Todėl tai mos garantuo
jant kad .jūsų karas pra
dės važiuot kas sykis. Jei 
taip nebūtų, mes užmokė- 
sim už garažais u.varua- 
vimą už pradėjimą karo— 
kaip pažymėta raštu ga
rantijoje.

tus Garažiui

Tiktai naudojant SOHIO

gasoliną ir

lubr ikantus!

(su normale battery jūsų kare)

GM1K 
orAS,Ą

1

■ !

L— -

THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO)

iSlGUARANjEEJLSIARTING

nesinaudot šia svarbia protekcija 
kuomet nieko ekstra nekaštuoja?

Jums reikia žiemos rūšies 
gasolino, motorų ir gyrų 
aliejų—ir battery turi bū
ti normaliu žiemos stipru
mo. (Tie dalykai yra bu
tini, karų dirbėjai sako.) 
Taigi sustok prie SOHIO 
ženklo tam patarnavimui 
ir gauk Guaranteed Star
ting kaip ekstra bonus— 
dykai!

Tada gali- užmiršt visą 
bėdą apie pradėjimą va
žiuoti ir kaštus, nes žino
si ka motoras visada pra
dės—-arba Standard Oil 
užmokės garažiaus patar
navimo kaštus už patar
navimą jūsų pradėjimui.

Taip, tai puikus ir ge
ras jausmas! Kam nejgyt 
šią protekciją? Ji jums 
nekaštuos nieko ekstra!

Užmokėsime 
Pradėjimo Kaš

Tuksiančiai Ohio karų 
savininkų džiaugėsi ap
sauga Guaranteet Star
ting. . . Tie kurie turėjo 
vargo su praėjimu va
žiuoti jų 7'.ražiaus pa
tarnavimo kaštus už tai 
apmokėjo Standard Oil 
h“ klausinėjimo ar dve
jojimo.
Kai ši apsauga yra dy
kai. ar ne gerai butų 
nasirupinti įgyti ją tuo- 

. jau pat dą-bar ?
Tikrai Taip — 

“JUS PRADĖSIT 
ARBA MES

UŽMOKĖSIMI”
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Tautinės Grupės visos remia Frank J. LausYhe, bet privalo eiti balsuoti, 

kad kiti nepasinaudotų musų apsieisimu. Sweeney išėjo už Lausche. 
Lietuvių Frank J. Lausche for Mayor Klubas rengia Masmitingą Lie
tuvių ralėje. Tėmykit kitą numeri Dirvos.

MAYOD
Irki 
įį •■ „ .1;.ir'4

auchefor Mayor Lap.-Nov.
Youth’s Forum

‘ .3

DIRVA (TH
LITHUANIAN

*■ Published every Friday

Ohio Lith jur.iar.I
G823 Superior Ave.

MANAGING EDITOR

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND,
Entered as Second-Cl: 
opr 6th, 1915, at the < 

under the Act of

SOVIET OCCUPATION IN ŠIAULIAI, AND 
MASSACRE AT PRAV1ENIŠK1AI

CONCENTRATION CAMP
According to local newspapers, the 

first day of the German-Soviet war, 
June 22, early in the morning, So
viet agents, fearing a vengeance of 
the inhabitants of the town and 
wishing to camouflage their impen- 

. ng retreat, spread rumors that the 
Red Army had already occupied 
Klaipėda (Memel) and is advanc
ing towards Konigsburg, East Prus- 

fl at same morning, however, 
. haul 19 a.m. the bolsheviks start
ed packing and, leaving the town 
in the opposite direction, 
officials stationed here and their 
families also began to pack 
great hurry and to destroy their 
documents and files. Soviet mo
bilization orders as well as orders 
for compulsory military work and 
orders to turn in all radio sets were 
ostentatiously ignored by the popu
lace.

On Junė 25 and 26 the Red Army 
was fleeing in disorder.
26 the Lithuanian 
Šiauliai opened a 
on the plundering 
the time the Germans reached Šiau
liai, the whole town was well in the 
hands of the Lithuanian insurgents. 
Many Red Army soldiers were seen 
deserting the army ranks, discard
ing their rifles, changing to civi- 

clothing and scurrying for a 
shelter.

FOOTBALL WEEK 
FOR DEFENSE 

SAVING

Soviet

in a

On June 
insurgents in 

“farewell” fire 
bolsheviks. By

DEFENSE ROLE TO REWARD 
SCHOOLS

Football games and the colorful 
pageantry between halves promise 
to be even more arresting, with 
the announcement by State Direc
tor of Education Kenneth C. Ray 
that the Ohio defense savings com
mittee of the United States Trea
sury Dent, will award nearly $l,2C0 

J j worth of prizes to high schools, cr 
p —>i„—-----— presenting

“Foot- 
for Defense Savings,” 

to 9. Ray is chairman cf

lian 
safe

the vicinity of Kaunas there 
a concentration camp, Praveni-

In 
was 
škiai, in which about 500 peasants 
were confined because they had not 
delivered the imposed requisitions 
to the Soviets. On June 26 several 
tanks loaded with GPU men arriv
ed at the camp. The leader of this 
executionist unit declared that all 
the prisoners were German sym
pathizers and bolshevik enemies and 
as such they must die. The ma
chine guns immediately opened fire 
on the defenseless 
of them tried to 
were mowed down 
Even the prison

DEFENSE BOND
QUIZ

q.
A.- the 

and

No. 44

colleges and universities 
the bost displays promoting 
boll Week 
Nov. J 
the week.

Defense savings stamps having an 
immediate cash value of $1,162.50, 
or of $1,550 or maturity if convert
ed into bonds, have been contribut- 

s prizes bv the Standard Oil 
Competition has 

divided into three categories: 
schools with enrollment over 

those with fewer than 500 pu- 
and all colleges and universi

Just what is inflation and how 
can it be minimized? 
Inflation is a decrease in 
buying power of the dollar 
is caused by a rising cost of
living. Th>s, in turn, is brought 
about by a heavy public demand, 
resulting from a rapid increase 
in the national income, 
things which cannot be produc
ed in large enough quantities. 
Every citizen can help minimize 
inflation by buying Defense 
Bonds and Stamps.
How can I get cash for my I 
Defense Savings Stamps if I į 
should need to redeem them ? į 
Go to any post office.

NOTE.—To buv 
Stamps, go 
office, bank, 
association; 
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C. Also Stamps 
are now on ■ sale at most re
tail stores..

for the DARB

Q.

A.
Defense Bonds 

to the nearest 
or savings and 
or write to

and’ 
post I 
loan 
the'

| Burbank, Calif.
heed orlaivių dirb 

Ij'. smarkiai dirba ks 
rl jau 50,000-tą dari 

Lockheed dirba 
T jos šakoje Vega, L 
| bininkų.

DIRVA’S ANNIVER
Company cf Ohio, 
been 
high 
500,

SARY PARTY HUGE
SUCCESS

Frank J. Lausche yra Cleve
land© pirmutinis pasirinkimas į 
mayorus. Tą aiškiai parodė 
nesenai įvykę nominacijų bal
savimai kuomet Teisėjas Frank 
J. Lausche gavo 21,000 balsų 
daugiau už savo artimiausį opo
nentą. Šis pirmutinis žymus 
laimėjimas užtikrina jam ga
lutiną laimėjimą Lapkričio 4 
rinkimuose.

Tie wards kuriuose gyvena 
ateivių daugiausia davė aiškią 
didumą balsų už Lausche. Jie 
balsavo už jį todėl kad jis yra 
ateivių sūnūs ir vienatinis ka
da nors einąs į mayoro vietą

Reikalauja Piginti 
Degtinės Kainą

Ohio valstijos Degtinės Mo
nopolio komisijai iškelta byla 
reikalaujanti kad butų nupi
ginta degtinės kainos. Per pa
starus 4 metus valstijos iždas 
surinko 85 milijonus dolarių 
už parduodamą degtinę. Tos 
didelės sumos gaunamos už 
degtinę viršija valstijos numa
tytas išlaidas.

L. K. DARŽELIO Sąjungos 
reguliaris susirinkimas atsibus 
pirmadienį, Spalių 27, Lietuvių 
salėje, 8 vai. vakare. Visi at
stovai dalyvaukite. Vald.

SVEČIAVIMAISI
Julė Rastenienė, iš Baltimo- 

rės, parvyko praleisti keletą 
dienų pas savo motiną, p. Bal- 
trukonienę ir dalyvauti Dirvos 
sukaktuvių vakare.

Jonas ir Marge Verbelai iš
važiuoja į rytinę Pennsylvani- 
ją palarikyti savo gimines ir 
pažystamus Shamokin, Shenan
doah, Culpmont ir kt.

Teko nugirsti kad buris Cle- 
velandiečių rengiasi _važiuoti į 
Margučio Kalakutų 
rengimą, Lapkričio 
goję.

Dienos pa-
20, Chica-

tokis kandidatas.
Warduose kur gyvena tirš

tai Lietuviai ir Slovėnai, jo 
vientaučiai, balsavo už Lausche 
toli palikdami kitus kandida
tus.

Lausche’s žymus laimėjimas 
nominacijose pakreipė į jį ki
tus asmenis kurie pirma buvo 
prieš jį. Taip, Kongresmanas 
Martin L. Sweeney suteikė sa
vo besąlyginą paramą Lausche.

Sweeney savo pareiškime sa
ko: “Teisėjas Frank J. Lausche 
kovojo švariai. Jo įrodytas ga
bumas ir teisingumas koman
duoja jam paramą visos parti

“LEITENANTAS ANTANAS”
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa pasiruošė smagiam progra
mų!, kuri perstatys naujos pa
rapijos salėje, 18022 Neff rd., 
ši sekmadienį, Spalių 26.

Statys scenoje patriotiška 
veikalą, “Leitenantas Anta
nas”, prie to bus įvairių dainų 
ir pagaliau šokiai. Pelnas- pa
rapijai. įžanga 30c. Progra- 
mo pradžia 5:30 vai. Kom.

• CLEVELAND!) Diesel En
gine skyrius, General Motors 

antkorporacijos, jau dirba 
tų motorų užsakymų už 157 
milijonų dolarių vertės.
motorai naudojami submari- 
nams ir kitokiems laivams.

• STATYS A Clevelande pa
kilo šymet tiek kad per pirmus 
devynis šių metų mėnesius lei
dimų išduota pastatams vertė
je $44,156,799. Pernai per tą 
pat laiką siekė 831,778,936.

Tie

SVARBIOS DIENOS
Lietuvių Kultųrinio Darželio 

Sąjungos metinis banketas at
sibus Lietuvių salėje, sekmadie
nį, Lapkričio 9 d. Vakarienė 
lygiai 6 vai., salė atdara nuo 5 
vai. Programas trumpas, visą 
vakarą šokiai. Tikietus įsigy- 
kit išanksto, $1.

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona ' ir jo sūnūs, Ju
lius, nesenai atvykęs iš Pietų 
Amerikos, kalbės Clevelande 
Lietuvių salėje ir per radio 
sekmadienį, Lapkričio 16.

Apie Lietuvos Prezidento at
silankymo programą bus pla
čiau pranešta Dirvoje sekan
čiuose numeriuose.

jos ir visų nepartinių balsuo
tojų. Aš dėsiu visas pastan
gas remti jį, ir dirbsiu už jo 
išrinkimą Lapkričio balsavi
muose. Aš atvirai rėmiau jį 
į teisėjus. Dabar man bus ma
lonumas daryti tą pati jo kon- 
teste į mayorus”.

Taipgi pasitikima kad Cleve
land Federation of Labor, ku
ri rėmė Arthur H. Day nomi
nacijose dabar stos už Teisėją 
Lausche.

Frank J. Lausche jau gavo 
bendrą paramą Cleveland In
dustrial Union Council, CIO., 
ir kitų. i

interns. Some 
run away, but 
by the. gun-fire, 
guards of the 

camp were not spared. GPU men
then entered the administration
building, dragged out all the interns 
and lined'Ithem up against the fence 
with their hands up. Among the 
interns were several women, one of 
them pregnant, and another with 
two young daughters, 
was shown even to 
the first salvo, all fell 
the dead, the injured 
vivors who pretended 
but the executioners, 
with such results, threw hand gre
nades into the heaps 
and wounded. Then 
agents with bayonets 
mass of carnage. Any 
who showed signs of 
additional bullets ox were bayoneted.

Out of 500 interns in this 
only about 60 were able to 
themselves, although some of 
died later of injuries. The 
uanian newspaper “Ūkininkų 
rėjas” (The Farmers’ Adviser) has 
published five pictures of the scenes 
of the horrible espisode.

ties.
Sums of $150, $75 and $37.50 

will be awarded in each class, on 
the basis of originality and effec
tiveness in promoting defense sav
ings. A grand prize of $375 will 
be given the outstanding display'of 
the eomb’ned classes. Ray said.

Judging will be solely from pho
tographs and written reports sub
mitted by the contestants, which 
must be in the hands of the defense 
savings staff. Union Commerce Bldg, 
by noon, Nov. 22.

The judges are A. E. Ernst, pres, 
cf Ernst & Ernst; Grove Patter
son, publisher of the Toledo Blade; 
Herbert W. Hoover, president of 
the Hoover Co.; Louis Brom field, 
novelist, and Ray.

Bergen county police seize a st) 
er who violently protested the a 
rest of three pickets outside | 
huge Air Associates plant atBttį 
N. J. The pickets were taiaj 
custody after a hail of stones ria| 
down on a car bringing worked 
the building. A defense medalį 
board proposed a settlement.

NORWOOD BRANCH
LIBRARY

Norwood Branch Library — 
6405 Superior avė., duodama 
pilietybės pamokos norintiems 
tapti Amerikos piliečiais. Kurie 
ruošiatės prie pilietybės įsira
šyki! į tas pamokas šio penk
tadienio vakare, Spalių 24, nuo 
7 vai. Pamokoms galima įsira
šyti kiekvieną penktadienio va
karą.

šioje pat skaitykloje, šio ket
virtadienio vakare, rodoma fil
mą “Valley Town”, 8 vai. vak.

Filmą rodoma dykai. Kitais 
vakarais bus parodyta sekan
čios filmos: “Youth Gets a 
Break”, “Million of Us”, “The 
Plow that Broke the Plains”, 
“The River” ir tt.

Ši miesto skaitykla naujai 
Įrengta ir randasi prie Supe
rior ir Norwood rd.

gDIVORSAI Clevelande žy
miai pakilo šiuo laiku. Kaip 
pasirodo, Rugsėjo mėnesį pa
duota clivorsams reikalavimų 
138. Niekad tokia ąukšto skai
čiaus nebuvo pasiekta vieno 
mėnesio laiku.

SKRAIDĖ PITTSBURCHE
Edvardas Skripkus, lakūnas, 

kartu su savo žmona, savo lėk
tuvu buvo nuskridę į Pitts- 
burghą, aplankė savo dėdę, 
Kun. Skripkų, pakeliui buvo 
sustoję Youngstowne. Kelionę 
turėjo gerą, gryžo laimingai.

Edvardas Skripkus turi ko
mercinio piloto leidimą ir turi 
naują Piper Club orlaivį.

No mercy 
them. After 
to the ground 
and the sur- 
to be dead, 
not satisfied

of the dead 
several Red 
checked the 
unfortunates 
life received

camp 
save 

them 
Lith- 
Pata-

MASK PARTY

is

it your effort to come į 
as there will be prizes, and 
is able to think up and de
costume better than your 

in a week’s time. So get

The Lithuanian Cultural Club 
sponsoring a Hallowe’en Masquer
ade Dance, Saturday, Nov. 1st at 
the Republican Hall, 1478 E. 66th 
St.

Make 
masked 
anyone 
sign a 
friends
busy and get ready for Nov. 1st 
and have a good time in the char
acter role you will play, 
mittee will furnish the noise-mak
ers. There will be dancing, re
freshments and games, all can be 
had for the small sum of 25c.

Remember the place for a night 
of fun is the Republican Hall 1478 
E. 66th St., Sat., Nov. 1st.

The com-

CLAIR-DOAN
RECREATION

Geo. R. Jones, Prop.

Kur sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9535

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip gaujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

HOMEFRONT

COMMUNITY FUND
23? CAMPAIGN

FOR 100 AGENCIES

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
$2250
and 27.50

Brazis Bros
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų a-taisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimų 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

overflowing crowd in the 
Hall, listening to the 

presented by John 
his troupe of Chi
entire program was 
in the field of cn-

Last Sunday, Oct. 19th was one 
of those “old fashioned” evenings 
with an 
Lithuanian 
Dirva Concert
S. .Urban and 
cagoans. The 
indeed a gem 
tertainment.

.John Urban’s voice according to 
the popular acclamation of the au
dience is improving with every lo
cal appearance. He is a great ar
tist and also a good showman. For 
his troupe we can say they certain
ly lived up to all that has been 
said and heard about them. A good 
bunch of sports and a grand gang 
of entertainers. Four stars to the 
entire Chicago contribution to the 
nrogram. and three and a half stars 
to the delightful skit that opened 
the program. It was a swell even
in, to the last number played by 
the ever-improving orchestra of Al 
Nemanis.

Superior - E. 107th

Užraktų ir 
ir

Aštrinant Pielas, Peilius, Šliūžes. 
AUTOMOBILIU RAKTAI 

SULYG NUMERIO.
CEdar 2820

Taisom ir parduodam pinigų 
laikymo dėžutes.

10622 Superior Ave.

Raktu Taisymas 
darymas

PHARMACY
Prescription Chemist

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

1117 E. 79th Street
Pristatom vaistus į namus.

Skani Lietuviška Duona

Seattle, Wash, 
fi Sound laivų dari 

grąsinant streiku, 
’ laikytų 365 mili j t 

rių vertės laivų di 
riuomenės taryba 

f dė perklasif iku.oti 
išdirbystės jaunų 
kų, kurie yra kai

Į amžiaus, bet bm 
Į dirbti, kaipo reik; 
I; lies ginklavimo ii 

Jie gali būti paini 
menėn.

NEW DEAL

F_". Kuncaitis, Sav.

UŽMUŠTA 15. 
le, Ky. — Angį 
sprogime užgriuv 
bininkus. Per pi 
jimo dienų išimt; 
nu. 45 išgelbėta 
pirmą dieną po r

Grasina dideli 
; Bendix, N. J., Ai 

»«. tes dil.btuv&e bj,
i Lietuviška ruginė Do«U | darbllUIlk 
’ Pyragaičiai,

Tos unijos vat 
iššaukti streiku 
rytinių valstijų

4023 E. 141st St
Telefonas: WAsh. 3227

Skani 
visoki 
Baliams. Pristatom sulyg 
reikalavimo. Telefonuokit arktį 
parašykit.

Visada prašykit NEW DI 
Duonos.

DRY CLEAM
Vyrų ir Moterų Rūbus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas;
VISOKS RŪBŲ VALYMAS'

Visas darbas garantuotai
Paimam ir pristatom į narna

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkui

Telef. HE. 5384 ,

IR TAUPYTI PINIGUS

VYRU RUDENINIAI IR ŽIEMINIA
RUBAI IR REIKMENYS 1

Vyriški užsimaunami Sweteriai___ $1'jS
Apvalu kaklu, įvairių stilių, naujų vienodų spalvų.

Vyriški Two-Tone Sweter Žiponai__ 9*®
Zipper susegamu ir zipper kišenium, skirtingų kombinacijų "" 4

Vyriški Mėlyni Melton Žakietai____ A ‘95
Stori ir šilti. Zipper priešakio susegimas

Vyriški Rudeniniai Union apatiniai__ I'd
Trumpom rankovėm, iki kelių kojom

Vyrams ir Vaikinams Skrybėlės____ Q'9l
Naujų rudeninių spalvių ir naujausių stilių

1 1
Vyrams ir Vaikinams Kelinės_____ 3 «
Didžiausias pasirinkimas medegų ir pavyzdžių

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

THE KRAMER & REICH CO. '
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Suv. Valstijų 
partmentas užsa 
ti keletą šimtų 
šautuvų ir kitų 
rie greičiausia 1 
ti į Rusiją ir 
frontus. Trys g 
tuyės gavo tuos 
bendroje sumoje 
jonus dolarių.

Pittsburgho s 
kilusio minkštos 
sykių darbininL 
sumažinta pliene 

■ nuošimčių. Tas 
ryta ir Youngst 
no nekuriose dii

Jeigu anglis k; 
| kas užsitęs, daui 
i geležies darbinin 
i leista . iš darbų 

miestų.

Detroit. — S 
darbininkai Plyn 
miestyje, Kelsey 
tų išdirbystėje, 
vėl susitarta ta 
nesusipratimą b;

Taipgi sustrei 
dirbėjai Bay. C: 
kur valdžia turi 
submarinų ir mi 
tojų laivų "už 2' 
dolarių.

VOKIEČIAI s 
į skandinę 14 lai 

tonų, per pastari 
, submarinams sel 
į vus su reikmeni 

jai.
; Nuskandintas, 

vienas Britų kai

. PARYŽIUJE 
jau įvesta sveči 
taęiu mėsos šut 

į griežtai draudži 
L parduoti k 
I ®1 arba kiškių.




