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DIRVA (THE HELD)
LITHUANIAN

veter Žiponai__
ium, skirtingų kombinacijų

m Žakietai_____
susegimas

Burbank, Calif. — Lock
heed orlaivių dirbtuvė tiek 
smarkiai dirba kad paėmė 
jau 50,OOO-tą darbininką.

Lockheed dirba 39,000, o 
jos šakoje Vega, 11,000 dar
bininku.

UŽ SUNAIKINIMĄ 
HlTLEttlZMO

Balys Matulionis

Nuskandintas, sako, 
vienas Britu karo laivas,

Bergen county police seize i 
er who violently protested the i 
rest of three pickets oatside | 
huge Air Associates plant it Bai 
N. J. The pickets were tikai 
custody after a hail of stones rd 
down on a car bringing woiktnl 
the building. A defense metai 
board proposed a settlement i

S. V. Karo Laivyno Sek
retorius Knox pareiškė jog 
laivyno vadovybė gal palai
kys paslaptį neskelbiant nu
skandinamus Vokiečių sub- 
marinus ir karo laivus už
puolimuose Amerikos laivų.

sieną ir užpuolė bol- 
sargybą. Tarp jų 

susišaudymas.

prižiūrėti, kad mok- 
istorijos, spaudos ir 
retenybes dokumen- 
sunaikinti. Tam ti-

Pranešimais iš Berlino, 
nazių vienas nusistatymas 
yra panaikinti Žydus iš Eu
ropos gyvenimo. Ir Rumu
nijoje Žydai suvaromi gy
venti Į tam tikras Žydijas- 
ghettos.

nion apatiniai 
ojom

t Skrybėlės _ _
ausiu stilių

i Kelinės___
ir pavyzdžių

VTI PINIGUS f

4IAI IR ŽIEMINIA 
REIKMENYS

VOKIEČIAI skelbia nu
skandinę 14 laivų, 47,000 
tonų, per pastaras 6 dienas 
submarinams sekiojant lai
vus su reikmenimis Angli-

LIETUVOS PREZIDENTO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS PRASIDĖJO

entered as Second-Class matter Decern- 
Der 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Vyrų ir Moterų Rublis 
pertaisau

Sulyg naujausios mados.

Pittsburgho srityje, del 
kilusio minkštos anglies ka
syklų darbininkų streiko, 
sumažinta plieno darbai 20 
nuošimčių. Tas pats pada
ryta ir Youngstown o plie
no nekurtose dirbtuvėse.

Jeigu angliakasių strei
kas užsitęs, daug plieno ir 
geležies darbininkų bus pa
leista iš darbų daugelyje 
miestu.

Iš FALANGOS ir Druski
ninkų vasarviečių bolševikai iš
vežė ten jų suvarytus Lietuvių 
vaikus. Vaikai buvo iš tėvų 
atimti ir suvaryti neva vasaro
jimui, bet komunistų agitato
riai tose vasarvietėse krėtė į jų 
galvas komunizmą. Kada bol
ševikams prisiėjo bėgti iš Lie
tuvos jie ir tuos vaikus išvežė. 
Apie jų likimą Lietuvos Raudo
nasis Kryžius jokių žinių netu-

PREZ. ROOSEVELT VERČIA UNIJOS 
VADUS TAIKYTIS

RUSIJOJE jau veikia iš 
vidaus ardytojai, kurie su
griaus komunistų valdžią. 
Prieš tai sovietai visomis 
jiegomis kovoja, likviduo
dami suimamuosius.

50 UŽMUŠTA. Odesoje, 
bolševikų paliktame name, 
kur užėjo Rumunijos kari
ninkai, sprogus minai už
mušta 50 kariu ir karinin-

Washington, Spalių 30.— 
Pre;.. Roosevelt vakar va
re turėjo pasitarimą su an
gliakasių unijos prezidentu 
Ichn L. Lcw‘i užbaigimui 
streiko. Darbininkai busią 
atšaukti dirbti Spalių 31.

jau įvesta svečiams 
kačių mėsos šutinys 
griežtai draudžiama 
mėsą parduoti kaipo 
kų arba kiškiu.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(26-ti Metai 26th Year)

BRITAI norėdami pagel
bėti Rusams išlaikyti Kau
kazo aliejaus šaltinius nuo 
patekimo į Vokiečių globą 
sako galėtų pasiųsti į Kau
kazą apie 60,000 Indijos 
kareivių per Iraną ir Iraką.

MIESTAI aprūpinami mėsos 
gaminiais iš artimiausių sker
dyklų ar dešrų gamintojų. Mie
stų valdybos atsako prieš Vo
kietijos generalinį komisarą už 
mėsos išdalinimą. Vokiečių ka
riams ar įstaigoms be leidimų 
mėsos produktus pardavinėti 
draudžiama.

Rusai Susikirtę su Ja
ponais Sibire

Iš Šanghai, Kinijos, pra 
neša kad 20 Japonų karei 
vių perėjo į Rusu puse pei 
Sibiro

Detroit. — Sustreikavo 
darbininkai Plymouth prie
miestyje, Kelsey-Hayes ra
tų išdirbysteje, bet greitai 
vėl susitarta tarybų keliu 
nesusipratimą baigti.

Taipgi sustreikavo laivų 
dirbėjai Bay. City, Mich., 
kur valdžia turi užsakius 
submarinų ir minų gaudy
tojų laivų už 20 milijonų 
dolariu.

Secretary of State Cordell Hull, left, is shown talking with Rep. Sol. 
Bloom, chairman of the house foreign affairs committee, during the 
neutrality hearing on Capitol Hill, on the arming of merchant ships. The 
attack on the U. S. destroyer, Kearny, gave impetus to the hearings on 
revision of the law.

KAUNO radio Vokiečių pra
nešėjo vadinamas “Landessen- 
der Kauen”, o Vilniaus “Lan- 
dessender Ostland, Gruppe Wil- 
na”. Programo pabaigoje Vo
kiškas kalbėtojas sušunka ‘Heil 
Hitler’, po to seka Vokiečių 
himnai. Lietuviškas kalbėtojas 
palinki tiktai “Labos nakties 
maloniems klausytojams”.

Žydai Europos Gyveni 
me Bus Panaikinti

VOKIEČIAI išleido
kymą Lietuvos ir Latvijos ūki
ninkams del pieno pristatymo. 
Tam tikras pieno kiekis leidžia
ma suvartoti namie maistui ir 
naminių gyvulių pašarui. Pie
no produktus draudžiama par
davinėti Vokiečių kariams ar 
įstaigoms be atitinkamų leidi
mu.

& REICH CO. •
Atdara Vakarais

Prezidentas iškėlė aikš
tėn slaptą dokumentą, ku
ris nusako kain Hitleris pa
siryžęs suskaldyti ir užval
dyti Vakarų Pasaulį, taip
gi panaikinti visas religi
jas ir bažnytinius turtus.

Prezidentas pareiškė. pa
sauliui kad “Hitlerizmo žy
giavimas pirmyn gali but’ 
sulaikytas — ir bus sulai
kytas”. Visiems karo lai
vams įsakyta šauti kiekvie
ną bent ku r pasirodžiusį 
Vokiečių užpuoliką laivą.

Seattle, Wash. — Puget 
Sound laivų darbininkams 
grąsinant streiku, kuris su
laikytų 365 milijonų dola- 
rių vertės laivų darbus, ka
riuomenės taryba nuspren
dė perklasifikuoti 1300 tos 
išdirbystės jaunų darbinin
kų, kurie yra kariuomenės 
amžiaus, bet buvo palikti 
dirbti, kaipo reikalinga ša
lies ginklavimo industrijai. 
Jie gali būti paimti kariuo
menėn.

UŽMUŠTA 15. Nortonvil
le, Ky. — Angliakasy klos 
sprogime užgriuvo 75 dar
bininkus. Per porą gelbė
jimo dienų išimta 15 lavo
nų. 45 išgelbėta gyvi pat 
pirmą dieną po nelaimės.

Prez. Roosevelt pasirašė 
bilių skirianti $5,985,000,000 
sumą daugiau gelbėjimui 
šalims kovojančioms prieš 
Vokietiją ir jos aliantus.

SUV. VALSTIJŲ karo 
vadovybė pasiryžus trigu
bai padauginti lakūnų skai
čių, kad iki Birželio mėne
sio 1942 metų butų bent 
400,000 išlavintų lakūnų.

BOLŠEVIKAI Lietuvoje po
naudami išnaikino daug kultū
rinių paminklų. Pastaru laiku 
per Kauno radio paskelbta to
kio turinio pranešimas: Del po
litinių Įvykių Lietuvoje nuker
tėjo nemaža kultūrinių pamin
klų, kuriuos naikino bolševikai 
ir piktos valios žmonės. Buti
nas reikalas tuos paminklus ap
saugoti ir 
slo, meno, 
muzejinės 
tai nebūtų 
kslui Kaune įsteigta kultūrinių 
paminklų ąaugojimo biuras,

IŠ LOMŽOS, Lenkijos, 
praneša kad naziai suklup
dė prie iškastų tranšėjų 
tūkstantį Žydų juos kulko
svaidžiais sušaudę. Šimtai 
Žydų sušaudyta ir kituose 
Lenkijos miestuose.

SUDEGĖ 12. Montclair, 
N. J. — Sudegus kelių šei
mų gyvenamam namui, po 
gaisro iš degėsių surinkta 
12 negrų lavonų, devyni iš 
jų maži vaikai.

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

Skani Lietuviška nigin? Dow 
visokį Pyragaičiai, VestavėnJ 
Baliams. Pristatom sulyg p’ 
reikalavimo. Telefonuokit aria 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEA1 
Duonos.
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PRANCŪZIJOJE 
kyta sušaudymas 100 pa
imtų užstatui žmonių, ku
rie buvo nusmerkti mirčiai 
del nužudymo nazių valdi
ninkų. Tuo tarpu smarkiai 
imta jieškoti ir gaudyti tik
rieji kaltininkai.

Valstybės Sekretorius Cordell Hull, kairėje, kalbasi šu Rep. 
Sol. Bloom, pirmininku užsienių reikalų komiteto, laike neut
ralumo akto svarstymo Kapitoliaus Kalne, tikslu apginkluoti pre
kinius laivus. Atakas S. V. laivo naikintojo Kearny paskatino 
neutralumo įstatymo pertvarkymo svarstymą.

DEL GYVULIŲ skerdimo ir
gi paskelbta Vokiečių komisa
ro įsakymas. Pagal tą įsaky
mą, mėsos gamyba atliekama 
tfk per nustatytas organizaci
jas. Draudžiama duoti mėsą 
tiems kurie nepriklauso prie 
namų ūkio narių. Namie gy
vulį galima pjauti tik įvykus 
nelaimės atsitikimui, kai gyvu
lio gyvybės negalima išgelbėti.

14 sušaudyta. Zagrebe, 
Kroatijoje, naziai sušaudė 
14 asmenų, dauguma iš jų 
komunistai, suimti už sa
botažą prieš Vokiečius.

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
savo Stamp Books.

Washington, Spaliu 28.— 
Prez. T 
vyno Dienos minėjime, pa
smerkė torpedas kuriomis 
Vokiečių submarinai skan
dina laivus jurose, ir skel
bė jog ši šalis eis visu grei
tumu pirmyn pasiruošime 
paskubėti “sunaikinti Hit- 
lerizmą”. Ta jo kalia bu
vo leidžiama per radio į vi
sas pasaulio dalis.

Prezidentas pareiškė jog 
“šaudymas jau prasidėjo— 
žinom kas pradėjo. Ame
rika jau atakuojama. Bet 
pamatysim kas baigs šau
dę”, pagrasino Vokiečiams 
prezidentas.

Jis pažadėjo teikimą ka
ro reikmenų visoms nazių 
priešininkėms šalinis, ir sa
kė tos reikmenys tas šalis 
pasieks nežiūrint visų Hit
lerio gi-ąsinimų karu juro-

Washington, Spalių 27 — 
Angliakasių unijos prezi
dentas John L. Lewis iš
saukė streikuoti beveik vi
sus 53,000 angliakasių dir
bančių taip vadinamose ‘ne
laisvės’ kasyklose, kur ne
buvo įsileista unija, nors 
daugelis darbininkų prigu
lėjo prie unijos.

Tose kasyklose darbinin
kams moka mažiau ir jas 
operuoja plieno išdirbystės, 
pačios apsirūpinančios an
glimi savo dirbtuves.

Lewis šį streiką iššaukė 
nežiūrint Prez. Roosevelto 
dviejų prašymų kad darbi
ninkai pasiliktų darbuose 
ir butu užvesta tarybos su t. tz

kompanijomis n<aujų algų 
nustatymui.' ~

Sakoma kad ir komerci
nių' kasyklų darbininkai 
Vakarinėje Pennsylvanijo- 
jc gali būti iššaukti strei
kuoti.

Prez. Roosevelt pasiryžo 
iritis visų priemonių su
varžyti streiką vimus šiuo 
laiku, kada šalies ginklavi
mo darbai turi būti varomi 
pirmyn. Jis tą pasiryžęs 
daryti jeigu reiktų .ir pra
šyti Kongreso teisės paim
ti į valdžios rankas tas ka
syklas kuriose streikas pa
skelbta.

Suv. Valstijų Karo De- 
partmentas užsakė padary
ti keletą šimtų tūkstančių 
šautuvų ir kitų ginklų ku
rie greičiausia bus pasiųs
ti į Rusiją ir kitus karo 
frontus. Trys ginklų dirb
tuvės gavo tuos užsakymus 
bendroje sumoje už 46 mili
jonus dolariu.

Grasina dideliu streiku.
Bendix, N. J., Air Associa
tes dirbtuvėse bėgyje 15 sa
vaičių darbininkai sustrei
kavo trečią kartą.

Tos unijos vadai grasina 
iššaukti streikuoti penkių 
rytinių valstijų darbinin-

PARYŽIUJE valgyklose 
duoti

Iš KAUNO Karo Muzejaus 
bokšto 12 valandą dieną duoda
ma varpų muzika per radio. 
Dar nesenai varpai skambino 
melodiją iš “Lietuviais esame 
mes gimę”, kuri virto 
šies antru Lietuvos 
himnu ir ypač buvo 
Prūsų Lietuvių tarpe, 
džiai buvo parašyti didelio Lie
tuvių kalbos mylėtojo Sauer- 
vveino-Girėno, kuris buvo Vo
kietis, bet didžiai pamėgęs Lie
tuvius. Dabar tos melodijos 
vietoje skamba kita.

! Vokiečių jiegos pereitos 
savaitės pabaigoje užėmė 

j antrą žymų Ukrainos in- 
l dustrinį miestą, Kharkovą, 
j kuris prilygsta Amerikos 
' Pittsburgh™ savo plieno ir 

Roosevelt, Karo Lai-■ geležies darbais.
i Spalių 29 d. verždamiesi 
į Krimo pusiausalį pralau
žė Rusų linijas ginančias 
Sevastopolį, Rusų karo lai
vų stotį Juodojoj julroj.

Kitos nazių eilės traukia 
link miesto Rostovo, prie 
Dono upės. Tą miestą bol
ševikai jau rengiasi apleis
ti, nes, sako, visur kaišo ir 
slapsto minas, ruošdamiesi 
bėgti ir miestą suplaišinti. 
Rostovas turėjo 500,000 gy
ventojų. ’

Paėmę Rostoyą naziai at
sidaro sau vartus į Kauka
zo aliejaus šaltinius. Ros
tovo paėmimas bus spren
džiamas karo punktas, ku
ris gal įtrauks Britų mili
joninę armiją į pagalbą so
vietams.

Maskvos Prąvda skelbia 
koks didelis pabojus stovi 
Maskvai, Doneco slėniui, 
Krimui ir Rostovui iš na
zių pusės, bet džiaugiasi 
kad Hitlerio manytas užka
riavimas Rusijos prieš žie
mą neįvyks.

Kad priešų armijos žy
giuoja pirmyn nesulaiko
mos tą patys raudonieji pa
tvirtina.

Nors bolševikai tikrina 
kad apie Kalininą, 95 my
lios nuo Maskvos, raudonie
ji ir apmušė Vokiečius, bet 
vietomis Vokiečių kareiviai 
priėję jau per 20 mylių nuo 
Maskvos ir nazių lėktuvų 
bombos jau drebina paties 
Kremliaus sienas.

Maskva praneša kad Ru
sų kariuomenė apleido jau 
ir Stalino, kitą miestą piet
rytinėje Ukrainoje, 
naziai užėmė.

IRIOR AVĖ. ■ CLĘygĮ

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona
. i

Musų garbingas svečias aplankys Detroitą, Clevelandą, Pitts 
burghą, Scrantoną ir eilę rytinių kolonijų.

per 
Kauno radio stotį laikė paskai
tą apie ligas ir pradėjo duoti 
sveikatos patarimus. Iš jo pa
skaitos paaiškėjo kad Lietuvo
je sveikatos srityje svarbiau
si Reikalai dabar esą šie: smar
kus paplitimas pasiutimo ligos, 
kuri esanti tiesioginė bolševiki
nės betvarkės pasekmė. Atsi
rado daug šunų netekusių šei
mininkų ; drauge 
pasiutimo liga. 
Lietuvoje esą tų 
Šunų aprietiems 
tariama kas daryti ir kaip gy
dytis.

Antras svarbus klausimas tai 
apkrečiamų ligų atsiradimas, 
pav. dėmėtosios šiltinės. Ta li
ga užnešta Lietuvon Rusų be
laisvių, kurie esą labai nešva
rus ir aplipę parazitų, šie pa
razitai yra didžiausi dėmėto
sios šiltinės skleidėjai.

Vokiečiai nugalėdami Rusus 
daugelį bolševikų nelaisvių su
grudo į Lietuvą.

ŽUVO 17. Šios savaitės 
pradžioje smarki audra Ar
kansas valstijoje prašlavus 
paliko didelius nuostolius. 
Užmušta 17 žmonių, daug ševikų 
sužeista

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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Pittsburgh Miesto Mayoras

W/Užsi

mirė

isgyve

MAYORAS CORNELIUS D. SCULLY

mire

CORNELIUS D. SCULLY
CIO

PITTSBURGH

YOUNGSTOWN

IS-

votį

PHILADELPHIA
vie

me

or-i

Vie

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO
Cleveland, Ohio730 Guardian Big,

jaus: 
tam

;alėsiiw 
Įrita r s" 
1

vem:
dam
klau
dien

— Žagarės 
Amerikoje

kryžį 
simb

Prezide 
betgi i 
Pirmii 

138 str.

duosniai Lietuvių 
linkėjimų ir kom-

Gričina, 
A. Gutauskas, 
Pilipauskas,. 
P. Jaras.

ma 
rio'

sui 
mis

i kufl ti saj 
kirtį,

zmc 
savi

me, 
mo

Tas 
vienbal-

Mes Pittsburgho Lietuviai gerai žinom kad dabartinis 
Maycras Cornelius D. Scully yra daug gero nuveikęs mu
sų miestui ir mums Lietuviams, tode] balsuokim už ji.

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už 
rašinėjimui gyvasties apdraudos visuose pavi
daluose, visai šeimai. Kreipkitės:

liui. i 
:uves;

Lietu- 
Gyvas 

vienija

26, minėta 
statymo 50 
Ši kolonija

Lietu 
ir gu

paminėjimas 35 metų 
Šv. Jurgio parapijos 

sukaktuvių. Čia kle- 
Kun. J. Bakšys. Po

Kandidatas Antram Terminui Demokratų 
Partijoje Pittsburgho'Miesto Mayoru

i nyopelnu 
pravedimas 

Lietuvių 
Univer- 

iš stam7 
Kamba-

ATŠVENTUS PIVA
PONŲ 25 METU 

SUKAKTUVES

PREZ. A. SMETONA
KALBĖS SEKMAD.

LAPKRIČIO 9

mirę išeiviai Amerikos lietuviai
(žinioš apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

k u uoli darbuotoja, be kurios 
talkos nepraeina nenudirbtas 
joks žymesnis patriotiškas kul
tūriškas, ar labdaringas musų 
tautos darbas Pittsburghe.

Keikia palinkėti jiems ilgiau
sių metų, geros sveikatos ir 
energijos, kad ir toliau dirbtų 
darbus kurių musų tautoje dar 
daug reikalinga atlikti.

Draugas.

® CHICAGO, III. — Ona Bas
kas, Metropolitan Operos iš 

New Yorko dainininkė, daly
vaus Chicagoje Civic Opera se- 

atidaryme, šeštadienį, 8 
Ji dalyvaus Ver- 

“Mask Bali”, Ul- 
Be to, Ona Kas- 

Detroito Lietuviu SLA. 157 KP. PASILINKS
MINIMO VAKARAS. Vietinė 
SLA. kuopa užkvietė Clevelan- 
do scenos mėgėjų būrelį duoti 
programų,, Youngstowno ir a- 
pielinkės Lietuvių pralinksmi- 
nimui. Clevelandiečiai atvyks su 
muzikos, dainų, tautiškų šokių 
ir juokų programų. Tas viskas 
atsibus jau šį sekmadienį, Lap
kričio 2 d., Lietuvių parapijos 
salėje, 923 Shęhy st. Pradžia 
5 vai. po pietų, Įžanga 25c., o 
po programo — šokiai.

Publika prašoma ateiti lai
ku, nes programas bus pradėtas 
anksti, Clevelandiečiai ta pat 
vakarą turi gryžti namon.

Trumpa kalbą pasakys Dir
vos redaktorius K. S. Karpius.

Kviečia Komisija.

(Pabaiga iš per

Lietuvos Konsti 
straipsnis sako: “ 
vojaus viešai tvari 
stybės saugumui, 
arba jos dalyje į 
skelbtas nepaprast 
sustiprintos valst 
gos arba valstybės

• BROOKLYN, N. Y. — Teko 
patirti kad Lapkričio pra

džioje ketina New Yorke būti 
J. J. Bačiunas, iš Tabor Farm, 
Sodtis, Mich.

Nepaprastąjį i 
ir atšaukia Respi 
dentas Ministerių 
siūlymu. Yrą ai 
tuvos saugumui t 
ne tik ultimatun 
jau anksčiau. Iš 
kad Ministerių r 
Įėjo jau anksčia 
atvejais ultimat 
metu, pasiūlyti 
Prezidentui paske 
paprastos apsaug 
stybės gynimo m 
to nepadarė, nėr 
lo čia nagrinėti, 
aišku kad del ši1 
o Respublikos' P 
ra kaltas. Iš ki 
dangi ultimatume 
tas neabejotinai 
tybės gynimo re 
tybės gynimo n 
gynimo reikalai 
publikos 
kuriems 
nisterio 
(Konst, 
tucijos dvasioje 
ultimatumo, prie 
timą tūrėjo sp 
kos Prezidentas 
Pirmininkas vie 
šia konstitucįjoi 
nesutikti tai v 
mo atmetimo ar 
simą turėjo sp: 
blikos Prezident 
Taryba kartu, 
Prezidentas, pj 
terių Tarybos, 
Taryba turėjo : 
o tik paskui R 
zidentas turėjo 
mesti jos spren

Tai išplaukia 
141 str., kur s: 
zaciją, karą ar 
Respublikos Pre 
terių Tarybos j 
ra čia reikalo į] 
timatumo atmel 
skęs karą. Ka< 
kos Prezidentas 
tilpusio straipsn 
vėjo griežtai už 
ginklu, aišku k; 
rių Taryba butų 
čios nuomonės, 
si konstitucija 
jai priklausome 
Lietuva greičiau 
priešinus ginklu.

Ministerių Ta 
gi nepadarė ir 
drauge su Kari 
vybe suėjo pa 
Prezidentą. Kai 
ryžtinga ir pas 
taip paskutinio 
ji buvo svyruoja 
sas posėdis vykę 
kingai, bet tai d i 
to kad dalis m 
įsitikinę turį te: 
Lietuvos suverer

Kas del p. A 
aritmetikos, kad, 
ma ministerių 
buvo už pasiprie 
dėlto nebuvo pas 
turime, pirmų p 
kartoti kad pasip 
klu klausimas p 
Konstituciją turi 
spręstas Minister 
Respublikos Prez 
ni, o jei jau b 
nuo konstitucijos 
negalima daryti 1 
tikos kaip daro p. 
tis, ir ypač igne 
menės vadovybes 
kuris čia buvo

F1EZ. A. SMETONOS ATSI
LANKYMO REIKALE

Spalių 22 d., vjetos veikėjai 
nvo Adv. C. S. Cheledino gavo 
atvirutes su pranešimu apie 
tai kad Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona bus 
phia Chambi

60 metų, mi- 
rė Spalių mėn., Chicrgoje.

BARTKEVIČIUS Petras, seny
vo amžiaus,'mirė Spalių 24, 
Brockton, Mass. Jis buvo 
biznierius ii’ Liet. Laivakor
čių Agentų Sąjungos narys.

patar
tina tų pavyzdį pasekti, ypatin
gai pasekti Bostono koloniją, 
kuri siekia pelnyti daug naudos 
ir' pagalbos Lietuvai.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba.

Sp .lių 23 d., Lietuvių Pilie
čių Klube įvyko iškilmingas 
banketas paminėjimui ponų P. 
L. Pivaronų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių.

Dideliam burini svečių ir 
minių dalyvaujant, puošniai 
dabintoje salėje, pasakyta 
darbščiai ir 
porai gražių 
plimentų.

Petras L.

Prez. A. Smetona Pradėjo Maršrutą
BENDRA AUKU RINKLIAVA CHICAGOJE LAPKR. 1

Bendras
yra nu-

auko-

Klausime ar vietiniai Lietu
viai mano prisidėti prie priėmi
mo Lietuvos Prezidento nėra 
ką ir kalbėti, savaimi supran
tama kad vietiniai Lietuviai 
privalo prisidėti prie priėmimo 
to nepaprasto svečio, Lietuvos 
Prezidento. Jeigu neprisidėtų 
tai kur potam akis galėtų nu
kreipti iš sarmatos, kitataučių 
akivaizdoje, ypač Amerikonų, 
pagerbusių musų tautos prezi
dentą.... ' K. V.

First meeting of the U. S. and 
British commanders-in-chief in the 
Far East. British Air Marshal Rob
ert Brooke-Popham (left) flew to 
Manilą, P. I., to discuss Far East
ern questions with Lieut. Gen. Doug
las McArthur (right), U. S. chief in 
the Far East.

Pirmą kartų susitinka S. V. 
ir Britų vyriausi Tolimų Rytų 
komandieriai. Britų oro mar
šalas Robert Brooke-Popham 
(kairėje) nuskrido į Manila, P. 
L, aptarti Tolimų Rytų reika
lus su Lieut. Gen. Douglas Mc
Arthur (kairėje), S. V. vadu 
Tolimuose Rytuose.

mote 
mis I 
feirtif 
rišo

ir: 
liu ij

Kas
i, o kam tai negalima 
duokime aukas.
iš darbo negalime 
išlikti tie aukokime 
uždarbį. Visi dirbkime

• APIE 90 nuoš. Amerikos 
gurno ir apie 75 nuoš. viso iš
dirbamo stiklo sunaudoja au
tomobilių industrija.

P i varomis yra tai 
didžiausias pavyzdis Amerikos 
Lietuvių tautos darbuotojo — 
žmogus kuris ir dirbo, ir savo 
laika ir pinigus aukojo, ir tai 
r.e trumpą laiką, ne ūpo pa
gautas. bet kaip disciplinuotas 
kareivis, ar snigo, ar lijo, ar 
pagodą buvo; ar jis jautėsi ge
rai ar iie, jeigu tik tautos rei
kalas šaukė jis metė visus sa
vo užsiėmimus, paliko biznį ir 
ėjo, arba važiavo šimtus mylių, 
kad dalis darbo kokio iš jo 
tauta ii* musų visuomenė rei
kalauja nebūtų užleista, i

Per desėtkus ipetų jis, ir Chi- 
cagoj ir kitur gyvendamas, ir 
pagaliau Pittsburghe, kaip se
niau taip ir dabar nepavargo, 
nenuleido rankų darbui ir ko
vai už savo tautos reikalus.

Ir Chicago j, ir New Yo^Jce, ir 
Washingtone ir net Kaunę, kur 
tik tautos reikalai šaukė, visur 
Petrų Pivaronų susitikai.

Taipgi jo dideliu 
yra pasekmingas 
iki visiško užbaigimo 
Kambario Pittsburgho 
sitete. Jis yra vienas 
Liausiu aukotojų tam 
riui, be to kad įdėjo kelis me
tus Įtempto darbo Kambariui 
užbaigti.

Poni Pavironienė yra jo vi
suose darbuose pagelbininkė, 
paakstintoja, ir pati- savu sai

ką ir mums. Todėl mes juos 
gerai Įsidėmėkime. Rinkliavos 
dieną, kur tokia rinkliava bus 
vykdoma, aukaukimes jos pra- 
vedimui ir patys aukaukime ką 
galime. Kas gali, eikime rink
ti aukų 
patys i

Kas 
dienai 
dienos 
ir aukokime šventam tikslui

Pittsburgho Draugijų Komi
tetas Lietuvai Gelbėti rengiasi 
priimti Lietuvos Prezidentą A. 
Smetonų. Viešos prakalbos ren
giamos sekmadienio vakare, L. 
P. Salėje, South Side, Lapkri
čio 9 d., nes apsikeista dieno
mis su Clevelandu, kur rengia 
prakalbas Lapkričio 16 d.

Taigi visi vietos ir apielin- 
kių Lietuviai Įsitėmykit diena, 
Lapkričio 9, jr atvykit Į pra
kalbas, kurių pradžia bus 8 v.

Komitetas taip pat įgaliojo 
P. Pivaronų, Adv. E. Schultz 
ir C. K. Pikielį susitarti su žy
mesniais Amerikonais kaip po- 
ni Mitchell ir kitais del prakal- 
bų Amerikonų publikai.

Taip pat vietiniai veikėjai 
darbuojasi ir kitų visų Lietu
ves Prezidento priėmimų su
tvarkyti.

SANDARIEČIAI BRUZDA. 
ALT. Sandaros narių susirin
kimas buvo laikytas pas J. Ri
zikų, S. S., Spalių 14 d. Prisi
rašė vienas naujas narys, J. 
Činbis. Nutarta rengti San
daros metinė vakarienė, sekm. 
Lapkričio 23 d., L. P. salėje.

MOTERYS DIRBA. Vado
vystėje ponios Pivaronienės čia 
organizuojasi Lietuvės moterys 
Į Raudonojo Kryžiaus skyrių, 
veikti kartu su Amerikos R. K,. 
Tikima kad tuomi bus galima 
ir Lietuvai pagelbėti, kaip tik 
bus galima susisiekti.

J. Virbickas.

PARODYKIM SAVO ŠIRDIS
Chicagos miesto Mayoras Ed

ward J. Kelly, atidarydamas 
Lietuvos Savaitę, savo kalboje 
pasakė: “Parodykime savo šir
dis Lietuvai ir nelaimingiems 
Lietuviams!” šitie mayoro žo
džiai taikomi visiems, jie tin-

EIKIME SAVO PAREIGAS
Atėjo valanda mums eiti sa

vo pareigas, kurioms mes ilgai 
rengėmės. Dabar pradėkime 
mums privalomų darbų, ir jį 
dirbkime su pasišventimu ir di
džiausiu pasiryžimu. Dirbki
me visomis išgalėmis rinkdami 
pagalba nelaimingai musų tė
vynei ir nekaltai kenčiantiems' 
tautiečiams, kurie ne del savo 
kalčių pateko į neapsakomų 
vargų ir rankas ištiesę šaukia
si musų mielaširdystės.

Tam reikalui darbas jau pra
dėtas. Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona pasiaukavęs savo tė
vynės ir tautiečių gelbėjimui, 
pradėjo lankyti išeivijos Lietu
vių kolonijas. J. E. keliauja 
ne banketų ir vaišių jieškoda- 
mas, ne svečiuotis, bet tam kad 
iš musų gauti užuojautą ir pa
ramą tėvynei Lietuvai ir nelai
mingiems jos vaikams. šitą 
jo misiją remia visos Lietuvių 
kolonijos su savo veikėjais.

Greta pačių Lietuvių, p. Pre
zidento misijų remia ir kita
taučiai, kurie Chicagoje ir ke
liose kitose vietose atsižymėjo 
stanbiomis aukomis Lietuvos 
gelbėjimui ir nelaimingų Lie
tuvių šelpimui.

CHICAGOS LIETUVIAI 
VEIKIA

Tam tikslui Chicagos 
viai jau pradėjo veikti, 
reikalas Chicagiečius 
bendram darbui. Lapkričio 1 
d. vykdoma vieša rinkliava, 
kurioje veikti bendrai pasiėmė 
tautiška ir katalikiška visuo
menė: draugijos, kuopos, para
pijos ir kitos organizacijos. Vi- 

' si mes tie patys tautiečiai, vie
nete motinos Lietuvos vaikai, ir 
Visi lygiai tos motinos nelaimes 
ir skausmus jaučiame. Dabar 
savo jiegas jungdami einame 
dirbti bendra darbą.

Lapkričio 1 d. Į miesto gat
ves ir aikštes išeis šimtiniai 
pulkai pasiaukavusių Lietuvių, 
žymioje dalyje jau naujosios 
kartos Lietuvos dukterų ir sū
nų, kurie dalinai neatseimena 
1916 metų Lapkričio 1 dienos, 
kada visoje šioje šalyje buto 
renkama aukos tada nelaimės 
ištiktai Lietuvai.

Tai gražus Chicagiečių pasi- 
aukavimas, tai gražus pasiryži
mas, kurį turėtų pasekti tau
tiečiai ir kitose kolonijose, or
ganizuojant ir vykdant rink
liavos dienas Lietuvos gelbėji
mui.

RUMPOS
ŽINUTĖS 
(Iš musų laikraščių)

kury 
ciu.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras.'-'

130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

29 metų, IZEDONIS Kaz 
kelių mė- 
sužeidimo

VISI LAUKIA LIETUVOS 
PREZIDENTO. Spalių 12 d., 
bažnytinėje salėje, tuoj po mi
šių, .atsibuvo antras gan skait- 
lingassusirinkimas draugijų 
ąfetoyų, senesnių del labo Lie
tuvos; veikusių darbuotojų ir 
jaunų čia augusių intefigentiš- 
ki) veikėjų. Dalyviai visi vien
balsiai nutarė rengti iškilmin- 
giausį priėmimą Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai.

Išrinkta komitetas priėmi
mui rengti iš šių: pirm. — A. 
Stokna, vice pirm. NJ. Kerbelis, 
B. Stankevičius; sekr. p-lė S. 
Kiseliutė ir S. Kučaitė; ižd. V. 
Redingas; iždo globėjai S. Ker
belis ir J. Bublinskas.

Pirmininkas užėmęs vietą 
pareiškė: “Mums daro didelę 
garbę Lietuvos Prezidentas 
mus aplankydamas, todėl mes 
turim priimti jį kaipo didžiau- 
sį, garbingiausi svečią. Mes čia 
esam visi Lietuviai, tat kaipo 
Lietuviai ir priimkim gerbiamą 
Lietuvos Prezidentą. Partiviš- 
kumai- šiame komitete negali 
būti maišomi ir minimi”. •

Visi tokiam pirmininko pa
reiškimui pritarė, prasidėjo to
lesnis reikalų svarstymas.

Spalių 19 d. toje pat vietoje 
atlaikyta kitas susirinkimas.

Pirmininkas A. Stokna ati
darė susirinkimą, sekr. S. Ki
sieliūtė perskaitė pereito susi
rinkimą, su pataisymu A. Ker
bei id, kuris pareiškė kad gerb. 
A. Smetona yra laikomas Lie
tuvos Prezidentu šios šalies vy
riausybės bei kitų demokratiš
kų šalių ir visų sąmoningų Lie
tuvių, tai ir mes turim taip jį 
užrašyti savo rekorduose ir va
dinti Lietuvos Prezidentu 
be jokių diskusijų visų 
šiai tapo priimta.

Pirmininkas pranešė 
lė Lietuvos Prezidento

ŠPOKAS Stasys F., 
mirė Londone, po 
nėšių sirgimo nuo 
Vokiečių užpuolimais. Jis bu
vo Lietuvos Aido užsienių 
korespondentas.

NARUŠEVIČIUS Kazys, 49 m. 
mirė Spalių 9, New Britain, 
Conn.

LABANAUSKIENĖ Marė, mi
rė Spalių 12, Baltimore. Md. 

ŠIMKIENĖ Agnieška, mirė 11 
Spalių, Cambridge, Mass.

LEPONIENĖ Uršulė, mirė 9 
Spalių, St. Louis, šio.

RIMKIENĖ Barbora, 45 metų, 
mirė 5 Spalių, Rochester, N. 
Y. — Svėdasų p., Ruzgių k.

RAILA Karolis, 64 n
Spalių 9, Chicago, Ill. 
mergės ap., Pagirių 
rierių k. Amerikoje 
no 36 metus.

ZANAUSKAS Petras, 
žis

BARTNIKAITIS Jonas, mirė 3 
Spalių, St. Louis, Mo.

MAZOLLIENĖ Pranė, 50 metų, 
mirė Spalių 9, Fall River, 
Mąss. — Utenos par. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

ČEPAITIS Jonas, 45 m., mirė 
Spalių 12, Chicago, Ill. — 
Šiaulių ap., Radviliškio par. 
Amęrikoje išgyveno 28 m.

TAMAŠAUSKAS Jonas, 52 m., 
mirė Spalių 11, Chicagoje.— 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

GRIGAS Mateušas, pusamžis, 
mirė Spalių 10, Chicagoje.— 
Panevėžio ap.. Naujamiesčio 
p., Porių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

BANAVIČIUS Julius, m i r ė 
Spalių mėn.. Shenandoah, Pa.

MES PERSTATOM 
V. F. LAUKAITI Į 

S. L. A. PREZIDEN 
TUS

A. Vaičiulaičic
Kliūtys N<

' lantiems I

| VISOKIA APDRAUDA Į
Mes ess»n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS I
* s

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate - 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 | 
MiilHmnHft»iniHin»miwniiiiiHHniiii»iiiiiiimuiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiinHiiiiiii»^

pusam- 
mirė Spalių 14, Chicago- 
— Telšių ap., Vabalių k 

Amerikoj išgyveno 33 m.
MAZELAUSKAS Antanas, pu

sės amžiaus, mirė Spalių 14 
Chicagoje. — Tauragės ap. 
Kvėdarnos p. Amerikoje iš
gyveno 41'm.

TOLUNIENĖ Barbora (Gurs 
kaitė), pusamžė, mirė Spa
lių 15, Chicagoje. - 
p., Gražaičių k. 
išgyveno 27 metus

PLIUŠKIENĖ Marė, mirė Spa
lių m., Indiana Harbor, Ind 

PRANSKEVIČIENĖ B a r bora 
pusamžė, mirė Spalių 15 d. 
Chicagoje. — Kaltinėnų p.: 

, . Gaučių sodos. Amerikoj iš- 
’ gyveno 40 metų. 
VASILIAUSKAS Kazys

Spalių 11, Inkerman, 
BIELIAUSKIENĖ Madaline, 

mirė Spalių 10, Plymouth, 
Penna.

GALABURDA Marė, 62 m., mi
rė Spalių 10, Wilkes-Barre,

cere 
prai

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

GRAŽUS PAVYZDIS
Pittsburgho. Clevelando, Bo

stono, Newarko, Amsterdamo 
ir kitos kolonijos laukia gar
bingo svečio, J. E-NPrezidento 
Antano Smetonos atsilankant. 
Ten rengiamasi svečią priimti 
ne vien savitarpyje, bet jam 
vizitas rengiama ir pas reikš
mingus Amerikonus: miešti] 
mayorus, valstijų gubernąto- 
rius. vyskupus, kardinolus, pas 
labdarius, pirklius, pramoninin
kus, kad visus juos arčiau su
pažindinti su Lietuvos skaudžia 
nelaime, kad iš jų gauti 
vai užuojautą morališką 
materiališką. z

Tai gražus pavyzdis 
toms kolonijoms. Joms

kad sa- 
priėmi- 

mui gauta Lapkričio 23 d. Ju
nior High School. -Miesto mo
kyklų valdyba, salę davė visai 
nemokamai, labai prielankiai 
išsireikšdama Lietuvių reikalu. 

Įvairiems reikalams valdy
bos Numatytos komisijos pa
skirtos ir, kas svarbu, visi no
riai apsiėmė.’

Didžio musų tautos svečio 
pagerbimui Lapkričio 23 vaka
re įvyks banketas tinkamiau
sioje miesto vietoje, Elks Club. 
Į banketą pakviesta įžymesni 
valdininkai, didelių įstaigų ve
dėjai bei kiti populiarus Ame
rikonai. \ P. Lalas.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

BALTIMORE, Md. — Spa
lių 21 d., susirinkę Lietuvių sa
lėje buris SLA. 64-tos kuopos 
narių, apkalbėję SLA. reika
lus ir besiartinančias nominaci
jas kandidatų į SLA. Pildomą
ją Tarybą, įsitikinome kad prie 
Susivienijimo vairo reikia jau
nesnių, energingesnių vadų, ku
rie sugebėtų Susivienijimą vai
ruoti geresniu keliu, kad SLA. 
sėkmingiau augtų ir bujotų 
kaip narių skaitlium taip ir fi
nansais.

Mes žemiau pasirasę persta- 
tome ir rekomenduojame Į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentus veiklų, sumanų ir 
pilną energijos, plačiai atsižy
mėjusį jaunosios kartos veikė
ją, Teisėją Vincą F. Laukaitį, 
SLA. 64-tos kuopos narį iš Bal
timore, Md.

Susivienijimo nariai kuriems 
tik rupi SLA. gerovė ir jo at
eitis • išrinkę tokius sumanius 
ir pilnus energijos, jau daug 
garbingai atsižymėjusius jau- 
nesnėsės kartos SLA. narius 
kaip Teisėją V. F. Laukaitį —■ 
Prezidentu, ir Juozą Bačiuną 
— ižditiinku — padarys didelę 
pažangą Susivienijime.

Vincas Lukoševičius, 
Vincas Vežlis, 
Antanas Kurelaitis, 
Jonas 
Juozas 
Kazys 
Petras

večiu Philadel- 
_of Commerce, 

Gruodžio 21 d., ir klausia ar 
Philadelphijos Lietuviai mano 
prisidėti prie priėmimo svečio? 
Ar ta diena patogi?

Lietuviai veikėjai kviesti Į 
susirinkimą aptarti šiuos ir ki
tus klausimus. Susirinkimas 
šaukta Lietuvių Muzikalėje sa-

zono
d. Lapkričio, 
di’s operoje, 
rikos rolėje, 
kas dainuos 
rengiame koncerte Lapkričio 9

• RACINE. Wis. —
Draugijų Komitetas 

taręs sukelti įvairiomis 
mis ir parengimų pelnais Lie
tuvos reikalams ?500.

• CHICAGO, Ill. — Chicagoje 
gyvena darbštus biznierius’ ir

Lietuviškų reikalų rėmėjas, au
tomobilių pardavėjas Dan Ku
raitis. Jis mėgsta po pasaulį 
keliaut. Pirmiau yra apvaži- 
nėjęs kitas pasaulio dalis, šią 
žiemą, rengiasi vykti Į Pietų 
Ameriką — Braziliją ir Argen
tiną.

• SHENANDOAH, Pa. — Sek
madienį, Spalių

Lietuvių bažnyčios 
metų sukaktuvės, 
yra viena iš pirmųtiniųjų Ame
rikos Lietuvių žymių kolonijų

• ROCHESTER, N. Y. — čia 
įvyko

Lietuvių 
Įkūrimo 
bonauja 
iškilmingų pamaldų, bažnyčio
je sugiedota Lietuvos Himnas 
Ta iškilmė Įvyko Spalių 19 d.

• BROOKLYN. N. Y. — 
munistinio Susivienijimo

ganas Tiesa klausia: “Ką 
rome kad padėti Lietuvai ?’ 
Trumparegiai! Juk jus renka 
te aukas padėti savo “matus, 
kai” Rusijai, bet tik ne Lietu
vai.
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Miestas.iveland, Ohio Cleveland, OhioAdr.

žemiau pasirasę persta- 
r rekomenduojame j Šil
imo Lietuvių Amerikoje 
ntus veiklų, sumanų ir 
nergijos, plačiai atsižy- 
jaunosios kartos velkė

se ją Vincą F. Laukaitį, 
4-tos kuopos narį iš Bal-

HEnderson 6729 : 
iiiiiiiiinmiininwwmuiiw?

rali gauti 
tik suvė-

apžiurėti 
degtinės

rato: 
kitos

— nusiduodu 
Nors ir sku-

patys su- 
1940 m., ir 

punktus”, 
valstybėms

Gričina,
A, Gutauskas, 
Pilipauskas,.
P. Jaras,

KAIP SIŲSTI PINIGUS. Iškirpkit čia telpantį kuponą, arba laiške įra
šyki! vardą ir antrašą kam siųsti Dirvą, įdėkit į laišką popierinį Dolarį 
ir užadresuokit sekančiai:

šiądien aš pažvelgiau į laiko 
man pabertus metus; kiek daug 

net

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietą.

,TUMORE, Md. - Spa- 
d., susirinkę Lietuvių sa- 
iris SLA. 64-tos kuopos 

apkalbėję SLA. reika- 
besiartinančias nominaci- 
ndidatų į SLA. Pildomą- 
ybą, įsitikinome kad prie 
nijimo vairo reikia jau- 
energingesnių vadų, ku- 

rebėtų Susivienijimą vai- 
reresniu keliu, kad SLA. 
giau augtų ir bujotu 
irių skaitliam taip ir fi-

• SUV. VALSTIJOS turi net 
3,065,000 mylių gerųjų kelių, 
vieškeliu.

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

spaudimas 
pasaulyje 

reikmenis Hitle- 
bus gana reikš- 
jei Amerika net 
tiesioginai ir nu-

imiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiirj 

AUDA I 

s pilnas musų pa- E 
irimus reikale vi- š 
lykai.. Todėl pir- Ę 
fire-monus). =

OS LIETUVIAI 
įkyriuje talpinama dykai)

APIE SVETIMŠALIŲ 
PINIGŲ IR TURTŲ 
REGISTRAVIMĄ

ba vakarais uz- 
; visuose pavi-

157 KP. PASALINES- 
• VAKARAS. Vietinė 
opa užkvietė Clevelan- 
is mėgėjų būrelį duoti 
i, Youngstowno ir a- 

Lietuvių pralinksmi- 
evelandieciai atvyks su 
dainų, tautiškų šokių 
programų. Tas viskas 
a u šį sekmadienį, Lap- 
d.. Lietuvių parapijos 

13 Shęhy st. Pradžia 
pietų, įžanga 25c., o 

amo — šokiai.
prašoma ateiti lai- ' 

rogrąmas bus pradėtas 
'levelandiečiai tą pat 
ri gryžti namon.
i kalbą pasakys Dir- 
įtorius K. S. Karpius.

Kviečia Komisija.

puseje 
taikos 
“taika 
tuščia

Dabartiniu laiku ši šalis ap
imta savo naminės audros ir 
negali nusispręsti kaip elgtis 
ir ką daryti. Tada ir su prie
šu kovoti sunku.

Prezidento Įsakymais, 
betgi reikalingas Mi-
Pirmininko parašas

138 str.), visai konsti-

DEGTINĖS AMERI
KOJE NEPRITRUKS

Lietuvos Generalinis Konsu
latas nesenai paskelbė spaudoje 
pareiškimą kad kitataučiai glo
bojanti keno turtą, privalo jį 
užregistruoti.

Tas pareiškimas paprastam 
Lietuviui sunku suprasti, nes 
paskelbtas sausa oficialine for
ma. Daugelis mano kad jie, 
kaipo nesą Amerikos piliečiais, 
čia gyvenanti ir turinti turtus 
privalo tuos savo turtus regis
truoti valdžios įstaigose.

Kiti kreipėsi į valdžios įstai
gas su registravimu savo tur
to, bet buvo atsakyta kad apie 
tai ten nieko nežinoma.

Gerai butų kas tas reikalas 
butų pakartotas ir paaiškintas 
tiksliau.

Retai žaibas trenkia į tą pa
čią vietą antru kartu. Bet mu
sų laikais, vienos gentkartės 
bėgiu, toks pat iššaukimas pa
daryta Amerikai antru kartu.

Pasaulinio karo pabaigoje, 
abi didėsės politiškos partijos 
ir du prezidento kandidatai rė
mė sudarymą kokios nors in- 
ternacionalės organizacijos už
laikymui pasaulio taikos. Ge- 
nevoje, Šveicarijoje, gimė Tau
tų Sąjunga, ideališkas padaras 
kurioje visos šalys turėjo da
lyvauti.

prieš vienerius metus sovietų 
agentai skelbė pasauliui buk 
Pabaltijo tautos pačios pagei
davusios prijungimo prie Ru
sijos ir kad jos buvusios “bega
lo laimingos” kuomet buvo pa
vergtos. Del to Lietuvių tau
ta daugiau negali tikėti bolše
vikų iškilmingais prižadais.

Bet, sako Jurkūnas, Lietuviai 
tiki kad bolševikai busią pri
versti pagerbti Lietuvių ir kitų 
tautų teises būti nepriklauso
momis, ir grąžinti tai ką Mas
kva pagrobė iš Lietuvių 1939- 
1941 metais ir atlyginti už vi
sas žalas.

NIS Kazys, 60 metų, mi- 
Spalių mėn.,- Chicrgoje.
KEVIČIUS Petras, seny, 
amžiaus, 'mirė Spalių 24, 
?kton, Mass. Jis btivo 
ieritrs ir Liet. Laivakor- 
Agentų Sąjungos narys.

ienijimo nariai kuriems 
i SLA. gerovė ir jo at
rinkę tokius sumanius 
is energijos, jau daug 
ai atsižymėjusius jau- 
s kartos SLA. narius 
isėją V. F. Laukaitį — 
įtu, ir Juozą Račiūną 
tinku — padarys didelę 

Susivienijime.
Vincas Lukoševičius, 
Vincas Vežlis, 
Antanas Kurelaitis, 
Jonas 
Juozas 
Kazys 
Petras

Lietuvos diplomatas ir rašy
tojas Ignas Jurkunas-Šeinius 
parašė straipsnį švedų laikraš
tyje Dagens Nyheter, apie So
vietų atstovo Londone Mais- 
kio pareiškimą del RooseVelto- 
Churchill’o Atlantiko deklara
cijos, kad Sovietų Sąjunga pri
sidedanti prie tos deklaracijos 
principų, iš ko išeitų lyg Rusi
jos užsienių politikoje Įvykęs 
pasikeitimas.

Iš ŠVEDIJOS praneša trum
pą žinutę iš Kopenhageno, zkad 
Danų ir Pabaltijo pagalbos ko
mitetas nutarė ištirti galimu
mus pasiųsti per Raudonąjį 
Kryžių vaistų ii’ kitų gydymo 
reikmenų Pabaltijo šalims. To
se šalyse dabar gręsia epidemi
jos, be to, vaikų sveikata del 
ilgo nuovargio, blogo maisto ir 
prastų gyvenimo sąlygų, dažnai 
del atskyrimo nuo tėyų, yra 
katastrofingoje padėtyje. Ko
mitetas kreipėsi į visus Danus 
prašydamas greito šelpimo.

Bet Tautų Sąjunga neišsilai
kė. Tas paėjo daugiau del to 
kad nesirado jokio autoriteto 
kuris butų turėjęs teisę veikti. 
Tačiau 'tas trukumas butų bu
vęs apeitas jeigu Suv. Valsti
jos butų laikiusios savo žodį 
pilnai dalyvauti Lygos veiki
muose.

Jeigu Amerikos 
atsikratyti nazizmo 
teikiant karo 
rio priešams 
mingas, arba 
įsikiš, Į karą

nąujas 
Riašti- 

ipriešinimą 
reikėjo 

■jį,' ir vėl skirtį

o 1940 METAIS šioje šalyje 
nupuolimais tapo ant visados 
sužeista 25,800 asmenų. Tai 
įvyko per jų neatsargumą.

smurtu 1939 metų rudenį.
Sovietai, pasak Jurkūno, jei 

nori parodyti savo gerus no
rus tas nesunku padaryti, nes 
beveik visi vyriausybės nariai 
ir net aukštesni valdininkai yra 
deportuoti į Rusiją, kuriuos vi
sus privalo grąžinti į jų tėvy
nę. Ir Sovietų vyriausybė ga
linti ir privalanti grąžinti Pa
baltijo valstybių vyriausybėms 
visas tų kraštų pagrobtas val
stybines ir privatines lėšas, ku
rias “nacionalizavo” tas šalis 
užgrobdami.

Be to, sovietų vyriausybė 
privalo tuoj paliuosuoti visus 
Lietuvius, Latvius ir Estus, ku
rie dešimtimis tūkstančių buvo 
išgabenti į Rusiją ir ten gyve
na didžiausiame skurde ir kon
centracijos stovyklose. Tiems 
nelaimngiems turi būti suteik
ta pagalba ir pakenčiamos gy
venimo sąlygos iki karo pabaik 
gos.

Toliau Jurkūnas, paliesda
mas Maiskio deklaraciją, įrodo 
kaip Maskva nesilaikė savo pa
reiškimų, kaip sunaikino savo 
pavergtas respublikas, ir kaip

Pienas Anglijoje skaitomas 
antru reikalingiausiu žmogaus 
gyvybei išlaikyti maistu. Pie
nas reikalingas subalansavimui 
ir sustiprinimui maisto jauni
mui ir suaugusiems ypatingai 
jei kitoks maistas neturi kal- 
ciumo, vitaminų A, gyvulių 
proteino ir riebalų.

Britanijoje turima 3,000,000 
melžiamų 'karvių 
metą 
tonų 
šerti 
nėra

BRITAI RŪPINASI
IR KARVĖMIS

svarbmųo. P. A. Vaičiulaitis 
prikiša kad klausimas nebuvo 
pastatytas balsavimui, o pats 
skaičiuoja balsus, tąrytum ten 
balsavimas butų įvykęs.
• Kaip tikrovėje tas balsavi
mas butų ėjęs tiksliai pasaky
ti negalima. Yra tik žinoma 
kad aiškiai kategoriškai už pa
sipriešinimą buvo Smetona ir 
Musteikis ir aiškiai prieš pasi
priešinimą Merkys, Bizauskas, 
Audėnas ir Kariuomenės va
das Gen. Vitkauškas. Jau Ša
kenis, pav. kaip ir pats p. A. 
Vaičiulaitis pakartoja* pasakęs 
kad “gal geriau butų pasiprie
šinti”. Tačiau esmė čia ne to
je aritmetikoje o fakte, kad 
tiek Ministeris Pirmininkas, 
tiek kariuomenės vadovybė bu
vo prieš pasipriešinimą, nekal
bant jau apie kai kuriuos ki
tus ministerius.

Kartojame, kariuomenės va
dovybė čia turėjo lemiamiau
sios reikšmės, ir pasipriešini
mo galėjo neįvykti net ir vi
siems ministeriams ir prezi
dentui esant nuomonės kad rei
kia priešintis.

P. A. Vaičiulaičio priekaiš
tas kad “pats Smetona paskyrė 
Vitkauska kariuomenės vadu,

S PERSTATOM 
F. LAUKAITI Į 

,. A.~ PREZIDEN
TUS

L Jurkūnas, cituodamas tą 
Maiskio deklaracijos vietą ku
rioje sakoma kad Sovietų Są
junga ginsianti kiekvienos ša
lies teisę į nepriklausomybę ir 
jų žemių neliečiamybę bei tei
sę pasirinkti sau vidaus tvarką 
bei valdymo formą, nurodo kad 
Lietuviai, kaip ir kitos Pa- 
baltijos tautos, turi teisę laukti 
kad tas iškilmingas pareiški
mas iš Sovietų Sąjungos pusės 
nepaliks tušti žodžiai — kad 
Kremliaus vyriausybė pripa
žins Pabaltijo respublikų nepri
klausomybę, kurią 
griovė Birželio 15, 
atšauks “pagalbos 
primestus toms .

nau- 
degtinės vietą 
gaminama, ir 

gamyba nenu-

svers karo laimėjimą, tada vėl 
S. Valstijoms bus proga prisi
dėti prie pasaulio perorganiza
vimo. Todėl Amerikai negali
ma atsukti pečių į viską.

Kuomet pergalė bus musų 
ir bus įsteigta pastovi 
organizacija, obalsis — 
musų laikais” nebus tik 
frazė.

Išrašykit Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminėms. Siųskit Vieną Dolarį ($1) Tuojau!
Dirva vėl padaro pasiaukojimą Amerikos Lietuvių visuomenei — nežiūrint pabrangimo popieros ir visų kitų reikmenų, dar 
kartą, savo 25 metų gyvavimo sukaktuvių proga, suteikia DOVANĄ tiems Lietuvbet norėtų būti jos skaitytojais. Šia Dir 
iams kurie iki šiol Dirvos neprenumeruojavos dovana gali pasinaudoti užsirašydami Dirvą visam metui už $1.00. Taipgi gali 
užrašyti Dirvą savo draugams ir giminėms seni Dirvos skaitytojai, prisiųsdami po $1.00' už kiekvieną naują skaitytoją. 
(PASTABA: Senieji Dirvos prenumeratoriai prašomi šia privilegija nebandyti naudotis; prisiuntusių $1.00 prenumerata bus pratęsta i/z metų)

ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IR TIK IKI GALO 1941 METU!

jie man buvo žadėję 
daugiau kaip už geram vyrui 
koketės dovanotus švelnius 
žvilgsnius.... Kiek buvo vil
ties, audringų širdies plaki
mų .... Daug romantiškų su
tikimų.... Mintyje dunkso 
daug praėjusių taip pat ir pa
liktų.... Jų siluetai ne kartą 
mano atmintyje peržaidžia sa
vo žaistas roles. ..., Del vienų 
nusišypsau, del kitų koks tai 
gailestis širdį suspaudžia.

Jaunyste, mano jaunyste, 
pasikartosi tik atmintyje.... 
Laikas neša metus kaip vėjas 
nuo medžio nutrauktus lapus. 
Nors ir seksi juos, bet nepavy
si — laikas greitesnis.

Šiądien aš jaunystės metams 
kaip poniai algą atsiėmus per
nykštė tarnaitė 
nepažystanti....
bi, bet jaunesnių palikta.... 
Rodos kūnas dar vikrus, kojos 
greitos, veidas lygus neraukš- 
lėtas, dar plaukai pastumti sto
vi vietoje, bet širdis apmirus 
— plaka sau ramiai vienodai 
kaip diržas ant mašinos 
negyvas bet stumiamas 
jiegos. |

Nepriklausanti niekam 
jau vakarais rami ■ namie...". 
Dieve mano, ar nereiškia tai 
senatvę? Ne, netiesa. Tai ne 
senatvė. Tokia širdis tik ne
mylima ir neįsimylėjus.

Aš žinau, jeigu Jis dabar 
pravertų šias duris aš mikliai 
atsistočiau prieš jį, mano bal
sas sušvelnėtų, akys sužibtų 
jaunyste, veidas paraustų gė
lės spalva, o širdis beprotiškai 
belstųsi į krutinės šonos, “My
lėk, mylėk, aš tave myliu.... ”

Moterie, tas jaunystė
lė jaunystė.... Kada širdis 
nerimsta tavyje, gyslose krau
ją nieks nepavytų, skurdus gy
venimas dangus.... Nors ir 
arti rriylimo jo ilgstiesi, “Pri
glausk, priglausk mane arčiau 
saVo širdies....” Tas meile? 
Taip horisi puoštis prieš jį... 
Gyventi vien del jo.... Pati 
matai ir jauti kaip jaunėji....

Mylintis ir mylimas nie
kad nepasęs.... Jeigu mylėsi 
ir busi mylima gyvenimas kaip 
kūdikio bus linksmas ir malo
nus. Ona Pucetaitė.

kurs pasirodė komunistas”, .yra 
nerimtas, nes ’ir buVęs kariuo
menės vadas Gen. Raštikis taip 
pat buvo , prieš pasipriešinimą.

Toliau, aplinkybė kad Minis
teris Pirmininkas buvo prieš 
pasipriešinimą reikštų jo atsi- 
statypinipią >tuo atvejų Jei7 ki
ti naipSšteriai butų buvę už pa
sipriešinimą. ■. b; Mihįsterip Pir
mininko 1 atsiteUtyc1'-’2—"- - ’ 
tombįiskai irejškiA' M^nf&frėrių 
Tarybos atsistatydinimą (Kon- 
stit. 97- sti’.). i Bęt ir 
ministeris pirmininkas 
kis buyo prieš pals 
bolšeVikamš.į ■ (Atseit, 
greit? atlęisti 
kitą'?' ,0 ar kitą-ministerį pir
mininką tokiomis' aplinkybėmis 
butų i buvę fengya rasti ir ar 
išviso tai butų buvę įmanoma, 
p. A. Vaičiulaičiui nerupi.

Iš' viso - kas pasakyta aiškė
ja kad-p.‘ A. Vaičiulaičiui Lie
tuvos konstitucija mažai teži-. 
noma. Ji jam, matyti, mažai 
ir terūpi. Jeigu ji jam butų 
rūpėjus jis butų ją kiek paskai
tęs prieš rašydamas savo strai
psnį. Tuomet, vis dėlto, ir 
straipsnio išvados turbut butų 
buvusios kitokios. Dabar gi 
jis, perimtas partiniu fanatiz
mu ir nesiskaitydamas su tie
sa, puola Prezidentą Smetoną 
ir stengiasi padaryti jį visų 
Lietuvos nelaimių kaltininku. 
Tačiau, kaip sako Paskalis, “ko
kios bebūtų smurto pastangos, 
jos galų gale tetarnauja tuo 
didesniam tiesos iškėlimui ir 
jos sutvirtinimui”.

Kaz. Rimvydis.

Nepaprastąjį metą skelbia 
ir atšaukia Respublikos Prezi
dentas Ministerių Tarybos pa
siūlymu. Yra aišku kad Lie
tuvos saugumui buvo pavojaus 
ne tik ultimatumo metu, bet 
jau anksčiau. Iš to išplaukia 
kad Ministerių Taryba priva
lėjo jau anksčiau, bet visais 
atvejais ultimatumo gavimo 
metu, pasiūlyti Respublikos 
Prezidentui paskelbti ne tik ne
paprastos apsaugos, bet ir val
stybės gynimo metą. Kode! ji 
to nepadarė, nerandame reika
lo čia nagrinėti. Viena tėra 
aišku kad del šito kas ne kas 
o Respublikos- Prezidentas nė
ra kaltas. Iš kitos pusės, ka
dangi ultimatumo įteikimo fak
tas neabejotinai palietė vals
tybės gynimo reikalus, o vals
tybės gynimo metu valstybės 
gynimo reikalai tvarkomi Res
publikos 
kuriems 
nisterio 
(Konst.
tucijos dvasioje yra išvesti kad 
ultimatumo priėmimą ar atme
timą tūrėjo Spręsti Respubli
kos Prezidentas ir Ministeris 
Pirmininkas vienu du. Jei su 
šia konstitucijos interpretacija 
nesutikti tai visvien ultmatu- 
mo atmetimo ar priėmimo klau
simą turėjo spręsti ne Respu
blikos Prezidentas ir Ministerių 
Taryba kartu, o Respublikos 
Prezidentas^ pasiūlytas Minis
terių Tarybos, t. y. Ministerių 
Taryba turėjo nuspręsti viena, 
o tik paskui Respublikos Pre
zidentas turėjo priimti ar at
mesti jos sprendimą.

Tai išplaukia iš konstitucijos 
141 str., kur sako kad mobili
zaciją, karą ar taiką sprendžia 
Respublikos Prezidentas Minis
terių Tarybos pasiulymu. Nė
ra čia reikalo įrodinėti kad ul
timatumo atmetimas butų rei
škęs karą. Kadarigi Respubli
kos Prezidentas, kaip iš andai 
tilpusio straipsnio matyti, sto
vėjo griežtai už pasipriešinimą 
ginklu, aišku kad jei Ministe
rių Taryba butų buvus tos pa
čios nuomonės, t. y. remdama
si konstitucija butų griebusis 
jai priklausomos iniciatyvos, 
Lietuva greičiausia butų pasi
priešinus ginklu.

Ministerių Taryba šito bet
gi nepadarė ir pavojaus metu 
drauge su Kariuomenės vado
vybe suėjo pas Respublikos 
Prezidentą. Kaip ji buvo ne
ryžtinga ir pasinga anksčiau 
taip paskutinio posėdžio metu 
ji buvo svyruojanti. Tiesa, vi
sas posėdis vyko labai netvar
kingai, bet tai didžia dalimi del 
to kad dalis ministerių buvo 
įsitikinę turį teisės atsisakyti 
Lietuvos suverenumo.

Kas del p. A. Vaičiulaičio 
aritmetikos, kad, girdi, daugu
ma ministerių ir prezidentas 
buvo už pasipriešinimą, o vis 
dėlto nebuvo pasipriešinta, tai 
turime, pirmų pirmiausia, pa
kartoti kad pasipriešinimo gin
klu klausimas pagal Lietuvos 
Konstituciją turėjo būti nu
spręstas Ministerių Tarybos ir 
Respublikos Prezidento paski
rai, o jei jau buvo nukrypta 
nuo konstitucijos tai visvien 
negalima daryti tokios aritme
tikos kaip daro p. A. VaičiulaL 
tis, ir ypač ignoruoti kariuo
menės vadovybės nusistatymo, 
kuris čia buvo aukščiausio

DIRVA
6820 Superior Avenue

kurios per 
suėda apie 12 milijonų 

sauso pašaro. Karves iš- 
reikalinga pašaras, kurio 
pakankamai. Pieno gavi

mui karvėms rūpinama augini
mas žolės ir pašaro, nes be pie
no Britai butų dingę, jų mais
tas butų vienpusis ir silpnas.

. Kalciumas svarbus dantų ir 
kaulų susidarymui ir stipru
mui. Vitaminas A paskatina 
žmogaus audimą, gelbsti atsi
laikyti prieš užsikrėtimą, di
dina visą kūno patvarumą ir 
net pagerina matymą prie nu
slopintos šviesos.,

Bendrai, pienas geras ir rei
kalingas ne tik Anglams karo 
metu bet ir visiems ir visur, 
kaip vaikams taip ii' suagu- 
siems, bet tie kurie jo gana 
turi nei nepagalvoja kad rei
kia vaikams duoti pieno kuo- 
daugiausia, ir patiems neuž
miršti jį gerti ar valgyti viso
kiose jo formose.

A. Vaičiulaičio Netikslus Priekaištai. — Kokios
Kliūtys Neleido Pasipriešinti Lietuvą Užpuo- 

' lantiems Bolševikams /

(Pabaiga iš pereito nr.)
Lietuvos Konstitucijos 139 

straipsnis sako: “Kai yra pa
vojaus viešai tvarkai arba val
stybės saugumui, valstybėje 
arba jos dalyje gali būti pa
skelbtas nepaprastas metas — 
sustiprintos valstybės • apsau
gos arba valstybės gynimo me-

• NAUJO SKAITYTOJO KUPONAS <
Gerb. Dirvos Administracija: Siunčiu savo prenumeratą $1.00

Amerikoje pradėjus pritruk
ti tam tikrų medegų išdirbimui 
daugelio reikmenų, tų reikme
nų ėmė pritrukti, parduotuvės 
nekuriu dalykų jau | 
tik po labai mažai ir 
luotai.

Nekurie pasirūpino 
kaip stovi ši šalis 
klausime: ar nepritruks ir to 
skystimėlio.

Pastaru laiku išleistas ra
portas parodo kad degtinės biz
nyje nesimato sumažėjimo ga
mybos ir išteklių, ir nesumažės 
reikalavimai.

Degtinės varyklos turi dau
gybes gatavos degtinės, kurią 
sendina savo sandėliuose iki at
eis laikas leisti į rinką. Daug 
kas laiko degtinę penketą me
tų ir tik paskui leidžia parda
vimui, arba maišo ją su 
jesne. Senos 
užima naujai 
taip degtinės 
traukiamai eina,

Rugių ir kukuruzų degtinės 
gaminimui taip pat yra pakan
kamai, tų javų augintojai pa
spėja priauginti kiek reikia.

f'///? $f / .
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(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

TRIJŲ valstiių maisto gamintojai 
sunaudoja" daugiausia cukraus 
New Yorko valstija, sunaudojan- 

607,901,373 
469,170,604 sva-

katalikų; Naujienas — 
Laisvę ir Vilnį
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|| ginklais, bet Voki: 
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•SUV. VALSTIJOS sako kad Vokietijai priklauso 
pareiga rūpintis maitinimu žmonių tų šalių kurias jos 
armijos turi užkariavusios. Taip mano ir Anglija, nors 
ji su Amerikos pagalba sutinka teikti maisto pagalbą 
neku-rioms nazių užimtoms šalims. Vokiečiai skelbia 
kad jokia tarptautinė taisyklė nepriverčia jų maitinti 
užkariautos Rusijos žmones.

•GILIAUSIAS iki šiol atliktas jurų dugno išmata
vimas buvo 35,400 pėdų gilumo, Mindanao Gilumoje, prie 
Filipinų Salų. Ant žemės skritulio nėra jokio kalno to
kio aukštumo kaip ši jurų dugne gilybė.' Aukščiausias 
kalnas yra Himalajų, Azijoje, 29,000 pėdų virš vandens 
linijos. , '

Reikalaukit “Dirvoje” 
€82) Superior Ave. Cleveland, Ohi®

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

cia 
socialistų,

Chicagoje minėjo savo 25 metų gyvavimo sukaktu
ves. Pereitą metą Draugas minėjo 30 metų sukaktį nuo 
to kai tas laikraštis pradėjo eiti savaitiniu. Dabar gi 
sukako 25 metai kai jis leidžiamas dienraščiu.

Draugo paminėjimas atlaikyta su iškilmingomis pa
maldomis Aušros Vartų bažnyčioje, 10 vai. ryto, o vaka
re, Dariaus ir Girėno auditorijoje buvo banketas.

Lietuviai Amerikoje turi keturis dienraščius 
jriminėtą Draugą 
j i du bolševikų leidžiamus

man teko viešai musų diploma
tijos paklausti del jos stebi
nančio neveiklumo, pasireišku- 
sio nesudarymu jokio diploma
tinio žygio sukurti organui, ku
ris kalbėtų Lietuvos Vyriau
sybės ir Seimo vardu. Į tai 
išsamiai atsakė keturius metus 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru buvęs Stasys Lozoraitis. 
Jis nurodė kad Lietuvos dip
lomatams buvo nuskirta šefas 
ir kad Lietuvos diplomatai su
darę Tautini Komitetą, turinti 
pirmininką, vice-pirmininką ir 
du nariu. Pavardžių, sako, ne
buvo galima skelbti, 
norėta Sovietijai žinių

TNABARTINIAI SLA. centro ponai — senoji Pildomoji
Taryba — artėjant nominacijoms, naudoja SLA. vi

sų narių pinigais palaikomą organą savo asmeninei agi
tacijai, nepaisant to kad dfdelė dalis SLA. narių jau ti> 
senų ponų nenori, kad labai geidžia jų atsikratyti, ir kad 
nori ir laukia savo Susivienijimui NAUJOS DALYBOS 
(New Deal).

Blogiausia dar kad tas pats SLA. narių pinigais lei
džiamas organas uždarytas kitiems SLA. nariams tin
kamiems į kandidatus parekomenduoti. Tuo savo pa
sielgimu SLA. centro ponai kelia didesnį papiktinimą 
SLA. nariams.

SLA. pirmininkas Bagočius jau pusė metų kaip ra
šo savo neva aiškinimus apie SLA. reikalus ir rekomen
dacijas Valstijos Apdraudos Departamento. Tuose vi
suose jo raštuose tik išgarbinama senoji valdyba ir pri
skiriama jai net nuopelnų, kuomet visiems nariams aiš
kiai matoma ir žinoma kad tie senieji ponai nei kiek ne
prisidėjo prie SLA. patobulinimo ar paauginimo, tik 
gyveno ant to ką rado iš pirmiau uždirbta. Nuvarė nuo 
kojų lėšų fondą, visus jo pinigus taip išleido kad patys 
nežino už ko griebtis. Bet ir tam lėšų fondo pinigų iš
leidimui Bagočius randa pateisinimą — reiškia, viskas 
OK, anot jo, ir už tai valdyba tik verta paglostyti!

Tas tačiau parodo aiškų senosios valdybos ponų ne- 
sugabumą, biznio nepažinojimą, nevedimą organizacijos 
bizniškais pamatais.

Labai-daug organizacijai pakenkė sulindimas į val
dybos svarbiausias vietas advokatų, kurįe paprastai yra 
menki biznio “žinovai”, nors tokiais norėjo apsišaukti 
kai į valdybą inėjo. Jų darbai už juos garsiau atkalbė
jo: turėjo net valstijos vyriausybė įsikišti ir pareikalau
ti kad SLA. centro valdyba sutvarkytų dalykus taip kaip 
jie turi būti. Tas, žinoma, Susivienijimui daug kašta
vo. už ką p. Bagočius vėl nori priskaityti kreditą senajai 
valdybai.. .

Mes įsitikinę kad Susivienijimas sulauks NAUJOS 
DALYBOS tik tada kuomet organizacija sulauks tokio 
iždininko kokiu buvo pirmiau Susivienijimui daug užsi
tarnavęs, biznio žmogus, Tarnas Paukštis.

Tokiu pat biznį nusimanančiu, patyrusių" ir Susivie
nijimui gero linkinčiu asmeniu, tinkamu į SLA. iždinin
kus yra SLA. veikėjų pastaroje konferencijoje vienbal
siai nominuotas kandidatas, JUOZAS J. BAČIUNAS,

Mich., SLA. 42-roš kuopos narys.
Tarp kitų kandidatų, nominuotų to paties SLA_. vei

kėjų suvažiavimo, yra ir į7 SLA. Vice Prezidentus siūlo
mas svarbus SLA. gyvenime asmuo, pirmą kartą tiktai 
statomas į tį vietą, tai W. M. Chase-čekanauškas, SLA. 
124-tos kuopos narys, iš Hartford, Conn.

Apie kitus SLA. veikėjų Nuvažiavimo rekomenduo
tus kandidatus tilps kitame Dirvos numeryje. /

Bet netik Lietuviai 
pasaulis privalo žinoti 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės organas dabar ir kas jis 
yra. Pasauliniai įvykiai neiš
vengiamai spiria Lietuvius iš
eiti viešumon, stoti Anglijos 
talkininke, sudaryti savo vy
riausybę, ar Tautos Tarybą, ir, 
gali būti, savo kariuomenę, 
kaip Lenkai ir čekai.

Pasakojama buk Sovietijos 
armijoje kariauja 50,000 Lietu
vių. Kodėl jie turi kariauti už 
Sovietiją, 'o ne už Lietuvą?

Lenkai savo karius jau išgel
bėjo ir suorganizavę į atskirą 
trijų divizijų (45,000) armiją, 
ši armija tikisi gauti iš Ame
rikos ginklų ir reikmenų.

Klausimas vis labiau bręsta 
ir jį turi išrišti arba musų di
plomatai, arba Amerikos Lie
tuviai. Ne laikas šunis lakinti 
kada medžioti reikia. Londo
ne visa eilė Hitlerio pavergtos 
Europos mažųjų tautų vyriau- 
tybių — jų eilėje turi stoti ir 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybės. Taikos konferen
cijoje Lietuviams reikės pasi
rodyti darbais, ne žodžiais.

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.

ILGESY

Kam pasaulis, kam šalis;
Kam ilgėjimas — man vis, 
Kad per ištisus metus 
Nematysiu tavęs vis....

Kam pasaulis, kam gamta?
Kam man meilė paskirta?
Jei mylėjus iš širdies , 
Reikia skirtis nuo 'tavęs....

Tu jauna, linksma, graži, , 
Darželyje gėles skini;
Ir šventadieniais linksmais 
Leidi laiką su draugais.

Aš linksmumo neturiu, 
Ilgesiu vienu gyvenu. 
Draugų, draugių man nėra. 
Vien tik tu man mintyje.

Tu man dieną mintyje, 
Tamsioje naktyj sapne. 
Taip pat laikas praeities 
Neina man iš atminties.

Kuomet tave pažinau
Linksmai laiką gyvenau;
Tu mylėjai tad mane,
Gal tikrai, o gal ir ne....

Bet, veltui tas viskas yra, 
Veltui mintys mano kyla, 
K^ad manęs atsižadėsi, 
Greit mylėt kitą pradėsi....

. Pittsburghietis.

®SUEZO KANALO statybos darbas 
pradėta 1859 metais ir užbaigta į dešimts 
metų. Tas kanalas kaštavo 95 milijonus 
dolarįų. Jis padarė trumpą kelią iš Euro
pos i Tolimus Rytus, aplenkiant visą Af
rikos kontinentą.

•S. VALSTIJOSE, Alaskoje ir Puer
to Rico randasi 160 nacionalių, valstybi
nių girių.

•KANADOS provincija Quebec turi 
ir tirščiausia apgyventą distriktą, ir plo
tus kur retai kada yra įžengus žmogaus

daugumas pasaulio kalbininkų. Jos gra
žumo ir skambumo mums labai daug kas 
pavydi. Juk ar galima kokia kita kalba 
taip gražiai kalbėti, kaip Lietuvių? At
galima kokia kita kalba taip padainuoti, 
kaip Lietuvių? Nėr kitos tokios!

Aš manau, tu nelabai gailies kad tau 
Dievas davė Lietuvio vardą ir paskyrė tau 
tą kraštą. Tu jame išaugai stiprus kaip 
ąžuolas. Tik gal turėtum žiūrėti kad tau 
kas šakų nenugenėtų ar po šaknimis ne- 
paknistų., 7

Seka: Ką Kiti Mano apie Tave.

^pIE Lietuviai kurie iki šiol tikėjo kad “galinga” Sovie- 
1 tų Sąjunga gali “apsaugoti ir apginti” Lietuvą nuo 

fašizmo ir nazizmo. turi išgyti kartą ant visados, maty
dami kas dabar su Rusija atsitiko-, ta “galingoji” SSSR 
aiškiai įrodė kad ji negalėjo Lietuvos nei užtarti nei ap
saugoti; neapsaugojo nei kitų savo užgrobtų mažų ir di
desnių šalių; nepajiegė apginti nei savo tikrųjų žemių.. 
■Šiądien “galingos” SSSR sostinė Maskva yra Vokiečių 
apgulta ir bolševikų carai iš Kremliaus išlakstė, nors 
Rusų “ūpo kėlimui” dar skelbiasi kad dar tebesėsi Mas
kvoje. Bailys Stalinas nei karto nėra pasirodęs savo 
“šauniosioms” armijoms, kurios kasdien nuožmių už
puolikų Vokiečių desėtkais tūkstančių krinta: bolševikų 
suagituoti jauni vyrai, išvaryti Stalino sostą ginti, taip 
ir žūsta negavę nei pamatyti savo “saulės”....' y<0******

Musų suklaidinti žmoneliai turi mesti kartą ant vi
sados troškę-geidę svetimų užtarimų: per 21 metą lai
svo gyvavimo Lietuviai parodė kad moka gyvent gerai, 
tvarkiai, ir sočiai. Rusai tepajiegė mus “užtarti” ir iš
laikyti vos vieną metą — musų mažą valstybę jie suma
niai terorizavo, bet kai didesnis kaimynas pasikėsino 
bolševikams smogti, jie pabėgo.

Nepasitenkina Musų 
Diplomatu

Vienybėje įdėta straipsnis, 
kuris paliečia skaudamą musų 
Atstovybės Washingtone klau
simą. Gaila kad bendradarbis 
pasislėpė slapyvardžiu, nes sla
pyvardžiai Lietuvių spaudoje 
primena savo laiku nevisai ma
lonų prisiminti nešvarų slapy- 
vardinį musų spaudos periodą. 
Atviri klausimai reikia atvirai 
spręsti.

Klausimas liečia Pulkininką 
Pov. žadeikį. Nurodoma kad 
Vokiečiai Lietuvą okupavo Bir
želio 5 d., o Lietuvos Atstovas 
Amerikos vyriausybei tuo rei
kalu notą įteikęs tik Rugsėjo 
3 d. Lietuvių laikraščius pain
formavęs tik Rugsėjo 12 d.

Bendrai prikišama kad musų 
Atstovybė Washingtone neturi 
spaudos darbininko, propagan
dininko, greito žinių ir infor
macijų teikėjo. Regis, nėra 
leidžiama nei perįpdinio Infor
macijos Biuletenio kokį leidžia 
Latvijos Pasiuntinis, p. Bilma- 
nis? (Nuo Red.: Lietuvos Pa
siuntinybė ir Gen. Konsulatas 
Pradėjo šios vasaros pabaigoje 
tokius buletinus leisti.)

Sovietijai Lietuvą okupavus

praneša 
yra šios 
ti 757,327,292 svąrus; Illinois 
svarus; Pennsylvania 
rus.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Lietuviai, Prusai ir Latviai 
stabmeldžiai ar tikra prasme pagonys. Jie 
jautė kad visą pasauli valdė Aukščiausio
ji ranka, kuri buvo matoma saulėje, žvaig
ždėse, mėnulyje, girdima juros bangų pla
kime, miško ošime ir paukščių čiulbesyje. 
Jie žinojo kad miręs gražiai gyvenęs žmo
gus gryžta į dausas, iš kur mažas žemėn 
atėjo. Saulė ir ugnis jiems reiškė aukš
čiausią galybę, kuri šviečia, daigina ja
vus, šildo ir viską valo. Todėl kai kur 
gražiuose ąžuolų gojuose, ant upės kran
to kaip Rambyne, kur paežeryj ar ant to
li matomo kalnelio buvo palaikoma amži
na ugnis, kaip amžinos gyvybės galios žen
klas. Aisčiai tai ugniai nesimeldė, ji buvo 
jiems tik šventas Dievo malonės ir teisy
bės priminimas. Ąžuolą Aisčiai gerbė dėl 
jo kietumo ir stiprumo, tai buvo gražus 
vyriškumo ir ištvermės ženklas.

Lietuviai, Prusai ir Latviai neturėjo 
nei šių dienų prasme kunigų. Kunigai tai 
buvo teisėjai, valdovai ir karo vadai. Bu
vo daugiau dvasiški kriviai, kurie savo 
pavyzdžiu rodė, kaip žmogui reikia elgtis 
kad jis pasiektų gražios ir garbingos se
natvės. Tai buvo visų gerbiami seneliai, 
kurie turėjo ko kilnaus iš savo ir kitų gy
venimo papasakoti. Per jų lupas sklido 
patyrimas ir išmintis, jie jaunoms kar
toms pasakojo apie protėvių narsius žy
gius, apie jų pasiaukojimą ir meilę kraš
tui. Jų lupomis persiduodavo visa praei
tis ateitin, jie buvo gražių papročių sar
gais.

Aisčiuose visi jautėsi lygus, buvo ro
doma pirmenybė tik tėvams ir vyresnie
siems. Gerbdami ir narsiai gindami savo 
laisvę, jie mokėjo atjausti ir kitų laisvės 
reikalą.

Būdami pajūrio gyventojais, be to, iš 
krašto gilumos turėdami susisiekimą su 
jura didelėmis upėmis, Aisčiai varė ne
mažą prekybą su kitais kraštais. Jie iš
veždavo medų, odas, kailius, linus, ginta
rą, kuris senovės laikais turėjo aukštesnę 
vertę negu auksas. Iš kitur jie atsivežda
vo žalvario, jo dirbinių, šilkų, vilnonių au
dinių, o vėliau geležies, sidabro, vario ir 
aukso. Geri prekybos santykiai vystėsi 
su Skandinavijos kraštais, Britanija, Ro
ma ir Graikija.

Kaip jau anksčiau pastebėta, nors Ais
čiai ir palaikė platesnius santykius su sa
vo artimesniais ir tolimesniais kaimynais, 
jie su jais nesimaišė. Kadangi protėvių 
palikimai buvo labai gerbiami, tai buvo 
skaitoma priešinga geriems papročiams 
vesti svetimos tautos žmoną ar ištekėti už 
svetimo vyro. Be to, tėvai maišytoms 
jungtuvėms nieku budu neduodavo leidi
mo. Todėl Aisčiai išsilaikydavo sveiki, 
stiprus ir sulaukdavo žilos senatvės. Tik 
pamažu kunigaikščiai, sekdami svetimų 
kraštų papročius, o gal ir norėdami šeimy
niniais saitais sustiprinti su savo kaimy
nais santykius, pradėjo vesti svetimų val
dovų dukteris ar jų sunums atiduoti sa
vas dukteris.

Senovės Lietuviai, Prusai ir Latviai 
lengvai susikalbėdavo vieni su kitais. Prū
sų kalba, deja jau išnykus, Latvių, dėl 
Vokiečių ir Rusų kalbos įtakų, nemažai 
mums atitolus. Lietuvių kalba, todėl kad 
mums pavyko per ilgus amžius apginti 
savu laisvę, yra išlikusi visam savo seno
viškam gražume. Švedų kalbininkas H. 
Skiold- tikina kad Lietuvių kalba yra pa
ti seniausia iš visų pasaulio gyvųjų kalbų. 
Jis palyginimais įrodinėja kad ji net se
nesnė kaip Sanskrito kalba. Dėl jos se
numo joj nemažai pasitaiko panašumų ne 
tik su ’Sanskrito bet ir su Lotynų ir su 
Graikų kalbomis. Musų kalbą studijuoja

KAIP NYKSTA LAUKINĖS ANTYS 
AMERIKOJE

Laukinių ančių gyvenimas yra tragiš
kas. Reta antis baigia savo gyvenimą su
laukus senatvės.

Dar tik kiaušinyje esant, jau antis už
puola gamtos priešai, varnos, žemės vo
verys arba laukiniai šunes.

Kada išsirita iš kiaušinio ir pasilei
džia į vandenį plaukti, antukus ima ryti 
tam tikros žuvys.

Jeigu ištrūksta iš žuvų nasrų, vėliau 
antukai, vasaros metu, atsiranda išdžiu
vusiose pelkėse ir neturėdami ką ėsti gai
šta. Jeigu gi išbūna gyvi iki Rugsėjo mė
nesio ir gali išlėkti į šiltus kraštus tai tik 
vienas iš trijų kitą metą sugryžta atgal.

Tik vieno perėjimo sezonu įvairiais 
budais žūsta ir sunaikinama po 80 milijo
nų laukinių ančių ir virš 20 milijonų kitų 
praranda gyvastį vienokiu ar kitokiu bu
du laike išskridimo ir sugryžimo.

Laukinių ančių, jeigu jos nebūtų tuo 
budu sunaikinamos, pereitą metą turėjo 
būti 140 milijonų, bet jų buvo tiktai 40 mi
lijonų.

Išgelbėjimui laukinių «ančių nuo visiš
ko išnaikinimo kaip kuriose vietose val
džia visai draudžia tam tikras ančių rūšis 
medžioti ir įstatymais leistu sezonu.

EI, PASAULI!
(Sekta VaičiuTio-Vanagaičio “Vilnius”)

Ei, pasauĮi!
Priešų jungo mes nevilksim!
Mes- nevilksim priešų jungo —
Musų žemė laisva buvo, laisva bus!
Bendrą talką visi Lietuviai darysim;
Vijom Rusą; Vokietį taip pat išvysim! 
Musų kraštas ir vėl laisvės susilauks; 
Geležinis Vilkas Lietuvoj sustaugs.... .
Ei, o!
Ei, pasauli!
Priešų jungo mes nevilksim;
Musų mintys amžinai tėvynėn plauks.
Ei, pasauli! Priešų jungo mes 

nevilksim;...
Mes nevilksim, ne!

Nadas Rastenis
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Pralaimėję mūšį prie Rudavos, kuri li
ko išgriauta .ir sudeginta, kryžiuočiai ban
dė atsigriebti bent tuo kad gryžtančius 
Lietuvius sekė ir puldinėjo iš užpakalio 
arba keblesnėse kelio dalyse užbėgę už 
akių mėgino visokias pinkles statyti.

Užpuolimus vadovavo tas pats ordino 
maršalas, kuris buvo Įsiveržęs ir užvaldęs 
Gotesverdero pilį, taigi, ii- Varytę pagro
bęs. 1

Alpis, jį pažinęs, kėsinosi keletą kar- 
,tų susitikti su juo ir stoti kovon nuogais 
ginklais, bet Vokietis vis mokėjo išsisuk
ti, pabėgti ir neprisileisti.

Kur kelio dalys buvo keblesnės ir Lie
tuviams prisieidavo išsidriekti Į pavienę 
ilgą vorą, maršalo vyrai tose vietose ypa
tingai Lietuvių tykojo ir prajojančius vi
somis pastangomis griebėsi kirsti.

Jaunesni Lietuviai kariai, Alpio vado
vaujami, susimetė Į apsigynimo burius, 
ir jie visomis pastangomis tramdė juos 
besekančius Vokiečius užpuolėlius.

Lietuviams jojant slėniu, kur iš vienos 
pusės buvo upelis ir abiem šonais aukšto
ki krantai, toje siauro kelio dalyje, prie 
upelio užsisukimo Alpis ir jo vyrai patė- 
mįjo krantu lekiančius Vokiečius Lietu
viams užkirsti kelią. Lietuviai jauni vy
rai kaip vėjas nušvilpė Į priešakį savo ly
dimų kareivių ir pasitiko siaurėjančioje 
ir užsisukančioje upelio dalyje maršalą 
betykantį ten Lietuvius užpulti.

Pamatęs Alpį atlekiant maršalas me
tėsi, atgal, norėdamas savo vyrų eilėse pra
dingti. Bet Alpis būdamas nepertoliese, 
paleido į ji savo ilgą aštrią jietį taip taik
liai kad ji oru kaip striela šovus pataikė 
maršalui į veidą. Tas smūgis šiam atkak
liam kryžiuočių vadui ir Lietuvių priešui 
buvo mirtingas.

Maršalas nusirito nuo arklio, o jo va
dovaujami užpuolikai sumišę metėsi skir
stytis ir sklaidytis, narsių Lietuvių staiga 
puolami ir kertami.

Alpis prišoko prie maršalo, sugriebė 
jį už krutu, kraujuose sriuvantį ir merdė
jantį, ir Vokiškai pareikalavo:

— Sakyk, kur dėjai mano žmoną? Kur 
ji randasi?

Vokietis perkreipdamas akis pažvel
gė į jį, galvos jau nesuvaldydamas. Jam 
per burną, akis, šnerves ir ausis tekėjo 
kraujas, kuris ir šalo ant šarvų ir veido.

— Kur mano žmona? Sakyk teisybę, 
velniai tave griebs jei meluosi! — baudė 
mirštantį kryžiuotį riterį Alpis, kratyda
mas už pečių pakėlęs, norėdamas iškraty
ti nors vieną žodį, iki jis užsičiaups amži- į nai.

— Ruprechto dvare.... netoli Til.... 
įžės.... — pramurmėjo maršalas, baisiai t atsikrenkšdamas kraujais, ir tai buvo pas- 

kutiniai jo žodžiai.
L \ Alpis paguldė jį mirusį, ant sniego,, ir 

> atsistojęs, nuleidęs galvą, Į jį pažiūrėjęs 
gcaliko ir nusiskubino prie savųjų.

Skubiai prijojęs prie Kęstučio jis pra
nešė ką patyrė apie Varytę ir prašė kuni- 
Įgaikščio sutikimo leisti jam joti pirma su 

. cavo smarkesniųjų jaunų raitelių buriu už
pulti tą dvarą, Varytę išgelbėti, kadangi 

/Lietuvių eilės vistiek ta linkine gryžta ir 
■ nesusidarys jiems pavojaus pakliūti Į Vo- 
I kiečių rankas.1 kryžiuočiai ordino troliai, kurie iš I paviršiaus buvo vienuoliai ir turėjo jų gy- j venimu gyventi, savo pilyse moterų nelai- Į kydavo. Paėmę kitų tautų nelaisvius, vy- 
y rus ir moteris išdalindavo po Vokiečių dva- 
/ rus ir ukius vergais darbams. Sau pilyse 

f pasilikdavo tik jiems reikalingus darbams 
apdirbti ir tokius kuriuos mokindavo tikė
jimo, arba laikydavo nelaisviais vertais iš
pirkimo.

Didokas buris jaunų Lietuvių lekia 
Gilijos krantu Tilžės linkui, ir nesiekę Til
žės, vakarop užpuolė to Vokiečio barono 

1 dvarą.*
Pats baronas Ruprechtas buvo Į Ka- 

| raliaučių išvykęs su visais savo vyrais, ka- 
' ran prieš pagonis užpuolėlius.

Bet.... dideliam nusivylimui ir nesma-

gumui, Alpis Varytės nerado....
Kartu joję Vytautas ir Jogaila, Alpio 

geri draugai, kurie padėjo sutvarkyti už
puolimą, kad bereikalo nežūtų Lietuviai 
vyrai belaisvę išgaunant, patys pasijuto 
nesmagiai, ir bevilčiai vienas į kitą pažvel
gę, nedryso nieko Alpiui nei sakyti, jaus
dami jo širdgėlą ir nepasisekimą. Jie visi 
gryžo pasitikti paskui jojančius kitus Lie
tuvius.

Alpio klausinėjami, dvaro užvaizdos 
ir tarnai mažai’ kas ką galėjo pasakyti kur 
jų jieškoma belaisvė galėjo dingti, nes ne 
ji viena ten buvo, ne viena iš dvaro buvo 
anksčiau iškelta kitur, o kas žino kuri ir 
kur vėl išvežta. Ten radosi nelaisvių ne 
tik Lietuvių bet ir Mozūrų, Lenkų ir kito
kių, ir vieni kitiems jie mažai ką rūpėjo.

Kaip vienas vergas nupasakojo, kelios 
naktys anksčiau, iš dvaro pabėgo būrelis 
nelaisvių, su sargais susikovę. Ar jiems 
pavyko visai pabėgti, ar liko sugauti ir 
nukauti — jis nepatyrė.

Tas atsitiko laiko didžiojo sąmišio, kai 
baronas staiga su visais savo vyrais buvo 
pašauktas ir išsiskubino į Karaliaučių.

Dabar Lietuviai, su būriais Vokiečių 
nelaisvių, skubėjo apleisti o-rdino žemes ir 
pasiekti Žemaitiją, kad nei kryžiuočiai 
juos nepasivytų, išnaujo susistiprinę, 
kad upės paleistų ledus ir jiems kelių 
užkirstų.

nei
ne-

vi- 
ne-

Nubudęs, nelinksmas, susigraužęs, 
sų vilčių Varytę išgelbėti nustojęs, net 
norėdamas Alpis parjojo Į Gaižuvą — bet, 
kas čia? Nagi randa namie Varytę.

Netikėtai vienas kitą namie radę — 
nes ir ji bijojo kad jis gali negryžti — abu 
iki ašarų džiaugėsi.

Kaip ji parėjo? Kaip iš nelaisvės iš
truko ?

Varytė sekančiai apsakė savo parėji
mą:

Kada ją iš Gotesverdero pilies vogti
nai naktį išgabeno, kryžiuočiai kartu išve
žė ir kelis Lietuvius vaikinus, sugautus jų 
palydovus toje kelionėje iš Gaižuvos Į Tra
kus. Du vaikinai ypatingai, gerbdami ir 
mylėdami savo kunigienę, susitarė nuo jos 
nesiskirti, būti jos sargais, patarnautojais, 
ir atėjus progai aukautis jos išgelbėjimui.

Jiedu nuduodami suklypusiais, vėjo 
vartomais, mažai keno ir buvo paisomi. 
Jiedu buvo ir. stumdomi ir vartomi, bet vi
sada savyje žinojo ko jie ten randasi: jie 
laukė progos ir jieškojo būdų iš nelaisvės 
ištrukti su savo šeimininke.

Nelaisvės keli mėnesiai lėtai praslin
ko, nesimatė, rodos, nei progos nei prie
žasties pabėgti.

Betgi prasidėjo Lietuvių užpuolimas 
Sambijos — ten iššaukta visi Vokiečiai 
nuo užpuolikų gintis. Aptuštėjo dvarai ir 
pilys, namuose liko tik paprasti sargybi
niai — ir ta proga pasinaudodami, tiedu 
vaikinai sukurstė Mozūrus nelaisvių? bėg
ti, tarp jų ir sargų įvyko nakties laiku su- 
sikovimas, o tuo tarpu jiedu kitais keliais 
su Varyte išjojo ir naktį laimingai pasie
kę Lietuvių žemes, pargryžo į Gaižuvą.

Nereikia nei spėti: Alpis tuos du sa
vo narsuolius mokėjo tinkamai apdovano
ti ir paaukštinti.

Dabar Alpiui vėl prisiėjo vykti į Ber- 
žynę, parsivesti savo sūnų atgal, ir kartu 
ten keliavo Varytė. Šį kartą ji pasiekė sa
vo tėviškę laimingai — ten buvo sutikta 
didžiausiu džiaugsmu, lyg iš negyvųjų par- 
gryžus.

Seka; Du Draugai — du Priešai

MIKAEDOS
Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

•kilP Lp ;.V

Five hundred students of the 
Georgia university came to the Cap
itol in Atlanta to protest to Governor 
Talmage because their school had 
been dropped frdm the Southern 
university conference. Governor _____*______ ,___
Talmage was not in town at the New York-Washington flyer, outside Pennsylvania station, Rahway, N. J.
time of the demonstration. Note stu
dents mounting bust of Talmage.

Penki šimtai Georgia univer
siteto studentų atvyko į sosti
nę Atlanta protestuoti guber
natoriui Talmage del to kad jų 
mokykla išbraukta iš Pietinių 
universitetų konferencijos. Gu
bernatoriaus tada mieste nebu
vo. Patėmykit studentus suli
pusius ant Talmage stovylos.

SUV. VALSTIJOS sutin
ka pasiųst Rusijai 300 loko- 
motivų pagreitinimui judė
jimo ant ilgojo Trans-Sibi- 
ro geležinkelio, nes pečių 
bolševikų traukiniai lėti ir 
jie mažai jų turi. Bet neži
nia kuriuo keliu galės tuos 
lokomotivu's Į Rusiją nu
gabenti : per Vladivostoką 
ar Archangelską. Juos ga
benant, naziai tikrai pradės 
laivus bombarduoti.

I

Wrecked engine of a Philadelphia-New York local train is shown 
spilled over on its side after crash with the crack Embassy express, new

Twenty-five persons were injured in the crash, most of them passengers 
on this local train.

Philadelphijos-New Yorko lokalįs traukinis susimušęs ir 
nuvirtęs ant šono, po susidūrimo su ekspresiniu, nauju New 
Yorko-Washingtono greituoju, prie Rahway, N. J. Sužeista 25 
pasažieriai, daugiausia lokalinio traukinio.

JAU IŠLEIDO 10
- BILIJONU

Washington. — Per pen
kiolika mėnesių ruošimosi 
ir ginklavimosi Su v. Vals
tijos jau išleido virš 10 bi
lijonų dolarių.

Bet dabartiniu laiku pa
siruošimai ir ginklavima- 
sis eina tokiu įtempimu kad 
numatyta sekančius 10 bi
lijonų dolarių išleisti bėgy
je devynių mėnesių.

Prez. Roosevelt gamina

apims 50 bilijonų dolarių 
išlaidas gelbėjimui Britani
jai ir kitoms šalims, Vokie
čių nugalėjimui.

SUOMIJOJE bus iššau
dyta apie 40,000 briedžių— 
apie trečdalis Laplandijos 
raguočių gyvūnų — mais
tui. Briedžių mėsa yra ge
ra J r plačiai naudojama.

15 UŽMUŠTA. Clanton,
Ala. — Autobuso nelaimė
je užmušta 15 pasažierių, 
kai jis Įvažiavo į tilto at- 

pergąlės programą”, kuris sparą, sudužo ir užsidegė.

Jau galit užsisakyti šifį įdomia
apysaka, knyga Alpis

(Vaizdas iš Viduramžių riterių kautynių,- kokios atsibūdavo ir Lietuvoje)

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

PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS KNYGOJE
Vardai visų tų ALPIO prenumeratorių, kurie DABAR prisius savo $1.00 
(ir 15c stampomis) tilps knygoje, ir jie visi gaus knygų už šią žemą kai
ną. Knyga bus apie 350 puslapių ir po išspausdinimo parsiduos po SI.50 
arba ir $2.00. Taigi, skubėkit užsisakyti sau ir savo brangiems drau
gams ALPI šiądien! v

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
KAIP SIŲSTI PINIGUS. Įdėkit Į laišką $1.00 popierini 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 
mokesti ir už knygą ALPIS.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

• LIETUS toli nėra švarus 
kuomet pasiekia žemę. Lietaus 
lašai krisdami žemyn surenka 
visas dulkes ir mikrobus ir at
neša Į žemę. Kai ilgai lyja, 
tolesnio lietaus vanduo jau bu
na švarus.

ga- 
pa-

DRAUGAS Gabaliau- 
ir del ponios Tubelie-

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

MANO 
skas jau 
nės pradeda Amerikoj neišsi
tekti ....

Jis, mat, mėgsta bobiškai 
pletkavoti tai mano kad ir ki
ti tuo užsiima.

Gabaliauskui nepatiko mano 
pasakymas kad jis Amerikoje 
nori skubiai pralobti. Jis už
sigina to, ir sako: “Jeigu p. 
Tubeliehė žinotų kad Ameriko
je, iki šiol, dar nei vienas Lie
tuviško laikraščio redaktorius 
nėra pralobęs tai taip tikrai ne
kalbėtų”.

O p. Tubelienė apie Gaba- 
liauską ir jo planus pralobti 
nėra išsitarus nei gu-gu....

Gabaliauskas jau ima bau
gintis savo šešėlio...:.

Apie jo užsigeidimą iš Ame
rikos Lietuvių pralobti pats Ga
baliauskas savo gazietėlėj ir 
savo darbais^ įrodo:

Štai Gabaliauskas savo 
zietėlės 42-me numeryje 
skelbia:

“Per šiuos pusantrų metii 
Draugija turi sukelti apie tris 
tuksiančius dolarių”.

TURI sukelti, ne “loska” — 
ir ne kam kitam kaip Gabaliau
sko “draugijai”, į jo kišenių.

O tmiau, ką reiškia Gabafettp- 
sko griežti pareikalavimai Lie
tuvių finansinėms įstaigoms 

I kad jos turi duoti jam šimtus 
dolarių Į metus ?

Jokis Lietuvių redaktorius 
Amerikoje dar nėra drysęs to
kių įsakymų Amerikos visuo
menei duoti, todėl ir nepralobo.

■ Gabaliauskas tam drąsos kupi-
nas.

Gabaliauskas neįrodo kada ir 
už ką Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona ji trylika kartų Lie
tuvoje areštavo, kaip jis bobe
lėms Amerikoje giriasi.

Vietoj to jis prideda save 
prie “visos eilės garbingų Lie
tuvos visuomenininkų politikų 
ir mokslo pasaulio darbininkų”, 
kaip Prof. Dovydaitis, Prof. 
Eretas, Dr. Leimonas, Dr. Kar
velis, Dr. Bistras, Dr. šliupas, 
Edvardas Turauskas, ir nepa
taria juos lyginti “prie papra
stų trukšmadarių”.

čia Gabaliauskas ir pasirodo 
“pletkininku”, bes aš niekad 
anuos garbingus vyrus nelygi
nau su paprastais trukšmada- 
riais, ir Gabaliausko “paprastu 
trukšmadariu” nevadinau. Sa
kiau tik kad gal but už jo to
kį drąsų prašinėjimą litų jo as
meniškiems bizniams prisiėjo 
kam nors jį, kaipo negeistiną 
svečią su policijos pagalba iš 
namų išprašyti....

Gi kaslink tų kitų žymių vy
rų, visi žino kad pats Smetona 
skyrė jiems įvairias aukštas 
vietas, profesoriais, ministe- 
riais ir tt. Gabaliausko vardas 
prie anų vyrų vardų visai ne
prilygsta.

Visi žino kad Gabaliauskas 
Lietuvoje prie Smetonos pone
liu buvo, gerai gyveno, o kai 
jo troškimu Lietuvoje Smeto
nos neliko, ir jam teko iš Lie
tuvos išbėgti ir čia suzulintom 
kelnėm tevaikščioja. Gal jo 
liežuvis apie Smetoną kada nu
dils, kaip pjo kelnes....

Supa Garba.
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VIEŠA PADĖKA
Mes Feliksas ir Amilija Yu

ciai reiškiame nuoširdžią padė
ką visiems musų giminėms ir 
draugams už jūsų didelį prijau
timą dalyvavimu musų “sur- 
praiz pokilyje”, surengtame pa
minėjimui 25 metų musų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių.

Iš to gausaus jūsų atsilan
kymo mes žinome kas yra mu
sų gyvenimo draugai — kada 
šiame pokilyje Lietuvių salėje 
pamatėme virš 300 svečių ir 
keletą giminių. Linksma buvo 
matyti du musų vestuvių pa
brolius, dėdę Aleką Banį ir 
Benį Palavinską, kurie dėvėjo 
prisegtas baltas rožes. Gaila, 
iš pamergių nebuvo nei vienos, 
nes tūlos yra mirusios.

Dėkojam Jonui T. DeRigh- 
ter, Dirvos red. Karpiui ir P. 
P. Mulioliui už jų pareikštus 
pasveikinimus ir linkėjimus.

Negalim pamiršti ir to vaka
ro rengėjų, Margarietą Seilie- 
nę, sesutę Stasę Milikauskienę, 
P. Salagubą, M. Gužauskienę, 
A. Gurbą, A. Sarulienę, S. Va
siliauskienę, vakaro šeimininkę 
už jos skanią vakarienę ir Pr. 
Kuncaičio už Lietuvišką pyra
gą. , . .

šis pokilis ir'pagerbimas lie
ka mums atmintyje ant visa
dos.

Dar kartą širdingai ačiū vi
siems, ir linkime jums laimin
gai sulaukt musų auksinių ves
tuvių, tai mes vėl visus pamy
lėsime.

F. ir A. Yuciai.

• PIENAS VĖL PABRANGS. 
Nesenai pabranginta pieno kai
na. Dabar vėl bus pabrangin
ta, nes pieno pristatytojai pa
kelia kainas pieno apdirbėjams 
ir išplatintojams.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

CLOVER LEAF

, 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

Lapkričio mėnuo užneša pa
vojingą nelaimių laiką. Ilges
nės valandos tamsos ir sumažė
jus dienos šviesa, prie to mig
los ir rukai padidina nelaimes 
trafike kaip pėkstiems taip ir 
motoristams. Senesni žmonės, 
gatvėje privalo dėvėti ką nors 
balto vakaro metu.

Clevelando Policijos Depart- 
mentas persergsti publiką kad 
tie padidėję pavojai bus prie
žastimi daugiau nelaimių jeigu 
kiekvienas nedės didesnių pa
stangų būti atsargesniais ir 
nesistengs vengti tų nelaimes 
sudarančių sąlygų.

Pažiūrėkit faktams į akis, 
garantuokit saugumą sau ir 
kitiems būdami atsargesni bė
gyje tų užeinančių trumpų die
nų laikotarpio. Lai atsargu
mas buna jūsų vadovas 
dėsnį saugumą.

Cleveland Police

į di

Dept.

SENŲ RŪBŲ IR REIK; 
MENŲ IŠPARDA

VIMAS
Žieminiai rubai, vasariniai rubai, 

vaikų rubai ir avalai — viskas tas 
galima rasti dideliame išpardavime 
Thrift Sale. Tą išpardavimą suren
gė Cuyahoga County League of 
Women Voters, penktadienį, Spalių 
31, ir šeštadieni, Lapkričio 1, 11905 
Superior Ave. (Superior car barn). 
Pardavimas tsęis nuo 9*iki 6.

Registruotas paukščių šuo, jaunas 
šuniukas iš The Ohio Bird Dog Ken
nels bus išleistas licitacijos budu 
šeštadienį 1 vai.

Kainos, ant visokių gerų, naudin
gu dalykų yra visai prieinamos. Ta
me išpardavime rasis knygų, avalų, 
sporto reikmenų, žaislų, lempų, in
dų, ir brangmenų.

• VIENAS darbininkas, 
Solanics, laimėjo teisme 
prieš Republic Steel korporaci
ją, jam priteista $30,000 atly
ginimo už sužeidimus paneštus 
laike 1937 metų tos kompani
jos darbininkų streiko. Bylas 
prieš tą kompaniją iškėlę dar 
235 darbininkai, kurie bendrai 
reikalauja pustrečio milijono 
dolarių atlyginimų.

John 
bylą

RUDENS IR ŽIEMOS
LAIKAS YRA 
NEMALONUS!

Laikas visokių reikalų 
šalčius ir šventes. Bet 
žmonės mąstė tai gerai žinojo 
kad šis laikas ateis, ir prie to 
prisirengė ir taupino. Tiems 
nebus reikaluose vargo jokia
me laike.

Taupymas pinigiškas yra tin
kamiausias, o Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos bankinė įstai
ga yra saugi, gera ir pelninga 
taupymui.

Dabartinis uždarbis 3% ant 
taupymų, galima pradėti kad ir 
su maža suma. Kiekviena tau
pymų knygutė iki $5,000 yra 
po Federal Insurance Corp.
) Taupyk dabar, o neturėsi 

reikaluose rūpesčio vėliau. /
Taip pat kas manote pirkti 

■Suvienytų Valstijų Ginklavi
mo Bondsų, šį įstaiga yra val
džios įgaliota parduoti bondsus 
taip kaip bent kuri kita įstai
ga.

prieš 
kurie

Ofiso valandos nuo 9 
v. ryto iki 3 po pietų, 
šeštadieniais iki 1 v.

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n
6712 Superior Ave.

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

MAGD. PARŠELIUNIENĖ
Magdalena Paršeliunienė, 57 

m., nuo 6512 Rogers avė., mirė 
Spalių 19, palaidota 23 d. Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Buvo našlė, liko dvi dukterys 
ir penki sunai.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

MORTA MASILIONIENĖ
Morta Masilionienė (Griga- 

liutė), 50 m., mirė Spalių 18 d., 
palaidota 22 d., Kalvarijos ka
pinėse. Pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Velionė buvo gera Dirvos rė
mėja ir mėgėja. Paėjo iš Dva
riškių k., Subačiaus p., Pane
vėžio ap. Amerikoje išgyveno 
32 metus, visą laiką Clevelan
de.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

Laidotuvėms pribuvė <jos pus
seserė Barbora Juzulėnienė, A. 
Petronis su žmona, ir iš W. Va. 
giminietė Morta Klikunaitė su 
vyru.

Velionės vyras, Tarnas Masi- 
lionis ir sūnūs Marcelinas, dė
koja visiems vietos draugams 
ir giminėms ir iš toliau atvy
kusioms 
smą 
nyse ir

ir
už jų parodytą sąjau- 
už dalyvavimą šerme- 
laidotuvėse.

PASEKMINGAS VAKARAS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa surengė smagų ir pasekmin
gą vakarą naujos parapijos sa
lėje, pereitą sekmadienį. Pa
statė scenoje patriotišką veL 
kalą, “Leitenantas Antanas”, 
kuriame roles turėjo šie: An
tano — Kastas Savickas; Jo
no — Jonas Zorskas; Motinos 
— Julė Salasevičienė; jos duk
ters — Alvina Luizienė; Gydy
tojas — K. štaupasj Senutė — 
p. Mudrauskienė;
p. Vaškelienė.

Po vaidinimo 
grupė, vedama K. 
dainavo kelias linksmas dainas. 
Programą vedė P. štaupienė. 
Trumpas kalbas sakė, Karpius 
politikos reikalais, , apie Frank 
J. Lausche kandidatūrą, ir kle
bonas, Kun. J. Angelaitis.

Publikos buvo pilna salė, po 
programo visi linksminosi iki 
vėlumai. Pelnas skirta parapi
jos naudai. Buv.

Tarnaitė

Sąjungiečių 
štaupo, su-

Telšių Seminarija Ati
daryta Clevelande

Lietuvos žydai pabėgėliai įs
teigia Clevelande žydų Dvasiš
ką seminariją, kuri Telšiuose 
buvo likviduota ir jos visi ve
dėjai ir rabinai išblaškyti.

Čia suvažiuoja rabinų moks
lus baigtį pirmas buris pabė
gėlių iš 
žydų.
randasi

Telšių, apie 20 jaunų 
Seminarijos patalpos 

987 East Boulevard.

• REPUBLIC plieno 
vės Clevelande užlaiko 
darbininkų negu kuri 
džiųjų šio miesto industrijų.

Republic Steel dirba 
Am. Steel and Wire 
Thompson Products 
General Electric 
Aluminum Co. 
Otis Steel Co. 
General Motors 
White Motor Co. 
National Acme 
Warner & Swasey 
Didžiausia įstaiga, WPA, ku

riai per blogus laikus dirbo 
78,000, dabar liko su 9,091 ir 
tik tokių kurie jau netinka Į 
geresnius darbus.

dirbtu- 
daugiau 
kita di-

9,732
7,500
6,900
6,790
6,600
5,530
5,500
4,500
4,000
3,456

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry 
Market

1152 Hayden Avenue 
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS. 

E. PINKUS, Mgr.

lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

DELICATESSEN
GROCERIES 

CANDIES — ICE CREAM 
LUNCH MEATS 

TOBACCO and CIGARETTES

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

7038 Wade Park Ave. 
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į Municipal Judge

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 legislaturos 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.

ALINAS NESUG 
KARIAVO

Judge Mary B. Grossman kandi
datuoja sekančiam terminui j Muni
cipal Court, kuris prasideda Sausio 
1, 1942. Ji yra užgirta. Clevelando 
didžiųjų laikraščių, kaipo atsakanti 
tai vietai, per aštuoniolika metų tar
navus visuomenei.

Balsavimai Lapkričio 4 — balsuo
kit už ją.

Vėl Kandidatuoja 
City Council 

22 Ward

James G. Colonel
Dabartinis miesto tarybos narys 

iš 22-ro ward kandidatuoja vėl į tą 
pat vietą, ir prašo savo draugus 
Lietuvius balsuoti už jį. Yra paty
ręs, sumanus, ir užginamas visų 
įstaigų kaipo atsakantis tarnauti 
miesto tarybos pareigose.

Judge Lillian M. West- 
ropp vėl Kandidatuoja

Judge Lillian M. Westropp, kuri 
tarnauja teisėju Cleveland Munici
pal Court per praeitus 10 metų, vėl 
kandidatuoja į tą pačią vietą, rin
kamuose 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.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

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.

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

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Judge Joseph H. Silbert

Teisėjas Joseph H. Silbert iš 
nicipal Court vėl kandidatuoja 
pačią vietą terminui kuris praside
da Šausio 4 d.

Teisėjas 
landė, yra vedęs ir turi tris dukte
ris. Pey 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 užgiriamas dar
bininkų organizacijų.

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

Mu- 
į tą

Silbert užaugęs Cleve-

Judge Julius M.
Kovachy vėl Kandida-

Judge Julius M. Lausche kandi
datuoja vėl išrinkimui kitam šešių 
metų terminui Lapkričio 4 rinki
muose. Jo vardas balote bus po 
terminu kuris prasideda Sausio 2, 
1942. Teisėjas Kovachy per savo 
12 metų tarnybą Miesto Teisme pa- 
didelius atsižymėjimus.

Jis pagelbėjo ištobulinti trafiko 
teismo procedūrą kuri pastato tą 
Teismą Clevelande kaipo vieną iš 
žymiausių Amerikoje. Jo kandida
tūrą užgiria dienraščiai Plain Dea
ler, Press, News, Citizens Leauge 
ir Cleveland Bar Association.

Visi ateiviai piliečiai privalo lai
kyti sau už garbę kad vienas iš jų 
pačių narių, ateivys pasiekė tokią 
aukštą vietą.. Balsuoki^ už jį Lap- 
kričio-Nov. 4.

IŠRINKIT VĖL

JUDGE

LILLIAN

WESTROPP
MUNICIPAL COURT

Antra. Lapk.-Nov. 4

William J. Schneider yra kandi
datas į Clevelando Miesto Teismo 
Teisėjus (Municipal Judge). Jis 
tarnauja Policijos Prosekutoriaus 
padėjėju nuo Gegužės 1925 metų iki 
dabar. Jis kandidatuoja į teisėjo 
terminą kuris prasideda Sausio 1, 
1942 metais. Prieš užimant savo 
dabartinę vietą jis buvo specialis 
padėjėjas prie Ohio Valstijos Gene
ralinio prokuroro. Advokatu jisai 
tapo Sausio mėnesį 1932 ir tuojau 
pradėjo teisių praktiką. Jis yra gi
męs Clevelande Rugs. 6, 1905 m. 
visą laiką gyvena Clevelande.

Yra narys Visų Tautų Klubo 
šiaip veiklus Clevelande.

WILLIAM J
SCHNEIDER

MUNICIPAL JUDGE

ASSISTANT PROSECUTOR JAU 5 METAI. 
Buvęs Special Assistant prie Attorney General of Ohio. 

Užgirtas per The Citizens League of Cleveland.

Balsavimai Antradienį, Lapk.-Nov. 4

IŠRINKIT VĖL

JUDGE JULIUS M

KOVACHY
MUNICIPAL COURT

Užgirtas per:
Cleveland Bar Association, 
Plain Dealer Press 
ir Citizens League.

Balsavimai Lapk-Nov.

News

atlyginkit už

< J

27 METU IŠTIKIMĄ 
VIEŠOS TARNYBOS

kaipo Teisėjo i

IŠRINKIT VIRGIL J

TERRELL
Judge of Municipal- Court

Antrad. LAPK.-NOV. 4
, T Terrell tarnavo

^Udge limentas teisingumo tri- 
kaipo betose šioje apskrity- 
jose teisėjų^ Cleveland News, 
je”.

Taupyk su Savaitiniu Pasu.. tik $1-25
Tho
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skva Nelengva Sude
gint - Rusų Genero- 
ų Prašalinimas. — 
iijevas Sunaikintas.

karo reikalų tėmy-
ir Amerikos laikraščių 
korespondentai pradėjo 

wokias išvadas apie So- 
okiečių karą, paimdami 

^3 ir naujus pavyzdžius.
iii tikrino kad Hitleriui 

į Maskvą, ištiks jam tas 
o Napoleonui — Rusai 

ra padegę tada Prancūzus 
į jie neturėjo kur pfisi- 
į nerado maisto, ir šal- 

ipulti turėjo <ryžti ir žu 
budu Rusai 1812 me- 

nidirbo su Maskvos už-

t ne visada taip buvo, to 
m ką lyginti Napoleon* 
įsu dabartiniu įvykiu.
k Lietuvos kunigaikščie 
riolikto šimtmečio bėgi 
| kartų buvo užpuolę, ii 
kaili Maskvos kniaziam 

nėję be jokių blogų pašei 
įj Rusų pusės.

E u, dabartinių dienų k* 
lehtai rašo kad Maskt 
Uip lengvai ir degtų, jeiį 

inkai ir bandys padeg 
flli miestą susprogdin 
bi išgriauti. Bet padai 
jau Vokiečių neatsikrat] 

Ava yra mūrinė ir akn 
į ir kadangi gatvės lĄači 
sunkiai deganti pastatai i 
Ės lengvai vienas nuo k 
įdegti.
(dševikai pasielgė si! Ki 
ir su Odesa sekančiai: :

UČ1ATĖS BLOGJ> 
[BAI PALENGVINKITE S 
p MODERNIŠKU, ŠVELJ 

BUBU 

kuomet kankinatės vidurių u
1 u <—įžarnos neveiklios—sk 

ra, nėra energijos, palengvi 
'šiuo modemišku būdu—kr;

FEEN-A-KJINT. Ši skani 
Į liuosuojanti kramtoma 
Įbes švelniai, bet tikrai, i 
idurius. Milijonai 
si FEEN-A-MINT. 
N-A-MINT einant 
ytą tikrai jausite 
ii jausitės puikiai.

kainuoja tik

ELĖ LIETUVĄ 

AISTIN 
Pakeltis Pharm< 

1001 East 79th Stree 
(Kampas Crumb Ave.) 

aikt visokias namines ir
įtartas gyduoles nuo visokii 
t kaip tai nuo aštraus užsis 
šio Reumatizmo, nuo įv; 
ndų, dedervinių, vidurių m 
imu, užkietėjimo, kosulio, 
ra, lytiškų nusilpnėjimų, i 
i) lytišką ligų, nerviškumo,

b ir kitokių.

ateitis Vaistir 
79 St. Cleveland, 

elefonas ENd. 8533 

atdara 7 dienas sava

809 Societ 
Ofiso te! 

j pigiai pirkti ni 
gausit už pi f 

apdraudoa-insurai 

{■skolas pirmo 
tojams. Kreipk:

Rakan 
isoki Lietuviški 

^•11 Superior AVe.
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•j j Terrell tarnavo 
Centas teisingumo tri- 
vietose šioje apskrity
je Cleveland News.

H J

cun
1

idge Virgil J. Terrell’s kandida- 
į Municipal Judge vietą pasta- 

rišėjų kandidatų lauke vieną ir 
’miausių asmenų kokie kada da- | 

teisėjų vietas Cuyahoga Apj
oję. Per virš ketvirtdalį šimt- 
o Teisėjas Terrell buvo žymus 
įme gyvenime šiame mieste, 
■adėjęs viešą karjerą kaipo m- 
valstijos legislatures vėliau bu- 
šrinktas^j Valstijos Senatą. Po 
aeiliui buvo išrinktas j Munici- 
Court, Common Pleas Court ir 
t of Appeals, viso ištarnavęs 
netus teisėjų suole.

IDER

: JAU 5 METAI.
>mey General of Ohio, 
ague of Cleveland.

Lapk.-Nov. 4
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ALINAS NESUGAUDO VOKIEČIŲ 
KARIAVIMO BUDU

a Nelengva Sude- 
t. — Rusų Genero- 
Prašalinimas. — 

ijevas Sunaikintas

fiė karo reikalų tėmy- 
ir Amerikos laikraščių 
korespondentai pradėjo 
sakias išvadas apie So- 
okiečių karą, paimdami 

ir naujus pavyzdžius.
j tikrino kad Hitleriui 

j į Maskvą, ištiks jam tas 
o Napoleonui — Rusai 
padegę tada Prancūzus 

(ė, jie neturėjo kur prisi- 
, nerado maisto, ir šal- 
lulti turėjo <ryžti ir žu- 
o budu Rusai 1812 me- 
idirbo su Maskvos už- 
s.

ne visada taip buvo, to- 
ką lyginti Napoleono 

'su dabartiniu Įvykiu.
* Lietuvos kunigaikščiai 

likto šimtmečio bėgiu 
kartų buvo užpuolę, iš- 

Lailj Maskvos kniaziams, 
’ję be jokių blogų pasek-
Rusų pusės.
u, dabartinių dienų ko- 

deYitai rašo kad Maskva 
p lengvai ir degtų, jeigu 
kai ir* bandys padegti. 
Ji miestą susprogdinti, 
ii išgriauti. Bet padegi- 

jau Vokiečių neatsikratys.
a yra mūrinė ir akme- 
ir kadangi gatvės plačios 

linkiai deganti pastatai ne
lengvai vienas nuo kito 

egti.
evikai pasielgė su Kije- 

ir su Odesa sekančiai: abu

Gen. Gregory Zhukov, who has 
been placed in charge of Russia’s 
central defense zone, which included 
the Moscow’ area. He succeeds Mar
shal Timoshenko.—Soundphoto.

Gen. Gregory Žukov, kuris 
tapo paskirtas vadovauti Rusų 
centrini gynimosi frontą, 
ris apima Maskvos sritį, 
užima Maršalo Timošenkos 
tą.

kū
jis 

vie-

Vokie- 
tai už- 
atidari- 
ir jos

tuos miestus, kaip ir kitus, iš
vedžiojo minomis, kad 
čiai inėję ir pradėję ar 
degti elektrą ar duris 
nedarni padegtų minas
imtų sprogti. Be to, tie mies
tai ir taip labai išgriauti,. likę 
pusiau griuvėsiais, nes bolševi
ke! lengvai neužleidžia ir kiek 
ko spėja tiek sunaikina kad ne
liktų priešams.

Bolševikai turi paslėpę sun
kią artileriją Maskvos apielin- 
kės kalneliuose, ir tvirtovės iš- 

, rengta gana stiprios kad nazių 
įžygiavimas Į miestą nebūtų 
lengvas ir greitas. Taigi, na- 
ziai ir nesirengia veržtis per 
tuos sustiprinimus, vietoje to 
apsupę Maskvą užpuldinės iš

UČIATĖS BLOGAI?
KAI PALENGVINSITE SAU 
0 MODERNIŠKU. ŠVELNIU 

BUDU
omet kankinatės vidurių užkie- 
u—^žarnos neveiklios — skauda 

ą, nėra energijos, palengvinkite 
.šiuo modemišku budu—kramty- 
FĘEN-A-jįlNT. Ši skani vidu- 

! liuosuojanti kramtoma guma 
eibės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
Murius. Milijonai 
įsi FEĖN-A-MINT. 
JN-A-MINT einant 
tytą tikrai jausite 
ŠI jausitės puikiai, 
riis kainuoja tik

AKM OHIO
Smulkios Žinios

ką ir kada

atstovams
“tankų ka-

STALINO RŪPESČIAI
Iš Stalino pasikalbėjimo su 

Britų ir Amerikos atstovais 
apie Vokiečių kariavimo budus 
pasirodo kad bolševikai niekaip 
nespėja sugaudyti 
Vokiečiai darys.

Stalinas pasakė 
jag šis karas yra
ras“, o Maskva seniau gyrėsi 
kad ji turi daugiausia kariškų 
lėktuvų pasaulyje.

Vokiečiai pradėjo vartoti ki
tą būdą kariauti su tankais: 
vietoje tankams vieniems da
ryti atakus, Stalinas sako, Vo
kiečių tankai išdalinti pėškčių- 
jų kariuomenių eilėse.

Kuri pusė turės geresnius 
motorizuotus pabūklus ta lai
mės, bėdavojo Stalinas savo 
svečiams iš Amerikos ir Ang
lijos.

KAIP IŠRODO KIJEVAS
Tas Ukrainos istorinis mies

tas, kurį per daug metų ir Lie
tuvių kunigaikščiai valdė, da
bar, iš 800,000 gyventojų, Vo
kiečiams užėmus liko tik 500,- 
000 gyventojų. Bet daugelis 
bolševikų išvarytų žmonių pra
deda gryžti atgal. H

Vokiečiai duoda jiems darbo 
ir priežiūrą, ir miesto gatvėse 
iškabinėjo Hitlerio paveikslus 
su Rusiškais parašais. Oku
pacinė vyriausybė stengiasi vi
sais budais žmones patraukti 
į save.

Vokiečių administra torius 
susiduria su daugybe proble
mų, kurios kyla del bolševikiš
kos buvusios tvarkos. Iš Uk
rainiečių buvo atimta žemės, 
namai ir viskas; ūkiai buvo su- 
kolektyvinti, paversti kolho- 
zais, kur žmonės dirbo bolševi
kų naudai kaip baudžiauninkai. 
Vokiečiai nori žemes grąžinti 
jų savininkams, bet savininkų 
visų nesuras, ir kai reiks dalin
ti žemes privatiškiems vėl šu

RENGIASI j PREZ. SME
TONOS PRAKALBAS. Akro- 
niečių būriai rengiasi važiuoti i 
Clevelandą Lapkričio 16 d. iš
girsti Lietuvos Frezideną Ant 
Smetoną. Gerai kad Glevelan- 
do komitetas tas prakalbas ^ren
gia 2 vai. po pietų, tai visi kas 
po prakalbų galės dar su švie
sa iš Clevelandą išvažiuoti ir 
anksti parvažiuoti namon.

Prakalbos bus Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Avenue.

Pas Pr. Jasiuną ir jo žmoną 
atsilankė garnys ir paliko do
vanu sūnų. Sūnaus krikšto 
tėvais buvo Viola Puišiutė su 
savo vyru.

Rudžio posūnis Vladas ap
vaikščiojo savo gimtadienį.

Iš Clevelando lankėsi biznio 
reikalais P. P. Muliolis, taipgi 
buvus Akronietė Alena s Ver- 
siackienė ir kiti.

čia buvo sustreikavę sunkve
žimių (trokų) važiuotojai, lai
mėjo daugiau mokesties ir ap
mokamas atostogas. Kompani- 
nijos sutiko pasirašyti su dar
bininkų unija sutartį.

KEISTAS ĮVYKIS.
62 m. amžiaus, farmeris, buvo 
vedęs 19 m. amžiaus merginą 
ir jie turėjo dviejų metų kūdi
kį. Senis bijodamas lead jo 
žmona nuo jo nepabėgtų, laikė 
ją uždarytą namie ir stipria 
virve pririštą prie lovos, pridė
damas ir kitokius apsunkini
mus. Prie to uždegė kerosino 
lempą, kad ji besikamuodama 
mirtų. Tą padaręs senis išėjo 
į lauką dirbti, manydamas va
kare parėjęs rasti savo žmoną 
su kūdikiu negyvą.

Senas,

OI'
Secretary of the United States Navy Frank Knox recently visited 

Bermuda, an important U. S. naval base in the Atlantic. This official 
navy photo shows the secretary reviewing the sailors aboard the U. S. S. 
Augusta.

S. V. Karo Laivyno Sekretorius Knox nesenai apsilankęs 
Amerikos ten įrengtoje karo .laivyno stovykloje Atlantike. Vai
zdas parodo jį peržiūrint jurininkus ant karo laivo Augusta. 
_____________ ...' - --------------------------- --  A-

BOLŠEVIKŲ ŽIAU 
RŪMAI IŠEINA I 

VIRŠŲ

išdirbo 'orlaviui 
INŽ1NĄ 600 MYLIU 
I VAL. GREITUMO

CITIZENS LEAGUE 
PRIEŠ CITY LEVY

oro ir tęs apgulimo laiką, pri- sidarys painiavų.
versdami žmones ir gynėjus ba- Bolševikai išsigabeno visus

.dąiiti. Tuo pat laiku užiminės rekordus, valsčių knygas, sta
ktas Rusų žemių dalis. tistikas ir kilmių įrodymą.

Apsupimą ir privertimą ba- Kijevo apie 39 blokų vidur-j 
dauti atliks panašiai kaip pa- miestyje likę tiktai griuvėsiai.

kur
ar-

nu-

Al. Markelis skaitė per Kau
no radio antrą paskaitą apie 
bolševikų terorą Lietuvoje, šį 
kartą jis plačiau nupasakojo 
apie terorą Aukštaitijoje. Ten 
daugiausia nukentėjo tos vie
tos kur stovėjo didesnės rau
donosios armijos įgulos, iš kur 
tuojau* neišbėgiojo komunistai 
bei jų pakalikai, ir pro 
slinko bėgdama raudonoji 
mija.

Aukštaitijoje daugiausia
kentėjo Panevėžys. Ten nužu
dyta 35‘žmonės ir Birželio 15 
į 16 naktį išvežta 414, Lietuvių.

Markelis atpasakojo kaiku- 
rias smulkmenas apie gydytojų 
nužudymą Panevėžio ligoninė
je.*

Baisiausias žudynes išgyve
no ir Zarasai. Apleisdami tą 

I miestą, bolševikai degino, gro- 
' Laimei, praeivis užėjęs į tąŲg žudė. 7------- x---’ j-
namą išgirdo moteries šauksmą politiniai kaliniai, jų tarpe bų- 
iš vidaus, pakvietė policiją 4r 7e~ 7;. ’/ki
taip moteris buvo isliuosuota, rpnjias Maskoliūnas, mokytojas 

j nuo mirties, o žiaurus senis pa- §ai<enjs įr kiti j-” • * ~

Amerikos industrija jau iš
tobulino tokį galingą inžiną 
kad dar nėra numatyta planai 
lėktuvui kuris tiktų tuo inži- 
nu važiuoti.

Tos inžinas dar neišbandytas 
Amerikos kariuomenės eksper
tų, bet privatiniai bandymai 
parodė kad jis išvysto 2400 ar
klių jiegą, ir veikia diena iš 
dienos,\ be sukliuvimų.

To inžino išdirbėjai tikrina 
kad kurią dieną juo galės 
ti varomi kariški lėktuvai 
kiu greitumu kokio iki 
nepasiekė — iki 500 
mylių į valandą.

Toks lėktuvas, per 
šešias valandas jau
Prancūziją ir Vokietiją.

Tie inžinai sako gali būti iš
dirbami masiniai kelių savai
čių bėgyje, bet turi būti išdir
bta lėktuvas kuriam jis tiktų, 
kuris galėtų panešti gana ku
ro jo varymui ir gana stiprus 
atlaikyti tą smarkų propelerių' 
traukimą.

Miesto valdybos siūlomam taksų 
priedui suduota kitas smūgis kuomet 
Citizens League išėjo prieš tuos 
taksus, įrodydama kad skyrimai di
desnių taksų miesto tarnautojų mo
kesčių pakėlimui prieštarauja mies
to čarteriui, kaip sulyg jo yra nu
statyta dabartinės mokestys.
v Prisimindama* kad čarterio prie
das priimtas trys metai atgal davė 
Miesto Tarybai teisę nustatyti mo
kestis ant principo “prideramas at
lyginimas už nuskirtą patarnavimą 
ir esančios mokestys už visus pa
tarnavimus“, lyga sako kad nei vie
nas tų taisyklių neduoda pakelti 
miesto tarnautojams mokestis.

Citizens League pasipriešino su
manymui pakelti mokestis ugniage
siams ir policininkams, įrodydama 
kad Saugumo department© tarnau
tojų mokestis jau ir taip yra lygios 
mokestims kitų tokio didumo miestų 
tarnautojų mokestims. Policininkų 
organizacija ir ugniagesių unija su
manė išreikalauti sau daugiau mo
kesčių pasinaudodama proga “leng
vu budu per miesto tarybą-gauti di
desnes mokestis”.

“Lyga prinažysta reikalą mokėti 
tinkamus atlyginimus visiems publi
kos tarnautojams, bet šiuo visokių 
taksų didėjimo laiku taksų mokėto
ja1' negali būti apkraunami nauja 
taksu našta.

šalies ginklavimo reikalams visi 
turim mokėti didesnius taksus, nes 
ginklavimo sumos pasiekė aukšty
bes. Prie to už kiekvienus $4.00 
sumokėtų Federalių taksų dar rei
kia mokėti $7.00 daugiau miestų ir 
valstijų taksų.

Balsuokit prieš tą perviršių 2.5 
mill levy, 
mas kad 
sų. ■

Jūsų balsas bus parody- 
reikalinga mažesnių tak-

HIPPODROME

Zarasuose nužudyta

vęs Zarasų komendantas, kasi

šiol 
ar

bu- 
t?0- 

dar 
600

penkias- 
pasiektų

žmonių nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

DELE LIETUVIŠKA

MAISTINE .
Pakeltis Pharmacy 

11001 East 79th Street 
I (Kampas Crumb Ave.) 

paiko visokias namines ir im- 
Įrfūotas gyduoles nuo visokių li- 
p kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
•h Reumatizmo, nuo įvairių 
|®b, dedervinių, vidurių nevir
to, užkietėjimo, kosulio, ka

ntiškų nusilpnėjimų, viso- 
lytiškų ligų, nerviškumo, ne

to ir kitokių.

akeltis Vaistinė
!. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

ė atdara 7 dienas savaitėje.

tuo kaip 
Rusams 
miestą ir 
kas liko

jis bu
tt ukirs- 
iš mie- 
atkak-

Miestas išgriautas iš vidaus su
rengtais sprogimais ir gaisrais 
kurie tęsėsi penkias dienas — 
Rugsėjo 24 iki 29, virš 50,000 
žmonių liko be pastogės.

Bolševikai užminavo muze- 
jus, įstaigas, namus ir visas 
net pašalines vietas kur nesiti
kėtum minų, norėjo kad Vokie
čiai į miestą inėję patys save 
suplaišintų. Bet jie atsargiai 
dirbdami rado suvirš 10,000 
minų ir visas surinko.

Bendrai, bolševikai iš 
bando

tupdytas kalėjiman. Kalnas.

SVEIKINIMAS
DIRVAI

4You'll Never Get Rich’
Rita Hayworth, jauna gražuolė, 

dalyvauja su Fred Astaire Colum
bia’s naujame muzikaliam veikale, 
“You'll Never Get Rich”.. Ji yra 
talentinga šokikė. Tas veikalas su 
dainomis, juokingas ir 'smagus, pra
dedamas rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Lapkričio 1.

Miss Hayworth, pasaulyje pragar
sėjus šokikė, pirm negu pateko į 
Hollywoo’do žvaigždes, pasirodė vie
na iš žavėtiniausių aktorių, ir pui
ki šokikė taip pat.

“You’ll Never Get Rich” veikale 
Astaire vaidina Broadway šokių di
rektorių, kuris įstoja į kariuomenę 
norėdamas nabėgti nuo Misš Hay
worth’s perddelio viliojimo jo. Prie 
ju • yąir’ina eilė kjtų gerų artistu Ji

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

Rudolph Bozeglav •
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.

Nugirdyti če
kistai, sukomunistinti jaunuo
liai ir panašus gaivalai švaistė
si po miestą ir šaudė į visas pu
ses. žiauriai buvo apšaudyta 
ir viefinė ligoninė.

Raudoniesiems ban d i t a m s 
apleidus miestą, Lietuviai buvo 
susirinkę pas p. Markelį pasi
tarti. Tuo tarpu į miestą vėl 
gryžo raudonieji ir išžudė daug 
ten susirinkusių Lietuvių. Ten 
žuvo Inž. Mickus, Paukštys, 
Vaitonis ir kiti. Zarasuose bu
vo nukankinta ir klebonas Kun. 
Baltrimas.

Cleveland Furnace 
& Sheet Metal Čo.

, Tinning, Spouting, Roof 
Repairing & Air Conditioning

Valom ir Perdirbant
Furnąsus, $10.00.

Visokios dalys futnasams ir 
boileriams.

1390 East 65th Street 
Telefonas: ENd. 0335

V. Ambrazevičius, senas Lie
tuvių veteranas veikėjas, 
Newark, N. J., rašo:

Gerbiamas p. Karpius, „ Dir
vos redaktorius-leidėjas:

Sveiki sulaukę linksmos pro
gos minėti 25 metų ju'bilejinę 

i sukaktį musų tėvynainiško ir 
... ! kultūriško laikraščio Dirva.• vento.iai negryztų į savo senas, 

' vietas Strip- ! Širdingai sveikinu savo vien
mintį Lietuvos labui veikėją p.

< Karpių ir dėkoju jam ir jo žmo- 
direktorius'na’ sunkius jų darbus pra

eityje labui savo tautos, ypač 
už išleistas Lietuviškas moks
liškas istoriškas knygas.

Širdingai linkiu jums geros 
sveikatos ir jūsų laikraščiui 
Dirvai ilgų metų gyvuoti ir pa-

darė su Odesa. Nors bolševi
kai gyrėsi kad Odesos Vokie
čiai ilgai nepaima, bet miestas 
buvo paimtas 
vo apsuptas, 
ta visi keliai į 
sto, ir viskas
liems komunistų vadams tai tik 
tpriversti gyventojus kariauti 
iki paskutines, ir miestą apmi- 
nuoti.

Vokiečiai apgavo bolševikus 
pastarame mūšyje prie Mask
vos. Jie ėmė smarkiai pulti' Bendrai, bolševikai iš visur 
Leningradą ir Kijevą, ir Mask- pasitraukdami bando palikti 
vos gynėjas Maršalas Timošen- griuvėsių krūvas, kad nei gy- 
ko ėmė siųsti dalis savo jiegų, ............
prie Leningrado, dalį į pietus 
prie Kijevo, 
čiai puolėsi 
tai Stalinas 
šenko ir jį 
Maskvos gynėju 
tas ‘karžygis”. Gen. žukov.

Stalinas atstatė ir pietų ar
mijų vadą Maršalą Budenny, 
del bolševikų nepasisekimų at
laikyti Kijevą ir kitus mies
tus. Lyg ką pagelbės.

o tuo tarpu Vokie- 
ant Maskvos. Už 
supyko ant Timo- 
atstatė iš vietos. į

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: M Ain 1773

iš

KAUNO operos
Ivanauskas gavo progą per ra- 

paskirt'hs ki-! c^° papasakoti Lietuvos žmo
nėms apie sunkias feąlygas ko
kiose artistai gyveno bolševi
kų okupacijos metu. Teatro 
darbuotojai buvo terorizuoja- —..ov -----v -----  --
mi; sovietų šnipai stengėsi juos j sėkmingai sulaukti 50 metų ju- 
net prievarta įtraukti Į savo | bilejaus apvaikščiojimo tąutiš- 
slykštų darbą. Dabar iš teat- ko j e dvasioje, 
ro repertuaro išmesta visi bol- 

| ševikiniai veikalai, tarnavę jų i 
i propagandai.

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. » Y

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR 
ROOF

Rock Wool
Insulation

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

-

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Dabar laikas Įstoti Į

NAMŲ SAVININKĄ? NUOMOTOJAI TAKSŲ MOKĖTOJAI

Balsuokit Prieš
MIESTO 2.73 MILL LEVY

45% SKIRIAMI ALGŲ PADIDINIMUI
Policininkams, Ugniagesiams ir Bendrai Miesto Tarnautojams

ami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip- 
maneį gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 

apdraudos-insurance reikaluose.
u paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
ntuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

)limilllllllllllllilII!1Ililllll!iliri2llllllllllllllllilllllll!imiHIIIIIIIIIIIIin

odemas A. Wilkelis I
jtaisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS 1
Superior Ave. HEnderson 9292 =

. ’ / ® © I

he Wilkelis Furniture Co. |
Rakandų Krautuvė =

isoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
11 Superior Ave. EN dicott 2343 =
i Wilkelis jurgis arbuckas f
rininkas Vedėjas E
iiiiiiimiiimmmimimiiiiiimiimmimmiiimmimiiimiimiiiiiimmK?

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

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 
gatavai parašytus.

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prospect Ave. MA. 0731

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

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

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

AETNA LUMBER

Visų 
Didumų

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbų 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

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

The Aetna Lumber Co.
i

5327 St. Clair Av.
3674 E. 93rd St.

Visų
Didumų

GREITAS KASDIENINIS
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

HE. 6843 
ML 11851

$750,000.00 for General City Employees 
Ordinance No. 93-4.1 Buvo

Mayoro Buvo Atmesta
Bet vėl buvo pervaryta per Silpną Miesto Tarybą

$750,000.00 Policininkams ir Ugniagesiams 
Pasiūlytos Ordinances No. 1455-A .ir. 1156-A Buvo

Kam Priešingas ir Saugos Direktorius

JUSU TAKSAI GALI BŪTI AUKŠČIAUSI IŠ 30 METŲ
Dabar ne laikas politiškiems draugams apdovanoti arba algomis graibstyti

TAUPYKIT SAVO ŠALIES APSAUGAI
BALSUOKIT

ri Ą 2.73 MIL!
Antradienį,

CITY
Lapkr.

PRIEŠ
TAX LEVY
4, 1941
j' . •' ■ • -■

Iilter-Orgajųąatipn.. T

F.CR THE TAX LEVY

AGAINST THE TAX LEVY

Committee, ..Stanley—Olstyjx,. Chairman
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Massmitingas Pirmad Lapk.-Nov. 3
Lietuvių Saleje 8 vai

KALBĖS PATS FRANK J. LAUSCHE IR KHT3

Atsilankykit Susipažinti
su Musu Sekančiu

I t

Mayoru
Teisėjas Frank J. Lausche, 

Lietuvių visuotinai remiamas 
kandidatas į miesto mayorus, 

' atsilankys ir kalbės Lietuvių 
salėje, masiniame politiškame 
mitinge, pirmadienio vakare, 
Lapkričio 3 d., 8 valandą. Jis 
nori pasimatyti, pasipažinti su 
Lietuviais.

Šį massmitingą rengia Frank 
J. Lausche for Mayor Lietuvių 
Klubas. Be p ties kandidato j 
Lausche, kalbės dar keletas ki-Į 
t” žymių asmenų, prie to kan
didatai į miesto tarybos narius J 
teisėjai, ir tt. Inėjimas dykai.,

NEUŽMIRŠKIT BALSUOTI '
Visuotini* balsavimai, rinki-' 

mas mayoro ir miesto tarybos 
nartų atsibus antradienį, Lap
kričio 4 d. Visi kurie turit tei
sę balsuoti, privalot neapleisti 
balsavimo, nepalikit kitiems iš
rinkti jums mayorą, nes kiti iš.-i 
rinks jums kitą, ne tą žmoguj 
kurį jus norit.

Jeigu Lietuviai ir kitų tautų, 
piliėčiai užsileis balsavime, jų 
remiamas kandidatas gali pra
laimėti, kadanti priešinga pu
sė dirba visu įnirtimu, norėda
ma savo poziciją atlaikyti.

Frank J. Lausche yra ateivių 
darbininkų sūnūs, čia per var
gus atsiekęs mokslus, jis žino 
ir supranta ateivių žmonių rei
kalus ir bus geras jų interesų 
gynėjas. C

-----Ateiviai, piliečiai ir ne-pilie- 
čiai, nors jie taksus moka ly
giai kaip ir kiti, dažnai buna 
nustumiami į užpakalį, ir tik 
daugiau del jų pačių užsileidi
mo. Dabar, turėdami progę 
paremti ^au prieinamą, artimą 
žmogų, kiekvienas privalo bal
suoti už jį, ir kurie nėra bal
suotojai paagituoti už jį tarp 
savo kaimynų ir draugų.

šie mayoro rinkimai, kurie 
užsibaigs antradienį, Lapkričic 
4 d., bus ne kovos užbaigimas 
tarp Lausche ir Blythin. dabar
tinio mayoro, bet arti šešių me
tų Burtono-Blythino valdymo 
nenuoseklumų.

Lausche, tapęs i musų miesto 
mayoru, užneš įhiestu “naują 
dalybą” ir pastatys miestą ant 
kelio į progresą.

Frank J. Lausche kandida
tūrą nuoširdžiai remia Lietu
vių Demokratų Klubas.

K. S. Karpius,
Lausche for Mayor Lietuvių 

Klubo Pirmininkas.

TMD. NARIAI GAUS “ALPI”
TMD. centro valdyba nariams 

užsimokėjusiems už 1941 me
tus šymet duos naudingą kny
gą, Karpiaus apysaką, Alpis.

Vietos TMD. 20 kuopos na
riai prašomi užsimokėti $1 savo 
duoklių ir prieš pabaigą 
gaus Alpį. i

metų

VAŽIUOJA I
youngstowną

Šį sekmadienį, grupė 
'landiečių scenos mėgėjų, vyks
ta i Youngstown, Ohio, kur už
kvietė SLA. 157 kuopa duoti 
jiems dainų ir muzikos progra
mą. Programas . atsibus Lie
tuvių parapijos salėje, 923 She- 
hy st., pradžia 5:30 vai.

Cleve-

PHONE: ENdicott 4486

Sk

■v

sui
mis,.: 
tari 
tn|

• APIE 10,000 MOTERŲ dir
bančių įvairiose Clevelando iŠ- 
dirbystėse, kurios neturi karo 
reikmenų užsakymų, turės ne
tekti darbų bėgyje sekančių 
poros mėnesių. Darbams per
sitvarkius dalis jų gaus vėl dir
bti.

CLAIR-DOAN . 
RECREATION

Musų Sekantis Mayoras

LAUSCHE
CLEVELAND’O PIRMAS PASIRINKIMAS I MAYOR

Balsuokit Lapkričio-Nov. 4 už

X FRANK J. LAUSCHE

Jo Praeities Rekordas yra Jo Prižadas Ateičiai
Lausche for Mayor Committee, John E. Lokar, Sec’y.

NEPAPRASTAS LIE- 
'> TUVIU DARŽELIO 

BANKETAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjunga rengia puikų, 
ir linksmą savo metinį 
tą sekmadienį, Spalių 9 
6 vai. vakare, Lietuvių

Šis banketas vadinamas ne
paprastu del to kad jis rengia
mas ne pelno pądarymui, kaip 
pirmiau Darželio banketai bū
davo, nes Darželis jau užbaig
tas tai šis rengiamas pasidžiau- 
gimui dideliu baigtu darbu.

šiame bankete dalyvauti yra 
kviečiami visi Clevelando Lie
tuviai, o ypatingai tie asmenys 
kurie nuo pradžios Darželio or
ganizavimo buvo atstovais, ko
misijų nariais nuo įvairių drau
gijų ar pavieniai veikėjai, mo
rališkai ir medžiagiškai rėmu- 
sieji. Visi tie ir kiti prašomi 
būtinai bankete dalyvauti.

Šis puošnus banketas bus 
viršutinėje salėje, su. muzika, 
dainomis, ir visai mažai kalbų. 
Bus ištikro 'nepaprastai malo
nus vakaro praleidimas šalip 
gerai pavaišinimo.

Svečiai prašomi rinktis į sa
lę nuo 5 vai. po pietų. Vakarie
nė bus duodama lygiai 6 vai.

Darželio Komisijos Narys M.

puošnų 
banke- 

<i., nuo 
salėje.

P. -S. Banketui tikietai gau
nami pas rengimo komisijos ir 
Darželio Sąjungos narius — tik 
po $1.00. Taipgi galima gauti 
ir Dirvos redakcijoje.
• Kurie paėmę tikietus platin
ti, prašomi parduoti juos iki 
Lapk. 6 d. ir ta .vakarą visus 
pinigus arta tikietus grąžinti 
komisijai Dirvos redakcijoje, 
kur įvyks komisijos posėdis.

KARIUOMENĖN
keleto kitų Lietuvių
šiomis dienomis išei-

IŠEINA
Tarp 

vaikinų 
nančių Dėdei Šamui tarnauti, 
pašauktas ir Ralph Banionis, 
žinomo veikėjo V. P. Banionio 
sunūs.

• THOMPSON Products Co. 
darbininkams iškovoto daugiau 
mokesties bendroje sumoje — 
$940.000 pietuose.

—ww—z—m iwwnrt

Mayor
Youth’s Forum

6820 SUPERIOR AVE. ■ CLEVELa^

THE SIGNIFICANCE OF THE LITHUANIAN 
UPRISING AGAINST THE REDS

Because of the suddenness of the PRESIDENT OF LITH-
Soviet invasion of Lithuania on 
June 15, 1940, the Lithuanian gov
ernment was caught unprepared to 
offer effective armed resistance. 
This seemingly docile submission to 
he invading tyrant hurt Lithuania’s 

i national pride. The army’s patrio- 
I ic ant!1 professional feelings suf
fered greatly. The spirit of resis
tance to the'regime of the invad- 

■ o:j was born immediately and also 
I mounted daily. But it was the 
new wave of Soviet pogroms against- 
the local population (June 1941) that į 
was dii'ec.ly responsible for the up
rising. The 
therefore a 
of bolshevistic

j Russia’s land-grabbing 
I vietization policy.

UANIA TO VISIT
CLEVELAND
honor, Antanas Smetona,»His

President of Lithuania will pay our 
city a visit on Saturday, Nov. 15th 
and Sunday, Nov. 16th. On Satur
day he will address the Women’s 
City Club. On Sunday he will make 
his speech at the Lithuanian Hal 
at 2 P. M- He will also be heard 
over WCLE at a time which is yet 
to be announced. His radio address 
will be in English.

defense bond

Q.

Q.

PREZ. A. SMETONA
BUS LAPK. 16

Jau tikrai nustatyta kad Lie
tuvos Prezidentas Ant. Smeto
na atvyks į Clevelandą apie 

čia praleis ke-
į Clevelandą 

Lapkričio 14 ir 
lias dienas.

VISUOTINOS 
Lietuvių salėje 
Lapkričio, nuo 2 vai. po pietų, 
kad galėtų dalyvauti iš plačių 
apielinkių Lietuviai.

Proga bus Akrono, Youngs- 
towno, Daytono, Lorain ir kitų 
aplinkinių miestų ir farmų Lie
tuviams' atvažiuoti pamatyti ir 
išgirsti Lietuvos Prezidentą.

Cleveland moterų organiza
cija, Women’s City Club, už
kvietė Lietuvos Prezidentą 'kal
bėti jų sueigose, per pietus, 
Lapkričio 15. Nekurtos Ame- 
r iki e tęs'moterys pasižadėjo dir
bti Lietuvių komitete Lietuvos 
gelbėjimui.

PER/ RADIO p. Prezidentas 
kalbės Angliškai. Kurią va
landą — bus pranešta Dirvoje.

Prie to, rengiama garbingam 
svečiui šiaip įvairios pramogos 
ir mitingai su Amerikonais.

prakalbos bus 
sekmadienį, 16

Trafike Užmušta 103
Nuo šių metų pradžios iki 

Spalių 2$ d. Clevelande, trafi- 
ko nelaimėse užmušta jau 103 
asmenys. Pereitą metą iki to 
pat laiko žuvusių skaičius bu
vo 94.

Lithuanian revolt, was 
justified condemnation 

terror, of Soviet 
£0- 
in- 
do-

u 
and its 

________ ______ It was an 
stinetive recoiling from foreign 
minaticn. It indicates that any for
eign invasion, from whatever source 
it may come, has no chance for 
success. The fact that the Lith
uanian revo.t against Soviet invad
ers nearly coincided with the Ger
man march against che Soviet does 
not make the Lithuanian uprising 
a German affair. The uprising of 
June 23, 1941, wass fundamentally 
a determined effort of the Lithuan
ian masses. It was a desperate 
cry for freedom, plainly demonstrat
ed by countless examples of heroic 
patiiotism and unselfish sacrifice.

Ar peal to Lithuanians abroad
Mr. R. Skipitis, President cf the 

Lithuanian Society in Germany, of 
which existed in Berlin long before 
the present war, appealed to Ameri
can Lithuanians to the effect that 
the refugee problem has become in
significant in the light of the Lith
uanian uprising and the German- 
Soviet clash, which left the towns 
and villages in ruins, rendered wo
men, children and the aged home
less and hundreds of families de
ported to the wastelands of Russia. 
He stressed the fact that after one 
year, of Soviet occupation, 
ia has beep left without 
ment and clothing.

Churches
The bolsheviks stripped 

Lithuanian Roman 
er churches of all valuable objects. 
3 he explanation given by some of 
the bolsheviks 
t.l at the objee 
the “bezboznik 
in Moscow.

Summing up the entire 
of the Baltic States the 
policy group of London, 
iias this to say;

‘The fate of the Baltic 
one of the least talked 
mast calamitous of many 
which have occured since Europe 
went mad- Much prepoganda has 
been made z to convince everyone 
that Estonia, Latvia and Lithuania 
joined the Soviets of their own free 
will. They were in fact occupied 
by, the Red Army. The elections 
were a farce.

“Every report shows that j,hese 
unhappy peoples regard their 
querors in exactly the same 
as other peoples controlled by 
many regard their masters.

“No one in this country has 
or is trying to provoke Russia; 
but that does not mean we can 
ignore or excuse her encroachments 
or aggressions.”

ODD FACTS ABOUT 
OHIO WEATHER

1.

4.

1.

e answers to these questions at 
bottom of page)

When and where was the low
est reco’-I'e-l temperature in the 
Stade of Ohio?

WhfV the average snowfall 
;n Ohio?
Where do 
f-'l’s occur 
Wh'-c was
in Ohio’s history?
In which of the following cities 
does snow fall most often dur
ing th" year: C’eveland. Colum
bus, Toledo, Cincinnati?
(Courtesy cf Sohio Guaranteed 

Starting Bureau.

the heaviest snow
in Ohio?
the coldest month

Hallowe’en Dance

A.

Robbed

Catholic

Lithuan-
niedica-

the 
and

old 
o th-

for this deed was 
were needed for

(atheist) museum

upheavel 
Imperial 
Engianti

of, but 
tragedies

con- 
light 
Ger-

tried

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

BAZARO DIENOS
M. D. N. P. (NAUJOS) PARAPIJOS 

LAPKRIČIO-NOV. 7, 8, 9 
Atsilankykit į Bazaro pabaigtuves — visokios 
dovanos, vertės didelių pinigų, už jūsų pirktus 
tikietėlius. Padarykit savo paramą parapijai.

VARGONŲ ŠVENTINIMAS LAPK. 16
Sekmadienį, Lapkričio 16, nuo 3 vai. po pietų, bus šven
tinimas naujai įgytų bažnyčios vargonų. Tą pat vakarą 

bažnytinėje salėje — banketas. Įžanga $1.

? DIRVA (THE FIELE
LITHUANIAN WEEKLY

..^crery Friday in Cleveland^ 

Ohio Lithuanian Publishing
gj; Scpcnor Ave. CleveV

RAGING EDITOR—K. S. Ka.

-tend u Second-Class matter
* (th, 1915, at the Cleveland Pa 

under the Act of March 3, 18

I cannot find the word “De
fense” anywhere on the Defense 
Savings Stamp 1 have bought. 
Are they merely Postal Sav
ings Stamps, or does my mon
ey invested in these Stamps go 
into the Defense Program ?
The money you use to purchase 
these Stamps goes definitely in
to the Defense Program. The 
Stamps bear the words “Ameri
ca on Guard,” which indicates
that thev are an integral part 
of the Defense Program.
What is the Treasury’s purpose! 
in putting Defense Sav. Stamps j 
on sale in retail stores through-, 
out the nation ?
To make it as easy as possible 
for Americans everywhere to 
buy these Stamps, which, as 
everyone knows, may be ex
changed at many post offices 
and banks for Defense Savings 
Bonds.

NOTE.—To buy Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
cffce^ bank, or savings and 
loan association; or write to 

United 
C. . Al- 
sale at

or savings 
association; or write 

the Treasurer of the 
States, Washington, D. 
so Stamps now are on 
most retail stores.

Graduate Association 
cf John Hay Dinner

DARBAI
[liakasiai Gryžo

Dirbti
Pittsburgh, Pa. — Perei- 

į savaitę iššaukti streikui 
1,000 minkštos anglies ka- 
šjiĮ, po keturių dienų ne- 
įimo sugryžo atgal prit

Acting with determined 
unity, the senate, by a 
13, passed the new 
Lend-Lease bill to send a 
rent of planes, guns., 
the nations fighting
eluding Russia. Photo 
Alva B. Adams of 
man of the subcommittee 
ate appropriations 
ing date on bill.

T| streiką apšaukė Johi 
į, Lewis, angliakasių uni 
s prezidentas, norėdama 
riversti kasyklų savinir 
ss įvesti uniją ir mokė 
įrbininkams daugiau i

ir mokė 
t

tanks, anglį naudoja

Skani Lietuviška Dm

i
i, ir kl

27 žuvo.
i, Kanada.

Nordegg,
— Anglies i 

sproj 
darbini

All cut for fun, and fun for all 
that attend the Lithuanian Cultural 
Club’s Annual Affair this Satur- 
dav. Nov. 1st at Republican Hall. 
1478 East 66th St.

Coming masked to join the vrr- 
Jous spooks at the Hal’owen’en 
vartv will be more fun, trying to 
figure out who you really 
Many are saying that his or her 
costume will con the prize, 
here’s your opportunity to 
what one can do wi*Ti 
shears, a few nieces of cloth, needle 
and thread. Noise Makers will be 
given gratis There will be Danc
ing and Refreshments, plus plenty 
of Games — all for 25c.

Remember, all out for fun and 
fun for all at the Halowe’en, 
Dance at the Republican Hall, to-, 
morrow, November isl at 1478 E. I 
66th St. I

Come each for more fun, the 
party begins at’ 8:30 P. M.

n re.

So, 
show 

pair cf

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

MUllberry 0402

patogus 
šeimoje, 
vakare.

GERZENY BROS
MONUMENT CO.

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki 9:00 vakar'.

3924 Lorain Ave.
Telef. MElrose 1925

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.

Answers to Ohio 
Weather Questions
At Milligan (Perry Co.) the 
thermometer touched 39 degrees 
below 
1899. 
was an unofficial record 
below zėro at Laceyville 
County of Harrison. 

Thirty-eight inches per 
in Northern Ohio, 30 
in the middle section 
State, and 2.' 
Ohio, 
ceeds 60 inches in northeastern 
Ohio along Lake Erie.
In Lake, Geauga, Portage, Ash
tabula, Trumbull and Harrison 
Counties.
January 1918, with an average 
temperature of 14.9 degrees. 
Other cold months were Jan. 
1940, Jan. 1936, and Feb. 1899. 

5. • Snow falls an average of 64 
days per year in Toledo, 50 
days in Columbus, 44 days in 
Cleveland and 36 days in Cin
cinnati.

1.

2.

3.

4.

on February 10,zero
On the same day there 

of 44 
in the

season 
inches 

of the 
in southern 

Snowfall frequently ex-

Association of John 
an informal dinner 
cafeteria on Tues- 
11th, at 6:45 P. M. 
Graduates are cor- 

to attend. Tickets 
arė $1.00 per person. Reservations 
may be made by telephoning Miss 
Albertine Daman at GA. 7878 o: 
Miss Helen Hegedus at LO 1291. 
Reservations are limited, so make 
yours early.

PAJIEŠKOMI: Adomas Bakučio- 
nis ir Kazvs Bakučionis, Vitkunu Id.', 
Pabaisko vai., Ukmergės ap. Apie 
juos žinantieji prašomi rašyti šiuo 
adresu:

Jonas Gaižutis, 
Campostela 653, d. 39 

Habana, Kuba.

The Graduate 
Hay is having 
in John Hay’s 
day, November 
AH John Hay 
dially invited

NFV7 DE

Kuncaitis, Sai

; Federate valdžia pram 
įkad pakels mokestis a] 
1855,900 WPA darbiniu!

Apie 820,000 darbininką 
į bus dadėta po $5.20 į mė: 
: 4 daugiau, taip kad 
' gaus $35.40, Kita dalis t

4023 E. 141st Stl įamia daugiau ir taip 

Telefonas: WAsh. 30 f p yra nustatyta.
Skani Lietuviška ruginė Ei 
visokį Pyragaičiai, Vestai 
Baliams. Pristatėm sulyg 
reikalavimo. Telef onuokit 
parašykit.

READY ™ WEAR
TOPCOATS 

and 

OVERCOATS
DURABLE FABRICS $10-95 
Wide Choicė of Correct “ ©

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

MADE TO
Suits, Topcoats

Overcoats

ORDER

and 27.50

Brazis Bros
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

Visada prašykit NEW Dl 
, Duonos.

LEIMONj
DRY CLEANIH
Vyrų ir Moterų Rūbu 

pertaisau
Sulyg naujausios mados;

■ Kanadoje suvaržyta 
į dilimas darbininkams 
[kesčių virš to kas mok 
įdabar. Bet kur yra rt 

las, del pragyvenimo 
penų *pabrangimo, va 
[leidžia dadėti darbininl 
[daugiau pinigu pav 
Ibonus.

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuota 
Paimam ir pristatėm j narni

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkui

Telef. HE. 5384

I Automobilių išdirbi 
.įsakyta pradėti mažin 

1142 metais jų gamyb. 
iri būti sumažinta 51 i 
Įą tuo ką buvo isdii’l 
įĮ941 metais. Kitos 
'darbo jiegos ir met 
i turės būti sunaudota 
hikmenų gaminimui.

Laikas Pirk
IR TAUPYTI PINIGUS

VYRU RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI
RŪBAI IR REIKMENYS

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

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

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

Vyriški Rudeniniai Union'apatiniai__ 1’OOi
Trumpom rankovėm, iki kelių kojom

į Sav. Valstijų karo 
mbė paskelbė jog du 
irisą galimą pagalbą 
[bijai Atlantike prieš1 
leius, statys savo lar 
įdirbystėse 50 palydo; 
p, kurie bus pilniau? 
įmkluoti. Tų laiv 
u,000 tonų didumo, 

ftymas atsieis $300,0(

' Ford Motor Co. iši 
|fe gavo valdžios u 
į mą paruošti visus 
hus dirbimui karišk 
Į h, kurių turės būti 
Urna po 400 per i 
I Tiems darbams irę 

atsieis 39 milijonai d

Vyrams ir Vaikinams Skrybėlės __L__ Q'yj
Naujų rudeninių spalvių ir naujausių stilių į

Vyrams ir Vaikinams Kelinės
Didžiausias pasirinkimas medegų ir pavyzdžių

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI lx I B £ja gajlt jgkęjgtj savo stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO

37'sudegė. Hudde 
[Anglija. — Spalių 3 

gaisrui rubsiuvykloj 
įsrę žuvo 37 darbi 
įlieto daug apdegė ii 
L sužeista.

Atdara Vakarais7010 Superior Ave
Kur Sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9535

Geo. R.- Jones, Prop.

Per Spalių menes 
Į submarinai ir lėktų 
į skandino 441,300 to 
H laivų.. Britai sž 
I pat mėnesį suhail 
l&es laivus, įvairat




