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SERBIJOJE komunistų 
surengtame sukilime netoli 
Belgrado užmušta 150 ko
munistų. Pranešimas sako 
jie buvo pasikėsinę įsteigti 
“sovietus Jugoslavijoje”.

>820 SUPERIOR AVE.

entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 
' under the Act of March 3, 1879.

Iš PAŠALINIŲ šaltinių 
praneša kad Kinijos karei
viai bus duodami Rusams 
pagelbėti kariauti. Kinija 
turi armiją susidedančią iš 
savo komunistų, kurie gali 
būti pasiųsti Sovietams į 
talka.
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BRITAI skelbia nuskan
dinę išviso 180 iki 190 na- 
zių ir Italų submarinų šio 
karo bėgiu, taipgi suėmė į 
nelaisvę 1276 submarinų 
operuoto jų. Žuvo 5300 ki
tų submarių operuotoji!.

PATARIA SUOMIJAI
BAIGT KARĄ

Per Spalių mėnesi nazių 
submarinai ir lėktuvai nu
skandino 441,300 tonų Bri
tų laivų. Britai sako per 
tą pat mėnesį sunaikino 103 
ąšies laivus, įvairaus didu-

PAĖMĖ KELIS MIESTUS; MASKVA TE 
BĖRA DIDELIAME PAVOJUJE

apleisti, bolševikai pasiryžę 
miestą susprogdinti kad ne
tektų nieko Č.elo priešams.

Rusų lėktuvai darė už
puolimus Vokiečių Pabalti
jo punktų, Rygoj, Danzige, 
Karaliaučiuje.

Britai praneša ruošią di
delį oro puolimą Vokiečių 
iš Rusu fronto.

Britų ambasadorius Lor
dai’ Halifax, kuris su savo 
žmona lanko nekurtuos di
desnius miestus, labai ne
mandagiai Amerikiečių su
tinkamas. Prieš jį veikia 
tie kurie nenori Amerikos 
kišimosi į karą. Detroite 
jis apmėtytas kiaušiniais.

Suv. Valstijų karo vado
vybė paskelbė jog duodant 
visą galimą pagalbą Brita
nijai Atlantike prieš Vokie
čius, statys savo laivų iš- 
dirbystėse 50 palydovų lai
vų, kurie bus pilniausia ap
ginkluoti. Tų laivų, po 
1,000 tonų didumo, pasta
tymas atsieis $300,000,000.

Automobilių išdirh imas 
įsakyta pradėti mažinti ir 
1942 metais jų gamyba tu
ri būti sumažinta 51 nuoš., 
su tuo ką buvo išdirbama 
1941 metais. Kitos visos 
darbo jiegos ir medegos 
turės būti sunaudota karo 
reikmenų gaminimui.

Bakučio- 
Ttkunų k*.; 
ap. Apie 
ašyti šiuo

BRITŲ karo lėktuvai da
ro retesnius puolimus Vo
kietijos ir jos. užimtų teri
torijų, bet orlaiviai naudo
jama didesni ir nugabena
ma daugiau bombų negu 
pirmiau nugabenta.

Berlinas praneša sunaiki
nimą 236 Britu lėktuvu, 
Londonas sako žuvę 143 
Britų lėktuvai ir sunaikin
ta 100 Vokiečiu lėktuvu.

DIRVA
6820 Superior. Aye. Cleveland, Ohio

(26-ti Metai :: 26th Year)

NEŠIOS KULKĄ ŠIR
DYJE. Coatesville, Pa. — 
Tūlas Lloyd Landis, 31 m., 
buvo peršautas į širdį, bet 
padarius operaciją jis išli
ko gyvas. Jo širdyje palik
ta kulka, kurią daktarai 
užsiuvo kad užaugtų ir už
gytų. Bijota kad bandant 
išimti kulką jo gyvybei su
sidarys pavojus.

20 užmušta. Paryžiaus 
geležinkelio stotyje ištikus 
traukinio nelaimei užmuš
ta 20 žmonių.

Frank J. Lausche — Naujas Cleveland© Mayoras

įami Sweteriai___
ių, naujų vienodų spalvų.

e Sweter Žiponai L. 
kišenium, skirtingų kombinacijų

lelton Žakietai------
šakio susegimas

ii Union'apatiniai —
>lių kojom

ams Skrybėlės ----- 
naujausių stilių

ams Kelinės------- j
?degų ir pavyzdžių

; Kanadoje suvaržyta 
dinimas darbininkams 
kesčių virš to kas mokama 
dabar. Bet kur yra reika
las, del pragyvenimo reik
menų ‘pabrangimo, valdžia 
leidžia dadėti darbininkams 
daugiau pinigų pavidale 
bonus.

Prosymas ir Valjffi 
VISOKS RŪBŲ VALAU

Visas darbas garante 
Paimam ir pristatau i H

1283 East 741h Ste
Ant Leimonas, Savininh

Telef. HE. 5384

Washington, Lapk. 5. — 
Septyniolika civilinių Ame
rikos specialistų iš įvairių 
šalies dalių, kurie su dveje
tu Kanadiečių-.vyko į Ang
liją užimti svarbius civili
nius technikinius darbus, 
nuskendo kuomet Vokiečių 
submarinas torpedavo ju 
laivą.

Lapk. 3 Atlantike buvo 
torpeduotas karo laivyno 
aliejaus laivas Šalinas, bet 
jis nenuskendo, pasiekė uo
stą apsitaisymui.

Spalių 31 d. sutorpeduo- 
tas ir nuskendo S. V. karo 
laivas naikintojas 
James, su 120 vyru 
apie 80 žuvo.
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4023 E. 1411
Telefonas: WAsk Bl

Skani Lietuviška ragai u 
visokį Pyragaičiai, Yra 
Baliams. Pristatėm sį 
reikalavimo. Telefonui: I 
parašykit.

Visada prašykit
Duonos. I

Clevelande išrinkimas miesto mayoru ateivių sunaus ne 
Washingtone buvo palyginta šio kandidato su New Yorko mąyo- 
ru LaGuardia. Naujasis Cleveland© mayoras yra uolus rėmė 
jas Prez. Roosevelto darbų ir program©. ■

Washington
ruošia naują karo tikslams 
taksų bilių, kuris apims .ar
ti 5 bilijonų dolarių sumą.

Tie nauji taksai butų pa
imti iš žmonių algų ir mo
kesčių uždirbamų visokiuo
se užsiėmimuose,

1942 metais numatyta 
padidinti šalies ginklavimo 
pasiruošimus ir darbus iki 
tiek kad bus leidžiama tam 
tikslui po $2,500,000,000 į 
mėnesį. Taigi 1942 metais 
valdžia turės praleisti bent 
30 bilijonų dolarių.

Prez. Roossvelt pradėjo 
rūpintis sumažinti nereika
lingas ir nebūtinas valdžios 
lėšas, kurių numatyta ga
lima sutaupyti apie 435 mi
lijonai dolarių.

37’sudegė. Huddersfield, 
Anglija. — Spalių 31 kilus 
gaisrui rubsiuvykloje, gai
srą žuvo 37 darbininkės, 
be to daug apdegė ir kitaip 
sužeista.

LIETUVOS vidaus reikalų 
vadovybėje savivaldybių depar
tamento priešakyje yra Moc
kus, administracijos — Strel- 
nikas. Draugijų ir spaudos 
departamentą veda T. B. Dir
meikis.

FederaJė valdžia praneša 
kad pakels mokestis apie 
855;000 WPA darbininkų. 
Apie 820,000 darbininkams 
bus dadėta po $5.20 į mėne
sį daugiau, taip kad 
gaus $36.40. Kita dalis 
šų darbų darbininkų 
gauna daugiau ir taip 
gu yra nustatyta.

- 27 žuvo. Nordegg, Al
ta, Kanąda. — Anglies iš 
-dirbystėje įvykus sprogi
mui užmušta '27 darbiniu

> Ford Motor Co. išdirbys- 
tės gavo valdžios užsaky
mą paruošti visus įrengi
mus dirbimui kariškų tan
kų, kurių turės būti pada
roma po 4C0 per mėnesį. 
Tiems darbams įrengimai 
atsieis 39 milijonai dolarių.

Berlinas.
Prancūzijai 
kalbina susitarti 
tija ir 
siūloma 
Afrikoje.

Hitlerio planu, iš Afri
kos busią išstumtos Bri
tanija ir Belgija, visas jų 
kolonijas pasidalins Vokie
tija, Prancūzija ir Italija.

Unusual view of the bow of the 
battleship Indiana, which is rapid
ly taking shape at Newport News, 
Va. Construction work on the deck 
of this 35,000-ton ocean giant is well 
forward, and she is scheduled to 
slide down the ways in December.

Nepaprastas vaizdas pirma
galio karo laivo Indiana, kuris 
greitai statydinamas Newport 
News, Va. Statybos darbas 
ant denio šio 35,000 tonų jurų 
milžino jau gerai pažingėję, jis 
manomas nuleisti ant vandens 
Gruodžio mėnesį.

Angliakasiai Gryžo 
Dirbti

| Pittsburgh, Pa
Tą savaitę iššaukti streikui 
K3,000 minkštos anglies ka
lėjų, po keturių dienų ne- 
dirbimo sugryžo atgal prie 
fsavo darbų.

Tą streiką apšaukė John 
L. Lewis, angliakasių uni
jos prezidentas, norėdamas 
jpriversti kasyklų savinin
kus įvesti uniją ir mokėti 
darbininkams daugiau už 
Barbą. Tos kasyklos yra 
operuojamos kompanijų Ku
rios anglį naudoja savo iš- 
dirbystėse, plieno, ir kt., 
ne pardavimui.

Suv. Valstijų vyriausybė 
pranešė Suomijai, su kuria 
iki šiol buvo drauginguose 
santykiuose, reikalaud a m a 
kad Suomija liautųsi puoli
mo ir užkariavimo Rusijos 
tolimesnių plotų. Jei Suo
mija nesiliaus tų žygių, sa
ko Valstybės Sekretorius 
Hull, ji nustos Amerikos 
dragiškumo.

Ir Britai pagrasino Suo
mijai užpuolimu, jeigu Hel
sinkio vyriausybė 
stengs susitaikyti 
vietais.

Amerikoje pakilo 
grasinimo lermas: 
ja nėra sava valė šiame ka
re, ji yra priversta laikytis 
su Vokietija.

Kur buvo Amerika ir An
glija kada 1939 metų žiemą 
Sovietai buvo užpuolę Suo
miją, kodėl nėjo gelbėti ir 
padėti apsiginti? — sako 
Suomijos pateisintojai.

Suomiai praneša nuskan
dinę savo pakraščiuose 
bolševiku karo laivus.

.MPS su kožnu pirkinio. DYKA 
eisti savo Stamp Books.

ERgREICHCT
ze Atdara Vakarais

Vokiečiai praneša kad 
Rusų armija Krime, suar
dytą ir suskaldyta oro ir 
žemės jiegų užpuolimais, 
skubinasi išsinešdinti iš to 
pusiausalio per Sevastopo
lį ir Kerė, Juodąją jura, 
panašiai kaip Britai bėgo 
nuo Vokiečių iš Prancūzi
jos, per Dunkirk.

Vokiečiai skelbia paėmę 
53 000 bolševikų nelaisvėn, 
užgrobę 230 tanku. 218 ka- 
nuolių ir daug kitų karo 
dalykų.

Krime naziai sako per
lipo 5,000 pėdų aukščio Yai- 
la kalnus ir veržiasi artyn 
Juodosios juros pakraščio.

Toliau nuo Krimo fronto, 
Doneco upės slėnyje, naziai 
užėmė svarbų Rusų 
trinį miestą Kursk, 
nuo Kharkovo, < ant 
vos geležinkelio.

Netrukus gręsia 
mas miesto Rostovo 
Dono upės.

Raudonieji pilnai pripa- 
žysta kad Maskvos apguli
mas nuolat Parosi” pavojin
gesnis. Raudonieji skelbia 
atėmę iš Vokiečių Kalininą 
šiaurėje nuo Maskvos.

Maskvos fronte, Rusų ži
niomis, Vokiečiai tapo su
laikyti.

Iš Kuibiševo, laikinos so
vietų sostinės, praneša jog 
Vokiečiai buvo pasiryžę už
imti Maskvą iki Lapkričio 
7, kuomet sueina 25 metų 
sovietų revoliucijos sukak
tuvės.

Sovietų karo vadai sku- 
bomis pristato naujų jiegų 
i Maskvos frontą. Specia
liai išlavinti kareiviai at
gabenami orlaiviais iš Ura
lo kalnų.

Maskva visa jau išdėsty
ta minomis, jeigu reikės ją

New Yorke, miesto 
y oro rinkimus laimėjo 
čiam terminui tas pats, La
Guardia, gaudamas 1,186,- 
394 balsus prieš savo opo
nentą O’Dwyer, kuris gavo 
1,052,553 balsus.

St. Thomas, Ont., Spalių, 
30 nukrito pasažierinis lėk
tuvas, skridęs iš New Yor
ko į Chicagą. Užmušta 20 
asmenų.

Moorhead, Minn., nukri
tus pasažieriniam (lėktuvui 
žuvo 14 asmenų.

Atlantike, skraidant nu
krito kariškas lėktuvas, su 
juo žuvo 12 Amerikos kari
ninkų.

LIETUVOJE daugiausia nu
kentėjo žemaičiai, parodę kuo- 
daugiadsia atsparumo bolševi
zmui ir kuomažiausia pataika
vimo okupantams bei jų pakali
kams. Todėl bolševikai maty
dami tokį žemaičių atsparumą 
pradėjo vartoti prieš juos te
rorą nuo pirmos Įžengimo į 
Lietuvą dienos. Raudonieji če
kistai šnipai daugiausia gaudė 
Lietuvos kariuomenės savano
rius ir šaulius.

KRETINGOJE buvo įrengta 
čekos centralinė, kur buvo kan
kinami suimtieji. Ten pakliu
vo daug Lietuvių, kurie bandė 
pabėgti nuo teroro Vokietijon, 
nes pet Kretingą daugiausia 
buvo bėgama. Ten atsirado 
daug pasiaukojusių Lietuvių, 
rizikuodami savo gyvybe, pa
dėdavo žmonėms pereiti sieną. 
Bolševikai irgi priveisė pasie
nyje savo šnipų, kurie nuves
davo pabėgėlius tiesiog Į če
kistų rankas.

DOMINIKONŲ vienuolių na
mų rūsiuose, Kretingoje bolše
vikai laikė kalinius, kurių vi
suomet būdavo apie 300. Če
kistams išsidanginus iš Lietu
vos buvo užtikta vieta kur te
roro aukos buvo ^nužudomos ir 
užkasamos.

KRUOPIUOSE čekistai Bir
želio 24 d. nužudė kleboną ir 
keletą gyventojų.

ALSĖDŽIUOSE 
kino tris Lietuvių 

KURŠĖNUOSE 
boną Kun. Dambrauską.

LAUKUVOJE nužudyta 23 
gyventojai.

JONIŠKYJE ir Lieplaukėje 
bolševikai irgi nugalabijo aps
čiai žmonių.

MAŽEIKIUOSE daugiau s i,a 
nukentėjo darbininkai. Birže
lio 24 ten buvo išžudyta daug 
Lietuvių. Darbininkai įvairiais 
pažadais buvo išvilioti į Liepo
ją neva darbams, o pasirodė 
kad jie buvo naudojami apka
sams kasti.

KRUVINI susirėmimai su 
okupantais įvyko Papilėje. Ten 
bolševikai pradėjo žudyti ar 
sodinti į kalėjimą įtartus Lie
tuvius. Ten ypatingai nuken
tėjo ūkininkaitis 
kuris buvo spardytas 
liau nugalabintas 
rėjo iš 
šaulius, 
boklę. 
šauliai, 
tais 
Lietuvių žuvo. Vienam šauliui 
Petrauskui keršydami, bolševi
kai buvo suėmę jo senelį tėvą, 
apie 90 m. amžiaus. Jis buvo 
laikomas kalėjime, bet Birželio 
27 d. sukilėliai jį išlaisvino.

PLUNGĖJE nužudyta 7 žmo
nės, be to Telšių kalėjime nu- 
žyti 7 Lietuviai gimnazistai ki
lę iš Plungės.

RASEINIŲ kalėjime nužudy- 
'ta daug kalinių. Skuode nužu
dyta 3 Lietuviai.

TAURAGĖJE raudonarmie
čiai, prieš pabėgdami, padegė 
miestą ir naikino turtą. Bol
ševikai žudė žmones ir Varniuo
se, Viekšniuose, kur išvedė į 
mišką senelį kleboną Kan. No- 
vicką, ten jį badė, kankino, o 
paskui sušaudė.

TORPEDUOTA
S. V. LAIVAI

PARYŽIAUS Prancūzų 
rastis skelbia ilgą straipsnį a- 
pie paskutines savaites bolše
vikų okupacijoje ir apie Lietu
vių sukilimą. Pasak laikraščio 
atrodę kad bolševikai buvo pa
skelbę nusistatymą “Nepalikti 
nei vieno Lietuvio Lietuvoje”. 
Geriausi Lietuvių sluogsniai— 
intelektualai, valdininkai, visų 
partijų patriotai buvo išplėšti 
iš savo žemės, sugrusti į gyvu
linius vagonus ir išgabenti. 
Laikraštis iškelia faktus kad 
Lietuvių sukilėliai nuogom ran
kom nuginkluodavo raudonar
miečius ir tokiu bildu įsigiję 
ginklų galėjo stoti atviron ko
von prieš bolševikus.

DRY CLEANS
Vyru ir Moterų Bu!

pertaisau
Su lyg naujausios

1 Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ---------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ---------------- 2.50

F r. Kuncaitu,

i t® lili 1S»
Pictured above is John L. Lewis as he appeared at a press con

ference before a truce brought an end to a strike of 53,000 miners in the 
nation’s “captive” coal mines. When the picture was taken Lewis de
clared he was telling President Roosevelt “no” in response to a White 
House request for a settlement of the dispute. But after a conference 
between the President, Lewis, Myron Taylor, former head of U. S. Steel, 
and William Davis of the National Mediation board, the/niners went back 
to work under terms of a 15-day truce which called for further mediation 
of the issues involved.

Vaizde matosi John L. Lewis, kuris dalyvavo spaudos konfe
rencijoje pirm sutarties' užbaigti 53,000 angliakasių streiką 
taip vadinamose “captive” kasyklose. Lewis buvo atsisakęs pa
klausyti Prez. Roosevelto prašymo baigti streiką, bet vėliau su
tiko streiką atšaukti ir padaryti 15 dienų paliaubas.

-J
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F.II.A. FINANSAVIMAS. 
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PERSERGĖJIMAS
NEW YORKO IR APIELIN

KĖS DRAUGIJOMS BEI 
KUOPOMS

Spalių 26 d. Lietuvių Pilie
čių salėje, S. S., atsibuvo iškil
mingas paminėjimas sidabrinių j mang 
sukaktuvių, 25 metų vedybinio i 
gyvenimo Petro ir Bronės Pi- 
varonų. Dalyvavo suvirs pora 
šimtų svečių, vietinių, ir kele
tas iš kitur: p. Pivaronienė iš 
Chicagos; J. Brazauskas su sa
vo žmona iš Clevelando, ir Au- 
gustaitis sif' savo žmona iš Day
ton, Ohio.

Musų Petras Pivaronas yra* 
žinomas visoje Amerikoje kai
po nenuilstantis darbuotojas 
Lietuvių ir Lietuvybės labui, 
ir dabartinis A. L. Tautinės 
Sandaros prezidentas, taipgi 
pasekmingas biznierius. Todėl Į 
savo tokių reikšhiingų sukaktu
vių proga sukvietė tokį gražų 
buri draugų ir juos tinkamai 
pavaišino.

Bet svečiai nepamiršo ir Pi- 
varonų, kurie abudu yra dar
buotojai musų tautoje ir visų 
gerbiami. Taip tai pasirūpinimu 
p. Virbickienės ir Janulevičie- 
nės suorganizuota gąna skait
lingas buris jų draugų ir buvo 
nupirkta ir padovanota Piva- 
ronams visas setas sidabrinių 
peilių, šaukštų, šakučių ir, tt.

Taipgi Moterų Klubas, vado
vaujant p. Grajauskienei irgi 
įteikė gana brangias sidabri
nes dovanas. Atsilankė ir dau- 
gelis kitų su dovanomis. Do- 
vanų ir linkėjimų buvo ir iš to
liau, kaip nuo S. Gegužio iš Ma
hanoy City', Pa., ir iš kitur.

ši puota buvo viena iš gra
žiausių ką Pittsburgho Lietu
viai savo salėje turėjo. Vaka- 

iiii^SStmasferiu buvo’Adv. E.
Schultz. Linkėjimus pasakė 
Pivaronų jauna dukrelė Janu- 
tė, sūnūs Petrukas, Pivaronie- 
nės motina p. Pažerskienė, sve
čiai Brazauskai ir Augaičiai, 
vietiniai Grajauskai, Virbickai. 
Janulevičienė, p. Sutkaitytė, 
Radžius, Stravinskas, Pikielis. 
Mažiųkna, Lelionis, Narauskas, 
Simanavičius, Dajjgis, šhinku- 
nai, pora Amerikonų, ir pabai
goje patys celebrantai padėko
jo visiems už dovanas.

Vakarienės šeimininkų buvo 
p. Martinaitienė.

Vėliau prie linksmos K. Ba- 
zio muzikos visi smagiai pasi
šoko iki vėlumai. ~

. J. Virbickas.

A. B. Strimaitis išleido per
sergėjimą kad Brooklyn, N. Y., 
Lietuvių komunistų lyderiai su-

i “iškirsti šposą” pradėda
mi agituoti už šaukimą komu
nistų vadovaujamos konferen
cijos, kurią rengia Lapkričio 30 
dienai. Organizacijos pataria
mos nesiduosi suklaidinti, nes 
komunistai nesirūpina Lietu
vos gelbėjimu, bet rėmimu Ru
sijos.

Jau pereitą pavasarį buvo 
įsteigta Lietuvai Gelbėti Ko
mitetas šioje apielinkėje, ku
ris turi aiškų užsibrėžimą Lie
tuvos gelbėjimo ir nukentėju
sių brolių ir seserų šelpimo 
reikaluose. Komunistai atsisa
kė dėtis prie šio komiteto.

Adv. Olis valdiškoj tarnyboj 
Illinois valstijos gubernatorius 
Green valdiškon tarnybon pa
skyrė Chicagos Lietuvį Advo
katą Antaną Olį, LVS. Centro 
valdybos pirmininką. Advoka
tas Olis paskirta Illinois valsti
jos Finansų Departamente kai
po “Hearing Officer” išklausy
mui ir išsprendimui bylų dėl 
nemokėtų “Sales Tax”. To de
partamento skyriaus raštinė 
yra Chicagoje, 105 W. Madison 
St. Per šį departamentą Illi
nois valstijoj 1940 m. perėjo 
virš 110 milijonų dolarių už 
“sales tax’’. Lietuvių Divizi
ja Republikonų Partijos Komi
tetas, -Spalio 29 d. susirinkęs 
Advokato Juozo Griz.h raštinė
je, gubernatoriaus paskyrimą 
Advokato Olio ten tarnybon, 
vienbalsiai užgyrė.

Lietuvių Divizija savo susi
rinkime nutarė surengti pra
mogą atžymėjimui pirmutinio 
Lietuvių laimėjimo Republiko
nų Partijos viršininkų eilėse, ir 
į tą atžymėjimo parengimą pa
kviesti patį poną gubernatorių. 
Tam rūpintis išrinkta komisija, 
kurion įeina: Adv. J. Grish, 
William Duoba, August Saldu- 
kas, Paul Barscheak. Mykolas 
Narvid ir Advokatas AL Peters.

Rep.

PHILADELPHIA

CHICAGOJ SURINK
TA $2,293 AUKŲ 

LAPKRIČIO 1

NUOŠIRDI AUKA
Musų nuoširdus tautietis 

didis patriotas Viktoras Petri
kas iš Detroit, Mich. LVS. fon- 

auką

ir
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Lie-
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LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, HI.

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

UŽUOMAZGA SVARBAUS 
KOMITETO /

Spalių 26 d., Muzikalio Na
mo kambaryje įvyko nekuriu 
vietinių veikėjų pasitarimas 
reikale priėmimo musų koloni
joje Lietuvos Prezidento, An
tano Smetonos. Susirinkusių 
buvo neperdaug, bet tai buvo 
vis rimti, rinktiniai asmenys.

Pasitarimo susirinkimą vedė 
Adv. C. S. Cheleden. Pasita- 
riman buvo atvykęs iš Newar- 
ko, N. J., viengentis A. S. Tre
čiokas

Susirinkime paaiškėjo kad 
Lietuvos Prezidentas į Phila- 
delphiją atvyks ne Gruodžio 21, 
bet Vasario 15 d., 1942 metais.

Jo priėmimui tuo tarpu susi
darė komitetas iš- sekančių as
menų: Adv. C. S. Cheleden, B. 
Trybulas. K. Dalbukas, K. ža- 
deika, A. TvaranAvičius, J. Sut- 
kaitis ir Ivanauskas. Keletas 
kitų viengenčių apsiėmė komi
tete būti kaip laisvi pagelbinin- 
kai.

Pramatoma, bei tą užsispy
ręs tvirtino ir viengentis A. 
Kaniušis, kad vietinė milžiniš
ka Muzikalė Salė bus permaža 
atvykus į ją Lietuvos Prezi
dentui, 
si kas 
į salę 
dentą 
jo kalbos.
rinks nemažai ir vietinių Uk
rainiečių, pirmaeilių veikėją ir 
apšviestunų. K. V.

dan atsiuptė vertingą 
sumoje 100 doliarių, prie čekio 
pridėdamas šiokį laiškelį: 
riu didelę viltį kad musų 
tuva nepražus!”

Tai trumpi žodžiai, bet 
šmingi žodžiai, pasakyti
nuoširdumu. O tokių žodžių 
Lietuvių širdyse yra labai daug. 
Tik tuos žodžius reikia visiems 
tarti, ir juos paremti aukomis 
Lietuvos gelbėjimui ir vadavi
mui. Dabar laikas tai padaryti.

LVS. NAUJAS SKYRIUS
New York-Brooklyno kaimy

niško Lietuvių kolonija Long 
Island pradėjo veikti. Musų 
veiklusis tautietis A. M. Augu- 
nas su kitais tautiečiais Įsteigę 
Lietuviai Vaduoti Sąjungos sky
rių, kuris pasiima toj kolonijoj 
vystytt tautišką veiklą. Nau
jam LVS. tenka numeris penk
tas. Skyriaus valdybą sudaro: 
A. M. Augimas, pirmininkas; 
A. Lapė, vice-pirmininkas; J.

Jokūbaitis,
Spurga, 
prižada 
gražiai 
žiausių
sąjungiečius 
sveikiname.

j. sekretorius; J. 
iždininkas. Valdyba 
greitu laiku pradėti 

veikti. Linkime gra- 
pasisekimų, ir naujus 

visus širdingai

2 vai. po pietų, su- 
Junior High School 

Prezidentas pasa- 
bus programas.
dieną, Sekmadieny

AMSTERDAM, N. Y., PRISI
RENGĘS

Amsterdam, Utica, Albany ir 
Schenectady Lietuvių organiza
cijų atstovai sudarė Lithuanian 
Relief Fundą, kurio pirmininku 
yra Advokatas Stokna. Šis 
Fundak laukia garbingo sve
čio atvykstant Lapkričio 22 d. 
vakare. Ordeno kavalieriai, 
draugijų atstovai ir Fundo na
riai incorpore pasitiks svečią. 
Sekmadienį 
sirinkamas 
auditorijoj, 
kys kalbą,

Tą pat
10:30 Prezidento vizitą Lietu-j 
vių bažnyčiai, kurioje įvyks iš
kilmingos pamaldos, baigiamos 
Lietuvos Himnu. Tos pat die
nos vakare, 8 vai. Elks Kliube 
semi-formal banketas svečio pa
gerbimui. Dalyvaus žymus ki- 
taučiai.

Beje, šeštadienio vakare įvyks 
priėmimo vakarienė Lietuvių 
draugiškam pasikalbėjimui su 
garbingu svečiu.

PARAGINIMAS
Pradedant kolonijų veikimui 

įsisiūbuoti, yra reikalinga vei
kėjams visur rūpintis surengi
mais aukų rinkliavomis. Iš
prašykite savo miestų valdžias 
paskelbti Lietuviams rinkliavų 
dienas, ir pasistengkite surink
ti

8

U. S. seizure of 18 Douglas light 
bombers bound for Peru and possi
ble use against Ecuador, was pro
tested by Col. Armando Revoredo 
(above), air attache of the Peruvian 
embassy in Washington, who termed 
the seizure an unfriendly act.

S. Valstijos sulaikė 18 leng
vų kariškų lėktuvų gabenamų j 
Peru, kurie gal but skirti nau
doti prieš Ekuadorą. Del to 
užprotestavo Pulk. T. Revore- 
do (ivršuje), Pruvijos oro ata
šė prie ambasados Washingto
ne, kuris skaito tą pasielgimą 
nedraugingu aktu.

MIRĖ 7600 IŠEIVIU IVOLAITIS Antanasr-45 metų, 
užmuštas automebilio Spalių 
18 d., Shenandoah, Pa.

BALKEVIČIENĖ Julė, mirė 
Spalių m., Mahanoy City, Pa. 

KARUŽIS Andrius, 66 m., mi
rė Spalių 4, Westville, Ill.— 
Rudaminos p. Amerikoj iš
gyveno 47 metus.

LIETUVIU

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 7600 Lietuvių nuo to 
kai Vasario mėn. 1937 metais 
pradėta šiame skyriuje miru
sieji Lietuviai žymėti.

Ne visų mirusiųjų patiekia
ma amžius ir paėjimas iš Lie
tuvos, del to kad jų giminės 
ar korespondentai nepasirūpina 
pilnų informacijų apie mirusį# 

į spaudai paduoti.
I Siunčiant Dirvai žinią apie 
į mirusį Lietuvį būtinai paduokit 
jo amžių, kilimą iš Lietuvos, 
moterų mergišką pavardę, ir 
kiek metų Amerikoj išgyveno.

MASILIONIENĖ Morta, 50 m. 
mirė Spalių 18, Clevelande. 
— Dvariškių k., Subačiaus p. 
Panevėžio ap. Amerikoje iš
gyveno 32 metus. r

m-,™—iPARŠEL1UN1ENĖ Magdalena, 
DETROIT, MICH. I 57 m., mirė Spalių 19, Cle

veland, Ohio.
KEYDOŠIUS Andrius J., 69 m. 

mirė Spalių 28, Dayton, O.— 
Šunskų p., Marijampolės ap. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

DAINUOS ONA KASKAS.
Lapkričio 9 d., sekmadienį, De
troit Institute of Arts Audito-j 
rium, Woodward ir Warren i , A XT . TIOT.TT^.__ __. ’ , .. T . , ... MAšANAUSKIENE-Monas Ma-gatv., atsibus Lietuvaites ar-'
tistės Onos Kaskas koncertas.
Pradžia 8 vai. vakare.

GRAŽIOS LIETUVIŲ VES
TUVĖS. Spalių 19, šv. Kazi- 
mierio Lietuvių bažnyčioje ta
po surišti moterystes sakra
mentu Antanas Jotautas su p- 
le Adele Mažeikaite, šliubą su
teikė Kun. V. Vėžys.

Gražią vestuvių puotą jau
navedžiams surengė jaunojo 
tėvai, Ona ir Antanas Jotautai 
ir jaunosios motina, Ona Ma
žeikienė, pas jaunojo dėdę ir 
dėdienę Antaną ir Mortą Nau
jokus. Dalyvavo apie 
šimtų pakviestų svečių.

Tikrai pagirtina kad Lietu
viai ateiviai rūpinasi savo vai
kus apvesdint su savais. Be
silinksmindami svečiai linkėjo 
jaunai čia augusiai gražiai Lie
tuvy porelei linksmo ir laimin
go vedybinio sugyvenimo.

Pranas Pūkas.

o STAMFORD, Conn. — Spa
lių mėn. vidurį, čia įvyko ne

paprasta nelaimė: sugriuvo 81 
pėdų aukščio kaminas ir su
triuškino dviejų aukštų murini 
namą, užmušdamas Kazį Per- 
kauską, 28 m. amžiaus.

• 1932 METŲ bėgyje Angli
jos geležinkeliai pravežė virš 
1,000,000,000 pasažierių, tiktai 
su vienu nelaimingu atsitiki
mu, kuriame žuvo trys gyvas
tys.

MANELIS Louis, pusamžis, 
mirė Spalių 22, Chicagoje.

Ž1MUNTAS Antanas, užmuš
tas anglies kasykloje, Spalių 
mėn., Bridgeville, Pa.

DAMIKA1T1S Jonas, seno am
žiaus, mirė Spalių 20, Chica
goje. — Batakių p., šviesčių 
kaimo.

PALIUNAS Antanas, rriirė 
Rugsėjo mėn., Buenos Aires, 
Argentinoje.

KRASNICKIS Jurgis, 
Spalių mėn., Mahanoy 
Penna.

PETRAUSKAS Viktoras,
amžis, mirė Spalių 21, Chica
goje. — Girkalnių p. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

ALEKNIENĖ Uršulė (Rumšai- 
tė), .66 m., mirė Spalių 23, 
Chicagoje. — Raseinių ap., 
Vidklės p. < Amerikoje išgj’- 
veno 36 metus.

MAŽONIENĖ Marė, mirė Spa
lių 16. Exeter, Fa.

GILVYDIS Miltonas, mirė 23 j 
Rugsėjo, Scranton, Pa.

MAŽAUSKIENĖ Viktorija, 60 1 
m., mirė Spalių 12, Detroit, 
Mich.

URBANAVIČIENĖ Marė, mirė : 
Spalių 3, Niagara Falls, N.Y.

PERKAUSKAS Kazys, 28 m., 
mirė Spalių m., Stampford, 
Conn.

CINGIENĖ Ona (Balčiūnaitė), 
pusamžė, mirė Spalių 9, Chi
cagoje. — 
Paloniu k.
veno 28 metus.

mirė
City,

pus-

MUSŲ VEIKLA
Tautiška veikla visose žy

mesnėse Lietuvių kolonijose at
bunda ir pradeda įsisiūbuoti. 
Darosi labai malonus įspūdis 
kad musų tautiečiai užmiršta 
savo pažiūrų skirtumus ir sto
ja prie bendro darbo tėvynės 
Lietuvos gelbėjimui ir vadavi
mui. Kaikur yra dar nesusi
pratimų, -bet tie nesusipratimai 
žymiai slenka prie likvidavimo
si, ir tenka tikėtis kad netru
kus pražydės musų vięnybė. 
Tos vienybės pirmusi ženklus 
parodo tokios kolonijos kaip 
Chicago, Pittsburgh, Cleveland, 
Amsterdam, N. Y., Boston. 
Šias kolonijas paseks ir kitos. 
To mes senai pageidavome, ir, 
rodos, neapsirikome.

AUKŲ RINKLIAVA
Chicagos Lietuvių kolonijos 

padarė gražią pradžią pravedę 
viešą aukų rinkliavą, kuri įvy
ko Lapkričio 1 d. Prie Chica- 
giečių prisidėjo ir Ciceros mie
sto kolonija. Rinkliava nepa
vyko kaip buvo pageidauta, nes 
pati gamta daug pakenkė. Per 
dieną plakė šalto lytaus ir di
delio wėjo dargana. Pusė rin
kėjų todėl nedryso išeiti dar
ban. Tačiars kadir menkesni 
būreliai pasišventusių Lietu
vos dukterų visgi per dieną var
go, ir surinko žiupsnelį taip 
reikalingos pagelbos Lietuvai. 
Kiek šiuos žodžius rašant žino
ma, tą dieną aukų surinkta 
S2 293.35. Pasekmės butų buvę 
bent trissyk didesnės jei oras 
butų buvęs patogus. Aukų gau
sumu pasižymėjo kolonija Bri
ghton Park. Marquette Parkui 
teko antra vieta.

rė, 46 metų, mirė Dayton, 
Ohio, Lapkričio 1. — Skirs
nemunės par.

GRIGALEVIČIUS Simas, vi
duramžis, užmuštas automo
bilio Spalių mėn., Point Ma
rion, Pa.

PLIKAITIS Petras, mirė Spa
lių mėn., Harrison, N. J.

JUODIS Stasys, mirė Spalių 
mėn., Tamaqua, Pa.

DRAUGAS STF 
KI KAD BOLš: 

SUMUŠ FAš
Aną vakarą ei 

ru, žiūriu Sušiku 
liauja draugas E

— Kur tu, Si 
nosį nuleidęs pė' 
sakau aš.

— Drauge, aš 
šnekėt nenoriu. ' 
tikuoji musų dar 
vynę, — sako jis

— Apie kokią 
ką tėvynę’’ tu ks 
ar apie šią musų 
riką? Aš prieš 
blogo žodžio n 
tik jus, bolševik 
visas pastangas 
valdžią, — saka

— Aš ne api 
kalbu, — sako j:

— Kitos gere
ninkams tėvynė 
nėra. Apie ką t 
sakau aš.

— Aš kalbu 
darbininkų tėvy 
Sąjungą,, draug 
smerki, — sako

— A, tai tu vi 
gi kvailavojęs s 
Rusija, ta smai 
vių ir kitų ne 
niu? Ką tu d; 
tavo skarmalėt 
sugraužta “tėvy 
kiečių užimta: 
kart po medžiu 
kalnelio? — sal

— Draugeč

PREZIDENTO MARŠRUTAS
Lietuvos Prezidento maršru

tas jau prasidėjo. Spalio 29 d. 
J. E. lankė Grand Rapid, Mich. 
Pasekmės dar nežinomos. Sį 
šeštadienį, Lapkričio 8 d., p. 
Prezidentas vyksta į Pittsburg- 
hą. Ten jo laukia priėmimo 
rengėjai ir visi Lietuviai, su 
kuriais -priimti garbingą sve
čią veikia keletas įtekmingų ki
tataučių. kaip poni Mitchell ir 
kiti. Poną Prezidentą į Pitts
burgh atlydi LVS. Centro pir
mininkas Advokatas A. Olis.

Lapkričio 16 d. Prezidentas 
lankysis Clevelande, kur jį pri
ims LVS. Skyriaus valdyba ir 
LVS. Tarybos nariai. Ten jo 
laukia visi Lietuviai su didžiau
siu entuziazmu.

MIRIMAI. Spalių 28 d. mi
rė Andrius J. Keydošius, 69 m. 
amžiaus, čia liko jo žmona, 
Uršulė, duktė, du sunai ir bro
lis Vincas. Velionis iš Lietu
ves paėjo Šunskų par., Mari
jampolės ap. į šią šalį atvyko 
prieš 45 metus, į Shenandoah, 
Pa., apielinkę. Iš ten persikė
lė į Daytoną ir čia išgyveno 40 
metų. Per daugelį metų buvo 
biznierius, 
laivakorčių 
praktikavo
riaus pareigose.
laidojęs j amžinastį Lietuvių ir 
kitataučių. Pastarais keleriais 
metais iš bizniškų užsiėmimų 
Luvo pasitraukęs. Velionis A. 
Keydošius buvo geras rėmėjas 
Lietuviškų reikalų, skaitė Dir
vą iki pat mirties, ir jam Dir
va geriausia patiko iš 
viškų laikraščių.

Lapkričio 1 d. mirė 
Monas - Mašanauskienė, 
4G metų amžiaus. Liko 
čiais viena duktė, trys
ir paliko jos viena sesuo, Pet
ronė Valiušienė/ Velionė iš 
Lietuvos paėjo Skirsnemunės 
par., Jurbarko apielinkės.

čia 
nienė 
Point 
venęs
levičius, liko užmuštus automo
bilio einant per gatvę. Nagi- 
nienė su savo (Iviem dukterimis 
ir giminaičiu Lisausku buvo nu
važiavę Į Point Marion, palai
doti savo brolį. Velionis Gri- 
galevičius yra gyvenęs trumpą 
laiką Daytone, 20 metų atgal.

CARILLON BOKŠTAS GA
TAVAS. Čia gyvenanti turtuo
lė savo iniciatyva ir kaštais 
pietinėje miesto dalyje išbuda- 
vojo aukštą bokštą, kuriame 
iškabinta 32 varpai įvairių 
dydžių ir balsų. Visas įrengi
mo darbas baigtas. Carillono 
varpai tuoj pradės skambinti 
parinktas melodijas, automatiš
kai, tam tikrais nustatytais lai
kotarpiais. Sakoma šių varpų 
koncertai bus girdimi tolokai, 
nereikės arti būti. Taigi Day- 
tono miesto žmonės susilaukė 
brangų papuošalą nuo ponios 
Deeds. D. Rep.

RINKIMAI. Lapkričio 4 d. 
Įvyko Detroito miesto valdybos 
rinkimai. Citizens League ir 
C.I.O. unija užgyrė esantį ma- 
yorą, Edward Jeffries.

VAJUS. Detroite 
savaitę atsibuvo 
Fund vajus. Iš 
rinkta komitetas 
mokesties. Nuo
lyvavo Mrs. Stanley Paurazas. 
Šymet nusistatyta sukelti $2,- 
440,000.

Mums Lietuviams proga pa
simokinti iš Amerikonų. Mes 
vienos tautos žmonės negalim 
susitaikyt. Pas mus turėtų vi
sokį pasivadinimai išnykt, vi
sų obalsis turėtų būti: Aš esu 
Lietuvis, dirbu kaip galių savo 
tautos gerovei.

Iš DARBININKŲ GYVENI
MO. Great Lakes Steel Corp, 
darbininkai susitaikė su kom
panija. Streikavo 8 dienas, 
pradėjo dirbti Spalių 24.

Briggs Local No. 212, UAW. 
CTO. rinks naują valdybą bė
gyje dviejų savaičių. šiomis) 
dienomis įvyko persiorganiza
vimo narių susirinkimas. Bus 
renkama pirmininkas, vienas 
vice pirmininkas vietoj penkių, 
ir iždininkas. Turės būti ne
leidžiama apšaukti taip vadi
ni mus “wild cat” streikus, kai 
už visokius mažniekius tuojau 
šoka streikuoti.

Briggs dirbtuvėje unijos lo
kalus arba skyrius yra didelis, 
turi apie 20,000 narių. Dirba 
daug Lietuvių.

Vyt. Marzkuzas. i

GUTAUSKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Spalių 15, Chicagoje.— 
Utenos ap., Leliūnų p., Vait
kumi p. Amerikoje išgyve
no 28 metus.

KAZAKEVIČIENĖ (Vilkaitė) 
Ona), pusamžė, mirė Spalių 
20, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Upynos par. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

KIBILDIS Viktoras, 66 mėtų, 
užmuštas automobilio Rugs. 
22, ' Shrewberry, Mass.

RETIKEVIČIUS Pranas, 52 m. 
mirė Spalių 20, Chicagoje.^— 
Pajevonio par. An^rikoj iš
gyveno 35 metus.

STR1PINAS Pranas, pusamžis, 
mirė Spalių 18, Chicagoje.— 
Telšių ap., Ilakių p. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

VIZBARĄ Juozas, mirė Spalių 
mėn., Mahanoy City, Pa. — 
Vilkaviškio aps., Gižų par. 
Amerikoj išgyveno 39 metus.

NAVICKAS Jonas, G7 m., mi
rė Spalių 17, Brooklyn, N.Y.

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietą.

tas

J ŪBI LE JIN IS BALIUS. Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinė Draugija rengia 30 metų 
savo gyvenimo sukaktuvių
minėjimo balių, šeštadienio va
kare, Lapkričio 8, žinomoje 
Įėję, 138 W. High St.

šiuomi prašome apielinkės 
Lietuvius atsilapkyti, o busit 
viskuo patenkinti. Turėsim vi
sokių gėrimų ir užkandžių, o 
geri muzikantai bus iš Dayton 
Ohio. Ona Veyveris.

• SUV. Valstijų kariuomenės 
naudojamų motorinių vežimų 
skaičius nuo 1939 metų buvu
sių 14,000 pakilo iki 75,000 pra
džioje 1941 metų, ir šį rudenį 
pasieks 286,000.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metalus 50c.

Lietuviu Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)
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) VISOKIA APDRAUDA I
Mes esi^n pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
kokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-rfionus). .

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
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Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už- 
rašinėjimui gyvasties' apdraudos visuose pavi
daluose, visai šeimai. Kreipkitės:

KANSAS CITY
730 Guardian

LIFE INSURANCE CO.
Big. Cleveland, Ohio

Žiūrėk kas ats 
milijonai. Vokie 
ta per šj užpu< 
tų Sąjungos,' —
- Gerai, Stej 

taip tiki, bet p; 
kaip jūsų bolše 
kasdien pralain 
mių ir miestus, 
mi nuo Vokieč 
kiek Vokiečių : 
sakau aš.
- Tu vėl šr 

nąją armiją: ; 
raudonoji armi 
pliekia fašistus 
apie jų laimėjir

■ yra tik kapitali 
į - sako jis.

— Stepai, no: 
žioplu, stengkis 
ti iriformacijo 
Amerikos spau 
Ji ir norėdama 
ris butų sumuš 

■' ta iškraipyti f i 
I duoda pačios M 

nešimus apie b 
mijų visišką s 
nemokėjimą ka: 
kau aš.

: - Kad tu, < 
[ jaustum raudo] 

ir Sovie.tų Sąju 
norėtum tikėt 1 
apie Vokiečių 
- sako jis.
- Keistas iš 

rimas, Stepai, 
kėt ar netikėt, 
faktus priimti 
He jie yra . Ar 
rimas ir visos 
gelbėt bolševiką 
teisia? — sakąi
- Ale kodėl; 

®o laikraščiu 
įojat kad Sovii 
wo Lietuvą ps

tylit kai Hit 
^dė ir Lietuvi 
sako jis.



IMAI
Gerb*

SPRAGILAS

1ERIKOS LIETUVIAI 

šiame skyriuje talpinama dyfo] j 

"1-------

IVOLAITIS Antanas^ 
užmuštas automobilio Sp^ 
18 d., Shenandoah, Pa, 

BALKEVIČIENĖ Julė, uįj 
Spalių m., Mahanoy City, Pi |

KARUŽIS Andrius, 66 m., mi- I 

rė Spalių 4, Westville, 
Rudaminos p. Amerikoj g.
gyveno 47 metus. Į

MANELIS“LouisĄ iusamhš, 
mirė Spalių 22, Chicagoje. 1 

ŽIMUNTAS Antanas, užmuš
tas anglies kasykloje, Spalio 
mėn., Bridgeville, Pa.

DAMIKAITIS Jonas, seno am
žiaus, mirė Spalių 20, Chica
goje. — Batakių p., šviesa? 
kaimo.

PALIUNAS Antanas, mirė 
Rugsėjo mėn., Buenos Aires, 
Argentinoje.

KRASNICKIS Jurgis, mirė j 
Spalių mėn., Mahanoy City, I 

Penna.
PETRAUSKAS' Viktoras, pus 

artižis, mirė Spalių 21, Chica
goje. — Girkalnių p. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

ALEKNIENĖ Uršulė (Rumšai- 
tė), .66 m., mirė Spalių 23, 
Chicagoje. — Raseinių ap, ' 
Vidklės p. i Amerikoje išgy^ j 
veno 36 metus. . | 

MAŽONIENĖ Marė, mirė Spa
lių 16, Exeter, Pa.

GILVYDIS Miltonas, mire 23 
Rugsėjo, Scranton, Pa.

MAŽAUSKIENĖ Viktorija, 60 
m., mirė Spalių 12, Detroit, 
Mich.

URBANAVIČIENĖ Marė, mirė 
Spalių 3, Niagara Falls, N.Y.

PERKAUSKAS Kazys, 28 m., 
mirė Spalių m., Stampfonl, 
Conn. ' .

CINGIENĖ Ona (Balčiūnaitė), 
pusamžė, mirė Spalių 9, Chi- į 
cagoje. — Baisiogalos par., » 
Palonių k. Amerikoj išgy- į 

veno 28 metus.

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAU 
Visokių Namų Taisymo Daro? 

atlieka be (mokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS, 
arduodam naujų ir naudotų medj.

he Aetna Lumber Co.
327 St Clair Av. HE. 6843 
571 E. 93rd St. MI. 1185

J. Žemantauskas
"Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIU
NAUJIENOSE

lenesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

iladelphia, Pa. (36)

niiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiifiiiiiiniiN 

DRAUDA 1 
įsiems pilnas musų pa- = 
i patarimus reikale vi- = 
isai dykai. Todėl pir- = 
n’us (fire-rfionus). . Į-

tuviška Real Estate 
entura

HEnderson 6729
lllllllllllllllllfllillllllllllllllllHIlh

e

ii arba vakarais už- 
udos visuose pavi- 
kitės;SURANCE CO.

Cleveland, Ohio

DRAUGAS STEPAS TI
KI KAD BOLŠEVIKAI 

SUMUŠ FAŠISTUS ■
Aną vakarą einu Sanklė- 

ru, žiūriu Susikūprinęs ke
liauja draugas Stepas.

— Kur tu, Stepai, taip 
nosį nuleidęs pėkščiuoji?— 
sakau aš.

— Drauge, aš su fašistu 
šnekėt nenoriu. Tu vis kri
tikuoji musų darbininkų tė
vynę, — sako jis.

— Apie kokią “darbinin
kų tęyynę’’ tu kalbi, Stepai, 
ar apie šią musų šąli, Ame
riką? Aš prieš ją niekad 
blogo žodžio neišsitariau, 
tik jus, bolševikėliai, dėjot 
visas pastangas išversti jos 
valdžią, — sakau aš.

— Aš ne apie Ameriką 
kalbu, — sako jis.

— Kitos geresnės darbi
ninkams tėvynės pasaulyje 
nėra. Apie ką tu kalbi? — 
sakau aš.

— Aš kalbu apie tikrą 
darbininkų tėvynę, Sovietų 
Sąjungą,, drauge. O tu ją 
smerki, — sako jis.

— A, tai tu vis dar nebai
gi kvailavojęs su ta sovietų 
Rusija, ta smaugėją Lietu
vių ir kitų nekaltų žmo
nių? Ką tu darysi kai ta 
tavo skarmalėta ir utėlių 
sugraužta “tėvynė” bus Vo
kiečių užimta: eisi pasi
kart po medžiu ant Birutos 
kalnelio? — sakau aš.

— Draugeč Sovietų Są
jungos niekas nesumuš: ji 
baigia fašistus išnaikinti. 
Žiūrėk kas atsitiko: penki 
milijonai. Vokiečių išžudy
ta per šį užpuolimą Sovie
tų Sąjungos,' — sako jis.

— Gerai, Stepai, jeigu tu 
taip tiki, bet pasakyk man 
kaip jūsų bolševikai, kurie 
kasdien pralaimi plotus že
mių ir miestus, gali bėgda
mi nuo Vokiečių suskaityt 
kiek Vokiečių išmušta? — 
sakau aš.

— Tu vėl šmeiži raudo
nąją armiją: juk iki šiol 
raudonoji armija pliekė ir 
pliekia fašistus, tos žinios 
apie jų laimėjimus Rusijoje 
yra tik kapitalistų išmislas,
— sako jis.

— Stepai, nors nenuduok 
žioplu, stengkis pasinaudo
ti informacijomis kokias 
Amerikos spauda patiekia. 
Ji ir norėdama kad Hitle
ris butų sumuštas, nedrys- 
ta iškraipyti faktų ir per
duoda pačios Maskvos pra
nešimus apie bolševikų ar
mijų visišką suglerimą ir 
nemokėjimą kariauti,— sa
kau aš.

— Kad tu, drauge, pri- 
jaustum raudonarmiečiams 
ir Sovietų Sąjungai tai ne
norėtum tikėt ką kas rašo 
apie Vokiečių laimėjimus,
— sako jis.

— Keistas iš tavęs sutvė
rimas, Stepai. Tu gali ti
kėt ar netikėt, bet reikia 
faktus priimti tokiais ko
kie jie yra . Ar tavo prijau
timas ir visos pastangos 
gelbėt bolševikams ką nors 
reišia? — sakau aš.

— Ale kodėl jus, fašistai, 
savo laikraščiuose prikai
šiojat kad Sovietų Sąjunga 
buvo Lietuvą paėmus, o da
bar tylit kai Hitleris ten už
valdė ir Lietuvius žudo? — 
sako jis.

— Stepai, tu gerai žinai 
kad nei vienas Lietuvis ne
nori Hitlerio valdžios Lie
tuvoje ir todėl dirba ir au
koja atsikratymui Vokiečių 
kaip pirmiąu dirbo atsikra
tymui bolševikų. Lietuviai 
nori laisvės ir visiškos ne
priklausomybės savo tautai 
ir šaliai ir tu nebandyk to 
fakto kitaip aiškinti ir sa
ve mulkinti, — sakau aš.

— Ale, drauge, kai Lie
tuva prisidėjo prie Sovietų 
Sąjungos, jai buvo' duota 
visoks užtikrinimas ir ap
sauga, o dabar Hitleris ją 
okupavo ir pavergė, — sa
ko jis.

— Ką gi tu man nori nu- 
šapalioti, Stepai? Kokią 
“apsaugą” bolševikai Lietu
vai davė; ar kad atėjo Į 
mažą šalį, apvogė ją, viską 
išvežė, žmones' išvarė, nu- 
smerkė mirčiai, privežė į 
Lietuvą šnipų ir kalmukų 
ginti bolševikų frontą, o 
kai Vokiečiai puolė, nei vie
nos dienos jie Lietuvoje ne- 
isšilaikė. Ar tu to fakto ne
žinai? — sakau ąš.

— Jeigu sovietai buvo to
kie blogi Lietuviams tai ko
dėl dabar dar raudonosios 
armijos eilėse kariauja pen
kiasdešimts tūkstančių Lie
tuvių gindami Sovietų Są
jungą? — sako jis.

— Ar nori žinot tikrą 
teisybę, Stepai? Aš tau pa
sakysiu. Pirmiausia, jeigu 
su bolševikų armija i Rusi
ją buvo išvežta kiek Lietu
vių kareivių tai tik prievar
ta, ne iš jų pačių noro. To
liau, jeigu ju ir išvežta tai 
keli šimtai, bet ne penkias
dešimts tūkstančių. Ir tre
čia, jeigu jų ir buvo išvežta 
ir pastatyta bolševikų fron
te prieš Vokiečius tai tie 
musų nabagai jau senai iki 
vienam išmušti, — sakau 
aš.

— Ale va, drauge, paskai
tyk darbininkišką laikrašti, 
pamatysi visą teisybę: rašo 
kad Sovietų Sąjungą gina 
50,000 Lietuvių, — sako jis.

— Žinai kodėl tie jūsų 
“darbininkiški” laikraščiai 
jus tokiomis melagystėmis 
šeria? Kad daugiau, aukų 
iš jūsų išvilioti. Jie skelbia 
apie tuos neva 50,000 Lietu
vių, kurie buk amžinai gyvi 
laikosi, Vokiečius pliekia ir 
jų niekas nušauti negali, 
kad jus žiopliukai duotu
mėt jiems daugiau ir dau
giau aukų neva tiems “nar
suoliams” vaistų ir kitų da
lykų pirkti. Pakrapštyk sa
vo pakauši, pagalvok kokia 
čia gudri prigavystė iš

Draugas Stepas

PIRMOJI GRANDIS
Vėlinės Išblaškyti Kūnai. — Lapkričio 1 d.

Rinkliava Chicagoje

daugelis musų ne-

paleng-

bolševi- 
niekšus,

šiuo metu 
laimingų tautiečių kenčia di
džiausi sielvartą ir skurdą. Be
veik kiekviename Lietuviškame 
židinyje trūksta vieno artimo 
asmens ar net kelių. Kurie mi
rė — tegul jiems buna lengva 
juos priglaudusi žemelė; tiems 
mes jau šioje žemėje padėti ne
begalime. Bet tie kurie išliko 
gyvi, ypač nutremtieji Rusijos 
gilumon, musų dar gali būti iš
gelbėti. Tiesa, jiems padary
tos skriaudos niekas pilnai at
lyginti negali, bet jų sunki da
lia vis delte gali būti 
vintą.

Jų dalia, išskyrus 
kams parsidavusius
visi mes esame susirūpinę.

Lithuanian Relief Fund 
jai panašios organizacijos daro 
konkrečių žygių tiems musų 
nelaimingiems broliams padėti. 
Jau nuo senai tam tikslui ren- 
karna aukos, vienas-kitas tų 
nelaimingųjų jau ir yra sušelp
tas.

Jų naudai Lithuanian Relief 
Fund Lapkričio 1 d. Chicagoje, 
Lietuvių gyvenamose srityse, 
surengė viešą rinkliayą. Toje 
rinkliavoje dalyvavo visi geri 
Lietuviai, kurios srovės jie be
būtų buvę. Surinkti pinigai 
pavesti ne vien Lithuanian Re
lief Fund žiniai, bet visoms or
ganizacijoms kurios konkrečiai 
rūpinasi nelaimingų musų tau
tiečių likimu. Sutarimas rink
liavoje, sutarimas ir dėlto kam 
tenka kilni pareiga tais pini
gais musų nelaimingus brolius 
sušelpti. Tikrai, juk Jr esmė 
ne tame kas šelps, bet tame kad 
bus šelpiama. Bendras visų 
Lietuvių reikalas, bendros ii’ 
pastangos.

Lapkričib 1 d. Chicagoje bu
vo labai šalta ir vėjuota; be to, 
su pertraukomis,lijo. Nežiūrint 
Į tai, Lietuvaičių-rinkikių entu
ziazmas ir pasiryžimas buvo 
kuodidžiausias. Nemaža jų jau 
apie 6 vai. ryto buvo paskirto
se vietose ir ten išstovėjo iki 
pat sutemos. Sušalusios, per
šlapusios, visvien jos energin
gai varė savo darbą, visos kaip 
viena, kokios krypties jos be
būtų.
aukas renka dešinysis ar tauti- 
nikas, ^smė tame kad aukos 
lengvins kenčiančių Lietuvių 
dalią. -

Lapkričio 1 d., po jos vėli
nės — mirusiųjų diena. O kur 
išblaškyti šymet kūnai tų ku
rių sielos dabar stovi prieš Au-

ju-

ir

Juk esmė ne tame kad

BUKIT ATSARGUS NUO MELAGINGŲ GANDŲ

kščiausiojo sostą? Ant dauge
lio jų kapų nešviečia šymet 
žvakutė, mylinčiųjų rankų už
degta <.... Ne vienas Lietuvis, 
įtrauktas į sovietų kariuomenę, 
krito kovos lauke, priverstas 
kovoti už savo engėjus, tūks
tančius mylių nuo savo gimti
nės.... Ne vienas žuvo kan
kinio mirtimi, bolševikų nu
kankintas, ne vienas įpirė niū
riame vagone pakeliui į ištrė
mimo vietą....

Tikrai, juk esmė ne tame 
kad žuvo kairysis, dešinysis ar 
tautininkas, bet tame kad žu
vo žmogus ir Lietuvis ir kad 
ant daugelio jų palaikų nesu
piltas kapas ir nedega vėlinių 
žvakutė....

Kenčiančiųjų ir kentėjusių 
balsas šaukiasi Į mus ir skaus
mingai primena mums musų 
pareigą: dirbti del Lietuvos at
eities, dirbti kad ant kiekvieno 
Lietuvio palaikų butų supiltas 
kapas ir ant jo šaltą ir vėjuo
tą vėlinių naktį degtų* žvakutė, 
mylinčiųjų rankos uždegta. Ti
krai, juk nesvarbu keno tai ka
pas, kairiojo, dešiniojo ar tau
tininko, svarbu kad kapas išvi
so butų supiltas.

Kas skaitys šį mano straips
nelį, supras ką aš manau, kas 
jis bebūtų: kairysis, dešinysis 
ar tautininkas. Tegul tada jis 
pagalvoja ar jis teisus. Pra
džia jau yra gera: Lapkričio 1 
dieną, atjausdami savo brolių 
sielvartą ir skurdą, visi rinko
me aukas, visi kaip broliai ir 
Lietuviai. Tebūna ši Lapkričio 
1 diena ir po jos sekančios vė
linės dar geresnių žygių pirmo
ji grandis, kuri tenenutruksta 
iki Gedimino kalne ir Klaipė
dos uoste vėl linksmai suple
vėsuos Lietuviškoji vytis.

Kaz. Rimvydis.

sų tamsių darbininkų pasi
pinigauti. Tikėk man, tie 
50,000 ’Lietuvių, jūsų laik
raščių pranešimais, turės 
net apsivaikuoti, kad .< dau
gėtų naujų i jų eiles stoti, 
kitaip nutruks tiems gudra
galviams aukų šaltinis, jei 
karas su Vokiečiais užsisęt 
dar kelis mėnesius, — sa
kau aš.

— Aš su tokiu fašistu ne
galiu susikalbėt. Gudbai,— 
pasakė draugas Stepas ir 
pabėgo.

j

LIETUVIŠKI RADIO 
PROGRAMAI IŠ 

KAUNO STOTIES

Lie- 
įvai- 
daly-

skai-

Kipras Petrauskos, Jo
nas Butėnas Išlikę, 

vėl Dainuoja
Per Kaunno radio stotį 

tuvos gyventojams duoda 
rius programus, kuriuose 
vauja Lietuviai:

Poetas Petras Babickas
tė paskaitą tema “Branginkim 
gimtąją kalbą”.

Dramos artistas Ant. Kriš
čiūnas perskaitė Vytauto Jak- 
ševičiaus-Alanto apysaką “Na
kties kelionės”.

Lietuviškų kurinių koncerte 
dalyvavo solistas Sodeika, pia
nistė Marija Alšlėbenaitė ir A. 
Kairio choras. Dramos artis
tas S. Pilka skaitė Jurgio Bal
trušaičio poeziją “Ašarų vaini
kai”.

P. Babickas paskaitoj “Musų 
kraštas” nupiešė Lietuvos gam
tos grožį. '

Lietuvių muzikos koncerte 
dalyvavo Antanina Dambraus
kaitė, Petras Graužinis ir akor-
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Vienas iš didžiausių nazių 
propagandos pasisekimų buvo 
skleidimas gandų ir klastingų 
paskalų. Jiems pavyko suda
ryti' sumišimas ir suardyti 
tvarką Prancūzijoje gabiai pa
leistomis melagingomis pasako
mis tarp žmonių už mūšio lini
jų. Jie tą patį būdą naudoja 
mažiau ar daugiau kiekvienoje

šalyje kur tik jie operuoja — 
ir jie dar tebeoperuoja Suvie
nytose Valstijose.

Protingas Amerikos pilietis, 
todėl, netiki paskalams iki jie 
nėra patikrinti iš kurių nors 
žinomų ir patikimų šaltinių.

Apie tokius gandų skleidėjus 
kurie aiškiai sėja nesusiprati
mus ir betvarky, kurie taiko

mi kliudymui šalies apsigyni
mo pasiruošimams jis praneša 
atitinkamon vieton. Tas nereiš
kia kad kiekvienas pilietis tu
ri pasiversti šnipu. Tas tiktai 
reiškia kad jis stovi sargyboje 
ir pats buna atsargus ir nelin
kęs patikėti melagingiems ir 
niekuo neparemtiems paka
lams.

dionistas P. Kačkauskas. Pia- 
.nu skambino Balys Dvarionas.

Dramos artistai Petraitis ir 
Mackevičius skaitė A. Puškino 
veikalą “Mozartas ir Salieri”.

Dainavo operos solistė Juzė 
Augaitytė ir Orentas. Poetas 
ir dainininkas Stasys Santvaras 
deklamavo savo paties eilėraš
čius. Artistas Dineika skaitė 
iš J. Tumo-Vaižganto kūrybos.

Per radio transliuojama ir 
Kauno katedros pamaldos.

Girdėta dainuojant ir Jonas 
Butėnas.

Operos sezono atidarymu pa
statyta opera “Taųnhaeuser”, 
dainavo K. Petrauskas, Oren- 
fos, Nauragis, Survila, Grigai
tienė, Adamavičiutė ir kt.

LATVIJOJE, kaip patirta, 
bolševikų nusavintos žemės vis 
ūkininkams negrąžinamos. Ir 
Latvijoje, kaip Lietuvoje, ūki
ninkai palikti tik žemių valdy
tojais, bet daugiau kaip 30 ha 
niekas neturi teisės valdyti. Ir 
Latvijoje negrąžinti nei namai, 
nei pramonės bei kitos Įmonės.

• AMERIKOS penki prezi
dentai yra palaidoti New Yor
ke.

Dirvos Naujij Skaitytoju Vajus

WATERBURY, CT.
Iš MŪSŲ GYVENIMp

Jau ruduo,, saulutė tartum 
ko užsirustinus ant musų, ne
šildo žemę taip daug savo kar
štais spinduliais. Pasirodo vė
lai ir apleidžia anksti, rodos 
nemyli ilgai su mumis būti.

žmonės apleidę vasarnamius 
ir gražias vasaros pasilinksmi
nimo vietos sugryžo į miestą. 
Jie ilgais rudens vakarais dau
giausia pasilieka savo šiltuose 
namuose. Vieni skaito knygas, 
laikraščius, antri lanko vakari
nes mokyklas, kurie sau ir vi
suomenei gerina gyvenimą. Vai
kučiai irgi neapsileidžia: skai
to, rašo, daro mokyklos uždavi
nius.

Deja, ne visi praleidžia taip 
laiką, ne visi siekia apšvietos 
ir mokslo. Kai kuriuose Lie
tuvių namuose nesiranda tos 
jaukios šilumos, ten šaltis, tam
sa viešpatauja. Tėvas ir mo
tiną dažnai lankosi po svaigi
nančių gėrimų užeigas, leidžia 
jose laiką ir pinigus, darydami 
ir sau didelį nuostolį, trumpin
dami savo amželį, o jų vaiku
čiai murzini, apdriskę, pusba-

džtrii gatvių pakampią-Į^.. 
si,’"mokinasi išdykauti, vagi
liauti-ir kitaip nedorai elgtis.

Kuomet užsidaro tos užeigos 
ir šeimos nariai turi gryžti na
mon, ir štai mažai ką ilsėjusis 
už kelių valandų turi keltis ir 
stoti prie darbo. Galva svaigs
ta, kūnas dreba nuo nusigėri
mo ir nuovargio, o darbas at
likti vis reikia. Toks darbinin
kas jaučiasi ir atrodo blogai. 
Darbas jam nesiseka, tokiam 
darbininkui negalima pasitikė
ti, todėl niekas jų nemyli ir 
nepageidauja.

Jų gyvenimas yra apgailėti
nas, bet kam sekti jų pėdomis 
ir imti iš jų pavyzdžius ki
tiems? Jie yra nelaimingi, 
silpnos valios žmonės. Jiems 
reikalinga padėti kokiu nors 
budu sustiprinti jų valią, kad 
ir jie galėtų rimtai, gražiai ir 
blaivai gyventi. Jiems pagel
bėti galima įvairiais budais, k. 
tai rodant gerus pavyzdžius, 
duodant širdingus patarimus; 
prikalbinant prie geros, nau
dingos organizacijos, užrašant 
gerą laikraštį, ir tt.

Apgailėtina kad musų tauto
je randasi tokių klajoklių.

P. Steponavičius.

Išrašyki* Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminėms. Siųskit Vieną Dolari ($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 Lietuviams kurie iki šiol Dirvos neprenumeruoja 
bet norėtų' būti jos skaitytojais. Šia Dirvos 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 1Ą metų)

rtr ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IR TIK IK! GALO 1941 METŲ!

® NAUJO SKAITYTOJO KUPONAS •
Gerb. Dirvos Administracija: Siunčiu savo prenumeratą $1.00.
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Ac]r.............................................................. Miestas..................................................

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

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

VISAM 1942

METUI
TIKTAI

(Tik naujam skaitytoj

(Seni skaitytojai moka po $2.)



Keaaktorius—K_ S. KARPIUS—Editor

Illi inn IraiA-r

Dienos Klausimais
ti82U Superior Ave., Cleveland, Ohio
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IZODEL BOLŠEVIKAI VISKĄ NAIKINA? Sovietų 
karo su Vokiečiais viena liūdniausių fazių yra bol

ševikų pastangos viską sunaikinti, sugriauti," susprog
dinti, su žeme sulyginti, kur jie spėja ir pajiegia tą pa
daryti. Štai paskiausios žinios sako kad bolševikai jau 
minuoja vi-ą Maskvą, kaip darė'ir daro su kitais mies
tais, kad galėtų susprogdinti — taip sakant priešams 
nieko nepalikti.

Kuomet kariauja viena šalis prieš kitą, civilizuota 
tauta prieš civilizuotą, -karo vaizdas esti kitokis; jeigu 
išrodo kad nebus galima miesto atlaikyti, jis stengiama
si užleisti priešams čielas, sveikas, nesugriautas. Juk 
žinoma kad po karo ateis taikos derybos, kad miestai 
bus atiduota tiems kas juose gyveno, arba jei ir pasiliks 
okupacijoje tai vis tik tie patys žmonės galės sugryžti 
arba pasilikti kurie nebuvo išbėgę savo namuose ir tęsti 
savo gyvenimą toliau. Šiame atvejuje rūpinamasi kad 
kuodaugiau išliktų sveika, nesugriauta, kad žmonės po 
karo audros galėtų vėl tuojau pradėti žmoniškai gyven
ti. Niekas savo turto nenaikina, jei bent priešas sunai
kina kuomet antroji pusė nesutinka pasiduoti.

\ Bolševikų-komunistų nusistatymas, kaip atmename 
buvo ir Ispanijos pilietiniame kare, viską sugriauti iki 
pamatų, ’ akmens ant akmens nepalikti. Kodėl jie taip 
daro ?

Štai kodėl bolševikai griauna-naikina: jie žino kad 
kartą išėję, išmušti iš laikomų pozicijų, miestų, jie nie
kados jau Į juos nesugryš, niekados jų daugiau neval
dys, niekados daugiau nebus tų vietų, miestų ar šalių 
viešpačiais. Jų tėvynė — visas pasaulis, .niekas jiems 
nepriklauso kur jie laikinai Įsigali, Jeigu jie išeidami 
paliktų miestus ir namus čielus, pasinaudos jais tie ku
riems taš viskas pirmiau priklausė, arba tiems žmonėms 
kurie liks ten gyventi ar stengsis vėliau sugryžti.

Ispanijos pavyzdis rodo — ten komunistai, yądinę- 
si lojalistais, su Maskvos carų pagalba norėjo Įsiviešpa
tauti ir vietomis buvo užgriebę miestus ir kitų žmonių 
turtus. Prieš juos sukilo patriotiniai Ispanai ir juos iš
šlavė. Nei >duko” jų neliko, todėl tai jie, tą jausdami, 
viską 'naikino. ,

Tas pats bus ir Rusijoje — kai Vokiečiai bolševizmą 
sunaikins, Rusijoje atsisteigs Rusų valdžia, bet jau ne 
-komunistiška — komunistai niekados ten jau neatsi- 
statys ir neviešpataus. Rusija bus kitokia, gal pasida
rys rimtai demokratinė valstybė, joi ne monarchija, kad 
ir po kelių metų Vokiečių ękupacijos, jeigu tokia okupa- 
xtj^a=&“kšrrrpanešii. Hitlerizmas nėra amžinas ir nebus 
toks giliai isišaknėjantis kaip komunizmas: su Hitleriu 
pasibaigs nazizmas, Vokietija persitvarkys^ visos jo pa
vergtos ir okupuotos tautos atsisteigs nepriklausomos, 
ir ta laimė teks Rusijai. Bet komunistams ten vietos 
jau nebus. Jie todėl, bėgdami, išeidami, kaip laukiniai 
senovės barbarai, kurie nesavo žemėse atsidūrę viską 
nušluodavo, sunaikina. Jų, bolševikų, namai yra ten 
kur jie ką pagrobia ir pajiegia išsilaikyti. Jie negina sa
vo tėvynės, kaip esti kare tautos su tauta, bet jie nori 
išgelbėti savo suglerusią sistemą, o kur jiems prisieina 
trauktis — jie nieko sveiko nepalieka.

■pEREITO Didžiojo Karo paliaubų diena — Lapkričio 
1 11 — buvo minima kaipo švente aliantų šalyse, ypa
tingai Amerikoje, Anglijoje ir Prancūzijoje. Tą dieną, 
1918 metais, buvo aliantų pasekmingas užbaigimas karo 
prieš Vokiečius ir jų sąjungininkus.

Prezidentas Roosevelt išleido proklamaciją paragin
damas Amerikos žmones minėti Lapkričio 11 kaipo Ka
ro Paliaubų dieną, “parodymui dėkingumo už praeitį, 
išanksto dedikuoti šią šalį žmonijcs liuosybės idealams, 
ir ginti musų ateitį”. .

Nors anas karas prieš tas pačias jiegas, kurios vėl 
sukilo, buvo laimėtas, dabar betgi tos “ beteisėtume ir 
nežmoniškumo jiegos vėl paleistos valion”, prieš kurias 
turime išnaujo kovoti ir laimėti, pareiškė Prezidentas.
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NE-PILIEČIŲ
KIEK LIETUVIU

50,326 
44,341 
40,244 
39,671 
33,334 
32,445 
32,164 
30,768 
29,742 
24,940 
24,196 
užima

S. Valstijų Teisingumo De- 
partmentas patiekia pilnas ži
nias apie užsiregistravusius ne- 
piliečius, kaip 1910 metų rude
nį buvo reikalaujama visų už
siregistruoti.

Tš tų skaitlinių pasirodo kad 
užsiregistravo viso 4,921,439 
ne-piliečiai, iš kurių 3,572,972 
paeina iš Europos, o likusieji 
iš kitų kontinentų.

Tos skaitlinės- taipgi parodo 
kad ne-piliečiai ateiviai dabarti
nių laiku sudaro tik 31/? nuo
šimčių visų šios šalies gyven
tojų. Reiškia, kita visa dau
gybė jau tapo Amerikos pilie
čiais.

žinios paduodamos spaudai 
tik apie tų tautų žmones kurių 
šioje šAlyje randasi daugiau 
negu 20;000 ne-piliečių.

Pirmutinę vietą ne-piliečių
lugumu užima Italijos išei-
ai, sekančiai: 
Italija 694,971
Kanada 446,022
Lenkija 442,551
Meksika 416,892
Austrija-Vengrija 402,827
Rusija 366,834
Vokietija 315,004
Did. Britanija 291,451
Airija 158,202
Švedija 102,178
Japonija 91,853
LIETUyA 86,892
Filipinų Salos 83,674
Graikija 82,426
Portugalija 73,697
Čekoslovakija 72,668
Norvegija . 67,816
Britų W.' Indijos Q2,005
Jugoslavija 55,904

ATSTOVŲ Rūmuose, Washingtone, yra pasiūlytas bi- 
liūs, kuris netrukus bus svarstomas, Įsteigimui taip 

vadinamų koncentracijos stovyklų, suvarymui ir 'laiky
mui svetimšalių.

Tos koncentracijos stovyklos siūlomos ne kaipo šio 
karo atsargos priemonė, bet kaipo nuolatinis dalukas, 
užlaikymui tų ateivių kitataučių kurie pripažinti depor- 
tuotini iš Amerikos, bet kurių šalys dabar priešų oku
puotos ir teii negalima grąžinti.

Šiam biliui Amerikos rimtesni laikraščiai neranda 
pagrindo ir pripažysta kad tokios koncentracijos sto
vyklos nėra reikalingos.

•VIENAS kareivis sunaudoja vidutiniai imant vil
nos 18 kartų daugiau negu šiaip eilinis pilietis, skelbia 
S. V. Komercijos Departmentas.

•GAISRAI 1940 metais Suv. Valstijose sunaikino 
visokio turto $306,000,000 vertės, arba 3 nuoš. mažiau 
negu 1939 metais.

•PER metus laiko Amerikoje vidutinė šeima su
naudoja apie 1,500 svarų svarbiųjų maisto produktų, iš 
kurių ketvirta dalis yra pienas ir pieno produktai.

•AMERIKOS cenzo biuras skelbia kad per 21 metų 
laikotarpi nuo 1919 iki 1939, mirčių nuo įvairių nelai
mingų prietikių šalyje ištiko 1,800,226. Daugiausia ne
laimingų mirčių buvo 1936 metais — 110,052.

Suomija
Turkija
Kinija
Ispanija
Prancūzija
Nederlandai
Rumanija
šiaurinė Airija (
Danija.
Syrija ir Lebanas
Šveicarija
Lietuva, kaip matote,

12-tą vietą, taigi toli ne pasku
tinę ir ne vieną iš mažųjų.

Šios skaitlinės tikriausia bus 
proporcionalės ir bendram at
eivių skaičiui iš tų visų šalių, 
nes beveik proporcingai kiek
vienos ateivių grupės žmonės 
stengėsi tapti šios šalies pilie
čiais.

Dar reikia pridurti kad Lie
tuvių dalis pasidavė Lenkais, 
dalis Rusais, sumažindami mu
sų skaičių.

laik- 
kaip

GENE VOS, Šveicarijos 
raščiai įdėjo aprašymą 
bolševikai, prieš bėgdami iš Lie
tuvos, gabeno Maskolijos gilu- 
mon Lietuvius gyventojus. Lie
tuviams deportuoti buvo į Lie
tuvą specialiai iš Ukrainos ir 
Baltgudijos atsiųsti čekistai, 
kurie suėmė ir išgabeno tūks
tančius Lietuvių. Jeigu Lietu
viai nebūtų sukilę prieš oku
pantus tai raudonieji butų su
skubę išvežti iš Lietuvos dar 
antrą Lietuvių inteligentų par
tiją. Laikraštis priduria kad 
gal vargu daug išvežtų Lietu
vių išsigelbės iš bolševikų nagų.

LIETUVOS švietimo vadovy
bės vyresniųjų valdininkų są
statas esąs toks: Aukštojo mo
kslo direktorius yra Dr. Juška, 
vidurinių mokyklų — J. Rei
nys, pradžios mokyklų — J. 
Keliuotis. Kaip buvo praneš
ta, švietimo tarėjas yra Dr. 
Meškauskas-Germantas.

P.

KAUNO Veterinarijos Aka
demija (gyvulių 4 ligų) pradėjo 
mokslą Rugsėjo 15.

VIDUDIENIO BLIKTYJE
(V. Ališo eilės) 

Nuvargintas dangus užtrukusio lietaus— 
Kaip akys po aitrios*raudojimo ugnies: 
Nuo vieno iki kito krašto nusišvies 
Ir žvaigždžių ežere padangė nusipraus.v
Vidudienio bliktyj jau skambančių 

versmių
Dainavimą tenai — po žemėmis — girdi. 
Paveikslas pro akis jau slenka taip arti! 
Vėjelis iš kalnų pakyla su žaismu..'.. 
Jau skleidžiasi pėdoj pražydusi gėlė, 
Kaip tolimas dangus, kaip pasaka graži. 
Bitelė miršta jos saldžiam lopšyj.... 
Ir tu vėl pradedi gyvenimą mylėt!

TROŠKIMAS
(Mačio Kėkšto eilės)

Kad dieną n’ateini lankyti, 
Tai nors sapne tankiau lankyk;

. Už vieną saldžią vadandytę 
Sakysiu “ačiū” tukstant syk.
Atlėk, kaip šiądien, vos suglaus man 
Akis išdykėliai sapnai,
Aš jaunvedžių regėsiu džiaugsmą, 
Kuriam pritars dangaus balsai.
Pabudęs aš jaučiu — blakstieną 
Suvilgo ašara karšta;
Bet vis atlėk, atlėk kasdiena: 
Tos ašaros gaivi rasa.
Maldauju ir tikiu: kaip’ saldus 
Lakštingalos balsai prikels 
Pavasario rožes — taip maldos 
Regėj’mą tavęs man išmelš.
Meldžiu! aš peršuli ne vieną 
Širdies užmiršiu per tave;
Kad negali ateiti dieną — r 
Lankykis kartais nors sapne.

Latviams 
kalavijuo- 
Lietuviai. 
taip api- 
sitpranta-

L S. Karpius.

IRVIS Gedainis
(Tęsinys iš pereito nr.

(Tęsinys iš pereito numerio)

KiTI MANO APIE TAVEKA«_

tas faktas nedaug ką tau

“Visai

arba kalavijuočių ordeno 
Heinrich Lette taip rašo

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

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

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

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.)

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

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.

y

Taip, iš savo kaimynų tu kartais nu
girsti nekokios nuomonės. Dažniausiai ne
kaip apie tave pakalba tavo kaimynų tau
tos žmonės, kurie gyvena tavo paties kraš
te. Kai kas iš dvarininkų, pirklių, kai kas 
iš fabrikų savininkų, amatininkų. Žino
ma, pagalvoji, truputį nemandagu kad jie 
čia, tavo krašte, gyvendami, iš tavęs už
dirbdami, neturi tau geresnio žodžio. Jei 
jie tokie drąsus ir taip atvirai kalba, gal 
teisybę sako, pamanai. Gal tu iš tiesų ne 
kam kitam tinki, kaip tik dirbti žemę ir 
lenkti svetimiems nugarą? Gal tu tikrai 
negali būti geru juros kapitonu, inžinierie- 
rium, gydytojų, profesorium, pirkliu, pra
monininku? Noris Švedas ūkininkas, leis
damas savo sūnūs, mokslan, patį protin
giausią visados palieka ūkininkauti. “Uki- 
ninkhuti reikia gero proto, gi įsigijęs mok
slo ir kvailas gali išsiversti”, sako Švedas 
ūkininkas.

Aš pats, mažas būdamas, negirdėjau 
iš niekur geresnės nuomonės apie Lietuvį. 
Nei iš svetima kalba kalbančių dvarininkų, 
nei iš kunigų, nei iš per mano kraštą ke
liaujančių amatininkų. Tik universitete 
nemažai nustebau kai išgirdau Vokiškos 
kilmės garsųjį Rusų istorijos profesorių 
A. Kisewetterf pasakojant apie senovės 
Lietuvius ir jų Įtaką Slavų tautoms. Jis 
dėstė kad Lietuvių tauta dar ir dabar yra 
kilnaus budo, stiprios valios, darbšti ir 
mėgstanti teisybę. Apie Kristaus gimimo 
laikus ji, jo žodžiais, buvo pati kultūrin
giausia tauta visoje šiaurinėje Europoje. 
Iš jos mokinosi žemės ūkio, šeimyninės 
tvarkos ir viešosios santvarkos visi josi 
kaimynai. Rusų kalbos žodžių pavyzdžiais 
ir kitais istoriniais faktais jis Įrodinėjo 
studentams, kokios didelės Įtakos Lietu
viai turėjo Slavų tautoms. Iš Lietuvių 
atėjusi sąvoka valsčiaus ir valdovo, — 
Rusiškai išvirtusi į volost ir vladyka, — 
iš ten atėjusi ir tikybinė sistema, — Per
kūnas pakitėjo į Perun. Lietuviai išmo
kinę Rusus net degutą varyti, ką Įrodo 
Rusų žodis degot. It t-.t. — Tokius gar
saus profesoriaus dėstymus išgirdęs, aš 
pats savo akyse pakilau. Jo Įvairių tau
tybių studentai pradėjo žiūrėti Į Lietuvius 
dar su didesne pagarba. O gėrbdavo jau 
anksčiau todėl kad Lietuviai studentai vi
sados geriau ir greičiau išlaikydavo kvo
timus.

Būdamas 1921—1923 m. Suomijoje 
aš nustebau, iš kur tiek Lietuviškų žodžių 
Suomių kalboj, ir Kaip tik žodžių kultūri
nės srities. Pasiskaitęs Danų kalbininko 
V. L. P. Thomsen, aš supratau kaip jie 
atsirado. Tada mano Lietuviška savimei
lė vėl nušvito džiaugsmu.

Pasiklausykim ką sako gilesnės seno
vės mokslininkai kai jie užsimena Lietu
vių tautą. Romėnas Tacitas,' Kristaus gi
mimo laikais, rašydamas apie Lietuvius ir 
jų gimines, nurodo kad jie javus sėja, lau
kų vaisius sodina, žemę Įdirba uoliau ir 
geriau, nei patogumus pamėgę Germanai. 
Gotų rašytojas Jordanes VI šmt. aprašo 
Lietuvius ir jų gimines Prusus kaip be 
g^lo taikingus iA malonius žmones. Taip 
pat pagiria jų žemės ūki ir gerai pastaty
tą gyvulininkystę. Giria Lietuvius ir ki
tus Aisčius ir XI šmt. Germanų rašytojas 
Adam v. Bremen. Jis pasakoja kad Lie
tuviai turi gražius gyvenimo '-papročius, 
gerai sugyvena tarp savęs ir kad tai iš 
viso esą žmonės, kuriuos reikia gerbti. 

z- Kryžiuočių ordeno kronikininkas Dus
burgas mokslininkų tarpe gero vardo ne
turi, o švedų mokslininkai vadina jį sta
čiai prasimanėliu, tik vargu jis daug per
dėjo, kai rašė apie Lietuvius,_ jo šiaip ne 
per daug mėgiamus: “1283 metais, kai nuo 
pradžios karo prieš Prusus jau buvo praė-

ję 53 metai ir kai visos Prūsų giminės jau 
buvo pavergtos, ordeno broliai pradėjo ko
vą prieš tą galingą, kietasprandę ir kovo
ti išsimitrinusią tautą, kuri gyveno Prū
sų kaimynystėje, Lietuvoje”.

Čia Dusburgo neperdėta. Kryžiuočiai 
užkariavo Prusus per 53 metus, bet Lie
tuvių neįveikė ir per 150 metų, o patys 
nuo jų žuvo, 1410 m. sumušti ties Tan- 
nenbergu. Ar 
sako?

Livonijos 
kronikininkas 
apie Lietuvius, jo laikais jau turėjusius 
milžinišką valstybę, kurioj tikrai nemažai 
gyventa ir kitų tautų: “Lietuviai viešpa
tavo visoms tautoms, krikščionims ir pa
gonims. Jiems pradėjus kokį kraštą pul
ti, ne daug kas drįsdavo likti namie. Pa
likę namus, visi išsiŲapstydavo miškų tan
kumynuose, bet Lietuviai surasdavo juos 
ir ten. Nuo mažo Lietuvių būrio Rusai 
bėgdavo per miškus ir laukus, kaip kiš
kiai nuo medžiotojų”.

Ne tik Rusai taip bėgo, taip bėgo h1 
Livonijos ordeno broliai. Kur jie susto
davo ir įsileisdavo mušin, kaip prie Šiau
lių ir Durbės ežero, ten jie visi nuo Lie
tuvių smūgio ir atsiguldavo. Gi 1435 m. 
Pabaisko mūšyje, netoli Ukmergės, Livo
nijos ordenui ir visai atėjo galas.

Gotas Jordanes VI šmt. dar gėrėjosi 
Lietuviais ir jų giminėmis, kaip labai tai
kingais žmonėmis. 700 metų vėliau Vo
kiečiai Dusburgas ir H. Lette jau kalba 
apie Lietuvius, kaip nepaprastai karingą 
tautą. Matyt, jie tik puolami pasidarė 
tokiais karingais, nes mylėjo savo kraštą, 
savo kalbą,,papročius ir nenorėjo patekti 
vergauti kitiems. Prūsams ir 
-sunku buvo kryžiuočiams ir 
čiarns atsispirti, atsispyrė vieni 
Latviu mokslininkas J. Brača 
budina Lietuvių tautą: 
ma kad Aisčių giminių priešakyje atsis
tojo senovės Lietuviai ir pasiryžo jas su
vienyti, nes istorijoj Lietuva yra Aisčių 
atstovė, jų galios ir tautinio pasididžiavi
mo nešėja”.

Senovės Lietuvių nepaprastą jėgą ir 
Ištverme pripažysta ir šių dienų Vokiečiai. 
Jennv Kopp, 1918 m. rašydama Tilžės sri
ties istoriją, taip sako: “Apie 1255 m. pra
sidėjo Lietuvių ir senovės Prūsų tautai 
baisioji tragedija — kryžiuočių ordeno 
puldinėjimai. Lietuvių tauta dėl savo lai
svės, kuriai gręsė pavojus, kovojo su to
kiu atkaklumu, kuriam istorijoj nėra pa
našaus, ir nekartą sutriuškindavo kry
žiuočių jėgas”.

(Bus daugiau)
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Du Draugai — Du Priešai

Vilniaus valdovo Algirdo mirtis (1377 
V metais) į Lietuvos gyvenimą įnešė 

daug atmainų: ji nutraukė tuos ryšius ku
riais laikėsi Kęstučio ir Algirdo valstybės 
santvarka ir galybė.

Kęstutis savo sunui Vytautui dar gy
vas būdamas pavedė valdyti Gardiną; Al
girdas gi mirdamas paskyrė Jogailą, savo 
šunų, Didžiuoju- Lietuvos Kunigaikščiu ir 
pavedė jam Vilnių. Kęstutis su tuo suti
ko ir stengėsi ir toliau tęsti savo ir brolio 
Algirdo senovišką valdymo tvarką, važi
nėjo iš Trakų į Vilnių tartis su brolvaikiu, 
Jogaila, valstybės reikalais, kaip seniau 
darydavo. Jisai nesikėsino į Vilniaus ir 
visos Lietuvos valdžią, nors, kaip teisin
gai vėliau Vytautas sakė, Kęstutis lengvai 
butų galėjęs suimti visą vyriausią valdžią.

Tačiau toks Kęstučio ir Jogailos ben
dradarbiavimas neilgai tęsėsi, nes Jogai
la, su savo motina, Julijona, norėdami Kęs
tučio visai atsikratyti ir patys Lietuvą už
valdyti, pavedant kitiems Julijonos vai
kams (Lietuvos žemes ir pilis, įtemptai va
rė pasalingą politiką prieš seną Trakų ku
nigaikštį.

Savo tikslo pasekmingiau siekti, Jo
gaila ir Julijona susinešė su Kęstučio at
kakliausiu priešu, kryžiuočių ordinu. Šis 
jų žingsnis kryžiuočiams buvo labai svar
bus, nes dabar jiems žybtelėjo nauja viltis 
laimėti diplomatinėmis gudrybėmis tai ko 
per daugelį metų nepajiegė paimti kardu. 
Tuojau tarp Julijonos ir ordino aukštųjų 
vadų prasidėjo labai artimi santikiai, ku
rie buvo ypatingai nukreipti prieš Kęstu
tį. Abi pusės — ir Julijona ir kryžiuočių 
vadai — nuolat klastingai vieni kitiems 
pranešinėjo apie Kęstutį ir kėlė vieni kitų 
neapikantą prieš jį.

Vilniaus dvare, kur dar Algirdo lai
kais buvo keliama neapikanta prieš Trakų 
valdovą, dabar ta neapikanta pasiekė auk
ščiausio laipsnio.

— Mes esam Lietuvių valdovai! — 
griežtai įtikinėjo Jogailą jo motina.

Keletą metų siautę smarkus Vokiečių 
ir Livonijos ordinų puldinėjimai Lietuvos, 
po Algirdo mirties griūte užgriuvo Kęstu
čio žemes. Ypatingai audringi buvo 1379 
metai, kuomet kryžiuočiai buvo nuėję ir 
užpuolę net Rusiškas Kęstučio žemes ir 
Gardino apielinkes.

Kęstutis šį pavojų pajutęs, tuoj sten
gėsi susitaikyt su ordinu. Tą pat nu '•ą 
Rugsėjo 29 d. Kęstutis, Jogaila ir daug< 
lis bajorų Trakuose pasirašė su ordini? de
šimčiai metų taikos sutartį. •

Bet ir tada Jogaila ir Julijona nenu
leido rankų: ordino atstovus tuoj pat pa
sikvietė į Vilnių ir ten daro savo slaptas 
pakalbas, kurių vaisius buvo 1380 metais 
pasirašymas slaptos sutarties su kryžiuo
čiais prieš Kęstutį!

Kad šios sutarties derybos neišeitų 
aikštėn, Jogaila ir ordino didmistris von 
Kniprodė buvo sutarę Dovydiškių miškuo
se surengti medžioklę. Į tą medžioklę at
vyko didieji ordino komtūrai, o iš Lietuvių 
pusės dalyvavo Jogaila, Vytautas, Jogai
los svainis Vaidila ir kiti. Medžioklės lai
ku, kuri tęsėsi keturias dienas, pasikei
čiant buvo keliama ir puotos, o puotų me
tu vesta slaptos derybos, kurias atliko Vai
dila, atkaklus Kęstučio priešas. Ši nauja 
slapta sutartis buvo padaryta Gegužės 31 
dieną, 1380 metais. Sutartimi, Jogaila ati
davė kryžiuočių malonei Kęstutį ir jo že
mes.

Vytautas iš pat jaunų dienų buvo su 
Jogaila artimi draugai ir abu buvo vienas 
prie kito labai prisirišę. Tą Vytauto drau
giškumą ir atvirumą žinodamas, Jogaila, 
motinos pakurstomas, Vytautą visapusiai 
išnaudojo.

Jogaila į Dovydiškių medžioklę Vytau
tą ypatingai pakvietė, kad nebūtų jokios 
nuožvalgos apie jo klastingas derybas su 
ordinu prieš jo tėvą, ir medžioklės metu 
stengėsi pasirūpinti kad Vytautas butų už

imtas medžiojimu. Taip tai, jo paties aki
vaizdoje, suktas Jogaila užstatė pinkles 
pačiam Vytautui ir jo tėvui, iš kurių jie 
negalėjo išbėgti.

Po Dovydiškių sutarties ordinas dar 
negreit puolė Kęstučio žemes, norėdamas 
pasiruošti didesniam žygiui. Gi pradžioje 
1381 metų — Vasario mėnesį*— kryžiuo
čiai žygiavo į Trakus. Jų kariuomenė per
sikėlė per Nemuną aukščiau Strėvos inta
ko, ir eidama į Trakus pakeliui užpuolė 
Naujapilį. Naujapilis neilgai laikėsi ar 
tuoj pasidavė. Kryžiuočiai paėmė nelais
vėn 3,000 Lietuvių, subėgusių apsisaugoti 
pilin, ir daug grobio, o pačią pilį sudegino. 
Del perdidelio grobio nusprendė toliau ne
žygiuoti, -gryždami užpuolė Darsūniškį, 
kurį išsigandę gyventojai sudegino, o pa
tys išlakstė.

Biržulio mėnesį su didele kariuomene į 
Žemaitiją įsiveržė kalavijuočiai iš Livoni
jos ir nusistūmė net iki Medininkų, terie
dami visą kraštą ir išžudydami daug Lie
tuvių. Tuoj po šitos kovos, su nedideliu 
buriu Žemaičius užpuolė Ragainės komtū
ras.

Šitie Vokiečių puolimai vargino- Že
maičių kraštą ir teikė Kęstučiui daug rū
pesčio. Jis jautė kad čia yra kas negero.

Kaip tik tuo laiku iš Osterodės kom
tūro Kęstutis gavo draugišką pranešimą 
apie Jogailos slaptą sutartį su kryžiuočiais 
prieš jį.

Apie tai Kęstutis tuoj pasakė Vytau
tui, bet tas netikėjo:

— Kaipgi tai, tėve! Jogaila yra ma
no artimiausias draugas, jis man butų pa
sakęs apie sutartį su kryžiuočiais! — Tei
sino jis Jogailą. — Tai greičiausia yra tik 
ordino pinklės norinčios sukelti tarp mu
sų ir Jogailos vaidus!

Vytautas, po tų pakalbu su savo tėvu, 
išjojo į Dhoričiną, palikdamas Kęstutį vie
ną. Senas Trakų valdovas, gyvenime daug 
patyręs, ėmė stropiai sekti dalykų eigą, ir 
tas privedė prie apsisprendimo:

Kęstutis pasiryžo užkirsti Jogailos 
klastoms kelius užimant ir užvaldant Vil
nių !

Staiga Kęstutis dingo iš Trakų. Jis 
išjojo — išvyko į Gaižuvą, pas Alpi, su juo 
aptarė dalykų padėtį, ir nuvykę į Medi
ninkus jiedu surinko dideles Lietuvių ka
riuomenes. Iš ten liepė paleisti gandus 
kad- ruošiamasi žygiuoti prieš Lenkus ar 
Prusus.

Lietuvių kariuomenės, Kęstučio ir Al- 
pio vedamos, ištikrųjų persikėlė per Ne
muną ir nužygiavo iki Prūsų sienos. Bet 
iš ten tuojau pasuko į rytus, vėl perėjo de
šinėn Nemuno pusėn ir patraukė tiesiai 
ant Vilniaus.

Alpio vedamų jaunų narsių vyrų bū
rys pirmiausia įsigavo į Vilnių ir atidarė 
visus vartus į miestą. Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių sostinę Kęstutis paėmė Lap
kričio mėnesio pradžioje, be jokio pasi
priešinimo, nes niekas nelaukė užpuolimo.

Suėmęs nelaisvėn Jogailą ir visą jo 
šeimą, su motina, Julijona, Kęstutis rado 
ir slaptos sutarties dokumentą. Šis slap
tas raštas galutinai įtikino Kęstutį kokias 
pinkles jam brolvaikis buvo suniošęs. Tas 
radinys davė gana pagrindo nubausti Jo
gailą visu griežtumu.

Skubiai iš Gardino buvo į Vilnių at
šauktas Vytautas, kuriam Kęstutis paro
dė slaptą Jogailos sutartį su ordinu:

— Netikėjai, o štai raštas! — prabilo 
tėvas į gyvenimo klastų nepatyrusį sūnų.

Vytautas nusiskubino į kalėjimą pas 
Jogailą. Jam buvo gaila jo jaunų dienų 
draugo. Šis klastingas vyras betgi mokė
jo save pateisinti, kaltę nukreipdamas į 
savo seną motiną ir svainį Vaidilą. Paga
liau apkabinęs Vytautą prisiekavo dau
giau nekeisiąs rankos prieš dėdę, jeigu tik 
jam bus leista iš nelaisvės išeiti ir kur nors 
ramiai apsigyventi.

Geraširdis senelis, Vytauto prašomas, 
sutiko Jogailą nebausti, prisimindamas jo 
prakilnų tėvą, tiktai gavęs Jogailos raštiš
ką prižadėjimą atsisakantį Vilniaus ir di
džio kunigaikščio teisių, atidavė jam Krė
vos ir Vitebsko žemes, kurias kitados val
dė jo tėvas, Algirdas.

BOLŠEVIKAI NORI 
‘ANTRO FRONTO’
Anglijoje darbiečiai, ko

munistų šalininkai, lermuo- 
ja reikalaudami kad Britų 
karo vadovybė atidarytų 
Vokiečiams antrą frontą — 
pultų Vokiečius iš Prancū
zijos, pagelbėjimui Rusijai.

Bet tie rėksniai neprisi
mena ką padarė Rusijos 
bolševikai, kada galėjo su
daryti Vokiečiams antrą 
karo frontą: jie su Hitleriu 
susibroliavo ir Hitleris tu
rėjo laisvas rankas pulti ir 
mušti Anglus ir Prancūzus 
vakaruose.

Butų gerai kad iš Ameri
kos ir Anglijos tuoj pasiųs
tų tuos rėksnius į Rusų ka
ro frontą!

BRITŲ karo vadovybė 
praneša kad karuose Arti
muose Rytuose, Graikijoje, 
Kreto saloje, Syrijoje ir 
Etiopijoje pražudė 55,419 
vyrus.

Kare Prancūzijoje ir ki
tur žuvo 70,000, kareivių 
32,500 juareivių ir 8,500 
lakūnų.___________________ _
Duok žmogubšviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

Užvaldęs Vilnių, Kęstutis tapo Didžiu 
Lietuvos Kunigaikščiu —

Tik, deja, neilgam, vos metams lai
ko,... nes Jogaila, išėjęs į laisvę, griebėsi 
savo klastas pravesti iki sau pageidauja
mo galo.

Kęstutis, tapęs vyriausiu Lietuvos val
dovu, tuojau visas savo jiegas nukreipė 
prieš kryžiuočius.

Alpini, už jo visokiariopą pagalbą ir 
ištikimybę, Didis Lietuvos Kunigaikštis pa
vedė daugiau plotų žemių ir pilių Žemaiti
joje, duodamas jam Žemaičių Gynėjo ir 
Gaižuvos Kunigaikščio titulą.

Jau galit užsisakyti si? įdomia

UvVŽ

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

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

PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS KNYGOJE
Vardai visu 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 $1.50 
arba ir $2.00. Taigi, skubėkit užsisakyti sau ir savo brangiems drau
gams ALPI šiądien!

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

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

A Chicago-bound air liner, flying low in a' heavy fog near St. 
Thomas, Ont., crashed and burst into flames, killing 20 persons. It was 
the second crash on a major airline within 24 hours and brought the 
day’s death total to 34. This soundphoto shows wreckage of the huge 
American Airlines Douglas ship which started its flight in New York. The 
wreckage is still smouldering in spots. - V

Chicagon skridęs pasažierinis lėktuvas, patekęs į žemas ir 
tirštas miglas netoli St. Thomas, Ont., nukrito ir užsidegė, žu
vo 20 asmenų. Tai buvo antras didžiųjų orlaivių nukritimas su 
pasažieriais bėgyje 24 valandų ir viso žuvo 34 asmenys, šis 
vaizdas parodo didyjį American Airlines Douglas lėktuvą kuris 
išskrido iš New Yorko.

Dabar vėl Alpis greta Kęstučio žygia
vo kryžiuočiams keršyti ir 1382 metų Sau
sio mėnesio 18 dieną užpuolė Prusus ir 
nuteriojo pilis Vėluvą, Tepluvą, Friedlan- 
dą, Altenburgą, Priegliaus ir Aivos kran
tus, išmušė daug Vokiečių gyventojų, pa
ėmė 500 žmonių nelaisvėn, ir greitai gryžo 
atgal, nes tikėjosi kad kryžiuočiai netru
kus puls Lietuvą.

Ir tikrai, Vasario 21 dieną kryžiuočiai 
įsibriovė į Punios ir Alytaus apielinkes. 
Bet juos ten su savo kariuomene atmušė 
Vytautas.

Seka: Kęstučio Mirtis. 
___________________________________________ Ė__________________________________________________

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

MANO DRAUGAS Pruseika
Vilnyje nuriečia: “Kad tos 
Amerikos nebūtų..., ”

Tikrai, jei Amerikos nebūtų 
buvę, draugas Pruseika senai 
jau butų buvęs to paties Sta
lino, kurį jis čia darbininkus 
verčia garbinti, senai likviduo
tas!

JONAS PLONAS iš Picbur- 
ko rašo:

Gabaliauskas dirba 
Taip kaip Vabaliauskas:* 
Po kolonijai važinėja, 
Bobeles glostineja, 
Pinigų prašinėja 

(savo gazietėlei).

• (* Vabaliauskas, — Vabalas- ♦ 
Pruseika, bolševikų ‘žebrokas’.), 

i

MEKSIKONAS Dr. Calero 
pastebėjo dvasios ir kūno pa
laužimą, kurį Maskvos okupa~< 
ei ja Lietuvoje padarė, bet mu
sų raudonukai ir šiądien to ne
mato. Matyti, Meksikonai pa
stabesni, negu musų broliai Lie
tuviai.

Juodas aras mešką peša, 
Bolševikams verksmą neša.

PASISKAITĘS apie tariamo
jo “rašytojo Marcinkevičiaus” 
bevielinę radiogramą iš Sovieti- 

I jos musų bolševikų spaudoje* 
| Jurgis Pusspirgis nusprendė su
organizuoti Asilų ir Asilienių 
draugiją ir kviečia visus rau
donos spaudos skaitytojus jon 

i įsirašyti: bus “apšviesti” kaip 
teliukai.

Jurgis Puspolitikierius savęs 
aną rytą pasiklausė:

Kur prapuolė Mussolini?
Žinios jį tik tyla mini.

MUSŲ raudonukai daug rė
kia paleisti jų Browderj, kuris 
dėl pasporto 
kalėjime, bet nei amt
mena apie tuos tūkstančius Lie
tuvių, kurie be jokio nusikalti
mo išvežti Sibiran. Ar Brow- 
deris jiems brangesnis, negu 
Lietuviai ?

ŠI-U ginistą aklas, bet 
septintoje dienoje pradeda ma
tyti ; musų raudoniems redak-

I toriams dar ir šiądien akys ne- 
j atsidarę ką Maskvos okupaci- 
| ja padarė Lietuvoje. Nejau 
I šuniukai turi daugiau išminties 
negu redaktoriai ?

I SANDARA nuogastauja kad 
Katalikų Federacijos “šarvuo
tos” divizijos ruošiasi tauti
ninkus Amerikoje iš visuome- 

| ninės veiklos iššluoti. Prie to- 
i kių šlavimų tautininkai pri
pratę: juos šlavė socialistai ir 

i tik save į šiukšlyną nusišlavė. 
Tačiau, gali būti butų tauti
ninkams nebloga mesti “nei- 
tralumo” vienas kitam politiką 
ir imtis “koletyvinio saugu
mo”?

VILNIS paskelbė nežinomo 
“Lietuvio” didelį atsišaukimą į 
Lietuvius Katalikus, kur sako: 
“Eikime su dora žmonija, o ne 
su budeliais”. Katalikai visa- 
do| su dora žmonija ir ėjo, to
dėl raginti jų nereikia, o “Lie
tuvio” pastanga pasirodyti ir
gi ‘“kataliku” mums primena 
kai kurių Lietuvos Rusų, Len
kų ir žydų pastangas būti “ir 
mi tovtininki”. V.
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DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

kaštuoja 
į dieną. Jie 

mėnesiniais 
galit mokėt 
bila.

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

ti sž 
kirt

DEIMANTAI
Pirmaeilė brangmenų par

duotuvė rytinėje dalyje
Registruotas Optikas

8513 Superior Avenue
CEdar 0765 (49

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

FRANCES’ LUNCH
Sandvičiai

Lengvi Užkandžiai
Namų gamybos valgiai 

Greitas, geras patarnavimas

i'ėl prisiartino SLA nomina- 
0 ir rinkinių laikas. Ši sy- 
O. rinkimai bus labai svar- 
. nes atėjo laikas pakeisti 

kone visus Pildomosios 
j<t»8 narius.
jjjfflisiems viršininkams, jau 
jįo viršininkauti. Vieni jau 
^ri, kiti nebegali, treti 
& nmomo senatvėje. Jie 
įon įsipyko viens kitam, c 
feie yra dar labiau įsipy- 
Liams. Išskyrus Dr. S 

Į kurs dar tik pereitą- sy 
iįjvo išrinktas, visi ilgai ii 
jii'tarnlvo ir visiems jai 
įj. Kai (urie iš jų1 yra pa 
į kad jie butų dėkingi na 
js, jeigu jie jų neberinktų 
į buvo pažadėję nebekandi 
įdi ir kitiems duoti progų 
tenant pagal pereitų rir 
g SLA nariai yra pilnai pe 
n«e šį sykį patenkinti v 
i norinčius pasitraukti, o g: 
risti naujais ir tuos, kur' 
iri pasitraukti.
| penkiolikos tūkstančių n; 
lines be abejo galime sura 
tetynius narius, kurie p 
įtiks būti SLA reikalų v 
m ir, kaipo viršininkai, b 
■jesni, bet gal dar gėrės 
įsuosius. Svarbiausias 
kinkų reikalavimas yra k: 
notų geri sąžiningi žmoni 
Kėniai Įvykęs New Yor 
■togas SLA narių suvaž: 
H su įvairių kolonijų p 
mi paskyrė komitetą i

6430 St. Clair Avenue 
Cleveland, O.

VISOKIOS ML
Pis mus galite gauti \ 
irsiduoda nupigintoms 
■dargų. Duodame dy 
erkamu instrumentu.

T HOED 
I ii St. Ctajr Avė.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

(Pasirašo) 
Justinas Miščikas, 
Marė Mišeikienė, 
Juozas Vilčinskas, • 
M. Verbela, 
Jonas Verbela, 
A. šatunas, 
Antanas Urbonas, 
Feliksas Baranauskas, 
Jurgis česnavičius,
J. P. Yuraitis,
K. S. Karpius.

THE ETERNAL
GIFT”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ} VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

I Šis ženklas ant 
I gasinių padar- I gų reiškia kad 
i jie išlaikė grie

žtus bandymus 
American Gas 
Association's 1 

laboratorijose, I 
jūsų užtikrini- I 
mui perkant. I

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
Cafe & Restaurant

937'/2 East 79th Street
Frances Lovenduski (

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

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prop.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

WM. F. WENDT
Specializuoja pardavime

KIAUŠINIŲ, SVIESTO ir 
SŪRIŲ

West Side Market
Stand A6 ir A7 (52)

PRospetc 8184.

Dar apie M. S. 36 Kp 
Vakara

Huiiiiiiuiiiiiiiiihiiiiiiiiiiii

Nikodem
Laisnuotas 1 

f IR B
1522 Superior Ave.

CLOVER LEAF 
CAFE

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

kalbėtojas bus 
. Hunt, iš Cleve- 

eilė kitų žymių 
ims dalyvumą

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

Repairing & Air Conditioning
Valom ir Perdirbam 

Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasams ir 

boileriams.
1390 East 65th Street 

^Telefonas: ENd. 0335

s Norėdami pigiai pirkti 
kites į mane, gausit už i 
Įvairiuose apdraudos-insui 
:' Sutaisau paskolas pirm 

aąs garantuojama. Krer

bet negrai joje 
baldų, sėdynių,

Už tuos baldus 
apdraudos kompanijos 

nuostolius

K O M I N’ S
PHARMACY

Kaimyniška Vaistinė
Lietuviai užkviečiami

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ 

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arta DINING 
ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už jūsų se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)

Pirkit dabar

‘A Yank in the R.A.F.’
Pirmutinė apysaka iš Britų karia

vimų R. A. F. lėktuvų pagaminta i 
filmą ir pradedama rodyti Hippo
drome Theatre yra 20th Century- 
Fox naujas vaizdas, “A Yank in the 
A. E. F”, pradedama rodyti šešta
dienį, Lapkričio 8.

Tyrone Power vaidina Yankee ir 
Betty Grable jo mylimąją, 'ir daly
kas eina apie Anglijos lakūnus, su 
jų visokiais prietikiais, gyvenimu, 
meile ant žemės ir karžygiškumais 
ore.

Atvaizduojama nekurie drąsus žy
giai lakūnų j Vokietiją, apleidimas 
Dunkirko ir daug kitų prietikių.

Tyrone Power vaidina Amerikie
tį lakūną kuris jieškojo prietikių 
ir nuvykęs Anglijon įstojo į Britų 
R. A. F. oro tarnybą. Jis Londone 
susitinka Amerikietę šokikę, su ku
ria prasideda jo romansas.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry fo^ all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
Paranki vieta. Užkviečiamę Lietuvius.

Cor. Superior and E. 43 St.

Automatiškas Gasinis Van 
dens Šildytojas yra ekono
miškas operuoti 
tik keli centai 
lengva įsigyti 
išsimokėjimais; 
su savo gaso

Kadangi jau buvo minėta a- 
pie Moterų Sąjungos 36 kuopos 
rengtą vakarą Spalių 26, nau
jos parapijos salėje, tat man 
beliko tik išreikšti 36-tos kuo
pos vardu padėka visiems kurie 
kuomi nors prisidėjo prie to 
vakaro pasisekimo.

Daugiausia pastangų įdėjo 
tai programo pildytojai, todėl 
jiems ir priklauso nuoširdžiau
sia padėka: pp. Alvinai Lui- 
zienei, Julei Salasevičienei, L. 
Vaškelienei, S. Mudrauskienei, 
Kostui Savickui, Jonui ir J. 
Zorskiams, K. Štaupui už pa
sekmingą suvaidinimą 5 veiks
mų dramos, “Leitenantas An
tanas”. Taipgi ačiū choristėms 
už sudainavimą linksmų daine
lių, kas programą pagražino, o
K. štaupui už choro priruoši- 
mą. Geistina kad tas choras 
pasilaikytų ilgesnį laiką, nes 
Lietuviai myli dainas ir choro 
pastangas įvertins, o šiądien 
choro pastovumo tik ir galima 
pasitikėti pas energingas mo
teris.

Nuoširdus ačiū musų klebo
nui Kun. J. Angelaičiui už jo 
agitatyvę kalbą apie Moterų 
Sąjungos naudingumą. Taipgi 
ačiū musų veikliai programo 
komisijai, pp. P. Kundrotienei,
L. Vaškelienei, K. Magilienei,
M. Cicėnienei ir P. štaupienei. 
Komisija ne tik sumaniai dir
bo bet dar ir materialiai prisi
dėjo prie šio vakaro pasiseki
mo.

Laimėjimui gražius rankdar
biu? padovanojo sekančios na
rės: M. Cicėnienė, S. Mudraus- 
kienė, K. Magilienė, P. Kundro- 
tienė, R. Babarskienė ir An- 
gelaitienė. Laimėjusieji gau
tomis dovanomis labai paten
kinti.

Nuoširdus ačiū ir musų dar
bininkėms, 'kurios kaip bitutės 
sunkiai visą vakarą dirbo: V. 
Sadauskienė, A. Juškienė, M. 
Cicėnienė, P. .Kundrotienė, A. 
Žilinskienė, S. Amšienė, Vaiš
norienė, Gradinskas, ir visai 
publikai už gausų atsilankymą 
ir parėmimą nuoširdžiai dėko
jame.

Rengimo Komisijos P. S.

• Juozas J. BaČiunas
Plačiai žinomas Amerikos Lietuvių tautinės sroves veikėjas, 
iš Tabor Farm, Sodus, Mich., visų rimtų SLA. narių ir ko
mitetų užgirtas kandidatu į SLA. iždininkus. Pono Bačiu- 
no platus patyrimas bizniuose, turėjimas reikalingo laiko 
visuomenei pasiaukoti padaro jį tinkamu užimti sekančio 
SLA. iždininko vietą. (Skaitykit straipsnį ant p. 7.)

Ponas Bačiunas su ponia, ir pianistas Mikas Yozavitas 
su savo ponia šiomis dienomis pro Clevelandą važiavo į ry
tines valstijas, biznio ir visuomeniniais reikalais.

pirm negu kainos pakils

THE FLEMING FURNITURE CO.
Kampas E. 75th St. ir St. Clair Ave.

Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.

VISŲ RIMTŲ SLA. NARIŲ UŽGIRTAS 
KANDIDATAS Į SLA. IŽDININKUS

Jonas Brazauskas

Clevelando SLA. 14-tos kuo
pos nariai apkalbėjo SLA. rei
kalus ir besiartinančias nomi
nacijas kandidatų į SLA. Pil
domą Tarybą.

Mes žemiau pasirašę reko
menduojame į SLA. Iždo Glo
bėjo pareigas veiklų, sumanų 
ir pilną energijos, gausiai pa
sidarbavusį musų Susivieniji
mui, SLA. 14-tos kuopos narį, 
Joną Brazauską, iš Cleveland, 
Ohio.

Liet. žin. nr. 42 Gabaliaus- 
kas rašo: “Ten jam ir vieta”, 
paneigimui kiek tik jis išmano 
Lietuvos Respublikos Preziden
tui A. Smetonai.

Gabaliauskui labai pikta kam 
Baptistai ir kiti kviečia p. A. 
Smetoną su paskaitom ir pra
kalbom ; jam pikta kam p. A. 
Smetona lankys Lietuvių kolo
nijas, o pikčiausia tai kam at
važiuos ir į Clevelandą, kur 
pats “prokuroras” gyvena.

Gabaliauskas teisybę sako 
kad p. Smetona yra prielankus 
visiems tikėjimams, nes taip ir 
pridera kultūringam žmogui. 
Juk mes dabar gyvename dvi
dešimtame amžiuje, ir vidur
amžių jau nebesugrąžinsi.

Tiesa kad prie Smetonos Lie
tuvoje visi tikėjimai buvo ly
gus, taip kaip ir visur civili
zuotame pasaulyje. Bet prie 
Prezidento Stulginskio (krikš
čionių-demokratų) tai musų 
Lietuva tikrai viduramžiais 
dvokė. Prie Stulginskio ne- 
karalikai negalėjo Lietuvoje 
tarnystes gauti. Man vienas 
žinomas argonomas, Kregždė, 
iš Biržų pasiuntė prašymą ko- 
kion Įstaigon del darbo, ir jam 
paskui atsiuntė aplikaciją iš
pildyt. Kai jis išpildė, ją at
siuntė jam atgal, buvo parašy
ta viskas gerai; jo tikėjimas 
blankoje buvo raudonu rašalu 
pabrauktas, nors tada labai bu
vo reikalingi agronomai.

Jau buvo įsakyta visiems 
švęsti visas katalikiškas šven
tes ; nors valdžia dar griežtai 
įsakymo nevykdė, bet davat
kos tai jau eidavo ir koliodavo 
dirbančius protestonus. Jau 
buvo tiek įsidrąsinę tie krikš
čionys kad sakydavo, eis kata
likai ir krikštys ne-katalikus, 
o katras nenorės apsikrikštyt 
tai tą, kaip Lietuvoj sako, pa
pjaus. ... Ir buvo daug mote
rų nusipirkę ir škaplierius, ir 
žmonės kalbėjo kad Papilio re
formatų kunigas naktimis už- 
sikaldavo langus nuo “gerų ka
talikų”. Tikrai žmonės laukė 
Baltramiejaus nakties.

Po tos visos baimės žmonės 
kalbėjo kad buvo liedinama ko
kis varpas, užtatai paleido to
kias kalbas, “kad varpas ge
riau skambėtų”.

Tai dar ne viskas. Lietu
vius kareivius protestonus va
rydavo į katalikų bažnyčią.

Vieną sykį Gen. Žukauskas 
lankė Lietuvos kariuomenę, jis 
kareivius prašė: “Pasisakykit 
man ar jus kas bereikalo bau
džia ar kaip kitaip; nebijokit

The Wilke b Raki1 Visokį Lietuvis 
P7-11 Superior Ave 
f ■ L VILKELIS

Cleveland Council for Ameri
can Unity rengia konferenciją, 
■kuri pavadinta “American Un
ity or Chaos”. Ta konferenci
ja atsibus šeštadienį, Lapkričio 
8, posėdžiai bus 3 vai. po pie
tų ir 8 vai. vakare. Vieta: 
Panel Room, Fenn Kolegijoje, 
Euclid ir E. 24 st.

Jos tikslas, tyrinėti dalykus 
kurių galima butų imtis šioje 
srityje privedimui prie vienin
gos akcijos ir tikslų šiame kri
tiškame periode kuomet reika
linga įtempti pastangas už su- 
bendrinimą visų Amerikos gy
ventojų.

Principalis 
Prof. George T 
land College, ii 
asmenų, kurie 
diskusijose.

Ši filmą yra tai pilnais garsais 
atvaizdavimas Didžiųjų Katalikiškų 
Mišių, pirmą kartą tepadaryta, nie
kad dar nebuvo tas pasikėsinta. Su 
muzika kurią išpildo 35 žymesni 
Chicago Symphony Orchestra muzi- 

choristų, 
ir 1,500

LANKOSI CLEVELANDE *
Pranas Jonaitis sugryžo iš 

Texas valstijos, keletui dienų 
paviešėti Clevelande, po išbu
vimo kariuomenėje aštuonis 
mėnesius. Jis tarnauja prieš
lėktuvinėje artilerijoje, pakel
tas jau į seržeantus.

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR 
ROOF

H. J. Votteler & Con
ARCADE MUSIC STORE
Visokios Muzikos Gaidos 

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. {steigta 1866.

PALINKSMINO 
YOUNGSTOWNIECIUS

Būrelis iš 13 Clevelandiečių 
trimis automobiliais nuvažiavę 
į Youngstowna, davė ten sma
gų dainų, juokų, šokių ir mu
zikos programą. Vakarą suren
gė SLA. 157 kuopa Lietuvių 
parapijos salėje.

Clevelandiečius nuvežė savo 
automobiliais Salasevičiai, Kar
piai ir Jonas Petrauskas. Prie 
jų atvyko vėliau dar vienas au
tomobilis Clevelandiečių, kurie 
visi turėjo gerą laiką, susidrau
gavę su Youngstownieciais.

Keliolika Lietuvių užsirašė 
sau Dirva.

manęs, aš su jumis”. Tada 
protestonai kareiviai pasiskun
dė kad juos varo į katalikų ba
žnyčią. Gen. Žukauskas davė 
įsakymą kad jų, protestonų, į 
katalikų bažnyčią nebevarytų, 
ir kai atvažiuodavo jų kunigas 
kad juos paliuosuotų visą die
ną nuo užsiėmimo.

Katalikai turėtų būti labai 
dėkingi p. Smetonai, nes jis 
nušluostė juodą dėmę nuo Lie
tuvių tautos ir jis Lietuviams 
davė pilną laisvę katrie jos no
rėjo. Buvo tokių kunigų ku
rie laisvės nenorėjo, o kaltino 
prezidentą, štai vienas atsiti
kimas: Sykį Papilio miestelyje 
buvo šaulių suvažiavimas, ro
dos tai 1937 metais. Jie visi 
gražiai išsirikiavo ir numarša- 
vo pas katalikų kunigą kad jis 
juos palaimintų. - O kunigas 
jiems pasakė, “Aš laiminu tik 
Pavasarininkus” (katalikų jau
nimo organizaciją). Tada šau
liai nieko jam nesakė ir nuėjo 
pas protestonų kunigą_ ir jis 
juos palaimino, o jie kėlė jam 
ovacijas.

Taigi, nereikia kaltint Lietu
vos jaunimą ar prezidentą, bet 
kaltinkit savo fanatikus.

Amerikos Lietuviai katali
kai šaukia kad Lietuva turi bū
ti katalikiška. Juk Lietuva ir 
yra katalikiška. Kokios jie 
katalikybės Lietuvai nori tai 
Dievas vienas težino. L—vė.

Grigas tapo pa- 
Samo kariuome- 
tėvams kad ge- 
Jis yra lankęs 

Akrono universitetą, bet nebai
gė mokslo. Kalnas.

kantai, su 125 Katedros
50 Gregoriškų Kantorių, 
“ekstras”.

Kritikai pripažysta kad 
“The Eternal Gift4’, yra neįtikėtinai 
inspiruojanti.

Ši110 filmų ilgumo veikalą maty
sit iki Lapkriičo 9 d., Public Music 
Hall, vakarais nuo 8:30 vai. Tikie- 
tai 55c., 85c., ir $1.10.

.MATYK įvairių di 
Jumų vandens šildy 
lojus, pritaikytus vi
sokių šeimų reikalui 
dabar rodomus Gas 
Company ofise. A

BELE UETUVIŠK 

AISTINi 
Pakeltis Pharmac 

1001 East 79th Street
• (Kampas Crumb Ave.) 

Jjaiko visokias namines ir i 

■/iotas gyrfnoles nuo visokių 
į kaip tarnuo aštraus užsisei 
jio RonMatizmo, nuo įvai 
yzdij, dedervinių, vidurių nev 
l'įnino, užkietėjimo, kosulio, 
juo, lytišku nusilpnėjimų, v 
■ lytišku ligų, nerviškumo, 
Igės ir kitokių.

■C. Pakeltis Vaistin 
■1 E. 79 St. Cleveland, 

Telefonas ET/. 8533

taė atdara 7 dienas sava

The STONEMAN Co
Plumbing Supplies — Paints 

Hardware
Roofing Materials
Electrical Supplies

Čia rasit gerą patarnavimą ir 
prieinamas kainas. (49)

7110 Superior Avenue

Visų Q c Visų
Didumų O Didumų

GREITAS KASDIENINIS 
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

lumbing ir Heath 
Reikmenys

tsidnoda arba įdedami su 
ESINIO IŠMOKĖJIMO I 
Nereikia nieko įmokėti.

Nauji ir naudoti padarga

Empire Plumbing č 
Heating Co.

&D4 ir naktį patamavim: 
i 1964 E. 55th Street
1 6000; MU. 2029; YE.
Atdara vakarais iki 8 v:

Ilgametė Dirvos skaitytoja 
ir rėmėja M. Baublienė susir
go, ji gydosi miesto ligoninėje. 
Linkime jai greito pasveikimo.

F. Jonuškienė lankėsi Chica- 
coje, dalyvavo savo kaimyno 
iš Lietuvos, Petro Zaniausko 
laidotuvėse. Atlankė nekųriuos 
buvusius Akroniečius, V. Bal
sienę, kuri perdavė Akronie- 
čiams parvežti labų dienų. Su
ėjo ir keletu kitų.

Petras Ivanavičius teisme už
simokėjo bausmės $300 už su
gadinimą protestonų maldna- 
mio. Šalę jo namo stovėjo lūš
na, į kurią susimetė negrai lai
kyti savo pamaldas. Jie ne tiek 
meldėsi kiek rėkavo ir trukš- 
mavo tame name iki vėlumai. 
Ivanavičiui atsibodo jų trukš- 
mo klausyti ir jis negalėdamas 
kitaip jų atsikratyti vieną ry
tą anksti, kaip teisme įrodyta, 
nusinešęs viedrą gasolino ir tą 
lūšną apipylęs padegė 
sudegė, 
nekuriu 
ir kt. 
gavo iš 
apmokėti nuostolius, taigi ir 
negrai ir Ivanavičius tapo pa
tenkinti, nes jis nusikratė tų 
trukšmingų maldininkų, o neg
rai gavo pinigų už baldus.

Ir nei vėjas nebūtų pūstelė
jęs apie tai, bet Ivanavičius, 
neblaivu būdamas, smuklėje su 
pasididžiavimu pasisakė kaip 
jis gerą darbą padarė. Valdžia 
tą patyrus jį areštavo, bet tei
smas jam priteisė tik piniginę 
pabaudą, ne kalėjimą, nes jis 
namą degino ne pelnui, bet su
laikymui nepakenčiamo trukš- 
mo.

Jaunuolis V. 
šauktas Dėdės 
nėn. Jis rašo 
rai jam esą.

Tas visai taip lengva kuomet i,,. 
_tunt modernišką gaso iš apačios 

degantį automatišką vandens šil- 
dytoją. Tas lengva del to kad 
šie moderniški gasiniai vandens 
šildytojai visiškai savitai veikia 
automatiškai.

Automatiški kontroliai reguliuo
ja liepsną taip kad ji palaiko pil
ną tanką tikrai karšto vandens 
Kaip tik vanduo karštas, kuras 
automatiškai užsukamas ir sto
ras, insuliuotas tanko viršus pa
laiko vandenį karštį.



Kandidatai į SLA. Pildomąją Tarybą

išrinkimas yra

I

»

E. NORKUS iš Philadel- 
Pa. SLA 135 kuopos na- 
Jaunas gabus ir teisin

reguliuo- 
įlaiko pil- 
vandens.

s, kuras 
ir sto-

’šus pa-

Plačiai ži- 
literatas ir 
Jis tarnau-

o BRITANIJA gamina aliejų 
ir riebalus iš soy-pupų, gyvūnų 
ir žuvies, bet taipgi importuo
ja daug daržovių, gyvūnų ir 
žuvų aliejų.

i kuomet jus 

° iš apačios 
vandens šil
dei to kad 
ai vandens 
itai veikia,

SLA. Iždo Glo- 
veiklų, sumani) 

pilną energijos, gausiai pa- 
irbavusį musų Susivieniji-

V. Jankauskui

JSamytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

Visokie.1? Kalėdinės kortelės, viso
kį bažnytiniai reikalai, rašančiai, 
kryželiai, paveikslai. Taipgi už- 
dedr.ru visokius , rėmus. Didžiau
sias pasirinkimas. (48)VM. F. WENDT

Specializuoja pardavime 
[AUSINIŲ, SVIESTO ir 

SŪRIŲ

West Side Market 
and A6 ir A7 (52) 

PRospetc 8184.

L

Kam AtsldBti ant Giliukio?

is 
£

vies Siūlome joną f
budo"™« (Pranešimas SLA Nariams

Jonas Brazauskas

Cleveland© SLA. 14-tos kuo- ‘ 
j nariai apkalbėjo SLA. rei- 
!us ir besiartinančias nomi- i 
n jas kandidatų į SLA. Pfl. 
na Tarybą, 
dės žemiau pasirašę reko- 
nduojame j 
o pareigas

ą Brazauską, iš Cleveland, 
o. ™

(Pasirašo) 
Justinas Miščikas, 
Marė Mišeikienė, 
Juozas Vilčinskas, > 
M. Verbela, 
Jonas Verbela, 
A. šatunas, 
Antanas Urbonas, 
Feliksas Baranauskas, 
Jurgis česnavičius,
J. P. Yuraitis,
K. S. Karpius.

Vėl prisiartino SLA. nomina
li ir rinkimų laikas, šį sy- 
5LA. rinkimai bus labai svar- 
į, nes atėjo laikas pakeisti 
įjais kone visus Pildomosios 
■ybos narius.
Jariemsiems viršininkams jau 
eko viršininkauti. Vieni jau 
tenori, kiti nebegali, treti 
ko ramumo senatvėje. Jie 
yra įsipyko viens kitam, o 

[kurie yra dar labiau įsipy- 
įįiariams. Išskyrus Dr. S. 
ežį, kurs dar tik pereitą sy- 
muvo išrinktas, visi ilgai ir 
mgautarnavo ir visiems jau 
k. Kai kurie iš jų yra pa- 
įę kad jie butų dėkingi na
ps, jeigu jie jų neberinktų, 
a buvo pažadėję nebekandi- 
pti ir kitiems duoti progą, 
tendžiant pagal pereitų r i li
ra, SLA nariai yra pilnai pa
tapę šį sykį patenkinti vi- 
įnorinčius pasitraukti, o gal 
įkeisti naujais ii- tuos, kurie 
Beri pasitraukti.
n penkiolikos tūkstančių na
mes be abejo galime suras-

pintis SLA rinkimais ir prižiū
rėti kad rinkimai butų teisin
gi. šis komitetas yra visų jam 
pasitikinčių SLA narių komi
tetu be partijų ir pažiūrų skir
tumo. Jam rupi SLA gerovė 
ir jo šviesesnė ateitis.

Po rimtų ir visapusiškų ap
svarstymų SLA narių komite
tui pasisekė surasti tokius kan
didatus, kurie ne tik brangina 
Susivienijimą ir yra sąžingi ir 
geri žmonės, bet taipgi yra nuo
dugniai susipažinę su S.L.A. 
reikalais ir galės juos kuopui- 
kiausia vesti, nors ir nei vie
nas iš senųjų viršininkų nebe
pasiliktų. Mes džiaugiamės kad 
taip atsitiko ir kad visi parink
tieji kandidatai apsiėmė kan
didatuoti.

Dėl SLA labo ir geresnės 
ateities patariame visiems SLA 
nariams be partijų Skirtumo ir 
prašome jų nominuoti j SLA 
Pildomąją Tarybą sekamus 
kandidatus:

SLA Prezidentas: W. LAU
KAITIS iš Baltimore, Md. SLA 

Čia gimęs

SLA iždininkas JUOZAS J 
BACHUNAS iš Sodus, Mich 
SLA 42 kuopos narys. Daug 
pasidarbavęs Lietuvių kultūros 
srityje, geras tėvynainis, lab
darys ir rėmėjas daugelio kil
nių sumanymų Lietuvių tau
tas naudai. Darbavosi keliose 
SLA komisijose, buvo kandi
datu į SLA prezidentus ir iž- 
'ininkus. Pereitą sykį jam ne
daug balsų truko tapti SLA iž
dininku. Smagu yra kad jis 
nenusiminė ir vėl apsiėmė kan
didatuoti. šį sykį jo išrinki
mas yra užtikrintas.

SLA iždo globėjai (du) J. 
BRAZAUSKAS iš Cleveland, O. 
SLA 14 kuopos narys. Senas 
SLA veikėjas du terminu bu
vęs SLA Prieglaudos Namo Ko
misijos nariu ir pirmininku. 
Pereitą sykį jam mažai terū
ko balsų būti išrinktu, šį sy
kį jo 
tinas.

NEV/ YORK, N. Y

IŠ SPAUDOS KLUBO SUSI
RINKIMO

šiomis dienomis Lietuvių 
Spaudos Klubas turėjo savo ei
linį susirinkimą dalyvaujant ge
rokam narių skaičiui. Pirmi
ninkaujant A. S. Trečiokui, se
kretoriaujant
daug svarbių reikalų aptarta. 
Tarp kito ko skaitytas laiškas 
nuo Assistant Chief, Division

European Affairs, Mr. Loy 
Henderson, kuriame deko- 

Klubui už pareikštas min- 
ir patarimus Sekretary of

met 1
• v * i H

L T. HUETER
DEIMANTAI

■maeilė brangmenų par- 
lotuvė rytinėje dalyje

Registruotas Optikas

513 Superior Avenue 
r 0765 (491

wem

rią di 

šildy

tis vi- 

kalui 

Gas

w. 
phia, 
rys.
gas naujosios kartos Lietuvis,
daug pasidarbavęs SLA 135 
kuopoj.. Jis yra darbo našu
mo inžinierius ir tapęs išrink
tu SLA iždo globėju galės daug 

beptynius narius, kurie pil- 64 kuopos narys. čia gimęs1 Pa^ėti įvedime ekonomiškesnės 
Lietuvis, pasitarnavęs Lietuvių tvarkos SLA centro ofise, 
tautai ir Susivienijimui. At
rodo kad jau pereitais rinki
mais buvo išrinktas į preziden
tus, tik senųjų viršininkų ne-

įtiks būti SLA reikalų ve- 
fiis ir, kaipo viršininkai, bus 
Blogesni, bet gal dar geresni 
[senuosius. Svarbiausias iš 
lininkij reikalavimas yra kad 
Ibutų geri sąžiningi žmonės, teisingumais jam buvo atimtas 
Įeseniai įvykęs New Yorke jo balsų perviršis. Neteisin- 
Utlingas SLA narių suvažia- šiaušia buvo tas kad balsavi
mas su įvairių kolonijų pri-Unai nebuvo pilnai slapti, nes 
Imu paskyrė komitetą ru-1 senie.li viršininkai kasdien ati- 

pdarinėjo ateinančius vokus su 
į balsais. Už tai šį sykį SLA 
nariai paduos už W. Laukaitį 
visai neabejotiną daugumą bal
su. Teisingumo jausmas pas 
narius nėra užmirštas.

IDELĖ LIETUVIŠKA 

AISTINE 
. Pakeltis Pharmacy 
1001 East 791 h Street 

(Kampas Crumb Ave.) 

laiko visokias namines ir im- 
/fuotas gyduoles nuo visokių li- 

kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
io Reumatizmo, nuo įvairių ‘ 

[iždų, dedervinių, vidurių nevir- 
f,nimo, užkietėjimo, kosulio, ka- 

, lytiškų nusilpnėjimų, viso- 
lytiškų ligų, nerviškumo, ne

ės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
01 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas EN$. 8533
atdara 7 dienas savaitėj*

■ SLA Vice-presidenlas W. M. 
CHASE - ČEKANAUSKAS iš 
Hartford, Conn. SLA 124 kp. 
narys. Dar jaunas nenuilsta- 

♦rpas darbuotojas SLA ir Lietu
vybės dirvoje Conn, valstybėje 
daugiausia jo pastangomis 
kūrė ir gyvuoja visa eilė 
tuvių kalbos mokyklų.

(Sekretoriau klausimą
vos redakcija palieka atvirą, 
nors nesutinka remti dabartinį 
įsisenėjusį sekretorių del jo 
pataikavimų socialistams.)

įsi-
Lie-

SLA Daktaras Kvotėjas. Dr. 
ST. RIEŽIS iš Chicago, Ill. SLA 
364 kuopos narys, 
nomas chirurgas, 
geras tėvynainis.
ja dabar pirmą terminą,, kaipo 
SLA. daktaras-kvotėjas ; tas jam 
davė progos artimiau susipažin
ti su SLA reikalais. Jis užsi
pelno dar sykį būti išrinktu.

Kad išsipildytų daugumos S 
LA narių norai, būtinai rei
kia kiekvienam, kas tik neser
ga kuopos paskelbtoj rinkimų 
dienoj, ateiti į kuopos susirin
kimą ir paduoti savo balsą. 
Raginkite visus kad tai padary
tų. Po suskaitymo balsų pri
žiūrėkite kad jūsų sekretorius 
išsiųstų 
tuose ir 
kuose.

SLA
A.

jūsų balotus užklijuc- 
užantspnuduotuose vo-

Dir-

lumbing ir Heating
Reikmenys 

ftrsidiioda arba įdedami sulyg 
NESINIO IŠMOKSJ1MO PLAO 

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

Heating Co.
diena ir naktį patarnavimas. 

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

Atdara vakarais iki 8 vai.

Dabar laikas Įstoti j

W O D 5 C K A 
SCHOOL 0F MUSIC 

614 Prospect Aver 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)

VISOKIOS MUZIKOS PARDUOTUVE
Pas mus galite gauti visokių muzikos instrumentų, kurie 
parsiduoda nupigintomis kainomis. Taip pat elektriškų 

argų. Duodame dykai muzikos pamokas su kiekvienu 
karnų instrumentu. (47)

HOEDL’S MUSIC CO.
2 St. Clair Ave. Cleveland

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: M Ain 1773

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

1 Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
tas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiii tiiitiiiiniiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiii»

Nikodemas A. Wiikelis j

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS \

8522 Superior Ave. HEnderson 9292 :

The Wiikelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė 

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia 
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
k A. W1LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas

NARIŲ KOMITETAS: 
M. Augimas, 
Strumskis, 
Mikalauskas, — 

valdyba.

YOUNGSTOWN, O.

of 
W. 
ja 
tis
State P. Hull išvežtųjų Rusi
jon Lietuvių reikalu. Klubas 
prašė kad butų daroma pastan
gos nelaisvėje esantiems Lie
tuviams suteikti pagalbą ir vi
sa kita kas jiems reikalinga ap
saugojimui sveikatos ir gyvas
ties.

Labai plačiai kalbėta del p. 
Bilmanio, Latvijos Pasiuntinio, 
Washington, D. C., leidžiamų 
biuletenių. Pareikšta visų pa
sipiktinimas del p. Bilmanio 
vienšališko elgesio link Lietu
vių. Eilėje jo raštų pastebėta 
istorinių netikslumų ir faktų 
iškreipymų Lenkų naudai. Var
de L. S. Klubo pasiųsta p. Bil- 
maniui atatinkantis raštas pa
remtas istoriniais faktais, ku
riuos jis iškraipo. Susirinkę 
buvo tos nuomonės kad pana
šiais atvejais Klubas smarkiau 
veiktų netik p. Bilmaniui siun
čiant pastabas bet ir spaudoje 
supažindinti plačiąją visuomenę 
su p, Bilmanio nedraugingu el
gesiu link savo kaimynų Lietu
vių.

Plačiai svarstyta apie reika
lingumą Anglu kalba leisti nors 
ir mažas brošiūrėles informo- 
jant svetimtaučiu^ apie Lietu
vą ir jos siekius ateičiai.

Pastebėta jog kai kurie mu
sų rašytojai rašydami Anglų 
spaudoje apie Lietuvos padėti 
permažai savo raštus apdirba. 
Tos pastabos buvo girdėtos iš 
svetimtaučių kurie skaitydami 
tą yra pastebėję. Teks elge
sys mums nieko gero neduoda.

Klubo penkmečiui atžymėti 
pavesta nariams: Pr. Bajorui 
(išrinktas tos komisijos pirmi
ninku), A; Strimaičiui . ir A. S. 
Trečiokui. Ši komisija Įparei
gota padaryti nuveiktųjų dar
bų santrauką ir patiekti sekan-

• A delegation froril Capitol Hill confers with President Roosevelt on 
changes in the neutrality law. L. to R., back row: Sen. Tom Connally 
(Texas); Sen. Charles L. McNary (Oregon); and Rep. Luther A. Johnson 
(Texas). Vront row: Rep. Sol Bloom (N. Y.); chairman, foreign affairs 
committee, and Rep. Charles Eaton (N. J.).

Delegacija iš Kongreso atstovų kuri buvo pasitarti pas Pre
zidentą Koosevcltą apie pakeitimus neutralumo įstatymo. Iš. 
kaires į dešinę: Ūžšakalyje: Sen. Tom Copnally (Texas), Sen. 
Charles L. McNary (Oregon), ir Ats. Luther A. Johnson (Te
xas). Priešakyje: Ats. Sol Bloom (N. Y.), užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas, ir Ats. Charles Eaton (N. J.).

DIXIE BEDDING
Mfg. Co.

Iš dirbtuvės į Jūsų Namus” 
Atsakantis Taisymo Darbas 

Matrasai, Box Springs, Pagalvės, 
Patalai. Senus matrasus perdir
bant naujai. (49)

VALOM PATIESALUS.
6631 St. Glair Ave.

HEnderson 1198.

čiam susirinkimui projektą kaip 
geriau ir naudingiau šią sukak
ti atžymėti.

Skaitytas Lietuvių Amerikie
čių Tautininkų Sąjungos kvie
timas dalyvauti Sąjungos su- 
važavimo Spalių 19., New York, 
N. Y. Po ilgų diskusijų, tuo 
reikalų vienbalsiai delegatu iš
rinktas A. B. Strimaitis.

Iš Klubo iždininiko Kun. A. 
Miluko raporto,, paaiškėjo kad 
nekurie nariai yrax užvilkę na
rio metinį mokesti. Prašoma 
visų kas dar nėra užsimokėjęs, 
trumpoje ateityje tą reikalą su
tvarkyti, pinigai reikalingi Klu
bo veiklai. J. Rimšelis.

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.

©ŠPOKAS išgeria tiek daug 
vandens, kad žmogui jei reiktų 
proporcingai išgerti, 
tų sunaudoti penkis 
vandens i dieną.

®KONDENSUOTO 
dustrija Suv. Valstijose paga-j 
mina per metus 210 milijonų 
dolarių vertės pieno produktų.

eiKtų; 
is turė-| 
galionus

pieno in-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton. O

PARSIDUODA FARMA
86 akrų farma, geroj vieto

je. visi geri pastatai, elektra, 
geras vanduo, ir sodas. Randa
si pusė mailęs 
Montville, Ohio.

Petras Stanionis,
Chardon, Ohio.

šiaurėn nuo 
(45) 

R 4

Linoleum Grindims
Grindims užtiesalai pigiai

Atidarėm didelę Linoleum ir ki
ti: grindims patiesalų parduotuvę. 
Parduodam tris ketv. yardus už 
$1, ir 9x12 Rotharus pasiesalus 
po $3.25. Mes patiesi^m visus 
licnleunus., 52)

Cent" r Floor Covering
7020 St. Clair Ave.

HENNINGER’S ART STORE 
S839 Superior Av. Cleveland

42 Sukaktuvių Išpardavimas

SMAGIAI PRAĖJO. Lapk.
2 d. SLA. 157 kuopos sureng
tas vakaras praėjo smagiai, su 
grupe Clevelandiečių daininin
kų ir šokikų, po vadovyste Onos 
Karpienės. Programą adtidarė 
kuopos pirmininkas J. Matulai- 

i tis. Apie G vai. iš lauko suėjo 
I buris iš 12 asmenų, grodami, 
dainuodami, ir publika nuste
bo, nes tikėjosi programo pra
sidedant scenoje. Tolesnė pro
gramo dalis tęsėsi scenoje.

Programą vedė ir pasakė kal
bą apie Lietuvos reikalus ir S. 
L. A. organizaciją Dirvos 
daktorius K. S. Karpius.

šokikus, muzikantus ir 
nininkus sudarė: Albertas
manis, akordionistas, Jeanette 
Jankauskaitė, pianistė; Albina 
ir Alfonsas Macyauskai, gitari
ninkai ; Jonas Polteris. burni
ne armonikėle; Julė Salasevi- 
čienė, Jonas Polteris ir Jonas 
Petrauskas. Visos moteriškos 
dėvėjo gražius tautiškus rū
bus, kurių dalis parvežti iš pat 
Lietuvos. Programas pradėta 
su Lietuvos Himnu. P-lė Stella 
Malcnis, solistė, padainavo ke
lias gražias dainas solo. Pa
šokus Lietuviškus naujus Lie
tuvos šokius ir vieną Ameriko
nišką liaudies šokį (dalyvavo 
keturios poros), programas bai
gta su 
keliant 
vėliavas.

Ona Karpienė pamokino pu
bliką pašokti Lietuvišką šokį, 
“Kalvelį”.

Prieš programą visas buris 
Clevelandiečių buvo puikiai pa
vaišinti kuopos sekretoriaus M. 
Subonio namuose. Rep.

re-

dai- 
Ne-

“Lietuva Brangi”, iš- 
Lietuvos ir Amerikos

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

tikri jūsų karas pradės važiuoti 
užmokės jūsų garažiaus kaštus 
jums karo! Tokst tai SOH1O 

gaunate

. . ..galit būti 
arba SOHIO 
už pradėjimą 
Garantuotas Pradėjimas kurį jus
dykai tiktai naudojant SOHIO’s greitai pra
dedanti gasoliną ir tepalus prie savo norma
liai žieminio stiprios baterijos. Taigi, kam 
atsidėti ant giliukio kuomet jus galit gauti 
savo pradėjimo garantiją šiądien! SOHIO’s 
raštiška garantija apsaugos jus visą žiemą.

THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO)

TAS DOVANAI!

2.94 iki 4.94
ŽAVĖJANČIOS RUDENINĖS SUKNIOS

SUKNIOS

S2.94 perkant po vieną
negalit sunaudoti Dviejų Suknių, Atsiveskit 

Draugę, su kuria perkant sutaupysit skirtumą!
Jei

Raycn Crepe 
Romaines

Rayon

Rayon

Daug

Alpacas

Naujybės

Kitokiu

Tik ką gavome — puikiausia grupė 
naujų Rudeninių suknią, visos ne
parastai žema kaina! Rasite sau 
patinkamų sezono žymiausių madų, 
puikių medėgų, viliojančių spalvų! 
-Te: negalit pati sunaudoti dvi iš jų 
atsiveskit * draugę ir pasidalinkit 
nupiginimu kainų! Mieros 12 iki 
20 ir' 38 iki 52 moter ius ir pane
lėms.

Nepr'imama Paštu nei Telefonu užsakymų.
The May Co. Basement

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a i

dedr.ru
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PIRKIT U. S.
DEFENSE BONDS

VYRAMS gryni vilnoni
Berankoviai Sveterii

San Diego, Cal. — L 
10 d. buvo sustreikavę 
tūkstančiai A. D. F. ck 
ninku sutramdydami 1 
ty militarišku projekto 

Streikavo statybos t 
tininkai reikalaudami p 
dienai mokesties daugi 

Streikas baigėsi bė 
poros dienų.

Fibromis žiniomis 
Amerikos kas mėnesi 

400 kariškų lėktuvų 
Unijai'Britai iš'save 
sėssiimčia po 200 lėk 
kas savaitę į Rusiją, I 
prieš Vokiečius.

L E I M O N ’ S
DRY CLEANING

7038 Wade Park Avi
IIIHIHIIllillllllllllllllllllllllllllllllHHI

Published every Friday in Clc

Ohio Lithuanian Publi 
<820 Superior Ave. C

kryžj 
simbi

7010 Superior Ave
Krautuvė atdara Vakarais.

f Bedarbių skaičius vi 
šalyje dar sumažėjo. 1 
liy mėnesį ju, priskai 
3,900,000, arba 600,000 
žiau negu buvo Rug 

"mėnesį.

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
fBONDS 
AND STAMPS

Į ku 
ti s< 
kirti

įfiitered as Second-Class m 
jer Gth, 1915, at the Cleveli 

under the Act of Marc!

Telefonas: ENdicott 0878

145,108
94,767 

gavo 50,341

PHONE: ENdicott 4486

(45)

Clair Avenue
Liberty 9535

Streikas. Midd 1 e t o 
Conn. - Sustreikavo 
Goodyear gumo išdirb

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas 

Telef. HE. 5384

READY T0 WEAR
TOPCOATS

VYRIŠKI
Rudeniniai ir Žiemini

SWEATERS

DIRVA"'- 6820 Su

Peoria ,111. — Parake 
rbystės sprogime užr 
keturi darbininkai. S 

mas buvo girdėt pei

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

go wrong giving 
hungry, clothing 

and serving the

Į Lapkričio 14 d. nust 
įla diena sustreikuoti IE 
Įiarbininkų kurių žir 
lyra tarpmiestinių telej 
aasisiekimo vielų priži 
jimas. Streikas apims

America On Guard!
Above „is a reproduction of the 

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

OVERCOATS
DURABLE FABRICS $10.5 
Wide Choice of Correct '0

Styles and 2151 
Plus Distinction that only 
Brazis Bros, can give you.

L Amerikos ginkląvimt 
|ryba patiekė įsakymą 
I iimi ir mašinistams pi 

išdirbystėms įsai 
( pagaminti ir išsiųsti 1 
pi dirbtuvės masinis 
^reikmenų už apie 15 
įjonų dolarių.

Naujos parapijos bazaras už
sibaigs šios savaitės pabaigoje, 
Lapk. 7, 8, ir 9. Tais vakarais 
bus išleista žymiausi tame ba- 
zare daiktai ir dovanos. Kurie 
turi paėmę tikietėlius prašomi 
pristatyti galukus su vardais 
ir antrašais’ kad ir jie turėtų 
progą prie tų dovanų.'

štai ir prisiartino senai ren
giamas smagus, didelis Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
metinis banketas. Jis Įvyksta 
šį-sekmadienį, Lapkričio 9, Lie
tuvių •„ viršutinėje salėje, 6835 
Superior avė. Pradžia lygiai 6 
vai., salė bus atdara 5 vai., ir 
tikietas tik $1.

Kurie dar norėtų į banketą 
ateiti prašomi skubiai kreiptis 
sau tikieto į komisijos narius, 
arba Dirvos redakčijoje.

Kadangi šis banketas rengia
mas ne pelnui, bet smagiai pa
minėki Darželio pabaigtuves, tai 
nebus prašoma nei jokių aukų, 
nei sakoma kalbų, tik smagus 
vakaras pasilinksminti tiems ku
rie per virš dešimts metų dir
bo, vadovavo Darželio reikalus, 
draugijų atstovams kurie išti
sai prisidėjo prie viso darbo, ii' 
Clevelando Lietuviams kurie 
savo aukomisl mažesnėmis ar 
didesnėmis Darželi parėmė.

Šokiai prasidės apie 8:30 v. 
su įvairiomis vaišėmis ir pasi- 
žmonėjimu. Gros Albertas Ne- 
manis su savo orkestru.

Laike vakarienės bus smagių 
trumpų dainų. Viršutinė salė 
bus dailiai išdabinta.

Kurie pavėlavo priduoti ko
misijai pinigus už parduotus 
tikietus arba turi neparduotų 
tikietų prašomi grąžinti Dirvos 
redakcijon penktadienio vakare 
arba šeštadienio rytą.

Telefonu užsisakant tikietus 
skambinkit ENdicott 4486, ko
misijos pirmininkui p. Karpiui.

liuosuojanti 
eibės 

ti vidurius 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

} Valdžios Darbo ir 
landų administracija 
fe kad 320,000 darbiu 
tau tikrose industrijos 

.iki šiol gavo mažesnes 
M, pradedant Lap 
ps daugiau mokėti, 
featyta tokiems darb 
3ms minimum 40c v 
f avalų, baldų ir kii 

efebuose ii’ 35c mini
ir medžio prod

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry 
Market

means 
and scattered, in 

of the world, 
made the victims 
an military er-

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

• COMMUNITY FUND šy- 
met pravedė savo vajų pasek
mingai i— iš 554,090 aukotojų 
surinko $3,431,322, arba apie 
$80,000 'daugiau negu buvo nu
sistatyta surinkti. Pirmiau per 
kelis vajus nuo 1936 metų vis 
būdavo nedarenka nustatytos 
sumos.

• EATON MFG. CO. Cleve- 
lande gavo valdžios užsakymą 
$2,500,000 sumoje padirbdinti 
1,500,000 37-milimetrų šovinių 
kurie galėtų peršauti per , pa
prastus šarvus. Pradedant at
einančių metų. Sausio mėnęsiu 
turės būti tų šovinių išsiunčia
ma po 20,000 kasdien. Darbas 
pradės eiti dieną ir naktį.

Means Support of Humanity, Justice and 
Freedom

1152 Hayden Avenue 
Arti St. Clair Avenue. 

Liberty 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS. 

E. PINKUS, Mgr.

Brazis Bros.
CLOTHES

Gjj5 Superior Avenue 
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

DARŽELIO LINK 
SMĄS BANKE

TAS

JIWeguoje, V 
Jjasaudė šešis dark 
Mį gelbėjimą prie 

pasiryžę sic 
Wos darbininkų 

priešintis, 
visas 'ž 

'Slaivynas pal

FRANK J. LAUSCHE IŠRINKTAS MA 
YORU 50,000 BALSU PERVIRŠIU

Vyrams Apatiniai 
$] iki $4 I 

Trumpom ir ilgom rankovėn! 
balti ir pilkšvi. Tinkami žieą

• YODER CO. dirbtuvė Cle- 
velande gavo $7,200,000 Užsa
kymą pagaminti naujos rūšies 
57-milimetrų orlaiviams šaudy
ti kanuoles.

• MOTINOS pradėjus dirbti, 
nes daugybė moterų gauna dar
bus industrijose, daugybė ma
žų vaikų paliekama namie su 
paprasta priežiūra. Kūdikių li
kimu susirūpino miesto svei
katos urganizacija.

Didžiausias pasirinkimas nauja 
šių stilių užsimaunamų ir sa 
gamų ir su zipperiais. Vienodi 
maišytų spalvų -

Kainos Įj .95 iki 4$

Kur sueina jūsų draugai.

10322 St.
Telefonas

išrinkta visi 
dvi mo

li. S. minister to Iceland, JI 
Veagh (arrow), inspects dam 
done to U. S. destroyer Keai 
which fared better than destro 
Reuben James sunk while on i 
voy duty west of Iceland the 
above picture was released.

Britanijoje visi vyrs 
metu amžiaus bus i 

H įvairiems darban 
toterys iki 30 metų 
įM Valdžia numato 
kartinėmis darbo 
!w taisyklėmis neg; 

gamybos tiek 
p reikalinga.

LAIŠKAS Iš EUROPOS
Dirvos redakcijoje randasi 

laiškas iš Londono, Jurgiui No
reikai. Antrašas pirmiau buvo 
1437 E. 61 st. Prašomas atsi
šaukti.

v.iuv. ENd. I-H6—Atdara vakarais

• TRAFIKO nelaimėse Cle- 
velande užmuštų skaičius jau 
pasiekė 108 asmenis šios savai
tės pradžioje, kuomet pernai 
per tiek pat laiko užmušta bu
vo 95.

DYKAI
EAGLE STAMPS 
pirkiniu. Štampų 
keičiamos čia, kada turit pilnį

KRAMER & REiCI
COMPANY

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BU DU
* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 

welniai, bet tikrai, išvaly- 
Milijonai žmonių nau- 

Pakramtykit 
gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai

Frank J. Lausche užima Cle
velando mayoro vietą pirma
dienį, Lapkričio 10. Jis tapo 
išrinktas didžiausiu perviršium 
balsų negu kada yra gavęs ki
tas mayoro kandidatas Čleve- 
velando istorijoje.

Štai oficialiai balsų daviniai:
LAUSCH
BLYTHIN
Taigi Lausche 

balsą daugiau negu buvęs ma- 
yeras Blythin.

Clevelando Lietuviai kurie 
turėjo teišę balsuoti, veik iki 
vienam balsavo už Lausche.

Frank J. Lausche vakare 
prieš rinkimus kalbėjo Lietuvių 
salėje ir savo kalboje pareiškė, 
“s kami p.rmauienĮ aš jau bu
siu jūsų nauju mayoru”. Jo 
pareiškimas išsipildė.

Frank J. Lausche yra 46 m. 
amžiaus, • gimęs Lapk. 14, 1895 
metais, Clevelande, iš ateivių 
tėvų, iš Jugoslavijos. Jo tė
vas mirė kai jis buvo 13 metų 
amžiaus ir motina liko su de
šimčia vaikų. Kadangi jis bu
vo vyriausias sūnūs tai jam 
teko pareiga padėti išlaikyti 
šeimą. Visi jie tačiau stengė
si siekti aukštesnių mokslų, jis 
pats išėjo advokato mokslus, jo 
kitas brolis yra taip pat advo
katai, ir vienas yra dentistas.

1932 m. Gubernatorius Whi
te paskyrė jį miesto teisėju, ki
tais rinkimais jis buvo išrink
tas antram terminui, o 1936 m. 
laimėjo rinkimus į apskrities 
teisėjus. Šį rudenį jis rezig-

Naturally this land of prp- 
gress, plenty, and happiness 
soon attracted the attention 
of Lithuania’s great neighbors, 
where personal freedom, de
mocracy, liberty, and the free
dom of speech, press, and as
sembly were a privilege to all 
of those who held, the millions 
in perpetual subjugation, and 
where life meant nothing to 
the common man. This small 
nation, together with is other 
neighbors, Latvia, Finland, and 
Estonia, became an exemplary 
thorn in their sides.

Thev soon decided to elimi-

©MALIAVOTOJŲ unija, na
rys Amerikos Darbo Federaci
jos, užsibrėžė išvyti iš savo ei
lių komunistus -ir jų dabartinį 
šalininką Courtney D. Ward. 
Kartu su Clevelandu kpmūnis- 
tus šluoti rengiasi ir New Yor- 
ko maįiavotojų unija. Nesenai 
atsibuvusioje painterių unijos 
konvencijoje Columbus, Ohio, 
padaryta pakeitimai konstitu
cijoje ir suteikta pirmininkui 
teisė “atsikratyti visokių ne
geistinų gaivalų”. :

Capt. Vincent P. Arkins, com
mander of the torpedoed U. S. 
freighter Lehigh, who gave an ac
count of sinking upon his arrival at 
Freetown, South Africa.

Kapt. Vincent P. Arkins, ko- 
mandierius sutorpeduoto S. V. 
prekinio laivo Lehigh, kuris 
išsigelbėjo ir patiekė žinių apie 
jo laivo nuskandinimą pribuvęs 
į Freetown, Pietų Afrikoj.

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 

banketas. Įžanga $1.

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

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

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

ROSE MARIE MICHELL
Rose .Marie Michell, 1/2 m. 

amžiaus, nuo 1440 E. 65 st., 
mirė Lapk. 1 d., palaidota 4 d.., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioj.

Liko tėvai, Juozas Michell ir 
motina Elena, taipgi du bro-

(Amerikos Ginklavimosi 
Bonds)

Ne tik del saugumo, bet ir 
del savo uždarbio.

Ši Įstaiga yra Valdžios 
įgaliota parduoti Defense 
Bonds už kiek kas nori.

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

where
sorv.

The
by the rule of thumb 
changed 
control, 
district 
officials 
their chosen
their own universitie
eign post graduate work.

This and much more was 
accomplished under the leader
ship of Antanas Smetona, who 
is now a refugee in this coun-

By P. J. ZURIS.
While two-thirds of humanity 

is at each other’s throats, it is 
difficult to discern where truth 
and propaganda begins. One 
thing remains certain; the in
nocent men, women and child
ren, deprived of their homes, 
food, clothing, and all 
of livelihood 
ah four corners 
should not be 
of diplomatic 
rors.

You cannot 
food to the 
the naked, . 
thirsty. This axiom, borrowed 
by Christiantity from the an
cient philosophers, is as true 
today as it was 2,500 year ago 
when Socrates, Aristotle, and 
Plato promulgated their truths, 
built upon solid foundations.

Lithuania has borne the very 
brunt of many wars and inva-, 
sions. It has been a buffer 
nation between European civi
lization and Asiatic barbarism 
since the days of Ghengis Khan. 
It repulsed hordes of invading 
Huns. It fought the hypocrites 
who, under the guise of the 
Holy Cross attacked Lithuania 
for over 200 years until the 
Battle of Žalgiris (Gruenwald). 
There these Germanic knights 
were defeated, exposed, and 
broken by a Lithuanian army 
under the leadership of Vy
tautas the Great.

Although having suffered un
told hardships and privations 
and often threatened with anni
hilation, the Lithuanians sur
vived and their nation rose 
again because they stood for 
truth, honesty, -fair play, and 
democracy. Their national spi
rit of peacefulness, simplicity, 
and fairness has always pulled 
them through.

After many centuries of hard
ships, in 1918 they again pro
claimed their freedom and Lith
uanian again became an inde
pendent democratic nation, re
gardless of the great obstacles 
placed in its way. With its 
towns, villages and hamlets all 
wiped out, its people scattered 
to all parts of the earth, and 
its homes, roads, and old land
marks actually obliterated, the 
Lithuanians returned and start
ed to rebuild a nation.

Great determination, will pow
er, and idealism was required 
to undertake this great task. 
Among those who risked their 
lives in uroclaiming Lithuania’s 
freedom 24 years ago was Mr. 
Antanas Smetona, whose lot it 
was to become its first and 
last president.

Through his efforts and the 
support of many capable lead
ers, a new policy was chosen 
for a new European nation. 
The new policy included a stiff 
program of modernizing agricul
ture, rebuilding roads, enlarg
ing and improving the educa
tional system, increasing ex-

Keturiolika asmenų neteko 
savo gyvasčių Clevelando gat
vėse bėgyje Spalių mėnesio. 
Dauguma tų nelaimių ištiko 
lietingomis arba miglotomis 
naktimis, kuomet matymas bu- 
vch prastas, apsunkinęs ir va
žiuotoją ir einantyjį. šitokia 
padėtis tęsis šį mėnesį ir kitus 
mėnesius kurie dar ateina ir 
išstatys pavojun visus žmones 
kurie tik naudoja gatves.

Clevelando Policijos Depart- 
mentas prašo publiką kooperuo
ti dedant pastangas padaryti 
miesto gatves saugiomis vi
siems.

Pėkstieji privalo atminti kad 
kuomet matymas yra prastas 
motoristas negali juos gerai 
pastebėti kuomet, artinasi prie 
jų, todėl geriausia yra stengtis 
visai vengti nepasipinti auto
mobiliui kelyje. Važiuojantie
ji privalo sumažinti važiavimo 
greiti ir duoti pėkstiefris gana 
laiko pasišalinti iš kelio. Man
dagumas daug pagelbės kovoje 
prieš nelaimes, atminkit 
ir kitų žmonių.

Cleveland Police

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki 9:00 vakar'.

3924 Lorain Ave.
•Telef. MElrose 1925
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GLEN’SDELICATESSEN
GROCERIES 

CANDIES — ICE CKEA1’ 
LUNCH MEATS, 

TOBACCO and CIGARETTE

ports and stimulating business, 
and balancing the national bud
get, besides granting political 
freedom as we know it. Mili
tary preparation was placed in 
a secondary position, cared for 
as an absolutely necessary evil 
but regarded as an ostacle to 
progress. . .

Its sword clattering neighbors, 
through Machiavellian dip
lomacy, tore away Lithuana’s 
ancient capita) Vilna, and also 
threatened to swallow up the 
entire nation unless it agreed 
to make peace with thj?.perpe
trator of this grandiose injus
tice. Yet, in face of this ca
tastrophe, the nation prosper
ed and gained greater and ev
en greater recognition as a 
model democracy.

Its illiteracy rate dwindled 
to nothingness, its small uni
versity increased from 400 to 
7000 students, its high schools 
rose in number from zero to 
2500, and every vilage boast
ed a central primary 

attendance was

APIE .JO KALBĄ PER RADIO 
BUS PRANEŠTA KITAME 

DIRVOS NUMERYJE
Jau viskas paruošta Lietuvos 

Prezidento A. Smetonos pra
kalboms Clevelande, kurių jis 
turės progą pasakyti tris ar 
keturias.

LIETUVIAMS Lietu viską 
kalbą p. Prezidentas sakys Lie
tuvių salėje, sekmadieni, Lap
kričio 16 d., nuo 2 vai. po pie
tų. Įžanga prakalboms bus 35c 
ir likęs pelnas bus paskirtas 
Lietuvos gelbėjimo reikalams 
per Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
kurios 1-mas skyrius prakalbų 
rengimu darbuojasi.

PER RADIO p. Prezidentas 
pakviestas kalbėti Angliškai, ir 
kuriuo laiku kalbės paskelbsi
me kitame Dirvos numeryje. 
Radio stotis nenori išanksto 
skirti laiką, nes sako kartais 
del netikėtų priežasčių prisiei- 
la pakeisti ir publika buna su
maišoma.

ANGLIŠKAI p. svečias kal
bės ir City Women’s Club pie
tuose, šeštadieni, Lapkričio 15 
d., apie 12 vai.

Lietuviams prakalbos rengia
ma 2 vai. po pietų, Lietuvių sa
lėjo, 6835 Superior avė., kad 
turėtų progą atvažiuoti Lietu
viai iš kitų aplinkinių miestų 
ir ūkių ir galėtų, prakalbos iš
klausę, tą pati vakarą dar su- 
gryžti nąmon.

Susitarki! būreliai Lietuvių 
iš aplinkinių artimų ir tolesnių 
miestu ir susėdę į automobi
lius atvykit j Clevelandą. Lie
tuvių salė randasi ant pat di
džiojo kelio U. S. 20, kuris eina 
nuo New Yorko i Chicagą.

nate these “Lad examples’’. To 
attack the Baltic countries out
right after making peace trea
ties, proclaiming high sounding 
masterpieces to the world about 
their peacefulness and about 
their non-aggressive intentions, 
would set the world against 
them. To cover theii’ plan, 
they developed a new techni
que, i.e., they had to “protect” 
them.

(To be continued)

Pristatom vaistus į namus

VAISTINĖ
Prescription Chemist

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

1117 E. 79th Street

farming 
became 

into one of scientific 
under the guidance of 
agriculturists. These 
were well versed in 

eld, products of 
and for-

MIESTO TARYBA
Nors Lausche „išrinktas ma

yoru dideliu perviršiu balsų 
ant Rcpublikono kandidato, ta
čiau vis dar miesto gyventojai 
išrinko daugumą 
Į miesto tarybą, 
taryboje bus 14, 
19. Penki nauji 
laimėjo rinkimus.

Miesto teisėjai 
tie patys, jų tarpe ir 
terys, buvusios iki šiol teisėjų 
suoluose.

Visos taksų levys atmesta, 
ir atmesta apskrities čarterio 
siūlymas.

Mayorui Lausche bus nema
žai bėdos su finansais, nes at
mesta 2.73 mill levy kuri rei
kalinga yra miesto valdybai 
operuoti. Jeigu prisieis leisti 
balsavimui naujus taksus ka
da nars trumpoje ateityje, ta
da miesto gyventojai kaltins ir 
naują mayorą kad nori apsun
kinti juos taksais. Bet tai rei
kės daryti del to kad senoji 
miesto valdyba išleido visus pi
nigus, deficitas sako bus ir už 
1941 metus, kas visai ne nau
jo mayoro kalte.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND.

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

navo iš teisėjo vietos tapdamas 
kandidatu i mayorus.

Lausche pareiškė kad jis elg
sis sulyg savo nuožiūros pasi
skirdamas sau miesto valdžios 
kabineto narius ir kitus padė
jėjus, nors be abejo priims pa
tarimus ir rekomendacijas iš 
Demokratų pirmininko Ray T. 
Miller.

ir pavidalu.
VYRAMS IR VAIKINAMS)

KELINĖS
Darbui arba išeiginės. Did# 

sias pasirinkimas.
] .95 iki 4-95

Vyrams Pirštinės ].5 
Geros tvirtos odos, keleto spa! 
ir stilių.

Vyrams Skrybėlės
Vėliausių rudeninių madų, spil

visokių spalvų

Vyrams Blue Meltei

Jackets 4*
Zipper priešakiu, stori

ų'n Sale at YtitJR riosi office 6r




