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Peoria ,111. — Parako iš- 
gdirbystės sprogime užmuš- 
I ta keturi darbininkai. Spro- 
£ girnas buvo girdėt per 40 

mylių.
I .

Bedarbių skaičius visoje 
Y šalyje dar sumažėjo. Spa

li lių mėnesi jų priskaityta 
, 3,900,000, arba 600,000 ma- 
į žiau negu buvo Rugsėjo 
f mėnesį.
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. ne only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority oF the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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OVERCOAT!
DURABLE FABRICS lit
Wide Choice of Correct ’•

Styles ud!

Plus Distinction that «į:
Brazis Bros, can give pa

MADE TD OBDB
R.;, T
Overcoats

Brazis Bros.
CLOTHES

Guja Superior Avenue 
6122 St. Clair Avenw 
15602 Waterloo Road
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Lapkričio 14 d. nustaty- 
B ta diena sustreikuoti 15,600 
f darbininkų kurių žinioje 
į yra tarpmiestinių telefono 
< susisiekimo vielų prižiūrė

jimas. Streikas apims 42 
valstijas.

San Diego, Cal. — Lapk. 
10 d. buvo sustreikavę trys 
tūkstančiai A. D. F. darbi
ninkų sutramdydami kele
tą militariškų projektų.

Streikavo statybos ama
tininkai reikalaudami po $1 
dienai mokesties daugiau.

Streikas baigėsi bėgyje 
poros dienų.

DELICATESSEN I
GROCERIES j 

CANDIES — ICE CKE.UI 
LUNCH MEATS, j

TOBACCO and CIGARKHSg 

7038 Wade Park An 
iimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniM

Pastaromis žiniomis, iš 
Amerikos kas mėnesi eina 
po 400 kariškų lėktuvų Bri
tanijai. Britai iš savo pu
sės siunčia po 200 lėktuvų 
kas savaitę į Rusiją, karui 
prieš Vokiečius.

VYRIŠKI
Rudeniniai ir Žiemini

SWEATERS

Streikas. Midd 1 e t o w n , 
Conn. — Sustreikavo 1,000 
Goodyear gurno išdirbystės 
darbininkų, reikalauja di
desnio mokesnio ir geres
nių darbo sąlygų.

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuviu Spaudos Bendrove

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

$2.00
2.50 •

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijdse ______
Kanadoje ir Meksikoje ---------

DIRVA
6820 Superior Ave. Clėveland, Ohio

(26-ti Metai :: 26th Year)

Skubina Sulaikyt Grosianti Angliakasių Streiką
GALI BŪTI IŠVESTA STREIKUOTI 

330,000 ANGLIAKASIŲ

VOKIEČIŲ-RUSŲ
KARO ŽINIOS

President Roosevelt addressing the 250 delegates of the International 
Labor organization at their annual meeting in the East room of the 
White House, at which 33 nations were represented. The address was 
carried to the nation by radio. The President condemned the “mis
guided” few industrialists and labor leaders “who place personal advan
tage above the welfare of their nation,” and warned that every American 
faces “much greater sacrifices in the future.” Photo shows Secretary 
of Labor Perkins as she introduced the President to the meeting.

Prezidentas Roosevelt kalba į 250 Internacionalio Darbo or
ganizacijos delegatų Baltajam Name, kur buvo atstovaujama 23 
šalys. Jo kalba buvo leidžiama per radio. Prezidentas pasmer
kė kelis “suklaidntus” industrialists ir darbo vadus “kurie as
meniškus reikalus stato virš šalies gerovės“, ir persergėjo kad 
kiekvienas Amerikietis susiduria “su didesnio pasiaukojimo rei
kalu ateityje”. Vaizde matosi Darbo Sekretorė Perkins, kąri 
perstatė Prezidentą dalyviams.

IŠ LIETUVOS
\

VOKIEČIŲ tarnybinis paš
tas “Oslando” nuo Rugsėjo 1 
d. paėmęs j savo žinią ir civili
ni pašto susisiekimą “buvusio
je laisvoje Lietuvos valstybė
je”. Ten kur paštai turi Vo
kiečių tarnautojus, pašto susi
siekimas jau veikiąs. Įjungus 
provincijos pašto įstaigas ir 
agentūras į Vokiečių tarnybi
nį paštą, paštas pradėsiąs vei
kti ir Lietuvoje.•

TIES ĄžUOLŲ-BUDA, Kau
no-Marijampolės paplentėj, esą 
palaidota 16 Vokiečių kariai, 
žuvę kovoje prieš bolševikus. 
Jie žuvę susidūrime su raudo
nosios armijos būreliu žygia
vusiu iš Kazlų-Rudos.

Vokiečių karo vadovybė 
praneša apie naujus prasi
veržimus pirmyn į Krimo 
pusiausalį, triuškinant bol
ševikų pasipriešinimą. Vo
kiečių pirmutinės eilės nu
žygiavo pirmyn tiek kad 
jau prieš juos matosi Kau
kazo plotai.

Vokiečiai užėmė Krimo 
pusiausalyje miestą Yalta.

Centraliniam fronte prie 
Maskvos, del didelio šalčio, 
karo veiksmai sulėtėjo, abi 
pusės laikosi lygiomis.

Apie Tūlą naziai sako su
naikinę bolševikų diviziją.

Žiemai užėjus, Vokiečiai 
kalba apie sustabdymą di
desnių veiksmų, panašiai 
kaip darė 1939-40 metų žie
mą kare prieš Prancūzus.

Sovietai iš savo pusės 
praneša kad apie Tūlą jie 
sumušę 5,000 Vokiečių ir 
atstūmę juos atgal. Prie 
Kalinino jie atsilaikę prieš 
smarkius Vokiečių atakus

Sovietų pranešimais, pa
starame Maskvos puolime 
per 40 dienų bolševikai iš
žudė ir sužeidė 70,000 na- 
zių.

Doneco slėnyje mūšiai ei
na visu smarkumu, ten tik 
“liepsnoja viskas’’, kaip so
vietai praneša. Reiškia, jų 
armijos traukiasi viską de
gindamos.

Vokiečiai panaujino puo
limus Leningrado ir sten
giasi užkirsti bolševikų su
sisiekimo linijas iš Archan
gelsko ir Murmansko. Per 
tuos uostus siunčiama Ru
sijai reikmenys iš Ameri
kos ir Britanijos.

RAGINA ĮVESTI DI
DELIUS TAKSUS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt ragina Kon
gresą paskubinti įvesti di
delius naujus aptaksavi- 
mus, nes kitaip “šalies di
delė ineigų dalis išgaruos 
infliacijos keliu”.

Prezidento mintimi, ap- 
taksavus žmonių uždarbį 
didesne suma, žmonės nesi
skubins griebtis visokius 
niekniekius pirkti, pirks tik 
būtinas reikmenis, ir tada 
dalykų kainos nebus iškel
tos. Kuomet žmonės turi 
perdaug pinigų aišku, sku
bina visokius niekniekius ir 
didelius nereikalingus da
lykus pirkti ir kainos pra
deda'kilti, tuo budu vistiek 
žmonių ineigas išaikvoja.

Taksai gali būti tokie: 
kas uždirba $50 savaitėje 
iš jo algos butų išimta kas 
savaitę po $4.67.

Washinpton, Lapk. 13.— 
Ši šalis susiduria su aršiau
siu darbo krizių kuris grą- 
sina sutramdyti sunkiąsias, 
industrijas — tai angliaka
sių generaliniu streiku.

Šis streikas, buvęs pradė
tas privatiškų kompanijų 
angliakasyklose, kur buvo 
sustreikavę 53,000 darbi
ninkų, prieš savaitę laiko 
buvo atšauktas, darbinin
kai gryžo dirbti, tačiau pra
sidėjus taryboms šios sa
vaitės pradžioje, iš tarybų 
išėjo diduma taikymo tary
bos narių, kurie yra unijos 
vadai.

Jeigu Prezidento Roose
velto dedamos pastangos iš
vengti streiko neduos pa
sekmių tai streikas gali kil
ti bėgyje penkių dienų.

United Mine Workers 
vadai laikosi išvien su uni
jos viršininku John L. Le
wis už streiką, ir jie pasi
ryžę šaukti streikan tų pri
vatinių kasyklų darbinin
kus, o jei reikės ir komer
cinių kasyklų darbininkus 
protesto streikui.

Pradėtose taikymosi de
rybose valdžios atstovai pa
reiškė nesutinką įvesti “už
darytą” griežtai unijinį 
darbą geležies ir plieno iš- 
dirbysčių operuojamose an
gliakasyklose.

Valdžia rodo didelio su
sirūpinimo delei nepavyki
me nesusipratimą sutaiky
ti.

Angliakasių unijos vadai 
nusistatę su niekuo nesi
skaityti ir šis streikas gali 
būti pats didžiausias kokis 
iki šiol buvo šalies ginkla
vimo darbų sutrukdyme.

Sako, gali būti iššaukta 
streikan visi minkštos ang
lies kasėjai — 330,000 vy
rų.

Pritrukus anglies plieno 
įr geležies liejyklose ir ge
ležinkeliams, turėtų sustoti 
kiti darbai ar šimtai tūks
tančių darbininkų liktų be 
darbo.

SUOMIJA atmetė Ame
rikos valdžios siūlymą atsi
mesti nuo Vokietijos ir da
ryti atskirą taiką su Rusi
ja. Suomiai nenumato kad 
jie galėtų pasitraukti iš ka
ro be pavojaus iš Rusų pu
sės. Be to dar ne visas sa
vo žemes Suomiai atkaria
vo.

t JW

VILNIUJE, per karo veiks
mus, kaip praneša, buvo su
griauta ar apgadinta 259 na
mai. Nuostoliai siekia 20 mi
lijonų rublių. Taigi nors bol
ševikai bėgo iš Vilniaus, kaip 
ir iš Kauno, vis tik įvyko su
sišaudymai ir padaryta dideli \ 
nuostoliai.

PIRMAS LAIŠKAS 
iŠ LIETUVOS

VILNIAUS svarbiausi ___
■Vokiečių pavadinta 1 “Deutsche \ 
Strasse” (Vokiečių gatvė). Iš 
šios gatvės esą iškraustyti vi- z 
si žydai, kurie esą apgyvendin
ti Vilniaus žydams skirtoje da
lyje, ghetto. Be to, Vilniuje 
pradėta gatvių platinimo dar
bai.

«
1 VILNIUJE Vokiečiai atida

rė savo knygyną ir skaityklą. 
Artimiausiu laiku knygynų bu
sią atidaryta ir daugiau.

ir 8 dienas. Savo dūkimą 
jie apvainikavo baisiausiais 
kankinimais geriausių mu
sų sūnų ir dukterį ir ištrė
mimu į Sibirą pražūčiai a- 
pie 40,000 žmonių šių metų 
Birželio 10—23 dd. Tiesiog 
stebuklingu budu aš išlikau 
neišvežtas.

“Išvežė mano brolio duk
teris su šeimomis”. Vienos 
dukters vyras yra argono- 
mas Laima, antras — Dr. 
Šarkis. Taigi inteligentai, 
naudingi šaliai žmonės.

Toliau p. Gedminas rašo 
ir prašo padėti per Ameri
kos Raudonąjį Kryžių pa- 
jieškoti tų nelaimingų ne
kaltų tremtinių ir nurodo 
kad jie išgabenti maždaug 
į Kazakstaną ar į pietva
karinį Sibirą.

Tame laiške pridėta ir 
kitas laiškas, p. Matjošai- 
tienės, iš Kauno, kuri yra 
ištremtų giminietė. Ji ir
gi prašo pasidarbuoti pa- 
jieškojimu tų ištremtųjų.

Dirvos redaktorius gavo 
laišką nuo Juozo Gedmino, 
buvusio Dirvos redakto
riaus 1917-18 metais. Lai
škas rašytas Kalėnunuose, 
prie Telšių, Rugsėjo 28 d. 
ir turi Vokiškus pašto žen
klus ir Vokiečių cenzoriaus 
peržiūrėtas. Gedminas ra
šo:

‘’Žiauriai mus kankino 
bolševikai per 12 mėnesių

BRITŲ premjeras Chur
chill skelbia kad jis gavęs 
suprasti iš Hess’o, pabėgu
sio į Angliją Hitlerio drau
go, jog Hitleris nematyda
mas galimybių Britaniją 
užkariauti turėjęs tikslo ją 
badavimu prislėgti, skandi
nant laivus vežančius viso
kią pagalbą į Britų salas.

Amerikos, ginklavimo ta
ryba patiekė Įsakymą ma
šinų ir mašinistams padar
gų išdirbystėms Įsakymą 
pagaminti ir išsiųsti Rusi
jos dirbtuvės mašinistams 
reikmenų už apie 15 
jonų dolarių.

mili-

visokių spalvų
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Va- 
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Vyrams Blue Melten V
Jackets 4*9

Zipper priešakiu, stori

Didžiausias pasirinkimas ni«į» 
šių stilių užsimaunamų ir * 
gamų ir su zipperiais. Vienodi »| 
maišylų spalvų '

Kainos ] .95 iki 4$

larbui arba išeiginės. Didžias- 
is pasirinkimas.

].95 iki 4.95

VYRAMS GRYNI VILNONIAI
Berankoviai Sveteriai

Vyrams Skrybėlės
Vėliausių rudeninių madų, spalvų 

z 3-95 
r pavidalu.

VYRAMS IR VAIKINAMS^

DYKAI DYKAI
AGLE STAMPS su kiekviena 
rkiniu. Štampų Knygelės iš- 
ičiamos čia, kada turit pilnas.

RAMER & REICH
COMPANY Į

7010 Superior Ave. ®
Krautuvė atdara Vakarais. — '{5

Vyrams Apatiniai
$] iki $4

Trumpom ir ilgom rankovėm . 
balti ir pilkšvi. Tinkaini žiemai

Vyrams Pirštinės |.5( 
Geros tvirtos odos, keleto spalvų 
ir stilių.

11 UŽMUŠTA. Kenton, 
O. — Geležinkelio nelaimė
je naktį Lapk. 9 užmušta 
11 asmenų, 50 sužeista.

Saburo Kurusu, specialia Ja
ponijos pasiuntinis Amerikai, 
atskridęs orlaiviu “galutinam” 
pasitarimui palengvinti “labai 
įtemptą padėtį Pacifike”. Ku
rusu buvo ambasadorium Ber- 
line, kur jis pasirašė ašies su
tartį su Japonija.

Valdžios Darbo ir 
landų administracija 
bia kad 320.000 darbininkų 
tam tikrose industrijose ką 
iki šiol gavo mažesnes mo
kestis, pradedant Lapk. 3 
gaus daugiau mokėti. Nu-

I statyta tokiems darbinin
kams minimum 40c valan-

Ldai avalų, baldų ir kituose 
'buose ir 35c minimum 
;kų ir medžio produktų' 
•buose.

Britanijoje visi vyrai iki 
50 metų amžiaus bus draf- 
tuoti Įvairiems darbams, o 
moterys iki 30 metų am
žiaus. Valdžia numato kad 
dabartinėmis darbo tvar
kymo taisyklėmis negalima 
gauti gamybos tiek kiek 
yra reikalinga.

VIDURŽEMIO juroj su
sikovus Britų ir Italų karo 
laivams, šios savaitės pra
džioje Britai sako nuskan
dino 10 Itališkų laivų gabe
nusių kareivius į Afriką.

Britai ruošiasi naujam 
dideliam mūšiui su Italų ir 
Vokiečių jiegomis sutrauk
tomis Lybijoje.

STALINAS bėdavoja kad 
šiame kare “už išlaisvinimą 
Europos ir demokratijos” 
Rusija kariaujanti viena, 
nes nėra antro fronto, ta
čiau visgi pripažysta kad 
Amerika ir Anglija teikia 
bolševikams didelę paramą, 
kuri nuolat dauginama,

Stalinas pasigenda antro 
fronto, bet jis apgavo An
glus ir Prancūzus 1939 me
tų rudenį padarydamas su
tartį su Hitleriu ir nesuda
rydamas antrą frontą iš 
savo pusės.

NORVEGIJOJE, Vokie
čiai sušaudė šešis darbinin
kus “už gelbėjimą priešui”. 
Vokiečiai pasiryžę slopinti 
Norvegijos darbininkų nu
sistatymą priešintis.

Norvegijos visas 70,000 
žuvininkų laivynas paimtas 
Vokiečių kontrolėn, sulai
kymui Norvegų nuo bėgi
mo Į Britaniją.

William Etzel, 22, paint foreman 
at the Glenn L. Martin airplane 
plant, Middle River, Md., who was 
arrested by FBI agents, charged 
with acts of sabotage to bombers.

William Etzel, 22 m., malia
voj imo prižiūrėtojas Glenn L. 
Martin orlaiviu išdirbystėje, 
Middle River, Md., tapo val
džios agentų areštuotas, kalti
namas sabotažavime bombane- 
šių.

BULGARAI išžudė 482 
Graikus rytinėje Graikijo
je, kur jie buvo “bolševikų 
sukurstyti’’ daryti riaušes.

Išžudė 300,000 Serbų. Iš j 
Jugoslavijos praneša kad 
ten nuo to laiko kai Italai 
ir Vokiečiai suplėšė Jugo
slaviją, išžudyta 300,000 
Serbų kovojančių prieš už
puolikus. Serbai daro nuo
latines riaušes, taigi jų žu
dymas tęsiasi.

LITVIN A V AS, buvęs So
vietų užsienių komisaras ir 
Stalino nusmerktas kaipo 
nepageidaujamas, vėl tapo 
pakviestas į diplomatinę 
tarnybą ir paskirtas Rusų 
ambasadorium Washingto
ne.

NUDVĖSĖ 10 DRAMB
LIŲ. Augusta, Ga. — Čia 
žiema vejančio Ringling cir
ko nudvėsė 10 dramblių — 
manoma jie keno nors nu
žudyti, sako kas nors už- 
šėrė jiems aršeniko.

Po 31 metų. Jackson, 
Mich. — Valstijos kalėji
me netikėtai ir nelauktai 
po 31 metų vieną kalinį, 72 
metų senuką, atlankė jo du 
draugai, taipgi senukai. Jis 
sėdi visam amžiui už žudy- 
stę, ir nesitikėjo kad jį ka
da nors kas atlankys.

Saburo Kurusu, special Japanese 
envoy who flew here from Tokyo 
on a Pacific clipper for a “final” 
talk to ease the “very serious situa
tion in the Pacific.” Kurusu was for
mer ambassador to Berlin, where 
he signed the Axis pact for Japan.

SVARBI KONFEREN
CIJA

New Yorke, Lapkričio 11 
d. įvyko tautinių veikėjų, 
pasitarimas bendrais vi
suomeniniais reikalais. Da
lyvavo ir J. J. Bačiunas, iš 
Tabor Farm, Mich.

Visi pasireiškė už bendrą 
ir sutartiną veikimą.

PADĖKAVONĖS šventė, 
kuri tradiciniai būdavo mi
nima paskutinį ketvirtadie
nį Lapkričio, o pastaru lai
ku Roosevelto pagreitinta 
į trečią ketvirtadienį, nuo 
1942 metų vėl bus apvaikš
čiojama po senovei.

BRITŲ vyriausybė pra
neša kad tuoj paskelbtų Ja
ponijai karą, kaip tik Su v. 
Valstijoms prisieitų stoti 
karan prieš Japoniją.

NETOLI MINSKO, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus delegacija 
suradus pas vietinius ūkinin
kus septynis Lietuvių vaikus, 
kuriuos bolševikai, prieš bėg
dami, išsivežę iš Druskininkų. 
Vaikai esą tarp 6 ir 9 metų 
amžiaus.

o
VOKIEČIŲ generalinio komi

saro Lietuvoje įstaiga netrukus 
Įsikurs rūmuose kur Nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo 
žemės Bankas ir Užsienių Rei
kalų Ministerija.

VOKIEČIAI uždraudė Lietu
voje vartoti skystąjį kurą (ži
balą ir gasoliną) kuliamoms 
mašinoms varyti.

LIETUVOJE fabrikuose vie
toje bolševikų laikais prie fab
rikų veikusių darbininkų komi
tetų, kurie nustojo veikę, ski
riami darbininkų įgaliotiniai. 
Vienas Įgaliotinis tenka dvide
šimčiai darbininkų. Įgaliotiniai 
skaitomi dirbtuvės vedėjo pa
tarėjais. Profesinės sąjungos 
(unijos) laikinai paliekamos. 
Jų žinioje ineina darbo inspek
cija ir socialinė apdrauda.

BOLŠEVIKAI buvo arešta- 
žinomus Lietuvos sportininkus 
Tumą ir Vaškelytę ir kelis ki
tus. Apie jų likimą jokių ži
nių neturima, čekistai taipgi 
suėmę sportininką Vabalą. Bol
ševikų buvęs sporto komiteto 
pirmininkas šimanis esąs pa
bėgęs sovietų Rusijon.
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PITTSBURGH

PREZIDENTO PRA
KALBOSE SURIN

KTA $200

Lapkričio 9 d., Lietuvos Pre
zidentui surengtos prakalbos 
puikiai pavyko, žmonių buvo 
pilna salė. Kalbėjo Amerikos 
Atstovas* Lietuvai p. Norem, 
Adv. Antanas Olis iš Chicagos, 
ir Prezidentas A. Smetona.

Vakarą atidarė Draugijų ko
miteto pirmininkas, pavesda
mas P. Pi varomu toliau pro
gramą vesti.

Aukų Lietuvos reikalams su
rinkta $200.

J« Virbickas.

Sandariečių Vakarienė
Kiek teko patirti tai Sanda- 

rietės rengia savo metinę va
karienę, kuri įvyks sekmadie
nį, Lapkričio 23, Lietuvių Pi
liečių salėje.

Lietuvių Ūkės vasarinio se
zono uždarymo pokilis buvo 1 
d. Lapkričio (mat, pavasarį 

j buna iškilmingas atidarymas, 
o rudenį uždarymas). Pokilis 
buvo labai linksmas. Poni Si- 
manavičienė pagamino skanią 
vakarienę, kurios patarnavime 
pasidarbavo pats Simanavičius 
su savo dukrele.

Čia buvo atsilankęs Vieny
bės redaktorius J. Tysliava, ku
ris dalyvavo tame pokilyje.

Darosi Daugiau Naujų 
Darbų DETROIT, MICH.

Prez. Smetona Kalbės per Radio Pirm. tapk. 17
L. V. S. CENTRO 

PRANEŠIMAS IŠ CLEVELANDO STOTIES WCLE
Kalbės tarp 4:15 ir 4:30 v. po pietų. 610 Klc.

MIRIMAI mui 1
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)
YiSU RIMTŲ SI
KANDIDATAI
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Pittsburgho distrikte pasida
ro darbų del 1,000 suvirš as
menų, pradedant dirbti iki šiol 
buvusioms uždarytoms dirbtu
vėms ir plečiant darbus indus
trijose kurios jau turi kariškus 
užsakymus.

Šiaip dirbtuvės kurios gauna 
ar tikisi gauti užsakymus šalies 
ginklavimo reikalams, daro pa
didinimus ar kitokius įrengi
mus savo įstaigose.

AMSTERDAM, N, Y.

LIETUVOS PREZIDENTO
; BELAUKIANT
tgirl '

Lapkričio 2 d. bažnytinėje 
salėje atsibuvo Lietuvos šelpi- 
,mo Fondo susirinkimas. Pir
mininkas Adv. A. Stokna išda
vė raportą iš pirmesnės savai
tės veikimo.

Iš raporto paaiškėjo kad Lie
ptu vosPrezidento sutikimui 23 
d/ LapKricio įjakviesta^ New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
Lehman.

Apie geras pasekmes rapor
tavo ir programų skelbimo ko
misija, Antanas Lukšis, Sta
sys Slaveikis ir Juozas Olšaus
kas, kurie skelbimų gauna net 
iš aplinkinių miestų, ir kad iš 
tų miestų atvyks dideli skai
čiai Lietuvių dalyvauti iškil
mėse.

Benis Stankevičius pranešė 
kad Lapkričio 9 d. reikalinga 
turėti bendras susirinkimas su 
delegatais iš Lietuvių kolonijų 
Albany, Schenectady, ir Utica, 
N. Y., ir toks susirinkimas nu
tarta sušaukti.

Turiu pažymėti kad musų 
L. š. Fondo bei Lietuvos Pre
zidento priėmimo komitete ak- 
tiviškai veikia čia augę Lietu
viai, aukštus mokslus užbaigę 
laikinai bei mergaitės. Susi
rinkime jie nusiskundžia kad 
jiems tenka susitikti tokiu ne- 
kulturiškų Lietuvių, iš senos 
carų Rusijos laikų, ir tokių už
tinka biznierių tarpe.

Bepigu kai nueini pas kita
tautį, išdėstai jam reikalą ir 
jis mandagiai atsineša ir duo
da skelbimus.

Susirinkime visi pasipiktino 
kai kuriais Lietuvių laikraš- 
čais kurie be pagrindo šmeižia 
Lietuvos Prezidentą bei tiios 
žmones kurie su juo veikia Lie
tuvos vadavimo darbe. *

Pirmininkas ir kiti pareiškė 
kad kai kurių Lietuvių bei laik
raščių nekultūringai 3 šmeižtais 
daroma naudingas darbas Lie
tuvių priešams, o savo broliai 
stumiami j priešų vergiją.

Spaudos Komisija.
Petras P. Lalas.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

BISKIS APSILEIDIMO
Lietuvių kolonija Detroite la

bai skaitlinga ir praeityje ne 
vieną sykį atsižymėjo gražiais 
darbais tautos reikalams. Pa
starais laikais betgi čia įsigy
veno Lietuvių apatija ir išda- 
lies apsileidimas. Net šiuo lai
ku kada visos kitos Lietuvių 
kolonijos lenktyniuoja savo vei
klumu priėmimui taip didelio 
svečio, Lietuvos Prezidento, ku
ris pasiryžo savo tautiečius iš
eivijoje atlankyti ir Lietuvai 
surinkti materialines pagalbos, 
Detroitiečiai tokį priėmimą sa
vo kolonijoje surengti nepajie- 
gė, ir neva paliko tą reikalą 
vėlesniems mėnesiams. Tai tik
ras apsileidimas. Gaila kad da
bar tenka apie Detroito Lietu
vių koloniją taip išsireikšti.

DAILĖS CHORAS STATO 
OP. “ŠIENPJUVĘ”

Detroito Lietuvių jaunimas, 
susibūręs prie savo vado muzi
ko Antano Kvedero, susiorga

nizavęs į Dailės Chorą, pasek
mingai darbuojasi. Ačiū cho
ro vadui A. P. Kvederui, tą jau
nimą atlaiko nuo komunistų 
malūno orbitos, ir taip auklėja
si pulkelis nesugedusių Lietu
vių; jį ir jų vado veiklumui 
pasidėkojant, Dailės Choras 
jau daug sykių atsižymėjo gra
žiais pasirodymais scenoje.

Dabar Dailės Choras vėl ruo
šiasi Lapkričio 23 d. suvaidin
ti Miko Petrausko smagią ope
retę, “Šienapjuvė”. Tai tikras 
Lietuvos originališkas paveiks
las, kuris tikrai atgaivins Lie
tuvio jausmus. Tinkamam to 
veikalo parengimui muzikas A. 
P. Kvederas nesigailėjo vargo 
nei kelionių Į Chicagą.

Kaip veikalas išeis, galėsime 
spręsti tik Lapkričio 23 d. su
sirinkę to vaidinimo pasižiūrė
ti ir pasiklausyti dalgių žvan
gėjimo, grėblių švytravimo, ir 
šienpjovių ir šiengrėbėjų dainų 
ir kitokių vaizdų, kokius gali
ma matyti tik Lietuvoje, šiena
pjūtės metu. Rep. B,
SLA. 352 KP. METINIS KON

CERTAS
SLA. 352 kuopa rengia didelį 

metinį savo koncertą ir naujų 
narių įvesdinimą Į kuopą, sek
madienį, Lapkričio 30 d., Lietu
vių salėje. Programas prasi
dės 7 valandą, salė atdara nuo 
6 vai.

Kuopos koncerto rengimo ko
misija padėjo daug pastangų 
padaryti didelį ir puikų progra
mą, dainuoti užkvietė porą ge
riausių Clevelando dainininkių, 
Stellą Malonytę, soprano, ir 
Bronę Kasiulytę, kontralto. Jos 
padainuos puikių duetų ir solo 
dainų, kurių tūlos dar ;Detroi- 
te negirdėtos, žada atsilanky
ti ir Dirvos redaktorius Kar
pius.

Vietiniai programe dalyvaus 
šie: Jonas Valiukas, tenoras, 
Dailės Choras, vedamas A. P. 
Kvedaro, Mergaičių kvartetas, 

j Kęstutis Ambrose, smuikinin
kas, ir bus kitokių pamargini- 
mų. Po programo bus šokis.

Tikima svečių iš plačių apie- 
linkių. Narys.

ATSIUSTOS AUKOS
Kolonijose Lietuvių veiklai 

atgyjant, gyvas reikalas iššau
kia ir aukų davimą.

LVS. fondan aukavo Vikto
ras Petrikas iš Rosse Pointe, 
Mich., $100.

LVS Skyrius 4 iš Baltimore, 
Md., $27.00.

Už aukas LVS. valdyba nuo
širdžiai dėkavoja ir kitus tau
tiečius prašo aukauti sumas ko
kias kas išgali. Kad ir mažiau
sia auka bus labai įvertina
ma. Aukas siųskite Lietuvai 
Vaduoti Sąjungas vardu, Cen
tro sekretoriaus antrašu (Dr. 
S. Biežis, 2201 W. Cermak Rd., 
Chicago, Ill.)

RENGIAMOS RINKLIAVOS
Iš tolimesių kolonijų LVS. 

Centras gauna pranešimus kad 
vienur ir kitur rengiamasi su
rengti viešas aukų rinkliavas 
Lietuvos ir Lietuvos tremtinių 
gelbėjimui. Laukiama tik kol 
Lietuvos Prezidentas kolonijas 
atlankys, o kitur jau paduota 
miestų valdžiai prašymai iš
duoti leidimą. Tame reikale 
Lietuviams daug pagelbos ža
da kitataučiai, o Prezidento priė
mimui, su talka prisideda ir 
vietiniai Chamber of Commerce.

PRAŠO PREZ. ATVYKTI
Be tų kolonijų kurios p. Pre

zidento maršrute paskelbtos, 
New Britain, Conn., ir Mon
tello-Brockton, Mass., Lietuvių 
kolonijos prašo kaip nors su
rasti būdas kad Lietuvos Prezi
dentas ir jas atlankytų. Iš 
Hartford ir kitų kolonijų Conn, 
valstijoj nesulaukiame žinių ir 
nežinome kas ten yra veikiama 
garbingo svečio atsilankymo 
reikale. O dienos greitai bėga 
ir nuskirtas laikas artinasi, 
žinių laukiame kas valanda.

KAS KITUR VEIKIAMĄ 
x Amsterdam su savo kaimy
niškomis kolonijomis p. Prezi
dento priėmimui jau pilnai pri
sirengę, ir laukia Lapkričio 22 
d. vakaro, kada svečias turi 
atvykti.

Scrantonas greitai tvarkosi 
kad tinkamai prisirengti iki 
Lapkričio 19 dienai kad sve
čią tinkamai priimti.

Philadelphija tariasi su 
Chamber of Commerce, kuri 
diena' butų patogiausia p. Prezi
dentą priimt/.

Baltimore, kuri turi garbę 
kasmet oficiališkai švęsti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę, šymet tą šventę rengiasi 
švęsti dvi dienas, Vas.- 15 ir 16. 
Tom dienom ir J. E. Preziden
tas yra kviečiamas. L. V. S. 
dir.ktorius Advokatas Laukai
tis, LVS. 4 Skyrius ir kiti vei
kėjai energiškai rengia tos šven
tės iškilmes, laikraštininkas Pe
tras Jaras, Skyriaus sekretorius 
visą, veikimą imasi išsamiai 
spaudoje aprašyti.

SUSIDARĖ VEIKIANTIS
. KOMITETAS

Worcester, Mass., Lietuvių 
kolonija daug sykių parodė ką 
ji gali nuveikti tautiškame dar
be. Ir gerbiamo svečio, p. 
Prezidento atsilankymo proga 
ji nenori atsilikti. Tam'rei
kalui su iniciatyva išėjo Lietu
vai Remti Draugijos skyriaus 
valdyba: A. Janušonis, pirmi
ninkas; Jieva Danilienė, vice- 
pirm.; J. Dvareckas, iždininkas ; 
J. Mozuraitis ir A. Stoškus, iž
do globėjai; ir J. Krasinskas, 
sekretorius.

Pastarame susirinkime, prie 
valdybos Nudaryta veikiantis 
komitetas iš 14 narių: Advoka
tas K. Tamulionis, Adv. A. Mi
leris, Adv. J. Ginkus, Dr. P. 
Laukininkas, Dr. K. žėkas, Dr. 
A. Karpavičius, Dr. F. Aikšno- 
ras, J. Dvareckas, I. Pigaga, L. 
Volungis, T. Stoškus, J. Kiš
kis, M. Čivinskas, muzikas J. 
Dirvelis, ir Worcesterio Angliš
kų laikraščių reporteris Vincas

Ceremony at the Brooklyn navy yard, as the raising of the stars and 
stripes symbolized the official commissioning of the U. S. destroyer Bris
tol, sister ship of the torpedoed U.S.S. Kearny. The commissioning ad
dresses referred to the dangers that might lie ahead. The ship is com
manded by Lieut. Com. Chester C. Wood.

Brooklyno karo laivų statybos uoste ceremonijos iškėlimo 
vėliavos ant S. V. karo laivo naikintojo Bristol, tokio pat kaip 
laivas Kearny, kurį Vokiečiai torpedavo. Kalbose paminėta ko
kie pavojai jam gali būti ateityje. Laivą komanduoti paskirtas 
Lieut. Com. Chester C. Wood.

komitetas išsida- 
imasi rengti gra- 
Lietuvos Prezi- 

atsilankys Gruo-
Susirinkime nutarta

Čaplikas, šis 
linęs darbais, 
žų priėmimą 
dentui, kuris 
džio 3 d.
kad visos aukos, kokios bus 
surinktos Lietuvos gelbėjipiui, 
laike p. Prezidento vizitos, tu
ri I. uti perduotos prieš valdžią 
atsakomingam LNR. Fundui, 
kurio centras yra Chicagoje.

KVIEČIAME AUKAUTI
LVS. Centro valdyba kviečia 

visas kolonijas kuriose p. Prez. 
lankysis, visokiais galimais-bu
dais rinkti aukas Lietuvos ir 
Lietuvos tremtinių gelbėjimui 
Pasistengkite, brangieji, kaip 
galėdami kad surinktume! tam 
tikslui aukų kuodaugiausia, ir 
tas aukas per LVS. centrą siųs
kite Lithuanian National Re
lief Fondui. Tų aukų reikalą 
jus visi aiškiai suprantate. Su
prantate kaip jos reikalingos 
musų broliams ir seserims, veik 
visuose pasaulio kampuose 
vargstantiems be reikalingos 
užvėjos, ir daugiausia, be duo
nos -’kąsnelio. At jauskite jų 
kritišką padėtį, ir sušelpkite 
juos savo auka, kuri, jiems 
reikalinga šiądien.

YOUNGSTOWN
VERČIA PRIGULĖTI. Per

eitą savaitę CIO. piketai buvo 
pastatyti prie visų Republic 
Steel Corp, dirbtuvių vartų ir 
sulaikinėjo einančius į darbą 
darbininkus, reikalaudami pa
rodyti ar užsimokėję į uniją, 
kurie neturėjo mokesčių lindy
nių vertė gryžti namon atsine
šti, ir neužsimokėjusius užsi
mokėti. Toje dirbtuvėje dirba 
daug Lietuvių. Darb.

Col. Early Duncan, commandant 
at Lowry Field, Denver, Colo., who 
has been quoted as saying that 
churches whose pastors “preach 
against true Americanism” will be 
declared “out of bounds” for the 
10,000 soldiers at Lowry Field.

Pulk. Early Duncan, koman- 
dierius Lowry Field kareivių 
stovyklos, Denver, Colo., kuris 
sakoma pareiškęs kad bažny
čios kurių dvasiškiai “skelbia 
prieš tiktą Amerikonizmą” bus 
apšauktos “už ribų” 10000 ka
reiviams Lowry Field stovyk
los.

TRUMPOS
(Iš musų laikraščių)

BOSTON, Mass. — Bostone, 
University Extension Center 

mokykloje, bus dėstoma Lietu
vių kalba norintiems jos moky
tis. Pamokas duos Dr. Domi
nikas Pilka, University Exten
sion mokytojas.

NEVERAUSKAS Antanas, mi-| BUDREVIČIUS Lecnas, mirė 
rė Spalių 18, New Britain, 
Conn.

ŽEMAITIS Jonas, mirė Spalių
18, New Britain, Conn.

VINČIUS Antanas, miė Spalių
22, Cambridge, Mass.

ISODA Petras, mirė Spalių j 
mėn., Mahanoy City, Pa.

ROZTS Andrius, mirė Rugsėjo
27, Omaha, Nebr.

JANČAUSKAS Jonas, mirė 
Rugs, mėn., Omaha, Nebr.

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

ALAKNIENĖ Uršulė, 66 m., 
mirė Spalių 23, Chicagoje.— 
Viduklės par. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

VERKTIENĖ Salomėja, pus
amžė, mirė Spalių 25, Chica
goje. — Telšių miesto.

PIKLUžIS Vincas, pusamžis, 
mirė Spalių 25, Chicagoje.— 
Mažeikių ap., Viekšnių par., 
Tučių k. Amerikoj išgyve
no 27 metus.

MILKINTAS Viktoras, 48 m., 
mirė Spalių 25, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Dungertų km. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

RAIPA Antanas, mirė Spalių
23, Montello, Mass.

SABONIS Leonas,' 44 m., mi
rė Spalių 22, Brooklyn, N.Y.

ŠIMKUS F., 30 metų, mirė 27
Spalių, Maspeth, N. Y.

PIŠKINIS Juozas, 52 m., mirė 
Spalių 27, Brooklyn, N. Y.

STUKIENĖ Amilija, 54 metų, 
mirė Spalių 22/ Brooklyn,

® BROOKLYN, N. Y. — Pat- 
riotingas Jonas Brazas Lie

tuvos Pasiuntinybei Washing
tone persiuntė savo Lietuvos 
Bonų kuponus nuo $100 vertės 
paaukodamas juos Lietuvos 
naudai.
® BROOKLYN, N. Y. — Lap

kričio 23 d. įvyksta pirmoji 
Vienybės laikraščio korespon
dentų konferencija. Tą pačią 
dieną New Yorke įvyksta Ame
rikos Lietuvių moterų suvažia
vimas, kuriame bus svarstoma 
Lietuvai šelpti fondo įkūrimo 
reikalas.
® NEWARK, N. J. — New Jer

sey valstijos seimelin (legis- 
laturon) išrinkta Lapkričio 4 d. 
rinkimuose, iš Hudson apskri
ties, atstovu ir vienas Lietu
vis, Adv. C. K. Paulauskas. Jis 
kandidatavo Demokratų sąra
šu.
« WORCESTER, Mass. — Du 

šio miesto Lietuviai jaunuo
liai tarnavę S. V. karo laivyne, 
žuvo su Vokiečių submarine 
paskandintu Amerikos karo lai
vu Reuben James. Jie yra: 
Ant. G. Stankus, 19 m., ir An
tanas Kalanta, 28 metų amž.

PRAŽUDYTA 24 ML 
LIJONAI DARBO 

DIENŲ

Apskaitliuota kad bėgyje pa
starų 15 mėnesių įvairiais 
streikais šalies ginklavimo in
dustrijose pražudyta 24,284,980 
darbo dienų. Šios žinios remia
mos S. V. Darbo Departmento 
surinktomis informacijomis iš 
atsibuvusių streikų ir kiek dar
bininkų nedirbo per kiek darbo 
dienų.

Bėgyje to periodo, nuo Lie
pos 1, 1940, iki Spalių 1, 1941, 
streikuose buvo įvelta 1,960,330 
darbininkų visose industrijose. 
Padaugėję streikai sulyginus su 
1939 metų streikais paėjo dau
giausia industrijose išdirban
čiose šalies ginklavimo reikme
nis.

Apskaičiuota kad per tą pra
žudytą darbo laiką butų buvę 
išdirbta mažiausia 10,000 lėk
tuvų ir dar butų likę užtekti
nai laiko pastatydinti tris di-j 
delius karo laivus.

Spalių 22, Des Moines, Iowa. 
KESERAUSKAS Jonas, pus

amžis, mirė Spalių 30, Chi
cago je. — Tauragės ap., Pa
gramančio par. ir k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

NAVICKAS Jonas, mirė Spa
lių 17, Maspeth, N. J/

LAKANAUSKIENĖ Marė, 
rė Spalių 12, Sparrows Po
int, Md.

MAŽAUSKIENĖ Viktė, mirė 
12 Spalių, Detroit, Mich.

RIMKIENĖ Barbora (Plikytė), 
45 metų, mirė Spalių 5, Ro
chester, N. Y. — Svėdasų p. 
Ruzgių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

KURKLINSKIENĖ Marė, 63 
metų, mirė Spalių 27, South 
Boston. Mass. — Pabiržės p. 
Amerikoje išgyveno 31 me
tus.

PETRUTIENĖ Rožė, 89 metų, 
mirė Spalių 30, Dorchester, 
Mass. — Kartinos par. Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

MICKIENĖ Barbora, mirė Spa
lių mėn., Pittsburgh, Pa.

JANKAITIS Antanas, mirė 
Spalių mėn., Homestead, Pa.

NAVICKAS Juozas, 24 
užmuštas automobilio 
meni, Coaldale, Pa.

DRAUČIKAS Stasys, 54 
mirė Spalių 
N. J.

JACIUNSKAS Antanas, 50 m., 
mirė Rugsėjo 4, Plains, Pa.

PRUNSKIENĖ Elzbieta, 65 m. 
mirė Rugsėjo 5, New Yorke.

JAČIUNSKIENĖ Ona, 56 m., 
mirė Spalių 12, Elco, Pa. — 
Maslandžių k., Suvalkų rėd.

PAJAUJIS Antanas, mirė Spa
lių 6, Shenandoah, Pa. — 
Seinų ap., Strazdų km.

mi-

metų, 
Spalių

metų,
29, Bayonne,

AMBRIDGE, PA.

MIRĖ GERAS LIETUVIS
Spalių 27 d. mirė Ambrozius 

Milutis, apie 70 m. amžiaus, iš 
Lietuvos kilęs Vieciunų kaimo, 
Merkinės vals. Aiperikoje iš
gyveno apie 41 metą. Liko jo 
nubudus žmona, vienas sūnūs 
ir trys dukterys, viena dar ne
tekėjus. Taipgi paliko du bro
liai Amerikoje ir vienas Lietu
voje.

Velionis palaidotas su bažny
tinėmis iškilmėmis, pamaldas 
laikė trys kunigai; į kapus ly
dėjo apie 30 automobilių.

Ambrozius Milutis buvo ge
ras katalikas ir geras patriotas 
Lietuvis; turėjo pirkęs Lietu
vos Laisvės bonus, aukavo Lie
tuvos nepriklausomybės atstei- 
gimui, Lietuvos šauliams ir ki
tiems reikalams kada tik buvo 
proga ir reikalas.

Nors buvo paprastas darbi
ninkas, bet savo taupumu gra
žiai gyveno, ir dar pagelbėda
vo tiems kurie ir daugiau už 
jį uždirba, žmonai paliko gra
žų murini namelį.

Šį metą mes Ambridge Lie
tuviai netekom dviejų gerų pa
triotų Lietuvių. Tegul tau, Am- 
broziau, bus lengva ilsėtis lais
voje Amerikos žemelėje.

B. Gramba.

WINNIPEG, CAANDA

MIRĖ LEONAS BURBA
Tik praslinko dvi savaitės 

nuo vieno jauno Lietuvio mir
ties, ir antras jį pasekė — štai 
mirė Leonas Burba, 38 m. am
žiaus. Padėjo iš Kauknorių k., 
Lazdijų v., Seinų ap.

Leonas Burba atvažiavo Į 
Kanadą 1930 m. ir čia dirbo 
įvairuose darbuose. Susirgo 
Rugsėjo 28 d., mirė Spalių 15. 
Lietuvoje liko jo du broliai ir 
sesuo.

Velionis buvo Sūnų ir Duk
terų draugijos narys ir darba
vosi valdyboje, taigi draugija 
ir pasirūpino jo laidotuvėmis. 
Palaidotas Spalių 18 d., sulyg 
jo pageidavimo, religiškomis 
apeigomis. Palydėtas į kapi
nes gausingo būrio vietos Lie
tuvių ir šiaip draugų. Lai bu
na jam lengva amžinai ilsėtis 
šios šalies juodoje žemelėje.

Sūnų ir Dukterų draugijos 
7-tos kuopos sekretoriaus par
eigas, vietoje mirusio Leono 
Burbos, eis G. Paliliunas, 242 
Magnus avė., Winnipeg, MaiV

G. Paliliunas.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvieti.
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| VISOKIA APDRAUDA | 
= Mes esa^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- :
= šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- Ę 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
Į P. P. MULIOLIS j

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
= ir Apdraudos Agentūra =
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
rdiiiimimiiiiimiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už
rašinėj imui gyvasties apdraudos visuose pavi
daluose, visai šeimai. Kreipkitės;

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO.
730 Guardian Big. Cleveland, Ohio

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Plačiai žinomas A 
iš Tabor Farm, S< 
mitetų užgirtas k 
no platus patyrii 
visuomenei pasiai 
SLA. iždininko

Brangus Susivien 
vių Amerikoje n; 
giantis prie SLA. 
dybos nominacijų i 
rinkimų, nors kai 
kime apie savo 
gerovę. Gana jai 
užsidegimais vado 
atsižvelgti į savo 
Susivienijimas y r 
tis — ateitis ta 
jis užtikrina mun 
goję ir apdraut 
mirties.

Ko gali tikėtis 
jusio baloje vi 
pat nusistovėjim. 
mą matome sen 
domojoj Tarybo
nusenusioj muši 
dyboj, kuri tikri 
rodė jokių gabi 
ją pavesti progi 
tėjo gabumų m 
Ji neva bandė
narių vajus, n 
nydama apie va 
kar, savo ranka 
kaltę meta viei 
vajais išleido, 1 
tūkstančių dola

Senoji valdy' 
perdaug užsilik 
žysta didelės < 
kalų vedimą, ji 
mą parodė tik 
kos gelbėjimui 
dėta trupinti, 
mais išrenkan 
Tarybą, Dr. S

Keiskime 1 
bos narius, į 
mi gabius, t
nes.

Nekeisdami 
neduodami n 
dų, mes paty 
organizaciją 
mės! Gana
gresingi — 
žangą — iše 
švinkusios bi

Musų Su 
greičiausia i
sumanaus, s 
kuris paimti 
L. A. iždą, 
pėjusiam se 
vui” savo r 
nijimą laik; 
vyje, išmok 
larių brangi 
se SLA. na 
buojasi už 
ganizatoriai 
na Susiviei 
rint nei <
nors nanai 
tus sumok 
čių dolarii;

Jei neg?
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1KOS LIETUVIAI
ie skyriuje talpinama dykai)

DREVINIUS Leonas, mirė 
.palių 22, Des Moines, Iowa. 
SERAUSKAS Jonas, pus- 
mžis, mirė Spalių 30, Chi- 
agoje. — Tauragės ap., Pa- 
ramančio par. ir k. Ame- 
ikoje išgyveno 35 metus.

Duokim Susivieniji
mui Wew Deal'

VISŲ RIMTŲ SLA. NARIŲ UŽGIRTAS 
KANDIDATAS | SLA. IŽDININKUS

DETROITO KUOPA SIŪLO MERGINĄ
S SLA. SEKRETORIUS

Adolfas Neturėtų Jaustis Perdaug Drsus, nes Jau ir nesikišimo Šalininkai 
Kongreso Nariai Ima Permatyti Dalykus

AMBRIDGE, PA.

IIRĖ GERAS LIETUVIS 
palių 27 d. mirė Ambrozius 
utis, apie 70 m. amžiaus, iš 
;uvos kilęs Vieciunų kaimo, 
•kinės vals. Arperikoje iš- 
eno apie 41 metų. Liko jo 
udus žmona, vienas Simus 
rys dukterys, viena dar ne- 
ijus. Taipgi paliko du bro- 
Amerikoįe ir vienas Lietu-

elionis palaidotas su bažny- 
mis iškilmėmis, pamaldas 
ė trys kunigai; j kapus ly-
i apie 30 automobilių, 
mbrozius Milutis buvo ge- 
katalikas ir geras patriotas 
uvis; turėjo pirkęs Lietu- 
Laisvės bonus, aukavo Lie
's nepriklausomybės atstei- 
li, Lietuvos šauliams ir ki- 
s reikalams kada tik buvo 
a ir reikalas.
ors buvo paprastas darbi- v 
as, bet savo taupumu gra- 
gyveno, ir dar pagelbėda- 

;iems kurie ir daugiau už 
įdirba, žmonai paliko gra- 
nurinį namelį.
metą mes Ambridge Lie-

ii netekom dviejų gerų pa- 
ų Lietuvių. Tegul tau, Am- 
iau, bus lengva ilsėtis lais-
Amerikos žemelėje.

B. Gramba.

Ą< S'.

Juozas J. Bačiunas
Plačiai žinomas Amerikos Lietuvių tautinės srovės 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.

ATSIŠAUKIMAS Iš DETROIT, sytės asmenyje Susivienijimas 
MICH., SIŪLO SLA. SEK
RETORIAUS PAREIGOMS 
STEPHANIE MASYTĘ.

Broliai ir seserys, SLA. nariai!
Per daugelį metų musų bro

liška organizacija Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje turė
jo įvairius Centro viršininkus, 
kurie globojo musų visų reika
lus ir organizacijos visą turtą. 
Bet vis tai 'buvo išrenkami su
augę ir kartais net pasenę as
menys, o jaunuolių pasiekusių 
mokslus neturėjome progos pa
statyti Centro viršininkais to
dėl kad nebuvo tokių jaunų 
kandidatų kurie butų interesa- 
vęsi Lietuvių organizacijų rei
kalais. O juk mes visi norime 
kuodaugiausia įtraukti čja gi
musio jaunimo į musų organi
zaciją, kad jie imtų dalyvumą 
organizacijos reikaluose, kad 
padėtų ’mums palaikyt ir būda
vot Susivienijimą. Tuo pat sy
kiu mes norime kad tarpe čia 
gimusio ir augusio Lietuvių 
jaunimo pasilaikytų Lietuvybė, 
kad Lietuviais gimę jie ir pasi
liktų Lietuviais. Duokim jiems 
progą ineiti organizacijon ir 
tvarkyti jos reikalus, nes dau
guma iš musų senstam, ir SLA. 
ateitis priklauso čia 
Lietuvių sunams ir

Dabar mums yra 
rinkti SLA. Centro
vieną iš nenuilstančių ir pasi
šventusių veikėjų Lietuvių tar
pe — tai Stephanie Masytę, iš 
Detroit, Mich, i Pažystu Masy
tę nuo pat jos jaunų dienų, ir 
tvirtinu kad ji yra verta būti 
S. L. A. Centro valdybos nare. 
Ji yra ta kuri prisidėtų prie pa
gerinimo visų SLA. reikalų. 
Masytė yra užbaigus advokatū
ros mokslą University of Mi
chigan, ir dabar'yra pilnateisė 
advokatė. Eidama mokslą ir 
dabar ji niekad nebuvo per
traukus ryšių sų Lietuviais, su 
Lietuvių organizacijomis.

Dabar ji yra musų SLA. 352 
kuopos (didžiausios visame Su
sivienijime) finansų sekretorė, 
ir Lietuvių Pilietinio Pašalpos 
Klubo užrašų sekretorė, šalia 
Angliškos kalbos ji gražiai kal
ba, skaito ir rašo Lietuviškai. 
Musų kuopa dar neturėjo tokio 
gabaus sekretoriaus kaip Ma
sytė, kuf’i atsidavusiai ir nuo
širdžiai tvarko visų kuopos na
rių reikalus.

Mes Detroitiečiai SLA. 
riai nominuosime Masytę 
L. A. Centro sekretorius,
bėjausi su Masytę, ir ji sutin
ka kandidatuoti. Aš būdamas 
SLA. 13-to distrikto organiza
torium, turėjau progą dar la
biau susipažinti su Masytę ir 
patirti jos gabumus pereitame 
SLA. vajuje ir dabar tvirtinu 
kad Masytė yra pilnai tinkama 
SLA. Centro sekretoriaus vie
tai.

turėtų gabią, sąžiningą ir ne
nuilstančią darbininkę. Taigi 
dar sykį kviečiu visus SLA. na
rius nominuot ir balsuot už Ma
sytę į Centro sekretoriaus vie
tą.

Broliškai,
Charles J. Martin, 

13-to Dist. Organizatorius,
Detroit, Mich.

HAMMOND, IND
»A|

augusiems 
dukterims.
proga iš-
valdybon

NNIPEG, CAANDA
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valdyboje, taigi draugija 
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dotas Spalių 18 d., sulyg 
lageidavimo, religiškomis 
omis. Palydėtas į kapi- 
rausingo būrio vietos Lie- 
ir šiaip draugų. Lai bu- 
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arba vakarais už- 
dos visuose pavi
etės;

NEŽINO KĄ NOMINUOTI 
. SLA. 237 kp. susirinkimas 
įvyko Lapk. 2 d. Kį’opa turi 
25 narius, atsilankė 15. Susi
rinkimas buvo svarbus, reikė
jo rinkti kuopos valdybą ir no
minuoti Centro viršininkus, bet 
nebuvo galima, nes nesimato 
laikraščiuose pasiūlytų kandi
datų tinkamų į SLA. centro 
valdybą. Labai nemalonu kad 
neparekomenduojami ' nei tie 
kandidatai kurie sutinka kan
didatuoti, tuosyk žinotume ką 
nominuoti. Dabar, nariai pa
mano bent apie kurį asmenį ir 
rašo jo vardą, nors tokis narys 
nenori ar negali užimti jokios 
vietos. Tokiu budu senoji val
dyba laimi rinkimus, o nau
jiems veikėjams nėra progos 
laimėti, kad ir yra jaunų ir se
nų gerų tinkamų veikėjų kaip 
Laukaitis, Bačiunas, Kerševi- 
čius, Brazauskas ir kiti kurie 
tinka į centro valdybą.

Reiktų kad kuopos paduotų 
seimui įnešimus leisti SLA. or
gane Tėvynėje padaryti reko
mendacijas kandidatų į SLA. 
centro valdybą. Dabar gi Tė
vynė neskelbia nieko, ii’ nariai 
laikomi kaip akli.

Na, turiu priminti kad minė
tame kuopos susirinkime vie
nas narys pažymėjo kad Vil
nyje ir Laisvėje'jau esą siūlo
mi kandidatai.

O juk 
rėmėjai 
rėkė kad 
geras, o 
geras. ' 
saugoti tų penktakojų ir jų 
kandidatų, kad nei vienas jų 
nepatektų į SLA. centro valdy
bą. SLA. 273 Kp. Narys.

L. A. valdybos narių naujais 
vienu kartu, susimildami, keis- 
kim tris, du, ar vieną, bet da
rykim permainą — duokim sa
vo brangiai organizacijai nau
jo kraujo, naujos energijos ir 
didesnio pasišventimo negu tik 
galim gauti iš dabartinių, ku
rie algos ima, “keliones ir su
gaištis” atsiskaito, ir nieko ki
to nepajiegia sumanyti.

Aš patariu ir prašau visus S. 
L. A. narius nominuoti ir pas
kui būtinai išrinkti SLA. iždi
ninku Juozą J. Bačiuną, SLA. 
42 kuopos narį. ;

Gana laikytis įsikibus į vie
no negabaus žmogaus skvernus 
ir jį laikyti toje vietoje amži
nai del to kad jis yra kokių tai 
ypatingų pažiūrų žmogus.

Juozas J. Bačiunas taip pat 
yra SLA. narys, bet daug su
manesnis, energingesnis, norin
tis musų ir savo Susivieniji
mui dirbti — ir parodyti dar
bo pasekmes.

Juozas J. Bačiunas yra už- 
girtas kandidatu į SLA. Iždi
ninko vietą visų rimtų Ameri
kos Lietuviu SLA. veikėjų ir 
komitetų.

Senas SLA. Narys.

Brangus Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje nariai! Ren
giantis prie SLA. Centro Val
dybos nominacijų ir vėliau prie 
rinkimų, nors kartą pamąsty
kime apie savo organizacijos 
gerovę. Gana jau partiviškais 
užsidegimais vadovautis ir ne
atsižvelgti į savo pačių ateitį. 
Susivienijimas yra musų atei
tis — ateitis ta prasme kad 
jis užtikrina mums pašalpą li
goje ir apdraudą atsitikime 
mirties.

Ko gali tikėtis iš susistovė- 
jusio baloje vandens? Tokį 
pat nusistovėjimą ir nesugebu- 
mą matome senojoj SLA. Pil- 
domojoj Taryboj — SENOJ, 
nusenusioj musų Centro Val
dyboj, kuri tikrai ne tik nepa
rodė jokių gabumų organizaci
ją pavesti progresan, bet netu
rėjo gabumų nei ją paauginti. 
Ji neva bandė daryti naujų 
narių vajus, nieko nenusima
nydama apie vajų, ir už tai da- 
kar, savo rankas nusiplaudama, 
kaltę meta vienam žmogui, kai 
vajais išleido, lyg vėjais, daug 
tūkstančių dolarių.

Senoji valdyba yra persena, 
perdaug užsilikus, permažai pa
žysta didelės organizacijos rei
kalų vedimą, ji visą savo gabu
mą parodė tik savo mažos kli
kos gelbėjimui, kuri betgi pra
dėta trupinti, pereitais rinki
mais išrenkant naują narį į P. 
Tarybą, Dr. S. Biežį.

Keiskime Pildomosios Tary
bos narius, į jų tarpą įstatyda- 
mi gabius, tikrus biznio žmo
nes.

Nekeisdami SLA. valdybos, 
neduodami naujų sumanių va
dų, mes patys smaugiame savo 
organizaciją ir tuomi tenkina- 
mės! Gana to! Bukim pro- 
gresingi — darykim pirmyn- 
žangą — išeikim patys iš pri- 
švinkusios balos!

Musų Susivienijimui kuo- 
greičiausia reikia naujo, gero, 
sumanaus, sąžiningo iždininko, 
kuris paimtų ir sutvarkytų S. 
L. A. iždą. Gana jau susitu
pėjusiam senam “finansų žino
vui” savo negabumais Susivie
nijimą laikyti sušvinkimo sto
vyje, išmokėti tūkstančius do
larių brangiems vajams, kuriuo
se SLA. nariai mielu noru dar
buojasi už mažą, paprastą or
ganizatoriaus atlyginimą; ga
na Susivienijimui vargti netu
rint nei dolario Lėšų Fonde, 
nors nariai į tą fondą pei' me
tus sumoka desėtkus tūkstan
čių dolarių!

Jei negalim pakeisti visų S.

®SUV. VALSTIJŲ centrali- 
nėje dalyje lietus tankiausia 
lyja nakties laiku; pietrytinėse 
valstijose, 75 nuoš. lietus buna 
dienos metu.

• EGIPTAS yra keturis kar
tus didesnis negu Prancūzija, 
bet tik apie trylikta dalis Egip
to tėra apdirbama, kiti plotai 
yra tyrynai.

na- 
į S. 
Kal-

Tat šiuomi aš kviečiu ir pa
tariu .visų SLA. kuopų nariams 
nominuoti ir balsuoti už Ste
phanie Masytę į Centro sekre
torius. Ji žino ir moka tvar
kyt organizacijų reikalus. Ma

Laisvė ir Vilnis ir jų 
pirmiau visa gerkle 

I S. V. Prezidentas ne- 
dabar pasidarė labai 

Taigi patarčiau apsi-

VOKIEČIŲ generalinis ko
misaras leidęs 'toliau veikti ži-'

ti

Jo pastangos manipu-

Hitlerio užsimojimo užvaldy- 
visą pasaulį pavojus prade

da matytis labiau ir labiau net 
tiems Kongreso nariams kurie 
nori laikytis nuošaliai nuo Eu
ropos ir kito pasaulio reikalų 
eigos.
liuoti Japoniją užkabinti Suvie
nytas Valstijos Tolimuose Ry
tuose kuomet jis varo savo nai
kinimo programą Europoje iš
judino jau ir tuos kurie pir
miau pro pirštus žiurėjo.

Jo puldinėjimai Amerikos 
laivų atvirose jurose ir nuoša

KALNE IŠKASTAS 
GILIAUSIAS PA
SAULYJE ŠULI

NYS

Hampshire valstijoje, 
nomoms Lietuvos ūkio organi-' ant viršaus Washington kalno 

iškasta šulinys 1,100 pėdų gi
lumo. Tan šulinin gali įmesti 
patį didžiausį pasaulyje i 
tytą budinką, Empire ! 
Building, New Yorke.

Tas kalnas yra 6,300 
aukščiau jurų paviršiaus.

Ant to kalno yra įrengta oro 
tyrimo stotis
septyni vyrai. . Pirmiau jiems

• KIAULĖS (ir paršai) pri-' vandenį į viršų turėjo pristaty- 
pažinta mažiausia supratimo ti pumpavimu per dūdas. Vė- 
turinti namų gyvuliai, dabar liau pradėta spėti kad tame 
kai Anglijoje Vokiečiai užpuo-jkalne Sali rastis vandens ir 

ulint pradėta šulinio gręžimo darbas.
1 Gręžimas buvo labai nuobo- 

suplaišoma tvartas ir ant dus ir beviltis. Per du mene-

zacijoms: Maistui, Pienocent- 
rui ir Lietūkiui. Toks leidi
mas esąs duotas atsižvelgus į 
tų organizacijų nuopelnus Lie
tuvos ūkio gyvenimo pažangai. 
Jų laikomos skerdyklos, pieni-' 
nės ir kitos įmonės “atitinkan
čios visus moderninius reika
lavimus”.

orlaiviais. Kiaulei

New

išsta- 
State

pėdų

ten _ prisilaiko

la
jei nuo orlaivių bombų sprogi-' 
mo i
jos krinta griuvėsiai, kiaulė gu-1 siu pragręžta 800 pėdų gilumo 
Ii sau ir tiek. : skylė, bet vis nerasta vandens.

Dirvos Nauji) Skaitytoju Vajus

mes nesiki- 
susikirtimo

savo aiškų

liai visokių blokadų zonų su
kėlė pasipiktinimą net tų ku
rie manė iki tol, jei 
šim tai išvengsim 
su Vokiečiais.

Hitleris parodė
nusistatymą kad jis nori kelti 
suirutes ir stengtis įsigalėti vi
same pasaulyje/ Jau ir tokie 
atkaklus nesikišimo šalininkai 
kaip Senatorius Robert A. Taft 
iš Ohio, kuris dar vis priešina
si pakeitimui Neutralumo Ak
to, pradėjo susirūpinti del lai
vų skandinimo. Jis pasisakė

Po dešimts savaičių pragręžta 
1000 pėdų, vis sausa. Paga
liau, pabaigoje 12 savaičių, da- 
gręžus 1,100 pėdų gylio skylę, 
pasirodė vanduo.

Taip tai atrasta šaltinis virš 
debesų, nes tas šulinys randa- 
dasi daugiau negu 4,000 pėdų 
virš jurų paviršio.

Šulinys greitai užsipildė van
deniu 900 pėdų gylio. Jį pa
siekti reikėjo nuleisti dūdas 
200 pėdų žemyn į šulinį.

Ant to kalno, žiemos mėne
siais, vėjai siaučia po 200 mylių 
į valandą smarkumu ir granito 
akmenys sprogsta nuo didelio 
šalčio. Ten esantiems oro sto
ties tyrėjams vandens stiklas 
buvo didelė prabanga, dabar jie 
galės ii’ maudytis kada tik pa
norės. Jų stoties namas išsta
tytas keturių pėdų storio sie
nomis. Ten šaltis žiemą pasie
kia po 35 iki 50 laipsnių žemiau 
zero F.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Išrašykit Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminėms. Siųskit Vieną Dolarį ($1) Tuojau!

Dirva vėl padaro pasiaukojimą Amerikos Lietuvių visuomenei — nežiūrint pabrangimo popieros ir visų kitų reikmenų, dar 
kartą, savo 25 metų gyvavimo sukaktuvių proga, suteikia DOVANĄ tiems 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 l/2 metų) 

r<r ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAU JIEMS SKAITYTOJAMS IR TIK IKI GALO 1941 METŲ!

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

Vardas-Pav.....................................................................................................................

.. ................................................................... Miestas..................................................URANCE CO.
Cleveland, Ohio

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

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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kad jis stovi už karą jeigu, bus 
užkabinami ir skandinami S. 
V. laivai kurie, kaip Lehigh, 
net tušti ir neturėjo jokios kon
trabandos. Taip pradeda ma- 
nyti ir dauguma Amerikos pi- 1 
liečiu.

Pavojus tame dar kad nesu
prantama pakankamai jog iš- 
dirbimas ir davimas pagalbos 
Britanijai pirm negu .iėzr-li bū
ti užpulta ir sunSTkinta, reika-"*1 
lauja greitesnės akcijos. Bri
tams neišsilaikius, aliantų vii- ' 
tys laimėti žūtų.

ATEIVIŲ VAIKAI IR 
ARMIJOJE GA

BESNI

Amerikos universitetuose at
sižymi futbolo lošime ateivių 
tėvų vaikai, su tikromis savo 
tautiškomis pavardėmis, kas 
jau labai atkreipė Amerikiečių ■■ 
dėmesį. >

Ir Su v. Valstijų kariuomenė
je pasikartoja tas pats: štai 
paskelbta 65-to Batalijono, Te
xas valstijoje, futbolo koman
da, kurią sudaro šiokių pavar
džių savininkai: Laurinavičius, ■ 
Kloczak, Kulanowski, Malinow
ski, Gregorowicz, Switalski, ir 
panašiai.

•4

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.
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METUI
TIKTAI

(Tik naujam skaitytojui)

(Seni skaitytojai moka po $2.)



Dienos Klausiniais
(ISTORINĖ APYSAK.
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Apie šitą pagaliau 
h jis jau gryž(

mot 
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vem 
dam 
klau 
idienj

VAGIS SKUNDŽIASI
ANT VAGIES . . .

į® ir buvo prisiekęs n 
P Uiti rankos, "Jogaila ti 
įhikė tik tolei iki Vyt g 
L jo nusisuko. Jis bu 
fc prarastą savo vald 
priemones kokiomis savo 
įoj vėl ruošė prieš Kę: 
į įtraukdamas visus 
takus, ir dar daugia 

Netrukus trys broliai 
tab ir Kaributas — sud 
& Kęstuti toliau nuo 
bNaugarde Kaributas, 
Kiltį .maištą, pareikšt 
te Maskvos kniaziaus 1 
| Nenujausdamas klasi 
į Vilniuje Vytautą, o p 
| išsiskubino malšinti i 
k į karą pašaukė ir J

į Pamatęs kryžiuoči 
pik nevisai jais pasit 
Biją sutartį kad vien 
j# ir kad su Kęstučiu 
r santikius.

Taip susitarę, kry 
Rimienė Liepos 18 
k Apsuptiems atka 
W ėmė vesti klaštii 
<hs paskubinti pilie 

ipinunegu spės gryžti 
plojai atidarė užpuo 
&9drgaila liko Trak 
j Kryžiuočiai, Joga:

Žemaitijoje ti 
|Mti kaip greit p

Jo visos gyvenime 
lutos - Lietuvoje

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

žemių , j u 
nenorįs sve 
benorėti i; 
jei ir pat: 
laiko bolše

Į ku 
ti sž 
kirti

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

SIELA ATGIJO
Taip daug kentėjusi siela atgijo, 
Tokia suvargus, suvytus ji buvo. 
Palikusius likime pasivijo, 
Iš po skriaudų pavėsio pakilus tyli....
Laikas išgydė skaudžias širdies žaizdas, 
Kaip džiovininką skanus pušų kvapas. 
Gamta jai sukurė ramesnius vaizdus, 
Veidą paglostė švelnus rožės lapas....
Nauju krauju jau gyslos atsišildę 
Ir gyvenimas ateiti pasiūlė.
Sielos aimanas paslaptis nutildė, 
Pavasariu skamba žemė motulė..!.
Pragydo viršukalnėje vyturys, 
Atsiduso rytu kalno žalumą. 
Išsprogo širdyje naujas geidulys, 
Akių žvilgsniai bėga kalno gražuma....

, Kapsų Aguona

ŽIEDŲ TILTU
(V. Ališo eilėš)

Krūtinėj su viltim skaidriausia, 
Širdyj su džiaugsmu neribotu, - 
Kai rasos tik žiedus išprausta, 
Nueitum šviesiu akių plotu!
Kalnais šalimis atsistoję,
Kaip kraujo puta, minkštos žaros 
Maištingai sukilti vilioja 
Jaunystės pagairių pažaruos.
Ak, rodos, krutinę praskleistam, 
Į ją tas aušras susipiltum — 
Ir eitum ir eitum ir eitum 
Žiedų neapmatomu tiltu!

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.)

*UKI0 produktų eksportas iš Suv. Valstijų per 
metą baigiantis Birželio 30, 1941, buvo žemiausias iš 
pastarų 69 metų. -

Įsistiprinęs Vilniuje 
imti Trakus, kurie 
liniuku rankose. Tu 
etuvoje naminį karą, 
š ir į Kęstučiui pi 
tam jo žygiui talkini 
Bie, susitarę su Skir 
ligoje įsiveržė įLietm 
aibę Eigulių pilį, žy

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

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

hį prieš Kęstutį vyk 
tas įsake jį pakarti. 
[ Tuo tarpu kai Kęstui 
įSntii, Birželio 42 dieną, 
®iįe įvyko perversmas, 

šalininkai. Tas
ibi Vytautas su žmona i 
m į Trakus.
Į Jogailos šalininkai ] 
B ii netrukus į Vilnią 
Wa, kuris vėl pasiske 
talunpkščiu.

. Po keliu dienų Vyti 
idpdū ir atimti, bet ka> 

f TO išsivedęs kariuomen 
hfafe Jogailą nugi 
fe atgal į Trakus. < 
[lino Jogailos — to sav 
b-klasta, ir pradėj 
fe nagu ištrukti, ne 
[ta atėjo kryžiuočių 
lijo ant Trakų. Bijodą 
|j? priešininkų viduryje

VILNIAUS sporto rūmuose, 
kurie nesenai baigta statyti, 
įrengta Vokiečių klubas. Šia
me klube susirenka Vokiečiai, 
pastatyti Vilniuje dirbti.

Savo žmoną, Bii 
J^kurbuvo sau; 
į511^, o pats vėl s 
peilis, žemaičia: 

ten mažiausia 
p kr giliai buvo gi 

ir senieji dievai 
į Šimkus ir pavoj 
1’JioįGaižuvą, n< 
l^nės atkirstas. 
IpUėjo savo į

ŠIAULIUOSE išeinančio sa
vaitinio laikraščio Tėvynė re
daktorius yra žinomas Lietuvos 
žurnalistas Simas Miglinas. To 
laikraščio leidėjai pažymėta 
Lietuvių Nacionalistų partija.

Gal ir netaktiškai elgiasi tie kurie, arba iš savo per- 
i didelio užsidegimo arba svetimų šalių šnipų pakurstyti 
u užsiima teroru prieš okupantus, -nes tuomi užtraukia 

pražūtį daugybei savo nekaltų žmonių. Vokiečiai už vie- 
: ną jų viršininką sušaudo dešimtis-nekaltų žmonių, nes 
Urėtai kada pats kaltasis sučiumpamas. Kas atlygins 
tautai už tas nekaltai nužudytas geriausias šalies jie- 
gas? Po karo, ateis taika, atsisteigs šalis, reikalinga 
bus gabesnių žmonių, kuriuos paprastai okupantai su
šaudo, nes jie parenka žymesnius asmenis, ne šiaip sau 

J paprastus žmonelius.
Tose šalyse prieš Vokiečius darbuojasi komunistai 

norėdami gelbėti Rusijai, rengdami terorą prieš Vokie
čius, ir daug dirba kitų šalių papirkti šnipai, kurie kur
sto žmones žudyti Vokiečius. Geriau yra laukti tos pas
kutinės dienos, kuomet reikės juos galutinai iš savo že
mių mušti — tada mušti ir laimėti bei atsikeršyti už pa
darytas jų skriaudas.

®EKUADORE, Centralinėj Amerikoj, 
ik vienas iš kožnų penkių asmenų moka 
kaityti ir rašyti.

°BRAZILIJOJE paprastas, darbinin
kas uždirba vidutiniai tik $15.50 mėnesiui.

savo klastingu, apgaulingu ir 
plėšikišku kaimynu.

Bet kodėl Stalinas vogė, plė
šė ir žudė Lietuvos žmones, ka
da jam buvo reikalinga turėti 
savo kaimynystėje draugus, ne 
priešus ?

Lietuvio širdyje ir mintyse 
niekados neužgis ta žaizda ko
kią moderniškų laikų barbarai 
padarė užpuldami ir piešdami 
jo tėvynę Lietuvą.

kalbininkas H. Skiold, nustato kad Lietu
vių kalba yra pirmykštė Ariška, savo for
momis seniausia už visas esamas Indo-Eu
ropiečių kalbas. Jei Lietuvių kalba ne
būtų graži, o Lietuvių tauta butų ne kam 
tikusi, nebūtų Immanuelis Kantas, pats iš
mintingiausias visų filosofų, susirūpinęs 
Lietuvių kalba ir Lietuvių tautos reikalų 
gynimu nuo blogų norų žmonių. Savo 
prieraše, padarytame Mielskes Lietuvių 
kalbos žodynui, L Kantas rašė: “Lietuviui 
yra svetimas šliaužiojimas prieš ką nors 
kitą, kaip tai daro jo kaimynių tautų žmo
nės. Jis šneka su vyresniaisiais lygiai 
nuoširdžiai ir atvirai, kaip su sau lygiais. 
Niekas jam tai nepaskaito bloga, mielai 
paduoda ranką, nes žino kad jis su tuo 
sutinka, kas yra teisinga. Lietuvių ^išdi
dumas, ar tikriau savo vertės pajautimas, 
yra visai kas kita, nei tuščia puikybė’’. 
Todėl I. Kantas ir kreipia tų laikų valdan
čių Vokiečių sluoksnių dėmesį: “Dėl savo 
budo ypatybių ir kadangi kalba yra puiki 
priemonė toms ypatybėms išlaikyti, aišku 
ir būtina, o Prūsijos Lietuvis yra to nusi
pelnęs kad jis butų mokinamas ir aptar
naujamas savo prigimtoje kalboje”.

(Bus daugiau)

2 1 binti Suomiją nuo kariavimo prieš Rusiją. Tas da
ryta praeitą vasarą ir vėl kėsintųsi padaryti dabar, ta
čiau Suomija vėl pareiškia atmetanti Suv. Valstijų pa
geidavimą pasitraukti iš karo ir padaryti taiką su Mas
kvos carais. Suomija atsakė kad ji nenori kariauti il
giau negu reikalinga jos' saugumo užsitikrinimui, bet 
kad ji nenori išsistatyti save į ateities pavojų pertrauk
dama karo veiksmus pirm negu savo tikslo atsieks.

Kaip Maskvos godus carai “nenori” ar “išsižada” 
svetimų žemių parodo tas faktas kad iki šiol jie nesutin
ka grąžinti Suomijai tas žemes ir salas ką pernai užgro
bė, ir Suomiai turi karb pastangomis bandyti jas atsi
imti. Kas gali užtikrint ar bolševikų armijos nepuls 
Suomiją vėl, kada ta padės ginklus? '

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.

KUR TABAKĄ GERIA KAIP 
ARBATĄ

Žmonės tabaką ruko jau beveik 400 
metų, ir per tuos šimtus metų bandė tą 
iškultivuotą žolę panaudoti šimtams įvai
rių keistų dalykų, tačiau pastaru laiku pa
tirta kad Brazilijoje, misteriškose “didžio-1 
siose giriose” arba vidužemio pelkynų sri
tyse, vyrai geria tabaką.

Tą apsako vienas nesenai iš ten su- 
gryžęs Amerikietis. Jisai sako užėjo prie 
lotta upės nedidelę gentę žmonių, suside
dančią iš keliolikos šimtų. Jie vadinasi 
Guerrayu. Tas Amerikietis patyrė kad 
tos gentės žmonės už patarnavimą bal
tiems atėjūnams reikalauja gana aukšto 
atlyginimo, ir, kas keisčiausia, tas atlygi
nimas turi būti tabaku. Neduoda tabako, 
jie nedirba. Gavę tabaką, jie padaro iš jo 
tabako mišinį mediniuose puoduose, mi
šinys pasidaro rudas, ir tada jie semia 
puodukais ir geria su pasigerėjimu.

Naujienos Laiko Lietuvą 
Bolševikų Žeme

Naujienų nr. 263 1-me pusla
pyje buvo parašyta kad Stali
nas nenori svetimų žemių, o 
butų patenkintis jei apgintų sa
vąsias.

Ar gerbiamas Naujienų re
daktorius laiko ir Lietuvą bol
ševikų žeme? Matyt kad taip, 
nes, nežiūrint į tai kad Stali
nas tarp kitko savo kalboje pa
sakė kad “priešas paėmė dide
lę dalį Ukrainos, Baltgudiją, 
Moldaviją, Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir eilę kitų musų (atseit 
bolše v i kų.—Red.) 
randa kad Stalinas 
timų žemių. Ko 
musų bolševikėlių, 
Grigaitis Lietuvą 
viku žeme.

Sovietų carai, minėdami bol
ševikų revoliucijos 24 metų su
kaktį Maskvoje, Lapkričio G d. 
pasakė įvairių kalbų, kurios 
dvokė senu bolševikišku kvapu.

Stalinas pasakė savo kalboje 
tarp kitko kad “kvailas Ilitle- 
lio planas” sunaikinti Sovietų 
Uniją su pagalba Amerikos ir 
Anglijos visai “sugriuvo” ir 
kad sovietų unija “dabar yra 
galingesnė negu kada buvo”.

Taip Stalinas kalba dabar 
Amerika ir Anglija jį gelbsti.

Toliau, Stalinas nupasakojo 
kad iki šiol Rusija prarado -tik 
128,000 savo kareivių, užmuš
tų, sužeistų ir dingusių, kare 
prieš Vokiečius, o Vokiečių ka
reivių Rusai išmušę 4,500,000 
skaitant užmuštus, sužeistus ir 
paimtus nelaisvėn.

“Iki dabar,” sakė Stalinas, 
“musų yra užmuštų 350,000 ir 
378,000 dingusių arba sužeis-

BERLINE įsteigta Lietuvių 
Sąjunga, susidėjus iš pabėgė
lių, Rugsėjo 25 d. minėjo savo 
metines sukaktuves. Ta pro
ga vienoje Berlino bažnyčioje 
buvę atlaikyta pamaldos, ku
riose dalyvavęs ir Berlino vys
kupas von Preysing, šioje baž
nyčioje Lietuviai prikabinę pa
minklinę lentelę. Lietuviai Ber- 
line turi savo vaikų darželį, 
skaityklą ir chorą.

AMERIKA pasiryžus gelbėti Sovietų Rusijai laimėti 
* * kare prieš Hitlerį — Prezidentas Roosevelt paskel
bė jog duoda Rusijai bilijono dolarių kreditų pirkimui 
sau karo reikmenų. Žinoma, Prezidentas Roosevelt ži
no kad Rusijai likus išgelbėtai ir komunistams išnešus 
savo kailį sveiką vargu matys tą bilijoną dolarių, kaip 
pasielgė Sovietų valdžia anuomet, panaikindama caro 
skolas. Stalinas, jeigu jis išliks valdžioje, tada, atsidė
kodamas Amerikai ir Anglijai pasakys: “Mes išgelbė
jom jus iš nazizmo (ar fašizmo) nagų, džiaugkites, o ne 
reikalaukit paskolą grąžinti”...

Tačiau kiekvienas dalykas turi dvi puses, taigi ir 
šis reikalas be abejo turi kitą, gerąją pusę.

Amerikai, kurios vadžios nariai pripažysta neprisi- 
ruošimą dabar dar į karą stoti, pigiau atsieis gelbėti Ru
sus, kad jie tęstų karą ir muštų Vokiečius. Tuo budu iš
simuš daug ir pačių Rusų, bolševikiška imperija liks to
kia silpna kad jai galės Amerika ir Anglija padiktuoti. 
Mes jokiu budu netikime kad šios dvi didžios demokra
tinės valstybės norėtų palikti raudonąjį imperatorių ant 
sosto, kuomet deda pastangas sunaikinti Hitlerį.

Jeigu Amerika ir Anglija neduos' Rusijai pagalbos, 
Hitleriui parklupdžius Rusiją greitai, Vokietija liks ga
na galinga dar užkariauti ir Angliją ir toliau pridaryti 
didesnių Amerikai bėdų, kurios kaštuotų daugiau negu 
tas vienas bilijonas dolarių kreditu duodami! Rusijai.

Su gera pagalba iš Amerikos ir Anglijos, bolševikai 
plieksis su naziais nepalikdami akmens ant akmens — 
save silpnindami žudys ir Vokiečių jiegas.

Kaip gražiai Maskvos bolševikai manipuliuoja savo 
veiksmus parodo jau ir pakeitimas Sovietų ambasado
riaus Amerikai; štai atšaukiamas dabartinis ambasado
rius ir jo vieton atvyksta Litvinovas, buvęs Sovietų val
džios aukštas narys, bet Stalino pašalintas. Gal Stali
nas ir labai džiaugiasi kad Litvinovo “nelikvidavo”.

Stalinas pagaliau pareiškia noro kad jis norėtų su
daryti pasimatymą su Rooseveltu. Suprantama, tai bu
tų didžiausias įžeidimas Rooseveltui su tokiu žmogeliu 
vykti pasikalbėti, betgi Stalinas reikalinga bevyti, kad 
Rusai kariautų. Stalinas _ir kiti bolševikai visaip lank- 
stysis ir raitysis prisišliejimui prie Roosevelto ir Ameri
kos pagalbos šaltinių, savo kailių išgelbėjimui, o tuomi 
daug pasitarnaus rimtoms kapitalistinėms demokrati
joms išmušimui Hitlerizmo, kuris iš savo pusės nusmuk- 
dys nuo koto komunizmą.

’Wi.x t a •

zių žiaurių elgesių su jų okupuotų kraštų žmonėmis.
Vokiečiu dabar įvairiose savo užkariautose šalyse 

žudo-šaudo žmones šimtais už kelis nužudomus Vokie
čius okupacijos viršininkus. Kas po to seks?

Einant prie karo pabaigos, kaip tik matysįs kad 
Vokiečiai jau nugalimi, tose okupuotose šalyse prasidės 
toks baisus teroras, slaptas žudymas Vokiečių, kad jų 
retas kuris pamatys savo gimtinį kraštą, Vokietiją.

Atsimename kas buvo Lietuvoje pereitą Birželio 
mėnesį, kuomet Lietuviai sukilo prieš paskutines dienas 
Lietuvoje gyvenančius bolševikus: bejiegiai, nuginkluoti, 
nuslopinti žmoneliai vistiek pajiegė sukilti prieš tą ga
lingą užpuoliką ir sulyg savo jiegų atsikeršino.

Vokiečiams bus daug blogiau, nes jie turi okupavę 
daug ir didelių šalių, ir jose žiauriai viešpatauja, ypač 
ten kur jie užkariavo, kur prieš juos buvo pakelta gink-

Vėliau vėl pasakė kad Rusų 
išviso yra sužeista 1,.020,000, 
tik nežinia kokius jis priskaitė 
šioje kategorijoje.

Keisčiausia tai štai kas Sta
lino kalboje:

“Musų šalis tapo užpulta ir 
užkariaujama. Hitlerio gaujos 
plėšia ir apvagia musų žmonių 
turtą; žudo ramius gyvento
jus, nerodydami pasigailėjimo 
moterims nei vaikams”.

Tas plėšikas, žmogžudis dar 
tik Birželio 23 dieną šių metų 
tesulaikytas Lietuvoje nuo plė
šimo Lietuvių turto, žudymo 
be pasigailėjimo Lietuvių vy
rų, moterų ir vaikų, dabar jau 
verkia ir skundžiasi kad jam 
kitas taip pat daro.

Vokiečiai nors turi priežastį 
plėšikauti, keršyti, nors pačių 
bolševikų viskas ten iš žmonių 
atimta, mužikai jokių “turtų” 
neturi. Vokiečiai kariauja su

Reikalaukit “Dirvoje”
682) Superior Ave. Cleveland, Ohio

Lietuvių Kalba ir Budas
Garsus Vokiečių nacionalsocialistų ra

šytojas Han Friedrich Blunck, 1938 m. 
lankęs Lietuvą, rašo Birželio 12 d. 1938 
m. “Volkischer Beobachteryje’’ kad Lie
tuviai savo karingumu sulaikę Rusų carų 
užmanymus įsiveržti vakarų Europon. 
“Taip, didingą istoriją turėjo Lietuvių tau
ta. Jos galia kadai siekė nuo Baltijos 
juros ir Lenkijos iki Juodųjų jurų. Lie
tuviai žino tai. Vienoj senoj Hansos lai
kų bažnyčioj Kaune, prie Įėjimo, iškabin
tas žalvarinis Rytų žemėlapis, kur įamžin
ta ta didžioji ir galingoji praeitis”, rašo 
jis. Gėrėdamasis Lietuvių tauta ir jos 
praeitimi, Blunck daro toliau išvadą kad 
Lietuviai ir Vokiečiai turėtų sugyventi 
kaip geri kaimynai kad jiems turėtų būti 
brangesni ne tie laikai, kada jie tarp sa
vęs kariavo, o kada ėjo išvien prieš ben
drus priešus iš Rytų. — Tikrai, tai 
menkas Lietuvių tautos įvertinimas iš 
cionalsocialistų pusės.

Lietuvos istorija, kuri ne visados 
vo šviesi, neretai net labai’audringa, pa
galiau XVIII šmt. pabaigoje atvedusi ją 
Rusų baision nelaisvėn, rodos, butų turė
jusi sunaikinti ir tavo, Lietuvi, gero budo 
ypatybes. Pats Rusas, mokslininkas Kir- 
kor, 1883 m. aprašinėdafnas Rusiją ir joj 
gyvenančias tautas, vis dėlto randa: “Is
torinės audros Lietuvių tautą taip blaškė 
kad, rodos, ji seniai but turėjusi išnykti. 
Bet šimtmečių nelaimes ji pergyveno su 
nieku nesusimaišius, išliko sveika ir.išsau
gojo savo kalbą, būdą, papročius ir visą 
tautiškumą”.

Prof, d-ras Bock, 1782 m. rašydamas 
apie rytų ir vakarų Prūsiją, taip ’ kalba 
apie Prūsų Lietuvius, jau keletą šimtų 
metų gyvenusius svetimoj ir ne visados 
draugingoje valstybėje: “Prūsų Lietuviai, 
ribodamiesi su Žemaičiais ir didlietuviais, 
visai gerai su jais sutampa savo kalba ir 
gyvenimo budu, tik turi kiek daugiau kul
tūros”. Paskum bendrai apie visus Lie
tuvius jis taip sako; “Lietuvių tauta pa
sižymi savo dorovingumu, gražiais papro
čiais, kuriuos ji. yra išsaugojusi nuo pat 
seniausių laikų. Lietuviai didžiuojasi sa
vo kalba ir žiuri kad ji butų taisyklingai 
tariama”. Toliau taip rašo: “Lietuvių jau
nimas daug greičiau nei Vokiškas ar Len
kiškas išmoksta, ir tai net pačių sunkiau
sių, dainų melodijų. O kaip jis dainuoja 
savo susirinkimuose, žmogus sužavėtas 
stačiai negali atsiklausyti. Verpimu ir 
audimu Lietuvės moterys pralenkia visas 
kitas, bent nerasi kas joms prilygtų. Jos 
pačios išaudžia sau ir saviškiams rubus, 
kuriuos pažymi geras skonis, gracingu
mas, bendrai meniškumas.”

„ Tai tikrai gražiai ir teisingai pasaky
ta. Bet reikįa žinoti kad anais laikais, 
kaip 1916 m. F. Hirto skaitymų knygoje 
Prūsiškoms mokykloms rašo A. Kurschat, 
“Lietuviškos dainos XVIII šmt. suteikdavo 
daug džiaugsmo didžiausiems žmonių poe
zijos žinovams: Lessingui, Herderiui ir 
Goethei. Jos tikrai sužavi, dalinai pilnos 
sąmojaus, dalinai pačių giliausių jausmų”.

Menka ar pusmenkė tauta gražių dai
nų, kuriomis gerėtus pasaulio didžiausi 
poetai, negalėtų sukurti. Tokios dainos 
gali gimti tik stiprioj krutinėję ir nepa
prastai skaidrioje sieloje.

Gražiai dainuoti galima tik gražia ir 
skambia kalba, iš kurios žodžiai lyg pa
tys liejasi. Kai žodžiai šiurkštus ir užkliū
va gerklėje kad ir kažin ką darysi, nesu
dainuosi. Iš kitos pusės, tik gražios kal
bos gali ilgai išsilikti gyvos. Kas gi ne
gražų rūbą ilgai dėvi? Kalbininkas Tinim 
sako kad nors kalba tyli, ji yra pats iš
kalbingiausias tautos praeities liudinin
kas. Gi kalbininkas Pott, kaip ir Švedų
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tė Ariška, savo for- 
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Lietuvių kalba ne- 
tauta butų ne kam 

elis Kantas, pats iš- 
ilosofų, susirūpinęs 
uvių tautos reikalų 
jrų žmonių. Savo 

Mielskes Lietuvių 
tas rašė: “Lietuviui 
mas prieš ką nors 
aimynių tautų žmo- 
yresniaisiais lygiai 
kaip su sau lygiais, 
kaito bloga, mielai 
jio kad jis su tuo 
įga. Lietuvių jšdi- 
vertės pajautimas, 

?i tuščia puikybę 
)ia tų laikų valdan- 
dėmesį: “Dėl savo 
įgi kalba yra puiki 
jms išlaikyti, aišku 
ietuvis yra to nusi- 
okinamas ir aptar
toje kalboje”.
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Kęstučio Mirtis
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I NTORS ir buvo prisiekęs nekelti prieš Kęs- 
1*^ tutį rankos,'Jogaila tačiau savo priža- 

w dą laikė tik tolei iki Vytautas ir Kęstutis 
r nuo jo nusisuko. Jis buvo pasiryžęs at- 
* gauti prarastą savo valdžią ir nežiūrėjo 

į priemones kokiomis savo tikslo sieks. Jis 
tuoj vėl ruošė prieš Kęstutį suokalbį, į 
darbą įtraukdamas visus savo pirmesnius 
talkininkus, ir dar daugiau.

Netrukus trys broliai — Jogaila, Skir
gaila ir Kaributas — sudarė suokalbį nu
vilioti Kęstutį toliau nuo Vilniaus; Siever- 
sko Naugarde Kaributas, mat, sukėlė prieš 

; Kęstutį „maištą, pareikšdamas prisidedąs 
I prie Maskvos kniaziaus!

Nenujausdamas klastos, Kęstutis pa- 
: liko Vilniuje Vytautą, o pats su kariuome

ne išsiskubino malšinti sukilimą. Atsar
gai, Į karą pašaukė ir Jogailą. Pakeliui 
Į Kęstučio rankas pateko Vaidila, tas visų 

! klastų prieš Kęstutį vykdytojai, ir kuni
gaikštis įsakė jį pakarti.

Tuo tarpu kai Kęstutis kariavo su Ka
ributu, Birželio 12 dieną, 1382 metais, Vil
niuje įvyko perversmas, kurį suruošė Jo
gailos šalininkai. Tas atlikta tuo tarpu 

’ kai Vytautas su žmona ir motina buvo iš
vykę į Trakus.

i
 Jogailos šalininkai pilį lengvai užval
dė ir netrukus į Vilnių atsiskubino pats 
Jogaila, kuris vėl pasiskelbė Didžiuoju Lie
tuvos Kunigaikščiu.

Po kelių dienų Vytautas bandė Vilnių 
užpulti ir atimti, bet kadangi Kęstutis bu
vo išsivedęs kariuomenes toliau, nebuvo 
galimybės Jogailą nugalėti, ir Vytautas 
gryžo atgal į Trakus. Jis ir vėl persitik
rino Jogailos — to savo vadinamo drau
go — klasta, ir pradėjo rūpintis pats iš 
priešų nagų ištrukti, nes tuo laiku į Lie
tuvą atėjo kryžiuočių kariuomenė, kuri 
ėjo ant Trakų. Bijodamas patekti dvie-Į 
jų priešininkų viduryje jis < pasitraukė į 
Gardina.

t , I

Įsistiprinęs Vilniuje, Jogaila pasirūpi-! t - . .
no užimti Trakus, kurie dar buvo Kęstučio ŲDasikalbė j ° su Jogaila ir laisvai sugryžo. 

! šalininkų rankose. Tuo Jogaila pradėjo ■
Lietuvoje naminį karą, nes dabar jis kėši- : 
nosi ir į Kęstučiui priklausomas žemes. 1 

■ Šitam jo žygiui talkininkavo kryžiuočiai, : 
j kurie, susitarę su Skirgaila, Birželio pa- 
: baigoje įsiveržė į Lietuvą ir užpuolę ir su- : 
i naikinę Eigulių pilį, žygiavo užpulti Tra- 
I kus.

Pamatęs kryžiuočių kariuomenę Jo- 
į gaila nevisai jais pasitikėjo, todėl padarė 
’ naują sutartį kad vieni kitų neužkabinės, 
j bet ir kad su Kęstučiu neis Į jokius drau- 
Lgingus santikius.
J Taip susitarę, kryžiuočiai ir Jogailos ■JI kariuomenė Liepos 18 dieną apsupo Tra- 
/ kus. Apsuptiems atkakliai ginantis, Skir- 
■ gaila ėmė vesti klastingas derybas, norė- 
1 damas paskubinti pilies gynėjus pasiduoti 

pirm negu spės gryžti Kęstutis. Trakų gy- 
! ventojai atidarė užpuolikams pilies vartus, 

ir Skirgaila liko Trakų valdovu.
Kryžiuočiai, Jogailos pavelijami sau

valiauti Žemaitijoje turėjo nuo Trakų pa- 
! sitraukti kaip greit , :!is pateko Į jo val

džią.
Apie šitą pagaliau pasiekė žinia ir Kę- 

: stutį, ir jis jau gryžo ne į Trakus bet į
Gardiną.

Jo visos gyvenimo pastangos buvo su
griautos — Lietuvoje šeimininkavo sveti
mi....

Savo žmoną, Birutą, jis pasiuntė į 
Brastą, kur buvo saugiau; Vytautą paliko 
Gardine, o pats vėl skubino j Gaižuvą ir 
Žemaičius. Žemaičiai buvo visa Kęstučio 

.■* viltis: ten mažiausia siekė Jogailos įtaka, 
V ten dar giliai buvo gerbiamos senos tradi- 

ą cijos ir senieji dievai.
1 Sunkus ir pavojingas buvo kelias iš 
i Gardino į Gaižuvą, nes jis buvo ordino ka- 
l riuomenės atkirstas. Tačiau senelis kuni

gaikštis dėjo savo gyvastį pasiekti savo

Iš Vichy, Prancūzijos laiki
nos sostinės, praneša kad Vo
kiečiai paruošę planus įsteigi
mui ar jau steigia didelę naują 
Pabaltijo valstybę, kuri apima 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
lę dalį Rusiškos Lenkijos 
są Baltgudiją. „

Vokiečiai savo nauju
neatsteigia nepriklausomų val
stybių kurios pirmiau buvo sa- 
vistovės ir kurias pernai bolše
vikai buvo okupavę. Vokiečių 
planas yra Įsteigti visai naują 
geografišką padarą.

Prie Rytų Prūsijos, pirmiau
sia, prijungiama 
Balstogės 
ir Narevo 
Pabaltijo 
rubežius.

Naujoje 
priklausys
Polockas, Vitebskas, Mogilevas 
ir Bobruiskas — kurie istoriš
kais laikais buvo po Lietuvos 
kunigaikščių valdžia. Ta nau
da valstybė turės apie 20 mi
lijonų gyventojų.

ištikimų talkininkų žemes ir dar kartą su 
jų pagalba kėsintis atgauti Jogailos dabar 
pagrobtą jo tėviškę.

Vėl Kęstutis ir Alpis vyko į Medinin
kus, kur susirinko keli tūkstančiai Žemai
čių: pakeliui gryžtant link Trakų dar pri
sidėjo Gaižuvos žemių vyrų, ir du susimą-| 
stę karo vadai slaptomis, su devynetą tuk-Į 
stančių kariuomenės, žygiavo apgulti Tra
kus: apgulti paties Kęstučio pilį, kuri, to
kiu keistu likimu, buvo jau ne jo....

Artėjant Trakų, prie Žemaičių dasidė- 
jo ir Vytauto atvestos kariuomenės, pri
buvo su talka ir Liubartas iš Volynijos, ir 
visa didele jiega pasiruošė klastingą Jo
gailą parklupdyti..

Netikėjo ir nelaukė Jogaila tokios di
delės Lietuvių jiegos paseksiant jų seną 
kunigaikštį, pasiryžusios padėti jam atim- 
ti jo pilį Trakus. Nors Jogailai į pagalbą 
stojo ir Livonijos ordino kalavijuočiai, ta
čiau jis tuojau suprato jiega neatsilaiky
siąs prieš tikrai pasirengusius kariauti nu
skriausto vado vyrus, taigi, vietoje pradė
ti muši, vėl panaudojo savo klastą, kuriai 
įvykdyti, gaila sakyti, talkininkas buvo Vy
tautas.

Rugpjūčio 3 dieną, kai abiejų pusių liginiu organizacijų. 'r-’ v \ ‘
kariuomenės slinko viena prieš kitą į le- kiek dalių suplėšytas tas tikėjimas” į Die- 
miamą kovą, iš Jogailos pusės atėjo pas Į vą! 
Kęstutį pasiuntiniai, kurie prašė Vytautą 
kad tas tarpininkautų tarp Jogailos ir 
Kęstučio: Jogaila labai atsiprašo dėdę, no-11 
rįs vengti karo tarp tokių artimų gimi
nių.... jis siūlo tarybų keliu nesusipra
timą baigti....

Alpis lupą sukandęs pažvelgė į Kęstu- 
Tas laikinai tylėjo.
Vytautas prabilo:
— Matai, tėve, jis nori taikytis. Pa

reikalaukim lai ateina čia Skirgaila, už
tikrinimui man neliečiamybės, aš su Jo
gaila pasikalbėsiu, išvengsim karo!

Skirgaila atvyko drąsiai, vienas, ir 
nuolankiai bei nuoširdžiai Kęstutį ir Vy
tautą kalbino:

— Kam dėdei kariauti.... Jogaila, 
karštas žmogus, išsišoka.... Dabar atvė
so, gailisi.... Išsiderėsit, atiduos Trakus. 
Ko daugiau....

Vytautas nuėjo kartu su Skirgaila, •lVlkx,-~ t____ •< ____ .• _______

Iš Jogailos ėjo prašymai Kęstučiui gražu
mu susitaikyt. Jogaila net kviečia Kęstu
tį atsilankyti jo stovykloje! Abiejų — Jo
gailos ir Skirgailos — prisiekomis buvo pa
tvirtinta kad jis laisvai galės gryžti prie 
savo kariuomenės.

— Kunigaikšti! — suspaustu balsu pra- * 
tarė Alpis: — Tai jo apgavysčių ir vylių' 
tęsinys.... Neik!

Bet daugiau nedryso ką daryti, nes j 
čia reikalas ėjo tarp artimų vienos šeimos 
narių.

Jogaila pilnai ir ištikimai pasirodė to
kiu kokiu prisiekavo: Po pasikalbėjimo,! 
atsisveikindamas pakvietė derybas tęsti 
Vilniuje, ir Kęstučiui ir Vytautui gryžti 
pas savo kariuomenes nekliudė....

— Derybas baigsime Vilniuje, gra
žiuoju. Karas išvengtas! — paskelbė Kę
stutis Žemaičiams vadams. Jiems nebuvo 
kas daugiau daryti kaip tik skirstytis ir 
gryžti į savo namus.

— Kunigaikšti, nepaleisk savo kariuo
menės, geriau butų kad derybų metu mu
sų kariuomenė rastųsi patogioje vietoje 
prie Vilniaus, — patarė Alpis. — Aš norė
čiau buti arti tavęs, atsargai.

— Ir kam tai! Juk derybos eina tarp 
giminių! — perkirto Vytautas. — Lai ka
riuomenės skirstosi, greičiau geriau.

— Gal šį kartą Jogaila jau bus pasi
mokęs.... — pratarė Kęstutis, kuris, de
ja, pats turėjo būti pasimokęs. .. .

— Gal.... — pridėjo Alpis. — Bet at
sarga gėdos nepadarytų....

— Gryžk, Alpi, dabar pati darbyme- 
tė. Vyrai reikalingi namie. Prie to, pa
jutę jus išėjusius, gali užpulti kryžiuočiai 
jūsų namus.

apskričiai, 
upės bus 
valstybės

Gardino ir
Nemunas 

rytinis tos
valstybės

valstybėjePabaltijo 
šie Rusų miestai:

• NORVEGIJOJE veik kiek
viena šeima prie savo namo 
turi daržą.

ti.

(Bus daugiau)

Per TVOW
PASIŽVALGIUS ,

Eagocius, prieš
su-

3 J ■■■<'' ■

•DŽIOVA sergančiųjų skaičius Ame
rikoje yra pusėtinai didelis. 1939 metais 
nuo džiovos mirė 61,184 asmenys, bet tai 
buvo 4.7 nuoš. mažiau negu mirė 1938 m.

•SUV. Valstijose yra 212 paskirų re- 
Tik pamąstykite Į

With an armed soldier standing by, machinists are shown at work 
in the Bendix plant of Air Associates, Inc., Bendix, N. J., the defense 
plant taken over by the U. S. army on orders from President Roosevelt. 
The army rehired workers “as Americans,’’ disregarding their previous 
status in the dispute which had kept the vital defense plant idle. Col. Roy 
M. Jones, eastern district supervisor of the army air corps procurement 
division, stands behind the sentry. Machine guns were set up at strategic 
spots on the grounds of the plant to keep the peace. More than F ',C3J,900 
in defense contracts are held by Air Associates, which manuiactares air
plane parts.

Ginkluotam kareiviui stovint šalia, mašinistai dirba Air As
sociates. Inc., Bendix, N. J., kurią dirbtuvę paėmė S. V. armija 
į savo kontrolę sulyg Prezidento llooscvelto Įsakymo. Armijos 
vadovybė pasamdė darbininkus “kaipo Amerikiečius”, nežiūrint 
jų pirmesnio stovio nesusipratime kuris uždarė svarbią šalies 
ginklavimo dirbtuve. Prie dirbtuvės svarbiose vietose išstatyta 
kulkosvaidžiai palaikymui taikos. Air Associates dirbtuvė turi 
virš 5 milijonų dolarių šalies ginklavimo užsakymų, čia išdirba 

' orlaiviams dalis.
/*’PATS brangiausias pasaulyje pašto 

ženklelis, mažas šmotelis popieros, yra tai 
Britų Guianos vieno cento ženklukas Ųš 
1856 metų. Tas ženklukas šią vasarą bu
vo parduotas į kito pašto ženklelių rinkė
jo už $50,000.

•MUSŲ kūno apie dešimta dalis susi
daro iš kraujo. Geroje sveikatoje būda
mas asmuo gali prarasti visą trečdalį sa
vo kraujo be pavojaus gyvybei.

VAIKŲ TEATRUI — penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnės. Neilgi ve.’kalukai................................... 50*

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi-
- na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi........,......... 50«

(Vaidina 8'vyra?, 6 moterys, keli vaikai)

Jau galit užsisakyti šia įdomia
apysaka, knygą Alpis

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

(Būtinai pridėkit 15c pašto ženklais po 3c knygos persiuntimui)

PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS KNYGOJE
Vardai visų tų ALPIO prenumeratorių, kurie DABAR prisius savo 51.00 
(ir 15c stampomis) tilps knygoje, ir jie visi gaus knygą
ną. Knyga bus apie 350 puslapių ir po išspausdinimo parsiduos po
arba ir $2.00. Taigi, skubėkit užsisakyti sau ir savo brangiems 
gams ALPI šiądien!

už šią žemą kai- 
$1.50 
drau-

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
KAIP SIŲSTI PINIGUS. Įdėkit Į laišką $1.00 popierinį ir 15c 
ženklais, Įrašykit savo pilną vardą ir adresą, kad galėtume atspausdinti 
knygoje ir kad žinotume kur knyfeą 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.

6820 Superior Ave.

pašto

Cleveland, Ohio

DRAUGAS
SLA. nominacijas, parodė 
sipratimą”. Savo laišką Tėvy
nės redaktoriui rašo:

“....NUO DABAR, esu tik- 
ras, visi santikiai tarp narių ir 
Pildomosios*»Tarybos bus arti
mesni, draugiškesni ir kad na
riai pradės į savo organizaci
jos viršininkus ne žiūrėti kaipo 
i ‘činauninkus’, bet supras juos 
esant kiekvieno nario širdingu 
ir ištikimu broliu ir draugu” 
ir tt.

“Draugas” Bagočius keletą 
metų jau pavėlavo su tokiu sa
vo pranešimu. Iki šiol miego
jo ir jautėsi “činauninkas”, ku
riam rūpėjo nė SLA. /nariams 
“broliškumas” rodyti bet 
ir kitų savo klikos narių 
vietelė išlaikyti.

Susivienijimo nariams 
nusibodo miegaliai!

savo 
šilta

jau

GABARLIAUSKAS JMAAA*,.
GABALIAUSKAS/r
/c l-r.(Specale

AsS najj 
štai aš noriką.

poną Gabaliaūs, 
metais, kai bui plą\v-D 
važiavęs pona^u^^į.'A^ u 

f no j ai kad čia randasi gerų ziiibA 
nių Lietuvių ? Kodėl tuomet 

! pas juos nesilankei ir nesiskun
dei ir nepeikei Lietuves Pre
zidentą Antaną Smetoną, kad 
jis tau negeras yra ir kad tau

: bloga Lietuvoje gyventi?!
Kol sulauksiu teisingo atsa- 

j kymo ir paaiškinimo, pasilieku 
tokios nuomonės. Pirmiau va
žiuodamas į Ameriką buvai pa
siturintis biznierius, Lietuvoje 
turėjai visą tuziną tarnų-tar- 
naičiu, automobiliu važinėjai ir 

i šoferį laikei.
Tai tas Lietuviškas ponišku

mas ir neleido aplankyti tų 
Lietuvių kurie čia gyvena, nes 
jie yra iš kaimo su\ .iavę ar- 
dinarščikų vaikai, n ■ 'južemių 
berniokai ir mergai t A.

Bet daug laiko ncZ-mė kai 
gerbiamas ponas Ga Pliauskas 
antrą kartą turėjo į Ameriką 
atvažiuoti, palikęs Lietuvoje 
visą tarnų pulką, uva.i. , namus, 
mašiną su šoferiu, dideli biznį 
(magaziną) ir tt.

Dabar tai jis jau surado kad 
Amerikoje gyvena gerų Lietu
vių, ir juos /lanko ir landžioja 
pas juos taip tankiai kad jiems 

Į jau ir jo pasakos nusi! estą apie 
tą seną /žmogų, Smetoną. Bet 
tuo pačiu laiku iš po šmeižtų 
ant Smetonos išlenda Gabaliau- 
sko ranka ir jis nori kad geri 
Amerikos Lietuviai išmestų tai 
aukų, tai garbinimų, o kai- kur 
pareikalauja net didelių sumų 
vis tam savo laikra -lū’.iui (lyg 

Į geri Amėrikos Lietin iai kata-' 
j likai neturėjo laikraAių iki šis 
ponelis į Ameriką ai ibastė).

Sąžiningam žmogui butų ne
gražu kitą žmogų šmeižiant 

i lengvą gyvenimą daryti iš tų 
' kaimo bernų, kurių pirmiau jis 
į ištolo vengė susitikti.

Štai galiu duoti patarimą 
poneliui Gabaliauskui kad vie
toj garbingų žmonių šmeižimo! 
ir visuomenės kiršinimo bei vi* 
šokių almužnų prašymo, spjau
tum ant savo poniškumo ir ei
tum kaip visi geri Lietuviai dir
bti i dirbtuvę ir patirti kas yra 
tikras darbas. Tada tai tikrai 
pasitarnautum Lietuvių- vieny
bei. Denįelisi
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VIETINĖS ŽINIOS
BALTRUŠAIČIU 50 

METU VEDYBŲ 
SUKAKTUVĖS

Ilgamečiai Clevelando gyven
tojai ir plačiai visiems žinomi, 
Vincas ir Jieva Baltrušaičiai, 
štai sugyveno net 50 metų sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
tuves, kurių paminėjimui ren
giama graži puota Lietuvių sa
lėj šio šeštadienio vakare, Lap
kričio 15 d. šion puoton už
kviesta Baltrušaičių giminės ir 
artimi draugai Clevelandiečiai.

Tą rytą, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje atsibus jų sukaktu
vių — auksinio jubilejaus ves
tuvių — iškilmingos pamaldos, 
kurios prasidės 9 vai. ryto.

Sulaukus tokio reikšmingo 
jubilejaus, Dirvos redakcija 
sveikina pp. Baltrušaičius ir 
linki jiems dar daugiau ir sma
giai musų tarpe pagyventi.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
sIUO .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 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 

gulti—sekan-FEEN-A-MINT einant 
tį rytą tikrai jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

Vsai šeimai
- 10c

/Ku pasikalbėti, 
ūsai karią1'4

.^vrERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

MIRIMAI
ANTANAS VAŠKELIS

Antanas Vaškelis, 64 m. am
žiaus, nuo 885 E. 144 st., mirė 
sekmadienį, Lapk. 9. Pašarvo
tas Della Jakubs laidotuvių na
muose. Palaidotas trečiadienį, 
Lapk. 12, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo naujoje pa
rapijoje.

Velionis paėjo iš Taigų km., 
šventažerio par., Suvalkijos.

Liko žmona, Lucilė, du su- 
ir dvi dukterys bei jų vai- 

Lietuvoje liko viena se- 
ir vienas brolis.

nai, 
kai.
šuo

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesne”
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

CLOVER LEAF 
CAFE

SMAGI UŽEIGA
Alus — Vynas — Degtine

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

8925 Superior Ave.
Telef. CEdar 9386

SVEIKATOS IR GLO
BOS IŠLAIDOS

Didžiojo Clevelando ribose 
1940 metais sveikatos ir viešos 
gerovės reikalams prisiėjo iš
leisti $55,003,000. Iš tos su
mos $43,349,000 paėjo iš viešų 
šaltinių, o $11,653,000 iš priva- 
tiškų. Privatinės išlaidos ap
ima $5,977,000 išmokėtus pa
skirų asmenų gaunančių pa
tarnavimą ligoninėse ir šiaip 
sveikatos įstaigose.

Taip tai pernai Clevelando 
gyventojams nuo galvos svei
kata ir vieša gerovė atsiėjo po 
$40.27. )

Iš tų 55 milijonų dolarių, šel
pimui ir šeimų užlaikymui iš
leista $38,227,000, o $12,249,- 
238 sveikatos tikslams.sveikatos tikslams.

«***

REIKALINGA MERGINA 
del Soda Fountain, darbšti 
ir teisinga, patyrimas nerei
kalingas. Kreiptis Rex Bill 
Drug Co., E. 55 ir Payne aV.

MERGINA AR JAUNA, MO
TERIS namų darbui, Lietuvių 
šeimoje, 6 dienas savaitėj, ne- 
dėldieniais ir vakarais namie. 
Nereikia skalbti, tik mokėt vir
ti, mokestis nuo $10 iki $12 
savaitėje. Kreipkitės telefonu 
Diamond 9634, arba rašykit 

3640 Independence Rd.

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.

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation ,

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

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

Repairing & Air Conditioning
Vatom ir Perdirbam

Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasams ir 

boileriams.
1390 East 65th Street

Telefonas: ENd. 0335

I)ULLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, j

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ;ENd. 1763 j

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St.

and EGGS
(39)

ENd. 5025

Lt. Comdr. H. L. Edwards, com
manding officer of the U.S.S. Reu
ben James, sunk tyy « torpids while 
ee ztffty near Iceland. The
ship was a flush-deck destroyer.

Leit. Kom. H. L. Edwards, 
valdytojas S. V. kariško laivo j 
Reuben James, kurį paskandi
no torpeda laike lydėjimo kitų 
laivų prie Islandijos. Jis pats 
išliko gyvas.

Reikalauja Anglijai 
Pieno Produktų

Amerikos valdžia turi prista
tyti Anglijai ir kitoms šalims 
kurios kariauja prieš Vokieti
ją 22,000,000 dėžes konservuo
to pieno ir virš 25,000,000 sva
rų sūrio. Tas rimtai atsilie
pia į pieno rinką Amerikoje.

Clevelando srityje, paveiz- 
dan pieno produktų pagamina
ma vos pakankamai savo su
naudojimui, o sulyg valdžios 
reikalavimo 15 nuoš. viso pie
no ir jo produktų ištekliaus tu
ri būti atiduota kitur.

HIPPODROME

‘A Yank in the R.A.F.’
Puiki apysaka vaizduojanti 

Britų karo lakūnus, “A Yank 
in the R.A.F.”, palita Hippo
drome teatre dar vienai savai
tei laiko, delei didelio visuome
nės pamėgimo tos filmos. šio
je filmo j e vaidina Tyrone Po
wer kaipo narsus Yankis; Bet
te Grable vaidina Amerikietės 
šokikės rolę, ir šedu Amerikie
čiai susitinka Londone.

Veikalas apima nekurtas la
bai jaukias scenas, kaip tai ap
leidimą Dunkirko, kur Britai, 
po pralaimėjimo prieš Vokie
čius, pabėgo, taipgi vaizdus la
kūnų užpuolimų Vokietijos.

LOEW’S STATE

AM, OHIO
Smulkios Žinios

Lapkričio 6 d. mirė Jieva 
Termenienė, 25 m. amžiaus. Li
ko vyras, Ignas Termenas, ir 
dviejų metų dukrelė; taipgi 
paliko brolis Antanas ir moti
na, Ona Kazlauskienė - Zdanie
nė. Velionė buvo Amerikoje 
gimus ir augus; buvo ne tik 

’ dora, rami moteris, bet ir pat
riotė Lietuvė, prigulėjo prie S. 
L. A. 364 kp., prie Šv. Petro 
buvusios Lietuvių parapijos, ir 
rėmė Lietuvių tautos reikalus. 
Negalima buvo atskirti kad ji 
ne iš Lietuvos atvykus. Mirtis 
išrovė vieną jaunos Lietuvių 
šeimos narę. Jai mirus tuoj 
žaibo greitumu pasklido žinia 
po Akroną, nuliūdo visi Lietu
viai netekę jos. Per tris die
nas jos šermenyse skaitlingai 
lankėsi.

Lapkričio 10 d. šv. Petro 
bažnyčios varpai sugaudė kuo
met ją įlydėjo bažnyčion su 
daugeliu palydovų, ir čia už jos 
sielą Kun. J. Angelaitis iš Cle
velando atlaikė pamaldas, asis
tuojant vietos klebonui Kun. 
Burgeois ir Kun. B. Ivanaus
kui. Po mišių Kun. Angelaitis 
Lietuvių kalboje pasakė atsi
sveikinimo pamokslą ir kartu 
su kitais palydėjo jos kūną ir 
palaidojo šv. Kryžiaus kapinė
se. Tas pats Kun. Angelaitis 
kuomet prieš tris metus Akro- 
ne kunigavo davė jiems šliubą. 
Tokių iškilmingų laidotuvių čia 
Lietuviai dar neturėjo.

Šermenyse dalyvavo ne tik 
vietiniai bet ir iš kitur atsilan
kė giminės ir draugai. Buvo 
atvykusių iš Illinois, Pennsyl
vania os valstijų, iš Clevelando 
ir kitų miestų.

Velionės tėvas mirė daug me
tų atgal, bet motina išauklėjo 
dukrelę doria ir prakilnia Lie
tuvaite ir apvesdino už Lietu
vio vaikino. Ilsėkis ramiai šal
toje žemelėje, mes likusieji gy
vi tavęs, Jieva, nepamiršime.

Kaip naudinga yra prigulėti 
prie Susivienijimo parodo šios 
Lietuvaitės mirtis. Jai mirus 
kuopos nariai ne tik kad pri
siuntė gėlių vainiką šermenims, 
bet ir dalyvavo kaipo garbės 
nariai jos palaidojime. Daug 
yra jaunuolių Akrone kurie ne
priguli prie Susivienijimo. Pa
geidaujama kad prisirašytų.

Goodyear gumų dirbtuvė šio
se dienose pasirašė kontraktą 
su darbininkų unija. Ji nuo to 
visaip išsisukinėjo, bet darbi
ninkai pagaliau laimėjo.

Kalnas.

“SKYLARK”
“Skylark”, smagi komedija iš šei

myninio gyvenimo, pradedama ro
dyti Loew’s State Theatre ketvirta
dieni, Lapkričio 13, per savaitę lai
ko. Vaidinime dalyvauja Claudette 
Colbert ir Ray 'Milland. Veikalas 
vaizduoja ką meilės išsiilgus žmona 
gali padaryti pakurstymui ugnies 
savo apsileidusiame vyre.

Negalėdama su savo vyru tvarkos 
padaryti, kuris užimtas tiktai pini
gų darymu, ji pradeda draugauti su 
kitu, patogiu senberniu, su kuriuo 
sutaria pasiausti. Ji net i divorsuo- 
ja savo vyrą, taip neagli į jį pavei
kti, iki pagaliau vyras pajunta sa
vo didelę meilę prie jos ir vėl su- 
gryžta savo žmoną atkovoti.

f

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

SMAGUS VAKARAS. SLA. 
354 kuopa ir LRKSA. 178 kp. 
bendrai rengia smagų vakarą, 
perstatymą “Jaunikis iš Kau
no”, prie to dainuos Stella Ma
tonis, žymi Clevelando solistė; 
visi veikalo dalyviai taip pat iš 
Clevelando. Viskas atsibus šio 
šeštadienio vakare, Lapkričio 
15, šv. Petro parapijos salėje, 
nuo 7 vai. Įžanga 25c., po pro
gram© šokiai. Komisija.

PHOTO 
PRINTS

Visų C Visų
Didumų Didumų

GREITAS KASDIENINIS 
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

> ATIDARYTAS *

NAUJAS BARGAIN CENTER
Geros rūšies Dry-Goods ir Gatavų Rūbų

‘‘DAUGYBE BARGENŲ”
Už^anėdinimas garantuotas, arba pinigai grąžinami.

CHARLEY’S PENNY STORE
7405 Wade Park Ave. Kampas Addison ir Wade Park

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ 

MES DUOSIM JUMS $20
už jūsų seną LIVING ROOM, BEDROOM, arba DINING 
ROOM Setą, nežiūrint kaip jis išrodo, $10.00 už jūsų se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)
Pirkit dabar — pirm negu kainos pakils.

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

Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.

—L

Padėka___

Šiuomi noriu išreikšti padėką Clevelando 
Piliečiams, ir ypatingai DIRVOS skaity
tojams, už parodytą prijautimą ir paramą 
išrinkimui manęs Clevelando Mayoru. Aš 
nuoširdžiai dėkoju visiems už tai ką jus 
man padarėte.

FRANK J. LAUSCHE

Į APIS KARČIO
PILNĄ FELJET

i "Algirdas” įsima- kratijc 
j# rašyti rašinį, | laisvė, 
jo “Ponu Neprezi- no lai:

e 12 DIRBTUVIŲ Clevelande 
tiki kad turės uždaryti savo 
ris ir paleisti darbininkus, del 
medegų stokos. Jos išdirba 
tomobiiiams dalis.

du-

au-

• KALĖDŲ švenčių laikotar
piu Cleveland© paštas paims 
apie 5,000 darbininkų daugiau 
aptarnauti padidėjusį laiškų ir 
siuntinių suplaukimą ir išsiun
timą.

• SUV. VALSTIJŲ girių gfo. 
bos valdyba ištobulino mašiną 
kurios pagalba gali pasodinti 
apie 8000 medelių arba krūmų 
per dieną.

įįrpastebėjo kad tai 
L teisybės pilnas fel- 
hįBjienų nr. 261 bu- 
L M feljetonas jau 
L sekančiame jų nr. 
ujo ta pati antraštė 
L bu! tai esanti an- 
Lto dalis. Antroji 
L bus nepertrum- 
L nr. 264 buvo paža- 
Įte daugiau”.
Liono tikslas, , kaip 
ta pajuokti tautinin- 
Į Prezidentu Smetona 
L ir pirmeiviškumu 
j pasityčioti iš bažny- 
L gi autorius dedasi 
ktrijotu, karštu Lie

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

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)
šuuiJitk įOO

37 Old ■ Arcade
MA in 2217. Įsteigta 1866.

CLAIR-DOAN
RECREATION

Geo. R. Jones, Prop.

Kur sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9535

The STONEMAN Co.
Plumbing Supplies — Paints 

Hardware
Roofing Materials 
Electrical Supplies 
rasit gerą patarnavima ir 

(49)
čia 
prieinamas kainas.

7110 Superior Avenue

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Bankiniu, Paskolos ir 
Trusto Patarnavimu

ViAaiA

Biznio ir Asmeniniais Reikalais

/ ^ \ 
" Cleveland '
Crust Company

48 PATOGUS KAIMYNYSTĖS BANKAI

ON CALL
FOR DEFENSE

greitumas aukštumose reiškia greitumą ir ant žemės. Daugiau lakū
nų ir daugiau lėktuvų reiškia daugiau lavinimo vietų ir daugiau dirb
tuvių išdirbimui orlaivių. Ir tas reiškia daugiau telefonų pagreitini
mui oro operacijų ir industrijų operacijų. Telefono ryšiai ir patarna
vimai “veikia” kiekvieną valandą iš dvidešimts keturių valandų pa- 
skubinimui dirbtuvių vedėjų, mašinerijų ir medegų aviacijos industri
joje per visą Ohio ir visą šalį. Pripažystant to darbo svarbumą, te
lefono industrija atlieka iš savo pusės ką gali kad “Jie Skraidytų”.

KLAUSYKIT “THE TELEPHONE HUOR” PIRMADIENIO 
VAKARAIS 8 VALANDĄ IŠ WTAM, WLW IR WSPD

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

syti tautininkas, ki
lta.’. trečias dešiny- 
fcm Prezidentas Sme- 

■istoritetas, kitam ne. 
tjn religingas, kitas ne.
■ savaime suprantama.
■ j to neišplaukia kad 
& socialistas tam valia 
Ktininkus, juos šmeiž- 
K arba kas yra nere- 
jai tam leista tyčio- 
Bdifijos. Ką gi daro 
3|prdas”? Pats jis, at- 
Bt socialistas; greta to
■ esąs demokratu, di- 
ffiho ir nazizmo prie
ini jis nežino ar pa- 
ibd aukščiausiu demo-

L£ LIETUVIŠKA 

USTINE 
'ateitis Pharmacy
11 East 79th Street
Kin.pas Cranb Avė.)

j visokias namines ir im- 
-•ste gyduoles nuo visokių li- 
A tai em aštraus užsisenė-

I taafano, nuo įvairių

I’ev'r‘ 

m, užkietėjimo, kosulio, ka- 
j lytišką nusilpnėjimų, viso- 

lipi nerviškumo, ne

it kitokiu.

Pakelta Vaistinė
E., 79 St Cleveland, 0.
Ttenas ENd. 8533

i atdara 1 dienas savaitėje
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Įmbing ir Heating
I Reikmenys
■Mi arba įdedami sulyg 
■NIO IŠMOKĖJIMO PLAO 
Iktraiia nieko įmokėti.

■aį ir naudoti padargai. z

pipire Plumbing & 
I Heating Co.
■■I ir naktį patarnavimas.

IMI E. 55th Street 
|h; MU. 2629; YE. 5544 

•tiara vakarais iki 8 vai.

VISOKIOS MUZIK
Imt galite gauti visoki 
Sitalą nupigintomis ka 
argu. Duodame dykai r 
kainu instrumentu.

1 HOEDL’S
it Clair Ave.

809 Society 1
Ofiso telefc
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Modemą *
Laisnuotas Lai

Iii BAL 
522 Superior Ave.

HM
Rakau 

yisoki Lietuvišk 
Superior Ave. 
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IESA APIE KARČIOS TEISYBĖS
PILNĄ FELJETONĄ

:šti padėką Cleveland 

ingai DIRVOS skaity- 

I prijautimą ir paramą 

levelando Mayoru. Aš 

visiems už tai ką jus

)NK J. LAUSCHE

•SUV. VALSTIJŲ giriu & 
bos valdyba ištobulino misa

l.u kurios pagalba gali pasocfcj 
H anin mnrlnli'n avka 1mm Iapie 8000 medelių arta ta 

per dieną.

į koks “Algirdas” įsima- 
Įįiijienose rašyti rašinį, 
“tovadino “Ponu Neprezi- 
pr dar pastebėjo kad tai 
iarčįos teisybės pilnas fel- 
K Naujienų nr. 2G1 bu
dinėta kad feljetonas jau 
E. bet sekančiame jų nr. 
(blizgėjo ta pati antraštė 
^taba kad tai esanti an- 
Jljetono dalis. Antroji 
gnatyt, bus nepertrum- 
į. nes nr. 261 buvo paža- 
kad “bus daugiau”.
[ feljetono tikslas, . kaip 
L yra pajuokti tautinin
ku Prezidentu Smetona 
Kyje ir pirmeiviškumu 

iu pasityčioti iš bažny- 
'ats gi autorius dedasi 
Lpatrijotu. karštu Lie-

u 100
Paskolos ir
tarnavimu

Kiniais Reikalais

Che X

Company

1IMYNYSTĖS BANKAI

Daugiau laku- 

iaugiau dirb

ti pagreitini- 

i ir patama- 

valandų pa

jos industri- 

’arbumą, te- 

raidytų”.

<E CO

kratijos principu yra ne vieno 
laisvė, o kitų nelaisvė, bet vie
no laisvė pagrysta kitų laisvės 
gerbimu. Taip sakant, jei musų 
prašmatniam “Algirdui” leista 
būti socialistu tai jis turi su
tikti kad ne taip prašmatniam 
“Jonui” butų leista būti tauti
ninku ; 
girdui’

nas yra tautininkas, ki- 
rcialistas, trečias dešiny- 
yienam Prezidentas Sme
tona autoritetas, kitam ne. 
l yra religingas, kitas ne. 
[tai savaime suprantama. K i
‘jau iš to neišplaukia kad 
fra socialistas tam valia 
[tautininkus, juos šmeiž- 
Bioti, arba kas yra nere
ms kad tam leista tyčio- 
I religijos. Ką gi daro 
f'Algirdas”? Pats jis, at- 
Hra socialistas; greta to 
Įlaši esąs demokratu, di- 
[fašizmo ir nazizmo prie- 
[Tačiaii jis nežino ar pa
to kad aukščiausiu demo-

ELĖ LIETUVIŠKA 
JlSTINE 
Pakeltis Pharmacy 
001 East 79th Street 
[(Kampas Crumb Ave.) 

ko visokias namines ir im- 
atas gyduoles nuo visokių li- 
’ip tai nuo aštraus užsisenė-

Reumatizmo, nuo įvairių
——" dedervin ų, vidurlą nevir-
—mo, užkietėjimo, kosulio, ka-

lytiškų nusilpnėjimų, viso-
. ne-

lytiškų UUdUpilCJIlHŲ,

ytiškų ligų, nerviškumo,

Į Pakeltis Vaistine
[E.. 79 St. Cleveland, O.
Į Telefonas ENd. 8533
lė atdara 7 dienas savaitėje

jei busų tauriam “Al- 
leista būti netikinčiam, 

atrodo kad toks idemokratas 
kaip jis turėtų sutikti kad “Pe
tras” gali būti tikintis.

Apie šitą musų taurusis “Al
girdas” nepagalvoja. Nors jis 
puola nazizmą ir fašizmą, bet 
jis, lygiai kaip naziai ir fašis
tai, nepripažysta kad kitaip gal- 
vojantieji, kitaip tikintieji, bu
tų ko nors verti ir gerbtini. 
Ne, jis-yra kaip nazis, kurs te- 
pripažysta nazius, fašistas, kus 
tepripažysta fašistus, komunis
tais, kurs tepripažysta komuni
stus, o visus kitus niekina ir 
žudo.

Ir jis, tas demokratas “Al
girdas”, tepripažysta socialis
tus (kurie kaž kodėl turi būti 
bedieviai, nors demokratinėse 
valstybėse, kaip Amerika, Šve
dija, Šveicarija ir kit. bedievių 
kaip tik labai maža), o visus 
kitus smerkia ir niekina.

Tiek del principo, del minties. 
O koks gi tos minties reiškimo 
būdas, kokia forma? Čia tai 
jau prašmatnusis “Algirdas” 
sužiba tikrais “perlais”, net 
musų’ bolševikėliai galėtų jam 
pavydėti. štai jų keletas: 
“Smetonuota trijukė”, “surū
gęs grinorius”, “smurtininkas”, 
“fašistas-smetonininkas” (nnr. 
269, 261), “Niekados nei vie
nas iš musų nebuvo toks begė
dis kad smurtu brautųsi į pre
zidentus”, “o dabar gyva plik- 
šė palikusi” (nr. 264) ir kit. 
Ten kur musų taurusis “Algir
das” nori pasirodyti ypatingai 
sąmojingas, jis ima ir sulygina 
Smetonos pavardę su rukščiu 
pienu ar grietine.

“Algirdo” tyčiojimasis iš re
ligijos panašus į kokio pasilei- 
dusio vaikėzo plūdimą. Jis tai 
daro prie kiekvienos progos. 
Vienur jis paduoda kaž kokį 
anekdotą, kaip buk tai kaž

koks bedievis “ginčyjosi” su 
klebonu kam Dievas neužrašęs 
ant dangaus žodžio “Dievas”. 
Tuomet, girdi, visi matytų ir 
įtikėtų. Ta proga musų tauru
sis “Algirdas” paleidžia eilę 
nešvankių zodžiii religijos ad
resu (nr. 263,). Kitur paduo
da kokią religinę giesmę, o po 
jos prideda: “kas taip gražiai 
L~s dainas sudėjo”? — klausią 
batų pardavėjas, kurs visados 
ir visur prie mergų gliejasi.... 
arŲa . .. pardavėjos veidas pra
dėjo Įsirausvinti. Bet ponia 
savininkė, jau keturiolika me
tų išgyvenus su vyru, tik šyp
sosi (nr. 261).

Kaž kaip keista kad po yi- 
so šito musų taurusis “Algir
das” šitaip sušunka: “O a.š tau
pau, kaupiu savo krutinę tik 
vienai giesmei — ‘Lietuva tė
vyne musų’.” Atrodo lyg kaž 
kas labai purvinas tiesia savo 
rankas į šventą ir skaistų da
lyką.

Pirmu žvilgsniu atrodo neįti
kima kad Grigaitis tokius strai
psnius deda į savo redaguoja
mą laikraštį. Prisiminus betgi 
kad Grigaitis dai* prieš Didyjį 
karą turėjo prisiuosti Rusiško 
nihilizmo ir niekinimo viso 
šventa, prisiminus kad jo 
rai liaudininkai ir cicilikai 
1926 metais buvo privedę
tuvą kuone prie bolševizmo1, kad 
jam artimi “plečkaitininkai”, 
nepasisekus jų planuotam per
versmui. savu laiku buvo pabė
gę į Lenkiją ir iš ten visaip 
kenkė Lietuvai, kėsindamiesi: nių ir savo pavardes, 
ją netgi pražudyti, viskas aiš- 
kė j a.

Naujienose pasirodęs feljeto
nas “Ponas Neprezidentas” la
bai panašus į bolševikiškąją 
spaudą, kurios buvo gausu Lie
tuvoje po 1940 metų Birželio 
15 d., kai bolševikų kariuome
nė užėmė Lietuvą. Ir ji plūdo 
“fašistus-tautininkus” su “en
gėju” Smetona priekyje. Ly
giagrečiai prasidėjo ir bažny
čios spaudimas, o vėliau — ku
nigų persekiojimas. t

Gražus supuolimas-: Grigai
tis, kurs “Algirdo” lupom te-

■ gieda vieną giesmę — “Lietu
va tėvyne musų”, turi tuos pa
čius priešus kaip ir bolševikai: 

j “tautininkus-fašistus” su Sme
tona priekyje ir bažnyčią. Iš
vados iš to peršasi pačios....

Jenas Petkunas.

RAUDONŲJŲ TE 
RORAS TELŠIUO

SE

kas 
sėb- 
jau 

Lie-

Publicistas A. Merkelis per 
Kauno radio skaitė paskaitą 
apie raudonųjų terorą Telšiuose. 
Ten buvo nukankinta 74 Lietu
viai. Pilnas kankinimų vaizdas 
dar neištirtas, tačiau jis yra be
galo klaikus savo žiaurumu.

Kankiniai buvo darbininkai, 
ūkininkai, mokytojai, mokiniai, 
amatininkai. Visi jie buvo su
imti remiantis sovietiško bau
džiamojo įstatymo, neva kaipo 
“priešvalstybiniai nusidėjėliai”. 
Bolševikų valdymo metu nei 
vienas Lietuvis nežinojo kas jį 
laukia ryt dieną.

Daugiausia Lietuvių buvo 
suimta 1940 metų Liepos 12 d., 
prieš “rinkimus” į tą “liaudies 
seimą”, kuris turėjo parduoti 
Lietuvą Maskvai. Antra masi
nė žmonių medžioklė buvo su
rengta šymet Birželio 8 d.

Pasodinti Telšių kalėjiman 
asmenys visą laiką buvo tardo
mi ir kankinami. Sovietai ruo
šėsi karui prieš Vokietiją; apie 
tai žinojo visi ir musų žmonės 
nekantriai laukė.

Kai Birželio 22 d. pradėjo 
sproginėti Vokiškos bombos, 
Telšių kaliniai irgi supratę kad 
pasikeitimų valanda jau netoli.

Birželio 23 d. kalinių dalis 
vinimi įrašė metalinio bliudelio 
dugne keletą džiaugsmo saki-

Tai bu
vo: Antanaitis, Baltramaitis, 
Jagminas, Jucevičius, Vileišis 
Vytautas ir kiti.

Kaliniai buvo kankinami rau
donųjų okupantų ir jų talkinin
kų kitataučių. Ypač savo žiau
rumu pasižymėjo kalėjimo pri
žiūrėtojas Kabaila.

Kaliniai greit sužinoję kad 
Kaunas išsilaisvino iš bolševi
kų, ir jie tuoj pasipuošė tauti
nėmis vėliavomis.

Komunistų partijos sekreto
rius Šeras nurodinėjo čekistams 
kuriuos kalinius reikia ypatin
gai kankinti.

Kalėjimo kieme buvo palei
džiami motorai kad jų dūzgė
jimas 
žmonių
kaliniai buvo užkasti ten pat į 
keturias duobes.

užslopintų kankinamų 
kliksmą. Nukankinti

limbing ir Heating
Reikmenys

iSidunda arba įdedami sulyg
KINIO IŠMOKĖJIMO PLAO
[Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai. *
Empire Plumbing &
| Heating Co.
Iena ir naktį patarnavimas.
[1964 E. 55th Street
■NO; MU. 2629; YE. 5544
[tiara vakarais iki 8 vai.

Dabar laikas Įstoti Į

SCHOOL 0I? MUSIC
641 Prospect Ave. MA. 0731

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

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

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

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 
ratavai parašytus.

[VISOKIOS MUZIKOS PARDUOTUVĖ
is mus galite gauti visokių muzikos instrumentų, ktirie 
Kiduoda nupigintomis kainomis. ~ 
girgų.
Srkamu

St.

Taip pat 
Duodame dykai muzikos pamokas su 

instrumentu.

HOEDL’S MUSIC CO.
Clair Ave.

elektriškų 
kiekvienu 

(47)

Cleveland

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: M Ain 1773

I Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
sitės Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
■vairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
■ Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
tas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

Iii BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

$ ®

(The Wilkelis Furniture Co.M -

Rakandų Krautuvė
t Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
«07-ll Superior Ave. ENdicott 2343
JA. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
ISjiTuiinkas Vedėjas

President Roosevelt directed the war department to take over the 
C.I.O. struck plant of Air Associates, Inc., Bendix, N. J. Photo shows Col. 
R. M. Jones, left, and Maj. Peter Beasley, cehter, discussing reinstate
ment of strikers with Anthony Grimaldi, C.I.O. organizer at the plant.

Frez. Roosevelt Įsakė karo depdrtmentui užimti CIO. strei
ko apimtą Air Associates, Inc., dirbtuvę Bendix, N. J. Vaizdas 
parodo Col. R. M. Jones, kairėje, ir Maj. Peter Beasley, centre, 
apkalbant streikerių sugrąžinimą su Anthony Grimaldi, CIO. 
organizatorium toje dirbtuvėje.

Kai Birželio 28 d. atkasti la- DAYTON, OHIO
vonai buvo apžiūrėti tai jų tik f
nekurie tegalima buvo atpažin
ti, nes kūnai baisiai sužaloti.

Tie kankiniai buvo palaidoti 
kapinėse Liepos 1 d. Jų palai
dojimo’ vieta papuošta gėlėmis 
ir gausiai lankoma žmonių.

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry
Market

1152 Hayden Avenue 
Arti St. Clair Avenue. 

Liberty 2144 
DYKAI ATVEŽIMAS. 

E. PINKUS, Mgr.

VAISTINĖ
Prescription Chemist

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

1117 E. 79th Street
Pristatėm. Vaistus į namus.

PARSIDUODA FARMA
8G akrų farma, geroj vieto

je, visi geri pastatai, elektra,

I LENKA! IR MES

veli-

Lie-

ŠIS-TAS
Antanas Pažėras apsivedė su 

p-le Morta Griniūte. Vestuvės 
buvo puikios ir didelės, dalyva
vo 2)0 svečių. Dar pirmos to
kios Lietuvių iškeltos vestuvės 
Day tone. Jaunavedžiams 
jam geros ateities.

Štai koks atsitikimas,
tuvė našlė susirado kacapą Ru
są ir prašė kad su ja eitų gy
venti. Rusas atsakė, jei tu už
rašysi savo namą tai gyvensiu. 
Našlė, 65 metų amžiaus, nusi
vedė burlioką į teismą ir apra
šė jam savo $7,000 vertės na
mą. Nenuostabu, nes ši mote
rėlė yra tamsi avutė, ji laik
raščių neskaito, tik rąžančių 
kalba.

Dar kita našlė, kuri save va
dina apsišvietusią, o kitus tam- 
suhais šaukia, susirgus vienam 
kacapui, tuoj nusiuntė jam di
džiausi pundą rožių, vertės $8. 
Kad ji tuos pinigus butų pa
aukavus Lietuvos gerui tai bu
tų parodžius savo protingumą. 
Jai padėka buvo tokia, “jei bū
tum atsiuntus bonką degtinės buvo nemažai ir Lietuviai, jų 

t------™., ------ t* i kas kita, o kas man iš tų tuosyk buvo labai daug' tose
geras vanduo, ir sodas. Randa- gėlių I”

Pastarame Lietuvių Spaudos 
Klubo susirinkime, New Yor
ke, plačiai apkalbėta šių die
nų tautinio judėjimo reikalai. 
Ypatingai apsistota prie Len
kų varomos visokeriopos Lie
tuvos nenaudai propagandos. 
Svarbus pasaulio įvykiai nus
lopina musų pasirengimą prieš 
varomą Lenkų propagandą at
siliepti. Kilo sumanymas kad 
ir neplačia vaga (V. Jankaus
ko pasiūlyta), bet visgi, sulig 
išgalės pradėti darbą ir siste- 
matingai varyti. Sueina 65 me
tai kai Lietuviai atsipalaidojo 
nuo. Lenkų Įtakos šioie šalyje 
draugijose, bažnyčiose ir kt. 
Reikalinga tą laikotarpį pla
čiau išstudijoti. Yra dar gy
vų to laike dalyvių. Kovos su 
Lenkais, ypač angliakasių ra
jone, per mažai mums žihomos. 
Anų laikų žinelės trumpučiukės 
vienur kitur užtinkamos ir tai 
išmėtytos svetimtaučių spaudo
je, savos dar tuosyk neturėjo
me. Kai kur galima užtikti 
teismo bylose, policijos arky- 
vuese, ir tp'

Todėl labai butų svarbu, pro
ga 65 metų sukakties, tuos da
lykus naujai peržvelgti savo 
spaudoje plačiau. Tegu jauni
mas susipažintų nors per tuos 
laikraščius kuriuose yra Anglų 
kalba skyrius įvestas. Kai bus 
faktais istoriniai šie dalykai 
nušviesti spaudoje, paskaitose, 
prakalbose, tuosyk bus gera 
proga ir An^lų spaudoje vienur 
kitur nurodyti musų “geradė- 
jų” poelgius. Angliškai skai
tančiai visuomenei bus aišku 
kodėl mes nenorime po Lenkų 
globa gyventi ir pamatys jie 
kokius nešvarius įrankius Len
kai prieš mus vartoja. Dabai* 
kaip tik laikas ir gera proga 
nuo tp pradėti kad išjudinti 
plačiau propagandą musų nau
dai atremiant Lenkiškąją.

Kitas svarbus dalykas, kurį 
Kun. A. Milukas iškėlė: plačiai 
visuomenę supažiAdinti su An
gliakasių - mainėrių " judėj i m ū— 
1898 m. Juk to judėjimo vadais

si pusė mailės šiaurėn nuo
Montville, Ohio. (45)

Petras Stanionis, R 4 
Chardon. Ohio.

Kam bandyti apeiti

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Linoleum Grindims
Grindims užtiesalai pigiai

Atidarėm didelę Linoleum ir ki
tų grindims patiesalų parduotuvę. 
Parduodam tris ketv. yardus už 
$1, ir 9x12 Rotharus pasiesalus 
po $3.25. Mes patiestam visus 
lionleumus. 52)

Center Floor Covering
7020 St. Clair Ave.

Bažnytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

Visokios Kalėdinės kortelės, viso
kį bažnytiniai reikalai, rąžančiai, 
kryželiai, paveikslai. Taipgi už- 
dedam visokius rėmus. Didžiau
sias pasirinkimas. (48)

HENNINGER’S ART STORE 
8809 Superior Av. Cleveland

įstatymus?

YRA tam tikra taisyklė kurios negalima apsilenkti— 
B tai Vidutinumo Taisyklė! Galimybė yra kad jus 

kada nors, kur nors galit turėti bėdos su jūsų automo
bilio pradėjimu važiuoti šią žiemą. Bet—kuomet jus
turit Standard Oil’s raštišką garantiją lead, “Jus pradė
sit gerai, arba mes užmokėsim”, jums nereikia rūpin
tis nei kiek! Nes tada, jei jus kaip nors turėsit pradė
jimo važiuoti būdą, Sohio užmokės jūsų garažiaus kaš
tus už pradėjimą jūsų karo važiuoti! Jus gaunat tą 
garantiją-—dykai—tik naudojant Sohio’s greitai pradė- 
dantį gasoliną ir tepalus ir savo normalio žiemos stip
rumo batareją. Ta apsauga verta įsigyti—taigi įsigy- 
kit sau ją šiądien!

THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO)

TAS DOVANAI!
Kodėl neįsigyti jį?

SOHIO

Trečias atsitikimas tai toks. 
Tūlas vedęs vyras ėjo pas sa
vo meilužę. Sutiko farmerį su1 
vištom, nusipirko dvi vištas, ir f - 
nuėjęs prie tos moteries durų ]c’ 
išgirdo kas kambaryje 1____
Jis pašaukė policiją, moteris 
atidarė duris, klatisia ko norit? 
Policija sako, kam neleidi savo 
vyro į namus? Ji atsakė, tai 
ne mano vyras.... Policija ji 
pąsiėmė su savim, tik kažin ar 
ir jo višteles uždarė kalėji- 
man.-;.. Vietinis.

DIXIE BEDDING 
Mfg. Co.

“Iš dirbtuvės į Jūsų Namus” 
Atsakantis Taisymo Darbas 
Matrasai, Box Springs, Pagalvės, 
Patalai. Senus matrasus perdir
bau! naujai. (49)

VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave.
HEnderson 1198.

vietose. Tas judėjimas pavei
kė į visą mainierių darbų su- 

i tvarkymo sistemą šioje šalyje. 
Tas judėjimas buvo garsus vi
soje šalyje, taip pat ir Europo- 

Yra namažas būrelis Lie- 
kalba*1 to judėjimo aktyvių da

lyvių, kurie daug nežinomų iki 
šiol faktų iškeltų aikštėn. Tas 
yra istorinis dalykas. Narių 
tarpe randasi A. B. Strimaitis, 
vienas to judėjimo dalyvių. Jis 
prašomas pasižadėjo patiekti 
paskaitą. Gal rasis ir daugiau. 
Tad Klubas pataria ir ragina 
apie viršminėtus dalykus kolo
nijos veikėjus imtis iniciativos 
vietose surengiant apie 1) Len
kų darbelius kokius nors pa
rengimus, prakalbas ar spaudo
je atsiliepti, ir 2) apie Ang
liakasių judėjimą, taipgi, kurie 
d:r gyvi, tegul patieks spau
dai savo atsiminimus arba te
gu malonės Klubo vargiu pasiųs
ti juos sekančiu adresu: Lietu
vių Spaudos. Klubas, 307 W. 
39th St., New York, N. Y.

J. Rikselis.

PHARMACY
Kaimyniška Vaistinė
Lietuviai užkviečiami

6430 St. Clair Avenue 
Cleveland, O.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.

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

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

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

FRANCES’ LUNCH
Sandvičiai — Pilni Pietus 

Lengvi Užkandžiai
Namų gamybos valgiai

Greitas, geras patarnavimas

937'/2 East 79th Street
Frances Lovenduski (46)

WM. F. WENDT
Specializuoja pardavime 

KIAUŠINIU. SVIESTO ir 
SŪRIŲ

West Side Market ' 
Stand A6 ir A7 ✓ (52)

PRospetc 8184.

A..T. HUETER
DEIMANTAI

Pirmaeilė brangmenų par
duotuvė rytinėje dalyje

Registruotas .Optikas

8513 Superior Avenue
CEdar 0765 (49)
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Lietuvos Prezidentas Atvyksta i Clevelandą Trejetui dien
kalbės Lietuvių Salėje sekm. Lapk. 16 outh’s Forum

liatevos BeafMtiilHHB FmsWaaltte Antanas Ssuzetona 
»' _ ft £ 9.

Lietuvių Saleje Programe Sekmadienį, Lapkr. 16

DALYVAUS IR ŠIE ŽYMUS ASMENYS:

ADVOKATAS ANTANAS OLIS
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro Pirmininkas, iš Chicagos

DR. NOREM
Amerikos Ministeris Lietuvai

JULIUS SMETONA

Vietinės musų artistės programe dalyvaus šios:

Stella Malonis Brone
Mary-Jo Bendleryte

Pradžia 2 vai. Salė atdara nuo 1 vai.

DARŽELIO BANKE
TAS PAVYKO

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
metinis banketas sekmadienio 
vakare Lietuvių salėje puikiai 
pavyko: publikos buvo virš po
ra šimtų, visi smagiai praleido 
vakarą, dainuodami laike val
gio, ir pasiklausydami solisčių 
dainų, kurias išpildė Adelaide 
Miliauskaitė, Bronė Rasiulytė 
ir Stella Malonis. Himnams ir 
pastarom dviem dainininkėms 
pianu vedė Aldona Wilkelis.

Vakarienė pradėta su Ame
rikos ir Lietuvos Himnais. Va
karą atidarė Darželio Sąjun
gos pirmininkas Jonas Brazaus
kas su įžangine kalba, toliau 
programą vesti perstatė Darže
lio Sąjungos veikiančios komi
sijos pirmininką K. S. Karpių. 
Nuo rengimo komisijos mote
rų publikai dėkojo p. Julė Sa- 
lasevičienė, ir su p. Brazadsko 
padėka baigta kalbos, sudainuo
ta A. Vanagaičio “Leiskit Į Tė
vynę”.

Šis vakaras pasižymėjo tuo 
kad nebuvo visai kalbų, iš ko 
dalyviai apsidžiaugė, nes seniau 
banketuose svečiai apsirgdavo 
klausydami kalbų iki 11 vai. 
nakties. šį karta programas 
ir vakarienė baigėsi 8:30 v. ir 
apie 9 vai. jau prasidėjo šokiai.

Šioje vakarienėje svečiams 
valgyt duota neskupiai, nes ne
sirūpinta kad liktų pelno, bet
gi del vakaro pasisekimo Dar
želio Sąjungai atliks ir pelno.

Buvęs.

•DIVORSŲ priežastyse Cle
velande pirmą vietą užima gir
tuoklystė kaipo paskira prie
žastis. Ji apima 22 nuoš. visų 
divorsų. Po to seka visokios 
kitos šeimyninių nesutikimų ir 
vienos ar kitos pusės nepildy
mo savo pareigų priežastys.

i .

Rasiulyte

Įžanga dykai.

LAUSCHE UŽĖMĖ
MAYORO VIETA_____ •

Naujai išrinktas Clevelando 
Mayoras Frank J. Lausche pir
madienį, miesto tarybos posė
dyje ir dalyvaujant didelei mi
niai žmonių sudėjo priesaiką 
mayoro pareigoms, kurioms jį 
Clevelando piliečiai išrinko po
rai metų.

Mayoras Lausche stojo į dar
bą pasiraitojęs rankoves. Ėmė 
sudaryti savo pagelbininkų ka
binetą.

Kadangi senoji miesto val
dyba sunaudojo visus pinigus 
taigi mayoras Lausche rūpina
si gauti Clevelandui priklau
sančią dalį iš Ohio valstijos iž
do, kur yra surinkta taksais už 
degtinę.

Naujas mayoras taipgi pa
skelbė kovą prieš visokias gem- 
blerystes, pinigų lošimo maši
nas ir kitus neteisipgus daly
kus.

©DIES KOMITETO tyrinė
tojai skelbia kad susekę Cleve- 
iande 3,2JO komunistų organi
zacijos narių Clevelande. Bet 
ir tie matyt slapstosi, nes bal
suojant už mayoro kandidatų 
balsavimuose dalyvavo tik pu
sė.

® KAREIVIAMS sugryžtan- 
tiems namon atsitarnavus ar
mijoje, rūpinamasi Clevelande 
tuoj surasti -darbus, sulyg jų 
galimumų ir amatų. Prie val
stijos darbininkų samdymo ofi
so sudaroma tam tikslui specia
lus biuras.

DIRVA (TF
LITHUANIAN

Published every Friday
Ohio Lithuanian 

6820 Superior Ave.

MANAGING EDITOJ

Per Radio kalbės Pirma
dienį, Lapkričio 17, 

iš WCLE - 4:15 p. p.

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona atvy
kęs į Clevelandą prabus čia tris 
dienas ir visas dienas bus už
imtas su Lietuviais ir Ameri
konais.

Vietos LVS. skyriaus komi
tetas sudarė progas dalyvauti 
ir iškelti Lietuvos reikalą ir 
Lietuvių tautos vardą tarp žy
mių Amerikiečių.

LIETUVIAMS p. Prezidentas 
kalbės Lietuvių salėje, sekma
dieni, nuo 2 vai. po pietų, — 
Įžanga dykai (daugiau progra- 
mo dalyvių telpa šiame pusla
pyje.)

Salė bus atdara nuo 1 vai., 
ateikit anksti, kad tilptumet į 
salę.

ŠEŠTADIENĮ, Lapkr. 15, p. 
Prezidentas kalbės Cleveland 
Women’s City Club pietuose, 
keletui šimtų žymių Clevelan- 
do Amerikiečių moterų.

8:15 v. vakare, dalyvaus su 
savo palydovais vietos Lietuvių 
lemiteto nariais, Clevelando 
simfonijos Orkestro koncerte. 
Severance Hali, kur bus svečias 
Advokato Thomas L. Sidlo, 
Clevelando Simfonijos Orkest
ro pirmininko.

Orkestro vadas kreipėsi Į Dir
bos redakciją ir paėmė Lietu
vos Himno orkestraciją, taigi 
pirmą kartą Clevelando turtuo
lių koncertinėje salėje suskam
bs Lietuvos Himnas, ir ponas 
Prezidentas tokiu budu Seve
rance Hali bus priimtas ir per
statytas tūkstantinei publikai 
oficialiai kaipo Lietuvos Respu
blikos Prezidentas.

Sekmadienį vakare, Wade 
Park Manor, tame viešbutyje 
kur p. Prezidentas buvo apsi
stojęs pavasari, rengiama su 
žymesniais Amerikiečiais susi
pažinimo vakarienė, kur daly
vaus ir Lietuviai. (Tikietas 
$2.50.)

PER RADIO p. Prezidentas 
kalbės Angliškai pirmadienį. 
Lapkričio 17, nuo 4:15 iki 4:30 
po pietų, ši stotis girdima ga
na plačiai. (Dial 610 klc.)

(Išsikirpkit sau šį progra
mą, žinosit visą p. Prezidento 
viešėjimo tvarką.)

Pirmutine Auka Pre
zidento Prakalboms

J. A. Urbonas, geras patrio
tas, iš Dayton, Ohio, prisiuntė 
$2.00 auką Clevelande komite
tui, kuris rengia Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai prakalbas, 
nujausdamas kad bus renkama 
aukos Lietuvos reikalams. Iš 
Dhytono atvažiuoti i Clevelan
dą prakalboms biski pertoli.

ATVYKSTA BAČIŪNAI ir kt.
Gauta žinia kad gryždami iš 

New Yorko Clevelande sustos 
Juozas J. Bačiunas su ponia, 
Tabor Farm savininkai, ir ži
nomas Vanagaičio pianistas Mi
kas Yozavitas su "savo žmona.

Iš Chicagos atvyks Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas 
Adv. Antanas Olis, S. V. Mi- 
nisteris Lietuvai p. Norem, ir 
gal but Lietuvos Prezidento sū
nūs, Julius Smetona, atlydės sa
vo tėvą į Clevelandą.

SVEČIAI
Šios savaitės pradžioje porą 

dienų savo reikalais praleido 
^Clevelande žinomas Pittsburgho 
veikėjas Petras Pivaronas.

Taipgi lan'kėsi Clevelande M. 
Sabonis su šeima, iš Youngs- 
towno. dalyvavo savo giminie- 
tės Margaretos Langiutės ves
tuvėse.

RENGIA VAKARIENĘ
SLA. 136 kuopa rengia savo 

nariams ir draugams vakarie
nę sekmadienį, Lapkr. 23 d., 
Mlynko’s salėje. Tikietai gau
nami pas komisijos narius.

u

PHONE: ENdicott 4486 G820 SUPERIOR AVE. . CLEVELAND^
YOUR SUPPORT OF LITHUANIA 
Means Support of Humanity, Justice and 

Freedom

Con’t from last week
By P. J. ZURIS.

First the Lithuanians were 
compelled to garrison 25,000 
Soviet soldiers in Lithuania. 
These troops began to mingle 
among the people. The more 
they mingled, the worse Bol
sheviks they became, for by 
comparison, they saw that there 
was something wrong with their 
own leadership. They had been 
told that the capitalistic na
tions were starving, destitute, 
had no freedom and were ignor
ant. Here they found food was 
plentiful, and saw that every 
•man, woman, and child was 
well clothed, housed, clean, edu
cated, and happy.

The Bolshevik leaders soon 
perceived this and replaced all 
of these troops with new hordes 
of Mongolians and kept them 
secluded in military canton
ments behind camp fences.

Having accomplished the first 
step, not wholly without op
position (Finland), they took 
advantage of the apathy of the 
democracies, whose motto was: 
“This is not our business 
long at it does not affect 
so why should we fight 
somebody else”. The Reds 
mediately began accusing
Lithuanians of kidnapping their 
“angelic”, beragged, and filthy 
troops. When proof was fur
nished that these soldiers de
serted and were shot by their 
jwn men, Stalin’s famous lackey, 
MolotofL found new accusa- 
cusations.

Failing to convince the Lith
uanians, he bluntly told Prime 
Minister Merkys of Lithuania, 
that, for the “Safety of Lith
uania”, the Red army was go
ing to march in. This all took 
place of June 15, 1940.

Although President Smetona 
argued for armed resistance 
until it was almost too late 
him to save his own life, 
army leaders replied that 
odds were too great. So
President under cover of night, 
escaped across the border. He 
was ,4;old that the Bolsheviks 
would compel him to resign 
the presidency of Lithuania by 
any 
the 
and 
the 
his 
come a state of the US.S.R.

Having failed to capture Sme
tona, the Soviet ‘brains’ borrow
ed another scheme from theat 
psychopathic professor of dic
tatorship, Hitler, i.e. to allow 
a “free plebiscite”, where only 
his supporters could vote, and 
others who would dare to cast 
a negative vote would mark

as 
US, 
for 
im- 
the

for 
the 
the 
the

means possible, and that 
Reds would liquidate him 
proclaim to the world that 
President of Lithuania and 
cabinet had agreed to be-

JOHNG.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

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

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

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

The result
More

their own doom.
of the plebicite is plain, 
than 8) percent of the voters 
did not vote. The Bolshevik 
soldiers furnished the necessary 
number of votes, plus a few 
disgruntled renegades and trai
tors of Lithuania. Thus the 
“Lithuanians voted” to join 
the U.S.S.R.

Since his arrival in the US/ 
a year ago the American peo
ple have learned to love anc 
respect Antanas Smetona in re 
sped to his views of Democracy 
and freedom.

President Smetona’s procla
mation to the American Lith
uanians and to the world where 
he states “We Lithuanians arc 
not pro-Nazi, pro-Bolshevik or 
pro any ism, but for a free, 
independent, democratic Lith
uania” is enough of a reply to 
this argument.

In view of his past great 
deeds, and service to Lithuania 
and Democracy it behoves ev
ery free man and woman to ex
tend all possible support to this 
very great Lithuanian.

entered as Secoml-Cl 
ber Oth, 1915, at the 

t under the Act of

No. 47

se-

reds kidnapped thousands of 
men, women and children. Some 
of their bodies are being iden
tified even to this day. Lith
uania became free of the reds 
again.

Unfortunately for Lithuania, 
this freedom was of a very 
short duration. A few days 
later, the Germans came, took 
over the communication,
questered their food, clothing 
md other goods of which there 
was little. Later follow the 
Ireadcd Gestapo. Step bv step, 
Lithuania has been deprived of 
her liberties and her people 
turned into unwilling slaves of 
Hitlerism, and soon felt the 
’till weight of the Gestapo. 
For the least infraction or a 
protest against their cowardly 
brutality, the Lithuanians were 
imprisoned. The, method of 
hostages, long condemned in
ternationally as the practices 
of barbarians, is widely prac
ticed.

Thus Lithuania finds itself 
between “the devil and the 
deep sea.” Those that never 
tasted primitive barbarism of 

wrapped in high and

DARB
Varžytinė C.

Konvencijc

Detroit, Mich. - 
Pilančioje CIO. kon 
I apsireiškė didelė • 
I tarp John L. Lewi 
l kų ir jo priešų. Ji 
' kai norėdami lain 

dojo net jiegą, iv; 
r tymų su jo prieši 

Prez. Roosevelt 
' į CIO. konvenciją 
I mas kooperuoti si 
' gaminime ginklų 
’ Hojimo ir trukdyti

First picture of Sihanok, nevi 
of Cambodia. He is pictured į 
ing ominously in the rain during 
rites for King Sisovas-Monivenj 
mer ruler of the kingdom of U 
000. Most important resources 
tin. Tl’.e kingdom is now lų 
under Japanese influence.

Russia,
mighty terms, or of Hitlcrizm, 
cannot fully appreciate why the 
Lithuanians of today are de
termined to die rather than to 
submit to any ism. The Lith
uanians stand more firmly than 

> — be it 
Bolshevism, Hitlerism or any 
other ism.

He is heading the Lithuanian | ever against all isms
National Relief Fund, which 
has for its objective to aid the 
destitute Lithuanians, scatter
ed in Russia and elsewhere, 
and the restoration of the Re
public of Lithuania. The mot
to of this organization is: “A 
Non-Sectarian, Non-Par t i s a n 
Movement, so that Lithuania 
and Democracy Shall Live”.

During one year of Bolshevis
tic “paradise”, over 2')0,000 
Lithuanians were either mur- 
derel or exiled into some barren 
waste-lands of Russia to starve. ' 
Just about a week before the 
Germans came, the Bolsheviks 
were given orders to annihilate 
every Lithuanian that they pos
sibly could. They soon start-i 
ed ta “mow down” the inmates I 
of Concentration Camps. At' 
one place (Shiauliai), over 700 
men, women, and children were 
ordered out into the open yard . 
and were machine gunned. 
Even the dead and fallen were | 
riddled with bullets, so that no | 
one could “feign death”.

As soon as the populace had 
learned of these wholesale mur
ders, they rose as one. In less 
than three days over 20,000 
Lithuanians were killed, or like, 
if not larger number of fleeing; Q- 
Tartars lost their lives. The 
heroic Lithuanians, few in ‘num
bers, made the murderous and A. 
killing hoardes take to their 
heels. During their fight, the

GLENS
DELICATESSEN

GROCERIES 
CANDIES — ICE CREAM 

LUNCH MEATS 
TOBACCO and CIGARETTES

7038 Wade Park Ave.
lIliilHIIllllIllllllllilllllllilllllillimilllEiill

GERZENY BROS
MONUMENT CO.

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios. ~
Atdara kasdien iki 9:00 vakar'.

3924 I .orain Avė.
Telef. MElrose 1925

L E I M O N ’ S
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rublis 

pertieji
Sulyg naujausios mados 

o

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatėm į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

4.

Odd Weather Facts
4e<> answers at bottom of page) 

Which year is termed Ohio’s 
wettest year?

When did Ohio have its wettest 
month ?
Where in Ohio was the worst 
24-hour rain recorded?
Which Ohio city has the largest 
number of rainy days per year?

What is the average number of 
rainy days in Ohio per year?

Courtesy of Sohio Guaranteed 
Starting Bureau.

DEFENSE BOND

Q.

A.

I do to help my son 
just entered military

must be clothed, fed, 
with the latest

This requires mon- 
a Defense

What can 
who has 
service ? 
Your boy
and supplied 
equipment.
ey. Buy a Defense Savings 
Bond and help the Government 
to equip your son.
What is labor’s attitude toward 
the Treasury's Defense Saving 
Program ?
Strongly cooperative. The A. 
F. of L., the C. I. O., the Rail
road Brotherhoods, and numer
ous other labor groups all over 
the country 
Program.

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

have endorsed the

Defense- Bonds and 
to the nearest post 
or savings and loan 
or write to the

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

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicotį 0878

ANSWERS TO ODD WEATHER 
QUESTIONS — (Top of Page)

1890. An average of 50.37 in. 
of rain was reported.
driest year was 1934, 
total of 26.61 inches of

January, 1937 — with 
of rain.
Newcomerstown in (Tuscarawas 
County) — August 
with 8.70 inched.
Cleveland — with an 
159 days. The total 
however, less near 
than in other parts 

120 days.

2.

3.

4.

5.

Kas platina Dirvą - d 
platina apšvietę

Dirva dabar yra pigiausi 
darbininko liuoslaikio dm 
gas; platinki! ją tarp saq

RFADYT0WM
TOPCOW1 

and I 

OVERCOAH 
P’. HABLE FABRICS Sid 

Wide Choice of Correct I® I 
Styles and 2Ą 

Plus Distinction that only / 
Brazis Bros, can give yoa

MADE TO ORDER J
Suits, Topcoats

Overcoats andK

Brazis Bros.
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

VYRIŠKI
Rudeniniai ir Žlembi

SWEATERS
Didžiausias pasirinkimas na«ji 
šių stilių užsimaunamų ir ■ 
gamų ir su zipperiais. Vienodi 
maišytų spalvų

Kainos ] .95 iki 4$

VYRAMS GRYNI VILNONI
Berankoviai Sveterii

visokių spalvų

Vyrams Blue Melts
Jackets 4

Zipper priešakiu, stori

Vyrams Apatiniai 
iki $4 I

• Trumpom ir ilgom rankovės! 
balti ir pilkšvi. Tinkami žifflM

Ohio’s 
with a 
rainfall. 
9.91 in.

7, 1935

average 
rainfall 
Lake Erie 

of the State.

of 
is,

Plieno ir geleži 
I kai kur jau prade 
. žinti del stokos se 
I lo. Seniau kai 
I reikėjo senos gel 
' Amerika pristatė 

Tačiau kai dabar 
ga pačiai Amerik;

■ pritrūksta.

Gelžkeliečiai ati 
džios siūlomas iš 
laikymui streiko, 
mas apima 900,0( 
lių aptarnautojų, 
gelžkeliečių unijo; 
tarė pradėti stre 
džio 7 d.

Iškilo klausim; 
sunkvežimių (tro 
rių vienuolikoje 
tačiau valdžios t 
vimu laikinai strc 
gta. Išviso yra 
000 trekų šoferių 
liij darbininkų ki 
i streiką jeigu i 
eita prie geros

I Darbų daugėji 
visokias industr 
mas naujų darbi 
lie pirmiau neb 

; nariais, bet atėjj 
i randa ten uniji 
| sudaro įvairias p 

streikus. Unijis 
kuoja jei kur n; 

j darbininkai atsis 
| ti mokestis į un 
t jai paimti darbi 

tarpu verčiami n 
Į! jai duokles, bet 

tomi unijos naru 
ri jokių teisių rii 
bininkų atstovy 
kiliose su kompi

Vyrams Pirštinės Į
Geros tvirtos odos, keleto sj 
ir stilių.

Atstovų Rum 
shingtone gamin 
kuris taikomas 
kelio visokiems 
kurie trukdo ša. 
\imo darbus.

Vyrams Skrybėlės
Vėliausių rudeninių madų, sm

ir pavidalų.
VYRAMS IR VAIKINAMS

Darbui arba išeiginės. I 
sias pasirinkimas.

] .95 iki 4*95

Amerikos kąri 
gavo Atlantike

| kinį laivą, kuris
| kūniškais ženk] 
I praslinkti pro I

DYKAI DYKA| 
EAGLE STAMPS su kiekvi^B 
pirkiniu. Štampų Knygelės 1 
keičiamos čia, kada turit pili®

KRAMER & RĖKI
COMPANY

7010 Superior Ave. I
— Krautuvė atdara Vakarais. -

8 užmušta.
ville, Ind., nug: 

Į kelio pasažierii 
į busui užmušta I

7 žuvo. Prie 
Mo., užmušta st 
dotuves vykę a 
jų automobilis

L geležinkelio bėg 
I užlėkė traukinu




