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kuris taikomas užkirtimui 
kelio visokiems streikams, 
kurie trukdo šalies ginkla
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ORO užpuolimais Spalių 
mėnesi Britanijoj žuvo 262 
asmenys ir 361 sužeista.

Brazis Bros.
CLOTHES

6905 Superior Avenue 
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

met kompanijos ryžosi lei' 
sti i darbą, streiklaužius.

Valdžia gal panaudos ka
riuomenę palaikymui tvar
kos prie kasyklų.

valdžia 
atidė-

7 žuvo. Prie Strasburg, 
Mo., užmušta septyni i lai
dotuves vykę asmenys, kai 
jų automobilis sustojo ant 
geležinkelio bėgių ir ant jo 
užlėkė traukinys.

- pieno
— gru- 
Kitiems

šių produktų supirkinėjimas 
uždraustas.

KAUNAS, nors Vokiečių už
valdytas, vienok savo’ gyveni
mu ir progresu rūpinasi. Vie
noje paskaitoje dramos artis
tas P. Šimkus kalbėjo per ra
dio apie reikalingumą puošti 
Kauną žalumynais ir gražiais 
parkais. Centraline parko vie
ta galėtų būti Vytauto Kalnas, 
kuris, sujungtas su ąžuolynu ir 
Mickevičiaus slėniu, siektų Ne
muno pakrantes ir Panemunės 
pušyną.

VILNIAUS pramonės įmonių 
didžioji dalis jau atnaujino sa
vo darbus. Ypač daug darbo 
turinčios medžio įmonės: lent
pjūvės, baldų, popierio ir kar
tono. Statybos medegos parei
kalavimas esąs labai didelis.

Published every Friday in Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

šeši sudegė. Texas val
stijoj susimušus ant vieš
kelio dviem trokams, sude
gė šeši žmonės.

PIENOCENTRAS per Kau
no radio pranešė pieno perdir
bimo bendrovėms apie įvedamą 
naują sviesto pervežimo tvar-

LEWIS REIKALAUJA VISOMS ANG
LIAKASYKLOMS UNIJOS

BRITAI praneša atlikę 
orlaiviais užpuolimus Suo
mijos, Rumunijos ir Veng
rijos, kiek galėjo pasiekti. 
Be to, jurose sugavo laivus 
vežusius reikmenis Suomi
jai ir Rumunijai.

Am. Raudonasis Kryžius 
nori surinkti 5 milijonus 
knygų S. V. kareiviams ir 
jūreiviams.

Washingtone, Atstovų 
Rūmuose, atmesta balius 
siūlantis steigti koncentra
cijos stovyklas " deportavi
mui skiriamiems svetimša-

VYRIŠKI
Rudeniniai ir Žiemini

SWEATERS

Per šių metų 10 mėnesių 
žuvo suvirš 400 Amerikos 
militariškų lakūnų Įvairio
se oro nelaimėse. 1940 me
tais tokių žuvimų buvo 88.

Tuo pat laiku pasažieri- 
nėmis oro linijomis atlikta 
apie 114,000,000 mylių ke
lionių, kur Įvyko keturi ne
laimingi atsitikimai ir žu
vo 37 pasažieriai.

Iškilo klausimas streiko 
sunkvežimių (trokų) šofe
rių vienuolikoje valstijų, 
tačiau valdžios tarpininka
vimu laikinai streiko išven
gta. Išviso yra apie 250,- 
000 trokų šoferių ir sandė
lių darbininkų kurie išeitų 
į streiką jeigu nebus pri
eita prie geros sutarties.

(26-ti Metai :: 26th Year)

OVERCOATS
r’JF.AiiLE FABRICS JIM
Wide Choice of Correct '»

Styles andžtėj
Plus Distinction that only (

Brazis Bros, can give jn |

Detroit, Mich. — Čia ei
nančioje CIO. konvencijoje 
apsireiškė didelė varžytinė 
tarp John L. Lewis šalinin
kų ir jo priešų. Jo šalinin
kai norėdami laimėti nau
dojo net jiegą, Įvyko muš
tynių su jo priešininkais.

Prez. Roosevelt kreipėsi 
Į CIO. konvenciją raginda
mas kooperuoti su 
gaminime ginklų be 
liojimo ir trukdymų,

Gelžkeliečiai atmetė val
džios siūlomas išlygas su
laikymui streiko. Klausi
mas apima 900,000 gelžke- 
lių aptarnautojų. Penkios 
gelžkeliečių unijos jau nu
tarė pradėti streiką Gruo
džio 7 d.

^LITVINOVO BĖDOS . 
C Iš Kuibiševo, kur randa-! 
fi. subėgus Sovietų vyriau-l 
sybė iš Maskvos, pereitą 
savaitę išskrido Stalino pa
skirtas Amerikai naujas 
ambasadorius Žydas Litvi
novas, dar likęs nelikviduo
tas. Kelionėj jis buvo din
gęs ir per kelias dienas ne
žinota kas atsitiko su bol
ševikų lėktuvu nešusiu tą 
Žydą. Litvinovas atsirado 
Teherane, Irane, iš kur jau 
raudonasis lėktuvas nega
lėjo toliau skristi. Buvo 
norėta kad Litvinovą ir jo 
žmoną paimtų vežti Britų 
lėktuvas j Kairo, Egiptą. 
Bet Britų karininkai Į Lit
vinova pažiurėjo iš aukšto 
ir nesutiko priimti Į savo 
lėktuvą. Litvinovas paliko 
stovįs lauke, Britai išlėkė. 
Litvinovas labai Įsižeidė ir 
tegalėjo kitu tėktuvu tęsti 
savo kelionę. -

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

BRITŲ radio pranešimu, 
Rumanijos kareiviai, užim
dami Odesą, suvarę 25,000 
Žydų vyrų, moterų ir vaikų 
i bolševikų barakus, uždegę 
tuos pastatus ir Į Žydus 
iš kulkosvaidžių šaudę, iki 
juos visus nužudę. Tas da
ryta atsilyginimui už spro
gimą bombos kuria nužu
dyta 250 Rumanijos karei
vių inėjus Į Odesą.

LIETUVOJE rūpinamasi kad 
ūkininkai didintų cukrinių run
kelių sėjos plotą. Turint gal
voje kad Lietuvai vis dar ne
užtenka savojo cukraus, run
kelius auginti ypač patariama 
tiems ūkininkams kurių ūkiai 
yra netoliau kaip 12 kilometrų 
nuo cukraus fabrikų.

Plieno ir geležies 
kai kur jau pradėta 
žinti del stokos seno 
lo. Seniau kai Japonijai 
reikėjo senos geležies jo; 
Amerika pristatė ivalias 
Tačiau kai dabar reikalin
ga pačiai Amerikai, jau ii 
pritrūksta.

BRITAI nesiskubins ati
daryti naują frontą nors 
bolševikai ir ragina, iki ne
bus tinkamai Įsisiūbavus 
Amerikoje karo reikmenų 
gamyba.

JAPONIJA veda nervų 
karą su Amerika. Žinoda
ma Amerikos neprisiruoši- 
mą, Japonija spiriasi siek
ti užgrobimui Į savo Įtaką 
Azijos. Bet labai bijo kad 
neprisieitų ginklais susi
durti su Su v. Valstijomis.

8 užmušta. Prie i 
ville, Ind., nugriuvus 
kelio pasažieriniam 
busui užmušta 8 keleiviai

/ MAISTUI pavesta gyvulių 
/r mėsos supirkinėjimo mono
polis. Pienocentrui - 
bei riebalų, o Lietūkiui 
du rinkos monopolis.

Didžiausias pasirinkimas naci# 
šių stilių užsimaunamų ir ® 
ganių ir su zipperiais. Vienodi# 
maišytų spalvų

Kainos ] .95 iki 4$

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

KRAMER & REICI
COMPANY

7010 Superior Ave
— Krautuvė atdara Vakarais.

Speaker of the house, Sam Rayburn, is shown signing neutrality act re
vision measure shortly after it had passed the house with the amend
ment allowing armed U. S. merchant ships to enter war zones. The 
bill passed by a vote of 212 to 194, after one of the fiercest undercover 
battles for votes ever waged in congress. Those who were for and against 
the bill got together at the signing. Photo shows, left to right: Patrick J. 
Boland of Pennsylvania, house Democratic Whip (for); Rep. John W. 
McCormack.
(for); Rep. Howard W. Smith of Virginia (against) and Rep. Lansdale 
G. Sasscer of Maryland (against).

Atstovų Rūmų kalbėtojas, Sam Rayburn, matosi pasirašo 
neutralumo akto pakeitimą tuoj po to kai atstovų rūmai perlei
do tarimą pavelijantį ginkluoti Amerikos prekinius laivus vyks
tančius į karo zoną. Tas bilius perleistas 212 prieš 194 balsus, 
po atkaklios kovos kongreso narių tarpe.

SPALIŲ 10 d. Kaune turėjo 
įvykti Lietuvos linininkų su
važiavimas aptarimui linų biz
nio ir linų auginimo klausimų.

ŠIAULIŲ
nė rašo kad daugelis Lietuvių 
karininkų, kurie buvo perimti 
Į raudonosios okupacinės armi
jos kadrus, dar Birželio pra
džioje buvo išsiųsti į Maskvą, 
Leva ‘'karinių kursų” išlaikyti. 
Tarp jų buvęs ir Gen. Vitkaus- 
ias, kurį Tėvynė vadina “di
džiausiu musų kariuomenės 
fiardaviku”. Apie Lietuvių ka
rių gyvenimą raudonoje armi
joje artimiausiu laiku bus pa
skelbta daugiau.

RIOR AVĖ) - CLEVELAND.

Former Mayor Andrew J. “Bossy” 
Gillis, serving a nine-month sentence 
for criminal libel at Newburyport, 
Mass., bested a five-man field in 
Newburyport’s mayoralty cam
paign. The jailed candidate, whose 
campaign was conducted by his wife, 
Louise, polled 1,850 votes, 
shown here at the Middleton 
jail coal pile.

Buvęs Newburyport, 
mayoras Gillis, nuteistas kalė- 
jiman 9 mėnesiams už apšmei
žimą, naujuose rinkimuose vėl 
pralenkė kitus kandidatus. Jo 
rinkimų vajų vedė jo žmona.

ŠVEDŲ spaudos atstovai iš 
Berlino rašo: “Pabaltijo vals
tybės ateityje bus glaudžiau 
sujungtos su Vokietija, kaip 
kalbama Vokiškose valdančio
se srityse. Sykiu paskelbta 
dalis planų del busimos Pabal
tijo Naujos Santvarkos. Lie
tuvoje. sako, jau sudaryta va
dinama generalinė taryba, ku
ri, bendradarbiaudama su Vo
kiečių įstaigomis, stengsis at

galima normalines

BRITAI ATNAUJI
NO KARĖ LYBIJOJ
Cairo, Egiptas, Lapk. 20. 

Britų didelė armija Afri
koje, 750,000 skaičiuje, stai
ga atnaujino veikimą prieš 
Italus ir nazius Lybijoje, ir 
užatakavo priešus 50 mylių 
frontu. Britų manymu yra 
parblokšti ir sumušti ąšies 
jiegas Afrikoje dabar -kuo
met daug Italų ir patys Vo
kiečiai užimti karu Rusijo
je. Britai pradėjo veikimą 
oru, jura ir sausžemiu.

Iš Londono skelbia kad 
Vokiečiai savo okupuotose 
šalyse jau išžudę nemažiau 
100,000 tų šalių žmonių, ku
rių daugumą suėmė laikyti 
užstatais, sulaikymui tų ša
lių gyventojų nuo kilimų 
prieš okupantus.

Daugiausia, tų nužudymų 
esą buvę Lenkijoje — Vo
kiečiai išžudę nemažiau 82,- 
000 Lenkų per du metu.

DYKAI 
su kiekvie? 
Knygelės S

VOKIEČIŲ submari n a s 
Lapk. 14 paskandino Britų 
dideli naują 16 milijonų 
dolarių vertės lėktuvų ve
žioto ją, Ark Royal, kurį se
nai sekiojo. Su juo nu
skendo daug kareivių, ku
rie dar bandė išgelbėti ir 
privežti tą laivą Į uostą. 
Nuskandintas rytuose nuo 
Gibraltaro.

BERLINO vienas laikraštis 
pašventęs Pabaltijui daug dė
mesio straipsnyje užvardinta
me “Pabaltijo Drama”. Jame 
aiškinama kad Pabaltijį, po 
Vokiečių ginklų apsauga, lau
kia naujas išsivystymo perio
das. Laikraštis skelbia kad tai
kos gyvenimas prie Baltijos 
juros galima tik bendradar
biaujant su Vokietija.

Darbų daugėjimas ir Į 
visokias industrijas ėmi
mas naujų darbininkų ku
rie pirmiau nebuvo unijų 
nariais, bet atėję Į darbus 
randa ten unijų skyrius, 
sudaro Įvairias painiavas ir 
streikus. Unijistai strei
kuoja jei kur naujai atėję 
darbininkai atsisako mokė
ti mokestis į uniją. Nau
jai paimti darbininkai tuo 
tarpu verčiami mokėti uni
jai duokles, bet jie neskai
tomi unijos nariais ir netu
ri jokių teisių rinkime dar
bininkų atstovybės santi
muose su kompanijomis.

Amerikos karo laivai su
gavo Atlantike priešų pre
kinį laivą, kuris su Ameri 
kūniškais ženklais 
praslinkti pro Britų

-jjntererl as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

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

Pittsburgh, Pa., Lapk. 20.
— Angliakasių streikas, iš
šauktas pereitos savaitės 
pabaigoje, neatsižvelgiant Į 
Prezidento Roosevelto pra
šymus ir pastangas streiko 
išvengti, grasina dar pla
čiau apimti kasyklas ir su- 
paraližiuoti visus kasyklų 
darbus Vakarinėje Penn- 
sylvanijoje.

Prijausdami privat i n i ų 
kompanijų angliakas y k 1 ų 
streikuojantiems darbinin
kams pradėjo sustreikuoti 
ir komercinių kasyklų dar
bininkai. Išrodo kad šios 
savaitės pabaigoje sustos 
dirbę veik visos Vakarinės 
Pennsylvanijos angliakasy- 
klos.

Angliakasių unijos pir
mininkas John L. s Lewis 
Prez. Roosevelto keliais at
vejais raginamas ir prašo
mas atsisakė streiką sulai
kyti ir dabar nesutinka už
baigti iki kompanijos nesu
tiks įvesti savo kasyklose 
unijos. -

Pirmoje eilėje iššaukta 
streikuoti 53,000 darbinin
kų privatinėse kasyklose, 
Pennsylvania, W. Virginia, 
Kentucky, Alabama, Ten- 
nessee ir Illinois kasyklose, 
bet kelis kartus tiek ang
liakasių norima iššaukti Į 
streiką iš komercinių ka
syklų.

Plieno kompanijos pra
dėjo susirūpinti, nes joms 
pritruks anglies del streiko 
jų pačių operuojamose ka
syklose, ir sako turės būti 
sulaikyta plieno ir geležies 
darbai.

Lapkr. 18 d. streiko pa
sekmėje Pennsylvanijos ir 
W. Virginia kasyklų srity
se Įvyko susirėmimų kuo- liams

Lapk. 20 pranešimai sa
ko buk bolševikai Krime 
atstūmę. Vokiečius atgal ir 
užėmę kelis kalnelius kur 

, Vokiečiai stovėję. Taipgi 
skelbia buk Rusai sumušę 
keturias Vokiečių divizijas 
virš Rostovo, šiaurinių var
tų i Kaukaza, kur Vokiečiu k. L. fc-7 t-
jiegos nori Įsiveržti.

Vokiečiai užėmė miestą 
Kerė, Krime ir nazių lėk
tuvų bombos smarkiai ata
kuoja Sevastopolį.

Lapk. 18, Vokiečių armi
jos puldamos Maskvos ap
saugas, pradėjo naują ata
ką Volokolamsko srityje, 
nepajiegę pralaužti Rusų 
linijas prie Tula.

Aplink .Tula eina smar
kus mūšiai, kurie atsibuna 
vietomis.paties miesto gat
vėse. Rusai smarkiai tuš
tina miestą, išveža maši
nerijas ir viską, kad nepa
tektų naziams.

Gelbėjimui Maskvos, sa
koma bolševikų kareiviai iš 
Leningrado gabenami or
laiviais. Tas parodo kad 
laiviais. Vokiečiai tuos or
laivius numušinėja.

Vokiečiai ruošia savo jie
gas smogti Rusams Kauka
ze ir užkariauti aliejaus 
laukus.

MADE TO ORDER 
Suits, Topcoats 

Overcoats

tional Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

1941

First picture of Sihanok, nnrį 
of Cambodia. He is pictured sti 
ing ominously in the rain durių) 
rites for King Sisovas-Monirgj 
mer ruler of the kingdom oi II 
000. Most important resource il 
tin. The kingdom is noir hip 
under Japanese influence.

Kas platina Dirvą -1| 
platina apšvietę

1 ŠIAULIUOSE paskelbta Vo
ki ečių apygardos komisaro įša
li Amas kad gyventojai neturi 
t isės išeiti iš savo namų nuo 
9 vai. vakaro iki 6 vai. ryto. 
I ž pasirodymą gatvėje bau- 
s nė 300 rublių. Galima gauti 
Ii idimus tik specialiuose reika- 
h ose.

ir pavidalų.

VYRAMS IR VAIKINAMS
KELINĖS

Darbui arba išeiginės. Dį^ 
sias pasirinkimas.

].95 iki 4*95

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

Vyrams Blue Melts
Jackets 4-

Zipper priešakiu, stori i

Vyrams Apatiniai
$] iki $4 j 

Trumpom ir ilgom rankovė#1 
balti ir pilkšvi. Tinkami n«

Vyrams Pirštinės ].S
Geros tvirtos odos, keleto 
ir stilių.

Vyrams Skrybėlėj
Vėliausių rudeninių madų, sp^ LENKAI iš Londono pa

skelbė kad Vokiečiams už
ėmus Lenkiją iššaudyta ar 
pakarta suvirš 112,000 Len
ku ir kitu 30,000 mirė kon- t, C 7

centracijos stovyklose.
Milijonas Lenkų darbi

ninkų tapo išsiųsta Į Vokie
tiją ir išmėtyta po dirbtu
ves, o kitas pusantro milijo- 

ajority leader of the house (for); Speaker Sam Rayburn no kaimiečių ir amatininkų 
išvaryta iš vakrinių provin
cijų (Vokiškų plotų) Į vi
durinę Lenkiją, kur pasta
tyti dirbti ant kelių, gele
žinkelių ir tvirtovių staty
mo.

I® i Ml®

This photograph, just released by the British censor, shows some of 
the devastated sections in the great business center of London after air 
raid clearance work. An entire block of demolished buildings has been 
completely removed, leaving nothing but vacant lots, as shown in the pic
ture. Hardly a building escaped damage.

g- J įC
o ■ O'

Šis vaizdas, perleistas Britų cenzoriaus, parodo dalis išnai
kintų LoLndono biznio sričių kurios apvalomos po oro atakų. 
Visas blokas susprogdintų namų visiškai išvalytas, paliekant 
tik tuščius plotus, kaip parodoma paveiksle. Retas kuris pasta
tas išliko nuo sugadinimo.
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PENNSYLVANIJOJE CLEVELANDE PREZIDENTO SMETONOS ATSILANKYMO 
PROGA LIETUVOS REIKALAMS SUDĖTA ARTI $450 MIRIMAI

Pittsburghe — $201. Iš Scrantono žinių dar negauta, bet jos bus smagios.
PITTSBURGH

PREZ. SMETONOS 
PRAKALBOSE SU

AUKOTA $201

Baltrūnas, p-lė Bakutis, p. Dar
gienė, p. Burnis, J. Biržietis, 
A. Žilinskas, p. Bimbienė, O. 
Brazdienė, K. Miškienė, A. J. 
Mičiulis, O. Triška, J. Mikėnas, 
Ad. Norkus, J. Stone, J. Janu
lis, M Maskučiunas, J. Bazevi- 
čius, F. Savickas, V. Malašius.

SCRANTON. PA. LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

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

las Važiuoja - S

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona atvyko j Pitts- 
burghą sekmadienio rytą, Lap
kričio 9 d., 9 valandą. Kartu 
su p. Prezidentu atvažiavo iš 
Chicagos Lietuvai Vaduoti Są
jungos pirmininkas Adv. An- 
tans Olis ir Amerikos minis- 
teris Lietuvai Owen Norem.

Juos stotyje pasitiko P. Pi- 
varonas ir P. Dargis, ir nuve
žė, i Webster viešbutį. Ten va
liau pribuvo Adv. Ed. Schultz 
su žmona, p. Pivaronienė, p. 
Dargienė, visi kartu papietavo, 
ir vakare visi atvyko į Lietu
vių Piliečių Klubo salę.

Publikos buvo daug, salė už
pildyta, daugelis turėjo stovė
ti.

Programą atidarė komiteto 
pirmininkas P. Dargis ir pave
dė toliau tvarkyti P. Pivaro- 
nui. šis pirmiausia pakvietė 
kalbėti p. Noremą, kuris papą- 
sakojo kaip bolševikai paver
gė Lietuvą ir ką jis savo akim 
matė ir pats pergyveno bolše
vikams Lietuvą valdant, iki ga
lėjo iš Lietuvos išvažiuoti.

Antras kalbėjo Adv. A. Olis. 
Jis savo 'gražia Lietuviška kal
ba papasakojo kas yra daroma 
Lietuvos atvadavimui ir kas 
butų galima padaryti jei visi 
Lietuviai išvien dirbtuve. Nu
rodė reikalingumą šelpti ir rū
pintis Lietuvos ištremtaisiais.

Po to sekė aukų rinkimas. 
Vietiniams aukų rinkėjams sa
lėje darbuojantis, Adv. Olis 
kvietė kad dalyviai atneštų sa
vo aukas ant estrados, dauge
lis taip padarė, atėjo ir pasi
sveikinę su p. Prezidentu pa- 
^MėgJįomitetui savo aukas.

Aukauta sekančiai:
P. Pivaronas $10.00
Adv. A. Olis . 6.02
C. K. Pikielis 6.00
J. Grajauskas 6.00
P-lė A. M., Sutkaitis 5.00
Rozella Virbickienė 5.00
D. Kalėda 5.00
Adv. E. Schultz 5.00
J,. Yurks 5.00
B. Gramba 1 5.00
P. Dargis 4.00
M. Vitartas 4.00
A. Kudis 3.00
Po. $2: W. Astopas, V. Če

Viso stambių $168.02 
Smulkių aukų $32.00
Viso labo * $201.0_Q
Širdingai ačiū visiems kurie 

prisidėjo prie sudarymo tokios 
gausios aukų sumos.

žinoma, Adv. Olis sunkiai 
padirbėjo kol padarė lygią 200 
dolarių sumą. Mat, suskaičius 
aukas pasirodė kad dar trūks
ta iki lygios skaitlinės, $200.

Užbaigus visą programą, kai 
buvo užmokėta orkestrui už to 
vakaro griežimą, ant estrados 
užėjo viena orkestre griežusių 
panelių, Sole, ne Lietuvaitė, ir 
paaukojo nuo savęs $1.00. Taip 
pasidarė $201.00.

Paskutinis kalbėjo Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona, 
nurodė kaip kaimynai diktato
riai pradėjo laužyt savo sutar
tį su Lietuva ir Hitleris pir
mas pareikalavo Klaipėdos ir 
Klaipėdos krašto, vėliau Stali
nas prisimetė neva Lietuvą ap
saugoti, ir vėliau visos Lietu
vos ir paties Prezidento parei
kalavo kad pasirašytų jog ati
duoda Lietuvą Rusams. To jis 
negalėjo padaryt ir Lietuvoje 
jam jau nebuvo galima gyven
ti už pasipriešinimą Stalinui, 
ir priverstas buvo apleisti sa
vo tėvynę. P'atekęs į šią šalį 
p. Prezidentas sako dirbs kiek 
jo išgalės neša ’kad Lietuva vėl 
pasiliuosuotų iš po vergijos. Ir 
jei laimės demokratijos šali
ninkai tai Lietuva atgaus savo 
pilną nepriklausomybę.

Prašė kad visi rūpintųsi gel
bėjimu Lietuvos pabėgėlių ir 
tremtinių. Sako, kaip po perei
to didžiojo karo daug pagelbė
jo Amerikos Lietuviai taip ir 
dabar daug galės pagelbėti.

Tą patį vakarą p. Preziden
tas, Adv. Olis ir Ministeris No
rem išvažiavo atgal į Chicagą.

J. Virbickas.

PREZ. SMETONA GRAŽIAI 
PRIIMTAS

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona atvy
ko į Scrantoną trečiadienio ry
tą 10 valandą ir buvo sutiktas 
komiteto ir miesto valdininkų.

Iš stoties nulydėtas į Jermyn 
viešbutį, kur apsistojo visam 
čia viešėjimo laikui. Tame pa
čiame hotelyje vakare 7 valan
dą atsibuvo prakalbos. Kalbė
jo Federalis teisėjas Johnson, 
Miesto mayoras Huester, Adv. 
Jonas S. Lopatto, ir pagaliau 
patą garbės svečias, p. Prezi
dentas.

Po prakalbų vėliau atsibuvo 
banketas ponui Prezidentui pa
gerbti.

Nežiūrint bolševikų ir kata
likų boikoto Lietuvių visuome
nė musiį garbės svetį priėmė 
iškilmingai.
- (Kitame nr. bus daugiau.)

DAYTON, OHIO

HOMESTEAD, PA.

paitis, JLubickas, G. Budris, V. 
Rūkas, J. Rodgers, Bukiutė, M. 
Burčienė, Navadolskis, F. Rad- 
gius, G. Young, pp. Kamaraus
kai.

Po '$1: V. Valkauskas, V. 
Sadauskas, J. Sadauskas, J. 
Petraitis, J. Jablonskis, F. Gu
tauskas, A. Kaulakis, J. Vir
bickas, Anna^Miller, P. Praus, 
Iz. šikšnienė, B. Lapeika, B. 
Marmokas, Anna Gutauskas, 
A. Karauskas, J. Gedraitis, J. 
Skurmaitis, Mrs. Glass, J. Li
pikas, P. Kasperavičius, Mrs.

STATYS VALDIŠKUS NA
MUS. Pusė Homestead žmo
nių turi išsikelti iš savo namų, 
nes valdžia nupirko plačius 
plotus miesto senos dalies ir 
ten statys naujus darbinin
kams gyventi namus. Turi iš
eiti iš namų 8,000 šeimų ir ras
ti sau apsigyvenimo vietas.

Tame plote bus nugriauta 
trys katalikų bažnyčios, Lie
tuvių, Lenkų ir Slovakų, taip
gi Rusų, negrų, ir Slovakų bap
tistų maldnamiai, daug karina
mų, 8-ni klubai ir šiaip pasta
tų. v

Gaila ir baisu žiūrėti kai ni- 
geriai verčia namus, žmones 
iškrikdys į visas puses.

V. Bucevičius.

SUŽEISTA LIETUVĖ. Lap- 
kričio 11 d. Anelė Melašienė ei
dama skersai gatvės papuolė 
po automobiliu ir liko labai 
skaudžiai sužeista: dešinė koja 
ir ranka sulaužyta. Gydoma 
Miami Valley ligoninėje.

Tą dieną Melašienei supuolė 
trys svarbios sukaktys: Jos 
gimtadienio 45 metų, dukters 
Cecilijos vienų metų vedybų ir 
jos tėvų, Julės ir Jurgio Stul- 
gaičių 46 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvės. Ta diena 
buvo jai džiaugsminga, bet sy
kiu ir dideliai nelaiminga.

Melašienė yra gimus Pitts
burghe, čia gyvendama dalyva
vo Lietuviškame veikime. Lin
kėtina jai greitai pasveikti.

GERĖJASI PITTSBURGHO 
LIETUVIŲ VEIKLA. Musų 
tautiečiai Antanina ir Andrius 
Augustauskai gan tankiai lan
kosi Pittsburghe pasisvečiuoti 
pas Bronę ir Petrą Pivaronus. 
Antanina ir Bronė yra pusse
serės. Augustauskai dalyvavo 
Pivaronų vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuvių paminėji
me, Spalių 26 d. Ten atsilan
kydami gauna daugiau progos 
pažinti Pittsburgh© Lietuvius 
ir jų veiklą. Musų tautiečiai 
ypač gerėjasi kad Pittsburgho 
Lietuviai pajiegia sutartinai 
bendrai atlikti svarbius tauti
nius darbus, kaip tai Lietuviš
ko Kambario įrengimas Uni
versiteto patalpose ir kt. Au
gustauskai sako kad Lietuvių 
kambarys yra vienas iš pui
kinusių tarp įvairių kitų tautų 
kambarių.

Pittsburgho tautiečiai turi 
veiklių žmonių, kaip tai Petras 
Pivaronas ir kiti, o Juozas Vir
bickas tai nepavaduojamas ko
respondentas, kuris aprašo lai
kraščiuose visokias svarbesnes 
žinias. D. Rep.

Under terms of the lend-lease act, two average United States sub
marines were turned over to the British and Polish navies at the Groton 
submarine bases, Groton, Conn. The Polish crew is shown going aboard 
the submarine, an 800-ton craft built in 1931. The British got a GOO-ton 
submarine built in 1918.

Sulyg skolinimo-nuomavimo akto, du vidutiniai Suv. Valsti
jų submarinai perduoti Britų ir Lenkų laivynams Groton sub- 
marinų stotyje, Groton, Conn. Vaizdas parodo Lenkus jūreivius 
sulipant Į submariną, 800 tonų laivą pastatytą 1931 m. Britai 
gavo 600 tonų submariną statytą 1918 metais.

AMSTERDAM, N. Y.

64 metų, 
Cleveland,

Gracija, 
4, New 
Ukmer-

KIRKUTIS Silvestras, mirė 22 
Spalių, Lee Park, Pa.

BALEVIČIENĖ Teofilė, mirė 
Spalių 28, Nanticoke, Pa.

DANIELIUS Pranas, mirė 24 • 
Spalių, Philadelphia, Pa.

BARAUSKAS Juozas, mirė 
Lapk. m., Philadelphia, Pa.

SAKALAUSKAS Bolesius, 45 
m., mirė Spalių 24, Grand 
Rapids, Mich-, išgulėjęs li
goninėje 7 metus.

AUŠKALNIS Antanas, pusam
žis, mirė Lapkr. 6, Ghicago- 
je. — Raseinių apsk., Kvė
darnos par.

POVILENSKIS Liudvikas, 47 
metų, mirė Spalių 23, Water
bury, Conn.

GADEIKIS Pranas, 48 metų, 
mirė Lapkr. 5, Chicagoje. — 
Kretingos ap., Tūbausių k. 
Amerikoj išgyveno 28 metus.

Gramba, A. Gramba, Mrs. Ake
laitis, J. Tamulaitis, V. Buce 
vičius, J. Zinkus, Miss Sole, F. 
Gedrimas, Percevičius, J. Mor
kūnas, J. Astrauskas, J. Kel- 
minskas, V. Slančauskas, Mrs. 
Postello, M. White, Lesutis, J. 
Plukis, T. Miškus, J. Baranau
skas, A. Sarpenskas, J. Norris, 
P. Nobodas, V. Vizbarą, J. Ne
bara, J. Nobara, J. Bikinaitė, 
Mrs. šerkšnienė, J. Tarutis, V. 
Čepaitis, S. Bikin, A. Pranai
tis, Katiljavas, J. Vaišnoras, 
p. Pivaronienė, J. Kinderis, J.

Skaityk ir Garsinkis 

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

/ Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
3JJ2 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. ' (36)

W. Averill Harriman, upon his return from Moscow, where he had 
been heading the U. S. mission to Moscow, calltd at the White House to 
have a further conference with the President. Photo shows him as he 
was talking with members of the press in the reception room in. the 
executive offices of the White House.

■ W. Averill Harriman, po sugryžimo iš Maskvos,, kur jis va
dovavo S. V. misijai Maskvoje, atsilankė Baltajam Name toles
niems pasitarimams su Prezidentu. Vaizdas parodo jį kalbantį 
su spaudos atstovais Prezidento priėmimo' kambariuose Balta
jame Name. \

PREZ. SMETONOS LAUKIA 
VISOS APJELINKĖS
Lapkričio 9 Amerikos Lietu

vių Klubo salėje įvyko Lietu
ves Prezidento Antano Smeto
nos priėmimo komiteto bei Lie
tuvai šelpti Fondo susirinki
mas. Čia dalyvavo delegatai iš 
Albany, Schenectady, ir iš Uti
ca prisiųsta laiškas, kuriame 
praneša kad jie sutinka daly
vauti ir bendrai veikti.

Pirmininkas Antanas .Stokna 
atidarė susirinkimą, p-lė Stasė 
Kisieliūtė perskaitė protokolą 
apie pirmesnio susirinkimo ta
rimus.

Svečiai delegatai užsiregis
travo ir pareiškė kad prisideda 
prie veikimo vieningo Lietuviš
ko darbo dabar ir ateityje dir
bti Lietuvos labui.

Įvairios komisijos išdavė ra
portus. Pasirodo kad visi vei
kia tvarkiai. Pirmininkas pra
nešė kad miesto oficialai ir 
Chamber of Commerce valdy
ba labai prielankus.

Prezidentas A. Smetona, at
rodo, bus svečias ne tik Lietu
vių bet ir viso miesto. Sulyg 
pirmininko išsireiškimo, “Šis 
musų pasirodymas turi būti 
vieningas, kultūriškas musų ko
lonijoje. Tai bus istoriškas 
žiūrint iš visų pusių. Mus la
biau įvertins Amerikonai. Bu
kime mes pavyzdžiu kitoms ko
lonijoms”.

Kaip iš to visko matosi, Am
sterdamas, maža kolonija, vei
kia vienybėje.

Lapkričio 23 d., nuo 10:30 
v. šv. Kažimiero Lietuvių baž
nyčioje bus pamaldos už žuvu
sius musų brolius ir sesutes 
ginant Lietuvos nepriklausomy
bę.

šiose pamaldose dalyvaus di
dis musų svetys, Lietuvos Res
publikos Prezidentas A. Sme
tona. Po pietų, 2:30 v., Junior 
High mokyklos auditorijoj at
sibus Prezidento prakalbos Lie
tuvių visuomenei, o vakare 
Elks Klube įvyks banketas, čia 
dalyvaus valstijos ir miesto žy
mus valdininkai.

Lapkričio 22 d., šeštadienį, 
Lietuvos Prezidentas atvyks j 
Amsterdamą, jis komiteto na
rių bus sutiktas Amerikos Lie
tuvių Klube.

SJpaudos Komisija:
P. Lalas, V. Rusiias.

TRUMPOS
ŽINUTES 
(Iš musų laikraščių)

® GRAND RAPIDS, Mich. —
Spalių 29 d. čia įvyko Lie

tuvos Prezidento Antano Sme
tonos prakalbos. Kalbėjo mie
sto mayoras, abu Lietuvių pa
rapijos kunigai ir kiti žymes
ni asmenys. Prakalbas rengė 
jaunosios kartos Lietuviai, o 
senosios kartos veikėjai pagel
bėjo. Aukų surinkta apie $70. 
Pagal tokios mažos kolonijos 
tai gana daug.

• CHICAGO, Ill. — Juozas Ge
dutis, gryždamas iš vidur- 

miesčio dienos metu, nusiėmė 
visus savo drabužius ir pradėjo 
nuogas bėginėti nuo vieno na
mo prie kito. Vienan naman 
įsiveržęs apdraskė dvi moteris. 
Policija jį greit suėmė ir nu
siuntė į bepročių ligpninę.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje' 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

—.Petras Ramonas per klai
dą paėmęs didelę dožą nuodų, 
nors buvo nuvežtas į ligoninę 
gelbėti, bet ten mirė.

—Petrui Sarpaliui, žinomam 
muzikui, beeinant iš muzikos 
repeticijos, plėšikas smogė į 
galvą ir sunkiai jį sužeidė.
® SHENANDOAH, Pa. — Spa

lių 26 d. vietinė Lietuvių R.- 
K. parapija minėjo savo 50 me
tų gyvavimo jubilejų.
• WASHINGTON, D. C. — Iš 

paskelbimo žuvusių jurinin
kų ant S. V. kariško laivo Reu
ben James, yra trys Lietuviai: 
Antanas J. Kalanta ir Antanas 
G. Stankus iš Worcester, Mass., 
ir Edvardas P. šaltis iš Stau- 
ton, III.

® LONDONAS, Anglija. — Ko
vose su Vokiečių karo avia

cija pereitą mėnesį buvo sužei
stas Lietuvis lakūnas, Kapito
nas Marcinkus, kuris nuo pat 
Vokiečių-Britų karo pradžios 
dalyvavo kovose prieš Vokie
čius ne tik Anglijoje bet ir 
Prancūzijoje. Kapt. Marcinkus 
buvo Lietuvos karo aviacijos 
lakūnas ii- žinomas Lietuvos 
sportininkas.

—Kitas Lietuvis, Kazys Bru- 
ževičius, kuris yra Londono ci
vilinės apsaugos viršininkas, 
tapo Britų,, karaliaus apdovano
tas medaliu už drąsų žygį lai
ke nazių bombardavimo Lon
dono, gelbstint kitų gyvybes.

•MOTERYS Pietų Amerikos 
Peru respublikoje, Quehua In
di jonų giminėje yra stipresnės 
negu vyrai.

• APIE 44 nuoš. Amerikos 
miestelių ir kaimų nelaimingų 
mirčių ir 45 nuoš. nemirtinų 
sužeidimų atsitinka šeštadie
niais ir* sekmadieniais.

VAŠKELIS Antanas, 
mirė Lapkričio 9, 
Ohio. — Taigų k., šventaže- 
rio par., Suvalkijos.

BURBA Leonas, 38 metų, mirė 
Spalių 15 d., Winnipeg, Man., 
Kanadoje. — Kauknorių k. 
Lazdijų par., Seinų ap. Ka
nadoje išgyveno 11 metų.

MILUTIS Ambraziejus, apie 70 
metų, mirė Spalių 27, Am
bridge, Pa. — Vieciunų km., 
Merkinės vai. Amerikoje iš
gyveno ilgus metus.

BUTKIENĖ Petronėlė, pusam
žė, mirė Spalių 30, Chicago- 
je. — Tauragės ap., Nemak
ščių par., Pabaltės k. Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

MURAšKA Juozas, 31 m., mi
rė Spalių 8, Minersville, Pa., 
kur buvo ir gimęs.

KANDRUSEVIČIENĖ 
47 m., mirė Spalių 
Philadelphia, Pa. — 
gės p., Bučinskų k.

TARAŠKUS Pranas, 69 metų, 
mirė Rugs. 29, Des Moines, 
Iowa. — Šiaulių ap., Kriškių 
par.

LAURIAN Marcelė (Stravins- 
kaitė), pusamžė, mirė Spa
lių 31, Chicagoje.

RAKAITIENĖ Agota (Valen
taitė), pusamžė, mirė Lapk. 
1, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Gaurės p., Kunigiškių k. 

' Amerikoje išgyveno 39 m. 
ŽITKUS Juozas A., pusamžis, 

mirė Lapkr. 2, Chicagoje. — 
Nemajūnų p., Vaitiškių km. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

CENELIENĖ Katrė, mirė Spa
lių mėn., Sheboygan, Wis.— 
Prienų par. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

VIRBICKAS Juozas, 75 metų, 
mirė Spalių 26, Sheboygan, 
Wis. — Kalvarijos par., Su
valkijos.

KRANAUSKIENĖ Pranė, mi
rė Lapkr. 1, Mahanoy City, 
Penna.

VILKIENĖ Karolina (Simo- 
kauskaitė), pusamžė, mirė 
Lapk. 2, Chicagoje. — Tra
kų ap., Vilkų k. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

PAULIKAS (Polleck) Enochas, 
76 metų, mirė Spalių 21 d., 
Orange Park, Flarida.

STRIPINIS Dominikas, 50 m., 
užmuštas traukinio Lapk. 1, 
So. Boston, Mass. — Ilakių 
par. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

RAMONAS Petras, pusamžis, 
mirė Lapk. 2, Chicagoje. — 
Plungės p., Raulakių k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

GAUBAS Jonas, pusamžis, mi
rė Lapk. 4, Chicago, Ill. — 
Šiaulių ap., Stačiūnų k. Ame
rikoje^ išgyveno 31 metus.

DENINIS Liudvikas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 3, Chicagoje. — 
Švenčionių ap., Palučių par. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

LIUBINSKAS Antanas, 62 m., 
mirė Spalių 28 d., Brooklyn, 
N. Y.

MALIŠAUSKIENĖ Marė, mirė 
Spalių 26, Forty Fort, Pa.

©OBUOLIAI Suv. Valstijo
se užima pirmą vietą vaisių 
derliuje, tačiau apelsinų arba 
oranžių auginimas skubiai ve
jasi obuolių auginimą.

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
^BONDS' 
AND STAMPS

America on Guard!
Above is a reproduction of the 

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

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė.Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainu — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam

G “* “
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DIRVA
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
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| VISOKIA APDRAUDA j 
- Mes essui pasirengę 
= tirtas Informacijas ir
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai.
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). Ę

į P. P. MULIOLIS f
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 

r ir Apdraudos Agentūra =
•" 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 H

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

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

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

Kas df 
tai Amer 
Rapids, 1 
me dalyv 
būrys ki 
Pittsburj 
menės p 
Kai kui 
tuose į ' 
kurie r 
priėmim 
bonai.

Aišku 
Fundo 
prezidei 

■ visuose 
’ ras gik 

džios p 
liai lak 
likai” 
deriai 
Gabalu 
girdas’ 
kitą p 
loti, ta 
važiuo 
stebėt 
‘Tona

Rentas Smetona, norėda- 
L padėti išpopuliarinti “Lith- • 
Ln National Relief Fund” 
L ir paskubinti aukų rin
ką nelaimingiems musų bro- 
L šelpti, pradėjo prakalbų 
tautą po Lietuvių koloni- 
L ir pas Amerikiečius. At
ta visi Lietuviai iš to turė- 
Lti džiaugtis: varomas sy
ta naudingas patriotinis dar- 
ta Lietuvių tarpe ir daroma 
tai propaganda Amerikiečiuo- 
L Bet kur tau. Laikraštis 
tanką tuoj parašė, o Brau
ta pasiskubino persispau- 
2ti kad, girdi, jų nuomone, 

taodento Smetonos dabarti- 
ta maršruto atžvilgiu Lietu- 
ta katalikų visuomenė laiky
ta visai nuošaliai.

Draug su tuo Draugas ra
il tinkamu momentu dabar 
įleisti nepraustabumišką ir 
teridentu! Smetonai užgaulų 
ta eilę numerių nusitęsusį A. 
[olaičio straipsnį “Lietuvos 

taerenumo Sąvokos Sargai”, 
tars neva skirtas “tiems ku

rie patys gintis negali” apgin
ki, tikrovėje gi yra prieš Prezi- 
ientą Smetoną nukreiptas pam

atas.
Naujienos prieš • Prezidentą Į 

šėtoną suskato loti dar žy
bsi šlykščiau: jos surado kaž 
taį ciniką “Algirdą”, kurs 
ta kokia dešimts dienų išeilės 
tažia Naujienose nešvankų 
ratinį ‘Ponas Neprezidentas”, 

taio forma tokia kad bent 
hn šlykštu. Negana to. ne- 
plėdamos nuneigti didelio Pre-' 

tauto Smetonos pasisekimo 
pittsburghe, Nau-nos įdėjo ap- 
piiymą, kuriame nors ir ne- 
Inagiama kad Prezidento Sme-Iaišk 
tos pasiklausyti buvo susi- 

įlinkę daug žmonių, kurie, nors raš< 
I specialiai neįspėti, vis dėlto Į 

’Lithuanian National Relief žin( 
Want greitųjų sumetė du rau 
šutu dolarių, bet yiskąs atpa- 
stojama taip tendencingai, UDa 

pip gnfbiai neteisingai kad 
pikiai matyti jog Naujienos1 

teigto stengėsi iškreipti joms 
pidžią netiesą.
I Kas del Amerikos pareiški- 
h> kad katalikai nerems šio 

I1 Prezidento Smetonos maršruto,
Ii tenka daryti skirtumą tarp 
katalikų tikrąją prasme, ku
riais yra nuoširdus Kristaus 
aokslo sekėjai, ir “katalikų” 
(kabutėse) kuriuos sudaro siau
ra politikierių būrelis, kurs 
savo tikslui pasiekti vartoja 
imt kurias priemones ir visai 
nesidomi kaip į tokių priemo
nę vartojimą žiuri Bažnyčia, 
lies pilnai sutinkame su A- 
nerika kad tos antrosios rūšies 
katalikai” nuo Prezidento Sme
tonos maršruto laikysis nuoša
liai ir greičiau leis žūti savo 
skubios pagalbos reikalingiems 
tautiečiams, negu atsisakys sa
lo aklo partinio fanatizmo. Su 
šitais “katalikais” puikią san
tarvę randa Naujienų klika. 
Tiems katalikams, mat, maža 

i terūpi kad kaž koks begėdis 
i "Algirdas” Naujienose bjau- 
’ roja religiją, jiems užtenka kad 

■ jis paloja prieš Prezidentą 
j Smetoną ir tautininkus.
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Kunenschchikov, who is known as 
the "hero of the Soviet Union,” is 
tbovn examining the Shattered Nazi 
(imt which he downed in a fight 
Mewhere over the U.S.S.R»
Atsižymėjęs bolševikų lakū

nas Kamenščikov^ apžiūrinėja 
Vokiečių lėktuvą kurį jis nu
mušė kur nors Sovietų Rusi-



ERIKOS UETUVUi 
šiame skyriuje talpinama

, KIRKUTIS Silvestras, nmj j 
, Spalių, Lee Park, Pi
- BALEVIČIENĖ Teofilė, 

Spalių 28, Nanticoke, Pi
> DANIELIUS Pranas, mirė K 

Spalių, Philadelphia, Pa.
BARAUSKAS Juozas, nįį 

Lapk. m., Philadelphia, Pi
SAKALAUSKAS Bolesius, į 

m., mirė Spalių 24, Gra# 
Rapids, Micji., išgulėjęs i- 
goninėje 7 metus.

AUŠKALNIS Antanas, pm 
žis, mirė Lapkr. 6, Chicago 
je. — Raseinių apsk, U 
darnos par.

POVILENSKIS Liudvikas, fl 
metų, mirė Spalių 23, Water
bury, Conn.

GADEIKIS Pranas, 48 hą 
mirė Lapkr. 5, Chicagoje.- 
Kretingos ap., Tūbausių L 
Amerikoj išgyveno 28 meta

©OBUOLIAI Suv. Valstijo
se užima pirmą vietą vaisi? 
derliuje, tačiau apelsinų aite 
oranžių auginimas skubiai ir
iasi obuolių auginimą.

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
/bonds 
[AND STAMPS

America On Guard!
Above is a reproduction of the . 

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

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
® PLAKATUS
« LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or- = 
?anizacijos, pavieniai — = 
)a veski te savo spaudos = 
larbus mums. S
Gauskit musų kainų — 
tsakymą gausit greitai.

Darba Atliekam 
GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

DIRVA
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

Ponas Važiuoja - SunySįLoja
SJlil/L M • -----

Prezidentas Smetona, norėda
mas padėti išpopuliarinti “Lith
uanian National Relief Fund” 
idėją ir paskubinti aukų rin
kimą nelaimingiems musų bro
liams šelpti, pradėjo prakalbų 
maršrutą po Lietuvių koloni
jas ir pas Amerikiečius. At
rodo, visi Lietuviai iš to turė
tų tik džiaugtis: varomas sy
kiu naudingas patriotinis dar
bas Lietuvių tarpe ir daroma 
graži propaganda Amerikiečiuo
se. Bet kur tau. Laikraštis 
Amerika tuoj parašė, o Drau
gas pasiskubino persispau- 
dinti kad, girdi, jų nuomone, 
Prezidento Smetonos dabarti
nio maršruto atžvilgiu Lietu
vių katalikų visuomenė laiky
sis visai nuošaliai.

Draug su tuo Draugas ra
do tinkamu momentu dabar 
paleisti nepraustaburnišką ir 
Prezidentui Smetonai užgaulų 
per eilę numerių nusitęsusį A. 
Vaičiulaičio straipsnį “Lietuvos 
Suverenumo Sąvokos Sargai”, 
kurs neva skirtas “tiems ku
rie patys gintis negali” apgin
ti, tikrovėje gi yra prieš Prezi
dentą Smetoną nukreiptas pam
fletas.

Naujienos prieš Prezidentą 
Smetoną suskato loti dar žy
miai šlykščiau: jos surado kaž 
kokį ciniką “Algirdą”, kurs 
jau kokia dešimts dienų išeilės 
drožia Naujienose nešvankų 
kratinį “Ponas Neprezidentas”, 
kurio forma tokia kad bent 
kam šlykštu. Negana to, ne
galėdamos nuneigti didelio Pre
zidento Smetonos pasisekimo 
Pittsburghe, Nau-nos Įdėjo ap
rašymą, kuriame nors ir 
neigiama kad Prezidento I 
tonos pasiklausyti buvo 
rinkę daug žmonių, kurie, 
specialiai neįspėti, vis 
“Lithuanian National Relief 
Fund” ant greitųjų sumetė du 
šimtu dolarių, bet viskas atpa
sakojama taip tendencingai, 
taip grubiai neteisingai kad 
aiškiai matyti jog Naujienos 
stengte stengėsi iškreipti joms 
skaudžią' netiesą.

Kas del Amerikos pareiški
mo kad katalikai nerems šio 
Prezidento Smetonos maršruto, 
tai tenka daryti skirtumą tarp 
katalikų tikrąją prasme, ku
riais yra nuoširdus Kristaus 
mokslo sekėjai, ir “katalikų” 
(kabutėse) kuriuos sudaro siau
ras ’politikierių būrelis, kurs 
savo tikslui pasiekti vartoja 
bent kurias priemones ir visai 
nesidomi kaip į tokių priemo
nių vartojimą žiuri Bažnyčia. 
Mes pilnai sutinkame su A- 
merika kad tos antrosios rūšies 
“katalikai” nuo Prezidento Sme
tonos maršruto laikysis nuoša
liai ii* greičiau leis žūti savo 
skubios pagalbos reikalingiems 
tautiečiams, negu atsisakys sa
vo aklo partinio fanatizmo. Su 
šitais 
tarvę 
Tiems 
terūpi 
“Algirdas” 
roja religiją, jiems užtenka kad 
jis paloja prieš Prezidentą 
Smetoną ir tautininkus.

KATALIKŲ DVASIŠKIS APIE RUSIJA 
IR KOMUNIZMĄ

jiems pilnas musų pa- 
patarimus reikale vi

lai dykai. Todėl pir
us (fire-monus).

3

Real Estate

HEnderson 6729

arba vakarais ųž- 
dos visuose pavi-

Cleveland, Ohio

Kas del nuoširdžių katalikų 
tai Amerika apsirinka. Grand 
Rapids, Prez. Smetonos sutiki
me dalyvavo vietos klebonas ir 
būrys katalikiškos visuomenės, 
Pittsburghe katalikiškos visuo
menės priėjo kuone pilna salė. 
Kai kuriuose maršruto punk
tuose į Relief Fundo komitetus 
kurie rūpinasi ir prezidento 
priėmimu, ineina ir vietos kle
bonai.

Aiškus dalykas 
Fundo idėja ir su 
prezidento kelionių 
visuose padoriuose
ras gilaus pritarimo ir nuošir
džios paramos. Nuo jo nuoša
liai lakysis tik partiniai “kata
likai” ir “cicilikai”, o jų ly
deriai a la Grgaitis, šimutis, 
Gabaliauskas, Vaičiulaitis, “Al
girdas” patys los ir dar, viens 
kitą pralenkdami, ragins kitus 
loti, tarytum šunys, pajutę pra
važiuojant vežimą. Bet ko čia 
stebėtis, juk turime patarlę: 
“Ponas važiuoja — šunys loja”.

SAKO, KOMUNISTŲ CENT
RAS LIKTŲ NEW YORKAS 
JEI MASKVA PULS

kad Relief 
ja susijęs 
maršrutas 

Lietuviuose

KAIP BOLŠEVIKAI 
GARBINO STALINO 

“SAULĘ”

lai- 
lai-

• ne- 
Sme- 
susi- 
nors 
dėlto

“katalikais” puikią san- 
randa Naujienų klika, 
katalikams, mat, maža 
kad kaž koks begėdis

Naujienose bjau-

Kamenschchikov, who is known as 
the “hero of the Soviet Union,” is 
shown examining the shattered Nazi 
plane which he downed in a fight 
somewhere over the U.S.S.R.

Atsižymėjęs bolševikų lakū
nas, Kamenščikov^ apžiūrinėja 
Vokiečių lėktuvą kurį jis nu
mušė kur nors Sovietų Rusi-

BOLŠEVIKŲ okupacijos 
kais sovietiniuose Lietuvos 
kraščiuose dažnai buvo užtin
kama žinomų Lietuvių visuo
menės veikėjų ar šiaip pasižy
mėjusių asmenų palankius at
siliepimus apie Stalino “saulės” 
sukurtą santvarką. Dabar pa- 
aiški kokiomis aplinkybėmis 
tokie okupantų garbinimai laik
raščiuose patekdavo. Toks at
sitikimas, pavyzdžiu, buvo su 
žinomu dainininku Kipru Pet
rausku. Viename bolševikų lai
kraštyje buvo įdėta jo fotogra
fija, o greta paskelbtas bolše
vikus garbinantis išsireiški
mas. Iš tikrų šaltinių dabar 
patirta kad Kipras Petrauskas 
niekad tokio pareiškimo nėra 
laikraščiui davęs. Jis tik iš to 
laikraščio patyrė apie “savo” 
išsireiškimą. .. .

Amerikos katalikų mokslinin
kas ir kalbėtojas, Msgr. Fulton 
J. Sheen, iš Catholic Universi
ty, rašo Amerikos katalikui sa
vaitraštyje kad Rusija ir ko
munizmas vienas su kitu ben
dro neturi ir todėl, jo nuomo
ne, yra galima gelbėti Rusiją 
ir tuO pačiu kartu neremti ko
munizmą. Bet jis pastebi kad 
reikia , atsargiai apsižiūrėti 
kad gelbstint Rusiją nebūtų 
tuomi duodama pagalba komu
nizmui. Pirmiausia, sako, rei
kalinga kad bolševikai paleistų 
iš koncentracijos stovyklų ir 
katorgos tuos kurie buvo už
daryti del savo religiškų 'įsitiki
nimų, ir turi būti sugrąžinta 
religijoms bažnytinė nuosavy
bė. Antra, turi būti iššluoja- 
ma komunizmas Amerikoje; o 
trečia, turi būti aiškiai nusta
tyta, jeigu Rusija pasilieka 
komunistiška jai neturi būti 
duodama vieta pokarinės Eu
ropos atstatymo tarybose.

Tas katalikų dvasiškis dary
damas skirtumą tarp komuniz
mo ir Rusijos, sako jog skirtu
mas yra tarp Italijos ir fašiz
mo ir Vokietijos ir nazizmo. 
Jis Įrodo kad visose katalikų 
bažnyčiose pasaulyje regulia
riai meldžiamasi už Rusus, ir 
kad Prezidentas Roosevelt sa
vo linkėjimus siuntė Rusijos 
žmonėms, ne Sovietų respubli
kai.

Pripažindamas pateisi n i m ą 
tiems kurie trokšta kad naziz- 
mas ir komunizmas vienas ki
tą visiškai sunaikintų, Msgr. 
Sheen štai ką pasako. Jeigu 
žmogų užpuola gengsteris, tas 
žmogus gali pasinaudoti pagal
ba kito gengsterio, to pirmojo 
priešo, apsigynimui. Bet tam 
žmogui turi, būti užtikrinta kad 
tas antras gengsteris nenorės 
priversti tą žmogų eiti jam pa
dėti apvogti banką už suteik
tą pagalbą”.

Amerikos
Amerikonai dvasioje: 
nemano ir taip nesielgia, sa
ko jis. Jeigu Vokiečiai nuga-

Detroitf Mich

P-lė Stella Malonis

Juozas J. Bačiunas

Jonas Valiukas

Dainavo Ona Kaskas

MICHIGAN KAN
DIDATAS Į S.L.A

IŽDININKUS

Plačioje Amerikos Lietuvių 
visuomenėje žinomas ir visų 
rimtų SLA. veikėjų užgirtas 

| kandidatas į Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje iždininko vie
tą, Juozas J. Bačiunas yra Mi
chigan valstijos gyventojas — 
Tabor Farm vasarinio rezorto 
savininkas, narys SLA. kuo
pos Grand Rapids, Mich. Ta 
kuopa savo narį rekomenduoja 
ir užgiria į SLA. iždininkus, 
ir pataria kitoms kuopoms savo 
mitinguose nominuoti jį kaipo 
tinkamiausi ir rimtą biznio rei
kalus pažystantį asmenį.

Juozo J. Bačiuno išrinkimas 
SLA. iždininku paliuosuos Su
sivienijimą nuo “finansų žino
vų” negabios globos ir duos 
Susivienijimui “New Deal”.

Chicagos S.L.A. Vei
kėjų Siūlomi Kandi

datai į SLA. Pjld.
Tarybą

SLA. 352 Kuopos Koncerte Sekmadieni, Lapkričio-Nov. 30, Dainuos Žy 
mios Clevelandietės, vietinis Dailės Choras ir Jonas Valiukas

Visi gero velijanti organiza
cijai nariai prašomi balsuoti už 
šiuos kandidatus:

P-lė Bronė Kasiulytė

SLA. 352 Kuopos Me- 
/ 

tinis Koncertas Sekm.
Lapkričio 30 d.

komunistai nėra 
jie taip

On a recent visit to the camp of the Sixtieth Rifles (King’s royal 
rifles) of the British army, John G. Winant, American ambassador to 
Great Britain, met five Americans who had enlisted in the regiment. 
Ambassador Winant is shown here (right) chatting with the Yankee vol
unteers who have cast their lot with Britain.

Pastaru atsilankymu Britų armijos stovykloje, John G. 
Winant, Amerikos ambasadorius Britanijai, sutiko penkis Ame
rikos vaikinus įsirašiusius į tą pulką. Ambasadorius matosi de
šinėje kalba su Pankiais vyrais kariaujančiais už Britaniją.

Detroitiečių Konferen
cija Lietuvos Reikale

Lapkričio 9 d. čia dainavo 
Ona Kaskas/ Lietuvaitė Metro
politan Operos artistė, ir kon
certas pavyko labai gerai. Pro
gramas susidėjo iš vargonų ir 
piano muzikos ir p-lės Kaskas 
žavėjančių dainų. ' , t 9boa

Kaslink publikos dalyvavlifld/ 
tai kaipo dideliame industrijos 
mieste tą vakarą daug žmonių 
ėjo į darbą, tai nebuvo tiek pu
blikos kiek galėjo būti 
me laike. Koncertas 
galima sakyti pavyko, 
labai gėrėjosi Onutės 
mis. _____

Pas mus jau prasidėjo ru
dens oras, nuolat ūkanota ir 
vėsu, kartais lyja.

Detroite įvyksta trafiko ne
laimių gana dikčiai: šymet iki 
pereitos savaitės pabaigos už
mušta jau 228 asmenys. Pra
eitą metą per tiek pat laiko 
žuvusių skaičius buvo tik 198.

, Vyt. Markuzas.

Sekmadienį, Lapkričio 9 d., 
Lietuvių salėje, atsibuvo Det
roito Lietuvos Nepriklausomy
bės Gelbėjimo Draugijos kon
ferencija, kurioje paliesta ke
letas svarbių Lietuvos bei mu
sų Lietuviškų reikalų. Priim
ta galutinas atsibuvusio pikni
ko raportas, iš kurio matosi 
jog piknikas davė pelno $115 

Dabar šis 
Lie-

kitokia- 
bendrai 
publika 

daino-
pati 
ren-

SLA. 352 kuopa, bene 
didžiausia Susivienijim^, 
gia smagų koncertą su įvairiu 
programų sekmadienį, Lapkri
čio 30 d., Lietuvių salėje. Pro- 
gramo pradžia 7 vai. vakare, 
salė atdara 6 vai.

štai koks gražus ir įvairus 
to vakaro programas:

Iš Cleveland© atvyksta dvi 
žymiausios tos kolonijos Lietu
vaitės dainininkės, p-lės Stella 
Maloriis, soprano, ir Bronė Ka
siulytė, kontralto. Jos padai
nuos solo ir duetų, nekurias 
dainas parvežtas stačiai iš Lie
tuvos, kurias p-lė Kasiulytė 
parsivežė trys metai atgal.

Vietiniai programe dalyvaus: 
solistas Jonas Valiukas, teno
ras ; Keistutis Ambrose, smui
kininkas, Mergaičių kvartetas, 
ir Dailės Choras, A. P. Kveda
ro vadovybėje.

. , šiame vakare bus įvesdinta 
pasi 352 kuopą trečio vajaus 

]’ nauji nariai kurie prisirašė į 
bėgyje.

žada atsilankyti ir Dirvos 
, redaktorius K. S. Karpius;
Į Bendrai imant, programas 
! bus gausus ir įdomus, o po pro- 

®KAS MET apie pusė mili- gramo tęsis šokiai.
jono paukščių apžieduojama S. ‘ Rengimo komisija tikisi di- 
Valstijose, tyrinėjimui šiaurės delio būrio svečių iš plačių De- 
Amerikos paukščių keliavimo troito apielinkių.
papročių. ! Komisija.

V. F. Laukaitis, Prezidentu
V. Kerševičius, Vice-Prez.
M. Vinikas, Sekretorium
J. J. Bačiunas, Iždininku

Brazauskas ir
Mockus, Iždo globėjais

J.
S.
Dr. S. Biežis, Daktaru kvot.

lės Rusiją komunistai čia vėl 
smarkiai ims sabotažuoti Ame
rikos industriją ir daugelis šios 
šalies politikierių turės gailė
tis kad jie komunistus glosto.

Jeigu Amerika nedarys nie
ko rimto dabar apie komuniz
mą tai gali atsitikti štai kas: 
kuomet Maskva bus užimta, 
sekantis komunistų internacio
nalo centras bus New Yorkas.

Jeigu Amerika ir Anglija 
nepasiskubins daryti ką nors 
išgauti tikyboms laisvę Rusijo
je, tas dvasiškis mano kad Hit
leris gali pirmiau pasirodyti 
“tikybų išlaisvintoju”, ] 
skelbdamas komunizmo priešu, 
ir Rusijoje pasodins kokį sau 
ištikimą krikščionį valdytoją, 
atidarys maldnamius ir paliuo-1 
suos religiškus kalinius.

Dirvos Nauju Skaitytoju Vajus

šios
me-

Lietuvos reikalams, 
komitetas ižde turi sudėjęs 
tuvos reikalams $349.11.

Nuodugniai apkalbėta- 
Draugijos veikimas 1942
tais. Numatyta rengti Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas Vasario mėnesį, o vasaros 
metu rengti didelį pikniką ir 
kitas pramogas.

šiems darbams išrinkta ko
misija iš penkių atstovų: M. 
Kemešienė, F. Motuzas, Chas. 
Martin, B. Keblaitienė ir K. 
Šalaviejus.

Plačiai buvo kalbėta Ameri
kos Lietuvių fondų ir Lietuvai 
šelpti komitetų reikalai ir pa
galiau priimta rezoliucija siū
lanti šaukti Amerikos Lietuvių 
Visuotiną Seimą, šios konfe
rencijos manymu tik toks sei
mas galės panaikinti fondų ir 
paskirų komitetų steigimo ma
niją. Sušauktas seimas teisėtų 
draugijų atstovų galės pasida
ryti pageidaujamu autoritetu.

Korespondentas.

VISAM 1942

Cleveland, Ohio

• SUV. VALSTIJOSE yra iš
rengta apie 5000 viešų ir pri- 
vatiškų golfo lošimo vietų, jos 
užima 150,000 ketvirtainių my
lių plotą ir ant jų dirba suvirs 
75,000 darbininkų. Jų užlai
kymas kasmet atsieina apie 40 
milijonų dolarių.

PAGALBA NUO
REUMATIZMO ■

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus-ų 
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir' 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mų Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit muši) kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-. 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos'“ 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne--1 
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo., 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, Lil.

x 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 V2 metų)

s- ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IR TIK IKI GALO 1941 METŲ!

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

Vardas-Pav.

Adr. Miestas.

KAIP SIŲSTI PINIGUS. Iškirpkit čia telpanti kuponą, arba laiške pra
šykit vardą ir antrašą kam siųsti Dirvą, įdėkit į laišką popierini Dolarį 
ir užadresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue

METUI
TIKTAI

(Tik naujam skaitytojui)

(Seni skaitytojai moka po $2.)
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Ant pamesto kieme rasto sėdėjo darbštus tėvelis 
Ir drožė grėbliui kotą, šienpjutė jam tada rūpėjo. 
Draikė jojo žilus plaukus švelnus, išdykęs vėjelis. 
Ramiose sodiečio akyse graži viltis spindėjo....

Ant lango atradau padėtą — 
Tai man, tai man nuskintas tu! 
Kieno ranka? Vartau iš lėto 
Ir — ranką rankoj pajuntu!

s 
aus

Prezidentas Smetona
Wheaton College

diena Whea- 
buvo paminėta 

Tos dienos

Padangės erdvėje, veversiai laimės giesmę giedojo.
Ryto rasa sudrėkintos rožės skleidė skanų kvapą.
— Jau pusryčiai gatavi!.. Sesutė šaukė, ranka mojo.
Viesulą pakilus, ratu suko žalią klevo lapą....

Vos auštant, kol dar nakties vėsuma laukuose kvepėjo. 
Atsimenu šienpjuviai, lankoje, dalgėmis lingavo... 3 
Skendo dangus liepsnose, kai saulė pro kalnus tekėjo 
Ir sodo gale, nudrikusios gluosnio šakos siūbavo....

Tokia, kaip tu, tik ten pražysta .... 
Tik ten — pakrantėj prie vandens — 
Ir žydi tol, kol kas atklysta 
Svajoti laimės ant akmens.

akys ir dabar esančios sveikiausios,' 
iš gėdos kaistančios dažnai.

Lietuvių pasaka?

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

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 25ė.)

Reikalaukit “Dirvoje” 
j________ _______

tabįbe kalbų ir derybų 
Įfabti ir Vytautą suimti! 
ąsd sukaustytą nugabeno 

bokšte, o Vytaut;

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Atsimenu, ne iliuzija, bet' rytas mus Tėvynėj, 
Kuris prisiminimų antspaudą širdyje Įspaudė. 
Netoks, oi netoks!.... paliko jis dabartinėj gadynėj, 
Kada per Lietuvio kūną skaudžių smūgių balsai gaudė.

, Kapsų Aguoną.

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

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.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

■įsam priėmus Jogailos pai 
pašpratimą” išspręsti 
&je, Vytautas džiaugėsi 1 
kijo praliejimo su Jog 

E Jogailai reikėjo kad I 
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

T IETUVOS Prezidento Antano Smetonos pirmutinėse 
aplankytose Lietuvių kolonijose priėmimas ir gau

sus aukojimas Lietuvos reikalams parodo kad Amerikos 
Lietuvių rimtoji visuomenė nori darbuotis Lietuvos Res
publikos Prezidento vadovybėje už Lietuvos Nepriklau
somybės atsteigimą ir Lietuvos nukentėjusių žmonių šel
pimą, aprūpinimą.

Gausios minios atsilankė Grand Rapids, Mich., ma
žoje kolonijoje, taip pat Pittsburghe ir Clevelande. Šio
se dviejose kolonijose p. Prezidentas yra jau buvęs per
eitą“ pavasari, bet tiktai greitomis pravažiuojant, ka
da surengta tik banketai, nes nebuvo išdirbta dar pra
kalbų plano ir nebuvo fondo kuris tvarkytų prakalbų 
maršrutą.

Pittsburghe aukų sudėta $201. Clevelande — arti 
$450.00. Scrantone ir Amsterdame prakalbos atsibu
vo šiomis dienomis. Pasekmės dar nepatirtos.

Reikia tikėtis kad Lietuvos Prezidentas bus dar di
desniu susidomėjimu priimtas tose kolonijose rytuose 
kur nėra buvęs.

©

AMERIKOS spauda negali susilaikyti nuo išreiškimo 
nepasitikėjimo ir net pagiežos Sovietų carams, ne

žiūrint Amerikos paviršutinio draugingumo Rusijai, da
bartiniu laiku kuomet reikalinga bendromis jiegomis 
kovoti prieš tą patį abiejų priešą.

Štai kaip Cleveland Plain Dealer pareiškia, kalbė
damas apie Suv. Valstijų vyriausvbės pasikėsinimą ati
traukti Suomiją nuo karo prieš Rusiją:

“Rusija pati nedarė Suomijai taikos pasiūlymų. Bu
tų išmintingiau Suvienytoms Valstijoms ir Britanijai, 
vietoje grasinti Suomijai sulyg Rusijos prašymų, patar
ti Rusijai lai kalbasi tiesioginai su Suomiais ir duoda 
garantijas prieš agresorius ateityje. Tada Helsinkiui 
labiau linktų prie baigimo karo nežiūrint ką Bėrimas 
apie tai manytų.

“Tokios rūšies žygis iš Londono ir Washington© bu
tų taipgi precedentas ateičiai. Jeigu Rusija išeitų per
galėtoja Sovietų kaimynai turės baugintis Sovietų im
perializmo užsimojimų daugiau negu komunizmo. , At
eities nepriklausomybė ne tik Suomijos, bet tokių mažų 
šalių kaip Lietuva, Latvija ir Estija šiaurėje ir Ruma- 
nijos Besarabija pietuose ištikro turi būti dalimi Alian- 
tų karo siekimų.” j -

■—-Taigi, Cleveland Plain Healer jau primena Ameri
kai ir Britanijai apie Rusijos kaimynes šalis, kurių ne
priklausomybė privalo būti po šio karo užtikrinta ir kad 
Sovietų imperializmas vėl neimtų rodyt savo didelių nas
rų toms kaimynėms praryti, jeigu karą laimės Aliantai.

VT’OKIEČIŲ suplanuota ir jau bene pradedama steigti 
* nauja didelė Pabaltijo valstybė, kaip iš nepilnų da

vinių matome, tempiama ant tokio paties kurpalio kaip 
buvo sudaryta tūlos kitos valstybės po pereito karo: su
siūtas iš kelių dalių padaras viename šmote niekaip ne
galės ilgai laikytis.

Taip, atsimename, Aliantai po pereito karo nulip
dė Lenkiją, ir Rumaniją, ir Čekoslovakiją, kuriose buvo 
sutalpinta kelių tautų žmonės ir tikėtasi kad jos bus ga
lingos, kaip buvo didelės. Tačiau jos pirmiausia pradė
jo plyšti, irti.

Dabar Hitleris, kaip matome, nori Įsteigti didelę 
Pabaltijo valstybę su Lietuva, Estija, Latvija, dalimi Ru
siškos Lenkijos ir visa Baltgudija.

Nors Hitlerio planas yra kitoks kaslink tos valsty
bės tvarkos, t. y. ta valstybė bus griežtai Vokiečių kon
trolėje, tačiau ji suvaldyti ir sužiūrėti bus tiek sunku 
ir negalima, ir ji vėl suirs, taip kaip suiro pirmesnės.

Reikia tikėtis kad šio karo pabaigoje tos visos vals
tybėlės ką dabar į tą vieną “valstybę” lepinamos, sulauks 
sau rimto, nepriklausomo gyvenimo, kokį turėjo būda
mos savo etnografinėse ribose.

Lapkričio 11 d. Prezidentas 
Ant. Smetona lankėsi garsiame 
Wheaton College, Ill. Ten jis 
buvo nuvykęs tos kolegijos pre
zidento V. R. Edman’o kvieti
mu Pasaulinio 
dienos proga.

Lapkričio 11 
tono Kolegijoje
labai iškilmingai. 
10 vai. ryto visi studentai — 
apie 1300 — ir profesoriai Ca
ple 60) suėjo i didžiąją Kole
gijos salę, 'kurioje buv»o sugie
dota Amerikos Himnas ir kitos 
atitinkamos giesmės, po kurių 
buvo sukalbėta malda už Di
džiajame Kare žuvusius Ame
rikiečius. Po trumpo Kolegi
jos prezidento žodžio Preziden
tas Smetona buvo pakviestas 
pasakyti kalbą.

Prezidentas Smetona savo 
kalboje plačiai nupasakojo Lie
tuvos istoriją, nupiešė baisų 
bolševikų siautėjimą Lietuvoje 
ir klastą kuria Lietuva buvo 
užimta priešingai elementa
riausiems teisės dėsniams ir 
paties Stalino pažadams. Taip 
pat sustojo ir ties Vokiečių 
okupacija, kuri taip pat nesu
tinka su ankstyvesniais Hitle
rio pareiškimais ir yra laužy
mas tarp Lietuvos ir Vokieti
jos esančių sutarčių. Baigda
mas, Prezidentas Smetona nu
rodė kad visos blogybės kylan
čios iš moralinio žmonijos nu
puolimo ir nusltolinimo nuo 
Kristaus mokslo. Daugeliui 
Kristaus mokslas tėra forma 
be turinio, sakė Lietuvos Pre
zidentas. Iš paviršiaus žmo
gus atrodo doras, bet viduje 
esąs sugedęs. “Jei norime kad 
taika ir santarvė įsiviešpatau
tų žemėje, turime būti krikš-______

čionimis ne tik paviršutiniu sa
vo ėlgesiu, bet ir savo viduje. 
Tuomet demokratija bus pras
minga ir tarnaus visokiariopai 
žmonių gerovei”, pabaigė prele
gentas.

Prezidento Smetonos paskai
ta buvo išklausyta dideliu atsi
dėjimu tiek profesorių, tiek 
studentų. Turint galvoje kad 
į Wheaton College suplaukia 
studentai ne tik iš visos Ame
rikos bet ir iš visų kitų pasau
lio dalių ir kad jų profesorių 
tarpe yra žymių intelektualų, 
savaimi pasidaro aišku kad ši 
Prezidento Smetonos paskaita 
turi gražios propagandinės rei
kšmės Lietuvai.

Kaipo padėką Prezidentui A. 
Smetonai, tos Kolegijos profe
soriai paaukojo Lithuanian Na
tional Relief Fund’ui 25 dola- 
rius.

Prezidentas Smetona po to 
išvyko į rytines kolonijas ir 
jose turėjo Angliškus praneši
mus aųie Lietuvą: Clevelando 
Miesto Moterų Klube, Lapkri
čio 15 d., ir taip pat per radio 
iš Clevelando stoties 
Lapkričio 17 d.

Rimtam Žygiui — 
Rimtas Pasiruošimas

Amerika iškėlė mintį kad ir 
Lietuviams butų naudinga, pa
sekant kitų tautų pavyzdžiu, 
sukurti “Laisvosios Lietuvos 
judėjimą”, kuris veiktų greta 
Lietuvos pasiuntinybės.

Aiškus dalykas kad kiekviena 
sveika iniciatyva sveikintina. 
Tik kad ji butų naudinga, vis
ką reikia daryti apgalvotai ir 
nesikarščiuojant. Visų pirma, 
reiktų pasiteirauti pasiuntiny
bėje ir sužinoti $ kad ji šiuo 
klausime galvoja, kad kartais 
nepadarius ko nereikalingo. 
Toliau, butų gera iš anksto pa
tirti ir Valstybės Department© 
nuomonę. Kalbėti gi apie as
menis kurie tūrėtų imtis ini
ciatyvos tokiam “judėjimui” 
sudaryti, atrodo, kol kas butų 
perankstyva, tuo labiau kad tų 
asmenų parinkimas didžia da
limi priklausys nuo musų pa
siuntinybės.

ATSIMENU
Atsimenu takus pavytusiais kraštuose žolynais, 
Taip smagus ir minkšti jie buvo basai kojai, 
Išraizginti, keleivio pamintais, geltonais vėdrynais. 
Ten toliau, gale lauko, švilpavo artojai....

AMERIKOS Raudonasis Kryžius skelbia kad nuo pra- 
** sidėjimo Europoje karo, 1939 metų rudenį, per du 
metu iki šiolei jau išleido 49 milijonus dolarių šelpimui 
nuo karo nukentėjusių šalių Europoje, artimuose Rytuo
se ir’Azijoje. Bet iš los sumos virš 30 milijonų dolarių 
atiduota vien tik Britų saloms šelpti.

Palyginus tą sumą su likusia 19 milijonų dolarių su
ma išleista visose kitose šalyse, matosi Amerikos Rau
donojo Kryžiaus didelis vienpusiškumas. Anglai, mat, 
moka išprašyti, ir Amerikos Raudonasis Kryžius dau
giausia pinigų atidavė Anglijai šelpti, nors Anglija yra 
turtinga šalis ir jai pagalba gal mažiausia reikalinga. 

' Anglija ir neokupuota priešų, kaip kitos šalys, kurios 
priespaudą ir nedateklių kenčia.

Labai, labai reikalinga kad Amerikos Lietuvių įta
kingos organizacijos, kaip Susivienijimai, ir Lietuvos 
oficialinės įstaigos prašytų, reikalautų, nurodytų Lie
tuvos žmonių nelaimę, kuriems dar labiau reikia pašal
pos negu kitoms šalims, kad Lietuva nebūtų užmiršta ir 
ne paskutinė, kaip buvo pereito karo metu.

O
•ARTIMESNI giminės negu tėvai ir vaikai yra 

broliai ir seserys, nes brolis ir sesuo turi bendrą krau
ją, kuomet tėvai ir vaikai turi tik pusę bendrojo kraujo.

•BĖGYJE 1940 metų į Suv. Valstijas įvažiavo £0,- 
000 imigrantų. Bet jų Įleidimo formalumams atlikti vi
suose įyažiavimo pertuose dirbo 7,000 valdžios tarnau
tojų ir atsiėjo 17 milijonų dolarių.

KIENO RANKA
(V. Ališas)

Vartau ant delno — ir stebiuosi:
Kieno dar nesenai ranka
Tave nuskynė čia — pietuose — 
Ir kur ta žydinti lanka?

KA Kili MANO APIE TAVE<_

1818 m. žinomas kunigas ir mokyklų 
viršininkas Ostermeyer, kovodamas prieš 
pasirodžiusias Prūsijos Vokiečių pastan
gas uždrausti Lietuvių kalbos vartojimą, 
taip rašė supykęs Prūsų valdžiai: “Atsi
randa žmonių, kuriems atrodo patogiau 
iš Lietuvių pelnytis ir Lietuvišką duoną 
valgyti, nešimokinant Lietuvių kalbos.. O 
tam kad savo menkumą kuo pridengus, jis 
niekina Lietuvių kalbą ir norėtų ją išnai
kinti drauge su Lietuvių tauta”.

Tarp Vokiečių* buvo žmonių, kurie 
jautė Lietuvių tautos kilnumą, žinojo jos 
garsią ir didingą praeiti, o taip pat supra
to jos kalbos nepaprastą vertę. Kad ge
riau Lietuvių tautai padėjus, 1879 m. bu
vo Prūsijoj Įkurta * “Litauische literaische 
Gesellschaft”,, kuri taip apibudino savo už
davinį:- Nykstant Lietuvių kalbai, nyksta 
ir Lietuvių tautos ypatybės, o ji yra tur
tinga pasakomis, padavimais ir dainomis, 
kuriomis gėrėjosi Herderis ir kurioms pri
lygti stengėsi toks Chamiško. Nepamir
ština ir Lietuvių tautos praeitis, kadai su
dariusi šiaurės Europoje tokią didelę ga
lybę”.

Apie bet kurios tautos Įgimtą kultū
ringumą nemažai galima spręsti iš to, ar 
joj yra prasiplatinusios vagystės, ir ar 
gerbiamos moterys. Kur prasiplatinęs va
giliavimas, ten nėr teisingumo, o be tei
singumo nėr ir tikros kultūros. Taip pat 
kur negerbiamos moterys, ten negerbiama 
motina ir tėvai iš viso. Be motino ir tė
vų meilės negali būti meilės savo praeičiai, 
savo tautai, negali būti pagarbos ir savo 
artimam, o be tokių ypatybių žmogus ne
gali vadintis tikru, kulturingu žmogumi.

Visi mokslininkai istorikai, rašydami 
apie Lietuvos praeitį, nustato kad Lietu
voje vagystės visai nebuvo žinomos. Va
gys, arkliavagiai Lietuvoje atsirado su Ru
sais. Ir dabar kur vagis sugaunamas — 
dauginusias Rusas ar Čigonas, Įgimtas va
gis ir valkata. Pats Rusų mokslininkas 
Afanasjev pripažysta kad Lietuviai seno
vėje nieko neslėpdavo net nuo savo tarnų. 
Taip pat ir Vokiečių mokslininkas C. F. 
Heilsberg sako kad Lietuviui jokiu budu 
negalima prikišti kad jis butų klastingas 
ar nepatikimas.

Tas pats Heilsberg pabrėžia kad mo
terys Lietuvoj nuo senų senovės buvo di
delėj pagarboj, tik prisipažysta kad jis ne
gali to pat pasakyti apie Lietuvių kaimyni
nes tautas. Lietuvės, Heilsbergo žodžiais, 
buvo geresnės šeimininkės, darbštesnės 
ir švaresnės nei Vokietės. Vokietės žino
mos kaipo geros šeimininkės ir darbščios 
moterys, bet jei pats žinomas Vokietis 
taip apie Lietuves rašo, tai aišku kad jis 
neprasimano.

. Visi ir visur kalba apie Lietuvių di
delį vaišingumą. Istorikai net sako kad 
kai Lietuviai per karą paimdavo priešus 
nelaisvėn, dažnai elgdavosi su jais, kaip 
su savais svečiais. Davus nelaiviams 
garbės žodį kad daugiau prieš Lietuvius 
nekariaus, paleisdavo juos daisvai vykti 
namon, Kai kas mokslininkų, gal ir tei
singai, prikiša Lietuviui kad jis jau per
daug pasitiki svetimaisiais. Pats iš pri
gimties būdamas sąžiningas, Lietuvis tiki 
kad ir kiti tokie pat kaip ir jis. Dėl to 
perdidelio pasitikėjimo, ypatingai Lenkais, 
mes ir istorijoj buvom smarkiai nukentė
ję.

Jau iš to, kiek tu čia matei, kas ko-1 
kios nuomonės apie tave, pats dabar ge
rai supranti kad, mažų mažiausiai, nei 
kiek nesi menkesnis ar blogesnis už savo 
kaimynus.

Bet kad dar geriau pats, save pažin
tum, turi kiek žvilgterti ir Į savo istoriją.

TEISYBĖ IR NETEISYBĖ
Kitą kartą ėjusios per pasaulį Teisy

bė ir Neteisybė. Beeidamos išnikusios val
gyti. Turėjusios abidvi ir duonos po ke
palėli. Susėdusios ir susišnekusios: “Kat
ros dabar valgysiva pirmiau duoną?” Ne
teisybė sakanti: “Valgykiva dabar tavo, 
kitą kartą mano pavalgysiva.” Teisybė 
sutikusi — suvalgė *jos pusę kepalėlio.

Beeidamos toliau vėl išalko, ir antrą 
kartą sėda valgyti. Teisybė norėjo kad 
dabar butų valgomas Neteisybės duonos 
kepalėlis, bet Neteisybė pasakiusi: “Su- 
baigkiva tavo duoną, tai paskui mano ga- 
lėsiva valgyti.” Teisybė nieko pikta ne
manydama, padavė savo duonos kepalėlį.

Pavalgiusios ėjo toliau ir vėl išalko. 
Išalkusi Teisybė prašė Neteisybės duonos, 
bet Neteisybė atsakiusi: “Jei man duosi 
savo aki išgriežti, tai duosiu duonos”. Tei
sybė, žinoma, spyrėsi, duoti nenorėjo, bet 
buvo peralkusi ir noroms nenoroms suti
ko; sutikusi gavo pavalgyti.

Ėjo dar toliau abidvi ir vėl išalko. Ta
da Teisybė ėmusi vėl prašyti Neteisybės 
duonos, Neteisybė ir vėl savo giesmę gie
da: “Jei duosi man savo antrą akį išgriež
ti, tai duosiu valgyti.” Teisybė, labai val
gyti norėdama, davusi ir paskutinę akelę. 
išgriežti; bet Neteisybė, išgriežusi abi ’aki, į 
Teisybei nė valgyti nebedavė — paliko ai-1 
kaną, aklą beklaidžiojančią po miškus ir] 
laukus.

Žmonės ir dabar matą kartais klai-1 
džiojant tą Teisybę be akių; matą — iri 
akiplėšą Neteisybę einant per žmones;] 
šios 
tik

Moteriška širdis
Garsiai Prancūzų artistei Cecilijaig 

Sorel nežinomi piktadariai pavogė įvairių! 
brangenybių 160 tūkstančių litų vertės.! 
Netrukus vagys buvo susekti ir pavogtų 
brangenybių dalis grąžinta savininkei.

Išeidama iš teismo tardytojo kamba
rio, artistė pastebėjo koridoriuje vieno 
suimto vagies žmoną su kūdikiu ant ran
kų, laukusią pasimatymo su vyru.

Vaikas buvo toks gražus kad p. So
rel sustojo, paėmė vaikuti ant rankų ir 
karštai pabučiavo. Paskui, gryžusi atgali 
pas tardytoją, pareiškė kad skundą prieš 
kūdikio tėvą atsiima, ir paprašė jį paleisti.!

(įSVINTOJAS
^APYSAKA)

Į reikėtų kokios pagalbos, 
jsš kur pirmiausia kreip 
įę,nulindęs Alpis ėjo pri 
irisveikinęs gal jau pa 
svodidžiuoju vadu.... 
ras musui, kuris butų L 
Įiitą vagą nukreipęs, K 
į ir Liubarto kariu 

savo keliais Į. savo 
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• SUV. Valstijose apie mili
jonas asmenų daro pragyveni-' 
mą iš S. V. valstybinių miškų

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be nnokėjimo.
1 iki 3 metų/išsimokejimas.

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

The'Aetna Lumber Co,
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
3674 E. 93rd St, ML 1183

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

IRVIS Gedainis
(Tęsinys iš pereito nr.)JVI?

I

ke-

Jas pilt užsisakyti šia įdomią

ŠTAI KAS SEKS TOLIAU

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

Kaina tik $1.°°GINTAUTAS
W yj;' PASKUTINISalienčs Sabbos

KRIVĖ
\

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
*Nekuriais padavimais, Kęstutis sugyvenęs 86 m.

i i-

10
20

Atnaujinkit savo Dirvą kad galėtumėt 
be sutrukdymo šią apysaką skaityti.

baidyklė ir bus praskintas 
lias Aliantų pergalei.

■ t 
S

$1.50
drau-

^1= s&ą-.

• SUV. Valstijose apie 
nuošimtis ultių buvo mažiau 
akrų didumo ir 30 nuoš. mažiau 
50 akrų didumo, 1880 metais. 
Šiądien, 18 nuoš. yra mažiau 
20 akrų ir 40 nuoš. mažiau 50 
akrų ploto.

laivų tapo sunaikinta to perio
do bėgiu, lyginant su 1,000,000 
tonų Ašies laivų.

Apginklavus Amerikos pre
kinius laivus ši skaitlinė bus 
dar labiau sumažinta. Ameri
kos’ karo laivynas taipgi apsau
gos tuos prekinius? laivus.

Vokiečių baisusis jūsų siau
bimas tuoj paliks tik paprasta

ĮNINKĄS
i prisiuntimu $1.00.

ii paveiksluotas Sapninykaj, 
rtas, išaiškinantis kiekvieną 
■nas privalo jį turėti saw

aukit “Dirvoje”

ALPTS jau baigiasi — ir štai ką Dir
vos redakcija duos savo skaitytojams 
po Alpio — kitą istorinę apysaką

Ačiū praleidimui Neutralumo 
Akto pakeitimo Suvienytos Val
stijos gali sunaikinti Vokiečių 
jurų siaubunus-užpuolikus. Tas 
darbas gerai pradėtas. Britų 
premjeras Churchill pranešė 
kad pereitų keturių mėnesių 
bėgyje Aliantų laivų nuskandi- 
nimai sumažėjo trimis ketvirt- 
daliais. Tiktai 760,000 tonų

iystės senovės laikų Sabbos 
ienės Mikaldos. Tų knyga- 
ma gauti, ir visai pigiai Su 
; 30c. Galit prisiųsti pašto 
dietiniams po 25c.)

laukit “Dirvoje”

dabar matą kartais klai
kybę be akių; matą — ir 
ybę einant per žmones; 
bar esančios sveikiausios, 
stančios dažnai.

Lietuvių pasaka.

eriška širdis

incuzų artistei Cecilijai 
)iktadariai pavogė įvairių 
) tūkstančių litų vertės, 
buvo susekti ir pavogtų 

is grąžinta savininkei.
teismo tardytojo kamba- 

stebėjo koridoriuje vieno 
noną su kūdikiu ant ran- 
simatymo su vyru.
o toks gražus kad p. So
me vaikuti ant ranku ir 
70. Paskui, gryžusi atgal 
)areiškė kad skundą prieš 
iima, ir-paprašė jį paleisti.

DAKTARAS
riktai $1.00
is apibudinimai kelių šimtą 

sunkių- ligų ir nesveiku®) 
paliečia, nuo paprasto gerklės 
<i sifilio, vėžio ir kitų M 
knygos pabaigoje sužymėto* 

engva rasti. Knyga 174 (4

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI SAU ALPI’
C.

KAIP SIŲSTI PINIGUS. Įdėkit Į laišką $1.00 popierinį ir 15c

■ - ? ■

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

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

pašto 
ženklais, įrašykit savo pilną vardą ir adresą, kad galėtume atspausdinti 
knygoje ir kad žinotume kur knygą pasiųsti, parašykit kad tą dolarį 
skiriat už knygą ALPIS, ir tuoj pasiuskit Dirvos voku. Galit siųsti ir 
kartu su Dirvos prenumeratoj mokestimi, bet pažymėkit kad pridedat 
mokestį ir už knygą ALPIS.

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

■ft ■

DABAR MES GALIM SUNAIKINT TĄ SIAUBŪNĄ PIRMOS 
PAŽINTYS

-A

ST7** -

E IR NETEISYBĖ
ėjusios per pasaulį Teisy- 

Beeidamos išnikusios vai- 
s abidvi ir duonos po ke
tos ir susišnekusios: “Kat- 
šiva pirmiau duoną?” Ne- 
: <fValgykiva dabar tavo, 
io pavalgysiva.” Teisybė 
ilgė fas pusę kepalėlio, 
toliau vėl išalko, ir antrą 
syti. Teisybė norėjo kad 
igomas Neteisybės duonos 
Neteisybė pasakiusi: “Su- 
noną, tai paskui mano ga-

Teisybė nieko pikta ne- 
lavė savo duonos kepalėlį, 
s ėjo toliau ir vėl išalko. 
i prašė Neteisybės duonos, 
atsakiusi: “Jei man duosi 
ii, tai duosiu duonos”. Tei- 
įpyrėsi, duoti nenorėjo, bet 
ir noroms nenoroms suti- 

tvo pavalgyti.
liau abidvi ir vėl išalko. Ta
msi vėl prašyti Neteisybės 
ybė ir vėl savo giesmę gie- 
man savo antrą akį išgriež- 
valgyti.” Teisybė, labai val- 
i, davusi ir paskutinę akelę 
Neteisybė, išgriežusi abi ’aki, 
Įgyti nebedavė — paliko ai- 
daidžiojančią po miškus ir

— Jei reikėtų kokios pagalbos, kuni
gaikšti, žinosi kur pirmiausia kreiptis, — 
atsisveikinęs, nulindęs Al pis ėjo prie savo 
vyrų — atsisveikinęs gal jau paskutinį 
kartą su savo didžiuoju vadu....

Neįvykus mušiui, kuris butų Lietuvos 
istoriją į kitą vagą nukreipęs, Kęstučio, 
Vytauto, Alpio ir Liubarto kariuomenės 
žygiavo atgal savo keliais į savo tolimas 
sritis, nepraliejus nei lašo kraujo.

' Y- * ¥

Kęstučiui priėmus Jogailos pasiūlymą 
t “giminių nesusipratimą” išspręsti tarybo- 
į mis Vilniuje, Vytautas džiaugėsi kad pa- 
| vyko be kraujo praliejimo su Jogaila su- 
Į sitaikyti. Jogailai reikėjo kad Kęstučio 
r kariuomenės išsiskirstytų, todėl jis savo 
f stovykloje karo lauke taip malonus ir nuo- 
I Jankus dėdei buvo.

Kai už keleto dienų Kęstutis ir Vy
tautas nuvyko į Vilnių derybų tęsti, Jo
gaila buvo visas valdovas. Jo klasta buvo 
prikurstyti Vytautą ir Kęstutį paleisti sa- 

į vo daug didesnes jiegas negu jų turėjo 
Jogaila, nes karo lauke jis butų buvęs kar- 

I tą ant visados parblokštas ir sutriuškin- 
| tas.

Dabar tai, be kalbų ir derybų, Jogaila 
: įsakė Kęstutį ir Vytautą suimti!

Kęstutį sukaustytą nugabeno Krėvon 
ir uždarė pilies bokšte, o Vytautą įkalino 

f pačiame Vilniuje.
— Kęstutis ir Vytautas Jogailos ne

laisvėje! — kelintą dieną po sugryžimo į 
r Gaižuvą pasiekė Alpį greitasis pasiuntinys 
į- su žinia. ,f

Alpis dasiprotėjo kad tai Jogailos kla- 
| šta, ko jis ir tikėjosi, taigi skubiai ėmė 
R rinkti vyrus joti apgulti Krėvos pilį ir bu- 
įtnjai Kęstutį išlaisvinti.

Išnaujo Gaižuvos ir Žemaičių kariuo- 
I menių sutuokimas, suprantama, vyko lėtai, 
■todėl Jogaila, suprasdamas kad gali vėliau 
atsirasti Kęstučiui pagalba, pasirūpino jo 

; atsikratyti iki jokio pagalba nespės iš nie- 
rkur atvykti, ir penktą dieną Kęstutis ka
lėjime buvo pasmaugtas, po ko paskleidė 

! Vilniuje gandą buk senelis miręs, ir pasi- 
į rūpino visomis pagoniškomis ceremonijo- 
tmis jį palaidoti.*

Alpis nespėjo išžygiuoti kai atėjo an- 
į tiras gandas — kas Kęstutis miręs ir Vil

iuje palaidotas....
— Anapilėje!.... — pažvelgęs į rytų

dausas, pamąstė Alpis, prisimindamas kad 
į to didžio Lietuvių karžygio siela, baltu žir
gu, nuskrido į Anapilę — kur jis tikėjo 

[.po savo mirties su savo vadu vėl susitik
ai.... Šį vieną kartą Alpis jau negalėjo 
savo vadą išgelbėti....

Alpiui parupo kas atsitiks su Vytau
tu — ar jau atsitiko.

Neužilgo, betgi, vėl gavo slaptą gandą
Vytautas iš Vilniaus kalėjimo perkel- 

s į Krėvos pilį ir ten buvęs uždarytas, 
Raukomas jo žmonos ir tarnaitės, persi
dengęs tarnaitės rubais, iš nelaisvės lai
mingai ištruko!

— Jame dar yra’Lietuviams viltis!.... 
Gal jis ‘ nepasitikės Jogaila daugiau.... 
— pratarė savo žmonai Alpis.

Vytautas skubiai vyko į Marienburgą, 
pas ordiną — tą atkaklų Kęstučio ir Lietu
vos priešą. Jis galiuo ten žūti, įkalintu 
tapti. Bet Vytautas nuvykęs priėmė krik
štą, tikėdamas kad kryžiuočiai jam, kaipo 

’krikščioniui, gelbės atgauti iš Jogailos že- 
tmes. Vytautas apkrikštytas Vygando var- 
I du. Ordinui Vytautas buvo reikalipgas 

tam kad naudoti jį prieš Jogailą ir tram
dyti Jogailai įsigalėti, kaip pirmiau nau
dota Jogaila prieš Kęstutį.

Vytauto nuolaidumas ir pasitikėjimas 
Jogaila pražudė jam tėvą ir privedė jį pa
tį arti pražūties. Nors ir buvo laimingas 
pasprukti iš nelaisvės, vis tik buvo likęs 
be nieko ir kryžiuočių pastumdėliu tapęs. 

U1 Jogaila prisiėjo per dešimtį metų var
ais už savo tėviškės žemes ir Lietuvos 
žvaldymą.

Ordinas dabar, už Jogailai teiktą pa
galbą, paėmė sau vakarinę Žemaitijos pu
sę iki Dubysos — taigi tie priešai nuo ku
rių Alpis iš pat jaunystės nukentė, prisi
artino beveik iki pat jo žemių.... Jam rū
pėjo Lietuvos ateitis — Vytauto atsigrie- 
bimas ir atsikovojimas savo tėvo žemių ir 
galybės, kad dar kartą galima butų kry
žiuočių iš Lietuvos atsikratyti.

Nors vėliau ir pats Vytautas pavedė 
Žemaičių žemes ordinui, bet tas buvo da
roma iki laiko, o Alpis, kaipo žymiausias 
ir atkakliausias kryžiuočių priešas, žinan
tis jų veikimo budus ir klastas, per eilę 
metų darbavosi tarp Žemaičių, stiprinda
mas jų dvasią ir ruošdamas juos galuti
nam tų priešų nusmogimui.

Tą patį metą kai Kęstutis žuvo, mirė 
ordino didmistris Vinrich von Kniprode, 
ir vyriausias ordino maršalas Kūno voh 
Hattenstein, kuris gelbėjo Jogailai daryti 
paskutinius užsimojimus prieš Kęstutį.

Mirė ir Lenkų karalius Liudvikas, ku
rio sostas, kaipo bevaikio, po ilgų varžyti
nių, atiteko jo sesers dukterei, Vengri
jos karalaitei Jadvygai, ir vėliau buvo pa
siūlytas'Jogailai, ką žinodamas Vytautas 
pasiskubino Jogailą Lenkams “į žentus” 
išstumti, kad greičiau atgavus teises į sa
vo ir savo tėvo žemes ir valdžią.

Tuo tarpu augo į vyrą, į narsų kariau
toją, Alpio sūnūs, Zubrys, kuriam likimo 
buvo skirta, kartu su Vytautu ir su tėvu 
suduoti galutiną smūgį kryžiuočių ordinui 
Žalgirio plotuose.

(Bus daugiau)

verkė. “Nei 
viena nesusi- 
minioj kada 
savo šventa-

palaukit “Dirvoje”
r Avė. - Clev

GALIŪNO DUKTERS
Buvo senovėje viena didelė valstybė, 

kuri pietuose ir šiaurėje, rytuose ir vaka
ruose, siekė jūres; didelė džiaugsmo val
stybė, kurios jau nei skardo, nei šešėlio 
nebeliko tarp žmonių. Gyveno ten šviesus 
galiūnas, kurs valdė pats, nė vienu tarnu 
nepasitikėdamas. Jaunose galiūno dienose 
tvarka valstybėje buvo stebuklinga, nes 
visi jo žingsniai buvo išmintingi, neklai
dingi ir meilės vedami. Tačiau, pajutęs 
senatvę besiartinant, tarė sau galiūnas: 
“metas pasilsėti,” ir, pasišaukęs savo še
šias dukteris, taip joms tarė:

— Išauginau jus, mokiau ir auklėjau, 
kaip įmanydamas. Dabar pavaduokite 
mane ir imkite valdyti mano šalį.

— Gerai, sutiko karalaitės; Meilė ir 
Laisvė, Šviesa ir Teisybė, Išmintis ir Mir
tis, ir ėmėsi darbo.

Bet netrukus pasirodė, jog karalaitės: 
Meilė ir Mirtis yra abi neregi, Laisvė ir 
Šviesa — be kimo valdžios, Teisybė — ne
bylė, Išmintis — kurčia.

S. Čiurlioniene.

Aprašymas ALPIO gyvenimo baigiasi su 
jo ir jo sūnaus dalyvavimu kartu su Vy
tautu Žalgirio mūšyje, kurLietuviai^ ga
lutinai atsikeršija savo priešams, kryžiuo

si NAUJA istorinė apysaka — GIN
TAUTAS — apima istorinį laikotarpį nuo 
to kai Vytautas ir Jogaila pradeda įvesti 
Lietuvoje krikščionybę. Gintautas taigi 
yra paskutinis senųjų Lietuvos dievų gar
binimo atstovas pagoniškoje Lietuvoje.

apysaka, knyga Alpis
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Kiek pamenu ten buvo daug 
žmonių. Pamažu mes slinkom 
pro juos, tai čia, tai ten susto
dami. žmogus prieš mane ei
damas mano vardą minėjo pra
eiviams o praeivių man. Aš 
moteries išdailinta šypsena vi
siems atsargiai nusišypsojau, 
mandagiai galvą palenkiau.

Perslinkę minią sustojom. 
Mano veidas persikeitė, pailgė
jo, apsiniaukė.

Ačiū už supažinimą, ištariau 
bet mano širdis 
su vienu, nei su 
pažinau”. Taip, 
žmogus užsidėjęs
dienius rubus neprieisi tu prie 
jo asmenybės, širdies. . . Ne- 
susipažinsi su juo. Nors jo 
vardą ir atsiminsi bet jo as
menybė tau lieka kaip gatvėj 
praėjusios porelės romansas— 
nejaustas. . . Jei aš negaliu 
prieti prie tavęs laisvai, drau
giškai, moteriškai tai mes ne
galim susipažinti. Jei tu, tavo 
asmenybė išskyrus vardą ne
palieka manyje nei menkiausio 
atsiminimo tai mes nesusipaži- 
nom.

Jei tu iš Gegužinės parėjęs, 
savo batus nuo kojų imdamas 
manai apie juos o ne apie susi
pažinusius, tai tu tą dieną li
kai be pažinčių.

Ar atsimeni tuos vakarus ten 
toli priemiestyje kaip mes su- 
bėgdavom vienos kambarėlin su 
gitarais, mandalinais, dainom ? 
Ne, nebuvom užsidarę tik vie
nos. Kiekvieną kartą būrelyje 
atsirasdavo naujų.. Kiek įdo
maus draugiško pasikalbėjimo, 
kiek nuoširdaus klegesio. — 
Tavo gyvenimo pasaulyje nau
jas žmogus. Laikyk tu jį savo 
širdyje ir prašyk vietos tarpe 
jo draugų. Nors daug metų 
praėjo bet jų veidai neišnyko 
iš tavo širdies. Slaptai tu juos 
mintyje dažnai aplankai norr 
ir nežinai kur jie gyvena ik 
kaip. Tu juos esi susipažinęs 
kaip žmogus atėjęs ant šios že-* 
mes žmogų gali pažinti. . . \

Aš žinau, Tu kuris norėjai 
mane vakar pažinti priėjai! 
prie manęs tik minios akių tiU, 
tu. . . I,

Šiądien tu meldi kad nepalik- 
čiau tavo miestą tavęs nepaži
nus. . . Rytoj ten mažam bū
relyje susipažinsim — tu pa
matysi mano sielą o ne veidą 
— o aš kas tu esi. . H Mes bų-< 
sim kaip tie senai susipažinę 
draugai — neperskirs mus nei 
tolis, nei juros draugų. . . Nors 
kartais bus taip maža laiko bet 
mes mintim aplankysim viens 
kitą. . . O, kaip brangi, bran
gi bus musų pažintis. . . Tu 
neliksi man tik minioje ištar
tas vardas. Tavo siela drau
giška, atvira be išeiginių rūbų 
ineis į mano sielą ir pasiliks 
joje amžiui kaip širdyje moti
nos įspausti paskutiniai žodžiai.

Mes tik vardą ištarę praei-i 
nam daug žmonių kurie mums 
pažinus liktų taip artymi ir 
amžini draugai. Todėl turim 
stengtis per pirmus supažini- 
mus prieiti arčiau prie žmogaus 
sielos, o kreipti-mažiau domės 
j jo išvaizdą, rubus ir t. t. 
Akim matykim kuomažiausia o 
širdim jauskim ne tik už save 
bet ir kitus. . .

Ona Pucetaite.

AETNA LUMBER
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VIETINĖS ŽINIOS
SVEČIAVIMAISI

Capt. Dr. John J. Kamesis 
S. V. armijos daktaras, iš Fort 
Knox, Ky., lankėsi Clevelande 
su reikalais. Atsilankė Dirvos 
redakcijoje ir paliko $5 auką 
Lietuvos reikalams, Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos pra
kalbų proga.

Kazys ir Paulina štaupai ir 
Juozas ir Ona šimkai penkta
dienį išvažiavo tūlam laikui į 
Florida paviešėti.

GERAI PAVYKO
Naujoje parapijoje šį sekma

dienį atsibuvo naujai įgytų ba
žnyčiai vargonų šventinimas ir 
vakare smagi vakarienė. Da
lyvavo dikčiai žmonių.

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
baigiasi šį sekmadienį.

Paskolos Reikalais

Naujas patogumas finansavimui 
automobilio šių dienų sąlygose siū
lomas per The Cleveland Trust 
Company, ir galima gauti per jos 
bankinius skyrius jūsų kaimynystėj.

Ta pagalba suteikiama per Cleve
land Trust Certificate of Credit Ap
proval.

Norintis pirkti automobilį ateina 
į banką ir pareiškia kokios kainos 
automobilį nori pirkti. Jo kreditą 
patikrinus bankas suteikia Certifi
cate of Credit Approval. Pirkėjas 
tada nuvyksta į pardavėją kuris pa
ima Įmokėjimą (minimum yra 33 1-3 
sulyg naujų Federal Reserve Board 
reguliacijų) ir finansuoja likusią 
dalį per The Cleveland Trust Co. 
Pirkėjas moka savo priklausomas 
dalis kas mėnesį bent kuriame Cle
veland Trust kaimyniškame banke.

IGOS

šaliK 
nijos x 
tų kari

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER 
Viet* kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

CLOVER LEAF

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

GABALIAUSKAS be 
MELO NEAPSI- 

EINA

Atsibastęs į Clevelandą ne
va laikraščio redaguoti (lyg 
Amerikos Lietuviai katalikai 
neturėjo laikraščių be jo), vi
sokių “amatų” “profesorius” 
Gabaliauskas labai mėgsta iš
kraipyti faktus.

Atvykęs į Ameriką, ir pačia
me Clevelande, jis tuoj pasi
skelbė save “mučelninku”, pa- 
sakodamasis bobelėms buk jį 
Lietuvoje Prezidentas Smetona 
buvo net trylika kartų arešta
vęs! Kai pareikalauta įrodyti 
tos pasakos teisingumas, jis 
nutylėjo. Aišku, ta pasaka gel
bsti jam pinigų iš Lietuvių iš
prašyti ....

Jis ir kitokių visokių asme- 
turinius 

mela-
niškų pasikalbėjimų 
iškreipia, perstatydamas 
gingai, vis savo naudai.

Bet dabar tas ponelis 
gingai paskelbė viešą 
kurį girdėjo virš 200 : 
dalyvavusių Lietuvių 
nio Darželio bankete 
čio 9 d.

Jam nepatiko 
komisija nutarė 
nedaryti kalbų, 
praleisti vakarą. Ne ką pada
rysi, nabagas negavo pasigirti 
koks jis “mučelninkas”.

Nepatiko jam ir dainos ban
kete, nes, mat, jis pats “gra
žiau” padainavo kada vėliau 
prie baro už kitų pinigus įsi- 
kaušė... .

Banketo reikale jis paskelbė 
šitokias neteisybes tame savo 
melų maiše: “Banketo dalyvių 
tarpe buvo plačiai kalbama kad 
komisija, kurioje p. Karpius tu
rėjo nusveriantį balsą, tyčia 
buvo priimta toks nutarimas 
kad neleisti pasiofišuoti žmo
nėms kurie nėra tautininkai”.

Iš to išeina kad Gabaliaus- 
kas į banketą atdylino pasiofi
šuoti (pasirodyti ir pasigirti 
apie save) ir negavo progos.

Bet gi Gabaliauskas buvo vi
sai kurčias kai Darželio Sąjun
gos pirmininkas p. Brazauskas 
paskelbė bankete kad prakalbų 
nebus ir kaip mielai, džiaugs
mingai publika tą sutiko! Ko
misijoje visai nebuvo balsuota; 
komisija bendrai sutarė neleisti 
prakalbų, kaip to oficialiai pa
geidavo Darželio Sąjungos at
stovų susirinkimas įvykęs prieš 
tą banketą, ir taip paeielgta.

Bet štai pats storšieviškiau- 
sias, nemandagus Gabaliausko 
melas:

Banketo toastmasteris pasa- 
sakė (prie virš 200 svečių) ši
taip: “šį kartą mes neprašysi
me musų nekuriu svečių nei at
sistoti, perstatymui, nes mes 
visi vietiniai patys save gerai 
pažystam. Pirtniau, kada rei
kėjo Darželiui aukų, mes pra
šydavome nekuriuos žymesnius 
svečius atsistoti, tikėdami iš jų 
gauti Darželiui penkinių arba 
dešimtinių. Dabar jokių aukų 
neprašysime, nes Darželio sko
los išmokėtos”.

Gabaliauskas nurašo:
“Visus nemaloniai nuteikė 

kitas p. Karpiaus pareiškimas, 
kad ‘šių metų 
perstatinėjami 
kurie darželiui 
penkines arba 
darželis rengti 

nebereikia”.
priduria:
darželiui paramps ne- 
tai kitam kultūros

mela- 
faktą, 

žmonių 
Kulturi- 
Lapkri-

kam 
tame 

o tik

banketo 
bankete 
smagiai

bankiete nebus 
ir tie žmonės 
teikė aukas — 
dešimkes, nes 

užbaigtas ir tų
penkinių

Toliau
“Jeigu

bereikia
darbui gali prisireikti ir koks 
reikalas buvo apie aukotojus 
taip paniekinančiai atsiliepti” ?

Kame Gabaliauskas matė tą 
“paniekinantį atsiliepimą” va
karo toatmasterio žodžiuose, ir 
kodėl jis tą paniekinimą įdėjęs 
į savo žodžius bando neteisin
gai juos primesti kitiems?

Toks faktų iškraipymas ro
do asmens chamizmą,....

Del jo tokių melagysčių ir 
faktų iškraipymų čia pat po 
musų akių, turime nenoromis 
tikėti kad jo visi priekaištai ir 
rašinėjimai apie Lietuvos Pre-

DELL.A C. JAKTTBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorę)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
•Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

ICE FOLLIES OF 1942 - ARENA 
Lapkričio 23 iki 29 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

Juozui Ambrazi

■L Gerbiamas Dėde!
Gjjės j jus pageltos ir 
L ja manės turbut neat- 

^ Įet išdrįsau kreiptis,. 
, priminti. Aš esu duktė 
įjj Ambraziejaus, kuris 
jįuie jau miręs, bet jo 
^Antanina Ambraziejie- 
įAters šeima ir dange-

Gale paduodu jų visų

zidentą Smetoną yra taip pat 
jo pagiežos nukaltos melagys
tės, ir neveltui musų geri Lie
tuviai tą pergerai nujaučia ir 
Gabaliausko barškėjimams ne
tiki ir toljau dar labiau persi
tikrins kas jis per paukštukas.

Savo netikėjimą 
šant redaktoriaus 
mis Clevelandiečiai 
pereitą sekmadienį, 
silankydami į Prezidento Sme
tonos prakalbas ir sudedami 
arti $450 aukų Lietuvos reika
lams I žinantis.

to atsipra- 
nesąmonė- 
patvirtino 

gausiai at-

LAKE THEATRE

Dvi Geros Filmos
Warner’s Lake Theatre atsidaro 

vėl Lapkričio 20 d. - ir ten rodoma 
dvigubas programas. Matysite_dvi 
įdomias filmas, “TARGET 
TONIGHT” ir “LAW OF 
TROPICS”.

“Target for Tonight” yra 
autorizuota filmą vaizduojanti tik
rus Anglų karo lakūnų užpuolimus 
Vokietijos. Toje filmoje dalyvauja 
tiktai tikrieji nariai karo lakūnai, 
kurie kasdien skrenda į Vokietiją 
užpulti, ir vaizde matoma nekurie 
spektakliški nuotikiai kokie kada 
buvo nufilmuoti.

Antrame paveiksle, “Law of the 
Tropics”, vaizduojama Pietų Ameri
ka, keista, misteriška su savo žavė- 
jančiomis įdomybėmis, ir čia vaidi
na Constance Bennett ir 
Lynn.

Jaunas gurno plantacijos 
kas (vaidina Lynn) vyksta 
ti panelę iš Suv. Valstijų kurią jis 
apsives. Bet kelionėje gauna iš jos 
pranešimą kad ji apsivedė su kitu. 
Tada jis užsuka į linksmą užeigą, 
paskandinti savo širdgėlas, ir susi- 
pažysta su dainininke, Constance 
Bennett, kurią kalbina apsivesti. Iš 
to išeina įvairių komplikacijų.

Tos abi filmos rodomos savaitę 
laiko.

FOR
RHE

pirma

Jeffrey

savinin- 
pasitik-

K O M I N’ S
PHARMACY

Kaimyniška Vaistinė
Lietuviai užkviečiami

6430 St. Clair Avenue 
Cleveland, O.

SCHONBERG Cigar Co. 
649 Prospect Avenue 

CHerry 9162

Rankų Darbo Cigarai!
IMPORTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI. 
Mes galim patenkint jū
sų rūkymo reikalus 
(1) Kalėdoms.

SNAP-O NAUJAS RA
DIO ŽAISLAS IŠ 
STOTIES WGAR

LOEW’S STATE

FOLLIES OF 1942. 
spektaklis bus mato- 
pradedant sekmadie- 
23 ir baigsis 29 d.

Štai vėl atvyksta j Cleveland^ 
žymiausia Hollywood produkcija, su
kombinuota su žavėjančias Broad
way muzikalių veikalų kostiumais 
ir spektaklišku atvaidinimu didžiau
sio pasaulyje ledo čiuožinėtojų per
statymo, ICE 
Šis žavėjantis 
mas Arenoje, 
niu, Lapkričio
Šį puikų perstatymų atkviečia Cuy
ahoga County Council of the Vete
rans of Foreign Wars.

Vaidinime dalyvaus tie patys per
nykščiai žymiausi artistai; visame 
sąstate dalyvauja 85 asmenys, tai
gi dadėda keliolika naujų.

Paruošta puikių naujų šokių ant 
ledo, naujų vaizdų kaip tai: Chrus- 
tal ballet, Three Kittens, Playtime, 
Daffy Draftees, 
ta, Strut, Good 
Mates.

Ice Follies of
hius perstatymus per visą savaitę. 
Tikietus galima nusipirkti išanksto 
kreipiantis j Arena, 3700 Euclid 

, su

Vacationland, Fies- 
Old Days, ir Ahoy

1942 turės vakari-

j Arena, 3700 Eu 
Avenue, po $1.25, $1.75 ir $2.10, 
taksais toje sumoje.

HIPPODROME

“Suspicion”
Vienas iš ypatingiausių romansų 

kokis kada pagamintas filmoje pra
dėtas rodyti Hippodrome Theatre 
ir bus rodomas per savaitę laiko.

Dalykas einasi apie tūlą Johnnie 
Aysgarth, patogų jauną vyrą kuris 
neturi ką veikti, ir Lina McLaidlaw, 
neaptašytą bet gražią turtuolio du
kterį, kurią Johnnie vilioja ir pri
kalbina pamesti jos tėvą ir ištekė
ti už jo.

Tik po apsivedimo ji patiria kad 
jos puikusis vyras yra plikas kaip 
tilvikas, neturi nei cento prie dū
šios. Ji prispiria jį eiti dirbti pri
žiūrėjimui jos pusbrolio namų, bet 
jis “skolindamas” ant tų namų pra
deda lošti arkliais, jo darbas suse
kamas, jis pavaromas iš vietos. Ji 
tą savo vyrą myli nežiūrint kad jis 
ir toliau varo savo klastingus dar
bus, tačiau kai jos vienas draugas 
buna nužudomas ji mano kad jos 
vyras jį nužudė pagrobimui jo pi
nigų. Iš to išeina misterija. To
liau ji ima tikėti kad ir ją jis nori 
nužudyti gavimui jos turtų, bet ji 
vis jį myli .

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

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

ATIDARYTAS

NAUJAS BARGAIN CENTER I
Geros rūšies Dry-Goods ir Gatavų Rūbų \

“DAUGYBE BARGENŲ”
Užganėdinimas 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.

Suvirš šimtas brangių dovanų bus 
duodama dykai kas savaitę laimė
tojams naujame radio žaisle vadina
mame SNAP-0 kas sekmadienio 
ryta, iš radio stoties WGAR nuo 
9:30 iki 10:00.

Grant Wilson, grojantis WGAR 
Hammond elektriškais vargonais, ir 
Morrie Condon, skelbėjas, vadovaus 
tą kontestą. Tarp dovani} bus pui
ki Kodak Wigilant 6-6 f '4.5 kame
ra kaipo pirmoji premija, keturios 
kitos kameros ir daugybė kitokių 
visokių smulkių dovanų.

Šį Snap-0 žaislą gali lošti kiek
vienas, ir bus įdomu sužinoti savo 
apsipažinimą su muzika. Kiekvie
name programe bus tam tikras skai
čius muzikos kurinių kurių pavadi
nimai nebus paskelbti bet bus sužy
mėti ant Snap-0 kortelės. Dalyviai 
tame kontesto privalo pažymėti tas 
muzikos gaidas teisingai kad galėtų 
laimėti. Virš 300 vaistinių Didžia
jame Clevelande turi Snap-0 korte
les ant kurių dalyviai privalo pažy
mėti savo teisingus atsakymus. Tos 
vaistinės turi sąryšį su Brunner 
State Studios kurios tuos progra- 
mus duoda ir yra didžiausi Cleve
lande fotografijų filmų apdirbėjai.

Kas savaitę bus skelbiama nau
ji laimėtojai. Dalyvauti gali kas 
tik nori, gaudamas savo kaimyni
nėje vaistinėje kortelę ir klausyda
mi programo iš WGAR sekmadienio 
rytą nuo 9:30 vai.

‘Shadow of the
Thin Man”

Šią savaitę pradėta rodyti Loew’s 
State Theatre žymi juokinga filmą, 
“The Shadow of the Thin Man”, ku
rioje vadovaujamas roles turi Wil
liam Powell ir Myrna Loy. Veika
las panašus į Nick Carter detekti- 
vii nuotikių aprašymus ir yra mis
teriška komedija.

Ši modeminė detektivų apysaka, 
sulyg Powell, kuris jau kelias ji} 
vaidino, yra ir misteriška ir juokin
ga, apimanti nuotikius iš vedusių
jų gyvenimo ir romanso, kuriame 
ineina ir keturių metų vaikutis ir 
sudaro tokias komplikacijas kad pu
blika tiesiog buna sumaišyta ir su
žavėta.

Šis veikalas Loew’s State Theatre 
bus rodomas per savaitę laiko.

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

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation

Be tarpininkų pelno.

5106 Lorain Avenue
Phone: WOodbine 4422.

DIXIE BEDDING
Mfg. Co.

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

VALOM PATIESALUS.
6631 St. Clair Ave.

HEnderson 1198.

H s — i ai VIRŠ 1 00Laimekii az
MARGUTIS

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, III.

MUZIKALIŲ VEIKALŲ SPĖJIMAS

iš WGAD kas SEKMADIENI, 9:30 Ryto

PIRMA DOVANA kodak vigilant—i6-6, f. 4.5

GAUKIT SAU SNAP-0 KORTĄ
DYKAI Iš SAV0 kaimyninės vaistinės

kiekvienas dabar lošia snap-o

THE MAY COMPANY
mat

APRANGALU IŠPARDAVIMAS
TREČIAME AUKŠTE FASHION SHOP

Mergaitėms, Panelėms, Moterims ir Didesnėms 
Ploščiai, Siutai, Kailiniai, Suknios, Sporto Rubai Moterims

SUTAUPYMAI 1 -4 IKI 1 -2
160 SPORTINIŲ 

SUKNELIŲ
PLOŠČIAI SU
SILVER FOX

146 MERGINOMS 
SUKNELĖS

Originaliai 8.95 
iki 12.95

Vilnos ir rayon 
siose spalvose; 
dalių stiliai.

tamsiose ir švie- 
vieno .ir dviejų 

Mieros 12 iki

36 Suknios, originaliai $15 
$19.95. Vienos ir dviejų dalių 
lių. Beige ir Rudens 
spalvų .......................

20.

iki 
sti- 

7.85

26 Knit Suknios, $35 iki $39.95.
Vieno irdviejų $18 . $25 

šmotų stilių ir
Rudeninių spalvų.

Originaliai $75 
iki 89.95

Originaliai 10.95 
iki $15

Didžiausias pasirinkimas puikių 
vilnonių moteriškų žieminių ploš- 
čių su puikiais silver fox kalnie- 
riais; mieros 12 iki 20, ir 36 ir 44

4 Kailiu apvedžioti dviejų šmotų 
siutai, originaliai $75 37.50
46 Dviejų dalių Siutai, languoti, 
kitokių marginių, ir shetlands, 
mieros 9 iki 15, 12 iki 20 $1 
Orig. ,19.95 iki 22.95 *1 1

45 Dviejų dalių Siutai, 
17.95. Tweeds, plaids 
shetlands

originaliai

8.44

Popietinio tipo, sequin ir nail
head apvedžiojimais Kelios for- 
malės tarp jų. Mieros 12 iki 20.

30 Suknių, 
pietinės ir 
juodos ir spalvuotos

originaliai 10.95. Po- 
dieninio tipo; 5.85

48 Suknios, originaliai 
16.95. Rayon crepes ir 
kelios minkštos vilnos

12.95 iki

9.45
$15 iki85 Suknios, originaliai

17.95. Popietinės ir dieninės, iš 
crepe; ir keletas TA QE 
vilnonių IU.7<J

•roj visa viltis ant ju- 
Eina gandai kad 

įečiai jau rūpinasi iš- 
JfcįĖ, turi ryšių su. jais 
įsasis Kryžius globo- 
IT Bet ar tai tiesa? Pa- 

man arba Raudoną- 
jlriiui Kaune. Perduo- 
I® parašytas pavardes 
Lajam Raudon ą j a m 
L ar kur matysite nau
ji ir reikalinga. Paštas 
Ū;e veikia, bet susisieki- 
X užimtas, tai negalėjau 
Ship yra su Jūsų bro- 
W šeima ir su Bagdonais, 
lįs juos nespėjo išvežti.

|Š! ištremtųjų jau tur- 
Ift, nes, daug vaikų ir 
1-į; bevežant užtroško ir 
■čirė, daug, karui prasi- 
■ siaudė. Jus nebetikė-
5 jei ir galėčiau Jums 
fli ka mes pergyvenome 
Sje dabar .turi išgyventi, 
fcės išvežtųjų artimes- 
fti giminių, šeima iš- 

■šJIariampolės: Ambra-
6 Antanina, 76 metų amž. 
w senelė; Giriunas-Gure- 
lį klanas, apie 48 metų 
-jįiaias iš Panausupio;

Gurevičienė Emili- 
|ąe 45 metų amž.; Giriu- 
j Gurevičius Antanas Lai-

m galima išsirašyti už 
n Harį - pusei mėtų.

Dina — tas 
| Įtiia apšvietą.

Nėra jokios priežasties kad 

ųsKoti su Standard Oil’i 
■į pradėsit arba mes m o 
ti kuomet jus naudojat S 
ti akliną ir lubrikantus 
Sįrano batareją. Tada, 
M bėdos su pradėjimu vt 
ruimus kaštus už prade 
ladmga turėti, ar ne?

MM Oil (SOHI

809 Society for
Ofiso telefonas

įfeai pigiai pirkti namus 

R i b®, gausit už’pigią ka 
p® ųdraudost-insurance re 
į®ša paskolas pirmo mortj 

ppnaaojama. Kreipkitės į
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modemas
I Unuotas Laidol

IR BALSAI) 
*hiperior Avė,

šilkelis I
Rakandų 

Mi Lietuviški Re 
^Suffflor Avė. 
bwais
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RAIŠKAS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
pašytas Juozui Ambraziejui, Brooklyn, N. Y. M6N, OHIO

Smulkios Žinios

LAIMĖKIM KOVĄ 
KARTĄ ANT 

VISADOS

padeką Clevelando 
ai DIRVOS skaity- 
irijautimą ir paramą 
zelando Mayoru. Aš 
siems už tai ką jus

4K J. LAUSCHE

JU- 
kad 

iš- 
jais

MES DAROM MES DEDAM 
MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation

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

DIXIE BEDDING
Mfg. Co. . j

“Iš dirbtuvės į Jūsų Narna" 
Atsakantis Taisymo Darbas 

Matrasai, Box Springs, Pagairės, 
Patalai. Senus matrosus perto- 
bam naujai. (49)

VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave.
HEnderson 1198.

VIRŠ 100 
' GERU PRIZŲ 

KAS SAVAITE

,^džiai Gerbiamas Dėde!
^Šaukiamės į jus pagelbos ir 

nių. Jųs^ manęs turbut neat- 
hnenat, bet išdrįsau kreiptis.

save priininti. Aš esu duktė 
ūdriaus Ambraziejaus, kuris 

įaip žinote jau miręs, bet jo 
poną, Antanina Ambraziejie- 
ė su dukters šeima ir dauge
li kitų giminių ištremta Į Si- 
rą. Gale paduodu jų visų 
yardes.
laetuvoj visa viltis ant 

sudėta. Eina gandai

I
ikiečiai jau rūpinasi 
siais, turi ryšių su
mdonasis Kryžius globo- 
is. Bet ar tai tiesa? Pa
lte man arba Raudoną- 
Kryžiui Kaune. Perduo- 
čia parašytas pavardes 
lutinjam Raudon ą j a m 
ii ar kur matysite nau- 

ir reikalinga. Paštas 
roję veikia, bet susisieki- 
lar užimtas, tai negalėjau 

unoti, kaip yra su Jūsų bro
li Vlado š ma ir su Bagdonais, 
lt rodos juos nespėjo išvežti.

i Daug ištremtųjų jau tur
it žuvę, nes, daug vaikų ir 
nu jau bevežant užtroško ir 
du išmirė, daug, karui prasi- 
jus, sušaudė. Jus nebetikė- 
mėt, jei ir galėčiau Jums 

□hšyti, ką mes pergyvenome 
ką jie dabar\turi išgyventi. 
Pavardės išvežtųjų artimes- 
U mano giminių, šeima iš- 
žta Mariampolės: Ambra- 
jienė Antanina, 76 metų amž. 
riunų senelė; Giriunas-Gure- 
Įjius Antanas, apie 48 metų 
lž„ ūkininkas- iš Panausupio ; 
riunienč - Gurevičienė Emili- 
Į apie 45 metų amž.; Girin
is - Gurevičius Antanas Lai-

mutis, apie 19 metų amž., abi
turientas; Giriunaitė - Gurevi
čiūtė Ramutė, apie 17-18 metų 
amž., gimnazistė; Giriunaitė- 
Gurevičiutė Nijolė, apie 14 me
tų amžiaus, gimnazistė.

Iš Kauno: Giriunas - Jurevi
čius Vincas, pulkininkas, apie 
45 metų'amž.; Giriunienė - Gu
revičienė Salomėja, apie 45 me
tų amž.; Giriunaitė - Gurevičiū
tė Saulutė, apie 12 metų amž., 
gimnazistė; Giriunaitė - Gurevi
čiūtė Jura, apie 6 metų amž.; 
Matulis - Matulevičius Julius, 
pulkininkas, apie 44 metų amž. 
Jo šeima gyvena laimingai Kau
ne. Bilėnas - Bilevičius Pranas, 
pulkininkas, 45 metų amž., areš
tuotas Birželio 14 d. Varėnos 
poligone, kur vasarojo Lietuvos 
korpusas. Jo šeima laimingai 
gyvena Kaune.

Antano Giriuno šeima išvež
ta iš Mariampolės, 
Varėnos, kiti visi iš 
-17 Birželio.

Rašau plačiai, nes
gal turite ar turėsite ryšį, tai 
pranešite jiems, lai duoda žinių 
apie save per Jumis, čia Įdedu 
laikraščių iškarpų, kur nurodo
mą kokia kryptimi ir Į kur jie 
išvežti, ir iš kitų stočių Į tas 
pačias vietas išvežti. Vyrai at
skirti nuo žmonų ir vaikų.

Lauksiu nuo Jūsų laiškelio, 
kokių nors žinių. Lietuva nuo 
karo, turto atžvilgiu nei žmo
nėmis nenukentėjo, tik nuo rau
donojo teroro. Mes ramiai ir 
gerai gyvename. Mano adre
sas: Kaunas, Vytauto Didžio
jo Universitetas, Biblioteka, 
Stasei Ambraziejutei-Petraitie- 
nei.

Reiškiu pagarbos ' ir laukiu 
žinių, S. Petraitienė.

Laiškas rašytas 1941 m. Spa
lio 7 d. Kaune. Vokiečių cen
zūros tikrintas ir New Yorke 
gautas Lapkričio 11 d., 1941 m.

Ilgametė Dirvos skaitytoja 
K. Vaiveckienė su dukteria lan
kėsi Chicagoje, dalyvavo buvu
sios Akronietės J. Rumbutienės 
dukters Rožės vestuvėse. Jos 
apžiurėjo Chicagos" Įdomybes, 
Lietuvių Šv. Kazimiero ir tau
tiškas kapines. Sako, abejos 
kapinės yra nepaprastai gražiai 
užlaikomos. Gryžo namon pa
tenkintos.

CHRISTMAS SEALS

■ ; fe*? - <

This remarkable photograph, one of the most vivid to come out of 
the Sino-Japancse war zone, shows a vanguard of Japanese shock troops 
JecI by a sword-brandishing officer, rushing the burning camp of the 
[Chinese soldiers at Changsha. Changsha was one of the most important 
positions of the Chiang Kai-shek forces. I •

Šis ypatingas vaizdas, vjenas iš gyviausių paeinąs iš Kinų- 
Jauonų karo zonos, parodo Japonų kariuomenės pirmuosius už- 
puolėlius skubėjant į degančią Kinų kareivių stovyklą prie Čang- 
ša. Čangša buvo viena iš svarbiausių Kinų karo vado Čiang 
Kai-šek kariuomenių pozicijų.

WASHINGTON

Wash- 
Ameri- 
Iki šių

: P' 
k

Bilėnas iš
Kauno 14-

manau jau

lirvą galima išsirašyti už 
pieną dolarį — pusei mėtų. 
'Kas platina Dirvą — tas

platina apšvietą.

Akrone lankėsi Andrius Ra
gelis iš Pittston, Pa., Onos Kaz- 
lauskienės-Zdanienės brolis. Jis 
atvyko į laidotuves savo sesers 
duktės Jievos Termėnienės.

Šiose laidotuvėse dalyvavo ir 
brolio duktė Amilija Rageliutė 
iš Wilmerding, Pa.

Poni Lukoševičienė su sunum 
iš Youngstown, Ohio.

Iš Clevelando buvo atvykę j 
laidotuves: Adomas ir Danie
lius Diriai su žmonom; Stasys 
Vasiliauskas su žmona, A. Kar- 
mus su žmona, VI. Petkus su 
žmona, T. Vasiliauskas su žmo
na, ir A. Blaškis su žmona.

Taip pat Lapkričio 15 d. pas 
savo tetą Pulkienę atsilankė 
p-lė Stella Malonis, kartu lan
kėsi is A. Navickienė. Jos bu
vo iš grupės lošėjų ir daininin
kų dalyvavusių tą vakarą su
rengtame programe šv. Petro 
parapijos salėje. Vakaras nu
sisekė gerai, dainos ir veikalas 
publikai patiko.

Pas J. Ramoškus lankėsi V. 
P. Banionis su žmona iš Cleve
lando.

Pas Onos Kruvalskienės duk
terį Oną ir žentą Meyerius at
silankė garnys, dovanų paliko 
dukterį.

Firestone gumų dirbtuvė Ak
rone vėl gavo iš valdžios užsa
kymą už du milijonu dolarių 
padaryti tam tikras kariškas 
reikmenis. Kalnas.

BEDA JUMS, 
VADAMS

[KALŲ SPĖJIMAS

4ADIENI, 9:30 Ryto
ODAK VIGILANT—16-6, f. 45

■JNAP-0 KORTĄ
O KAIMYNINĖS VAISTINĖS
8AS DABAR LOŠIA SNAP-0

VIP AN Y

JAW
>N SHOP

r Didesnėms
Rubai Moterims

146 MERGINOMS 
SUKNELĖS ’

Originaliai 10.95 
iki $15

Popietinio tipo, sequin ir nail
head apvedžiojimais Kelios for 
males tarp jų. Mieros 12 iki 20.

30 Suknių, originaliai 10.95. P0" 
pietinės ir dieninio tipo;
juodos ir spalvuotos

48 Suknios, originaliai 12.95 ik* 
16.95. Rayon crepes ir į|j 
kelios minkštos vilnos

85 Suknios, originaliai $15 H® 
17.95. Popietinės ir dieninės, 8 

crepe; ir keletas JO 95 
vilnonių

Luke 11:52

Protect Your Home 
from tuberculosis

Kcdel dar džiova vis naikiną žmo
nes? Kodėl turi kas met po 60,000 
asmenų, daugiausia vyrų ir moterų 
savo geriausiame amžiuje apleisti 
gyvųjų tarpą, atsiskirti nuo savų
jų? Kodėl turėtų pusė milijono 
musų žmonių sirgti tuberkuliozu ? 
Kitos ligos tapo nugalėtos ir jos 
nustojo savo reikšmės — plėga, 
cholera, gėltonlige', tyfus, raupai ir 
daug kitų kurios buvo tiesiog pra
keiksmas

Dabar 
džiovą!

Ar tas 
tą Įrodo pastarų trijų dešimčių me
tų istorija.

Trisdešimts metų atgal mirčių 
skaičius nuo džiovos, imant nuo 
kiekvieno 100,000 gyventojų, buvo 
70 nuošimčių daugiau negu šiądien. 
Sumažinimas 70 nuošimčių tokiame 
trumpame laike išrodo netikėtinas, 
tačiau tas atsiekta.

Mes tik ką pergyvenom per 10 
sunkių metų — ekonominės depre
sijos metu, kuomet daugelis turė
jom sumažint savo pragyvenimo bu
dus. Bet per šiuos 10 sunkių me
tų mirčių skaičius nuo džiovos dar 
sumažėjo 40 nuošimčiais. Viena 
gentkartė atgal ši liga buvo pirma
eilė mirimų priežastis, šiądien ji nu
stumta į septintą vietą, todėl nega
li būti priežasties netikėti kad ji 
nebus visai panaikinta.

Kova su džiova vedama šitokiu 
budu.. Kas met Kalėdų laiku išlei
džiama tam tikri maži ženkleliai, 
kilrio atvaizdas parodoma viršuje, 
ir tie ženkleliai parsiduoda po vie
ną centą. Tuos ženklelius, galima 
lipyti ant visokių pakelių su dova
nomis ir ant laiškų greta regulia
rių pašto ženklų. Tuo budu susida
ro ineigos, kurios naudojamos ko
vai su džiova. Pirkit tuos Christ
mas Seals.

6.SUV. VALSTIJOSE apie 
40,000 asmenų dirba maliavų, 
vamišio ir liakerio dirbtuvėse.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

šiai šaliai.
atėjo laikas panaikinti ir

galima? Taip, galima, ir

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im- 
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiški) nusilpnėjimų, viso
kių Lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėj?.

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

Bažnytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

Visokios Kalėdinės kortelės, 
ki bažnytiniai reikalai, 
kryželiai, paveikslai. ' 
dedam visokius rėmus, 
sias pasirinkimas.

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prop.

Nėra jokios priežasties kad ir jus negalėtumėt but 
apsaugoti su Standard Oil’s raštiška garantija jog 
“jus pradėsit arba mes mokėsim!” Ji visiškai dy
kai kuomet jus naudojai SOHIO’s greit pradedan- 

MĮ gasoliną ir lubrikantus ir savo normalę žiemos 
stiprumo batareją. Tada, jeigu jus kada turėtu
mei bėdos su pradėjimu važiuoti, SOHIO užmokės 
garažiaus kaštus už pradėjimą jūsų karo. Tikrai 
naudinga turėti, ar ne? Taigi, įsigykit šiądien!

The Standard Oil f ŠOKIOJ Company (Ohio)

—viso- 
, rąžančiai, 
Taipgi ,už-

Didžiau-
(48)

STOREHENNJNGER’S ART 
8809 Superior Av. Cleveland

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

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. įsteigta 1866.

Didelis Pasirinkimas Kalėdų 
Dovanu

Didelis pasirinkimas įvairių brang- 
menų šioje parduotuvėje, visokios 
reikmenys dovanoms, odos dirbiniai, 
radios, ir taisymas laikrodėlių. (50)

FRANK CERNE 
Jewelry Co. 

6101 St. Clair Ave.

Dabar laikas Įstoti Į

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

' . Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip- 
• kitės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
| įvairiuose apdraudosAnsurance reikaluose.
s Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
( mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Nikodemas A. Wilkelis y 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuve

' Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
į 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
į N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
k Savininkas v enejas
i\uUIHIIIIil||||Įl|||||||||||||i||||||||||||llllllllllllllIllllllllllli!llilliHHItllillllilK
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Tikrasis ir gyvasis Dievas— 
Dievas yra dvasia ir jo garbin
tojams reikia garbinti jį dva
sioje ir tiesoje. Tiesa reiškia 
meilę, ir Dievas per savo pra
našus dvasioje aprašė apie 
šiuos laikus kas turės nusiduo
ti ir kaip pasaulis subiręs da
bar Armageddone

Šventas raštas Dievo žodis 
liudija taip: naikinimas kovo
se ir kankina žmones įvairiose 
šalyse kiekvienoje tautoje — 
jie dar labiau bijo ateities įvy
kių, nes matęsi dabar pradėjo 
veikti nesuvaldomos piktos jie- 
gos. Viešpats per pranašą Iza- 
ją barą tautas ir sako: del jų 
nuodėmių atves tikrai ko jie
bijo, nes diena labai baisi ir į 
kas ją iškęs. — Randasi bibli
joje Psa. 107: 27 e. Joelis 2: 
t. e., 6 e., 11 e.). Viešpats Jė
zus išpranašavo apie tą patį 
laiką, kalbėdamas pasakė žmo
nės alps iš baimės to kas užei
na visam pasauliui. Rasite 
biblijoje Luko 21: 26 e. Pla
čiau aiškindamas apie šiuos 
laikus Jėzus tarė: Nes tuomet 
bus didelis suspaudimas kokio 
būti nebuvo nuo pasaulio pra- 

i džios ikšiolei. Pran. Dangielas 
j 12: Dar Dievas kviečia žmones 
į tardamas per savo pranašą: 
; Ųryžkite pas mane ir busite iš- 
' gelbėti, nes aš, Dievas, ir ma
no Sūnūs, nėrą kito. Izajo 45: 
22 e. Dievo žodis tiesa.

Prieteliau, užsisąkykit Auš
rą, $1.50 metams, mėnesinis 16 
puslapiu žurnalas.

Skelbia S. B. S. D.
1150 E. 76 St. Cleveland, O.

(Skelbimas).

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prospect Ave. MA. 0731
Bandykit musų 5 Lekcijų 

. .Planą už Nominal? Kainą.
Mes suteikiam Instrumentą.

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

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

Linoleum Grindims
Grindims užtiesalai pigiai

Atidarėm didelę Linoleum ir ki
tų grindims patiesalų parduotuvę. 
Parduodam tris ketv. vardus už 

ir 9x12 Rotharus pasiesalus 
$3.25. Mes patiestam visus

$1, 
po 
lionleumus. 52)

Center Floor Covering
7020 St. Clair Ave.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

®16-ME šimtmetyje Kon
stantinopolyje (Turkijoje) ka
vos gėrimas buvo laikoma pra
sižengimu, ir kaltininkai pirmą 
kartą buvo pabaudžiami, o an
trą kartą sugauti buvo skan
dinami.

®VIEN tik orlaivio inžinui 
padirbti reikalinga 8,000 pa
skirų metalo dalių.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVEL.'Uu 

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skaudą 
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 
doįasi FEEN-A-MINT.

J FEEN-A-lJlINT einant 
tį rytą tikrai jausite

I ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

žmonių nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

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

Repairing & Air Conditioning 
Valom ir Perdirbam 

Furnasus, $10.00. 
Visokios dalys furnasams i 

boileriams.
1390 East 651 h Street 

Telefonas: ENd. 0335

ir

The STONEMAN Co.
Plumbing Supplies — Paints 

Hardware
Roofhig Materials
Electrical Supplies

Čia rasit gerą patarnavimą
prieinamas kainas. (49)

7110 Superior Avenue

ir

B.rangmenys ir Akiniai
Mano senai įgyvendintoje brang- 

menų Icrautuvėje užlaikau geriausių 
deimantų ir atlieku gerų laikrodėlių 
taisymo darbą. Taip pat pritaikau 
akinius, (50)
G. L Harding

G. L. HARDING
Jewelers 

OPTOMETRIST '
Akių Egzaminavimas sulyg

susitarimo
7112 Lorain Ave. WO. 3072

WiNE SHOPPE
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop.

Importuoti ■ ir Vietiniai

Vynai — Šampanai
Vermouths, Ginger Ale 

Alus ir Mišiniai
Kainos prieinamos, parduodam 
galionais, pusgalioniais, Ohio ir
California Vynų. (52) •

10201 Superior Ave.

ŠTAI TA' VIETA
GEROS RŪŠIES BRANGMENYS 

DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI
Didžiausias pasirinkimas visokių 
brangmenų ir kitokių prekių. 
Visos yra pirmos rūšies ir ga
rantuotos. (3)
Šią krautuvę naujai atidarėm.

S. RUSSNACK
8403 Hough Avenue

VISOKIOS MUZIKOS PARDUOTUVĖ
Pas mus galite gauti visokių muzikos instrumentų, kurie 
parsiduoda 
padargų, 
perkamu

7412 St.

nupigintomis kainomis. Taip pat 
Duodame dykai muzikos pamokas su 

instrumentu.

HOEDL’S MUSIC CO.
Clair Ave.

elektriškii 
kiekvienu 

(47)

Cleveland

Pirkit sau anglį už prieinamas 
kainas iš

NIELSON ICE and
FUEL CO.

7015 Wade Park Ave.
ENdicott 2319

Lietuviai Amerikos 
Sostinėje

Septynetą metų kaip 
ingtone veikia vienintelė 
kos-Lietuvių Draugija,
metų rudens ji turėjo arti 100 
narių. Šį rudenį tas skaičius 
žymiai pašoko. i

Minima Draugija yra socia
linė, kultūrinė, bet nepolitinė. 
Joje sutelpa visi geros valios 
Lietuvių kilmės asmens. Drau
gijos nariai kilę iį' suvažiavę 
iš Įvairiausių Amerikos vietų. 
Jie daugumoje yra valdiškoj 
tarnyboj. Del tos priežasties 
Draugijoje dominuoja Ameri
kos Lietuviškasis jaunimas, nors 
esama ir pagyvenusio amžiaus 
ir Lietuvoje buvusių bqt ton 
gimusių žmonių.

Washington© /imcrikos Lie
tuvių Draugija ruošia paskai
tas, minėjimus, pasilinksmini
mus, šokius, iškilas, koncertus. 
Draugijos nariai lavinasi Lie
tuvių kalboje ir domisi Lietu
va. Draugijoje veikia speciali 
lavinimuos! sekcija (Study 
Group), kurioje nagrinėjama 
aktualios temos iš Įvairių sri
čių. Tai yra savo rusies foru
mas. Dar veikia Lietuviškų 
ckinų, bowling ir kitos sekci
jos.

Draugija deda pastangų iš
sinuomoti nuolatinę buveinę su 
skaitykla, kur nariai galėtų vi
sada susitikti, užeiti ir rasti 
Lietuviškos spaudos bei Lietu
višką knygą.

Ne kiekvienas naujai atvyk
stąs į Washingtona Lietuvis ži
no apie tokios Draugijos esimą 
arba patiria apie ją tik ilgiau 
pagyvenę. Dar kiti nors žino 
tpie Draugijos gyvavimą, bet 
nežino kaip ją surasti.

Visų naujai atvykusių ar at- ■ 
vyksiančių Į Washingtona Lie
tuvių žiniai šiuomi pranešama 
ir patariama informacijos ir 
prie Draugijos prisirašymo tik
slais kreiptis Į Draugijos sek- 
retprę, pdg^N. jlzįvičiut^ Jos 
antrašas darbo 
kantis: 1620 Fuller str. N. W. 
Apt. 201. Telefonas: Adams 
1997. Galima taip pat kreip
tis i Draugijos pirminiką p. A. 
W. ŠupienĮ. Dienos metu jis 
pasiekiamas Vyriausiame A- 
merikos Teismo (Supreme 
Court) Bumuose arba po dar
bo bute, kurio antrašas sekan
tis: 1733 2Cth str. N. W. Tele
fonas : Michigan 3172. Paga- 
liau. galima Draugijos reikalais 
kreiptis į Immaculate Concep
tion parapijos vikarą Kunigą 
Gedrą.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sųlyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
naktį patarnavimas.
E. 55th Street
MU. 2629; Y E. 5544 

vakarais iki 8 vai.

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

Skani Lietuviška DuonaNEW 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.

S

Visų 
Didumų

FRANCES’ LUNCH.
• z

Sandvičiai — Pilni Pietus
Lengvi Užkandžiai

Namų gamybos valgiai 
Greitas, geras patarnavimas..

937 U; East 79th Street 
^Frances Lovenduski (46)

A. T. HUETER
DEIMANTAI

Pirmaeilė brangmenų par
duotuvė rytinėje dalyje

Registruotas Optikas

<8513 Superior Avenue
CEdar 07G5 (49)

Visų
Didumų

GREITAS KASDIENINIS
PATARNAVIMAS

Dykai padidinimas su šiuo 
skelbimu.

Deike Photo Service
8311 Superior Ave.

WM. F. WENDT
* Specializuoja pardavime 

KIAUŠINIU. SVIESTO ir
SŪRIŲ

West Side Market 
Stand A’6 ir A7 (52)

PRospetc 8184.
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Kalbėjo Adv. Olis ir Ministers Norem. Propagandos Lietuviams Laimė
ta už Tūkstančius Dolarių. Prezidentas Dėkoja Visiems už Aukas

vakarienę, ir po dakterius Seltzer,(Aukotojų vardai tilpo 
me Dirvos numeryje.)

kita- ei <0, paruoš
o visi krrtu išlydėjo į stotį, 

iš kur antradienio vakare trau-
(Jūsų vardas tilps prie jęjnįs išvežė tiesiog i Scrantoną. 

aukotojų jeigu priduosit savo, 
auką Dirvos redakcijai perskai- prezidento PASITIKIMAS 
tę šitą pranešimą.) j CLEVELANDE

Ponas Prezidentas atvyko į 
Clevelandą penktadienio vaka
re, Lapkričio 14, stotyje daly
vavo komiteto nariai su pirmi
ninku P. J. žiuriu. Iš Stoties 
nulydėtas į Wade Park Manor 
viešbutį. Prie prezidento nuo
lat buvo kas nors iš vietinių, 
pakaitomis, Alekas Banys,- Kar
pius, žiuris, ir per visas dienas 
lankėsi daugiau vietinių Lietu
vių ir p. Tubelienė, p. Smeto- 
nenės sesuo, kuri gyvena Cle
velande.

šeštadienį, Lapk. 15, p. Pre
zidentas sakė kalbą Women’s 
City Club, kur dalyvavo dik- 
čiai vietinių Lietuvių moterų 
ir keli komiteto nariai vyrai. 
Šiame moterų klube p. Prezi
dentui prakalbas surengė vie
tos komiteto pirmininkas P. J. 
žiuris, centro komiteto vice 
pirmininkas.

aukotoju jeigu priduosit savo

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona, atlikęs keturių 
dienų platų ir įvairų programą 
Clevelande, apleido šią musų 
miestą dėkodamas Lietuviams 
už tokį jų nuoširdumą priimant 
jį kaipo svečią, kaipo vienatinį 
dabar dirbantį Lietuvos nuken
tėjusių žmonių sušelpimui ir iš 
i Hruinmo Sibire ir kitur išgel
bėjimui, kuomet kiti musų vei
kėjai, ypač sroviniai vadai ir 
iš Lietuvos atbėgėliai tik savo 
siauras politikas varinėja ir 
jieško priemonių ir sau šali
ninkų Prezidento darbui truk- 

„ dyti ir kenkti.
Lietuvos Prezidentas apleido 

musų koloniją dėkodamas Cle
veland© Lietuviams už sudėji
mą taip netikėtai didelės su
mos aukų — arti $450.00!

Šis gausus aukojimas viršijo 
keliariopai vietos LVS. sky
riaus komiteto, kuris prakalbas 
p. Prezidentui rengė, speliotą 
surinkti aukų sumą. Nebuvo 
tikėta kad bus surinkta $150, 
na o surinkta net arti $300 dau
giau !

Be to, p. Prezidento viešėji
mas Clevelande paliko didelius 
musų tautai reikalingus propa
gandos ir draugų Amerikiečių 
tarpe laimėjimus, ko visko ne- 
nupirktum už tūkstančius do- 
larių! Per tris dienas apie mu
sų žymų svečią rašė didieji trys 
Clevelando dienraščiai, reikš
dami simpatijų Lietuvai.

Miesto Moterų Klube, žymių 
Amerikiečių organizacijoje2 p. 
Prezidentas pasakė reikšmingą 
kalbą, ir ten padalinta literatū
ros apie Lietuyą.

Per radio kalbėdamas pasie
kė šimtus tūkstančių klausy
tojų plačiose Clevelandd apie- 
linkėse.

Dalyvaudamas koncerte Cle
veland Symphony Orkestro su
sipažino su daug žymių Cleve
lando turtuolių.

Kalbėdamas Lietuvių salėje 
į savo viehtaučius brolius ir 
seseris Lietuvius išjudino visus 
iki ašarų, kad jis štai, tokiame 
savo amžiuje, važinėja, vargs
ta ir dirba už Lietuvos ateitį 
ir jos žmonių laimę! Todėl tai 
Clevelandiečiai parodė savo di
delį prijautimą jam — atidarė 
savo širdis ir sudėjo arti $450 
aukų!

Prezidento atvykimo proga 
išsiuntinėta šimtai laiškų į žy
mius Clevelando asmenis su li
teratūra apie musų tautą, jos 

* nelaimę ir pagalbos reikalą.
Tas atneš dar daugiau aukų 

ateityje. '
Iš Clevelando p. Prezidentas 

turėjo vykti į Scranton, Pa., bet 
kad iš čia nebuvo patogaus jo 
kelionei traukinio tai Jurgis Sa- 
lasevičius savo automobiliu iš
vežė svetį į Pittsburghą, paly
dint p. Salasevičienei ir p. kar- 
pienei. Ten žymus tautiečiai 
darbuotojai p. Pivaronai pasi-

Commander H. F. Cope, captain 
of the U.S.S. Salinas, the 16,000 ton 
oil tanker which was torpedoed 
while on convoy duty near Iceland. 
The tanker made port without loss 
of life or serious injury to its crew.

LIETUVIŲ SALĖJE
Sekmadienį, Lapk. 16, p. Pre

zidentas, policijos motorcikliais 
lydimas, atvyko Į Lietuvių sa
lę apie 2 valandą po pietų, pra
kalboms. Kartu atvyko ir po
ra kitų Chicagiečių, Adv. An
tanas Olis, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos centro pirmininkas, 
ir Owen Norem, Amerikos mi- 
nisteris Lietuvai, kurį bolševi
kai iš Lietuvos išvarė kai Lie
tuvą okupavo.

Prezidentui į salę inėjus, pa
sigirdo publikoje gausus ploji
mas. Salė tuoj užsigrudo žmo
nėmis, tarpduriai buvo pilni 
stovinčiųjų, sėdynių truko.

Prakalbų programą pradėjo 
su Lietuvos Himnu, vedovaujant 
komiteto pirmininkui P. J. žiu- 
riui. •

Pirmutinis buvo perstatytas 
kalbėti p. Norem, kuris pasakė 
apie Lietuvos okupaciją, pri
mindamas tai kad Amerika ne
kaip žiuri į bolševikus ir dabar, 
nors jiems gelbsti kovoje prieš 
nazius.

Sekantis kalbėjo Adv. Anta
nas Olis, Lietuviškai, 
nušviesdamas reikalą Lietuvą 
ir jos nukentėjusius 
šelptų ir gelbėti, ir apsakė pas
tangas kokias deda tam tikslui 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga bei 
kas reikalinga toliau daryti ge
resniam darbo pravedimui.

Po Olio kalbos eita prie rin
kimo aukų. Publika buvo kvie
čiamą ateiti ant estrados ir 
paduoti savo auką, kartu pasi
sveikinti su p. Prezidentu. Ir 
ėjo ir nešė gausias aukas senu
kai ir senukės, jauni stiprus 
vyrai, moterys, ir maži vaiku
čiai. Sunešta virš $300. Po to 
dar rinkta smulkios, aukos po 
salę sėdinčiųjų tarpe, 
pasirodė aukų $374.22.

Bet ne visi galėjo tą dieną 
i prakalbas 
čias kelias 
savo aukas 
ciją, ir su 
didelė aukų 
minėta.

Po aukų 
Prezidentas, 
nuoširdi, taip perstatanti musų 
tautos priešų žygius, musų ne
laimę ir musų pareigą dirbti 
už savo tautos ateitį graudino 
klausytojus. šis senas musų 
tautos darbuotojas ir vadas pa
siekė klausytojų širdžių gilu
mą savo kalba, nes kiekvienas 
jautė jo žodžių nuoširdumą.

Programe dalyvavo daininin
kė p-lė Bronė Rasiulytė, sudai
nuodama kelias pritaikytas dai
nas, ir Mary-Jo Bendlerytė. 
kuri atliko piano solo.

Sueiga baigta su Amerikos 
Himnu.

visuomenės 
veikėja Bell Greve, p. Norem. 
Theodore Andrica, Britų kon
sulas Bisikcr, Jonas T. De- 
Righter, Adv. A. Olis, p. Tube- 
lienė, ir Prezidentas Smetona.

RADIO KALBA
Pirmadienį, Lapkr. 17, ponas 

Prezidentas ilgiau atilsėjo, po 
pietų šiek-tiek apvažinėjo Cle
velandą su p. Žiuriu, ir nuvyko 
į WCLE radio stotį kalbai, ku
rią sakė per apie 15 minutų, 
tuomi dar kartą ir didžiausias 
minias klausytojų pasiekdamas 
ir apsakydamas Lietuvos ir jos 
kaimynių padėtį ir reikalus. 
Jo kalba, sakyta Angliškai, bu
vo labai aiški ir turininga.

Užbaigė pasakydamas kelis 
žodžius į Lietuvius' klausyto
jus, kviesdamas dirbti už savo 
tautos reikalus.

Radio stotyje laiką p. Prezi
dento kalbai išrūpino Dirvos 
redaktorius.

Tą patį vakarą aplankė savo 
gimines Clevelande ir gryžo į 
viešbutį pasilsėti ir rengtis se
kančią dieną apleisti 
dą.

Antradienį, Lapk. 
didis svečias, pilnas 
nimo ir negailėdamas savo pa
dėto vargo, iškeliavo Scrantono 
linkui, kaip apie tai pradžioje 
šio aprašymo pažymėta.

Clevelan-

18, musų 
pasitenki-

Prezidento sūnūs, Julius Sme
tona, šį kartą negalėjo Į Cleve- 
landą atvykti, nors buvo pasi
rengęs, bet trumpoje ateityje 
Cleveland]ečiai gaus progą ir 
jį pamatyti. Jis yra baigęs 
teisių mokslus Vytauto Didžio
jo Universitete, sporto mėgė
jas, taip pat su visa savo šei
ma laimingai pabėgęs nuo bol
ševikų. Jis yra vedęs Ameri
koje žinomo Kun. F. Kemėšio 
sesers dukterį.

According to Germany’s own es
timates, there were approximately 
30,000 persons of German descent 
:.i Lithuania before the Soviet oc
cupation. Official Lithuanian sour
ces accounted for a much smaller 
number.

After the Soviet occupation of 
Lithuania on June 15, 1940, a re
patriation treaty was signed by So
viet Russia and Germany whereby 
ersons able to prove their Ger- 
:ian descent, relationship, gradua

tion from schools in Germany or 
possession of property there, were 
granted permission to leave Lith
uania for Germany.

Taking advantage of this agree
ment, by March 1, 1941, about 50- 
000 persons had migrated from Lith
uania to Germany or twice the 
number formerly estimated by Ger
man descent in Lithuania. This in
crease resulted from the fact that 
many Lithuanians, unable to flee 
Lithuania earlier, seized this final 
opportunity to save themselves and 
their families, and to escape the 
bolshevist terror.

In addition to this exodus, hun
dreds of Lithuanians escaped sec
retly over the border at the risk 
of their lives. ,

It has since been learned that, 
with few exceptions, no one of ei
ther of these groups has been 
granted permission by the German 
authorities to return to Lithuania.

LITHUANIAN HUGE 
RELIEF PROBLEM
BECAUSE cf two foreign inva

sions, one in June 1940, another in 
June 1941, Lithuanian population 
has temporarily decreased approxi
mately by 200,000 persons, accor
ding to the Lithuanian Red Cross 
estimates:

about 60,000 persons were forci
bly deported to Siberia;
about 50,000 persons because of 
Soviet terror fled to Germany 
or were repatriated;
about 90,000 persons are missing 
because of the Soviet-German war. 
Accordingly, Lithuanians have a 

huge problem of providing relief 
outside as well as inside of Lith
uania’s borders, now controlled by 
the German regime of occupation

Deportees and refugees in Soviet 
Russia alone, about 150,000 persons, 
are facing death if help in food, 
clothing and medical supilęs will 
not be forthcoming. Soviet condi
tions make the relief problem al
most hopeless.

Prompted by these considerations 
many Lithuanian American organi
zations throughout the country have 
adopted resolutions urging the A- 
merican Government to intervene 
and to prevail upon the Soviet Gov
ernment to free Lithuanian depor
tees and refugees and provide for 
their release.

ODD FACTS ABOUT 
OHIO WEATHER

Q.

A.

Q.

A.

plačiai

žmones

Viso

ateiti; taigi sekan- 
dienas dar pridavė 
per Dirvos redak- 
tomis pasidarė ta 
suma, kaip viršuje

rinkimo, kalbėjo p.
Jo kalba, taip

MIRIMAI

Baltrušaičių 50 Metų 
Vedybų Sukaktuves
Didelė retenybė yra kad po

ra sugyvena 50 metų savo ve
dybinio gyvenimo, nes dažnai 
ar vienas ar kitas jau nesulau
kia tokio ilgomečio.

Clevelandiečių tarpe gyvena 
žymi pora, Vincas ir Jieva Bal
trušaičiai, kurie pereitą šešta
dienį didelėmis iškilmėmis sa
vo 50 metų arba auksinį vedy
binio gyvenimo jubilejų pami
nėjo, dalyvaujant jų vaikams 
ir anūkams, nes jie visi čia ir 
gyvena.

Ryto metą, šv. Jurgio bažny
čioje atsibuvo iškilmingas jų 
auksinis šliubas. Tą patį va
karą, Lietuvių salėje prie dau
gelio svečių, apie poros šimtų 
jų giminių ir artimų draugų, 
atsibuvo smagus pokilis, kuris 
tęsėsi iki vėlybai nakčiai. Pa
sakyta linkėjimai ir įteikta 
dovanos.

Baltrušaičiai vedė 50 metų 
atgal Vilkaviškyje, Lietuvoje, 
ir vėliau išvažiavo į Angliją, o 
iš Anglijos 37 metai- atgal at
vyko į Clevelandą ir čia pra
gyveno darbuodamiesi ir rem
dami įvairius Lietuvių kulturi- 
nius, bažnyčios ir tautos rei
kalus.

Viena jų duktė yra žinomo 
biznieriaus Jono Brazio žmona, 
ir sūnūs Jonas darbuojasi toje 
pačioje Brazio rūbų siuvimo 
firmoje.

1938 metų vasarą p. Baltru
šaitienė su anūke, Lillian Bra
zy te, Dirvos rengtoje ekskur
sijoje apsilankė Lietuvoje, lai
ke Tautinės Olimpiados, ir su- 
gryžo su geriausiais įspuždiais.

JAMES DAUGERT
James Daugert, 2 m. amž., 

sūnūs Jono ir Valerijos (Pas- 
tarnokiutės), nuo 6726 Bayliss 
avė., mirė Lapkričio 12. Palai
dotas 15 d., Kalvarijos kapinė
se. Paiųaldos atsibuvo Švento 
JYirgio bažnyčioje.

r t r
JUČtfAs GOLDAUSKAS

Juozas Goldauskas. 60 metų 
amžiaus’ nuo 1375 Ė. 82 str., 
mirė Lėpk. 14, palaidotas 18 
d., Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje.

Liko žmona, Ona, du sunai, 
Juozas ir Petras, ir duktė, Mrs. 
Olga Frank.

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Della 
Jakubs.

Komandierius H. F. Cope, 
kapitdnas S. V. laivo Salinąs, 
16,000 tonų aliejinio tankerio, 
kurį Vokiečiai torpedavo netoli 
Islandijos. Laivas pajiegė pa
siekti uostą nepražudęs nei vie
nos gyvasties.

SUSIPAŽINIMO VAKA
RIENĖ .

Tą pat vakarą, Wade Park 
Manor, buvo surengta p. Prezi
dentui pagerbti ir su žymes
niais Amerikonais supažindinti 
vakarienė. Dalyvavo apie 40 
svečių, pusė iš jų Amerikonai, 
kiti Lietuvių komiteto nariai ir 
šiaip svečiai.

Kalbų programą vedė P. J. 
žiuris.

Kalbas sake: Miss Gannett, 
Cleveland Press vyriausias re-

25 METŲ SUKAKTUVĖS
Lapkričio 9 d., pp. J. Gražu

liai minėjo savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį, su pa
maldomis šv. Jurgio bažnyčio
je, kur vėl pakartojo savo ve
dybines apeigas, dalyvaujant 
jų sunams ir dukteriai. Po pie
tų, jų namuose atsibuvo pokilis 
dalyvaujant artimiems drau
gams.

LRKSA. 50-ta kuopa, kurios 
J. Gražulis yra pirmininku, nu
stebino celebrantus su 25 sida
briniais dolariais. Taipgi jų 
draugai ir snnai bei duktė ap
dovanojo juos puikiu sidabrinių 
stalui reikmenų setu.

PASKAITA APIE 
VĖŽIO LIGĄ

Kovai su vėžio liga institu
tas (Cancer Institute) rengia 
paskaitą ir užkviečia norinčius 
joje dalyvauti, antradienį, Lap
kričio 25, Cleveland Health 
Museume, pradedant 1:00 vai. 
po pietų, globoje Ohio Division 
of the Women’s Field Army of 
the American Society for the 
Control of Cancer.

Pereitą metą 9,446 asmenys 
mirė nuo vėžio ligos Ohio val
stijoje. Tikrenybėje, vėžys už
ima antrą vietą mirčių priežas
čių eilėje šiądien, kuomet 25 
metai atgal stovėję septintoje 
vietoje. Medikalė profesija tik
rina kad mirčių skaičius nuo 
vėžio ligos yra toli perdidelis 
ir kad ankstyvas diagnozavi
mas yra vienas iš pačių reikš
mingiausių būdų kovoti prieš 
vėžį.

Svarbiausias kalbėtojas šia
me susirinkime bus Dr. Clyde 
L. Cummer, asistentas klinikos 
profesorius iš Medicinos Moky
klos prie Western Reserve 
Universiteto. Clevelando Svei
katos Muzejuje yra įrengta 
specialis parod’r"'ns apie vėžio 
ligą ir bus rodoma filmą pava
dinta “Choose To Live”.

(See answers at bottom of page)

1. When did Ohio liave its driest 
year?

2. When was Ohio’s driest month ?
3. Where is the driest place in; 

Ohio ?
4. Where does Ohio usualy have 

its first killing frost?
5. Where do killing frosts usually 

hold off latest in Ohio?
Courtesy Sohio Guaranteed Starting 
__________________ Bureau.

LEIMON’S I
DRY CLEANING Į
Vyrų ir Moterų Rublis į 

pertaisau
Sulyg naujausios mados Į 

o
Prosymas ir Valymas i
VISOKS RŪBŲ VALYMAS Į

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street Į
Ant. Leimonas, Savininkas '

Telef. HE. 5384 !

ANSWERS TO OHIO WEATHER 
QUESTIONS

1. 1934 — with an average rain
fall of 2i6.Gl inches. Next of 
the driest year’s was 1930, with 
an average of 26.74 inches.

2. March 1910 and October 1924, 
with an average of only .25 in
ches of rain. Ohio’s wetest 
month was Jan. 1937, with 9.- 
91 inches. -

3. Thurman (Gallia Co.) — with 
an average of only 79 ęainy 
days per year.

4. At Garrettsville (Portage Co.) 
and; Orangeville (Trumbull Co.), 
about September 30.

5. At Cleveland. Kiling frosts us-, 
ually come around the first of 
November.

When will the “drive” to sell 
Defense Savings Bonds begin? 
There will be no 
good many people 
Defense Savings 
like the Liberty 
paigns
which were conducted for stat- 

to raise specific 
Defense Savings 
long-range, cen
to stimulate the

jntered as Second-Class r 
Ser 6th. 1915, at the Clevel 

under the Act of Marc

“drive.” 
think of 
Program
Loan cam-

of the first World War,

the

by 
by

a

at retail stores exchange- 
for Defense .Saving Bonds 

They are the same as

ed periods 
amounts.. The 
Program is a 
tinning effort
public to buy more and more 
Defense Bonds and Stamps 
the month, that is, month 

' month, and is essentially
program to promote mass sav
ing, as well as to provide the 
needed money for defense.
Are the Defense Saving Stamps 
sold 
able 
Yes.
Stamps on sale at post offices 
and elsewhere.

NOTE—To buy Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
office, bank, or savings and 
loan association; or write to the 
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C. Also Stamps 
are now on sale at retail stores.

AMERICAN GUIDE 
WEEK

Publication of the Oklahoma 
Guide the last week in November 
completes the State Guide program 
of the American Guide Series. To 
mark this achievement of the WPA 
Writers’ Program, the week of No
vember 10-16 has been designated 
American Guide Week, which has 
been observed throughout the Na
tion.

Several thousand research work
ers, writers, editors, photographers, 
draftsmen, and clerical workers, all 
hired by the Government to work 
on the state projects of the WPA 
Writers’ Program, compiled and al
so wrote this record of a civiliza
tion. Each book was sponsored by 
a state or local organization, and' 
thousands of Americans in city and | 
village helped the writers create 
their guidebooks. The manuscripts, 
checked by special consultants, were 
placed by the sponsors 
of private publishers, 
and issued the books 
to the

Each 
in the 
ers
with descriptions of towns and vill
ages, inland and coastal waterways, 
and recreational areas along the 
route, historic shrines, architectural 
monuments, contemporary and his
torical points of interest. The guides 
are illustrated with from 80 to 100 
carefully selected photographs re
produced in gravure, end-paper maps 
showing tour 
transportation 
rehensive map 
ritory. Each
300 to 800 pages.

These State Guides are available 
through all bookstores and at most 
libraries. Ask for them.

in the hands 
who printed 
without cost

government.
state and territorial guide 

American Guide Series cov-
every major motor highway,

routes, city maps, 
maps, and a comp- 
of the state or ter
guide contains from

VAISTINĖ

Miss Olivia Peterson, director ofc 
Minnesota public health nursing, 
named by the American Red Cross 
to direct its program to train 500,000 
U. S. women in home nursing as a 
defense measure. She served as 
Red Cross nurse in France dūrinę 
World war.

CLAIR-DOAN
RECREATION

Geo. R. Jones, Prop.

Kur sueina jūsų draugai. (45)

10322 St. Clair Avenue
Telefonas Liberty 9535

READY T0 WEAR
TOPCOnTS 

and 

OVEBCOATS
"ABLE FABRICS $10.95 

Wide Choice of Correct ■ ®
Styles and 22.50

Plus Distinction that only 
Brazis Bros, can give you.

MADE TO ORDER
Suits, Topcoats

Overcoats
$22.50

and 27.50

Brazis Bros
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

VYRIŠKI

GERZENY BROS.
MONUMENT CO.

Kainos nuo $23.50
Užssakykit dabar, iki kainos dar 

nepakilusios.
Atdara kasdien iki 9:00 vakar'.

3924 Lorain Ave.
Telef. MElrose 1925

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekora*nrius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir a'sakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieskot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 1 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilt ą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899----- JI

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

1117 E. 79th Street
Pristatom vaistus į namus.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiij!

DELICATESSEN
GROCERIES

CANDIES -r- ICE CREAM 
LUNCH MEATS 

TOBACCO and CIGARETTES

7038 Wade Park Ave.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Angliakasių Streil 
Baigėsi

Lapkričio 22 d. ang] 
feių unijos vadas Job 
Lewis sutiko priimti 
iRoosevelto pasiulynų 
arti 200,000 angliakas 
vestų į streiką sutart 
sti gryžti į darbus Li 
do 24 d.

Prezidentas įsiūlė a 
kasių vadams tarybų 
išrišti ginčą tarp pi 
nių kasyklų savinink 
Įvedimo unijos jų ka 
se, o tuo tarpu pradėt 
bus kasyklose.

Desėtkai tūkstančių 
liakasių paskirose va 
se sugryžo dirbti lau 
nesusipratimo išspre 
tarybų keliu.

Pittsburgho srityje 
pradėję ruoštis uždar 
vo operavimus del ] 
kimo anglies. Jei ; 
kasiai butų ilgiau p 
kavę tūkstančiai pik 
dustrijos darbininki 
turėję likti be darbi

1 Geležinkelių tarn 
ir gelžkelių operator 

y meniškai Prez. Roo 
i raginami yongti stre 
| nesusipratimą išrišti 
į bomis, tokioms ta: 
1 neprieštarauja. Sti 
I išeitų apie 1,500,000 
I liečiu, jei nebus susit 
Į Darbininkai reikalą 
I gij padidinimo. Strei 
] statyta Gruodžio 7.

Rudeniniai ir Žieminiai:
SWEATERS i

Didžiausias pasirinkimas naujau
sių stilių užsimaunamų ir suse-: 
gamų ir su zipperiais. Vienodų ir 
maišytų spalvų

Kainos ] .95 iki 4*85
VYRAMS GRYNI VILNONIAI

Berankoviai Sveteriai '
1.25

visokių spalvų

Vyrams Blue Melten
Jackets 4-^

Zipper priešakiu, stori

Kongresui siūlomi 
sumanymai suvaržy 
je streikus, kurie 
šalies ginklavimo d

CIO. ir ADF; va 
pat darbuojasi ir s 

i sulaikyti kad nebūt 
i tokie streikavimo 

mai.
CIO. vadas Murr 

kad Prez. Roosevel 
ktų atstovus darbe 

; trijų ir valdžios iš 
geriausių priemoni 
hti industrinius 
pratimui

Plieno industriji 
| nas rašo kad truk 
I nos geležies ir pik 

e —J liejama nauji dirb 
Vyrams Apatiniai I Ii netrukus sumaž

SI iki S>1 *5 »industrijos veil

Trumpom ir ilgom rankovėm 
balti ir pilkšvi. Tinkami žiemai. J

Vyrams Pirštinės ] .50 j 
Geros tvirtos odos, keleto spalvų j 
ir stilių.
——————  —'1

Vyrams Skrybėlės
Vėliausių rudeninių madų, spalvų 1

ir pavidalų.
VYRAMS IR VAIKINAMS

Darbui arba išeiginės. Didžiau
sias pasirinkimas.

1.95 iki 4.95
DYKAI

EAGLE STAMPS 
pirkiniu. Štampų 
keičiamos čia, kada turit pilnas.

KRAMER & REICH
COMPANY

7010 Superior Ave.
— Krautuvė atdara Vakarais. —

DYKAI i 
su kiekvienu į 
Knygelės iš- ■

Streikas pasiba 
i Louis, Mo. — A 

mašinistų nutarė 1 
jų dienų streiką 

j Į darbus. Streiku 
trukdyta apie- bi! 
larių vertės šalk 

į vimo’ užsakymų.

Apie 190,000 n 
bininkų tapo pai 
ležies liejyklas ii 
peš nuo Birželic 
skelbia S. V. I 
departmentas.

Telefono vicin 
tojų streikas, ku 
sino sutrukdyti 
tūkstančių 'darbi 
įvyks. Valdžios 
kai nesusipratin 

Į tarybų keliu.




