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Miss Olivia Peterson, director
Minnesota public health nnsi 
named by the American Red 
to direct its program to train 
U. 'S. women in home nursing u 
defense measure. She served u 
Red Cross nurse in France durta 
World war.
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READY™ WEAR 
TOPCOffS 

and

OVERCOATS
DLE FABRICS S10«

Wide Choice of Correct
Styles and 22.50 

Plus Distinction that only 
Brazis Bros, can give you

Angliakasių Streikas 
Baigėsi

Lapkričio 22 d. angliaka
sių unijos vadas John L. 
Levis sutiko priimti Prez. 
Roosevelto pasiūlymą, ir 
arti 200,000 angliakasių iš
vestų Į streiką sutarta lei
sti gryžti Į darbus Lapkri
čio 24 d.

Prezidentas Įsiūlė anglia
kasių vadams tarybų keliu 
išrišti ginčą tarp privati
nių kasyklų savininkų del 
Įvedimo unijos jų kasyklo
se, o tuo tarpu pradėti dar
bus kasyklose.

Desėtkai tūkstančių ang
liakasių paskirose valstijo
se sugryžo dirbti laukdami 
nesusipratimo išsprendimo 
tarybų keliu.

Pittsburgho srityje buvo 
pradėję ruoštis uždaryti sa
vo operavimus del pritru
kime anglies. Jei anglia
kasiai butų ilgiau pastrei- 
kavę tūkstančiai plieno in
dustrijos darbininkų butų 
turėję likti lie darbo.

UŽĖMĖ ROSTOVĄ; NE! ŽIEMOS ŠAL
ČIAI BOLŠEVIKAMS NEPADEDA

su japoniĮja ga
ls KILY? KARAS

Maskva, Lapk. 27. — So
vietų karo vadai susirūpinę 
praneša kad Vokiečių žy
giavimas pirmyn šiaurėje 
ir pietuose nuo Maskvos 
nesulaikomas. Matyt Vo- 
k’ečiai skubina apeiti Mas
kvą iš kitos pusės ir pradė
ti mušti Rusus iš visų pu-

Rimti nazių 
ir

Lapk. 26 
laimėjimai šiauriniame 
pietų galuose Maskvos gy
nimo lanke pranešama pa
čių Rusų, tačiau Rusai pa
sigiria kad jie sumušę Vo
kiečius Ukrainoje ir pastu- 
nę juos atgal.

Vokiečiai sako užėmę la
bai svarbų miestą pietuose, 
Rostovą prie upės Dono, ir 
tuomi paėmė Į savo kontro
lę vartus i Kaukazą iš'šiau
rės. Ten bolševikai skel
bia išmušę apie 37.000 na-

SOVIETAI praneša kad 
šiam kare neteko jau 2,122,- 
000 raudonarmiečių užmuš
tais, dingusiais ir sužeis
tais. Užmušta 490,000, su
žeista 1,112,000, ir suvirš 
520,000 dingę ar paimti ne
laisvėn.

Rusai prarado 7,900 tan
kų, 6,400 lėktuvų ir 12,900 
kanuolių.

Vokiečių skaitlines bolše
vikai kelis kartus padidina 
ir tuomi save ramina. Vo
kiečiai paduota Rusų skai
čius daug didesnius žuvu
sių, o savo mažesnius.

Vokiečiai skelbia kad iš
mušta ir sužeista bei paim
ta nelaisvėn apie 10 mili
jonų Rusų. Iš jų nelaisvėn 
paimta 3,292,060.

Washington, Lapk. 26.— 
Pastangos surasti susitari
mą su Japonija įtaikiu bu- 
du nedavė jokioj pasekmių 
po septynių mėnesių diplo
matiškų tarybų.

Karas ar taika Tolimuo
se Rytuose priklauso nuo 
to kokį žingsni darys Japo
nija toliau.

Japonai matomai nori 
pasinaudoti dabartine bai
giamos sumušti Rusijos pa
dėtimi.

VOKIEČIAI ŠAUKS 
EUROPOS TAIKOS 

KONFERENCIJA

1 <
-ve

KAUNE Spalių 9 d. buvo iš
kilmingai palaidotas ats. majo
ras Tomkus, kuris buvęs pir
moji bolševikų teroro auka. Jį 
suėmė bolševikų šnipai Liepos 
11 d. 1940 m., o jau Liepos 13 
d. Kaimo kalėjime jis nuo kan
kinimų mirė. Dabar šio kan
kinio kūnas buvo palaidotas ka
pinėse kartu su kitais 12 Lie
tuvių, kuriuos giminės atpaži
no. Per laidotuves buvo pasa
kyta daug prakalbų, b pačios 
laidotuvės pavirto didžiule de
monstracija prieš bolševizmą.

NAZIAI ATSIGRIE
BĖ LYBIJOJE

MADE TO ORDER 
Suits, Topcoats 

Overcoats and 27.50

Brazis Bros.
CLOTHES

6905 Superior Avenue
* 6122 St. Clair Avenue 

,15602 Waterloo Road

Geležinkelių tarnautojai 
-• ir gelžkelių operatoriai, as-_ 

meniškai Prez. Roosevęlto 
. raginami vengti streiko ir 

nesusipratimą išrišti tary
bomis, tokioms taryboms 
neprieštarauja. Streikuoti 
išeitų apie 1,500,000 gelžke- 
liečių, jei nebus susitaikyta. 
Darbininkai reikalauja al
gų padidinimo. Streikui nu
statyta Gruodžio 7.

VYRIŠKI
Rudeniniai ir Žieminii

SWEATERS
guide 
cov- 
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Didžiausias pasirinkimas nauja- 
šių stilių užsimaunamų ir 
gamų ir su zipperiais. Vienodi r 
maišytų spalvų

Kainos j .95 iki 4-85

VYRAMS GRYNI VILNONUI
Berankoviai Sveteliai

visokių spalvų

■>

Kongresui siūloma visokį 
sumanymai suvaržyti šaly
je streikus, kurie trukdo 
šalies ginklavimo darbus.

CIO. ir ADF. vadai ten 
pat darbuojasi ir stengiasi 
sulaikyti kad nebūtų įvesta 
tokie streikavimo varžy
mai.

CIO. vadas Murray siūlo 
kad Prez. Roosevelt sušau
ktų atstovus darbo, indus- 

, trijų ir valdžios išdirbimui 
geriausių priemonių sutai
kyki industrinius nesusi
pratimus.

Prieš savaitę buvo pra
nešta kad Britai staiga už
puolę ašies jiegas Lytojo
je, šiaurinėje Afrikoje, ir 
pradėję savo blitzkriegą.

Bet kelioms dienoms pra
ėjus dalykai persikeitė: už
pulti netikėtai, spėjo susi
tvarkyti, ir atlaikę Britų 
puolimus, patys pradėjo 
savo užpuolikus mušti ii1 
vyti atgal. Vokiečiai pra
neša sulaikę ir sumušę An
glus prie Rezegh, paimda
mi 5.000 nelaisvių, ir tas 
mušis jau nesiskaito Britų 
ofensyvu, nes naziai pradė
jo ofensyvą prieš juos.

Vokiečiai taipgi sutriuš
kino bolševikų^ linijas prie 
Stalinogorsko, 60 mylių Į 
rytus nuo Tūlos ir apie 120 
mylių Į pietryčius nuo Mas
kvos.

Vokiečiai, kaip pati so
vietų karo vadovybė prane
ša, pralaužė bolševikų lini
jas ir nukirto didyji kelią 
nuo Klin Į Maskvą, ir tik 
50 mylių atstu nuo sosti
nės.' Bolševikai sustumti Į 
paskutines gynimosi lini
jas prie Maskvos, apie 25 
mylių atstu.

Šie Rusų pralaimėjimai 
sakoma yra rimti ir pavo
jingi.

Šios dienos skaitoma juo
džiausios Rusų karo dienos 
iš visų penkių šio karo mė- virš 100 Amerikos vyrų, 
nešiu.

Washington. — Ameri
kos valdžia turi žinių jog 
Hitlerin rengiasi šaukt Eu
ropos ekonominę taikos 
konferenciją kada Gruo
džio ar Sausio mėnesį. Toj 
konferencijoj nebus 
ta Anglija nei Suv. 
pos.

Tos konferencijos 
esąs paleisti kokius nors 
gražiai skambančius ekono
minio atstatymo gandus ir 
nepriklausomybės atsteigi- 
mo prižadus ir jais vilioti 
bei klaidinti tautas.

šiomis dienomis Berline 
atsibuvo nazių sušaukta ei
lės Vokiečių okupuotų ir 
jų Įtakoje esančių šalių at
stovų konferencija, kurioje 
pasirašė 13 tautų kovai su 
bolševikais. Taipgi paskel
bė kad Amerika ir Anglija 
yra “rėmėjos pasaulinio ko
munizmo’’.

Lietuva šioje konferen- 
joje nebuvo, gal del to kad 
Vokiečiai ją skaito 

t, o ne 
klausoma valstybe.

S. V. karo laivo Reuben VOMeclal 
James sutorpedavime žuvo t teritorija

sulyg paskutinių žinių

kurių

priim- 
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savo 
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Revision of the neutrality act in the house was one of the hardest 
fought battles to come before that body in years. These photos, taken 
on the day the bill was repealed, show (top), left to right, Speaker Sam 
Rayburn and Majority Leader John McCormack, examining letter from 
President Roosevelt declaring that a vote by the house against repeal 
would “cause rejoicing in the Axis countries.” Below: left to right, Rep. 
James P. Richards (S. C.) floor leader for the Democratic opposition, 
congratulates Rep. Sol Bloom (N. ¥.), leader of fight fur passage.

Neutralumo akto perkeitimas atstovų rūmuose Washingto
ne buvo viena iš atkakliausių kovų kokios toje įstaigoje -pasitai
kė per daug metų. Šie vaizdai, daryti tą dieną 'kai bilius buvo 
nubalsuotas pakeisti, parodo (viršuje), iš kairės j dešinę, Kalbė
toją Sam Rayburn ir Didumos Vadą John McCormack, peržiū
rintį laišką nuo Prezidento Roosevelto, pąreiškiantį kad balsa
vimas prieš biliaus pakeitimą “sukeltų džiaugsmą Ašies šalyse”. 
Apačioje, iš kairės dešinėn: Rep. James P. Richards (S. C.) kal
bėtojas Demokratų opozicijos, sveikina Rep. .Sol Bloom (iš N. 
Y.), vadovavusį to biliaus priėmimą.

ŠIAULIUOSE ir Mažeikiuo
se, kaip jau buvo pranešta, bu
vo nesenai sušaudyta po kelis 
asmenis, kurie Vokiečių buvo 
kaltinami sabotažu. Jie buvo 
sušaudyti viešai, tų miestų ai
kštėse.

Dabar, kaip sako pranešimai, 
taip pat viešai ir su teatrališ
komis ceremonijomis,
Vokiečiai yra mėgėjai, buvę 
paleista Lietuviai kurie, anot 
Vokiečių, buvę “suklaidinti”, t. 
y. tie kurie buvo visai nekalti 
ir kuriuos net Vokiečiai nema
tė galimmųo bausti. Tokių 
“suklaidintų” paleista 85. Tuo 
Vokiečiai ndri įroayri kad'"jie”-~ 
geriems teisingi, o prasižengė
lius žiauriai baudžia.

JAPONIJA KA NORS IŠSIDERĖS
KULTŪRINGOSE valstybė

se nekalti asmenys nėra suima
mi. Vokiečiai gi elgiasi kitaip: 
mažiausia proga jie dideliais 
būriais suima visai nekaltus 
žmones ir, jei, geru atsitikimu 
juos paleidžia tai vietoj atsi
prašyti dar reikalauja dėkingu
mo sau ir Hitleriui.

Bolševikai irgi darė taip: jie 
ėmė, areštavo visus nekaltus 
ir baudė kiekvieną, 
mi gryžti į laisvę.

Tarp Suvienytų Valstijų ir 
Japonijos eina labai įtemptos 
tąsynės, kurios privedę tas dvi 
šalis arčiau prie karo negu pa
prastam piliečiui galima įmaty- 
ti. Japonija žino kad Suv. Val
stijos nėra pilnai gatavos ka
rui, užtai kimba j akį, bet bijo 
pradėti atvirą karą, nes paga
liau gali pralaimėti.

Japonija atsiuntė savo spe
ciali atstovą į Washingtoną de
ryboms vesti.

Suv. Valstijos Japonijoje kal
tinamos už padėtį kokia susi
darė Tolimuose Rytuose.

Amerika iš savo pusės nori

gana
Vie- 

davi-

atplėšti Japoniją nuo talkinin
kavimo Hitleriui.

Japonijos reikalavimai 
dideli, bet jf gali laimėti, 
nas iš tų reikalavimų yra
mas Japonijai laisvų rankų Ki
nijoje. Tuo budu Japonija pri
eitų visai prie Rusijos žemių.

Gali būti kad Amerika ir An
glija sutiks duoti Japonijai ką 
nors ir Rusijai priklausomo To
limuose Rytuose, jeigu tas bus 
reikalinga pasotinti mažos bet 
įkirios Japonijos reikalavimus.

Visas klausimas lieka tai pa
sitikėjimo: ar Amerika gali 
pasitikėti Japonija kad ji, ga
vus ką reikalauja, neišsižios 
reikalauti dar daugiau.

Japonijai gi lieka išsispręsti 
ar Amerika ii' Anglija, sumu- 
šusios Vokietiją ir Italiją, ne
siims paskui parklupdyti Japo
niją likusią 
Vokiečiams 
šios didelės 
varu viską
sutiks duoti, ir padarytų ją be- 
reikšminga savo ribose valsty
be.

nepaleisda-

GAUNAMA žinių 
vos ligoninės yra 
sužeistų Vokiečių karių. Taip 
Šiaulių ligoninėje vien tik visai 
lengvai sužeistų ir galinčių 
vaikščioti esą 65 Vokiečiai. Iš 
to galima spręsti kad bendras 
sužeistųjų skaičius, drauge su 
sunkiai sužeistaisiais, toje ligo
ninėje yra labai didelis.

kad Lietu- 
perpildytos

Pickets at the Red Lion mine, one of the “rebellious” spots in west
ern Pennsylvania’s captive coal strike are routed by state motor police 
after the pickets had earlier stoned cars and blocked a public highway 
for two hours. Above photo shows a picket arguing vainly with a 
This particular incident was closed without personal injury.

Piketai^prie Red Lion kasyklos, vieno iš riaušingų punktų 
‘ i anglies kasyklų, valstijos 

andau- 
Vaizde 
šis in-

Bar-BRITAI užimdami 
dia, Lybi jo j e, torpedavo 3 
ašies laivus gabenusius ka
reivius iš Europos j Lybi
jos karo frontą.
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Plieno industrijos orga
nas rašo kad trukumas se
nos geležies ir plieno iš ko 
liejama nauji dirbiniai, o-i- 
Ii netrukus sumažinti plie
no industrijos veikimą.
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Vyrams Blue Melter

Jackets 4»
Zipper priešakiu, stori

vakarinės Pennsylvanijos privatiniu k\., ,
motorinės policijos skirstomi po to kai piketai akmenais 
žė automobilius ir užblokavo vieškeli per porą valandų, 
matosi piketas bergždžiai argumentuoja su policininku, 
cidentas baigėsi be jokių sužeidimų.

ir pavidalų.

VYRAMS IR VAIKINAMS
KELINES

Darbui arba išeiginės. 
sias pasirinkimas.

J .95 iki 4.95

Vyrams Apatiniai

> $] iki $4
Trumpom ir ilgom rankovėn 

balti ir pilkšvi. Tinkami žie

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

Vyrams Skrybėlės
Vėliausių rudeninių madų, spshj

Streikas pasibaigė.
Louis, Mo. — Apie 8,600 
mašinistų nutarė baigti tri
jų dienų streiką ir gryžti 
Į darbus. Streiku buvo su
trukdyta apie, bilijono do- 
larių vertės šalies ginkla
vimo' užsakymų.

ŽUVO Vokiečių žymiau
sias oro lakūnas, Pulk. W. 
Moelders. Nesenai žuvo ki
tas jų žymus lakūnas, Pulk. 
Udet. Rusijoje šiomis die
nomis 
sen.

užmuštas Gen. Brie-

Litvinovas, Sovietu mi- 7 V
nisteris Amerikai, del Bri
tų karininkų jo Įžeidimo ne- 
prisiimant i Anglišką lėk
tuvą 
tarė

kelionei į Egiptą, nu- 
Į Londoną neužsukti, 
išsyk buvo jo planuo-

/e.
imu

DYKAI DYKAI I
EAGLE STAMPS su klebiaK 
pirkiniu. Štampų Knygelės ii-B’ 
keičiamos čia, kada turit pilnas^

KRAMER & REIC
COMPANY

7010 Superior Aye
— Krautuvė atdara Vakarais.

Apie 190,000 naujų dar
bininkų tapo paimta į ge
ležies liejyklas ir mašinša- 
pes nuo Birželio mėnesio, 
skelbia S. V. Komercijos 
departmentas.

Telefono vielų sužiurėto- 
tojų streikas, kuriame gra
sino sutrukdyti darbus 15 
tūkstančių darbininkų, ne
įvyks, Valdžios tarpinin
kai nesusipratimą išlygino 
tarybų keliu.

vieną, kai ji dabar 
negalbės. Paskui 

šalys galėtų atimti 
ką dabar Japonijai

D.

Karo Laivynas rei- 
amatininkų vyktikalauja

i laivyno darbus Hawaii sa- 
Reikia išlaikyti civi- 

tarnybos kvotimus.
lose, 
lines

Tai porelė! Fort Worth, 
Texas. — Čia apsivedė Bap
tistų misijonierė, 70 metų 
amžiaus “panelė”, su dva
siškiu, 25 m. amžiaus.

"ii Su v. Valstijų penkių

a trooper. ^2 užmušta. Trijose ge- 
i ležinkelio nelaimėse loko- 
motivams užlėkus ant au
tomobiliu važiuojančiu per', ..... - 
eeležinke'lių bėrius, pereitą Į jįanizuoto'taiavimo, jis 
sekmadienį paskirose salies: gars§j0 kaipo vadas Britų 
dalyse užmušta 12 asmenų. I ti-invaziios” ansi^vnimo ■

Gen. Sir Alan Brooke 
paskirtas Britų imperialio

Ekspertas

IŠ
mėnesiu bėgyje nuo Bal. 29 
iki Spalių 1, Į Britaniją iš
gabenta 1,650,000,000 
rų maisto reikmenų.

sva-

BOSTONO laikraštis “Cris- 
tian Science Monitor” įdėjo Ed
mund Stevens ilgą straipsnį su 
žemėlapiu apie Baltijos vals
tybes, kuriame nurodoma kad 
vėliausi nazių politiniai žemė
lapiai vaizduoją Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Baltarusiją su
darančią visiškai naują Vokie
čių provinciją, Ostland, kurios 
centralinė administracija esan
ti Rygoje, šita provincija net 
ir savo valiutą, Ostmark, turin
ti. Vokiečių kareiviai esą ap
rūpinti stambiomis sumomis ši
tų popieriukų, kuriuos vietiniai 
gyventojai, ūkininkai, krau- 
tuvninkai yra priversti priimti 
kaipo teisėtą mokėjimo prie
monę, nors jų vertės bazė tėra 
tik nazių brutališkumas.

tapo 
šta- 
me- 
pra- 

„ - __ r- ____ ____ -c “an-
dalyse užmušta 12 asmenų, i ti-invazi jos” apsigynimo jiegų.

APIE 500 S. V. lakūnų 
išstojusių iš Amerikos oro 
tarnybos, sako nuvyko Į 
Tolimus Rytus lavinti Ki
nus kariauti lėktuvais prieš 
Japonus.

KANADA sutinka Įsilei- 
ti bolševikiškus laikraščius, 
kurie buvo uždrausti. Leis 
į Kanadą Rusiškus komu
nistų organus.
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PENNSYLVANIJOJE
SCRANTONE PREZI

DENTAS GRAŽIAI 
PRIIMTAS

A ______

AUKŲ SURINKTA $83.45.
SCRANTON, Pa. — Lapkri- 

čia 19 d. atvyko čia Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona, išbuvo pas mus 
tris dienas.

Chicagos S.L.A. Vei
kėjų Siūlomi Kandi

datai i SLA. Pild.
Tarybą

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

Detroit, Mich., Naujienos
Del Prezidentui Prakal

bų Nesurengimo
SLA. 352 Kuopos Kon
certas Sekm. Lapk. 30

MIRIMAI Reali

Jo atsilankymas Lietuvių 
vardą iškėlė į padanges: kas
dien abu vietos dienraščiai dė
jo atvaizdus ir aprašymus apie 
Lietuvą ir Lietuvius. Mums 
Lietuviams tas yra svarbu ir 
Lietuvai naudinga, nes tai su
daro gerą opiniją apie Lietu
vius ir iškelia Lietuvos klausi
mas Amerikonų tarpe.

Dabar prie programo:
Lapkričio 19 vakare, Hotel 

Jermyn, gražiame Arabian ball- 
rom įvyko prakalbos. P. Pre
zidentas su komitetu į salę in
ėjo lydint mažoms mergaitėms 
apsirengusioms tautiškais dra
bužiais. Publika plojo ir atsi
stojimu pagerbė p. Prezidentą. 
Publikos dalyvavo apie 600.

V. A. Kersevičius atidarė va
karą su Amerikos . Himnu ir 
paaiškinęs vakaro tikslą pave
dė toliau vesti Dr. W. Spelying. 
Kalbėjo: Federalis Teisėjas Al
bert Johnson, apskrities Teisė
jas M. Eagan, M. Zurowskaite, 
Kun. M. Valadka, ir Preziden
tas A. Smetona.

Perstačius p. Prezidentą, at
ėjo keturios mergaitės apsiren
gusios tautiškais rubais, su gė
lių btiketu ir pasveikino p. Pre- 
zidėhtą; paduodamos gėles jos 
kiekviena pasakė atsskirai svei
kinimo eilutes.

P. Prezidento kalbos publi
ka klausėsi labai atidžiai, nors 
programas ir buvo gana ilgas.

Padainavo ir muzikalį pro
gramą atliko p-lės J. Mordosai- 

Mė,^Franęė_Sh£Dpraitė įr St. ša'- 
kočius. • '

Aukų stambių surinkta $65, 
smulkių $18.45, viso $83.45. 
Prakalbos uždaryta Lietuvos 
Himnu.

Po prakalbų, kitoje salėje 
tame pačiame viešbutyje įvyko 
banketas Lietuvos Prezidentui 
pagerbti. Perdaug vietos už
imtų viskas smulkiai aprašyti, 
žodžiu sakant, viskas pavyko 
gerai ir p. Prezidentas labai pa
tenkintas Scrantoniečių vaišin
gumu.

Lapkričio 20 d. p. Preziden
tas kalbėjo per vietos radio 
stotį Angliškai, 15 minutų apie 
Lietuvą. i

V. A. Kersevičius, 
Komiteto Pirmininkas.

M.

F. Laukaitis, Prezidentu 
Kersevičius, Vice-Prez. 
Vinikas, Sekretorium

J. J. Bačiunas, Iždininku
J. Brazauskas ir
S. Mockus, Iždo globėjais
Dr. S. Biežis, Daktaru kvot.
Detroit, Mich., SjL.A. 35! 

kuopa į sekretorius norrjinuoj. 
savo veikėją ir narę, Advoka 
Stephanie Masytę.

MONTELLO, Mass

Užpereitame Dirvos numery
je buvo parašyta apie Detroi
to Lietuvius kaipo biskį apsi
leidusius kad negali surengti 
Lietuvos Prezidentui A. Sme
tonai prakalbas. Daug kas ga
li mus papeikti. Kiek laiko at
gal, Detroito Lietuviai buvo ži
nomi kaip bolševikų lizdas; ki
ti mus vadino žydberniais, ir 
vėl Detroito Lietuviai žinomi 
kaipo gausiai aukavę savo tė
vynei Lietuvai.

f
 Ir vienur ir kitur yra teisyr 
bės, nes pas mus neišeina Liek 
tuviškas laikraštis, kuris mus 
galėtų suvienyt. Praeitam ka
rui pasibaigus mes manėm kad 
jau nereiks daugiau kariauti, 
dabar ir vėl karui prasidėjus 
mes matom
darbas nuėjo ’ant nieko. Taigi 
šiuo laiku Detroito 
nesiskubina su savo 
mais, nes dabartiniu 
ropos karas visai
Mes matom kad Amerikos nu
sistatymas link Europos irgi 
neaiškus, mažas šalis neužsto
ja, tik su didelėmis šalimis 
ro biznį.

Atsimenam pereitą metą 
Suomija kariavo su Rusija
da Amerika Rusijai nieko nesa
kė, o kai šiądien Suopiija ka
riauja su Rusija tik savo pa
grobtas žemes atsiimti, Ameri
ka duoda Rusijos dideliam Juo
zui visą bilijoną dolarių “Kris-, 
mus prezento”, nors tie pinigai 
šiai šaliai labai reikalingi, nZs 
iš bolševikų tos skolos Am/ri- 
ka niekad neatgaus. / 
M*feg**'mylim Lietuvos Prezi
dentą, aš tikiu kad mes' suren
gsim jam prakalbas, kurios bus 
pasekmingos. Musų tauta tiek 
kentėjus nuo Rusų ir Lenkų, 
turi vėl atsisteigti ir gyventi 
sau laisva. Vyt. Makuzas.

kad musų visas

Viena .iš didžiausių šio ru
dens pramogų Detroito Lietu
viams bus tai metinis SLA. 352 
kuopos koncertas, šį sekmadie
ni, Lapkr. 30, Lietuvių salėje, 
nuo 6 vai. vakare.

Prcgramo išpildyme . daly
vaus dvi žymios Cleveland© 
dainininkės, p-lės Stella Mato
nis, soprano, ir Bronė Kasiuly
tė, kontralto.

Prie to, vietinis solistas Jo
nas Valukas atliks savo daina
vimą, Dailės Choras padainuos 
gražių sutartinių, bus vietinių 
^mergaičių kvartetas, ir smuiki
ninkas Kęstutis Ambrose.
\ šiame vakare bus įvesdina

ma į kuopą naujai prisirašiu
sieji į SLA. nariai.

President Pedro Aguirre Cerda, 
popular front head of the Chilean 
government for three years, who re^ 
signed in favor of Geronimo Mendez, 
head of the radical party.

Prezidentas Pedro Aguirre 
Cerda, liaudies fronto valdžios 
Čile galva per tris metus, re
zignavo užleisdamas vietą Ge
ronimo Mendez, radikalų par
tijos vadui.

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

MIRĖ 7700 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusiųjų vardais, miru- 

išeiviu Lietuvių skaičius 
Mi

rusiųjų surašąs pradėta Dirvo
je talpinti Vasario mėnesį 1937 
metais. Iki Vasario mėnesio, 
1942 metų — per penkis metus 
— mirusių skaičius bus basie- 
'kęs 8,000 Lietuvių.

Su 
čiais 
siu 
iki šiol jau pasidaro 7700.

BAG1NSKAS Jonas, 53 metų, 
mirė Lapk. 3, Chicagoje. — 
Vilniaus ap., Ceveškės par., 
Lapalinčių vien. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

KURAS Vincas, 70 m., mirė 
Lapkr. mėn., Grand Rapids, 
Mich.

GEDVILAS Juozas, pusamžis, 
mirė Lapk, 11, Chicagoje. — 
Raseinių aps., šaulėnų par. 
Amerikoj išgyveno 31 metą.

Reali Vienyb 
Pripažini: 
nybės Ar 
žus Taut

PERSTATO KASTANTĄ JUR- 
GELIUNĄ SLA. VICE PIR-į

MININ KO VIETAI Į

SLA. 17-ta kuopa savo mė 
nesiniame susirinkime Lapkri 
čio 13 d. pasikalbėjus apie Pil 
domos Tarybos narių nominacr- 
ją, nutarė rekomenduoti SLA. 
nariams Kastantą Jurgeliunąj į 
SLA. vice pirmininko vietą. Jis 
yra plačiai žinomas veikėjas lįy- 
tinėse valstijose, daug pasidir- 
bavęs musų Susivienijimui. /,

Jurgis Stukas, vice-pirm. 
Kl. Cirbulėnas, užrašų /utošt.

Lietuviai 
sumany- 

laiku Eu- 
neaiškus,

Apsivedė Lietuviai 
Jaunuoliai

I DAYTON, OHIO i
v - —...........- —— ................ — ... ------ ■<

da-

kai
ta-

PASIDARBUOKIME DIRVOS 
VAJUI

Dabar musų laikraštis Dirva 
turi naujų skaitytojų vajų, ku
ris tęsis iki naujų metų. Tai 
reiškia kad nauji skaitytojai 
kurie iki šiol Dirvos dar nepre
numeravo, gali gauti ją tik už 
$1 metams.

Musų Dirvos skaitytojų par
eiga yra pakalbinti savo pažy
stamus ir pasiūlyti jiems užsi
rašyti Dirvą dabar už $1 me
tams. Tai padarydami atliksi
me prakilnų kultūringą darbą.

Aš J. A. Urbonas pavaikščio
jau porą valandų pas Lietuvius 
ir gavau Dirvai tris naujus 
skaitytojus, žinau ttkrai kad 
dar gausiu ir daugiau.

- LANKYSIS DIRVOS RE
DAKTORIUS. Dirvos redak
torius K. S. Karpius lankysis 
Detroite, Lapk. 29 ir 30 dd. 
Jis bus ir Lietuvių salėje per 
SLA. 352 kuopos koncertą. Per 
jį galėsite atnaujinti savo Dir
vos prenumeratą arba nauji už
sirašyti.

šeštadienį, Lapkričio ,15 
s įskambėjo varpai, sugaudė 
Š J. Antano bažnyčioje, pareik- 

lami jog sueina į porą du Det
ale Lietuvių jaunuoliai, Mir- 
a Motuzaitė ir Leonardas Mi- 

(hael-Mikelionis. Kadangi jau- 
i uoliai abu Detroito Lietuviams 
5 erai'žinomi, abu Dailės Choro 
j tarini, Leonardas taipgi geras 
: portininkas, SLA. 352 kuopos 
>eisbolo tymo geriausias švie

sokas, tcdel ir į bažnyčią žmo
nių susirinko daug jų šliubc 
matyti. Vestuvninkai buvo pa
sipuošę gražiai: vyrai tuxedo 
kostiumuose, merginos specia
liai siūtose sukniose Julijos 
stiliaus. Jaunoji baltai, jos 
palydovės velveto žalia, mėly
na ir raudona, viskas gražiai 
ir harmoningai.

Vestuvių banketas įvyko Lie
tuvių salėje, dalyvavo per po
ra šimt'ų svečkl. Išgerta toas- 
tas už jaunuolių sveikatą ir pa
linkėta jiems ilgo laimingo gy
venimo.

d.,

DAKTARAS. Kiek 
buvo pranešta jog

(Iš musų laikraščių)

CHICAGO, Ill. — Margučio 
parengimas Lapkričio 20 d. 

Stevens viešbučio didžiojoj sa
lėj buvo labai pasekmingas — 
salė buvo pilna visokio stono, 
amžiaus ir pasivedimo Lietu
vių, skaičiuje trejeto tūkstan
čių. Komp. A. Vanagaitis pa
tiekė labai”]vairų programą iš 
dainų, muzikos ir juokų.

Kasyklų Nelaimės 
Sumažėjo

Pennsylvanijos angliakasyk- 
lose anglies iškasimas šymet 
po šalies ginklavimo pasiruoši
mo darbų spaudimu, žymiai pa
didėjo, bet angliakasyklose žu
vo 31 darbininkas mažiau ne
gu pereitą metą.

Per pirmus 10 mėnesių šy
met. kietosios ir minkštosios 
anglies kasyklose užmušta 298 
darbininkai, per tiek pat laiko 
pernai užmuštų buvo 329.

Kietos anglies kasyklose žu
vo 161, minkštose kasyklose— 
žuvusių buvo '137 darbininkai.

GAVO DIDELĮ UŽSAKY
MĄ. National Cash Register 
kompanijos vadovybė paskelbė 
jog gavo didelį naują užsaky
mą už 7 milijonus doferių, pa
gaminimui Amerikos kariuo
menei amunicijos.

APSIVEDĖ. Lapkričio 20 d. 
apsivedė Michael Petkus su p-le 
Alice Papečkyte iš Springfield, 
Ohio, šliubas ir vestuvių poki- 
lis atsibuvo Springfielde. Da
bar bus trys Springfieldietės 
jaunamartės Daytone.

lęULKA IŠĖJO IŠ
ŠIRDIES

NAUJAS 
laiko atgal 
Detroite apsistojo naujas Lie
tuvis gydytojas, 
žilvytis. Dr. 
atidaręs savo 
milton avė. 
daktare.

Dr. Bruno 
žilvytis jau turi' 
ofisą 12547 Ha- 

Gero pasisekimo,

—Išbuvęs Chicagoje veik po
rą savaičių, Dr. M. J. Vinikas, 
SLA. centro sekretorius, gryžo 
į New Yorką. Jis čia tarėsi 
su iždinihku apie perkėlimą 
į Fennsylvaniją SLA. turto, 
apie naują sistemą knygų ve
dime, ir tt.

—Lapkričio 30 d., Chicagos 
Sandarietės Moterys ruošia di
delį puikų koncertą Dariaus- 
Girėno salėje. Dainuos artis
tas Jonas S. Urbonas ir bus ki
tokių įyairianybių.
• BROOKLYN.; N. Y. — Nuo 

Lapkričio 24 d. Jono Valai
čio Lietuvių Radio Balso pro
gramai bus perdavinėjama nuo 
11:30 vai. dienos iš to pačios 
WHOM stoties.

GOLDAUSKAS Juozas, 60 m., 
mirė Lapk. 14, Cleveland, O. 
Amerikoje pragyveno ilgus 
metus.

DAUGERTAS James, 2 metų, 
sūnūs Jono ir Valerijos Pas- 
tarnokaitės, mirė Lapk. 12, 
Cleveland, O.

AUŠKALNIS Antanas, pusam
žis, mirė Lapkričio 6, Chica
goje. — Raseinių ap.y Kvė
darnos par.

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

GADE1KIS Pranas, 48 metų, 
mirė Lapkr. 5, Chicagoje. — 
Kretingos aps., Tūbausių k. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

ANDREIK1ENĖ Sofija, 48 m., 
mirė Spalių 30, Bridgeville, 
Penna.

MAČIULSKIENĖ Ona (Merke- 
vičiutė), pusamžė, mirė Lap
kričio 8, Chicagoje. — šun- 

' skų par., Žiūriu Gudelių km. 
Amerikoje išgyveno 33 m.

NAUJOKAS Antanas, pusam
žis, mirė Lapk. 8, Chicagoje. 
— šakių ap., Sintautų par., 
Kuodžių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

VASILIAUSKAS M., 
mirė Spalių mėn., 
Ont., Kanadoj.

ABAZORIUS Juozas, 
mirė Lapkričio 2, 
ven, N. Y.

KRISTAPAVIčIUS Jonas, mi
rė Lapk. mėn., Mahanoy Ci-’ 
ty, Pa.

PUTIENĖ Jieva, mirė Spalių 
29, Worcester, Mass. — Dau
gų par., žvirgždėnų k.

GEŠTAUTIENĖ Ona, 46 m., 
mirė nuo sužeidimo automo
biliu Spalių 27> Worcester, 
Mass. — Kalvarijos par.

ŽIČIS Stasys, 75 m., mirė Spa
lių 29, Worcester, Mass.

TUSKEVIČIENĖ Juzefą (Dob- 
rovolskaitė), sulaukus senat
vės, mirė Lapk. 12, Chicago
je. — Truskavos p., Petku
mi k. Amerikoje išgyveno 
29 metus.

TAMKEVIČIUTĖ Teresė, mirė 
Lapkr. m., Shenandoah, Pa.

SKINDERAITIENĖ Joana, 66 
m., mirė Lapkr. 1, Shenan
doah, Pa. — Vilkaviškio ap., 
Alvito p. Amerikoj išgyve
no 47 metus.

POVILAITIS Antanas, 58 m., 
mirė Lapk. 4, Liberty, N. Y.

JUSAITIS Marijona,* 46 metų, 
mirė Lapk. 5, Brooklyn, N.Y.

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
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.
DAKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandyk i t musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo- 
kit 24 tabletes Dš KAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums -nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą j:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 MA. Farwell Ave., Chicago. LIL

D. Rep.

66 metų,
Toronto,

54 metų, 
Woodha-

• ARGENTINA siunčia 
grudus gelbėti Ispanijai 
maisto nedatekliaus.

savo
nuo

COATESVILLE, Pa. — Trys 
savaitės atgal tūlas Lloyd Lan
dis per neatsargumą iššovė re
volverį ir kulka inėjo jam į šir
dį. Daktarai bijodami kad no
rint išimti iš širdies kulką gali 
jo gyvastį išstatyti pavojun, 
širdį užsiuvo palikdami kulką 
jojo.

Daktarai ir toliau darė tyri
mus kas atsitiks. Ir štai šio
mis dienomis padarę X-spindu- 
liais tyrimą pamatė kad kulka 
iš širdies dingus, jokio pėdsa
ko nerasta. Visi tuo nepapras
tu atsitikimu liko sumaišyti ir 
nustebinti.

J. Žemantauskas
“Dirvps” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. , (36) ' ■________J

This photo shows the wrecked locomotive, tender and car of the 
streamlined railroad train that struck a truck near Dallas, Texas. Note 
the rail twisted and uprooted 30 feet in the air by the impact. Two 
were killed as a result of the accident.

Vaizdas parodo nuvirtusį lokomotivą ir kitus vagonus, po 
to kai greitasis traukinys užlėkė ant sunkvežilnio netoli Dalias, 
'Texas. Patėmykit geležinkelio bėgį sulenktą ir išmestą 30 pė
dų į orą nuo susitrenkimo. šioje nelaimėj du asmenys užmušta.

'ŠIENAPJŪTĖ’. Lapkričio 23 
d., Dailės Choras statė scenoje, 
Lietuvių salėj, Petrausko-Sar- 
paliaus dviejų veiksmų opere
tę, “šienapjūtė”, vadovaujant 
muzikui A. P. Kvederui. Ope
retė statyta greitomis, bet ga
na gerai nusisekė, publikai la
bai patiko. Gal labiau todėl 
kad iš Lietuviško gyvenimo. 
Kai kurie vaidintojai pasiro
dė labai gerai, kaip tai solistas 
Jonas Valiukas, poni Darata 
Kvedarienė, p-lė Marytė Jur- 
kaitė ir kiti. Publikos buvo 
pilnutė salė.

Sekančiam perstatymui p. 
Kvedaras su choristais galvoja 
apie operetę “Cukrinį Kareivį”, 
bet ar nebūtų geriau “Birutė”, 
“Užburtas Kunigaikštis”, arba 
“Čigonai”.* Juk Lietuviška mu
zika ir Lietuviškas veikalas ar
čiau mums prie širdies.

< Reporteris.

® NEWARK, N. J. — Newarko 
ir apielinkės Lietuviai ren

giasi Lietuvos Prezidentą su
tikti ir ’atitinkamai priimti. 
Draugijos ir Įvairios organiza
cijos jau išrinko savo atstovus 
bendram komitetui sudaryti, 
šiame darbe visi Lietuviai dir
ba vieningai.

A^genti-
Lietuvis Ignas Kama- 
politikuodamas susi- 
Argentiniečiu. Jiedu 
tiek sužalojo kad abu

turėjo būti nugabenti ligoni
nei apraišioti, o paskui perduo
ti teismui.

© BUENOS AIRES, 
na. — 

rauskas 
mušė su 
kits kitą

. . . JI DYKAI!
• mino batareją.

Tiktai naudojant Sohio 
gąsdiną ir lubrikantus ir 
jūsų normalę žiemos stip-

THE STANDARD OIL CO. (OHIO)

Vie- 
Dirvos 
laišku-

NUO REDAKCIJOS: 
nas Detrcitietis parašė 
administracijai trumpą

Dirvos skaityto-
ligoninėje serga, 
Dirvą sulaikyti, 
to žmogaus var- 
To laiškučio ra-

tį, kad tūlas 
jas jau senai 
pataria jam 
bet nepadavė 
do-pavardės.
šytojo prašome paduoti to ser
gančio pavardę, kitaip nežinom 
kam Dirvą sulaikyti.

• ANGLIES turėjimo atžvil
giu Suv. Valstijos skaitosi tu
rinčios geriausias sąlygas negu 
kuri kita šalis pasaulyje.

Jisai 
1938 m. 
Lietuvių 

žičkus 
važinėja

—Iš šiaurinės Amerikos at
vyko į Argentiną Lietuvis ris- 
tikas Steponas Žičkus. 
ritosi ir Brazilijoje, o 
dalyvavo pasaulinėje 
oliampiadoje Kaune, 
užsiima imtynėmis ir
po visą Pietų Ameriką.
3 MINERSVILLE Fa. — Pet

rą ir Gediminą Pauliukaičius 
teismas nubaudė kalėti nuo 3 
mėnesių iki 1 metų už darbi
ninkų demoralizavimą, kursty
mą ir komunistinį veikimą.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

UlUlilllllilllllllllllUllllllllllllIlliHllililUlllllillli llllliltiiliniilllllltllllllllllllllllir j

VISOKIA APDRAUDA |
Mes eswi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLiS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Ąpdraudos Agentūra =
6606 Superior Ave, Cleveland HEnderson 6729 E

dmilltlHMIlIHUIIIIIllHlilIliųilllllHHIIIIIIIUUtlIlIlHHIIllllHIIIIIUHItUUIllllllllh^

Mes turim darbą pilnam laikui arba vakarais už- ■ 
rašinėjimui gyvasties apdraudos visuose pavi- i 
tlaluose, visai šeimai. Kreipkitės: x

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

■■■■■■■(■■■■■uimimumaBniiiil .laiuiiaiiiiniiiiiiiiaianiiannnniM

Visų Lietuvių 
škimas yra atk 
somą Lietuvą, 
tam troškimui 
visiems Lietuvi; 
das. Tie jų, k 

Kvoje, šiaip ar t 
kytis į savo i 
pantus Vokiečii 
gali veikti taip 
Lietuvos labui 
ga. Kitokia yi 
venančių padėt 
. Nekalbant j: 
gyvename milž 
nio svorio va 
musų veikla g 
labai žymios r 
likimui, mes 
kurioje galime 
vo balsą, lai; 
kovai del Liet 
vaime supran 
va bus sekm: 
me vieningi, 
mas partinių 
kivirčių ir ji 
bendram Liet 
dien turėtų j 
tuo labiau ka 
vė kova šiąd: 
gždžia, kiek 
mą kas valdy 
Ta kova yra 
ga, nes juk i 
tarpe Anglą 
kurių žodis 
nepriklausom 
būti lemiami 
tokiu metu i 
tarti, savairr 
mokėsime si 
priklausomoj 
mes, tą Lie' 
sime savai 
Apie tai šiž 
voti kiekvie 
tai jį turėt 
nuo partinii 
šum’on.

Didžiausii 
tas Neprik 
atkūrimui ; 
buvome ne] 
negu 22 mi 
tyse padar 
gos. Dabi 
atkurti mes 
tik iš didir 
kaip tai bu 
priklausom; 
ir iš neser 
mo būti m 
mes galvo 
tvirtina ir 
illo deklar 
visos valst 
karą buvo 
atkurtos.

Lietuva 
v stybių bu 

klausoma 
su visais 
nais. Vi: 
bių buvo 
1926 met’ 
viskas ka 
ir naujos 
tucijos (1 
plaukia iš 
tų tautir 
valstybės 
bes lygia! 
ankstyves 

Kaip n 
vos vaisi 
kio įgijo 
mą. Bet 
vo bendr 
ta, kol L 
klausoma 
pažinti t 
bolševi'kt 
kusią V 
laikome 
tais.

K1 
šitai t 

ti kiekvi 
dien, k: 
atkurim; 
nosios I 
tu ir te 
sėtumu.



Valstija

BRAZILIJOS kaipo pa- 
šalies S. Valstijos gau-

pagelbos. Jei mus ra
jus brangieji nepas- 

lai jus paskatina čia 
laiškai, kuriuos rašan-

• Iš 
skiros 
na bičių vaško daugiausia.

Lietuva kenčia ir laukia
Turime laišką ir iš Lietuvos, 

prasmukusį pro okupantų cen
zūrą. Laiškas cituoti nesiduo-

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

MAI

STANDARD OIL CO. (OHIO)

METUI
TIKTA!

(Tik naujam skaitytojui) .

(Seni skaitytojai moka po $2.)
Vardas-Pav.

Adresas

MiestasSURANGĖ CO.
Cleveland, Ohio

GINSKAS Jonas, 53 metų, 
lire Lapk. 3, Chicagoje. - 
Tniaus ap., Ceveškės par, 
.apalinčių vien. Amerikoje 
;gyveno 36 metus.
RAS Vincas, 70 m, mira 
apkr. mėn., Grand Rapids, 
lich.
DVILAS Juozas, pusamžis, 
ūrė Lapk, 11, Chicagoje. - 
aseinių aps.,' šaulėnų par. 
merikoj išgyveno 31 metą. 14 

k

ii arba vakarais už- 
udos visuose pavi- 
kitės;

AI šio Laikraščio Skaitytojams 
gu niekad nenaudojot KOSSE 
, prašom jus BANDYT juos— 
d.V.kit musų kaštu. Pasiųsime 

pilno dydžio pakeli—sunaudo- 
4 tabletes DYKAI. Jei neduos 
> paliuosavimo nuo skausmo ir 
busit nepatenkinti pasekmėmis 

pakelio žema kaina, grąžinkit 
įaudotą dalį, ir jums (nieko ne
oš. Nesiųskit pinigų, tik savo 

ir adresą Į:
SSE Products Co. Dept. X-3 
W. Farwell Ave., Chicago, LIL

In the lee of a hill a motorized division is awaiting the command 
to attack the Russian positions on the other side, somewhere in the 
U.S.S.R. Infantrymen, not shown, were used in collaboration with the 
panzers in this attack on Russia’s mighty mechanized army which has 
been making a heroic effort to stop the onrushing Nazi war machine.

Užkalnėje sustatyta motorizuota divizija laukianti isakvmo 
užpulti Rusų pozicijos kitoje pusėje, kur nors Sovietų Rusijoje. 
Pėstininkai, vaizde nematyt, buvo panaudoti kartu su panzeriais

6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

tviska Real Estate 
rntura

HEnderson 6729
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IKOS LIETUVIAI 
ie skyriuje talpinama dykai)

'■ i . - ■

JRAUDA 
iems pilnas musų pa- 
patarimus reikale vi- 
ai dykai. Todėl pir
us (fire-monus).

’AGALBA NUO
REUMATIZMO

•» '** ’

i kenčiate kūno skausmus; jei 
riai jauslus; jei užeina skaus- 
oro permainose, patariam jums 
yt ROSSE Tabs be mokesties ir 
acijų. Naudojamos tūkstančių 
virš dvidešimts metų, gavimui 
o laikino paliuosavimo skauss- 
Reumatizmo, Arthritis, ir Neu-

..JI DYKAI!
j rūmo batarėją. 3 'io; 

ktai naudojant Sohio 
įsotiną ir lubrikantus ir 
su normalę žiemos stip-

Reali Vienybe ir Jos 
Ardytojai

KRUVINIAUSIUS RANKOS PASAULYJE
Reali Vienybė — iš Teisėtos Lietuvos Santvarkos 

Pripažinimo. Kas šito Nepripažysta, yra Vie
nybės Ardytojas. — Vienybė Šelpime. — Gra
žus Tautininkų Žingsnis.

Lietuvos Tremtinio vargai
Jau Ateina Pagalbos Šauksmai iš Sibiro — ar 

Busime Jiems Kurti? Juk tai Musų 
Brolių-Seserų Šauksmai

iš Sibiro gauta vieno Lietu
vio tremtinio laiškelis, kuriame 
nusiskundžiama vargingu gy
venimu ištrėmime. Visi trem
tiniai verčiami dirbti, tiktai fi
zišką darbą. Vyrai turi dirbti 
prie medžių kirtimo ir iš nu
kirstų medžių anglių gamini
mo, nes mediniai angliai reika
lingi garvežių kurui. Tremti
nės moterys turi dirbti prie 
lupimo beržų žievių. Nulup
tas žievas jos turi taipgi van
denyje krauti Į sielius, kurie 
plukdomi į fabrikus. Maži vai
kai slankioja vėjo papučiami, 
labai nusilipę, dauguma jų ser
ga viduriavimu. Tėvai pasku
tinius savo skarmalus atiduoda 
vietiniams gyventojams už bul
ves vaikų maistui. Gautas bul
ves vaikai ryja beveik pekram- 
tę — taip alkani.

Laukia Amerikiečiu pagelhos
Kitas Lietuvos tremtinis iš 

Sibiro rašo laiškelį, kuriame 
sakoma kad ten Lietuviai lau
kia iš Amerikiečių atsiunčia
mos pagelbos — maisto ir dra
bužio. Moterys laukia atsiun- 
čiant skarelių galvos pridengi
mui 
tiniai iš savo tautiečių Ameri
koj, dažnai gauna siuntinius su 
drabužiais, miltais, kruopomis, 
taukais ir net vaistais, tai ko
dėl Amerikos Lietuviai nega
lėtų saviesiems atsiųsti nors 
kiek pagelbos, kuri ištrėmime 
dabar taip reikalinga.

Lietuviams paraginimas
Męs jau daug sykių ragino

me tautiečius rengtis dienai 
kurioje išgirsime savo nelai
mingų brolių ir seserų šauks
mą, prašant iš mus pagelbos. 
Kvietėme dėti visokias aukas 
ir didinti rezervas savųjų gel
bėjimui. Dabar augščiau tal
pinami du laiškai iš tolimos Si
biro kalba patys už save. Tuo
se laiškuose jus prašomi girdė
ti gyvus žodžius, vaizduojan
čius tremtinių vargą, ir pra
šančius > . . ginimas 
katino, 
minimi 
tieji pagelbos iš mus jau ne 
prašo, bet laukia. Todėl ragi
name jus sukrusti šiądien, ir 
nelaimingųjų pagelbai dėti sa
vo aukas.

Visų Lietuvių pareiga ir tro- ' 
škimas yra atkurti Nepriklau
somą Lietuvą. Tačiau kelias 
tam troškimui įgyvendinti ne i 
visiems Lietuviams yra vieno
das. Tie jų, kurie liko Lietu

voje, šiaip ar taip, privalo tai
kytis į savo naujuosius oku
pantus Vokiečius ir dažnai ne
gali veikti taip kaip jie manytų 
Lietuvos labui esant reikalin
ga. Kitokia yra musų čia gy
venančių padėtis.
. Nekalbant jau apie tai kad 
gyvename milžiniško tarptauti
nio svorio valstybėje ir kad 
musų veikla gali turėti gal ir 
labai žymios reikšmės Lietuvos 
likimui, mes gyvename šalyje 
kurioje galime laisvai kelti sa
vo balsą, laisvai organizuotis 
kovai del Lietuvos ateities. Sa
vaime suprantama kad ta ko
va bus sėkmingesnė jei busi
me vieningi. Todėl užmirši
mas partinių aistrų, partinių 
kivirčių ir jų subordinavimas 
bendram Lietuvos reikalui šią
dien turėtų ypatingos svarbos, 
tuo labiau kad partinė tarpusa- 
vė kova šiądien yra visai ber
gždžia, kiek tai liečia klausi
mą kas valdys ateities Lietuvą. 
Ta kova yra bergždžia ir žalin
ga, nes juk svetimtaučiai, o jų 
tarpe Anglai ir Amerikiečįai, 
kurių žodis Lietuvos teisės į 
nepriklausomybę byloje galės 
būti lemiamas, pamatę kad net 
tokiu metu mes nemokame su
tarti, savaime suabejos ar mes 
mokėsime sutarti Naujoje Ne
priklausomoje Lietuvoje, ar 
mes, tą Lietuvą atkurę, mokė
sime savarankiškai gyventi. 
Apie tai šiądien turėtų pagal
voti kiekvienas Lietuvis, ir ši
tai jį turėtų versti susilaikyti 
nuo partinių aistrų kėlimo vir- 
šumon.

Didžiausias musų argumen
tas Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimui yra faktas kad iš
buvome nepriklausomi daugiau 
negu 22 metus ir įvairiose sri
tyse padarėme žymios pažan
gos. Dabar, naujai Lietuvai 
atkurti mes semiamės jūgų ne 
tik iš didingos musų praeities, 
kaip tai buvo pirmųjų musų ne
priklausomybės kovų metu, bet 
ir iš nesenai įrodyto sugebėji
mo būti nepriklausomais. Kad 
mes galvojame teisingai, pa
tvirtina ir Roosevelto-Church- 
illo deklaracija, kuri sako kad 
visos valstybės kurios prieš šį 
karą buvo nepriklausomos, bus 
atkurtos.

Lietuva gi visų svetimų val
stybių buvo pripažinta nepri
klausoma suverenine valstybe 
su visais suvereniniais orga
nais. Visų svetimųjų valsty
bių buvo pripažintas teisėtu ir 
1926 metų tautinis posūkis ir 
viskas kas įvyko po to, taigi 
ir naujosios Lietuvos Konsti
tucijos (1928 ir 1838). Tai iš
plaukia iš to kad ir po 1926 me
tų tautinio posūkio svetimos 
valstybės naująsias vyriausy
bes lygiai taip traktavo kaip ii’ 
ankstyvesnesias.

Kaip matome, naujoji Lietu
vos valstybės santvarka išsy- 
kio įgijo tarptautinį pripažini
mą. Bet, jei ta santvarka bu
vo bendrai pripažystama teisė
ta, kol Lietuva tebebuvo nepri
klausoma, nėra pagrindo nepri
pažinti teisėta jos ir dabar, kai 
bolševikų invaziją ir po jos se
kusią Vokiečių okupaciją mes 
laikome smurtu, neteisėtais ak
tais.

kairieji ir dešinieji (“cicilikai” 
ir “katalikai”) senąją santvar
ką laiko neteisėta, o iš to išve
da kad ir Lietuvos prezidentas 
neteisėtas (ypač Naujienos).

Paskutiniu laiku “katalikų” 
Draugas A. Vaičiulaičio lupom 
pasistato kaip tai neaiškiai 
(žiur. ilgą Drauge tilpusį A. 
Vaičiulaičio rašinį “Lietuvos 
Suverenumo Sąvokos Sargai”). 
A. Vaičiulaičio straipsnio to
nas, forma aiškiai parodo kad 
kada ne kada, bet jau dabar," 
tai A. Vaičiulaitis A. Smetonos 
nelaiko prezidentu. Greta to, 
A. Vaičiulaitis pareiškia kad 
“iš visų laisvėje esančių Lietu
vos piliečių butų galima suda-‘ 
ryti organizmą, 
galėtų 
dentą” 
Pagal 
išeina 
pabėgusių žmonių, ir tai tik tie 
jų kurie yra laisvėje (kurie 
gyvena Vokietijoje negi galima 
skaityti laisvėje esančiais), va
dinasi kelios dešimtys, yra di
desni Lietuvos suverenumo at
stovai (nes jie gali išrinkti ki
tą prezidentą!) negu Smeto
na, kurio parašu veikia visi te- 
bepripažystami Lietuvos minis
terial, tarpe jų ir p. žadeikis 
čia Amerikoje. Atrodo kad 
šiuo atveju su A. 
bus atsitikę kaip 
musų patarlė: “Iš 
to išėjo iš krašto”, 
butų ne taip bloga.
geram rašytojui būti blogu pu
blicistu ir jau visai dovanotina 
nežinoti teisės, “tų visų kons
titucijų”, kaip mano citatų at
grasintas vienoje vietoje su
šunka A. Vaičiulaitis. Nedo
vanotina betgi būti nesąžinin
gu, kokios profesijos žmogus 
bebūtų. O toks yra A, Vaičiu
laitis savo ilgame rašinyje.

Paduosime pavyzdį:
A. Vaičiulaitis žino kad pa

gal tą jo nemėgstamą konsti
tuciją (ką padarysi, visgi kon
stitucija) kiekvienas preziden
to aktas turi būti Ministerio 
Pirmininko ar atitinkamo mi- €
nisterio pasirašytas. Toliau, 
jis nurodo kad bolševikams pa
sipriešinimo klausimą galėjo 
nuspręsti Prezidentas su Mi
nisterio Pirmininko pritarimu. 
Gi jam gerai žinoma kad Mi- 
nisteris Pirmininkas buvo prieš 
pasipriešinimą Rusams ginklu. 
Tat kaip Prezidentas galėjo iš
gauti jo pritarimą? Greta to, 
pats teigimas neteisingas, nes 
Prezidentas ir Ministeris Pir
mininkas tegali veikti vienu 
du jei šitai yra 
nisterių Taryba.
A. Vaičiulaičiui gerai žinoma, 
taip pat nebuvo. Tiek to. ši
tai tarp kitko.

Iš viso šito mes betgi mato
me kad Naujienos ir Draugas, 
nors ii- šaukia kad tautininkai

ji

?

pasiūlius Mi- 
To gi, kaip

kuris reikale 
išrinkti ir naują prezi- 
(D-gas, Lapk. 10, 1941) ( 

A. Vaičiulaitį, vadinasi, 
kad saujelė iš Lietuvos

SOHIO
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Sakoma kad Lenkai trem-

Atrodo
Vaičiulaičiu 
sako viena 
didelio raš- 
Bet tai dar 

Juk leista

Jokis kitas pasikėsinęs pa
sauli užkariauti istorijoje-žmo
gus nėra atsiekęs tokio rekor
do koki atsiekė Hitleris devy
nių metų bėgyje. Jo prižadai, 
net savo patiems žmonėms, yra

be vertės.’ Jis prižadėjo Vo
kietijos žmonėms rojų keturių 
metų bėgyje po įsteigimo na- 
ziZi valdžios. Tai buvo 1933 
metais. Jis prižadėjo jiems ka
ro baigimą pakartotinai, bet

karas vis tęsiasi. Jis prižadė
jo jiems pergalę. Visas kitas 
pasaulis neduos jam išlaikyti 
šito prižado. Amerika ruošia 
savo laivus atlikti darbui šio 
jo užsibrėžimo sutrukdymui.

su Prezidentu priekyje yra ne- 
tolerantingi ir uzurpatoriai, ku
rie nori valdyti vieni ir nesie
kia vienybės, bet patys, neva 
tai prisidengę vienybės idėja, 
tikrovėje siūlo teisėtos santvar
kos griovimą, kad, nuvertę 
‘uzurpatorių’ prezidentą ir tau
tininkus, patys atsisėstų jų vie
toje. Tat tikrovėje ar tik tie 
vienybės \ apaštalai nėra jos 
griovėjai? Ar tik jie, partinių 
aistrų tebevaldomi, nerizikuoja 
eiti slidžiu keliu ir tuo nežai
džia Lietuvos interesais? Pri- 
leiskime, šiądien jie “nuverčia” 
Prezidentą, o ar jie tikri kas 
kitas rytoj nenuvers jų, ir tt. ?

Ne, vienybės apaštalai, jūsų 
kelias eina j anarchiją.

KAIP VIENYBĖ GALIMA
Mes, tautininkai, kviečiame 

jus į vienybę, bet ne į vienybę 
žodžiais, o darbais. Atsikra
tykite partinių aistrų, nustoki
te ginčyti Lietuvos teisėtą san
tvarką, senai įgijusią tarptau
tinį pripažinimą, ir spieskites 
apie Prezidentą. Mes iš jūsų 
reikalaujame nedaug: negriau
kite pagrindo kuriuo mes grin
džiame Lietuvos teisę į Nepri
klausomybę. Juk ne mes čia 
nuspręsime kas valdys ateities 
Lietuvą. Tai nuspręs busimos 
Laisvosios Lietuvos gyvento
jai. Mes gi čia visomis išga

lėmis tekovokime del paties 
principo, del šventos Lietuvių 
teisės būti nepriklausomais, del 
to kad Lietuva vėl figūruotų 
Europos žemėlapyje.

Degamas skubus klausimas 
kuriame Lietuvių vienybė gali 
pasireikšti labai gražiai, yra 
išvežtų Į Rusijos gilumą nelai
mingų musų tautiečių šelpimo 
ir gelbėjimo klausimas. Šioje 
srityje tautininkai jau parodė 
labai gražų žestą. Tautininkų 
sukurtas Lithuanian National 
Relief Fund sutiko pasidalinti 
su panašiu dešininiu (katalikų) 
fondu Lapkričio 1 d. Chicagoje 
Įvykusios viešos rinkliavos su
rinktais pinigais, nors rinklia
vos teisė Chicagos mayoro te
buvo suteikta išskirtinai Lit
huanian National Relief Fon
dui. Prezidentas Smetona gi iš 
savo pusės ne sykį yra pareiš
kęs kad jei tik kuris nors išvež
tiems Lietuviams šelpti fondas

jį kviestų papropaguoti šelpi
mo idėją, kokios krypties tas 
fondas bebūtų, jei tik jis bus 
įregistruotas Valstybės Depar
tamente irv tuo budu bus ga
rantuotas jo rimtumas, jis tą 
kvietimą priims.

Ir daugiau, be abejo, yra 
klausimų kuriuose galima su
rasti bendrą kalbą, tik atšal- 
dykime aistras ir praskaidrin
kime jų aptemdintą protą.

Kazim. Rimvydis.

PRANCŪZIJOJE, darbi
ninkai rinkdami kare žu
vusių lavonus tinkamam 
palaidojimui bendrose ka
ilinėse, sako suradę šimtą 
tūkstančių Vokiečių karei
vių kapų. Jie žuvo Pran
cūzijos užpuolime pernai.

da dėl okupacijos varžymų, ta- 
čiaus sutraukoje tenka pasaky
ti kad Lietuva dabar kenčia 
baisų suspaudimą. Kenčia ir
laukia dviejų įvykių, būtent kad 
karas greičiau baigtųsi, ir iš
tuštėtų Sibiras kurs dabar tu
ri sugniaužęs visą Lietuvos
ateitį. Lietuvoj žmonės dabar 
gyvena nervų įtempimu, nes 
beveik nėra tos šeimynos ku
rios bent vienas narys nebūtų 
žuvęs už savo teises, ar išga
bentas nežinia kur ir už ką. 
Turtai, kuriuos Rusai barbarai 
išveržė jų savininkams, naujų
jų okupantų negražinami ir 
gražinti nežadami. /
Laukia kariautojų nusilpstant

Lietuvoj niekas dabar nepai
so kaip kas gyvena. Kiekvie
nas asmuo gyvena bile dieną 
prastumti. Rytojus niekam ne
svarbu. Nesvarbu ištesėti kam 

1 nors duotą žodį. Kiekvienas 
! kenčia ir laukia karo galo, pil- 
‘ nai pasitikint kad jis baigsis 
■ kada nors, kada kariaujančios 

pusės išeikvoję savo jiegas, ga
lutinai nusilpnės ir turės nu
leisti savo ginklus. Tada praš
vis dienelė kurios aušra atneš 
Lietuvai naują laisvę. Tada iš 
šaltojo Sibiro gryš nekaltai 
ištremtieji tautos sūnus ir duk
terys, ir vėl sukurs liuosybės 
židinį, su Amerikiečių Lietuvių 
visokia galima talka.

Musų privalumas
Tai tokiomis viltimis šiądieiį 

save gaivina Lietuva ir .tęia 
vargstanti musų tautiečiai, di
džiausioj priespaudoj kentėda
mi ir mumyse turėdami pagel
bos viltį. Ar mes neprivalome 
tai jų vilčiai prijausti? Ar ne
privalome viską atidėję į šalį, 
tą pagelbą skubinai nešti? Ar 
neprivalome savo skirtumus už
miršę benC7.iiv/ savo jie'g'aš" if“ 
sutartinai veikti tos pagelbos 
darbe? Užmirškime tas savo 
ambicijas ir politikavimus už 
savo autoritetus, už pirmeny
bes, ir meskime gineijęsi už tai 
kas pirmoj eilėj turi atsistoti. 
Musų tautos ir musų tėvynės 
likimas beldžia į musų duris ir 
reikalauja mus bendrai siekti 
prie vieno tikslo — prie gelbė
jimo tautai ir valstybei. Kas 
stovės prie savo užsispyrimų ir 
trukdys vieningumui ir musų 
pasiryžimui, tas bus vyriausis 
kaltininkas musų tautos nelai
mių.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga.

š i
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KUR KLYSTAMA
Šitai turėtų giliai įsisąmonin

ti kiekvienas Lietuvis, ypač šią
dien, 'kai Naujosios Lietuvos 
atkūrimą mes grindžiame Se-' 
nosios Lietuvos gyvenimo fak
tu ir to gyvenimo formos tei- šiame atake prieš Rusų didelę mechanizuotą armiją, kuri deda 
sėtumu. Nežiūrint į tai, musų pastangas atsilaikyti prieš nazių karo mašiną.

Dirvos Naujų Skaitytoju Vajus

VISAM 1942

DIRVA UŽ $1 VISAM 1942 METUI!
(PILNA KAINA METAMS — S2.00)

DOVANU
JUMS

Dirva duoda visą Dolarį ($1.00) dovanų tam kas užsirašys nau
jai Dirvą 1942 metams — naujas skaitytojas gaus $2.00 vertes 
laikraštį per visą metą tik už $1.00. Užsirašykit tuojau.

(Šitą Kuponą naudok-it užrašymui Dirvos tik tam kuris dar jos negauna)

Siunčiu $

ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IKI GALO 1941 METU!
Išrašykit Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminėms. Siųskit ($1) Tuojau!
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Išleis Ministerio Norem
Knygą apie Lietuvą

Suvienytų Valstijų atstovas 
Lietuvai, ponas Owen J. C. No
rem, kaip praneša Sandara ir 
kaip iš kitų Chicagiečių patir
ta, yra parašęs apie 300 pus-

■ ■■■
JAU ateina laiškai ir pagalbos šauksmai iš Lietuvos ir 

** iš Sovietų Rusijos žemių. Tiems kurie dar vis nesu
pranta kam reikalinga aukas rinkti dabartiniu laiku kai 
dar nėra galimybių pagalba perduoti turi atsidaryti akys 
ir širdys: dalykai krypsta i tą pusę kada jau galima bus 
pagalba duoti — reikia buri prisirengus ją duoti.

Dar tik kelios Savaitės atgal nežinota ir nieko ne
girdėta apie ištremtuosius iš Lietuvos į Sibiro miškus 
ir kitas Rusijos dykumas. Nemanyta kad iš ten pate
kusių žmonių išgirsime, o dabar ateina jau tiesioginiai 
atsišaukimai. /

Imkimės uoliau ruoštis pagalbą suteikti — tikėkime 
kad greitu laiku susidarys visos galimybės — bolševikų 
carai bus vienaip ar kitaip priversti išleisti žinias ir at
sišaukimus su visomis informacijomis, ir bus priversti 
leisti rankioti Lietuvius tremtinius ir per Raudonąjį 
Kryžių ar kokius nors komitetus pagalbą perduoti ir Į 
Lietuvą juos grąžinti, laikui atėjus. .

Šie" atsišaukimai iš Lietuvos su nusiskundimais apie 
jų išvežtuosius ir pačių ištremtųjų šaukimais! pagalbos 
iš Rusijos dykumų duria Į akis ir musų išgamoms bolše
vikams Amerikoje, kurie norėjo ginčyti buk bolševikai 
Lietuvių nevežė ir netrėmė, buk tai buvę tik išmislas 
apie tai. Privalo atidaryti akis ir tiems Lietuviams dar
bininkams kurie iki šiol klausė ir sekė tuos išgamas So
vietų agentus.

©
CVARBIAUSIA gi, šios pagalbos šaukiančios žinios ir 

; laiškai privalo atidaryti akis ir musų doriems pat
riotams ir visuomenės veikėjams, kurie jau antras me
tas Lietuvos nelaime žaidžia; kurie užsispyrę priešinasi 
tam darbui kokį pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikės 
Prezidentas Antanas Smetona, kuris savb žilą 'senatvę 
aukoja dirbti musų laisvai gyvenančioje išeivijoje, steng
damasis parūpinti konkrečios pagalbos tiems nukentėjė
liams.

Su apgaila reikia pasakyti kad jam einant į darbą, 
tie užsispyrėliai ne tik nesutinka jam gelbėti, ne tik ne
palieka jo ramybėje, bet dar kliudo, trukdo!

Tie musų politikieriai, kaip tik Lietuva neteko ne
priklausomybės, nestojo į darbą už nepriklausomybės at- 
steigimą, bet pradėjo savo partiviškais vežimais lenkty
niuoti kuri partija turėtų Lietuvą valdyti....

Kiti ėmė rūpintis ne žadinimu Amerikos Lietuvių 
visuomenės Į darbą — į dai;bą taip kaip dirbo anuomet 
ksė~riLie tu v ai 'rrepT’ikiausamyfe jie^kertsubet ėniėsi dai
rytis kuri musų srovė turės didesni kišenių, tai ir patai
kauti. Tas pataikavimas perėjo ribas: ne Lietuvos at
eitis jiems rupi pačių Lietuvos žmonių apsisprendimu, 
bet tam tikros vienos srovės sustiprėjimas, kad nuo jos 
malonės priklausytų ir Lietuvos busiųti santvarka ...

Tą kenksmingą darbą varo nekurie atbėgėliai iš pa- 
j čios Lietuvos ir jų vienminčiai Amerikiečiai. Kada tau

tos likimas priklauso nuo musų visuotino bendro pasi
aukojimo — partiviškais sumetimais tie asmenys grie
biasi darbą sulaikyti, nes mat, iš to nėra naudos jų sro
vei ir jiems patiems. ' ♦

Lietuvos Prezidentas išvyko į kolonijas aukų nu
kentėjusioms rinkti. Visuomenė pasirodė labai jam pri
tarianti pirmutines kolonijas jam atlankius.

Reikia tikėti kad ir kitos kolonijos — ypatingai ga
lingi musų rytiečiai — prisidės gausiomis aukomis ir 
stums pirmyn tą šventą, didelį darbą, kurio iš musų 
.šaukiasi iš Sibiro dykumų ateiną pagalbos aidai.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt.z Sirvydas.

Jau ir Kiti Ragina
Į musų pakeltą reikalą su

kurti laikiną Lietuvos vyriau
sybę užsienyje, kuri stotų gre
ta Anglijos ir kitų “laisvų” 
vyriausybių, jos talkininkių, 
jau atsiliepė katalikų Amerika 
ir kiti laikraščiai. Ji įvardija 
ir asmenis, kurie tokią “lais
vos” Lietuvos vyriausybę su
darytų. Katalikai, aišku, apei
na Prezidentą Smetoną ir Lie
tuvos respublikos diplomatus.

Anglai pradėjo puolimą Afri
koje. Sovietija gana gerai lai
kosi. Amerikos pramoninė ga
lia vis labiau auga ir metama 
Anglijos pusėn. Hitlerio galas 
jau pramatomas. “Laisvas” vy
riausybes, ar komitetus turi 
sudarę net Austrijos ir Vengri
jos piliečiai. Snaudžia tik Lie
tuviai, Latviai ir Estai.
volas Sikorskis vyksta Sovieti-

Tuo tarpu, štai Lenkų Gene- 
jon inspektuoti ten sukurtųjų 
Lenkiškų divizijų. Buvo skel
biama, Stalino armijoje esama 
50j000 Lietuvių. Kaip naudin
ga tautos ateičiai ir Nepriklau
somai Lietuvai butų kad tie Lie
tuviai butų kaip Lenkai išskir
ti į savo atskirą Lietuvišką 
armiją, kuri paremtų Lietuvos 
reikalus po karo!

Ar dar yra pas mus ganėti
no sumanumo ir drąsių minčių 
vyrų, kurie istorijos ratu va
žiuotų, o ne butų jo sutrinami?

lapių didumo knygą apie Lie
tuvą. Joje tilpsta labai įdo
mios medegos, ypatingai Ame
rikonams. •

Ta knyga labai reikalinga 
turėti išleista varymui plates
nės propagandos už Lietuvą ir 
bendrai pažinimui Lietuvos is
torijos ir šių dienų gyvenimo 
tiems kurie norėtų pastudijuo
ti.

Todėl, kaip teko patirti, Lit
huanian National Relief Fundo 
komitetas, kurio centras randa
si Chicagoje, nutarė išleisti tą 
veikalą, su paveikslais ir že
mėlapiais. Išleidimas atsieis 
apie pora tūkstančių dolarių.

NEW YORK TRIBUNE ra- 
šoė “Lietuva, suspausta tarp 
naziškos Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos, skaudžiai nukentėjo 
nuo abiejų savo kaimynų, ir 
jos gyventojų skaičius sumažė
jo 200,000 arba dešimts nuo
šimčių visų Lietuvos gyvento
jų, pasakė Jonas Budrys, Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke, remdamasis gau
tais praneširriais iš savo šalies. 
Jis apibudino sunkius pergy
venimus kuriuos turėjo žmonės 
iškentėti laike vienerių metų 
sovietinio valdymo ir pasakė 
kad jie tiek pat kenčia ir dabar 
prie naziškos tvarkos”.

©NEBRASKA valstijoje ap
skaičiuota kad nuo žiurkių pa
neša nuostolių kiekvienas ūki
ninkas po apie $50 metuose. 
121,062 ūkininkai bendrai to
je valstijoje turi nuostolių nuo 
žiurkių $6,052,100 metuose.

JAUNYSTĖ

i

Irvis Gedainis

KAS TU ESI, LIETUVI?

keštu Č 1 c 
IŠLAISVINTOJA

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito i
_________  i

ę.UOMIJA vis randa pritarėjų ir pateisintojų jos karo 
prieš Sovietų Rusiją, nežiūrint kad Amerika stoja 

gelbėti bolševikų šalį kovoje prieš nazius užpuolikus.
Scripps-Howard laikraščių sindikatas, vienas iš di

džiųjų Amerikoje, šiomis dienomis sekančiai savo dau
gelyje laikraščių vienuxkartu parašė:

“Atmenat narsią mažą Suomiją, tą karžygišką de
mokratijos gynėją nuo agresorių? Vietoje gelbėti jai, 
kaip du metai atgal, dabar Suvienytos Valstijos grąsi- 
na jai apsunkinimais, o Britanija grasina karu. Suomi
ja kariauja su nazių Vokietija prieš komunistinę Rusiją, 
dėlto kad praeityje Rusija buvo priešas jų laisvės.”

Toliau, tas straipsnis kalba apie draugus kokius kam 
pasitaiko šiame kare pasirinkti ir su kuo taip sakant 
“susigulėti”. Amerikai, anot to straipsnio, likimas da
bar skyrė stoti vienoje pusėje su bolševikais prieš nazius. 
Suomija pareiškia kad Rusija užpuolė ją antru kartu, 
ir kad ji daugiau negali prisitikėti jokiems Stalino pri
žadams; ji kovoja už savo reikalus ir saugumą.

k. A MERIKOS ginklavimasis kasdien didina kaštus — 
"naujos milžiniškos sumos skiriamos pasiruošimams 
apsiginti ir apginti savo teritorijas ir juras nuo grosian
čio pavojaus.

Štai Prezidentas Roosevelt pareikalavo naujų bilijo
ninių sumų — $6,687,369,046 — Karo Departamentui, ir 
su tamsuma Amerikos valdžios skolos pasieks tiesiog svai
ginančią skaitlinę — $74,000,000,000!

Ta skolų našta krinta ant pečių kiekvienam šalies 
gyventojui. Ji reikės padengti, išlyginti, nors ims ir il
gus desėtkus metų. Betgi, geriau šiuo buriu apsisunkin
ti ir gyventi laisvai, negu patekti po militarine ar eko
nomine priespauda Europos įšėlusių diktatorių.

•SUV. VALSTIJOS, nors turi visokių mineralų sa
vo šalyje, vis tik dar turi importuoti daugybę industri
nių mineralų, 15-kos rūšių.

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrys pastoti kelią?
Kas tau negalima atras?
Tave sparnai padangėn kelia 
Prieš sukurius ir prieš audras.

Tavęs negązdina pavojai 
Ir nesulaiko nei mirtis — 
Viską pamynusiai po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
Įtūžę srovės vandenų, 
Ir šluoji visą kas neverta, 
Ir rauni viską iš šaknų....

Veržiesi laimėn, grožin, gėrin' 
Visa jaunyste ir drąsa — 
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties ribojanti šviesa.

v \
Nešies krūtinėj meilės ugnį 
Ir josios šilimą skleidi — 
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius, atodūsius girdi.

Tau visata krūtinėj tvinksi — 
Tu josios žiedas išdidus — 
Greičiau palūši, nei palinksi, • 
Kovodama prieš pančius ir ledus.

Tai niekas, niekas tavo narso, 
Jaunyste, nai nepažabos — 
Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos....

Tu visada eini vis priekin, 
Vis ateitin akis keli — 
Gyvenimą ir mirtį niekint 
Viena tu žemėje gali.

Laisva, ugninga, nežabota 
'Kliūčių, jaunyste, nežinai — 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai....

Grenoblis, 1941. IX.II J. Aistis.

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAVO ISTORIJA
Krikščionybė ateina šiaurės Europon

Kai kurie Suomių istorikai tvirtina 
kad Ugrofinų giminės, kovodamos su Ais
čiais, apie Kristaus gimimo laiką buvo 
prasistu'musios net iki Dauguvos. Jas čia 
atrėmę Lietuviai, kurie po savo laimėjimų 
buvo pasiekę net Kareliją, arba sritis tarp 
Ladogos ir Onegos. Vėliau santykiai tarp 
Ugrofinų ir Aisčių nusistovėjo, pasidarė 
taikingesni. Nusistovėjo ir sienos, kurios, 
galima manyti, ėjo nuo dabartinio Per- 
nau per Dorpatą iki Peipuso ežero. Ma
tyt kad nuo Kristaus gimimo laiko iki 
IX šmt, buvo Aisčių žemėse gana ramu. 
Buvo palyginamai ramu tarp Gotus pa
keitusių Slavų ir Prūsų palei Vyslos upę 
kaipo sieną. Rytuose apie Dnieprą ir auk
štutinę Dauguvą ’taip pat nebuvo kokių 
žymesnių įvykių. Čia Aisčius ir iš pietų 
rytų pamažu ir labai skystai atsikraustan- 
čius Slavus skyrė neišžengiami miškai ir 
balos, o žiemos metu neišbrendamos pus
nys.

Santykiai su’ Skandinavijos gyvento
jais buvo tik prekybiniai. Vieni Kuršiai 
iš Suomijos įlankos juos puldinėdavo pa- 
sigrobimo tikslais. Pasidarė visai kas ki
ta, kai apkrikštyti Frankai ir kiti šiauri
nės Vokietijos Germanai apie VIII šmt. 
vidurį panoro išplatinti krikščionybę Da
nijoj ir Švedijoj su Norvegija. Skandi
navai, kaip ir Aisčiai, turėjo savo tikybą, 
Aisčių tikybai nemažai panašią, buvo prie 
jos karštai prisirišę ir nenorėjo taip grei
tai nuo jos atsisakyti. O naujiems Ger
manų krikščionims buvo, matyt, labai sku
bu, tai jie netikėlius norėjo kardu privers
ti krikštytis. Toks Dievo žodžio skelbimas 
smarkiai nepatiko Skandinavams, pačią 
krikščionybę jų akyse pažemimo, tai jie 
gindamiesi stvėrėsi ginklo. Frankai ir 
jų talkininkai buvo visiškai sumušti. Jie,' 
įpykę, bandė gryžti su naujomis jiegomis, 
bet tai tik dar daugiau inerzino Skandi
navus. Jie įkyrius priešus nutarė visai 
išnaikinti. Iš čia ir prasidėjo taip vadina
mi vikingų žygiai, Skandinavų karai su 
krikščionimis, kurie tęsėsi visus 300 metų, 
iki 1050 m.

Kas pradeda karą, anksčiau ir taikin
gas būdamas, pat sužiaurėja. Sužiaurėjo 
ir Skandinavų vikingai. Jiems į pabaigą 
ne tiek buvo įdomu išnaikinti krikščionis, 
kiek paplėšikauti. Taip jie nieku dėta 
pradėjo puldinėti ir Aisčių žemes. Yra 
žinoma kad Vikingai kokį laiką buvo įsi
tvirtinę apie dabartinę Klaipėdą, Nemuno 
žiotyse ir net įkūrę Gardiną (Gaard,ftark 
gord, Skandinaviškai reiškia — įtverta, 
apsaugota sodyba, pilis. Buvo jie ’įsitvir
tinę Vyslos, Dauguvos žiotyse, Rygos ir 
Suomijos įlankų kai kuriose salose. Tų 
salų dabartiniai, nors ir smarkiai skaičiu
mi sumažėję, gyventojai Švedai yra vi
kingų palikuonys.

Musų piliakalniai savo arkeologiniais 
radiniais, pav. Impiltis, Apuolė, nemažai 
kalba apie žiaurias kovas su vikingais.

Kaip iš kitur, taip ir iš Aisčių žemių 
vikingai pagaliau buvo išvaryti. Iš čia 
greičiau negu iš Vokietijos, Prancūzijos, 
Anglijos ir Rusijos. Vikingų galia visiš
kai žuvo, kai jie apsikrikštijo. Tik jų 
vieton atsistojo kiti Aisčių priešai.

Kryžiuočiai krikštija Prusus
Vykstant kryžiaus karams prieš Tur

kus Palestinoje, ten 1189 m. Prancūzų 
Templininkų ordeno pavyzdžiu įsikūrė Vo
kiečių Šventosios Mergelės ordenas. Jo 
uždavinys buvo slauginti Vokiečių sužeis
tuosius ir ligonis. Gal to darbo buvo ne 
tiek daug, nes jau 1198 m. broliai patys 
pasidarė tikrais kariais. Ne ką jie padėjo 
kryžiaus karui, nekrikštai Turkai vistiek 
krikščionis nugalėjo.

Nežiūrint pralaimėjimų, orcleną apdo
vanojo nemažais turtais ir žemėmis Itali
joj ir Rytuose Vokiečių imperatorius Hen
rikas VI ir Romos popiežius. Ordeno vy
riausio viršininko (Hochmeisterio) buvei
nė pasidarė Venecija, kuo ji buvo iki 1309 
m. Tais metais ji buvo perkelta stipriai 
pastatytą Marienburgą. Ordenan galėjo 
įstoti tik Vokiečiai, todėl jis kasdieninėje 
kalboje ir vadinosi Vokiškuoju. Ordenas 
skyrėsi į keturius laipsnius: I. Tikrųjų 
brolių, dėvinčių baltus apsiaustus, pažy
mėtus juodu kryžium. Jais tegalėjo būti 
kunigai ir aukštos kilmės bajorai, kuriems 
nevalia buvo vesti ir turėti turto. Šis 
laipsnis sudarydavo valdantį sluoksnį. II. 
Sanbrolių, galinčių vesti, bet turinčių pu
sę savo turto paaukoti ordenui. Jie taip 
pat turėjo būti aukštos kilmės bajorai. Ir 
jie dėvėjo baltą apsiaustą, bet tik su puse 
kryžiaus. III. Pilkai dėvinčių, tik su 
puse kryžiaus pusbrolių. IV. Pilkų tar
naujančių pusbrolių ir pusseserų be jokio 
kryžiaus ženklo. Pusseserys turėjo nuo 
visų brolių gyventi skyrium.

Visų brolių oficialus uždavinys ir to
liau buvo rūpintis ligoniais ir padėti varg
dieniams. Visi broliai ir seserys turėjo 
pasižadėti gyventi dorai, nekrauti turto 
ir aklai klausyti savo vyresniųjų. Neofi
cialiai, atsitikus reikalui, broliai turėjo kad 
ir su kardu rankoje, ginti krikščionybę. 
Tai žinodamas vengrų karalius Andrius 
II pasikvietė juos pagalbon prieš nekrikš
tus Kumanus, gresiančius Siebenburgui. 
Broliai padėjo, bet už pagalbą pareikala
vo daug žemių, kurios turėjo būti kolo
nizuotos Vokiečiais. Andrius II, pažinęs 
jų tikrus norus, 1225 m. juos kardu iš
varė iš Vengrijos.

(Bus daugiau)

®UKĖSE šioje šalyje įvykstanti nelai
mingi atsitikimai ir mirtys sudaro ketvir
tą dalį visų nelaimingų įvykių ir mirčių 
darbo metu.
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*PER 13 metų išeilės, Suv. Valstijose 
geležinkeliai pervežė milijonus svarų stip
rių sprogstamų medegų be jokio nelaimin
go atsitikimo.

•KORNAI arba kukurūzai komerci
niai naudojami krakmolui, sirupui ir cuk
rui gaminti. Iš šių pagrindinių produktų 
daroma muilas, aiskrymas, veidui pudra, 
sprogstamos medegos, šluotos, alkoholis, 
rayon, ir tt.

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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.

r 
i 

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohi®

XX
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' Atkerštas

VYTAUTAS prisiekė, dar jai 
' kuomet kryžiuočiai už] 

Kauno pilį, — kad užaugęs 
jjj. Alpis taip pat prisie 
su tais Lietuvių skriaudėja: 

!gos tarnaus.
E didžiųjų Lietuvos val( 

toji] eilių mirtis paėmė Alg 
ą-bet darbas turėjo būti 

Išaugo dvi naujos geni 
laiko kai prasidėjo Alpio i 
Alpio-Vytauto gentkartė ir 
brio, nes iki to paskutinio . 
praėjo visas 60 metų nuo to 
iraočių nelaisvėn buvo pati 

Bet Lietuvos priešai bu 
tys atkaklus ir žiaurus — 
šimtu metų neva krikštyti 1 
naičius mėgino — nes kai 
gaila apsikrikštijo ir savo 
Kristaus mokslo sekėjais, 
šimts penkis metus tęsėsi k 
įėjimai Lietuvių žemių, 1 
tikriausia įrodė kad jiems 
bes platinimas, bet plėšima 
didinimas rūpėjo. Tuomi ; 
gino Vytauto ir Alpio ir vi 
dyse kerštą prieš save.

Reikėjo dar kartą pa 
dangas, — dar kartą pas 
ją šimtų metų senumo pr: 
fe jieškotoją, godų ir pa: 
galybės siekiantį, svetimo: 
į - pabausti ar visai su 

Prie to eita labai išlėt 
uos kai Vytautas ištruko 
ir nuvykęs pas kryžiuoči 
iki Žalgirio mūšio, Liepos 
metų.

Tą atkeršto metą Al] 
10 metų amžiaus; Vytaut 
tų, ir Zubrys ėjo jau 45 
jau buvo krikščionis, pris 
tauto įvestos Lietuvoje n; 
tik senas Alpis bevelijo s: 
baigti savo tėvų tikėjim 
per daug metų siūlytas 
jam daug ką baisaus....

Alpis ir Zubrys nesi 
tauto ir Jogailos keleto 
Lietuvos valdymą, betgi 
laikė Vytauto pusę ir i 
plačiame Gaižuvos kraš 
darbavosi už Vytauto 
nimą.

.Zubrys, suaugęs į n: 
nuolat dalyvavo karuosi 
dalyvavo ir tame Vytai 
Vorsklos mūšyje (1399 
riais Ukrainoje, kur Vi 
mušti Totorių ordą ir į 
ti, Totorių sumuštas, p 
tik Zubrio vado vau j an 
ryžtingumu ir drąsa.

Del šito pralaimėji 
I tauto keli metai kovų 
I dymą buvo jam labai 
I Jogailos skriaudžiamas 
I žiuočiais, ir vėl išvien 
I prieš kryžiuočius,'!:' vi 
I los bėgti, pas kry žiuri 
I jetą atvejų pats buv< 
I čiams Žemaičius valdy 

eities nebuvo. Bet vi 
buvo tai jo ėjimas gi 
likimo nuskirtą užduot 
žiuočiams, kai ateis ta 

Žemaičiai ir kent' 
spauda kryžiuočių, kn 
mėse žmones malšinti 
Vytautą už pavedim 
džion, bet kitokios iš 
laiko.

Žymesnių Žemaic 
dinas ėmė ir vežė į I 
kad jų tėvai nekiltų i 
saip juos kryžiuočia 
j0 __ ką viską žinod; 
sukandęs laukė, o A



K. S. Karpius.

DIRVA ____________________________________ _________________ 8

Irvis Gedainis

I?

įlyje įvykstanti nelai- 
nii’tys sudaro ketvir- 
igų įvykių ir mirčių

/

seilės, Su v. Valstijose 
milijonus svarų stip- 
gų be jokio nelaimin-

kukuruzai komerci- 
nolui, sirupui ir cuk- 
lagrindinių produktų 
•ymas, veidui pudra, 
s, šluotos, alkoholis,

Atkerštas
kitą istorinę apysaką

I Gintautas
su

Atnaujinkit savo Dirvą kad galėtumėt 
be sutrukdymo šią apysaką skaityti.

ALPTS jau baigiasi — ir,štai ką Dir- _ 
vos redakcija duos savo skaitytojams 
po Alpio —

I I N K A S
iuntimu $1.00.
■iksl uotas Sapninykas, 
^aiškinantis kiekvieną 
rivalo jį turėti savo

LDOS
s Sabbos
Š Y S T £ S
senovės laikų Sabbos 
dikaldos. Tų knyge
li, ir visai pigiai. Su 
Galit prisiųsti pašto 

ns po 25c.)

“Dirvoje”

REZOUUCIJA

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų. GATAVA! paramos”.

“Kaip žinoma, Prezidento 
Smetonos maršrutas prasidėjo 
Chicagoje, kur Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos iniciatyvos ir pas
tangų dėka, įvyko vieša rink
liava Lietuvos naudai.

lės draugijos nuo kiekvieno 50 
narių po vieną.

L. N. G. D. Valdyba:
M. Kemešienė, Pirm.

F. Motuzas, Rašt.
14676 Wark Avenue 

Detroit, Mich.

Jau Galit Gauti Knygą Alpis

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

• BULVĖS Čile respublikoje 
Pietų Amerikoje dar tebaauga 
laukinės. Jos ten ir buvo at-

DRAUGAS V. An-MANO
driulis Vilnyje štai kaip:

idinimai kelių šimtų 
ligų ir nesveikumų 

nuo paprasto gerklės 
, vėžio ir kitų 'ligų, 
pabaigoje sužymėtos 
isti. Knyga 174 psl.

“Dirvoje’’
Cleveland, Ohi«

(Tęsinys iš pereito nr.)

ŠTAI KAS SEKS TOLIAU
nėjimų, ordeną apdė
tais ir žemėmis Itali- 
iių imperatorius Hen- 
opiežius. Ordeno vy- 
lochmeisterio) buvei- 
kuo ji buvo iki 1309 

uvo perkelta stipriai 
gą. Ordenan galėjo 
todėl jis kasdieninėje 
Vokiškuoju. Ordenas 
dpsnius: I. Tikrųjų 
us apsiaustus, pažy- 
i. Jais tegalėjo būti 
įmes bajorai, kuriems 
ir turėti turto. Šis 
maldantį sluoksnį. II. 
esti, bet turinčių pu
lti ordenui. Jie taip 
os kilmės bajorai. Ir 
lustą, bet tik su puse 
tai dėvinčių, tik su 
olių. IV. Pilkų tar- 
ir pusseserų be jokio 
usseserys turėjo nuo 
kyrium.
ialus uždavinys ir to
niniais ir padėti varg- 
Liai ir seserys turėjo 
dorai, nekrauti turto 
/o vyresniųjų. įMeofi- 
alui, broliai turėjo kad 
įe, ginti krikščionybę, 
grų karalius Andrius 
įgalbon prieš nekrikš- 
iančius Siebenburgui. 
iz pagalbą pareikala- 
ios turėjo būti kolo- 

Andrius II, pažinęs 
15 m. juos kardu iš- 

augiau)

ŠTARAS
$1.00

ALPIS
KĘSTUČIO *
IŠLAISVINTOJAS ’

(ISTORINĖ APYSAKA)

Vytautas prisiekė, dar jaūnas būdamas, 
’ kuomet kryžiuočiai užpuolę išgriovė 

Kauno pilį, — kad užaugęs jiems atsiker- 
šys. Alpis taip pat prisiekavo kovosiąs 
su tais Lietuvių skriaudėjais iki jam jie- 
gos tarnaus. į

Iš didžiųjų Lietuvos valdovų ir kariau
tojų eilių mirtis paėmė Algirdą ir Kęstu
tį — bet darbas turėjo būti tęsiamas.

Išaugo dvi naujos gentkartės nuo to 
laiko kai prasidėjo Alpio istorija: paties 
Alpio-Vytauto gentkartė ir jo sunaus, Zu
brio, nes iki to paskutinio Atkeršto mūšio 
praėjo visas 60 metų nuo to kai Alpis kry
žiuočių nelaisvėn buvo patekęs.

Bet Lietuvos priešai buvo vis tokie pa
tys atkaklus ir žiaurus — kurie per du 
šimtu metų neva krikštyti Lietuvius ir Že
maičius mėgino — nes kai Vytautas ir Jo
gaila apsikrikštijo ir savo žmones padarė 
Kristaus mokslo sekėjais, dar per dvide
šimts penkis metus tęsėsi kryžiuočių puldi
nėjimai Lietuvių žemių, kuo kryžiuočiai 
tikriausia įrodė kad jiems ne krikščiony
bės platinimas, bet plėšimas ir savo žemių 
didinimas rūpėjo. Tuomi jie didino ir au
gino Vytauto ir Alpio ir visų Lietuvių šir
dyse kerštą prieš save.

Reikėjo dar kartą padėti dideles pa
stangas, — dar kartą pasikėsinti tą dvie
jų šimtų metų senumo priešą, pigios gar
bės jieškotoją, godų ir pasalingą, turtų ir 
galybės siekiantį, svetimos naudos tykan
tį, — pabausti ar visai sutriuškinti.

Prie to eita labai išlėto — nuo tos die
nos kai Vytautas ištruko iš Krėvos pilies 
ir nuvykęs pas kryžiuočius apsikrikštijo, 
iki Žalgirio mūšio, Liepos 15 dienos, 1410 
metų.

Tą atkeršto metą Alpis buvo jau per 
70 metų amžiaus; Vytautui sukako 60 me
tų, ir Zubrys ėjo jau 45 metus. Zubrys 
jau buvo krikščionis, prisitaikant prie Vy
tauto įvestos Lietuvoje naujos santvarkos, 
tik senas Alpis bevelijo savo gyvenimą už
baigti savo tėvų tikėjime, nes kryžiuočių 
per daug metų siūlytas tikėjimas priminė 
jam daug ką baisaus....

Alpis ir Zubrys nesikišo viešai į Vy
tauto ir Jogailos keleto metų tąsynes už 
Lietuvos valdymą, betgi Alpis visada pa
laikė Vytauto pusę ir tarp savo žmonių 
plačiame Gaižuvos krašte ir Žemaitijoje 
darbavosi už Vytauto valdžios įgyvendi
nimą.

Zubrys, suaugęs į narsų vyrą, daug ir 
nuolat dalyvavo karuose su Vytautu. Jis 
dalyvavo ir tame Vytautui nelaimingame 
Vorsklos mūšyje (1399 metais) su Toto
riais Ukrainoje, kur Vytautas, nuėjęs pa
mušti Totorių ordą ir priversti jo klausy
ti, Totorių sumuštas, pats gyvas išspruko 
tik Zubrio vadovaujamų jaunų Lietuvių 
ryžtingumu ir drąsa.

Del šito pralaimėjimo, ir sekanti Vy
tauto keli metai kovų už Lietuvos užval
dymą buvo jam labai nepasekmingi: jis, 
Jogailos skriaudžiamas, ir taikėsi su kry
žiuočiais, ir vėl išvien su Jogaila kariavo 
prieš kryžiuočius, •* vėl turėjo nuo Jogai
los bėgti, pas kryžiuočius glaustis, ir tre
jetą atvejų pats buvo atidavęs kryžiuo
čiams Žemaičius valdyti, kada kitokios iš
eities nebuvo. Bet visi tie jo mėtymaisi 
buvo tai jo ėjimas greičiausiu keliu į tą 
likimo nuskirtą užduotį — atsikeršyti kry
žiuočiams, kai ateis ta diena.

Žemaičiai ir kentė ir vaitojo po prie
spauda kryžiuočių, kurie statė pilis jų že
mėse žmones malšinti; rugojo jie ir barė 
Vytautą už pavedimą jų svetimon val
džion, bet kitokios išeities nebuvo — iki 
laiko.

Žymesnių Žemaičių bajorų vaikus or
dinas ėmė ir vežė į Prūsų gilumą, įkaitais 
kad jų tėvai nekiltų ir butų paklusnus. Vi
saip juos kryžiuočiai spaudė ir išnaudo
jo _ ką viską žinodamas Vytautas dantis 
sukandęs laukė, o Alpis matydamas žmo-

PASKUTINIS
KRIVI

Aprašymas ALPIO gyvenimo baigiasi 
jo ir jo sunaus dalyvavimu kartu su Vy
tautu Žalgirio mūšyje, kur Lietuviai ga
lutinai atsikeršija savo priešams, kryžiuo
čiams.

ŠI 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.

nes* priešų engiamus, visais budais kvėpė 
jiems kantrybę, ragindamas laukti laiko.

Nors jau buvo apsikrikštinę, Žemai
čiai ordino buvo laikomi pagonimis ir kai
po tokie spaudžiami ir išnaudojami. Ne
sulaukdami iš Vytauto pagalbos, jie ėmė 
net skųstis vakarų Europos krikščioniš
kam pasauliui, kad kryžiuočiai juos nelai
ko žmonėmis ir kad jiems ne tikėjimo pla
tinimas rupi, bet grobimas.

Vytautas kiek galėjo tiek savo žmo
nėms gelbėjo: 1408 metais'Žemaičių kraš
te jau buvo pilna Vytauto atsiųstų žmo
nių, kurie prieš kryžiuočius bruzdėjimą 
didino ir plėtė. Ordino viršininkai maty
dami kad Žemaičiai sukils, pareikalavo iš 
jų daugiau įkaitų, bet vietoje to sulaukė 
visuotino sukilimo.

Vytautas pats laikėsi nuošaliai, bet jo 
pasiųsti bajorai kartu veikė su Žemaičiais, 
ir 1409 metais, pradėjus nuo Skirsnemu
nės, buvo sudegintos visos kryžeivių pilys, 
o patys Vokiečiai buvo išvyti iš krašto.

Tais pačiais metais Lietuvoje buvo ne- i 
derlius. Jogaila, norėdamas padėti Lietu
vai, siuntė į Kauną Nemunu laivus grudų. 
Tačiau ordinas Ragainėje laivus su grū
dais sulaikė. Tas Vytauto santikins su or
dinu visai nutraukė ir jis nebesislapstyda- 
mas nusiuntė į Žemaičius savo bajorų ir 
paėmė visą Žemaitiją į savo valdžią.

Po to karas su ordinu jau, buvo neiš
vengiamas. Visa Lietuva ir Žemaitija 
rengėsi karui — rengėsi atkerštui tiems 
kurie per dvidešimts penkis metus Žemai
tijoje žiauriai viešpatavo.

AMERIKOS LIETUVIŲ VI
SUOTINO SEIMO 

REIKALU
•

Priimta Lietuvos Nepriklauso- 
mybės Gelbėjimo Komiteto 

Konferencijoje Lapkr. 9, 
1941 m., Detroit, Mich.

Kadangi Lietuvą, kaipo ne
priklausomą valstybę užgulė 
sunki nelaisvės našta; tūks
tančiai Lietuvos Lietuvių išbė
giojo ir tūkstančiai tapo iš-1 
tremti į Rusijos Sibirą bei į| 
Vokietijos gilumą, kur jie gy
vena beviltį gyvenimą skurde ir 
nežinystėje. Toje didelėj Lietu
vių tautos nelaimėj, musų ma
nymu, Amerikos Lietuviai nė
ra pasirengę organizuotai gin
ti Liętuvos Nepriklausomybę ir 
padėti karo diktatorių nu
skriaustiems broliams ir sese
rims Europos Lietuviams.

*Kadangi Amerikos Lietuviai 
po daugelio bandymų sutverti 
įvairias sąjungas, komitetus ir 
fondus nesukūrė tokios organi
zacijos kuri butų patikima vi
siems Amerikos Lietuviams 
(stojantiems už Lietuvos Ne
priklausomybę), kuri turėtų 
autoritetą kalbėti Amerikos 
Lietuvių vardu, ir

Kadangi Amerikos Lietuvių 
politinių partijų vadai negali ar 
nenori rasti bendros - kalbos ir 
bendros linijos gynime Lietu
vos Nepriklausomybės ir Lie
tuvių reikalų,

Todelei mes Detroito Lietu
vių draugijų atstovai, susirin
kę Į Lietuvos Nepriklausomy
bės Gelbėjimo Draugijos kon
ferenciją nutarėme vienbalsiai 
siūlyti šaukti Amerikos Lietu- 
Visuotiną Seimą, sekantį pava
sarį. Vietą mes siūlome Det
roit, Mich.

Seimą turėtų sudaryti drau
gijų atstovai, nuo mažų drau
gijų po vieną atstovą ir dide-

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

The world’s largest flying boat, the navy’s new 67-ton four-engine 
patrol bomber, slipped down the ways at the Glenn L. Martin plane 
plant at Baltimore, Md., in colorful ceremonies heretofore reserved for 
surface vessels. The ship is capable of carrying a bomb load to Europe 
and' return, non-stop. Mrs. Artemus L. Gates, wife of the assistant sec
retary of the navy for air, was sponsor of the ship which was christened 
“Mars.” Many notable personages, including Rear Admiral John H. 
Towers, chief, Bureau of Aeronautics, U. S. navy, were present at the 
ceremony. Photo shows the huge aerial battleship after the launching.

Didžiausias pasaulyje lėktuvas, karo laivyno naujas 67-tonų 
keturių inžinų saugybinis bombanešis, užbaigtas ir pakrikšty
tas gražiomis ceremonijomis Glenn L. Martin orlaivių išdirbys- 
tėje Baltimore, Md. šis lėktuvas gali nešti didelį krovinį bombų 
į Europą ir sugryžti be sustojimo. Mrs. Artemus L. Gates, lai
vyno padėjėjo sekretoriaus žmona, buvo kūma to lėktuvo, kuris 
pakrikštytas “Marš”. Dalyvavo daug žymių viršininkų.

Girtų Automobilistų 
Nuostoliai

Apskaičiuojama kad šių me
tų bėgyje nuostoliai kokius pa
darys girti važiuojanti automo
bilistai pasieks 15 milijonų do- 
larių tik apdraudos kompani
joms. Tas neapima kaštus ką 
pasidaro automobilistai patys 
sau.ir kitiems ką nėra apdpau- 
sti.

LENKŲ kariuomenė Ru
sijoje, kurių esą apie 150,- 
000, laukia ginklų ir esą 
gatavi pradėti kariauti su 
Vokiečiais, aliantų pusėje.

Bolševikai išblaškė Rusi
jos plotuose apie du milijo
nu Lenkų. Ta Lenkų ka
riuomenė esanti tik dalis 
visų ištremtų Lenkų.

Bolševikų barbariškas el
gimasis su užgrobtų kai
mynui šalių gyventojais ne
buvo tik vienoje Lietuvoje. 
Maskvos carams tikrai pro
to truko kad jie užpuolę 
ramiai gyvenančius žmones 
blaškė, trėmė iš jų namų į 
savo laukines pašvietęs.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apš vieta.

“Smetona ir jo grupė niekur 
nei puse žodžio neprasitaria 
prieš hitlerizmą”.

žinoma, Andriulis tą sakyda
mas meluoja, bet jo tikslas yra 
meluoti. Visi mato Dirvoje 
atkaklią propagandą varomą • 
prieš Hitlerį ir jo izmą.

Bet ve kur šuva pakastas: 
Smetona ir jo grupė kartu va
ro tarp Lietuvių propagandą ir 
prieš komunizmą ir jo pakali
kus Lietuvius ir kacapus. z

Smetona ir jo grupė nori lai
svos ir nepriklausomos Lietu
vos, o Andriulis ir kiti Stalino 
gizeliai ir po šiai dienai visu 
godumu norėtų matyti Lietu
vą atitenkant atgal Stalinui.

Kadangi Smetona ir jo gru
pė nekalba už atgaivinimą Lie
tuvoje Stalino “saulės”, An
driulis ir vaizduojasi kad tauti
ninkai palaiko Hitlerio izmą.

Tautininkai kovoja už savo 
Laisvą Lietuvą, o ne už kaca- 
pų Rusiją. z'3 ./

JUOZAS TYSLIAVA Vieny
bėje šitaip:

“Amerika (toks vardas ka
talikiško laikraščio Bruklyne) 
sa ko-fe^r *S-r! ..»■
ruto atžvilgiu katalikų visuo
menė laikysis visiškai nuoša
liai, neteikdama jokios aktyvios

Vytautas ir Jogaila jau buvo susitai
kę. Vytautas jau valdė Lietuvą kaipo Di
dysis Kunigaikštis su Jogailos sutikimu. 
Jogaila valdė Lenkus, ir abiejų jų reikalai 
priklausė nuo jų sutartino apgynimo sa
vo žemių nuo kryžiuočių, Rusų ir Totorių.

Jogaila, vesdamas Jadvygą ir tapda
mas Lenkų karalium, priėmė krikščionišką 
tikėjimą. Su juo į Krokuvą nuvykęs Vy
tautas antru kartu apsikrikštijo pasirink
damas Aleksandro vardą. Ten krikštijo
si daugiau kitų Lietuvos kunigų, kartu ir 
Zubrys. Vėliau visi gryžo — su jais Jo
gaila ir Jadvyga — į Lietuvą, Lietuvos 
žmones krikštyti. Nuo tų metų — 1387 — 
Lietuvoje oficialiai įvesta krikščionybė, 
nors negreit ji žmonėse teprigijo.

Bet kryžiuočiai ir tada Lietuva puldi
nėjo, ir Vytautas su Jogaila skundėsi po
piežiui ant kryžiuočių, ko jie nori, kodėl 
jie vis tebepuola Lietuvą ir Lenkiją, ku
rios abi jau yra krikščioniškos! Popie
žius Bonifacas IX išleido draudimą ordi
nui puldinėti Lietuvą, bet ir tas davė ma
ža naudos. Reikėjo, mat, patiems Lietu
kams tuos užpuolikus sulamdyti!

(Bus daugiau)

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

Pasiskubinkite kuogreičiausia užsisakyti sau šią didelę knygą, gražią is
torinę apysaką, ALPIS. Knyga jau gatava ir galima gauti. . Tie ku
rie užsisakys ją prieš pabaigą šių metų, gaus už $1.15 (su prisiuntimo 
kaštais). Po Sausio 1 dienos 1942 metų knygos kaina bus <$1.65.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Ar ir čia katalikai laikėsi 
‘visai nuošaliai’? Ne. Jie daly
vavo toje rinkliavoje, kuria, 
kaip sakyta, Prezidentas Sme
tona pradėjo savo maršrutą.

“Tiesa, katalikai sutiko daly
vauti tik su ta sąlyga jeigu 
rinkliavos rengėjai pasidalins 
pusiau su jais surinktais pini
gais”.

Taigi, taigi. Musų “katali
kai” pajuto kad Čikagoje vie
šoje rinkliavoje gatvėse galima 
surinkti daug pinigų, ir šmakšt 
sutiko prisidėti prie rinklia
vos. Gal but Dievulis atsimo
kėdamas tokiems “geriems ka
talikams” tą dieną užleido la
bai šaltą, lietingą ir dargano
tą, ir musų “katalikai” negavo 
perdaug pasinaudoti.

Bet ten kur Prezidentas Sme
tona galėtų prieiti prie gerų 
Lietuvių ir katalikų aukų pa
rinkti Lietuvos nukentėjuslėms 
tai musų “katalikai” skubinasi 
neprileisti, dar kliudo, trukdo, 
laikosi “visiškai nuošaliai”.

AKLA višta kai kada užei
na grūdą, o Vilnis aną dieną 
gerai pasakė: “Kokia galinga 
SLA organizacija, o koks mi- 
zernas jos organas — tik ke
turi puslapėliai!” Matyti, Su
sivienijimo prezidento pavardė 
visai nerodo kad organizacija 
butų “bagota”. Gal reiktų su
gražinti Gegužį kad geriau ku
kuotų? O gal Laukaiti kad ge
resnės ateities lauktų? Ar Ba- 
čiuna kad geriau “bočytų”?
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S VIETINES ŽINIOS ]
ŽUVO BRONĖS RASIULYTĖS 
BROLIS

Vietinė dainininkė p-lė Bro
nė Rasiulytė gavo iš savo tėvų 
iš Cambridge Springs, Pa., la- 
baiy nesmagią žinią, kad karo 
laivyne tarnavęs jos brolis Al
bertas Rasiulis žuvo juroje ka
ro zonoje prie Islandijos. Jis 
buvo 25 m. amžiaus, įstojo tar
nybon Liepos mėnesį, ir karo 
laivu išvyko su kitais Amerikos 
jūreiviais saugoti Amerikos ap
sigynimo, zonos vandenis.

Kokiu budu jis sutiko mirtį, 
ar submarinui jų laivą nuskan
dinus ar kaip kitaip, nepatirta.

Jos kiti du broliai, dvynai, 
taip pat tarnauja: Tarnas oro 
laivyne, Julius armijoje.

Bronei ir jos tėvams reiškia
me užuojautą jų liūdnoje va
landoje.

Bronė išvažiavo aplankyti sa
vo tėvus, šios jų nelaimės va
landose.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.
K_________________1________________

CLOVER LEAF
CAFE

SMAGI UŽEIGA
Alus — Vynas — Degtinė

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

8925 Superior Ave.
Telef. CEdar 9386 K______________________ J

K O M I N’ S
PHARMACY

Kaimyniška Vaistinė
Lietuviai užkviečiami

6430 St. Clair Avenue 7 
Cleveland, O.

GABALIAUSKAS 
VĖL APSIMELAVO
Gabaliauskas su savo gazie- 

tėle mano kad jam ką pagelbės 
skleidimas melu apie Clevelan- 
do tautininkų veikimą. Jis to
kiais savo plepalais pastato sa
ve ant lygios papėdės su buvu
siu jo pirmtakunu redaktorėliu 
tos gazietėlės, kuris irgi buvo 
advokatėlis ir norėdamas ne iš 
savo amato iš žmonių pinigus 
prašinėti nusmuko nuo koto.

Nusmuks ir Gabaliauskas be- 
redaktoriaudamas, nes matyt 
kad tai ne jo amatas, ne jo pa
šaukimas, o tik prisiplakimas 
prie kitų įsteigto laikraščio pa
skleisti savo pagiežą prieš ki
taip manančius ir suprantan
čius negu jo “razumas” neša.

Nekreipiant dėmesio į Gaba- 
liausko gazietėlės kitus visus 
plepalus prieš Prezidentą Sme
toną ir tautininkus, vėl turime 
parodyti į jį pirštu kaipo į me
lagysčių platintoją.

Štai jis savo gazietėlėje pa
skelbia buk Prezidento Smeto
nos prakalbose buvę tik apie 
290 žmonių.... Tuo tarpu vi
si kurie buvo matė (ir pikti
nasi jo melagyste) kad salė 
buvo pilna: užimtos visos sė
dynės, pasieniai stovėjo stačių, 
ir abu tarpduriai buvo pristo
ję klausytojų.

Kadangi tikietų į salę ne
buvo tai ir patikrint kiek pub
likos atėjo sunku, tačiau paly
ginant kad tiek pat publikas 
buvo prisigrūdę į Lietuvių salę 
Dirvos koncerte Spalių 19 d., 
o tada tikietų buvo surinkta 
apie 540, tai p. Gabaliauskas 
ar jo “reporteris” toli, toli ap
silenkė su teisybe.

Nuo dabar Clevelandiečiai į 
tą “prokurorą” kuris kitus no
ri teisti, žiūrės kaipo į netei
sybių platintoją, kuriam pačiam 
reikalingas teismas.

Kaip toli melagystėmis Ga
baliauskas pajiegs nužygiuoti 
patirs jis pats. žinantis.

SAUGUMAS TO REI
KALAUJA

Clevelande apsireiškia keista 
nelaimių pusė ta kad trafiko 
užmušimai padaugėjo, bet su
mažėjo šiaip sužeidimai. Dau
giau žmonių užmušama, tačiau 
mažiau buna sužeidžiama, šis 
apsireiškimas paeina nuo ‘pa- 
greitėjusio tempo’ šiose gaju
mo dienose. Autombilistai ku
rie dirba visą dieną greitai jie 
ir važiuodami nori skubėti ir to 
pasekmė buna mirtinos nelai
mės.

Važiavimo greitį reikia tai
kyti prie sąlygų, nes nors kai 
kur važiavimas 20 mylių į va
landą yra legalu, tačiau gali 
būti pergreitas saugumo zonose 
kur randasi daugiau pėksčių 
žmonių.

Automobilistui reikia važiuo
ti tokiu greičiu tam tikrose 
vietose kad galėtų spėti visada 
reikale sustoti. Nepasitikėkit 
perdaug savo akims, dieną ir 
naktį ^u gok i tęs. Važiuok lė
tai ir atsargiai, ir pėksčias eik 
protingai.

Cleveland Police Dept.

TAUPYKITMUSŲ 2 SUKAKTUVIŲ »

Išpardavime
40 IK1 50% PIGIAU 

PUIKUS KAMB. BALDAI tik $169 
MAŽAS IMOKĖJIMAS ---- 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais _

DELLA C. JAKUBS j 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) j

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. į
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. I

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St.

and EGGS
(39)

ENd. 5025

Richman Bros. Darbininkų Padėkavones Diena

JI

lįsi

šymet minėjo Padėkos Die- 
ekstra priežastimi būti dė- 
Susirinkusiems j didelę au- 
kompanijos dirbtuvėje ant

LOEW’S STATE Taupymo ir Paskolos 
Draugijų Veikia

< KALĖDOMS SVEIKINIMAI PO 5c i
Užsisakykit sau gražių Kalėdinių sveikinimų laiškų, su gra

žiais vaizdais, tikybiniais ir svietiškais. Lietuviškais žodžiais. 
Tų gražių sveikinimų turim daugelio rūšių, pasiųsim po 1 ar du 
kiekvieno, sulyg jūsų užsakymo didumo. Užsisakykit tuojau:

Kiek Religiškų............... už ...........c Kiek meniškų ............... už .......... c
(Persiuntimo kaštų pridėkit: 5c už 6; 10c už 12 ar daugiau)

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

Adresas.............................................................................................-.................

Miestas...................................................................... Valst.......................
(Galit prisiųsti po 2c, 3c. ar 5c pašto ženklais)

® DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio •

Sibirą

8 — I B1 VIRŠ 1 0 0Lai hm s *-
I

* Kitas 
(įilio, Clevelandietis, Selickas, 

savo giminiečio iš lankėsi 1 
fjnuo aps., sekančią

The Richman Šeima iš 2,500 rūbų 
siuvėjų 
ną su 
kinga. 
ditoriją
East 55th Street, kompanijos galva 
President Frank C. Lewman prane
šė kad prie to ką kas met duoda
ma Kalėdų laiku atostogų užmokes
tis, he Richman Bros. Co. sav darbi
ninkams ir tarnautojams, išdalins 
dar $100,000 Gruodžio 3 d.

“Šis apdovanojimas”, sako Presi
dent Lewman, “bus padarytas paro
dymui dėkingumo musų rūbų siuvy
klos darbininkams kurie padėjo di
džiausias pastangas pagaminimui la
bai padidėjusio rūbų reikalavimo iš 
musų parduotuvių ši metą”.-

Apkalbėdamas biznio sąlygas sa
vo metinėje kalboje į darbininkus, 
Mr. Lewman pažymėjo kad Rich
man Brothers Co. šymet turi ge
riausią' metą, kiek tas liečia rūbų 
pardavimą, išskyrus 
kada buvo rekordiniai 
bizniams. Jis pranešė 
kad kompanijos pelnai 
tenkinanti! nors valdžia paims žy
miai daugiau taksų. Iki šiolei šy
met pardavimai siekė po 30 nuoš. 
virš 1940 metų.

Tai buvo 62-ra Padėkos šventė 
Richman Šeimai, ir atžymėta atitin
kamu budu, su indikų pietumis; su 
dideliu programų. Taipgi nekurie 
darbininkai apdovanoti tarnybos at- 
žymėjimo ženklais, kurie išdirbo 
po 25, 20 ir 15 metų.

Two-Faced Woman’

1929 metus, 
metai visiems 
darbininkams 
yra labai pa-

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti’ arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Greta Garbo ir Melvyn Douglas 
trečiu kartu vaidina vienas greta ki
to, šį kartą veikale “Two-Faced Wo
man”, rimtoje komedijoje kuri pra
dedama rodyti ketvirtadienį, Lapk. 
27, Loew’s State Theatre, kur Gar
bo vaidina dvejopą asmenybę.

Douglas vaidino su ta Švede fil
mų žvaigžde veikale “As You Desire 
Me” ir po to kitame veikale, “Ni- 
notchka”.

Šiame naujame paveiksle ji atlie
ka daug įvairių kitokių dalykų, kas 
viskas padaro šį veikalą įdomiu.

Douglas šiame veikale vaidina 
jauno knygų leidėją, kuris žieminia
me rezorte susipažysta su gražia 
ski mokytoja (Garbo). Jiedu įsi
myli ir apsiveda, bet kuomet Doug
las biznio reikalais pašaukiamas į 
New Yorką jis užmiršta savo žmoną 
ir pradeda meilintis prie žavingos 
rašytojos, Constance Bennett. At
vykus į New Y'orką, Garbo sumano 
persistatyti savo “dvyna sesere”, ir 
to pasekmėje Douglas pažinęs ‘‘se
serį", ir į ją įsiklepoja. Prie jų 
vaidina eilė kitų gerų artistų.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITI

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

Cuyahoga Apskrities Taupy
mo ir Paskolos draugijų sąjun
ga Lapkričio 25 d. turėjo savo 
metinį susirinkimą Mid-Day 
Klubo patalpose. Tarp kitko 
buvo raportuota kad su para
ma ir pastangomis Taupymo ir 
Paskolos Įstaigų šiame ' apskri
tyje ir visoje šalyje per šiuos 
metus buvo pastatyta daug 
tūkstančių gyvenamų namų 
darbo žmonėms. Taip pat šio
se įstaigose žmonės yra sudė
ję 'milijonus dolarių taupymui 
su Federalės Valdžios apsauga 
iki $5,000.

Prie Cuyahoga Sąjungos pri
klauso ir Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugija (Bankas).

Taip pat teko patirti kad 
Lietuvių Bankui trūksta vos 
kelių tūkstančių dolarių pasie
kti MILIJONĄ dolarių turto. 
Tat patartina Lietuviams pasi
stengti kad 1942 metų pradžio
je butų tas Milijonas dolarių 
su dideliu kaupu pasidarytų. 
Už depozitus čia mokama 3% 
metams.

MUZIKALIŲ VEIKALŲ SPĖJIMAS

iš WGAR kas SEKMADIENI, 9:30 Ryto
PIRMA DOVANA kodak vigilant—i6-6, f. 4.5

GAUKIT SAU SNAP-0 KORTA
DYKAI Iš SAV0 KAIMYNINĖS VAISTINĖS

KIEKVIENAS DABAR LOŠIA SNAP-0
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{Tvenam senoje vie
ni savo ūkyje.
t mus bolševikai iš- 
įįrj. Musų eilė buvo 
i išvežimui Birželio 27 
f išvežė ir iki šiai die- 
i žinių nėra kur jie 
Dėkingi esam Vokie- 

jii armijai ir jų va- 
į musų išlaisvinimą ir 
jĮsaugojimą.
aiis Šalkauskas.
i mums apie save, 
aat
Barauskai su šeima. 

U rašytas Rugs. 24,

j: kaip ir iš 'kitų kelių 
ps dienomis gautų lai-

i it Amerikos pradėjo 
i šis laiškas, kaip ir 
ije jū Vokiškais pašto 

Laiškas Vokiečių per- 
reiškia naziai cenzu- 

it išleidžia.

| Musų Metinis Megstinių I
i IŠPARDAVIMAS |
AV.'Z Ta O t v w zx O 4 IA 1 - — 1 - T -- - - r\ . X-I Z. I .Kartą metuose, pat Kalėdų laiku, mes suteikiame šį didelį 

sutaupyma musu išdirbiniu pirkime 
IŠ DIRBTUVĖS TIESIOG JUMS 

Sekančios kainos pertikrins jus:tainos pertikrins jus: Iii
MOTERŲ BLIUSKOS, Brushed ir JĮ 

MOTERŲ BLIUSKOS, Brushed ir g
Novelties .......... nuo 59c iki 97c H

MOTERŲ BLIUSKOS ir Kotai. |
Labai geros rūšies .......... $1.95 »

PARKA HOODS .................. $1.00 |
BRUSHED CHUBBY COATS, be g

pamušalo, 69c, su pamušalu $1.00 » 
HOODED CHUBBY COATS, su

pamušalu ............................ $1.59 U
VAIKŲ PLAUKUOTI M AUTINI Al g

labai geri .................. 3 už $1.00 ®
VYRŲ SWEATER COATS ir Mau- 1 

tiniai, m. iki 50, $1.95 iki $4.25 ffi
VAIKŲ COATS ir Mautinia $1.25 J 

ir aukščau.
MOTERŲ Classic Grynos Vilnos

Sweateriai .......... 89c iki $1.95 |
ryto iki 6:00 vakare, Trečiadieniais ir

Rūkytojų Dėmesiui
Atsineškit šį skelbimą pas mus ir 
gausit dykai puikų didelį Cigarą, 
ar pirksit ar ne. (50)

Geriausi Cigarai
50 GERŲ CIGARŲ vertės $2.50 

už $1.50
50 Gerų CIGARŲ vertės $2.00 

už $1.25
50 Rankų Darbo CIGARŲ $1.19 
PYPKEI TABAKAS 50c svaras 
Importuotos Pypkės po 25c ir 
aukščiau. Tabako trupiniai.

Cleveland Tobacco Co.
2133 ONTARIO STREET
 CLEVELAND. OHIO

ANKSTI APIE--
PRIMINKITE JAM

IATĖS BLOGAI?
^LENGVINSITE SAU 

BDERNIŠKU, ŠVELNIU
BUDU

i kankinatės vidurių užkie- 
tas neveiklios — skauda 
a energijos, palengvinkite 
sodernišku budu—kramty- 
S-A41INT. ši skani vidu- 
Bojuu kramtoma guma 
įw»,;^t’tikrai, išvaly
si Milijonai žmonių nau- 
EN-A-MINT. Pakramtykit 
•HKT einant gulti—sekan
to) jausite palengvinimą

■uja tik 10c

Atdara kasdien 8:00
Penktadieniais iki 8:00 vakare; šeštadieniais iki 4 po pietų.

STONE KNIT MILLS
7500 Stanton Avenue, netoli E. 79(h Et. 

Tarpe Quincy ir Woodland

SPEC/AL/S /ŠPARDAV/MAS
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 jusu se
ną SKALBIAMĄ Mašiną, ar PEČIŲ. (52)

Pirkit dabar — pirm negu kainos pakils.

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

Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.

Į SCHONBERG Cigar Co.
649 Prospect Avenue 

CHerry 9162

į Rankų Darbo Cigarai!
į IMPORTUOTOS PYPKĖS 

ir TABAKAI.
Ę Mes galim patenkint ju- 
: sų rūkymo reikalus
; (1) Kalėdoms..

' DIXIE BEDDING ' 
Mfg. Co.

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

VALOM PATIESALUS.

6631 St. Clair Ave.
HEnderson 1198.

I-------------------------------------------------------- 1

I---------------------------------------------------------1
MES DAROM MES DEDAM 

MES PARDUODAM

BECKER 20 YEAR 
ROOF

Rock Wool 
Insulation

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

I------------------------------- —------- I

J z Elektriškos Dovanosiu
Elektriškos dovanos yra arčiau kiekvienai mo
teriai prie širdies. Ir dabar, kuomet krautuvės 
pilnos prekių iš kurių galima pasirinkti yra lai
kas priminti “jam” kad ankstyvas apsipirkimas 
neduos apsivilti. štai yra keletas iš ilgos eilės 
populiarių, praktiškų, ilgai laikančių elektriškų 
dovanų kurios moterys džiaugsmingai priims.

ELECTRIC * *
ROASTERIS
Išverda pietus aštuoniems 
antsyk. Kepa, šutina, ap- 
kepina, spirgina, spragi- |( j

j-- Al Jraspradžių-na. Dovana kuri 
gins šeimininkę.

ELECTRIC COFFEE-MAKER
Visiems kurie įvertina kavą visame još 
skanume, Elektriškas Coffee-maker yra 
ideale dovana ir bus ilgai naudinga.

ELECTRIC 
TOASTERIS

Dovana kuri pradės 
dieną kaip reikia iš- /G 
tisą metą. Automa- (f
tiškas elektri š k a s ĮJ I j
toaster padaro toas- p
tą tikrai “sulyg už- 
sakymo”.

ELECTRIC CASSEROLE
Ideale dovana—šutina, spirgina, ke
rną—mažo valgio paruošimas pasi
daro malonumas su juo.

The Electrical League

šie, s’ 
te ir 
jau u 
Tai ji 
kas, i 
borsk 
Augu 
Jie i

VAISTINĖ

‘scription Chemist

i naudokitės mano re- 
i ir vaistais. Geras pa
nas registruoto vaisti- 
ienom kainom. (52)

Ml E. 79th Street

otm vaistus į namus.

ELICATESSEN
GROCERIES

'DIES - ICE CREAM
LUNCH MEATS

1CC0 and CIGARETTES
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IWade Park Ave.^

RZENY BROSONUMENT CO.
Kainos nuo $23.50

sykit dabar, iki kainos dar 
nepakilusios.

n kasdien iki 9:00 vakar?.

924 Lorain Ave.
Telef. MElrose 1925,

809 Society for
Ofiso telefonas

Arėdami pigiai pirkti namus i 
fe į mane, gausit už pigią kai 

Rrinose apdraudos-insurance re 
Įtotaisap paskolas pirmo mortg 

p garantuojama. Kreipkitės i

-“ilIlIlIlIlIlIlIlHIllllllllHIUlilKltlII

Nikodemas
Laisnuotas Laido

IR BALSAI 
p2 Superior Ave.

the Wilkelis
Rakandų 

i Visokį Ųietuyiški R 
[007-11 Superior Ave.
I A. WILKELIS 
Į Sarininkas 
huiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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DIRVA

KINIMAI PO 5c 1
inių sveikinimų laiškų, su gra- 
etiškais, Lietuviškais žodžiais, • 
slio rūšių, pasiųsim po 1 ar du 
didumo. Užsisakykit tuojau: |

Kiek meniškų .............  už ..
už 6; 10c už 12 ar daugiau)

............................ Valst....... .........
ar 5c pašto ženklais)

(ve. Cleveland, Ohio »

VIRŠ 100 
GERŲ PRIZŲ 
KAS SAVAITE

ALŲ SPĖJIMAS

)IENĮ, 9:30 Ryto
IK VIGILANT—16-6, f. 4.5

IP-O KORTĄ 
KAIMYNINĖS VAISTINĖS

DABAR LOŠIA SNAP-0

SKAS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

gai Išliko nuo 
Išvežimo j Sibirą

Daug Jau Negyvų

NEDUODA IŠ LIETUVOS IŠSIŲSTI
MAISTA VOKIETIJON

k. Chalko, Clevelandietis, 
[nuo savo giminiečio iš 
į Kauno aps., sekančią 
jt trumpą laišką: 
pgį sesele ir .švogeris: 
lįan jums kad mes esam 

■ ir gyvenam senoje vie
nu yra savo ūkyje.
Kėjo mus bolševikai iš- 
|j Sibirą. Musų eilė buvo 

■yla išvežimui Birželio 27 
»ug išvežė ir iki šiai die- 
&ii) žinių nėra kur jie 
&. Dėkingi esam Vokie- 
aplingai armijai ir jų va- 
■ už musų išlaisvinimą ir 
■ės apsaugojimą, 
fc senis Šalkauskas.
Mykit mums 
S-įyvenat. 
[ jebatarauskai 
Likas rašytas

apie save.

bu šeima. 
Rugs. 24,

įio kaip ir iš kitų kelių 
jrcniis dienomis gautų lai- 
Batome kad paštas tarp 
iros ir Amerikos pradėjo 
»kti. šis laiškas, kaip ir 
įtėję su Vokiškais pašto 
fis Laiškas Vokiečių per
ils, reiškia naziai cenzu- 
į‘ bet išleidžia.

A Burmese longshoreman, clad only in breechclout, aids in unloading 
Bren gun carriers from a British freighter at Rangoon. Burma is very 
much in the spotlight as the gateway through which passes British 
and American supplies to keep the Chinese fighting. One of Japan’s 

■ threats was that she would cut the Burma road. /
Burmos laivų krovėjas, tik mažai teprisidengęs, dirba prie 

iškrovimo Bren kanuolių vežėjų iš Britų laivo Rangoon uoste. 
Burba užima žymią vietą kaipo vartai pro kur pereina Britų ir 
Amerikos karo reikmenys siunčiamos remti Kinams kariauto
jams. Vienas iš Japonijos grasinimą buvo tai kad ji uždarys 
Burma kelią.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

į siauresnius 
leidžia Euro- 
pasiekti tas

• Kitas Clevelandietis, Cipras 
Selickas, kuris prieš tris metus 
lankėsi Lietuvoje, Svėdasų pa
rapijoje, ir ten su daugeliu su
sipažino, gavo laišką nuo savo 
draugo A. Galvydžio iš Svėda
sų, rašytą dar Gegužės 22 d., 
mėnuo laiko pirm bolševikų iš
vijimo iš Lietuvos.

Šis laiškas tuo svarbus kad 
rašytojas, A. Gilvydas, nors 
nors giriasi, “mes gyvename 
sveiki, nuotaikoj geroj, kaip 
jus kad gyvenot svečiuose, pas 
Juozą Augusčiuką. Valgom ko 
norime, ir kiek norim, žodžiu 
darbininkai gyvenam gerai, 
kaip jūsų kaimynė Ona Dagy- 
čia”, bet toliau nurašo visą ei
lę tos apielinkės žmonių ir jo 
pažystamų mirusių....

Rašantis pamini laiške pa
vardes ir eilės “buožių”, ir tuo 
matyt nori pažymėti kurie jo 
draugai ir pažystami nukentė
jo, iš jų viskas atimta.

štai svarbioji dalis to laiško: 
“žinodamas gerai kad jus iš 

musų padangės laukiat naujie- 
nų~tai mes kurie dar gyvi esa
me norime suteikti jums ži
nias apie mirusius, ypač jūsų 
draugus ir pažystamus. Mirė 
šie, su kuriais jau nesimatysi
te ir nesusirašinėsite, nes juos 
jau užkasėm giliai po žemėmis. 
Tai jūsų draugas: Juozas Sala
kas, iš Paurėškių, Antanas Za- 
borskas, Stasiokas, Svėdasų m., 
Augustas 
Jie paliko 
įpėdiniais”

Visi jie

Iki šiol jokių ne-

plačių Rusiškų 
normalius. Tas 
pos traukiniams 
šalis.

Tų šalių dirbtuvės Įrengtos 
iš Vokietijos atgabentomis ma
šinomis ir vėl dirba. Inžinie
riams ir amatininkams kurie 
savo šalyse negalėjo gauti dar
bo parūpinta laikini darbai Vo
kietijoje.

Estijoje jaunimas rekrutuo
jamas į Vokiečių armiją, dau
gelis stoja savanoriais. Mais
tas ir užmokestis geri.

Darbai sunku gauti del to 
kad karas s ugriovė 
Latvijos ir Lietuvos 
jas. Estijos rekrutai 
mi gelbėti Vokiečių batalijo-' 
nams kurie valo griuvėsius už 
mūšio linijų. Panašiai dirba
ma Latvijoje ir Lietuvoje.

Pabaltijo valstijoms negre
sia bado nei ligų pavojus. Ru
sai neturėjo gana laiko paver
sti visas ukes į kolektyvus.

Vokiečiai nusistatę griežtai 
apsaugoti Pabaltijo šalis nuo 
apiplėšimo jų likusių reikmenų 
griežtai ųždraudžiant Vokiečių 
kariams ir valdininkams pirk
ti sau reikmenis. Uždrausta

Estijos, 
industri- 
naudoja-

supirkinėti maistas iš Pabalti
jo ir siųsti paketais į Vokieti
ją

Bolševikai daug nuostolių 
padarė savo beverčiais rubliais 
išpirkddmi iš žmonių maistą ir 
kitas reikmenis ir išsiųsdami 
saviems į Rusiją.

Pabaltijo šalys oficialiai in- 
eina į Ostlando teritoriją, ku
rion priskirta ir Baltgudija.

HIPPODROME

“Keep ‘Em Flying”
Viena iš įdomiausių komedijų 

les metų bėgyje, Universal filmą 
“Keep ’Em Flying’’, kurioje vado
vaujamas roles turi du juokdariai, 
Abbott ir Costello, su Martha Rayc, 
Carol Bruce ir Dick Fogan, pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre ket
virtadienį, Lapkričio 27. Dalykas 
aipma Dėdės Šamo pastangas kas 
metą išmokinti po 50,C00 kariškų 
lakūnų. '

Veikale sueina daug juokų ir ro
mansas, dainos ir aviacijos įdomy
bės, nes filmos gaminime kooperavo 
Karo Departmentas, ir dauguma 
scenų yra fotografuotos Lakūnų 
Al."•dėmi joje, Kalifornijoje.

Veikale dalyvauja virš 175 Armi
jos lėktuvai ir šeši privatiški įvai
rių orJ šposų rodymo lėktuvai.

Kokia mirtim mirė nei
ei-

E. Sketrienė gavo laišką iš 
Lietuves nuo savo brolio duk
ters Bronės Umežaitės, iš Kau
no. Laiškas rašytas Birželio 
18 dieną, keturios dienos prieš 
Rusų^ išvijimą iš Lietuvos. Lai
ško vokas turi antspaudus Lie
tuvių, Rusų ii’ Vokiečių kalbo
mis. Vokiškas antspaudas ne
aiškus, bet iš to galima spėti 
kad laiškas išėjo jau Vokie
čiams Lietuvoje šeimininkau
jant.* t

Laiško nieko apie gyvenimą 
nerašo, tik sako, prie, “senos 
valdžios” buvo daug geriau gy
venti, brangiau uždirbdavo, o 
prie naujos valdžios ir priva
čius amatininkus suvarė j fab
rikus. Ji pati esanti siuvėja.

Rašo kad Birželio 6 d. mirė 
jes brolis Urnežius ir tapo pa
laidotas Vilniaus miesto kapi
nėse,
žodžio neužsimena.

Pas Stasio ir Marcelės Ta
mošauskų dukterį Stellą ir jos 
vyrą atsilankė garnys, paliko 
jiems dovanų dukterį.

Pas Ig. Termenus lankėsi 
jo žmonos sesuo Linksienė su 
kita sesere, sunum ir dukteria, 

0Š Chicagos. Dalyvavo Jievos 
Tcrmenienės,' ta y. sesers sū
naus žmonos, laidotuvėse.

Po to aplankė Oną ir Juozą 
Zdanius ir kitus Akroniečius.

šio mėnesio 4 d. buvo rinki
mai miesto valdininkų. Mayo- 
ru tapo išrinktas Hurter, demo
kratas. Balsavimuose dalyva
vo daug ir Lietuvių.

J. Zdanis su žjnona lankėsi 
Newton Falls, Ohio, pas farme- 
rį Vinbilą, rado ir juos lindin
čius, nes jų duktė, Adelė, 21 
metų amžiaus, prieš porą sa- •> 
vaičių mirė. Palaidotą Newton 
Falls miesto kapinėse.

Kalnas. .
IŠLIKO_GYVA& 'Jaunas 21 

metų vAtlrtrras, ffenry flatten, 
maliavojo Goodrich dirbtuvės 
149 pūdų aukščio kaminą. Jis 
nuo kamino viršaus puolė, atsi- 
liucsavus prietaisams. Bet iš- 
lyko gyvas todėl kad dalis vir
vės kuri prie jo buvo krintant 
jam užsisuko už vielos laikan
čios kaminą nuo išvirtimo, ir, 
po 20 minutų kabojimo aukš
tyn kojom ugniagesiai jį nu
ėmė. Jis pąsikorė 85 pėcįų au
kščio nuo žemės, ir laimė kad 
ne aukščiau, nes ugniagesių 
kopėčios buvo tik tekio ilgu
mo.

Paskirais trumpais praneši
mais iš Lietuvos buvo pažymė
ta kad Vokiečių komisaras Lie
tuvoje draudžia parduoti mais
tą Lietuvoje esantiems Vokie
čiams karininkams.

Tas pritaikyta ir Latvijai ir 
Estijai. '

Dabar atėjo apie tai plates
nių žinių kodėl tas daroma.

štai Chicago Daily Tribune 
korespondentas Donald Day iš 
Helsinkio, Suomijos, rašo se
kančiai :

Po 13 mėnesių Rusų tirani- 
jes, Pabaltijo valstybės paleng
va atsigauna po Vokiečių vai
zdžia nuo pasekmių komunisti
nio teroristinio valdymo kokį 
vykdė GPU (slaptoji policija).

Lietuvoje ir Latvijoje, Vo
kiečiai paėmė į savo kontrolę 
ekzekutyvę kontrolę, o daugu
ma administratyvių įstaigų ir 
valdiškų organizacijų pavesta 
Lietuviams ir Latviams.

Estija dar tebelaikoma karo 
operacijų sritimi, bet dauguma 
valdiškų pareigų atliekama pa
čių Estų, kurie kooperuoja su 
Vokiečiais.
susipratimų nepasikartojo.

Tos trys šalys neturi armi
jų. Tačiau, yra suorganizuo
ta vietinės sargybos ir jos pa
gelbsti Vokiečių armijai dau
geliu atvejų.

Estai ir Latviai kalba kad 
dabar dar peranksti manyti 
apie visišką jų nepriklausomy
bių atsteigimą. Nekurie įsiti
kinę kad jos bus atsteigtos ka
ro pabaigoje. Kiti tiki kad jų 
šalys paliks autonominėmis su 
apribotu ekonominiu ir politi
niu gyvenimu.

Vokiečiai deda visas pastan
gas susidraugauti su , Latvija 
ir Estija. Abi šalys laikomos 
prideramoje pagarboje. Laik
raščiai išeina tautinėse kalbo
se, teismai veikia, ir operos ir 
teatrai atsidarė.

Dėl to kad Vokiečių armijos 
išgelbėjo tūkstančius Pabalti
jo piliečių kurie buvo Rusų de
portuoti pagelbėjo sutvirtinti 
draugingumo ryšius tarp La*t- 
vijų ir Estų su Vokiečiais.

Vokiečiai prisipažysta pada
rę vieną klaidą. Rygoje, dau
gelis gatvių buvo pavadinta na- 

: zių žymių žmonių vardais. Vir
šininkas kuris tą padarė tapo 
už kelių dienų po tokio pasiel- 

’ gimo pašalintas iš vietos. Ta
line, Estijos sostinėje, patys 

• miesto tarybos nariai nubalsa
vo pavadinti vieną savo žymių
jų gatvių Adolfo Hitlerio gatve.

Vokiečiai nors valdo Pabalti
jo šalis trys mėnesiai, jau daug 
ko yra atsiekę atstatymui ir 
darbo suorganizavimui. Visi 
Pabaltijo geležikeliai pakeisti iš

CHICAGO, ILL koncerto simfonijos orkestrą 
iš 27 muzikantų.

Programą vedė Adv. A. La
pinskas.

Programas atlikta labai pa
sekmingai ir gražiai. . Lietu
viams garbė.kad gali pasirody
ti tokiose puošniose ir didelėse 
vietose. Manau kad kiekviena
me Amerikos didesniame mies
te Lietuviai galėtų taip pasi
rodyti, jeigu vieningai sugy
ventų ir nežiūrėtų į savo par
tinius išsisklaidymus.

Po programo tame pačiame 
viešbutyje Įvyko Adv. A. 
Olio pagerbimui vakarienė, 
mat tapo gubernatoriaus 
skirtas j valdišką vietą.

Jonas Petrauskas.

JČIATĖS BLOGAI?
E.U PALENGVINSITE SAU 
I) MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
met kankinatės vidurių užkie- 
I- žarnos neveiklios — skauda 

B nėra energijos, palengvinkite 
n modernišku budu—kramty- 

EEN-A-MINT. ši skani vidu- 
toosuojanta kramtoma guma 
ės 'rbąt. tikrai, išvaly- 

žmonių nau- 
Pakramtykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

0c

torius. Milijonai
FEEN-A-MINT.

1-A-MINT einant
to tikrai jausite
I jausitės puikiai.

i DELICATESSEN
GROCERIES

CANDIES — ICE CREAM
LUNCH MEATS

I0BACCO and CIGARETTES

Q.N C H I A
VAISTINE » .

Prescription Chemist
tunai, naudokitės mano re
tais ir vaistais. Geras pa

inias registruoto vai šti
li, žemom kainom. (52)

1117 E. 79th Street
statom vaistus į namus.

I APIE - - 
ITE JAM

s Dovanos
čiau kiekvienai mo- 
, kuomet krautuvės 
a pasirinkti yra lai- 
styvas apsipirkimas 
eletas iš ilgos eilės 
laikančių elektriškų 
jgsmingai priims.

COFFEE-MAKER
vertina kavą visame još 
•iškas Coffee-maker yra 
bus ilgai naudinga.

lės 
iš- 
la- 
a s 
is- 
iž-

CASSEROLE
įtina, spirgina, ke- 

paruošimas pasi- 
su juo.

ctrical League

038 Wade Park Ave.

Vėgėlė, 
žmonas

šleipšiškio. 
su jaunais

mirė”

vidur-

kurie 
arba 

jie

šį pavasarį.
Rašytojas pažymi kad liko 

“jų žmonos su jaunais įpėdi
niais”, tas reiškia kad nužudy
ti žmonės buvo jauni hr 
amžiai, sveiki ir stiprus.

Apie kitus draugus, 
bolševik ų skirti išvežti
nužudymui, sakoma kad 
“sunkiai serga, nors ir labai 
.norėtų- pagyti, bet jau vilties 
pagyti nėra”.

Apie kitus primena kad jie 
“išlakstė ir jau nėra”. Taipgi 
pažymi kad įstaigose vis nau
ji žmonės,, ir tt.

Tokį tai būdą pasirinko tas 
Svėdasų gyventojas pranešti 
savo draugui Amerikoje apie 
baisius bolševikų darbus Lie
tuvoje.

Juozas Salakas yra gyvenęs 
Amerikoje, Bostone, Cambrid
ge, Mass., ir Rochester, N. Y.

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

LINKSMAS MARGUČIO PA
RENGIMAS

Lapkričio 20 d., Padčkavonės 
Dienoje, Chicagos didžiausiame 
viešbutyje, Stevens Hotel, at
sibuvo metinis Margučio pro
gramas su šokiais. Publikos į 
šį parengimą suėjo virš 3,000.

Dainų programą išpildė Cle
velandietis dainininkas Jonas 
S. Urbonas, kuris nesenai dai
navo Dirvos programe. Jis yra 
labai mylimas Chicagiečių ne 
tik Lietuvių tarpe bet ir kita
taučių už jo artistišką dainavi
mą. Taipgi dainavo solistė p. 
Biežicnė, žinomo Lietuvių vei
kėjo Dr. S. Biežio žmona; du 
Margučio chorai, mažųjų ir su
augusių, kurie labai gražiai su
dainavo; beveik vios choristės 
buvo apsirengusios tautiškais 
rubais. Buvo ir kitokių dainų 
padalinimų, duetai, trejukės ir 
ketveriukės.

Baltramiejus ir Celicija atli
ko savo dali — tai tie patys 
juokdariai kurie dalyvavo Dir
vos programe. Na ir Dėdytė 
ir Tetytė dalyvavo tame pačia
me juokų vaizdelyje su Bal
tramiejum.

Akordicnu smarkiai pagrie
žk žinomas akordionistas A. 
Labanauskas.

Adv. A. A. Olis dirigavo to

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

A.
Jis 
pa-

WINE SHOPPE
GArf. 8353 W. H. Tresčh, Prop.

Importuoti ir Vietiniai

Vynai Šampanai
Vermouths, Ginger Ale 

Alus ir Mišiniai
“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
j laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

Kainos prieinamos, parduodam 
galionais, pusgalioniaiS, Ohio ir 
California Vynų. (52)

10204 Superior Ave.

ŽRZENY BROS.MONUMENT CO.
Kainos nuo $23.50

Bsakykit dabar, iki kainos dar 
nepakilusios.

•tdara kasdien iki 9:00 vakar?.

3924 Lorain Ave.
! Telef. MElrose 1925,

Bažnytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

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

Didžiau-
(48)

STOREHENNINGER’S ART 
8809 Superior Av. Cleveland

Didelis Pasirinkimas Kalėdų 
Dovanų

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

FRANK CERNE
Jewelry Co.

6401 St. Clair Ave.
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
Įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

. Sutaisap paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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^Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTO.IAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

© ©

{The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuve

f 7 Visoki Ijfietuviški Rekordai gaunami čia
J 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
*|N. A. (VILKELIS JURGIS ARBUCKAS
į Savininkas Vedėjas

Brangmenys , ir Akiniai
Mano senai įgyvendintoje brang

menų krautuvėje užlaikau geriausių 
deimantų ir atlieku gerą laikrodėlių 
taisymo darbą. Taip pat pritaikau 
akinius. (50)

L Harding

G. L. HARDING
Jewelers

O.PT O M ET R I ST
Akių Egzaminavimas sulyg 

susitarimo
7112 Lorain Ave. WO. 3072

G.

Linoleum Grindims
Grindims užtiesalai pigiai

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

Center Floor Covering
7020 St. Clair Ave.

,------------- --------------------- ------ Į
Plumbing ir Heating 

Reikmenys (
Parsiduoda arba įdedami sulvg 

mėnesinio išmokėjimo plac 
Nereikia nieko Įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai. 
Empire Plumbing & 

Heating Co.
naktį patarnavimas.
E. 55th Street
M U. S629; Y E. 5544 

vakarais iki 8 vai.

dleną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

The STONEMAN Co.
Plumbing Supplies — Paints 

Hardware
Roofing Materials
Electrical Supplies

Čia rasit gerą patarnavimą 
prieinamas kainas.

7110 Superior Avenue

ir
(49)

SANTA SAKO DĖDEI ŠAMUI

•\Š SUMANIAU ŠYMET ATLIK
TI SAVO DAL{ DUODANT 
PRAKTIŠKAS DOVANAS.

Pirkit sau anglį už prieinamas 
kainas iš (

NIELSON ICE and
FUEL CO.

7015 Wade Park Ave.
ENdicott 2319

ARCADE MUSIC STORE
Visokios Muzikos Gaidos

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. Įsteigta 1866.

“Akis 
lempa 
jaunų

TAI GERAI, SANTA! KAS 
TIK GERINA SVEIKATĄ 
AR TAUPO PINIGUS YRA

MAN SVARBU YPAČ 
DABARTINIU LAIKU! d

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

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

1
Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.

saugojanti studijavimui 
apsaugojimui akių musų 
piliečiu”.

“Elektriškas roasted išsaugoji
mui vitaminų, paruošiant eko
nomišką, skanų maistą.”

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.

WM. F. WENDT
Specializuoja pardavime

KIAUŠINIU. SVIESTO ir
SŪRIŲ

West Side Market 
Stand A6 ir A7 (52)

PRospetc 8184.

“Elektriškas laikrodis rodymui 
teisingo laiko—kad niekas ne
pavėluotų į darbą ar mokyklai”

“Šiltas padas ar karščio lempa 
paliuosavimui šlačio ar raume
nų skaudėjimo pirm negu del to 
reiktų sutrukti nuo darbo.”

Kiti Praktiški Sumanymai nuo Santa:

Prosas Toaster Valytojas Grindų Lempa
-2^

Šaldytuvas I

4023 E. 141st St.
Telefonas: WAsh. 32127 \

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

Visada prašykit NĘW DEAL
Duonos.

A. T. HUETER
DEIMANTAI

‘Pirmaeilė brangmenų par
duotuvė rytinėje dalyje

Registruotas Optikas

8513 .Superior Avenue
CEdar 0765 (49)
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ŠTAI KURIE SUAUKAVO ART! $450 BALSUCS1M UŽ

Lietuvos Prezidento Atsilankymo Proga

Lietuvos Prezidento atsilan
kymo j Clevelandą proga, jo 
prakalbose ir iš šalies suauko
ta žymi suma pinigų Lietuvos 
žmonių šelpimui. Prakalbas p. 
Prezidentui rengė vietos Lietu
vai Vaduoti Sąjungos skyrius, 
sekmadieni, Lapkričio 16.

Per Dirvą aukavo:

A. B. Bartoševičius $30.00
Dr. A. J. Kazlauckas 10.00
Capt. John J. Kamesis 5.00
Margaret Sėlius 4.00
Mart. Motejunas 3.00
Jonas G. Polter 3.00
Kl. ir Elena Urbšaičiai 2.00
Juozas Blaškevičius ' 2.00
J. A. TV onrs, Dayton 2.0
Ant. Urbonienė, Dayton 1.00
Povilas Vasilauskas 1.00
K. J. Slog .78

Per Alcką Banį:
Feliksas Jucius 5.00
Antanas Markelonis 1.00
Vladas Malinauskas 1.00

Lietuvių Salėje surinkta: 
(Kurių vardai praleista ar 
auka klaidingai pažymėta 
tuoj praneškite Dirvai)

Alekas Banys $30.00
Alice P. Gannett 25.00
Lietuvių Moterų Ratelis 25.00 
Jonas ir Marge Verbelai 15.00 
Pijus J. žiuris 11.00
Jurgis Salasevičius 10.00
Juozas Miliauskas 10.00
K. S. Karpius 10.00
Albinas Sumakaris 10.00
Izidorius ir Monika Šamai 6.00 
A. M. Praškevičius 5.00
Adomas Noreika 5.00
Justinas Miščikas 5.00
Juozas Vilčinskas 5.00
Adv. A. A. Olis, Chicago 5.00 
Petras Kiveris 5.00
Frances Vaičiūnienė 5.00
Adelė Vilčinskienė 5.00
Povilas Šukys 5.00
Magdalena žemaitaitienė 5.00 
Vladas Selickas1 5.00
Antanas Šimkūnas 5.00
Antanas Kirkilas 5.00
Jonas ir Ona Brazauskai 5.00 
Bronė Kasiulytė 3.00
Jonas Petrauskas 3.00
Juozas Velykis 3.00
Ona Vasiliauskienė 3.00
Andrius Rutkauskas 2.00
Elena Klimienė 2.00
Stasys Butkus 2.00
Juozas Urbšaitis 2.00
Viktoras Anderson 2.00
Kipras Selickas 2.00
Vaclovas Geciavičius 2.00
Kastantas Varakojis 2.00
Vladas Mickunas 2.00
Povilas Kaminskas 2.00
Vincas Vilčinskas 2.00
Juozas Levickas 2.00
Jonas Jurgelis _ 2.00
Kaz. ir Elz. Mazaveckai ‘ 2.00 
Povilas Selickas 2.00
Jonas Maziliauskas 2.00
Fl. Saukevičius 2.00
Ona Stam , 2.00
Leopoldas Liutkus 2.00
Juozas Klimavičius 2.00
Agota Grigienė 2.00
p. šakevičius 2.00
Ona šlapienė 2.00
Marė Gužauskienė 2.00
Antanas Lapienius 2.00
Pranas Aksenavičius 2.00
Juliana Luiza 2.00
Frances Kapalinskas 2.00
Albertas Nemanis 1.00

Uršulė Mačiulienė 1.00
Diana Armonas 1.00
Alfred Dedulionis 1.00
J. Tanskunas 1.00
Jonas Tulauskas 1.00
Kazė Petkunienė 1.00
Kazė Sadauskienė 1.00
Albertas Maskeliūnas 1.00
Jeanette Šutris 1.00
Rožė Zalogienė, Pittsbgh. 1.00
Kostancija Norbutienė 1.00
Ipolitas Stonis 1.00
Karolis Ambraziejus 1.00
Ona Stapulionienė 1.00
Katrė Vilkienė 1.00
Uršulė Grigonienė 1.00
Ona Petrulis 1.00
Pranas Kulikauskas 1.00
Pranas Jonaitis 1.00
Agota Kadišienė 1.00
Jonas Vaičiūnas 1.00
Jurgis česna 1.00
Kamilė Apanaitis 1.00
Salomėja Debęsienė 1.00
Stasys čičiulka 1.00
J. Lincevičienė 1.00
Juozas Bendleris 1.00
Mary-Jo Bendler 1.00
Jurgis Skukauskas 1.00
Lietuvą Mylintis 1.00
Martinas- Bagužinskas 1.00
Juozas Janušaitis 1.00
J. Komerienė 1.00
Jonas Venaitis 1.00
Grasė Želvienė » 1.00
Juozas Daukevičius 1.00
Juozas Baustinas 1.00
Anthony Klenton 1.00
Rožė Bludžiuvienė 1.00
Kazys Gurklis 1.00
Florence Aleknaitė 1.00
Adelaide Miliauskaitė 1.00
Pranas Dumčius 1.00

Pažadėjo duoti aukas:
N. A. Wilkelis 10.00
Ona Mihelichienė 10.00
F. J. žiuris 5.00

VISO su smulkiomis il
su pažadais $143.00

ZALOGAI DĖKOJA
Rožė Zalogienė, Prezidento 

A. Smetonos pusseserė, su savo 
vyru dėkoja Prez. Smetonai už 
atlankymą jų, kuomet viešėjo 
Clevelande, ir dėkoja P. J. žiū
rini už atvežimą p. Prezidento 
j jų namus.

Rožė Zalogienė ir Antanas 
Smetona yra seserų vaikai.

SLA. 14 KUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

SLA. 14-tos kuopos metinis 
susirinkimas bus laikomas an
tradieni, Gruodžio 2 d., Lietu
vių salėje, nuo 7:30 vai. vaka
re.

Šiame susirinkime bus išrin
kta kuopai valdyba 1942 me
tams ir centro valdybos kandi
datų nominacijos. Vald.

DARŽELIO PADĖKA
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos susirinkime Lapkri
čio 24 d. nutarta išreikšti pa
dėką visiems kurie pasidarba
vo Darželio banketo surengime 
Lapkr. 9 d., ir ypač visoms 
toms jaunoms panelėms kurios 
gražiai patarnavo svečiams j 
stalus.

Pagaliau, ačiū p. Wilkelienei 
už dovaną gėlėms, ir už gėles 
toms Darželietėms kurios atne-

NAUJUS TAKSUS
Miesto valdyba su nauju ma- 

yoru nutarė kreiptis Į miesto 
[gyventojus prašant duoti mie
sto reikalų vedimui ir biednųjų 

į šelpimui dar po $1.70 nuo tuk- 
i stančio dolarių. ,Pereitų metų 
nubalsuotas specialis miesto 
operavimui levy pasibaigia ir 
miesto valdyba rūpinasi vėl 
daugiau pinigų gauti.

Ši levy yra mažesnė negu 
buvo pernai, todėl ją ir nubal
savus taksų suma bus mažes
nė negu mokam dabar: bus 10 
centų nuo $1,000 mažiau.

Šių taksų pageidavimas bu
vo atmestas pereitais balsavi
mais, bet pasirodo kad miesto 
valdyba negali be to apsieiti ir 
vistiek leidžia balsuoti išnaujo.

Šis balsavimas nuskirta 23 
d. Gruodžio.

Kiek žinoma ir apskrities val
dyba tuo pačiu laiku pasiryžus 
leisti balsavimui atnaujinimą 
išsibaigiančių taksų.

JONAS PETRAUSKAS lan
kėsi Chicago je Padėkavonės 
šventės proga, ten praleido ke
lias dienas. Dalyvavo Margu
čio parengime Lapk. 20 ir ma
tėsi su eile žymių Chicagos 
veikėjų. Kelionę atliko auto
mobiliu.

UŽMUŠTA 121
Iki Lapkričio 26 d. automo

bilių nelaimėse šymet jau žuvo 
121 Clevelahdo gyventojas. Tą 
pat laikotarpį pernai užmuštų 
buvo 101.

MIRIMAI
JONAS PUŽAS

Jonas Pužas, 49 m., nuo 1089 
East 74 st., mirė Lapkričio 24, 
laike darbo. Palaidotas Lapk. 
24, Kalvarijos kapinėse: pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio ba
žnyčioje.

Liko žmona, Ona, posūnis 
Petras ir podukrės Genovaitė ir 
Agnė Jankevičiai.

• • •
MAGDĖ MILLERIENĖ

Magdė Millerienė, 52 metų 
(našlė), nuo 1252 E. 71 str., 
mirė Lapk. 24, laidojama Lap
kričio 28, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos šv. Jurgio bažnyčio
je.

Liko viena duktė, Eva Pa- 
jestka, ir keturi sunai: Jonas, 
Vincas, Pranas ir Jurgis.

Laidojime abiejų pasitarna
vo laidotuvių direktorė Della 
Jakubs.

PADĖKA
Šiuomi ištariame padėką vi

siems kurie kuo nors prisidėjo 
mirus musų tėvui, A. A. An
tanui Vaškeliui. Dėkojam kle
bonui Kun. J. Angelaičiui už 
gedulingas pamaldos bažnyčio
je, už atsilankymą į šermenis, 
sukalbėtą rąžančių už velionio 
sielą. Laidotuvių direktorei 
Dellai Jakubs už malonų pa
tarnavimą. Giminėms, drau
gams už užpirktas šv. Mišias 
ir prisiųstas gėles. Broliui Leo
nui Kaminskui už atvažiavimą 
ii’ Christopher, Ill., sesers duk- 
terei Mrs. Frances Haron, iš 
Dyruea, Pa.

Pagaliau ačiū visiems kurie

Youth’s
PHONE: ENdicott 4480
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Attending C.I.O. convention in 
Detroit, Phillip Murray, C.I.O. presi
dent, (right) found time to tour Ford 
Motor company plant and lunch with 
Harrv Bennett. Ford official.

Dalyvavęs CIO. konveneijo* 
je Detroite, Phillip Murray, C.‘ 
L O. prezidentas (dešinėje), 
turėjo laiko apžiūrėti Fordo 
dirbtuves ir pietauti su Harry 
Bennett, Fordo viršininku.

šė banketo stalus papuošti.
Ačiū ir musų artistėms už 

pagražinimą vakaro savo dai
nomis. Komisija.

lankėsi šermenyse, palydėjo į 
bažnyčią ir į kapines.

Likus žmona, Vaškelienė 
ir šeima.

(From Chicago Tribune)
BY DONALD DAY.
Helsingfors, Nov. 13, 1941.

After 13 months of Russian ty
ranny, the Baltic states are slowly 
recovering under German rule from 
the effects of the communist reign 
of terror by the GPU (secret police).

In Lithuania and Latvia, German 
civil authorities are in executive 
control with most administrative 
bodies and government organizations 
in the hands of Lithuanians and 
Latvians.

Estonia still is considered a re- 
'•icn ef military operations, but 
here ' most government functions 
re cr.zried cut by Estonians who 
re cooperating with German army 

officials. Thus far no friction has 
been reported.

The three countries have no ar
mies. However, their home guards 
have been reorganized and are as
sisting the German army in many 
ways.

Two Schools of Thought
Estonians and Latvians declare It 

is too early to think about restora
tion of the complete sovereignty of 
their countries. Some are confi
dent this will be restored at the 
end of the war. Others believe their 
countries will become autonomous 
states, but with a limited economic 
and political life.

The Germans are doing their best 
to make friends in Latvia and Es
tonia. Both countries have been 
treated with consideration and re
spect. Newspapers are appearing 
n the national language, courts are 
functioning, and operas and various 
.heaters have reopened.

The fact that German armies al
ready have saved thousands of Bal
tic citizens who were deported by 
the Russians has served to pro
mote a growing feeling of friend
ship between the Estonians and 
Latvians and the Germans

The Germans admit some regret
table mistakes have been made. In 
Riga, Latvia, a number of streets 
were renamed for German heroes. 
The official who did this was re
moved from his post a few days 
later. In Tallinn, Estonia, the city 
council voluntarily changed the name 
of the main thorofare to Adolf Hit
ler street. .

Change Gauge of Railroads
Altho the Germans have been in 

the Baltic states only three months, 
they have accomplished much in 
reconstruction, restoration, and or
ganization work. All Baltic rail
roads havV been changed from the 
Russian broad gauge to the normal 
gauge. This permits European roll
ing stock to traverse these coun
tries.

Fitted with new machines from 
Germany, many factories again are 
in operation. Engineers and skilled 
workers in enterprises which were 
impossible to recpen have been of
fered temporary positions in Ger
many. In many cases employment 
was accepted.

In Estonia youths are being re
cruited for service in the German 
army. Many are volunteering. The 
food and pay are good. Jobs are 
hard to obtain because the war has 
ruined industries in Estonia, Lat
via, and Lithuania. The Estonian 
recruits are being used to assist 
German salvage battalions which 
clear up wreckage behind the lines. 
Similar recruiting is being carried 
on in Latvia and Lithuania.

There is no danger of either hun
ger or pestilence in the Baltic state. 
The Russians did not have time

to turn private farms into collec
tive farms.

The Germans have taken measure 
to prevent the Baltic states from 
being plundered of their last re
maining possessions by strictly lim
iting purchases by German offi
cials and army men. It is forbid
den to purchase food in the Baltic 
states and mad packages to Ger
many. In fact, postal service be
tween the Baltic states and Ger
many and other countries has not
yet beer restored.

Officially the Bal^'c states ,now 
are a part of Ostland, which, ac
cording to German plans, also will 
include White Russia, whose capital 
is Minsk. For the present Riga is 
the capital of Ostland and Reichs- 
commissar Heinrich Lohse is the 
administrator of that territory. Ost
land and the Ukraine are projected 
as future buffer states between Ger 
many and Russia.

ANSWERS TO OHIO 
WEATHER QUEST

IONS * X
(Answers to above weather oddities)

1. 113 degrees on July 4, 1897 at 
Thurman (Gallia Co.) and on 
July 21, 1934 at Gallipolis.

2. 152 degrees. The record low 
is 39 degrees (Milligan, Perry 
Co.) below zero and its high, 
113 degrees. It is interesting 
to note that these extremes 
were both in the southern part 
of the State.

3. July 20 to 36, 1934. Most sta
tions of the State registered a 
100 degree, or more, on each 
of the seven days.

4. Around 40 to 50. Half occur 
during June, July and August.

5. Spring is here when the daily 
mean temperature is 43 degrees 
or higher. The first Ohio point 
where this temperature is reach
ed is souther Adams County. 
The date is around March 10. 
About 30 days , arc required for 
Spring to “travel” to the nor
thern edge of the State.

' - \

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 v __ _ ____________ J

f DRY CLEANING
Senas Drapąnas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

Q-

A.

Q.

A.

Who said: “I only regret that 
I have but one life to lose for 
my country”?
Nathan Hale, who įave his life 
for America, like great num
bers of his fel’ow countrymen. 
We are only asked to lend our 
dollars for Defense Bonds and 
Stamps to defend the liberty for 
which they died.
Where I work there is no pay

allotment plan for the buy- 
of Defense Savings Bonds 
Stamps, 
staited ? 
denen Is

Jntered as Second-Cl 
per Cth, 1915, at the 
w under the Act of

roll

How can I get

on your position, 
of organization in

one 
This 
an<l the kind 
which you are employed. Gen
erally speaking, your immedi
ate superior wou’d be the prop
er person to receive your 
gest ion 
have a 
meet 
firm’s ___  __ i
mation about such a plan.

that you would like to 
voluntary pay-roll allot- 
plan introduced. The 
bank can supply infor-

NOTE.—To buy Defense Bonds 
Stamps, go to the nearest 
office, bank, or savings 
loan association; or write 
the Treasurer of the 
States. Washington, D. 
so Stamps now are on 
retail stores.

and 
post 
and 

to 
United 

C. Al- 
sale at

FAMILY OF FORMER CHIEF OF 
staff cfz Lithuanian army 

DEPORTED TO SIBERIA

The aged mother of General Raš
tikis and his three 
among 
sheviks to Russia. The youngst 
child was just several months

arechildren 
those deported by the bol- 

to

THOUSANDS OF ORPHANS
LITHUANIA

A

Miss Adelaide Whitehouse, 
Washington, D. C., enrolls the Pi 
ident in the American Bed Ca 
as its annual membership drirej 
gins. Miss Whitehouse wears | 
new volunteer uniform. She is] 
sistant director of volunteer seni 
of the national organization. Pį 
shows the President receivinjl 
membership button.

READY T0 WE.
TOPCOATS 

and 

OVERCOATS
DURABLE FABRICS 
Wide Choice of Correct *0

old.

by

s

Styles • and 223 
Plus Distinction that only 
Brazis Bros, can give you, | 

err

:its, Topco: 
Overcoats

DARB
Gelžkeliečiams 

ta Mokest

t Apie 900,000 ge 
^tarnautojų gauna 

■ padidinimą po 80c 
’ 350,000 geležinkeli 

torių gauna po 7 
E mokesties daugiai 
| budu išvengta ge 
t sta’eiko kuris b m 
itytas pradėti Gru 

Šiuo mokesčių
I gelžkeliečiai gaui 
I- tris šimtus milijor 
I mokesčių daugiau

Wilmington, De 
streikavo apie 2,( 

įninku prekinių la 
j bystėje, sulaikyd 
’ 22 milijonų dolai 
į laivų darbų.

With their parents banished 
te bolsheviks to the Soviet Union 
the many children left behind are 
in a pitiful condition. To care for 
these children, orphanges are now 
being established in many Lithuan
ian towns. In the district of Vil
nius (Vilna) alone 18 orphanges 
have been established, 14 of them 
being located in the city of Vilnius. 
The number of orphans in Vilnius 
is said to be over 1500.

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

pertaisau
Sulyg naujausios mados

1 °A

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALY’MAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

Telef. HE. 5384

’JEESESSHTCEE

’22*
and 'M

Brazis Bros.
CLOTHES

6905 Superior Avenue
6122 St.’Clair
15602 Waterloo Road PLIENO ir g 

myba šios sava 
padaugėjo. Buv 
jus del ištikusif

Penki užmušta 
■gee, Okla. — Al 
' dirbimo įstaigoj 

sprogimui užmuš 
| bininkai ir keli 1< 
| apdeginta.

DIDELE LIETUVIS

V AIS TI NĖp streiA
C. Pakeltis Pharmaq I

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir ■ - 
portuotas gyduoles nuo visokį I I 
gų, kaip tai nuo aštraus užsisaė 
jusio Reumatizmo, nuo irai I 
žaizdų, dedervinių, vidurių n® 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, b I 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, £ 
kių lytiškų ligų, nerviškumo,» 
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistui 
1001 *E. 79 St. Cleveland, 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitė

Massena, N. 1 
baigė 500 darbii 

. kas alumino dirt 
. ri turi milijoi 

š vertės karišku
Streikas kilo 

geresnio darbo ) 
bininkui.

Derybos eina 
alumino darbini 
mokesčių šutai 

L Šalyje. Lapkrii 
I gėsi senoji sut: 
I su Aluminum C 
I, rica.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbu kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

ODD FACTS ABOUT 
OHIO WEATHER

(See answers at bottom of page)

1. What was the highest official 
temperature ever recorded in 
Ohio?

2. What is the “spread” o.i Ohio’s 
temperature ?

3. When did Ohio suffer from its 
hotest week?

4. What is the average annual 
number of thunderstorms in the 
state ?

5. When does Spring make its 
first appearance in Ohio?

Courtesy of Sohio Guaranteed 
Starting Bureau.

DUOK8T JAM DOVANAS KURIA!
JIS MĖGSTA DĖVĖTI

Kaklaraiščiai 65c.
didelis pasirinkimas naujų gražių 
rankų darbo kaklaraiščių. Viso
kių marginių. 2 už §1.25

Pirštinės $1.50
Puikios tvirtos odos pirštinės su 
šiltu pamušalu ir be.

Kaldiniai $1.50
Rayon ir vilnoniai, visose mėgia
mose spalvose ii- pavyzdžiuose.

SWEATERIAI
Dviejų spalvų ir vienodoų, pi 
ziperio užsegimai ir su knypka

$2.95 ir 3.95

Žakietai $6.95 j 
Dviejų spalvų stilių su odos pršj 
šakiu ir zipperiu užsegami.

Union Siutai $1.25 
tilii apatiniai balti ir pilki. P»| 
siau alkūnių trumpom rankovė*!

Kojinės 25c
Gražios margos ragon ir lisle ko
jinės, ilgos ir trupos.

Diržai ir Sagtys $1.25
Odos diržai su sagtimis turinti^ 
čiomis jūsų vardo raides.
Kelnes kurios vyrams rei- O (jj 
kalingos ir tvirtos *•

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Boolcs. IVM

THE KRAMER & RHCH CB.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Marškiniai $1.65
Geros rūšies balti ir spalvuoto 
broadcloth, sanforizuotai traukti

Pažamas $1.79
Dailių "broadcloth medegų užsi
maunami ir apsivelkami.

DUOK SKRYBĖLĘ
Didelis pasirinkimas naujų 3 95 
stilių ir spalvų •*»

D Y IK A B GREEN STAMPS

Michigan vai 
savaitės pradžie 
lę trys streikai, 
sekė sutaikyti.
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Ikymą, kad but 
' kainų ir nuomi 
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AIRIJOJE
L da bedarbiam 
I sviesta nustaty 
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