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DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEE

i

Brazis Bros.
CLOTHES

6905 Superior Avenue 
6122 St. Clair Avenue 
15602 Waterloo Road

DOVANAS KURIASI 
iSTA DĖVĖTI

BRITAI GATAVI KA
RUI SU JAPONAIS

DEL AZIJOS'

KARŠTA KOVA
LYBIJOJE

Miss Adelaide Whitehouse, 
Washington, D. C., enrolls the P 
ident in the American Red Q 
as its annual membership drive 
gins. Miss Whitehouse wean 
new volunteer uniform. She ij 
sistant director of volunteer seni 
of the national organization, ft 
shows the President receiving 
membership button. ,

Žakietai $6.91
Dviejų spalvų stilių su odos 
šakiu ir zipperiu užsegami

AIRIJOJE valdžia duo
da bedarbiams duoną ii 
sviestą nustatytais kiekiais

Iš ROMOS praneša kad 
buvęs suruoštas pasikėsi
nimas nužudyti Mussolinį.

Sabotažininkai sprogdina 
dirbtuves ir surengia trau
kinių nelaimes, kuriose už
mušta šimtai Italų.

kad Vytauto Didžiojo 
priima 
ir VII 

Panašius suvaržy- 
Vilniaus universi-

RUSAI pasiryžo 
sunaikinti Suomių 
salyje Hango 
pasiti 
dina 
ten juos baigia sunaikinti

MIRĖ 93 KAREIVIAI. 
Laike karo manevrų Caro
lina valstijoje nuo Spalių 
pradžios jau mirė 93 Ame
rikos kareiviai. Daugiau
sia užsimušė su motoriniais 
vežimais, 12 mirė natura- 
liška mirtimi.

One of the first American merchant ships to be given a gun in ac
cordance with the revised neutrality law which permits U. S. ships to 
enter belligerent ports and combat zones is shown here with the gun 
being bolted to the stern mount. Photo was made at an East coast 
port. The ship’s name is withheld at the navy’s request.

Vienas iš pirmutiniu Amerikos prekinių laivų gavęs kanuo- 
ię po pertvarkymo neutralumo įstatymo, kuris leidžia S. V. lai
vams plaukti į karo apimtus vandenis ir uostus, čia parodoma 
kanųolė pritaisoma prie laivo.

Gelžkeliečiams Pake! 
ta Mokestys

Published every Friday in Clm -19 į 
Ohio Lithuanian Publishing d9ok]-

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Derybos eina del 22,000 
alumino darbininkų naujos 
mokesčių sutarties visoje 
šalyje. Lapkričio 11 bai
gėsi senoji sutartis unijos 
su Aluminum Co. of Ame
rica.

BOLŠEVIKAI UŽDĄ
RĖ SAVO ORGANI

ZACIJĄ

Massena, N. Y. — Pasi
baigė 500 darbininkų strei
kas alumino dirbtuvėje, ku
ri turi milijonų dolarių 
vertės kariškų užsakymų.

Streikas kilo del davimo 
geresnio darbo vienam dar
bininkui.

18 NUTEISTA. Minne
apolis, Minn. — Federalis 
teismas rado kaltais 18 as
menų suokalbiavime jiega 
išversti Amrikos valdžią.

Jie buvo nariai socialistų 
darbo partijos, Trockio se-

^ntered as Second-Clas? matter Decem- 
Der Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 
* under the Act of March 3, 1879.

ADF.
Šiam

Prez. Roosevelt, tačiau

ŽUVO 2yC90 SERBU. Iš 
Serbijos praneša kad apie 
2,000 žmonių užmušta lai
ke didelio sprogimo amuni
cijos sandėlio prie Užice.

Sako, ta amunicija buvus 
sudėta Serbų komunistų, 
kurie veda kovą prieš oku
pantus, pagelbėjimui

VALDŽIOS agentai su
gaudė 30 asmenų plėšikų 
gaujos narių kurie veikė 
Detroite, New Yorke ir 
Chicagoje vogdami automo
bilių dalis. Jų grobio vertė 
siekia mil jonus dolarių.

DIRVA 
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pirmas vaizdas suimamo Vo
kiečių laivo “Odenwald”, per 
S. V. kreiseri pietiniam Atlan- 
tike. Greta “Odenwald” mato
si Amerikos laiko jurininkai 
iš laivo “Wilmoto”.

IPS 
sti savo Stamp Books.

OVERCOATS
DURABLE FABRICS $1015 
Wide Choice of Correct ‘0

Styles - and 23 
Plus Distinction that only 
Brazis Bros, can give yon.

tin

JAU ANKSČIAU buvo žinių 
kad Vokiečiai neleidžia norma
liai veikti Kauno ir Vilniaus 
universitetams, šias žinias da
bar patvirtina Kauno radio pra
nešimas 
Universitetas Kaune 
studentus tik į III, t 
semestrus 
mus turi 
tetas.

Wilmington, Del. — Su
streikavo apie 2,000 darbi
ninku prekinių laivų išdir- 
bystėje, sulaikydami virš 
22 milijonų dolarių vertės 
laivu darbu.

viską 
pusiau- 

kur turi 
tukti. Viską sprog
iu naikina. Suomiai

PER KAUNO radio buvo pa
skelbta laikraščio Į Laisvę 
straipsnis, pašvęstas paminėti 
Karo Muzejaus 20 metų sukak
čiai. To muzejaus šeimininkas 
nuo pat įsikūrimo yra Genero
las Nagius. Pažymėta kad prie 
muzejaus kad rytas ir vakaras 
atliekama vėliavos iškėlimo ir 
nuleidimo apeigos. Jose daly
vauja Lietuvių Invalidų drau
gijos nariai. Invalidai /žygiuo
ją prie liepsnojančio aukuro jr, 
eidami pro Laisvės statulą, nu
siima kepures.

AMERIKA pradės 
luoti savo prekinius 
Pacifike jeigu ims rodytis 
daugiau kad su Japonija 
negalima prieiti susiprati
mo.

Cairo. Gr. 4. — Karas 
už Lybiją, kuri pradėjo An
glai staiga pora savaičių 
atgal, tapo abiejų pusių ly
gia varžytine. Naziai per
laužę Britų linijas susijun
gė i vieną ir paėmė Rezegh 
ir Bir el Hamed, taipgi nu
kirto dalį Britų koridoriaus 
vedančio i Tobruka.

vos. Rust

VALDŽIA rūpinasi pra
vesti kainų kontroliavimo 
Įstatymą, ir nuomų tvar
kymą, kad butų sulaikyta 
kainų ir nuomų kilimas.

Washingtone nuomos vi
sai “užšaldytos”, turi pasi
likti tokios kokios iki šiol 
buvo, branginti uždrausta.

SKIRIA DAR 8 BILIJONUS DOLARIŲ KARU!
Washington, Gruodžio 3. — Atstovų'Rūmų pinigų 

skyrimo komisija užgyrė naują 8 bilijonų dolarių šalies 
gynimo bilių, kas patieks dar" $1,556,000,000 gelbėjimui 
prieš Vokiečius ir Italus kariaujančioms šalims, padvigu
bins tankų gamybą, apginkluos 1,150 prekinių laivų ir 
pastatys dar 2'020 kariškų laivų Įvairaus didumo.

LINŲ ūkis bolševikams Lie
tuvoje viešpataujant smarkiai 
nukentėjo. Linai buvę vežami 
į Rusiją ir ūkininkams už li
nus buvo mokama labai žemos 
kainos. Todėl ūkininkai linų 
mažai tepasėjo ir šių metų li
nų derlius busiąs mažiausia 
trečdaliu menkesnis kaip 1940 
metais.

Apie 10 metų atgal'Ame
rikos bolševikai suorgani
zavo Darbininkų Sąjungą, 
kurios vardu darė visokias 
klastas, streikus, kursty
mus prieš valdžią. Dabar 
komunistai tą organizaciją 
likvidavo,- nes nemato tik
slo jos gyvavimui. Ta or
ganizacija kurstė WPA 
viešų darbų darbininkus 
“maršuoti” Į Washingtona 
ir kitur, ir visaip kitaip de
moralizavo vargšus darbi- 
ningus.

Dabar kai Amerika pra
dėjo gelbėt Rusijai, 
nistai liovėsi savo 
mingų žygdarbių.

VOKIEČIAI Įsteigę “Oslan- 
dui” banką Rygoje, banko sky
rius atidaro Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose.

(26-ti Metai :: 26th Year)

Michigan valstijoje šios 
savaitės pradžioje buvo ki
lę trys streikai, kurie pasi
sekė sutaikyti.

SWEATERIAI
Dviejų spalvų ir vienodou, 
ziperio užsegimai ir su knyp^

$2.95 ir 3.95

DIDELE LIETUVES 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Phannaq 

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ii » 
portuotas gyduoles nuo visokį !■ 
gų, kaip tai nuo aštraus užsisesė 
jusio Reumatizmo, nuo įreį 
žaizdų, dedervinių, vidurį ne® 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, b 
taro, lytiškų nusilpnėjimu, ® 
kių lytiškų ligų, nerviškumo,» 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė 
1001'e. 79 St. Cleveland 

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas ssnS

Union Siutai $1.25 
filti apatiniai balti ir pilki. ” 
siau alkūnių trumpom rankoj

JUOZAS 
rulis), žurnalistas ir rašytojas, 
laikė per Kauno radio paskai
tą “Lietuvių ištrėmimo vaiz
dai”. Jis vaizdingai nupasako
jo apie bolševikų žiaurius ne
kaltų žmonių kankinimus,visai 
nepaisant jų politinių nusista
tymų, socialinės padėties, am
žiaus, mokslo ir kt. Daugelis 
išvežtųjų Maskolijon susideda 
iš darbininkų, tarnaičių, ama
tininkų, smulkių ūkininkų, se
nelių, moksleivių. Nėra vilties 
kad tie nelaimingieji vėl sugryš 
į tėvynę....

Britai pilnai pasiruošę 
sutikti bent kokį Japonijos 
pasikėsinimą Azijos konti
nente, kuomet šiomis die
nomis Japonija pradėjo ro
dyti užsimojimus griebti 
tam tikras teritorijas.

Amerikos karo laivynas 
taip pat stos i karą prieš 
Japonus, jeigu jie pasima- 
sintų kur nors veržtis.

ETIOPIJOJE, Britai už
ėmė paskutini Italų kariuo
menės laikytą miestą, Gon- 
dar. Tuo budu Rytų Afri
koje Italai visai išstumti.

Viena kulka — du 
kiai. Trinidad, Col. — 
nas medžiotojas šovė i 
kį kuris bėgo Į krūmą, 
ėjęs prie krūmo rado du 
zuikiu. Ta pati kulka per
šovė kitą zuikį, kuris krū
me tupėjo.

ILGA KELIONĖ
tų naujas ambasadorius Į 
Washingtona Litvinovas la
bai vargingai keliauja, nors 
ir moderniškomis priemo
nėmis. Iš Maskvos išskri
dęs apie dvi savaitės atgal, 
kelias dienas buvo kur tai 
dingęs. Paskui, Britų kari
ninkai neprisiėmė jo i savo 
lėktuvą. Dabar jis keliau
ja jau per Pacifiką, kitu 
keliu. Jis paskirtas Ameri
kon pavaryti čia bolševikiš
ką politiką, bet iki atvyks 
gali ir karas baigtis....

LIETUVOS ir Latvijos pre
kybos ir amatų įmonės, turėju
sios iki 20 darbininkų, genera
linio komisaro Lohse dekretu 
esančios grąžinamos jų buvu
siems savininkams, jei jie nė
ra žydai ar komunistai.

LETUVOS žemės Ūkio Rū
mai Lapkričio mėnesį atidarė 
kelias naujas žemės ūkio mo
kyklas. Mokslas jose truks 5 
mėnesius. Prie mokyklą busią 
įrengti mokiniams, bendrabu
čiai. žiemos mėnesiais įvairio
se Lietuvos dalyse veiksią že
mės ūkio kursai, jie tęsis per 
tris -mėnesiu:;

SU JAPONIJA TAIKOS NEPRIEINAMA
Washington. — Su Japonija, nežiūrint didelių pa

stangų, Amerika neprieina prie jokių aiškių išvadų.- Iš
rodo kad Japonija pasiryžus pasinaudoti proga Azijoje 
ir taikosi griebti Prancūzų Indo-Kiniją ir gal kitas teri
torijas kurias iki šiol valdė Europos valstybes. .

Prezidentas Roosevelt pareikalavo Japoniją aiškiai 
pasisakyti ar jai rupi palaikymas taikos Pacifįke ar ka
ras. Amerika patyrė kad Japonija siunčia kariuomenes 
linkui Indo-Kinijos. Japonija taipgi visu griežtumu spi
riasi užkirsti kelius Amerikai ir Anglijai duoti Kinams 
pagalbą. Visas Japonų užsimojimas ir pasikėsinimai 
griebti Azijos teritorijas priklausys nuo Hitlerio pasi
sekimo prieš Rusus.

PLIENO ir geležies ga
myba šios savaitės bėgiu 
padaugėjo. Buvo apmažė
jus del ištikusio angliaka
siu streiko.

Washington, Gruodžio 3. — Karo pavojui didėjant 
i/- šalies ginklavimo industrijose streikams nesiliaujant, 
Atstovų Rūmuose 252 balsais prieš 136 priimtas bilius 
kuris nustato griežtas taisykles suvaržymui ir net už
draudimui streikuoti dirbtuvėse kurios turi ginklavimo 
užsakymus. ,

Atstovų Rumus buvo užpuolę būriai CIO. i: 
agentų, kurie varė plačią agitaciją prieš tą bilių 
taip griežtam biliui nepritaria 
atstovams ikirėjo bereikalingi streikai, kurie kenkia vi
sai šaliai. Šitą griežtą bilių paruošė Atstovas Smith, 
Demokratas iš Virginia valstijos, kurio distrikte gyve
na ir balsuoja John L. Lewis, nesenai išvedęs angliaka
sius streikuoti.

Bilius nustato kad unija rengiantis streikuoti turi 
duoti 30 dienų išanksto žinią kompanijai pirm negu iš
ves darbininkus iš darbo. Prie to pridėta keletas kito
kių pro vizijų, kurios nėra lengvos išpildyti ir “atšaldy
tu” norą streikuoti. < •

Penki užmušta. Okmul
gee, Okla. — Aliejaus ap' 
dirbimo Įstaigoje 
sprogimui užmušta 
bininkai ir keli kiti 
apdeginta.

IR & REICH d te 
e Atdara Vakarais

Apie 900,000 geležinkelių 
tarnautojų gauna mokesčių 
padidinimą po 80c dienai ir 
350,000 geležinkelių opera
torių gauna po 73c dienai 
mokesties daugiau. Tokiu 
budu išvengta gelžkeliečių 
streiko kuris buvo .nusta
tytas pradėti Gruodžio 7.

Šiuo mokesčių pakėlimu 
gelžkeliečiai gauna suvirs 
tris šimtus milijonų dolarių 
mokesčių daugiau Į metus.

NAZIAI skelbia kad per laivus jurose.
Lapkričio mėnesi jie nu- Britų karo laivas nuvarė 
skandino 48 prekinius Bri- Į dugną nazių jurų užpuoli- 
tų laivus, 231,870 tonų, ir ką Steiermark, su 645 vy
li karo laivų. Taipgi sako rais. Tas laivas nuskandi- 
sugadino 39 kitus aliantų no daug Britii laivu.

First photo of the capture of the 
German ship “Odenwald” by U. S. 
navy cruiser in south Atlantic. 
Boarding crew of U. S. sailors 
is shown alongside of the “Oden
wald” which flew the American flag 
as U. S. S. “Wilmote.”

LINŲ kooperatinės bendro
vės “Linas” valdybos pirminin
kas Dr. Kriščiūnas pareiškė 
kad daugelį bendrovės tarnau
tojų bolševikai išvežė Sovietų 
Rusijos gilumon. Be to, už 
paimtus linus bolševikai nesu
mokėję daugiau kaip 7 milijo
nus rublių./

;RI0R AVE- ' CLEVELm

Saburo Kurusu, special Japanese envoy bearing his government’s 
final terms for peaceful settlement of Japanese-American differences in 
the Pacific, is shown (right) with Secretary of State Cordell Hull (cen
ter) and Japanese ambassador Kichisaburo Nomura, as they entered the 
White House grounds after leaving the_ state department,

Saburo Kurusu, specialis Japonijos pasiuntinis atgabenęs 
savo vyriausybės galutinas sąlygos taikiam išsprendimui Japo- 
nijos-Amerikos nesusipratimų Pacifike, matosi (dešinėje) su 
Valstybes Sekretorium Cordell Hull (centre) ir Japonijos amba
sadorium Kichisaburo Nomura, kuomet jie inejo į Baltojo Na
mo kiemą, apleidus valstybės department^.

Londonas, Gr. 3. — So
vietų karo vadovybė skel
bia apie laimėjimus prieš 
Vokiečius. Kalinino srity
je sako atsiėmę 
mą “K’’ su apie 
mylios šiaurvakariuose nuo 
Maskvos ir atstnmę nazius 
16 iki 30 mailių 
nogorsko, 120 mailių Į piet 
ryčius nuo Masl 
joje jau prasidėjus smarki 
žiema.

Rusai veja Vpkiečius at
gal nuo Rostovo,; sako so
vietų pranešimai, 
diena Vokiečiai 
atgal nuo Rostov, kurį bu
vo užėmę. Rostove, sako, 
raudonoji armija, apleisda- 
ma miestą, paliko daug 
riuomenės civiliniuose 
buose, ir kai Vokiečiai 
ėjo, bolševikai pradėjo 
va “liaudies sukilimą” 
ėmė nazius mušti.

Vokiečiai šiam Rusų žy
giui nepriduoda didelės rei
kšmės. Matyt stiprinasi ir 
vėl pradės ofensyvą.

Vokiečiai skelbia
jog jie prisiartino prie Ma
skvos vietomis tiek kad ga
li gerai matyti miestą savo 
žiūronais.

Patys bolševikai pripa- 
žysta kad Maskva randasi 
rimtame pavojuje.

Suits, Topcoats 
Overcoats

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

Kojinės 25c
Gražios margos ragon ir lisle M 
jinės, ilgos ir trupes.

Diržai ir Sagtys $1.25
Oilos diržai su sagtimis turistų 
čiomis jūsų vardo raides. . 
Kelnės kurios vyrams rei- 0 j)j 
kalingos ir tvirtos

su kožnu pirkiniu. DYKAI

<
■
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PITTSBURGH

IŠ SANDARIEČIŲ 
DARBUOTĖS

SLA'. 7-TAS APSKRI
TIS KVIEČIA PREZ. 
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A. L. T. Sandaros susirinki
mas buvo pas Sandaros naują 
narį, J. Čubą, ant Carrick. Da
lyvavo skaitlingas buris sanda
riečių. Daugiausia pašvęsta 
laiko apie Sandaros metinę va
karienę, kuri buvo Lapkričio 
•23 d., L. P. salėj e.

Taip pat parinkta delegatai 
j Pittsburgh© Draugijų Komi
tetą Lietuvai Gelbėti. Išrink
ta P. Pivaronas, V. Rūkas ir 
P. Marmokas, tie patys ką buvo 
iki šiolei.

Po mitingo, p. dubas sanda- 
riečius pavaišino užkandžiais. 
Dalyviai gausiai išsikalbėjo a- 
pie visus bėgančius reikalus. 
Širdingas ačiū p. Čubams už 
taip gražų priėmimą,

Sandaros metinė vakarienė, 
kaip jau sakyta, buvo Lapkri
čio 23 d. Svečių dalyvavo su- 
virš 80, daugiausia Pittsburgh© 
biznieriai ir šiaip prakilnesni 
Lietuviai, kurie simpatizuoja 
Sandarai. Musų sandariečiai 
turi gerą vardą už surengimą 
vakarienių. Kada tik rengia, 
surengia gerai, nežiūrint Į pel
ną. Taip ii' šį kartą pasirū
pinta kad svečiai butų pilniau
sia patenkinti.

Vakarienės surengime dar- 
bavosj, pp. Zambliaus'kienė, Gi- 
lienė, Kuizinienė, Lukošiunienė, 
Petrilienė ir Bucevičienė. Bu
ris jaunų panelių gražiai prie 
stalų patarnavo.

Po vakarienės J. Virbickas 
paaiškino vakaro tikslą ir pa- 
ačiavo visiems kurie prisidėjo 
prie padarymo vakarienės pa- 

:^J^-^\TK^albėtį pakvietė P. 
Pivaroną, Sandaros prezidentą, 
kuris savo trumpa, gražia kal
ba perbėgo Sandariečių dar
buotę Pittsburgh e ir jų draugi
jų veikime, taipgi ir Lietuvos 
reikalus. Pažymėjo kad visų 
gerų tėvynainių priedermė yra 
vėl pečiais surėmus žiūrėti kad 
Lietuva atgautų Nepriklauso
mybę ir pasiliuosuotų iš po dik
tatorių vergijos.

Antras kalbėjo B. Gramba, 
iš Ambridge, Pa., kuris pagyrė 
Pittsburgh© sandarietes už jų 
paruoštą skanią vakarienę, ir 
visą sandariečių darbavimąsi 
Lietuvių kultūrinėje dirvoje.

Po vakarienės, viršutinėje 
salėje buvo šokiai. Vakaras 
užsibaigė geroje nuotaikoje.

J. Virbickas.

davė pelno $108. 
virš $300.

kuopos narių turi

me,
mo

Nemokės už Streikuo
tą Laiką

Detroit, Mich., Naujienos
Koncertas buvo Gražus 

ir Pasekmingas

WILKES-BARRE, Pa. — 
Lapkričio 23 d. čia įvyko SLA. 
7-to Apskričio suvažiavimas.

Iš raportų pasirodė sekanti: 
Dalyvavo 25 kuopos su 47 de
legatais.

Vasarą surengtas Apskričio 
išvažiavimas 
Ižde rankasi

Apskričio 
apie 700.

Nutarta pakviesti Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną su pra
kalba į Wilkes-Barre miestą.

Nutarta remti SLA. 7-to Ap
skričio veikėjas ir organizato
rius V. A. Kersevičius į SLA. | 
vice pirmininko vietą.

Po suvažiavimui buvo dele
gatams vakarienė nemokamai.

Kitas suvažiavimas nutarta 
laikyti Pittstone.

Ūkininkas.

p-lė Hipatija YČaitė, duktė ži
nomo Lietuvos darbuotojo ir 
pereitų Lietuvos nepriklauso
mybės kovų metų, kuris buvo 
lankęsis Amerikoje su Dr. J. 
Basanavičium, paskui Didžiojo 
Karo laiku rinkdamas aukas 
Lietuvai, ir vėliau, 1921 me
tais, kada čia vedė Dr.' Jono 
šliupo 
paitę.

P-lė 
Arbor 
roito, 
Kapt.

Po program© visi gražiai lin
ksminosi iki vėlumai.

dukterį, Hipatijų Šliu-

Ann
Det-

Yčaitė tęsia mokslą 
universitete, netoli 
kur taip pat mokosi ir 
V. Kuizinas.

Rep.

lankėsi
Karpius

koji 
viei 
giu
me

mai

kui 
ciu

Pennsylvanijos Bedarbių At
lyginimo komisija gavo parei
kalavimą iš angliakasių kurie 
nesenai streikavo privatinėse 
kasyklose, kad jiems butų at
mokėta iš bedarbių fondo už 
streiko metu nedirbtą laiką.

Valstijos nustatymu, strei
kas skaitosi streikas, neapima 
darbininko darbo netekimo lai
kotarpį, todėl ir už streikavimą 
valstija atsisako mokėti.

Apie 26,000 streikavusių an
gliakasių Pennsylvanijoje ne
gaus atlyginimų.

sui
mk

ga
, mi 

ir

ne | 
nu: 
as)

Priffiiišė Našlę Motiną
McKEESPORT, Pa. — Jau

nas milžinas, Albert Brush, 27 
m. amžiaus, 6 pėdų 4 colių auk
ščio vyras, Lapk. 28 vakare 
pavojingai stimušė savo moti
ną, 54 m. amžiaus, ir palikęs 
ją gulinčią ant grindų, nuėjo 
sau gulti. Kaimynų pakviesta 
policija rado ją gulinčią nual
pusią ir nuvežė ligoninėn. Pri
žadinę sūnų areštavo.

Jis sakė susibaręs su motina 
ir ją pavojingai sumušęs del to 
kad jam jau dasiėdę ją laikyti 
ir maitinti.

MIRIMAI ^"^Gerb.

SPRAGIL

Daug Liks be Darbo 
Žiemos Sezonu

HARRISBURG, Pa. — 
stijos Darbininkų Biuras 
čiuoja kad suvirš 50,000 
rių darbininkų neteks sezoni
nių darbų. Apie 21,000 darbi
ninkų liks be darbo šilko in
dustrijoje del stokos žaliavų ir 
kiti 30,000 darbininkų visoje 
valstijoje bus paliesti sezoni
niais darbų ' sustojimais arba 
streikais.

Val- 
skai- 
įvai-

PHILADELPHIA

PŪKŲ SUTUOKTUVIŲ SU
KAKTIES PAMINĖJIMAS
Lapkričio 27 d., viengenčiai 

Pranas ir Paulė Staniškiutė 
Pūkai minėjo savo 15-kos metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Pranas ir Paulė Pūkai auklė
ja gražiai dvi dukras, Florenci
ją ir Ameliją, Viena jų, vyres
nėj!, jau lanko ir aukštąją mo
kyklą. '

Poni Pukienė, tarp kita ko, 
yra sesuo čia gan pasižymėju
sio muziko, Petro Staniškio, 
vietinių Andriejiečių vargonin- 
ko, kuris užlaiko taipgi' ir ne- 
hedidelę spaustuvėlę.

Pranas Pūkas yra čia gerai 
žinomas kaipo įžymus visuome
nininkas ir biznierius. Jis gy- 
na ir turi savo brangmenų ir 
laikrodžių parduotuvę 609 N. 
12th St. Jis gausiai remia vi
sus musų kulturiškus ir pat
riotiškus reikalus aukomis. Jis 
ir Lietuvos valstybiniame gy
venime sulošė ne paskutinę ro
lę: laike Vileišio, o dalinai ir 
Čarneckio, jis buvo ir Lietuvos 
Atstovybės Washingtone šta
bo nariu.

Linkėtina jiem ilgo ir sma
gaus gyvenimo ir darbuotis su 
mumis. Plunksnos Vytis.

SLA. 352 kuopa sekmadieni, 
Lapkričio 30 d., turėjo metini 
koncertą su geromis pasekmė
mis visais atžvilgiais. Salė bu
vo pilna publikos, SLA. narių 
ir jų draugi], kurie atėjo pasi
klausyti gražių dainų ir muzi
kos ir po to pasišokti.

Koncertas atsibuvo Lietuvių 
salėje, programas prasidėjo 7 
vai. vakare. Komisijos narė 
M. Kemešienė atidarė progra
mą, perstatydama kuopos pir
mininką J. Overaitį, kuris pa
sakė kalbą apie naudingumą 
priklausyti prie SLA.

Po jo kalbos buvo įvesdini
mas į šią- SLA. kuopą naujai 
prirašytų narių, kurių buvo

j apie pora desėtkų, nuo jauna- 
mečių kūdikių iki pašilusių su
augusių vyrų ir moterų. Jie 
įstojo į SLA. tęsti ir palaikyti 
gyvavimą šios musų senos or
ganizacijos, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje.

Po to, Dailės Choras, vedant 
muzikui A. P. Kvedarui, sugie
dojo Lietuvos Himną, ir po to 
kelias dainas, padedant vietos 
solistui Jonui Valiukui. Vėliau 
Jenas Valiukas padainavo ke- 

i lias dainas solo, publiką žavė
damas, kaip paprastai.

Gražiai ir pasekmingai pro- 
grame pasižymėjo šie vietiniai: 
Keistutis Ambrose, žinomo biz
nieriaus ir veikėjo J. Ambrose- 
Ambrazevičiaus, kuopos iždi
ninką, sūnūs. Keistutis pagro
jo saxofonu porą dalykų, jo 
draugui pianu akompanuojant. 
Publikai jo muzikh labai pati
ko.

Dainavo kita vietinė, p-lė 
Juodsnukytė, taip pat populia- 
riška dainininkė, kuri ir rimti] 
ir linksmų dainų patiekdama 
publiką labai patenkino.

P-lė Stella Malonis, iš Cleve
land©, paliko labai puikų įspū
dį Daytoniečiams savo daino
mis. Aukšta, laiba, stipriu bal
su, ji padainavo ir žinomų kla
siškų Lietuviškų dainų ir ki
tokių, padainavo ir linksmes
nių, ir, abiem atvejais dainuo
jant, publika gausiu plojimu 
pageidavo iš jos daugiau ir 
daugiau dainų. Ji užbaigė vi
są programą sudainuodama'Lie
tuviškai populiarišką dainą iš 
“The Chocolate Soldier”.

Dainų tarpais, kalbas sakė 
šie svečiai iš Lietuvos pabėgę 
du Lietuvos karo laivo kapito
nai V. Kuizinas ir J. Labanau
skas, po jų. Dirvos redaktorius 
K. S. Karpius, kuris kalbėjo 
apie SLA. ir apie dabartinę 
Lietuvos padėtį bei reikalą ne
atsižvelgiant į
Lietuvos Nepriklausomybės at- 
steigimą ir ištremtųjų į Sibirą 
get ėjimą.

Š ame vakare dalyvavo neku- 
rie žymus musų profesionalai, 
biznieriai ir veikėjai.

Koncerte buvo atsilankius ir

SVEČIAI. Detroite
Dirvos redaktorius p. 
su žmona, kurie atvežė SLA. 
352 kuopos koncertui daininin
kę p-lę Stellą Malonis ir jos 
akompanistę p-lę Gene Zilk.

Visi svečiai, kartu ir Lietu
vos tremtiniai, p-lė Yčaitė ir 
kapitonai Kuizinas ir Labanau
skas, viešėjo pas Dr. J. Joni- 
kaitj. Svečiams gausiai pasi
tarnavo ir Dr. J. J. Sims.

Teko patirti kad Kapt. Laba
nauskas vyksta į Kaliforniją, 
ten mano pastoti į laivyną.

Laurence A. Steinhardt, U. S. 
ambassador to Russia, is shown 
surrounded by reporters after he 
arrived in New York, cn route to 
Washington to report on Russia’s 
stand before the Nazi machine, and 
the effect of U. S. lease-lend aid.

DAINUOS CLEVELANDE. 
Teko nugirsti kad Dirvos re
daktorius užkvietė j Clevelan- 
dą duoti Lietuviams koncertą 
musų vietinius artistus: Joną 
Valiuką, A. P. Kvedarą ir Da
ratą Kvedarienę-Baukiutę, prie 
to Kęstutį Ambrose, p-lę Juod- 
snukytę ir tuos Dailės Choro 
narius kuriems laikas leis Į 
Clevelandą nuvažiuoti.

Choristas.

TAISOSI. Andrius Gustaitis 
sunkiai susirgęs praeitą vasarą, 
turėjo kelias operacijas. Da
bartiniu laiku jau beveik visiš
kai pasveikęs. Gustaičiai turi 
pirkę gražų namuką ant 
road. V.

Joy 
M.

LANKĖSI RERMUDOJ.
vilas Petritis, Detroitietis jau
nas gabus muzikantas, su vi
su orkestru kuriame jis daly
vauja ir groja trumpet, Lapk. 
pradžioje buvo išvykęs į Ber- 
mudos salą, kelionę atliko or
laiviu. Ten jų orkestras grojo 
žymiems žmonėms, tarp jų ir 
Britų Windsoro Kunigaikščiui, 
kuris yra tos salos gubernato
rium. Išbuvę ten savaitę lai
ko gryžo atgal.

Jp motina yra našlė, Amilė 
Petritienė, Dirvos skaitytoja. 
Povilas yra jos vienatinis sū
nūs, gerai išauklėtas ir gabus 
muzikoje. Rep.

Po-

sroves remti

1 DAYTON, OHIO i--------------f_____ /

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)1

KARPAVIČIENĖ Katrė (Dvi-1 ABROMAVIČIUS Povilas, pus-

m., 
Ra-

mi- 
N.J.

56

Laurence A. Steinhardt, S. 
V. ambasadorius Rusijai, pa
rodoma apsuptas reporterių po 
pribuvimo į New Yorką, kely
je į Washington^ raportuoti 
apie Rusijos laikymąsi prieš 
nazių mašiną, ir efektą S. V. 
skolinimo-nuomavimo biliaus.

TRUMPOS
(Iš musų laikraščių)

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja. — Spalių 1 d. Rio Lietu

viai sudarė nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti komitetą. Or
ganizacijos statutas paduotas 
Brazilijos Raudonajam 
žiui, kuris jį patvirtins 
to tarpininkaus surinktų 
pų siuntimui į Lietuvą.

Kry- 
ir be 
pašal-

laičiutė), seno amžiaus, mi
rė Lapkr. 10, Chicagoje. — 
Vilkaviškio ap., Pilviškių p. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

RINKEVIČIUS Kazys, 60 
mirė Lapk. men., Grand 
pids, Mich.

AKSTINAVIČIENĖ Anelė, 
re Lapk. mėn., Newark,

STANKEVIČIUS Vincas,
metų, mirė Lapk. 8, Brook
lyn, N. Y.

BRIEDIS Benediktas, 65 metų, 
mirė Lapk. 9, Brooklyn, N.Y.

MAČIURA Teklė, 59 metų, mi
rė Lapk. 5, Brooklyn, N. Y.

KUČAUSKAS Jurgis, 40 metų, 
mirė Lapk. mėn., Baltimore, 
Md.

OKULIČIUS Antanas, 23 m., 
mirė staiga eidamas, Rio, 
Brazilijoj, Spalių mėnesį. Jis 
buvo gimęs Brazilijoje.

VIRBILAITĖ Adelė, 21 m. am
žiaus, mirė Lapkričio mėn., 
Newton Falls, Ohio. Gimus 
čia Amerikoje.

OPOLSKIS Juozas, 85 m., mirė 
Lapkr. mėn., Grand Rapids, 
Mich.

ZALANDAUSKIENĖ Bronisla
va (Rukuižaitė), pusamžė, 
mirė Lapkr. 12, Chicagoje.— 
Grinkiškės par. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

ANTANAITIS Juozas, pusam
žis, mirė Lapk. 12, Chicago
je. — Telšių ap., Varnių p., 
Nevardėnų k. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

ŠIUŠIENĖ Juzė, 50 metų, mirė 
Lapk. 3, Detroit, Mich.

RAKAUSKAS Vincas, 45 m., 
mirė Lapkr. 8, Brooklyn, 
N. Y.

' ŠVEDAS Petras, 46 m., mirė 
Lapk. 10, Brooklyn, N. Y.

; LAZDYNAS Steponas, 50 m., 
mirė Lapkr. 7, Great Neck,

amžis, mirė Lapkr. 15, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Senamiesčio k. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

VAITEKŪNAS Aleksandras J. 
mirė Lapkr. 17, Chicagoje.— 
Šiaulių aps., Skaisgirio par., 
Budraičių k. Amerikoje iš
gyveno 4'9 metus.

BAČANSKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Lapk. 19, Chicagoje.— 
mirė Lapk. 19, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Ligumų p., Šmil- 
galių k.

SAKALAUSKAS Mykolas, 52 
m., mirė Lapk. 17, Chicago
je. — Panevėžio ap., Šeduvos 
par., Puipių k. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

SKIRIUS Jonas, 
rė Lapkr. 13, 
Raseinių ap., 
Traklaukių k.
gyveno 42 metus.

BAITIS Martinas, mirė Lapk. 
mėn., Chicagoje.

BUTAKIS Alex, 46 metų, mirė 
Lapkr. 15, Chicagoje. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

KRUŠNAUSKIENĖ A., mirė 
Lapkr. 17, Pittston, vPa.

PISERAVIČIENĖ Ona, sulau
kus žilos senatvės, mirė Lap
kričio m., Middletown, Conn.

REMEIKIS Petras, mirė Lapk.
5, Wilson, Pa.

ČEPULIS Juozas, mirė Lapkr. 
mėn., Waterbury, Conn.

NEMURA Jurgis, mirė Lapkr. - 
men., Waterbury, Conn.

STEPONAITIENĖ Elena, mirė 
Lapk. m., Waterbury, Conn.

pusamžis, mi- 
Chicagoje. — 
Batakių par., 
Amerikoj iš-

—Nuo Rugsėjo 1 d. Brazili
joje įsigalėjo įstatymas drau
džiantis svetimų kalbą spau
dą. Laikraščiai tegali eiti tik 
Portugalų kalboje. Anksčiau 
San Paulyje išeidavo trys Lie
tuviški savaitraščiai ir vienas 
žurnalas. Dabar paliovė visi 
eiti.

UI. Policijos

Flanked by district leaders William Hynes (left) and Patrick J. 
Fagan (right), United Mine workers’ chief John L.’Lewis is shown after 
leaving the deadlocked “peace conference’’ with steel officials. Their 
failure to agree on closed shop issue was the signal for a general strike 
in “captive coal mines«” Later, the miners agreed to submit the dispute 
to mediation and the strike ended.

Apsuptas distriktų vadų William Hjriies (kairėje) ir Pat
rick J. Faban (dešinėje), United Mine Workers unijos vadas 
John L. Lewis parodoma apleidžia “taikos konferenciją”, kuri 
buvo su plieno kompanijų vadais ir baigėsi be pasekmių. Jų ne
sutarimas įvelti unijinį darbą kasyklose buvo signalas apšau
kimui generalinio streiko privatinėse kasyklose. - Vėliau, anglia
kasiai sutiko nesusipratimą pavesti taikymo tarybai išspręsti ir 
streikas baigėsi.

LIETUVĖ MOTERIS ŪKI
NINKAUJA. ATti Germantown 
miestelio, našlė ^Barbora Sakai- 
tienė turi nuosavą ūkį 70 akrų 
dydžio. Jos vyras Jonas Sa- 
kaitis yra miręs virš penki me
tai, bet Barbora likus našle tos 
ūkės neapleido ir pati viena ją 
apdirba, be vyriškos rankos pa
galbos, nors jos amžius gero
kai viršija 50 metų. Reikia 
tik suprasti kokia ji yra dar
binga ir ištverminga moteriš
kė. Dar ji du laikraščiu skai
to, Dirvą ir Tėvynę.

Dabar ji jau susilaukė pagel- 
bininko, tai yra jos jauniau
sias sūnūs, Karolis, 15 metų 
amžiaus. Bet iš jo jau yra ge
ras agronomas ūkininkas, štai 
už šiuos metus jaunas Karolis 
Sakaitis yra laimėjęs pirmą do
vaną, pinigais, nuo valstijos 
Agrikultūros komisijos už ge
riausi užauginimą kviečių šia
me Montgomery apskrityje, o 
trečią dovaną gavo už gerą už
auginimą bulvių. D. Rep.

• SUV. VALSTIJOSE yra ar
ti 30,000 mylių upių kuriose 
plaukioja laivai.

® CHICAGO. III. — Prie Dono 
Kazokų choro, kuris čia iš

pildė du koncertu, dainuoja ir 
vienas Lietuvis, Kastas Jurge- 
vičius gimęs, Rygoj, Latvijoje.

—Lapkr. 18, trys ginkluoti 
plėšikai apiplėšė Vaičiulionių 
taverną atimdami iš savininkų 
$400 ir 8100 iš buvusių svečių.

—Policija sugavo plėšikų 
gaujos vadą Juozą Kuzmą ir 
apžiurėjus jo gyvenamą butą 
rado už $1,000 pavogtų daiktų.
® CICERO,

nuovadoje pasikorė Antanas 
Kulikauskas, 43 metų, kur jis 
buvo nuvestas po areštu.
0 NEW YORK, N. Y. — Lap

kričio 23 d., New Yorke at
sibuvo Lietuvių Moterų konfe
rencija. Dalyvavo virš 50 mo
terų. Konferencijos pirminin
ke išrinkta Jadvyga Tubelienė, 
vice pirmininke Regina Bud
rienė ir p. Danielienė. Sekre
toriavo Ona Valaitienė ir Ma
rijona Kižiutė. Įsteigta Mote
rų Fondas Lietuvai šelpti. Or
ganizacijos centro valdybon iš
rinkta: pirm. K. Garšvienė; vi
ce pirm. Ona Valaitienė, Mari
jona Strumskienč, Elena De- 
venienė; ižd. Jieva Valukienė; 
sekr. Jieva Trečiokienė; fifi. 
sekr. Marijona Kižiutė; iždo 
globėjos Pranė Lapienė,- Petro
nėlė Jurgeliutė, p. Šimėnienė.

• BROOKLYN, N. Y. — Lap
kričio 23, Knapp Mansion, 

atsibuvo pirmutinė Vienybės 
savaitraščio bendradarbių kon
ferencija, dalyvavo 47 delega
tai iš plačių apielinkių.. Vaka
re įvyko Vienybės vakarienė, 
kurioje dalyvavo apie 300 žmo
nių.

MILUTIS Ambrozius, 70 metų, 
mirė Spalių 27, Ambridge.

■ Pa. — Merkinės par., Veciu- 
nų k. Amerikoje išgyveno 
41 metą.

ATKUS Mykolas, "64 m., mirė 
Lapk. 16, Chicagoje. — Kė
dainių ap., Grinkiškės par., 
Geručių k. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

LIPSKIS Antanas, 53 m., mi
rė Lapk. 15, Chicagoje. Gi
męs Lietuvoje.

KAŠNAUSKAS Vincas, pusam
žis, mirė Lapk. 15, Aurora, 
III. — Žvingių par., Bačiškių 
k. Amerikoje išgyveno 36 
metus.

STOSIULAINYTĖ (Podge r s ) 
Otillija, mirė Lapk. 16, Chi
cagoje.

MIKUTIENĖ Petronėlė (Auš- 
rititė), mirė Lapkr. 13, Chi
cagoje. — Tauragės, ap., Ši
lalės dvaro. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

BUDRONIS Anelė, 25 m., mi
rė Lapk. 11, Maspeth, N. P.

MASONIENĖ Valerija, mirė 
Lapkr. 13, Exeter, Pa.

DERIUS Julius, 55 metų, mirė 
Lapk. 16, Miners Mills, Pa.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BU D U
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modemišku, budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtvkit 
FEEN-A-MINT einant ' ' 
tį rytą tikrai jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

gulti—sekan-

Vsai šeimai

10c

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Skaityk ir Garsinkis

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c. '

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)
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| VISOKIA APDRAUDA Į 
= Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 
E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
E rniau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 i
................................................................................. i.......... mini...... miliniui

■■■■■■n

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

KANSAS CITY LIFE INSURANCE CO.
Cleveland, Ohio730- Guardian Blg.

GERB. SPRAGIL 
SIMANĖ VAŽI

I DETROIT
Aną penktadieni 

gavęs Dirvą ir ] 
ją, tuoj gavau ir 
arba įkvėpimą, ir 
viau pas Dirvos n 
ir sakau:
- Čia Dirvoj 

visokių gerų dalyt 
Redaktoriau, ar n< 
kau aš.
- Suprantama, 

raštyje turi talpin 
gera ir kas žmor 
muoja, — sako ji
- Man ypač p; 

na žinutė ir man 
ra mintį, — saka

-Protingas žn 
siskaitęs laikrašt 
gerų minčių ir sul 
stato savo ateities 
mą ir veiksmus, —
- Taip, ponas 

riau, kaip tik pa 
vo žodžiais Į mane 
tą planą, — saka;
- Taip tai taip 

me prie susipratii 
gerb. Spragile no 
pasakyti? — sak
- Nagi tai, va 

roįto žinios ma 
naujas mintis, —

, - Detroito žii 
Dirvoje telpa. K 
kartą jos tau su 
jas mintis? — sa
- Tikriau sak? 

Redaktoriau, eina 
prie dalyko, aš 
sakyt kad aš turi 
manymą, — saka
- Turi tai turi 

kyk koks tavo su 
ar tikriau tik 
mas? — sako jis
- štai va par 

ponas Redaktorii 
ii Į Detroitą, — ; 
’ - Taigi, taigi, 
Ai’ negerai para 
sako jis.
- Viskas gera 

kad taip butų par 
Dirvos redakcija 
siunčia į Detroit; 
nateisį atstovą g 
gilą, tai butų ka 
sakau aš.
- Ha, ha, ha! 

kant, tu nori pa 
užsimanei į Detr 
žiuot su visais 
stovo titulais? -
- Tai žinai, 

daktoriau, dalyk 
Detroitas pilnas 
tai sakiau pačia 
taip saugu važiu 
važiuočiau kaipo 
stovas, butų vis 
ta, - sakau as.

• - Kiek aš ži
Spragile, tai De 
nas g^rų Lietuvi; 
tvirtina didelis I 
numeratorių ska 
pas juos neatsik 
tai ten nudylin; 
Vabalai ir Gab; 
gerus Lietuvius 
kiną ir kitaip kl 
tu nuvažiuotum 
vos atstovas vie 
nebūtų tokios re 
si skaitytojai mė 
tyt savo laikrasį torių. Todėl su į pats nuvažiuoti Į tyli su Detroitiei I ® j*8,| — Ale ponui 1



ilMAI
Gerb.

SPRAGILAS SERBAI ŽUDOSI 
TŪKSTANČIAIS

BET JIS JAU SUSIRŪPINĘS ________ ’ NAUJI SKAITYTOJAI
Detroitiečiai Užima Pirmą Vietą Vajaus Pradžioje

MER1KOS LIETUVIAI 
is šiame skyriuje talpinama dyfaj)

ABROMAVIČIUS Povilas, p#, 
amžis, mirė Lapkr. 15, Qį 
cagoje.- — Panevėžio apsk, | 
Senamiesčio k. Amerikoj! 
išgyveno 29 metus. !

VAITEKŪNAS Aleksandras J, 
mirė Lapkr. 17, Chicagoje.- 
Šiaulių aps., Skaisgirio par, 
Budraičių k. Amerikoje ii- 
gyveno 49 metus.

BAČANSKIS Jonas, pusamžį, 
mirė Lapk. ’19, Chicagoje.- 
mirė Lapk. D, Chicagoje. - 
Šiaulių ap., Ligumų p., šmį 
galių k. I

SAKALAUSKAS Mykolas, 521 

m., mirė Lapk. 17, Chičagj. 
je. — Panevėžio ap., Šeduvos 
par., Puipių k. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

SKIRIUS Jonas, pusamžis, nė
rė Lapkr. 13, Chicagoje. - 
Raseinių ap.,, Batakių par, J 
Traklaukių k. Amerikoj iš- Į 
gyveno 42 metus. j

BAITIS Martinas, mirė Lepi I 
mėn., Chicagoje.

BUTAKIS Alex, 46 metą, mirt I 
Lapkr. 15, Chicagoje. Ame-1 
rikoj išgyveno 27 metus.

KRUšNAUSKIENĖ A, niri | 

Lapkr. 17, Pittston, Ta.
PISERAVIČIENĖ Ona, šulu-1 

kus žilos senatvės, mirė I# I 
kričio m., Middletown, Com I 

REMEIKIS Petras, mirė Lapt I
5, Wilson, Pa. Į

ČEPULIS Juozas, mirė Lapfr. I
mėn., Waterbury, Conn.

NEMURA Jurgis, mirė Lapkr. I 
mėn., Waterbury, Conn. ’ 

STEPONAITIENĖ Elena, mirė I
Lapk. m., Waterbury, Conn. I

JAUČIATĖS BLOGAI’
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELl®

BUBU
• Kuomet kankinatės vidurio užkie
tėjimu — žarnos neveiklios—stato 
galvą, nėra energijos, palengvinto 
sau šiuo modernišku, budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vik
rius liuosuojanti kramtoma gina 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyk}! 
FEEN-A-MINT einant gulti—sekan
ti rytą tikrai jausite palengvinto 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
pakelis kainuoja tik

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietę.

i---------------------------------- ■—i
Skaityk ir Garsinkis

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c. '

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street

i Philadelphia, Pa.(36)^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiirithiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiilij  

PDRAUDA į 
ti visiems pilnas musų pa- : 
skus patarimus reikale vi- s 
) visai dykai. Todėl pir- t 
agesius (fire-monus). : 

IL I O LIS į 
Lietuviška Real Estate ;
Agentūra =

land HEnderson 6729 s 
iiiiiiiiiįihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiii1111111;* 
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laikui arba vakarais už- 
įdraudos visuose pavi- 
reipkitės;INSURANCE C0.

Cleveland, Ohio

GERB. SPRAGILAS UŽ
SIMANĖ VAŽIUOT

Į DETROITĄ
Aną penktadienio vakarą 

gavęs Dirvą ir paskaitęs 
ją, tuoj gavau inspiraciją 
arba Įkvėpimą, ir nusida- 
viau pas Dirvos redaktorių 
ir sakau:

— Čia Dirvoj prirašyta 
visokių gerų dalykų, ponas 
Redaktoriau, ar ne? — sa
kau aš.

— Suprantama, juk laik
raštyje turi talpinti tą kas 
gera ir kas žmones infor
muoja, — sako jis.

— Man ypač patiko 
na žinutė ir man davė 
ra mintį, — sakau aš.

— Protingas žmogus 
siskaitęs laikraštį Įgauna 
gerų minčių ir sulyg to nu
stato savo ateities protavi
mą ir veiksmus, — sako jis.

:— Taip, ponas Redakto
riau, kaip tik pataikei sa
vo žodžiais i mano sumany
tą planą, — sakau aš. ,

— Taip tai taip, bet eiki 
me prie susipratimo: ką tr 
gerb. Spragile norėjai mat 
pasakyti? — sako jis.

— Nagi tai, va, čia Det
roito žinios man sukė.’t 
naujas mintis, — sakau aš 

, — Detroito žinių riuola' 
Dirvoje telpa. Kodėl tik šį 
kartą jos tau sukėlė nau
jas mintis? — sako jis.

— Tikriau sakant, ponas 
Redaktoriau, einant tiesiog 
prie dalyko, aš noriu pa
sakyt kad aš turiu gerą su
manymą, — sakau aš.

— Turi tai turi, bet pasa
kyk koks tavo sumanymas, 
ar tikriau tik užsimany- 
mas? — -sako jis.

— Štai va parašyta kad 
ponas Redaktorius važiuo
ji Į Detroitą, — sakau aš. 
’ — Taigi, taigi, važiuoju. 
'Ar negerai parašyta? — 
sako jis.

— Viskas gerai, tik yat 
kad taip butų parašyta kad 
Dirvos redakcija Įgalioja ir 
siunčia Į Detroitą savo pil
nateisi atstovą gerb. Spra
gilą, tai butų kas kita, — 
sakau aš.

— Ha, ha, ha! Kitaip sa
kant, tu nori pasakyti kad 
užsimanei i Detroitą nuva
žiuot su visais Dirvos at
stovo titulais? — sak jis.

— Tai žinai, ponas Re
daktoriau, dalykas šitoks: 
Detroitas pilnas bolševikų, 
tai sakiau pačiam nebūtų 
taip saugu važiuot; aš nu
važiuočiau kaipo Dirvos at
stovas, butų v kai kas ki
ta, — sakau as.

— Kiek aš žinau, gerb. 
Spragile, tai Detroitas pil
nas g^rų Lietuvių, ir tą pa
tvirtina didelis Dirvos pre
numeratorių skaičius. Kai 
pas juos neatsilankom mes 
tai ten nudylina ir tokie 

.Vabalai ir Gabalai ir jie 
gerus Lietuvius ir bolševi
kiną ir kitaip klaidina. Je 
tu nuvažiuotum kaipo Dir 
vos atstovas vietoj manęs 
nebūtų tokios reikšmės. Vi 
si skaitytoji melsta pama
tyt savo laikraščio redak
torių. Todėl sumaniau a; 
pats nuvažiuoti ir pasiirta 
tyti su Detroitiečiais, — sa
ko jis.

— Ale ponui Redaktoriui

vie- 
ge-

pa-

Nuo to laiko kai Italiją. ir 
Vokietija suplėšė ir okupavo 
Jugoslaviją, Serbai, dalis Ju
goslavijos, neliaujamai tęsia 
karą prieš savo okupantui iki 
to laipsnio kad, kaip patys ap
skaičiuoja, jau esą išžudyta ar
ti 350,000. Vokiečiai okupan
tai, kurie Serbiją užvaldė, vi
somis pastangomis jiems prie
šinančius gyventojus žudo.

Kokia nauda iš to Serbų tau
tai jeigu jos žmonės tokiu bu
du žudosi? Gyvi būdami jie 
galėtų būti keliariopai naudin
gesni savo šaliai.

Karas vistiek baigsis nazių 
pralaimėjimu, ir Serbija ir ki
tos šalys, atsisteigusios, turės 
sunaudoti visas geriausias savo 
žmonių jiegas krašto atstaty
mui, gi tų dabar žuvusių jau 
nebus.

Serbų karą gal kas norėtų 
priskaityti jų kariavimu prieš 
Vokiečių įsiviešpatavimą. Bet 
taip skaityti negalima, nes Ser
bai likę beginkliai ir nekariau
ja ta prasme kaip kariauja vie
na šalis prieš kitą, karo fron
te. Jie tik slapstydamiesi gau
jomis daro užpuolimus ant sa
vo okupantų, o tie atkeršyda
mi daro didžiausius žudymus 
kaltų ir nekaltų Serbų.

Paveizdan, vienoje vietoje 
Serbai sukilėliai užpuolė ir nu
žudė 26 Vokiečius kareivius. 
Keršydami už tai, Vokiečiai iš
šaudė net 2,300 žmonių.

Jeigu palauktų karo pabai
gos, o tada duotų į kailį oku
pantams, kaip padarė Lietuvos 
gyventojai Rusams bolševikams 
osreitą Birželio mėnesį, tada 
atsikeršijimas butų vietoje ir 
>u mažai nuostolių. R.

Pradėjus šio rudens Dirvos 
naujų skaitytojų vajų, Ameri
kos Lietuviai dideliais skaičiais 
skubinasi užsirašyti Dirvą.

Čia skelbiami nauji skaity
tojai yra tie kurie iki šiol jos 
neprenumeravo, kurie įstoja į 
Dirvos artojų eiles 
didindami ir taip 
Dirviečių eiles.

Šiame numeryje
naujus Dirvos skaitytojus Det
roite, kurie užsirašė Dirvą jos 
redaktoriaus atsilankymo pro
ga. Kitame numeryje bus de
šimtys kitų kurie iki šiol pa
stojo Dirvos skaitytojais.

John Vinit, vietinis
Kelner Jos., vietinis
Viola Milikas, vietinė (užrašė

A. Banys, Cleveland)

dabar, pa-
gausingas

paduodame

KAS DAUGIAU?

Per ši mėnesį eina Dirvos 
naujų skaitytojų vajus. Štai 
kas reikia daryti:

1. Tie kurie gauna pamaty
ti Dirvą ir ji jiems patinka pra
šomi tuojau iškirpti apačioje 
telpantį kuponą,„ įrašyti savo 1 * 

pilną antrašą, įdėti kariku vie- \ 
ną dolarį ir pasiųsti Dirvos an- ■ 
trąšu.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

Alfred Rosenberg, Vokietijos 
Nazių partijos filosofas, nese
nai pareiškė kad net jeigu iw 
Suvienytos Valstijos Įstotų į 
karą tas nesulaikys Vokiečių 
nuo laimėjimo pergalės. Rosen
berg vis dar tebefilosofuoja.

Net be musų įstojimo į šaudy- 
mosi karą ant sausžemio Suv. 
Valstijos jau sukėlė naziams 
daug rupesnio kuomet pradėjo 
didėti ginklų produkcija. Są
jungininkėms šalims karo reik
menys pristatomos dideliais

kiekiais. Naujas Britų armi
jos žygis Lybi jo j e daugiausia 
apginkluotas Amerikos dirbtu
vių gaminiais. Hitleris yra su
sirūpinęs ir švilpavimas nega- 
ji sumažinti jiems to pavo
jaus. /

’•ali but pavojus vienam 
įuo bolševikų, taigi vežkis 
Ir mane, bus saugiau, — 
sakau aš.

— Gerb. Spragile, klysti 
šitaip kalbėdamas: ir mu
sų bolševikėliai po skūra 
yra Lietuviai ir jie visur 
maloniai su manim pasi
kalba kur tik sueinant. Ir 
Detroite jie ne kitokie. Bet 
jei tu sakytum kad nori Į 
Detroitą nuvažiuot, apsi
dairyt, pasipažint su Lie
tuviais ir aprašyt Dirvoje 
ką ten matei ir girdėjai tai 
butų kas kita. Detroitas 
netoli, nuvažiuosim kartu, 
ir dar spėsi sugryžti į dar
bą pirmadieni, — sako jis.

— Man Į darbą pirmadie
nį nereikia be vakaro, ba 
aš dirbu pasimainydamas 
dienomis ir naktimis, šis 
pirmadienis man liuosas,— 
sakau aš:

— Tai gerai, turėsim il
giau laiko Detroite pabūti. 
Važiuojam. — sako jis.

Aš nudžiugau kad nors 
kartą pasisekė lengvai iš- 
prašyt poną Redaktorių 
vežtis mane į kitą miestą.

Tai kitame numeryje pa
pasakosiu jums ką Detroi
te girdėjau, mačiau ir su- 
uodžiau.

SVEIKATA

Sveikata, musų didžiausias 
turtas ką mes turime šiame 
pasaulyje gyvendami, gauna 
mažiausia musų priežiūros, iki 
kas nors jau atsitinka kad rei
kia bėgti pas daktarą. Dauge
lis neskubinam kreiptis į gy
dytoją net tada kai kas nors 
apsireiškia, tikėdami kad gal 
praeis, iki pasidaro pervėlu, ar
ba įsivelia kokia painiava.

Pavasarį, mes apsirūpiname 
apžiūrėti, aptaisyti savo namą 
iš lauko ir iš vidaus; 
dinam gėles, taisom 
išvaizdą.

Apžiurim vandens
nubėgimų rynas, kad nebūtų 
užsikimšę.

Kurie turim automobilius, 
aplink juos trusiames, prižiū
rim, valom, iš vidaus tepam ir 
aliejuojam, nuvežam net į 
ražių patikrinti ar viskas 
roję tvarkoje.

Bet ką darom savo kūno 
ro stovio užtikrinimui ?
kartų per gyvenimą nueinam 
pas gydytoją pažiūrėti ar šir
dis tvarkoje, ar kraujas svei
kas, ar plaučiai nepūsta, ar 
dantys nesugedę?

Yra žmonių, bet visai mažai, 
kurie supranta reikalingumą

kieme so- 
aplinkinę

kranus,

ga-
ge-

ge-
Kiek

A KALĖDOMS SVEIKINIMAI PO 5c *
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:

Siek Religišku............... 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)

o DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio •

duoti gydytojams patikrinti 
savo sveikatą nors jiems nie
kas nekenkia: Geriau būti už
sitikrinusiam, negu sulaukti 
kokių negerovių ir paskui bė
gioti pas gydytojus ir kaštuo- 
tis, tankiai jau nerandant pa
galbos.

Jeigu esi sveikas ir nori pa
tikrint savo kūno visas funk
cijas, kaštuos visai mažai pas 
gydytoją apsilankymas. Kuo
met gi apsileisi ir paskiau pa
sirodys kad kas jau blogai, ta
da brangiai kaštuos, rūpestis 
ims ėsti, laikas gaišuosis, ir 
gyvenimas bus nesmagus.

• ŽVAKES stalo papuošimui 
reikia pritaikyti kad atitiktų 
pastovui-liktoriui. Peraukštps 
ar neįlendančios j pastovą žva
kės gali parvirsti ir padaryti 
nuostolių.

President Roosevelt, the nation’s 
firąt purchaser of Christmas seals 
of the National Tuberculosis asso
ciation, buys his seals from Steven 
Dohanos, artist who created seal.

Prez. Roosevelt pirmutinis 
perka Kalėdinius ženklelius iš 
Nationalės Džiovos organizaci
jos. Perka iš Steven Dohanos, 
to ženklelio piešėjo artisto.

Dstroitiečiai užsirašė šie:
A. Ramutis, 
Carl Daniels 
F. Stankus, 
J. B. Narmont, 
Peter Brown, 
Charles J. Martin 
Dr. J. C. Peters 
Julia Makas, 
Ludvikas Rirak 
William Keblaitis 
George Kapp 
Stefania Dirmaitis, 
Vincas Budvidis, 
M. M. Graves,' 
Kastas Tauras, 
John Johnson, 
A. P. Kvedaras, 
Mrs. Z. Kibart, 
A. Černiauskas, 
Petras Kučinskas, 
John Kulikauskas 
Povilas i Sadula, 

, Amilė Petritis,
Mrs. M. Petrenas, 
Ona Juzėnas, 
Adam Urpsis, 
Ona Rankelienė, Hamtramck 
Ignatz Gullis, Branch, Mich. 
Mrs. F. Edkins, Grand Ra

pids, Mich.
V. Overaitis, Graden City, 

Mich.
Anna Cybul, Dearborn, 

Mich. i

2. Kurie esat seni Dirvos 
skaitytojai negalit gauti t Dir
vos už $1 metams, bet jus visi 
prašomi prikalbinti savo drau
gą, kaimyną, giminę užsirašy
ti Dirvą. Duokit jiems šį ku
poną, lai išpildo ir įdėję į laiš- 
Įą vieną dolarį siunčia.

3. Jus visi kurie senai Dirvą 
skaitot ir kurie naujai užsira- 
šėt, galit užrašyti Dirvą savo 
artimam giminei ar draugui 
už ' $1 Kalėdų dovanų. Dirvą 
jį lankys visus 1942 metus.

Visų naujų skaitytojų var
dai bus talpinami Dirvoje šio 
vajaus bėgiu.

Rašykit:

D I
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio.

kalendoriai;: •
■’li’UV’

PO 25c
(Pridėkit

po 5c

___ Vaikas
___ Betlejaus Stainelė

persiuntimo kaštams 
nuo kalendoriaus)

su Šuniukais

MiSs Anna Katilius, Dorche
ster, Mass, (užrašė F. Motuzą 
Detroit, Mich.)

John Stegville, Hannocroix,

Iš
Rose
Mrs. _ ____ _____ ,
Albert Maskel,
Juzė Aurilienė,
Anna Gromac,
Jonas Matulaitis,
Wm. Radžius, E. Pittsburgh, 

Pa. (užrašė p. Lukoševičienė iš 
Youngstown, O.)

Charles Jocius, Dayton, O.
Andrius August, Dayton, O. 
Ig. Mikalauskas, Dayton, O. 
(Visi per J. A. Urboną, Day

ton, Ohio)
\ Eva Urban, Warren, Ohio '

Youngstown, Ohio: 
Schottenberg, 
Frances Derin,

.1?. Amerikos Vėliava ir
___ Bakūžė prie Kelio
___ Prezidento Namas-White
___ Kristus žiuri Į Jeruzalį iš
___ Vandens Malūnas Žiemą
___ Washingtonas ir Linkolnas
___ Mergaitė
___ Vaikutis
___ Mergaitė
___ Gražuolė

House
Kalno

su Šuniuku
Pievoje su Birbyne 
ir Vaikutis Supynėje

Vienas Kalendorius Dirvos 
skaitytojui mokėjusioms §2 

duodamas dovanu 
(pridėti 10c persiuntimui)

(Siųskit pašto ženklais po 2c ir 3c) 

Adresuoki!:

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

Išrašykit Dirvą Kalėdoms Dovanų savo draugams arba giminemš. Siųskit ($1) Tuojau!

Dirvos Nauju Skaitytoji! Vajus

VISAM 1942
< METUI

TIKTAI

(Tik naujam skaitytojui)

(Seni skaitytojai moka po $2.)

6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

DIRVA UŽ $1 VISAM 1942 METUI!
(PILNA KAINA METAMS — $2.00)

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

(Šitą Kuponą naudokit užrašymui Dirvos tik tam kuris dar jos negauna)

Vardas-Pav. Siunčiu $

Adresas

Miestas Valstija
i
4^5 
n-

ŠIS PASIŪLYMAS TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS IKI GALO 1941 METŲ!
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Dienos Klausiniais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

UVĖRIAUSI yra ta valdžia kuri trumpiausia valdo, — 
yra pareiškęs vienas iš pirmutinių jų Suvienytų Val

stijų prezidentų, Thomas Jefferson.
Šitą prilyginimą darant prie Lietuvos tautinės vy

riausybės, galime suprasti kodėl prieš ją nusistatė mu
sų kitos srovės: del to kad tautininkai ilgai valdė. Jo
kio kito priekaišto negali padaryti kaip tik — kam tau
tininkai, su Prezidentu Antanu Smetona, taip ilgai val
dydami, neleido kitiems pasėdėti valdžioje.

Kad tautinė vyriausybė padarė Lietuvai gero, pa
statė ją aukštai kultūriškai, jos komerciją praplėtė po 
visą pasauli — tas politiškais akiniais žiūrint nesvarbu. 
Politišku atžvilgiu, reikia kad galima butų kas metą, kas 
kelis — ar net kas keli mėnesiai — vyriausybę versti, 
naujus prezidentus rinkti. Tas, suprantama, kenksmin
ga kiekvienai valstybei, dar kenksmingiau mažutėms, 
naujai pradėjusioms gyvuoti. Tačiau, politišku atžvil
giu tas reikalinga....

Prieš tautininkus ilgai tužę, musų katalikai ir socia
listai ir šiądien ta sena atmintimi gyvena ir daugiausia 
laiko suaikvoja rašydami, kalbėdami ne apie svarbiau- 
syjį gyvybini reikalą — kad Lietuva jau antrą svetimų 
priešų okupaciją gyvena. — bet kaip\ jie negali pakęsti 
Lietuvos Prezidento, laimingai iš bolševikų teroro ištru
kusio ir galinčio dirbti už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą!

Jie pasirinkę siaurą, kenksmingą tautai kelią, nes 
juose dar neišgaravo pagieža del tautininkų ilgo Lietu
vos valdymo — nors tas valdymas buvo Lietuvai laimin
giausias, kas liečiasi vidaus gyvenimo (nelaimės iš kai
mynų nepriklausė nuo pačių Lietuvių).

Dalis atbėgėlių iš Lietuvos, susiplakę su savo sėb
rais Amerikoje, ir dabar tebejieško priemonių Preziden
to Smetonos valdžiai “išversti”/ nors to negalima, da
bartinėse sąlygose. Del to jie trukdo ir Smetonos veik
smus už Lietuvos nukentėjusių žmonių reikalus ir Lie
tuvos nepriklausomą ateiti.

Jie nori čia net naują “prezidentą” Lietuvai rinkti, 
nors jie neturi jokios teisės nei Lietuvos žmonių įgalioji
mo tokiai komedijai lošti....

Ar tautininkai valdė, ar katalikai butų valdę — 
Amerikos Lietuviai socialistai vistiek butų neigę ir tą 
vyriausybę ir patį jos prezidentą, jeigu jis butų į Ame
riką atbėgęs, bolševikams Lietuvą okupavus.

Katalikai butų darę tą jiątr ką dabar daro, jeigu 
Tj? ir .Tarinius, jeigu jis butų po
Lietuvos patekimo į priešų rankas į Ameriką atvykęs.

Ar katalikas prezidentas, ar liaudininkas ar social
demokratas — musų manymu, Amerikos Lietuviai taiu 
tininkai butų vis tik žiūrėję į jį kaipo prezidentą nelai
mės apimtos Lietuvos, ir mitų dirbę nuoširdžiai su tuo 
ar kitu, jeigu butų į Ameriką atvykęs. Nes, pagaliau, 
mums turi apeiti ne kas valdė, ne kas dabar preziden
tas — bet kad mes norime Lietuvos išnaujo atstatytos 
ir laisvos nuo visų svetimų okupantų I

Tą, žinoma, atsisakys suprasti musų sroviniai siau
ri politikieriai, kurie visuomenę klaidina ir norintiems 
už Letuvą dirbti kliudo — nes per politiškus akinius žiū
rint — nesvarbu nei Lietuva, nei jos gelbėjimas, jeigu 
darbo priešakyje stovi ne jų plauko žmogus....

Turint savo valstybės prezidentą, ar jis vieno plau
ko ar kito, Amerikos Lietuviai galėtų vieningai labai 
daug savo tėvynės Lietuvos gerui nuveikti — bet, nelai
mėk sroviniai marškiniai, nors ir pašvinkę, jiems mei- 

/ lesni, ir jie tęs toliau savo politiškas dūdas putę, nes ben
dro darbo dirbti nenori ir bijo....

[KATALIKŲ vyskupas iš Seattle, Wash., padare* labai 
teisingą pateisinimą darbininkų kurie šiuo laiku 

streikuoja už didesnius uždarbius. Jis pasakė; “Darbi
ninkas streikuodamas gavimui daugiau mokesties tiktai 
pamėgdžioja savo darbdavį, kuris pirmiausia pareikala
vo didelių pelnų’’. Anot jo, fabrikantai pirmutiniai pa
reikalavo iš valdžios didelių sumų pinigų pirm negu jie 
sutiko pradėti gaminti šalies ginklavimo reikmenis.

“Mes neprivalome sunaikinti darbininkų teises, ki- 
J taip mes susidursime su kuo nors panašiu kaip privers- 
; tinas darbas. Šalis privalo surasti formula kuria ap- 
Į saugotų ir darbininkų teises ir šalies ginklavimo pro- 
l gramą’’, pareiškia vyskupas.

KASKĄRASO
Rašo Vyt. širvy das.

Kelia Lozorių ,
Musų bolševikai nori pakar

toti Lozoriaus prikėlimo stebuk
lą: jie “draugiškai” kiša savo 
ranką Lietuviams ir prašo vie
nytis į bendrą frontą, šį'sykį 
ne Smetonos vyriausybė išver
sti, bet Stalino diktatūrą palaf- 
kyti (jie vadina tai “Sovieti
jos rėmimu”). Šį sykį jų drau
giškai atkištos rankos net mu
sų politiniai spangi socialistai 
nepriėmė. Nepriėmė nei kata
likai, nei tautininkai. Visos 
šios srovės remia Prezidento 
Roosevelto politiką ii’ labiau 
tiki jo pažadui kad Nepriklau
soma Lietuva tik laikinai pri
slopinta, negu visiems musų iš- 
verstakailių auksaburniškiems 
šauksmams. Socialistų Nau
jienos ypatingai gerai pabrėžė 
visą tuštumą bolševikų tvirti
nimo, buk tik jie giną Sovieti- 
ją: “Musų bolševikams rupi 
ne Rusijos gynimas ir ne demo
kratijos pergalė, bet Stalino 
diktatūros gelbėjimas. Jie rei
kalauja kad mes gintume bol
ševizmą.”

Musų bolševikams kelią pa
rodo P. Gulbis straipsnyje — 
“Prieš Hitlerizmą, bet ne su 
bolševizmu.” P. Gulbis sako:

“Prezidentas Rooseveltas nepri
pažino Maskvos okupacijos Lie
tuvoje ir jos laisvės netekimą 
laikė tik laikinu dalyku.” To
dėl, jei musų bolševikai tikrai 
remia Prezidento Rosevelto po
litiką ir tikrai nori visų Lietu
vių talkos Stalino diktatūrą 
gelbėti, tai turi reikalauti iš 
savo boso, Stalino, trijų daly
kų, kurius P. Gulbis išvardina:

1) Tegul tuojau leidžia iš 
Sovietijos užsienin (Anglijon, 
ar Kanadon) išvažiuoti' Lietu
vos respublikos ministrus: Mer
kį, Bizauską, Urbšį, Skučą, Ma
siliūną ir kitus augštus4 valdi
ninkus bei visuomenės vadus, 
dabar be reikalo kalinamus.

2) Tegul Maskva paskelbia 
gailisi savo žygio Birželio 15 
d., 1940 m. ir tegul gryžta prie 
Liepos 12 d., 1920 m. taikos 
sutarties su Lietuva.

3) Tegul priima Lietuvos 
Respublikos diplomatinį atsto
vą ir leidžia jam rūpintis So- 
vietijon ištremtais Lietuviais.

štai kuria platforma Lietu
viai sutiktų musų bolševikus į 
bendrą frontą priimti! Lietu
vos Respublikos vyriausybė, nė
ra abejojimo, paskelbtų karą 
okupacinei Vokietijai ir sutelk
tų viso pasaulio Lietuvių pa
ramą šiam tikslui, čia butų 
tikras parėmimas Sovietų Są
jungos, bet musų bolševikai to 
nenori: jie nori Lietuvių para
mos tik bolševizmui ir Stalino 
diktatūrai, bet ne žmoniškumui, 
teisingumo atitaisymui ir lais
vės mažoms tautoms.’

VOKIEČIŲ tvarka, 
vų derlius turi būti 
kooperatyvu sąjungai 
Tačiau javų gamintojai gali
pasilaikyti javus maisto ir sėk
los reikalams.

visas ja- 
atiduotas 
Lietūkis.

BE TĖVYNĖS BRANGIOS

O

Be tėvynės brangios, be draugų iiybe nieko 
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos — 
Nykdama savyje nei žymės nepalieka, 
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.

Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais, 
Kur kadaise skaitlingam tautiečių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti — 
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita ....

gražiai, o gražiai mes tave nukalbėjom —
Niekas mylimai žodžių nesakė tokių .... 
Išsiskyrėme — jai ašaros skruostais tekėjo 

jos šviesiai žydrų išraudotų akių ....
Tąsyk verkė širdyj, nuo tavęs atitolę," 
Šitie žodžiai gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško sugryžti ryžtingi namolei 
Ir pastot atėjūnus josios laimės kelyj.

Tat jus eikite, žodžiai, per amžius jos saugot 
Ir pavirtę į plieno karžygių stabus 
Jus apginkite ją nuo kiekvieno nedraugo, 
Kai manęs anei dulkės pasaulyj nebus.

Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutinės laikų pabaigos, 
Ir neleiskite niekam nei kojos įkelti, 
Nepažindami žudančios laiko eigos.

Grenoblis, 1941. IX. 25
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SKAITYMAI
Irvis Gedainis

KAS TU ESI, LIETUVI?

(Tęsinys iš pereito numerio)

TAVO ISTORIJA / 
ir

IŠLAiSVIN
(ISTORINĖ AT

(Tęsinys if

į DEREITĄ savaitę Hitleris Berline ątlaikė taip vadina- 
/’ mą “prieš-komunistinę” konferenciją, kurioje daly- 

\ { vavo ir pasirašė trylika mažų ir didesnių Vokiečių įta- 
j \\ koje arba okupacijoje esančių valstybių. Lietuva ir ki-

\ tos Pabaltijo tautos toje'konferencijoje nebuvo atsto- 
Z^"Waujamos, nes jos nelaikomos daugiau savistovėmis val- 
įstybėmis. Pasirašiusiųjų eilėje yra ir Japonija, Italija, 

Ispanija ir,net Mančukuo, Azijoje. Tas visas valstybes 
Hitleris nori laikyti savo įtakoje ir su jų pagalba nai
kinti Europoje komunizmą, kuris, kaip Lietuvoje nese
nai nazių koriiisaras pareiškė, yra “kenksmingas ir pa
vojingas” ir “iš kurio naziai Lietuvius išgelbėjo”.

STai vis Hitlerio komedija. Kas kitas jei ne pats 
Hitleris sutiko ir leido Rusijai užgrobti Lietuvą ir pa
ragauti komunizmo plėgos, iš kurios paskiau bėgo “gel
bėti”. Lietuva butų įgalėjus, nei vienų nei kitų tų gro

buonių neužkabinama, laisvai ir ramiai gyvuoti.

•TIKINTIEJI kurie lanko Vatikano bažnyčią, per 
šimtus metų jau nuzulino savo bučiavimais Šv. Petro 
stovylos bronzines kojas.

NORAI
Norai kaip giliose vagose suklupę arkliai — 
Ai* užneši juos ten ant kalno taip saulėto? .... 
Botagas raitos nugrubusioj rankoj mikliai 
Užtempkit mane ten sprandu nors išlėto....
Gerai žinau kad jaunystės šlebėse dar esu
Jus man dar peršat savo jauniausius vaikus....
Bet aš kaip jus visus žemės drebėjimus menu — 
I mano duris jau beldžia rudenis klaikus....
Norai kaip giliose vagose suklupę arkliai — 
Kelkit, kelkit savo sprandus nors išlėto t... 
Troškimų sukramtytas laikas bėga taip smarkiai, 
Ar užeisiu ten ant kalno kur nėra šiaurės vėjo?....
Kaimynų pribrendinti metai bėga taip vikriai, 
O ,mano svajos tik moja juos godžiai atgal — 
Taip didžius norus nieks- neuždraus gyvai širdžiai, 
Aš puotoj valcus šoksiu rytoj kaip jųs'vakar....

Ona Rucetaitė.

Kaip Prusai ir Lietuviai Narsiai 
Ilgai Kovojo su Kryžiuočiais

Bet jau 1226 m., nieko blogo nežino
damas, Vokiečių ordeną pasikvietė talkon 
Mozūrų kunigaikštis Konradas. Jam pa
rupo pakrikštyti Prusus, tik jam vienam 
niekaip nesisekė, švenčiausios Mergelės 
broliai mielai atskubėjo. Čia pasirodė 
sunkiau kaip Vengrijoj su Kumanais. Pru
sai buvo įgudę kovose, Mozūrams ir Pa
mario Lenkams neleisdavo nei krustelk 
Ordeno broliai įsitikino kad reikia dau
giau jėgų. 1230 metais landmistras Her
man Balk atsikvietė naujus ir geriau gin
kluotus burius, 1231 m. perėjo Vyslą ir 
savo atramai pradėjo paprusiais statyti 
pilis. Pastatė Torną ir Kulmą. Kad ge
riau sektųs, popiežius paskelbė kad visos 
žemės kurias užkariaus kryžiuočiai bus 
skaitomos šv. Petro turtu. Vokiečių im
peratorius iš savo pusės skelbė kad visas 
pasaulis priklauso šventai Romoę imperi
jai. Šių žodžių padrąsinti, kryžiuočiai 
pradėjo kovoti atkakliau ir po keliolikos 
metų užkariavo beveik visas Prūsų žemes. 
Ilgai dar laikėsi Lietuviams savo kalba ir 
papročiais artimiausia ir Lietuvių per Ne
ringą daugiau paremiatna Sambija.

Kur kryžiuočiai tik kiek tvirčiau bu
vo įkėlė koją, ten tuojau dėl atsargos sta
tėsi pilis, o aplink jas kolonizavo iš vaka
rų atsikviestus Vokiečius. Jei kurie Pru
sai ir geru noru priėmė krikštą, tikėdami 
kad tuo budu bus skaitomi lygiais Vokie
čiams, netrukus skaudžiai apsivylė. Visi 
Prusai be atodairos buvo paverčiami bau
džiauninkais ir varomi statyti pilių ar į 
dirbti iš Prūsų kunigaikščių ir bajorų 
atimtų ir aukštiesiems kryžiuočiams bro
liams atiduotų dvarų. 'Tik tiems Prūsų 
kunigaikščiams buvo paliekami jų ūkiai 
ir jų titulai kurie pažadėdavo kovoti prieš 
savuosius. Bet kai jų pagalba nebuvo dau
giau reikalinga, ir jie buvo paverčiami pa
prastais baudžiauninkais.

Prusai netrukus pamatė kad krikštas 
jiems atnešė ne žadėtą palaimą ir visų 
žmonių brolybę, o tik baisią nelygybę ir 
neišbrendamus vargus. Jie ilgiau neiš
kentė ir 1242 m. sukilo. Sukilimas kaip 
ugnis paplito po visą kraštą. Slėpdamiesi 
miškuose Prusai puldinėjo pilis, dvarus ir 
kolonistų ukius. Neapsakomo keršto per
imti jie viską naikino ir degino. Tas su
kilimas tęsėsi net penkerius metus. Kry
žiuočių ordenui but atėjęs galas, jei iš vi
sos krikščioniškos Europos, popiežiaus lai
minami, nebūt atskubėję nauji skaitlingi 
karių būriai.

Kryžiuočiai suprato kąd jie vis tiek 
Prūsų nenugalės, kol liks nepriklausomi 
narsus Sambiai. Taigi kryžiuočiams šiam 
reikalui atėjo pagalbon Bohemijos karalius 
Ottokaras II. Per 1254—1255 m. sunkų 
karą Sambiai buvo nugalėti, o Ottokaro 
garbei prie Priegliaus pastatyta didelė pi
lis, pavadinta Karaliaučium. Bet 1261 m., 
Erkaus Montės vadovaujami, Sambiai ir 
visi Prusai vėl sukilo. Šis sukilimas buvo 
kryžiuočiams dar baisesnis. Vienam po 
kito atviruose susirėmimuose jų kariuo
menė buvo sumušta, jos likučiai išsislap
stė, po pilis. Prusai puolė ir pilis ir tik 
kelios jų, pačios stipriausios, kaip Marien
burgas, Tomas, atsilaikė. Šis sukilimas, 
su 
iki

' progai pasitaikius, pasigrobti įkaitais. 
Taip buvo pavogtas nuo savo tėvų ir Mon- 
tė. Berniukas savo gražiu veidu ir pro
tingom akim patiko ordeno broliams. Jie 
pakrikštiję jį Enriko vardu, atidavė Mag
deburgo vienuoliams mokslan. Ten jis sa
vo maloniu elgesiu ir nepaprastais gabu
mais visus stebino ir ordeno broliai tikė
jos, berniukui .subrendus ir baigus mokslus 
panaudoti jį savo tikslams. Pagaliau Er- 
kus Montė buvo paleistas, kaip visai išti
kimas žmogus, savo tėviškėn. zčia jis pa
matė kaip kryžiuočiai elgiasi su tikrais 
krašto sūnumis, kaip varo juos nuo ūkių, 
degina jų trobas, verčia be poilsio dirbti 
dieną ir naktį, be pasigailėjimo plaka ryk
štėmis, ir jo širdis ėmė plyšti iš skausmo. 
Bet jis nudavė kad nieko nepastebi ir vis 
dar kentė. Tik štai per Prūsų žemę nuė
jo atgarsiai dviejų didelių įvykių: Len- 
zenbergo žudynės ir Livonijos ordeno 
pralaimėjimas ties Durbės ežeru.

Kryžiuočių vietininkas Vollrath susi- 
kvietė Lenzenbergo pilin Prūsų kunigaikš
čius, gražiai pavaišino ir išžudė, o ties 
Durbės ežeru, netoli nuo dabartinės Lie
pojos, Žemaičiai visiškai sumušė Livoni
jos kalavijos ordeno brolius ir jų talkinin
kus kryžiuočius. Po 1236 m. pralaimėji
mo ties Šiauliais nusilpę ir todėl 1237 m. 
kryžiuočių ordeno viršenybėn pasidavę, 
kalavijuočiai labai norėjo savo žemes su
jungti su kryžiuočių žemėmis kad .abejiems 
geriau sektųs. Tik ties Durbe dar skau
džiau nepasisekė. Montė suprato kad 
Prusai ilgiau kentėt negali ir kad reikia 
išnaudoti pasitaikiusi proga. Jis karštų ’ 
tėvynės ir laisvės meilės žodžiu kvietė Pru
sus sukilti. Jo balsan atsiliepė visas kraš
tas *ir jį išrinko savo vadu.

Patys ordenų kronikininkai stemba 
del Erkaus Montės genialumo ir jo kilnios 

' asmenybės. Jis buvo baisus kryžiuočiams, 
su savo būriais visados atsirasdavo ten kur 
jo niekas nelaukė. Bet su nugalėtais ir 
nelaisvėn paimtais priešais jis elgės kaip 
kryžiuočiai su savais priešais niekados 
nesielgdavo. Tai buvo tikras, kilnus krikš
čionis, kokio kryžiuočiai savo tarpe dar 
nebuvo matę. Apie jo budo didingumą yra 
užsilikę daug legendų, kaip jis dėl kokio i 
pikčiau pasižymėjusio nelaisvėn paimto 
priešo, norėdamas parodyti jam žmoniš
kumo, turėjo kovoti su įpykusiais savai
siais. Vokiečių rašytojai yra didelius vei
kalus parašę apie Erkaus Montės nepa
prastą asmenybę ir jo nuostabius žygius.

Kai Erkus Montė pats, kovojęs apie 
14 metų prieš iš visos Europos kryžiuo
čiams talkon plaukiančias jėgas pateko 
nelaisvėn, su juo pasielgta kaip su ko
kiu plėšiku — buvo gėdingai pakartas.

Švedų ištorikai (žiur. N. F. B., Šve-
dijos didžiąją enciklopediją) kalba kad po 
galutinų pralaimėjimų Prūsų laisvės ko-
votojai išsikėlė Lietuvon.

Kur buvo kitur keltis jei ne i savo 
brolius Lietuvius, kurie ne kartą jiems 
anksčiau buvo padėję, ir dabar sėkmingai 
kovojo ir su kryžiuočiais ir' su kalavijuo
čiais? Kad Prūsų nemažai buvo Lietuvon 
atsikelta, rodo ir dabar nuo*jų apsigyveni
mo vietų užsilikę vietovardžiai. Kai kur 
Klaipėdos krašte, Žemaitijoj 
kur Aukštaitijoj.

(Bus daugiau)

(NUO REDAKCIJOS:

ir net kai

Prieš porą 
metų Dirvoje ėjo ilgas aprašymas viršuje 
minimo Prūsų sukilėlių vado, Erkaus Mon
tės, veikale “Paskutinis Prūsų Sukilėlis”.)
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MIKALDOS
Karalienes Sabbos

mažesnėmis pertraukomis, truko 
1283 metų.
Didžiojo Prūsų sukilimo didžiuoju 
buvo Erkus Montė. Jam kovoti 

galingais kryžiuočiais sekėsi ne tik todėl
kad buvo tikrai genialus karo vadas, bet 
ir ?odėl kad buvo išėjęs kryžiuočių moky
klą, pažinojo jų karinę 
planus.

Kryžiuočiai turėjo paprotį puolamo 
krašto kunigaikščių ir <

taktiką ir visus

didžiūnų vaikus,

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”

J' Vytautas, vykt 
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buvo pasikėsinęs Vy 
Lietuvą valdyti,, k 
Jogaila į tą jo broli 
sikišo. Kuomet or< 
suvaldyti Žemaičius 
tautą, Jogaila kry: 
tauto priešai yra n 
dinas, išsyk manęs 
kariaus už Žemaitį 
kalą su tais abiem 

Ordinas norėję 
ant Lenkų, dar ne 
blokšti, paskui ma 
vius kariauti, bet 
mušti ir iš savo ž<

Artėjo — arte 
Atkeršto mušis.

1410 metų va 
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ir jų kariuomenės 
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j talkininkai iš ryt 
Į ta daug karių, y] 
! sos šios karo jie 
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1 puolimo paskirai 

Jie net savo jieg 
lydami prie Len 
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I Kada jau si 
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čiams visą naktį 
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Apie 12,000 
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į atvirame lauke 
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meniu skaičius i 
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nodami, kryžiui 
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Jų pastangos su 
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ko, ir visos jos 
patogiose vieto:

Lenkų kairi 
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i vėlyvo ryto, sa 

lapinėje, tik im 
po kitos. Vyt; 
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mas iš Jogailos

Ir kry žiuo< 
los Įsakymo pi 
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niai nešini du 
ir Jogailai — 
gaila dar ilga

saugią vietą a 
pradėti.
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I Vytautas vadi 
1 senas narsus 
* sojnis savo į 
j Lengvai šarv 
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ALPIS
T. M. D. NARIAI 

GAUNA ALPI

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.
Irvis Gedainis

I? (Tęsinys iš pereito nr.)

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
nariams smagi naujiena — štai 
šį Gruodžio mėnesį visi kurie 
yra užsimokėję į TMD. gaus 
naujausią, puikią, paveiksluo
tą Įmygą, istorinę apysaką — 
ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto
jas. Knyga yra net žfe8 pus
lapių didumo. ' •

l
Nors TMD. pati savo knygų 

išleisti nepajiegia, ir nors ga
vimas iš Lietuvos naujausių 
knygų su prasidėjusiu nauju 
Europoje karu nutruko, bet T. 
M. D. nariai vis gali tęsti skai
tymą gerų, įdomių knygų — 
kaip šita, kurią dabar Draugi
ja patiekia savo nariams, tik 
už $1 metinės mokesties.

TMD. centro valdyba nupir
ko reikalingą skaičių knygų 
K. S. Karpiaus populiarės isto
rinės apysakos, ir ta knyga

bus išsiuntinėta .bariams Gruo
džio mėnesį, kurie yra užsimo
kėję į centrą už 1941 metus.

ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto
jas, yra istorinė apysaka ap
imanti apie šimto metų laiko
tarpį, nuo Kęstučio patekimo į 
kryžiuočių nelaisvę, iki Vytau
to sumušimo kryžiuočių Žalgi
rio plotuose 1410 metais.

Alpis yra tai tas karžygis, 
kurį musų istorija tik trumpai 
pažymi kaipo Kęstučio išlais
vintoją iš Marienburgo, kur jis

pasigrobti Įkaitais, 
uo savo tėvų ir Mon- 
gražiu veidu ir pro- 
ordeno broliams. Jie 
vardu, atidavė Mag- 
nokslan. Ten jis sa- 
’ nepaprastais gabu- 
ordeno broliai tikė

tus ir baigus mokslus 
slams. Pagaliau Br
istas, kaip visai išti- 
;eviškėn. ,čia jis pa- 
li elgiasi su tikrais 
varo juds nuo ūkių, 

'čia be poilsio dirbti 
igailėjimo plaka ryk
ite plyšti iš skausmo, 
lieko nepastebi ir vis 
per Prūsų žemę Hue- 
didelių Įvykių: Len-

Livonijos ordeno 
Durbės ežeru, 
linkas Vollrath susi- 
ilin Prūsų kunigaikš- 
no ir išžudė, o' ties 
Auo dabartinės Lie

tukai sumušė Livoni- 
br.olius ir jų talkinin- 
• 1236 m. pralaimėji- 
ilpę įr todėl 1237 m. 
viršenybės pasidavę, 
>rėjo savo žemes su
omėmis kad abejiems 
ies Durbe dar skau- 
Hontė suprato kad, 
negali ir kad reikia 
proga. Jis karštų ’ 

šs žodžiu kvietė Prų- 
atsiliepė visas kiaš- 

vadu. 
,'onikininkai sternba 
nialumo ir jo kilnios 
baisus kryžiuočiams, 
; atsirasdavo ten kur 
let su nugalėtais ir 
iešais jis elgės kaip 
s priešais niekados 
i tikras, kilnus krikš
tai savo tarpe dar 
budo didingumą yra 

, kaip jis dėl kokio C 
j nelaisvėn paimto 
rodyti jam žmoniš- 
su įpykusiais savai- 
>jai yra didelius vei- 
'kaus Montės nepa- 
nuostabius žygius.

i pats, kovojęs apie 
>s Europos kryžiuo- 
.nčias jėgas pateko 
sielgta kaip su ko- 

gėdingai pakartas.
žiur. N. F. B., Šve- 
jediją) kalba kad po 
į Prūsų laisvės ko- 
zon.
keltis jei ne Į savo 
rie ne kartą jiems 

, ir dabar sėkmingai 
Tais ir su kalavijuo- 
mažai buvo Lietuvon 
ir nuorjų apsigyveni- 
tovardžiai. Kai kur 
maitijoj ir net kai

f 
lugiau)

1IJ0S; Prieš porą 
.s aprašymas viršuje 
ų vado, Erkaiis Mon- 
is Prūsų Sukilėlis”.)

Vytautas, vykdydamas savo tvarką 
[ Lietuvoje, nugalėjo ir pasodino kalėjiman I Jogailos jaunesnį brolį, Švitrigailą, kuris 

buvo pasikėsinęs Vytautą pašalinti ir pats 
Lietuvą valdyti, kaipo Algirdo įpėdinis. 
Jogaila į tą jo brolio kovą su Vytautu ne
sikišo. Kuomet ordinas dar kartą norėjo i* - suvaldyti Žemaičius ir skundė Jogailai Vy
tautą, Jogaila kryžiuočiams atsakė, “Vy
tauto priešai yra mano priešais’’ — ir or
dinas, išsyk manęs kad su vienu Vytautu 
kariaus už Žemaitiją, patyrė kad turės rei
kalą su tais abiem Lietuviais valdovais.

Ordinas norėjo išnaudoti nuogą: šoko 
ant Lenkų, dar neprisirengusių, juos par
blokšti, paskui manydamas vienus Lietu
vius kariauti, bet Lenkai pajiegė juos at
mušti ir iš savo žemės išvijo.

LDOS
s Sabbos
š YSTES
senovės laikų Sabbos 
Jikaldos. Tų knyge
li, ir visai pigiai. Su 
Galit prisiųsti pašto 

ns po 25c.)

“Dirvoje”

Artėjo — artėjo tas lemtasis mušis — : 
Atkerėto mušis.

1410 metų vasaros pradžioje Vytau
tas ir Jogaila ėmė ruoštis dideliam žygiui 
prieš ordiną. Žemaičių, Gaižuvos, Kauno, 
Vilniaus, Trakų, Gardino, Pagirio, Nau
garduko, Pinsko, Vitebsko, Smolensko, Ki- Į 
jevo, Starobudo žemėse suaidėjo trimitai 
ir jų kariuomenės atsiliepė Į Vytauto šauk
smą ruoštis į karą. J

Su Lietuviais suėjo Rusų ir Totorių • 
talkininkai iš rytų, ir iš vakarų prisamdy- : 
ta daug karių, ypač Čekų ir Moravų. Vi- ' 
sos šios karo jiegos Vytauto ir Jogailos 
sutarimu turėjo susijungti Lenkijoje ties 
Červinskiu, prie Vislos upės, ir iš ten eiti ; 
sugriauti garsų ir pasalingą Marienburgą. ■ 
Jų pasiruošimai buvo atliekami taip slap- ■ 
tai kad ordinas nieko nesuuodė ir laukė už- ' 
puolimo paskirai iš Lietuvių ir iš Lenkų. 
Jie net savo jiegas padalino, vienas pasta- ’ 
tydami prie Lenkų sienos, kitas prie Lie
tuvos sienos.

Kada jau sujungtos Vytauto-Jogailos 
kariuomenės žygiavo i Prūsiją, Alenštei- 
no linkui, pakeliui Į Marienburgą, tik da
bar Vokiečiai patyrė ir pradėjo tuoktis pa- ■ 
stoti priešams kelią. Kryžiuočių vėliavos 
pradėjo pasirodyti po audringos nakties, 
kurios metu Lietuviai ir Lenkai miške il
sėjosi, o kryžiuočiai skubėjo žygiuoti, to
dėl ir buvo išvargę. Gal but pats Lietuvių 
dievaitis Perkūnas Į talką stojo, kryžiuo
čiams visą naktį trukdydamas ir juos var
gindamas lietumi, žaibais ir audra.

Apie 12,000 kryžiuočių, pačių Vokiečių 
ir iš Europos atvykusių riterių, pasirodė 
atvirame lauke tarp Gruenvaldo ir Tan- 
nenbergo. Lietuvių-Lenkų pusės kariuo
menių skaičius siekė apie 20,000 vyrų, bet 
menkiau ginkluotų negu Vokiečiai. Tą ži
nodami, kryžiuočiai tikėjosi lengvai savo 
priešus nugalėti. Bet išėjo visai kitaip. 
Jų pastangos sutrukdyti Vytauto ir Jogai
los kariuomenes nuo susijungimo nepavy
ko, ir visos jos Liepos 15 dieną jau stovėjo 
patogiose vietose Žalgirio mūšio lauke.

Lenkų kariuomenę vadovavo Jogailos 
paskirtas vadas Zindramas, o Vytautas 
pats tvarkė savo kariuomenes ir kaipo vy
riausias karo tarybos viršininkas, jis bu
vo ir viso mūšio vadas. Pats Jogaila iki 
vėlyvo ryto, saugioje vietoje įrengtoje pa
lapinėje, tik meldėsi ir klausė mišių viena 
po kitos. Vytautas tuo tarpu, keisdamas 
pavargusius arklius, su savo palydovais 
skraidė tarp kariuomenės eilių, paskuti- 
nai tvarkydamas juos mušiui ir laukda
mas iš Jogailos ženklo pradėti priešų puo
limą.

Ir kryžiuočiams nr.z'bodo laukti Jogai
los Įsakymo pradėti karą, taigi priešpiečiu 
nuo kryžiuočių aukštojo vado, magistro 
Ulricho von Jungingeno atėjo pasiunti
niai nešini du nuogus kardus — Vytautui 
ir Jogailai — raginimą pradėti mūšį. Jo
gaila dar ilgai delsė, bet Vytauto ragina
mas pagaliau sėdo ant arklio ir išjojęs Į 
saugią vietą ant kalvos, davė ženklą karui 
pradėti.

Prasidėjus mušiui, magistras savo žy
miausius karius metė į dešinyjį sparną, 
prieš Lietuvius. Užvirė smarkus mušis, 
kirtosi visi kaip šernai mirtingoje kovoje. 
Vytautas vadovavo ir komandavo, greta jo 
senas narsus Alpis ir jo smarkus sūnūs vi
somis savo jiegomis kirtosi su priešais. 
Lengvai šarvuoti Lietuviai buvo mitresni, 

s ir gabiau Vokiečių eilėse varė savo mir- 
' tiną rungtynę.

Bet kas tai? — žemaičių pulkai, nors 
atkakliai kaujasi, bet kryžiuočių įkandžiai 
kertami, pradeda trauktis.... trauktis....

Neatsilaiko?!....
Kryžiuočiai dar smarkiau ir drąsiau 

puola Lietuvių sparną, ir tie slinkę atgal 
lėtai, pradėjo nuo Vokiečių bėgti!

Liko tik vįdurys, ir kairiame sparne 
išrikiuoti Lenkai. Kryžiuočiai nedaug vi
ję pasitraukiančius Lietuvius, ėmė pulti ir 
kapoti Lenkus. Po kelių valandų smar
kios kovos jau buvo beapsupą Lenkus, pa
statydami juos pavojuje.

Bet tuo tarpu Vytautas atvedė pasku
tinius savo atsargos vyrus, buvusius pasi
slėpusius girioje, ir tuo pat laiku atsisku
bino atgal Į mūšio ,vietą pasitraukusieji 
dešiniojo sparno Žemaičiai, Alpio ir Zub
rio vedami! Tai buvo jų su Vytautu su
tartas būdas kryžiuočius į pinkles Įtrauk1- 
ti ir sutriuškinti! Smarkus kaip perkū
nai Lietuviai-Žemaičiai,. susilieję į vieną, 
išnaujo šoko Į kryžiuočius ir ėmė juos ka
poti ir mušti — ir kryžiuočių eilės pradėjo 
krikti.

Smarkusis Zubrys nepaleisdamas sekė 
kryžiuočių dismistrį ir štai, jo jietimi per
vertas krito magistras von Jungingenas, 
ir paguldė galvas daugybė kitų aukštų 
kryžiuočių vadų ir narsių riterių.

Krinkančios ordino kariuomenių dalys 
dar bandė gintis, tačiau Lietuviai ir Len
kai dabar galėjo juos dar pasekmingiau 
naikinti. Tik maži kryžiuočių karių liku
čiai tepaspruko, o visi kiti žuvo, sužeisti 
tūnojo, arba pateko Į nelaisvę.

Ordinas pralaimėję šį mūšį, kurį buvo 
Įsitikinęs laimėsiąs ir išanksto buvo prisi- 
ruošęs pergalės puotai. Visa turtinga Vo
kiečių karo stovykla atiteko nugalėtojams. 
Greta vyno ir skanių valgių ordino stovyk
loje buvo rasta daugybė retežių Belais
viams sukaustyti — "tais retežiais patys 
Vokiečiai nelaisviai buvo varomi Į Lietu
vą ir Lenkiją.
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Po tos pergalės sekė Vytauto įsigalė
jimas Lietuvoje — jis valdė iki savo mir
ties 1430 metų.

Bet'Alpia jau nesulaukė to — jis ket
virtą metą po Žalgirio pergalės ir to At- 
keršto mūšio atsiskyrė iš gyvųjų tarpo — 
jo vėlė baltu žirgu nukeliavo į aną laimin
gąjį pasaulį, nuskrido pas pirmąjį savo di- 
dyjį vadą Kęstutį, kur jis su kitais anks
tyvesniais Lietuvių karžygiais linksmai 
dausojo savo dievų akivaizdoje. Apleido 
Alpis gyvųjų pasaulį pasitenkinęs kad ga
lėjo savo ir savo tautos priešams tinkamai 
atsikeršyti.

' Netrukus mirė ir Varytė — ta Alpio 
visų laimių ir nelaimių dalininkė, jo karų 
ir laimėjimų Įkvėpėja. Jos vietoje jau eilė 
metų kaip šeimininkavo kita — Zubrio 
žmona, Medininkų kunigaikščio dukrelė, 
žmona, Medininkų kunigaikščio Rimvydo 
duktė, skaisti Aldutė.

Zubrys pažino Aldutę jodinėdamas su 
tėvu į Medininkus, ir jų tėvai sutarė juo
du apvesdinti sustiprinimui šių dviejų šei
mų giminystės ir ryšių ir daviniui Žemai
čiams narsių vadų jų kovose prieš kryžiuo
čius.

^Zubrys liko tvarkyti ir valdyti dideles 
Gaižuvos ir Žemaičių žemes, ir taikyti gy
venimą sulyg įvestos naujos santvarkos — 
krikščionybės, su kuria Lietuvai atėjo nau
jos bėdos, vargai ir nelaimės — Lenkų už
simojimai Lietuvius valdyti — prieš ką jo 
ainiai ir ainių ainiai tęsė kovą, kuri atėjo 
iki musų dienų.

Mušis baigėsi — pergalė atsiekta — 
atkerštas įvykdytas.

Po gero kelių dienų pasilsio, Jogaila, 
manydamas pasidaryti didvyriu, pradėjo 
raginti Vytautą tęsti karą prieš ordiną. — 
eiti užimti Marienburgą, iki ordino jiegos 
tebėra išblaškytos. Bet Vytautas jau bu
vo pasimokinęs iš savo pirmesnių klaidų:

Vytautas šiame kare pasinaudojo Len
kų pagalba kryžiuočiams sutriuškinti ir 
išlaisvinus sau Žemaitiją iš ordino globos 
sustiprinti savo galybę ant plačių Lietuvių 
valdomų žemių. Nors nuėjo prie Marien
burgo ir apsupo pilį, ir Alpio ir Zubrio va
dovaujami Žemaičiai norėjo dar vieną smū
gį ordinui suduoti — sugriauti tą piktą liz
dą, iš kurio ėjo visos Lietuviams nelaimės, 
kur jis pats kalėjo ir su Kęstučiu tik savo 
budrumu ištruko, bet Vytautas turėjo ki
tą mintį: jis dasiprotėjo kad nereikia leis
ti perdaug įsigalėti Jogailai, nes, jeigu ne
bus stipresnio priešo pašonėje, Lenkai ga
lės jaustis perdrąsųs prieš patį Vytautą ir 
Lietuvą. Jogailos ir Lenkų sustiprėjimo 
Vytautas nepageidavo — ir štai, susitaręs 
su Alpiu įsakė visoms savo* kariuomenėms 
nuo Marienburgo skirstytis namon. Jo
gailai neliko kas daryti, ir jis turėjo gryž- 
ti atgal į Krokuvą.

Vytautas, Alpis ir Zubrys gryžo tvar
kyti ir užvaldyti visas savo prarastas že
mes. Zubriui Vytautas payedė vadovauti 
visas iš Vokiečių atimtas Žemaitijoje pilis 
ir būti sargyboje nuo pavojaus iš vakarų, 
kai pats Vytautas ėmėsi žiūrėti visos de- 
delės savo valstybės reikalų — valstybės 
kuri tęsėsi nuo Baltijos iki Juodųjų jurų.

Žalgirio mūšyje ordino jiegos buvo vi
sai sunaikintos. Nors ordinas dar liko ga
na stiprus, bet jau nebegalėjo grobti Lie
tuvių žemių.

Garsas apie jų pralaimėjimą aplėkė 
visą Europą, ir visi žinojo kad ordinas pra
laimėjo ne su pagonimis bet su dviem val
dovais krikščionimis. Niekas daugiau ne
norėjo kryžiuočių remti, kaip darydavo 
anksčiau. Po šio pralaimėjimo jie daugiau 
nepajiegė prieš Lietuvius kariauti. Toliau 
atsirado nesutikimų pačių ordino vadų ir 
narių tarpe, ir 16-tame amžiuje ta Merge
lės Marijos brolija, daug Lietuvių kraujo 
klastingai praliejus, baigė savo dienas, vi
sai išnyko.

KITAME NUM. BUS
ALPIS su šiuo numeriu jau pasibai
gė. Kitame numeryje pradės tilpti ki
ta įdomi istorinė apysaka

Gintautas
PASKUTINIS

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

Atnaujinkit savo Dirvą kad galėtumėt 
be sutrukdymo šią apysaką skaityti.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

JAU GATAVA!
- c

Jau Galit Gauti Knyga Alpis
Kaina tik $1P°

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

Knygos didumas — 288 puslapiai. Paveiksluota.

Alpis, mažas 
.vaikas, paimamas 
nelaisvėn 
kryžiuočių 
užpuolime 
jo tėviškės.

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.

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

-------- -------- —-j 

buvo uždarytas ir per aštuonis 
mėnesius laikomas, be numato
mų progų išsipirkti ir išeiti į 
laisvę.

ši istorinė apysaka apima 
žymiausius nuotikius Kęstučio 
ir Algirdo gyvenimo ir jų karų 
su Rusais, Vokiečiais ir> Len
kais. Atvaizduoja ir nušvie
čia tą ilgą laikotarpį naminių 
įvykių kokie dėjosi tarp Lietu
vos didžių kunigaikščių, šios 
apysakos laikotarpiu užauga ir 
Vytautas ir Jogaila, kurių va
liai likimas buvo pavedęs Lie
tuvą po jų garsių ir garbingų 
tėvų mirties.

Alpis, šios apysakos karžy
gis, daug kuo prisideda prie 
Kęstučio laimėjimų, ir jo gy
venime ineina labai gražus mei
liškas romanas, ko kiekvienas 
apysakų skaitytojas knygoje 
nori rasti.

Tą jauną pasišventėlį, kuris 
Kęstutį iš kryžiuočių nelais
vės išleido ir su kuriuo sugry- 
žo į Lietuvą, apysakos autorius 
sutveria mums vaizdingą, idea- 
lingą ir narsų, kokio tų laikų 
Lietuvių gyvenimas reikalavo. 
Visi jo prietikiai, žygiai ir at- 
sižymėjimai sudėti teisinguose, 
autentiškuose Lietuvos istori-
jos rėmuose, visi asmenys gre
ta kurių jis veikia yra buvę 
tikri, todėl ALPIS pasidaro 
kartu ir pamokinimo šaltinis, 
iš kurio šios knygos skaityto- i 
jas gaus pažinti Kęstučio-Al- 
girdo-Vytauto laikotarpio Lie
tuvą labai vaizdžiai ir lengvai 
suprantamai. \ -

Kuopos kurios dar nėra už
simokėjusios savo duokles, at
siųskit jas į centrą tuojau, nes 
sulyg užsimokėjusių narių skai
čiaus bus jums pasiunčLmas 
kn^gų skaičius.

Rašykit visokiais reikalais:
M. Kasparaitis, TMD. sekr.

1827 Linden St. Racine, Wis.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jausiąs; 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.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

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

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

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

Cleveland Tobacco Co,
2133 ONTARIO STREET 

CLEVELAND, OHIO

SCHONBERG CigafĮCo.Į 
649 Prospect Avenue 

CHerry 9162

^ankų Darbo Cigarai!’.
IMPORTUOTOS PYPKĖS Ę 

ir TABAKAI.
Mes galim patenkint jų- j 
su rūkymo reikalus - 
(1) Kalėdoms. j
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Protingas asmuo palauks 
trafikas pravažiuos pirm žen
giant skersai gatvę. Nors jis 
legaliai ir turėtų teisę eiti per 
gatvę, bet jis nesivaržys su li
kimu nužengdamas į atvažiuo
jančių automobilių kelią. Vi- 

‘ sose vietose kur pėkstiems pa
skirta pereiti vieta važiuojan
tieji privalo sulėtinti važiavi
mą ir net kur reikia SUSTOTI. 
Tokios vietos yra visi skersgat
viai ties kryžgatvėmis.

Motoristai privalo žinoti kad 
ten kur pėkstieji pradeda eiti 
skersai gatvę paskirtose vieto
se ir leistinu laiku, kai trafiko 
taisyklės rodo pėkstiems eiti, 
reikia juos perleisti. To reika
lauja ir mandagumas ir sportiš
kumas. Perdaug motoristų ti
ki kad jie turi teisę savo triu- 
bos garsu išgąsdinti pėksčiuo- 
sius bėgti iš kelio, vietoj sulė
tinti važiavimo greitį ir duoti 
pėkstiems prdgą pereiti gatvę.

Pagalvok ir. apie pėkščiųjų 
teises. Važiuok atsargiai ir 
saugokitės kuomet einat.

Cleveland Police Dept.

HIPPODROME

‘It Started With Eve’
Visai naujoviškai dainuojamų dai

nų išgirsite Deanna Durbin’s naujo
je Universal filmoje, “It Started 
With Eve”, kurioje prie jos vaidina 
Charles Laughton ir kuri pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre ket
virtadienį, Gruodžio 4.

Miss Durbin dainuoja penkias dai
nas, “The Lfo-d’s Prayer”, 
Home”, “Waltz 
Beauty Ballet”, 
ir “Clavelitos”, 
Ispaniška.

šiame veikale
bicingą dainininkę, kuri patenka į 
milijonierių namus New Yorke, kur 

' ir pasilieka tikėdama kad ji galės 
pasinaudoti savo muzikos karjeros 
pakėlimui. Ji taipgi romantiškai 
įsivelia su tos šeimos sunum, kurį 
vaidina Robert Cummins.

_^_JZr.i.e vaidina Margaret -Talli- 
chet, Guy~'Kibbee, Walter Catlett, 
Catherine Doucet ir Charles Cole
man.

Going 
from the Sleeping 
“Viehe La Conga”, 
pastara daina yra

Deanna vaidina am-

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

I pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

Gabaliauskas pirma taip sa
kant palieja pieną, o paskui 
pyksta kam jį kas pabara. Jis 
visą laiką nuo Prez. Smetonos 
į Ameriką atvykimo skelbia 
nesąmones apie jį,' nors Ameri
kos Prezidentas Roosevelt pri- 
pažysta Smetoną Lietuvos Pre
zidentu. Už tokius niekus ką 
jis prirašė apie Smetoną kita 
valdžia senai Gabaliauską bu
tų deportavus.

Bet jis čia gyvena, tęsia sa
vo nesąmones, iškraipo faktus 
apie tautininkų veikimą Cleve- 
lande, ir dar grąsina kam tai 
teismu.... Taip ir česnulis 
darė, taigi Gabaliauskas pasi
stato save lygiu su česnuliu, 
mat, abu advokatai, ir abu ne 
iš savo amato nepragyvendami, 
užsimanė “redaktoriauti”.

Kaslink Prezidento Smetonos 
atsilankymo Clevelande ir Ga
baliausko nurašytų nesąmonių 
štai kas reikia pasakyti:

Prezidentas Smetona nevaro 
Čia Amerikoje savo rinkimų va
jaus, bet vargdamas važinėja, 
renka aukas Lietuvos žmonėms 
nukentėjusiems ir ištremtiems, 
kurie jau šaukiasi musų pagal
bos.

Gabaliauskas gi naudoja visą 
savo nesudisciplinuoto proto 
gabumą pakenkti, trukdyti, su
laikyti Lietuvius nuo aukavi- 
mo per tą fondą kuriame dar
buojasi tautininkai ir p. Smeto
na. Išrodo, Gabaliauskas norė
tų, pats viską apžioti.

Mes, tautininkai, Dirviečiai, 
pasielgsime vis tik dorai krikš
čioniškai — ne taip kaip tas nei 
į parapiją neužsimokėjęs “ka
talikas”, kuris katalikyste pri
sidengęs nori iš musų gerų Lie
tuvių katalikų biznį daryti ne
va jų redaktorium prisimetęs:

Štai dabar atvyksta į Čleve- 
landą katalikų fondo aukų rin
kėjas, Kun. K. Barauskas, ku
ris garsinamas pabėgėliu nuo 
bolševikų. Tas kunigas, kaip 
ir pats Gabaliauskas, kurie šį 
sekmadienį šv.’ Jurgio parapi
joje aukų prašys gelbėjimui 
Lietuvos tremtinių, yra Ameri
kos Lietuviams nežinomi ir ne
girdėti, bet mes nesakome Lie
tuviams kad neitų ir neduotų 
aukas per juos. Priešingai —

Paties Gabaliausko žodžiais 
pasakome: “Tegul nebūna nei 
vieno Lietuvio, ypač kataliko, 
kuris tą dieną paliktų namie— 
visi į šv. Jurgio parapijos salę 
Gruodžio 7 d., 6 v. vakare, kad 
parodyti savo meilę nelaimin
giems savo broliams.”

Mes tik apgailaujame kokią 
‘meilę’ nelaimingiems savo bro
liams pajiega parodyti Gaba
liauskas, kuris, pats būdamas 
nukentėjęs, gyvas išlikęs, iš
nešęs savo sveiką kailį nuo bol-

ševikų, atbėgęs čia į Ameriką 
pas Lietuvius, deda visas savo 
bereikšmes pastangas trukdy
ti kitam, žymiam, tautos myli
mam, daug padaryti galinčiam, 
Lietuvos Prezidentui, rinkti au
kas Lietuvos nukentėjusiems ir 
tremtiniams!

Taip kaip Gabaliauskas el
giasi, gali pasielgti tiktai labai 
be sąžinės žmogus.

Išrodytų kad tik jis vienas 
teturi teisę ir galimybes gelbė
ti tuos 60,000 Lietuvių Sibire, 
kurių vardu jis kviečia Cleve- 
lando Lietuvius pribūti į para
pijos salę ir atnešti aukų.

(Tiesa gi, Gabaliauskas nepa
sitiki ir savo katalikų centri
niam fondui, sako siusiąs au
kas tiesiog..,..)

Gabaliausko elgesys prieš p. 
Smetoną yra nepateisinamas, 
nesąžiningas ir nedoras, ką pri- 
pažysta ir dauguma šios kolo
nijos gerų Lietuvių katalikų.

žinantis.

Dar prie Antano Vaške
lio Mirties

A. A. Antanas Vaškelis mirė 
Lapk. 9, palaidotas Lapk. 12, 
iš Panelės Šv. N. P. parapijos 
su iškilmingom bažnytinėm ap
eigom, kurias atnašavo Kun. J. 
Angelaitis ii’ pasakė pritaikytą 
pamokslą kaipo geram, ištiki
mam bažnyčios tarnui. Velio
nis buvo vienas iš pirmų tvė
rėjų ir komitetų šios parapijos.

Velionis buvo ramus ir ma
lonaus budo žmogus, mažai kal
bėdavo, bet daug dirbo bažny
čios ir tautos labui.

Buvo ilgametis Dirvos skai
tytojas.

Iš Lietuvos paėjo iš Teižų 
k., šventažerio par., Suvalki
jos. Amerikon atvyko 1903 
m., dirbo anglies kasyklose 
Pleasant City, Ohio. 1908 m. 
vedė Liudviką Kaminskaitę, sau 
gražiai begyvendami išauklėjo 
gražiai šeimynėlę, du sūnūs ir 
dvi dukteris., šiądien visi vai
kai vedę, velionis paliko 6 anū
kus.

1920 
landą.

1940 
brolis, 
tanas

metais atvyko Į Cleve-
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SOCIALINĘ
TARNAUJA

BE, TEIKIA
GALBĄ IR KITOKIUS PATAR
NAVIMUS

Adjutant Peter J. Hofman, vieti
nio Salvation Army Social Service 
Center vedėjas, praneša kad praeitą 
fiskalį metą baigiant Rugsėjo mė
nesiu buvo surinkta 6,211,000 svarų 
senų popierų, kas sudaro 611,000 
svarų daugiau negu buvo sunnkta 
metas pirmiau. Senų rūbų ir sku
durų surinkta vėl daug, 435,200 sva
rų, arba 7,400 svarų daugiau. Tas 
yra dideliu padrąsinimu dirbti to
liau, skelbia Adjutant Hofman,. nes 
tuomi ši organizacija prisideda prie 
šalies ginklavimo programo pastu- 
mėjimo. Šios skaitlinės yra tikrai 
stebinančios ir ypatingai todėl kad 
sulyg tikrų žinių, apie du trečda
liai galimų surinkti senų popierų 
paprastai esti sunaikinama.

Salvation Armija turi užgyrimą 
Nacionalių, Valstijos, ir Miesto val
dininkų nuo paties prezidento že
myn. Tie užgyrimai - su priduotu 
pasitikėjimu uždeda didelę atsako
mybę šiai organizacijai duoti visą 
galimą pagalbą pastangose plėsti 
Šalies Apsaugos darbž/ Namų Fron
te. Šią pareigą pasiėmė vykdyti 
Cleveland Social Service Center šios 
įstaigos priimtu budu. Greta patar
navimo šaliai, varoma ir reguliaris 
darbas kuriam ši Armija gyvuoja, 
tai yra gyventi sulyg savo obalsio: 
“Žmogus Gali Būti 
Jis Dar Nežuvęs”, 
be atolaidos/' '

Salvation Army
giškiausioje pozicijoje pagalbos tei
kimo atžvilgiu. Jos darbas susieina 
į dvigubą pareigą delei to kad ren
kant 
čius, 
liūs, 
mus _ _
metalą suteikia darbo tiems vyrams 
ir moterims kurie kitur jau negali 
gauti darbo ir kurie turėtų jieškoti 
pašalpos viešose labdarybės įstai
gose.

Salvation Army dirba savo darbą 
Amerikoje nuo 1880 metų ir pagel
bėjo daugybei tūkstančių senų ir 
neišgalinčių žmonių.

Dabartiniu laiku tas Center tei
kia ‘darbą ir prieglaudą apie'125 as
menų kurių apie 85 gyvena pačiose 
patalpose. Joks asmuo neatstumia
mas kuris tik nori atlikti kokį nors 
darbą.

Turėdami ką padovanoti iš savo 
atliekamų senų padargų, telefonuo-

Parblokštas, Bet 
kas ir vykdoma

randasi strate-

SS a

pribus paimti.

AMERIKIEČIU
KOMITETAS

Ruošiantis prie Lietuvos Pre
zidento priėmimo Clevelande, 
pradėta organizuoti “American 
Friends of Lithuania” Ohio 
Komitetas, Į kuri ineina šie žy
mus asmenys:

Mr. Louis B. Seltzer, The 
Cleveland Press dienraščio re
daktorius, yra komiteto pirmi
ninkas.

Prof. Henry Miller Busch, 
Cleveland College ir Western 
Reserve University profesorius.

Hon. Harold H. Button, U. S. 
Senatorius iš Ohio.

Mr. Paul Bellamy, redakto
rius Cleveland Plain, Dealer.

Miss Alice. P. Gannett, Good
rich Settlement vedėja.

Miss Bell Greve, pirmininkė 
Cuyahoga County Relief Agen
cies. '

Mrs. Layton Carter, vice pir
mininkė Women’s City Club.

Mr. Thos. Sidlo, pirmininkas 
The Cleveland Orchestra.

“Šio “Amerikiečių Lietuvos 
Draugų” komiteto suorganiza
vimui daugiausia truso padėjo 
P. J. žiuris, LVS. Clevelande 
skyriaus pirmininkas.
i---------------------------------------- ---------------------- —i
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i^jto pyto Chicagon. 
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SIS APSIAUSTAS
ir daug kito štiliu, iš

RICHMAN BROTHERS

*22.50 ir *27.50

p ■——------------------— i
Pirkit sau anglį už prieinamas 

kainas iš

NIELSON ICE and
FUEL CO.

7015 Wade Park Ave.
ENdicott 2319

I.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur fllus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”
1584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKĄNDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

ATEIKIT BOWLYT ANT MUSŲ 
ŠEŠIŲ REGULATION ALLEYS

SUPERIOR CAFE 
ir Bowling Alleys 

ALUS, DEGTINĖ, UŽKANDŽIAI 
Atdara iki 2:30 ryto.

Norman Zidjunas, Lietuvis 
patarnautojas.

N. Balindu, M. Motoman, 

• 6927 Superior Ave. 
ENdicott 9153

baro 
(3)

Prop.

TAUPYKIT MUSŲ 2 SUKAKTUVIŲ

Išpardavime
40 iki 50 % Pigiau

PUIKUS 3 KAMB. BALDAI $169
MAŽAS ĮMOKĖJIMAS ------ 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖJIMUI

LORAIN FURNITURE
7233 Lorain Ave. Atdara vakarais _

DEEUA C. 'JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

metais mirė velionio 
Bolesius Vaškelis; An- 

su šeima buvo nuvažia
vęs atiduoti paskutinį patar
navimą, nesitikėdamas į 14 mė
nesių paskui savo brolį mirti.

Lietuvoje paliko vieną brolį 
ir vieną seserį. Amerikoje gy
vena brolių ir seserų vaikų 
Pennsylvanijoje ir Clevelande.

Velionis Antanas buvo visų 
mylimas žmogus. Labai daug 
žmonių atsilankė jo šermenyse, 
buvo labai daug gėlių ir korte
lėmis šv. mišių buvo jo karstas 
nuklotas. Labai daug1 automo
bilių palydėjo į kapus.

Lai buna tau lengva šios ša
lies žemelė. Ilsėkis Viešpatyje.

Jo žmonai ir šeimai giliau
sios užuojautos.

Ilgametis Draugas.

iš visuomenės senus laikraš- 
knygas, žurnalus, rubus, skaru- 
baldus, senus automobilių gu- 
ir kitus smulkius padargus ir

WM. F. WENDT
Specializuoja pardavime 

KIAUŠINIŲ, SVIESTO ir 
SŪRIŲ

West Side Market 
Stand AG ir A7 (52)

PRospetc 8184;
J

A. T. HUETER
D E I M A N T A I

Pirmaeilė brangmenų par
duotuvė rytinėje dalyje

Registruotas Optikas

8513 Superior Avenue 
CEdar 0765 (49)
-------------------------------------------------------------- _j

Jųs galit priimti Richman Brothers’ žodį—nėra reika
lo išleisti daug pinigų įsigijimui gero overkoto.
Geri ploščiai yra tai vienatiniai ką mes išdirbant, ir mu
su kaina yra ta pati kaip metas atgal, $22.50 ir $27.50.
Tom žemom kainom, jus galit pasirinkti iš šimtų nau
jų medegu, stilių, modelių, pavyzdžių, spalvų ir mierų..
Taigi pirm negu mokėsit daugiau, ateikit į Richman’s 
ir pantaiykit ką gaunat už mažiau. Dabar, labiau negu 
kada nors, Richman Brothers Clothes yra jūsų apsau
ga nuo aukštų kainų.

RICHMAN BROTHERS
736 EUCLID AVENUE 

PROSPECT KAMPAS ONTARIO
5716 BROADWAY7

B

PuūauA,
JIgaJzq KaledituAt PisiJzuna

Mokėkit su saugiais, taupiais 
Cleveland Trust Checks.

Atidarykit savo sąskaitą šią
dien bent kuriame patogiame 

Cleveland Trust Banke.

'A
Che

1^ : Cleveland 
a Crust Company a 
i': ?'*■ 1.' ' .3.

VIRŠ 100 BANKINIŲ, PASKOLOS IR TRUSTO PATARNAVIMŲ
Įsteigta 1894. Narys Federal Deposit Insurance Corporation

SPEC/AL/S /ŠPARDAV/A4AS
NAMAMS RAKANDŲ IR REIKMENŲ

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

Pirkit dabar — pirm negu kainos pakils.

THE FLEMING FURNITURE CO.
I

Kampas E. 75th St. ir St. Clair Ave.
Atdara kas vakaras. Lengvos Išlygos.
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THE MAY GO’Sy

BASEMENT
PLONIAI BUS PUIKI DOVANA

,Q

Zipper Išverčiamas 
Vilnonis Ploščius

S.95
Vyrų populiariški zipper fron
tu žiponai su zipper kišeniais! 
Naujos Teal ar Rudos spalvų! 
Mieros S6 iki 44.

Vyrų $5.95 Trumpi
Žiponai ^.95
Gabardine zipper frontu trum
pi žiponai Teal, Žalios ir Rudos 
spalvų. Mieros 36 iki 46. Ce
lanese ir languotu pamušalu.
THE MAY CO. BASEMENT

I

:
Pamušalu Vilnoniai 

Compus Ploščiai
10-95 

dvieiliu priešakiu stilių, diržu 
aplinkui ir dideliu nuo vėjo kal- 
nierium! Darbui ir sportui — 
sveria tik 32 uncijas. Skaidrių 
languotų spalvų.- Mieros 36 iki 
44 didumo.

Vyrų 8.95 iki 9.95 
ŽAKIETAI 7-97

Gražus cape odos žakietai su 
celanese rayon arba languotu 
pamušalu. Zipper frontu ir zip
per aukštutiniais kišeniais. 
Mieros 36 iki 48.

■ )

I - S4 ii

:

fr v-:

ir

Vyrų Vilnoti Finger- 
Tip Ploščiai 0.95 
Naujausių spalvų šie vilnoti iš 
viršaus finger-tip ploščiai . . . 
gražiai pasiūti su siūlėmis aap- 
čioje ir rankovėse. Mieros 36 
iki 46.

Vyrams Skrybėles

Puikios naujos užlenktais bry
liais milo kepurės žalios, Rus
vos ir Pilkos spalvų. Mieros 
6 7-8 iki 7 3.8. Specialiai nupi
gintos!
THE MAY CO. BASEMENT

KTO ATLANKYTOS 
liOLONUOS

■ Prezidentui teko 
fibkmijas penkias: — 
feids. Pittsburgs, Cle- 
limton, Amsterdam, 
.liar lankyti Brooklyną 
* 11 d.) ir Newarką 
M 21 d.). Kitos kolo- 
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Bita vieta
|hB BRANGMENYS 

B!H LAIKRODŽIAI
■ |uirinkimas visokių 
p r kitokių prekių, 
pinos rūšies ir ga-

(3)
fai naujai atidarėm.

IKSNACK
S8ngh Avenue

UATESSEN
GROCERIES

LTNCH MEATS
ud CIGARETTES

Wade Park Ave.

hlOM MES DEDAM 
IB PARDUODAM

B 20 YEAR
ROOF

Rock Wool
Insulation

k lirpininkų pelno.
B Lorain Avenue
ft: ffOodbine 4422.
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809 Society for
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Nikodemas 
į launuotas baidot 

IR BALSAM
piperior Ave.

MilkelisI
Rakandų 1 

^Lietuviški Rel 
f'^pdor Ave. 
jonais
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’27.50
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Laikas Dirbti Vieningai-DABAR!
• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •

Antrašas: 2201 W. Cermak Road.

SIŪLO DARYT!
MUSŲ SROVIŲ

PALIAUBAS
Chicago, Ill.

IEZ1DĖNTO MARŠRUTO 
tavos Prezidentas išpildęs 
maršruto gryžo Chicagon. 

pavargęs sveikatoj, bet 
ėjęs dvasioj, nes kur tik 
lankytis, visur jam išeivi- 
etūviai parodė daug nuo- 

mo ir patriotizmo. Neuž- 
garbingo svečio misiją 

ti ir gausiomis aukomis 
os ir jos nelaimingų trem- 
gelbėjimui. Tarti reikalui 
lando kolonija daugiausia 
tė ir savo duosnumu vir- 
kolonijas kitas. Scranto- 
olonija nors parodė daug 

ūmo ir tautiško susi- 
io, tačiau aukų sudėjo ma- 

Bet tam yra pateisini- 
tdn angliakasiai šiais lai- 

bedarbės labai varginami, 
na ekonomijos aprubežiuo- 

enimą. Tačiau p. Prezi- 
tuščiomis neišleido, 

sudėjo kiek gyvenimo 
s jiems leido. >

ir 
ap-

at-

IDENTO ATLANKYTOS 
KOLONUOS

ui Prezidentui teko 
i kolonijas penkias:
Rapids, Pittsburgs, Cle- 

id, Scranton, Amsterdam, 
a dabar lankyti Brooklyną 
Mdžio 14 d.) ir Newarką 
rodžio 21 d.). Kitos kolo- 
i kurios maršrute buvo pa
los, dėl susidėjusių aplin- 
tį nesuspėjo laiku prisireng- 
Mat tose apygardose kur 
daug tankių ir smulkių 

liju, veikėjams labai sun- 
usigaudyti ir bendram dar- 
šusitarti; reikalinga šauk-

TAI TA VIETA
JIHRtSreS BRANGMENYS 
IMANTAI, LAIKRODŽIAI

gižiausias pasirinkimas visokių 
rangmenų ir kitokių prekių, 
įsos yra pirmos rūšies 
'lituotos.

1
, krautuvę naujai atidarėm.

h. RUSSNACK
I 8403 Hough Avenue

ir ga-
(3)

DELICATESSEN
GROCERIES

|ANDIES — ICE CREAM
LUNCH MEATS 

įOfiACCO and CIGARETTES 

bs Wade Park Ave.

į3 DAROM MES DEDAM 
į MES PARDUODAM

ECKER 20 YEAR
ROOF

I Rock Wool
I Insulation
I Be tarpininkų pelno.
į 5106 Lorain Avenue
Kdhone: WOodbine 4422.

kol 
ki- 

To-

ti kelioliką susirinkimų, 
pavyksta susitarti, o paskui 
ti vargai su prisirengimu.
kiu budu teko palikti vėlesniam
laikui Connecticut ir Massachu
setts valstijas čielas, ir didžiją 
dalį Pennsylvanijos. Kada vei
kėjai ten bus susitarę ir prisi
rengę, teks maršrutą atnaujin
ti, gal kada nors po Vasario 16 
dienos Lietuvos nepriklausomy
bės šventės Baltimore j e.

ATSIŠAUKIA NAUJOS 
KOLONIJOS

Maršrutą atnaujinant, teks 
jį daugiau praplėsti, nes gau
nami atsišaukimai iš kolonijų 
kurios nuosyk maršrute buvo 
praleistos. Tokių atsišaukimų 
gauname iš Wyomingo Klonio 
ir mažesniųjų kolonijėlių Mass, 
valstijoje. Jei bus galima, ir 
jei p. Prezidento sveikata leis/ 
pasistengsime visus patenkinti. 
Tik veikėjus prašytume kiek 
galint greičiau tartis ir veikti, 
laiko neatidėliojant rytojui. Il
gi galvojimai leistini, bet ne 
visuomet. Leistini jie kada 
yra laiko užtektinai. Musų vei
kloj šiais laikais laiką ilgai 
gaišinti negalima. Dabar mu
sų gyvenimas dedamas ant 
svarstyklių. Mažiausis pavėla
vimas gali nulemti mums di
delius pralaimėjimus. Tat ne
vėluokime.

su-
už-
ne

LIETUVOS VALDŽIA
Staigiai iškilo klausimas 

darymo Lietuvos valdžios 
rubežyje. Tai klausimas
naujas. Jis buvo spaudoje 
daug sykių iškeltas kad ir su 
trukumais. Tačiau ir Į tai ma
žai kas reagavo. Dabar lyg 
sielos jautrumas šitą klausimą 
iškelia pilname rimtume. Rim
tai jį iškėlė dienraštis Drau
gas. Dabar į jį turėtume ra
guoti gyvai ir be atlaidos, be 
jokių ginčų ir bereikalingų ko
mentarų. Jei šis klausimas rim
tai butų buvęs iškeltas kaip 
tik Lietuvos Prezidentas įžen
gė šios šalies 
butume pilnai 
prisirengę taip 
vergtos tautos.
tik iš vardo gyvuojanti Taryba 
turėtų reikšmę, ir .turėtume 
vieną stiprią organizaciją Lie
tuvos ateities finansavimui, ir 
tarptautiškoj politikoj turėtume 
reikšmę. Lietuva drąsiai žiū
rėtų Į savo ateitį. Bet mes 
tam nesirengėme. Mes vedėme 
ginčus už tuščią maišą, ir kiek
vieną rimtą žodį skubinomės 
apkrauti 
tais.

žemėti šiądien 
susiformavę ir 
kaip kitos pa- 
Tada ir ikišiol

LAUKIAME PERMAINŲ
Tarptautiškose sferose kas

dien vis daugiau kalbama apie 
baigimąsi Europos karo. Pa
vergtosios tautos užrubežiuose 
išlaiko savo tremtines valdžias 
ir kontakte su jomis rengiasi 
dienai kada bus tvarkomi ru- 
bežiai sugriautu valstybių. Pas 
mus tame reikale niekas neveik
ta. Vokiečiams okupuojant 
Lietuvą mes pareiškėme savo 
opiniją link naujų okupantų ir 
juos pastatėme eilėj su oku
pantais pirmesniais. Tik dale
lės išeivijos Lietuvių musų opi
niją pripažino. Didžiuma tai 
ignoravo, kiti dar ginčus sukė
lė. Ginčais laikas suaikvota. 
O tuom pasinaudadami musų 
priešai mums primetė neužtar
nautą vardą. Niekas ikišiol į 
priešų prasimanymus nereaga
vo, ir musų padėtis tarptautiš
koj politikoj šiądien labai neaiš
ki. Kas butų jeigu ryt baig
tųsi karas? Nauji ginčai? 
Ginčais niekas nebus atsiekta.
I-----------------------------•--------“. I.
Brangmenys ir Akiniai

Mano senai įgyvendintoje brang- 
menų krautuvėje užlaikau geriausių 
deimantų ir atlieku gerą laikrodėlių 
taisymo darbą. Taip pat pritaikau 
akinius. (50)
G. L Harding

G. L. HARDING
Jewelers

O.PTOM ET RIST 
Akių Egzaminavimas sulyg

■ susitarimo
7112 Lorain Ave. WQ. 3072

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

supainiotais argumen-

GANA TO 
gana to! Dabar atė- 
kurio laukti ir kuriam

Dabar 
jo laikas 
rengtis mes visuomet ragino
me ir kvietėme. Bereikalingi 
ginčai ir tušti argumentavimai 
visa tai stelbė ir trukdė. Taip 
ir išaikvota laikas be mažiau
sios naudos, be reikalingiausios 
naudos, kokią privalėme turė
ti dabai- savo aruode. Dabar 
ir pats reikalas atsistoja musų 
gyvenimo tarpduryje. Tai bent 
dabar visi susipraskime, nors 
vėlai, bet dar ne pervėlai. Dar 
suspėsime, jei kiekvieną sekun
dą sunaudosime produktyviš- 
kam darbui, butiham darbui, 
kurį rimtai pradėti privalėme 
jau senai.

AUKŲ REIKALE
Tautiečiai šiais laikais prie 

kiekvienos progos renka smul
kias aukas tautos reikalams. 
Tokių aukų surinkta yra beveik 
visose kolonijose, ir tai ne vie
noj vietoj. Dabar tos aukos 
privalo greitai būti sukoncen
truotos prie žymesniųjų fondų 
kad kiek nors apčiuopiamai bu
tų žinia iš kur jų reikalauti. 
Dabar jau ne prašyti, bet rei- 

Į'kalauti tenka. Tad šiuomi ir 
i reikalaujame, kur tik yra 
rinktų aukų kad jos tuojau 
tų perduotos Lithuanian 
tional Relief Fundui, kuris 
atsakomingas prieš valdžią, 
darykite tai šiądien, nes 
gali būti pervėlu.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga.

AMSTERDAM, N. Y.
REZOLIUCIJA LIETUVOS 

REIKALAIS
Amsterdam’© Lietuvių Komi

tetas Lietuvos Prezidento pra
kalbai (rengti, susidedąs iš 54 
asmenų, pasivadinęs Lietuvai 
Šelpti Fondu, dalyvaujant at
stovams iš Albany, Schenecta
dy ir Utica, N. Y., kolonijų, 
savo susirinkime Lapkričio 9 
d. Lietuvių Klubo salėje, apkal
bėjęs dabartinę musų tėvynės 
padėtį, priėmė sekančią rezo
liuciją :

1. Mes; Jungtinių Amerikos 
Valstijų lojalus piliečiai Lietu
vių kilmės, reiškiame didelį dė
kingumą Prezidentui Roosevel- 
tui ir jo valdžiai už visokiario- 
pą paramą Lietuvai ir jos Pre
zidentui Antanui Smetonai, pa
drąsinant dirbti su savo žmo
nėmis nenustojant vilties at
gavimui nepriklausomybės.

2. Būdami Lietuvių kilmės, 
mes sielojamės del dabartinės 
Lietuvos padėties; iš vienos 
vergijos pakliuvusiai į kitą, ir 
pasiryžę įvairiais galimais bu
dais darbuotis kad vėl atgauti 
Lietuvos nepriklausomybę.

3. Musų nuoširdus pageida
vimas kad visi Centraliniai Lie
tuvai gelbėti, šelpti ir k. Fon
dai susivienytų sudarant vieną 
bendrą centrą. Tas daug pa
lengvintų veikimą kolonijose ir 
duotų geresnį vaisių.

4. Musų pageidavimas kad 
Amerikos Lietuvių spauda bent 
kartą -■ padarytų paliaubas-ar- 
misticiją su asmeniu kurį pri- 
pažysta svetimos valstybės kai
po Lietuvos vyriausybės gal
vą. Reikėtų visoms partijoms 
suderinti savo pažiūras į Pre
zidento Smetonos rolę, kurią 
jis turi lošti iki Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo. Vi
sokie koneveikimai ar klaidų, 
nors jos ir butų tikros, be pa
liovos prikaišiojimai nieko ge
ro kovai už Lietuvos Nepri
klausomybę neduoda, o tik kir
šina ir skaldo visuomenę ben
dram, kilniam tikslui dirbti.

Lietuvai šelpti Fondo
Komisija:

Anthony C. Stokna,
Petras Lalas, 
A. Šmitas.

Kas, platina Dirva — tas 
platina apšvietą.

GRDINASHOPPEDOVANŲ PASIŪLYMAI
SUPAI — PAJAMAS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 

PANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiau.

— Nosinaitės — Revlon Manicure Setai. Kosmetika — 
Kojinės — Nylon ir šilko. Mašnelės $1 iki $10*.

GRDINA SHOPPE
6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800

FRANCES GRDANC
LINGERIE — HOSIERY

LINKĖJIMŲ KORTELĖS. DOVANOS
Visos musų dovanos suvyniojamos Į puikius r iš tiltus.

1513 East 551h Street HEnd. 3332

KARGER’S BAKERY .
Mes turime Kalėdoms puikių Europiškų pyragų ir duonų 
iškepamų Europišku stilium ir skoniu, k. taį Honigkuch'en, 
Peffernuesse, Springerle, ir kt. parduodama svarais ir viso

kį Kalėdų pyragaičiai. (50)

9022 Superior Ave, Cleveland, Ohio

WADE PARK MEAT MARKET

Šviežia, rūkyta Mėsa, Visoki Grcseriai, Daržoves ir Vaisiai

Didelis pasirinkimas geros rūšies valgomų dalykų šventėms.
Gaunami visokių paukščių. Dykai pristatymas i namufe.

6612 Wade Park Ave. HEnd. 7101.

ADDISON SQUARE MARKET '
ŽUVIS, MĖSA. PAUKŠTIENA ŠVENTĖMS

Turim geriausių valgomų reikmenų, taipgi pilną pasirinki
mą groserių, sūrių, kiaušinių, silkių ir tt. (51)

Musų produktai visi geri ir atsakanti.
7400 WADE PARK AVENUE

Geriausi Linkėjimai Lietuviams

BONCHA BROTHERS
VIDAUS DEKORATORIAI — MALIAVOS 

VARNIŠIAI — LINOLEUMS už žemas kainas.
Parduodama urmu ir mažais kiekiais.

Pcpieriuojame namus.
6005 St. Clair Ave. HEnd. 4119

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Alekas Kupris, Kazio ir Ma
rės Kuprių sūnūs, ~ 
Lapkričio pabaigoje, 
gavo kitatautę.

Jaunuolis Algirdas Ramoška, 
Juozo Ramoškos sūnūs, šiose 
dienose gavo valdišką darbą ir 
jau pradėjo dirbti. Jis yra tau
pus vaikinas ir žiūrintis j atei
tį. Linkint jam geros kloties 
jo darbe ir prasisiekti aukščiau 
trumpojė ateityje, 'v.

Paeiliui antras laiškas panie
kė Akroną, kurį gavo O. Da- 
rulienė. Rašo jos sesuo iš Lie
tuvos, iš dvaro palei Vilnių. 
Laiškas rašytas prieš pat bol
ševikų iš Lietuvos išvijm-.ą, 19 
Birželio. Ji rašo: “Nuvarė ma
ne j dvaro budinkus gyventi, 
kartu su kitomis mano seseri
mis. Prašau jūsų, sesute, pini- 
giškps pagalbos”. Apie gyve
nimą daugiau nieko nerašo.

Laiškas išėjo iš Lietuvos jau 
Vokiečiams okupavus, nes ant 
volto matosi pašto antspaudos * 
Lietuviškai ir Vokiškai.

A. Palionio sūnūs Antanas 
iš kariuomenės atsilankė pas 
savo tėvus paviešėti. Trumpai 
pabuvęs vėl 
bą atgal.

Buvusio 
Venio sūnūs 
Akrone pas

apsivedė 
žmon'ą

išvažiavo į tarny-

Petro 
lankėsi

Akroniečio 
iš Dayton
Joną Apšegą.

Kalnas.

WINE SHOPPE
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop.-’ 

Importuoti ir Vietinįąi

Vynai — Šampanai
Vermouths, Ginger Ale 

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

10204 Superior Ave.

Didelis Pasirinkimas Kalėdų
* Dovanu
Didelis nasirinkimas įvairių braner- 
menų šioje parduotuvėje, visokios 
reikmenys dovanoms, odos dirbiniai, 
radios, ir taisymas laikrodėlių. (50)

FRANK CERNE
Jewelry Co.

6401 St. Clair Ave.

su- 
bu- 
Na- 
yra 
Pa- 
ryt

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.

VAISTINĖ
' Prescription Chemist
Pirkit savo švenčių Dovanas 

pas mus.
Didelis pasirinkimas.
1117 E. 79th Street

Pristatom vaistus j namus.

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

Muzikos knygos ir 
Muzikaliai Instrumentai

Theo. Langer, Sav. (52)

37 Old Arcade
MAin 2217. Įsteigta 1866.

■iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiur

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
Į 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

• ®

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė 

U Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia 
•307-11 Superior Ave. . ENdicott 2343
/■ 1 WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
Į Salininkas Vedėjas
TUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiKS

The STONEMAN Co. 
Plumbing Supplies — Paints 

Hardware
Roofing Materials 
Electrical Supplies 
rasit gera patarnavima ir 

(49)
Čia 
prieinamas kainas.

7110 Superior Avenue

Bažnytiniai Daiktai
Religiški Reikmenys

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

HENNINGER’S ART STORE 
8809 Superior Av. Cleveland

I_________ _________________ 1

'■v.. - V

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.

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

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

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

ENd. 5025Cor. Superior and E. 43 St.

JEIGU jus manėt apie Elektrišką Refriger 
toriu kaipo Kalėdų dovaną, pasiriiikit dabar- 
gausit kaip tik tą kuris pralinksmins “jo: 
širdį daugiausia.

Nauji Elektriški Regriferatoriai yra ekono
miški, parankesni ir gražesni negu kada buvo

Dabar kaip tik krautuvės turi dideli pasįfin- 
kimą Elektriškų Refrigeratorių, gatavų Kalė
doms. Taigi gera proga praktiškiems Kalėdų 
Diedukams paduoti savo užsakymą anksti. Jie 
duos dovanas kokias moteris didžiuosis gau
dama, dovanos kurios padarys namų darbą 
lengvesniu 'toms kas jas gaus.

'LABIAU NEI KĄ KITĄ AŠ NO
RĖČIAU TURĖTI ELEKTRIŠKĄ 

REFRIGERATOR1V"
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ŽYMUS DETROITO ARTISTAS JONAS
VALIUKAS DAINUOS CLEVELANDE

Jonas Valiukas, tenoras . .

Dirvos redaktorius atsilankęs 
Detroite pereitą sekmadienį ir 
girdėjęs SLA. 352 kuopos pro
grams dainuojant Detroite per 
eilę metų pragarsėjusį ir visų 
mylimą dainininką, Joną Valiu
ką, buvo tiek nustebintas ir su
žavėtas jo dainavimu, balso di
dumu, geru išsilavinimu kad 
tuoj,pat užkvietė Joną Valiuką 
padainuoti Clevelande.

Pasirodo, Jonas Valiukas tu
rėtų būti girdimas ne tik Det- 
roite, Clevelande, bet ir visose 
kitose -Lietuvių kolonijose šio
je šalyje, kaip buvo girdėti ir 
pamylėti Alekas Vasiliauskas, 
Jonas S.

Kartu
Urbonas ir kiti, 
su Jonu Valiuku už-

14 Kuopa Nubalsavo už 
Tautinius Kandidatus
SLA. 14-tos kuopos susirin

kime Gruodžio 2 d. nominači- 
jose i Pild. Tarybą balsų 

Ant piriųininko 
F. Laukaitis
J. Bagočius

Vice pirmininko:
A. Kersevičius
M. Čekanauskas
K. Mažukna

Sekretoriaus:
Kl. Jurgelionis
M. J. Vinikas

Iždininko
J. J. Bačiunas
K. Gugis

Iždo Globėjais:
Jonas Brazauskas
W. E. Norkus
St. Mockus

Dr. Kvotėju:
Dr. S. Biežis

gavo:

F.
54
11

J.

30
24

6

AUKOS JAU VIRŠIJO 
$450.00!

Išrodo kad tautinė visuome
nė pasiryžus sudaryti rundiną 
$50U sumą aukų Lietuvos nu- 
kentėj tįsiems ir tremtiniams, 
dėka Prez. Smetonos atsilanky
mo Clevelande.

Pereitame numeryje buvo pa
skelbta aukų $443.00

Dabar gauta daugiau: 
Juozas Žakas

Lietuvos Mylėtoja
Povilas Gudis
Stasė Miklias (per Banį)
Mrs. J. Stanulis, iš 

Wilkes-Barre,
VISO

SAVO 
apie 25

2.00
5.00
2.00
1.00

2.00 
$455.00

AUKĄ
Clevelan-

PRIDĖKIT
Dar reikia

diečių kurie duotų po $1 arba 
$2 ir tuoj sudarysim trūksta
mą $45 sumą — ir bus iš 
velando pasiųsta $500!

Gerbiamieji, iki Kalėdų 
darykime tuos $45.

Cle-

su-

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame nr. aukotojų sąra

še buvo padaryta klaida: 
Alekas 
(buvo 
bendra

Banys aukojo $35.00 
pažymėta $30. Aukų 
suma pasilieka ta pati.)

DEFENSE BOND 
QUIZ

DIRVA (TF
LITHUANIAN

Published every Friday
Ohio Lithuanian

6820 Superior Ave.

47
10

53
3

56
44
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48
Kuopos- valdybon išrinkta: 
Pirm. — F. Baranauskas, 
Vice pirm. — J. G. Poįter, 
Fin. sekr. — M. Mišeikienė, 
Užr. rašt. — A. Urbonas, 
Ižd. — J. Vilčinskas, ' 
Iždo globėjais — P. Šukys, 

Eva Norik, J. P. Yuraitis.
Daktarai: Dr. F. M. Lait 

(Matulaitis), Dr. J'. T. Vitkus, 
Dr. A. J. Kazlauckas.

Darželio atstovai: O. Baltru- 
konienė, A. Šimkūnas.

Ligonių lankytojai: Juraitis 
ir J. Miščikas.

Salės Bendrovėje atstovu — 
F. Baranauskas.

LANKĖSI VIEŠNIA
Veronika Stegville lankėsi 

New Yorko valstijos pas savo 
gimines, Puzinus, 1337 E. 85 
street. Viešnia užsirašė sau 
Dirvą.

iŠ

PADĖKA
Anelei ir z Kaziui Leskaus- 

kams, Mikui Drasučiui ir Vin
cui Salasevičiui širdingai dėko
jam už jų darbą, ir visiems ki
tiems draugams už jų atsilan
kymą i musų dukters vestuves, 
ir už jūsų dovanas .

Matt ir Anna Lutkus.

kviesta ir kiti dabar Detroite 
gyveną dainos artistai — A. P. 
Kvederas, Darata Baukiutė (jie 
jau žinomi ir mylimi Clevelan- 
de), ir, kaip galima pasitikėti, 
su tais žymiais Detroito artis
tais atvyks ir dalis Detroito 
Lietuvių Dailės Choro.

Tai bus koncertų koncertas, 
kuris sudarys didelę kompeti- 
ciją visiems iki šiol Clevelande 
buvusiems Lietuviškų artistų 
koncertams.

Kada ši smagi diena bus — 
pranešime vėliau.

Tuo tarpu, visi primenami 
rengtis dalyvauti Dirvos Nau
jų Metų pasitikimo tradicinia
me Baliuje.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
MIESTO MOKYK

LOSE

ANDRIUS KAZLAUSKAS
Andrius Kazlauskas, 59 m., 

nuo 1240 Addison rd., mirė 
Lapkr. 30. Palaidotas Kalva
rijos kapinėse Gruodžio 4 d. 
Pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje 9 vai. ryto.

Liko žmona, Magdalena, du 
sunai, Juozas ir Pranas, dvi 
dukterys, Natalie (Kazei) ir 
vienuolė Mary Tharsilla, Pran- 
ciškiečių vienuolyne, Mt. Pro
vidence, Pittsburgh, Pa..

Taipgi liko brolis, Juozas 
Kazlauskas, Pennsylvanijoje.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

Clevelando miesto x mokyklo- 
pradėta įvesti Amerikoniškų 

liaudies šokių ir ateivių tau
tiškų šokių mokymas kaipo da
lis pamokų. Tą Įveda mokyk
lų tarybos išrinkta Olive Whit
worth, miesto mokyklų moki
nių pasilinksminimų direktorė 
(Director of Recreation of Pub
lic Schools).

Lietuviškus šokius mokyti 
tapo pakviesta Ona Karpienė, 
kuri duoda musų tautiškų šo
kių — tu naujų Lietuvoje pas
tarais laikais įvestų — pamo
kas mokyklų mokytojoms John 
Hay High mokykloje, pirma
dienio vakarais. Lietuvių šo
kiai paimta programan pir
miausia, ir jau apie šimtas mo
kytojų gražiai šoka Lietuvišką 
“Kalvelį”. Greta šio, moko
si ir Amerikoniškų liaudies šo
kių.

Kai šituos šokius mokytojos 
sugebės gerai atlikti tada pra
dės mokintis kitų tautų šokius, 
pakviečiant jų mokytojus iš tų 
tautų.

Lietuvių vaikai kurią dieną 
parėję iš mokyklų pasigirs kad 
jie jau moka “Kalvelį”....

se

Herr Heinrich Lohse, Reichs Kom- 
missar for Ostland, refers to Lith
uania, in his proclamation to the 
Lithuanians, as “the 
state of Lithuania”, 
the Germans were and 
pared to recognize the
of the Lithuanian State.
ther explains why the Germans ig
nored the proclamation of Lith
uania’s independence on June 23, 
1941, before the German armies en
tered Kaunas and Vilnius and why 
they forced the Provisional Govern
ment of Lithuania to resign against 
the will of the Lithuanian nation. 
It further proves that Hitler’s “Mein 
Kamf” theory concerning the “Drang 
Nach Osten” is being applied in 
regard to Lithuania.

Lohse in his proclamation appeals 
to the Lithuanians for aid “to re
establish order and work”, although 
he himself, the German people and 
the whole world are fully aware 
that the Lithuanians have proved 
themselves more., than capable of 
establishing “order and work” in 
their own land without German aid. 
Anyone acquainted with Lithuania’s 
foreign trade figures before die re
cent war, with her development of 
industry and agriculture, with her 
expansion of the educational system, 
with her achievements in the arts 
and sciences, know what progress 
can be made by Lithuanians when 
their initiative is left unmolested 
by the hand of some foreign master. 
The present “order” being imposed 
on the Lithuanian people is foreign 
and unpalatable to them and, as 
among other German conquered 
peoples of Europe, will result in 
nothing but disorder.

The proclamation mentions that 
“bolshevism threatens entire Euiwpe”. 
But the bolshevist occupation of 
Lithuania and the other Baltic na
tions did not occur without 
Reich’s knowledge 
Once the bolsheviks 
beyond the frontiers 
States, there is no
bolshevism in those states where it 
is practically non-existant.

The proclamation says further — 
if bolshevism “had stayed among 
you a few years, naught would have 
remained of your prosperity and 
nation.” That may be true, but 
according to the latest information, 
the property nationalized by the 
bolsheviks, especially estates, big
ger houses, etc., have not as yet 
been returned to their owners. — 
Therefore/ in this respect, there is 
no difference between the Soviets 
and the Grmans. ./.<

Lohse blames Lithuania’s inde
pendent and neutral stand in the 
past. That -stand the Lithuanians 
do ot regret, it is to Lithuania’s 
credit. She always refused to be 
an instrument of the Reich or of 
any other neighboring country. If 
Lithuania is to be blamed, it is for 
her belief that the Reich as well 
as the Soviet Union would honor 
their solemn engagements and re
spect their word in regard to Lith
uania and would refrain from ag
gression against 
ful nation.

Lohse further 
that “those who
years had promised you so much 
liberty” did not save Lithuania from 
the Soviets. Here the Reichs Kom- 
missar refers to England, France 
and the United States. But it was 
England and France who refused 
to subscribe to Soviet “protection” 
of Lithuania in Moscow in the sum
mer of 1939. Great Britain as well 
as the United States refused to re
cognize the occupation of Lithuania 
by the Soviets as they refuse to 
recognze the present occupation of 
Lithuania by the Germans.

The same cannot be said 
Germany. She did subscribe to 
occupation of the Baltic States

the 
and blessing, 
have retreated 
of the Baltic 

need to fight

PADĖKA
Šiuomi reiškiame savo nuo

širdžią padėką visiems musų 
giminėms ir draugams už pa
rodytą prijautimą musų vyro 
ir tėvo, ‘Jono Pužo, mirties va
landoje. Dėkojame dalyvavu
siems šermenyse ir palydėjime 
į kapus, ur už gėles, kurių tiek 
dikčiai buvo prisiųsta.

Velionis buvo Dirvos skaity
tojas. Paėjo iš Telaičių kaimo, 
Garliavos par., Kauno ap.

Pereitame nr. buvo pažymė
ta klaidinga palaidojimo diena: 
mirė Lapkričio 24 d., palaido
tas 27 d.

žmona, Ona Pužas, 
ir šeima.

LANKĖSI IŠ KARIUOMENĖS
Julius Russell, musų daini

ninkės Bronės Kasiulytės bro
lis, važiuodamas atgal j kariuo
menę sustojo ir aplankė savo 
seserį ir draugus Clevelande.

Jis buvo parvažiavęs pavie
šėti pas tėvus j Cambridge 
Springs, Pa., keletui dienų ir 
tuo tarpu jie gavo žinią kad 
žuvo jų vyriausias brolis, tar
navęs S. V. karo laivyne.

Gerai Pasižymėjo 
Detroite

Clevelande dainininkė 
Stella Malonis, dalyvavus j 
roite SLA. 352 kuopos koncer
te pereitą sekmadienį nepapras
tai gerai atsižymėjo dainavi
mu ir publikai, kurios buvo pil
na didelėj salė, 

Jai prisiėjo 
dešimtį įvairių 
ka vis norėjo

p-le
Det-

WETHEREDS
GEROS RŪŠIES KEPYKLA 

Duona, Pyragai ir ttį 
Phone HEnd. 5310 

7022 Superior Ave.

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2921

Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

labai patiko, 
sudainuoti apie 
dainų, ir publi- 

daugiau.
Pargryžus >iš Detroito (betgi 

p-lė Stella išgirdo liūdną žinią, 
kad mirė jos tetėnas, Andrius 
Kazlauskas, kurį palikus ser
gantį. iš Detroito net dovanų 
nupirkus vežė....

the bolsheviks. She was the first 
to recognize that occupation. If 
the German Government could not 
save Lithuania from the bolsheviks 
in 1940, she could at least have sav
ed her from the nezi occupation in 
1941. Therefore, “those who prom
ised” fulfilled and are still fulfill
ing their promises, whereas Ger
many acted differently.

The promise of the Re>chkom- 
missar to invite trustworthy men 
of Lithuania to relay the wishes 
of the Lithuanians to him is of no 
value. The wish of the Lithuanian 
people to lead a life as a free and 
independent state was and is known 
to the German Government.

Therefore, all German promises 
are empty promises — they do not 
satisfy 
they 
hind

the Lithuanians, 
camouflage the real 
them.

LITH SCORES

nor can
intent be-

HALF
OF BASKETBALL

POINTS

What simple and satisfactory 
way is provided for all of us 
to express our gratitude for be
ing Americans?
.The means is the purchase of 
Defense Savings 1 
Stamps—available to 
ery man, woman, 
Ownership of even 
Stamp carries the 
of knowing you have helped 
the Nation to arm.
What denominations of Defense 
Savings Stamps are on sale at 
retail stores?
Stores are concentrating on sel
ling 10-cent and 25-cent Stamps, 
in order to get a maximum 
number of customers to partici
pate in the Defense Savings 
Program. Many stores also 
carry 50-cent, $1, and S5 de
nominations in Stamps. AH the 
Stamps of ''every denomination 
may be purchased at post of
fices.

NOTE.—To buy Defense Bonds 
Stamps, go to the nearest 
office, bank, or savings and 
association; 
Treasurer of 
Washington, 
Stamps are 
stores.

Louis Boudreau, 24, has signed 
two-year contract as playcr-ma 
er of the Cleveland Indians, 
dreau, who is shown above, was 
Indians’ shortstop for the past 
seasons.

įntered as Second-Cl 
&er 6th, 1915, at the 

under the Act of

Keturi užmušts 
ville, Pa. — Susim 

1 kiniams traukini 
mušta keturi ge 
darbininkai.

or 
the 
D. 
on

and 
post 
loan 
thewrite to

United States,
Also now 

retail
C. 
sale at

AKINIAI
galima gauti pas i ' Amerikos gele 

D-RĄ MATULAITI f susirūpino kur irr 
mokėti padidintą

i čiams mokesti, ki 
daro trys šimtai 

Į dolarių metuose.
Gelžkeliečiams

I kėlimas pripažint:
1 skirtos komisijos 

kavimu.

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

high and 250 pounds 
beef. It was Frank 
in half of the 
team’s total in 

last
Used to making the

an innocent, peace-

makes a reproach 
during the twenty

for 
the 
by

KOSTIUMAI
Didžiausias pasirinkimas kad 

mn tarp Chicagos ir New Ysf 
Kostiumai vyrams ir moterims įų 
riu Karalių ir Karalienių, Lcj [ 
grin, Mephisto Meksikonišku lj De| SumažėjimNew Arrival 

proud paprents of a 
boy were John and

The new arival came on

darin, Monte Christo. Mikado,™.
tadoro, Vienuolių, Napoleono, Oi
(Rytiečiu), Orlando, Othello, Pe į ma ŠIOS ŽieiROS 
emo, Pierrot ir kt. (

Krause Costumes
David M. Yost, Mgr. į

1025 Chester Ave. Cleveland, I
Telef. Cllerry 4569

20 th 
beat- 
Nov. 
most

AMSTERDAM, N. Y. — Like ev
ery Lithuanian, Frank Lubin is an 
excellent, hard playing sportsman. 
Enormous Frank, is only six feet, 
seven inches 
of basketball 
who pitched 
Century Fox
ing the Textiles 42-31 
22nd. 
of one-hand shooting, even as far 
back as the center of the court, the 
visitors soon found that kind of a 
game woudn’t work aga.inst players 
who continually rushed them and 
founght for possession of the ball. 
Ft was a real thriller of a game 
experienced by a crowd of 900.

The first thing big Frank did 
after taking his shower was to go 
to Dr. A. A. Kindar’s office to re
new acquaintance with Antanas Sme
tona, President of Lithuania, whom 
Lubin had previously met while 
coaching the Lithuanian basketball 
team that won the European title.

KAMBARIS IŠSINUOMOJA
Pavieniui arba porai, Lietu

vių šeimoje; gražus kambaris, 
šiluma, visi namų patogumai. 
Yra garažius. Kreiptis:
849 Paxton rd., arti E. 125 st. 
ir Arlington avė. (50)

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

DEIMANTAI, IAIKRODŽIAI, 
BRAN G M EN YS, SID A B RINIAI 
DR1KTAI vėliausių išdirbinių. 
Kryžiukai ir Retežėliai, Kaklui 

Papuošalai. Kainos žemos. 
Faber Chronium Išdirbiniai 

Percolators ir Vėliausio išdirbimo 
Toatsmaster Sets S8.95 iki S21.95 

Egzaminuojam Akis, Pritaikom 
teisingai Akinius.

Elgin, Hamilton, Waltham ir 
Bulovą Laikrodėliai 

10409 St. Clair Ave. 
Telef. GLen. 3724

new
Adele

The 
baby 
Kancies. 
Monday morning at 12:30, Dec. 1,
weighing 6 lbs and 7 oz.

Friends are invited to visit the 
happy couple at their home, 14320 
Scioto Ave., East Cleveland.

29th
a

House Warming
Last Saturday nite, Nov.
group of close friends held a 

“Surprise House Warming Party”
on Walter and Helen Krause at 
their new country home on Chardon 
Road. It was a grand affair and 
everyone wished Mr. and Mrs. W. 
Krapse good luck and success in 
their new surroundings.

An exceptionally delicious break
fast was served to add’ finis to a 
gay night.

S

DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VFSOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom Į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas. Savininkas

Telef. HE. 5384

tymo senos gelež

mažės plieno pro 
Nekurios išdirl 

pradėjo plieno ga 
žinti.

Amerikos pliei 
trija skelbia kad 
11 mėnesių plien 
ta 75,763,558 tona 
sija visus kitų p 
gamybos rekordi

A. NUNN į nesiųsto paga 
Meat Market ) 486,305 tonai pli 

8710 Superior Ave. ’ 191?. Di

ro laiku, buvo 
plieno tik 50,46'

M A I STAS
GEROS MĖSOS. GROSERlŲų

PAUKŠTIENOS gausite maų
parduotuvėje. Senai įsteigt
Duodam trading stamps. (51

DIDELE LIET 

VAISTINI 
C. Pakeltis Pha

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir 4 
portuotas gyduoles nuo visatoj 
gų, kaip tai nuo aštraus užrišę 
jusio Reumatizmo, nuo įra 
žaizdų, dedervinių, vidurių nffl 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, k 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, n 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, I 
migęs

C. Pakeltis Vaistinė
1001

Valdžia paskel 
lies ginklavimo, 
laivu, lėktuvų ir 
karo reikmenų i 
darbininkai ture; 
7 dienas savaitė; 
tuvės turės eiti v 
landas.

ir .kitokių.

Vaistine atdara 7 dienas sant

E. 79 St. Cleveland, 
Telefonas ENd. 8533

į

DRY CLEANINGS
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvaloni ir 
sutaisom.

I
? 6702 Superior Ave

Telefonas: ENdicott 0878

DUOKIT JAM DOVANAS KURIA 
JIS MĖGSTA DĖVĖTI

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

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

SWEATERIA1
Dviejų spalvų ir vienodoj 
ziperio užsegimai ir su tai

$2.95 ir 3.95

Nestreikuos, i 
nitavimo amatų 
kai buvo sutarę 
Gruodžio 9 d., 
Japonų paskelbi] 
kai karo streikas 
tų apėmęs 125,i 
ninku, atšauktas

Amerikos Dar 
rijos vadovybė ; 
darbininkus užb 
kus šalies gink 
dustrijose.

Privatinių kon 
glies kasyklose i 
sti įvesti uniją, 
darbininkai tose 
dirbantieji moki 
angliakasių unij

Gelžkelių Eks 
panijos 42,000 
visoje šalyje pr: 
£u pakėlimas, 
landai. Nesusip 
tai baigta be si

JAPONŲ gyv 
stijose virš 50,( 
salose 40,000 ir 
skaičius Alasko. 
po griežta prie:

Žakietai $6.95
I Dviejų spalvų stilių su odos 
šakiu ir zipperiu užsegami.Kaldiniai $1.50

Rayon ir vilnoniai, visose mėgia
mose spalvose ir pavyzdžiuose. Union Siutai $1< 

Šilti apatiniai balti ir ,pilki, 
siau alkūnių trumpom ra

VYNAS GALIONAIS
Vyno mėgėjai gali gauti čia 
purkauą vyno bonkom ir ga

lionais. Visokio alaus žemom 
kainom. Importuoti ir nami
niai vynai ir šampanas. Atda
ra iki 11:30 vakare. (50)

W. H. TRESCH
10204 Superior Ave.

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

JOHN G. POL TER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Kojinės 25c
Gražios margos ragon ir lisle 
jinės, ilgos ir trupos.Pažamas $1.79

Dailių broadcloth medegų užsi
maunami ir apsivelkami. Diržai ir Sagtys $1.

Odos diržai su sagtimis turi 
čiomis jūsų vardo raides. 
Kelnės kurios vyrams rei
kalingos ir tvirtos '.

1------7--- 7----- 7-- 'Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami šulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dienų ir naktį patarnavimas.

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

Atdara vakarais iki 8 vai.I------------------ 1

KOMIN'S
PHARMACY

Kaimyniška Vaistinė
Lietuviai užkviečiami

6430 St. Clair Avenue 
Cleveland, O.

DUOK SKRYBĖLĘ
Didelis pasirinkimas naujų 3 95 
stilių ir spalvų

GREEN STAMPS
M' 1 gaiit iškeisti savo Stamp Books.

su kožnu pirkiniu. jHV

S. V. armija 
karui lėktuvų ' 
daug lėktuvų bi 
ta kitoms šalim

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais

Ravenna, Ohi 
kas amunicijos 
Wį buvo pas 
rios unijos, tap7010 Superior Ave




