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L Karo Darbo Taryba pri- 
’ ėmė patvarkymą kad mote

rims karo reikmenų dar- 
• buose butų mokama lygiai 

[ tiek kaip ir vyrams ir kad 
i nebūtų daroma skirtumų, 

kaip buvo iki šiolei.
Šis nuosprendis padary

ta del nesusipratimo kilu
sio Brown and Sharpe Co., 
Providence, R. L, ir liečia 
7600 tos dirbtuvės 
ninku.

darbi-

HenryVeža į Vakarus.
J. Kaiser, Portland, Ore., 
laivų statytojas, renka ir 
veža darbininkus šimtais į 
savo dirbtuves iš New Yor- 
ko ir apielinkių.

General Motors, anot pa
starų apskaičiavimų, 
ko savo dirbtuvėse 
313,000 darbininku.

užlai-
išviso

biliųSENATAS priėmė 
kuriuo vienbalsiai autori
zuoja Prezidentą Roosevel
tą imtis sutvarkyti 

^kainas ir uždarbius
Rugsėjo 15 laipsnio.

algas, 
sulyg

jiegų

K

Amerikos darbo 
administratorius Paul V. 
McNutt siūlo įvesti įstaty
mą sulyg kurio darbininkai 
galėtų būti imami ir stato
mi į darbus kuriuose jie 
labiausia reikalingi.

Svarbus klausimas yra 
palaikymo darbininkų ukė- 
se, kur jų stoka ir del ko 
nukenčia derlius. Sako, tu
rėtų būti pakelta mokestys 
ūkių darbininkams, tik ta
da jie dirbs ukėse ir neis į 
miestus.

Karo reikmenų produk
cija, kaip skelbia produk
cijos tvarkytojas Nelson, 
neina reikiamu smarkumu. 
Jo apskaičiavimu, Rugpjū
čio mėnesį gamyba buvo 
14 nuoš. mažesnė negu tu
rėjo būti.

Atstovų Rūmuose priim
ta bilius sulyg kurio ski
riama $600,000,000 staty
mui 388,750 gyvenamų bu
tų karo darbininkams in
dustriniuose centruose.

Plieno šymet per pirmą 
pusmetį šioje šalyje paga
minta 42,570,247 tonų — 
tokiu budu turėtų būti virš 
85 milijonų tonų plieno per 
visą šį metą.

ANGLIJOJ, Vokiečiams 
lėktuvais užpuolus vieną 
pietinį miestelį, užmušta 20 
mokinių ir 2 mokytojos, 34 
mokiniai sužeista, jų mo
kyklą susprogdinus.

Iš VICHY, Prancūzijos, 
praneša kad Vokiečių oku
puotoje Prancūzijoje Vo
kiečiai internavo 1,400 S. 
V. piliečių. Tą naziai daro 
sako atsilyginimui už areš
tavimą Amerikoje Vokieti
jos piliečių. j

Maskva, Spalių 1. — Vo
kiečiai darydami puolimus 
tankais užėmė naujas da
lis Stalingrado, įtemptame 
mūšyje užvaldyti tą mies
tą arba jo griuvėsius. Ka
ras del Stalingrado tęsiasi 
jau apie 40 dienų, ir naziai 
savo veržimesi pirmyn ne
ša milžiniškus nuostolius 
žmonėmis ir karo pabūk
lais. Bolševikai laikosi ir 
atsišaudo mieste visokiuo
se plyšiuose, duobėse ir vi
sur kur tik gali. Miesto 
griovimas tuo budu tęsiasi 
ir vieni ar kiti laimės, ten 
neliks akmens ant akmens.

Šiaurėje Stalingrado vei
kia Rusų pagelbinė kariuo
menė, atakuodama Vokie
čius sumažinimui jų jiegų 
pačiame mieste.

Kaukaze, pranešimas sa
ko, Rusai sumušė visą Ru
munų kalnų diviziją, kuri 
neteko 8,000 vyrų užmuš
tais ir sužeistais.

Sovietai praneša nuskan
dinę Vokiečių transporto 
laivą Baltijos juroje.

Iš Berlino praneša apie 
Rusų stiprias jiegas įtem
ptai veikiančias Ilmen eže
ro srityje pietuose nuo Le- 
ningrato.

Kalinino srityje šiaurva
kariuose nuo Maskvos bol
ševikai savo perlaužę Vo
kiečių liniją Rževo gyni
me.

Britai ir Rusai praneša 
kad Hitleriui iki šiol nepa
vyko pasiekti jo dvejeto 
didžiausių numatytų tiks
lų — užkariauti Tifliso-Ba- 
ku aliejaus sritis Kaukaze 
ir pradėti naują puolimą 
Maskvos.

VICHY Prancūzijos vy
riausybė įvedė priverstiną 
darbą vyrams tarp 18 ir 
50 metų amžiaus, ir neve- 
dusioms moterims tarp 21 
ir 35 metų amžiaus. Dar
bininkai bus statomi į dar
bus “kur valdžia matys rei
kalingiausia ir naudingiau
sia šaliai”. Prisibijoma kad 
Prancūzijos vadai nesiųstų 
savo darbininkų į dirbtu
ves Vokietijoje.

S. V. NETEKO jau 58 
savo karo laivų šio karo bė
giu.

PACIFIKO FRONTE

Spalių 1 pranešimai iš 
Gen. MacArthur stovyklos 
sako kad alijantų jiegos 
pažingėjo 10 mylių pirmyn 
vejant Japonus Owen kal
nų srityje, tuo tarpu karo 
laivyno departmentas Wa
shingtone skelbia apie ne
tekimą dviejų karo trans
porto laivų Solomon salų 
karo srityje.

Pastarų kelių dienų susi
rėmimuose su Japonais So
lomon salose Amerikiečiai 
numušė apie 50 Japonų ka
riškų lėktuvų, savo nepra- 
žudydąmi nei vieno.

Japonai tapo atstumti 
nuo loribaiwa ir užimta 
Nauro kaimelis, 42 mylios 
nuo Port Moresby, į kurį 
Japonai daro pasikėsini
mus.

Amerikos lėktuvai bom
barduoja Japonų reikmenų 
sandėlius tose salose.

Iš Kinijos praneša kad 
Wendell L. Willkie, specia- 
lis Prez. Rooseįvelto įgalio
tinis, po pasikalbėjimų su 
Stalinu Maskvoje, nuskri
do į Kiniją, pas Kinų vy
riausi vadą, Generalissimo 
Čiang Kai-Šek. Ten tyri
nėja Kinų karo pastangas.

Iš Rusijos Willkie išleis
tas šalčiau negu kaip bu
vo priimtas. Paskutinius 
pietus valgant su Stalinu, 
bolševikai elgėsi su juo ne 
taip jau draugiškai. Matyt, 
negavo patirti kada Ame
rika atidarys Vokiečiams 
antrą frontą. Willkie kar
štai ragino Ameriką ir An
gliją ruoštis antram fron
tui, Rusijoje būdamas.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI

Baltojo Namo Sena Tvora Karo Reikalams

Baltojo Namo, kur gyvena Prezidentas, geležinė tvora, se
nas padaras, nuplėšiama ir sunaudojama metalui.

Nuo Redakcijos: Biule- 
tinai su žiniomis apie Lie
tuvą pastarų kelių savaičių 
bėgyje jau neateina. Iki 
jie vėl ateis, šią kolumną 
užpildysime šiaip smulkio
mis įvairianybėmis.■ o

Hamburgas yra didžiau
sias jurų uostas Europos 
kontinente.

Kalifornijoje 
ginama indikų 
kutų daugiau 
nors iki šiolei, 
dėkavonės Diena, o be ka
lakutienos ir Amerikos ka
reiviams nebus šventa.

šymet au- 
arba kala- 
negu kada 
Ateina Pa-

NORI DIENINIŲ 
ORO ATAKŲ

Britų lakūnai darė ata
ką Norvegijos sostinės Os
lo, kurią valdo Vokiečiai. 
Pradedama raginti kad bu
tų daroma daugiau tokių 
atakų dienos metu.

Amerikos lakūnai kurie 
tarp Rugp. 18 ir Rugs. 7 
dalyvavo atakuose Vokie
tijos, dabar nustojo veikę. 
Tikima jie pradės išnaujo 
dalyvauti užpuolimuose.

HITLERIS sakė kalbą į 
Vokietijos gyventojus, ku
rioje prižadėjo paimti Sta
lingradą ir nupiešė trijų 
punktų savo programą šti
ly g kurio užimtas Rusijos 
žaliavas panaudos savo ša
lies reikalams.

Nuo 1885 iki 1927 metų 
Suv. Valstijose nulynčiuo- 
ta 4266 asmenys, daugiau
sia negrai. Lynčiavimas— 
tai žmonių gaujos nubaudi
mas nusikaltėlio, be teis
mo. Lynčiavimai atsitik
davo daugiausia pietinėse 
valstijose, kur negrai bau
džiami už užkabinimą bal
tų moterų ar kokius kitus 
prasižengimus.

S. V. Kareiviai Atvyksta Į Port Moresby

Amerikos kareiviai pribuna Į Port Moresby, Naujoj Gui- 
nejoj, Pacifike. Juos atvykstančius tėmija Australiečiai.

Yokiečiai skelbia kad šio 
Rusų-Vokiečių karo laiko
tarpiu jau išmušta, sužeis
ta ir paimta nelaisvėn apie 
14 milijonų bolševikų kar
eivių.

Be to, Vokfe&ai turi už
ėmę plotus Rusijos žemių 
kuriuose gyveno apie 70 
milijonų žmonių, taigi ir 
tų Sovietai jau neturi.

Užimta ir geriausi Rusi
jos maisto gaminimo plo
tai, didelė dalis išdirbysčių 
ir žaliavų centrų.

Metams suėjus nuo bol- 
sevikų-nazių karo abi pu
sės skelbė kad kitoje pusė
je nuostoliai siekė iki 10 
milijonų vyrų. Tuo budu, 
butų jau nelikę nei vienų 
nei kitų armijų.

Vokiečių nuostoliai ap- 
skaitliuojama 2,500,000 vy
rų mūšiuose su Rusais.

Nėra buvę jokio kito mū
šio kuriame butų tiek 
eivių žuvę kiek šiame 
nazių ir bolševikų.

PATARIA NEKALBĖ
TI APIE 2 FRONTĄ

Iš Londono praneša kad 
Churchill pareiškė perser
gėjimą Atstovų Rūmuose, 
kad palaidai nekalbėtų apie 
antrą frontą, tuo pat laiku 
Anglų ir Prancūzų rądio 
skelbė žmonėms ramiai lau
kti alijantų ofensyvo kokis 
dabar ruošiamas.

Churchill pareiškė, mes 
turim planus žiemai ir pa
vasariui, tegul Hitleris sau 
spėja ką mes darysim.

INDAI KREIPIASI 
ROOSEVELTĄ

pa-
Su-

kar- 
tarp

NUSKANDINTA
JAU 500 LAIVŲ

Rugsėjo 29 d. Amerikos 
ir jos alijantų nuskandintų 
laivų skaičius pasiekė 500 
nuo Gruodžio 7, kada Ja
ponai užpuolė Pearl Har
bor. Betgi, praneša, laivų 
skandinimas eina mažyn, 
pagerinus apsigynimo pa
siruošimus.

Išviso su tais laivais žu
vo apie 5000 jūreivių, iš jų 
apie 2000 Amerikiečiai.

Indijos vadas Gandhi 
galiau apsisprendė kad 
vienytų Valstybių armijos 
gali pasilikti Indijoje. Tuo 
tarpu, del nepavykusių de- 
rytų su Britais, Gandhi at
sikreipė į Prez. Rooseveltą 
kad jis imtų tarpininkauti.

“Indai nesitiki pilnos ne
priklausomybės šiądien, bet 
jie nekariaus be gavimo 
tam tikro laipsnio laisvės 
ir užtikrinimo nepriklauso
mybės ateityje”, pareiškė 
Gandhi.

Indijos pastarų savaičių 
riaušėse užmušta virš 700 
žmonių ir apie 1000 kitų 
sužeista.

NESUSIPRATIMAI
PLEČIASI

Tarp Vokietijos ir Lavai 
Prancūzų vyriausybės rei
škiasi įtempimas.

Vokiečiai reikalauja kad 
Laval’o duotas pažadas pa
siųsti Vokietijon 150,000 
išlavintų darbininkų turi 
būti išpildyta iki Spalių 15. 
Lavai atsakęs, tas reikštų 
panaudojimą jiegos verti
mui darbininkų važiuoti į 
Vokietiją, nes jie savo no
rų nesutinka.

HITLERIS RENGIASI 
PULTI ANGLIJĄ

Iš Berno, Šveicarijoj, ei
na žinios kad Vokiečiai ga
li staiga pradėti puolimą 
Britų salų juromis ir oru.

Toks puolimas be abejo 
nebus galimas jeigu bent 
Vokiečiai baigtų ofensyvą 
Rusijos fronte. Apsaugo
damas savo Rytų frontą 
žiemos metu, Hitleris galė
tų daryti pasikėsinimą pul
ti Alijantų širdį.

Spėja kad Hitleris prie 
to gali rengtis, nes nema
tyti jokių ’žymių rengimo
si naujiems mūšiams Rusi
joje.

BOMBARDUOJA 
BALKANUS

Istanbul, Turkijos, at- 
žinios kad pastarų po-eina 

ros 
rikos lėktuvai bomberiai iš 
nežinomos vietos pakarto
tinai atakavo sostines tų 
Balkanų šalių kurios skai
tosi kare,gy Vokietija prieš 
Ameriką — Kroatijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Bul
garijos.

Spėja kad tie lėktuvai 
atskrenda arba iš Rusijos 
arba iš Artimų Rytų.

Iš LONDONO sako, Ai
rių merginos ir moterys, 
Šiaurinėje Airijoje kurią 
valdo Britai, veikiančios 
prieš Anglus, atlieka šni
pinėjimo darbą ir su Ame
rikos ten įvežtais karei
viais. Jos sekiojančios ir 
bandančios išgauti iš Ame
rikiečių kareivių įvairių in
formacijų. Jos varo penk- 
takolumnistų darbą Vokie
čių naudai, pranešimas sa
ko.

12 žuvo. Guatemaloj, C. 
Amerikoj, nukrito Ameri
kos skraidanti tvirtovė ir 
užsimušė 12 armijos lakū
nų.

Gumo Tvarkytojas

gumo 
įveda 
gumo

William Jeffries, Union Pa
cific geležinkelio kompanijos 
narys, paskirtas šalies 
administratorium. Jis 
patvarkymus taupymui 
ii’ jo naudojimui.

Brazilija už kavą išsiųs
tą į kitas šalis pereitais 
metais gavo 10 milijonų do- 
larių. Karas žymiai sunai
kino kavos ūkį.

G

Ispanija, normaliais me
tais, aprūpina Europą va
riu ir švinu, ir beveik išim
tina šalis kur gauna gyv
sidabrį visa Europa.

o

Suezo kanalas, apie 100 
mylių ilgio, yra' ilgiausias 
dirbtinas vandens kelias 
pasaulyje. Tas kanalas per
j. VC4 UUVX J CLl-TVO jCTZTgTU.

Viduržemio jurą su Indi
jos okeanu ir sutrumpina 
juromis kelią iš Europos į 
Indiją ir kitas rytų šalis.

Amerikos Raud. Kryžius 
kaipo organizacija prasidė
jo 1881 metais. Bet tiktai 
1905 metais Kongresas pa
darė jį tokios reikšmės ko
kiu jis dabar yra.

o '

Amazono upė, Brazilijo
je, atrasta apie 1500 me
tais; tuomet jos dalį apty- 
rinėjo jurininkas Yanez 
Pincon. Bet tik 1940 me
tais ją visą ištyrinėjo Eu
ropietis Orellana, plaukda
mas iš vakarų į rytus visa 
jos vaga.

Nusižudė su kūdikiais. 
Maywood, N. J. — Isabelle 
DuBois, 32 m. amžiaus mo
tina. nusižudė su dviem sa
vo jaunamečiais kūdikiais. 
Vyras parėjęs iš darbo ra
do ją ir kūdikius dujomis 
užtroškusius.

VAŽINĖSIM TIK PO
35 MYLIAS

Visoje šalyje, nuo Spalių 
1 dienos ineina galion įsa
kymas nevažinėti automo
biliu greičiau kaip 35 my
lias valandai. Nusikaltėliai 
galės būti baudžiami dviem 
metais kalėjimo ir $10,000 
piniginės pabaudos.

Tas draudimas įvedama 
tikslu taupyti giimus 27 
milijonų automobilių savi
ninkų ratų. Tiek šiuo tar
pu yra užsiregistravusių 

į privačių automobilių važi
nėtoji!.

Bus suvaržytas greitis ir 
busų.

Norima įvesti visoje ša
lyje gasolino apribojimas 
ir ratų gumų inspektavi
mas.

Ave Atdara Vi
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PITTSBURGH Japonų' Papirktas

MIRĖ JONAS PUS
KUNIGIS

Jonas Puskunigis, senyvo 
amžiaus, mirė Rugsėjo 27 d. 
Jis seniau gyveno Homestead 
ir ten per 18 metų turėjo .biz
nį. Pastaru laiku gyveno 1226 
Richmond st., Regent Square. 
Liko jo žmona, taipgi brolis, 
kntanas Puskunigis, kuris gy
vena Clevelande.

Velionis palaidotas Spalių 1, 
Šv. Marijos kapinėse, Home
stead.
• Pereitos savaitės gale, šeš
tadienį ir sekmadienį, Pitts- 
burgho srityjej staigomis mir
timis mirė 8 vyrai. Dauguma 
jų mirė širdies ligomis.

Joseph Smythe, valdžios su
imtas kaipo buvęs Japonijos 
propagandos agentas šioje ša
lyje, parodomas laike savo by
los Federaliame teisme New 
Yorke.

Užmušta 6 Pittsbur-

Pereitą savaitę įvykusioje 
geležinkelio nelaimėje prie Di
ckerson, Md., tarp 15 žuvusių 
pasažierių ir geležinkeliečių už
mušta ir penki Pittsburhgie- 
čiai.

Nelaimė ištiko kai iš Cleve- 
lando į Washingtona važiavęs 
traukinis sustojo pasitaisyti, o 
ant jo užlėkė iš Detroito į Wa- 
shingtono važiavęs traukinis. 
Susimušus, jie abu užgriuvo 
į kelią važiuojančiam preki
niam traukiniui. Cleveland© 
traukinis važiavo per Pitts- 
burghą, paimdamas keleivius.

Didelis Senos Geležies 
Surinkimo Vajus

Pittsburghiečiai kartu su vi
sais kitais šalies gyventojais 
turės prisidėti prie senos gele-

- A/rokib; metalo 
n^ri/argų surinki- 

jįnino karo reikme
nų.
tęsiasi ir dabar,

zies,“ plieno?
nereikalingų 
mo ir atidiį 
nų gamininj 

Rinkimas!
.tačiau visuotinas metalo vajus 

-namus, krautuves ir 
bus pravestas Spalių 
Pati svarbioji diena 
sekmadienis, " Rugsė-

Tą dieną šimtai trokų

Detnitf Mich., Naajieoos
--------------------- * *----------------------

KĄ NESIUSTI SAVO 
KAREIVIAMS

Amerikos karo vadovybė ra
gina jau dabar rūpintis siųsti 
Kalėdų dovanas savo vyrams 
kareiviams, jeigu jie yra už- 
rubežiuose.

Bet pataria nesiųsti jokių 
VALGOMŲ dalykų. Amerikos 
kariuomenė yra geriausia mai
tinama pasaulyje. Be to, val
gomi dalykai sugesta kelionė
je, per kelias savaites, ir ga
vęs tokią “dovaną” kareivėlis 
tik apsiverkia ir neturi ką 
rodyt savo draugams.

Nesiųskit nei saldainiui, 
ir jos sugenda.

Pataria siųsti šiaip kokius 
daiktus kurie ilgai laiko ir bus 
nuolatinis priminimas apie tą 
kas siuntė.

Siųskit tuo adresu kokį pas
kiausia gavot nuo savo karei
vio.

pa-

nes

PALAIDOTAS LIETUVIS 
KAREIVIS

“Geri Kaimynai”

MIRIMAI

NORI ILGESNIU VA
LANDŲ ANGLIES 

KASYKLOSE

šau-Kuro administratorius 
kia kasyklų operatorių ir ka
syklų vadų konferenciją apkal
bėjimui prailginimo darbo va
landų anglies industrijoje. Rei
kalinga pasirūpinti kad nepri
truktų anglies kurui ir dirbtu
vėms 1943 metais.

Minkštos ir kietos anglies 
kasyklose dabar dirbama po 7 
valandas, penkias dienas savai
tėje.
unija leidžia dirbti dvykila šeš-

PARODĖ KAD {STA
TYMUS LAUŽYT 

NEGALIMA

Baltimore, Md., vienas žmo
gus pereitą Kovo mėnesį pirko 
vaistinėje dantims šveisti ko
šelės. Už tą jis mokėjo 23o.

Šiomis dienomis jis vėl pir
ko tą pačią košelę, bet iš jo pa
ėmė jau 25c. Jis iškėlė teisme 
bylą prieš tą vaistinę už lau
žymą valdžios nustatyto kainų 

, ir vaistinėKietos anglies kasėjams mjkgėio (ceiling),
J priteista užsimokėta $50 pa- 

tadienių per metus už normalį bauc]0Sa 
atlyginimą. Tiek dirbant, vai- Tas parodo kad pardavėjai 
džia nunTato, nebus pagaminta negali sauvaiiauti ir kelti kai- 
reikiamo kiekio anglies karo 
dirbtuvėms.

1942 metais numatyta iškas
ti 560 milijonų tonų minkštos 
anglies ir virš 58 milijonų to
nų kietos anglies.

Gamyba norima padidinti iki 
tonų minkštos, ir 

iki 60 milijonų tonų kietos an
glies 1943 metais.

Detroitietis Lietuvis karei
vis, Albertas Urpšis, palaido
tas Rugsėjo 21 d. Jis sutiko 
mirtį kariuomenės manevruo
se, netoli Manchester, Tenn.

Albertas buvo vairuotojas 
kariško “jeep”, kuriuo beva
žiuodamas apvirti ir mirtinai 
susižeidė.

• Jis buvo gimęs Detroite, ka
riuomenėj jau išbuvo pusantro 
meto. Paliko žmoną, Ann, ki
tatautę, tėvus ir brolį Edvardą. 
Turėjo 23 metus amžiaus.

Pamaldos atsibuvo St. Ni
cholas bažnyčioje. Laidotuvės 
buvo iškilmingos, militariškos.

MIRĖ ONA JURGUTIENĖ. 
Praeitą savaitę buvo palaidota 
Ona Jurgutienė (Rakaskaitė), 
nuo 11400 Abington avenue, 
38 m. amžiaus. Paliko nuliūdi
me savo vyrą, dar gyvą moti
ną, brolius ir seserį. Jos tė
vas Rakaskas mirė prieš kelio
lika metų. Onutė būdama vy
riausia. savo šeimos narė, už
ėmė tėvo vietą, turėjo sunkiai 
dirbt, nes reikėjo užlaikyt mo
tiną ir jaunesnius brolius ir 
seserį, ir užlaikė juos iki kol 
jaunesnieji suaugo. Tas gal 
pakenkė jos sveikatai, dar jau
na būdama turėjo apleisti šį 
pasaulį. Palaidota Rugs. 21, 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Velionė su vyru gerai sugy
veno, turėjo jie gražų nuosavą 
namuką.

GELEŽIES RINKIMAS

Meksikos vidaus reikalų sek
retorius Miguel Aleman kai
rėje), sveikinasi su S. V. Vi
ce Prezidentu Wallace. Jiedu 
buvo svečiais Meksikos Nepri
klausomybės iškilmėj Los An
geles, Kalifornijoj.

FLINT, MICH.

Tas parodo kad pardavėjai

nas, tačiau ne visi pirkėjai no
ri vargintis sulaikyti juos no 
sauvaliavimo.

I DAYTON,OHIO I\________________L__________ '

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

52 
anglies kasyk- 
Plains Town-

SAKALONAS Martynas, 
m., užmuštas 
loj, Rugs. 3,

, ship, Pa.
ŽUKAUSKIENĖ

Rug-

Rug-

SriTTsT«prcs-Edii

mi 
kol 
dol 
ky 
zuc 
tai/ 
nef 
reil
ska

per visus 
dirbtuves 
mėnesi, 
nuskirta 
jo 18.
važiuos gatvėmis ir suims pa
dėtą ant šaligatvių metalą.

Seni sugedę metaliniai na
mų padargai, šmotai geležų, lo
vos, lempos ir viskas smulkaus 
ar stambaus kas tik nereika
linga namuose reikės padėti 
ant šaligatvių, nuo kur trokai 
paims ir nuveš.

G 
vyd. 
savi 
visk 
niek 
laik 
buv< 
pasi 
gelb 
tart;

MIRTINOS NELAI
MĖS, KURIU NETU

RĖTŲ BŪTI

re ii 
Grig 
šiai 
kalbi 
kale

žmonių žuvimą ša- 
kada reikia darbo 
laimėti.
sulaužyta tas pri- 

kad nelai-

K/
I ne r) 

kęs.! 
laikn 

j me 1 
pi. k 
prasi 1 
nuski 
kaip 
trauk

kaltos yra 
žmogus ne- 
Ir vienu ir

LIE 
raščia 
liežuv: ■ 
tuksta 
briauji 
tiek. I 
tytoju 
save?

Amerikos Nacionalė Saugos 
Taryba ir Karo Produkcijos 
Fondas tariasi kaip sulaikyti 
bereikalingą 
lyje, dabar 
jiegų karui

Turi būti
prastas manymas

' mė “tik atsitiko” ir viskas.
Daug kartų kalti už nelaimę 

patys paskiri asmenys, bet di
delėje daugumoje 
aplinkybės kuriose 
tenka gyvasties.
kitu atveju i^ikia padėti pas
tangų nelaimių išvengimui.

Darbuose pereitą metą ne
teko gyvasčių 18,000 darbinin
kų, ir 32,000 sutiko mirtį ato
kiau nuo savo darbo? Per su
žeidimus apie 4,000,000 žmonių 
prarado per visą metą 480 mi
lijonų nedirbtų dienų.

Imant asmenis nuo 3 iki 25 
metu amžiaus, kaip apskaičiuo
ta, daugiau žūsta nelaiminguo
se atsitikimuose negu nuo li
gų. Nuo 3 iki 38 metų, nelai
minguose įvykiuose vyriškių 
žūsta daugiau negu miršta nuo 
bent kokios paskiros ligos.

RUSIŠKA FILMĄ, šį penk
tadienį, Spalių 2, vakare, Mc
Cook teatre, bus rodoma įdo
mi filmą, ‘Our Russian Front’. 
Tai atvaizdavimas šių dienų 
nekuriu įvykių iš Rusijos ka
ro veiksmų. Kadangi mes Lie- 

Pennsylvanijos mokyklos at- tuviai interesuojames dabarti- 
sidarančios šiomis dienomis, šį ne Rusijos padėtim, patartina 

Rep.

Sumažėjo Studentų
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mokslo metą turės bendrai ‘ šią filmą pamatyti. D. 
imant apie 50,000 mokinių ma
žiau — tai yra didžiausias stu- ] 
dentų sumažėjimas valstijos 
istorijoje.

Viešose, mokyklose, kaip ap
skaičiuota, šymet bus 610,000 
mokinių; pereitą jnokslo metą 
buvo užsirašę 660,1)00.

Augesnių mokinių sumažėji
mo priežastis yra tai mokinių 
stojimas į įvairius darbus ir 
tarnybas. Darbui gauti liudy- 
mus išduoda 16 ir 17 metų am- Ų 
žiaus berniukams ir mergai
tėms.

Pittsburgho ir kitose indus
trinėse srityse studentų skaičių 
sumažėjimas apsireiškia gana 
žymiai.

AMERIKOS industrija, ben
drai imant, kas metą išleidžia 
tris šimtus milijonų dolarių sa
vo pramonės tyrinėjimams — 
Industrial Research. Dvide- 

. šimts penki nuošimčiai to ty
rinėjimo yra vykdoma chemi
jos industrijoje. Metai laiko 
atgal, maisto ir agrikultūros 
industrija tuose tyrinėjimuose 
užėmė pirmą vietą.

Detroite Rugsėjo 26 buvo 
renkama visokios rūšies meta
las — geležis, plienas, na il
gumas, kas ką turėjo atlieka
mo atiduoti. Valdžia prašė 
visų atiduoti“ karo reikalams 
atliekamus senus metalo ir. gu
rno padarinius.

Detroitui ir Wayne apskri
čiui buvo nustatyta 10,000 to
nų kvota, bįt vienas Detroitas 
paaukavo daugiau kaip 10,000 
tonų. Tokiu budu Detroitas 
gavo No. 1 iš visos šalies. Pir
miau buvo Baltimore.

NUTEISĖ 4 BROLIUS
Pereitą savaitę nuteisti ke

turi broliai, Itališkos kilmės, 
už tai kad jie valdžiai pamela
vo registruodamiesi kariuome
nei jog nesą piliečiai. Visi nu
teisti po kelis metus kalėjimo 
ir piniginėmis pabaudomis.

Teisme jie pasisakė jog ne
nori eiti kariauti už šią šalį, 
jaučiasi Italais patriotais, nors 
yra Amerikos piliečiai. Patir
ta kad jie per penkis metus 
pasiuntė į Italiją apie $10,000 
pinigų. Dirbo Ford Motor Co.

V. M.

SUSPENDUOTI KOMITETAI
Tapo suspenduoti du dirbtu

vės komitetai, U. A. W., CIO. 
unijos, Buick Division, Gene
ral Motors Corp. Jie susekta 
kurstymu darbininkų lėčiau 
dirbti ir išvedimu darbininkų 
streikuoti alumino liejyklose, 
kur liejama bomberių inžinai.

Lieut. Col. G. E. Strong, ka
riuomenės prižiūrėtojas, su
spendavo Edmund Geiger ir 
Marlon Butler.

Flint, Mich., tūlas Charles 
Gray, Rugsėjo 24 tapo nutei
stas nuo 6 ikit 10 metų valstijos 
kalėjiman už vogimą automo
bilių ratų padangų. V. M.

Ona, mirė 5 
Rugsėjo, Duryea, Pa. 

PEČIULIS Karolis, mirė 
sėjo 7, Plymouth, Pa. 

BALKUNAS Jonas, mirė
sėjo 2, Port Griffith, Pa. 

JAKUBONIS Jonas, mirė Rug
sėjo m., Shenandoah, Pa. 

SUBAČIUS Raulas, mirė Rug
sėjo m., Gilberton, Pa. 

MONTRIMIENĖ Aleksa n d r a 
(Menzeriutė), pusamžė, mi
rė Rugs. 8, Chicagoj. — Tel
šių ap., Jonapolio p., Baltini- 
kų k. Amerikoj išgyveno 33 
metus. 

VIRBICKAS Antanas, pusam
žis, mirė Rug£. 8, Chicagoj. 
Kauno ap., Vaškų p., Šalai- 
konių k. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

KIŠUNIENĖ
Rugs, m.,

Antanina, 
Westfield,

mirė 
Mass.

DELNICKAS Jeronimas, mirė
Rugs, m., Westfield, Mass.

VERTELKA Kazys, 75 metų,
mire Rugs, m., Westfield,
Mass.

JUZIKIENĖ Marė, mirė Rugs.
m., Westfield, Mass.

ADOMAITIS Kostantas, mirė
Rugs, m., Westfield, Mass.

KLIDAS Kazys, 78 m., mirė 
Rugs. 3, Chicagoj. Ameri
koje išgyveno 40 mėty.

ŠINSKIS Antanas, mirė Rūgs, 
m., Shenandoah, Pa.

RAGAŽINSKIENĖ Fiorentina, 
mirė Rugs, m., Shenandoak 
Pa.

RABUŠAUSKAS (vardas ne- 
paž.) mirė Rugp. m., Briil 
geport, Conn.

YARAS Andrius, mirė Rugj.1 
6, Chicagoj. — Kauno aps,l 
Zapyškio p., Pyplių k. Ame-I 
rikoj išgyveno 40 metu.

GUDELIAUSKAS Antąnas, K| 
m., mirė Rugp. 22, Collinj-1 
ville, III. — Trakų ap., Auti 
tadvario vai., Butkiškiy kg 
Amerikoj išgyveno 35 m. I

BARAUSKIENĖ Ona, 55 m, g 
mirė Rugs. 8, Chicagoj. -g 
Amerikoj išgyveno 38 m. Į

MIKĖNIENĖ Veronika (U| 
buckaitė), pusamžė, mirė SI 
Rugs., Chicagoj. — Smaigai 
par., Karačenų k. Amerikai■ 
išgyveno 29 metus.

MILUS AUSK AS Izidorius, 6il 
m., mirė Rugs. 9, Des Moi-I 
nes, Ioaw.

RODAVIČIUS Rapolas, senyvai 
amžiaus, mirė Chicagoj Rugi 
sėjo m. — Kaltinėnų p., Tat! 
ragės ap., Žemaitijos. Ame-j 
rikoj išgyveno 46 metus.

CŲOMIJOS karo baigimas s 
' liuose rateliuose ir spat 
shingtone kalbama apie pei 
su Rusija karo paliaubas, iš 
mai kad Amerika paskelbtų 

Tokis milžiniško kaim 
mažą Suomiją dabar, pora j 
žinąs buvo užpuolęs Suomi 
tik labiau akstiną Suomiją 
stovėti prie ginklo saugojai 
somybe. Sovietai parodė 1 
tautomis kaip tik Įsiveržė

Suomijos ministeris H 
tone teisingai tuo atžvilgiu 
ti kariavus kaip tik bus p; 
tarimui ir gauta* garantijo

' VOKI tikslą turėjo pas 
A velto asmeninio Įgalic 

. įiežium, Vatikane, prieš 1 
vizito proga, daryta įvaii 
tai-tasi apie pokarinius n 
ti, kad Prezidentas prašė 
narių barbarizmą, ypatii 

, žmonių ir terorą.
Dar kiti - kad tu dv 

dilesnius klausimus, kur 
I tai įmaišo net ir Musso 
jęs nebūtų davęs leidinį 
piešiu vykti, nes nuvykti 
riją, o Suv. Valstijos ir 1

e

D;rvą galima išsirašyti už 
viena dolarj — pusei metu.

©ŠVIESA keliauja tiek to
lio per vieną sekundą kiek gar
sui ima nukeliauti 11 dienų.

Karo Laivų Statytojas Aiškina Savo Programą

ŽINUTES(Iš musų laikraščių)
BALTIMORE. — Prie Glenn 

L. Martin orlaivių dirbtuvės 
Protestonai Episkopalai nutarė 
pastatyti laikiną bažnyčią tos 
dirbtuvės darbininkams. Pri
ims ir kitokių tikybų asmenis 
norinčius ją lankyti, neatsisa
kant nuo savo ryšių su savo 
bažnyčia.
• CHICAGO, Ill. — Viena 59 

m. moteris, nužudė savo mo
tiną, 87 m., ir savo peserį, 57 
m., ir pati nusižudė. Ji paliko 
raštelį paaiškindama jog tai 
padarius jų visų gerovei, nes 
jos labai skurdę, kentėję.
© WORCESTER, Mass. — Čia

buvo paskirta Lietuviams 
Rugsėjo 19-ta kaipo Lietuvių 
Diena pardavinėjimui Ameri
kos Karo Bonų ir Štampų. Ta 
diena pradėta su programų — 
dainomis ir orkestro muzika.

MIKNEVIČIENĖ Elzbieta, pus
amžė, mirė Rugs. 7, Chica
goj. — Panevėžio ap., An
čiškių p., Kušleikiškės km. 
Amerikoj išgyveno 37 m.

KILIKEVIČIUS Jonas, 11 m., 
užmuštas traukinio Rugp j. 
11, Philadelphia, Pa.

DAMBRAUSKAS Jurgis, mirę 
Rugs. 3, Philadelphia, Pa.

SAVICKAS Benediktas, 64 m. 
mirė Rugs. 5, Harrison, N. 
J. — Panevėžio ap., Dapšo- 
nių kaimo.

ORINTIENĖ Marijona (Tveri- 
jonaitė), pusamžė, mirė 2 
Rugs., Chicagoj. — Kauno 
miesto. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

GRINČIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Rugs. 31, Chicagoj. — 
Varnių par,,. Drabuksčių k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

SASINAS Jonas, pusamžis, mi
rė Rugs. 2, Chicagoj. — Tel
šių ap., Aigirdžių p., Lauk- 
stėnų k. Amerikoj išgyve
no 32 m.

ROMANAUSKAS Augustas, 
pusamžis, mirė Rugs, mėn., 
Chicagoj. — Ežerėnų aps., 
Dūkšto p., Keizų k. Ameri
koj išgyveno 29 m.

MIČIUDA Kazys,. 55 m., mirė 
Rugs. 7, Chicagoj. — Uk
mergės ap., Tiltagalių k.

NEVERDAUSKAS Julius, 72 
m., mirė Rugs. 7, Spring 
Valley, Ill. — Grigalių km<.

J. Žemantauskas
‘'Dirvos” Agentas

N o t a r a s
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.

Norit Gyvent
Nusipirkit mano vietą, 

solino stotį, alų, vyną, 
cabii^. parduosiu už labai 
ną. Priežastis: likau viena, 
žiuokit arba rašykit laišku.

CAMP

Floridoj
:ta, laikai!

DELAWARE
Winter Beach, Florida

KAIP
ATNAUJINT 
DIRVA
Kaip tik jūsų prenume
rata suž Dirvą baigiasi, 
paimki f pas jus esamą 
Dirvos voką ii* atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšius- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Neina i Ginklavimo
Darbus

Pennsylvanijos darbiniu k a i 
neparodo didelio, noro palikti 
savo turimus darbus ir eiti į 
karo dirbtuves. Diduma visai 
nesutinka apleisti savo dabar
tinių darbų, kiti karo reikme
nų dirbtuvėse negauna mokėti 
daugiau negu jiems moka jų 

į senuose darbuose; dar kiti ne
nori keisti darbo vietų del ne
patogumo pasiekti kitas dar
bavietes, toli nuo jų gyvenamų 
sričių.

Kalbama apie įvedimą pri
vertimo darbininkams užimti 
darbus karo reikmenų išdirby- 
stėse.

• McKINLEY kalnas Alas- 
koje yra aukščiausias čiukuras 
Šiaurinėj Amerikoj, jis pakyla 
20,300 pėdų virš jurų linijos.

Henry J. Kaiser, laivų statytojas iš Vakarų pakraščio, pa
rodoma, centre, kalbant su reporteriais po jo pasitarimo su Ka
ro Produkcijos tarybos pirmininku Nelson. Kaiser nori statyti 
kroviniams vežti orlaivius, .bet tuo tarpu neįtikina valdžią kad 
jie butų praktiški. Jis betgi" keletą jų padirbdins.

® WATERBURY, Conn. — Bū
damas piknike Lietuvių par

ke, staiga susirgo širdies liga 
Kazys Besasparis, ir nuvežtas 
į ligoninę mirė. Buvo 49 me
tų amžiaus.
© BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuvių bendras draugijų ko
mitetas surinko aukų, nupirko 
ir jau padovanojo Amerikos 

. Raudonojam Kryžiui naują mo
dernišką am'buliansą.,

—Rugsėjo 27, Jono Valaičio 
Lietuviškų radio programo 9 
metų sukakties proga, Klas- 
čiaus salėje buvo surengtas 
didelis piknikas.

—Lietuvio lakūno Clarence 
Lipskio motina, kuri gyvena

1 Great Neck, N. Y., gavo tele-
i gramą iš Karo- Department©, 
kad jojs sūnūs, dalyvavęs su 
Anglais bombardavime Vokie
tijos, dingo, negryžo.

©GRENLANDIJOS tik pats 
‘ pietinis siauras pak'raštis va
sarą buna laisvas nuo ledo, gi 
visa ta sala 1500 mylių ilgio 
ir 630 mylių pločio padengta 
ledu 500 pėdų storio ištisą me
tą.

DELIA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicoll 1|G3

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOUS
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson G729 į 

•4»»j»^wj«*.j^j*»į|*24*j^t«*.|**^^j<*j**j^j«*j**'j4»j**%*j*»%**f al**»*****J***********F*******J***‘******'C'**»******'**F*i**** v**********^******^

« f

HfiginiiiimiiHUiiHmiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHfiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiHj

Nikodemas A. Wilkeiis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS
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CUOMIJOS karo baigimas su Rusija vėl pakelta oficia- 

liuose rateliuose ir spaudoje. Tuo tarpu kai Wa
shingtone kalbama apie pertikrinimą Suomijos daryti 
su Rusija karo paliaubas, iš Maskvos keliama reikalavi
mai kad Amerika paskelbtų Suomijai karą! /

Tokis milžiniško kaimyno Sovietų atsinešimas, į 
mažą Suomiją dabar, pora metų po to kai tas pats mil
žinas buvo užpuolęs Suomiją pablokšti po' savo jungu, 
tik labiau akstiną Suomiją laikytis nuošaliai Rusijos ir 
stovėti prie ginklo saugojant savo gyvybę ir nepriklau
somybę. Sovietai parodė ką gali padaryti su mažomis 
tautomis kaip tik įsiveržė į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Suomijos ministeris Hjahnar J. Procope Washing
tone teisingai tuo atžvilgiu pasakė: “Suomija nori baig
ti kariavus kaip tik bus pašalinta grasinimai jos egzis
tavimui ir gauta* garantijos pastoviam saugumui”.

IZOKĮ tikslą turėjo pasimatymas Prezidento Roose- 
velto asmeninio įgaliotinio. Myron Taylon su Po

piežium, Vatikane, prieš keliolika dienų? To Vatikane 
vizito proga, daryta įvairus spėjimai. Vieni sakė jog 
tartasi apie pokarinius nasaulio tvarkymo planus. Ki
ti, kad Prezidentas prašė Popiežių formaliai pasmerkti 
nazių barbarizmą, ypatingai jų deportavimą civilinių 
žmonių ir terorą.

Dar kiti — kad tu dviejų asmenų pasitarimai apėmė 
dilesnius klausimus, kurie nėra galimi viešai skelbti. 
Į tai įmaišo net ir Mussolini, kuris, sako, jei butų norė
jęs nebūtų davęs leidimo Roosevelto atstovui pas Po
piežių vykti, nes nuvyksti galima tik per Italijos terito
riją, o Suv. Valstijos ir Italija yra karo priešai.
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D USIJA šiuo laiku yra netekus virš 70 milijono savo 
D- gyventojų, kurie patekę po Vokietija. Iš apie 180 
milijonų buvusių Rusijos gyventojų, dabar Sovietų val
džioje tėra likę 110 milijonų. Nors nekurie .Amerikos 
rašytojai imąsi įrodinėti kad tas kas Vokiečių užimta 
nesudaro didelio nuostolio Rusijai, nes dar nepaimta 
patys didieji miestai ir teritorijos, dar likę Uralo sri
tis, dar likęs Sibiras, kiti betgi, kaip ir Leland Stowe., 
kuris randasi pačioje Rusijoje, nurodinėja kaip tuomi 
žmonių mažesnė negu Suv. Valstijos.
padidėjo Ašies galybe, o Rusija pasidarė 20 milijonų 

Vokietijos karo jiegos, įskaitant pačią Vokietiją su 
talkininkėmis Slovakija, Vengrija, Rumanija, Bulgari
ja, Italija ir Suomija. — sudaro 170 milijonų žmonių, ar- 

oji ba 60 milijonų daugiau negu dabar yra Rusijoje.
ji Toliau, sako Stowe, Vokiečių okupuotos šalys — 

Prancūzija, Belgiją, Holandija, Danija; Norvegija, Ju
goslavija, Graikija ir Lenkija sudaro 110 milijonų žmo
nių. Ir tai dar ne viskas, sako jis: Naziai turi pavergę 
virš 5 milijonus Lietuvių, Latvių, Estų, po to seka Balt- 
gudija ir Ukraina, Dono sritis ir šiaurinis Kaukazas..

Visose tose užimtose Rusijos teritorijose nazianis 
atiteko virš 60 milijonų žmonių.

Visi tie 175 milijonų žmonių yra nazių vergais ir 
baudžiauninkais. Jų šalyse gaunamas maistas ir žalia
vos bei darbo jiegos toli viršija tai ką bendrai turi Suv. 
Valstijos, sako Stowe, todėl kariaujant su Vokiečiais rei
kia rimtai i tai žiūrėti.

©

•SU SPALIŲ 1 diena, kaip iš Washington© skelbia
ma, prasideda apmažinimas mėsos civilinių gyvento
jų naudojimui. Imant 100 nuošimčių lygį, nuo dabar 
bus galima gauti 79 nuošimčius mėsos. Kitaip sakant, 
kurie suvalgydavo per tam tikrą laiką 100 svarų mėsos, 
nuo dabar turės “pasninkauti”, gaus tik 79 svarus. Bet 
ir tai privalo džiaugtis, nes kitose šalyse per savaitę lai
ko mėsos tegauna vos palaižyti.

©

PREZ. Roosevelto antras asmeninis įgaliotinis, Wen
dell L. Wilkie, kaip iš Maskvos praneša, rado bol

ševikus labai nepasitenkinusius ir apsivylusius del ne- 
paskelbimo Vokiečiams antro fronto, kaip buvo pažadė
ta. Pranešimas sako, del to raudonieji net pradeda at
vėsti savo atsinešime į svetimšalius esančius Maskvoje 
ar Rusijoje. Bolševikai, po paskelbimo kad bus sten
giamasi atidaryti antras frontas dar šiais metais, taip 
ir tikėjosi antro fronto tuoj pat, šią vasarą — nes jau 
ir Liepos, ir Rugpjūčio ir Rugsėjo mėnesiais tos taip 
svarbios ir smagios žinios laukė.

Nesulaukimas, bent iki šiolei, virto į nepasitenkini
mą ir apsivylimą. Maskvos valdovai antro fronto tikė
josi ir net reikalavo atsižvelgdami į savo padėtį, susi
rūpinę savo kailio išgelbėjimu. Jiems nesvarbu kokios 
pasėkos butų Anglijai ir Amerikai, jeigu greitomis, ne
pasiruošus ir neapsižiurėjus, šoktų į antrą frontą. Tas 
reikštų pagalbą bolševikams, tačiau tiems kurie savo 
jiegas ir pastangas dės į antrą frontą, reikia apsižiūrė
ti ir pasirinkti tą frontą, o ne lysti ten kur bolševikai 
stumia.

Patys Sovietų valdovai iki šiolei visai ir nemano ati
daryti antrą frontą Japonams, pagelbėjimui Amerikai, 
kuri ginklais ir maistu taip raudonuosius gelbsti.

Bolševikai skundžiasi vieni nešą šio karo naštą su 
Vokiečiais. Jie turėtų suprasti kad jie gina tik savo 
teritoriją. Anglija ir Suv. Valstijos turi du priešus — 
Japoniją ir Vokietiją, taip pat gina savo teritorijas.

Nežiūrint Stalino spyrimų ir reikalavimų atidaryti 
antrą frontą, Amerikos ir Britų pažiūra tuo reikalu 
yra kitokia, ir kaip ji išsirutuliuos paaiškės savu laiku.

e. HEnderwi
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•SENIAUSIAS S. Valstijų prezidentas buvo Wil
liam Henry Harrison, kuris turėjo 68 metus kada buvo 
išrinktas. Jis mirė išbuvęs prezidentu tik vienų mėnesį.
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dienraščiai jokių tautinių tra
dicijų neauklėja ir jokių 
vų

sa- 
politinių ugnelių” nekursto.

PASIRUOŠKIT
ŽIEMAI

Lietuva ir Rusija
LIETUVIU TAUTOS SANTIKIAI SU SLAVAIS

I
Rašo DR. A. GERUTIS.

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Mi tų Spaudos 
Lietuviškumas

»

bendradar- 
apie “for-

žurnalo Fortune 
bis duoda straipsnį 
eign language” gyventojus A- 
merikoje, kurių esama apie 30 
milijonų. Tai esąs “dinaminis 
sąjūdis”, kurį reikią pajungti 
karą laimėti. Apie ne Angliš
ką spaudą sakoma, ji palaikan
ti tautines tradicijas ir'“home-’ 
ly political' fires burning”.

APSIPIRKIT KURO, SUŽIU- 
RĖKIT PEČIUS IR SKLE- 

PŲ KIAURUMAS
Ateina žiema, šalti orai, šią 

žiemą svarbus klausimas bus 
gavimas kuro. Nelaukit, pir
kit sau anglį dabar, prisikrau
kit visai žiemai. Kurie kuri- 
nat aliejum, ir to pasirūpinkit 
gauti daugiau tuojau, nes kai 
vėliau reikės, sunku bus gauti.

Anglies galima lengviau gau
ti, bet aliejų tuoj suvaržys ir 
vėliau negausit kiek ir kada 
norit.

Valdžia t peduaudžia kuro su
sidėti didesnį kiekį, net ragina

(Tęsinys iš pereito nr.)

IŠSILAIKĖ

Deja, je^Forttm^rsWM*^^«MWfe^ikalinga 
.h, r ■ • ■■

'Neužtenka tik prisipirkti kū
rė ir jį deginti. Patariama ap
žiūrėti, sutvarkyti pečius kad 
kuras duotų pakankamai šilu
mos, kad nesiaikvotų kuras ir 
šiluma.

Furnasai ir radiotoriai reikia 
išvalyti nuo dulkių, nes dulkės 
sulaiko šilumą nuo plitimo.

Reikia laikyti tandžiai užda
rytus skiepus kad šaltas oras 
nesunaikintų pusę jūsų šilu
mos. Plyšėti skiepai, kiauri jų 
langai ir kitokios švarpos per 
kurias šaltis į vidų veržiasi yra 
kuro ir Šilumos naikintojai.

Kas gali, patariama tuoj pa
keisti aliejinius pečius į angli
nius, nes aliejaus davimas bus 
tuoj suvaržytas.

Namuose patariama laikyti 
temperatūra apie 65 iki 70 lai
psnių, nes karštas oras gyve
namame name nesveika.

būtų pasižMi’ėj'dien
raščius jis butų neradęs tų 
“tautinių < "tradicijų” ir “savų
jų politinių ugnelių”.

Pavyzdžiui, dviejų Chicagos 
dienraščių (Naujienų ir Vil
nies) redakcinius Rugp. 14-26 
dd. perkračius, pastebime štai 
ką: Naujienos įsidėjo 25 re
dakcinius, iš kurių tik du kal
bėjo Lietuvių 
tiniais Sibire 
ei j a Kaune); 
redakcinių, iš 
nelietė Lietuvos, 
tautos tradicijų (kovos už lai
svę), bet trys buvo polemikos 
su visomis kitomis srovėmis 
(jas trissyk išvadina “pronazi- 
nėmis”), o kiti trys redakci
niai gyrė Vilnies pikniką ir ra
gino jame dalyvauti.

Amerikos Lietuvių gyvieji 
reikalai, jų literatūra, menas, 
spauda, draugijų gyvenimas, 
sąjūdžiai Lietuvių kolonijose, 
įvykiai Lietuvių gyvenime, tau
tos ateities klausimai 
tas dvi savaites musų “dide
liuose” ir “Lietuviškuose” dien
raščiuose vietos nerado! Tur
būt, redaktoriai laiko neturėjo 
(nusirašinėjo mintis iš Ang
liškos spaudos), ’ arba 
Amerikos Lietuvių ir 
gyvenimą sekti.

Fortune bendradarbis 
bent Lietuvių Amerikiniai du

reikalais (trem- 
ir butų rekvizi- 
Vilnis jsidėjo 40 
kurių nei vienas 

ar Lietuvių

per

tingėjo 
tautos

klydo:

SANDARA daro išpažintį 
kad per paskutiniu du metu ji 
sakusis užburtame rate, neras
dama nei langų, nei durų, ir 
nieko gero nepuveikus. Pa
mesk socialistinius šunkelius, 
drauge, tuojau atsiras durys, 
langai ir gražus darbai!

•PIRMI sidabriniai dolariai 
Suv. Valstijose buvo nuliedin
ti 1794 metais.

RUDUO
Tąsyk vėjas auksą žarstė — 
Žarstė rudenį lapus.
Keturiese nešė karstą, 
Juodą karstą į kapus.
Lapai pakasti ir auksas....
Aiman! gležna ir trapu!
Kaž keno ten neša džiaugsmą 
Keturiese į kapus.
Tik staiga ištryško šauksmas, 
Lyg šaltinis, pro lapus:
Kur jus nešat mano džiaugsmą 
Keturiese į kapus?....
Keturiese tąsyk svarstė, 
Kaip gyvenimas trapus z... 
Ir užkasę juodą karstą 
Gryžo rustus i namus....

Kaunas. J. Aistis.

BE GIMTINĖS
Štai ir vėl jau ruduo. O kiek jų dar praeis, 
Kiek dar kartų už lango vėl rožės nuvys, 
Kol gimtinėn ir vėl mes sugryšim brangion, 
Kiek dar sykių alėjose lapai nukris?....
Nors ruduo kaip ir ten, toks spalvingas, gražus, 
Nors voratingliai draikos be vėjo ore, 
Bet v’svien tai ne tas, ne gimtinė čia mus, 
Į kurią vėl sugryžti šiądien vien svaja.
Tyliai supasi vilnys melsvam ežere,
Jo kraštų nematyt, jos dar slepias migloj. 
Pasakyk, pasakyk, tu buitie atkakli, 
Ką išvysime naujojo ryto aušroj?
Pasakyk kiek dar kartų ruduo vėl ateis, 
Kiek dar kartų palangėje rožės nuvys, 
Kol gimtinėn ir vėl mes sugryšim brangion 
Ir kol vėl mums pavasaris naujas nušvis?

M. T.

BAUDŽIAVA ILGIAUSIA 
RUSIJOJE

kalbėdami apie Rusiško valdymo laikotar
pį, turime ypatingai atsiminti kad Rusija buvo 
paskutinė valstybė Europoje kuri iki 19-to šimt
mečio antros pusės išlaikė pas save baudžiavą. 
Tuo tarpu kai Vakarų Europoje baudžiava bu
vo panaikinta jau 18-me šimtmetyje ir, vėliau
sia, 19-to šimtmečio pradžioje, tat ten jau ga
lėjo atsirasti laisva ukininkija — sveikiausias 
kiekvienas tautos elementas, Rusija užėmus 
Lietuvą, baudžiavą sustiprino iki vergijos. Ypač 
Rusų generolai, kuriems buvo išdalinta dvarai 
Lietuvoje, atnešė i Lietuvą Rusiško tipo bau
džiavą, kuri leido baudžiauninką ne tik parduo
ti, bet pagal pęno užgaidas ir išsiųsti į katorgą 
Sibire. ' x-

Kai carinė Rusija užėmė Lietuvą, daug 
šimtų, o gal tūkstančių Lietuvių tautos sūnų 
tuojau pat gavo pėsčia nukeliauti per “didžio
sios tėvynės” neribotus plotus — į Sibirą. Po 
1831 metų sukilimo tūkstančiai musų protėvių 
vėl nusėjo savo kaulais kelią į Sibirą. Po 1863 
metų sukilimo naujiems tūkstančiams, žandarų 
apsaugoje, dar kartą tiko šie poeto žodsiai:

“Kažin ar sugryšiu—gal ten supusiu 
žieminio Gudo pusėj.

‘ O jei sugryšiu savo šalelėn, 
Ašarėlėms paplusiu...”

O kiek Lietuvių buvo išsiųsta į. tą patį šiur- 
Sibirą spaudos draudimo laikais už tai kadpu Sibirą spaudos draudimo laiKais uz tai Kao 

pasišventėliai nešė iš Prūsų Lietuvišką malda
knygę, Lietuvišką raštą. O, Sibire, Sibire! 
Jeigu tavo neperžengiami miškai, nykios stepės 
ir klaikios dykumos įstengtų prabilti, jie galėtų 
musų tautiečiams, pasibaisėtinomis aplinkybė
mis šiądien vėl gavusiems susipažinti su “di
džiosios tėvynės” pabaisa, papasakoti kur palai
doti musų vientaučių kaukai! Per Sibirą vedė 
kelias ir į Mandžurijos laukus, kuriuose žuvo 
tūkstančiai musų tautiečių. Už ką? Ar už tai 
vien kad Lietuvių žemėje siautėjo Muravjovai! 
Už ką Lietuviai turėjo net po 25 metus tarnau
ti Rusų carų armijoje, toje pačioje armijoje ku
ri uždarė kalėjiman dešimtis dvasinėje ir net fi
zinėje vergijoje laikytų kultūringų tautų? Už 
ką musų protėviai apšlakstė savo krauju Krimo 
pusiausalio šlaitus, kai 1854-55 metais carinė 
Rusija vedė karą su tų laikų aliantų (Anglų, 
Prancūzų, Turkų ir Italų) koalicija? šį “už 
ką” sąrašą galėtume ištęsti iki begalybės.... 
Dar šiądien tinka vargšams tremtiniams šie po
eto žodžiai:

“Daugel žūna, daugel puna, 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo, žemės galo, 
Ne po savo šalį!”

TAUTINIS LIETUVIŲ ATGIMIMAS PO 
BAUDŽIAVOS PANAIKINIMO

Baudžiava, kuri buvo paskelbta panaikina
ma tik 1861 metais (faktinai ji buvo panaikin
ta keleriais metais vėliau), turėjo negeistinų 
padarinių Lietuvių tautai ne tik ekonominiu bet 
ir kulturiniu bei grynai psichologiniu atžvil
giais. Pati bauldžiava buvo pašalinta laibai ne
palankiomis Lietuvių tautai sąlygomis. Bet 
darbšti, nuosaiki ir savo esme kultūringa Lietu
vių ukininkija, nežiūrint visų Rusų administra
cijos dėtų kliaudžių ir tiesioginės priespaudos, 
per nuostabiai trumpą laiką po baudžiavos pa
naikinimo atkuto ir davė Lietuvių tautai sūnūs 
kurie jau stojo į atvirą kovą prieš cariškus Mu
ravjovus. 1883 metais nušvinta “Aušra” su Dr. 
Jonu Basanavičium priešakyje, 1889 metais su
gaudžia Dr. Vinco Kudirkos “Varpai” su galin
gu šūkiu, “Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite!” 
1896 metais pasirodo, kaip kartą yra išsitaręs 
rašytojas Augustinas Gricius (dabar išvežtas 
i Sibirą) “žmogaus-legendos” — Kun. Tumo- 
Vaižganto redaguojamas “Tėvynės Sargas”, per 
visą Lietuvą nuskambėjo palaimintos mūzos dai
niaus Maironio balsas?

“O vienok Lietuva 
Juk atbus gi kada: 
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Tik į darbą greičiau, 
Tik mylėkim karščiau! 
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!”

Taip, Lietuvių vyrai butų pajudinę savo že
mę daug anksčiau jeigu jų nebūtų užgulę Mu
ravjovai su baudžiava, rašto draudimu ir kito
mis nuožmiomis Maskviškomis priemonėmis.

Tik po baudžiavos panaikinimo, kada, nors 
ir labai sąlyginę bei ribotą laisvę atgavo Lietu
vių tautos kamienas, tiktai tuomet tautinis atgi
mimas ir kova už tautos ateitį prasidėjo visu 
platumu. Galima įsivaizduoti kiek Lietuvių 
tauta butų laimėjus jeigu carinė autokratija ne
būtų išlaikius Lietuvių tautos fizinėje vergijoje 
iki 1861 metų (baudžiavos panaikinimo), o po 
to nebūtų uždėjus vėl keturioms dešimtims me-'

tų dvasinės vergijos — Lietuviško rašto uždrau
dimo. Lietuvių tauta butų atbudus keliomis de
šimtimis metų anksčiau.

Paminėsime dar kad Rusų administracija 
uždraudė kelti viešumon baudžiavos panaikinimo 
klausimą, kai bajorija, kurios dauguma savaime 
nebuvo neti * toli gražu pavyzdinga, nei tautiš
kai susipratus, dar 19-to amžiaus pradžioje ėmė 
diskusuoti baudžiavos panaikinimą. Kai kurie 
šviesesni Lietuvių pajorai (pav. kanauninkas 
Povilas Bžostauskas) dar 18-to šimtmečio an
troje pusėje savo valstiečius jau buvo paleidę.'

LIETUVIAI EKONOMIŠKAI SPAUDŽIAMI, 
O POLITIŠKAI — BETEISIAI

! Rusų administracija savo valdymo laikais 
neširupino nei ekonominio gerbūvio kėlimu Lie
tuvoje. Priešingai, ji laikė Lietuvių tautą ne 
tik dvasiniame, bet ir ekonominiame skurde. 
Juo žmonės skurdesni tuo lengviau Muravjo
vams atrodė siekti savo tikslus, nukreiptus prieš 
Lietuviu tauta. Taip truko iki pat to momento 
kol Rusu gubernatoriai galėjo valdyti Lietuvą. 
Net dar šiame šimtmetyje, kai pačioie Rusijoje 
ėmė siūbuoti caru sostas, tik retas Lietuvis in
teligentas tegalėjo pasilikti Lietuvoje, nes čia 
visas vietas užėmė atėjūnai Maskoliai. Lietu
vis buvo priverstas pelnvtis duona “matuškoje 
Rusijoje’” arba jieškoti laimės plačiame pasau
lyje. Iš kiek šimtų tūkstančių Lietuviu krūti
nių veržėsi dainos graudingi žodžiai, “Sudiev, 
Lietuva!” kai jie turėjo išvykti iš savo gimtojo 
krašto, nes čia šeimininkavo Muravjovai!

Ir vis dėlto, nežiūrint visos nriespaudos, 
Lietuvių tauta visumoje ir ekonomiškai paiiegė 
geriau susitvarkyti ne kaip pati valdanti Rusų 
tauta. Ypač po 1905 metų, kai po revoliucinio 
sukrėtimo Rusu carų rūmuose, nors ir atatups- 
čiąi. pradėta galvoti apie reformas, Lietuvių uki
ninkija ir apskritai visa tauta ėmė ekonomiškai 
sparčiau atkusti, o Užnęmunėje, kur veikė kiti 
įstatymai, ekonominis pakilimas prasidėjo dar 
anksčiau. Iš ten atrado ir pirmieji iš ūkininkų 
kilę Lietuviai šviesuoliai.

Apie Lietuvių tautos politines teises Rusų 
valdymo metu petenka daug kalbėti, nes tų tei
sių neturėjo nei pati Rusų tauta, o labiau ju ne
turėjo engiami ir tramdomi Lietuviai. Lietu
vą sa il vai valdė- ^eųęrąl gubernatorius Jr gu-
bernatoriai su visu Rusų “činauninkų” štabu. 
Lietuvoje nebuvo nei žemiausios tarnybinės vie
tos kurioje butų galėjęs įsiskverbti Lietuvis. 
Mat, Lietuvis buvo savo Tėvynėje “inorodec” 
(kitatautis), be to, kitos tikybos, todėl jis buvo 
antros ir 
bolševikų 
tas kuris 
kišeniuje
našiai budavb ir caro valdymo laikais: kas išsi
žadėdavo savo tautos ir, be to, priimdavo pravo- 
slaviją, tas jau pasidarydavo nebe “inorodeu”. 
Bet Lietuvių tautoje atsirado tik vienas-kitas 
kuris tuo nelietuvišku keliu nueidavo.

Tiktai po 1905 metų revoliucijos Lietuvių 
tauta atgavo šiek-tiek politinių teisių, tat galė
jo, nors ir cenzūros varžoma, imti kelti viešu
mon carų administracijos sauvalę ir daromas 
skriaudas. Bolševikų laikais nei to nebuvo ga
lima daryti. Lietuvių tauta galėjo pasiųsti Ru
sijos Dūmon savo išrinktus kelis atstovus, ku
rie, kad ir nedrąsiai, nes pačios Durnos egzisten
cija buvo netvirta, kėlė balsą prieš Muravjoviš- 
ką valdymą Lietuvoje.

(Bus daugiau)

trečios rūšies pilietis, kaip lygiu budu 
laikais buvo laikomas žmogum tiktai 
parodė ištikimybę Maskvai ir turėjo 
bolševikų partijos nario bilietą. Pa

PERKŪNIJA NAKTĮ
Kai vėlai naktį ima smarkiai žaibuoti ir 

griausti perkūnija, iš miego išbunda ir tą dalis 
žmonių kuri paprastai miega, žaibai ir perkū
nija turi savotišką terorą, kuris savo baisumu 
pasiekia kiekvieno protaujamą giją ir matymo 
ir girdėjimo pajautimus.

žaibas trenkia nepaskirtose vietose, ir jis 
gali pataikyti visur. Nei vienas nėra užtikrin
tas kad į jo namą žaibas netrenks.

Visi bauginasi daugiausia paties žaibo gar
so — to tratančio garso, kuris orą sudrebina po 
žaibo pasirodymo. Bet ne visi žino kad perkū
no trenksmas yra visai nepavojingas — tas 
žmogus kuris po smarkaus sužaibavimo gauna 
išgirsti perkūno garsą gali tik džiaugtis — nes 
katrą žaibas trenkia tas jau nespėja išgirsti to 
garso kurį sudarė į žemę nusidriekus erdvių 
elektros srovė.

srities.
mėsa nėra naturalis maistas 
Daugiausia žmonių mėsą ėda

• RUSIJA 1941 metais pagamino apie 250 
milijonus bačkų aliejaus, iš kurio apie 80 nuoš. 
paėjo iš Kaukazo

•ŽMOGAUS 
jokiam gyvūnui,
tie žvėrys kurie kokiu nors netikėtu budu gau
na jos paragauti, arba vėlesniu laiku, kai žvė
rys nusensta ir nepajiegia pasigauti savo kito
kių gyvūnų maistui.

.iii UAi*
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politikus ir 
lošė svarbes-

Londone išeinantis laikraštis 
The Nineteenth Century and 
After Birželio mėnesio veda
majame “Great Britain, Fran
ce and the Balance of Power” 
taip tarp kita ko rašo:

“Rusų deportavimai ir žudy
mai Lenkijoje ir Pabaltės val
stybėse buvo padaryti sociali
niais ir politiniais sumetimais. 
Jie deportavo Lenkus ne kai
po Lenkus bet kaip narius ap- 
sišvietusios klasės, kurie galė
jo tikti politiniam vadovavi
mui." Volinijoj, Rytų Galici
joj ir Estijoj bei Lietuvoje Ru
sai deportavo ir žudė rašyto
jus, advokatus, 
beveik visus kas
nę rolę tautiniame gyvenime.

“Ypatingai svarbu kad Di
džioji Britanija nedarytų jo
kių koncesijų kurios yra esmi
nės pergalei prieš Vokiečius 
Rytų Europoje. Tai taikinti- 
na dargi trims Pabaltės vals
tybėms: Estijai, Latvijai ir 

* Lietuvai. Daug tiesioginio ir 
netiesioginio argumenta v i m o 
vyksta tikslu įtikinti Britų vy
riausybę pripažinti de jure 
Rusų suverenitetą tose valsty
bėse. Nežiūrint didelio priva
lumo kurį turėtų Hitleris, ga
lėdamas pareikšti esąs išlais
vintojas tų ir taip pat kitų 
mažų tautų ir esąs tikrasis jų 
nepriklausomybės gynėjas; ne
žiūrint Anglijos gero vardo 
praradimo, kuris ją paliestų 
paaukojant principą, kuris bu
vo Sąjungininkų palaikomas 
pereitame kare ir Jungtinių 
Tautų deklaruotas šiame ka
re ; nežiūrint to viso, niekas 
negali pasakyti kokios sienos, 
dargi mažiausios ir silpniau- 
£4Gs-valstybės,

rterese ir geriausia atitiktų jie-- 
gų pusiausvirai del to kad są
lygų kokios jos bus Rytų Eu-

ropoję šio karo gale, negalima 
pramatyti.

“Koks, pavyzdžiui, bus tik
slus Lenkijos statutas ir kokie 
bus jos santikiai su Did. Bri
tanija ir Prancūzija? Kaip kas 
pasakys kad ji nėra maža val
stybė. Ištikrųjų ji nėra, bet 
del savo saugumo ir egzisten
cijos ji priklauso nuo nuolati
nės kai kurių mažų tautų ne
priklausomybės egzistavimo. ..

“Kad Lietuva neatitektų Vo
kiečiams ir Rusams yra gyvy
binis dalykas Lenkijos saugu
mui. žvilgsnis į žemėlapį pa
rodys kad Lietuvos egzistenci
ja yra lygiai gyvybinė Lenki
jai kaip gyvybinis dalykas Bri
tų saloms kad Holandija ne
atitektų svetimiems, arba kaip 
gyvybinis klausimas Čekoslo
vakijai kad Sudetų 
paliktų Vokietijos 
dalimi.

“O koks Baltijos 
ties statusas? Ar
mas joje turi atitekti Lenki
jai, Rusijai ar Vokietijai? Ar 
reikalinga jiegų pusiausvira 
Baltijoj be Vokietijos? Ant
ra alternatyva aiškiai priimti
nesnė. Bet tai yra galima jei 
ne tik Rusija ir Lenkija bet 
visos Baltijos valstybės daly
vaus su Didžiąją Britanija pa
laikyti pusiausvyrai.

“Kai ateis laikas derėtis del 
bendros taikos, kompromisai 
bus reikalingi. Ypatingai Ry
tų Europoje daug ir, ištikrųjų, 
daugiausia priklausys nuo to 
kokia galia ten vietoje vyraus, 
nors yra galima kad visos ka
riaujančios šalys bus tiek nu
silpusios jog nekariaujančios 
valstybės turės daug ką pasa
koti. . Vidurinė zona negali eg
zistuoti, nežiūrint glaudumo, 
konflikte su Vokietija ir Ru
sija. Ji turi pasirinkti tarp

kraštas ne- 
teritorijos

juros atei- 
viešpatavi-

tų dviejų, ir nėra abejonės 
koks tas pasirinkimas turėtų 
būti. Ji turi, vengdama kiek 
galima konflikto su Vokietija, 
palikti geruose santikiuose ar
ba gal dargi pusiau sąjungi
ninko sąlygose su Rusija. Bet 
tokia sąlyga suponuoja visiš
ką tų Vidurinės Zonos valsty
bių nepriklausomybę, Pabaltės 
valstybes imtinai”.

Iš šio straipsnio matyti kad 
Lenkai nenori Lietuvai patek
ti nei Rusams, nei Vokiečiams, 
ir net kalba kad ji turi būti 
nepriklausoma. Tačiau kaip 
patys Lenkai leis Lietuvai ne
priklausoma būti? Atmename 
po pereito karo, kaip Lenkai 
keliais atvejais šoko Lietuvą 
pasiglemžti, ir kaip įsikibę lai
kėsi į Vilniaus kraštą., kada 
užgrobė!—f Dirvos Red.

LENKAI ATSEKA SA
VO KLAIDAS

The Polish Review Birželio 1 
numeryj tilpo straipsnis, “This 
Wai' Had Its Genesis in 1226”, 
kuriame išvedžiojama kad Hit
lerio agresija 1939 metais prieš 
Lenkiją turi savo pradžią 1226 
metais, kai Lenkų kunigaikš
tis Conrad kreipęsis į kryžiuo
čius pagalbos prieš pagonis 
Prusus.

Pasekmės buvo tos kad Pru
sai buvo išnaikinti, bet jų vie
toje apsigyvenę kryžiuočiai 
pradėję palaipsniui Lenkijos 
užkariavimą. Tik Žalgirio mū
šyje tebuvo suduotas mirtinas 
smūgis Vokiečiams. Esą, jei 
kryžiuočiai nebūtų apsigyvenę 
Rytų Prūsuose, Prūsų žemėje, 
nebūtų 18-me šimtmetyje įvy
kę Lenkijos padalinimo.

Pastebėtina kad rašant apie 
Žalgirio mūšį tame Lenkų lei
dinyje Vytauto vardas išleis
tas. Garbė priskiriama Jogai- 
<lai, vadovavusiam Lenkų ir 
Lietuvių kariuomenėms.

pAGERBIMUI to mažiausia minimo mu
šti rašytojo, Dr. V. Pietario, jo 40 m. mir

ties sukaktuvių proga, Dirva patiekia savo 
skaitytojams šį įdomiausį romantiškos lite
ratūros Lietuvių istorinį veikalą — ALGI
MANTAS — arba Lietuva 13-to šimtmečio 
pradžioje. Dalykas einasi apie jauną Lie
tuvių kunigaikštį, Gudų pagrobtą ir slaptai 
užaugintą, vėliau pargryžtanti Į Lietuvą ka
riauti, ir jauną kunigaikštytę, taip pat slap
tai auginamą, kurią Algimantas pamyli.

’z Dr. Vincas Pietaris gimė Paežerių v., 
Žiurių-Gudelių k., Vilkaviškio ^ap.,, Rugsėjo 
21, 1850, mirė Rusijoje, Spalių 3, 1902 m.

ALGIMANTAS buvo išleista Ameriko
je jo originaliame stiliuje. Nepriklausomoj 
Lietuvoj, ALGIMANTAS buvo perredaguo
tas. padarytas daug aiškesnis, lengvai su-, 
prantamas ir skaitomas, išleistas 1.921 me
tais. Šios naujos redakcijos ALGIMANTAS 
Dirvoje ir perspausdinamas. Dr. Vincas Pietaris

PRIE KO GABALIAU- 
SKAS SAVO NESĄ

MONĖMIS EINA?

ŽMOGUS KURIS PATS SAU 
DUOBĘ KASA!

Gabaliauskas savo laikrašty
je besaike ilgame straipsnyje, 
vėl padarė dorų spaudos vyrų 
nepraktikuojamą ataką Lietu
vos Prezidento A. Smetonos.

Jis tą savo rašinį užvadina 
(Rugp. 11 nr.) “Smetona Vėl 
Pradėjo Naują Šmeižtų Kam
paniją”.

Teisingas Gabaliauskas bu
tų jei jis butų pasakęs: “Gaba
liauskas Vėl Pradėjo Naują 
Šmeižtų Kampaniją prieš Pre
zidentą A. Smetoną”.

Gabaliausko ir socialisto P. 
Grigaičio žmonių šmeižimo ir 
užsipuldinėjimo metodas yra 
vienas ir tas pats: Nežiūrint 
kas ką rašys ar sakys tautinė
je spaudoje, tą panaudoti prie
kabe pulti ir šmeižti p. Sme
toną.

Jiems, ir kitiems jų plauko 
gaivalams, nesvarbu kad ne
žino kas tas Jonas Šilėnas, ku
ris Dirvos nr. 35 parašė ilgą 
straipsnį, “Kunigų ir Bedievių- 
Socialistų Sąjunga”; nesvarbu 
kad nežino kas rašė, užtenka 
pasiskaityti bent keno straips
nį ir panaudoti 
žastį kabintis" 
Prezidento ir jį

tą, kaip prie- 
prie Lietuvos 
šmeižti.

Gabaliauskąs ant tiek įgižęs 
prieš p. Smetoną — ir visai be 
prasmės ir reikalo, — kad ir 
miega, ir Vaikščioja ir kalba 
apie jį. Paveizdan, Gabaliaus
kas vėl išnaujo ^tužo ir kalti
na Lietuvos Prezidentą parašy
mu Diryos nr. 38 (6 pusi.) til- 
pusio straipsniuko, atsakymui 
į Gabaliaųsk<i_šineižtus.

Gabaliauskas nesu s i k a 1b a 
pats su saVim, — tikrai “išė
jęs iš krašto”. Jis Prezidentą 
Smetoną ir vertė rezignuoti, 
atsistatydinti, ir kaltina jį “žu
dyme” žmonių, ir rugoja kam 
p. Smetona nesudarė Lietuvos 
vyriausybės Amerikoje, — jis 
labai nori būti toje vyriausy
bėje kokiu nors ministeriu gre
ta Prezidento Smetonos!

(Informacijai tų kurie gei
džia matyti Lietuvos vyriausy
bę Amerikoje įsikuriant, per
eitame nr. šiame pusi, tilpo 
paaiškinimas kodėl tokia vy
riausybė nesudaryta. Protin
gam žmogui to paaiškinimo pa
kanka. Gabaliauskas gi gali 
kartoti savo haliucinazijas apie 
Prezidentą A.

Gabaliauskui 
me: nežiūrint 
del Prezidento
vaizdavimų buk p. Smetona tik 
ir rašo, ir kritikuojasi, ir ka
binasi prie jo, p. Smetona iki 
šiol, kiek žinoma, nėra 
tęs to Gabaliausko to 
šant laikraščio, nėra 
nei vieno jo rašinio,
ar toks Gabaliauskas kur yra 
ai' nėra, nerašė ir nemano ra
šyti jam jokio žodžio ne tik 
Dirvoje, bet ir jokiame kitame 
laikraštyje.

Smetoną.)
tiek pasakysi- 

jo baisios ligos
Smetonos,—įsi-

nei ma- 
atsipra- 
s'kaitęs 
nepaiso

kad kuodaugiau galėtų parsi
vežti ir ten pasidaryti “dideliu 
tuzu”....

Jo pikti nuodai paskleisti 
tarp tautinės ir katalikų sro
vės kenks ir ateityje ne tik tų 
srovių’ bendram veikimui bet 
ir visam Lietuvos ir musų tau
tos vadavimo darbui!

Reikia apgailėti kad musų 
katalikai savo tarpe laiko to
kius gaivalus savo vadais. Del 
jų negali įvykti susipratimas 
tarp tautinės ir katalikų visuo
menės dideliam bendram dar
bui dirbti už Lietuvos laisvę, ir 
tokie vadai kaip Gabaliauskas 
pasiskubino katalikus sujung
ti į “bendrą frontą” su aršiau
siais bažnyčios, tikėjimo, bei 
kunigų priešais socialistais.

Jeigu tik terorizmui skleisti 
katalikai palaiko toki Gabaliau- 
ską su jo “katalikiška spauda” 
tai jau kur nors kas nors pas 
musų katalikus negerai.

LVS. Centro Raštinė.

MANO MINTYS

VIENYBĖJE 
rasdavo di- 

“Tat, mielas 
broleli, tik stok i vienybę
Suteiksi tėvynei didžiausią 
lybę!”

MALDOJE ir 
Lietuviai visados 
džiausią galybę.

ga

; ne
ge-
bo-

savo

SVEIKO proto žmogus 
vien tik nori palaikyti ir 
rėtis savo prigimeia, savo 
čių garbingais darbais, ( 
tėvų kalba ir viskuo kas tik 
liečia tautos laisvą gyvenimą. 
Jis už tai pasirengęs savo gy
vastį, laiku/^atejus, aukoti. Tat 
mylėkime savo 
jos kalbą, ir, 
LAISVEI.

šalį, tautybę, 
aukokimės jos

ŠIĄDIENINĖ 
tuvių rolė turi 
gą: Kovoti už Amerikos ir Su
vienytų Valstybių laisvę, į ku
rias ir Lietuva turi būti pri- 
skaitoma, ir dirbti suvienyto
mis jiegomis del Lietuvos po
karinės LAISVĖS. “Pagimdys 
vargas galiūnus, Ugnimi už
degs krutinę!”

Amerikos Lie- 
dvigumą parei

BRAVO Dirvos redaktoriams 
už atgaivinimą ALGIMANTO 
savo laikraštyje. Šis Dr. Vin
co Pietario kūrinys ar tik ne
bus vienas iš puikiausių anų 
laikų literatinis darbas. Tie 
kurie Algimantą skaitė, jie su 
juo maždaug buvo susipažinę, 
bet kurie jo nėra skaitę, jiems 
tas veikalas bus brangi Lietu- 
.viško literatinio talento dova
na. Visi Dirvos skaitytojai 
laukiame ALGIMANTO atsi
lankant. P. D. B.

LIETUVIŠKI raudonosiai di
deli liberalai: reikalauja laisvės 
Porto Riko pusjuodžiams, Indi
jos žmonėms, ir Kinijai, bet 
kada prisieina apie Lietuvos 
laisvę kalbėti tai it velnias 
švęsto vandens išsigąsta. Ly
giai kaip prie caro buvo: “Ne
gyviems laisvė, o gyvuosius 
areštuokit”.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Narystės mokestį $...,Siunčiu savo auką ?.

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose,

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas Valst

ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

LVS. Centro adresas: 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PHILADELPHIA STOJA I TALKĄ LVS.
Prašomos j Darbą ir Kitos Kolonijo/ y}

Juozas Gustis, Philadelphi- 
jos Lietuvių Naujienų leidėjas, 
rašo LVS. Centrui:

“Ačiū už pakvietimą į Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą, ir pri- 
siunčiu money orderį už $3.00 
mano narystės mokesties.

“Bandysime sudaryti Phila- 
delphijoje skyrių, tik tiek ma
nau, jeigu butų mokestis tik 
$1, lengva butų galima gauti 
šimtas narių į skyrių ir pasek
mės butų geresnsės iš visų pū
siu”.

Philadelphiečiai kartu rūpi
nasi surengimu ir Lietuvos 
Prezidentui prakalbų.

Del mokesties $1 ar $2, tiek 
galima pasakyti: Lietuvos Va
davimui reikės daugiau ir dau
giau pinigų, ir patriotui Lietu
viui mylinčiam savo senąją tė
vynę negali būti perdaug jokia 
suma. Paveizdan, Tiesinai bu
vo paskelbta Dirvoje vardai 
aukojusių Lietuvai Vaduoti Są
jungai laike jos organizavimo
si — aukos prasideda nuo $500 
žemyn. Sąjungoje šiuo tarpu 
yra daugiau narių kurie mo
kėjo $10 ir daugiau 
kurie mokėjo tik po

Tik gerų patriotų 
ga į Sąjungos narius,
patriotas nesustoja ant aukos 
dydžio nei dolarių sumos — 
taip privalom žiūrėti į Lietu
vos vadavimą.

Priimama, tačiau, ir $1.00, 
kaip lygiai priimama visokios 
aukos nuo 1 cento.

Kurie moka į LVS. $1, gau
na gražų aukotojo ženklelį Lie
tuvos vėliavos spalvos.

Tokių dolarinių aukotojų 'pri
valo gauti daugiau Sąjungos 
skyriai ir pavieniai organiza
toriai.

jau prieita prie suorganizavi- 
mo skyriaus. Worcester, 

Greičiausiu laiku gali 
daryti skyriai Pittsburgh, 
Scranton, Philadelphia ir ki
tose Pennsylvanijos kolo 
se.

Taipgi Dayton, Ohio, CHH 
goję, Hartford, Conn., 
terdam, N. Y., ir kt.

Ką sakot, gerbiamieji?

šaligatvio Spa- 

ta tik iš metalo, kas 
j} j j® nereikalinga, nuo vai- 
,jjjo iki įsupu kojų ir ki- 
t-aa padargu, bus priimama. 
t o taip pat priimamas 
d somas.

f lėtas delčių su metalu 
į aii. Jas rinks paskirai ir 
ieafflb. Jos su geležimi ne- 

įja ir nebus imamos tą die-

negu tų
$2.
reikalin-
ir geras

KAIP TVERTI SKYRIŲ

Nekurie kolonijų veikėjai'no
ri patys imti organizuoti^ 
tuvai Vaduoti Sąjungos 3$ 
rių, bet mano kad tam 
pradėti reikalinga kuriam Q 
tro Valdybos nariui.

Pittsburghe įvykusiame 
važiavime Birželio 28 d. št 
nutarta kad skyrių gali tv 
kiekvienas kolonijos veikėjai 
kuris, pats įstoja į LVS. it'pi 
jaučia šios organizacijos d 
bui. Pradžia galima padi 
su 5 ar daugiau nariais.

Taigi, užtenka sueiti 
nors patrioto namuose 
vakarą, sumokėti LVS. 
les, pasiskirstyti valdyba, ir 
pasiųsti vardus, adresus ir mo
kestį į centrą.

Veikiančio nario metinė m 
kestis $2, rėmėjo nario — I 
ir daugiau, garbės nario - 
$100 ir daugiau.

I Tuoj kvieskit į savo skyriiĮ 
ir savo kolonijos profesional 
biznierius, vyrus ir moteris, ir 
taip skyrius augs.

PAVIENIAI NARIAI I
LVS. kviečia į savo narius ir 

pavienius kolonijų asmenis, ji* 
prašomi išpildyti čia telpa 
kuponą, prisiųsti $2 arba dau
giau, ir jiems bus pasiųsta 
rystės knygelė ir ženklelis.

S

prai 
atn 
jam 
Art 
din 
veik

V

11EUMATIZM0
F k tente tono skausmus: jei 
| aa pslus; jei užeina skaus- 
lįi» Murinose, patariam jums 

|ssj K®E Tabs be mokesties ir 
Airį Naudojamos tūkstančio 

t® dridešimte metų. gavimui 
Blnosavimo skausmų Reu- 

Arthritis, ir Neuritis.
311« laikraščio Skaitytojams 
ją niekad nenaudojot ROSSE 
įjpš® jus BANDYT juos- 

musų kaštu. Pasiųsime 
s rin dydžio pakelį— sunaudo 
t S tabletes DYKAI. Jei neduoi 

'Bpharimo nuo skausmo ii 
iteš nepatenkinti pasekmem’i 
Jukelio žema kaina, grąžinki' 
šiitą dalį, ir jums nieko ne 

Nesiųsto pinigų, tik savi 
ri| i adresą į:

Pradurta Co. Dept. X-3 
35". Fanveil Ave.. Chicago. LI

SALDUMYNAI
tansh Nauja Saldainiu 

PARDUOTUVĖ
-tesąs pasirinkimas šokola- 
v ūdrinių, pop komų švieža 
telaikai?; taipgi ice cream ii 
381 Modemiškai įrengta. 
Lk puikiose dėžutėse dova 

kainos visai prieinamos;

1 EzeDa Sweet Shoppe
'Mi Superior Ave.

Žalia Ezella Theatre
KAIP SU SKYRIAIS KITUR?

LVS. idėja plinta, veikėjai 
kolonijose rūpinasi apie skyrių 
sutvėrimą, bet bėda dabar su 
ta dilele darbymete, neturima 
laiko darbuotis LVS. reikalu.

Detroit, Mich., skyrius jau 
susiorganizavo.

Gauname žinių kad beveik

Gabaliauskas, savo nedorais, 
tiesiog išdavikiškais Lietuvių 
tautai puolimais Lietuvos Val
stybės galvos tiek pakenkė vi
sam musų tautos reikalui čia 
Amerikoje, tiek suardė Lietu
vių vienybę ir užkirto kelius 
gavimui aukų nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvos žmonėms 
gelbėti, galiaus sudemoralizavo 
katailikų srovę ir atidavė ją 
socialistų globon, — kad rimti 
Lietuvos pabėgėliai kurie da
bar gyvena Amerikoje; atvirai 
kalba apie atidavimą Gabaliau
sko Lietuvos karo teismui kaip 
tik Lietuva atsisteigs ir jis į 
Lietuvą gryš. O jis tikrai ruo
šiasi gryžti, nes skubiai renka- 
žebravoja iš žmonių pinigus,

Šiuos Lėktuvus Gamins Kanadoje

Vaizdas pirmo Anglijos galingo keturių motorų bomberio, 
kuris pribuna į Dorval orlaivių stoti, Montreal. Kanadoj, šie 
lėktuvai bus išdirbami Kanadoj, šie bomberiai gali lėkti 300 
mylių į valandą greitumu ir išbūti ore per 3,000 myliu. Turi 8 
tonus bombų ir 10 kulkosvaidžių.

UŽSIMOKĖJO $10 LVS. 
AKCIJAI PLĖSTI

Lietuvai Vaduoti Sąjuns 
pareigos didelės, darbai svar- 
bus, tik reikia paramos juo 
varyti pirmyn.

Clevelande kilo sumali 
rasti būrį geros valios patri 
tų kurie nesišykšti pasiauto 
savo tautos ir senosios tėv 
labui. Tokių užduotis butųa 
koti po $5 mėnesiui ar P 
šiai, LVS. akcijos plėti

Keletas 
sumokėjo 
dai buvo 
važiavimo

Alekas 
skyriaus organizatorius,njo 
ir toliau tas penkines: jis 
davė Centrui $10 už pere 
du mėnesius.

Ben Palubinskas, Cleve 
dietis, paaukojo LVS.“?$ 
/Kas daugiau į LVS. ak 
rėmė j ii eiles?

UŽKVIETIMAS 
LIETUVIAMS

Is? krautuvėje gausit visok 
risi? ir šviežių mėsų, ui pi 
"asas kainas. Su kiekvioi 

'i Šiai duodam Eagle Stamp 
i te kostumeriams prielanki

SEtujam. (4

J. M. GROCERY
• 7003 Lawview Ave.

Clevelandiečių . j 
ir tas $5 ir jų va 
jau paskelbti po 1 
Pittsburghe. 
Banys, Cleve

Hiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuii

PARDAVIMAS
't CEILING KAINŲ!

Dabar!

^fVRNITURE c
Avenue 

iiHNiuiiiwnnmiiiiiiii

^Kreipkitės i LVS. ceri 
Lietuvai Vaduoti Sąjunj 

6820Superior A
Cleve

’Whgs Bid?.
1773.
priemiesčiuose, kreij 

Taipgi giusit patarnavimą įva

Sta Patarnavimas ir išpild; 
telefonu arba asmeniškai.



Lietuvai' Vaduoti Sąjungai
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ok

Siunčiu savo auką $

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Laisvę Pažinę 
Jungo

VS. Centro adresas: 6820 Superior 'An,

staūt confer at scrap meetin;
Juozas Gustis, Philadelphi- 
s Lietuvių Naujienų leidėjas, 
šo LVS. Centrui:

ARUI SENOS GELEŽIES VAJUS TĘSIS 
SPALIU-WCT. 5-18

HIPPODROME

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos ri»t|

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIŲSIU

LIETUVAI VADUOTI
CENTRO ŽINIOS

PHILADELPHIA STOJA I T
Prašomos į Darbą ir Kitos

“Ačiū už pakvietimą į Lie- 
vai Vaduoti Sąjungą, ir pri- 
inčiu money orderį už $3.00 
ano narystės mokesties.* 
“Bandysime sudaryti Phila- 
Iphijoje skyrių, tik tiek ma- 
.u, jeigu butų mokestis tik 
, lengva butų galima gauti 
ntas narių į skyrių ir pasėk
ės butų geresnsės iš visų pu- 
1”-
PhiladelphieČiai kartu rupi- 
įsi surengimu ir Lietuvos 
•ezidentui prakalbų.

Del mokesties $1 ar $2, tiek 
dima pasakyti: Lietuvos Va- 
ivimui reikės daugiau ir dau- 
au pinigų, ir patriotui Lietu- 
ui mylinčiam savo senąją tė- 
-nę negali būti perdaug jokia 
ma. Paveizdan, ■'nesenai bu- 
• paskelbta Dirvoje vardai 
ikojusių Lietuvai Vaduoti Są- 
ngai laike jos organizavimo- 
— aukos prasideda nuo $500 

myn. Sąjungoje šiuo tarpu 
a daugiau narių kurie mo
jo $10 ir daugiau negu tų 
rie mokėjo tik po $2.
Tik gerų patriotų reikalin- 

į Sąjungos, narius, ir geras 
triotas nesustoja ant aukos 
džio nei dolarių sumos — 
ip privalom žiūrėti į Lietu- 
s vadavimą.
Priimama, tačiau, ir $1.00, 
ip lygiai priimama visokios 
kos nuo 1 cento.
Kurie moka į LVS. $1, gau- 
gražų aukotojo ženklelį Lie- 

vos vėliavos spalvos.
Tokių dolarinių aukotojų pri- 
lo gauti daugiau 
yriai ir pavieniai 
riai.

jau prieita pj 
mo skyriaus

Greičiausiū 
daryti skyriai 
Scranton, 
tose Pe 
se.

Taipgi Day^j 
goję, Hartfotį| 
terdam, N. L;|

Ką sakote

Sąjungos 
organiza-

UP SU SKYRIAIS KITUR?

L VS. idėja plinta, veikėjai 
lonijose rūpinasi apie skyrių 
tvėrimą, bet bėda dabar su 
dilele darbymete. neturima 

ko darbuotis LVS. reikalu. 
Detroit, Mich., skyrius jau 
siorganizavo.
Gauname žinių kad beveik

mins Kanadoje
M

įo keturių motorų bomberio, 
oti, Montreal, Kanadoj, šie 
Šie bomberiai gali lėkti 300 
ore per 3,000 mylių. Turi '8

KAIP TO

I Mr. Dowd (left) end Mr. IJšcT 

©mi primename visiems 
andieciams namų savi- 

s ruoštis didžiausiam 
les ir behdrai metalo va- 
Jusų namuose yra užver- 

nereikalingų metalinių da- 
f ir didelių daiktų. Visus 
I skirkit ir atiduokit šalies 
davimo darbams, 
jalių 5 prasideda metalo 
tikimo vajus. Sekmadienį, 
ių 18, bus paskutinė diena 
ilui atiduoti šio vajaus bė- 
I Nelaukit kad valdžia 
stų iš jūsų metalą surin- 
iHevarta, patys atiduokit, 
ilių 18, anksti rytą išdė-Nekurie

’• i P*111# niiASti
n patys imt ^sas metalo atliekanas ant 
tuvai Vaduoti’fetvio prie jūsų namo, tą 
rių, bet manot - važiuos tūkstančiai tro- 
pradėti irt?0 visJ> miestą ir surinks.
♦ VoMAkJF6 nenorit to laukti, ga- 
r° ■ r* ^vo sur*nktą metalą prista- 

Pittsburgtr r į gasolino stotis ir ten pa- 
važiavtoe MŲ
nutarta kad ^statykit savo vaikus, lai 
kiekvienas k :a surinkimą visokių ge- 

dalykėlių, nuo surudiju- 
vihies iki seno pečiaus, ir 

jaučia tfiuveža į gasolino stotį ar- 
būi. fraffiiW' ~ t

bing ir Heating 
Reikmenys

duoda arba įdedami sulyg 
asinio Išsiniokčjimo Plano

Taigi, užteki 
nors patrioto 
vakarą, 
les, pasiskffi“‘;i Nereikia nieko įmokėti, 

 

pasiusti variu^auJ'i ir naudoti padargai, 

 

kestį į centn. Empire Plumbing &

Veikiančio e f Heating Co. 
kestis $2, !no ’r naktį patarnavimas, 
ir daugiau, f 4-964 E. 55th Street 
$100 ir daugi

Tuoj krest 
ir savo koloci* 
biznierius, vyi»&

5000; MU. 2629; ' YE. 5544 
tdara vakarais iki 8 vai.

PAVW

taip skyrius $

‘The Talk of the Town’
Svarbi ir įdomi filmą, Columbia 

gamybos, “The Talk of The Town”, 
pradedama rodyti Hippodrome The
atre šeštadieni, Spalių 3. Vadovau
jamose rolėse yra Cary Grant, Jean 
Arthur ir Ronald Colman, kurie su
daro stiprų pagrindą šiam Įdomiam 
veikalui.

Veikalas apima dramą, meilę ir 
juoką. Veikalas vaizduoja kasdie
nini gyvenimą, kuriame įsivėlęs į 
bėdas ir meilę Grant turi savo prie
tikius. Jo meilės dalininkė yra Jean 
Arthur, bet ne taip lengvai meilė 
pasiekiama. Colman vaidina teisė
jo rolę, kurioje jis savu budu siekia 
i aukštą ir garbingą vietą.

LAKE COUNTY 
POULTRY FARMS 
Parduodam gyvas ir muštas vištas. 
Dideles, jaunas, virimui, kepimui. 
Vištos nupešama ir išvaloma be
laukiant. Gera vieta pirkti.

Hy J. Feichtmeier, Mgr.
2230 East 4th Street 
Netoli Central ■ Market.

“Moscow Strikes Back”
Loew’s Stillman Theatre \ prade

dant penktadieniu, Spalių 2,' rodo
ma filmu iš Rusijos, pavadinta 
“Moscow Strikes Back”, kurioje at
vaizduojama Maskvos užpuolimas ir 
prįešų atmuzimas. Parodoma vi
sos pastangos iš Rusų pusės, kaip 
kariuomenių taip ir civilinių gyven
tojų atsilaikyti.

Ši filmą nėra propagandinė fil
mą, tai atvaizdavimas karo visame 
jo baisume. Vaizdai daryti raudo
nosios armijos narių pačiame mū
šio lauke. Viskas yra tikra, tan
kai, ginklai, lėktuvai ir kareiviai.

8507 Hough Ave.
Valgykla ir Užeiga
ALUS . VYNAS

Karšti Valgiai, Sandvičiai
UŽKVIECIAME KAIMYNUS 

IR SAVO PAŽYSTAMUS /
Jbnas ^ečiulaitis — Margaret Sėlius

Savininkai
J

SUPERIOR-
RUSSELL INN

ba padeda prie šaligatvio Spa
lių 18 d.

Viskas kas tik iš metalo, kas 
tik jums nereikalinga, nuo vai
kų žaislų iki lempų kojų ir ki
tokių padargų, bus

Gumas taip pat 
ir renkamas.

Blekinių dėžučių 
nedėkit. Jas rinks 
nuolatos. Jos su geležimi ne
tinka ir nebus imamos tą die
ną.

Bendrai imant, iš kiekvieno 
namo tikima gauti bent po 50 
svarų metalo atliekami.

Rakandų V alymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

$2.00 
remode-

Shampoo 
pataisom, 
sudedam atgal.

ir KĖDĖ

“Divide and Conquer”
šią savaitš pradedama rodyti 

tęsis iki kito penktadienio atvaizda
vimas Adolfo Hitlerio propagandos 
“Suskaldiy kir Viešpatauk”, kas pa
dėjo jam pavergti Prancūziją, Len
kija, Norvegiją, Holandiją:

Parodoma kaip ta propaganda 
veikia Suv. Valstijose, Kanadoje ir 
kitose šalyse.

Šios filmos yra paimtos iš Vokie
čių ir parodo kokį jų agentai ple
čia terorizmą.

Matysit taipgi naujausias įvykių 
filmas, geležinkelio nelaimę Mary
land valstijoje, ir kitus.

ir

©MIESTO mokyklų taryba 
svarsto sumanymą uždaryti 
mokyklas anksčiau pavasarį, 
kad aukštesnių mokyklų stu
dentai galėti] eiti į karo reik
menų dirbtuves dirbti.

priimama, 
priimamas

su metalu 
paskirai ir

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
nėr virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą Į:

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

SALDUMYNAI

ATNAUJINTA IR ATIDARYTA
Vėl atsidarė rudenio-žiemos sezonui musų didelė, patogi ir 
naujai išdekoruota bowling alley. Turi 12 alleys. Visa iš
rodo kaip nauja. Smagi, antrame aukšte, daug oro, geros 
šviesos. Kviečiame Lietuvius naudotis šiomis alleys, savo 
kaimynystėje. (41)

OMARLO RECREATION

6824 Superior Ave;
LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.
Kazys Leimonas, Sav.

PRIEŽASTIS DEL KURIOS PRIVALOME 
AUKOTI Į CLEVELAND WAR CHEST

į ją. Nabagė mergaitė visų bijojo 
ir baidėsi. “Aš- niekad nemačiau to
kios nelaimingos mergaitės”, pasa
kojo slaugė.

Slaugė pasakė * Lillian motinai 
kad ji gali siųsti rrfergaitę į spe- 
ciales klases kur ji galės išmokti 
kalbėti kaip ir visi žmonės, bet jos 
motina ' nenorėjo su tuo sutikti, nes 
jos- vyras- vos tiek uždirbdavo kad 
vargais ‘pajiegė išmaitinti šeimą.

“Yra o.rganizacija pavadinta Hard

Ši mergaitė, Lillian, sėdėjo susi
traukus ant apatinio laipto kuomet 
pro šalf pasitaikė ėjo namus lan
kanti slaugė. Ji buvo pusėtinai gra
ži mergaitė su plačiom mėlynom 
akim ir tamsiais rudais plaukais, 
bet ji turėjo seną skarą, kurią tuoj 
užsimetė sau ant galvos pamačius 
slaugę į ją pažiūrint jr prasišyp- 
sant.

Jos motina pasirodė duryse ir įsa- , _____ r__________ ____
kė mergaitei eiti, i užpakalinį kie-^’ of Hearing, kuri mokina vaikus kai
mą. Be žodžio’'Lillian apsisuko ir 
nuėjb.

Lankanti 
darbe, 
gero, 
nos ir 
Lillian 
trukdė 
nuo valgymo. Jai buvo daryta ope
racija, atlikta per ligoninės kliniką. 
Ji dabar jau galėjo valgyt, bet kal
bą jos galėjo suprasti tik jos šei
mos nariai.

Jos motina draudė jai žaisti su 
kitais vaikais, nes jie ją pašiepda
vo ir įžeidinėdavo. Jei kas atsilan
kydavo ji būdavo varoma laukan į 
kiemą, nes ąkis įtempę žiūrėdavo

boti, turinčius kalbos nenormalu
mus. LiUiąh galėtų ten mokytis su 
kitais vadkaįs kurie turi tą patį ne
gerumą’,’ . paaiškirio slaugė. “Tiks
las miesto ■ War Chest- yra pagelbė
ti žmonėms, - kartu ir mažoms mer- 
gailėms- kaip Lillian, kad galėtų 
gyventi linksma! kaip ir kiti visi ”

Jos motina nuo to pradžiugo ir 
nadarė sutartį su Visiting Nurses 
Association ; ir jos duktė tuoj buvo 
pavesta į tą įstaigą, be jokių kaštų.

Šios isthigęs ir virš 100 namų 
fronto ir karo fronto įstaigų-, daly
vauja War Chest aukų gavime ir 
iš tų aukn varo savo darbą. Vajus 
tuoj prasideda — aukokit kiek iš- 
galit! 

slaugė, patyrus savo 
žinojo kad kas nors yra ne- 
Ji nristoio prie Lillian moti- 
išsikalbėjo apie visą dalyką, 
turėjo prišerta liežuvi kas 
ją nuo kalbėjimo ir beveik 

Jai buvo daryta ope-

Ji dabar jau galėjo valgyt, bet kal-

*

Aukščiausio Naudojimo
Dienos

YRA TAI DALIS

KARODidžiausia Nauja Saldainių 
PARDUOTUVĖ

Didžiausias pasirinkimas šokola
do ir saldainių, pop kornų šviežių 
visais laikais; taipgi ice cream ir 

cigarų. Moderniškai įrengta.
Saldainės puikiose dėžutėse dova
noms, kainos visai prieinamos.

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.

Šalia Ezella Theatre

> ir Sudedam Naujas Dalis 
nasams ir Boileriams 

es, Gaso, /Aliejaus 
.apžiūrėjimas ir apkainavimas 

T HAil Musų kainos žemos.
°’ TK!T FURNASA Iš MUSŲ. ' 

pavienius —R}yELAND FURNACE & 
prašomi iy SHEET METAL CO. 
kuponą, prisi*’ ENdicott 0335
giau, ir jlffl!$1’396 East 65th Street .. 
rystis knyplife----------- — --------- ------------

UiSlMOfill|REja DRUG
AKU)il|BMACEUTICALS. TRUSSES

Lietuvai , , . .. , . , ., - ...^Patrukusieji kreipkitės į 
pareigos uffi-QUS pritaikymui trussų. 
bus, tik rei> Visoki vaistai iš Europos, 
varyti pirap | 2501 Lo.rain Avė, 

Gievelanile MAin 8557 Prie W. 25 
rasti būrį —- ---------------------------------
tų kurie ^iiiiiiniiitiiiHiiidiiiiiHiiiiiiiiniiiHiiiTHmmHiiiiimiiiiiimiimnmmiiiimm 

S» I.DURVASAR1O IŠPARDAVIMAS 
koti po 15 
šiai, LVS.

Keletas 
sumokėjo ir®! 
dai buvo ju 
važiavimo 

Alekas 
skyriaus 
ir toliau tas 
davė Centra' 
du mėnesiu 

Ben 
dretįs/paiii^ 
7 Į Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip-
rėmėju eiles-

PAMOKYMO

PPORTS, CHEMICALS

st.

UŽKVIETIMAS
LIETUVIAMS

Musų krautuvėje gausit visokių 
groserių 
einamas 
pirkiniu 
Savo 
patarnaujam.

J. M. GROCERY
7003 Lawnview Ave.

ir šviežių mėsų, už pri- 
kainas. Su kiekvienu 

duodam Eagle Stamps, 
kostumeriams prielankiai 

(46) j

Jūsų pačių pasimokinimui yra. pakankama, žinoti kad 
aukščiausios gaso naudojimo dienos yra kada musų, 
gaso išteklius naudojamas iki pat galimybių.

Mes darome viską galimo parūpinti gaso tems vir
šiausio naudojimo ir reikalavimo dienoms ir norim 
būti gatavi joms. Mes užpildom savo linijas gasu, 
suleidžiam gaso po žeme ir paverčiam jį į skystį 
kad daugiau jo sutalpinus dideliose plieno patal
pose.

Visos musų pastangos nukreipta parupinimui dau
giausia kiek galima naturalio' gaso karo reikalams, 
kurio reikalinga. Tai ir jūsų pastangos, taipgi, tu
ri būti nukreiptos i tą patį reikalą. Jus esat da
limi tų pastangų lygiai taip kaip ir mes.

E VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!

Pirkit ir Taupyki t Pinigus Dabar!

Visoki Naujausi Namams Rakandai.

FLEMING FURNITURE Co-
7411 St. Clair Avenue

■ilmHiniHICIliilliilllHilllJHKHIIIimiiiHIIHIIHBIlhKilKnHEUimiHlUinUI

Nereikia daug aiškinti, vienatinis būdas pasiruoš
ti toms aukščiausio naudojimo dienoms yra tai pa
siruošti dabar iki jos neatėjusios. Tas paliečia jus 
lygiai taip kaip ir mus.

Insuliacija ir Storm Langai Taupo Gasą

P. J. KEP SIS 
8Q9 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: M Ain 1773.

tės j mane, gausit pigia kaina. 'Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
lose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
is- garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

šildymas jūsų Namo su mažiausia galimu kie- I 

kiu gaso šią ateinančių žiemų yra tai karo lai
ko būtinumas. Pasiruoškit tam dabar.

I

xKreipkitės i 
Lietuvai

M

THE EAST OHIO GAS COMPANY^

I' -Hlim!!-! !b > t'i4i
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The Following Is a Statement by Thomas E. Dewey, Republican 
Candidate for Governor, to the Lithuanian, Latvian and Es
tonian Delegations at Republican Headquarters, New York 
City, September 23, 1942. *—-------------------------------

By ŠARŪNAS.

ATTORNEY Nadas Rastenis 
the Democratic nomination

won 
for 

the Legislature of Maryland in the 
6th District of Baltimore, Md. He 
polled 3,532 votes. Six candidates 
were nominated, the highest rec
eiving 4,799 votes, the lowest 3,183.

MOKYKITĖS 
ANGLIŠKAI

PAMOKOS SUAUGUSIEMS
Miesto mokyklų taryba ati

daro Angliškos kalbos pamokas 
suaugusiems, Norwood Branch 
Library, 6405 Superior avenue, 
pradedant Spalių 5, nuo 1 vai. 
po pietų. Pamokos bus pirma
dienį, antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį nuo 1 iki 3 vai.

Pirmadieni ir trečiadienį pa
mokos bus vyrams ir moterims 
kurie nemoka kalbėti ar skai
tyti Angliškai, ir/tiems kurie 
turi keblumų su kalba ir skai
tymu Angliškai.

Antradienį ir ketvirtadienį 
pamokos bus tiems kurie nori 
toliau pažingėti Angliškai.

Kreipkitės ten pat prie Mrs. 
McCarthy kuriems paminėtos 
valandos neleidžia lankyti pa
mokas. patirsit kada galit lan
kyti jums prieinamomis valan
domis.

užvesta 
vyrų Į 

Tam su-

Spalių mėnesį bus 
vajus 
United States Navy 
daryta ir komitetas iš tautinių 
grupių, pavadintas The Cosmo
politan Navy Rrcruiting Com
mittee. Tas komitetas pasiti
ki iš tautinių grupių surinkti 
bent 5,000 karo laivynui tin
kamų jaunuolių.

Mayoras Lausche paskyrė 
kelių tautų narius sudarymui 
to Cosmopolitan Navy Recruit
ing Komiteto, į kurį nuo Lie
tuvių paskyrė Dirvos redakto
rių K. S. Karpių. Ineina Če
kų, Lenkų, Italų, Rumanų, Sy- 
rų, Kroatų 
vai.

Lietuviu kolonijoje bus NA
VY DAY? " 
rengti naujai sudarytas Lietu
vių Karo Aktivumo Komitetas, 
kurio pirmininkas, Jurgis K. 
Venslovas jau susinešė su U. 
S. Navy vajaus viršininkais.

Lietuviams buvo skirta Spa
lių 13 kaipo Navy Day, bet 
tas yra pergreit, ir Lietuvių 
komitetas netrukus praneš ku
rią dieną rengimas įvyks.

Tuo tarpu, patarimas tėvams 
leisti savo vaikams stoti į U. 
S. Navy, savanoriais.

Karo laivynui reikalinga ne 
vien tik į .jurą plaukti vyrų, 
bet visokių specialistų. Kurie 
tiks priimti į laivyną, tie bus 
paskirstomi sulyg visokių jų 
pasirinktų amatų ir profesijų, 
ir bus pasiųsti į lavinimo pun
ktus. Jiems 
atlyginimaą, 
amatų kurie 
karo.

Jeigu jusu 
kia eiti i kariuomenę, 
jam laisvu noru stoti į laivy
ną. Jeigu bus priipitas, jisai 

Pr°ea prasisiekti amate 
ir išsilavinime.

gavimui jaunų

ir kitų tautų atsto-

Tą Navy Day imasi

bus ir geresnis 
ir bus išmokyti 
bus naudingi po

sunui vistiek rei- 
leiskit

IŠ ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

MISIJOS. Spalių 12 prasi
dės misijos Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje ir tęsis dvi sa
vaites. Angliškoj kalboj jau
nimui nuo Spalių 12 iki 19, o 
suaugusiems Lietuviams nuo 
Spalių 20 iki 26. Tam tikslui 
bus du misijonieriai, kurių 
vardų dar neteko sužinoti.

Šiais audringais karo lai
kais žmonės turėtų kreipti ypa
tingą dėmesį ir skaitlingai lan
kyti misijas.

CHORŲ DARBUOTĖ. Šv. 
Jurgio par. bažnytinis choras 
pradeda savo reguliares giedo
jimo pamokas penktadienį, 2 
d. Spalių, po novenos pamaldų, 
apie 9 vai., muzikos kambary
je. Visi seni nariai ir nauji, 
norinti prisirašyti prie choro, 
malonėsite pribūti laiku.

Choralis
Club) laiko savo praktikas tre
čiadieniais 7:30 
taip pat muzikos kambaryje. 
Į ši chorą priklauso jaunimas 
nuo 14 m. iki 20 m. amžiaus, 
paskui įstoja į suaugusių baž
nytinį chorą. Tėvai, malonėkit 
paskatinti savo vaikus ateiti ir 
prisirašyti prie Chorai Club. 
Nors čia priguli daugumoje tie 
ką pabaigė šv. Jurgio mokyklą 
bet "ali prigulėti ir lankantieji 
viešąsias mokyklas. Šis cho
ras gieda giesmes ir mišias 
per 9:30 vai. mišias. Gintarė.

klubas (Chorai

val. vakare,

MOKINIŲ
State Universitetą, Co- 

Ohio, ši mokslo metą 
10,007 moki- 

Tai tikrai didelis uni- 
Lietu-

10,600
Ohio 

lumbiis, 
pradėjo lankyti 
niai. 
versitetas, kaip geras 
vos miestelis.

Ten lanko ir keliolika Lietu
vių, vaikinų ir panelių.

STATYS 5.000 NAMŲ
Federalė valdžia sutinka 

ti pirmenybes medegų gavimui 
statyti dar bent 5,000 gyvena
mu namų Clevelande. 
nebrangesni $6,000 ir
nedidesnė kaip $50 mėnesiui.

duo-

Jie bus 
nuoma

ŽUVO 85
Trafiko nelaimėse 

do srityje iki šios 
pradžios užmušta 85 
Pernai iki Rugs. 28 
buvo 90, taigi jau pradedama 
atsilikti žuvusių skaičium.

Clevelan- 
savaitės 

asmenys, 
užmuštų

Klinilenė-G rigiutėElena
Ji įstojo į S. V. kariuomenės 

slauges, ir gavo Antro Leite
nanto laipsnį. Ji apleido Cle
velandą pereitą penktadienį, iš
vyko į Fort Benjamin Harri
son, Ind.

Elena ir jos motina p. Ago
ta Grigienė yra artimos Dirvie- 

‘tės ir tautinių reikalų rėmėė- 
jos.

Su 
saros,

va-
vi-

kalendorine pabaiga 
Clevelandą užklupo 

sai šaltas rudens oras. Rugs. 
28 miesto apielinkėse pasirodė 
net sniego. Rugs. 28-29 naktį 
buvo stiprį šalna, temperatūra 
buvo nukritus iki 38 laipsnių. 
Tokio šalto oro nebuvo Rug
sėjo mėnesį per daug metų, 

šiomis dienomis pradėjo 
atšilti. Dar juk bus “bobų 
sara”.

35 Mylios į Valandą
Ohio valstijoje bus griežtai 

prižiūrima kad automobilistai 
nevažinėtų greičiau negu po 
35 mylias j valandą atvirais 
keliais. Miesto gatvėse, žino
ma, reikia prisilaikyti miesto 
taisyklių.

Ohio gubernatorius atsišau
kė Į valstijos kelių policiją pri
žiūrėti kad karo laiko greičio 
apribojimas nebūtų laužoma.

NEPRISIIMA N. PARAPIJOJ
Ponas Gabaliauskas, arba ta 

“katalikiška spauda’’, kuri jam 
automobilių įtaisė, surengė sa
vo ištikimiems rėmėjams “pa
teptu ves” naujos parapijos sa
lėje. Bet p. Gabaliauskas tose 
“pateptuvėse” taip įsilinksmi
no ir įsidainavo kad parapijos 
apielinkės kaimynai griežtai 
pasipriešino ir uždraudė toje 
salėje daugiau pašaliniams po- 
kilius kelti. žinanti.

vėl
va-

Jeanette MacDonald 
Lankysis Clevelande
Jeanette MacDonald, žymi 

dainininkė, lankysis Clevelande 
Spalių 19 d., pirmadienio va
kare, patriotiškame parengime 
Public Music Hall. Ją pakvie
tė moterų grupė Alumnae of 
Flora Stone Mather College of 
Western Reserve University.

6 PRIGĖRĖ
Amerikos prekiniame laivy

ne iki šiol yra žuvę astuoni 
Clevelandiečiai. Jie yra iš iki 
šiol žinomų 410 žuvusių ir 
1,891 dingusių be žinios, nuo 
Rugsėjo 27, 1941, iki Rugp. 1, 
šių metų, kaip priešų subma- 
rinai pradėjo skandinti Ame
rikos pakraščiais veikiančius 
prekinius laivus.

It is my genuine pleasure to meet 
this splendid group of Americans 
of Lithuanian, Latvian and Eston
ian extraction.

Already on two occasions, in 1940 
and 1941, I have expressed by views, 
commending the contribution by the 
Baltic peoples in the development of 
this country of our, and strongly 
condemning the temporary suppres
sion and enslavement of Lithuania, 
Latvia and Estonia.

tolerance and 
life. In the 
independence, 
proved their 

and

democratic 
twenty-two 
the Baltic 
abilities in 

in economic

MORTAL PERIL
LITHUANIA

TO

(Editorial in The Montreal Gazette, 
. Sept. 21, 1942)

Citizens of The Netherlands 
to be uprooted and resettled 
“Eastland”—Estonia, Latvia, Lith
uania, Ruthcnia and the Ukraine— 
to “further the interests of the 
European community”, in the words 
of a Dutch Quisling. The phrase 
is interesting.

Readers of Time Runs Out, Hen
ry J. Taylor’s odyssey of Europe 
on the eve, may remember his ex
planation of Germany’s delay in re
leasing French prisoners of war. 
It was partly that the Nazis needed 
the prisoners’ labor, partly that 
they could use them as hostages, 
but 
and 
the 
the

principally 
insidious 
principle 

wandering
“It is”,

KAINAJc.

are
in

of nonentities under the

THE CHICAGO Lithuanians have 
joined battla- against the campaign 
of misinformation about Lithuania 
and Lituanians which is being sys
tematically encouraged from cer
tain quarters. Ed. Kublaitis, re
cently Editor of the Vytis, and L. 
Labanauskas have vigorously cor
rected some of the falsehoods. The 
Chicago papers carried corrections 
by the Consul of Lithuania, Mr. P. 
Daužvardis, also. Ed. Kublaitis 
whote in the Chicago Tribuna “The 
Baltic States”,
tributed an article 
to the Chicago Sunday

'Lon. L. Laban con- 
Little Nations” 

Times.

Relief Fund 
of the Lith-

NUSTAT
BUVUS

Mire Agota Vaitkevi
čiene

Rugsėjo 24 mirė Agota Vait
kevičienė 
amžiaus, 
vičiaus. 
Lakeview 
ro liko dar sūnūs Juozas, duk
tė Biruta Spiegei, ir šiaip gi
minės.

Velionė buvo Dirvos skaity
toja, laisvų pažiūrų rimta mo
teris. Iš Lietuvos Debilios k., 
Pakuonio p., Suvalkijos. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

Velionė atvyko j Pįttsbur- 
ghą, kur jiedu ir vedė, iš ten 
atvažiavo ir apsigyveno Cleve
lande 32 metai atgal. Čia jie 
turėjo krautuvėlę, gražiai Lie
tuviškai išauklėjo savo vaikus, 
duktė Biruta seniau dikčiai pa
sitarnaudavo pianu koncertuo
se.

Likusiai velionės šeimai rei
škiame užuojautą, o jai, amži
nos ramybės.

(šeškiutė), 60 metų 
žmona Juozo Vaitke- 
Palaidota Rugs. 26, 
kapinėse. Prie vy-

Being aware of your- loyalty and 
devotion in the service of ouif coun
try, I am taking this occasion to 
state once more my views.

First artisans for the colony of 
Virginia were recruited in the Bal
tic ports and here, in New York, 
the first teacher of classics, Dr. 
Alexander Carolus Curtius, came 
from Lithuania. Since the Middle 
Ages and long before the discovery 
of America, Lithuania had been a 
haven for the victims of religious 
intolerance. Modern Lithuania and 
her sister republics of Latvia and 
Estonia remained true to this tradi
tion of 
ways of 
years of 
Republics
self-government 
and cultural development, achieving 
high standards of living, complete 
economic indepencence, and develop
ing world markets for their pro
ducts shipped in own ships.

The aggression of the Baltic 
shores was totally unjust and 
evoked sympathies for the victim
ized Baltic nations throughout the 
world. The victorious democracies 
will never yield to “strategic” con
siderations of the more powerful 
neighbors of Lithuania, Latvia and 
Estonia. These people deserve their 
freedom, and ‘ they will once again 
achieve their independence. The 
Atlantic Charter is your hope, 
while the indominable spirit and 
splendid traditions are your securi
ty. My vie\vs on this matter are 
very strong, and you will always 
have my support in helping to re
surrect your homelands over their 
ruins left by this war.

I am glad' to note that one of 
your people, Mr. William J. Drake, 
is the Republican Congressional 
nominee. I am certain of victory 
in the forthcoming election and I 
hope that, for the first time, there 
will also be a Congressman of 
Lithuanian descent.

I wish to thank you all for your 
support of my candidacy and of the 
Republican State ticket.

THOMAS E. DEWEY.

because of “a broad 
German conception, 

of Volkerwanderung, 
of the nations”.

says Taylor, “the Nazi 
principle of breaking down national 
groupings by forced migration, es
tablishing a general and universal 
substratum
Herrenvolk . . . There will be no 
Frenchmen, 
Dutch in Hitler’s Europe.
will only be German Herrenvolk, 
and the substratum”.

This is the conspiracy, a plot 
against the life of their nation, to 
which Pierre Laval and Henri Phil- 
lippe Petain became party when 
they conscripted French workers 
for Germany. This is the conspi
racy which will 
maxim: “Minorities
The “interests of the European 
community”, as the Nazis interpret 
them, give food for thought to 
everyt man who values his nation
ality.

Italians, Belgians or
There

execute Hitler’s 
are a curse”.

Everett Kauffman 
and 

Sherman Moving 
& Storage

Perkraustom iš visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd. 
CEdar 4352

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai
šSound Car.

Visiems Tikslams.
Darom rekordus.

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

ir TUBES
HE. 3028.

36 
ir

Moterų 36 Kuopos 
Vakarienė

Liet. Moterų Sąjungos 
kp. rengia skanią vakarienę
šokius sekmad., Spalių 4, pra
džia lygiai 6 vai., Naujos para
pijos salėje. Tikietas $1. Ma
lonėkit užsisakyt sau tikietą, 
telefonu KE. 6342.

Prie vakarienės bus gražus 
dainų programas, dainuos A. 
Miliauskaitė, ir Mrs. S. Becker 
iš Detroito, prie jų bus dar ir 
kitų dainininkų.

Tą vakarą irius leista išlai- 
mėjimas iki šiol platintais ti- 
Icietukais.

Šio parengimo pelnas skiria- 
statymui naujos bažny

čios.
Išanksto ačiū tiems kurie re

zervuos sau tikietus telefonu, 
^lengvins musų sunkų darbą.

Komisija.

JUOZAS GIEDRAITIS
Juozas (giedraitis, 59 m., mi

rė Rugs. 28, nuo 1576 E. 43 st. 
Laidojamas penktadieni, pa
maldos Immaculate Conception 
bnžnyčioj 9 vai.

Liko 4 dukterys ir sūnūs.
Laidojime pasitarnavo laido

tuvių direktorė Della Jakubs.

LANKĖSI MARINAS
žinomas vetos jaunuolis, Va

cius Zambliauskas, parvyko į 
Clevelandą trumpam laikui pa
sisvečiuoti. Jis pats įstojo j 
U. S. Marines šios vasaros me
tu. Dabar parvažiavo jau su 
pora atžymėjimo ženklų — jis 
pasižymėjo šaudymuose. Už 
tai net gavo tokį greitą palei
dimą važiuot pasisvečiuoti.

Jis buna Quantico, Virginia. 
Vacius buvo Lietuvos kareivis 
ir šaulys.

AKYS
Ar (jali leugval skaityt šiuos žodžius?

Saugokis prasto ar įtempto ma
tymo, kas padaro darbą sunkiu 
ir pavojingu, arba greit nuvar- 
gsti, ar gauni galvos skaudėji
mą, ar nervuotuma, ar net ir 
skilvio bėdas. Kam kentėti nuo 
to kad daugeliu atvejų galima 
išvengti prisitaikant akinius.
Išegzaminavimas kompetentingo 
su ilgu patyrimu refractionisto

TELEFONUOKIT GL. 6239 
Ateikit dieną arba vakare.

Egzaminavimas $O ir 
ir Akiniai .... C5 auk.

10938 DREXEL AVE.
S. W. kampas Drexel ir Park
wood Dr. šešta gatvė šiaurei 
nuo Superior Ave (34)*

HAPPY at the success of the Re
public of Lithuania Day proclaimed 
by the Governor of Illinois, Mr. 
Green, the Chicago Lithuanians ex
pect to publish a little book about 
the affair. It will contain speeches 
by the American Minister to Lith
uania, Mr. Norem, the speech by 
the Mayor of Chicago, Mr. Kelly, 
and1 the proclamation of the Gov
ernor, Mr. Green. It will be illus
trated.

SKANUS KUMPIAI
Pas mus gausit naminio darbo 

kumpius, dešras, visokias rūkytas 
mėsos ir dešras, kokios daromos 
ir mėgstamos Baltijos Kraštų gy
ventojų. Gaminamos tuo pačiu 
metodu. Užlaikom visokią mėsą 
kokios tik reikia. (47)

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

Atdaras Pirmad., Trečiad., Penktad. 
ir šeštad. Stand No. 3, kampe.

THE LITHUANIAN St. Francis 
Academy for Girls at Pittsburgh, 
Pa., started the academic year with 
an enrollment of 200. 
my is now housed in a 
recently erected.

The Acade- 
new building

THE LITHUANIAN
Brooklyn, N. Y., have 
enough money to buy an ambulance 
for the American Red Cross, 
presentation ceremonies took 
on Sept. 30 in front of the 
Lithuanian American Citizens

societies of 
collected

The 
place 
local 
Club.

GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita pagalba nuo Bronchinių 
uždegimų, paliuosuoja kosulį ir 
palengvina plaučių užsikimšimą. 
Ypatingai geras sulaikymui nak
tinių kosulių, šalčio ir užkimimo. 
Neturi alkoholio, chloroformo 

net kitų kenksmingų vaistų.

Eclair Cut Rate Drugs
7600 St. Clair Ave.

Prespriction Specialists (52) 
Kampas E. 76 st. ENd. 9202

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE■ SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva paeitum išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

THE LITHUANIAN 
run under the auspices 
uanian Roman Catholic Federation 
and registered with the State De
partment through the National 
Catholic Welfare Conference an
nounces that from July 1, 1941, to 
Sept. 1, 1942, it has raised $5,874.57 
and expended $6,779.62. The defi
cit was covered by the Federation. 
Some of the money was disbursed 
through the Committee of Ameri
can Bishops, some through the 
Lithuanian Legation at the Vati
can, and $779.70 was sent direct by 
cable to some of the 
deportees in Siberia.

At its convention in Kansas 
the American Legion adopted a 
olution calling for the draft of 
19 year olds, and opened 
bership to veterans of 
II. Roane Waring, of
Tenn., new Legion commander, 
shown above.

its m

Memi

glish (like the- Jaunimas former 
issued in Chicago) would 
great help.

be d
1

refugees and

OF 160 MEN from 
Pa., serving in Uncle 
22 are Lithuanians. 
Chetaitis brothers (Nanticoce, Pa.) 
three are in the Nay 
Seargent in the Army, 
unteers. The three 
brothers of Plymouth, 
Lieutenants: Klem in

Sugar Notch, 
Sam’s forces, 
Of the four

y, one is a 
All are vol- 
Maslauskas 

Pa., are all 
the Navy, 

Vincas in the Marine Corps, Edward 
in the ■ Air Corps.

Thus the Pennsylvania Lithuan
ians are writing history.

REV. PRANAS J. JUŠ1 
of Cambridge, Mass., 
the 25th anniversary of his ordii? 
ation on Sept. 19. During this tine 
he was pastor of the Lithuania 
parish at Cambridge and has show 
good qualities of leadership. Re 
recently published a much needed 
prayer book for the older gene® 
tion. His parish has the distinctia 
of having the only Lithuania^ par
ochial school in the Boston Artį 
diocese.

celebi

x . Washington. 
p-"'. ..damasi Prez.

F,, suteiktomis teii 
’ Darbo Taryba 
’ kdyti algų apri 
tarta palikti 
iki Spalių 3 d. 
gas ir mokesti; 
jau nebus leist 
didesnių algų i 
keliamos jokiuo 
buose. Tai yrį 
das sulaikymui 
šaliai infliacijo 

Tas nereiškia 
įlinkas padedar 
nj ii- atsakomi 
bą negaus did 
kesnio.

Visos algos 
produktų kaine 
ti palaikomos 
buvo Rugsėjo i 
to kainų užšalti 
90 nuoš. visų i

ANOTHER Lithuanian family
with three boys’Tn~tHe~service': the 
Rimkus family of St. Louis, Mo. 
Stanley is serving Uncle Sam as an 
electrician, Charles is in Australia 
as a Corporal in the Engineers, and 
Mike is a technician in the Air 
Corps. Charles was chairman of 
the Lithuanian Alliance Lodge 363, 
and Stanley was its financial sec
retary.

IN BALTIMORE, Md., the Coun
cil of the Lithuanian Societies has 
raised $2,116.56 for the American 
Red Cross and sold $34,000 worth 
of War Bonds. The Secretary of 
the Council is the livery Mrs. Vera 
Mikušauskas.

PVT. PETRAS JUKNYS writes 
to the Editor of Dirva that there 
is a sad lack of information about 
Lithuania and the Lithuanians a- 
mong Americans in the army. The 
same, to some extent, holds true 
for a majority of American born 
Lithuanians. Our elders, it-seems, 
have sadly neglected their duty to 
instruct their children about the 
land of their forefathers. Probably, 
a lively newspaper published in En- __________________________________

iff

THE NOTED PROFESSOR Jok 
Dewey warns against exaggerate 
idealization of Stalin and his brad 
of government in Russia. In 1 
article, “Frontiers of Democracj 

1 he urges all possible aia to •tti 
and fighting Russia but s;J tl 
should not mean the closing)! « 
eyes toward the glaring wefflon 
of Stalin’s home and foreigjpOM 
Exaggerated idealization jnigk' 
cause us to agree to pa/a Mjl 
price, for instance, we night Ji 
Russia annex Poland and,the Balti 
States.

JOHN G. POLTEK
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius I

Duokit savo namų aptaisys* 
darbą prityrusiam ir atsakomi* 
gam: Maliavojimą iš lauko ir U 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jumi 
nereiks rūpintis ir jieškot jdtĮ] 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilną 

darbų

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899 •

jūsų namo visiškam, 
ir pagražinimui. į
apdraudę tos rūšie* 
kontraktoriaus.

Laikas Pakeisti
Skrybėlę

I Įsigykit dabar sau
NAUJA RUDENINE SKRYBĖLE

©MES esam gatavi jums patarnauti geriausiomis nau
jomis rudeninėmis skrybėlėmis — didžiausias pasirin-j 
kimas puikių vėliausių Pavidalų — Spalvų — Stilių $

VYRAMS IR VAIKINAMS
Visokio amžiaus.

Kainos $*).45 — $3-95 — $5.00

DYKA! GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. IX/1a

THE KRAMER & REICH CO. '
7010 Superior Ave Atdara Vakarais ’

STAL1NGRJ
LAIK

Maskva, Spa' 
rietu jiegos vi 
neleidžia Vok 
imti Stalingrat 
tą kuri Vokie< 
priėjo negu’ da 
čiame mieste 1

Bolševikai 1 
sugriautame n 
rint insų Voki 
gu-

Šiaurvakariu 
sto Rusai sake 
zius, prasilauži 
nijas.

Kaukazo fr 
čiai pažingėjo 
stumdami Rus 
pozicijas. Ten 
talkininkauja 
vizijos.

Apsireiškė c 
kirtimai front 
kvos ir Lenine

sta-Mpa-
P'W.

F ID-

pMau-

Submarine P

plains
Nazių subn 

kai jų submarii 
laivas smogė ja:


