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HE CHICAGO Lithuanians have 
ied battle against the campaign 
misinformation about Lithuania 
Lituanians which is being sys- 

latically encouraged from cer- 
i quarters. Ed. Kublaitis, re- 
tly Editor of the Vytis, and L. 
Danauskas have vigorously cor- 
ted some of the falsehoods. The 
cago papers carried corrections 
the Consul of Lithuania, Mr. P. 

uzvardis. also. Ed. Kublaitis 
ote in the Chicago Tribuna “The 
Itic States”. 'Lon. L. Laban con
futed an article “Little Nations” 
the Chicago Sunday Times.'
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TTORNEY Nadas Rastenis won
Democratic nomination for 

Legislature of Maryland in the 
District of Baltimore, Md. He 

ed 3,532 votes. Six candidates 
e nominated, the highest rec- 
ng 4,799 votes, the lowest 3,183.

m
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?HE LITHUANIAN Relief Fund 
i under the auspices of the Lith- 
lian Roman Catholic Federation 
1 registered with the State De- 
rtment through the National 
tholic Welfare Conference an- 
inces that from July 1, 1941, to 
pt. 1, 1942, it has raised $5,874.57 
d expended $6,779.62. The defi- 

was covered by the Federation, 
me of the money was disbursed 
■ough the Committee of Ameri- 
a Bishops, some through the 
thuanian Legation at the Vati- 
n, and $779.70 was sent direct by 
t»le to some of the refugees and 
portees in Siberia.
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OF 160 MEN from Sugar Notch, 
l, serving in Uncle Sam’s forces, 

are Lithuanians. Of the four 
letaitis brothers (Nanticoce, Pa.) 
ree are in the Navy, one is a 
largent in the Army. All are vol- 
iteers. The three Maslauskas 
■others of Plymouth, Pa., are all 
ieutenants: Klem in the Navy, 
incas in the Marine Corps, Edward 
. the ■ Air Corps.
Thus the Pennsylvania Lithuan- 
ns are writing history.

m
ANOTHER Lithuanian family 
ith three boys in the service: the 
imkus family of St. Louis, Mo. 
tanley is serving Uncle Sam as an 
ectrician, Charles is in Australia 
> a Corporal in the Engineers, and 
like is a technician in the Air 
orps. Charles was chairman of 
ie Lithuanian Alliance Lodge 363, 
id Stanley was its financial sec
tary.

m
IN BALTIMORE, Md., the Coun- 

1 of the Lithuanian Societies has 
used $2,116.56 for the American 
ed Cross and sold $34,000 worth 
: War Bonds. The Secretary of 
ie Council is the livery Mrs. Vera 
ikušauskas.

///

PVT. PETRAS JUKNYS writes 
• the Editor of Dirva that there 

a sad lack of information about 
ithuania and the Lithuanians a- 
ong Americans in the army. The 
ime, to some extent, holds true 
>r a majority of American bom 
ithuanians. Our elders, it.seems, 
ive sadly neglected their duty to 
struct their children about the 
nd of their forefathers. Probably, 
lively newspaper published in En-

DARBININKŲ ŽINIOS

At its travjtaro darbų komisijonie- 
the Ameritniųs McNutt vėl paskelbė 
oiution aiiii(į| radio kad “mes nęlai- 
i9 year oils,»m karo“ ir kad išvengi- 
bership to pralaimėjimo reikalin- 
Tenn n«^bus Pastatyti į dirbtu- 
shown abort I dar 7 milijonus vyrų ir 
_____ terų prieš pabaigą 1943

Milijonai dar Tures
Stoti į Darbus

giish (iiketųs pareiškė: “Dabar mes 
Xtheip kariaujam, bet karo ne- 

„nim. Laimėiimui prieš 
rev pramiIF jieSas> kiekvienas vy- 

of Cambridge į ir moteris turi dirbti 
the 25th iJ.tikgali prisidėti prie 
ation on Sept u Eiausių karo pastangų”, 
he was pasta > • ------------------------
parish at CiK:f r^. rx
good qditia lesmasi b Dienų Dar- 
rccentiy | Kasyklose 
prayer book fe I L  
tion. His parsi 
of having the b L ...
ochrai school jJW. of A. Angliakasių 
diocese.

i bui Kasyklose

mcinnati, O., vyksta U.

os 37-ta dvimetinė kon- 
"cija.

the no®! ^-p kitų dalykų, John 
Dewey wans e jewjs> unijos preziden- 
ideaiizaura(!<rei|<a]auja ^ad anglia

ms butų pakelta mp-of govenuoH!
article, 1U-V“
‘hcu^es'siRW daugiau dienai; 
and fighting taiitepritaria įvedimui še- 
shouid not wkiflienu darbo savaitės 
eyes toward iR^kasyklose. Paskelbė 
v kasyklų išėjo 80,000r..... .. ..  j darbus mies-

del to kad angliaka- 
nemokama pakanka- 

iuž darbą.
iwis šioje konvencijoje 

visą savo jiegą 
JQnnUumti iš organizacijos 

Lii mėtį jos vice preziden- 
.. u-Murrav. su kuriuo su- 
*”<hko del'CIO.

^Angliakasiai nubals a v o 
^‘raukti ryšius su CIO ir 

Duokit ai o jo iš tos organizaci- 
darb? prilit3' 
gam:
vidaus, m® j 
rynų. 
nereiks mp33 f 
amatininkiĮ jsj 
aptaisymni 4
Turiu

darbą W

495 Ed

Exaggerated maj 
cause us to ęil 
price, for 
Russia anna Pa1 
States

•ronto, Kanadoje, atsi- 
t Amerikos Darbo Fe- 
cijos 62-ra metinė kon- 
ija. Ta federacija da- 
skaito apie 5,500,000 

ų. Jos prezidentas yra 
Telefonu ?|iam Green.

aww,

Laikas Pak&
Anglijoje sukėlė streiką 
| Tynesdale laivų sta- 

1 datfbiniųkų del pa
rimo mokesties dienos.

Skrybėlę
higyldt dabar s..

NAUJĄ RUDENINEjininkai.
V L

Pradėjo Veikti Algų-Kainų Tvarkymo įstatymas
NUSTATYMAS APIMA RUGSĖJO 15

buvusias kainas ir algas

Washington. — Naudo
damasi Prez. Roosevelto 
suteiktomis teisėmis, Karo 
Darbo Taryba pradėjo vy
kdyti algų apribojimą. Nu
tarta palikti galėję visas 
iki Spalių 3 d. sutartas al
gas ir mokestis, bet toliau 
jau nebus leista reikalauti 
didesnių algų ir jos nebus 
keliamos jokiuose karo dar
buose. Tai yra vienas bū
das sulaikymui gresiančios 
šaliai infliacijos.

Tas nereiškia kad darbi
ninkas padedamas į geres
nį ir atsakomingesnį dar
bą negaus didesnio užmo- 
kesnio.

Visos algos ir maisto 
produktų kainos turės bū
ti palaikomos tokios kaip 
buvo Rugsėio 15 d. Mais
to kainų užšaldymas apima 
90 nuoš. visų ūkio produk
tų.

STALINGRADAS VIS 
LAIKOSI

Maskva, Spalių 8. — So
vietų jiegos vis atlaiko ir 
neleidžia Vokiečiams pa
imti Stalingradą, tą mies
tą kurį Vokiečiai greičiau 
priėjo negu dabar gali pa
čiame mieste kariauti.

Bolševikai laikosi karo 
sugriautame mieste nežiū
rint visų Vokiečių pastan
gų.

Šiaurvakariuose nuo mie
sto Rusai sako stumia na- 
zius, prasilauždami per li
nijas.

Kaukazo fronte Vokie
čiai pažingėjo pirmyn at
stumdami Rusus į naujas 
pozicijas. Ten Vokiečiams 
talkininkauja Rumanų di
vizijos.

Apsireiškė didesni 
kirtimai fronte tarp 
kvos ir Leningrado.

utomobilių indust rija 
šiol jau paversta karo 
:menų darbams 95 nuo- 
čių.
Rugpjūčio mėn. toje in- i 

641,575

©MES esam gatavi jums patarnauti įy] 

jomis rudeninėmis skrybėlėmis—^ 
kimas puikių vėliausių Pavidalų - Sp^

VYRAMS IR VAIKINA
Visokio amžiaus.

Kainos $0.45 — $^.95"fl

Ukso kasyklos šioje ša
lį uždaromos ir jų dar- 
inkai perkeliami į va- 
ir kitų metalų kasyk- 

. nes šie metalai reika- 
karo reikalams, o au- 

: jau užtenka tiek kiek 
•ar jo turima.

Federates valdžios istai- 
DYKAI green stamps su kotai pu^se tarnautojų skaičius 

Čia galit iškeisti savo Stamp net Liepos mėnesį bllVO 

37,932, arba 67 nuošim
ti daugiau negu tą patį 
nesį pernai. Tiems val
kų įstaigų tarnautojams

7010 Superior Ave Atdari m išmokama $382,373,-

THE MER i H

susi-
Mas-

JAPONAI IŠEINA IŠ 
ALEUT1ŠKŲ SALŲ

Japonų laikymasis vaka
rinėse Aleutiškose salose, 
kaip skelbia S. V. karo va
dovybė, išrodo visai silpnė
ja. Japonai buvo įsiveržę 
į Attu ir Agattu salas, bet 
ten nuskridę S. V. lakūnai 
praneša kad jokių žymių 
Japonų ten nelikę.

Japonai dar laikosi Kiš
ka saloje.

Spalių 2 d. pranešta kad 
S. V. submarinai paskandi
no dar 5 Japonų laivus Pa- 
cifike. Išviso sugadinta ir 
paskandinta 115 Japonijos 
karo laivų Pacifike.

Japonai parodo didesnio 
pasiryžimo pulti Amerikos 
ir Australiečių jiegas Solo
mon ir Naujos Guinejos sa
lose.

ŠEŠI BILIJONAI DO- 
LARIŲ Į MĖNESI

Washington. — Šiuo lai
ku valdžios pinigų leidimas 
karo reikalams pasiekė 6 
bilijonų dolarių į mėnesį 
sumą. Taigi per metą lai
ko kaštai pasidarys 78 bi
lijonai dolarių—22 bilijonai 
daugiau negu prezidentas 
apskaičiavo pereitą Sausio 
mėnesį.

Visas karo kaštų progra
mas atsieis, kaip apskai
čiuota, $230,000,000,000.

Iš tos sumos apie 50 bi
lijonų jau praleista.

Iki kito Birželio mėnesio 
valdžios 
bins — 
000,000.

skolos pasidvigu- 
pasieks $140,000,-

Iždo Sekretorius 
kad valdžia turėspraneša 

padidinti taksus taip kad 
per metus iždas ineigų tu
rėtų apie 30 bilijonų dola- 
rių.

Submarine Nelaisviai, kurie Daugiau Nepuldines

Nazių submarine vyrai paimami nelaisvėn. Jie pakliuvo 
kai jų submariną išsprogdino iš vandens ir dai’ Kanados karo 
laivas smogė jam į šoną.

PREZIDENTAS 
APVAŽIAVO

ŠALĮ

Prez. Roosevelt sugryžo 
iš apie 9,000 mylių kelionės 
skersai visą šalį, ir tik po 
sugryžimo spaudai leista 
paskelbti kad Prezidentas 
buvo tokioje kelionėje. Pa
sirodo, ir Amerikoje gali-! 
ma išlaikyti paslaptį kada! 
reikia, bet tam reikalinga 
pavartoti tas demokratijos1 
garbintojų baisus žodis —, 
cenzūra. ,

Prezidentas užtruko sa
vo kelionėje dvi savaites, 
apžiūrėdamas karo ir lai
vyno bazes, laivų statybos 
darbus, tankų, orlaivių ir; 
amunicijos dirbtuves, ka-, 
reivių ir lakūnų lavinimo 
centrus.

Nei laikraščiai nei radio 
apie tai nei nepyptelėjo.

Spauda pradėjo zurzėti 
del tokio griežto uždraudi
mo apie Pręzidento kelio
nę tylėti.

Prezidentas Sveikina Sužeistą Jūreivį

.Prezidentas Roosevelt per dvi savaites apvažiavo nuo vieno 
šalies krašto iki kito, apie tai buvo žinios sulaikytos, šiame vai
zde parodoma Prezidentas sveikina sužeistą jūreivį, apsilankęs 
Bremerton, Wash., karo laivyno stotyje, netoli Seattle.

RŪSTUMAS, PRIESPAUDA IR ALKIS
OKUPUOTOSE ŠALYSE

REIKALAUJAtSTALI- 
NĄ PASIAIŠKINTI
Sovietų diktatorius Sta

linas paskelbė savo laišką, 
kuriame reikalauja aliantų
— Amerikos ir Britanijos
— “išpildyti savo obligaci
jas pilnai ir laiku”, atida
rant antrą frontą. Stali
nas tikrina, antras fron
tas esąs pirmiausios ir di
džiausios svarbos Sovietų 
Unijai.

Del to laiško, Britų ir S. 
Valstijų ambasadoriai Ru
sijai kreipėsi į Sovietjų 
vyriausybę paaiškinimo ką 
Stalinas tuomi reiškia.

Kai Molotovas lankėsi 
Londone ir Washingtone, 
buvo sutarta “dėti pastan
gas' suruošti antrą frontą 
1942 metais”, bet nebuvo 
žadėta tą frontą šį metą 
atidaryti.

Kaip paaiški, Britų ir 
S. Valstijų atidarymas an
tro fronto, arba pradėji
mas ofensyvo Vokiečiams 
Europoje neturi nieko su 
Rusų padėtimi, ir kai 
pasiruošta ir matoma 
limybės, bus daroma 
tinkamas ofensyvas.

Sovietai susirūpinę 
savo kailiu ir įtraukimu S. 
Valstijų ir Britų į mūšį su 
Vokiečiais ten kur šie ne
mato reikalo.

bus 
ga- 
ati-

tik

Buffaloj suimta 65 prie
šų nepiliečių. Kratose jų 
namuose rasta šautuvų ir 
kitu uždraustų dalykų.

Valdžia nutarė atimti pi
lietybę Vokiečiams kurie 
būdami šios šalies piliečiais 
priklausė prie nazių Bund 
organizacijos.

Japonijoje, iš Šilko kir
mėlių pradėta gaminti vi
taminas B, kuris duodama 
kareiviams prie ryžių ir 
džiovintos žuvies. Taigi, 

i nelikus Amerikoje rinkos 
šilkui, Japonai sunaudoja 
šilką gaminančias kirmėles 
maistui.

Londonas. — Reiškiasi 
neramumas ir bruzdėjimas 
buvusiose laisvose Skandi
navijos šalyse, Norvegijo
je ir Danijoje, prieš nazių 
valdymą ir priespaudą, iš 
tų šalių pranešimai sako.

Tie patys pranešimai sa
ko apie Vokiečių nepasi
tenkinimą Švedijos politiš
ka kryptimi, kuri taikoma 
susilpninti Vokiečių įsiga- 

j Įėjimą šiaurėje.
Norvegus raminant, nu

žudyta 20 žmonės, 700 kitų 
suimta.

Kalbama ir apie bandy
mą vėl kalbinti Suomiją 
taikytis su Rusija.

Tie bruzdėjimai trukdo1 
Hitlerio planui, kurį jis sa
koma ruošia įkūrimui “Di
džiosios Germani jos” į ku
rią turėtų ineiti Holandi- 
ja, Belgija, Danija ir Nor
vegija.

Vokiečiai pasiryžo api
plėšti visą savo užimtą Eu
ropą, lai tie žmonės badau
ja, bet jie ir nazių karei
viai bus pavalgę, paskelbė 
propagandos ministeris ir 
Reichsmaršalas Goering.

Nepasisekimas pravesti 
Rusijos užkariavimo palie
ka Vokiečius toje pat pa
dėtyje kokioje liko pereitą 
žiemą, Rusijoje sustoję.

Iš visų nazių valdomų ša
lių imama maisto produk
tai kiek tik Vokiečiams rei
kalinga. Tose šalyse pali
kę žmonės turi dideliausiu 
susivaržymu pusb a d ž i a i 
gyventi.

Rumanija, likus Vokie
čių įtakoje ir veikdama iš
vien šiame kare prieš Ru
siją, jau neteko virš 500,000 
kareivių, praneša Maskva.

Jugoslavija apiplėšta, iš 
žmonių atimta rubai, likę 
visi tik skarmaluose. Taip 
pat ir Čekijoje renkama iš 
žmonių rubai kareiviams 
žiemai.

Lietuvos žmonės turi pri
statyti maistą, reikmenis,

Suv. Valstijose'1940 me-' 
tais buvo 2040 dienraščių, 
kurių bendra cirkuliacija 
siekė 42,966,000.

Suv. Valstijose skaitoma 
apie 4 milijonai suaugusių 
asmenų; kurie raišumo dė
lei negali užimti karo dirb
tuvėse darbų.

Obuolių 1941 metais vi
soje šioje šalyje gauta apie 
126 milijonai bušelių.o

Muilo visame pasaulyje, 
kaip apskaičiuojama, į me
tus sunaudojama apie 10 
bilijonų svarų. Iš to apie 
trečdalį sunaudoja S. Val
stijų gyventojai, todėl čia 
ir švara ir mažiau ligų.•

Montreal miestas, Kana
doje, tankiai vadinamas 
“bokštų miestas”, to vardo 
pilnai užsitarnauja: mies
te esama virš 250 bažny
čių.

New Yorko valstijoje a- 
pie trečdalis baltų kitatau
čių gyventojų yra Vokie
čiai ir Itajai, taigi labai

rubus, ir
Estonijoje, anot praneši

mų, naziai išžudę 14,000 
Žydų. Jie buvę išvilkti iki 
juostai nuogi ir kulkosvai
džiais nukirsti nazių kalė
jime Rygoje, Latvijoj.

RUGSĖJO MĖN. PA
STATĖ 93 LAIVUS
Amerikos laivų statyto

jai padarė visų laikų pa
saulinį rekordą laivų sta
tyboje Rugsėjo mėnesio bė
gyje, paleidžiant į vandenį 
93 naujus krovinių laivus. 
Tuomi pasiekta gamyba po 
tris laivus į dieną. Sako, 
to vieno mėnesio laiku pa
statyta tiek laivų kiek per 
visą 1941 metą.

Iki šiol šymet pastatyta 
jau 460 laivų, 5,101,956 to
nų svorio.

APIE 10,000 vaistinių 
turės užsidaryti šioje šaly
je iš karo priežasties se
kančio meto bėgyje. Vie
ni vaistininkai patenka į 
kariuomenę, 1 kiti negalės 
laikyti vaistinių del reik
menų stokos.

Laisvanoriai

Trys broliai, iš Wilmington, 
Mass., 'karo laivyno nariai, ve
da vajų už gavimui vyrų nau
jam karo laivui Lexington, ne
senai išstatytam. Tuo vardu 
laivą Japonai paskandino.

vaistij 
dėtis šio karo metu.

Kanadoje paruošta pla
nai tvarkyti visus gyvento
jus sulyg karo reikalavi
mų. Kitaip sakant, atima
ma žmonėms teisė elgtis 
savaip darbuose ir bizniuo
se.

Bntanija šiuo laiku tū
tuoti i darbus karo dirbtu
vėse vedusias moteris, nes 
karo eiga to reikalauja.

Britainija šiuo laiku tu
ri nemažiau 14 didžiųjų 
karo laivų, 5 orlaivų vežio- 
tojus, 78 kreizerius ir dau
gybę laivų naikintojų gre
ta smulkių karo laivų.

Prancūzijoje darbininkai 
gauna pranešimus kad jie 
yra nuskirti vykti j Vokie
tiją j darbus. Del to apsi
reiškia bruzdėjimai.

Vienam kareiviui aprer- 
gti reikalinga 29 yardai 
vilnonio audimo ir 122 yar
dai vatinio audimo.

Vištų prižiurėiimas, iš
tobulintas moksliškais iš
tyrimais, padaugino kiau
šinių dėiimą taip kad da
bar 7 vištos padeda dau
giau kiaušinių negu 1909 
metais padėdavo 9 vištos.

PENKI S. V. sumbari- 
!nai jau paskandinta šio 
karo metu. Paskiausia žu
vo submarinas Grunion — 
jis negryžo iš žygio.

11 užsimušė. Newfound- 
lande, nukritus lėktuvui už
simušė 11 karininkų, jų 

j tarpe S. V. Pulkininkas C. 
Bradley, iš Washingtono.

22 užmušta. Puerto Ri
ko saloje, nukritus Ameri
kos kariškam lėktuvui už
simušė 22 kariškiai ir civi
liniai asmenys.
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Detnitf Mich., Naujienos
* ♦

’T rPrancūzijos Vadai
PITTSBURGH Stato Alaskos Kelią

MIRĖ 9100 IŠEIVIULietuvių patriotų tarpe ap-

LIETUVIU

27,

BALTIMORE, MD
daugiau-

RUMPOSS. Rodavi- (Iš musų laikraščių)
o

m.,

Besarabų Išvyko į USA. stoti KAPOČIUS Rapolas, 35 metų,
su tėvais.

Algirdas

KAIP

valdyba ru-

delega-

WYOMING KLONIS

SMULKIOS ŽINUTĖS

kalė

ti

MELROSE PARK, Ill.

1

i

Dirvą galima išsirašyti u? 
viena dolarj — pusei metų.

gyvendami 
tik patys 
ir turi va-

tačiau dabar 
abejo netru- 
valandų die- 
karo reikme-

paštas praneša 
metu laiškai bus

I 
a

ar kitokį.
bus Lapkri- 
pareiga yra 
musų kandi-

kariuomenėn kariauti prieš na- 
zius.

tar- 
vie- 
tei-

sostine Vichy mieste, ir Pier
re Lavai, susitinka.

nuški 
kaip 
trauk

už- 
ka-

daugiau 
pat sa-

m., 
Ai- 
nuo

Kas platina Dirva — tas 
platina apšvietą.

Suvalkijos.
Jonas, seno am-
Birž. 19, Bing-

— Gilbonių
Amerikoj iš-

Pikiel. Komitetan inei- 
Pivaronas, A. Marčiulai- 
Juozas Virbickas.

: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 I
...................IIIIIIIIIIIIUIIIIIllllllllllllllliltllllllllllllliiiiiiii|iiiiiiiiiiiillllllliilllllUV

Johanną 
inžinierių 

T.

N. Y. — Bar-
Chicagietė ir 

Operos artistė, 
operose kurios

kričio 
sibus 
Conn, 
tai.

Vaizde parodoma pasirašymas U. S. sutarties su Britanija, 
Australija, Nauja Zelandija ir Kariaujančią Prancūzija — pa
eiliui ir sėdi tų valstybių atstovai. Sutartis pasirašyta sustip
rinimui ryšių tų šalių su Suv. Valstijomis. 3L

buvo iškasta 11,386,000 
kas reiškia kiek 
buvo iškasta tą

/1941 metais.

tas Lietuvių Sao Paulo mie
ste mirė staiga gydytojų 
taip vadinama “vištos” liga.

t

Komiteto pirmininku yra 
Abromats, sekretorium — 

K. 
P. 
ir

U

I

HEnderson 6729

“Dirvos” Agentas
‘ Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Norit Gyvent Floridoj?
Nusipirkit mano vietą, laikau ga- 

solino stotį, alų, vyną, groserį >r 7 
cabins, narduosiu už labai pigią kai
na. Priežastis: likau viena. Atva
žiuokit "rba rnšvkit Ipi^k”: 

DELAWARE CAMP 
Winter Beach Floricin

— Ma- 
redak- 

į Kan- 
Kan., palankyti savo

BUENOS AIRES, Argenti
na. — Anastazija Žemaitie

nė, kilus iš Kauno, nupirko ir 
operuoja filmų teatrą “Elite 
Palace”, šiame mieste.

© RIO DE JANEIRO, Brazili- SLAŽINSKAS J. ir dar kėlė
ja. — Broliai Jonas ir An

tanas Adomaičiai ir dar trys
Lietuviai su buriu Lenkų ir

PtNNSYLVANIJOJE
MIRĖ JUOZAS BAL

TRUŠAITIS

MIRIMAI Dien
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Rugsėjo 22 d. čia mirė se
nas Lietuvių laikraštininkas ir 
spaustuvninkas, ilgametis vi
suomenės veikėjas, Juozas Bal
trušaitis. Velionis paėjo iš 
Butkiškių k., Naumiesčio par., 
Suvalkijos. Amerikon atvyko 
1905 metais. Prie SLA. prisi
rašė 1912 metais ir visą laiką 
išlbuvo nariu.

Nuo pat atvykimo į Ameri
ką, velionis veikė visuomeniš
kus darbus ir trusėsi Lietuvių 
spaudoje. Savu laiku buvo 
Vienybės Lietuvninkų ir Ko
vos, socialistų organo, redakto
rium. Per keliolika metų lei
do juokų laikraštį Dilgėlės, iš
leido keletą Lietuviškų knygų.

Daugiausia veikė su socialis
tais ir pastaru laiku 
šia su komunistais.

Paliko žmoną, Dr. 
Baltrušaitienę, sūnų 
Edvardą, ir dukterį.

LIETUVIAI Pittsburghe šį 
rudenį gan aktyviškai imasi 
veikti ir Amerikos politikoje. 
Lietuviai sudarė Republikonų 
skyrių rėmimui kandidatų į 
Įvairias valstijos valdžios vie
tas. 
G. 
C. ' 
na 

' tis

PITTSBURGHO hotelių tar
nautojai parodė gerą pavyzdį 
kitoms unijoms, nutardami pa
vesti savo nesusipratimą su 
hotelių savininkais valdžios 
taikymo įstaigoms.

i AT J
valstijos degtinės parduotuvės 
buvo laikinai uždarytos iš prie
žasties kilusio streiko tarp tų 
parduotuvių tarnautojų reika
laujant daugiau mokesties.

Virš 300 tų -parduotuvių 
nautojų laikinai atleisti iš 
tų, iki paaiškės ar turėjo 
sę streikuoti.

ALCOA alumino dirbtuvių 
apie 6C00 darbininkų dirban
čių New Kensington dirbtuvė
se, pakelta mokesties po 5c 
valandai, tuo budu alumino 
darbininkų algos sulyginta su 
gretimose dirbtuvėse dirban
čių plieno darbininkų.

Rugsėjo 27 d. buvo didelės 
vėtros, Wilkes-Barre ir apie
linkės panešė didelių nuostolių. 
Vėjas siautė 40 mylių į valan
dą smarkumu, vertė medžius, 
apdraskė stogus, sugadino te
lefono ir elektros vielas. Gat
vės patvino nuo lietaus. Nuo 
tos vėtros ir lietaus nukentė
jo daug žmonių.

Penn Tobacco Co. pranešė 
kad jai reikia 100 darbininkų. 
Atsilankė tūkstantis žmonių 
jieškodami ' darbo. Tas paro
do kad anglių kompanijų gar
sinimai jog čia trūksta darbi
ninkų nėra teisingi.

Rugsėjo 28 d. buvo paskelb
ta jog valstijos pašalpą iman
čių yra 2467 šeimos, kurioms 
moka $13,304 savaitėje. Aiš-I 
ku iš tų žinių kad toli graži! 
žmonės neturi darbo. Dau
giausia tų nedirbančių, žinoma, 
senesnio amžiaus.

J. J. Nienhis.

ANGLIES KASIMAS dau
gėja. - Kaip praneša valdžios 
Biuras iš Washington©, per sa
vaitę Rugsėjo 26 minkštos an
glies 
tonų, 
negu 
vaitę

Alaskos vieškelis, pavadin
tas “Alcan”, . nuo Alaskos ir 
Kanados. Vaizde matoma jo 
statybos inžinierius, Brig. Gep. 
Hoge. Vieškelis bus pradėtas 
naudoti Gruodžio mėn. Jis rei
kalingas stiprinti Alaskai nuo 
Japonų. Dabar į Alaska dava- 
žiuojama tik laivais.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Laukia Lietuvos 
Prezidento

Amerikoje išgyveno 
Kaip tik atvažiavo 
tuoj užsisakė tada 

laikraštį Vienybę 
ir S. Rodavičius 

iš Lietuvos 
skaitant.

J. Jonuška, kuris turi keletą 
nuosavų namų, vieną iš jų par
davė, gaudamas gerus pinigus.

S. Rodavičius gavo laišką iš 
Chicagos, kuriame rašo kad jo 
pusbrolis Rapolas Rodavičius 
mirė. Jis 
46 metus. 
Amerikon, 
dar jauną
Lietuvninkų, 
atvažiavęs pas jį 
rado jį tą laikraštį
Nuo to jis pats pamėgo tikrus
Lietuvių tautos budintojus lai
kraščius skaityti ir ėmė juos 
platinti bei jiems rašinėti. Vė
liau S. Rodavičius gavo progą 
susipažinti su Vienybės redak
torium velioniu J. O. Sirvydu 
ir per ilgus metus jam sandar-

J. O. Sirvydas bu- 
Lietuviškos

sireiškė gyvumas: visi rengia-1 
si, ruošiasi, rūpinasi kaip pri-l 
ims Lietuvos Prezidentą, An
taną Smetoną, kuris atvyks į 
Detroitą pasakyti prakalbą jau 
už poros savaičių — sekmadie
nį, Spalių 25. Prakalbos atsi
bus Lietuvių salėje.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
naujas skyrius, susidedąs iš 
vietinių ir plačios apielinkės 
narių, vadovauja parengimą.

Netrukus "bus paskelbta ka
da p. Prezidentas į Detroitą at
važiuos ir kitos to sutikimo 
smulkmenos.

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

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, mirusių skaičius 
pasiekė jau 9100. Mirusių pa
žymėjimai čia pradėta skelbti 
Vasario mėn., 1937 metais.

žinios apie mirusius Lietu
vius čia talpinama nemokamai. 
Pažymėkit pilnus vardus, mo
terų mergišką pavardę, amžių, 
kilmę iš Lietuvos ir kiek me
tų išgyveno Amerikoje.
PUSKUNIGIS, Jonas,, senyvo 

amžiaus, mirė Rugsėjo
Maršalas Petain, neužimtos' Pittsburgh, Pa.

Prancūzijos valdžios galva su URPŠIS Albertas,

Redaktorius—K. S. KARI

LIETUVIAI KANDIDATAI Į 
VALDIŠKAS VIETAS

Maryland valstijoje pirmas 
toks įvykis kad net trys Lietu
viai kandidatai eina balsavi
mams šį rudenį į tam tikras 
valdiškas vietas.

Wm. F. Laukaitis, buvęs vy
riausias trafiko teisėjas, yra 
kandidatas į Orphans Court 

■ teismą. Apie jį Baltimorės ir 
platesnės Amerikos Lietuviai 
labai gerai žino. Jo pasidarba
vimu Maryland valstijos sei
mas įvedė Vasario 16 kaipo 
oficialę valstijos šventę.

Adv. Nadas Rastenis, pirmo 
Pasaulinio Karo veteranas, da
lyvavęs Prancūzijoj karo lau
kuose, sugryžęs po karo, su
žeistas, pilnai pasveikęs įstojo 
į Bostono Universitetą, ten sa
vo sunkiu darbu užbaigė ad- 

fhokslą. 1924 m. atvy
ko ir apsigyveno Baltimore j e, 
išlaikė valstijos kvotimus ir 
praktikuoja teises Maryland 
valstijoje. Jis kandidatuoja j 
Valstijos seimą. Jis yra pla
čiai žinomas ne tik tarp Lie
tuvių bet ir tarp svetimtaučių 
kaipo nuoseklus advokatas. Jis 
dalyvauja Lietuvių kultūrinia
me ir politiniame veikime, la
bai daug dirba Baltimorės Lie
tuvių Dainos Draugijai.

Trečias kandidatas tai An
tanas Maceika, čia gimęs ir au
gęs, kaip ir Adv. Laukaitis. 
Jis yra darbštus jaunuolis, ’ 
Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Tarybos pirmininkas, Lietuvių 
Atletų Klubo darbštus veikė
jas, ir labai daug pasidarba
vęs Raudonojo Kryžiaus va
juje Lietuvių garbei.

Kaip Adv. Rastenis taip ir 
A. Maceika yra kandidatai į 
House of Delegates iš 6-to Le
gislatures distrikto.

Taigi Lietuviai 
tame distrikte ne 
privalo balsuoti, bet 
ryti plačiausią agitaciją tarpe 
savo kaimynų ir bendrai bal
suotojų už juos.

Teisėjas Wm. F. Laukaitis 
yra kandidatas visuose Balti
morės distriktuose, taigi Lie
tuviai visose miesto ribose ga
li už jį balsuoti, nežiūrint ko
kios partijos butų, Demokra
tai, Reputlikonai 

Rinkimu diena 
čio 3. Lietuvių 
stengtis kad visi 
datai butų išrinkti, tuomi pa
kils 'Lietuvių vardas politiška- 

'me ir civiliniame gyvenime.
- Juozas Gutauskas.

bininkavo. 
vo jo mokytojas 
rašliavos ir iš jo gavo įkvėpi
mą būti Lietuviu.
čius sako, iki savo mirties ne
pamirš širvydo nuopelnų, ku
riais jis pasistatė sau gyvą pa
minklą Lietuvių tautoje.

S. Rodavičius dabar bendra
darbiauja ir platina Dirvą, ir 
pasitaikė taip kad šiuo laiku 
Dirvos spaustuvė spausdina to 
garbingo redaktoriaus J. O. Sir
vydo biografiją. Dirva ir J. O. 
Širvydo redaguojama Vienybė 
buvo tie draugingi, vienų pat
riotiškų pažiūrų musų laikraš
čiai, atlaikę Amerikos Lietu
viuose tautinį frontą, kada vi
sa kita musų spauda buvo nu- 
šlijus partinėse aistrose.

Kiek patyriau, J. O. Širvy
do biografija apims ne tik pa
ti velionį Sirvydą bet ir'buvu
sius visais laikais Vienybės 
Lietuvninkų ir Vienybės ben
dradarbius. ' Kalnas.

Spalių 3, prie Akrono nu
krito kariškas bomberis, Užsi
degė ir suliepsnojo. Manoma 
su juo žuvo 8 kariški la/kunai.

Nelaimė ištiko nakties me
tu, apie pusė mylios nuo Ak- 
rono airporto.

Akrone svarstoma panaikin
ti 6 valandų darbo dieną karo 
bėgiu. Didėsėse gurno dirb
tuvėse buvo įvesta šešių valan
dų darbo diena, 
svarstoma ir be 
kus bus įvesta 8 
na, pagreitinimui 
nu gamybos.

Akrono miesto
pinasi kai valdžia skirtų pini
gų statymui daugiau darbinin- 

’kams gyvenamų namų, nes čia 
apsireiškia stoka gyvenamų 
butų. Kalnas.

o BUENOS AIRES, Argenti
na. — Miesto ribose, Villa 

Ųr luiza rajone, jau suvirš 20 
mitų viena neilga gatvelė mie
sto valdybos tapo pavadinta 
Ca'.le Lituania vardu. Lietu
vi!'i sako, butų geriau kad tuo 
vaidu butų pavadinta kuri di
deli gatvė toje miesto dalyje 
kur Lietuviai gyvena.

MIRĖ. Spalių pirmose die
nose mirė Andrius Gustaitis, 
virš 60 m., nuo 5546 Joy road. 
Paliko nubudime žmoną, Ag
nę, du sūnūs ir tris dukteris. 
Kiek žinoma Amerikoje turėjo 
du brolius ir seserį.

Gimęs žarstos k., Klebiškiu 
v., Marijampolės ap., palaido
tas Spalių 7; pamaldos atlai
kytos Lietuvių Šv. Antano baž
nyčioje.
Gustaičiai išauklėjo savo gra

žią šeimą; jų pirmutinė duktė, 
Domicėlė Kaminskienė, dabar 
gyvena Chicagoje. Mergina 
būdama Detroite atsižymėjo 
dainavimu ir veikalų vaidini
mu. Jų stirtų s Jonas keli me
tai atgal baigė mokslą Univer
sity of Detroit. Paskutinės 
dvi dukterys jaunos ištekėjo, 
gyveno Detroite; jauniausias 
sūnūs gyvena

DETROITO 
kad šiuo karo 
išnešiojami tik vieną kartą į 
dieną, iš priežasties stokos pa
tyrusių pastorių. Seniau dir
busieji tdrėjo išeiti į kariuo
mene.

DETROITE, kaip ir visur, 
jau suvaržyta automobiliams 
greitas važinėjimas: greičiau
sia ką leistina važiuot tai 35 
mylias valandai. Praeitą sek
madienį buvo nubausti 4 au
tomobilistai po $75 už .pergrei- 
tą važiavirtią.

VAIKĖZAS ŽUDEIKA. Jau
nas ūkininkų sūnūs, James 
Kennen, 16 m. amžiaus, lan
kantis aukštesnę mokyklą, pa
siprašė Clyde N. Valentine kad 
jį pavėžėtų savo ’ automobiliu. 
Bevažiuojant, vaikinas pamatė 
kad jo automobilyje randasi 
revolveris. Tada jis paprašė 
Valentine sustoti minutai. Ka
da apstojo važiavę, vaikėzas 
stvėrė revolverį ir tris kartus 
j jį šovė ir mirtinai sužeidė. 
Valentine išvirtus iš automo
bilio ant kelio, vaikėzas dar ke
lis kartus pervažiavo per jį jo 
automobiliu. Valentine mirė. 
Tas įvyko sekmadienio rytą, 
apie 2 vai., netoli Mildand, 
Mich.

Policija vaikėzą areštavo, ir 
jis prisipažino taip žiauriai tą 
žmogų nužudęs. V. M.

S. V. Pasirašo Sutarti su Did. Britanija

23 m., 
simušė laike manevrų 
riuomenėje, palaidotas Det
roite, Rugs. 21.

JURGUTIENĖ Ona (Rakas- 
kaitė), 38 metų, mirė Det
roit, Mich. Palaidota Rugs. 
21. Detroite gimus.

PUIDOKAS, Antanas, 39 
mirė Gegužės 25, Buenos 
res, Argentinoj. Paėjo 
Jūžintų.

MATULIONIS Juozas, 38
mirė Sao Paulo, Brazilijoje, 
proto ligų ligoninėje. Paėjo 
iš Marijampolės. Liko žmo
na su trimis vaikučiais.

® BROOKLYN,
bora Darlys, 

buvus Lietuvos 
stoja dainuoti
bus rengiamos šį sezoną Brook
lyn Academy of Music.
» CHICAGO, III.

Kazlauskas, Antano ir Pet
ronėlės Kazlauskų sūnūs, pa
baigė inžinieriaus mokslą. Jis 
tarnauja Amerikos prekiniame 
laivyne.
® BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuviai sukruto kelti didesnį 
fondą parėmimui Lietuvio kan
didato Į Kongresą — Wm. J. 
Drake-Draguno. Numatyta su
kelti bent $5,000.
o NEW HAVEN, Conn.— Čia 

šaukiama ALTS. 2-ro Aps-' 
suvažiavimas, kuris at- ( 

Lapkričio 1 d. Dalyvaus 
valstijos kuopų

o PROVIDENCE, R. 1,
rė Griškienė, Dirvos 

toriaus sesuo, išvažiavo 
sas City
dukterį ir žentą.
® SAO PAULO, Brazilija. —

Vincas Matulionis už Juozo 
Dulkės sužeidimą išbuvo 
jime septynis mėnesius.

LIETUVIS IŠRADĖJAS. A. 
Andrews, Lietuvis geležinių 
reikmenų pardavėjas, kaip ra
šo The Herald ir parodo atvai
zdu, išrado prietaisą prie žolę 
kertamos mašinos, kurią ap
vertus kitu šonu, ji tampa pa
togi “točkė”, dviem ratais vie
toje senos točkės vieno rato. 
Herald rašo kad p. Andrews 
išdirba ir pritaiko įvairių kitų 
pagerinimų ir parankumų prie 

savonamų padargų. Jis šiam 
išradimui gavo ir patentą.

A. Andrews yra Dirvos pre
numeratorius.

1 Tas pats laikraštis ant pir
mo puslapio talpina didelį at
vaizdą stipraus Lietuvio futbo
lininko, jaunuolio Al Mačiulai-; 
čio. kuris dalyvaudamas savo' 
mokyklos komandoje gerai pa-j 
sižymi futbolo lošiuose. V.

mirė Buenos Aires, Argen
tinoj. — Valtunų k., Žemait
kiemio v., Ukmergės apskr. 
Argentinoj išgyveno 16 m.

GODLIAUSKAS Jonas, mirė 
Buenos Aires, Argentinoje. 
Palaidotas Birželio 29.

STYRA Povilas, mirė RugS. m 
New Britain, Conn.

MICHOLAS Konstantinas, pu> 
amžis, mirė Rugs. 11, Chica- 
go j. Gimęs Tilžėje.

NEMEKŠIS Stasys, 57 m., mi
rė Rugs. 8, Gary, Ind.

G1DEIKIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Rugs. 13, Chicagoje. 
Gimęs Coal Center, Pa.

NORKUS Jonas, mirė Rjigs, 
mėn., Pittsburgh, Pa.

ŪSIENĖ Marcelė, mirė Rugs,
mėn., Mahanoy City, Pa.- 
Amerikoj išgyveno 33 m.

DUDYNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugs. 13, Chicagoj.

BUTKUS Juozas, 70 m., mirė 
Rugs. 13, Chicagoj. — TeL 
šių ap. Pavandenio par.

TRAKIMĄVIČIENĖ Agota, 48 
m., mirė Rugs. 11, So. Bos
ton, Mass. — Dudmeny p, 
Amerikoj išgyveno 32 m.

KARAUSKAS Vytautas, 41m 
mirė Liepos 16, So. Boston, 
Mass., kur buvo ir gimęs.

MILUŠAUSKAS Izidorius, 6i 
f

m., mirė Rugs. 9, Des Moi
nes, Iowa. — Šiaulių apsk, 
Kuršėnų par.

BESASPARIS Kazys, 49 m, 
mirė Rugs. 6, Waterbury, 
Conn.

NARUŠE VIČIENĖ Marė, st ft 
no amžiaus, mirė Rugs. 14, 
Brooklyn, N. Y.

RIMARČIKIENĖ Klara, mirt 
Rugs. 13, West Pittston, Pi

KRUGELIENĖ Ona, mirė 11 
Rugsėjo, Hanover Township 
Pa.

JANAVIČIUS Juozas, mirė 1!
Rugs., Pittston, Pa.

J ARMA LA VIČIENĖ Uršulė 
(Lesiutė), 52 m., mirė Rugs 
16, Alliance, Ohio. — Pane
vėžio ap., Kulbių k.

BARZDIENĖ K., 45 m., mifė 
fRugs. 17, Alliance, Ohio. -

• '^tAtrrevežio'" ap., Miežiškių į

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.

kute), 60 m., mirė Rugs. 24, 
Clevelande. — Pakuonio p., 
Dobilios k., 

ZINKEVIČIUS . - ziaus, mirė 
hamton, N.
k. , Trakų ap. 
gyveno 36 metus.

JANUŠAITIENĖ Magd a 1 e n a 
(Stankevičiūtė), mirė Rugs.
l, Youngstown, O. Paliko 
vyrą ir vieną sūnų. Paėjo 
iš Pajevonio p., Suvalkijos.

GIEDRAITIS Juozas, 59 m., 
mirė Rugsėjo 28, Cleveland. 

PREIBIS Petras, 52 m., mirė 
Rugs. 15, Chicagoj. — Sa
lantų p., Narsėnų k. Ameri
koj išgyveno 27 m.

PEKARSKIS Zigmas, užmuš
tas automobHio Rugs. 14 d., 
Lawrence, Mass.

BERENIENĖ Malvina, 67 m., 
mirė Rugs. 6, Racine, Wis. 
— Radviliškio par.

ATNAUJINT
DIRVA
Kaip tik jūsų prenume- . 
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas' jus esam? 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit S2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott WfS

: 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).
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patenka laimėjus tai 
mažai jaunų gabių L 
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yra labai mažai, nori 
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stovu Į S. V. Kongr 
lis musų laimėjimas

Dirva paprasta: 
čiau šiuo atveju ku 
visiems balsuoti už 
rėti Republikoną Li 
rai partiniai laikau

MUSŲ Lietuviški 
UI toja, didesniai 
vo priekaištą visien 
tuvos nuo Sovietų 
jų “nusižengimą” j< 
Berlyną”.

Berlynas jiems 
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AMERIKOS Lietuviai, kad ir nedrąsiai, stengiasi da- 
lyvauti šios šalies politikoje. Politišką vietų įvai

riuose miestuose Lietuviai užima gana daug, į kurias 
patenka laimėjus tai partijai kuriai jie darbavosi. Ne
mažai jaunų gabių Lietuvių ir Lietuvaičių turi įvairias 
valdiškas vietas civilinės tarnybos ribose.

Visuotinu balsavimu išrinktų Lietuvių valdininkų' 
yra labai mažai, nors ir( tų yra. Laikas nuo laiko gir
dėti apie Lietuvį išrinktą vieno ar kito miestelio burmis
tru ir šiaip mažesniais miestelių valdininkais. Tačiau 
yra Lietuvių užimančių ir aukštesnes rinktines vietas — 
šiuo kartu žinomas yra vienas Lietuvis — Jonas T. De- 
Righter (Deraitis), Clevelandietis, tarnaujantis jau tre
čią terminą Ohio valstijos legislatureje. Pennsylvani- 
jos legislaturoje yra buvę du Lietuviai, bet vėliau neiš
rinkti.

Šį rudenį, Lapkričio 3 rinkimuose, bus Lietuvių kan
didatų daugiau. Yra kandidatai į teisėjus, kandidatai 
į valstijų legislature, kandidatai į miesto tarybos na
rius. Brooklyne gi, 9-me Kongreso Distrikte, Advoka
tas Dragunas-Drake kandidatuoja net į Suv. Valstijų 
Kongresą. Joz kandidatūra yra užgirta Republikonų 
partijos, kas parodo jo aukštą stovį tame distrikte Re
publikonų partijoje, ir jis laimėjo nominacijas. Rinki
muose Lapkričio 3 jis stovi prieš kitus du kandidatus 
tame distrikte.

Lietuviai piliečiai 9-me N: Y. distrikte nežiūrint sa
vo partinių palinkimų — Demokratai, socialistai ir ki
tokie — privalo šį kartą vieningai sulieti savo balsus ir 
parodyti visą savo jiegą išrinkimui Draguno-Drake at
stovu į S. V. Kongresą. Tai butų istorinis įvykis, dide
lis musų laimėjimas visoje Amerikoje.

Dirva paprastai laikosi su Demokratų partija, ta
čiau šiuo atveju kur eina išrinkimas Lietuvio, pataria 
visiems balsuoti už Draguną-Drake, nes geriau yra tu
rėti Republikoną Lietuvį atstovą Kongrese, negu siau
rai partiniai laikantis — jokio.

ĮV/TUSŲ Lietuviški komunaziai su pasigerėjimu pakar- 
*** toja, didesniam savo pasekėjų suvedžiojimui, sa
vo priekaištą visiems Lietuvos pabėgėliams kurie iš Lie
tuvos nuo Sovietų teroro bėgo į Vokietiją, kaipo didelį 
jų “nusižengimą” jog bėgo ar į Ameriką atvažiavo, “pro 
Berlyną”.

Berlynas jiems matomai yra brangus įvairiais ko
munistų gyvenimo nuotikiais: Berlinan nuolat važinė
jo Sovietų užsienių komisaras Molotovas ir su Hitleriu 
tarėsi kaip apiplėšti kaimynines šalis, kaip nugalėti tuos 
kurie į galą pasirodė Rusijos draugais.

“Pro Berlyną” į Rusiją įgabentas, Vokiečių užplom
buotame traukinyje, ir pats Leninas, “raudonasis caras”, 
kuris įsteigė Sovietų despotišką valstybę. Jeigu ne tas 
komunistams atsiminimais brangus Berlynas, 1917 me
tais nebūtų buvus įsteigta Sovietų “respublika”, nebūtų 
buvę išžudyta ir badu išmarinta milijonai žmonių, ne
būtų pasaulis turėjęs tų demagogų ir pamišusių išga
mų, kurie, kaip pav. musu pačių tarpe, pasiryžę matyti 
savo tėvynę Lietuvą pavergtą puslaukinių Azijatų bar
barų, ne savo pačių žmonių valdomą. z

Kiekvienas susipratęs Lietuvis privalo tą komunis
tų pamėgtą “pro Berlyną” priekaištą grąžinti jiems, nes 
jis atsirado iš jų pačių 25 metai atgal, kada “pro Berly
ną” tapo į Maskvą įgabentas Leninas.

AMERIKĄ’laukia didelis darbas per daug metų po 
- ’■karo laimėjimo, skelbia Karo Informacijos Ofiso ve
dėjas Elmer Davis. Jis sako, ši šalis negalės paliauti 
dirbus ir liautis mąsčius kuomet baigsis šaudomas ka- 

* ras, nes turės susidurti su kitu karu už sekančių 25 me
tų. Kuomet laimėsim karą, krizis nebus praėjęs; Se
kanti katastrofa bus didesnė ir baisesnė, jeigu mes pa
liksim taikos klausimą taip kaip jis buvo paliktas po 
pereito karo. “Pasaulyje neliks saugios vietos žmogui 
gyventi, jeigu žmonija neišauklės pakankamai suprati
mo padarymui viso pasaulio saugiu”, sako Davis.

Rašo Vyt. širvyda%

at- 
lėk-
Jų

įteikiau raštą. *Tas raštas vie
šai kongrese perskaitytas, bet 
pirmininkė neleido jokių disku
sijų kelti”.

Lietuvos politinė būklė ne
pakitęs nuo to kad Lietuvos at
stovai po studentų kongreso 
pareiškimu negalėjo pasirašy
ti, bet pasaulio studentijai bu
vo duota proga pamatyti prak
tikoje bolševikų “idealizmą”.

Gerai p-lė Yčaitė sako: “Stu
dentai mane gerai suprato kai 
sakiau, Sovietai ne iš to pa
saulio kaip kultūringos Euro
pos tautos, ir jų pažiūros į gy
venimą, žmones, į teisybę ir 
neteisybę suderinti su musų 
pažiūromis labai sunku”.

Ištikro sunku, kada už savo 
laisvę 309 nazių nušovus ko
munistė Pavličenko ultimatu
mu sustabdo tarptautinį lais
vės balsą mažos, naikinamos 
Lietuvės! Tokie žmonės 
rai ne iš musų pasaulio.

tik-

LIETUVIŲ TAUTOS SANTIKIAI SU SLAVAIS
Rašo DR. A. GERUTIS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

SUKILIMAI

“Ne iš to Pasaulio”
Rugsėjo pradžioje Washing

tone įvyko tarptautinis studen
tų kongresas. Lietuvą jame 
atstovavo Hypatija Yčaitė iš 
Michigan Universiteto (buvo 
kviestas ir P. Baltinis iš Chi- 
cagos Universiteto).

Kaip žinoma, Sovietijos 
stovai atskrido tam tikru 
tuvu tiesiai iš Maskvos,
tarpe buvo moteris, leitenante 
Pavličenko, sakoma, geras šau
lys, ji nušovus 309 nazius šio 
karo bėgiu (ji ir siųsta, geres
nei bolševikų propagandai).

Yčaitei Lietuvos klausimą 
teko dusyk kongrese pakelti. 
Vienu atveju buvo diskusuoja- 
ma tariamas Britų imperializ
mas Indijoje, ir p-lė Yčaitė pa
sakė trumpą kalbą, atkreipusią 
delegatų dėmesį į Europai ar
timesnį imperializmo pavyzdį, 
būtent, Sovietijos pagrobimą 
Pabaltijo valstybių. Diskusi
jų pirmininkas diplomatiniai 
viską nudailino, pareikšdamas 
kad nei Britų, nei Sovietų kri
tikavimas neparodo blogos va
lios jų atžvilgiu, bet, atvirkš
čiai, naudinga jų klaidas iš
kelti.

Antrusyk Lietuvos klausi
mas pakilo kada studentų kon
greso pirmininkė pasišaukė p- 
lę Yčaitę ir pranešė jog Sovie
tų delegacija įteikus ultimatu
mą: jei Lietuvos vardu kas ra
šysis kongreso pareiškimą tai 
bolševikai nesirašysią. Pareiš
kimas gi turėjo šiuos svarbius 
posmus: Nazių sutriuškinimas, 
antro fronto atidarymas, pa
geidavimas Indijai laisvės, lai
svė visoms tautoms.

Yčaitė pasakoja: “Norėdama 
išvengti priekaištų jog Lietu
vos delegatei nepatinka parei
škimas, aš kongreso komitetui

Vėl Bando
New Yorko Lietuviai, 

vaidmenį vaidinę 1914-18 me
tais Lietuvos laisvės kovose, 
šio karo metu kelissyk bandė 
susiburti organizuotu kunu ir 
dirbti laisvės darbą. Deja, vi
si pirmesni bandymai sukliu
ro.

Dabar, Rugsėjo 27, paban
dyta dar sykį. Tikimasi, šis 
bandymas busiąs pastovesnis 
ir realesnis, nes jį sudaro rim
tos katalikų ir tautininkų spė
kos. Kuriamame susirinkime 
dalyvavo atstovai nuo arti 50 
organizacijų. Pirmininku iš
rinktas Kun. U. Pakalnis, ty
lus bet rimtas ir išmokslintas 
katalikų dvasiškis. Sekreto
riauja gabus ir veiklus tauti
ninkas, Adv. K. R. Jurgėla, 
narys Amerikos Lietuvos Le
giono ir dalyvis Pabaltijo tau
tų bendradarbiavimo įstaigų.

Nauja organizacija vadinsis 
New Yorko Lietuvių Tautinė 
Taryba ir savo šūkiu pasiima: 
Už Amerikos pergalę, uz Lie-

žymų

Tarybų ir Lietuvos Laisvės 
ar Rėmimo Komitetų turi veik 
kiekviena musų kolonija (Wor
cester, Elizabeth, Pittsburgh, 
Waukegan), bet dar nėra vie
nos, veiklios, visus Amerikos 
Lietuvius jungiančios Tarybos!

/
Taigi per 120 metų Lietuvoje įvyko net ke

turi ginkluoti sukilimai prieš Rusų carų valdy
mą Lietuvos. 1941 metais Birželio 23-25 dieno
mis sukilėliai prieš naująją okupaciją tiktai ^pa
sekė garbingomis savo protėvių pėdomis. O 
šiaip kova prieš Rusų viešpatavimą virė visą 
laiką, kol cariški Muravjovai valdė Lietuvą. Lie
tuvių tauta niekuomet nesidavė įtraukiama į 
Rusijos įtaką. Ji kratėsi Rusiškumo, ji bodė
josi pravoslavijos, ji kovojo už savo tautinį sa
vitumą, už savo kalbą, už savo žemę. Panašiai 
Lietuviai elgėsi antros okupacijos metu, kuri 
buvo dar nuožmesnė už pirmąją.

Lietuvių tauta jautėsi Europine tauta. O 
kai sulenkėjus Lietuvių diduomenė neišsižadėjo 
svetimybių, kai ji į raginimus dirbti drauge iš
didžiai atsakė, “Ne, niekuomet!” tai Lietuvių 
tauta stoj6 į kovą ir prieš lenkiškumą.

Karaliaus Mindaugo, didžiųjų Kunigaikščių 
Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto tauta, 
praeityje sukurus ir beveik aštuonis šimtme
čius išlaikius milžinišką valstybę, norėjo ir da
bar būti šeimininkė savo namuose. Ūkininko 
sūnūs Dr. Jonas Basanavičius galėjo padėti kai
po pirmas savo parašą po 1918 metų Vasario 
16 dienos deklaracija, kuria buvo paskelbtas Ne
priklausomos Lietuvos Valstybės atstatymas.

Nepriklausomybės paskelbimas buvo išda
va sunkios ir nelygios kovos, kuri truko .daugiau 
kaip šimtą metų. Net ir nepriklausomybę pa
skelbus, Lietuvių tautai reikėjo su ginklu ran
kose atkovoti savo laisvę ir apginti ją nuo nau
jos puolimų bangos. Į jaunąją valstybę kėsino
si ir ta pati Rusija, kurios naujieji valdovai vėl 
pasiuntė prieš Lietuvą savo kariuomenę. Bet 
ji buvo atmušta ir iš Lietuvos išvyta. Lietuvių 
tauta galėjo suviršum 20 metų gyventi laisvė
je ir kurti materialines bei dvasines vertybes. 
Tą kūrybos darbą dar kartą 1940 metrais nu
traukė ta pati Maskva ir įvedė savo režimą, 
prieš kurį nublanksta net Muravjovo-Koriko lai- 

pakei-

PENKI LIETUVIŲ TAUTOS 
PRIEŠ RUSIJĄ

Lietuvių tauta per 120 m. svetimo valdymo 
laikotarpį niekuomet nenustojo kovojus prieš 
okupaciją, o tuo labiau niekada su Rusišku val
dymu nesutiko. Dar tuomet kai Lietuva, nors ir 
netikusiai bajorų valdoma, gyveno paskutines 
dienas, ji, trumpai prieš patekimą į Rusijos val
džią, sukilo. Lietuviškos kilmės generolas Ta
das Kosciuška, jau kovojęs už Amerikos laisvę, 
1794 metais vadovavo sukilimui prieš gręsiantį 
Rusijos ir kitų kaimynų pavojų. Lietuvoje su
kilimo karo veiksmams vadovavo pulk. Jasins- 
kas. /Kai šis sukilimas buvo numalšintas, 1795 
metais Rusija užėmė visą Lietuvą ir likvidavo 
pačią valstybę.

Smarkus politinis judėjimas prasidėjo Lie
tuvoje jau 1812 metais,''kai Napoleonas žygia
vo į Rusiją. Dar šio žygio išvakarėse dalis Lie
tuvių bajorų bandė pasinaudoti susidariusia pa
dėtimi ir mėgino atgaivinti Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją. Paskutinis istorinės Lietuvos iž
dininkas M. K. Oginskis 1811 metais įteikė Ru
sijos carui tuo klausimu platų memorandumą. 
Ir kiti bajorai veikė ta kryptimi, bet pasekmių 
negavo. Tuomet viltys buvo įdėtos į Prancūzų 
imperatorių Napoleoną. Jam įžygiavus į Lie
tuvos žemes, bajorija ėmė veikti už Lietuvos 
valstybės atstatymą. Napoleonas, užimtas di
džiaisiais reikalais, nieko aiškaus nežadėjo, bet 
visgi leido susidaryti laikinai Lietuvos vyriau
sybei, kuros priešakyje buvo grovas Soltanas. 
Buvo pradėta kurti ir Lietuvos kariuomenė. Bet 
su Napoleonu susietos viltys greit išgaravo, su
klupus pačiam Prancūzų užkariautojui. Tada vėl 
imta kelti Lietuvos valstybės atgaivinimo pla
nai Rusų karališkame dvare, o taip pat Viennos 
kongrese (1815 metais)), bet iš viso to irgi nie
ko neišėjo. Rusų carai atsakydavo taip pat 
kaip ii* sovietiškos Rusijos generalgubernato
rius Pozdniakov pareiškė Vyskupui Brizgiui, 
kad Rusija paėmė Lietuvą “tvirtai ir galutinai”. 
Nugalėjus Napoleoną Rusų kariškas svoris au
kštai iškilo, todėl turėjo nutilti visi bandymai 
nusikratyti Rusų okupacija.

Bet netrukus prasidėjo naujas sukilimas. 
Kai sukilo Belgai ir Viennos kongreso išdavoje? 
sukurta Europos santvarka ėmė braškėti, 1831 
metais prasidėjo sukilimas prieš Rusus Lietu
voje ir Lenkijoje. Prie jo prisidėjo ne tik ba
jorija, bet ir valstiečiai, kuriems buvo žadėta 
'panaikinti baudžiavą. Bet sukilimas Rusų ka
riuomenės buvo numalšintas. Prasidėjo masi
niai žudymai, trėmimai; nuo to laiko Rusai ypač 
įnirto rusinti ir kolonizuoti Lietuvą.

1863 METŲ SUKILIMAS IR SPAUDOS 
UŽDARYMAS

|Praėjo 30 metų, o jau 1863 metais Lietuvo
je ir Lenkijoje suliepsnojo naujas sukilimas, 
kuris buvo betgi vėl paskandintas kraujo lata
kuose. šio sukilimo malšintojas buvo ne kas 
kitas kaip tas už savo nepaprastą žiaurumą Ko
riku pramintas Muravjovas. Muravjovas ir Si
biras pasiliko Lietuvių atmintyje, kaipo vergi
jos simbolis. Šį kartą sukilimo išdavoje ypa
tingai ėmė reikštis Rusiškos administracijos 
kerštas. Rusinimas ir pravoslavinimas dar la
biau sustiprėjo, būriais imta gabenti Lietuvon 
Rusai kolonistai, o Lietuvos gyventojai tremti 
į Sibirą. Pagaliau, Muravjovas uždraudė ir Lie
tuvių spaudą.

Jeigu iki tol organizuotą kovą prieš carinės 
valdžios priespaudą vedė daugiausia bajorija, 
kuri buvo aplenkėjus ar net sulenkėjus, tai po 
baudžiavos panaikinimo iš ūkininkų kilus Lie
tuvių šviesuomenė paėmė vadovavimą į savo ran
kas. Ji kovojo ne tik prieš Rusų administraci
ją; jai reikėjo pakelti sunkią kovą taip pat prieš 
lenkiškumą. Lietuvių tauta atsipalaidojo paga
liau iš Lenkų globos. Ji išėjo į kovą' jau kaipo 
tautiškai susipratus tauta, kuriai lygus buvo 
visi priešai kurie kėsinosi į tautos savitumą, 
į jos teisę gyventi. Kražiuose (1893 m.) Lietu
viai ūkininkai savo krauju apgynė savo bažny
čią prieš Rusus, 
Lietuviai turėjo 
tautybę ir kalbą.

Bet netrukus
jo atviras sukilimas prieš Rusiją. 
1905 metais, kuomet revoliucinis judėjimas bu
vo kilęs ir pačioje Rusijoje. Be socialinio, su
kilimas Lietuvoje įgavo aiškiai tautinį pobūdį. 
Tais pat metais susirinko atmintinas Didysis 
Vilniaus Seimas, kurio nariai — apie 2,000 Lie
tuvių — suformulavo politinius reikalavimus: 
Autonomijos Lietuvai, visuotino balsavimo bu- 
du išrinkto Seimo Vilniuje, dėstyti Lietuvių kal
bą mokyklose, įvesti Lietuvių kalbą valsčių ad
ministracijoje, ir tt. Tai buvo svarbi Lietuvių 
tautinio susipratimo ir noro gyventi savarankiš
kai demonstracija. Kazokų nagaikomis sukili
mas vėl buvo numalšintas, kraštas dar kartą 
skaudžiai nukentėjo, bet Lietuvių sąmonės jau 
niekas nebegalėjo sugniuždyti, kaip ir, poeto 
žodžiais sakant, “užtvenkti upės bėgimo”,,

kai. Bolševikišką okupaciją šiądien yra 
tęs naziškas. \

LIETUVIŲ TAUTA NORI LAISVĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

IR

Lietuvių tauta nėra kerštinga, kaip nėra 
kerštinga jokia kultūringa tauta. Bet ji ne ja 
čia esanti bent kuo skolinga Rusams, o dar

uz ai a
rinė Rusija viešpAtavo Lietuvoje 120 metų, o 
bolševikinė Rusija siautėjo joje vienerius me
tus. Tegul Rusų tauta žinosi savo žemėse! Bet 
Lietuvių tauta turi teisę reikalauti kad ji butų 
palikta ramybėje savo žemėje ir savo namuose. 
Ji “šviesos iš Rytų” tikrai nelaukia kaip lygiai 
ji nepakenčia ir kryžiuočių iš vakarų.

Tauta, turinti tokią garsią praeitį, tauta 
kalbanti viena seniausių kalbų, tauta pakėlus 
tiek sunkių kovų už savo savitumą, tauta at
stačius savo nepriklausomą valstybę — ši tau
ta nori gyventi ir dabar laisvėje ir nepriklauso
mybėje.

Galime 
ir gyvens!

būti tikri kad Lietuvių tauta taip
Iš ŪKANOTO

Iš ūkanoto rūškano rudens 
Paklydęs gervių sielvartas skardėjo.
Ii’ gaila man tų metų ir vandens 
Kur šita ūkanų tyla tekėjo.
Tiktai pakvimpa sopuliu pietai — 
Sparnus tada ištiesia mintys mano, 
O dykumose kliedi apie tai 
Išvargęs ilgas metų karavanas.
Bet rūškano rudens šalta drėgmė 
Tolydžio vis mano krūtinė smelkias, 
O ūkanų nepramuša giesmė, 
Nepramuša akių apkvaitęs alkis.
Ir tik prisimenu, tik daug menu: 
Menu pavasarį ir vieną kvapnų;
Grakščiai prabėga stirnos — daug dienų, 
Jr taip prabėga giedras mano sapnas....
Ruška as ruduo — nieko nematau, 
Tik ant gėlių jaučiu kad viskas baigias.
Rengiuos tartum didžiausį džiaugsmą tau 
Rudens tyloj papasakot tau, Solveiga,
Kaip tąsyk gerves nunešė pietai,
Kaip tąsyk skausmas ūkana skardeno;
Ir pasaką pasekti apie tai
Kaip tyruose sutirpo karavanas....

J. K. Aleksandriškis.

(GALAS)

AMERIKA DAROSI LENGVESNĖ

Ar jums užėjo į mintį kad žemės skritulio 
lygsvarumas gali iškrypti po šio karo? Saky
sim, Europos-Azijos-Afrikos kontinentai pasi
darys daug sunkesni, o Amerikos — lengvas? 
Ar neatsiras aiškintojų kad del tos priežasties 
Amerikoje pailgės dienos, nes tas sunkusis že
mės kraštas nusisukęs nuo saulės lėčiau galės 
vėl atsisukti ?. ...

Tik pagalvokit kiek milijonų tonų įvairių 
žaliavų, daugiausia sunkaus metalo, iškasama, 
surenkama, padirbama į ginklus — kanuoles, 
laivus, tankus, ir tt., ir tas viskas gabenama iš 
šio kontinento į kitus? Net žmonės ir galvijai 
(šie mėsos pavidale), ir maistas iš čia išveža
mas ir lieka ten, kituose kontinentuose?

IZAD spaudos atstovų duona nėra lengva parodo šis 
pranešimas: per pirmus tris metus šio karo, įvai

riose šalyse jau užmušta 8 karo reporteriai, 17 kitų su
žeista laike ėjimo pareigų, ir trys dingę be žinios. Ti
kima dar daugiau spaudos reporterių žūstant, nes jie 
daug kartų stato savo gyvastis pavojun bandydami pa
gauti žinias iš pat įvykių vietos, pamatyti jas savo akim 
ir pergyventi savo jausmais.5OKIA APDRAI1

im pasirengę suteikti visiems pilMS,J | 
jrmacijas ir praktiškus patarimus re£ 
raudos (Insurance) tisai dykai T* 
us negu ugniagesius (fare-rnouus). 
inė Vietinė Pastovi Lietuviška Ra! 

ir Apdraudos Agentūra.

P.-P. MULIOLISI
rior A ve. Cleveland
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CENATO finansų komisija patiekia žinių jog ateinan- 
čiam metui Kongresui ruošia pasiūlyti bilių kuriuo 

visiems šalies gyventojams bus įvesta priverstinas tau
pymas pavidale pirkimo Karo Bondsų, nes sukėlimui 
10 ar 12 bilijonų dolarių karo vedimo reikalams nėra ki
tų galimybių kaip tik paimant 10 nuošimčių visų inei- 
gų pirkimui karo bondsų. Tas reiškia skolinimą, val
džiai kaip ir iki šiolei, dedant savo ineigų 10-tą. dalį į 
nuošimtį nešančius bondsus, kurie bus pradėta atmo
kėti po 10 metų.

o ypač Vilniaus vyskupijoje 
ginti dažnai kumštimis savo

Lietuvoje dar kartą suliepsno-
Tai buvo

• DAUG žvėrių kurie gali lengvai kopti j 
medžius, negali pasivyti kalnų ožių ant jų sta
čių, smailų kalnynų aukštumų.

edemas A. Wilk
Anuotas Laidotuvių Di

IR BALZAMUOTOJAS

•AŠTUONIŲ elektros lempučių užtenka vidutinei 
seimai porai metų. Didieji karo laivai turi 7000 lempu
čių ir dar gabenasi su savim po dvi ekstra lemputes kož- 
nam įsukimui, arba viso 21,000 lempučių (bulbs).

•GYVASTIES apdraudos kompanijos šioje šalyje 
duoda užsiėmimo apie 250,000 asmenų nuolatinį užsi
ėmimą ir uždarbį.

GIMTINĖ ŠALIS
(M. Dagilėlis)

Kaip gi nemylėti man kampelio šito, 
Kad jis man meilesnis už kiekvieną kitą.

Čia esu aš gimęs, kūdikėliu žaidęs,
Čia dienas jaunystės aš esu praleidęs.

Čia viską pažystu: upę, mišką, lauką, 
Ir pietų vėjelį, kurs po slėnį plauko..

Skyrė tą kampelį Dievas man geriausias,
Jis už tai ir bus man už viską brangiausias. 

Tegu sviete rasis žemė nors auksinė, 
Bet ši man meilesnė, nes man ji gimtinė!

• GYVATAS yra vienos iš tų tvarinių ką 
daugiausia turi baimės. Tačiau jos drąsiai šo
ka Į atvirą kovą su savo užpuoliku, žmogum ar 
gyvunu, kuomet bandžiusios pasprukti, neturi 
progos pasišalinti.

• TIK vienas Amerikos prezidentas, James 
Buchanan, buvo nevedęs, viengungis.

• APIE 32,000 asmenų užsimušė įvairiose 
namų nelaimėse 1940 metais šioje šalyje.

• RAUPAI Amerikoje veik visai išnykę. 
Daugiausia jais dar pasitaiko suserga pietinėse 
valstijose negrai. 1941 metais buvo mažiau
sias susirgimų skaičius: tik 1,432 susirgimų at 
sibuvo visoje šalyje.

rior Avė.
Illlllllllllllilllllllllllillllllll
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KAS RAŠO JUODĄ KNYGĄ?
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K(Narystės mokestį ?.Siunčiu savo auką ?.
!paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas

Va 1st,Miestas
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Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

■ ir Sudedam Naujas Dalis 
ir Boileriams

809 Society
OFISO TELEI 

arėdami pigiai pirkti riamt 
Is I mane, gausit pigia kai 

apdrattdos-insurance re 
u paskolas pirmo n 

^rantuojama, Kreipiatės

kariuomenės ir 
turite 

savo rankose.

J. žiuris, pabėgėlė iš 
studentė Hypatija 

vietiniai Detroito val-

ir 
pas

Japonų propagandos žurnale, išleistame šanghai, Kinijoje, 
šis vaizdas perstato kaip liuosląikį leidžia Amerikos karo belai
sviai patekę Japonams.

and BOWL
6922 Sup

N. Galindu — M. i

RAINEY
1523 E. 55th Sire 
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M ELWCE & 
T METAL CO.

I ENdicott 0335
95 East 65th Street ..

IKE COUNTY
LTRY FARMS

gyvas ir muštas vištas.
Jaunas, virimui, kepimui 

iiupešama ir išvaloma be
it' Gera vieta pirkti.
J. Feichtmeier, Mgr. 

1230 East 4th Street 
etoli Central Markei

• SUiRJS, kiaušiniai ir pauk
štiena turi savyje proteinų 
tiek kad gali užimti vietą mė
sos — kiaulienos arba jautie
nos.

niškos alleys, kur gali 
pavieniais, sveikatai

LVS. Centro adresas: 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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tą patį vakarą sugryžti. 
yra žinoma, p. Prezi- 

sutinka važiuoti, aplan
kytas Lietuvių kolonijas

nuvargintų karo 
pastangas 

tūkstančiai 
reikalams.
At Smetoną pa- 

gubernatoriai, miestų

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tubs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
kit- 24, tabletes DYKAL 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

per 
pra- 
rei- 
Na-

S KUMPIAI
mane pusit naminio dar- 
iipiu, dešrų, visokių ruky-

Irokios mėgiamos Balti-
Gaminamos Ino pa

ti. Užlaikėm ir visokią 
mėsą. (47)

lobert J, Stumpf
SIDE MARKET

Pirmai, Trečiai, Penktad.
Stand No. 3, kampe.

ĮAL JURGIO ir kepurė: 
w nuolat kartoja seną 
lf apie Urachą ir Sme- 
, Vite apie “nąujo žmo- 
rokurimą”. Bali ?erai 
u nors ją redaktoriams 

liežuvius sukurtų, nes 
m nieko naujo ir įdo- 
Kikurti neįstengia.

•AVIRŠIO raudonas, vi
mdąs Abekas reikalauja 
frinto. Sako, tegul da- 

milijonas. nes vėliau 
bhki. Bet kam Abekas 
į nuo raudono fronto 

net pavardę pakeisda- 
E darbą pažinsite juos,

GN Language Servi
sai prie Office of War 

ion Washingtone, p. 
on aną dieną kalboje pa- 
kad kitataučiu spaudos 

i; uždraudimo Amerikoje 
ja tiktai “crackpots 
alitarians”. čia visi 

komunistą redakto- 
iuro vienas i kitą, nes 

p tik nuolatos Ir šaukia 
is savo dievus uždaryti 

ietuvią laikraščius, 
are you, crackpots?

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse!
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LAISVA LIETUVA
Katalikų-Socialistų Šmeižtai Pereina Visas

, Padorumo Ribas

Bevartydamas Chicagos ka
talikų Draugą, perskaičiau ta
me dienraštyje piktą ir juokin
gą žinią. Laikraštis giria kad 
kaž kas parašęs kažin kokią 
Juodą Knygą apie Lenkiją, ir 
peikia Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną kodėl jis neparašąs 
panašios knygos ir kam jis, 
Prezidentas Smetona, užgau
liojus nekuriuos Lietuvos vei
kėjus. Neiškenčiu netaręs sa
vo žodžio tokioms Draugo ne
sąmonėms ir hypokrizijoms.

Jeigu Lenkai, bet ne jų pre
zidentas, rašo ‘juodas knygas’ 
tai, jau kodėl turėtų ne bent 
kuris Lietuvis, bet tik jau Lie
tuvos prezidentas rašyti tokias., 
knygas ?

Kaslink tų veikėjų kuriuos 
Prezidentas Smetona buk tai 
užgaulioja, — aš nesu girdėjęs 
nei skaitęs kad nors kur Prez. 

, Smetona butų raštu ar žodžiu 
Lietuvių veikėjus užgauliojęs. 
Jei Draugas yra girdėjęs ar 
skaitęs tai kodėl nepažymi fak
tų kur, kaip ir ką?

- Kad visas Amerikos Lietu
vių kunigų abazas, su maža iš
imtimi tyrų tėvynainių ir Ai
rių kunigų ir vyskupų, dirba 
užkulisinį Lietuvai kenksmin
gą darbą — tai yra aišku. Ku
nigų dauguma laike Preziden
to Smetonos lankymosi jų ko
lonijose ne tik kad buvo prie
šingi, bet dar grasino savo pa- 
rapijonus kad nesilankytų Lie
tuvos Prezidento prakalbose, 
savo aukų neduotų, ir t. p. Ge
ri Kristaus tarnai, bet jų mok
slas biskį iškreiptas ir skamba 
kaip:__“Nevalgydink i&dknsio.
neaprėdyk nudriskusio, ’ -negel- 
bėk savo artimo”, šis moks
las tinka musų pus-socialisti- 
nėms, pusibolševikinėms fede-

raci j oms, Lenk-Mari j oniškiems 
kunigams ir jų akliems pase
kėjams. ' Prezidęntas A. Sme
tona juk ragina duoti aukas 
Lietuvos nuo karo nukentėju
sioms žmonėms.

Aš kaip ir visi geros valios 
Lietuviai žinome kad Prez. A. 
Smetonai atvykus Amerikon, 
Lietuvos klausimas iškilo pa
lankioje šviesoje. Jau jis čia 
būdamas nesėdėjo ir nesėdi 
dykas, bet veikia, dirba, rūpi
nasi musų Tėvynės likimu ir 
gerove. Visur kur tik kviečia
mas lankosi su prakalbomis, 
paskaitomis, Įvairių draugijų 
susirinkimuose, taip Lietuvių, 
taip Amerikonų tarpe. Jo dar
buotė moksliškose įstaigose, 
radio kajbos (Angliškai ir Lie
tuviškai) sukėlė Lietuvai daug 
užuojautos. Jo maršrutas 
tuvių tarpe nušvietė tikrą 

’tuvos padarytą progresą 
nepriklausomybės metu ir
padėtį po to kai ją užgrobė bu
deliai bolševikai, ir nuožmus 
Vokiečiai. Savo prakalbose jis 
visur prašo visus Amerikos 
Lietuvius nepamiršti savo tau
tiečių,
gių. Per jo 
sukelta keli 
rių Lietuvos

Prezidentą 
gerbė
mayorai, aukšti ir žemi valdi
ninkai, vyskupai, kunigai (y- 
patingai Amerikiečiai ir kele
tas Lietuvių), karininkai ir 
mokslo vyrai. Jis buvo ypa
tingai gražiai sutiktas Vasario 
16 dieną, Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojime Balt-i- 
rborėje, kur ši diena yra val- 
stybine švente.

štai Prez. Smetonos darbuo
tė: skleidimas Lietuvos idėjos,

gynimas jos vardo, kėlimas au
kų jos nuskriaustiems pabėgė
liams. Tai yra musų BALTA, 
gyva knyga, kuri kiekvienam 
gerų norų žmogui yra ryški ir 
naudinga. Tie kurie kalba apie 
juodas knygas yra daug lapų 
jose parašę savo netikusiais, 
darbais.

Kaip tik susiplakė socialisti- 
ški ‘bolšės’, vedami tai Grigai
čio. tai Januškio su klerikališ- 
kais katalikais, vedamais Fe
deracijos, inspiruojamais Mari
jonų (kurių užpakalyje tuno 
Lenkai ir kitokį Lietuvos prie
šai), štai ir prasidėjo JUODO
SIOS KNYGOS rašymas ir re
dagavimas. Abi tos grupės dė
jo ir deda pastangas neremti 
Prezidentą Smetoną, nerinkti 
Lietuvai aukų, ir pakenkti tik
rai Lietuvos darbuotei.

Vieni prisidengę neva idealiz
mu, kurio jie nesupranta ir ne
galėtų suprasti, o kiti tikėjimo 
skraiste, tik jų obalsiai ijesu- 
tinka su Evangelija. Jų 
šiai turėtų būti, “Atimk 
badaujančio, nuskriausk 
turtį, atstumk varguolį”,
kaip gi kitaip galėtų jų vadai 
klebonai iš sakyklų atkalbinė
ti Lietuvius kad neitų, neau
kotų ir neremtų musų tėvynei 
taip reikalingą darbą!

Pasiskaitykit “filosofiškas” 
Naujienas, tūlo Gabaliausko 
Clevelando Lietuvių žinias, ku
rios del šlamšto ir faktais ne
paremtų užmetinėjimų paima 
pirmą prizą. Čia turiu tarti 
žodį apie Gabaliauską ir jo 
dvasinį sėbrą Januškį, Naujo
sios Gadynės rašėją. Abu tie 
asmenys Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių tarpe nebuvo žinomi. 
Tik karui iškilus jiedu pasiro
dė Amerikos horizonte ir tapo 
“dideli vadai”. Vienas ber
nauja Marijonų grupei (dali
nai remiamas gal but ir bol
ševikų), antras komunistiškam 
jovalui. Jų abiejų nusistaty
mas yra: “Ardyk\ dorų, užsi
tarnavusių, garbingų vyrų dar-

LIETUVOS PREZIDENTAS KALBĖS
DETROITE SPALIŲ 25 ~

--------------- jJO#

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona, rudeniui atėjus, 
Amerikos. Lietuvių kviečiamas, 
vėl lanko musų kolonijas su 
prakalbomis Lietuvos reikalais.

Šiomis dienomis, Spalių 3 iki 
7 d., p. Prezidentas lankėsi 
Mt. Carmel, Pa., pakviestas te- 
naitinio klebono, Kun. Dr. J. 
B. Končiaus, dalyvauti tos Lie
tuvių parapijos 50 metų gyva
vimo sukaktuvių iškilmėse.

Dabar gi, šį pat mėnesį, sek
madienį, Spalių 25, p. Prezi
dentas užkviestas kalbėti Det
roite, kur LVS. skyrius, naujai 
susidaręs, rengia prakalbas.

Tose prakalbose, be p. Prezi
dento, kalbės dar Clevelandie- 
tis Pijus 
Lietuvos 
Yčaitė ir 
dininkai.

Prakalbos atsibus Lietuvių 
salėje, Vernor Highway ir 25-

Laisvę Pažinę —
Jungo Nevilksim! PASIŽVALGIUS

Tuoj Dirvoj eis ši puiki Istorine apysaka

pAGERBIMUI to mažiausia minimo įmu
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 pargryžtantį į Lietuvą ka
riauti, ir jauną kunigaikštytę, taip pat slap
tai auginamą, kurią Algimantas pamyli.

Dr. Vincas Pietaris gimė Paežerių v., 
Žiūriu-Gudelių k., Vilkaviškio ap., Rugsėjų 
21, 1850, mirė Rusijoje, Spalių 3, 1902 m.

ALGIMANTAS buvo išleista Ameriko
je jo originaliame stiliuje. Nepriklausomoji 
Lietuvoj, ALGIMANTAS buvo perredaguo
tas. padarytas daug aiškesnis, lengvai su
prantamas ir skaitomas, išleistas 1921 me
tais. Šios naujose redakcijos ALGIMANTAS 
Dirvoje ir perspausdinamas. Dr. Vincas Pietaris

bus ir terliok gerą vardą, to
kiu budu durniai patikės kad 
tikrai esi vadas”.

Pasiskaitykite jų šmeižtus 
ir pamatysit kad teisybės švie
soje ši£du gaivalai net tarpe 
“žioplių” nebūtų priimami eili
niais nariais.

Jau laikas kad Amerikos Lie
tuviai mestų iš savo tarpo vi
sokius tai Stalino, tai Rymo 
klapčiukus. Vieniems pasaky
tų — lai kraustosi į savo “ro
jų”, o antriems — lai eina mel
stis už savo nuodėmes ir iš
moksta nors pirmus dėsnius 
doros ir teisybės. Jau laikas 
pilnai įvertinti tėvynės parda
vėjus, judošius, smalavirius ir 
kitus gaivalus, įr laikas pager
bti- Lietuvos didvyrius, kurių 
darbai jau parodė vaisių ir ku
riuos mes. kaipo dori, ištikimi 
Lietuviai turėtume remti be 
skirtumo pažiūrų.

Jus, “grabų baltintojai”, apie 
jus Lietuvos Istorija rašo la
bai ir labai juodą knygą.

, P. J. žuris.

DETROITO LVS
SKYRIUS No. 6

SUVIRS metai atgal, Lietu
viški komunistukai ne tik kad 
smerkė Anglijos valdžią, bet 
šūkavo ir ant S. V. Prezidento 
Roosevelto. Dabar rėkauja ir 
prašo tų pačių pasmerktų as
menų atidaryti antrą frontą. 
Jeigu jus, vyručiai, butumet 
tautiškai susipratę, jeigu jums 
rūpėtų šios šalies gerovė ir jū
sų pačių laisvė, jeigu jus atsi
mintume! (kurie dar turit da
lelę sveiko proto) anų laikų 
kazokiškos nagaikos smūgius 
ir galėtumėt juos sulyginti su 
šios šalies
kurią jus taip neišmintingai 
vartojate, kitaip
Jei jums Amerikos pilietybė 
reiškia tą už ką jus prisiekėt, 
tada meskit svetimus - izmus. 
Liaukitės su savo pasigyrimais 
kad turite savo niekšus aukš
tose Amerikos
laivyno eilėse ir kad 
“labor” grupę
Liaukitės pravardžiavę Ameri
kos Legioną. Atsiminkite kas 
atsitiko su eile tokių niekšų, 
atsitiks ir su visais kurie tik 
grąsinsit pakenkti šios šalies 
laisvei. Amerikos Legijonieriai 
jus kaip žiurkes išgaudys. Pa- 
žvelgkit skersai rubeŽųtus Į 
Kanadą ir pamąstykit kokia 
ateitį jūsų draugai ten susi
laukė. . .»
/ DIRVA nejieškp “ęrdvių”, 
kaip tūlas J. T. \kalba, ir ne
manau kad kit emš jų pavydė
tų. Liaukitės' 
kas nesąmones
skiltyse. Išmin įngiau butų bu
vę jei tą vietž 
tuščią. Tik tž

Lietuviu gražų LVS. ženklelį 
ir išrašydami narystės kortelę, 
tuoj gausit naują narį.

Iš Centro buvo pasiųsta sky
riams 
tytus 
riuos 
likti.
ką nors nutarti ir suruošti, to
dėl skyriai prašomi būtinai su
sirinkti.

sekre-

|!

1patrio-

ir

reika-

Sąjunga

eina pir

s M

1

naujų na- 
Turėdami 
pasiulyda- 

patriotui

pranešimai apie numa- 
darbus ir rengimus ku- 
LVS. skyriai privalo at- 

Be susirinkimų sunku

12 na- 
daugi-

skyriu 
padidi- 

“Nauja šluota geriau 
nauja valdyba imasi

Detroite pastaromis dieno
mis Įsikūręs Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Skyrius gauna nu
merį 6.

Skyriaus valdybą sudaro šie 
asmenys:

Henry Kapturauskas — pir
mininkas,

Viktoras Petriks — vice pir
mininkas,

Feliksas Motuzas 
torius;

Juozas Kripas — užrašų se
kretorius,

Dr. Jonas Jonikaitis — iždi
ninkas.

Skyriun išsyk Įsirašė 
rių, bet narių skaičius 
namas.

Detroite yra dikčiai
tų Lietuvių, kurie parems sky
rių, jo darbus, ir šio skyriaus 
rengiamas Lietuvos Preziden
tui A. Smetonai priėmimą 
prakalbas šioje kolonijoje.

TAPKIT L. V. S. PA
VIENIU NARIU

ta gatvė, pradžia 2:30 vai. po 
pietų.

Iš plačių Detroito apielinkių 
Lietuviai galės tose prakalbose 
dalyvauti, nes bus laiko dar ir 
namon

Kiek 
dentas 
kyti ir
kur susidarę komitetai arba L. 
V. Sąjungos skyriai prakalbas 
surengs ir jį kvies.

Visos aukos renkamos 
Prezidento A. Smetonos 
kalbas skiriamos Lietuvos 
kalams, eina į Lithuanian
tional Relief Fund (Lietuvių j 
Tautinį Šelpimo Fondą), kuris 
yra registruotas State Depart- 
mente, Washingtone, Illinois 
valstijoje, ir registruojamas 
kitose valstijose.

Kurios kolonijos sudarys ga
limybes atvažiuoti p. Preziden
tui su prakalba,, kreipkitės į 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos cen
tro raštinę.

SKyriai, Šaukit Savo 
Susirinkimus

mes tegalėsim ši sunkų Lietu
vai darbą nudirbti.

‘SUPER-PATRIOT’ gana iš
kilmingai skambantis ir daug 
reiškiantis žodis, tik liūdna kad 
Amerikos Lietuviai mažai jų 
turi. Tie kurie tautai pasi
šventę darbuojasi jie turi vis
ko nuo niekšui išgirsti, o kiti 
taip sakant patriotai net nėra 
verti nei gero šiaudų kulio.

TURIM gerai išlavintus bal
sus, ir mokame gerai Sukauti, 
bet tie šukavimai ir prisižadė- 
jimai tankiai neturi atbalsio— 
pranyksta kaip rytmečio rasa. 
Jei norim ką gera tautai nu
veikti, prižadėjimus ištesėkim, 
pradėtus darbus, nežiūrint kaip 
sunkus jie butų, pasekmingai 
veikime ir viską kas tiktai 
mums ir Lietuvai miela, dirb
kime, ir tik tuomet mes galė
sim sakyti:

“Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galingi puna.”

P. D. B.

Po vasaros meto, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriai dar 
neisi judino dirbti, tačiau bruz
dėjimas prasideda.

Skyrių valdybų nariai gavo 
jau iš Centro nariams mokes
čių knygeles ir ženklelius, lie
ka tik šaukti susirinkimas, iš
rinkti mokestis už 1942 metus 
ir prisiųsti Centram

Patys skyriai prašomi imtis 
didesnio aktivumo, nes darbų 
yra, reikalinga tik dirbti ir 
rinkti ąukas Lietuvos 
lams.

Galima perrinkti ir 
valdybas, aktiviškumo 
nimui. 
šluoja
rūpintis kuo atsižymėti, ruošia 
kokią nors mažesnę ar didesnę 
pramogą, ir darbas 
myn.

Rudenop, pradėkit 
rių Į LVS. vajų, 
mokesčių knygeles, 
mi savo kolonijos

Pastarų trijų mėnesių bėgy
je, nuo Pittsburgho suvažiavi
mo, Į LVS. įstojo eilė pavienių 
narių iš plačių Amerikos kolo
nijų. LVS. vietos yra daugiau 
— kviečiame visus geros valios 
Lietuvius, moteris ir vyrus, į 
talką dideliam musų darbui — 
Lietuvai vaduoti.

Kaip pereitą karą taip ir 
dabar, Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimas pri
klausys daugiausia nuo to kiek 
mes Amerikos Lietuviai busim 
pasiruošę. >

Paprasta metinė duoklė į L. 
V. S. yra tik $2., Bet iki šio
lei Sąjungoje narių yra 
giaų tokių kurie aukavę 
ii- LNRF. nuo $5.00 iki 
negu davusių po $2.

Kur eina musų brangiausio 
idealo — Laisvos ir Nerpiklau- 
somos Lietuvos atstatymo dar
bas, patriotui jokia aukų suma 
negali būti perdidelė, ypač ži
nant kaip kiti savo gyvastis 
padėjo ir dar turės padėti.

Taigi, stokite į LVS., auko
kite Lietuvos nuo karo nuken- 
tėjusiems per Lietuvių Tauti
nį Šelpimo Fondą, ir varykime 
darbą pirmyn.

Mažų kolonijų Lietuviai, kui' 
LVS. skyriai negali susidaryti, 
siųskit savo $2 arba 
ir stokia pavieniais į

Adresuokit:
Lietuvai Vaduoti

6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.
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Grigaičiui taip šie žo-

per TVORA
PASIŽVALGIUS

KORESPONDENTAS nuga
lėjo redaktorių! Tas atsitiko 
su Grigaičiu (kaip jis pats pri
sipažino aną dieną). Koks ten 
korespondentas (Grigaitis sa
ko) parašęs “Nei cento Lietu
vai”,
džiai patikę kad jis juos nuo 
1918 metų atsidėjęs praktika
vo, o visus kurie jam juos pri
kišdavo vadino “šmeižikais”.e darbuose.

Vaiste

: LVS. CENTRUI

jų LVS. ženkleli 
narystės kortelę, 

įaują narį.
iuvo pasiųsta sky- 
imai apie numa- 
ir rengimus ku-

kyriai privalo at- 
jsirinkimų, sunku 
rti ir suruošti, te
rašomi būtinai su-

JURGIO ir kepurė: 
nuolat kartoja seną

nes 
jdo-

L. V. S. PA 
U NARIU

ijų mėnesių bėgy- 
sburgho suvažiavi- 
stojo eilė pavienių 
įįųt Amerikos kolo- 
vietos yra daugiau 
visus geros valios 

eteris ir vyrus, j 
n musų darbui — 
uoti.
itą karą taip ir 
vos laisvės ir ne
ės atgavimas pri- 
iausia nuo to kiek 
>s Lietuviai busim

PAGAL
Naujienos 
pEsakėlę apie Urachą ir Sme
toną, o Vilnis apie “nąujo žmo
gaus sukūrimą”. Butų gerai 
kad kas nors jų redaktoriams 
naujus liežuvius sukurtų, 
seni jau nieko naujo ir 
maus sukurti neįstengia.

Iš PAVIRŠIO raudonas,
duje juodas Abekas reikalauja 
ėntro fronto. Sako, tegul da
bar žūna milijonas, nes vėliau 
žus penki. Bet kam Abekas 

B anuosyk nuo raudono fronto
P pabėgo, net pavardę pakeisda- 
r.'inas? Iš darbų pažinsite juos.

FOREIGN Language Servi- 
;ce vedėjas, prie Office of War 
r Information Washingtone, p. 

Cranston aną dieną kalboje pa- 
I reiškė kad kitataučių spaudos 
I visiško uždraudimo Amerikoje 
| reikalauja tiktai * 
| and totalitarians’*.

Lietuviški komunistų 
riai sužiuro vienas i 
jie kaip tik nuolatos 
į visus savo dievus

; visus Lietuvių laikraščius, 
g How are you, crackpots?

crackpots 
Čia visi 
redakto- 

kitą, nes 
ir šaukia 
uždaryti

®Parupinani ir Sudedam Naujas Dalis 
Furnasams ir Boileriams

Anglies, Gaso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainąvimas 

Musų kainos žemos. " 
PIRKIT FURNASĄ IŠ MUSŲ.
CLEVELAND FURNACE &

SHEET METAL CO.
ENdicott 0335

1396 East 65th Street . .

KOMUNISTŲ Laisvė"kaltina 
Angliją kam ji teisinasi del 
nepuolimo Vokietijos iš orlai
vių mažiau negu tai daranti 
Rusija. Anglai* bėdavoja oro 
blogumu, sako Laisvė, ir todėl 
jų orlaiviai neveikia, tuo/tarpu 
sovietų lėktuvai, vėl sako Lair 
svė, nors bolševikams toliau į 
Berliną negu iš Londono, kad 
pliekia tai pliekia Vokietijos 
centrus, neatsižiurėdami į jo
kį blogą ar prastą orą!

Tai tikrai didelė naujiena — 
ir kaip tą taip ilgai Laisvė nuo 
pasaulio išlaikyt galėjo!

Anglams “tinginiaujant” ir 
“neveikiant”, Vokiečiai Angli
jos, mažos valstybės, iki šiai 
dienai neužėmė, nors pusantrų 
metų pirmiau karą apšaukė, o 
milžinišką Sovietiją naziai kad 
pliekia tai pliekia, 
bolševikų didelio 
(atsiprašau,

Ir tik Anglija su Amerika 
išgelbės Sovietiją, tą nerangų 
veršį, kuris taip “narsiai” na- 
zius pliekia, anot Laisvės.

LIETUVIŠKI bolševikai 
nemiega, ir keikia Ameriką,

del nesiskubinimo ati- 
antrą frontą, gelbėti 
bolševikus. Bet keis- 

jie nei vienas nesisku-

nežiūrint 
pasigyrimo 

veikimo”).

ir 
ir

Angliją 
daryti 
Rusijos 
ta kad
bina vykti į Rusiją, gelbėti jai 
gintis, tik Amerikoje liežuviais 
mala. Kai buvo karas už Is- 
panijojs užvaldymą, daugelis 
skverbėsi ten padėti kariauti.

Jurgis Spurgis sako, paslap
tis ta: Iš Ispanijos tikėjosi iš
nešti savo kailį, o iš Rusijos 
— ištrukto progos — 00.

dau- 
LVS. 
$500,

SKANUS KUMPIAI
Pas mane gausit naminio dar- 

kumpių, dešrų, visokių ruky- 
mėsų kokios mėgiamos Balti- 
šalyse. Gaminamos tuo pa- 
metodu. Užlaikom ir visokia 

(47)

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

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

bo
tų

. jos
I Žiu
• kitokią mėsą.

i---------------- --------- ---------------- ;------ r
Plumbing ir Heating

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami ąulyg 
Mėnesinio Išsimokčjimo Plano

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

Heating Co.
diena ir naktį patarnavimas.

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 2629; YE. 5544 

Atdara vakarais iki 8 vai.

netinė duoklė į L. 
c $2. Bet iki šio- 
e narių yra 
:urie aukavę 
jo $5.00 iki 
į po $2;
musų brangiausio 

isvos ir Nerpiklau- 
zos atstatymo dar- 
i jokia aukų suma 
perdidelė, ypač ži- 
dti ąavo gyvastis 
r turės padėti.
dte į LVS., auko- 
s nuo karo nuken- 
»r Lietuvių Tauti- 
i'ondą, ir varykime 
m.
nijų Lietuviai, kur 
i negali susidaryti, 

$2 arba 
vieniais Į

daugiau 
LVS.

Sąjunga 
Avenue,

Vaduoti
> Superior

Cleveland, Ohio.

A gyventojų turi 
- mažiau negu vie- 
rko valstija.

LAKE COUNTY
POULTRY FARMS

' Parduodam gyvas ir muštas vištas. 
^Dideles, jaunas, virimui, kepimui. 
$ Vištos nupešama ir išvaloma be-
3 laukiant. Gera vieta pirkti.

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

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi

Musų Nuosavioje įstaigoje.
Dabar laikas 
perdirbti jūsų 
į 1942 stylių. 
kam gerai ir
Valymas (atliekama gerais dais. - - - - -
neprasidėjo sezonas. (47)

Addison Tailors

duoti išvalyti arba 
žieminius kailinius 

Mes darbą atlie- 
už mažus kaštus, 

meto- 
Paskubėkit duoti darbą iki

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

I
and BOWLING ALLEYS

6922 Superior Avenue

Ai

MOTERŲ S-GOS 36 KP. 
BANKETAS

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
metinis banketas sekmadienį, 
Spalių 4, gražiai pavyko, nau
jos parapijos salėje. Buvo įvai
rus programas, kurį išpildė pa
čios sąjungietės ir svečiai.

Programo vedėju buvo kle
bonas Kun. Angelaitis, dainų 
dalį išpildė šie: Adelaide Mi
liauskaitė, Sąjungietė, p. Stel
la Baker> Jonas Alekna su duk
teria, Florence Aleknaite, pa
nelė čypiutė, ir pačių moterų 
Sąjungiečių kuopos narių cho
ras, kuris labai hormoriingai ir 
puikiai padainavo "keletą daine
lių. Chorą sudarė: ponios Ci- 
cėnienė, štaupienė> Grigonienė, 
Salasėvičienė, Magilienė, Kun- 
vaitienė, Babarskienė, ir paša
linės: Belskienė ir Vaičiūnienė. 
Chorą vedė K. štaupas.

Šia proga norime padėkoti 
Kun. Dr. K. širvaičiui už jo 
parašytą specialę dainą, kurią 
dedikavo Sąjungietėms ir kuri 
publikai labai patiko* kai cho
ras sudainavo.

Kun. Dr. K. širvaitis taipgi 
PįlTTl'Vj". išreikšdamas Mote
rų Sąjungos veiksmą. Kalbėjo 
ir Gabaliauskas.

Užbaigus programą, balius 
tęsėsi iki vėlumai. Vakaro be--

giu išleista dešimts dalykų iš- 
laimėjimui.

žmonių atsilankė apie 300 ir 
visi buvo patenkinti. Už pasi
darbavimą garbė priklauso kp. 
pirmininkei p, Cicėnienei, taip
gi komisijos narėms, Sadaus
kienei, Kuncaitienei, Vaškelie- 
nei, Grigonienei ir Kundrotie- 
nai, na ir vakarienės šeiminin
kėms, kurios taip sunkiai dar
bavosi pagaminime tokios ska
nios vakarienės, ypatingai p. 
Magilienei su pagelbininkėmis, 
Žilinskiene, Vaikšnoriene ir A. 
Žilinskiene.

Visų trusas ir darbas atneš 
gražų pelną. Ačiū ir atsilan
kiusiems. Korespondentė.

DARBININKŲ Clevel a n d o 
karo reikmenų 
kės daugiau ir 
skelbiama kad 
Kovo 1 dienos 
paims dar apie 
moterų į įvairius darbus.

• NUO PLAUČIŲ uždegimo 
Clevelande ir Ohio, valstijoje 
1940 metais mirė 1,697 asme
nys, kaip paaiški jš staWutilw| 
biuro žinių. Iš jų 131 buvo 
kūdikiai mažiau metų amžiaus. 
Daugiausia mirusiųjų buvo 65 
metų ir daugiau.

dirbtuvėse rei- 
daugiau. štai 
iki 1943 metų 
karo dirbtuvės 
45,000 vyrį ir i

Lenarda baigė gyventi suėjus 45 
metams' amžiaus! Bet prasidėjo 
karas, valdžiai reikėjo darbininkų 
dirbtuvėse dirbti 24 valandas die
noje. Jo šeimai reikėjo maisto ir 
rūbų. “Aš negaliu nieko daryti’’* 
sakė jis sau nusiminęs, sėdėdamas 
ir viena ranka laikydamas laikraš
tį, kitos rankos jis neturėjo. Jisai 
buvo geras mechanikas iki ištiko

nelaimė. Jo žmona ir šeima buvo 
linksmi, nes jis parnešdavo savo 
gerą uždarbį. Netekus rankos, jis 
liko bejiegis. Žmona ėmė skalbi
mą pragyvenimui daryti, o jis ne
apsikęsdamas dykomis leido laiką.

Vieną dieną jo vaikas parėjęs iš 
mokyklos pasinešė antrašą Raišų 
ir Bejiegių organizacijos. Moky
toja aiškino, ir vaikas papasakojo 
tėvui kad toje įstaigoje suteikiama

pagalba tokiems kaip jis. 
vo priimtas i tą įstaigą, 
darbas sulyg jo išgalės, iri palengva 
paruošė jj geresniam darbui.
bar jis jau dirba karo reikmenų už
sakymus. Jo sveikata palengva ta
po atitaisyta, nos išsyk galėjo dir
bti tik po porą valandų dienoje.

Aukojant šių metų War Chest 
vajuje jus pagelbėsit daugeliui to
kių atgauti sveikatą ir užsiėmimą.

r

GAISRŲ IŠVENGI
MO SAVAITĖ

žmonių lavinimas 
per oro užpuolimus

Civilinių 
apsisaugoti 
yra pirmutine pareiga U. S. 
Civilian Defense Ofiso. Prie 
šio dar yra pridėta kita atsa
komybė. Prezidentas dar pra
šo jjamokinti šalį pažinti gais
rų pavojus. Gaisrai įvyksta 
nuo neapsisaugojimo ir apsiJ 
leidimo.

Taigi, Prezidento proklama
cija paskelbė Gaisrų Išvengimo 
Savaitę Spalių 4—10. OCD 
prašo pagalbos kiekvienos mie
to, fraternalės, darbo ir biznio 
organizacijos aiškinti kaip iš
vengti ir kontroliuoti gaisrus. 
Tik bendromis pastangomis ga
lėsim, kaip kariaujanti šalis, 
išnaikinti gaisrus kurie trukdo 
karo produkciją.

Gaisrai ne tik naikina gyvy
bę ir turtą, jie gaišina laiką— 
kiek laiko sugaišinama kada 
fabrikai dega, kiek laiko su
gaišinama kada reikia prista
tyti naujo medžio, kiek laiko 
gaišinama padaryti pataisas.

Sumažinimui aikvojimo 
sutrumpinimui trukdymų del 
gaisrų kiekvienas turi prisilai
kyti

1.
gerą

2.
taisyklių prie darbo.

3. Mokintis kaip apsisaugo
ti ir kontroliuoti gaisrą jeigu 
įvyktų tavo namuose arba prie 
darbo.

HIPPODROME JIEŠKO VYRŲ KRO
VINIŲ LAIVUS

‘Pardon My Sarong’
Du žymus juokdariai, Abbott ir 

Costello dalyvauja naujoje Univer
sal komedijoj, ‘Pardon My Sarong’, 
kuri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Spalių 10.

Tiedu komedijos karaliai šiame 
veikale . pradeda kaip busų vairuo- j — —
tojai Čhicagoje, kuriems nusibosta J111.1}? o'J1’ 1<l °ac*eKos Dienos, Lap- 
kasdieninis vienodumas važinėti tuo 
pačiu keliu. Taigi jie pasinaudoja’ . , -. ... ,. .
pirma proga ir iškeliauja i Los An- turi _ būti Amerikos piheciaų 
gėlės, veždami keletą gražuolių. .... .

Pabėgimui nuo įstatymų kurie 
juos jieško, jiedu pasidavę jurinin
kais iškeliauja j Honolulu. Audra 
išmeta jų laivą iš kelio, jie pakliū
va ant nežinomos Salos, ir ten pra
sideda jų įvairus gyvenimas ir prie
tikiai su pietų są)ų mergelėmis.

Prie jų vaidink-ęRųbert Paige ir 
Virginia Bruce su eile kitų.

Sąryšyje su rengimu Victory 
Fleet dienos, kuri pažymėjo paga
minimą po tris Liberty laivus per 
dieną, Lieutenant Gerard W. Cross 

i iš United States Maritime Service 
' skelbia vajxj surinkimui 2500 vyrų 
dirbimui ant nauju krovinių gabe-

kričio 26.
Vyrai stojanti į Maritime Service 

’, gero 
apsiėjimo, tarp 17 ir 35 metų am
žiaus ir turi išlaikyti fiziškus egza
minus. Pastoję į šį laivyną jie lie
ka laisvi nuo stojimo į kariuomenę.

Jie buna lavinami per tris mė
nesius, lavinimo bėgiu gauna po 
$50 rhėnesiui, o paskirti į, vietas 
ant laiViĮ gauna mokėti po $300 į 

Po keliolikos mėnesių ga
li gauti vėl paaukštinimą.

I Maritime Service taip pat priima 
I vyrus specialiam lavinimui radio. 
! operatoriais. Tie turi būti baigę du 
metu high school ir vieną metą al
gebros. Radio operatoriai gauna 
iki $500 mėnesiui ant juanių laivų.

Clevelande, kreipkitės 1720 Euc
lid avenue, room 404.

Matykit šiuos Vaizdus
~ Naujai gautos ir pradedamos ro
dyti Newsreel 
duoja likučius 
laivyno, kurie 
lyse, ir kaip 
Vokiečius 
jų tėvynės.
Polish Airman’’, 
ši penktadieni.

Prie to rodoma ktos įdomios fil- 
jr I mos, viena pavadinta “Letter from 

' Bataan ’, vaizduojanti Amerikos ka
reivių narsumą Filipinuose, kovo- 
j-mt be maisto ir ginklų.

Theatre f ii mos vaiz- 
Lenkų armijos ir or- 
kariauja aliantų ša- 
Lenkai kovoja prieš 

krešydami už suardymą 
Ta filmą, “Diary of a 

pradedama rodyti

Duok žmogui šviesą — jis pat? 
atras sau kelią — kas platina 
Dirva — tas platina anšvipta.

sekančių trijų dalykų:
Praktikuoti švarumą ir

tvarką namie.
Prisilaikyti visų saugumo

8507 Hough Ave.
Valgykla ir Užeiga
ALUS VYNASI

Karšti Valgiai, Sandvičiai 
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS 

IR SAVO PAŽYSTAMUS
Jonas Pečiulaitis — Margaret Sėlius 

Savininkai

SALDUMYNAI

$2.00
remode-

Shampoo 
pataisom, 
sudedam atgal.

ir KĖDĖ •

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CElar 0208 RA. 8815

RUSSELL INN

Swom 
My comm.

six months preceding the date shown, above is: 
IS A WEEKLY PUBLICATION.

CONDENSED STATEMENT OF CONDITION, SEPTEMBER 2S, 1942

/

Capital Notes..............................
Capital Stock.............................
Surplus and Undivided Profits
Reserve for Contingencies . . 
Reserve for Interest on

Capital Notes..............................

ASSETS
Cash on Hand and in Banks.............................
United States Government Obligations . 
Stock in Federal Reserve Bank....................
State, Municipal and Other Securities . « 
Loans and Discounts............................................
Banking Premises.................................................
Other Real Estate.................................................
Other Resources......................................................
Customers’ Liability on Acceptances . . ,

Total.............................

$160,567,978.02 
271,643,202.64 

973,500.00 
18,948,379026 

148,892,770.99 
5,402,120.72 
2,792,695.24 
1,600,750.03 

_________5,922.84 
$610,827,319.74

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress
of August 24, 1912, and March 3, 1933

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1942
State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
naper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as amended 
by the Act of March 3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit: / '

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S.. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio 
Managing Editor: K. S. Karpius, 
Business Manager: K. S. Karpius
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. 'S. Karpius, 844 Parkwood Drtve, Cleveland, Ohio 
Lietuvos Kredito Bankas, Kaunas, Lithuania 
V. 3. Jokubynas, Chicago, Ill.
3. That the known bondholders, mortgagees- and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of-total amount of bonds, mortgages, 
or other securities arc: (If there none, so state)

THERE ARE NONE. ;
4. That the two paragrap^^'TiextUpvobe, giving the names "of' "the 

owners, stockholders, and security hollers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security hol/ders as they appear upon the books of the 
company but also, in Cases whejre the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or .corporation has any interest 
dirqpt or indirect in the said stock, bonds, or other sccuritiei -dian as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the. mails or otherwise, to paid subscribers 
during the

THIS
K. S. KARPIUS, Business Manager.

and subscribed before me this 2nd day of October, 1942.
expires Sept. 9, 1945 ' P. MULIOLIS, Notary Public

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

Didžiausia 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

KREJCI DRUG
PHARMACEUTICALS, TRUSSES 

SUPPORTS, CHEMICALS 
Patrukusieji kreipkitės į 
mus pritaikymui trussų.

Visoki vaistai iš Europos.
2501 Lorain Ave.

Phone MAin 8557 Prie W. 25 St.

oer&BBR
85.O6S.53 36,279,168.02

*
570,187,670.77

ATNAUJINTA SR ATIDARYTA

Contingent Liability on Loan Commitments—$7,342,500

OMARLO RECREATION

>
Vfc* 4

United States Government Obligations carried at $26.944.516.18 are pledged to secure 
public funds and trust deposits and for other purposes as required or permitted by law

$351,751,252.28
198,166,696.64

15,223,450.34 
5,046,271.51

DEPOSITS
Demand .......................................
Time............................................
Estates Trust Department . 
Corporate Trust Department

6815 Superior Ave. Viršujeidųcta Co. Dept. X-3 
veil Ave., Chicago, LIL

Accrued Taxes, Interest, etc. . . .
Other Liabilities....................................... ....
Acceptances Executed for Customers 

Total . . . .

it

N. Balindu — M. Botoman — Savininkai

■

LIABILITIES

$11,500,000.00 
13,800,000.00 

9,273,139.62 
1,620,959.87

1,715,805.16
2,638,752.95

_________5,922.84
$610,827,319.74

r i,.

11 i

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

LBA NUO 
AATIZMO
i kūno skausmus; jei 
ųs; jei užeina skaus- 
ainose, patartam jums 
S Tabs be mokesties ir 
Naudojamos tūkstančių 
ešimts metų, gavimui 
lavimo skausmų Reu- 
hritis, ir Neuritis.
.aikraščio Skaitytojams 
id nenaudojot ROSSE 

jus BANDYT juos— 
asų kastu. Pasiųsime 
ydžio pakelį-—sunaudo
ja DYKAL Jei neduos 
avimo iiuo skauąmo ir 
patenkinti pasekmėmis 
žema kaina, grąžinkit 

lalį, ir jums nieko ne- 
iųskit pinigų, tik savo

Moderniškos alleys, kur galit sueiti raičioti boles 
ąrba pavieniais, sveikatai.

grupėmis
. (44)

RAINEY INSTITUTE 
1523 E. 55th Street HEnderson 0992 
DIENINĖS IR VAKARINĖS KLESOS 

RŪBŲ SIUVIMO — RANKDARBIŲ — VIRIMO 
Tsirašykit dabar!

Dešimts pamokų 32.00. Dvidešimts pamokų — 3.59. 
Trisdešimts penkios pamokos — tik $5.50.

| Patyrusios mokytojos parodo kaip gali pasisiūti savo suknias, ploš- 
; čius, siutus. (42)

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

'’’Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
Igįkitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 

iioae apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy

mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

WAHtHEST

Vėl atsidarė rudenio-žiemos sezonui musų didele, 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)

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.
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6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

MORE ON: THE ECONOMIC RECONSTRUC- 
■ TION OF LITHUANIA

* —
(THE ANNALS of the American 
Academy of Political ant Social 

Science, in September, 1942, 
contained’ the following:)

The BALTIC STATES

THE PERISCOPE Heroes of Midway

DIRVA (THE HE
LITHUANIAN WEE1 

Published every Friday in Clev 
Ohio Lithuanian Publist 

6820 Superior Ave. Cle1

By ŠARŪNAS.

SIMUTIS, ANICETAS, The Econo
mic Reconstruction of Lithuania 
After 1918, »Pp. XIII, 148. New 
York: Columbia University Press 
1942. $1.50.

(Chicago Daily Tribune, 
August 22, 1942)
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Kadangi Clevelandą sudaro 
64 nuoš. ateivių ir jų vaikai, 
ir tautinės grupės dirba ką tik 
gali prisidėti prie Amerikos ka
ro pastangų.

Miesto Mayoras Lausche, iš 
ateivių kilęs, rūpinasi kad at
eivių pastangos taip pat butų 
padėtos ir kartu įvertintos.

Clevelande nuskirta surinkti 
10,000 vaikinų tinkamų į U. S. 
Navy. Sutaręs su Clevelando 
Navy rekrutavimo stoties va
dovybe, Mayoras ir Lieutenant 
Ralph H. Dombey sušaukė di
desnių Clevelando tautinių gru
pių atstovų posėdį ir sudarė 
Cosmopolitan Navy Recruiting 
Committee, šiame vaizde ma
tosi to komiteto nariai. Prieš
akyje, gale stalo, iš kairės de
šinėn, sėdi: Mayoro padėjėjas 
John E. Lokar, Lieut. Dombey 
ir Mayoras Lausche.

Komitetą sudaro: Nuo Italų 
Safety Director Frank D. Ce- 
lebrezze; nuo Vengrų — John 
Jakab; nuo čekų — James V. 
Prech; nuo Lenkų — J. F. Ty-

gavimui 
vyrų, ir

draftuo- 
eiti ka-

Borza, Jr.; nuo Kroatų —'Jo
seph Erdelac; nuo Syro-Leba- 
nų — James Kaim, ir nuo Lie
tuvių — Dirvos redaktorius 

'Karpius (jis sėdi antras deši
nėje). j

Dabar tęsiasi vajus 
į U. S. Navy tinkamų 
štai kaip jie gaunami:

Kuris vaikinas jau 
tas ir žino kad turės
riuomenėn, kviečiamas r liuos- 
noriu į Navy. Ten jį paskirs 
sulyg jo gabumų ir amato ati
tinkamam užsiėmimui ar pro
fesijai, siųs į speciales mokyk
las.

Jeigu jūsų sunus jau gata
vas eiti kariuomenėn lai pir
miausia kreipiasi į U. S. Navy 
Recruiting Station, Clevelan
de, ir jei bus priimtas jam bus 
daug geriau negu patekti į ka
riuomenę, kada šaukimo diena 
ateis. Kariuomenėje gali 
ti būti paprastu kareiviu visą 
laiką.

American Lithuanian

tek-

War 
Activity Komitetas rengia Na
vy Day Lietuvių kolonijoje — 
tą vakarą bus parodyta puikios 
filmos iš' Karo Laivyno gyve
nimo ir pasakyta kalbos bei pa
aiškinimai. Į šį parengimą ga
lės lankytis visi tėvai ir suau
gę, ne tik jaunimas.

Vėliau bus apie tai plačiau.

• VALDŽIA praneša kad at
sirado apgavikų kurie nuduoda 
kokiais nors valdžios atstovais 
ir lenda pas nesuprantančius 
žmones, apgavingais tikslais. 
Pareikalaukit jų dokumentų— 
tikras valdžios atstovas mielai 
parodys dokumentus ir su ju
mis mandagiai kalbės, j e jokių 
bauginimų. Jie nereikalaus iš 
jusu jokių pinigų, ir bendrai 
valdžios agentai neturi jokio 
reikalo nereikalingus 
užkabinti. Sukčiai gi 
rys kokius greitus 
mus, arba apiplėš.

•KALĖDŲ švenčių
met paštas ims daug moterų 
ekstra pagelbininkių skirsty
mui Kalėdinių laiškų ir siun
tinių. Paprastai Clevelando pa
šte imama apie 3,000 ekstra 
padėjėjų Kalėdų švenčių laiko
tarpiu.

•SEKMADIENĮ, 57 m. am
žiaus motina, Valentina Kolar, 
nušovė savo 31 m. amžiaus 
kterį po jų susivaidijimo 
naminius reikalus. Motina 
imta.

žmcnes 
atėję ca- 
reikalavi-

metu šy-

du- 
už 

su-

Gabaliauskas Mulkina 
Katalikus

Gabaliauskas buvo susišau
kęs visus tuos kuriuos vieno
kiu ar kitokiu budu turi pakin
kęs į rėmimą “katalikiškos 
spaudos”, tai tokius kurie vie
ni aukas renka, kiti bėginėja 
nuo anksti ryto iki vėlai vaka
re su tikietėliais, ir šiaip ku
riuos gali stumdyti visur vis 
del “katalikiškos spaudos”. Jis 
juos “pamylėjo”, vienus dy
kai, kitus už pinigus, kad dau
giau lakstytų “katalikiškos 
spaudos” naudai.

Jiems Gabaliauskas pasakė 
prakalbą, prižadėdamas po ka
ro visus kurie važiuos į Lietu
vą priimti, pasitikti tėviškai, 
ir tt. čia tai Gabaliauskas per
daug atvirai mulkina, ir dar 
suaugusius žmones.

Iš jus jau ne vienas buvote 
Lietuvoj parvažiavę, kodėl jus 
tuomet Gabaliauskas nepasiti
ko? Kodėl jus nei negirdėjot 
apie, lokį “didelį” vyra Lietu
voje viešėdami? Galima sa
kyti drąsiai kad jus apšivilsit, 
kai parvažiuosit vargu jus pa
žins ta “katalikiška spauda”, 
nes Lietuvoje tokie poneliai 
gerai gyveno ir’gyvens, nerei
kės jiems tų kas laksto su ti
kietėliais, nei tų “karštų pa
žinčių”, kokias dabar .vaidina;

Kitą paėmus, * ar ta pa!ti “ka
talikiška spauda” turės drąsos 

‘važiuoti ' Lietuvon, juk mintys 
kankins kad perdaug demorali
zavo Amerikos Lietuvius, ne
žmoniškai išniekino Lietuvai 
nusipelniusius žmones; Lietu
vos paveikslą savo gazietoje 
piešė tokį pasibaisėtiną kad 
kiekvienas nelaimingas jo ga- 
zietos skaitytojas kuris prieš 
40 metų atvažiavo į Ameriką 
pabėgęs nuo medinių kultuvių 
(spragilų), akmeninių girnų, 
medinių arklų ir baltų kailiniu
kų, jam įtikėjo ir sako kad po 
Smetonos valdžia buvo blo
giau negu prie caro, nes tik ka
lėjimus ir koncentracijos sto
vyklas ta valdžia testatė, žmo
nes trėmė, areštavo, šaudė, žu
dė, ir tt. Daugiau nei cento 
Lietuvai!

Čia bus “katalikiškos spau
dos” gal didžiausias prasižen
gimas. Nežiūrint kokia tvar
ka ar valdžia Lietuvoje bus, už 
tokius pasitarnavimus tokio- 
me baisiame Lietuvai momen
te, tokiam asmeniui turėtų tin
kamai atlyginti.

Kai Bimba, Pruseika tokį 
nat darbą dirbo del Lietuvos, 
jie nedryso kojos įkelti į Lie
tuvą. Pamatysim ar Gaba
liauskas bus drąsesnis už juos.

Galiu dar priminti tiems ti- 
kietėlių platintojams ir aukų 
rinkėjams “katalikiškai spau
dai”: jus bėgioiat. batus plė- 
šiat, o “katalikiška spauda”, 
sau pasipūtęs automobiliu va
žinėja. Karo laiku visi įsikin
kę dirba del apsigvnimo, karo 
laimėiimo. o “katalikiška spau
da” bergždžiai važinėja, gu
rnus plėšia, e-asolina degina, ir 
dar magarvčioms juokus kre
čia iš tų kurie stojo dirb'ti į 
apsigynimo įmones (kaip tai

iš p. Juliaus Smetonos).
Dar laimė kad iš daugelio 

Lietuvos pabėgėlių tik vienas 
toks atsirado, kitaip gėda butų 
visiems ’ Lietuviams.

■Petras iš Kybartų.

F. AKSENAVIČIUS, Dirvos 
prenumeratorius ir talkininkas 
Dirvos parengimuose, pasiduo
da į ligoninę Spalių 11' d. ope
racijai. Operaciją darys Lu
theran ligoninėje, W. 25th st. 
ir Franklin avė.

Aksenavičius buvo vienas iš 
stiprių Lietuvių, per 29 metus 
priklauso SLA., ir dar nei sy
kio nėra paėmęs jokį centą li
goje pašalpos. Linkime 
greitai pasitaisyti.

AUDITORIJA PAIMAMA 
KARO REIKALAMS

Clevelando didžioji Public 
Auditorium paimama S. V. ka
ro oro jiegų prižiūrėtojų lavi
nimams. Kartu bus užimta ir 
Stadium ir visas paežeris nuo 
East 9 iki 40 gatvių, su visu 
ten esamu tuščiu plotu.

Čia bus lavinami orlaivinin- 
kai ir orlaivių mechanikai.

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvių Namų Savininkų 

organizacijos mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas trečia
dienį, Spalių 14, Lietuvių sa
lėje, 7:30 vai. vakare. Prašo
me dalyvauti. Valdyba.

KAPITONAS ,
Petro P. Muliolio sunus Juo

zas, tarnaujantis S. V. kariuo
menėje, iki šiol buvęs leitenan
tas, šiomis dienomis tapo pa
aukštintas kapitonu.

Keletą dienų Clevelande pas 
tėvus praleido Leit. Juozas De- 
reshka, Dereškų sunus, buvęs 
Dirvos Angliško skyriaus ben
dradarbis. Jis yra antras lei
tenantas chemijos divizijoje.

Marė Šliokaitis įsirašė į mo
terų kariuomenę — Women’s 
Auxiliary Army Corps ir ne
užilgo apleis namus. Ji prieš 
kelis metus dirbo Dirvos admi
nistracijoje.

Jos brolis, Juozas, jau tar
nauja armijoje virš metas lai
ko. šliokaičiai gyvena 1336 E. 
68th st.

• MIESTO gatyekarių ir bu- 
sų tarnautojai' buvo sustreika
vę vėl, trukšmuodami del mie
sto valdybos nepakėlimo jiems 
mokesčių kaip jie reikalavo 
po 10c valandai nuo pereito 
Balandžio. Pirmadienį miesto 
taryba nutarė pridėti jiems 
dar po 2*/2C valandai prie pir- 
miau pakeltų 5c valandai.

AKYS
Ar gali leugval skaityt šiuos žodžins?

Everett Kauffman 
and 

Sherman Moving 
& Storage

Perkraustom iš visur į visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd. 
CEdar 4352

Saugokis prasto ar įtempto ma
tymo, kas padaro darbą sunkiu 
ir pavojingu, arba greit nuvar
gstu 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 80 ir 
ir Akiniai .... C' auk.

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

This handy volume is a challenge 
to all those critics of the Versailles 
Europe who overemphasized the 
economic difficulties that would con
front the small nations of central 
and eastern Europe after they had 
been granted full political freedom 
and independence. The case of 
Lithuania was particularly interest
ing, for it was a country which had 
no great natural resources such as 
coal, iron, and gold, and which had 
to develop whatever agricultural 
potentialities it possessed in order 
to strenghten its political indepen
dence through national economy. 
The author writes as a Lithuanian 
patriot would be expected to write, 
with sympathy for the cause and 
yet with sufficient objectivity based 
on a mass of statistics speaking 
for themselves.

Like all the other small nations 
of eastern Europe, Lithuania made 
remarkable progress during the 
comparatively short period of its 
independence, lasting only twenty- 
two years. It should be remem
bered that during World War I, 
the country was one of the battle
fields, that it was invaded several 
times by both the Germans and the 
Russians, and that it started its 
independent life literally out of 
nothing. The land reform, discus
sed by the author in detail, was one 
of the most important features of 
the Lithuanian postwar economy. 
Even more interesting, however, 
was the work done by the co-opera
tive societies. It appears that co
operatives were the backbone of 
progress ont of economic recon
struction in Lithuania, and one 
wonders whether the Lithuanian ex
ample does not show the direction 
along which a good part of the re
construction work after World War 
II might be accomplished.

During World War I, most of 
the co-operatives in what was to 
become Lithuania cqllapsed; yet it 
was the early , organizations that 
prepared the ground for a spread 
of co-operatives after the war. At 
present the Nazi regime has ex
posed the once flourishing eastern 
European co-operative societies to 
rigid control and converted them 
into tools of ’ economic as well as 
political subjection: The co-operative 
feeling, however, is extremely 
strong in that part of Europe, and 
it is most likely that it will survive 
the present decline and resume the 
role to which it is entitled. It .is 
interesting to note that in 1939 
there were in ^Lithuania 1,332 co
operative societies of credit, con
sumers, manufacturing, and insur
ance, and that the movement was 
far from satiated at the moment, 
when the country once again lost 
its freedom. ~

Anicetas Simutis has given us a 
volume which exhausts the econo
mic field, but at the same time he 
has sketched for the convenience 
of the reader the history of his 
people and added to the volume a 
series of documents which would 
otherwise have to be looked for in 
less accessible sources, we 
ree with the writer that it 
grim determination and 
enthusiasm in the regained 
that gave the new republic 
cessary momentum.

JOSEPH 
Fletcher Schoof of Law 
and Diplomacy, 
Medford, Mass.

in

and Hitler’s sub-

to grave

CHICAGO, Aug. 19. — The Brit
ish government has withdrawn re
cognition of the diplomatic repres
entatives of the Baltic States. These 
representatives of the formerly 
free republics of Lithuania, Latvia 
and Estonia had until now continued 
to be recognized by London,
spite of Russia’s seizure of these 
countries in 1940 
sequent occupation since 1941. Lon
don’s yield to Soviet pressure, fol
lowing so closely upon the one year 
anniversary of the signing of the 
Atlantic Charter, gives rise 
suspicions.

This is not merely the 
of what standards are to
in applying the- principles of the 
Atlantic Charter. Are might and 
power and adeptness at diplomatic 
blackmail to be the determining 
factors? Will only the powerful 
nations enjoy the benefits guaran
teed by the charter, while the small, 
helpless nations of the world will 
be sacrificed to the greed of the 
greater powers? Do we have in 
this instance another Munich pact 
in the making, even before the ink 
has dried on London's renunciation 
of that tragic and costly blunder?

As far as Soviet Russia’s appa
rently successful pressure upon the 
British government is concerned, 
we have here the paradox of a gal
lant army and a heroic people 
fighting with their backs to the 
wall for their homeland and their 
liberties, while their government at 
the same moment contemplates the 
destruction of other helpless na
tions’ liberties and the seisure of 
their homelands.

Edward J. Kubaitis.

HERE IS SOME IDEA of the 
Lithuanians in Shenandoah, Pa. (at 
one time nicknamed the “Capital” 
of American Lithuanians). About 
360 young members of the local 
Lithuanian parish are in Uncle 
Sam’s Army. This Spring, 80 Lith
uanian boys and girls graduated 
from three High Schools. There 
are 21 Lthuanian teachers employ- 

~’.‘j Department of 
Eleven Sisters of St. 

.Casimir Qr<jer are teaching in the 
local parish school. Fifteen Lith
uanian girls from Shenandoah are 
nuns in the three following Lith
uanian orders: Sisters of St. Casi
mir, The Franciscan Sisters, and 
the Sisters ot Cnicified Jesus.

ed by the City’s 
Education.

can ag- 
was the 
bouyant 
freedom 
the ne

HANČ.

J. KRIPAITIS tells us of 
English book containing 
about Lithuania.
ern Marchlands of Europe”, written 
by a professor of geography at 
Cambridge University, England, and 
published in 1941- Lithuania gets 
the space from page 109 to 132 
and is dealt with quite objectively.

a 
material

It is “The East-

new

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
Visiems Tikslams.
Darom rekordus.

P. A. Prietaisai 
šSound Car.

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

ir TUBES
HE. 3028.

TWO FORMES MEMBERS of 
the Lithuanian Merchant Marinfe, 
Alfonsas Urbelis and Alfonsas : Va- 
latkevičius, who were sailing on 
British ships often the occupation 
of Lithuania, have now received 
permission to sail on American 
ships after graduating from a spec
ial course of instruction with high 
marks, 
they 
were 
Sea

Since their school days 
were interested in the sea, and 

members of the Lithuanian 
Scouts.

THE COMING meatless days, 
acquaint their

IN
Lithuanians should
American neighbors with the home
ly, delicious qualities of “kugelis”, 
made from what the Irish call 
“spuds”, with the help of a stand
by of the South — salt pork (spir
gučiai to you).

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 

nei kitų kenksmingų vaistų.

Eclair Cut Rate Drugs
7600 St. Clair Ave. 
CLEVELAND, OHIO 

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

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

REPRESENTATIVES of 50 Lith
uanian organizations of Greater 
New York met on September 27 
and organized a National Lithuan
ian Council of New York with the 
professed aim of: Victory to the 
United States! Freedom for In
dependent Lithuania! The chair
man of the council is Rev. N. Pa
kalnis who studied at Oxford, Eng
land, and Loyola University, Chic
ago. The Secretary is the very ac
tive young attorney-at-law, Mr. C. 
R. Jurgėla, one of the co-founders 
of the Lithuanian branch 
American Legion, and 
thering the cultural 
cooperation between 
peoples (Lithuanians, 
Estonians). The Council intends to 
arrange an impressive commemora
tion of the 25th anniversary of 
Lithuania’s independence next Feb
ruary. In the meantime, it will 
invigorate Lithuanian participation 
in the wAr against the Axis.

Subscription per Year in 
[n the United States - - - - - -

In Canada .—. . . . . . . . . . . 1—
Entered as Second-Class m 
her 6th, 1916, at the Clevele 

under the Act of March

No. 42

of the 
active in fur- 
and political 

the Baltic 
Latvians and F
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THE NEXT publication of 
Lithuanian Cultural Institute 
mises to be a very interesting 
It is by Prof. Alfred Senn (Penn
sylvania Diversity) and will be 
called “The Lithuanian. Language”. 
Its 48 pages will be packed with in
teresting facts about the Lithuanian 
tongue, one of the most ancient 
in Europe The author is a well 
known authority of this language, 
by birth a Swiss.

THE LITHUANIAN Catholic 
Federation, which up till now gave 
financial support to the Lithuan
ian Cultural 
withdraw it 
The director, 
now touring 
other backers, 
a happy degree of success.

SOME INTERNATIONAL com
ment was caused by the recent dif
ferent lifting by the British of the 
accredited diplomats of the Baltic 
States. It is interesting to note, 
says the Boston Christian 
Monitor, that the lastest 
ment publication of the 
States, “Foreign Consular 
in the United States” (Feb. 
lists all the Baltic representatives 
without change. The paper says 
this listing is to continue.

AT THE RECENT International 
Congress of Students, held in Wash
ington, Lithuania was represented

of the former Lithuanian represen
tative in the Russian Duma. Dur
ing a discussion of the so-called 
British imperialism in India, Miss 
Yčas directed the attention of the 
delegates to an act of Soviet im
perialism which occupied the Bal
tic countries, destroyed their liber
ties and still claim them for “stra
tegical” reasons. Upon instruction 
from Moscow, the Soviet student 
delegation presented an ultimatum 
to the president of the congress to 
prevent the Lithuanian delegate to 
sign her name as a representative 
of Lithuania to a declaration which 
the congress adopted in regard to 
the crushing of Nazism,. India’s iji- 
dependence, the opening of the sec
ond front, and the restoration of 
liberty to all nations which lost it. 
With good grace the Lithuanian del
egate decided not to press the mat
ter and so create an international 
incident. It is interesting to note 
that the Soviet delegation contained 
Mrs. Pavlichenko who shot 309 
Nazis in defending the liberties of 
her own country but who protested 
against somebody else trying to 
defent the liberties of its native 
land. People are queer that way, 
sometimes!

LJ
Dallas J. Bergeron and his broth

er, Frederick Paul, who were re
cently awarded Distinguished Fly
ing Crosses for their part in the 
battle of Midway. The two boys, 
who hail from Texas, were eitai 
for having “participated in bomb
ing and strafing of fleeing enemy 
light forces as gunners of .scout
planes which obtained bomb hits on 
a Jap ship”, 
decorated, with 
and men, at 
abroad a ship at Pearl Harbor.

AMONG THE MANY who raised 
their eyebrows in surprise upon 
hearing that England changed the 
recognition of the ministers of 
Lithuania, Latvia and Estonia from 
“official” to “personal” was the 
foreign correspondent of the Chic
ago Sun, Mr. Ernest Von Harte. 
He points out that originally Eng
land and Russia parted ways upon 
the question of respecting the poli
tical integrity of the Baltic States. 
Therefore, it ill behooves the Eng
lish now to perform strange antics, 
especially as the Atlantic Charter 
which their leader accepted, offers 
self determination to all nations, 
big or small.

SISTERS of Casimir, of 
Chicago, on August 30th celebrated 
the 35th Anniversary of the estab
lishment of their Order in United 
States. In 1907 there were ortly 
three sisters of the order, now there 
are 390. The Lthuanian Sisters ol 
St. Casimir at present conduct 33 
parochial schools, three Academic 
for _girls and two hospitals \ (both

THE STAFF of the Waterbun 
Republican is proud of its Lithuan
ian. girl reporter, Miss Anna Že
maitaitis. In addition to her du
ties she fully covers all Lithuanian 
activities of Waterbury, Conn.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisytai 
darbą prityrusiam ir atsakomi!). 
ęam: Maliavojimą iš lauko ir ii 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jumi 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

' VYRAMS IR VAIKINAMS 
ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO REIKMENYS
Naujos Rudenines 

SKRYBĖLĖS
ir pavidalų, 

vyrams
$J.95

$5.00

$2.^5

SWEATERIAI
Vilnoniai be rankovių $1.69
Visokių spalvų Sweateriai
Užsimaunami
Sweateriai
Priešais Susegami
Pilki ir Rudi Sweater Coats ”
Sorts ir Marškiniai .. 39c
Apatiniai, broadcloth ir ribbed.

$2-95
$0.45

$].00

arba

Naujausių spalvų 
gražios skrybėlės

Fairfax and
Barclay Brands 

New Fashion 
Kingsley skrybėlės
Merrimac Skrybėlės 
Gerai žinomos 
Vyrams ir Vaikinams
Rudeninės Kepurės

UNION SUITS
Pilno storio, trumpom
ilgom rankovėm ir blauzdom.

Geri, šilti Union $"Į.5O 
Apatiniai
VYRAMS IR VAIKINAMS

KELNĖS DARBUI IR 
IŠEIGINĖS

Didelis pasirinkimas įvairių spal
vų ir pavyzdžių

LANGUOTI MARŠKINIAI
Tinkami darbui ir I 
sportui, tvirti.
Nauji Kaklaraiščiai
Visokių spalvų. 2 už

Vyriški Pajamas I
Susegami ar užmaunami
Vaikams Marškiniai I
Broadcloth. Mieros 8 iki, 14

$1.79

55c. 
$1.00. 
$1.79 

$poo

Oxford Pilki 
Marškiniai

Darbo ].00

DARBINIAI RŪBAI
Ficks ir Headlihgt išdarbio

Pilnas pasirinkimas Baltų ir 
Mėlynų Overalls, Baltų ir 
Mėlynų Prijuosčių Darbui

Overall Kelnės , $x1.69
Sanforizuotos sutrauktos 1

su kožnu pirkiniu. Į^YI^AIDYKAI GREEN stamps
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Detroit, Mich.> —
Motor Co. 115,000 d 
ninku per CIO. unijoi 
dus atmetė siūlytą m 
ties pakėlimą po 1 d 

Unijos vadai reiks 
pakelti 15 nuoš.

Chrysler Corp, dar 
kamsv pakelta po 4c 1 
dai. Tas apima 90,001 
bininkų.

Orlaivių gamyba 
šalyje smarkiai kyk 
bartiniu laiku išdii 
siekia arti 5,000 1* 
mėnesiui.

Šymet bus pagami 
virš $4,000,000,000 oi 
orlaiviams inžinų ir 
lerių. Daugėja išdi 
toli skrendančių lėb

Valdžia kalba ap 
vizavimą privačių 
mų namų miestuos* 
vendinimui Į indi 
centrus suplaukiau* 
bininkų kurie dirl 
darbuose.

Jei žmonės lais’ 
nesutalpins darbinii 
vo namuose, sako u 
tis rekvizicijos.

Dar paskirta $1 
000 gyvenamų būti 
mui.

Elkton, Md. — K 
vyno vadovybė paėi 
žinion Triumph s 
mų medegų išdirl 
2 jos skyrius Milto 
kai paaiškėjo kad t 
panijos viršininkai 
grobišavimu, kas 
milijono dolarių. 
kompanijos vice p 
kas ir armijos bei 
menės inspektorių 
naudojosi davimai: 
dirbtuvėje tiems k 
giai mokėjo jiems

Angliakasių kon 
Cincinnati, 0., iši 
žadėjimai dėti ] 
remti šalies karia 
čiau nutylėta apie 
mą dirbti 6 diena 
je padauginimui 
gamybos.

Angliakasiai š 
turi 35 valandų 
vaitę.

Konvencija noi 
kėlinio angliakas 
kesties po $2 i d 
bar gauna po $’ 
sako, angliakasia 
vo darbus kasyk 
ksta Į miestus, i 
vėse moka daug

ANGLIJOJ, p 
tu bėgyje, nuo 
žasčių neteko g 
viso 49,752 asr 
sutiko mirtį pas 
bombardavimų, 
griūvančių nan 

Nors šalyje 
mažėjo gydyti 
sveikatos žvilg 
stovi tvirtai, 
karo žuvusiųj 
Uias Anglijoje 
išpuola po 11.' 
gyventojų.


