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2PRESENTATIVES of 50 Lith- 
an organizations of Greater 

York met on September 27 
organized a National Lithuan- 

Council of New York with the 
essed aim of: Victory to the 
ed States! Freedom for In
ndent Lithuania! The chair- 
of the council is Rev. N. Pa

is who studied at Oxford, Eng- 
, and Loyola University, Chic- 

The Secretary is the very ac- 
voung attorney-at-law, Mr. C. 

lurgėla, one of the co-founders 
the Lithuanian branch of the 
rican Legion, and active in fur- 
ng the cultural and political 
eration between the Baltic 
les (Lithuanians, Latvians and 
nians). The Council intends to 
nge an impressive commemora- 

of the 25th anniversary of 
iiania’s independence next Feb- 
y. In the meantime, it will 
rorate Lithuanian participation 
he wir against the Axis.
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{E NEXT publication of 
uanian Cultural Institute 
s to be a very interesting 
; by Prof. Alfred Senn (Penn- 
inia Uiversity) and will
d “The Lithuanian. Language”. 
18 pages will be packed with in- 
iting facts about the Lithuanian 
ue, one of the most ancient 
lurope The author is a well 
m authority of this language, 
>irth a Swiss.

[Detroit, Mich. — Ford 
Dallas 1 C°- l’5-000.. darb'-

er, Frederick J^ūkų per CIO. UUIJOS Va- 
centiy awarded -X atmetė siūlyta mokes- 
battle of iiidnj^ pakėlimą po 1 dienai, 
who hail fi» Jonijos vadai 
for having - 
ing and strafc|dP[ 
light forces as kC. 
planes which otaJL 
a Jap ship”. iįV 
decorated, with 
and men, at i rtinkn 
abroad a ship

reikalauja 
:elti 15 mioš.
jbrysler Corp, darbiniu
os pakelta po 4c valan- 

Tas apima 90,000 dar-

Išleidžia Penktadieniais Cleveland® 

01.io Lietuvių Spaudos Bendrovė 
Metinė Prenumerata 

Suvienytose Valstijose 
.Kanadoje ----------------

(27-ti metai :: 27th Year)

IE LITHUANIAN Catholic 
ration, which up till now gave 
icial support to the Lithuan- 
Cultural Institute, intends to 
iraw it beginning with 1943. 
director, Prof. K. Pakštas, is 
touring the country seeking 

• backers. He is meeting with 
ippy degree of success.

com-ME INTERNATIONAL 
was caused by the recent dif- 

t lifting by the British of the 
di ted diplomats of the Baltic 
s. It is interesting to note, 

the Boston Christian 
tor, that the lastest 

publication of the 
s, “Foreign Consular

Science 
govern- 
United 
Offices 

e United States” (Feb. 1, 1942) 
all the Baltic representatives 

>ut change. The paper says 
listing is to continue.

THE RECENT International 
ress of Students, held in Wash- 
n, Lithuania was represented 
Jiss Hypatia Yčas, a daughter 
e former Lithuanian represen- 

i in the Russian Duma. Dur- 
a discussion of the so-called 
h imperialism in India, Miss 
directed the attention of the 

ites to an act of Soviet im- 
ism which occupied the Bal- 
luntries, destroyed their liber- 
md still claim them for “stra- 
1” reasons. Upon instruction 
Moscow, the Soviet student 

ition presented an ultimatum 
> president of the congress to 
it the Lithuanian delegate to 
her name as a representative 
huania to a declaration which 
ingress adopted in regard to 
■ushing of Nazism,. India’s in- 
lence, the opening of the sec- 
ront, and the restoration of 

to all nations which lost it. 
rood grace the Lithuanian del- 
decided not to press the mat- 
id so create an international 
it. It is interesting to note 
le Soviet delegation contained 
Pavlichenko who shot 309 
in defending the liberties of 
m country but who protested 

somebody else trying to 
the liberties of its native 

People are queer that way, 
nes!

Japonai Atkakliai Briaujasi I Solomonii Salas
Nnskandinta 5 Jabonq Laivai

* *

RUSŲ FRONTO
ŽINIOS as- 

ge- 
jy

Suv. Valstijose tik 11 
menų iki šiolei turėjo 
nerolų laipsnius, ir iš 
septyni dar dabar gyvi. Ar
mija paprastai buvo maža 
tai ir generolų skaičius bu
vo visai mažas. Šiame ka
sė jų padaugės.

Kas savaitg šioje šalyje 
vidutiniai nui£ odų mirš
ta po 10 vaik 20 suau
gusių.

Pietų Afrikoj aukso ka
syklos šiuo metu dirba la
biau negu kitados ir turi 
daugiau darbininkų negu 
pirmiau kada.

Rusijos Kaukazo sąsiau
ris yra mažesnis negu Mon
tana valstija Amerikoje, ir 
yra kalnuotas. Jame gy
vena 16 skirtingų sovietiš
kų grupių.

Keturi nauji karo laivai 
bus pastatyti iš metalo ku
ris bus sutaupytas nuo vi
sokių metalinių iškabų ir 
rodyklių, kurios karo metu 
nebus daromos.

Japonai Belaisviai Pribuna Į Dutch Harbor

Užrištom akim ir stropiai saugojami, šie suimti Japonai 
kariai atgabenami į Dutch Harbor. Jie patėko nelaisvėn karo 
laivyno mūšiuose su Japonais Aleutiškuose vaądenuose. (Offi
cial U. S. navy photo.)

Rusai Džiaugiasi Pasi
rodančia Žiema

Maskva, Spalių 15. — 
Mūšiai Stalingrade ir apie
linkėse pasidarė vienodi ir 
be jokių permainų vienai 
ar kitai pusei. Raudonoji 
armija džiūgauja kad pra
dėjo rodytis žiema ir ima 
siausti šalčiai, tas jie tiki 
pagelbės jiems prieš Vo
kiečius laikytis.

Miesto ribose atmušta 
keletas Vokiečių pasikėsini
mų atakuoti raudonuosius.

Vokiečių kareiviai arba 
nuilsę ir nedaro smarkesnių 
puolimą ar ruošiasi smar
kiam mušiui laukdami dau
giau naujų jiegų.

Berlino radio pranešimai 
skelbia apie Stalingradą 
maždaug taip: “Rusai at
sisako prisipažinti kad jie 
sumušti ...”

Du būriai nazių kareivių 
tapo užmušti Stalingrado 
išgriauto miesto? gatvėse ir 
paimta dikčigį, Jjpįdečių ne
laisvių, Rusai praneša.

Kaukazo srityje mūšiuo
se Spalių 14 Rusai sako ne
užleido nei kiek savo žemės 
priešams.

Vokiečiai praneša apie 
Kaukazo mušiu eigą se
kančiai: Užvaldė nekurias 
Rusų laikytas sritis ir ke
lius kalnuose, kur jau pra
sidėjo šalčiai ir žiema.

Maikopo ir Tuapse srity
je Vokiečiai paėmę 100 Ru
sų įrengtų kalnu tvirtovių. 
Sako, atmušę Rusų dary
tus pasikėsinimus pulti na- 
zius prie Stalingrado ir 
Dono fronte.

SUDARYS 7,500,000 
ARMIJĄ

Spalių 16 pranešimai iš 
Australijos 'karo stovyklos 
sako, Japonai išsodino di
deles pagalbines jiegas So- 
lomonų salose, kas Įrodo 
jų pasiruošimą atkakliam 
mušiui, jeigu jis dar ne
prasidėjo, tarp Amerikos 
jiegų kurios ten iki šiol ve
da ofensyvą.

Pranešimai taipgi sako, 
Japonų karo laivai bom
bardavo Amerikonų orlai
vių stoti ir pakraščių Įren
gimus strategiškoj Guadal
canal saloje pora naktų 
prieš tai.

Kinų pranešimai tikrina 
kad Japonų karo laivai su 
orlaivių vežėjais matyta 
vykstant Į pietini Pacifiką.

Karo Sekretorius 
pareiškė Kongre- 

reikalinga imti ka-
Stimson 
sui kad 
riuomenėn ir 18 bei 19 me
tų amžiaus jaunuolius.

Šiai šaliai reikalinga su
daryti 7,500,000 vyrų armi
ja 1943 metais, iš kurios 
2,200,000 butų oro laivyno 
skyriuje.

Vyriausio štabo viršinin
kas Gen. Marshall sako, se
nesnio armiaus vyrus rei
kėsią siųsti namon, jie yra 
tik našta kariuomenėj.

Kg V -

ĮĮĮĮĮįlaįi
among the Orlaivių gamyba 

hearing that Ėstyje. smarkiai kyla: da- 
recognition oi iltiniu laiku išdirbimas 
Lithuania, Latria 
“official” to 
foreign co 
ago Sun, Mr, 
He points out lit 
land and Ruska 
the question ol 
tical integrity d 
Therefore, it ill &1U. 
lish now to pefel 
especially as the K 
which their lehefl

big Valdžia kalba apie rek- 
"lįsavimą privačių gyvena- 
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JOHNGI^^on’ Md- — Karo lai- JUnIi ^no vaci0Vybė paėmė savo 
i'^'mion Triumph sprogsta- 

Namy Bų medegų išdirbystę ir 
Popiflt jos skyrius Milford, Del., 
Dekonfli paaiškėjo kad tos kom- 

Daoidt manijos viršininkai užsiima 
darbų pritynafobišavimu, kas pasiekė 

ijono dolariu. Suimtas viuaus, uinuw "Tp- • • • v • • .
rynų. Mi» js^mpanijos vice pirmimn- 

š ir armijos bei kariuo- 
nės inspektorius, kurie 

.udojosi davimais darbų 
btuvėje tiems kas bran- 

ai mokėjo jiems kyšius.

šioje

ia arti 5,000 lėktuvų 
esiui.

ymet bus pagaminta už 
š $4,000,000,000 orlaivių, 
iviams inžinų ir prope-

Daugėja išdirbimas 
skrendančių lėktuvų.

inkų kurie dirba karo 
buose.
i žmonės laisvanoriai

muose, sako reiks im-

Duokit un »

gam: Maliawpl 
vidaus, rnedii)^ 
L . 
nereiks rūpint1 r 
amatininką js| 
aptaisymui ir
Turiu pilu i 

darbą

495 East 
Telefonw

Washington, Spalių 14. 
Bėgyje pastarų 6 dienų su
šiko vinių vandenyje ir ore 
Amerikos oro ir vandens 
jiegos nuskandino šešis Ja
ponų karo laivus Solomon 
salų apielinkėse ir sudau
žė daug lėktuvų ir Įrengi
mų.

Kiška saloje, kur Japo
nai įsiveržė Aleutiškų salų 
grupėje, užpulta ir suga
dinta daug įrengimų, lėk
tuvų angarai ir padegta 
sandėliai. Japonų pasiprie
šinimas ten silpnas.

Naujoj Guinejo j Japo
nų kareiviai atmušti atgal 
Owen Stanley kalnuose, ir 
padaryta priešams kitokių 
nuostolių.

Iki šiol S. V. submarinai 
nuskandino viso 79 Japonų 
karo ir prekinius laivus, 
20 spėja nuskandino ir 24 
sugadino — viso 123.

WILLKIE GRYŽO
Wendell Lš Willkie, Pre

zidento Roosevelto specia
ls pasiuntinis, gryžo apke
liavęs aplink visą žemės 
skritulį. Kelionę atliko 
orlaiviais. Šiądien tokia ke
lionė visai nei negarsinta, 
o keli metai atgal skridi
mas aplink pasaulį buvo 
didžiausias ir pavojingas 
žygis.

Jis aplankė artimus Ry
tus, Rusiją, Kiniją ir ma
tėsi su Indijos vadais.

Jis tuoj vyko' pas Prezi
dentą išduoti savo rapor
tą. Willkie sako antras 
frontas galimas; kad Vo
kiečiai niekad nepajiegs 
sumušti Rusiją. Amerika 
su savo alijantais karą tik
rai laimės, Willkie sako.

Prezidentas apie antrą 
frontą su Willkie mažai ir 
kalbėjęs, pranešimai sako.

PREZIDENTAS KAL
BĖJO PER RADIO

ATEINA 
MA EUROPAI

Angliakasių konvencijoje 
incinnati, O., išnešta pa- 

THE KH & MSStSS 
į dirbti 6 dienas savaite- 

padauginimui anglies010 Superior Ave
VYRAMS IR VAIKINAt*kasiai šiuo laiku

> sa-
-------------- — ... .............. tAiigiiaKasiat siuu i.

EMINIAI DĖVĖJIMO RElKW’uri 35 valandų darbo 
itę.

aujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS

jusiu 
ažios skrybėlės 
ax and
lay Brands
Fashion 
ley skrybėlės 
mac Skrybėlės 

žinomos 
ns ir Vaikinams 
ninės Kepurės
UNION SUITS 

i storio, trumpom 
n rankovėm ir blauzdom. 
Šilti Union 
liai
\MS IR VAIKINAMS 
LNĖS DARBUI IR 

IŠEIGINĖS
pasirinkimas įvairių spal
vų ir pavyzdžių

UŽDEDA DAUGIAU
TAKSŲ

Visoje šalyje karo dar
bų centuose nuo Lapkri- 
ci(j r^ dleiioJ- vaiuziii 
nuomų už butus apribavi-Į 
mą. Nuomas branginti ne- 
bus galima visą karo laiką.

Pavyzdis • su nuomomis 
geriausia parodo kaip ga
lima kainu ir algų kilimą 
sulaikyti ir tuo budu už
kirsti kelią infliacijai.

Spalių 12 vakare Prez. 
Roosevelt kalbėjo per ra
dio, paminėdamas Kolum
bo, Amerikos atradėjo, su
kaktį, ir kad dabar to pa
ties Kolumbo vientaučiai 
Italai yra šios šalies prie
šai.

Nurodė reikalą imti Į 
kariuomenę jaunus vyrus 
nuo 18 metų, vietoj 20 m., 
kaip iki šiol nustatyta jau
niausias amžius.

Kaslink antro fronto tai 
pasakė tik tiek jog alijan- 
tų yra sutarta dėti pastan
gas atitraukti priešus iš 
Kinijos ir Rusijos, o ne tie
siog pulti Vokietiją vaka
ruose.

Europos žmonės susidu
ria su šalta žiema, nes pa
sirodo, miestuose nebus ga
lima gauti anglies ir . ben
drai kitokio kuro.

Pati Anglija turės šaltį 
kęsti, bet dar aršiau bus 
Vokiečių užimtų šalių žmo
nėms, nes naziai suima vi
są kurą sau.

Valdžia praneša kad ne
bus užšaldoma algos mažų 
ištaigų darbininkams kur 
dirba 8 ar mažiau.

Hitleris Ramina '
Hitleris, kaip girdėta per 

radio, ėmėsi raminti Euro
pos gyventojus kad nesi
baimintų Amerikos užpub- 
limo tų šalių kurios Vokie
čiai užgrobę.

Skelbia buk Amerika nė
ra tokia galinga ir kad ne
reikia bijoti jos užpuolimo 
tų šalių. Dar Vokiečiai vis 
tiki Hitlerio ir jo pakalikų 
skelbimams jog Vokietija 
išeis šio karo laimėtoja.

BRITŲ karo lėktuvai vėl 
atakavo Vokiečiu miestą 
Kiel prie Baltijos juros — 
užpuolime dalyvavo virš 
100 lėktuvų. Vokiečiai sa
ko numušę 10 lėktuvų.

Šis Kielo užpuolimas yra 
iau kelioliktas. Ten ran
dasi submarinų ir karo lai
vų stotis.

Iš Maskvos praneša apie 
panaikinimą politiškų ko
misarų prie raudonosios 
armijos vadų. Tie politiš
ki komisarai yra tai Stali
no šnipai pristatyti prie 
kiekvieno generolo, pulki
ninko ir taip iki paskutinio 
kareivio: jie šnipinėja tar
pe kareivių sekimui ar ne- 
apsireiškia koks priešingu
mas vyriausybei.

Tie šnipai, dabar prane
ša, esą panaikinami. Aukš
tesni karininkai negalėjo 
ilgiau pakęsti tų sekio
to jų, ir jiems maišantis ne
gali net atitinkamai karą 
vesti.

Panaikinimas tų 
prie karo vadų yra 
vardo, šnipinėjimas 
ir toliau.

Niekur pasaulyje 
šnipų prie kariuomenių ir 
karo vadų nėra, tik Sovie
tų “laisvame” rojuje.

Karo laivyno štabas pra
neša kad Japonai paskan
dino tris didokus S. V. ka
ro laivus mūšiuose su Ja
ponais Solomon salų van- 
denuose Rugp. 8-9 d.

Spauda daro priekaištus 
ir išvadas jog du mėnesiu 
užtylėt praradimą trijų sa
vo karo laivų yra nesvei
ka, nes žmonės, ims manyti 
kad ir dabar susirėmimuo
se su priešais žūsta laivai 
ir žmonės, tik apie tai ži
nios sulaikomos.

Senatas perleido bilių 77 
balsais prieš 0, kuris apima 
naujus taksus už šių metų 
ineigas, kuriuos reikės mo
kėti 1943 metais.

Kiekvienas pavienis už
dirbantis $612 ar daugiau 
jau mokės taksus, ir tokiu 
budu taksų mokėtojų skai
čius pasieks 44 milijonus. 
Šiais metais taksus mokė
jo tik 18 milijonų asmenų.

Iždas pasiryžęs sukelti 
7 bilijonus dolarių daugiau 
pinigų.

PAKORĖ 100 LENKŲ
Iš Londono praneša kad 

Vokiečiai šiomis dienomis 
ant telegrafo stulpų prie 
geležinkelio pakorė šimtą 
Lenkų, del to kad ant to 
geležinkelio buvo surengta 
sprogimas ir nelaimėje už
mušta 30 VokiečiųK karei
vių.

Nežiūrint to, sakoma, iš 
Lenkų pusės nedaroma jo
kių sumažinimų kovojimo 
su Vokiečiais okupantais.

Per Maskvą praneša buk 
Varšavoje Vokiečiai Rug
sėjo bėgyje nužudę 6,000 
Lenkų, kankindami ir žu
dydami po 200 į dieną.

300,000 IŠEIS
BIZNIŲ

IŠ

sekre-S. V. Komercijos 
toriaus padėjėjas pareiškė 
Kongresui kad iš priežas
ties-- karo veiksmų ir dar
bų, bėgyje sekančių 15 mė
nesių visoje šalyje iš biz
nių bus priversta išeiti iki 
300,000 mažų firmų ir pri
vačių biznierių. To prie
žastys yra visokios: nega
vimas prekių, stoka gaso
line, trukumas darbininkų, 
šaukimas kariuomenėn, tt.

AŠIES submarinai pieti
niame Atlantike paskandi
no kelis laivus, padidinda
mi veikimą tame krašte.SWEATS Konvencija nori dar pa-

Vilnoniai be
Visokių spalvą
Užsimaunami
Sweateriai

ėlimo angliakasiams 
sties po $2 Į dieną. 

=ir gauna po $7.

mo- 
Da-

Del to, 
Priešais^Šus^f81^0’ angliakasiai meta sa- 
Piiki ir Rudi Mjo darbus kasyklose ir vy- 

Sorts ir Margsta Į miestus, nes dirbtu- 
Apatiniai, ^jėse moka daug daugiau.
LANGUOTI

Tinkami darbai i 
sportui, tvirti, 
Nauji Kakton#1 
Visokių spalvą. ■ 

Vyriški Pajatf 
Susegami ar ui,, 
Vaikams Marša®1 
Broadcloth. Miens!

jwbSSitN®”
Pilnas pasirinkt1 

Mėlynų Ovini 
Mėlynų Prijtff

Overall Kelnis 
Sanforiznotos

KAI GREEN STAMPS 80 koinū P“* Į 
čia galit iškeisti savo Stamp Booh.

spalvų ir pavidalų, 
vyrams

$J.95

$J.OO

I Pilki 
iniai

$1.00

arba

q’5o

ANGLIJOJ, pastarų me- 
[ bėgyje, nuo karo prie- 
sčių neteko gyvasčių 

iso 49,752 asmenys, 
atiko mirtį pasekmėje 
ombardavimų, gaisrų 
iuvančių namų.

is-
Jie 
oro 

ir

i ap- 
ažėjo gydytojų, tačiau 

sveikatos žvilgsniu Britai 
to vi tvirtai. Neskaitant 
aro žuvusiųjų, mirtinu- 
as Anglijoje ir Vali joje 

špuola po 11.7 nuo 1,000 
švento jų.

Apdovanotas Aukštais Garbės Ženklais

Darbo Leitenantas Pulkininkas, iš U. S. karo oro laivyno, 34 m. 
amžiaus, netekęs vienos kojos laike užpuolimo Vokiečių Dieppe, 
Prancūzijoje, apdovanojamas dviem aukščiausiais garbės ženk
lais. Jis randasi Kanados ligoninėje.

šnipų 
tik iš 

tęsis

tokių

Paul Mallon, Washingto- 
no korespondentas, tikrina 
kad dabartinis Vokiečių ap- 
rimimas prieš Rusus reiš
kia jog naziai rengiasi ko
kiam naujam žygiui — sa
ko, tėmykit ir žiūrėkit, na
ziai staiga pradės dideli 
puolimą Leningrado, pali
kę Stalingradą taip kai,p 
jis dabar yra.

IŠŽUDYTA 2V2 MILI
JONO LENKŲ

Lenkijoje, kaip iš Lon
dono praneša, bėgyje trijų 
metų Vokiečių valdymo iš
žudyta arba dingo pustre
čio milijono žmonių.

Sakoma, 700,000 Žydų-ir 
400,000 Lenkų tapo nazių 
tiesiog nužudyta, kiti de
šimtys tūkstančių mirė iš 
bado; daug dingo be žinios.

Naujoj Kaledonijoj

Amerikos armijos slaugė, 
Wanda Engle, iš Toledo, Ohio, 
atsilankius Naujoj Kaledonijoj, 
kur randasi Amerikos korei- 
vių, vietos gyventojai apdova
nojo ją savo mados šiaudiniu 
sijonu.

APKAUSTO 1,376 
VOKIEČIŲ

Vokiečiai paskelbė jog 
sukaustys geležiniais rete
žiais 1,376 Britų ir Kana
diečių nelaisvių, patekusių 
Vokiečiams laike Įsiverži
mo prie Dieppe prieš keilas 
savaites.

Atsilyginimui už tai Bri
tai praneša tokį pat skai
čių Vokiečių karo nelais
vių sukaustys Į retežius..

' H i 'H 'riIiliLWWWto- l'Mllh flih f . r,''il.i-a&jrMniiiT to i
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

MIRŠTA LIETUVIAI

savo spaus- 
tikietus ir 
kitus spau- 
metų atgal

ir kitas pagyvenęs 
Jurgis Bucevičius, 
70 metų amžiaus.

K. Bucevičienė,

Lie- 
su-
Jo 

yra 
kuo-

du muzi-

saleje at- 
atgiedota

Rugsėjo 21 d. čia mirė Juo
zas Baltrušaitis, Dr. Johanuos 
Baltrušaitienės vyras, sulaukęs 
67 metų amžiaus. Baltrušai
tis yra buvęs kelių laikraščių 
redaktorius ankstyvesniais lai
kais, o Pittsburghe leido Dil
gėles, kurios jau senai susto
jo ėjusios. Turėjo 
tuvėlę, spausdino 
plakatus bei šiaip 
dos darbus. Pora
jį buvo užpuolę padaužos ir ap
mušė, nuo to jis ir nesijautė 
gerai.

Mirė 
tuvis, 
laukęs 
žmona,.
A. L. T. Sandaros moterų 
pos darbuotoja. Mirė Rugsėjo 
27, palaidotas / Šv. Kazimiero 
kapinėse su bažnytinėmis ap
eigomis.

L. P. KLUBO IŠKILMĖ
Lietuvių Piliečių Dr-ja turė

jo iškilmes pagerbimui savo 
narių kurie yra išėję Į kariuo
menę. Iškilmė buvo Spalių 4 
d. Lietuvių moterų klubo na
rių skyrius pasiuvo vėliavą su 
30 žvaigždžių, kurios perstato 
L. P. D. narius išėjusius į ka
riuomenę.

Spalių 4, kaip 2:30 vai. po 
pietų, buvo gana skaitlingas 
paradas South Side dalyje — 
maršuota Carson ir Jane gat
vėmis ; maršavo vyrai ir mo
terys ir Moterų Raudonojo Kr. 
skyrius. Dalyvavo 
kos benai.

Programas klubo 
sibuvo iškilmingas,
“Star Spangled Banner”, Kun. 
Kazėnas atliko maldą, propra- 

s J.LĄndrulo- 
iau progra- 

vadovauti Jack Norris.
STOJO ARMIJON

Musų gabus ir energingas 
advokatas Edvardas A. Schultz 
Įstojo S. V. kariuomenėn pir
mu leitenantu. Jis yra žino
mas gerai sporto srityje, nes 
Pitt^burgho Universitete buvo 
sporto mokytojas. Jis ir šiaip 
daug darbavosi Lietuvių svar
besniuose reikaluose. Didžiau
sios laimės Edvardui, ir laimin
gai sugryžti 
na apleidžia 
žta gyventi 
Greensburg, 
žai Lietuviškai tekalbėjo bet 
drauge su Lietuvėmis dirbo 
Lietuvišką darbą.

Kariuomenėn paimtas J. Pe
travičius, geras sandarietis. Jis 
yra jau 44 metų amžiaus, bu
vęs Lietuvos savanoris 
vis ir kariavęs. Po 
karo atvyko į Kanadą, 
Į Su v. Valstijas ir čia 
piliečiu. Dabar tapo paimtas 
kariuomenėn, nors Lietuvoje 
turi žmoną ir čia Amerikoje 
apie 19 metų amžiaus sūnų, 
Sūnūs dar nepilietis, o tėvas 
jau kariuomenėje. Spalių 4 d. 
jau buvo parvykęs iš kariuo
menės atlankyt savo pažysta
mus, kareivio uniformoje labai 
gerai atrodo. J. Virbickas.

 *-------------------------------------------------
MIRIMAI Degamusą^y«-

WHl 1

Moteilies Lavonas Ras-

Logans
12 d. 
rastas

LIETUVOS PREZIDENTAS KALBĖS
DETROITE SPALIU 25

Pittsburgh, Pa. — 
Ferry strityje, Spalių 
namų šildymo pečiuje 
sudegęs lavonas moteries, Ma
ry Lugaki, 37 m. Jos vyras, 
policijos suimtas ir klausinė
jamas, sako jo žmona susikū
rus naktį pečių ir įlipus į ji 
susideginti. Ji buvo per pen
kis mėnesius ligoninėse ir su- 
gryžo į namus tik prieš porą 
dienų. Vyras sako, ji kelis 
kartus buvo tą naktį išbudus 
ir išėjus iš lovos. Vėliau nak
tį ji vogtinai atsikėlus, nuėjus 
į skiepą, susikūrus ugnį ir įlin
dus į pečių. Kada jis pajutęs 
namą įkaitusi, nuėjęs pažiūrė
ti ir radęs ją sudegusią. Tada 
nubėgęs pas kaimynus šaukti 
policijos. Prez. Antanas Smetona

tirs ne baisūną, bet humaniš
ką, malonų ir labai draugiš-Į 
ką žmogų Lietuvį, kuris visai 
siela atsidavęs Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei ir kuris 
kiekvieną Lietuvį, draugą ar 
priešą, lygiai myli.

PRIGĖRĖ
Pa., per

TRYS
Prie Kittanning, 

upę mažoje valtyje irėsi vyras 
su žmona, su kūdikiu ir žmo
nos seseria. Upės viduryje val
tis apvirto, abi moteriškos ir 
kūdikis prigėrė, vyras išplau
kė į kraštą. Nelaimė atsiti
ko Allegheny upėje, Spalių 10 
vėlai vakare.

GRYŽO DIRBTI
Wilkes-Barre, Pa. — Buvo 

sustreikavę 1700 angliakasių 
No. 7 kasykloje priklausančio
je Susquehanna Collieries Co. 
Streikas kilo del kompanijos 
atsisakymo skaitytis su skun
dų komitetu. Streikas baigta 
kai sutarta kalbėti su unijos 
skundų komitetu.

190,000 VYRŲ NETINKA
Pennsylvanijoj pasirodo 

190,000 jaunų vyrų kurie 
vo registruoti kariuomenei,

net
bu-

--•"trnRa^ni''tarnybai del vTenoRiųr 
ar kitokių kūniškų nesveiku
mų. Iš jų 7635 rasta sergan
čių džiova.

Toks skaičius iš jaunų vyrų 
apimtų džiova reiškia kas nors 
negerai, ir tas paakstina svei
katos viršininkus imtis žiūrė
ti civilinių žmonių sveikatos ir 
kovoti su džiova.

BALTIMORE, MD

sekmadienį Dirvos
Lietuvos

ir pasikalbėjimą.
25,

Lietuvos Preziaento 
Belaukiant

Pereitą
Reporteris aplankė 
Prezidento priėmimo rengimo 
komitetą ir šiuomi galiu pra
nešti joy p. Prezidento vizitas 
Detroite bus toks:

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona atvyks Į Detroitą 
apie Spalių 22, jį patiks tam 
tikras komitetas ir palydės į 
Fort Shelby Hotel, kur turės 
drauge su p. Prezidentu ir po
nia užkandi

Sekmadienį, Spalių-Oct. 
bus masinės prakalbos Lietu
vių salėje, W. Vernon Hy. ir 
25-ta gatvė, nuo 2 vai. po pie
tų. Kalbės Prezidentas Ant. 
Smetona, Inž. P. J. Žiuris, stu
dentė Hypatija Yčaitė ir Ame
rikonai* kalbėtojai. Įžanga į 
prakalbas visiems bus liuosa.

Vakare, Fort Shelby Mote
lyje, bus banketas su kalbomis, 
dainomis, tarp kitų kalbėtojų 
bankete bus ir Detroito Ma- 
yoras Jeffry. Iš miesto mayo- 
ro, iš viešbučio ir vietos
rikonų spaudos gauta daug 
simpatijų p. Prezidento 
tui. Viešbutis duoda p. 
zidcntui trims paroms dykai
kambarį ir visitors kambarį, 
kur p. Prezidentas galės priim
ti korespondentus ir tt. Vie
tos spauda pažadėjo plačiai ap
rašyti apie Lietuvą, o Mayoras 
Jeffry suteiks policijos motor- 
ciklių eskadrilę palydovais.

SUJUDO VISAS DETROITAS
Dabar Detroite visi ir visur 

kalba apie Prezidento A. Sme
tonos atvykimą. Vieni 
sididžiavimu kad toks 
gas Lietuvos valstybės 
aplankys šią koloniją,
tiems ši žinia Įvarė neramumo, 
ypač kairiame sparne. Kaip 
Įsiklausai jų isteriškų kalbų, 
atrodo lyg p. Prezidentas at
vykęs j Detroitą ims ir keps 
ant skarvados visus raudonu
kus ir Lietuvos nepriklauso
mybės priešus. Bet žinoma, 
jie nudžiugs po p. Prezidento 
vizito, kada jie “išliks gyvi”, 
o labiausia asmeniškai Prezi
dentą Smetoną pamatę: jie pa- garbės, skleidžia tarp

TĖVAI, MOKYKIMĖS IŠ 
VAIKŲ

Kada “seniai” Lietuviai be
sipešą visą amžių už izmus, ne
gali prieiti prie bendros min
ties ir darbų, tai Detroito Dai
lės Choras, kurį sudaro beveik 
Amerikoje gimęs jaunimas ir 
kurių tėvai vienų tautininkai, 
kitų katalikai ir kitų socialis
tai, Lietuvos Prezidento vizito 
reikalą išrišo labai lengvai ir 
gražiai. Sulyg jų, jeigu Prezi
dentas Roosevelt priėmė Lie
tuvos Prezidentą ir skaito jį 
prezidentu tai Lietuviai kurie 
nenori pagerbti Lietuvos Pre
zidentą, jie ignoruoja ir Ame
rikos Prezidentą Rooseveltą.

Todėl Dailės Choras nutarė 
dalyvauti bankete ir poniai 
Smetonienei dar padovanos gė
lių buketą. Buketą įteiks mu
sų 1942 metų gražuolė, “Miss 
Lithuania of Detroit”, panelė 
Jean Steponavičiūtė. Ar ne 
gražus vienybės pavyzdis? Ka
da tokie jaunuoliai paims va
dovybę musų organizacijose ir 
Susivienijimuose, 
mai pasidarys 
organizacijomis

Sus ivieniji- 
fraternalėmis 
kuriose 

auklėjama Lietuviška
pakanta, o ne partijų 
rių peštynių

LAUKIAMA

arenos.

Ame-

vizi-
P re

bus 
meilė ir 
politikie-

SVEČIŲDAUG
A. Smetonos at-

po karo. Jo žmo- 
Pittsburghą, gry- 

prie savo motinos 
Pa. Ji nors ma-

KON-

Dainos 
didelio

karei- 
pereito 
iš ten 
patapo

DAINOS DRAUGIJOS 
., CERTAS

Baltimorės 'Lietusių 
Draugija rengiasi prie
ir šaunaus koncerto, sekmadie
nį, Lapkričio 1 d. To koncer
to tikslas pagerbti ir paremti 
savo vietinius darbuotojus ar
tistus, Dainos* choro vadovę 
Leliją Geležiutę-Bakerckienę ir 
dainininką Klemensą Andrei
kų.

Programas bus Įvairus, 
atsibus Lietuvių salėje.

su pa- 
garbin- 
žmogus 
ki ki-

BRANCH, MICH.

ir
R.

KAREIVIS. Musų 
farjnerių Lietuvių 
mirė Petras Pauli-

Prezidento 
silankymo proga Detroite, lau
kiama kartu daug svečių iš ki
tų miestų: išŲdevelando atvyks 
Dirvos redaktorius Karpius ir 
keletas kitų .šeimų; iš Sodus, 
Mich., atvyks J. J. Bačiunas su 
ponia; iš Grand Rapids — pp. 
Bernotai, Graičaičiai ir kiti; iš 
Chicagos gauta žinių jog ren
giasi atvykti gana daug, bū
tent Adv. A. A. Olis, kompozi
torius A. Vanagaitis ir visas 
Margučio štabas.

Rengėjai manė išsyk rengti 
tik prakalbas p. Prezidentui A. 
Smetonai, nes jis pats yra pa
reiškęs kad 'nepageidauja iš
kilmingų priėmimų,z bet daly
kai kartais taip išsivysto jog 
iš mažo rūmo bestatant išeina 
didelis. Taigi ir Lietuvos Pre
zidentui išsyk numatytas kuk- 
los prakalbų surengimas išsi
vystė į iškilmingą priėmimą. 
Pasirodo jog dar Detroito Lie
tuviai nesirengia mirti, priešin
gai, visur reiškiasi noras dir- 
ti ir kovoti iki galo —i tai yra 
iki Lietuva vėl bus Laisva ir 
Nepriklausoma.

PAAIŠKINIMAS “NEVIER-
NIEMS TAMOŠIAMS”

žmonės, kaip bolševikai, dir
banti svetimos valstybes Ru
sijos naudai, ir tūli kiti pavy
dinti Prezidentui A. Smetonai 

vietos

Vadas

James F. Byrnes, buvęs S. 
V. Aukščiausio Teismo narys, 
paskirtas ekonominės stabili
zacijos direktorium. Jis lankė
si pas Prez. Rooseveltą, kaip 
šis vaizdas parodo.

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

Pr. 
bro-

m., 
veteranas, 
Rochester,

ŪMUOS POU

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate Irtfno pkinsmus: ?ei 
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 nenandojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musu kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio nakelj—sunaudo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesttnaudota 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, L1I

MIRĖ 
Michigan 
kolonijoje 
kaitis, jaunas 25 metų Dėdės
Šamo kareivis. Jis tarnavo N. 
Carolina valstijoje, kur išbuvo 
18 mėnesių, ir ten mirė Rug
sėjo 27 d: Pargabentas čia pas 
tėvus Spalių 2, o 3 d, palaido
tas su bažnytinėmis ir milita- 
rėmis apeigomis. Tas jaunas 
vaikinas yra pirmas musų ko
lonijoje miręs kareivis. Jo gi
minės ir draugai prisiuntė dau
gybę vainikų ir gėlių.

Palydėjime dalyvavo seni 
uniformuoti .karų veteranai, 
prie kapo pasakė prakalbą, ir 
prieš užkasant duobę iššovė 
tris kartus, jo pagarbai.

Prieš kiek laiko atgal tapo 
automobilio užmuštas Lietu
vis Juozas Stankus. Jis čia 
buvo plačiai žinomas kaip ge- 
ųas medžio apdirbėjas, labai 
daug yra pastatęs ūkininkams 
tvartų. Buvo 49 m. amžiaus.

Petras Spurgis.

Pažymi

tew

AntMnfliacijos Biliaus

Prezidento nustatytu laiku infliacijai sulaikyti balius Se
nate -pravestas 82 baĮsais prieš 0. Vaizde matoma Didumos Va
das Barkley (kairėje) ir Senatorius Brown iš Michigan, biliaus 
autorius, rodantis į kalendoriaus datą.

Lietuvių gandus buk p. Sme
tona nėra Lietuvos Preziden
tas, kad p. Smetona po karo 
vėl norįs užimti Lietuvos pre
zidento sostą, ir tt. Gi dalykai 
reikia išaiškinti taip. Prezi-1 
dentas A. Smetona yra Lietu
vos Prezidentu, nes Amerikos Į 
Prezidentas Rooseveltas, kuris 
dalykus žino, pripažysta jį Pre-: 
zidentu, ir Lietuvos konsulus 
bei Pasiuntinybę laiko teisėto
mis Lietuvos valdžios įstaigo- į 
mis. Prezidentas A. Smetona, 
tik tada nustos save vadinęs 
prezidentu kada Lietuva bus 
atsteigta nepriklausoma vals-! 
tyko, kada bus suorganizuota 
nauja valdžia ir išrinktas ki
tas Lietuvai prezidentas.

D

Gudelių k.
Amerikoj 

m. Buvo 
ir 3 duk- 
sunų An-

PL1NIENĖ Barbora (Lackevi-^ 
čiutė), 67 m., 'mirė Rūgs. 
17, Chicagoj. — Švėkšnos p, 
Amerikoj išgyveno 32 m. !

VILKAS Ciprijonas, pusamžis, 
mirė Rugs. 23, Chicagoj.- 
Telšių ap. Amerikoj išgyve-! 
no 35 metus.

ABIŠALAS Petras, 72 m.„ mi
rė Rugs. 18, Passaic, N. J, 
— Vilniaus g., Kalniškės k.

VALENTIENĖ Elzbieta, 61 
m., mirė Rugs. 17, Thomp-

• sonvillc, Conn.
METRIKIS Antanas, pusamžy 

mirė Rūgs. 25, Chicagoj. - 
Telšių ap., Kulių p., Paloni- 
škių k. Amerikoj išgyveno 
32 metus.

ZATURSKIS Ciprijonas, seno 
amž., mirė Rugs. 26, Chica
goj. — Raseinių ap., Kra
žių p. Amerikoj išgyveno 
49 metus.

STRAŠINSKAS Jurgis, mirė 
Rugs. 16, Sugar Notch, Pa. 

BERKAMPIS Antanas, mirė 
Rugs. 16. Exeter, Pa.

MAŽEIKIENĖ Ona, mirė Rug
sėjo 21, Wilkes-Barre, Pa.

RO DONIS Mykolas, 
mirė Rugs. 21, 
Pa.

YORK Marė, mirė 
Kingston, Pa.

STIRBIS Petras, pusamžis, mi
rė Rugs. 25, Chicagoj. — 
Raseinių ap. Amerikoj išgy
veno 43 m.

Rugpjūčio pabaigoje W 

c jos rite premjeras St Bo-
s lajayk apkaltino keturios Dabai

L “saulisus" kad jie buvę Vo- Vorieči 
kiečiu misiąsti į Liubliną, sau- 

r dyti žydą, dabar vėl ju oficia-1 
į lė telegrafo agentūra PAT pa-

■ skelbė negirdėtus apkaltinimus
- kad Lietuvos policija, va
dovaujant generolui “Paukš- 

į ūui” nukankino ir sušaudė ko 
Į ne tūkstantį Lenki) už dviejų

Vokiečiu valdininku nužudymą 
j Lentupės kaime, Švenčionių ;p-

rieju 
nautoj 
esą s

Kai
■ Įdėjo 
I Elffl

šeri 
Jose 
kuri 
nėję

niĖ
įver 
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PAMINĖJIMAI

R.

Pereitą sekmadienį, Spalių 
11, Detroite apvaikščiota, di
delėmis iškilmėmis, Kristoporo 
Kolumbo Aiherikos atradimo 
459 metų sukaktuves. Jam 
yra paminklas pastatytas ant 
Washington Blvd. Kolumbas 
pasiekė Amerikos salas Spalių 
19 dieną, 1492 metais.

Žymaus Detroito patrioto 
Kun. Gabriel Richard, Spalių 
15 d. sueina 175 metai nuo jo 
gimimo. Jis mirė laike Det
roite siautusios choleros. 1832 
metais, 
tytas
Gabriel Richard

Visi Lietuviai 
kia atsilankant 
zidcnto 
25, 
ta 
PO

Jo paminklas pasta- 
jo vardu pavadintame 

Parke. . 
Detroite lau- 

Lietuvos Pre-
Smetonos, Spalių 
prakalbos sureng- 
salėje nuo 2 vai.

V. M.

A. 
kuriam 

Lietuvių 
pietų.

ŽINUTĖS(Iš musų laikraščių)
SO. BOSTON, Mass. — 
Lietuviški komunistai 1 

pasisamdę salę rengti “didelį” 
mitingą Rusijos reikalais. Bet 
kai paskirtą dieną pradėjo rin
ktis į mitingą, atėję rado salę 
jiems uždarytą, policija nelei
do raudonukams mitinguoti.
® BROCKTON, Mass. — Lei- 

tenantas Woodrow J. Varei- 
ka, sūnūs J. Vareikų, nesenai 
žuvo orlaivio katastrofoj kar
tu su 7 kitais draugais kariš
kiais. Jis buvo skraidymo in
struktorium Hondo, Texas.
o BROOKLYN, N. Y. — Kapi

tonas P. Labanauskas priim
tas į California Institute of 
Technology tęsti toliau elek
tros inžinierystės mokslą. Jis 
yra vienas iš Lietuvos pabė
gėlių. Buvo Lietuvos karo lai- 
ro laivyne kapitonas.
• TUCUMANE, Pietų 

rikrje, veikia vienas
sėjęs Kauno žulikėlis, 
Boreiša, palikęs savo 
Lietuvoje. Jis verčiasi 
bėmis: ženybomis su 
tikėmis merginomis, paskolų ir 
kitokiu pinigų išviliojimu.

6 • Čia 
buvo

Ameri- 
pragar- 

Bolys 
žmoną 
sukty- 

lengva-

67 metu, 
Plymouth,

Rugs. 21,

STOLGAITIS, Juozas, 73 me-' 
tų, mirė Sp. 3, New Brain
tree, Mass. Gyveno ukėj 17 
metų; Amerikoje išgyveno 
apie 50 metų. Pamaldose da
lyvavo Kun. Jonas Bakanas 
ir Kun. A. Petraitis iš Wor
cester, Mass.

GR1BAUSKAS Vincas, 29 m., 
iš Brown City, Mich., mirė 
Detroito ligoninėj po 18 mė
nesių sirgimo. Gimęs New 
Castle, Del. Liko tėvas 
Gribauskas ir motina, 
liai ir seserys.

STAŠAITIS Antanas, 50 
pasaulinio karo 
mirė Liepos 25,
N. Y. — Šėtos par., Pauliu
kų k. Amerikoj išgyveno 33 
metus.

GUSTAITIS Andrius, virš 60 
m., mirė Detroit, Mich., Spa
lių pradžioj. Palaidotas Sp. 
7. — Paėjo žarstos k., Kle
biškiu v., Marijamp. ap.

PETROSKIENĖ Katrina (Ver- 
šuliutė), mirė Rugsėjo 4 d., 
Ottawa, Ill.—Buvo apie 70 m. 
amžiaus, paėjo iš 
Marijampolės ap. 
išgyveno apie 36 
našlė, paliko sūnų 
teris, gyveno pas
taną Petrošių. Clevelande tu
rėjo brolį Juozą Veršulį, ku
ris mirė Gegužės 15.

RADZEVIČIENĖ Regina, mirė 
Rugs. 5, Philadelphia, Pa.

JOVAIŠIENĖ Marė, 62 m., mi
rė Rugs. 4, Ansonia, Conn.— 
Garliavos par., Jurginiškių k. 
Suvalkijos.

KARALIENĖ Barbora (Rūgin
te), 61 m., mirė Rugs. 21 d., 
Maspeth, N. Y.

ŠIDLAUSKAS Adomas, 69 m., 
mirė Rugs. 20, Jersey City, 
N. J.

ANTANAITIEN'8~-Marė^—(-Lsm.-- 
kevičiute), pusamžė, mirė 24 
Rugs., Chicagoj. — Alytaus 
ap. Amerikoj išgyveno 35 m. 

AGENTIENĖ Barbora (Tolei- 
kaitė), pusamžė, mirė Rugs. 
24, Chicagoj. — Raseinių ap., 
Švėkšnos par., Kalkiškės km. 
Amerikoj išgyveno 32 m.

RUČK1ENĖ Juzė, mirė Spalių 
men.. New Philadelphia, Pa.

PAPLAUSKIENĖ Veronika (po 
1 tėvais Sinkevičiūtė), pusamžė, 

mirė Rugs. 22, Chicagoje.— 
šakių ap., Valių k. Ameri
koj išgyveno 29 metus.

BOBELIS Petras, mirė Rpgs. 
19, Baltimore, Md.

DIEŠULSKIENĖ Paulina,^ mi
rė Rugs. 22, Chicagoje. — 
Radviliškio par.

DANIUNAS Jonas, 50 m., mi
rė Rugs. 12, Cliffside, N. J.

PAŠKEVIČIUS Jonas, 62 m., 
mirė Rugsėjo 9, Woodside,

I DAYTON, OHIO Į

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Keturi broliai Richardsons, 

už Liepos 18 papildytą žmog- 
sudystę Dayton pašonėje, lai
ke pasikėsinimo apvogti užei-j 

-gąf-pŠBMĮSti visam 
Įėjimam Juos laike to apiplė- 

vienas vyras, ir

į Pirmam kaltinimui tenka pa-' 
sakyti jog šaulių sąjunga (nes 1

. aiškiai buvo apie ją kalbėti) 
i dar pirmos okupacijos laikis 

buvo Rusų išardyta ir paleis
ta k naujieji šeimininkai Vo
kiečiai niekuomet neturėjo jo
kios meilės tai sąjungai, tit 
laukti kad jie leistu jai dab.ir 

į veikti butu tas pats kas tvir- 
I tinti jog Vokiečiai leido veikli

Lenkų strzelcoms Xadwisliis-, 
kiems. 1

Del antro PAT šlykštaus i 
| prasimanymo turime pasakyti 

I štai ką: Lietuva yra okupuota 
į lygiai to paties priešo kaip ir

Lenkija Abiejuose kraštuose 
žmonės vieBpdai kenčia, tai tu
rime viens kitą daugiau supra
sti. Nepridera valstybiniais 
organams tap lengvabūdžiai 

| mesti apkaltinimus kitiems tik 
del to jog ir Rusai ir Vokiečiai 
neva priskyrė Vilnių Lietuvai.

I Priskirti tai priskyrė, bet pa- 
I . tiems Lietuviams tvarkytis ne

duoda, o visur ir visose srity- 
| se ralio patys Vokiečiai. 
r . Jfe ieograi' galime atremti

Įėjimam 
Šimo sutrukdė 
jie jį nušovė.

Sprendėjos 
terų, pripažino 
mo laipsnio žmogžudystėje, bet 
padarė pasigailėjimą, taigi vie
toj elektriškos kėdės jie pri
teisti visam amžiui kalėti. Ri
chardsons broliai paeina iš 
Kentucky valstijos.

LIETUVIŲ Demokratų Klu
bas rengia pramogą Spalių 31, 
Lietuvių salėje. Šios pramo
gos pelnas skiriamas nupirki
mui dovanėlių Lietuviams ka
reiviams Daytoniečiams.

(LANKĖSI svečias Vincas 
Zelinskas, iš Edwardsville, Pa. 
Jisai dalyvavo angliakasių su
važiavime, kuris įvyko Cincin
nati, Ohio. Ta proga užsuko 
į Daytoną, aplankė savo dėdę, 
Jurgį Zelinską, mirusios savo 

pus- sesers Rožės Fretikienės duk- 
amžis, mirė Rugs. 19, Chica- terį ir sūnų, ir švogerį Antaną 
goj. — Telšių ap. ir par., 
Rubažalčių k. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

DAUGIRDIENĖ Cecilija, seno 
amžiaus, mirė Spalių mėn., 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 50 metų.

KLUŠINSKIENĖ Katrė, seno 
amž., mirė Spalių m.., Maha
noy City, Pa. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

PUIŠIS Antanas, mirė Rugs.
13, Brooklyn, N. Y.

(Jury), 12 mo
juos kaltais pir- E

n 
a 
s 
Ii 
ti 

imi 
tą miynę Lentupim. VwIw 
pirmiausia, Utoiai išviso > Įc 
turėjo generolo pavarde Pauk- d 
štys nei armijoje, nei poliri-: 
joje.
' Neturėjo pirmiau, juo labiau 

neturi dabar, nes policijai “Ge- 
neral-bezirk Litauen" vadovau
ja tūlas Vysocki. Pasiremiant 

• ta pavarde, jos kilme ir einari 
I PAT pėdom mes galėtume ap- 
I kaltinti kad policiją Lietuvoje 
Į sudaro ir vadovauja Lenkai, 
[f Yra ir kitas mažesnis policijos 
į vadas, Kozlowski. Bet mes 
t lietuviai rimčiau sprendžiame 

■ ■ klausimus. Ištyrę žinome kad 
į Vysocki Lenkams turi būti ge- 
I rai žinomas iš Danzigo, kaipo 
| S. S. vadas. Visi Danzigo SS. 
| ir S.A. vadai ir eiliniai ir suda- 

. m Lietuvoje policiją, kaip tai 
į Lentzen, Jordan Kozlowski ir 
I kiti.

KNISTAUSKAS Petras,

KAIP
ATNAUJlNT
DIRVA
Kaip tik jūsų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę. įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilna adresą, isšiųs- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį.

DIRVA
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

KIEKVIS

Fretiką, Kaunas užeigos savi
ninką. D. Rep.

MIRĖ
CHICAGO, 

mirė Wilbur 
m., iš Zion,

12
72 610 PUSLAI

VOLIVA
III. — Spalių 
Glenn Voliva, 
Ilk, kuris skelbė

kad žemė yra plokščia, ir lai
kas nuo laiko pridarydavo ki
tokių keistų pranašavimų.

Apie save jis pranašavo jog 
išgyvens iki 120 metų, tačiau 
toli iki to nedagyveno.

Jis keletą kartų skelbė buk 
žemė bus neužilgo sunaikinta; 
sakė, moderniškas mokslas yra 
tik plepalai.

Dirvą galima 
viena dolari -

išsirašyti už
nusei metu.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

ŠI KNYG.

ŽMONIJOS ISTO 
nuotikius. Kurie 
karu gadynę, pasl 
koma kaip žmonij 
rinių dienų, per v 
Hugos tautos — 1 
raliai. Aprašoma 
įdėkit į laišką po 

savo aiškų vardi

Kryžiaus karai - 
rių galybės vėl si 
ra; pakilimas da 
mas vietas; Rusi,

Skaitymas šioje. 1 
lengva skaityti ii 
paskirais istorijoi

6820 Superior

— '



(EIVIAI AMERIKOS LIE' 
rusius Lietuvius šiame skyriuje talpinai^

dirva

4IRIMAI
LENKIJOS POLITIKAI Reiks Užpult Japoniją Pirkit

Kokias Nepagrystas Žinias Jie Mėgsta Platinti U. S. War Bonds
Narystės mokestįSiunčiu savo auką $APIE

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas

Valst.M iestas

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

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

ŽUDYMUS LIETU
VOJE

del Lentupiu įvykių: 
telegrafo agentūra 

23 paskelbė kad už

ge-
Litauen Vokiečiai 
ir Walter Gruhl, 
tarnybinėje kelio- 
žiniomis rekvizici-

čiutė), 67 m.,
17, Chicagoj. - fcįl 
Amerikoj išgyveno® 

VILKAS Ciprijonas, 
mirė sRugs. 23, 
Telšių ap. Amerik 
no 35 metus.

ABIŠALAS Petras, t?, 
rė Rugs. 18, Pasėji 
— Vilniaus g., 

VALENTIENĖ ]
m., mirė Rugs. 17,K 

'sonville, Conn.
METRIKIS Antanas,!

Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim!

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA

Juoząs, 73 me-lPLINIENĖ Barbora (,
3, New Brain-

Gyveno ukėj 17 
rikoje išgyveno 
. Pamaldose da-
Jonas Bakanas

’etraitis iš Wor-

Vincas, 29 m., 
ity, Mich., mirė 
ninėj po 18 mė- 
o. Gimęs New 
Liko tėvas Pr. 

ir motina, bro- 
ys.
.ntanas, 50 m., 
karo veteranas,

25, Rochester, 
tos par., Pauliu- 
ikoj išgyveno 33

indrius, virš 60 
troit, Mich., Spa- 

Palaidotas Sp. 
žarstos k., Kle- 

larijamp. ap.
Ė Katrina (Ver- 
rė Rugsėjo 4 d., 
-Buvo apie 70 m. 
ijo iš Gudelių k. 
s ap. 
ie 36 
• sūnų 
o pas
d. Clevelande tu- 
uozą Veršulį, ku- 
gužės 15.
NĖ Regina, mirė 
liladelphia, Pa. 
Marė, 62 m., mi- 
Ansonia, Conn.— 
ir., Jurginiškių k.

Amerikoj 
m. Buvo 
ir 3 duk- 
sunų An-

Barbora (Rugiu- 
mirė Rugs. 21 d.,

i Adomas, 69 m.,
20, Jersey City,

IJfig Marė - ..(Lsn- 
pusamžė, mirė 24 
ago j. — Alytaus 
oj išgyveno 35 m.
Barbora (Tolei- 

imžė, mirė Rugs. 
. — Raseinių ap., 
r., Kalkiškės km. 
gyveno 32 m. 
uzė, mirė Spalių 
Philadelphia, Pa. 
NĖ Veronika (po 
zičiutė), pusamLė, 
22, Chicagoje.— 

Vualių k. Ameri- 
y 29 metus, 
ras, mirė Rpgs. 
re, Md.
TĖ Paulina, mi- 
2, Chicagoje. — 
par.
onas, 50 m., mi- 

Cliffside, N. J. 
Jonas, 62 m., 

jo 9, Woodside,

S Petras, pus- 
Rugs. 19, Chica- 
šių ap. ir par., 
:. Amerikoj iš- 
letų.
Ž Cecilija, seno 
rė Spalių mėn., 
ty, Pa. Ameri- 

50 metų.
Ė Katrė,
palių m., Maha- 
i. Amerikoj iš- 
letų.
is, mirė Rugs.

JlNT

Kuponas

Rugpjūčio pabaigoje Lenki
jos vice premjeras St. Miko- 
lajczyk apkaltino Lietuvius 

į “szaulisus” kad jie buvę Vo
kiečių nusiųsti į Liubliną, šau- 

I dyti žydų, dabar vėl jų oficia- 
lė telegrafo agentūra PAT pa

's skelbė negirdėtus apkaltinimus
— kad Lietuvos policija, va
dovaujant generolui “Paukš
čiui” nukankino ir sušaudė ko 
ne tūkstantį Lenkų už dviejų 
Vokiečių valdininkų nužudymą 
Lentupės kaime, Švenčionių rp- 

I skrityje. <
Pirmam kaltinimui tenka ra- A 

sakyti jog šaulių sąjunga (nes 
_____ ___ > apie ją kalbėt i) 
dar pirmos okupacijos laikais 

ii buvo Rusų išardyta ir paleis- 
' ta dr naujieji šeimininkai Vo- 
j kiečiai niekuomet neturėjo jo

kios meilės tai sąjungai, t it 
laukti kad jie leistų jai dabar 
veikti butų tas pats kas tvir
tinti jog Vokiečiai leido veikti 
Lenkų strzelcoms Nadwislir.s- 
kiems.

& ■ Del antro PAT šlykštaus 
(prasimanymo turime pasakyti 
štai ką: Lietuva yra okupuota 

Dygiai to paties priešo kaip ir 
Lenkija. Abiejuose kraštuose 
žmonės viaupdai kenčia, tai tu
rime viens kitą daugiau supra
sti. Nepridera 
organams taip lengvabūdžiai 
mesti apkaltinimus kitiems tik 
del to jog ir Rusai ir Vokiečiai 
neva priskyrė Vilnių Lietuvai.

.Priskirti tai priskyrė, bet pa
tiems Lietuviams tvarkytis ne
duoda, o visur ir visose srity
se valdo patys Vokiečiai.

Mes lengvai galime atremti 
tą žudynę Lentupiuose. Visų- 
pirmiausia, Lietuviai išviso ne
turėjo generolo pavarde 
štys nei armijoje, nei 
joje.

| ‘ Neturėjo pirmiau, juo 
neturi dabar, nes policijai “Ge- 

«neral-bezirk Litauen” vadovau
ja tūlas Vysocki. Pasiremiant 
ta pavarde, jos kilme ir einant 
PAT pėdom mes galėtume ap- 

j kaltinti kad policiją Lietuvoje 
(sudaro ir vadovauja Lenkai.

Telšių ap., Kuliu 
škių k. Amerikoj j 
32 metus.

ZATURSKIS Ciprijjį 
amž., mirė Rugs. Į

žiu p. Ameribii aiak:a; buvo 

49 metus.
STRAŠINSKAS Jujp

B19

BERKAMPIS Antase 
Rugs. 16, Exeta, h 

MAŽEIKIENĖ Omi: 
sėjo .21, Wilkes-Baj 

RODONIS Mykolas, C 
mirė Rugs. 21, Ą 
Pa.

YORK Marė, mirė 
Kingston, Pa.

STIRBIS Petras, 
rė Rugs. 25, Qt 
Raseinių ap. 
veno 43 m.

DAYTON,

valstybiniams

ĮVAIRIOS ffi
Keturi broliai 

už Liepos 18 papilį 
sudystę Dayton pai 
ke pasikėsinimo 
gą, pašiąsti w 
lėjiman. Juos laike 
Šimo sutrukdė vienas 
jie jį nušovė.

Sprendėjos (JinjĮ 
terų, pripažino juosbS | 
mo laipsnio žmogžudį L 
padarė pasigailėjimą, i į 
toj elektriškos kėdės, ( 
teisti visam amžiui bi I 
chardsons broliai pu | 
Kentucky valstijos, t

LIETUVIŲ Demoss |Yra ir kitas mažesnis policijom 
bas rengia pramogą į • vadas, 
Lietuvių salėje, fe I Lietuviai rimčiau sprendžiame 
gos pelnas skiriamasi klausimus.
mui dovanėlių Lietini Vysocki Lenkams turi būti ge
re i viams DaytoniečiB

LANKĖSI svečias
Zelinskas, iš Edwardr : ir S.A. vadai ir eiliniai ir suda- 
Jisai dalyvavo ang&h Iro Lietuvoje policiją, kaip tai 
važiavime, kuris įvyb |Lentzen, Jordan Kozlowski ir

Pauk- 
polici-

labiau

Kozlowski. Bet mes

Ištyrę žinome kad

>rai žinomas iš Danzigo, kaipo
S. S. vadas. Visi Danzigo S.S.

nati, Ohio. Ta prop 
į Daytoną, aplankė sŲ 
Jurgį Zelinską, mins t 
sesers Rožės Fretikic j 
terj ir sūrų, ir švogtr | 
Fretiką, Kaunas uieip 
ninką.

kiti.
\-----

ir

Dabar 
Vokiečių 
Gegužės 
dviejų Vokiečių civilinių tar
nautojų nužudymą Lietuvoje 
esą sušaudyta 400 žmonių.

Kauener Zeitung Geg. 22 d. 
įdėjo Vokiečių Generaline Ko
misariato komunikatą, kur pa
sakyta: “Rytinėje dalyje 
neral-bezirk 
Josef Beck 
kurie buvo 
nėję (musų
jos tikslais) tapo “iš pasalų 
nužudyti. Atsilyginant (als 
vergeltung) už tai sušaudyta 
400 “sabotažnikų”. (Turime 
pilną tekstą to skelibmo).

Tai kaip, ponai Lenkai, ar 
jus manote jog Vokiečiai pri
sipažintų prie dalyko kurį at
liko Lietuviai ?

Matyti kad Vokiečių admi
nistracija ir toliau gyventojus 
laikė terore, nes tas pats K. Z. 
dar Birželio 15 d. rašo kad į 
Švenčionis atvyko iš Vilniaus 
“Stabsfuehrer Runge”, kuris 
jam priklausantiems organams 
įsakė nutraukti tolimesnį “tar
dymą”.

Beveik toks pats atsitikimas 
pasikartojo Kaune, būtent, tas 
pats K. Z. rašo: “Kaune Birže
lio 32 po piet viename name 
pastebėti įtartini ginkluoti as
menys. Kuomet namas buvo 
apsuptas policijos, iš namo pa
sipylė šūviai, kurių vienas po
licijos valdininkas tapo užmuš
tas, o kitas sužeistas ir vėliau 
mirė ligoninėję. Namas tapo 
sudegintas”, čia abiejų polici
jos valdininkų pavardės nepa
duodamos, lygiai kaip ir dvie
jų šimtų žmonių pavardės, ku
rie tapo sušaudyti už tai.

Bet tuo įvykiu pasinaudojo 
Vokiečių administracija apva
lymui “įtartino” elemento, pra
šalindama net ir Universiteto 
profesorius Roemerį ir Balį 
Sruogą. Gal ir juo's Lenkai 
paskaitas savo kankiniais ?

Ar tai gera Lenkų politika? 
Ar pridera oficialėms įstai
goms taip elgtis? Tai gera 
pamoka ir tiems musų Lietu
viams kurie pasiduoda vedžio
jami Lenkų ir galvoja apie 
konfederaciją su jais!

Ir Lietuvos oficialiams par
eigūnams užsienyje tenka su
sidurti su “parodymais”, “die
nynais” ir kitokia medega ku
ri jiems teikiama neva pabė

Dr. C. O. Van der Plas, bu
vęs Rytinės Javos gubernato
rius, dabar Londone, sako, Ja
ponija nebus galima sumušti 
tik bombardavimu iš oro, ją 
reikės užpulti karo jiegomis į- 
siveržiant į jų žemę. Dr. Van 
der Plas pastaru laiku lankėsi 
Amerikoje.

prieš tautą. Taip 
okupuotuose kraš- 
jie bando veikti ir 
Jei jie traktuotų

gusiųjų iš Reicho. Tarp jos 
rasime apkaltinimus ir Len
kams ir kitiems. Bet ta mede
ga nepriimama už gryną pini
gą ir nenaudojama taip sau, be 
patikrinimo iš kitų šaltinių, 
nes tokų žinių pakišimas yra 
vienas iš Gestapo metodų kir
šinti tautą 
jie elgiasi 
tuose, taip 
užsienyje.
visus okupuotų kraštų gyven
tojus vienodai tai jiems reikė
tų ir daugiau policijos ir ar
mijos ten laikyti. Jie gi elgia
si senu obalsiu — suskaldyk ir 
viešpatauk — ir kai kurį laiką 
tokiu budu gali laikytis.

Pavyzdžiui, *Holandams jie 
siūlo didesnius žemės plotus 
Pabaltijo kraštuose ir Ukrai
noje kolonizacijai. Flamandus 
kiršina prieš Belgus, ir pana
šiai. Kad PAT to žaidimo ne
supranta parodo jog ten sėdi 
žmonės su siauru galvojimu. 
Ir jo pranešimą įdėjo tik keli 
Lenkų laikraščiai. Redaktoriai 
su didesne erudicija to prane
šimo visai nedėjo.

Jonas Klajūnas.

©VOKIETIJOJE didžiausia 
angliakasykloje nelaimė buvo 
prie Radbold, 1908 metais, ka
da kasyklos sprogime užmušta 
360 darbininkų.

U. S. WAR BONDS parduo
da jūsų kaimyninis bankas ir 
pašto skyriai. Bondsų kaina 
prasideda nuo $18.50.

C PALIŲ 24-ta numatyta visoje Amerikoje LIETUVIŲ
WAR BONDS pirkimo arba pasižadėjimo pirkti 

diena. Karo Bondsai, kaip žinoma, yra Amerikos ka
ro laimėjimui. Amerika laimės — laimės ir Lietuva.

Visi Lietuviai privalo tą dieną pirkti arba duoti pa
sižadėjimus pirkti WAR BONDS. ?

Su šiuo Dirvos numeriu siunčiame visiems skaity
tojams lakštą kuris paaiškina apie War Bonds ir kuria
me galima padaryti pasižadėjimas. Nenumeskit šio lak
što, pastudijuokit jį.

Karo Bondsų pirkimas reiškia užsitikrininlą sau lai
svo gyvenimo šioje šalyje ir toliau, kuomet priešas bus 
nugalėtas. Reiškia kartu ir saugią ateitį musų Tėvynei 
Lietuvai.

Soaliu-October 24 ir visada po tos dienos — PIR
KIT Ū. S? WAR SAVINGS BONDS.

L/ETUVA/ VADUOT/ SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

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

Nauji LVS„ Nariai

BALTIJOS TAUTOS
PAŽYSTA RUSU 

KOMUNIZMĄ

MANO MSNTYS

H.

žmonės bu- 
kurie teno- 
budu, tvar-

Todel jie

rimu LVS. skyriaus Worces
ter, Mass.

Antras Narys Rėmėjas įsto
jo į LVS. tai Inž. B. F, Simons- 
Simokaitis, iš Fitchburg-Wor
cester, Mass. Jiedu yra stip
rus Naujos Anglijos patriotai 
darbuotojai.

Yra manymas ten sutverti 
ir L. N. R. Fondo skyrių au
koms rinkti nuo karo nuken- 
tėjuslėms Lietuvos žmonėms.

Baltimore, Md., LVS. sky
rius padidėjo keturiais nariais 
kurie. įsirašė jau anksčiau, bet 
del pražiurėjimo nebuvo pas
kelbti. štai tie nariai, kurių 
mokestis po $2 prisiuntė sky
riaus sekretorius P. P.

St upe rys, Kazys,
Raulinaitis, Martinas
Stalgis, Tarnas
Kazakevičius, Jurgis

PASAULIS- beturės ramybės 
iki revoliucijos niekšų versmės 
— nazizmo, fašizmo, komunis- 
mo ir Japonų džingoizmo — 
nebus sunaikintos-prašalintos iš 
žmonijos ir laisvę mylinčių 
tautų tarpo. Šis darbas turės 
būti atliktas Demokratinių ša
lių jiegomis — Amerikos, An
glijos, Kinijos ir kitų Laisvę 
mylinčių šalių pasišventimu. 
Darbas bus ilgas, pasišventimo 
aukos didelės, bet žmonijos 
Laisvė yra to viso verta.

BE VIENYBĖS negali būti 
galybės, be galybės nebus per
galės ir užtarnautos civilizuo
to žmogaus laisvės. Lietuviai 
turi puikią progą šią sritį iš
bandyti.

AMERIKOS Lietuviai turi 
puikią progą Lapkričio 3-čios 
rinkimuose pasiųsti savo tau
tiečius į gana aukštas Suvieny
tų Valstijų valdiškas vietas. 
Balsuodami atsiminkime kad 
jie yra musų tautiečiai, o mes 
esam jų. Remkime juos kaip 
Lietuvius, ne vien savo balsu, 
bet raginkime ir kitus už juos 
balsuoti. Jei mes neremsime 
savųjų, svetimi musų nerems. 
Tik vienybėje mes viską at
sieksime.

GAMTA yra taip puikiai su
rėdyta kad viskas nuo augalo 
iki protaujančio sutvėrimo pa
žysta savo pareigas ir jas to
bulai pildo, žino savo laikus 
ir jų pareigas, myli viską kas 
savo ir už tą yra pasirengę sa
ve aukoti. Saulė jiems visiems 
lygiai šildo, oras duoda gaivi
nančias gyvybę jiegas, visa 
gamta yra patenkinti, jie visi 
pažysta savo prigimtį — išsky
rus Lietuvišką komunistuką. 
Šis trokšta revoliucijos — re
voliucijos prieš pačią gamtą.

GARSUS šio amžiaus Indų 
rašytojas, poetas ir filosofas 
Rabindranath Tagore dar ke
liolika metų atgal nupasakojo 
šio karo baisią tragediją: “Aš 
matau didelę daugybę visų ša-

Jaras:
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00

TVERIASI LVS. SK.
Iš Philadelphijos praneša L.

V. S. centrui kad patriotai veir(.H 
kėjai ten šaukia Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyriui tverti Ą 
susirinkimą, ir gal but skyrius 
jau įsteigtas. Susirinkimas at
sibuvo trečiadienį, Spalių 14. (

Leidžiant Dirvą į spaudą ži
nios apie Philadelphijos sky
riaus įsteigimą dar nespėjo pa
siekti centrų, tačiau nėra abe- t 
jonęSi skyrius susikūrė ir į jį 
įstojo eilė savo tautą ir seną
ją Tėvynę mylinčių Lietuvių.

Nauji Nariai Rmejai
Iš Worcester, Mass., prisira

šė į Narius Rėmėjus tenaitinis 
veikėjas Jurgis Lapinskas, pri
siųsdamas $10.00.

J. Lapinskas rūpinasi sutvė-

The Forthnightly įdėjo 
Foster Anderson straipsnį “So
viet Russian Collaboration”, 
kuriame rašoma:

“Baltijos tautų 
vo labai paprasti, 
rėjo laisvai, savu 
kyti savo reikalus,
kariavo lygiai prieš Vokiečius 
ir Rusus. Jie išgujo iš savo 
šalių komunizmą del to kad gy
vendami keletą generacijų po 
carų valdžia, jie pažino komu
nizmą tokį koks jis buvo, bū
tent, tautinis Rusų sąjūdis.

. . . Jeigu pokariniame Eu
ropos atstatyme Pabaltės tau
tos butų inkorporuotos į So
vietų Sąjungą, tada Lietuvių, 
Latvių ir Estų galutinis liki
mas. gali būti suprantamas. 
Rusų pasaulėžiūra nepripažys- 
ta nei asmens, nei tautos vi
dujinių teisių. Nors jis prilei
džia sąžines laisvę, bet panei
gia teisę organizuoti bažnyčią; 
lygiai leidžia visokios kalbos 
vartojimą, bet neleidžia tauti
nės organizacijos. Del tų prie
žasčių Lietuviai, Latviai ir Es
tai butų atplėšti nuo savo kra
štu ir išblaškyti Sovietu Rusi
joje, kur kiekvienas turės So
vietų piliečio teisę susikurti 
tokią padėtį kuri atitinka jo 
sugebėjimus. Jis galės kalbė
ti gimtine kalba, bet negalės 
organizuoti gimtinio krašto...

Ar Angliškai kalbančios tau
tos pagelbės Europos tautoms 
sudaryti savas valstybes? Ban
dymas ateis kai bus sprendžia
ma Sovietų vakarų sienos. Bal
tijos valstybės yra simbolinės. 
Jokia tauta išauklėta Europos 
tradicijose negali pasirinkti 
Sovietų gyvenimo budo, 
duoti Sovietams bent 
Europos tautą reikštų, 
budu, tuos gyventojus,
Europiečius, sulikviduoti”.

Pastebėtina kad aukščiau 
suminėtos mintys yra asmens 
kuris ilgus metus gyveno So
vietuose ir buvo Lenkų šelpi
mo Komisijos atstovas Lietu
voje. Jis ten buvo tuo metu 
kai Lietuva buvo Rusų okupuo
ta ir pasiliko iki 1941 metų 
Vasario mėnesio, kada per Ma
skvą ir Vladivostoką sugryžo 
į Angliją.

lių žmonių', ir girdžiu juos de
rantis ir ginčijantis stengian
tis sulaikyti vieną mituli i tu "g“ei8? 
klės. Bet jie yra politikieriai— 
aukštos klasės, gabus politikie
riai iš visų žemių, kurie nežino 
nieko apie paprastų žmonių rei
kalus. Įtaką vartoja didėses 
šalys, prie kurių mažos tautos 
neturi lygios progos. Tautų 
Lyga yra tik iš vardo, kurioje 
atstovais yra politikieriai. Kur 
yržu.tie kiti—poetai, svajotojai, 
taiką mylinti filosofai kurie 
turėtų būti tų politikierių vie
tose. Vyrai ir šalys vis tebe
turi savo svajones apie galybę 
kaip Vokietija turėjo prieš ka
rą. (Jis čia kalba apie Vokie
čių jiegas prieš pirmąjį pasau
linį karą.) Kurią nors dieną 
karas vėl išsiverš. Trumpo ke
lio į taiką nėra. Mums reikia 
pakeisti savo mintis”.

Toliau., jis kalba: “Kur yra 
svajotojai? Kur yra filosofai? 
Kur randasi visi tie tautų žmo
nės kurie žino karo kainą?”

Fašistų, nazių, komunistų ir 
Japonų politikieriai
pasaulį žmonių skerdynių 
ku. L. Šiaulio eilės: 
“Kary, žinok! kaip varpas 
Į kovą stoti žūtbūtinę, 
Tuomet kelionė tavo bus 
Tenai, ties Vilnium, į

grandinę. .. .”

Lietuviais, Lie
ji em s yra sveti- 
Vieni jų žiuri i 
į Vatikaną ir į 

reikalus, o treti
Jei mano artimiausias

Kreditas Juozui Gasčiui
PHILADELPHIA, Pa. — 

Patėmijau Dirvoje iš Spalių 2, 
vietinio viengenčio Juozo Gus
čio pareiškimą kad ir Philadel- 
phijoje manoma surengti pra
kalbas ir parkviest! Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną, už tą 
rūpestį p. Gustis užsipelno di
delį kreditą. Jis nepabūgo tų 
vietinių musų vadukų kurie 
nors ir kalba Lietuviškai (nes 
kitaip tūli ir nemoka), bet jie 
dvasioje nėra 
tuvos reikalai 
mi ir tolimi. 
Kremlių, kiti 
savo gūžtos 
sako:
giminė Lietuvą nevaldo tai lai 
ji prasmenga skradžion....

Dievaži, tūli musų vadukai, 
be skirtumo srovių, kaipo Lie
tuviai nėra verti nei žiupsnelio 
tabokos. Bet eiliniai viengen
čiai, taip katalikai, kaip ir tau
tininkai, tai kas kita: jie visi 
karšti Lietuvos tėvynainiai ir 
jiems nesvarbu kas Lietuvos 
valstybės vairą valdė arba val
dys, kad tik Lietuva butų lai
sva ir nepriklausoma.

Todėl musų paprasti eiliniai 
viengenčiai ir trokšta savo tar
pe pamatyti ir paklausyti kal
bos Lietuvos Prezidento, ir lin
ki kad p. Prezidentas atvyktų.

Senas Lietuvos Patriotas.

KIEKVIENAM REIKALINGA KNYGA

muš

MIRĖ VOLU'
610 PUSLAPIU DIDUMO B.P. D.

ŠI KNYGA TIKTAI TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS

J. A. Urboną?

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

CHICAGO, I1L - S? 
mirė Wilbur Glenn k

Amerikoje plačiai.
tarpu, gal but pirmuti- 
knygą jau sau išsirašo 
D. Barakauskas, iš Ann 
Mich., prisiųsdamas per

Ati- 
kokią 
tokiu 
kaip

pavertė
lau-

Šios moterys-merginos tarnauja WAFS, taip pavadintame 
moterų skadrone. Jos pristatinės orlaivius iš dirbtuvių į pa
skirtas vietas rytiniame pajūryje, išgabenimui į karo frontus, i

Dirvą galima išsintf 
viena dolari — row’

seno ! mirė Wilbur Glenn k' 
hl, iš Zion, UI., k© 
kad žemė yra plokštu, 
kas nuo laiko pridaijš 
tokių keistu pranašui 

Apie save jis praisš 
išgyvens iki 120 meti 
toli iki to nedagyvet 

Jis keletą karty s$ 
žemė bus neužilgo sin- 
sakė, moderniškas moki 
tik plepalai.

5ų prenume- 
vą baigiasi, 

jus esamą 
ii- atnauji- 

*, įdėkit $2 
r Įrašę sa- 
resą, isšiųs- 

ant voko 
ženklelį.

rior Avė.
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1302 Lamar St.

“Dirvos” Agentu 
N o t arai 

130 Congress ki
Waterbury, Cofl

Žmonijos Istorija
KAINA 52.09

(Knygos persiuntimo kaštus apmokam mes)
ŽMONIJOS ISTORIJA aprašo lengva kalba įvairius praeities istorijos 
nuotikius. Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių 
karų gadynę, paskaitykit šią didelę ŽMONIJOS ISTORIJĄ — joje apsa
koma kaip žmonija gyveno ir kariavo visais laikais, nuo pačių prieš-isto
rinių dienų, per visus amžius iki musų lakų — kokios buvo didžios ir ga
lingos tautos — kokie garsus, smarkus ir žiaurus buvo karų vadai, ka
raliai. Aprašoma karai kurie tęsėsi po 30, po 100 metų ir tam panašiai. 
Įdėkit į laišką popierinius $2 ir parašę už ką pinigus siunčiat, įrašykit 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c stąmpą.

Kryžiaus karai — šventieji karai — didieji užkariautojai pasaulio, ku
rių galybės vėl sugriuvo; valstybės kurios buvo didelės, dabar visai nė
ra; pakilimas dabartinių valstybių, kurios užima pasaulio arenoje pir
mas vietas; Rusijos pakilimas, kariavimai ir tt. ir tt.
Skaitymas šioj? knygoje padalintas į neilgus skirsnius, taip kad knyga 
lengva skaityti ir sulyg pasirinkimo galima ansioažinti su tam tikrais 
paskirais istorijos laikotarpiais.

©ALBERTA provincijoj,. Ka
nadoj, anglies rezervai apskai
čiuojama 25,000 ketvirtainių 
mylių. Jie sudaro apie 15 nuo
šimčių visos pasaulyje žinomos 
anglies išteklių.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

Moterys Lakūnes Laike Užkandžiavimo
mm

Remia Norem Knygą
Kaip jau buvo spaudoje pra

nešta, Dr. Owen J. C. Norem 
parašė ir bagia paruošti spau
dai Angliškoje kalboje knygą 
apie Lietuvą. Tą knygą dau
gybė norės turėti ir ji bus pla
tinama 

šiuo 
nis tą 
Petras 
Arbor,
LVS. pirmininką Dr. S. T. Ta
mošaitį $5.00.
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KARUI laimėti reikia ne tik 
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C TALINAS, kaip pasirodo, išsišoko pareikšdamas vie- 
šai reikalavimą kad Amerika ir Britanija “išpildytų 

savo obligacijas ir išpildytų jas laiku”. Britanija ir S. 
Valstijos paliepė savo ambasadoriams kreiptis į Stalino 
vyriausybe kad ji paaiškintų kokias obligacijas Stalinas 
reikalauja Ameriką ir Angliją link Rusijos išpildyti.

Bolševikai visame pasaulyje, kartu ir Kremliuje, 
ėmėsi tikėti kad Amerika ir Britanija pažadėjo atidary
ti antrą frontą Vokiečiams, kai Molotovas lankėsi Lon
done ir WasKingtone pereitą pavasarį. Londone, Par- 
liamentas klausia Churchill’o ar jis padarė kokią su
tarti su Molotovu nustatydamas laiką kada antrą fron
tą turės atidaryti. Iš Washingtono pranešama jog pa
galba Rusijai teikiama kiek tik galimybes leidžia. An
tras frontas buvo žadėta tik rūpintis sutverti 1942 me
tais, bet sakoma nebuvo padaryta prižadas atidaryti an
trą frontą gelbėti Sovietams.

Kaip Amerikoniška spauda pastebi į tai, sutarimas 
su Molotovu skambėjo šitaip: “Pasitarimuose pasiekta 
pilno susipratimo kaslink butines pareigos sutverti an
trą frontą Europoje 1942 metais”. Nėra abejonės, “bū
tina pareiga tverti antrą frontą” šį metą ir tęsiama. 
Sakinys betgi nei neprimena kad ta pareiga bus atsiekta 
šiais metais.

Už visokius trukdymus spauda kaltina Rusiją, ne 
Ameriką ar Angliją, nes, sako, Sovietai vis vengė išdė
ti savo militariškas kortas ant stalo—nepasitikėjo, -bi
jojo Britų lygiai kaip ir Vokiečių, kas ir buvo trukdy
mu sutaikyti bendrą strategiją ir štabų darbą.

Iki toks sutaikymas bus pasiekta, bendro karo ne
bus, sako Amerikoniška spauda. Rusai ves savo karą 
savo namie. Anglo-Amerikonų regos pradės savo ka
rą vakarų Europoje kuomet bus tam pasirengę ir be 
svarstymo Rusijos pozicijos.

Visokia pagalba ginklais ir maistu Rusijai teikia
ma ir bus teikiama dideliausiais kiekiais, iš Washingto
no skelbia. Apie antrą frontą, ko Rusai reikalauja, ofi
cialiai tylima. Prezidentas Roosevelt pasakė neskaitęs 
-pranešimų kuriuose Willkie paantrino sovietų reikala
vimą antro fronto, nes tokie pranešimai, sako, yra ztik 
spekuliatyviai ii* neverti skaitymo. Willkie vyko į už
sieni tik kaip pusiau oficialis Prezidento atstovas. "

@
r

MATUI taksai kuriuos Amerikos žmonės turės mokėti 
' 1943 metais už 1942 metus, palies pačius žemutinius

Rašo Vyt. Sirvydas,

Ruošiasi Darbui
Musų katalikų vadai ir 

suomenė paskutinius du metu 
smarkiai rūpinasi savo pašal- 
piniu Susivienijimu, LRKSA. 
Nuo 1901 metų skilimo, šis Su
sivienijimas buvo katalikų vi
suomenės “našlaitis”, be tėvo 
ir motinos.- Kitas savo orga
nizacijas katalikai smarkiai au
klėjo. Tiesa, daugiau gyvumo 
ir biznio tvarkos buvo įvedęs 
Centro Sekretorius Povilas Mo
lis (1918-1920), bet jam pasi
traukus kito sumanaus sekre
toriaus nepasitaikė gauti.

LRKSA. organas Garsas ap
rašo pusmetinį Centro Valdy
bos suvažiavimą, khris, sako
ma, pasiryžęs “bent kartą vi
są musų visuomenę išjudinti, 
įtraukiant į talką, dvasiški ją 
ir pasaulionis veikėjus”. Gar
sas teisingai nurodo (kas pri
valu ir tautiniam SLA. įsitė- 
myti) kad su kitomis tautinė
mis grupėmis Lietuvius paly
ginus, mes esame toli užpaka
lyje pasilikę pašalpinių organi
zacijų narių gausumo klausi
mu.
draugijas 
Lietuviai

vi-
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uždirbantieji mokės maCP^^bet tie kurių uždarbiai sie
kė dešimtis tūkstančių, dadar apribojami iki $25,000 — 
perviršiai bus paimti valdžiai taksais. Net Prezidentas 
Roosevelt, kurio metinė alga yra $75,000, turės prisitai
kyt prie $25,000 metuose, nors jis tai padarys savu no
ru, bet jis pasiryžęs tai priimti lygiai kaip ir visi kiti 
šalies žmones. \

1943 metai bus didžiausi taksų metai istorijoje, ku
rių bėgyje taksų mokestys visiems pasidvigubins. Nu
matyta ineigų taksais surinkti $7,000,000,000 ir tas ap
ims tarp 42 ir 44 milijonų gyventojų. Iki šiol palietė 
tik apie 18 milijonų gyventojų.

NJORVEGIJOS Kvislingąs, Hitlerio paskirtas iš pačių 
“ Norvegų, valdyti jų šalį ir žmones Hitleriui, atsi
šaukė į Hitlerį reikalaudamas kad Vokiečiai viršininkai 
Norvegijoje mažintų žiaurumą su tos šalies gyventojais, 
nes tas. tik padidina patriotų veikimą prieš okupantus.

Kvislįngas, kuris išdavė savo šalį Vokiečiams, sako 
negalįs^ toliau šalį normaliai tvarkyti jeigu nebus paša
lintas Vokiečių vyriausias komisaras, kurio nurodymais 
atliekama Norvegų terorizavimas.

.. Palyginkime kaip elgėsi mUsų Kvislingai Lietuvoje 
kada Sovietai okupavo Lietuvą: jie gelbėjo savus žmo
nes gaudyti, areštuoti, terorizuoti, deportuoti, ir garbi
no Maskvos komisarą Pozdniakovą ir nešiojo vyriausio 
despoto Stalino paveikslus gatvėse.

Amerikoje musų kvislingai ir šiądien gąsdina Lie
tuvių tautą kad vėl atei^ tie raudoni teroristai, ir var
dan tų svetimų prispaudėjų dirba net čia, toli nuo Lie
tuvos, kad tik jų tėvynė butų vėl pavergta ir terorizuo
jama ....

Tiesa, 1 
suėmus, gali būti, 
pasirodytų jau ne- 

taip toli atsilikę, betgi, kitos 
mums skaičium lygios tautos 
Amerikoje savo Susivieniji
muose narius skaito šimtais 
tūkstančių. Mes gi teturime: 
11,COO katalikų Susivienijime, 
15,000 tautiniame, 7,000 komu
nistų susivienijime.

Be spaudos, organizatorių ir 
prakalbų, LRKSA. vadai ma
no pavartoti ir jaunuosius ku
nigus prie organizacijos prira
šyti, ne tik senus bet ypatin
gai jaunimą. Garsas gerai sa
ko: “Nuo organizacijos didu
mo rišasi z musų įtaka Ameri
koje. Stiprią organizaciją tu
rėdami daugiau nuveiksime

kultūros ir tautos »srityse”.
Tačiau, be to dar reikia ir 

gerų vadų.
Tautinis Susivienijimas turi 

15,000 narių. Tai žymi Ame
rikos Lietuvių masė, bet del 
stokos vaduose karšto ir ener
gingo tautinio nusistatymo Su
sivienijimo vardo ir galios gy
vuose tautos reikaluose nepa- 
stebėt. Penkiolika tūkstančių 
organizuotų Amerikos Lietuvių 
nieko nepadarė nutiesti pašal
pos ranką Lietuviams tremti
niams Sibire (per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių). Pereita
me kare SLA. turėjo savo at
stovus centralinėje 
Lietuvių organizacijoje, 
nėję Taryboje. Dabar 
organizuotų Lietuvių 
nebyliai, kada reikia 
apginti Lietuvos likimą.
vadai tekolektuoja centus šel
pti paliegusius ir mirusiųjų 
gimines, bet,, apie sergančią ir, 
gali būti, mirštančią visą Lie
tuvių tautą nei nesirūpina!

Ypatingai ironinga kad da
bartinis SLA. prezidentas buvo 
sekretorius pirmojo Amerikos 
Lietuvių Visuotino seimo (Phi- 
ladelphijoje, Vas. 22, 190G), 
kur buvo išnešta pareikalavi
mas Lietuvai pirmo žingsnio į 
laisvę — autonomijos, o dabar
tinis SLA. sekretorius kelis 
metus buvo Tarybų Vykdomo
jo Komiteto pirmininkas Wa
shingtone (1919-1020), Komi
teto kuris vadovavo Amerikos 
Lietuvių kovai už Lietuvos ne
priklausomybę!

Ar pasenom, ar Tėvynės mei- 
jlė ir idealai išseko? O gal no- 
i rime pamiršti sveika kaip krie- 

“God 
helps those who help them
selves” ir labiau atsidėti poeto 
S. Santvaro pareikštu jausmu:

“Tu, senas geras Kalvi, 
Nukalki laimę Nemuno ir

Vilijos tėvynei!
O kai pakils audra ir vėjai 

kauks šiauriniai—
Suteik užuobėgą ir vietos 

duok nakvynei”.

SKAITYMAI

ANTANAS OLSZEWSKI-OLSAUSKAS

Amerikos 
Tauti- 
15,000 
palikti 
ruoštis

Jų

RaŠo JUOZAS LAUKIS.

Našlaitis kuris patapo milijonierium

GEGUŽĖS ĮO, 1942 m., kaip jau buvo rašyta, 
pasimirė Chicagoje buvęs žymus Amerikos 

Lietuvių verslininkas, Antanas Olšauskas, pa
likdamas savo vardą įrašytą Lietuvių tautos at
gimimo istorijon kaip savaitraščio LIETUVA ir 
daugybės įvairaus turinio mokslo knygų leidė
jas. Be to jis buvo pasiekęs aukštą laipsnį fi
nansiniame pa aulyje. Tai buvo paprastas žmo
gus, bet tvirto budo ir gerų norų, kuris rūpino
si tik savais r ikalais ir kurio širdyje neturtas 
ir vargas uždegė karštą norą prasimušti į pa
togesnes gyve ūmo sąlygas.

Likęs bo tėvų dar mažas būdamas, jis au
go savo motinos tėviškėje, kur jis buvo priglau
stas tik iš pasigailėjimo ir dažnai buvo skaito
mas tik ^sunkenybe namuose. Tą jis jautė ir 
pats, bet šitą nemalonumą jis priėmė kaip ne
išvengiamą blogą ir kantriai laukė tos valandos 
kuomet kas nors geresnio ateis ir jam.

Taigi jo sąmonė prab 'do anksti ir jis aky
lai sekė žmonių gyvenimą, jieškodamas progos 
savo padėtį pagerinti. Ir, begalvodamas apie 
tai, jis priėjo išvados kad žmogaus
svarbiausiu daiktu yra pinigas, nes už jį gali 
gardžiai pavalgyti, gražiai apsitaisyti ir, kas 
svarbiausia, gali pasiliuosuoti nuo noro ar neno
ro kitų, kurie laiko tave pavergta.

Šita mintis giliai įsmigo į jo protą ir nu
statė patį įo gyvenimo tikslą — tikslą pralobti. 
Pinigas pas jį sutapo pats svarbiausias dalykas, 
nuo kurio priklausė visa jo gerovė ir laimė di
dumu lygi turimam pinigų kiekiui. Nedaug pi
nigų gali turėti kiekvienas sveikas ir tvirtas 
žmogus, bet maži pinigai ir mažą laimę suteikia. 
Jis gi svajojo apie didelius pinigus. Klausimas 
buvo: kaip juos Įsigyti?

Vieni įgyja juos įvairiais suktais budais, 
bet taip įgyti pinigai, kaip jis matė, atneša ir 
nelaimę, kuri jų atneštą laimę tuojau sunaiki
na. Kiti eina prie įgijimo didelių pinigų teisin
gumu, per sunkų darbą, pasišventimą ir gerą 
patarnavimą kitiems. Jų kelias yra ilgesnis ir 
sunkus, bet tikresnis. Juomi eidami, jie įgyja 
sau gerą vardą ir pasitikėjimą žmonėse ir tie 

Tas tikrai veda prie gerovės ir

ir įspūdinga istorinė apysaka " ALGIM? 

ga, skaitymo užteks engiau -3 

ba perspausdinamas istorines apysakas 

sias. Tokia yra ir ALGIMANTAS. i 

Ii nuo Dirvos, taukšt kiekrao mu

Į..JITLERIS, kaip pranešimai iš Londono skelbia, pla- 
1 1 nuoja sutverti “Germanišką konfederacinę valsty
bę”, prijungiant prie Vokietijos didumą jo užimtų šalių. 
Jis tuo budu manąs įsteigti “laimingesnę ir turtingesnę 
Europą”.

Už to, sakoma, slepiasi Hitlerio planai gauti karo 
reikalams daugiau- žmonių. Kaip tik bus Įjungta Į Di
džiąją Vokietija okupuotos šalys, jų gyventojai bus skai
tomi Vokiečiais ir imami bei naudojami taip kaip tikri 
Vokiečiai karo reikalams ir darbams.

Dabar jau manoma Vokiečiai T»aėmė iš okupuotų ša
lių bent 3,500,000 asmenų ir perkėlė Į darbus Vokietijo
je, o kiti priversti dirbti naziams/ jų pačiose šalyse.

•PARYŽIUS prieš karą buvo vienas ir tirščiausia 
apgyventu miestu, turėjo pustrečio karto tiek daugiau 
gyventojų kiekvienoj ketvirtainė j mylįo? miesto negu 
Londonas.

•NEW YORKO valstija buvo ir tebėra iki šiolei la
biausia apgyventa valstija šioje šalyje, nuo 1820 metų.

• GELEŽINKELIŲ bėgių visame pasaulyje skaito
ma apie 600,000 mylių. .

•VIENAS colis lietaus ant akro žemės sudaro 113 
tonų arba 27,143 galionus vandens.

(Bronius Palaima)
Tėvyne, žeme, tu motina mano, 
Vargais dabinta, kraujais šlakstyta; 
Myliu tave, širdies artojų, 
Kurie grąžino tau laisvės rytą.
Garsi didvyriais tu, musų tėvyne, 
Pavasario džiaugsme, vasaros gėlėse! 
Myliu tave, smuikelių krašte....
Tu kiek prisnudus, šiądien vėl kėleis.
Šalie tu kryžių, darželiuos kur rymo; 
Tave gal tyko ir vėl paglemžti....
Neliūsk, kvapnaus gintaro žeme, 
Tavieji sūnus parodys galią!
Melsvųjų girių tų, musų gimtoji, 
Vargų kamuota, kraujais šlakstyta; 
Šalis brangi esi begalo, 
Lyg kad rubinais butum išpuošta!

Aš ŽINAU, TAU SAKĖ
Aš žinau, tau sakė—tai vėjelis rožėse: 
Sielvartas ir džiaugsimas pinasi kartu. ■. 
Tujen to nerasi šiuose mano žodžiuose, 
Kad ir kaip jos trokštum-nepasikartos.
Kas tai yra meilė ? O kad mes išspręstume! 
Gal ir butu aišku, bet tavęs nėra....
Visa ji: vėjelis šiurenąs radastomis 
Ir padrikęs rūkas pievoj vakare....
Reikė šalto proto—mes nepagalvojome,— 
Nei lašelio jausmo reikė neįdėt, 
But Gegužiu ošę rudenų raudojimai, 
But atėjus laimė mudu palydėt.
Sako—vis haberidi—šiądien jau nespręs

tume.
Tai butų troškimas viens kitą turėt!
Meilė—tai vėjelis šiurenąs radastomis: 
Miršta, it drugelis, lieka—-nemari.

Kaunas. J. K. Aleksandriškis.

Taip jis pasirinko šitą sunkesnį kelią j pra
turtėjimą per pasišventimą, teisngumą ir gerą 
patarnavimą žmonėms. Bet norint gerai patar
nauti kitiems, reikia mokėti kokį darbą ir visų 
labiausia reikia mokėti raštą pažinti ir bent 
kiek mokėti skaičiuoti. Įgyti tą mokslą jam 
nebuvo progos. Į mokyklą jo niekas neleido. 
Jis ganė bandą ir, kiek paaugęs, girnas suko, 
spragilu mataškavo, padėdamas kulti javus, ir 
žabus kapojo neganomu laiku. Iš tokio patar
navimo kitiems negalima buvo tikėtis pralobti. 
Tode] jis, ganydamas bandą, pradėjo nuo kitų 
su juo ganančių vaikų mokintis skaityti ir 'ra
šyti. Ir išmoko. Metęs ganybą, ėmė meisto 
jieskoti. Ir jį rado. Tas meistras nusivedė jį 
padėti jam bažnyčią taisyti. Ten jis išmoko vi
nį įkalti, medį tašyti, obliuoti ir maliavas sutai
syti. Bet darbas greitai pasibaigė ir jis, likęs 
be darbo ir meistro, ėjo kito darbo ir kito mei
stro jieškoti. Radęs juos, mokinosi toliau daili
dės ir staliaus., darbų. Išmokęs ju, jis ėjo pats 
uždarbiauti. Gavęs darbą pas Kun. Brazaitį 
Mozūrų Krasnopolyje, per dvejis metus pridirbo 
jam stalų, šėpų ir visokių kitų daiktų.

Taip pasakoja jo bografijos rašytojas 
J. Bačiuno išleistame leidinyje sulyg žinių 
tų iš paties Antano Olšausko-Olszewskio. 
jis tam rašytojui, matomai, ne visas žinias apie 
save suteikė. Nuslėpti nuo žmonių tą ką kiti 
žino betgi yra sunku.

Ignas Baliunas, penkiais metais vyresnis už 
Antaną Olšauską, 84 metų senumas, dabar gy
venantis Chicagoje, 821 W. 34 gatvėj, paeina iš 
Karklupėnų kaimo, netoli nuo šimulių kaimo, 
kur Antanas Olšauskas augo. Jis sako Antaną 
gerai pažinęs nuo jo mažų dienų. Sulyg jo pa
sakojimo, Antanas pradžios mokyklą lankė Kal
varijoj ir Kalvarijos bažnyčioje ^akristijonavo.

Ignas Baltinas pirmą kartą buvo atvykęs į 
Ameriką 1877 metais, apsistodamas toje Chica- 
gos vietoj kuri dabar yra vadinama Bridgepor- 
tu. Tuo laiku ji buvo tik laukai ir jis dirbo pas 
ūkininką, atvykusį iš Prūsų, su kuriuo jis susi
kalbėdavęs Lietuviškai.

Pabuvęs pas jį metus laiko, Ignas Baliunas 
gryžo atgal Lietuvon ir ten jam teko susieiti su 
savo geni pažystamu Antanu, jo laikomoj už
eigoj, Tabokakalnyje, vėliau vadinamam Vėjine, 
Kalvarijos laukuose. Ten prie stiklelio jiedu1

smalsiai išklausinėjo vienas kitą, Ignas Anta
ną apie jo laikomą smuklę, Antanas Igną apie 
jo gyvenimą Amerikoje.

Sulyg šito Baliuno nupasakojimo, Antanas, 
apleidęs Kun. Brazaitį Krasnopolyje, pas kurį Į 
jis zakristijonavo ir atliekamu nuo patarnavimo 
bažnyčioje laiku staliaus ir dailidės darbą dir 
bo, nuvyko į Kalvariją ir Kalvarijos parapijo 
bažnyčioj- Av&kdevic^iLLelą gavo. Čia, savo ne 
laimėn, jis nusikalto klebonui, bevaišindamas sa 
patinkamas merginas mišių vynu ir klebonas 
atleido jį iš vietos.

Tuo laiku pasiturįs Kalvarijos miesto ūki
ninkas Radzevičius turėjo tuščią užeigą savo 
lauke ir pasiūlė ją užimti Antanui Olšauskui. 
Tą pasiūlymą jis priėmė ir taip paliko užeigos 
savininku. Ją apleidęs atvyko Amerikon.

Tas jo nutylėjimas apie šituos du savo gy
venimo tarpus savaime nėra svarbus. Bet jis 
yra svambus kaipo jo budo požymis. Js nuty
lėjo apie juos dėlto kad jis su pagrindu ar be 
pagrindo, gėdijosi jų.. Jis žiurėjo į gyvenimą 
verteivos akim ir griežtai laikėsi verteivyfoos tai
syklių, kurių svarbiausi sakė: Verteiva visuo- | 
mot ir visur turi savo rėmėjui įtikti, nes tik tas 
storai užtepa jam duoną sviestu.

Olšauskas turėjo gerą vardą išdirbęs geru 
patarnavimu savo rėmėjams ir jam buvo svar
bu jis palaikyti. Nors žvakdegio ir smuklininko 
patarnavimai reikalingi ir todėl geri visuomenei, 
kaip ir kiekvienas kitas viešas patarnavimas,iet’ 
įvairių žmonių jie yra įvairiai įvertinami. Ol
šausko verslo rėmėjais buvo bažnytininkai ir 
nebažnytininkai, kurių nuomonės daugelyje da
lykų plačiai skyrėsi. Todėl 
buvo išmintinga stovėti nuo 
liausią.

Kad šitaip jis elgėsi tai
Apie dveji metai atgal man teko už- 
savais reikalais. Jis buvo gerai nu- 
atvėrė man savo širdį. Išėmęs iš 
J. J. Bačiuno išleistą jo biografišką

sitikimas. 
eiti pas jį 
siteikęs ir 
spintos tą
aprašymą ir, norėdamas jį man padovanoti, pa
klausė manęs ar esu jį matęs. Man atsakius 
kad ne, jis tęsė toliau sakydamas kad tai yra 
gražus leidinys, bet jis sarmatijasi pasiūlyti jį ‘ 
savo kostumeriams, nes jame yra pasakyta kad 
jis jokios mokyklos, nėra lankęs, ir skaityt-rašyt 
išmokęs tik nuo kitų su juo bandą ganiusių vai1 
kų, gi žmonės ateinantieji pas jį patarimo klau 
sti mano kad jis yra aukštą mokslą baigęs.

Atitaisyti tą jų klaidingą manymą apie sa 
ve pas jį nebuvo drąsos. Tačiau tenka pasaky
ti kad jam netruko nusimanymo ir buklumo 
dalykuose ir jis sugebėjo Lietuviu spaudos ver
slą pakelti aukščiau negu kuris kitas Amerikos 
Lietuvis. Tą jis atsiekė prisilaikydamas dviejų 
paprastų tasyklių: būti teisingu su visais ir kiek
vienam duoti gerą patarnavimą, žmonės matė 
jo gerus norus ir jį rėmė. Jo duotas žodis vi
suomet buvo paremtas darbu ir jis reiškė jiems 
tiek kiek ir paties parašas.

(Bus daugiau)

©HARVARD univęrsitetas buvo įsteigtas 
1636 metais, Massachusetts tuometinio seimo 
nutarimu. Tas universitetas randasi Cam- 

’ bridge, Mass., skersai upę prie Bostono
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smalsiai išklausinėjo vienas kitą, lp 
ną apie jo laikomą smuklę, Antanai® 
jo gyvenimą Amerikoje.

Sulyg šito Baliuno nupasakojh 
apleidęs Kun. Brazaitį Krasnopolyje, 
jis zakristijonavo ir atliekamu nuo pi 
bažnyčioje laiku staliaus ir dailidė it 
bo, nuvyko į Kalvariją ir Kalvarijos 
bažnyčioj žvakdegjc 
laimėn, jis nusikalto klebonui, bev ‘
patinkamas merginas mišių nuo iii 
atleido jį iš vietos.

Tuo laiku pasiturįs Kalvarijos Ė 
ninkas Radzevičius turėjo tuščią įlies ; 
lauke ir pasiūlė ją užimti Antanui 18 g 
Tą pasiūlymą jis priėmė ir taip palik I 
savininku. Ją apleidęs atvyko Amerfc '

Tas jo nutylėjimas apie šituos dm i 
zenimo tarpus savaime nėra svarbos, 
z ra svambus kaipo jo budo požymis, i I 
ėjo apie juos dėlto kad jis su pagriai I 
lagrindo, gėdijosi jų.. Jis žiurėjo į f | 
zerteivos akim ir griežtai laikėsi vertari I 
yklių, kurių svarbiausi sakė: Vertai £ 
net ir visur turi savo rėmėjui įtikti, us 
torai užtepa jam duoną sviestu.

Olšauskas turėjo gerą vardą išdfe | 
?atarnavimu savo rėmėjams ir jam ta \ 
>u jis palaikyti. Nors žvakdegio ir sri t 
latarnavimai reikalingi ir todėl geri ris į 
:aip ir kiekvienas kitas viešas patari I 
vairių žmonių jie yra Įvairiai įverti® I 
ausko verslo rėmėjais buvo balnyte 
ebažnytininkai, kurių nuomonės da$ I 
vkų plačiai skyrėsi. Todėl iš Olšaid į 
uvo išmintinga stovėti nuo to klaus© 
ausia.

Kad šitaip jis elgėsi tai parodotu | 
įtikimas. Apie dveji metai atgal mus I 
iti pas jį savais reikalais. Jis buvo te 
įteikęs ir atvėrė man savo širdį. K į 
ointos tą J. J. Bačiuno išleistą jo bi? ' 
prašymą ir, norėdamas jį man padovas I 
lausė manęs ar esu jį matęs. Mani- u 
ad ne, jis tęsė toliau sakydamas hh 
ražus leidinys, bet jis sarmatijasi pL 
ivo kostumeriams, nes jame yra pasai? 
s jokios mokyklos, nėra lankęs, ir stoic 
mokęs tik nuo kitų su juo bandą gaišs 
j, gi žmonės ateinantieji pas jį patai® 
i mano kad jis yra aukštą mokslą t# 
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numeryje prasidės

SU VISAIS, AR TIK SU NUOŠIRDIN 
GAIŠ?

Del Katalikų-Socialistų Bendradarbiavimo 
ir Nieko Neveikimo

Kadetų Mylimoji

— Jau sekančiame Dirvos numeryje pradės eiti ši įdomi 
ir įspūdinga istorine apysaka — ALGIMANTAS. Kadangi ji yra gana il
ga, skaitymų užteks daugiau metams laiko. Dirva patiekia originales ar
ba perspausdinamas istorines apysakas tik pačias geriausias, naudingiau
sias. Tokia yra ir ALGIMANTAS. Skaitysit ją nenorėdami atsitrauk
ti nuo Dirvos. Lauksit kiekvieno numerio savaite po savaitei.

Šiuomi primename tiems kurių prenumerata už Dirvą jau pasibai
gus kad pasistengtų kuogreįčiausia atnaujinti, nes jiems Dirva bus sulai
kyta toliau siuntinėti. Karo meto pabrangimai ir laikraščiui atsiliepia, 
todėl kiekvieno pareiga yra pasirūpinti nevilkinant užsimokėti prenume
ratą, kitaip Dirva bus sulaikoma tiems kurių prenumerata jau išėjo.

Mes to nenorime daryti tuojau, iki negausime jūsų atsiliepimo — 
kai sulaikysim siuntineję Dirvą, jums bus nuostolis negavus paskai- 
ALG1MANTO.

nes 
tyti

bAGERBIMUI to mažiausia minimo mu
sų rašytojo, Dr. V. Pietario, jo 40 m. mir

ties sukaktuvių proga, Dirva patiekia savo 
skaitytojams šį įdomiausi 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., 
Žiurių-Gudelių k., Vilkaviškio ap., Rugsėjo 
21, 1850, mirė Rusijoje, Spalių 3, 1902 m.

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

Katalikų savaitraštis Ameri
ka atsiliepė į Dirvoje dėtus 
priekaištus Amerikos katalikų 
vadams, pasirinkusiems geriau 
eiti su tarptautine ir dažnai 
Lietuvių reikalus neigusia sro
ve (socialistais) negu su tau
tininkais.

, Amerika rašo: “Šiądien svar
bus ir naudingi visi žmonės ku
rie siekia Amerikos pergalės 
ii- kuriems rupi laisva ir nepri
klausoma

Gražus 
pasekant, 
biauti su
jie taip pat sakosi siekią Ame
rikos pergalės ir laisvos Lietu
vos. Atsakas aiškus: jų sąvo
ka pergalės ir laisvos Lietuvos 
ne ta kurią Amerikos Lietuvių 
dauguma turi. Komunistams 
tik ta pergale rupi kurią lai
mės Stalino Sovietija, ne de
mokratinė Amerika. Tą pui
kiai Įrodo visa agitacija už an
trą frontą.

New York Times ta proga 
gerai rašė: “Rusai antro fron
to nori, net jei frontas ir ne
pavyktų. Aišku, jie nori kad 
kas palengvintų jiems naštą, 
nors puolimas kitu frontu ri
zikuotų daugiau negu atliktų 
gero. Jų talkininkai, iš kitos 
pusės, nori tik pasekmingo an
tro fronto. Karo žinovų argu
mentai tvirtina, tik pavykęs 
antras frontas pateisintų net 
didžiausius nuostolius, bet jis 
turi būti pasekmingas, nes ant 
jo pasisekimo kabo visas karo 
pasisekimas. Karo žinovai sa
ko, karas nebus pralaimėtas 
Rusijoj, bet sako, jį gali pra
laimėti visi (Įskaitant ir Ru
siją) jei didelis prieš Vokieti
ją ruošiamas puolimas nepa
vyktų”.

Lietuvos klausimu komunis
tų nuotaika aiški: jiems tik ta 
Lietuva “laisva ir neprigul- 
minga” kuri Tarybų Respubli
kos vardu tūpčioja apie Mas
kvą. Su komunistais bendrai 
dirbti Amerikos Lietuvis ne
gali, nes nepasitiki jų nuošir
dumu. Amerikos Lietuvis no- 
ti tikros Amerikai pergalės ir 
tikros Lietuvai laisvės. —

bų pažinsite juos”. Ten nepa
sakyta iš žodžių pažinsite juos, 
bet iš darbų. Na, suraskite 
(jei rasti galite) ką musų so
cialistai yra šio karo metu Lie
tuvai padarę ir suskaitykite 
(jei rasite) jų darbus. Jie net 
fondo neturi finansuoti prisi
dėjimą prie bent kurio svar
baus Lietuvių tautai darbo!

Komunistų Vilnis bando “gi
liau” suprasti dabartinį nena
tūrali musų katalikų politinį 
bendradarbiavimą su socialis
tais.. Pagal jos spėjimą, abiem 
pusėm “onoras” dabartiniu lai
ku bendradarbiauti. Silpni so
cialistai gali didžiuotis drauga
vimu su galingesne srove. Na 
o katalikai gali visuomenei pa
sakyti buk jie jau “suvieniję” 
visus Lietuvius Lietuvos dar
bui. Reiškia, ir vilkas sotus ir 
avis sveika. Gali būti, taip ir 
yra.

Tačiau, tik darbai realybę 
parodo. Imkime Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Jei ši Įstaiga 
yra tikrenybėje Amerikos Lie
tuvių politinis vadas ir balsas 
Lietuvos klausimu, kodėl tas 
vadas ir balsas užkimęs? Ji 
suorganizuota 1940 metais, bet 
iki šių dienų dar neturi rašti
nės, sekretoriaus ir fondo fi
nansuoti veiklą. Ji neturi nuo
latinių suvažiavimų, ji nieko 
nesprendžia.

Tikrai vienijant 
Amerikos Lietuvių 
spėkas, ši Taryba, 
valetų pritraukti
tą galybę Lietuvos 
komitetų, 
musų kolonijų ne tiek politi
niai gudrus bet labiau Lietuvą 
mylį patriotingesni Lietuviai 
pristeigė. Daugelis tų organi
zacijų vir pinigų turi, ir rioro 
Lietuvai dirbti. Amerikos Lie
tuvių Taryba nei piršto nepa
judino jas pritraukti. Visuo
menės Tarybai, matyti, nerei
kia: reikia tik gražaus vardo 
musų politikieriams pasidabin
ti.

Tas pats tingumas ir Lietu
vos Piliečių Sąjungoje. Jos va
das buvusio Lietuvos Preziden
to Dr. Kazio Griniaus sūnūs. 
Grinių šeima Lietuvai daug nu
dirbo. Bet po suvažiavimo Chi
cago je, Įkūrusio dar kitą Ta
rybą — Lietuvos Tarybą, mir
tina tyla. Sąjunga nedidina
ma naujais nariais, Taryba ne
turi nuolatinių suvažiavimų; 
abi organizacijos, matyti, ne
turi nei sekretoriato, nei pini
gų savo veiklą finansuoti, 
jau nežino kur, kaip ir ką 
bar reikia dirbti ?

Tiesa, katalikams netaip
gva su tautininkais bendradar
biauti, nes šių esama, kaip 
Lietuvos audinių, keliariopų 
rusių. Bet vienas dalykas ai
škus: visos tos rūšys tautiniai 
nusiteikusios — jos nori Lie
tuvai gero. Kitas dalykas: jas 
galima pritraukti budu kuriuo 
paskutiniai kabinetai Lietuvo
je buvo sudaromi: asmenų pri
traukimu. Paskutiniuose ka
binetuose, kaip žinoma, nors 
Lietuvos partijos oficialiai at
stovų neturėjo, bet buvo žmo
nių svarbesnių partijų, o so
cialdemokratai pašaliais rėmė.

Jei Amerikos Lietuvių Ta
ryba statoma Amerikos Lietu
vių politiniu vadu ir balsu, rei
kia ją tokia tikrai padaryti. 
Reikia pritraukti daugiau' vi
suomenės organizacijų ir as
menų, reikia sudaryti sekreto
riatas ir jam duoti pinigų; rei
kia leisti Anglų ir Lietuvių kal
ba leidinius Lietuvos klausimu.

Višta tik kiaušinį padėjus 
kudikina, o mes kudikiname 
“bendradarbiavimu” nieko ne
dirbdami ! Jei, pasak savait
raščio Amerikos, Lietuvių tau
tos padėtis tragiška tai kas čia, 
juokai ar politinis aklumas?

Klausimai, regis, nėra sun-
■ kųs išrišti: Amerikos Lietuvių
■ Tarybos padarymas tikra Ame-

ir telkiant 
visuomenės 
rodos, pri- 

talkon visą 
Rėmimo 

ar Tarybų, kurias

Rąndolf Kariškos stovyklos 
kadetai, rinkdami savo myli
mąją šiam metui, kreipėsi į 
merginas dirbančias Downey 
dirbtuvėje, kur jos gamina ka
detams skraidyti lėktuvus, ši 
panelė, Lillian Chambers, dir
banti prie karo darbų, tapo iš
rinkta “Sweatheart of Ran
dolph Field”.

rikos Lietuvių Taryba ir nu
statymas darbo santikių su 
Lietuvos Respublikos pareigū
nais ir su pagyvinta ir sustip
ta Lietuvos Piliečių Sąjunga. 
Nejau pas mus nėra protinio 
pajiegumo šiuos klausimus iš
rišti ? Vyt. Sirvydas.

BOLŠEVIKŲ dudorius Arid 
rulis bara/ Lietuvos konsulą 
Daužvardį del nurodymo Chi
cago ' Daily News ir Daily Ti
mes dienraščiams kad Lietuva 
ne savo noru prie Sovietijos 
prisidėjo bet buvo paimta to
kiu pat budu kaip Hitleris ją 
paėmė — karo budu. Andrulis 
sako, tai melas.

Na, palaiminti kurie be gal
vos gyvena: jiems komunisti
nis rojus užtikrintas.

450 METU NUO
c.

AMERIKOS AT
RADIMO

ŠIĄ savaitę Gerb. Asilo or
diną Įteikiame aukščiau minė
tam Andriuku!: jis reikalauja 
tučtuojau antro fronto, pamir
šdamas kad Rusai savo armiją 
lavino per 20 metų, o kada 
Amerika vos pora metų atgal 
pradėjo priverstino kareiviavi
mo budu armiją auginti ir la
vinti, tas pats Andriukas su 
draugais bihabukais net Prezi
dentą Rooseveltą piketavo kad 
to nedarytų! O šiądien asili- 
nis Andriukas nori kad ta ar
mija prieš kurios kūrimą ir la
vinimą jis purkštė, dabar eitu 
Staliną ginti! Asilo ordinas 
tikrai Andriuliui priklauso. į,

GENEROLAS Vitka u ska a 
atsišaukė į Amerikos Lietuvius 
vienytis cįel brangios Lietuvos; 
Gražiai rašė, tik pabaigoje vi-j 
ską sugadino surikdamas: Te- 
gyvuoja Tarybinė Lietuva.

Reiškia, į pyragą įkišo švei
cariško sūrio.

Spalių 12 dieną suėjo 
metų nuo to kai Kolumbas at
rado Ameriką. Jis išplaukė 
iš Ispanijos vasaros metu, ir 
apię tris mėnesius plaukė ne- 
žiriomais vandeųais, pirmą kar
tą pasukę. į vakarus nuo Ispa
nijos ir Europos. Jie keliavo 
trimis mažais vėju pučiamais 
laivais.

Kelionėje 
kartų kėlė 
apimti kad
kris nuo žemės briaunos, kai 
ją pasieks,--i-r-^nugarniris--Į-'SklTt- 
džias. Jie reikalavo savo va
dą gryžti atgal. Bet Kolum
bas pernešė sumišimus ir tę
sė kelionę tolyn.

Spalių 12 rytą jie pamatė 
pirmą žemę — tai buvo maža 
sala dabartinėse Vakarų Indi- 
jose. Jis tą salą pavadino San 
Salvador. Taip buvo atrastas 
Naujas Pasaulis, kuris vėliau 
tapo pavadintas Amerika.

Bet Kolumbas ne naujo pa
saulio j ieškojo; jis tik sumanė 
rasti kitą kelią į Indiją, vyks
tant Į vakarus, nes tuo laiku 
pradėjo aiškėti kad žemė yra 
apvali. Bet tada dar tik Ko
lumbas tam tikėjo, jo kiti jūr
eiviai dar buvo prietaringi, jie 
manė kad žemė yra plokščia 
ir kad ji turi briauną, nuo ku
rios galima nukristi,, kraštą 
priplaukus.

Jis buvo Itališkos kilmės, 
bet gavo Ispanijos valdovų pa
ramą savo kelionei ir jo atra
dimu pasinaudojo Ispanija — 
ji užvaldė daug salų ir abiejų 
Ameriką plotus. Po pralaimė
jimo karų su Anglais, Ispanų 
galybė sunyko, Amerikos val
stybės pasidarė nepriklauso
momis. Dar
line Amerika, Meksika, ir Pie
tų Amerikos respublikos yra 
Ispaniškos ir Portugališkos sa
vo kalba ir papročiais.

DRAUGAS sako kad Kunigų 
Vienybė patekus trijų Juozų 
vadovybėm Dieve duok, tegul 
įvykiai neparodo kad tai butą 
trijų Jurgių! >

BALTIMORĖS trijų Lietu
vių kunigų pasidarbavimu su
rinkta $1,000. apmokėti moks
lą ir išlaikymą penkių Lietu
vių studentų Šv. Karolio semi
narijoj. Tuo tarpu kelių de
šimčių musų kunigų pradėtas 
vajus sukelti kuklius $2,000; 
Motinėlės organizacijai, šel
piančiai 'ir pasaulionis studen
tus, dar nepradėtas ir merdi? 
Dievui ir Tėvynei, a?

PRUSEIKA aną dieną į 
lino Viedomoscį Chicagoj 
šmugeliavo gerą žiupsnį 
naziškos propagandos,
rašė kad į Rusiją naziai suga
beno ką turi stipriausio, o ki
tur paliko tik antraeilius iri 
trečiaeilius karius. Tie “tre
čiaeiliai” tačiau pasiėmė Tob- 
ruką ir Anglus ko ne iš Egiptoį 
iššlavė. Ar tai šitaip reikia! 
nazius karius girti, Leonai?.

PRUSEIKOS draugai And
riuliui “išrodo” kad Amerikos 
Lietuviai permenkai kovojai 
prieš elementus kurie iš Hitle
rio malonių laukia. Kadangi 
tokių elementų pas Amerikos 
Lietuvius nei su žiburiu nera
si, tai kaip kovoti? Su vištos 
plunksna tik kvailiai imtynių 
eina. ..

LIETUVIŠKI bolševikai da
bar susibroliavo su žydais nuo 
to kai Lietuvai patekus sovie
tams žydai gavo pabūt Lietu
voj komisarukais. Kas atsitiko! 
su ta jūsų karšta meile su ni- 
gerkomis, draugučiai? Al

PRUSEIKA džiaugiasi kač( 
New York Times tris špaltas 
prirašė apie New Yorko komu
nistų partijos seimelį. Tik 
mano draugas Leonas nepažy
mi kad tos špaltos buvo juokų 
skyriuje, ,

BAI SENIAU IR DABAR 
MUSŲ SOCIALISTŲ DAR-
Ar socialistai nuoširdesni ? 

Pereito karo metu, taip Ameri
konų, taip Lietuvių socialistų 
patriotinis prisirišimas Ameri
kai buvo abejotinas. Prisiri
šimas Lietuvos klausimu buvo 
neabejotinas: jis buvo neigia
mas.

Lietuvių Dieną (Lapkričio 1, 
1916) vykdė tautininkai ir ka
talikai vieni. Tautininkai bu
vo priversti nuo socialistų at
siskirti Brooklyn© 1914 
seime. Kodėl ? Socialistų 
taika Lietuvos klausimu 
neaiški ir abejotina.

Kas sukurė bendrą 
Washingtone Lietuvos 
lūs ginti? Katalikai ir
ninkai — tai jų Tarybos suda
rė Ekzekutyvį Komitetą, In
formacijos biurą ir pasiuntė 
bendrą delegaciją Į Paryžiaus 
Taikos konferenciją.

Tas ^ats vyko ir Lietuvoje. 
Petrogrado seime socialistai iš- 
maršavo lauk kada Nepriklau
somos Lietuvos klausimas pa
kilo. O Amerikos socialistai 
nei piršto nepajudino sūkury
je visų sąjūdžių turėjusių tik
slo sustiprinti Lietuvos politi
ni ir ekonominį pajiegumą: 
Laisvės Paskola, Aukso-Sidab- 
ro vajus, Lietuvos šauliai, Gy
nimo Komitetas, ir t.p.

Tai pereito karo ir pokarinių 
laikų neišdildomas rekordas.

Gali būti, socialistai dabar 
jau atsimainę: gal dabar ir 
Amerikos ir Lietuvos patrio
tais liko. Prisimenant posaki 
kad leopardas savo plėtmų ne
pakeičia. o šeškas vis šeškas, 
pritaikykime tik principą, Įra
šytą šventraštyje ir bent ka
talikams privalomą, “iš jų dar

Darbas Eina Sparčiai

Siųskit $2.00 DABAR. Skaitymo bus visam metui.

DIR V A
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Atnaujinkit savo prenumeratą už Dirvą tuojau — 
kitaip jums gali netekti paskaityti ši įdomi apysa
ka, nes tiems kurie neužsimoka mes esam priversti 
sulaikyti Dirvo siuntinėjimą.
Kurie dar nesat Dirvos prenumeratoriai, skubėkit 
užsirašyti, kad nepraleistumet Įdomios pradžios.
Raginkit visus kitus užsirašyti Dirvą, nes ši apy
saka tiek svarbi ir naudinga jog kiekvienas Lietu
vis privalo ją perskaityti ir susipažinti.

• HARVARD universitetas buvoję 
16 metais, Massachusetts tuometi 
tarimu. Tas universitetas 
dge, Mass., skersai upę prie BoslMfl

DIRVA NEPABRANGS IR 1943
Kaina pasilieka metams tiktai E 'W*'

Dirva galima užsirašyti ir pusei metų, prisiunčiant laiške Vieną Dolarį.

Alaskos vieškelio statymas 
bus baigtas apie Gruodžio 1, 
Į 10 mėnesių nuo jo pradėji
mo prie Edmonton. Du S. V. 
karininkai svarsto statybos 
planus.

m



VIETINES ŽINIOS HIPPODROME Gabaliauskas Nori kad 
Jam kas AtsakinėtT

Sekmadieni, Spalių 18, neuž
mirškit išnešti Į gatvę savo 
namuose surinktus senus ge
ležies ir metalo nereikalingus 
dalykus. Jie bus nuvežti 
sunaudoti karo reikalams.

ir

yiEšA PADĖKA
Tariu nuoširdų Lietuvišką 

ačiū Moterų Sąjungos 36 kp. 
narėms už man įteiktą bran
gios vertės ir naudingą dova
ną, Spalių 4, kurios aš nesiti
kėjau. Šią dovaną aš labai 
įvertinu ir ji pasiliks man at
minčiai ant visados. Ačiū vi
soms, sesutės Sąjungietės.

Petronėlė Kundrotienė.

IŠ ŠV. JURGIO PA
RAPIJOS

‘Desperate Journey’
Smakusis Errol Fljmn 

šiame naujame Warner Bros, 
kale, “Desperate Journey”,
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Siųskit Prenumeratą 
už Dirvą Paštu

Daugeliui vietinių Dirvos 
prenumeratorių del ilgų darbo 
valandų nepatogu atvykti užsi
mokėti prenumeratą. Ir nėra 
reikalo važiuoti į administra
ciją prenumeratą mokėti.

Įdėkit į laišką $2 pinigais 
arba money orderį ir įrašę sa
vo pilną adresą, pasiuskit, laiš
ką su 2c štampu, adresuodami:

DIRVA
6820 Superior Ave. City.

Užsimokantiems paštu pa
siunčiama paliudymas.

vaidina 
vei- 

kuris 
pradedama rodyti Hippodrome Thea-

1. - Flynn
vaidina lakūno rolę, Flight Lieute-

Prie jo vaidina kiti žymus artistai 
Ronald Reagan, Alan Hale, Arthur 
Kennedy ir Ronald Sinclair. Tai 
atvaizdavimas lakūnų žygio bom
barduoti Vokietiją.

Jie betgi patenka nazių 
vėn, kur atvaizduojama jų 
prietikiai.

tre šeštadienį, Spalių 17.

nant su R. A. F.
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PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —
Adresuoki! mums trumpai:

Dirva Cleveland, O.

MISIJOS. Spalių 12 prasi
dėjo Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje misijos, kurias veda 
Marijona^ Kun. Antanas Ma- 
žukna Angliškoje kalboje del 
jaunimo. Sekmadienį, Spalių 
18, užsibaigs misijos Angliškoj 
kalboj, o pirmadienį, Spalių 19, 
prasidės Lietuviškai 
siems, ir tęsis visą 
Pabaigoje Lietuviškų 
t. y. Spalių 23, 24 ir
bus 40 valandų atlaidai.

Žmonės skaitlingai lankosi 
misijose, kurios prasideda 7:30 
kas vakarą ir tęsėsi apie vie
ną valandą laiko. Chorai Club 
prie vargonų, o žmonės žemai 
sykiu sutartinai gieda giesmes 
iš novenos knygučių.

Po misijų Seserys Pranciš- 
kietės pardavinėja bažnytinius 
reikmenis muzikos kambaryje. 
Norintieji gali įsigyti sau rą
žančių, knygelių ir tt.

KORTAVIMAS. Spalių 29, 
ketvirtadienio vakare, bažnyti
nėj salėj atsibus “Hallowe’en” 
kortavimo vakaras, kurį pirmu 
kartu rengia musų jaunuoliai 
arba Chorai Club. Tėvai ma
lonėkit šį jų pirmą parengimą 
gerai paremti, pridavimui jau
niesiems energijos darbuotis 
ateityje. Pelnas skiriamas pa
rapijos bazarui. Bus užkan
džių ir dovanų prie kiekvieno

stalo. Ateikite. Kviečia ren
gimo komitetas.

“SCRAP” VAJUS. Prie šv. 
Jurgio parapijos klebonijos gu
li didelė krūva visokios gele
žies, gurno ir blekių karo rei
kalams. Tą viską 
sunešė beveik vieni 
parapijos mokyklos 
Pagirtinas darbas.

PRAKTIKUOJA.
gio parapijos bažnytinis cho
ras pradėjo laikyti giedojimo 
praktikas reguliariai kas penk
tadienio vakarą po novenos pa
maldų muzikos kambaryje. Pa
geidaujama kad visi choristai 
lankytųsi pamokose prisirengi
mui prie 40 valandų giedojimo. 
Apart to, choras mokinasi nau
jas mišias ir šiaip giesmes del 
offertorium.

GRYŽO MOKYKLON. Spa
lių 13, Pranas Greičius išvažia
vo atgal į mokyklą, St. Louis, 
Mo., studijuoti medicinos mo
kslą. Jis viešėjo porą savaičių 
pas savo tėvus Clevelande.

GROJA ORKESTRE. Smui
kininkas Vincas Greičius pasi
rašė kontraktą trims metams 
su Cleveland Symphony Or
chestra, kurį vadovauja Dr. 
Arthur Rodzinski.

Šymet, be reguliarių koncer
tų, šis orkestras groja per ra
dio, ir koncertai transliuojami 
po visą pasaulį. Gintarė.

"Panama Hattie’’
šis Įdomus veikalas dhbar paga

mintas filmose ir rodomas Loew's 
Park Theatre.

Jame vadovaujamą rolę turi Red 
Skelton, kurio kilmė sukėlė Įvai
rių ginčų. Vieni savinasi jį Wash
ingtone, D. C., kiti sako kad jis 
gimęs Toronto, Kanadoj, dar kiti 
įrodinėja jog jis paeina iš Indiana
polis, Indiana. Red Skelton yra la
bai pragarsėjęs juokdarys ir tinka
mai šioje M-G-M filmoje vaidina.

Inside Fighting China’
Štai vaizdai apie vieną iš didžiau

sių kariaujančių valstybių, Kiniją, 
kuri turi 400,000,000 gyventojų, ir 
mažiausia aimanuoja, nors ji pir
miausia buvo priešų užpulta ir tę
sia gynimosi karą jau 5 metai.

Ši filmą, kuri pradedama rodyti 
Telenews Theatre Spalių 16, vaiz
duoja Kinijos karą su Japonais, 
parodo aą tamsią ir biedną šalį vi
sose ypatybėse.

Kinija, užpulta prieš kelis metus, 
nebuvo sumušta, vietoj to ji pradė
jo sustiprėti, susitvarkyti, gauti ge
resnių ir daugiau vadų, ir dabar 
tęsia karą pasekmingai.

Parodoma ir eilė kitų Įdomių vai
zdu iš Amerikiečių kareivių Naujoj 
Kaledonijoj ir kitur, tarybas su Bra
zilija, ir tt.

Gabaliauskas savo rašinėji
muose tiesiog prašyte prašosi 
kad kas nors su juo diskusuo- 
tų, atsakinėtu Į jo nesąmones 
ir jo vardą minėtų.

Pirmiausia, Gabaliauskas nė
ra jokis laikraštininkas nei re
daktorius, ir kaip matyt iš jo 
vedamo neva laikraščio, jis 
neturi nieko kito rašyti nei sa
kyti kaip tik užpuldinėti žmo
nes kurie jam nepatiko Lietu
voje, del to kad nedavė laisvai 
sauvaliauti, kur jis, baigęs ar 
nebaigęs advokato mokslą, no
rėjo verstis visokiais bizniais, 
tik ne advokatūra.

Jis Clevelande prisikibo prie 
kitų Įsteigto gatavo laikraščio, 
ii’ čia po nakčiai pasijuto “re
daktorium”, kas jam davė pro
gą šmeižtų kampaniją vesti ir 
Lietuvos reikalus ardyti, žmo
nes niekinti, save girtis. Tai 
visai ne redaktoriaus darbas, 
o be to jo laikraštyje nieko ki
to ir nėra jo parašomo.

Jei nebūtų radęs laikraščio, 
jis butų pasidaręs toks pat ge
ras špitolninkas ar kitoks gi- 
šeftininkas, žiūrint kur ir prie 
ko butų Įsikabinęs, Clevelande, 
Chicagoj ar kur kitur.

Geresnio Įrodymo kad Ga
baliauskas nėra joks redakto
rius nereikia kaip pačių kata
likų laikraščių: jis bandė pri
siplakti ir vienur ir kitur, bet 
jokis laikraštis jo nepriėmė, o 
tuo tarpu kiti katalikų veikė
jai, kurie tinkami prie laaik- 
raščių dirbti, tuoj buvo paimti, 
nors atvažiavo vėliau po jo.

Į Clevelandą 
pirmoje vietoje 
daktoriaut bet 
viškų” saldainių
butų radęs lengvatikių kurie 
butų davę $5,000 katilukui nu
sipirkti “saldainėms” virti, ir 
tik netikėtai pateko Į “redak
torius”, taigi Į klaidingą ir ne 
savo vietą.

Todėl jei jis įsivaizdavo kad 
su juo spaudoje veda diskusi
jas ar Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona ar kas kitas, lai nu
sileidžia savo tuo pasididžiavi-

mu, nes p. Smetona jo laikraš
čio nei jo rašinių nemato ir ne
skaito; jam jokių atsakymų 
nerašė ir nerašys.

Juo Clevelande jau bodėjasi 
ir katalikai, kurie išsyk, nepa
žinodami kas per paukštis, su
spito ji remti. Jau pamatė kad 
iš katalikų renkamų pinigų 
“katalikiškai spaudai” po pono 
Gabaliausko didelėmis šlauni
mis atsirado puikus automo
bilis. žinantis.

KAIP TAUPYTI KU
RĄ ŽIEMOS METU

8507 Hough Ave

ALUS VYNAS
ca Karšti Valgiai, Sandvičiai

UŽKVIEČIAME KAIMYNUS 
IR SAVO PAŽYSTAMUS 

jbnas Pečiulaitis — Margaret Sėlius 
Savininkai ‘

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

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

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

Pradžia Naujojo Pasau
lio ir Pabaiga Senojo

Ar žinai

įsa. 65:17

kad Dievas sutvėrė 
pirmą žmogų, Adomą, ir jo mo
terį (I knyga Maižiešiaus 1: 
27) kad gyventų ant žemės, o 
ne danguje? Ar Dievas dabar 
prašys pagalbos nuo Hitlerio, 
ar nuo Mussolinio, ar nuo Sta
lino Įsteigti Dangaus karalys
tę ant žemės? Atsakymas: ne
prašys. ’ Biblijoj aiškinama per 
Pranašą Dan. 2:44: Dievas iš 
dangaus pakels karalystę am
žiną, be pabaigos ir jo karalys- 

v, ' tė jokiems diktatoriams ne-Naktį laikykit langus uzdary- teks. yjsas šias karalystes 
tus ir uždangalus užtrauktus.; trupins ir sugaišins, o savo

3. Neaikvokit karšto van- karalystę Viešpats amžinai Įs- 
dens.

4. Įtaisykit antrus langus 
žiemai, ir aptaisykit plyšius ir 
skyles apie duris ir langus, kad 
šiluma nesiaikvotų.

5. 
jos vietas 
dėvėjusios 
suliuokit 
dytoją.-

Šitą pataria namų apšildy
mo specialistai jūsų gerovei ir 
naudai.

Štai patarimas šeimoms kaip 
taupyti kurą žiemos metu ka
ro laikotarpiu:

1. Neduokit pečiui perkais
ti ai* Įdegti perdaug. Visada 
dienos metu laikykit tempera-

I turą 68 laipsnių ir nakties me- Į 
tu nuleiskit iki 50 laipsnių.

2. Neleiskit šilumą Į nerei- j 
kalingus kambarius (Į miega
mus kambarius dienos metu)

Aptaisykit vėl insuliaci- 
jeigu jos yra nusi- 
ar nukritusios. In- 

karšto vandens šil-

Gabaliauskas, 
atvyko ne re- 
uždėt “Lietu- 
“fabriką”, jei

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

i — ; rEIKA
L{rįoįe tas met bėroji 
Kjj iusta imomu tiek kad, 
Leiidan suvertus N Jųnerikos 
■tavą pasidarytu 15 ®ylitĮję^tras p^ 
Ikščio kalnas! jdrio ^1
lApskaiėriota kai šiais girias 1
Kį visoje šalyje-nuo oW^ 
irakalingu, netikėtu ir beturiu vairiri 
Hngy Įvykiu neteks šalyje 
Ke WOO žmonių. ^iinteresave 
LKiek iš tu žmonių galėtrb» 
■ gyvi jeigu nelaimės W 
m priežastimi ju mirtis, bu- 
K išvengtos? drovai ^o, iš 
Lino Šimto žuvusiu, 9‘ galėtą 
Eati! Tas reiškia, apie 99 
ijošiniūiĮ visu nela.'niu y® 
Kfflbrmgns ir išviriuos, 
gili b’ekvieiią gyastį žuvu- 
m nuo ueišvengtins nelaimės 
E 99 iusta be priežasties, be

Kai kuriK 
tuvių Vaizbo 
riu ir Mi 
veikia savo 
lais, bet I 
nesiįdomauji 
operuoja. 1 
Vaizbos Bū 

Vietoje

Ntari sulaikyti
ada(įk)iĮsii(flt J23 suW^

oi parėmin 
gelbėti dirt 
vadavimą,

©

lllllllll

^^PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės

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

ir kitokius.

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

GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

• .

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

'H
ni

ĮĮĮ
ĮĮi

ni
llM

• SEKMADIENĮ Cleveland© 
priemiestyje Garfield Heights 
ištiko geležinkelio nelaimė — 
per miglas nematydamas pre
kinis traukinys užlėkė ant ki
to stovėjusio prekinio trauki
nio. Užmuštas važiavusio lo- 
komotivo inžinierius.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

i

T 
X

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

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

Everett Kauffman
and

Sherman Moving
& Storage

Perkraustom iši visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd.
CEdar 4352

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, III.

teigs ant žemės, kurios mes 
prašome per 19 šimtų metų L 
“Ateik karalystė tavo, buk va
lia tavo kaip danguje taip ir 
ant žemės”, ir Jis bus dikta
torius. Jėzus Kristus bus ant 
viso pasaulio Viešpats, amži
nas tėvas, ramybės kunigaikš
tis. (įsa. 9:6-7) ir karo maši
na bus sunaikinta, tarptauti
nės politikos ir religijos ir iš
naudotojai bus sunaikinti am
žinai ir mirtis bus panaikinta. 
Apreiškimas Šv. Jono 21:4.

Kalba 2 Petro, 3:10, taip sa
ko: Diena Viešpaties ateis kaip 
vagis naktyje, kurioje dangus 
su didžiu braškėjimu sugaiš, 
ir elementai iš karščio sutirps 
ir žemė bei darbai kurie joje 
yra sudegs. Dangus reiškia 
religijos, elementai reiškia or
ganizuotos korporacijos ir au
tokratiškos karalystes. Tos vi
sos sudegs karo laukuose, da
bartiniame laike, antrame Vie
špaties atėjime. Pranašas Ze- 
panjas (kalba 3:8): Visas ka
ralystes krūvon sušauksiu, ma
no kerštą ant jų išliesiu. Da
bar jau visas pasaulis dega — 
Dievo kerbtas, Dievo teismas 
Int tautų prasidėjo nuo 1914 
metu. (Skelbimas)

11 Skelbia W. F. S. K.
y j 1150 E. 76 st., Cleveland, 0.

ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINĖ APYSAKA!

SALDUMYNAI
Didžiausia Nauja Saldainių 

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

cigarų. Modemiškai Įrengta.
Saldainės puikiose dėžutėse dova
noms, kainos visai prieinamos.

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.

Šalia Ezella Theatre

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.. • 
Cleveland, Ohio.

K. S. KARPIAUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslapių

KAINA
TIK $1.50

(Su prisiuntimu)

> TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

IlllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllilllUl

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

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

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai
šSound Car.

RADIOS

Visiems Tikslams. 
Darom rekordus.

ir TUBES
1363 E. 45TH STf . HE. 3028.

ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį.

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: “Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norime pareikš
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip ‘ALPIS’ yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs.

“Apysaka ‘ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorine 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

ši apysaka ir jums tikrai patiks.

6820 Superior Avenue

L Nelaimiu vingimui, pataria- 
■U fekrieaan apsitarėti apie 
Bve, savo arto įrariduš. P^ 
Ergus, ap-iėfmūs, važinėjimo 
■nia, raife'ojm, lipimą lai- 
fcs, iiAmasi valtyje, mau- 
Įptis ir tūkstančiais kitų at-

I Aplėkit kad naudojam , 
fare reikmenys, pastovai ir 
Eįnai butų tvirti, stiprus. 
Engimą galima įbudavoti Į 
feena šmotą mašinerijos, 
Evieną namą, kiekviena pa- 
Kr. irti' 
jSrnri iki galo metų, kaip 
fckalmia. nereikalingai žus 
Hi,WD vyru tarp 20 ir 45 metu . ■b .. ■ • važiavime■mg - pačiu geriausiu, .. 
■įjota darbo ir karo jie-: 
Ei Tai beveik lygu dviems1 
Hvirijoms anmjos.
■ Patarimas: saugokitės patys 
Į ir saugokit kitų gyvastm kad 
Bereikalingai nepatekus į tą 
lįvonu kalną!

Nekufie 
su Lietuvi) 
tro valdyto 
tankiai ji t

Paskutini 
miniu Cent 
ko Philad 
7,1940 m., 
išjudinti 
mas ir koj 
miniu C© 
vasari, už 
Lietuvos t 
okupavo I

Dabartii

’rašo Atiduoti Senas 
Liekanas

-Ji Rugsėjį 
dėsi kad 

‘darbas e.
T; Butai pra 

čiau Lieti 
bą apmai 

Kaslink 
bes rinki 
reikalinga 
vu savan

\\yrairi i
kiai did

W l!‘L.

• • CAU THE
SALVATION ARMY

OE50N5Š “

fežimiii jura seną laikraščią, 
IbjR. magazinų, rūbą, skintu- 
įlą, rakandą ir kitu smulkią daly- 
įh, iriugi ir metalo, telefonui*-' 
Lit HEtiersou 5357.

ŪKE COUNTY I 
POULTRY FARMS

gyvas ir muštas rištas, 
Jaunas, virimui, kepimui. 

Vpešama ir išvaloma be- 
•s“'- Gera vieta pirkti. 
\ B’ ’eichtmeier, Mgr. 
Į 2230 last 4th Street 
E Mi >tral Market.

vyktų 
trijų ’ 
suvažia

Ekoi 
išrinkt 
lines 1 
buvo, i 
nes P;

Koki 
Amen 
vos ai 
ra pn 
tro si

StPERK)
^.bowling

Superior
'N. BaU

« - M. Botom
Į ’ • "
; “‘“•’'Swatt M
i arba pavieniais, sver^
I - ‘ \

1523 E. 55th S^( ,Tl
DIENINĖS IR

RUBLI SIUVIMO - L, 
lariT

Dešimts pamokų $2.00. :?1.
Trisdešimts penkios

Patynsios mokytojos parodo kai'

Cleveland, Ohio

TELEF
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Pabaiga SenokiAlnai lavonu

įsa. 65:17
jnerikoje kas met bereika- 
ai žūsta žmonių tiek kad 
Bizdan suvertus jų lavonus 
ruvą pasidarytų 19 mylių 
reįo kalnas!
pskaičiuota kad šiais me- 
. visoje šalyje nuo įvairi) 
•ikalingų, netikėtų ir nela- 
gų įvykių neteks gyvasdų 
LĮ0O,U00 žmonių.
iek iš tų žmonių galėtų bu- 
fyyi jeigu nelaimės kurios 
priežastimi jų mirtie?, bu- 
švengtos? žinovai sako, iš 
io šimto žuvusių, 9f galėtų 
jįnti! Tas reiškia, apie 99 

'.Šimeių visų nelaimiu yra 
^kalingos ir išveogtinos. 
!ž kiekvieną ,gyvastį žuvu-

AM, LIETUVIŲ EKO
NOMINIO CENTRO 

REIKALE

Ekonomi- 
laiku ne- 
kada ki- 
ir Sovie-

George Compbell, Buvęs Apakęs, Dabar Mato, 
Mokina Žmones kaip Vengti Regėjimo 

Sabotažavimo

METALAS IR GU-
MAS RENKAMAS 

KARO REIKALAMS

Ar žinai kad Dievas sJ 
pirmą žmogų, Adonų, į J 
terį (I knyga MaižiešiaJ 
27) kad gyventų ant 
ne danguje? Ar Dievas 
prašys pagalbos nuo Hii^ 
ar nuo Mussolinio, ar 
lino įsteigti Dangaus kj 
tę ant žemės? Atsakymai nuo neišvengtiros nelaimės 
prašys. Biblijoj aiškinat;.. 99 žūsta be priežasties, be

’laimės gairina sulaikyti 
..tik jus norit jas sulaikyti 
jngti.
jlaimių vengimui, pataria- 
ciekvienam apsižiūrėti apie 

Savo darbo įrankius, pa
lis, apsiėjimus, važinėjimo 

vaikščiojimą, lipimą lai- 
irstymąsi valtyje, mau- 
ir tūkstančiais kitų at-

buvo 
eks- 
gali-

Lie-

Pranašą Dan. 2:44: Dievy 
dangaus pakels karalystėj 
žiną, be pabaigos ir jo kį 
tė jokiems diktatoriams i. 
teks; visas šias karalystėj 
trupins ir sugaišins, 
karalystę Viešpats amam,, 
teigs ant žemės, kurios•> 
prašome per 19 šimtų m 
“Ateik karalystė tavo, buh 
lia tavo kaip danguje tsĮP’ 
ant žemės”, ir Jis bus vis, 
torius. Jėzus Kristus ta.tis 
viso pasaulio Viešpats, 
nas tėvas, ramybės kuniį 
tis. (įsa. 9:6-7) ir karo ej 
na bus sunaikinta, tartį 
nes politikos ir religijos kj 
naudotojai bus sunaikinti s 
žinai ir mirtis bus panafe 
Apreiškimas Šv. Jodo 21j|

Kalba 2 Petro, 3:10, tąę« 
ko: Diena Viešpatiesateisd 
vagis naktyje, kurioje W 
su didžiu braškėjimu d 
ir elementai iš karščio ra 
ir žemė bei darbai kurie | 
yra sudegs. Dangus id 
religijos, elementai reiskį] 
ganizuotos 
tokratiškos 
sos sudegs

sižiurėkit kad naudojami 
» reikmenys, pastovai ir 
imai 
pmą 
ieną 
iena 
I, ir

.butų tvirti, stiprus, 
galima įbudavoti į 
šmotą mašinerijos, 

namą, kiekvieną pa- 
tt.

iki galo metų, kaip 
kaičiuota, nereikalingai žus 
)00 vyrų tarp 20 ir 45 metų 
Baus — pačių geriausių, 
kiaušių darbo ir karo jie- 
f Tai beveik Ivgu dviems 

korporacijos ir į“ armiios 
karalystės. Tos;-? • J 1 ■<. +
karo lauku® >tanmas: saugokitės patys 

bartiniame laike, antrame £au?°kit kitų gyvastis kad 
špaties atėjime. Pranašu pikai ingai nepatekus į tą 
panjas (kalba 3:8): Viss^nų kalną!
ralystes krūvon sušauksiu fc-7^7—:------- :—;----- ■’----------
no kerštą _ ant jų išliesiilj^šo Atiduoti Senas 
bar jau visas pasaulis degi „ 
Dievo kerbtas, Dievo tstt Liekanas 
ant tautų prasidejTnuoTW^L“"' ~ ' 7
riietu. (Skelbei V r* A | f 8™
Skelbia W. F. S. K. \ ’ A l f J
1150 E, 76 st„ \ H| U

t! N Ė APYSAKA! W YQUB OLD PAPERS

io Išlaisviflloi“į Įvežimui jūsų senų laikraščių, 
pygų> magazinų, rūbų, skarma
lu rakandų ir kitų smulkių daly- 
ų, taingi ir metalo, telefonuo- 
it: HEnderson 5357.

HEMDERSON 5237

Gal niekas kitas pasaulyje nega
li taip įtikinančiai pasakyti apie 
svarbą gero regėjimo kaip George 
Campbell, 23 metų amžiaus Okla- 
homos jaunuolis, kuris buvo nere
giu per pirmus 18 metų savo am
žiaus ir kuris tik ką sugryžo į Cle- 
velandą duoti paskaitas apie taupy
mą akių, sulyg užkvietimo Sight 
Saving Council of Cleveland.

Ši taryba paruošė jam eilę pa
skaitoj pereitą žiemą studentų gru
pėms, visokioms organizacijoms, tė- 
vų-mokytojų ir klubų grupėms.

Šį metą jis kalbės panašiose gru
pėse. klausimu pritaikytu šalies ka
ro laikams, “Nugalėkim Regėjimo 
Sabotažavimą”. The Sight Saving 
Council pasiūlo šias pamokas dykai 
grupėms iš 100 arba daugiau as
menų. '

Po 18 metų nematymo, jauno 
Campbell' regėjimas buvo normalus 
der praeitus 5 metus, ačiū keletui 
lolikatnu operacijų
ižtraukimus jo akių, ir 
rais stiklais akinių.

Nors jis išmoko rašyt ir skaityt, 
kuomet atgavo regėjimą, 
gali skaitiyti greitumu 325 žodžių į 
minutą. Paveikslai jam vis dar rei
škia daugiau negu spausdintas žo
dis, ir jo mėgiami laikraščiai yra 
tokie kurie gausiai naveiksluoti.

Jei jis butų pasilikęs neregiu, 
Campbell butų tęsęs studijavimą, j 
kas jam gerai sekėsi, tapti advoka
tu. '

kurios nuėmė 
porai sto-

Su-
Štai

da-

bus 
Cen- 
kaip

to svarbą jis ėmėsi duoti paskaitas 
apie akių apsaugojimą.

“blatant vaikus ir suaugusius iš
statant pavojun jų brangiausi regė
jimą iš priežasties prastos akių hy
gienes, skaitymo prie silpnos švie
sos, arba nesirūpinant apsaugoti 
akis pavojingame darbe arba neat
sargiuose žaisluose”, sako Camp- 

Campbell butų tęsęs studijavimą, j bell, “privertė mane pakeisti mano 
pasiryžimą gyvenime j mokymą 

Atgavęs regėjimą ir permalęs' žmonių prižiūrėti savo akis”.

dabar jis šėpas, 
sie- 
lai-

se-

Judge Stanley Orr

Judge Stanley L. Orr

Jisai ^ra kandidatas išrinkimui 
į Common Pleas Court, ir dabar jis 
arhauja Court of Domestic Rela- 
‘ons.
Jis yra pirmininkas didžiojo Cle

velando Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus ir jo žinioje yra 
mina orofanizaciia daktarų ir slau
gių prižiūrėjimui žmonių jei atsiti
kime Clevelandas butų priešų bom
barduotas. Judge Orr žino ką Rau
donasis Kryžius reiškia kareiviui, 
nes pereitame karę nuo 1917 iki 
1919 metų jis pats buvo kareiviu 
ir buvo išvykęs užsienin.

Judge Stanley L. Orr yra nepar
tinis kandidatas rinkimuose Lapkri
čio 3 d., į Common Pleas Court.

ATRADIMAS AME-
KOS IŠNAUJO

Visai atitinkamai, Pėkščiųjų 
Saugos Savaitė šymet praside
da pirmadienį, Spalių 12 — tą 
dieną kurią Columbus atrado 
Ameriką 1492 metais. Spalių 
12, 1942, Clevelando miestas 
pasiima penkių dienų vajų 
įtikinti kiekvieną kad saugu- . 
mas kiekvieno musų yra auk
ščiausios 
svarbiais 
Vėliava, 
saugumo 
visame mieste, Clevelandas no
ri užsibrėžti kad nuo Spalių 
12 iki galo metų nebūtų nei 
VIENOS daugiau trafiko mir
ties. Motoristai ir pėkstieji 
gali užtikrinti Clevelando pasi
ryžimą kooperuodami vięnas 
su kitu.

Kiekvienas nusistatykit lai
kytis griežto saugumo, atsar
gos, ir tucm'i daug prisidėsiu 
prie palaikymo naminio fronto 
stipriu, sutaupydami gyvastis.

svarbos, ypač šiais 
laikais. Su Saugumo 
iškelta aukštai, ir 
iškabomis išdėtomis

LAKE COUNTY
OULTRY FARMS 
įrduodirn gyvas ir muštas vištas, 
ideles, 'aunas, virimui, kepimui, 
(ištos npešama ir išvaloma be- 
ukiant. Gera vieta pirkti.
j Hy J: ^eichtmeier, Mgr.

2230 '-ast 4th Street
B Netoli ’Jentral Market.

Amerikos Lietuvių 
iis Centras pastaru 

Jrodė jokio veiklumo, 
lūs Europiniam karui
tams okupavus Lietuvą visų 
Lietuvių vaizbininkų upas šio
je šalyje nupuolė. Kiti 
susiinteresąvę importu ir 
portu su Lietuva, bet tos 
mybės pasibaigė.

Kai kuriose kolonijose
tuvių Vaizbos Butai ir Biznie
rių ir Profesijonalų Sąjungos 
veikia savo vietiniais reika
lais, bet Ekonominiu Centro 
nesiįdomauja ir su juo neko- 
opSruoja. Kitose kolonijose ir 
Vaizbos Butai liovėsi veikę.

Vietoje smarkiau subrusti 
ir kaip biznieriams stoti dirbti 
už parėmimą Lietuvos reikalų, 
gelbėti dirbimą už Lietuvos at
vadavimą, daugumoje parody
tas šaltas nepaisymas.

Nekurie tmraujasi kaip 
su Lietuvių Ekonominio 
tro valdybos rinkimais ir
tankiai ji turėtų būti renkama.

Paskutinis Lietuvių Ekono
minio Centro suvažiavimas įvy
ko Philadelphijoje, Balandžio 
7, 1940 m., kada buvo bandoma 
išjudinti Vaizbos Butų veiki
mas ir koperavimas su Ekono
miniu Centru. Bet tą patį pa
vasarį, už mėnesio laiko, įvyko 
Lietuvos tragedija — Sovietai 
okupavo Lietuvą.

Dabartinė Ekonominio Cen
tro valdyba buvo išrinkta su
važiavime Brooklyn, N. Y., 11 
d. Rugsėjo, 1939 metais. Ro
dėsi kad Ekonominio Centro 
darbas eis pirmyn, Vaizbos 
Butai pradėjo atsigaivinti, ta
čiau Lietuvos nelaimė vėl dar
bą apmarino,

Kaslink Ek. Centro valdy
bos rinkimų. Valdybai rinkti 
reikalinga Vaizbos Butų atsto
vų suvažiavimas. Bet iš pra
eities žinome kad Vaizbos Bu
tai nesistengė suvažiavime da
lyvauti jeigu nebuvo kokio aiš
kiai didelio reikalo, todėl men
kas butų suvažiavimas jei at
vyktų delegatai nuo dviejų ar 
trijų Vaizbos Butų, šaukiant 
suvažiavimą dabar.

Ekonominio Centro valdyba, 
išrinkta Chicagoje laike Pasau
lines Parodos 1933 metais, iš
buvo iki New Yorko Pasauli
nės Parodos 1939 metais.

Koks nors svarbus įvykis 
Amerikos gyvenime, ar Lietu
vos atžvilgiu bus gal but ge
ra proga vėl Ekonominio Cen
tro

dar-

WAR CHEST VAJUS 
PRASIDEDA 
SPALIŲ 19

Mielai" Irdystės armija stojo
ban. Visose miesto dalyse tūkstan
čiai geru norų Amerikos žmonių 
yra pasiryžę atlikti savo dali užpil
dymui $5,000,000 War Chest, kurį 
operuoja Community Fund. Vajus 
prasideda Spalių 19, naudai ŪSO. 
žymesniems karo šelpimo fondams 
ir 100 vietinių Community Fund įs
taigų.

Tūkstančiai ateivių patėmys kad 
šymet iš War Chest bus teikiama 
Čhest duos dalį surinktų pinigų ir 
pagalba vir jų tėvynėms, nes War 
šiems karo fondams: Rusų, Lenkų,

Graikų, Kinų. Britų. Rolandų ir šel
pimui karo belaisvių.

Pereitos savaitės bėgyje kiekvie
na šių tautinių grupių pripažino 
svarbą ir pareigą davimo į War 
Chest dalyvaujant spektakliškame 
War Chest Salute, devynių dienų iš
kilmėse laikytose ant Public Square.

Clevelandas pravedė kelią 25 me
tai atgal suorganizuojant ir prave
dant pirmą pasekmingą War Chest 
vajų. Nuo to ir pasiliko tas papro- 
tis. palaikytas ka metą, namų rei
kalams. Šymet apimama ir karo 
reikalai.

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

sią savaitę eina surinkimas 
jums nereikalingų atliekamų 
metalo dalykų, kurie bus 
naudoti karo reikalams.
ką atiduokit:

Metalines lovas ir lovų
lis, seną geležį, senus pečius, 
senas maudynes, žolę pjauna
mas mašinas, senus metalinius 
šaldytuvus, senus ^-radiatorius, 
senas skalbiamas mašinas, se
nas sinkas, senus išmatų vie- 
drus, senas siuvamas mašinas, 
senus viedrus, senas paipas, 
senus katilus, senus metali
nius žaislus, senas metalines 
tvoras, seną vielą; senas žirk
les, automobilių dalis, elektri
nius motorus, kibirus,
senus bonkų viršus, senus 
tus, namų padargus, senus 
krodžius.ir tt.

GUMO dalykai priimama
kanti: Gorsetai, guminės pirš
tinės, senos padangos, dviračių 
padangos, seni guminiai batai, 
kaliošai, guminės kūdikių kel
naitės, čiulpikai, guminiai pri- 
juosalai, guminės korkos, gu
rnu apdengtos vielos, guminės 
sėdynės; gurno padai ir kulnys, 
lietaus plaščiai, gurno paipos, 
karšto-- vandens bonkos, bolės, 
maudymosi kepuraitės, ir tt.

Priimami visokį seni rubai 
ir skuduriai naudoti namuose 
ir sudėvėti, atliekami.

Tuos visus dalykus surinkę 
nugabenkit į savo kaimynišką 
mokyklos kiemą, arba gasoli
ne stotį, arba Spalių 18 dieną 
padėkit priešakyje savo namų, 
jie bus suimti ir nuvežti.

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONĄ

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

The May Co’s 
asement

NAMAMS REIKMENYS

APSIRUPINKIT JOMIS DABAR

LOVOMS PAKLODĖS 
“Thomaston” Paklodės J .39

suvažiavimą sušaukti.
K. S. Karpius,

A.L. Ek. Centro Sekr.

• Iš 
sodiumo druskų daroma neken
ksminga stalinė druska.

nuodingų chlorino ir

StPERIOP CAFE
\d BOWLING ALLEYS 

Superior Avenue
N. Babu — m. Botoman — Savininkai

i Moderniškos a,leys, ,Jr ga]jį suej ti raičioti boles grupėmis 
t arba pavieniais, sve^tai °

Jusu Akys Dirba

ROCHESTER, N. Y. — Tū
las Stanley Sporba, 29 m., nu- 
"zudė savo žmoną, "dviejų mažų 
vaikų motiną. 1 Jis sakoma pa
mišo. Pirmiausia ją užpuolė 
ir supjaustė peiliu, manydamas 
kad ji esanti Indijonas; pas
kui daužė kūjeliu, manęs jog 
pavirtus j vilką. Jis suimtas 
ir laikomas kalėjime.

Policija nuvyko į jo namus 
kai 6:30 vai. rytą buvo girdė
ti šaudymas, Sporba šaudė į 
gėlių puodelius. Policija rado 
jį kruvinais marškiniais ir pa
matė gulintį moteries lavoną 
ant grindų po paklode. Jis 
sako netikėjęs kad jo žmona 
yra negyva. w

Mieros 81x99, 72x99 ir 63x99. Iš 
audimo. Baltos kaip sniekas.

Ekstra Didelių Mierų 81x108

tvirto, geros rūšies baltinto

“Fort Mill” Paklodes .24
paklodės — il-Mieros 81x98, 72x99, 63x99. Geros ru'ies

gai laiko ir gerai tarnauja. Visos išbaltintos kaip sniegas. 
Pasirinkimas iki jų dar turime.

Ekstra Didelės Mieros 81x108 1.44

16 Valandą Kasdien!
Jūsų akys dirba kiekvieną minutą ištisą laiką kai 
nemiegat. Jos dirba matymo darbą.'

Jeigu apsunkinsit akims matymą—ypatingai prie 
darbo kur reikia gerai įžiūrėti, kaip skaitymas, ra
šymas, siuvimas, prosijimas, virimas—jus išstatot 
akis įtempimui.

Nuo akių įtempimo paeina galvos skaudėjimai, ne
virškinimas, nervų suirimai, nuovargis ir sugadi
nimas matyme.
Jus gal't apsaugoti akis nuo Įtempimo—ir palen
gvinti matymą
laisvą nuo žėrėjimo ir erzinančių šešėlių.
Tokios rūšies šviesą teikia Sight-Saving virtuvės ir 
skalbyklos šviesos ir lempos. Jus privalot turėti 
nors po vieną Sight-Saving Lempą kiekvienam šei
mos nariui.

•Įsigyjant sau atitinkamą šviesą

“Page” Lovoms Paklodes J .69
Plačiai žinomos puikios rūšies 
72x99. Darytos iš ekstra ilgų, 
tos kaip sniegas.
EKSTRA DIDELĖS MIEROS

paklodes mierose 81x99 ir 
storų vatos siūlų. Išbaltin-

81x108 1.89

The May Co. Basement

Parūpimam ir Sudedam Naujas Dalis 
Furnasams ir Boileriams

Anglies, Gaso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainavimas 

Musų kainos žemos.
PIRKIT FURNASĄ Iš MUSŲ.

CLEVELAND FURNACE & 
SHEET METAL CO.

ENdicott 0335
1396 East 65th Street . .

PLAČIAI ŽINOMI CANNON
TURKISH RANKŠLUOSČIAI

NEREGULIARUS Iš 39c RŪŠIES

a jo geriausio patyrimo ir literati®1 
• kūrinys. Mano draugas perskaitę 

pareiškė kad tai geriausia istorini 
i, kad tai geriausi istorinė apysaki į kalboje iš kurių jam teko kak 
. O kadangi tas asmuo yra tai# 
iteto mokslą, tai be abejonės ap* 
rą gerai nusimano.” 
ysaka ir jums tikrai patiks.

RAINE' INSTITUTE ,•
1°23 E. 55th S>et HEnderson 0992

DIENINĖS IR ^KARINĖS KLESOS
RŪBŲ SIUVIMO -• WDARBIų _ VIRIMO 

istrasj. dabar.
Dešimts pamokų $2.00. .jmts _

Tnsdesimts penkios ^kos J dk $Į5(). -
Patyrusios mokytojos parodo kaip į • • r. , .v. . , ■ pasisiūti savo suknias, pins-čius, siutus. 1'_____________________________ (42)

Sight-Saving Lempas 
gauti grindų ir stalo 
gelyje puikių stilių, 
dabar krautuvėse.

vis dar galima ■ 
modeliuose dau- 
Pamatykit jas

Pažinkit Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatybių

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose /

nue Cleveland, Ohio

J.
899 Society for Savii mag.
OFISO TELEFONAS: M>

Norėdami pigiai pirkti namus mieste aib. . .. .
kites į manėj* gausit pigia kaina. Taipgi g^erniesciuose, crcip-

■ riuose apdraudos-insurance reikaluose. l’a arnax lmQ lvai 
Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Pata.

^mas garantuojamą. Kreipkitės į mane tclefonii^a^ ir ’ P* y'

niuose modeliuose.
(B Reflektorius ir skirstymo bliudalis da

vimui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
netiesioginės šviesos.

(C) Platus gaubstuvas su baltu pamušalu
(D) Illuminating Engineering Society už- 

gyrimo ženklas.

SKANUS KUMPIAI
Pas mane gausit naminio dar- 

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

(47)

bo
tų
jos
ei u
kitokią mėsą.

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

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

Shampoo 
pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ

82.00 
remode- 
atgal.

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba 
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. 87.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS 

11720—12551 Euclid Ave. 
CEdar 0208 RA. 8815

KREJCI DRUG
IjįlARMACEUTICALS, TRUSSES 

SUPPORTS, CHEMICALS 
Patrukusieji kreipkitės j 
mus pritaikymui trussų.

Visokį vaistai iš Europos.
2501 Lorain Avė.

Phone M Ain 8557 Prie W. 25 S

29c
SpcLalis pirkinys šių pragarsėjusių svečių rankšluosčių! 
Trukumai yra tokie menki kad vargiai galima ir patčmy- 
ti! Margi) spalvų įvairiuose stiliuose. Apsipirkit jų 
galit pas mus gauti!

Iki 2400 tęsės!

iki

20x40 Cannon Rankšluosčiai 29c
Balti gerai sugerianti vandeni turkish rankšluosčiai su 
žiais spalvuotais • Išrastais. Storos rūšies. Tikrai geros 
tybės!

gra
ver-

U. S, Atmesti Rankšluosčiai 59c
Balti rankšluosčiai Naviy atmesti del menkų trukumų au
dime. Ekstra dideli ir ekstra stori. Jūsų apsipirkimui 
iki 1200 tęsės!

Ekstra 
59c rūšies, 
sirinkti sau

22x44 Cannon Towels 39c
X

tori turkish rankšluosčiai. Su mažais trukumais 
Tiktai apribotas skaičius tėra, taigi skubėkit pa- 
kiek reikia!

Co

RAYON SATIN KALDROS
Specialiai tiktai po

Specialiai pigiai pirkę galim pasiūlyti jums šias puikias 
kaldras už šią žemą kainą. Gražių marginių vyno, mė
lynos ir seno aukso spalvos. Visos pilno didumo, 72x84, 
ir sveria 5(6 svarus. Paskirai sudėtos į dėžes.

The Mąy Co. Basemen
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ii CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

LIETUVIŲ ‘NAVY DAY’ LAPKRIČIO 5
Ketvirtadienio Vakare — Lietuvių Salėje

Šiomis dienomis eina didelis 
vajus gavimui vyrų-vaikinų 
tarnauti U. S. Navy, arba ka
ro laivyne.

Vietos Nevy Recruiting Of
fice sudarė maršrutą laikyti 
viešus susirinkimus visose da
lyse miesto ir apielhikėse ir 
tuose susirinkimuose aiškina 
apie progas kokias gauna jau
ni vyrai stodami į U. S. Navy.

Matant šio reikalo svarbą ir 
žinąnt kad mums Lietuviams 
bus labai naudinga pasirodyti 
viešai savo aktiviškumu šio
se Amerikos karo pastangose, 

“naujai susitveręs American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetas susitaręs su Navy Re
cruiting Office laikys viešą su
sirinkimą su įdomiu progra
mų Lietuvių salėje, ketvirta
dienį, Lapkričio 5.

Nėra dar pilnai sudarytas 
programas tam vakarui, bet 
galima tiek pasakyti kad jis 
susidės iš muzikos, kalbų, dai
nų ir bus rodoma filmos iš 
Karo Laivyno gyvenimo.

Visi Lietuviai, seni ir jauni, 
gaus progą pamatyti tas įdo
mias filmas ir susipažinti kaip 
gyvena tie kurie įstojo tarnau
ti karo laivyne, kaip eina ka
ras vandenuose, ir tt.

LANKĖSI KAREIVIAI
Pas savo tėvus Clevelande 

dešimčiai' dienų buvo parvykęs 
Corp. Ralph Banionis, iš Fort 
Hancock, N. J. Jis gavo me
dalį už šaudymą.

Taip pat po 8 mėnesių par
vyko palankyti gimines ir sa
vo draugus kareivis Alex Lin- 

irgi—s.u, medali u už

sa-
su-

ir

šaudymą. Jis buna Floridoj.
LinceviČius sako, kareiviams 

■buna ir sunkesnių laikų ir ge
rų, bet, sako, blogai daro tie 
kurie savo tevaihs rašo, skun
džiasi apie mažniekius. Sako, 
viską reikia prisiimti ant 
vęs, ne tuoj apsunkinti ir 
rūpinti tėvus.

Parvykę” buvo 10 dienų
Leitenantai Juozas Gužauskas 
ir Vytautas Šukys. Jiedu bai
gė karininkų mokyklas ir par
važiavo paviešėti po 10 dienių

Leit. Juozui Gužauskųi buvo 
surengtas pokilis Lietuvių sa
lėje sekmadienį, ta pačia pro
ga paminėta ir jo gimtadienio 

i sukaktuvės. Pokilį rengė jo 
motina, Marijona Gužauskienė. 
Dalyvavo gražus būrelis gimi
nių ir draugi], nekurie karei- 

, viai, kurie tuo laiku Clevelan- 
. de viešėjo.
j Clevelande nuolatos lankosi 
t Lietuvių kareivėlių, tik visų jų 
į vardų mums netenka gauti ir 
a negalime apie juos paminėti.
£’) Tėvai norėdami kad jų vai- 

ku kareiviu paminėjimas butų 
* Dirvoje padarytas, prašomi su- 
S teikti informacijas.

©MIESTO gatvekarių kon
duktoriams ir motormanams, 
4,000 skaičiuje, ’ pripažinta mo
kesčių pakėlimas Įskaitant už 
praeitą laiką nu6 Balandžio 
27, ir miestas turėsf išmokėti 
$230,129 sumą.

[PADĖKA
Šiuomi dėkojame musų arti- 

Lmiems draugams už surengi- 
S mą mums paminėjimo musų 
Į 25 metų vedybinio gyvenimo 
I sukaktuvių, kas atsibuvo šeš- 
gtadienio vakare, Spalių 19 d., 
|Lietuvių salėje. Ačiū ren«,ė- 
Ejoms, nonioms M. Seilius. Ba
ltulis, Yucius ir Smith ir toms 
Skurios jom pagelbėjo.
r Ačiū visiems kurie atsilam- 
|kė ir už tokia vertingą dovaną, 
Kkvri mums primins šias su- 
skaktuves. Svečių buvo iš Ak- 
Į rono Gaškai ir Zdaniai.

Juozas ir Zosė Vasiliauskai.

!
PHONE: ENdicott 4486

LANKĖSI MRS. IZA- 
BELLE HARRIS

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.

LITHUANIA’S IDEAL
IS INDEPENDENCE

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

For Uncle San

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY 

polished every Friday ® bu

| Oto Lithuanian PuV Co>
I o Superior Ave.
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Clevelandą aplankė trumpam 
laikui Mrs. izabell Harris, Lie
tuvaitė advokatė, kilus iš Pitts- 
burgho, bet gyvenanti New 
Yorke ir Kalifornijoj. Ji sto
jo dirbti Lietuvišką darbą, 
matydama kad Lietuvių ir Lie
tuvos reikalams galės pagelbė
ti. Gaila kad čia praleido tik 
kelias valandas ir negalėjo pa
simatyti su daugiau Lietuvių 
veikėjų. Ji atliko kelionę or-

mes laiviais tarp New Yorko ir Pa- 
cifiko pakraščio, aplankydama 
ir organizuodama Lietuvius.

Iš Clevelando skubino į Wa- 
shingtoną, del to čia nesutru- 
ko ilgiau.

Jos tikslas yra suorganizuo
ti ir paskelbti visai Amerikai 
Spalių 24 kaipo 
War Bonds Day”.

Ji patyrus kad 
įsisteigė American
War Activity komitetas, 
tai labai geras darbas ir kad 
tam komitetui geriausia pri
tiks dirbti Clevelande pravedi- 
mui
Day” darbo.

Poni Harris tik apsilankė 
ir susipažino su Lietuvos Pre
zidentu A. Smetona ir pasima- 
čius su Dirvos redaktorium 
rėjo apleisti Clevelandą.

Lithuanian

(THE CHICAGO SUN, 
October 5, 1942) 

the Editor: Norman Freilich,
LITTLE NATIONS

To 
whose letter was published in The 
Chicago Sun on Sept. 25, states that 
he was disturbed on reading an ar
ticle by Ernest von 
the Baltic States, 
is evidently based 
facts. He is not

not 
the 
the

for

the Soviet Union 
country. Conject- 
is not necessary, 

people living who

šias filmas parodyti ims be
veik valandą laiko, o įžanga į 
šį programą visiems nemoka
mai.

Lietuvių komitetas pageidau
ja kad tą ,vakarą Lietuvių sa
lė butų užpildyta pilnutėlė iki 
durų. Mes norime kad kita
taučiai pamatytų jog mes Lie
tuviai stojame už savo šalį 
Ameriką 100 nuošimčių;
norim kad Amerikonų spaudo
je butų aprašyta šis musų pro
gramas su pagyrimu, o tas 
viskas pareis nuo musų pačių 
gero pasirodymo.

Patys ateikit ir
savo draugus ir kaimynus; 
Ii dalyvauti ir kitataučiai, 
šis parengimas greičiausia 
tik vienas musų srityje, o 
slas apima ne tik Lietuvius
visus Clevelando gyventojus. I

Šiuomi mes turim gerą pro
gą išsigarsinti musų darbuo
tę. Ką mes šiomis karo .die
nomis nuveiksim taip mums 
bus atlyginta kai ateis klausi
mas’ apie musų tėvynę Lietuvą 
karo pabaigoje.

Dirbkim išsijuosę, pirkime 
War Bonds — Amerika turi 
laimėt šį karą.

J. K. Venslovas.

ATIDUOKIT SAVO 
ATLIEKAMĄ GE
LEŽĮ IR METALĄ

Kurie . nuvažiuojat į miestą, 
Superior ir E. 9 gatvės kampe 
patėmysit Katalikų katedros 
plotą jau be tos istoriškos, se
nos geležinės tvoros. Ta tvo- 

1iAnntą k/*™ rpikalams, 
iš gamina kanuoles, tan- 
kpOSViešui nugalėti.

r°sX!gybė senų istoriškų tur
tuolių namų ir įstaigų, iki šiol 
buvusių aptvertų gražiomis ge
ležinėmis tvoromis, kurios, iš
stovėjo 50 ar daugiau metų, 
savo tvoras atidavė karo gink
lams gaminti.

Ir jus turit savo namuose 
geležies ir plieno ir kitokio me
talo atliekanų kurios valkioja
si kampuose skiepe ar gara- 
žiuje. Surinkit viską į dėžes, 
atiduokit musų šalies karo rei
kalams.

Geležis ir metalai renkami 
visoje apskrityje, nuo Spalių 
5 iki 18. Tą paskutinę dieną 
reikalinga visą metalą išnešti 
Ir padėti prie gatvės, atvažiuos 
trokai ir surinks.

Metalą priima mokyklų kie
muose ir prie gąsdino stočių, 
ten galit nugabenti ar vaikams 
pavesti nuvežti, nelaukiant ir 
Spalių 18.

Pageidaujama viskas iš me- 
'talo, nuo raktų, 
galių, iki pečių, 
bilų ir tt.

Geležį namuose 
tu apvalykit nuo 
ną ir garadžių, nes šiuo tarpu 
pradedama ir nuo gaisru apsi
saugojimo vajus, šiukšlės bu
na geriausia priežastis ugmies 
paplitimui namuose.

vinių, gelež- 
springsų, kur

renkant, kąr- 
šiukšlių skle-

SIFILIS CLEVELAN
DE STOVI ŽEMAI 

Ohio valstijoje bendrai pa
ėmus sifilio apsireiškimai tarp 
kariuomenėn egzaminuotų vy
rų stovi 29 iš kiekvieno 1,000, 
tas reiškia žemiau negu ben
drai imant visoje šalyje, kas 
sudaro 40 iš 1,000 vyrų.

Bet ir pačioj valstijoj Susi
daro skirtumų. Paveizdan, Cle
velande surasta 24 iš 1,000, o 
Daytone 56. Cincinnati 
lumbus po 52, Akrone 
Youngstown e 30. ■

Locklande, Cincinnati 
miestyje, sifilio žymių
net 94 iš kiekvieno 1,000 vai
kinų.

Kuriuose miestuose pasiro
dė didesni sifilistikų- skaičiai, 
jų sveikatos viršininkai para
ginami imtis priemonų padėtį 
taisyti.

ir Co-
31, ir

prie- 
rasta

Clevelande
Lithuanian

sako

the Lithuanian National Coun
elected by representatives of 
whole nation. The first cabi- 
of ministers was formed in 

1918, immediately fol- 
The govem-

army which de- 
against the Bol
and Poles. A 
with Russia on

(THE CHICAGO SUNDAY TIMES 
August 23, 1942)

Great Britain’s withdrawal of 
recognition from Lithuania, Latvia 
and Estonia must have been like a 
bombshell to these and other small 
nations which have pinhed their 
hopes for freedom and independence 
upon the principles of the Atlantic 
Charter.

The thee Baltic States are waging 
relentless warfare against their 
Nazi oppressors, just as are all the 
other German - occupied countries. 
When, in August, 1941, they heard 
of the signing of the Atlantic Char
ter these peoples staged demonstra
tions of joy, despite the orders of 
the Nazi warlords against making 
any demonstrations.

It was the Atlantic 
byoyed the hopes of 
tions and gave them
courage to await the day of their 
liberation through a United Na
tions victory. Neither the Soviet 
nor the German occupation 
uania, Latvia and Estonia 
cognized by the United 
Great Britain, and other 
Nations,
proof that the great powers were 
keeping their promises.

Lick Hitler, Tojo and Mussolini 
we must and will. But Great Brit
ain and Russia should make it clear 
whether or not they are for the 
principles of the Atlantic Charter 
and the United Nations declaration, 
or whether they wish to bargain 
between themselves at the expense 
of the small nations.

. LON L. LABAN.

Charter which 
the small na- 
the necessary

Lithuanian War Bond

tu-

Reikalauja Tūkstančių 
Naujų Darbininkų

Clevelando Ofisas, United 
States Employment Service iš
leido pranešimą kad Clevelan
de ir Cuyahoga apskrityje bė
gyje sekančio pusmečio reika
linga bus bent 42,000 darbi- 
ninky daugiau įvairiose karo 
jSfo nrftkinu Tas ofisas ragi- - - —■ I, —I
na visus dirbančius šiaip dar
bus tuoj užsiregistruoti jeigu 
nori gauti darbą karo reikme
nų dirbtuvėse. Ofisas randasi 
1242 West 3rd st.

DIRVA VĖL EINA *8 pusla
pių. Daugiau vietiniu žinių ra
sit ant 6 ir 7 puslapių.

Kurie turit kokių pranešimų 
visuomenei ar žinučių, priduo- 
kit Dirvai, jos bus patalpintos.

PADĖKA
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

rengtame Spalių 4 vakare iš
leista keliolika gražių ir ver
tingų daiktų, kurie davė pusė
tinai pelno. Už visus padova
notus daiktus musų rėmėjams 
tariame nuoširdų ačiū. Ačiū 
taipgi visoms kurios darbavo
si tame vakare, ir Mrs. Dellai 
E. Jakubs už paaukojimą lai
mėjimo tikietėlių. Kom.

Reikalinga Darbininkų
Vyrai ir moterys, 18 ir daugiau 

me.tų amžiaus, kepyklos darbui; 
viršlaikį mokestis, unijos algos 
geros darbo sąlygos.

ACME PIE ČOMPANY 
EN. 2844. 3747 Carnegie Ave.

READY TO WEAR

OVERCOATS

$22.50 and $27.50.

Made cf Durable Fabrics 
in Latest Colors 

. and Styles

BROS.

6905 Superior Ave.
15602 Waterloo Rd.

Open Evenings.

už
ir

Hartz regarding 
His disturbance 

on feelings, 
expounding

opinion and determination of 
people of those states.

Leaving Estonia and Latvia 
Estonians and Latvians, and speak
ing for Lithuania, I wish to state 
very emphatically that Lithuanians 
never did and do not want to be
come a part of 
or of any other 
ure in this case 
There are many
know real facts better than well.

The independence of Lithuania 
was declared on February 16 1918, 
by 
cil, 
the 
net
November, 
lowing the Armistice, 
ment organized the 
fended the country 
sheviks, Germans 
treaty was signed
July 12, 1920, whereby Russia re
nounced all her claims to the ter
ritory of Lithuania and recognized 
Lithuania as a self-governing and 
independent state.

Lithuania was recognized de jure 
by the United States on July 28, 
1922, and by Great Britain and 
France on December 20, 1922.

Lithuania earned her independ
ence by the sweat and the blood 
of her gallant, liberty-loving people.

PETRAS DAUŽVARDIS, 
Chicago. Consul of Lithuania.

THE RUSSIAN War Relief, Inc. 
received a cablegram from Moscow 
stating that four shipments t of 
medical supplies, men’s clothing, 
cigarettes, kerosene stoves and oth
er relief supplies have reached Mos
cow safelyį and are being distribu
ted to the population which has 

■ff^leieduuTu the UeMfiin flivgs’ioil. 
One report from London said that 
about 60 million people were evac
uated from German attacked ter
ritories. The American Lithuanians 
collected about $2,000 for the Rus
sian War Relief, but it is unknown 
whether any of the supplies will 
reach the 60,000 evacuees from 
Lithuania.

of Lith- 
was re

states, 
United

This non-recognition gave

JOHNG. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyta 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
?am: Maliaycjimą iš lauko ir ii 
vidaus, medžio darbą, stogo' ar~ 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškais 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

V29

20 Alleys No Posts
For Your Bowling Pleasure

MERCURY BOWLING CO 
7710 HOUGH AVENUE 

Kampas.E. 79th St.
Vic Phillips S. Halaburda

EN. 1130.
H. Kraus

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

OMARLO RECREATION/
6815 Superior Ave. Viršuje

ATLANKYKI MUSU WJA•r

L
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

THE RECENT issue of the Cur
rent News on the Lithuanian Sit
uation contains these interesting 
items:

Lithuania in Diaries of two
American Ambassadors,

The 3rd Anniversary of Poland’s 
gallant struggle,

Echoes from
Lithuania,

Independent

The Current
by the Lithuanian Legation in Wash
ington, 
gladly

German occupied

Opinions.

News is published

D. C., 
sent to

TWO

and a copy will be 
anyone interested.

American Ambassa-THE 
dors whose Diaries mention Lith
uania are Ambassador Dodd (Ger
many) and Ambassador Dayies 
(Russia). Commenting on a 
speech by Hitler, Mr. Dodd 
that the Nazi leader revealed 
freely than he intended 
purpose never to surrender 
of annexation of regions 
industrialized peoples like 
ians. 
uanian
it brought the wildest hurrahs of 
the whole evening. (May 21, 1935). 

///

1935 TO saysi^fc 

more 1
real

hope
half-

the 
his 
of
Lithuan-

Hitler’s reference to a Lith- 
annexation was veiled, but

AMBASSADOR DAVIES des
cribes the foreign policy of Lithua
nia as seen from Morcow. He em
phasizes the peace policy of Lith
uania, its opposition to Germany, 
its reluctant yielding in the Polish 
ultimatum affair. The geographic
al position of Lithuania is such 
that its two powerful neighbours 
are forcing it by brute methods to 
adopt either Nazism or Commun
ism. The Americans should be 
grateful, says Ambassador Davies, 
that they do not have to make this 
choice. As for the Lithuanians, 
they are gallantly fighting to pre
serve the real choice of their hearts 
—a free and independent Lithuania. 
One of their main hopes (besides 
their own iron determination) are 
the promises embodied in the At
lantic Charter.

THE FOREIGN POLICY Bulle
tin (Aug. 21, 1942) has this to say 
about Lithuania’s present interna
tional situatiort: “In the negotiat
ions of Britain and the United 
States with the Soviet Union (the 
results of which were embodied in 
the Anglo-Soviet alliance of May 
26, 1942, and the Soviet-American 
agreement of June 11, 1942), the 
three three Powers decided, for the 
time at least, not to discuss Rus
sia’s demands for some form of 
control over the Baltic States. These 
demants will have to be weighed in 
the light of the provision of the 
Atlantic . Charter that there should 
be “no territorial changes that do 
not 
sed

accord with the freely expres- 
wishes of the peoples concern- 
and that the signatories “seek 
aggrandizement, territorial orno 

otherwise”.

IN THIS CONNECTION, it is 
interesting to remember the sol
emn promise given to the world by

Subscrip’.Vm p« 1“' ® " 
h the United States- - - - - -

jin Carada - - - - - - - - - - - - - - -
B Entered u Setond-Cte

| under the Art d 51181

DARBAI
• . X.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori Įvesti 56 Valam 
Darbo Savaitę

Two years ago Mrs. Donald 
Nelson, wife of the War Prote; 
board chief, bought an antiqa 
iron fence for her home. Pic 
shows her tossing part of the la 
out of a truck, as a contribute 
the national scrap campaign

Washingtone siūloma 
tatymas kuris leistų da 
dariams liuosnoriai su 
tarti su savo darbinink 

; dirbti 56 valandas savai 
je už reguliavę mokestį 
'straight time”. Kažin 

i darbininkai norės tok 
' sutartis daryti....

Foreign Commissar Molotw- 
October 31, 1939, as stated ill 
Ham Shirer’s “Berlin Diary" 
241): ‘T........................... ■',l
rade Molotov, spoken before; 

/Supreme Council in Moscow, a 
ported here: ‘we stand fori 
scrupulous and punctilious obs 
ance cf pacts . . . and wę ded 
that all nonsense about Sovietą 
the Baltic countries is only to 
interest of our common enemyi 
of’ all anti-Soviet provocateurs.”!

Let us hope victorious Rusia! 
members these words at the 
conference.

m
THE LITHUANIAN newspJ 

bn the United States have uq 
to 
by the Treasury Department,jofl 
cd in Lithuanian and urging)^) 
vest to the limit in DefenšTBfl 
Mrs. Isabelle Harris is tryiij# 
organize a grand, big Lithma 
Day in the United States on wi] 
date American Lithuanians ani| 
make a 
as many

ŠEŠI MILIJONAI TON

| Apytikriai nustatyta k 
Consider the words of b g^g vajuje

i baigėsi Spalių 18, visoje 
| lyje surinkta 6 milijo: 
į tonų geležies (tonas 2j 
I svarų).

their readers a special (M

cooperative effort ft w 
Bonds as they can. į

is expected to canCUBA 
tween 200,000 and 250,000 cases 
tomatoes and tomato puree I 
year.

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi

Musų Nuosavioje įstaigoje. I
Dabar laikas duoti išvalyti ari 
perdirbti jūsų žieminius kailiu8 
į 194S stylių. Mes darbą a* 
kam gerai ii- už mažus ka® 
Valymas atliekama gerais ,e" 
dais. Paskubėkit duoti dar) į“ 
neprasidėjo sezonas. j™

Addison Talks
& Furriers

20 metų toj pačioj vietoj' 
7106 Superior 1Ve-

7010 Superior Ave Atdara Zakarais
’ ■ VYRAMS IR VAIKINAS 

ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO RfKMENYS
Naujos Rudenines 

SKRYBĖLĖS
Naujausių spalvų ir pavidalų, 

gražios skrybėlės
Fairfax and

Barclay Brands 
New Fashion 
Kingsley skrybėlės 
Merrimac Skrybėles 
Gerai žinomos 
Vyrams ir Vaikinams
Rudeninės Kepurės

UNION SUITS
Pilno storio, trumpom 
ilrom rankovėm ir blauzdom.

Gcr:. šHti Union
Apatiniai
VYRAMS IR VAIKINAI

KELNĖS DARBUI IF
IŠEIGINĖS n. 

Didelis pasirinkimas įvairių 
vu ir pavyzdžių

vyrams
$3.95

$j.oo

S^yATERIAI 
Vilnoniai rankovių $1.69 

Jvų Sweateriai

Susegami SJ45
Rudi Sweater Coats * 

gn’, ir Marškiniai .. 39c 
A niai, broadcloth ir ribbed. 

yiVGUOTI MARŠKINIAI 
rytami darbui ir 
Irtui, tvirti. 
?uji Kaklaraiščiai 

2 užVisokiu snalvų. 
arba /yriški Pajamas 

Susegami ar užmaunami

$].79

55c. 
$1.00. 
SJ.79

$1.5< Vaikams Marškiniai $1.00 
Broadcloth. Mieros 8 iki 14 1

t Gryžo dirbti. Johnsto 
I. Pa. — Buvo ' sustreik 
^Cardiff kasyklos 225 ( 
įbininkai. Po 8 dienų si 
L kavinio gryžo dirbti

I Streikai šioje šalyje 
vienų rugsėjo mėnesi j 

^žųdė 318,892 darbo va 
du. -Streikuose dalyvi 
8,799 darbininkų.

Iš kariuomenės sako 
į paleista 4,000 vario, šv 
Į rinko ii- tungsteno kasi 
f darbininkų, paskubini n 
1 tų darbų. Stoka tų m 
Į lų trukdo kitus karo i 
r bus.

Pagreitinimui karo i 
bu, Senatorius Pepper 
lo sumanymą, duoti 1 
reikmenų užsakymus į 
Idas sritis kur randasi 
bininkų, nes, sako, nėra 

] limybės. perkelti miliit 
| žmonių i centrus kur 
I dasi dirbtuvės. Geriau 

darbus perkelti į sritis 
I yi-a gatavai žmonių, k’

PRANCŪZIJOJ esą 
į siorganizavę apie pora 

lijonų vyrų, kurie pas 
sukilti prieš Laval’o 

‘ framą prievarta siųst 
I bininkus Į darbus Vo 
' joje. Lavai turi arb 
| šaukti savo program; 
į ba Prancūzijoj kilsią?

voliueija.

■ Apie sukilimus pri 
rius nuolat eina žir 
Norvegijos. Ten k 
200,000 Vokiečių kar 
nes.

Poni Rooseveltier 
keliaus aplankyti A

ŠNIPAI VIS BUS 
‘ KOMI

Iš Maskvos pram 
vietoje panaikintų 
ką komisarų, kuri

1 pristatyti prie Rus 
t rimukų. įvesta “pu] 
. tatoriai”. kurie b 

• “mokins” Rusijos k 
kaip kariauti.... 
žingsnis Į bolševiz 
baigą: kreiviai 
tą dykaduoniu ai 
pakels revoliuciją j

DARBINIAI RUBAI
Ficks ir Headlihgt išdarbio

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

Overall Kelnės $1.69
Sanforizuotos sutrąuktos ’

_____rtAMPS.su kožnu pirkiniu.
iškeisti savo Stamp Books. * •AJAI 

Čia —

TA 1 !’00Darbo >Oxford Pilki
Marškiniai

DYKAI T®'

rtAMPS.su

