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S. V. ARMIJAI reikalin
ga daugiau dvasiškių — 
armija šaukia 1,2000 Įvai
rių tikybų kapelionų: ka
talikų, protestonų, Žydų.

Airijoje tabakui auginti 
reikalinga gauti valdžios 
leidimas.

val-
191

1939 metais Arizona 
stijoj džiova mirė po 
asmenis iš 100,000 gyven
toju, gi 1938 metais mirė 
po 221.

Norvegijoj Vokiečiai su
ėmė visus Amerikos pilie
čius už tai kam Amerikoje 
areštuojami Vokietijos pi
liečiai.

Nuvežė lavoną policijon. 
Madison, Wis. — Tūlas ka
ro dirbtuvės darbinjnkas, 
25 m. amžiaus, privažiavo 
automobilįu prie policijos

HE TWO 
s whose Diaries mention Lith- 
ia are Ambassador Dodd (Ger- 
yy) and Ambassador Daries 
issia). Commenting on a 1935 
ech by Hitler, Mr. Dodd says
t the Nazi leader revealed more I 
sly than he intended the real ■ 
•pose never to surrender his hope 
annexation of regions of half- 

ustrialized peoples like Lithuan- 
s. Hitler’s reference to a Lith- 
lian annexation was veiled, but 
brought the wildest hurrahs of 
whole evening. (May 21, 1935).

atvežė savo merginos lavo
ną. Jis H nušovė jiems su
sivaidijus, kai ji pashke iš
tekanti už kito.
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Japonų Užpuolimo Pasėkos Guadalcanal
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Roose vėl tienė gal

Opinions.

News is published |

New Yorke, 24 Vokiečiai 
Bundistai nuteisti kalėji
mai! už bandymą išvengti 
kariuomenės drafto.

ITALAI kareiviai.
čiami Į Rusiją gelbėti Vo
kiečiams kariauti, kaip iš 

praneša, sukilo 
šiaurinėje

S5.00

$2-45

JU.00

9 užmušta.
nukrito kariuomenės lėk
tuvas porai mailių nuo 
Chicagos orlaivių stoties, 
žuvo devyni lakūnai.

Vaujos Rudeninės
SKRYBĖLĖS

■palvų ir pavidalų,
vyrams

Oficiale U. S. marinų foto parodo vaizdą po Japonų lėktu
vų užpuolimo ir susprogdinimo lėktuvų hangaro Guadalcanal sa
loje, Solomonų grupėje. Tas atakas įrodo Japonu pasiryžimą 
paimti tas salas Į savo kontrolę.

AGUOTI 
,/anu Hi 
zrtui, tvirti 

auji Kaklans- 
'isokiu smIti ■’

Du Vokiečiai kareiviai parodoma bėga j saugią vietą kai 
smarkus sprogimas uždegė jų aliejaus' sandėlius už jų linijų. 
Rusai pasiliko Krasnodare pamatyti tikrai ar sprogdinimas ir 
sunaikinimas Įvykdyta, net tada kai jau Vokiečiai buvo Į mies
tą inėję. Ši fotografija atėjo per Londoną, gauta iš priešų šal
tinių.
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THE RECENT issue of the Cur- 
t News on the Lithuanian Sit- 
ion contains these- interesting 
ns: >
.ithuanįa in Diaries of two

American Ambassadors,
‘he 3rd Anniversary of Poland's 
gallant struggle, 

Ichoes from 
Lithuania, 

ncependent

'he Current
the Lithuanian Legation in Wash-Į 
ton, D.—C., and a copy will be' 
lly sent to anyone interested.'
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ni įvesti 56 Valandų 
| Darbo Savaitę

■ashingtone siūloma is- 
mas kuris leistų darb- 

dams liuosnoriai susi- 
Two yoų|ti su savo darbininkais 

 

Nelson, wife tbti 56 valandas savaitė- 
board duef regUUarę mokestį — 
T”-Z*' aight time”. Kažin ar 
outofatrzc ‘bimnkai norės 
the ratm ttartis daryti....

AMBASSADOR DAVIES des- 
bes the foreign policy of Lithua- 

as seen from Morcow. He em- 
isizes the peace policy of Lith- 
nia, its opposition to Germany, 

reluctant yielding in the Polish I radę Mota, 
imatum affair. The geographic-' 
position of Lithuania is such 

it its two powerful neighbours 
■ forcing it by brute methods to 
>pt either Nazism or Commun- 
i. The Americans should be 
iteful, says Ambassador Daries, 
it they do not have to make this 
>ice. As for the Lithuanians, 
>y are gallantly fighting to pre- 
■ve the real choice of their hearts 
i free and independent Lithuania, 
le of their main hopes (besides 
sir own iron determination) are 
> promises embodied in the At- 
itic Charter.

///

ŠI MILIJONAI TONŲ 
liam J GELEŽIES
241): “(tasF-Pytikriai nustatyta kad 

’ ”■ bos geležies vajuje kuris 
Supreme Gagėsi Spalių 18,'visoje ša- 

3 surinkta 6 milijonai 
ių geležies (tonas 2,000 
rų).

ported beitąjį 
scrupulous wi 
ance cf jm.' 
that all na 
the Baltic 05 
interest olai ryžo dirbti. Johnstown, 
of* ail anbfcir — Buvo ' sustreikavę

Let nskĮiiįrdiff kasyklos 225 dar- 
memben ta^inkai. p0 8 dienų strei- 
conferente. DIRVA (THE FIELD)
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Įvedama Dideli Karo Meto Taksai
IŠ ALGŲ BUS IŠSKAITOMA 5 NUOŠ

' ‘VICTORY TAKSU’
RUSŲ FRONTO 

ŽINIOS

Rusai Atlieka Savo “Sulyginimą su Žeme

THE FOREIGN POLICY Bulle- 
(Aug. 21, 1942) has this to say 

>ut Lithuania’s present interna- 
rial situation: “In the negotiat- 
s of Britain and the United 
,tes with the Soviet Union (the 
□Its of which were embodied in 

Anglo-Soviet alliance of May 
1942, and the Soviet-American 

eement of June 11, 1942), the 
;e three Powers decided, for the 
; at least, not to discuss Rus- 
s demands for some form of 
rol over the Baltic States. These 
ants will have to be weighed in 
light of the provision of the 

ntic Charter that there should 
‘no territorial changes that do 
accord with the freely expres- 
wishes of the peoples concem- 
and that the signatories “seek 
aggrandizement, territorial or 
rwise”.

///

THIS CONNECTION, it is 
esting to remember the sol
promise given to the world by

Streikai šioje šalyje per 
ą rugsėjo mėnesį pra- 
j 318,892 darbo valan- 
- Streikuose dalyvavo 
9 darbininkų.

I r . I ’
kariuomenės sako bus 

eista 4,000 vario, švino, 
iko ir tungsteno kasyklų 
irbininkų, paskubini m u i 

darbų. Stoka tų meta-

[ sumanymą duoti karo 
Įikmenų užsakymus Į te
as sritis kur randasi dar- 

__ Rinkų, nes, sako, nėra ga- 
[“194?^. inybės perkelti milijonus 

:onių Į centrus kur ran- 
bus 
kur

■a gatavai žmonių.

PRANCŪZIJOJ esą 
organizavę apie pora 
jonų vyrų, kurie pasiryžę 
įkilti prieš Laval’o pro- 
ramą prievarta siųst dar- 
ininkus Į darbus Vokieti
ke. Lavai turi arba 

c • a AiAnaukti savo programa,7010 Superior Ave Aifo£ PrancuziT įilsian'ti
' VYRAMS IR VAIKINWiurija-______
GEMINIAI DĖVĖJIMO Rr Apie sukilimus prieš 

aus nuolat eina žinios iš 
Hbrvegiios. Ten laikoma 

I Vokiečių kariuome-

Washington, Spalių 22.— 
Prez. Roosevelt vakar pa
sirašė naują 1943 metams 
taksų bilių, kuris bus di
džiausias šalies istorijoje. 
Kitais metais, apie 45 mi
lijonai šalies gyventojų tu
rės sumokėti apie 9 bilijo
nus dolarių taksais nuo in- 
eigų ir uždarbių ir taip pa
vadintais ‘Victory’ taksais. 
Iš tų Victory taksų karo 
pabaigoje mokėjusiems bus 
sugrąžinta apie du bilijo
nai dolarių atgal.

Mokėsit Taksų Daugiau
Už šiuos 1942 metus mo

kėsit taksus didesnius ne
gu mokėjot šymet. Pavie
niai asmenys buvo laisvi 
nuo taksų už $750 uždar
bio dali; dabar mokės tak
sus už visas ineigas virš 
$500.

Vedus pora, be vaikų, 
mokės taksus nuo visų sa
vo ineigų virš $1,200.

Kiekvieno vaiko išlaiky
mui vedusiems atsimuš po 
$350. ,

Toliau, iki šiol normalių 
taksų mokėta 4 nuoš., da
bar pakeliama iki 6 nuoš.

Kurių ineigos yra $2,000 
tie mokės 13 nuoš. už pir
mus du tūkstančiu; už se
kančius $2,000, 16 nuoš.

“Victory Tax”
Victory Taksai yra pas

kiras dalykas, jie bus ren
kami virš kitų mokamų 
taksų, ir jie bus išskaitomi 
iš kiekvieno darbininko al
gos. Pradedant Sausio 1, 
visi darbdaviai turės palai
kyti iš darbininkų uždar
bių po 5 nuoš. kiekvieną 
išmokėjimo dieną, ir taip 
darys per visą metą.

Iš šitų Victory Taksų, 
karo pabaigoje kiekvienas 
mokėjusis 5 nuoš., gaus at
gal 25 nuošimčius pavienis 
ir 40 nuoš. vedęs (šeimos 
galva). Tačiau Pavieniui 
nebus atmokėta didesnė ne
gu $500 suma, vedusiems 
ne daugiau $1000, ir po 
$100 nuo kiekvieno išlaiko
mo šeimos nario.

Kuris uždirbs $22 savai
tėje, per 1943 metus sumo
kės tų taksų viso $26, arba 
po 50c kas savaitę.

Maskva, Spalių 22
Degtinės taksai padidi- Stalingrade vietomis, 

narna 50 nuoš., alaus 17'/, donieji tebesilaiko, 
cigarų, iki 50/.

1943 metais karas paims
74 bilijonus dolarių, prane
ša Prez. Roosevelt.

KARO SU JAPONAIS 
EIGA

Autralijos kareiviai 
sikirtimuose su Japonais 
Naujoj Guinejoj, privertė 
priešus pasitraukti Koko- 
da srityje. y

Solomonų salose eina at
kaklus mūšiai. Pastarų die
nų bėgyje Japonai paskan
dino du S. V. karo laivus, 
su jais žuvo dalis vyrų.

Atsilyginimui, Amerikie
čiai numušė 12 priešų lėk
tuvų, suplaišino vieną jų 
karo laivą ir sugadino ki
tą.

Prieš tai, S. V. jiegos iš 
juros ir oro puolę Japonus 
Solomonų salose, sunaiki
no 33 lėktuvus ,ir susprog
dino pakraščių Įrengimus.

Guadalcanal saloje ra
mu, nors ten sutraukta Ja
ponų jiegos ir gali kilti at
kaklus mušis.

alaus 17'/, donieji
biausia šiaurinėje miesto 
dalyje, tarp griuvėsių, nes 
miesto pastatų kaip ir ne
likę sveikų. Lietus ir blo
gas oras apsunkino Vokie
čiams veikimą.

Kitose miesto dalyse na- 
ziai nuolat atakuoja Rusų 
pozicijas, kurias vietomis 
Rusai turėjo apleisti.

Stalingradas laikosi veik 
taip ilgai kaip laikėsi Ode
sa, kurią Vokiečiai paėmė 
pereitą pavasari.
pasakoja Rusams kad Vo-| 
pasakojo Rsuams kad Vo
kiečiai neša didelius nuos
tolius kare su Rusais prie 
'Stalingrado.

Prie Stalingrado per upę 
Volgą dabartiniu laiku tė
ra vienas siaurukas tiltas 
ant bačkų nutiestas, kuris 
duoda Rusams per Volgą 
susisiekti. Visi kiti susisie
kimai Vokiečių nutraukti. 
/ Blogas oras apsunkino 

r. ^Vokiečiams ^Kaukazo 
fronte, pranešimai sako.

Mite

Karo laikas sumažino vi
soje šalyje savižudystes — 
skelbia apdraudos kompa
nijos. Sumažėjimas pasie
kė 15 nuošimčių tarp tų 
kurie turi gyvasties ap- 
draudas. Be abejo sumažė
jo . ir bendras savižudysčių 
skaičius, tik jp nėra kaip 
palyginti.

RAGINA PRANCU 
ZUS SUKILTI

NETEKO 530 SUB
MARINŲ

Iš Londono praneša 
bėgyje trijų metų karo 
kiečiai-Italai neteko 530 sa
vo submarinų, kurie suga
dinti arba nuskandinti.

Britai laiko slaptybėje 
žinią apie kiekvieną nuva
romą Į dugną priešų sub- 
mariną, didesniam priešų 
ūpo slopinimui.

Eina gandai kad Hitle
ris ketina pulti ir užvaldy
ti Italiją, nes tarp Hitlerio 
ir Mussolini prasidėjo ne
susipratimai. Bijo kad Ita
lija neišstotų iš karo.

SOVIETAI deda visas 
pastangas palaikyti taiką 
su Japonija, tokiu budu ap
sunkindami Amerikai -ka
riavimą su Japonais. Bol
ševikai užtikrindami Japo
nams ramumą iš Sibiro pu
sės, visai nesiruošia atida
ryti antrą frontą gelbėji
mui Amerikai, bet patys 
drysta reikalauti kad Ame
rika atidarytų antrą fron
tą Vokiečiams, gelbėjimui 
jų....

Lakūnas Kapt. Ricken- 
backer sako, antras fron
tas sausžemiu turi palauk
ti. Amerika ir Anglija pir
miau turi Įsigalėti ore.

VENGRAI IŠŽUDĖ 
30,000 SERBŲ

i Bolševikai vis tiki kad 
gali užkrėsti Vokiečių ka
reivius revoliucine dvasia: 
iš Rusų pusės šaudoma Į 
Vokyčius propagandiniais 
lapeliais prikimšti šoviniai 
raginanti nazius “sukilti”.

Komai arba kukurūzai 
yra didžiausias Suv. Vals
tijų ūkio produktas. Po to 
seka girių produktai.

Ėrie Des Moines, N. M., 
armijos lėktuvo nelaimėje 
užsimužė 11 kareivių.

RUSAI KIŠASI IR
DAUGIAU "

VOKIEČIAI veda atkak
lų puolimą Britų salos Mal
ta Viduržemio juroje. Bri
tai skelbia numušė 1,000 
užpuolikų lėktuvų nuo to 
kai Vokiečiai ten ėmė pul- 

I dinėti.

Mėiynij Orailk
Mėlyni) Prijmsfl

Overall Kelnės

ŠNIPAI VIS BUS LAI-
1 KOMI

Iš Maskvos praneša kad 
etoje panaikintų politiš- 
ų komisarų, kurie buvo
ristatyti prie Rusijos ka
lniukų, Įvesta “pulkų agi- 
toriai”, kurie be abejo 

hiokins” Rusijos kareivius 
ip kariauti.... Tai vis 

iingsnis Į bolševizmo pa- 
aigą: kareiviai Įkiršinti 

dykaduoniu agitatorių 
ZroLT^akels revoliuciją prieš pa- 

Stahną.

9

Jugoslavų vyriausybė iš 
Londono praneša kad, pa
tikėtinomis žiniomis, Ven
grų užpuolikų 'gauja išžu
džius apie 30,000 Serbų, už- 
puldinėjant Jugoslaviją.

Tas Vengrų kariautojų 
pulkas dirba be savo val
džios žinios. Vyriausybė 
norinti juos suimti.

BRITŲ lėktuvai dideliais 
skaičiais užpuolė Vokiečių 
submarinų stotį Larient, 

i užimtoje Prancūzijoje — 
padaryta dideli nuostoliai. 
Užpuolimas atlikta dienos 
metu.

Pora dienų anksčiau 
Britų lėktuvai atakavo 
tas Vokiečių valdomas 
lis Prancūzijoje.

Iš Londono sako, Gen. 
Charles DeGaulle, kariau
jančių Prancūzų vadas, pa
darė per radio atsišaukimą 
sakydamas jog atėjo valan
da Prancūzams “‘sukilti 
prieš savo išdavikiškus va
dus”, ir ragina Prancūzijo
je gyvenančius vientaučius 
priešintis pastangoms va
ryti juos Į darbus Vokieti
jon.

Laisvos Prancūzijos vy
riausybės galva Lavai (iš 
Vichy) buvo atsišaukęs Į 
Prancūzijos amatini n k u s 
vykti i Vokietiją dirbti.

Vokiečiai daro .spaudimą 
i neužimtos Prancūzijos 
vyriausybę paskelbti Ang
lams ir Amerikai karą, jei 
alijantai bandytų atakuoti 
Prancūzų Afrikos koloni
ją. Užėrhę Prancūzų Af
riką, alijantai galėtų leng
vai operuoti prieš ašies jie- 
gas Lybijoje, ko Vokiečiai 
bijo.

POTVINIS. Pereitos sa
vaitės pabaigoje Maryland, 
Virginia ir apielinkes už
klupo ’potvinis. Apsemta 
iš Washingtono dalis išsi
liejimu Potomac upės. Ti
kima žuvusių skaičius bus 
apie 15 ar 20 žmonių.

KINIJOJE siaučia 
das, milijonai žmonių 
nan provincijoje valgo 
lę ir medžių žieves. Badą 
užnešė nepaprasta sausra 
ir potviniai. Skaičiuoiama Londono 
bado apimtų žmonių į še- Goriza stotyje, 
šis milijonus.

Maskvos carai tiesiog ki
ša savo nosis Į kitų šalių 
reikalus, ir kartais gali 
gauti numušti.

Stalinas, dar karo nelai
mėjus, verčia Ameriką ir 
Angliją pripažinti Sovie
tams Lietuvą ir kitas Pa
baltijo šalis.

Dabar vėl patiekė Ang
lijai reikalavimą kad Bri
tai teistų ir baustų pateku
sius i jų rankas Vokiečius 
nelaivius, ypatingai Rudol
fą Hess, kuris iš Vokieti
jos pabėgęs atsirado Ško
tijoj ir laikomas Britų ne- 
laisviu. Reikalauja Hess’ą 
nubausti “visu kriminalių 
teisių žiaurumu”.

PALEIS VYRUS 
35 IKI 40 METŲ 

Prez. Roosevelt kalba 
pie paleidimą iš kariuome
nės vyrų tarp 35 ir 40 me
tų amžiaus, kurie buvo pa
imti. Sako, jie nėra tokie 
vikrus kaip jauni kariuo
menėje, bet tinkami dirbti 
karo dirbtuvėse.

STEIGS VYRIAUSIĄ
KARO TARYBĄ

Washingtone svarsto m a 
visiškai pertvarkyti aukš
čiausias karo įstaigas ir. 
sudaryti vyriausią naują 
tarybą, kuri kontroliuotų 
visas šalies karo pastangas.

Dabar matosi kad asme
nys kurie vadovauja visą 
šalies ginklavimo ir darbo 
jiegų mobilizavimą “pilnai 
nesupranta moderninio 
ro reikšmės”.

Brig. Gen. Lewis Hershey, 
direktorius kariuomenės rinki
mo, kaip jis kalbėjo senato 
militarių reikalų komitete už 
draftavimą 18-11 metų vaiki
nų į kariuomenę.

šiaurės Amerikoje pri
pažinta seniausia moteris 
yra tula Ellen Carrol, gy
venanti Newfoundlande — 
iai suėjo 115 metų. Jos vy- 

iriausias sūnūs turi 93 me
tus amžiaus.

• SALDAINIŲ industrija S. 
Valstijose per metus sunaudo
ja 699 milijonus svarų pieno, 
kurio pagaminimui per metą 
reikalinga 157,220 karvių.
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PAGERBS KARO DAUBŲ 
' DARBININKUS

Jaunuolis Algirdas Ramošii 
sūnūs darbuotojo Juozo Ra
moškos, pasistatė sau nauji 
namą ir jame jau įsikūrė įj- 
venti. Sako turėjo daug, var
go gavimui namui statyti ne
degų, tačiau viskas pasii 
laimingai. Tai pirmutinis i 
Amerikoje gimusių Akroni 
įsigijo nuosavą namą. Alg

SUKAKTUVIŲ KONCERTAS
Spalių 18, Simano Daukanto

šimto dolarių. To
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Tegul meilė Lietuvos
Dega musu šii

sūnūs
Clarence Lipsky 

apdovanotas
Lakūno Kryžium už
ir pasižymėjimą ko- 

priešu Europoje. Bu-

GREAT NECK, N. Y.— Lie
tuviai Lipskiai gavo prane- 

lakunas

s 
ii 
ei

_,..Į.ar—pasiūlymas yra naudingas.

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Kun. Brigmanas Trau
kia Teismą Gabaliaus- 
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VIENYBĖJE RAŠOMA:

Gerbiamas Redaktoriau:
Prašau paskelbti šiuos kelis 

mano viešo pareiškimo žodžius.
Liepos 31 d. Lietuvių žiniose 

įdėta iš Pittsburgh© korespon
dencija, pavadintą “Katalikai 
ir nezaležninkai”.

Kadangi šioje koresponden
cijoje nuo pradžios iki .galo 
šmiežiamas mano asmuo (nei 
vienas sakinys neatitinka tei
singiems faktams) tai šiuo aš 
pranešu visuomenės žiniai kad 
Clevelande einąs Lietuvių laik
raštis, Lietuvių žinios, yra 
traukiamos teismo atsakomy
bei.

Tik šiomis dienomis man te
ko sužinoti kad šis nekaltų 
žlnohių šmeižtais užsiimąs laik
raštis yra perkeliamas į Pitts- 
burghą/ Todėl mano advoka
tui bus daug patogiau su "to 
laikraščio leidėjais bylinėtis.

Bylą prieš Lietuvių žinias, 
apšmeižusias mano asmenį, aš 
sutiksiu atšaukti tik tuo atve
ju jeigu sakyto laikraščio re
daktorius, S. Gabaliauskas, vie
šai (savo laikraštyje) manęs 
atsiprašys, už tos piktos kores- 
pcmdericijos5 įdėjimą.1

Aš negaliu leisti šmeižti sa
ve nei prieš katalikų bažnyčią, 
fili firieš Lietuvių visuomenę 
nieku nenusikaltusį.

Kun. 'J. S. Brigmanas, C.C.J.
• . i • j . Pittsburgh, Pa.
•'i ------T--------- '

United War F -nd . j
i š. . ' V ajUS l .)

•Pittsburgh# prasidėjo War 
Fund vajus, .sukėlimui pus
penkto milijono dolarių viešoš 
labdarybės reikalams. Tais pi
nigais padengiama metinės iš
laidos šios srities viešų labda
ringų įstaigų, ligoninių ir tt.

Tačiau šymet prie to fondo 
prikergta dar rinkimas aukų 
nekuriu šalių, kaip Lenkų, Ru
sų, Kinų, Britų ir tt. karo nu- 
kentėjusiems šelpti.

Lietuvos karo nukentėjusie
ji, žinoma, šio fondo užmiršti. 
Nors Lietuva panešė dvi oku
pacijas, nors jos žmonės 
lygiai nukankinti tų pačių 
sų ir dabar Vokiečių, bet 
tuva užmiršta.

Jei Lietuviai nebūtų susi
skaldę, jei mokėtų išvien žiū
rėti savo tautos reikalų, o he 
saVo partijų' kromelio, aišku 
galėtų iškovoti kad ir Lietuvai 
butų skiriama aukų dalis.

Sptaogimas Dirbtuvėj
Spalių 17, ištiko sprogimas 

geležies liejykloje, Continental 
Roll and Steel Foundry Co. 
dirbtuvėje, kame sužeista 34 
darbininkai. Sprogimas sudre
bino Coraopolis i ir Sewickley 
miestelius. ■

Pakelė 15 Nuošimčių
Pennsylvanijoje buVo kilęs 

streikas valstijos degtinės par
duotuvėse: parduotuvių tar
nautojai pareikalavo daugiau 
mokesties, nes gaudami paly
ginamai mažą atlyginimą, ne
galėjo pragyventi. Buvo užsi
mota juos pabausti, uždaryta 
parduotuvės, tačiau po ilgų ta
rybų prieita nuosprendžio im
ti juos atgal į darbus ir pakel
ti jiems 15 nuoš. mokesties 
daugiau.

Gubernatorius patvarkė 
kesčių pakėlimą ir kitiems 
stijos tarnautojams. Taip 
statyta minimum $1380
tuose degtinės parduotuvių tar
nautojams ir $1176 šiaip pa
prastiems tarnautojams arba 
tarnautojoms.

Detnitf Mich., NaaįieBos
Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona 

Atvyksta Keletui Dienų į Detroitą — kalbės 
Lietuvių Salėje šį Sekmadienį, Spalių 25

Pabėgę Kaliniai

MIRIMAI

Prezidentas Roosevelt užtik
rino kad Jungtinių Tautų karo 
tikslas yra ne tiktai iškovoti 
laisvę mums patiems, bet ir iš
laisvinti kitus.

Specialiame pareiškime Ko
lumbo minėjimo dienoje Prezi
dentas sakė kad “Amerikos 
pergalė bus visų Jungtinių 
Tautų pergalė — ir tai bus 
pergalė visų prispaustų ir pa
vergtų tautų visame pasauly
je”.

Jis sakė kad laisvėms, įgy
vendintoms vakarų pasaulyje, 
kuris buvo Kolumbo atrastas 
prieš 450 metų, dabar gręsia 
išlaukinis pavojus ir Jungtinės 
Tautos dabar yra įsitraukusios 
į karą “kad išsprendus ar pro
greso eiga bus ir toliau tęsia
ma, ar ji bus totalitarinio už- 
riavimo sulaikyta”.

šiame kare Suv. Valstijų Vy
riausybė pagerbia savo gamy
bos kareivius taip pat kaip ir 
kareivius frontuose.

Tarnautojai ir darbininkai 
karo dirbtuvėse buvo raginami 
daryti sumanymus kurie gali 
sumažinti darbo laiką, sutrum
pinti darbo procesą, sutaupyti 
medegą ir laiką. Tie kurie tą 
daro yra vertinami kaipo užsi
pelnę oficialaus vyriausybės 
pagyrimo.

Karo Gamybos Taryba pa
skyrė speciali štabą iš pasižy
mėjusių technikų, kurie spręs 
kiek kuris iš tarnautojų ir dar
bininkų' padarytas sumanymas

Pirmutiniai pagyrimai buvo 
paskelbti po to kai paskirtieji 
technikai pehžiurėjo 12,000 su
manymų iš l,Š00 karo dirbtu
vių, kuriose dirba 3,000,000 
darbininkų.

Septyniolika darbininkų — 
16 vyrų ir viena moteris — 
buvo pirmoje grupėje nusipel
nę pagyrimą. Pritaikytas jų 
padarytais pasiūlymais gamy
bos procesas leido sutaupyti 
kelias dešimtis tūkstančių dar
bo valandų. Visiems jiems 
buvo suteikta pažymėjimai už 
nuopelnus karo gamybai. In
dividualiniai Gamybos Nuopel
no Pažymėjimai yra antra auk
ščiausia garbė kokią karo ga
mybos darbinihkas gali gauti.

Vėliau vyriausybė parinks 
aprėžtą skaičių darbininkų ku
rie gaus individualinį gamybos 
nuopelno pažymėjimą. šitas 
pažymėjimas industrijos fron
te bus lygus Kongreso Garbės 
Medaliui, aukščiausiai dovanai 
kokią gali gauti Suv. Valstijų 
kareivis, jurininkas ar mari
nas. X

Tas Pažymėjimas bus sutei
kiamas retais atsitikimais, nes 
vyriausybė nenori kad jo ver
tė ir vertinimas sumažėtų, kas 
įvyktų jei jis butų plačiai da
lijamas.

Pabėgo iš Kalėjiftio
BEAVER, Pa. — Du negrai 

sumušę kalėjimo Vir- 
Špalių 17 pabėgo iš 
pagrobdami iš jo ir 
Tai trečias išsiveržė

kaliniai
šininką,
kalėjimo
rakttiš.
mas iš šio kalėjimo pastarų 18 
mėnesių bėgyje.

’ PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės pprsįkėHi 
kitur gyventi, nrąneškit sa
vo naują antrašą Dirvnš Ad
ministracijai, ne paltui, nes 
paštas besius jums Dirvnš f 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —
Adresuoki! mums triimp&il

Dirva Cleveland, O.

> -------
Kuomet Detroito Lietuviai 

skaitys šią žinią, Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona jau 
bus Detroite. Jis bus padaręs 
ne vieną vizitą, kaip pas mies
to mayorą ir kitus žymius as
menis ir įstaigas, jau bus tu
rėjęs nė vieną pasikalbėjimą 
su Amerikonų spaudos atsto
vais, ir sekmadienio Angliško
je spaudoje skaitysim prane
šimus apie p. Prezidento vizi
tą.

Prisiminkite kad Lietuvos 
Respublikos Prezidento prakal
bos įvyks sekmadienį, Spalių 
25> Lietuvių salėje, nuo 2 vai. 
po pietų, nemokama įžanga, 
prie jų kišenių. Kai į jų orga- 
by Kotelyje, nuo 8 vai. vaka
re tą pačią dieną. Banketo 
tikietai regis visi yra išpar
duoti, taigi jei kas neturite ti- 
kieto ir norėtumėt bankete da
lyvauti klauskite pas Dr. Jo- 
nikaiti, TY 52033, gal jis suras 
jums vietą,
tymo Detroito 
joj salėje.

pasakyti: “Palaiminti ubagai' 
dvasioje, nes jūsų karalija 
danguje”.

DALYVAUS ŠV. ANTANO 
BAŽNYČIOJE

Prie kitų Detroite lankymo
si veiksmų, Lietuvos Respub
likos Prezidentas dalyvaus ir 
pamaldose Lietuvių Šv. Anta
no bažnyčioje, kur klebonauja 
Kun. I. Boreišis.

Lietuviški bolševikai laksto 
sušilę, darbuojasi kad Lietu
vos Prezidento prakalboms nors 
kiek pakenkus. Jie rašė skun
dus miesto mayorui ir kitiems j 
įtardami p. Smetoną “fašistu” ■ 
ir kitaip, tačiau jų visos pas- 
stangos nuėjo niekais, niekas 
su jais nesiskaito.

DAILĖS CHORAS Už RAU
DONĄJĮ

Du iš septynių kalinių pa
bėgę. iš Stateville kalėjimo, Jo- 

KRY-“TTT ^et’ 11’’ P° sensacin«° išsiver- 
KKiZlŲ įžimo. Viršuje, pragarsėjęs kri- 
Detroito drau minalistas Roger Touhy, apa- 
„ ... čioje, Basil Banghart, pavo-
Dailes Choras, jjngag Touhy padėjėjas.

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

nepatinka ki
JUODA K

šeštadienį, Spalių 17, Milto- 
no salėje, buvo suruošta Lie
tuvių moterų Raudonojo Kry
žiaus skyriaus draugiškas va
karėlis, su labai geromis pasek
mėmis. Svečių susirinko į pus
antro šimto ir labai gražioje 
nuotaikoje linksminosi, šoko, 
dainavo, žaidė. Iš to mažo pa
rengimo pelno Raud. Kryžiui 
liko virš
smagaus pokilio rengėjom bu
vo ponios Keblaitienė ir Motu
zienė. Garbė joms už tokį 
gražų darbą.

Vietos bolševikai subankru
tavę su savo “kongresais” ir 
kitokiomis priemonėmis apgau
dinėti Detroito Lietuvius, su
manė neva pirkti Raudonajam 
Kryžiui ambulansą, žinoma, 
kad surasti progą prieiti prie 
Detroito Lietuvių, o labiausia 
nizuotus .“kongresus” ir kitką 
įvilioti Lietuviai apsižiūri ir 
juos apleidžia, jiems pinigai 
visada lieka. Tas pats atsi
tiks ir šiuo sykiu. Jie šaukia 
neva konferencijčį po vienybės 
obalsiu ir skelbia kad net pa
rapijos su kunigais jų konfe
rencijoje dalyvaus. Ir ar ži
not kada ta jų konferencija 
šaukiama? Nagi tuo pačiu lai
ku kada Lietuvos Prezidento 
banketas atsibus.

Komentarų nereikia, iš to 
visi sąmoningi Lietuviai gali 
suprasti jų tikslus. Bet jei ir 
kunigai ten dalyvautų tai rei
ktų iš katekizmo paimtų tezių i

Populiariška 
gija, Lietuvių 
kuris daug yra pasidarbavęs 
dainos srityje, turi gerą pasi-1 
sekimą ir finansiškai: gerai 
apmoka savo mokytojui, užlai
ko radio programą ir kartu su
taupė savo ižde gražią sumą 
pinigų. Kadangi choras nemo
ka jokių pašalpų tai žinoma 
nėra reikalo jiems turėti dide
lių sumų pinigų ižde, todėl na
riai nutarė savo pirmo sureng
to koncerto visą pelną atiduo- Šimą kad jų 
ti Amerikos Raudonajam Kry- Leitenantas 
žiui. valdžios

Padarius tokį tarimą, buvo mėjusio 
klausimas kokiu keliu tuos pi- narsumą 
nigus perduoti Raud. Kryžiui}jvose su 
per Lietuvių Moterų Raudono-j vo pranešta kad jis negryžo iš

vienos kovos Vokietijoje. Da
bar yra viltis kad jis gyvas, 
gal but atsiras, o gal pateko į 
nelaisvę.
* BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuviai darbuojasi rėmimui 
finansiškai ir visomis išgalėm 
išrinkimui Lietuvio William J. 
Drake-Draguno į S. V. Kongre
są. Rinkimai bus Lapkričio 3. 
Pasitiki kad to distrikto 
tuviai kaip ir kitataučiai 
suos už jį, kaipo reguliari 
tijes kandidatą.
® BUENOS AIRES, Argenti

na. — Pirmai Lietuvių baž
nyčiai Argentinoje jau gautas 
ir varpas, kurį prisiuntė iš š. 
Amerikos, ir varpas jau įkel
tas į bokštą. Bažnyčios šven
tinimas įvyko Rugpjūčio 10, 
dalyvaujant La Platos arkivy
skupui.
® WORCESTER, Mass. — Lie

tuvis Kostantas Akstinas
baigė teisių mokslus ir Spalių 
16 Bostone buvo prileistas tei
sių profesija praktikuoti. Jo 
pagerbimui Lietuviai surengė 
banketą Spalių 18. /

jo Kryžiaus skyrių, ar gal per 
skelbiamą bolševikų komitetą, 
'kuris žada'tfeva ambulansą pir
kti. Bet jaunuoliai sužinoję 
kad tą komitetą sudaro bolše
vikai, kurių tarpe randasi ir 
aršiausias' Dailės Choro griovė
jas M. Masys, choristai vien
balsiai nutarė pinigus perduoti 
Raudonajam Kryžiui per Lie
tuvių Moterų Raudonojo Kry
žiaus skyrių. Kaip matote, bol
ševikų skymas neveikia, nepa
deda nei p. Martino talkinin
kavimas.

Sekmadienio rytą, Spalių 18, 
miegu ir sapnuoju: Dainuoja 
per bolševikų radio panelė Al
dona Molytė, musų didžio pat
rioto Juozo O. Sirvydo anūkė, 
ir jau trečiu kartu.... Daina 
nutrūksta mano, sapnų karali
joj pasimaišo vaizdas Sirvydo, 
kuris guli Jūžintų kapinėse: 
matau kaip jis sudreba, surau
kia kaktą ir apsiverčia ant ki
to šono.... Išbundu. Ką iš
budęs galvojau paliksiu paslap
tyje. . . D. R.

STANKUS Juozas 49 m., už
muštas automobilio prieš ke
lias savaites, Branch, Mich.

PAULIKAITIS Petras, 25 m., 
kariuomenės stovykloje su
tiko mirtį Rugsėjo 27. Par
vežtas ir palaidotas Branch, 
Mich.

BALTRUŠAITIS Juozas, 67 m.
amžiaus, mirė Rugs. 21 d., 
Pittsburgh, Pa. — Butkiškių
k., Naumiesčio- par., Suval
kijos. Amerikoj išgyveno 37 
metus.

BUCEVIČIUS Jurgis, 70 m.,
mirė Rugsėjo 22, Pittsburgh, 
Pa.

TAMU'LAVIČIUS Jurgis, 75 
m., mirė Spalių 6, New Ha
ven, Conn. — Marcinkonių 
par., Vilnijos krašto.

ADOMAITIENĖ Jieva, mirė
Rugs. 19, New Britain, Ct.

JOCIUS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugs. 22, Chicagoj. — 
Kauno miesto. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

PIVONIS Juozas, 30 metų, mi
rė Rugs, m., Elizabeth, N.J.

RAGAŽINSKY Florence, 41
metų, mirė Shenandoah, Pa.
Rugs. 4. Gimus Philadelphi- 
joj.

STAČIOKAS Juozas, 61 metų, 
mirė Liepos 29, Brooklyn,
N. Y. — Marijampolės aps., 
Mikališkių vai.

PISOREVIČIUS Vladas, 48 m.
mirė Rugs. 26, Plains, Pa.— 
Trakų ap., Demtavo k.

NUTAITIS Antanas, 71 metų, 
mirė Rugs. 27, Plains, Pa.— 
Jungirių k., Kauno ap.

KAINAUSKAS Jonas, 55 m., 
mirė, Rugpj. 20, Milaukee, 
Wis. — Pasvalio par.

GIKIENĖ Agota, 52 m., mirė
Liepos 17, Milwaukee, Wis.
— Vinkšnupių k.; ’

MIKULSKIS Stasys, 65 metų,
mirė Rugs. 3, W. Frankfort,
Illinois. z

JOKŠAS Kazys, 54 m., mirė
Rugp. 14, Coalwood, W. Va.

NAVICKAS Stasys, 59 metų, 
mirė Rugs, mėn., Elizabeth, 
N. J.

LAUCIUS Bronius, 65 m., mi
rė Rugs, m., Elizabeth, N.J.

ADOMAITIS Kostantas, mirė
Rugs, mėn., Pittsburgh, Pa.

RAUDONIENĖ Diana, 
Rugs. 30, Waukegan,

BAKŠYS Juozas, mirė
30, Waukegan, Ill.

ADOMAVIČIUS Juozas,
amžis, mirė Spalių 2, 
goj. — Tauragės ap., 
nėnų par.

KIKALONIENĖ Juzė
lynaitė), mirė Rugs. 28, So.
Boston, Mass. — Alovės p.
Amerikoj išgyveno 37 m.

STULPINIENĖ Elena, 57 m., 
mirė Spalių 2, So. Boston, 
Mass. — Valkininkų parap. jdr-ja turėjo koncertą paminė- 
Amerikoj išgyveno 40 metų.jjinlui 49 metų

PAULAUSKAS Tarnas, 18
mirė Spalių 3, Chicagoj, kur Butų 
buvo ir gimęs.

TALARSKIS Martynas, mirė 
Rugs. 25, Kingston, Pa.

MICKEVIČIENĖ Marė, 
Rugs. 23, Exeter, Pa.

VALANSKIS Mykolas,
Rugs. 24, Edwardsville, Pa.

LUKOŠEVIČIUTĖ M. E., 5 mė
nesių, mirė Rūgs. 27, Nan
ticoke, Pa.

SKRIFKA Martynas, mirė 
sėjo mėn., Plains, Pa.

BUTKUS Adomas, 58 m., mj 
Spalių m., Mahanoy Q 
Pa. Amerikoj išgyveno 
metus.

BOČIUS Kazys, mirė Spalių 
Shenandoah, Pa.

ČERKAUSKIENĖ Amilija, 
sės amžiaus, mirė Spalių 
Chicagoj. — Tauragės 
Švėkšnos par., Jurgaičių 
Amerikoj išgyveno 31 to.

GLAZAUSKAS Juozas, 39
mirė Rugsėjo 28, Kenoslų 
Wis.

BARTKUS Jonas, 62 ft., n?
re Rugs. 29, Chicagoje.
Tauragės ap., Kvėdarnos p, 
Paviešio k. Amerikoj išp. 
veno 41 metą.

GUSTAITIS Andrius, 64 
mirė Rugsėjo 30, Detraį 
Mich.

ŽELIONIENĖ Rozalija (Ved.
šniutė), mirė Spalių m., ft 
maqua, Pa. Amerikoj išp.| 0 Lietuvybę antroje, ir 
veno 29 metus. sjeĮjinuj nuožmaus tiks-

GARNIS Antanas, miriė Riipi| ]0 prisidengia tikėjimo s'.rai- 
mėn., Binghamton, N. Y,

■ :r

Matytis p. Gabaliauskui ir ii 
jo abazui nepatiko straipsnis t 
“Kas Rašo Juodą Knygą, ir I 
kad nukreipus geru Lietuvių 
dėmesį kiton pusėn, p. Gaba
liauskas pirmiausia marie “pa
krikštija" “laisvamaniu ir pri
deda daug epitetų kokius tin
ka naudoti kaimo berniokams, 
bet ne tiems ką turi pretenzi
jas būti redaktoriais.

Negalėdamas paremti savo 
atsiliepimo argumentais parem
tais faktais, jis stengiasi save 
persistatyti šventu Jurgiu ko
vojančiu už tikėjimą. Jis ne
nurodė ir net negali užgi'.čyti 
mano pateiktų užmetimų di
dumai Amerikos Lietuvių ku
nigijos, kuriems ne. taip rupi 
tikėjimas kiek klerikaliz uas, 
tai yra gryna politika. T?de- 
racijoš šulai ir jų pasekėjai 
stato savo politiką pirmoje vie- ]

AM, ■
Smulkios Žinios

ste. •
Aš vėl 'pakartoju kad musu 

klerikalai yra Luku ir komu
nistu sėbrai ir kad jie veikia 
prieš Lietuvos reikalus. Kaipo 
toki jie tuH buti: priskaitomi 
prie ąr3ą , Lietuvpsišdaviku, j

Ją vadai nuduodami autori-, 
tetingais, laksto pas Lenkus,, 
dalyvauja jų apvtikšdojimuo- 
se (kaip kad p. Pakštas Chica- 
goje, Gegužės 3-čią, kur Len
kai apvaikščiojo Lietuvos pri- 
kergimo prie Lietuvos' sukak
tį), siunčia protestus į W 
šhingtond prieš Prezidentą A. 
Smetoną buk jis esąs nazis 
flfoirester, Mass., kataliku aJ 
vokatai ir’ jų sėbrai net aura-L 

Jė skundą ir' pardavė koftumi- į, 

stams, tame kartu su jūs pa
siuntė i State Departmental. 
Kiti, kaip Kun. Kelmelis, Eli
zabeth, N. J„ yiešai draudžia 
katalikus nesilankyti pagerbti 
musą tėvynės prezidentą, ne- 
luotų aukų. Reiškia, Kristaus 
taniai' Vietoj mokyti meilės, 
artimo, ne tik kad patys neiš
tiesia pagalbos rankos, bet' 

; dar grasina savų pasekėjams 
kad nesuteiktų duonos badau
jantiems. Jiems musų tautos 
ir šalies likimas neapeina, o 

j ėjimas be abejo yra tiktai

rimtai.
Buvus Akronietė Ją Bumbt- 

tienė, iš Chicagos, lankėsi čis 
pas savo senovės draugus ir 
smagiai paviešėjus gryžo Chi- 

cagon.
J. Zdariis'su žmona (Kazlau

skiene) ir P. Gaškai lankės 
Clevelande, dalyvavo Vasiliau
sku 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių paminėjime.

Prieš savaitę čia užsimušė 
kariškas lakūnas, Lieut. Ralph 
Shrigley. Jis. tapo palaidotas 
militariškai. Jo jauna žmona, 
22 m. amžiaus, dar nevisai su-Priedanga savo naudai, 
tvirtėjus nuo ęperacijos, daly

davo jo laidotuvėse.
Kalnas.

Baltimorės Lietuvių Dainos Draugija rengia iškilrhingą koncertą sekmadienį, Lapkričio- 
Ndv. 1 d., Lietuvių salėje, nito 7:30 vai. vakare. Šis koncertas daromas pagerbimui dviejų 
žymių Dainos darbuotojų: chdro vedėjos, pianistės ponios Lelijos Bakerckienės-Geležiutės ir 
dainininko-tenoro Klemenso Andreikaus, kurių vaizdai čia telpa. Programe dalyvaus pia- 
nistė-asistentė Elena Juškauskaitė ir visas Dainos choras. Tikimasi gausios publikos.

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVA
Kaip tik jūsų prenume
rata už Dirva baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ii' 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

| Pats p. Gabaliauskas mano

• yra pareiškęs kad kle
rikalai nusistatę prieš p. Sme- 
toną vien todėl kad jis buk ne
leidęs užtektinai klerikalams 
S vietų. Visas priešta- 
urinias p. Smetonai ir Lietu- 

rakalams yra pigi k]ert 
Paveža. Jiems Deai> 

ją veiksmas kenkia 
J^os fe-ei, bi tik kleri- 
“‘1 bus viršus.

Juodą Knygą.

Dievo tarnai kurie dir- 
R darbą neturi visomis 

hkauti apie savo ti- 
nes jų darbai tai liu- 

FarizeJ'ai >r juodos 
Įgyvendintojai tai vis 
» kad 

p fa&jų tikybą.
■ pliauskas primeta buk 

S'- M &

fcLT sau už tikslą

U .j*“, m griauti tikė- 
fe. ave Peristatvti 
T®*wji '

“Dirvoje”

ti Itoo
Dirvoje'

P
Iii
pr 
ti

an
p?.
kv

į savo gyvavimą 
1 Žmonių susirinko vidutiniškai.;

*■

" j gal buvę ir daugiau, betį 
daugelis žmonių ėjo į Adv. M 
A. Olio politišką mitingą, ku
ris įvyko tą pačią dieną. i

Simano Daukanto d-jos kon
certas įvyko Bridgeporte. Pro- 

i gramą išpildė Suvalkiečių df- 
jos choras, kuris yra daug pa
sižymėjęs visoje Chicagoje.

Choras perstatė vieno veiks
mo veikalėlį, “Lietuviškos V& 
tuvės”; visi aktoriai ir choras 
programą atliko gerai.. Chorui 
vadovavo poni Metrikienė. Po . 
programo vakaras baigėsi šo-1 

kiais.
šiame vakare, Simano Dau

kanto dr-jos aštueni nariai ga
vo garbės dovanas už rieėfti-j 
mą iš draugijos jokios pašal
pos per 12 metų.

Reikia pastebėti kad tafta į 
parengime truko tvarkos, kuo| 

rengimo komisija privalėjo pa
sirūpinti. Iš parengimo kiek _____ &
matyt liko draugijai pelno. Bą^Jjl|tii’i| išnuo-

A. Gailuti
.3

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metu.

. ’ “““O’
ft. rt



S Juozas, 67 m. 
ė Rugs. 21 d., 
'a. — Butkiškių 
io par., Su val
koj išgyveno 37

Jurgis, 70 m.,
22, Pittsburgh,

D

NEPATINKA KLERIKALAMS
JUODA KNYGA

jie tuoj 
ir parodo1 

kuo Lietu-

EIV1AI AMERIKOS Ll 
rusiuš Lietuvius šiame skyriuje

p. Gabaliauskui ir, ir demaskuoti 
nepatiko straipsnis j sižvelgiant ar

Tegul meile Lietuvos
Dega musų širdyse!4IRIMAI

teas 49 m., už-1 SKRIPKA Martynu 
tiobilio prieš ke-

Branch, Mich.
Petras, 25 m., 
stovykloje su-

.igsėjo 27. Pal
aidotas Branch,

JS Jurgis, 75 
lių 6, New Ha- 
— Marcinkonių 
; krašto.
š Jieva, mirė 
sw Britain, Ct. 
nas, pusamžis, 
’2, Chicagojr — 
). Amerikoj iš- 
letus.
is, 30 metų, mi- 

Elizabeth, N.J.
Florence, 41 

Shenandoah, Pa. 
mus Philadelphi-

sėjo men., Plains 
BUTKUS Adomas,

Spalių m., 
Pa. Amerikoj 
metus.

BOČIUS Rąžys, ahi 
Shenandoah, Pi

ČERKAUSKIENĖ 
sės amžiaus, miij 
Chicagoj. - T 
Švėkšnos par.,
Amerikoj išgytu 

GLAZAUSKAS J 
mirė Rugsėjo $ 

‘ Wis.
BARTKUS Jonas, | 

rė Rugs. 29, 
Tauragės ap., K 
Paviežio k. . 
veno 41 meta.

GUSTAITIS Andrį 
mirė Rugsėjo 3Į 
Mich.

ŽELIONIENĖ Rout, 
šniutė), mirė Sį 
maqua, Pa. Ae> 
veno 29 metus.

GARNIS Antanas, j 
mėn., Binghamt®.

uozas, 61 metų,
29, Brooklyn, 

irijampolės aps., 
d. /
. Vladas, 48 m. 
.6, Plains, Pa.— 
)emtavo k.
tanas, 71 metų, 
!7, Plains, Pa.— 
Kauno ap.
Jonas, 55 m., 

, 20, Milaukee, 
valio par.
ta, 52 m., mirė 
Milwaukee, Wis. 
ų k., SuvaVkijrfr. 
tąsys, 65 metų, 
, W. Frankfort,

v

Matytis 
jo abazui 
“Kas Rašo Juodą Knygą”, ir 
kad nukreipus gerų Lietuvių 
dėmesį kiton pusėn, p. Gaba
liauskas pirmiausia mane “pa
krikštija” “laisvamaniu ir pri
deda daug epitetų kokius tin
ka naudoti kaimo berniokams, 
bet ne tiems ką turi pretenzi
jas būti redaktoriais.
I Negalėdamas paremti savo 
atsiliepimo argumentais parem
tais faktais, jis stengiasi save 
persistatyti šventu Jurgiu ko
vojančiu už tikėjimą. Jis ne
nurodė ir net negali užginčyti 
mano pateiktų užmetimų di
dumai Amerikos Lietuvių ku
nigijos, kuriems ne taip rupi 

►tikėjimas kiek klerikaliz nas, 
tai yra gryna politika. J7ede- 

v racijos šulai ir jų pasekėjai 
stato savo politiką pirmoje vie- 

.toje, o Lietuvybę antroje, ir 
: siekimui savo nuožmaus iiks- 

■ lo prisidengia tikėjimo 
ste.

, Aš vėl pakartoju kad 
klerikalai yra Lenkų ir 
nistų» sėbrai ir kad jie 
prieš Lietuvos reikalus: 
toki jie turi būti priskaitomi 
prie aršių Lietuvos išdavikų.

Jų vadai nuduodami autori
tetingais, laksto pas Lenkus,

;, 54 m., mirė 
Elwood, W. Va. 
asys, 59 metų, 
nėn., Elizabeth,

jus, 65 m., mi- 
Elizabeth, N.J. 

Costantas, mirė 
Pittsburgh, Pa.

Diana, 
'aukegan, 
,s, mirė 
i, III.

Juozas,
Ipalių 2, 
įgės ap.,

mirė 
III. 

Rugs.

pus- 
Chica- 
Kalti-

(Kasi-

LAISVA LIETUVA
LIETUVOS PREZIDENTAS KALBĖS DETROITE

* Taipgi Kviečiamas Kalbėti Philadelphijon Kitą Mėnesi

Laisvę Pažinę —
Jungo Nevilksim!

jos priešus neat- 
jie yra prisiden

gę idėjos ar tikėjimo skraiste.
Tarpe tautininkų yra labai 

ištikimų, dorą ir teisybę my
linčių katalikų. Bet jie moka 
atskirti tikėjimą nuo klerika
lizmo ir kaip tik patėmija kad 
vėl atsirado naujas demagogas 
kuris po priedanga tikėjimo ar 
tai savą karjerą ar tai sveti
mą gaivalą remia, 
nutraukia jų kaukę 
visame grynume su 
viai turi reikalą.

Man ir visiems 
nerupi kaip kas 
kokias priemones 
savo maldose, 
privatis reikalas tol pakol jis 
nėra panaudojamas pasauli
niams siekiams. Kaip tik jis 
yra tam naudojamas, tada ti- 

yra pažemintas ir tu- 
parodytas tikroje švie-

s'-. rai-

musų 
komu- 
veikia 
Kaipo

Jaunuolis Algiids .dalyvauja jų apvaikščiojimuo- 
sunus darbuotojo A se (kaip kad p. Pakštas Chica- 
moškos, pasistatė i 
namą ir jame jau e : kai apvaikščiojo Lietuvos ' pri- 
venti. Sako turėjo i kergimo prie Lietuvos sukak- 
go gavimui namui a 
degų, tačiau vishii 
laimingai. Tai į 
Amerikoje gimiqj 
įsigijo nuosavą oai 
■das'-^an' -HF® | 
rimtai.

Buvus Akronietėil
tienė, iš Chicago, i kaiP Kun- Kelmelis, Eli-

- 1 A______

pas savo senovei K i —-----
smagiai paviešėjus g [ 
cagon.

J. Zdanis ^u h«i 
skiene) ir P. Ga&.| 
Clevelande, daly™ | 
skų 25 metu vedyla | 
mo sukaktuviij je I

Prieš savaite o
kariškas lakatePanbems- .J,ems taut°s 
Shrigley. Jis, tapo Į Į 
militariškai. Jo ja į 
22 .p amžiaus, dar"“ 
tvirtejus nuo pi 
wavo jo laidotuvėse. |

goję, Gegužės 3-čią, kur Len-

tį), siunčia protestus į Wa- 
šhingtoną prieš Prezidentą A. 
Smetoną buk jis esąs naz'is 

| (Worcester, Mass., katalikų ad- 
į Vdkatai ir jų sėbrai liet sura
šė skundą ir pardavė kotnuni- 

Stams, kurie kartu su jais pa
siuntė į State Departmentą).

Juzė
Rugs. 28, So.
— Alovės p. 

čveno 37 m.
Elena, 57 m., 

2, So. Boston,

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

Kuponas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona kita
taučių tarpe žinomas kaip ge
ras demokratas ir taikos my
lėtojas. Man teko kalbėti su 
skirtingų tautų žmonėmis, ku
rie tik apie jį žino. Jis tarp 
apšviestesnių kitataučių labai 
populiarus.

Antanas Smetona buvo iš
rinktas pirmutiniu Lietuvos 

Į Respublikos Prezidento, kaipo 
I gabiausias ir tai vietai tinka
mas, kada po pereito didžiojo 
karo Lietuva visiškai buvo su
naikinta ir išnaujo kūrėsi. Jis 
buvo gerbiamas ir mylimas ir 
Lietuvos žmonių, tik netiko 
siauramaniams politikieri a m s 
ir neaiškių siekimų gaivalams, 

, kurie varė prieš ji savo puoli
mo politiką.

Prieš dabartinį karą, kaipo 
musų valstybės vadas, jis pa
skelbė kad Lietuva bus neut- 
rališka, kad mes nenorim nuo 
kitų tautų nieko, nenorim ka
riauti. įi • t i

Po Lenkų ultimatumo ir Vo
kiečių atplėšimo Klaipėdos ir 
viso to krašto nuo Lietuvos, 
dar vis buvo galima pakęsti.

Bet kada žiaurusis Rusas 
klastingai, didelėmis jiegomis, 
pradėjo reikalauti sau Lietuvos 
neva “atsargos delei” nuo Vo
kietijos, pradėjo siūlyti Lietu
vai savo kariuomenes, Prezi
dentui Smetonai, geros širdies 
žmogui ir suprantančiam bol
ševikų tikslą, skaudu buvo žiū
rėti kad 'priešas tokiu budu į 
musų šalį briaunasi. Priešytis 
nebuvo išskaičiavimo, nes bu
tų reikėję paaukoti daug ge
riausių tatttos žmonių gyvy
bių. Tuo tarpu kiti Lietuvos 
vyriausybės nariai manė kad 
Sovietai atneš Lietuvai “ap
saugą”, ir sutiko priešus įsi
leisti. Po to, betgi, sekė So
vietų barbariškas pasikėsini
mas Lietuvą okupuoti ir tuoj 
Lietuvos žmonės pajuto raudo
no pragaro baisybes: Lietuvių 
tauta imta naikinti įkalinimu, 
ištrėmimais į Sibirą ir kitas 
tolimas Rusijos pašvietęs.

Lietuvos žmonėms kurie ga
lėjo nuo raudonojo teroro pa
bėgti, neliko nieko daugiau 
kaip bėgti. Laimė lėmė ir pa
čiam Prezidentui A. Smetonai 
su šeima pasprukti iš Maskvos 
teroristų nagų, ir jis su skau
dama širdžia turėjo apleisti sa
vo tėvynę, kuriai taip atsida
vusiai dirbo.

Dabar Prezidentas A. Sme- 
P. J. žuris.'.tona gyvena Amerikoje, ir kur

Siunčiu savo auką $ Narystės mokestį

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė t..'.

Adresas

Miestas
i

Valst......

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

MAHANČJAUS LIETUVIAMS
tautininkams 
meldžiasi ir 
jie naudoja 

Tikėjimas yra

Šv. Tėvas siuntė gau-

kejimas 
ri būti 
soje.

Kada
jas nusidėvėjusių karių iš visų 
Europos .kraštų po priedanga 
Kryžiaus kovoti prieš Lietu
vius, jis dirbo ne tikėjimo dar-, 
bą bet klerikalizmo. Kada šv. 
Tėvas palikę Lenkbernį Vil
niaus srityje, kuriam apėjo 
vedimas Lenkų politikos, bet 
ne teisybė, čia vėl buvo politi- 
kavimast. Kada jau Lietuvai 
esant nepriklausomai ii- kovo
jant už jai priklausomą. Vil
nių, vėl Šv. Tėvas paskyrė 
Lenkbernį į Lietuvišką vysku
piją, šis žygis turėjo vien tik 
politinius sumetimus 
klerikalizmas.

Kad diduma musų 
Lietuvių kunigų yra
rais su raudonaisiais vien to
dėl kad veikti prieš Lietuvos 
Prezidentą, čia vėl yra žemos 
rūšies klerikalizmas ir nieko 
bendro netiri su tikėjimu.

Tol kol tikėjimo vadai 
si savo pareigų jie nėra 
kilojami, bet kada išeina 
vo ribų tada jie neturi 
dengtis tikėjimu, nes 
betikėjimišką darbą.

Butų patartina p. Gabaliau
skui ir jo rūšiai patiems nusi
imti kaukes ir pasirodyti kuo 
esate.

Jei viršpaduoti įrodymai ne
pakanka nušviesti musų “idea
lišku” klerikalų darbelių, aš 
prašau p. Gabaliausko suteik
ti vietos savo laikraštyje, o aš 
apsiimu priduoti daug faktais 
paremtų klerjkalų darbų kurie 
kvepia išdavikišku kvapsniu.

|zabeth, N. J., viešai draudžia 
katalikus nesilankyti pagerbti 
musų tėvynės prezidentą, ne- 
luotų aukų. Reiškia, Kristaus

;tarnai! Vietoj mokyti meilės 
artimo, ne tik kad patys neiš
tiesia pagalbos rankos, bet’ 
dar grasina savo pasekėjams 
kad nesuteiktų duonos badau-

ir šalies 
įtikėjimas 
priedanga

likimas neapeina, o 
be abejo yra tiktai 
savo naudai.

> mano
dar?C

I Pats p. Gabaliauskas
draugui yra pareiškęs kad kle
rikalai nusistatę prieš p. Sme
toną vien todėl kad jis buk ne- 
užleidęs užtektinai klerikalams 

1|Z^ . k valdiškų vietų. Visas priešta- 
U n ravimas p. Smetonai ir Lietu-

----- - I vos reikalams yra pigi kleri- 
SUKAKTUViV K0w kališka pagieža. Jiems neap- 

I eina kad jų veiksmas kenkia 
Spalių 18, Si* t Lietuvos laisvei, bi tik kleri-Spalių 18, Si*'[.Lietuvos laisvei, bi 

kininkų parap. ,dr-ja turėjo kontefl ka]ų ^us viršus, 
veno 40 metų, jiniui 49 metu savo? Į| 
Tarnas, 18 m., žmonių Susirinku į.,

Butų gal buvę Ir di? : 
daugelis žmonių ėjo! | 
A. Olio politišką uiic 
ris įvyko tą pačią &

Chicagojį kur

Martynas, mirė 
igstortį Pa.

Marė, 
•ter, Pa. 
lykolas,
vardsville, Pa. 
č M. E., 5 mė- 
jgs. 27, Nan-

mirė

mirė

INT

prenume- 
i baigiasi, 
i us esamą 
r atnauji- 
įdėkit $2 
įrašę ša

šą, isšiųs- 
ant voko 
mklelį.

7 A
>r Avė.
Ohio

ir buvo

Amerikos 
tapę sėb-

laiko- 
kriti- 
iš sa- 
teisės 
dirba

kviečiamas ten lankosi Lietu
vių kolonijose.

šį sekmadienį ponas Prezi
dentas atlankys Detroito Lie
tuvius. Visi Detrbitiečiai ir 
aplinkiniai dalyvaukite šioje 
Lietuvių iškilmėje;

Be Prezidento' A. Smetonos, 
dar bus įvairių kitų kalbėtdjlĮ.' 
Įžanga į prakalbas nemokamai.

Bus renkamos aukos Lietu
vos nukentėj tįsiems nuo karo, 
kas kiek išgalės tiek duos.

Kitos Lietuvių kolonijos jau 
yra rinkusios aukas sušelpi- 
mus musų broliii-seserų nuken
tėjusių nuo Sovietų ir Vokie
čių priespaudų, pas mus Det
roite iki šiol dar nebuvo nieko 
daryta.

Taigi šiuomi prašomi Lietu
viai ir Lietuvės iš visos Det
roito apielinkės ir Michigan 
valstijos atsilankyti į šias pra
kalbas.

Stokim visi Lietuviai ir Lie
tuvės į krūvą. Mes patys tu
rim dirbti, patys iškovoti savo 
tėvynei Lietuvai laisvę, ir pa
tys ją iškovosimi

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
Spalių-Oct. 25, nuo 2:00 vai. po 
pietų, Lietuvių salėje, 
H’way ir 25 gatvė.

į: *

PREZ. A. SMETONA 
KVIEČIAMAS I 

PHILADELPHIJĄ

ATVIRAS. LAIŠKAS

iki

am- 
isto-

žmoniškumo, mielaširdystės ir 
užuojautos žodelį. Aukokime 
jiems nors mažą auką. Tarki
me savo mielaširdystės žodelį 
našlaičiams, sušalusiems, var
go nuvargintiems seneliams, 
broliams ir sesutėms, gentėms 
ir draugams — jūsų ir musų, 
ir visų Amerikos Lietuvių Tė
vynės LIETUVOS.

Petras D. Barakauskas, 
Maisto ir Agrikultūros ’ 

Chemikas,
žemės Analogo Teknologas. 

Ann Arbor, Mich.

ir mano mip-

suvienytas pa-
Jie

NAUDINGA DOVA
NA KARIAMS •

Vernor
V. M.

• GERA karvė gali 
minti 50 eilių rūbų per

Štai, vyrai, kaip 
Juodą Knygą.

Geri Dievo tarnai 
tba gerą darbą neturi visomis 
| pusėmis sukauti apie savo ti- 
■kėjimą, nes jų darbai tai liu-

jųs rašote

kurie dir-

Simano DaUkahto d- dija; bet Farizejai ir juodos 
- P-'ij iUl IS

C  -------- t, -'••-o r jpnjLiy j
gramą išpildė Siiv$ [turi 
jos choras, kuris yni Kors Įžeidžia jų tikybą, 
sižymėjęs visoje (W ~ ~ ”

Choras perstatė

certaš įvyko Bridget [knygos Įgyvendintojai tai 
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J įtikinti gerus katalikus buk 

-----,------ o_- išmano tikslas yra griauti tike- 
vadovavo poni Metri? jimą, ir tada save persistatyti 

dideliu tikėjimo gynėju.
| Kiekvieno doro Lietuvio yra 
prigimta pareiga ginti tėvynę

& P. Gabaliauskas primeta 
BL v; aš įleidęs šv. Sostą, šis 

sau už 
katalikus

mo veikalėlį, “Liett$ į reiškimas turi 

tuvės”; visi aktoriai t 
programą atliko gerš-

programo vakaras W i 
kiais.

šiame vakare, Si^ i- 
kanto dr-još ėštuohi 
vo garbės dovanas« 
mą iš draugijos jt$ 
pos per 12 metų. 

| Reikia pastebi' 
| parengime truko 
rengimd koriiisija 
širtipinti. Iš 1 
matyt liko

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-

draiieiiai 1 kojimai, padėkos laiškai, gali
patalpinti šia kaina

Dirvą galima 
vieną dolarį ■

paga- 
metus, 

dabar kai iš pieno galima 
ryti siulus audimui austi.

da-

• AMERIKOJ išpiešimui 
mių ant vieškelių apskaičiuo
jama sunaudojama 5 milijonai 
galionų maliavų.

žy-

PHILADELPHIA, Pa.— At
sižiūrint į faktą .kad net ftp- 
kioj nedidelėj Lietuvių koloni-, 
joj kaip Mount Carmel, Pa., 
kur klebonauja Kun. D r. Kon
čius, kuris gerais norais va
duodamasis parkvietė Lietuvos 
Prezidentą, ir ponas Smetona 
ten teikėsi’ viešėti, -— apstus 
kiekis Philadelphijos veikėjų 
Įvairių pažvalgų, susirinkę va
kare, Spalių 14 d., Liberty Fe
deral Savings patalpoje, po ap
kalbėjimo reikalo, nutarė 
Philadelphiją p. Lietuvos 
zidentą Antaną Smetoną 
kviesti.

Veikėjai aptarę sudarė
mitetą, kuris pasivadino Phila
delphijos Lietuvių Komitetu; 
sudaryta komiteto užuomazga 
iš šių asmenų: William Poška, 
pirmininkas; Juozas Gustis — 
sekretorius; Krištopas žemai
tis — iždininkas.

Patenkinimui visų 
tarta šių prakalbų 
dovanoti Amerikos
jam Kryžiui, per vietinį Lietu
vių skyrių.

Šį susirinkimą x pradžioje ve
dė Adv. C. S. Cheleden, o išrin
kus valdybą — pirmininkas W. 
Poška.

Specialis Pranešėjas.

ir į 
Pre- 
pa-

ko-

pusių nu- 
aukas pa- 

Raudona-

®Iš kiekvieno 100,000 gy
ventojų S. V. kas met automo
bilių nelaimėse žūsta po 30.

ŽMONIJOS ISTORIJA
610 pusi, didumo knyga — kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. 'Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo p .t prieš-istori
niu laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

Siuskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją.

Reikalaukit “Dirvoje77
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohk

Peksti Keliauja i Ligoninę Atsigulti

Nors jau suvirs 28 metai 
kaip man teko atsiskirti su Ma- 
hanoy City, Pa., Lietuviais, bet 
jų prakilnus darbai, jų stipri 
Lietuviška dvasia, jų pavyz
dinga darbuotė tautos dirvoje 
pasiliko mano atmintyje 
šio laiko.

■ ' I r :

Laikas matuoja žmonių 
žiu, rašo tautų-žmonijos
riją, su visomis tragedijomis, 
bet žmogaus atmintis, su per
gyventais įspūdžiais, gyvena
mo laikotarpio bėgyje, pasilie
ka iki galo. Pasiliks visi per
gyventi įspūdžiai tarpe Maha- 
nojaus Lietuvių 
tyse.

Šiame karę, Mahanojiečiai- 
deda visas savo 
stangas karo laimėjimui, 
gerai žino kad Jungtinių Vals
tybių karo laimėjimas bus Lie
tuvos laimėjimu. Tat, skait
linga dalis; jos jaunimo tarnau
ja Suvienytų Valstijų karo jie- 
gose. Namiškiai irgi deda .vi
sas’ pastangas — remĮįę-yalUŠj^ 
visomis išgalėmis. i;

1 Geri Lietuviai, kurte moka 
gerbti ir mylėti savo gimtinę 
šalį, jie irgi yra geri Ameri
kos patriotai. Jie supranta ša
lies reikalus tat ir darbuojasi 
del jų priderančiai.

Garbė priklauso Mahanojaus 
Lietuviams ‘old-timeriams’. Vi
si jie yra geri savo tėvynę my
linti Lietuviai. Didelė dalis jų 
yra išauklėję profesionales šei
mas — daktarus, advokatus, 
inžinierius, mokytojus, slau
ges ir eil'ę biznierių. Jie pui
kiai yra išgarsinę Lietuvių var
dą savo valstjoje. Jų darbuo
tė eina — Dievo, Tėvynės Lie
tuvos. Suvienytų Valstijų, Ap- 
švietos ir Savišalpos draugijų 
srityje. Jie atranda laiko del 
visų, tat JIE atras laiko suor
ganizavimui LIETUVAI VA
DUOTI SĄJUNGOS skyriaus. 
Jie turi puikų vardą, supranta 
tautini reikalą ir del jo kaipo 
tikri Tėvynės sūnus vertai pa
sidarbuos.

Mahanojaus Lietuviai nuo
širdžiai skaito ir remia savo 
patriotinę Lietuvių TAUTINĘ 
spaudą. Jie žino ir pažysta 
niekšų spaudos apgavystes — 
jos vengia kaip piktžolės.

Visiems gyvastis yra bran
gi, visiems rupi savo ir tautos 
ateitis. Visiems susipratusiems 
tautiečiams 'Lietuvos laisvė yra 
brangus idealas, reikalaujantis 
darbo, basišventimo ir skati
ko. Musų broliai-seserys Lie
tuvoje žiuri į jus ir mus ir vi
są susipratusią Amerikos Lie
tuvių grupę. Tarkime jiems

■ j . ? j
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Amerikos kariuomenėje šiuo 
metu yra ir daug Lietuvių. 
Namie likusieji' dažnai suka
me galvas .kokią dovanėlę pa
siųsti jienls, kuri primintų , kad 
mes ajiie LaAs galvoj amė.- Tin- 

t- .ai.— nu. it. į ■■ i «

"Šamą dovaną kareiviui išrink
ti yra gana sunku. Maistu ir 
drabužiais jie yra aprūpinti. 
Pasiųsti skanėsiai neretai ke
lionėje sugenda.

Kareiviai kartais turi daug 
ir laisvo laiko ir būdami toli 
nuo miestų ir nuo saviškių 
pradeda jausti nuobodulį. To
kiais atvejais gera knyga yra 
nepamainoma, todėl juos pri- ' 
simindami neužmirškime aprū
pinti geromis knygomis.

Juk yra žinoma kad karei
viai vienas su kitu išsikalba 
apie savo kilmę. Tokiais at
vejais Lietuvis karys turi at
sakyti begalybes klausimų apie 
Lietuvą ir Lietuvius.

Naujausia išleistas ir išsa
miausias šaltinis apie Lietuvą 
yra Simučio knyga THE ECO
NOMIC RECONSTRUCT ION, 
OF LITHUANIA AFTER 1918) 
Knyga yra kietais viršeliais, 
gražiai išleista ir, kaip buvęs 
Latvijos finansų ministeris p. 
Ekis sako, “viena'iš geriąusių 
knygų apie Baltijos kraštus”. \ 
Tokią dovaną gavęs karys tik
rai bus dėkingas, o dovaną pa
siuntęs bus atlikęs gerą darbą 
savo tautai. Todėl šiądien pat 
kreipkitės į khygos leidėją, pa
siųsdami kareivio adresą ir 
$1.50. čekį ar money orderį. 
Leidėjo adresas:

Columbia University Press 
Morningside Heights.

New York, N. Y.

Philadelphijos LVS.
Skyrius Auga

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams S2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

Philadelphijoje pradėjo kur
tis LVS. skyrius. Jau anks-

Australijos kareiviai, kurie tapo sužeisti mūšiuose su Ja
ponais Naujos Guinejos šiurpiuose Owen Stanley kalnynuose, 
per šešias dienas pėksti iki pasiekė ligoninės punktą.

-MARGUTIS’
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

darė Juozas Gustis, įstodamas 
Į LVS. Dabar p. Gustis pri
siuntė mokestį į Centrą trijų 
narių įstojusių į LVS.

Pranas Pūkas
Kristopas žemaitis
Frank Matukas
Taigi, nors palengva

rai, Philadelphijoje įsikuria L. 
V. S. skyrius, kuris bus No. 7.

$2.00
2.00 

$2.00 
bet tik-
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LIETUVOJ, Latvijoj ir Es
tijoj motoriniai vežimai varo
mi iš medžio darytu gasu.

atsargus kartais svarbų dalyką nepermaty- 
. Jis tą padarė statydamas Mildos teatrą 

Jis
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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^TAUTINE Lietuvių srovė Amerikoje, nors laikas nuo 
1 laiko del tam tikrų pašalinių interesų susikivirči

ja, vis tik gali vieningai laikytis ir parodyti susiklausy
mą, kuris turi didelės reikšmės musų išeivijos gyvenime, 
dabartiniuose audringuose laikuose, kada reikia ir savo 
Amerikos ir Lietuvos reikalais rūpintis, ir savo tarpsro- 
vinę vagą vesti.

Musų nesusipratimų priežastis yra tik kelių musų 
srovės vadų pasidavimas svetimoms įtakoms, 
mingiausi, nes aiškiausia

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas,

į Lietuvos Vyriausybe
i Užsienyje

Musų spauda nesykį pasige-
. _t . Kenks- do autoritetingo organo kuris- 

išnaudojanti tautinę srovę, atstovautu okupuotą tautą lai- 
yra socialistų įtaka, kuriai lengvai pasidavę keli musų SVame užsienyje.
veikėjai laikas nuo laiko visą tautinę srovę sukiršina.

Vietoje tautinei srovei paimti vadovybę, kaip ji ga
li tą padaryti, ir apsieiti be socialistų, ir reikale net

• jiems padiktuoti, nekurie tie musų vadai linkę tinginio 
' vietoje sėdėti ir laukti ką jiems socialistai atkiš, ir tik

tokiu budu, be rimto darbo, tepajiegia gauti sau ką jie' 
vadina sau naudingu....

* $ t.

Štai Brooklyne susitvėrė katalikų ir tautininkų ben
dra taryba (nors joje įsimaišę ir socialistai, del viso 
ko). Nesenai Chicagoje įvyko Lietuvos Dienos paminė
jimas. Toje iškilmėje išvien dirbo tautininkai ir ka
talikų nekurie vadai. Tas parodo jog tarp katalikų ir 
tautininkų bendras veikimas galimas, tik katalikų va
dams reiktų mesti savo sena pagieža del to kas buvo Lie
tuvoje praeityje, o stoti dirbti išvien už ateities Lietu
vą. Su tautininkais jie daugiau laimės savo ateičiai ir 
tikėjimui, negu dirbant su socialistais, kurie yra žinomi 
tikėjimo, kunigų ir bažnyčios priešais. Socialistai šiuo 
atveju nori išnaudoti katalikus savo užsimojimui įsiga
lėti musų visuomenėje, kaip iš Ritos pusės panaudoja 
sandariečius, ir katalikai vadai kodėl tai. leidžiasi so
cialistams ant savo pečių lipant stiprėti.

Smagu kad ne visi katalikai linkę prie socialistų ir 
ne visi klauso savo paklydusių vadų, tik nuostabu kodėl 
kataliku. visuomenės veikėjai kolonijose tyli ir kenčia 
matydami savo kelis paklydusius vadus su socialistais 
broliaujantis ir vedant visą katalikišką srovę į pelkes...

T IETUVIŠKI komunistai Amerikoje, kartu su visais
* • VUniO C i ZAC? culioc 1AU1PQP1Q IScl.QY
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aimanuoja ir dergia Prezidentą Ęooseveltą ir visą šią 
■šalį už tai kad nesiskubina atidaryti antro fronto Vo-

ir bnm-ji kampos Amerikos pa&fangos esą 
padedamos tik gelbėti Britams. •• • Ų.' ’" ' . ” .

Iš kitos prisės, jie skelbia ir pučia buk Sovietai ka
riauja su Vokiečiais už Ameriką, — taip sakant, atlieka 
Amerikos kariavimą .,.

Lietuviai darbininkai, nesiduokit jiems taip jus 
klaidinti. Rusija kariauja už save ne už ką kitą. Ru
sija buvo Vokiečių užpulta anksčiau negu Japonai puo
lė Ameriką. Ar Amerika stojo karan, ar nebūtų stojus, 
Rusija turėjo kariauti savo karą, gintis save.

Karas eina pačios Rusijos žemių gilumose, kur jie 
traukėsi ir iki šiol vis neatsilaikė. Jeigu Rusai butų 
dasiviję Vokiečius iki Berlino ir jau negalėtų atsilaikyti 
be antro fronto, tada alijantų nedavimas Rusams pagal
bos reikštų Rusams traukimąsi atgal, kas išeitų į blogą 
alijantams. Dabar gi, rėkimą s-šaukim as • antro fronto 
yra aiškus raudonųjų noras įtraukti Ameriką į tiesio
ginį karą su Vokiečiais, nepajiegiant prieš juos laiky
tis, palengvinimui savo desperatiškos padėties. 1

© '
•SOVIETŲ reikalavimas kad Lietuva ir kitos kai

myninės šalys butų atiduotos Rusijai kaipo reikalingos 
Rusijos saugumui yra toks begėdiškas ir bereikšmis rei
kalavimas, kad net dešimtos kategorijos Amerikos dip
lomatas, nežinantis kur ta Lietuva randasi, pasakys .jog 
tai yra atviras bolševikų blofavimas. Rusija turėjo Pa
baltijo šalis ir Lenkiją 1914-17 metų kare, ir Vokįečiai 
kaip ėjo taip ir nuėjo į Rusijos gilumą,; ir ten privertė 
Rusus taikytis. Dabar vėl. 1940 metais Rusai turėjo 
Lietuvą, pusę Lenkijoj ir kitas Pabaltijo šalis, o kai 
1941 metais Vokiečiai žygiavo tai nieko negelbėjo nei 
tų valstybių pavergimas, nei jų žmonių žudymas ar de
portavimas į tolimas pašvietęs. Tegul ir vėl Rusai įsi
kabins ir nepaleis tų mažų valstybių žemių, bet jei kils 
kitas karas ir Vokiečiai vėl panorės Rusiją užpulti, tos 
mažos šalys Rusijai nesudarys jokios apsaugos, jeigu 
bus pačiu Rusų pavergtos. Tik laisvos jos tegali būti 
apsauga ir siena tarp Rusijos ir Vokietijos.

< kitais šios šalies priešais, išdavikais, ir_ keikia, ir ja.

•VOKIEČIAI, kaip iš jų okupuotų šalių žinios iš
sprūsta, esą pasiryžę planingai kovoti prieš krikščionių 
ir kitas religijas ir bažnyčias, tuo pačiu peršant žmo
nėms tikėjimą ir garbinimą jų “fuehrerio” — tikėjimą 
jog Hitleris yra išlaisvintojas, išvaduotojas.... Tam 
tikslui kiekvienoje okupuotoje šalyje Įstatoma parinkti 
nazizmo skelbėjai. Lygiai taip kaip elgiasi Stalinas: 
kur tik jis užgrobdavo, ten prievarta bruko savo komu
nizmą,-, ar žmonės jo norėjo ar ne. Gaujos čekistų, šnipų 
ir agitatorių buvo suvaryta Į mažas okupuotas šalis vi
su smarkumu žmonėms brukti Kremliaus ‘saulės’ šviesa.

•VALDŽIOS taksai ant tabako naudojamo cigare- 
tams atsieina beveik .$1,000 nuo akro tabako ploto, tak
sai yra .$1 nuo svaro, o vidutiniai akras duoda apie 1000 
svarų tabako. •

•VIDUTINIAM name sunaudojama 700 pėdu elek
tros vielų. Keturių motorų bomberiui reikalinga arti 
13,000 pėdų elektros vielų, o karo laive reikalinga 845,- 
000 pėdų, arba apie 160 mylių ilgio vielų.

Visi Lietu- 
Iviai junta tokio organo (vy
riausybės) būtinumą, be’t nie- 

; kas nesugeba sudaryti prakti
nio plano reikalą įkūnyti. Su 
pavydu pasižiūrima į laisvas 
Lenkų, Belgų, Holandų, Norve
gų, net mažiuko Luksemburgo 
vyriausybes “in exile” ir dū
saujančiai klausiama: “Kodėl 
Lietuviai neturi savo ‘Govern
ment in exile’?” Atsaką, be 
abejojimo, galėtų musų vadai 
duoti, bet jie dabar “bizi” vie
nas kitą juodylu tepti.

Laisvų, arba ištrėmime vy
riausybių gyvavimo klausimu 
įdomų principinį pareiškimą j 
daro Jugoslavas Stojan Pri'bi- 
chevich Fortune žurnale (Rug
pjūčio mėn.). Jis ten sako:

“Ištremta vyriausybė 
karą tęsti užrubežyje, 
politinę propagandą ir 
gtas tautas 
metu, 
niekas kitas 
pasiuntinis, tautai atsakomin- 
gas už savo darbus karui pasi
baigus. Kaip tik nuaidės pas
kutinio šūvio garsas, pranyks 
ir tremtinės vyriausybės vęik- 

. Niekas negali pasakyti kas 
po karo už taikos konferenci
jos stalo tikrenybėje sėdės”.

Nėra abejojimo, ' tie šiądien 
nežinomi Lietuviai kurie Lie
tuvą z taikos konferencijoje at
stovaus. paklaus Amerikds Lie
tuvių: “Ką jus nudirbote tuo 
metu kada musų lupos buvo 
užčiauptos, ir musu rankos su
rakintos?” 1 Ką Amerikos Lie
tuviai atsakys?

atstovauti

butina 
varyti 
paver- 

karo

Kitų Sveika širdis 
Neišgelbės

Anuosyk čia buvo pastebė
ta įdomus musų Lietuvių spau- 

| dos “Lietuviškumas”. Pavyz- 
| tižiui, Naujienos Rugpjūčio 14- 
į) 26 išspausdino 25 redakcinius 
8 straipsnius, kurių tik DU kal

bėjo Lietuviams šiek-tiek arti
mais klausimais (tremtiniais 
Sibire ir Kauno butų klausi
mu). Buvo prikišta kad “Ame
rikos Lietuvių gyvieji reikalai, 
jų literatūra, menas, spauda, 
draugijų gyvenimas, tautos at
eities klausimai per dvi savai
tes aname dienraštyje (ir bol- 

i ševikų Vilnyje) vietos nerado!”
Naujienos musų matematika 

nepasitikėjo. Jos padarė savo 
“rokundą sumėnijos” ir rado 
ne du bet tris redakcinius, kal
bėjusius Lietuviškais reikalais. 
Kadangi Naujienos mini Sibi
re tremtinius, ką ir musų pa- 
staba minėjo, tai vistiek pasi- 

! lieka neaišku kas ten per tre
čias redakcinis straipsnis bu
vo. Mes tik du radome ir 
turinius pažymėjome.

Bet Naujienos pasišaukia 
talkon dar ir Apžvalgos strai
psnius. Juos, paprastai, rašo 
ne vyriausias redaktorius bet 
kuris nors redakcijos štabo 
narys. Bet pas Naujienas gal 
tuos straipsnius pats redakto
rius rašo. Tokių apžvalginių 
straipsnių kur palytėta Lietu
viški klausimai Naujienos pri
skaito dar devynis, bet nepa
sako kokį tai nuošimtį bendra
me visų Apžvalgos straipsnių 
skaičiuje jie sudaro. Nuošim
tis gana įdomus. Jis parodo

SKAITYMAI

ANTANAS OLSZEWSKf-OLSAUSKAS

Rašo JUOZAS LAUKIS.

Spalvinga ir Įvairi 
ir

Karjera Laikraščio 
Bankininko
pereito nr.) 

augo. Laikraščio skaityto-
iš

jų

net

Bet tokia vyriausybė i ^d Lietuviškais klausimais re-
kaip tik tautos 

tautai

Leidėjo
(Tęsinys

Taip jo verslas
eilės sparčiai daugėjo; pareikalavimas jo lei

džiamų knygų buvo didelis; pinigų i Lietuvą 
siuntimas, laivakorčių leidimas ir “pinigų pasi- 
dėjimas”-bankininkystė jam lėmė didelę ateitį.

Netrukus jis pamatė gyvą reikalą pasista
tyti nuosavą namą ir pasistatė dviejų aukštų 
muro namą prie 33-čios gatvės šalę Šv. Jurgio 
bažnyčioj šventoriaus, spaustuvei, ofisui, ii’ bu
tams -antrame aukšte. Tuojau po to jis nupirko 
kitą dviejų aukštų muro namą prie Halsted gat
vės arti 33-čios gatvės ir jį perkėlė ant sklypo 
šalę savo pirmojo namo.

Po to jis nupirko tris sklypus žemės prie 
kertės 33-čios ir Halsted gatvių ir pastatė ant 
jų didžiulį trijų aukštų mu’o namą už $200,000, 
bankui, spaustuvei banko užpakalyje, didelei 
krautuvei, ofisams ir butams.

Perkėlęs savo verslą, Lanką ir spaustuvę, 
įsteigė ir vyrams drabužių parduotuvę. Kitoje 
pusėje gatvės priešais banko namą nupirko tris 
senus pastatus su žeme, kuri ; vienas buvo vi
sai geras ir jį tuojau pardavė už gerus pinigus' 
kitam nukėlimui jo vieton, o kitus du pastatus 
nugriovė ir* ant nuvalytos žemės pastatė dide
lį trijų aukštų muro namą su visais vėliausiais 
to laiko patogumais; apatinę dalį išnuomavo 
Justinui Kuliui vaistinei ir maisto reikmenų 
parduotuvei atidaryti.

Pirkdamas žemę ar namus jis buvo atsar
gus ir stengėsi gauti pigiai. Negalėdamas nu
pirkti pigiai pats savo vardu, pirko per savo 
draugus ir gaudavo savo numatyta kaina. Taip

TARP Kirsnos pilies ir kaimo i 
‘ vos vyrai ritinį mušė, mergoj 

dos susėdusios šnabždenosi, kito 
mmiuodamos, vainikus pynė iš 
žolynų. Maži vaikai ėjo vanagu, 
gą Šoko, o radosi ir labiau isdji

juokas ir užaugusių žmonių. 6 
te$ su pridengtam galvom tai f 
tai Skepetomis sėdėjo pavėsyje 
nuo metėtų šeimynų tėvai, lėti ’ 
lygumėlės paunksnyje plačiai S 
lieposwd? ir sugulę ant veja 
si apie namų darbus ir viešus rei 
kite liepa Ž3i seniai šnekueiavoi 
darni ziloinis galvomis, minėdami

dakcijos ir Apžvalgos straips
nių per dvi savaiti “Lietuviška
me” dienraštyje įdėta mažiau 
negu prohibicijos laikais dėta 
alkoholio į “nirbyrį”.

Tiesa, Naujienos bando pri
sidengti savo korespondentų 
ir bendradarbių straipsniais. 
Gali būti reikią jų; darbą dė
mesin imti. . Tačiau, mes kal
bėjome tik' apie redakcijos jam vis sekėsi ir jo įplaukos buvo didelėsr 
straipsnius. Kitų sveikos šir- ir i 

dys neišgelbsti' Lietuviškai ne-, davo. 
sveikos širdies. Jei redakto-' prie Halsted gatvės, tarp 31 ii’ 32 gatvių, 
rius Lietuvių gyvenimo neseka pavedė darbą žmogui kuris niekuomet nebuvo 
ir Lietuviškos dvasios neauk- 
lėja. bet darbą> palieka kores
pondentams ir bendradarbiams 
atlikti tai patys spręskite to
kio redaktoriaus tikrąjį susi
rūpinimą Lietuvių tautos gy
vybiniais reikalais. '

ARKTIKOS LAIVUI “BEAR” 
Cleveland© Uoste

Tvirtos tavo sienos, storos ir medinės, 
Aukšti ir galingi buriniai stiebai: 
Kovas su ledais ir šalčiu prisiminęs 
Tu gali dabai* ilsėtis išdidžiai.
Ten kur svyra’ palmės, skraido koliori 
Uoste tave stovint prieš metus radau: 
Praeitį ir vėl tu man sugrąžini— 
Rio de Janeiro grožį vėl matau.
Prieplaukos ramybė juk tavęs netraukė, 
Nes Pietų Pašvaistė prie savęs vadino. 
Leidais vėl kelionėn; toliau tave šaukė, 
Pietų Kryžiaus šviesos dangų tau dabino. 
Mes tada kryptis skirtingas pasirinkom. 
Prie Brazilų kranto skyrės mus keliai. 
Kažkaip, kažkodėl ir vėl mes susitinkam; 
Aš randuosi čia — ir tu čia atvykai.-
Laive! Ką paskyrė mums toliau likimas? 
Uostas mus keleivius a-r ilgai priglaus? 
Mums vaidensis vėlei naujas išplaukimas; 
Ilgesį tą patį musų širdys jaus.
Greitai tu, gal but, išskleisi savo bures, 
Vėjas vėl tarp jų linksmai žaidimą tęs. 
Leisis vėl Į naujas, neištirtas jūres.... 
Bear! Tada ant kranto nepalik manęs!

H. Yčaitė.

statęs teatro ir neturėjo gero nusimanymo apie 
tai.

Kuomet aukštos pastato sienos buvo jau iš
vestos ir sunkus plieno balkiai balkonui jose su
dėti, jis pamatė kad balkono apačia uždengė es
tradą tiek kad sėdintieji užpakalinėse sėdynėse 
svečiai galėjo matyti tik kojas estradoje vaidi
nančių artistų.

Taip esant, nieko kita neliko daryti kaip 
visą statini griauti ir vėl darbą pradėti išnaujo, 
arba balkius iš sienų išimti ir sudėti juos atitin
kamame aukštume. Ir vienaip ir kitaip darant 
išlaidos buvo milžiniškos ir nei viena nei Įrita 
pusė nenorėjo jų panešti. Dalykas atsidūrė tei
sme ir po ilgų tąsynių maž ne visas to apsiriki
mo sunkumas krito ant Olšausko pečių. Jis pa
ėmė kitą kontraktorių, kuris su dideliu vargu 
nudeginęs storus plieno balkius ties Įkišimais 
sienose, kitus balkius sudėjo Į sienas atitinka
mame aukštume ir užbaigė visą darbą už antra 
tiek kiek visas to teatro pastatymas buvo ver
tas. Bet Olšausko tas ne tik nesunaikino, o dar 
leido jam svajoti apie pastatymą sau puikių 
rūmų žaliuojančių medžių alke.

Tam tikslui jis nupirko, žinoma pigiai, šiu- 
kštyną, užimanti visą miesto bloką, Į kurį po 
kiekvieno didesnio lietaus subėgo ir stovėjo di
delis klanas dvokiančio vandens prie 79-tos ir 
Carpenter gatvių. Viduryje šito bloko jis pa
statė gražų dviejų aukštų muro namą, visą plo
tą aptvėrė geležine tvora, visą aptvaro plotą iš
pylė žemėmis iki gatvės lygio ir apsodino jį Įvai
riais medžiais. Dabar dvokiančio šiukšlyno vie
toje stovėjo puikus, gražiai aptvertas ir apso
dintas medžiais bankininko bustas.

Antanas Olszewskis-Olsauskas, 
keliais metais prieš savo mirtį

TEKA SAULĖ (Putino eilės)
Tyliąją pakalnę nutiesė šešėlis, 
Melsvu kalno slėniu slenka debesėlis.

Teka saulė, teka — tai žemčiūgai krinta, 
O balta viršūnė auksu padabinta.

Giliąją pakalne nutiesė šešėlis —
Slenka, slenka slėniu rausvas debesėlis.

mas reikalingg_pašilšio pakirto jo jiems. Jaj 
po še^iiJ^^LLandų ir kartais pM 

vargdavo taip kad atplėšęs laišką dvilMęfejo į J 
jį, laišką padėjo atsakyti, o jame prisiųstą Jola- Į 
rį sugrumečiojęs sviedė į popierų kaŠę rytoj 
Petrukui sudeginti. j

Šitame nuvargimo stovyje jis buvo be ūpo 
ir darbas jam nesisekė. Pav., knygų katalogą 
ir visokias reklamas jis rašė pats. Sėdęs rašy-j 
ti, jis kramtė paišelį ar plunksnakotį, gaudyda- į 
mas mintis ir darydamas iš jų sakinius. Para- I 
šęs jas, jis keitė žodžius, taisė sakinius ir ant , 
galo perbraukęs rašė visa išnaujo. Po kelių to
kių perrašinėjimų jis galiaus nusprendė kad ra- į 
šinys jau tiks spaudai, padavė spaustuvei. Ga- į 
vąs pirmą korektą, rado kelias vietas taisytinas. | 
Antroj korektoj jis rado daugiau tokių taisyti- I 
nų vietų. Taip jis skaitydavo korektą kartais j 
keturis sykius iki padarė savo rašinį patinkamu 
sau pačiam. Tas, žinoma, užėmė daug laiko jo I 
paties ir paėmė daug kantrybės. Bet ir didelė J 
kantrybė pagalios išsisemia. Jis pradėjo nekęs
ti to darbo. Prie to atsirado visokių netikslu
mų, kurie erzino jį ir jis, ateidamas rytmečiais 
į spaustuvę pas darbibinkus savo darbo raidos 
pamatyti, metėsi apmauda savo laikraščiui (jis 
leido Lietuvą, kaip žinome), kad tas šioks ir 
toks laikraštis visą jo pelną suėda.

Jei ištikro laikraštis nedavė jam teigiamų 
pasekmių tai kaltė buvo ne laikraščio, o jo ve
dėjo — paties Olšausko, ir reikėjo surasti prie
žastį ir ją prašalinti.

Kad tas reikėjo padaryti tai netenka abe
joti. Pav., jis sumanė didelį darbą nuveikti, iš
leisti 16 knygų enciklopediją Lietuvių kalboje. . 
Tas leidimas galėjo jam apsimokėti taik kaip 
apsimokėjo mažinę visos kitos jo išleistos kny-1 
gos. Bet tas didelis darbas turėją būti prade-.; 
tas ir padarytas be klaidų. Turėjo būti smulk
meniškai numatyta kur ir kokios išlaidos bus, 
paskui kaip ir kam išleistos knygos bus galima 
parduoti.

Pas jį to smulkmeniško numatymo nebuvo. 
Pirmiausia, atlyginimas už darbą darbininkams 
buvo klaidingas, čia Amerikoje prie enciklope
dijos ruošimo dirbo keturi darbininkai: du Lie
tuvos laikraščio patalpose, Kl. Jurgelionis ir A. 
Lalis, kaipo surinktos medegos tvarkytojai ir 
redaktoriai, ir du medegos rinkėjai miesto kny
gyne, aš pats ir Pranas Gudas. Redaktoriai dir
bo už savaitinę algą, mudviem, medegos rinkė
jams, buvo mokama nuo atliekamo darbo, ir ta 
nustatyta kaina mudu uždirbdavome maž ne 
dvigubai tiek kiek redaktoriai. Leidėjas pa
stebėjęs tą, vietoj jieškoti to nepaprasto mudvie
jų uždarbio priežasties, pradėjo prikaišioti re
daktoriams kad jie negana darbo padaro. Į tai

Sumano leisti Enciklopediją
Taip skurde gimęs ir augęs vaikelis pasie

kė .ištekliaus ir nemažų turtų. Jis pasiekė jų 
ačiū savo dideliam norui pralobti, darbštumui 
ir ištvermei. Nors pas jį buvo tam tikro apsuk
rumo ir numatymo dalykų būtinų verslo vedi
mui, bet ir apsirikimų jam netruko. Taip, pav., 
pastatęs savo pirmąjį namą, pakvietė Kunigą 
Kraučiuną jį pašventinti, kad tuomi daugiau 
jo parapijiečių pritraukti prie savęs. Bet čia 
jis apsiriko: jis tuomi ne tik nepritraukė jų, o 
ir nebažnytininkus atstūmė nuo savęs, kurie pa
sipiktino tuo ir sukėlė didžiausį trukšmą laik
raščiuose prieš jį. Gerą vardą atgauti pas juos 
jam pavyko tik išleidimu knygos “Chicagos Lie
tuvių Istorija , kuiios išleidimui davė piogą jo jje atsake streiku ir pareikalavo daugiau sau
byla su tuo patim Kun. Kraučiunu.

Be to, prie darymo klaidų prisidėjo ir jo 
pavargimas. Ilgos biznio valandos ir neturėji-

mokesties.

(Bus daugiau)

kelios bačkelės, parastos ju glo 
sytasjaute, kvėpė midum, k

Nuo šito šventadieniškai 
naraųrtllko skynėsi tryrvyrai 
tė'ju į save nei vieno ūgio m 
niai. Mergoj .patėmijusios b 
& šiuos mus prie j?, šna 
trankėsi Į šalį Ir per tai stovi 

■ trys nuošaliai, mėtydami piktus 
i kaimynus.

* - Mamule! kodėl stą vy 
į krūva neprnma? - klausinė, 

motinos. . ■ *.
yate, W jie viš 

tetai Ot, sites baltaplaukis 
akis lakiotu veidu - tai žirgą 
tamsus, juodplaukis - tai plėši 
trečias plačianosis, perskelta Ii 

i pasakoja, savo tėvą pasmaugę; 
B . Vaikas išgąsdintom akutė 
į jo Į tuos tris vyrus ir užlindo i 
t Lengvais atdusiais putė p 
Į tiesdamas lauką kvapsnius. Pal 
r ravo žolynu žiedai ir rusvos š 
Į fefe lingavo. Išlėto ošė medi 
! no lapeliais. Ore judrios blezi 
į stė, liumpavo cypsėdami dagili 
į riai čiurkšdami tai kilo aukšti 
I įę, tai leidosi žemyn ant din 
į visako krito-tyško karšti sau 
E liai, nors ir apmalšinti uku, 
Į ant tamsiu, senų pilies bolžtų 
[ to ir ant medau mirgėjo, 1 

ant peteliskiiĮ ir vilkių vaba 
Sųpopievą. Žėrėjo jie riedi
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Antanas Olszewskis-OlsateU 
keliais metais pHeš savo mirtį

UŽPUOLIMAS

Do

KITA GERB. ASILO prana
šystė yra sekanti: Jei kokios, 
ir pačiam Stalinui netrukus 
gal teks “pro Berlyną” važiuo
ti Į Ameriką fantro fronto pra
šyti.... į

Kaip matote, apysaka prasideda su Gudų užpūolimu Lietuvių, kuriame už
puolime jaunas Algimantas pagrobiamas iš savo tėvų pilaitės.

ŠTAI KO galima tikėti: Lie
tuviai komunistai netrukus su
manys rengti demonstracijas 
Washingtone prie Baltojo Na
mo, su iškabomis ant kurią 
bus parašyta:

“DOWN WITH THE
ATLANTIC CHARTER!” f

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS i

■’-OLŠAUSKAS

NUO REDAKCIJOS: Patiekdami Dirvos skaitytojams ALGIMANTĄ, pa
tiekiame vieną iš įdomiausių Lietuvių romantiškos literatūros istorinę apy- 
sa, kokias Dirvos skaitytojai jau pamėgę skaityti pef praėitus porą dešimčių 
metų. Patiekiame šį inspiruojantį, tautinę dvasią žadinantį Dr. Vinco Pie
tario kurinį, iš kurio skaitytojas turės sau daug naudingo, mūšų istorinę at
eitį atskleidžiančio pasiskaitymo. Tas skaitymas, tėmykite, tęsis virš metus 
laiko, nes apysaka yra ilga. Skaitymas betgi, toks lengvas, aiškus, nors įgi
jimui daugiau naudos nepatingėkit paskaityti ir antrą kartą šias skiltis.

Dalykas šiame veikale einasi apie pavogtą vieną Lietuvių kunigaikščių 
sūnų bernioką, pagrobtą ir slaptai auginamą Gudų kunigaikščio Romano ne
laisvėje, panaudojimui jo Lietuvių skriaudimui. Bet likimo lemta jam iš tos 
nelaimės ištrukti ir gryžti savo tėvynę valdyti. Jis atlieka įvairius karžy
giškus darbus, ir tpri laiko pažinti ir pamilti mergelę, kuri lieka jo džiau
gsmų ir širdgėlų priežastimi, nes priešai ir ją pagrobia.

■

T'ARP Kirsnos pilies ir kaimo ant pie- 
1/ vos vyrai ritinį mušė, mergos — vie

nos susėdusios šnabždenosi, kitos, išlėto 
niuniuodamos, vainikus pynė iš žydinčių 
žolynų. Maži vaikai ėjo vanagu, blezdin
gą šoko, o radosi ir labiau išdykę, kuine

i katinais eidami vieni kitus per dilgyną ar 
per balaitę pertraukti taikė,, pakeldami 
juokus ir užaugusių žmonių. Čia- ir mo
terys su pridengtom galvom tai gobtuvais, 
tai skepetomis sėdėjo pavėsyje. Netoli 
nuo moterų šeimynų tėvai, lėti vyrai, ant 
lygumėlės paunksnyje plačiai iškerojusios 
liepos^susėdę ir sugulę ant vejos, teiravo
si apie namų darbus ir viešus reikalus. Po 
kita liepa žili seniai šnekučiavosi, kreten- 
dami žilomis galvomis, minėdami savo jau
nystę: gėrėjosi savo vaikais, anūkais. O 
kelios bačkelės, pavestos jų globai, aptai
sytos šiaudais, kvėpė midum, kvėpė alum 
ir gardžia gira.

Nuo šito šventadieniškai besismagi
nančio pulko skyrėsi trys vyrai. Nekvie
tė jų į save nei vieno ūgio vyrai, nei se
niai. Mergos, patėmijusios besiartinan
čius šiuos vyrus prie jų, šnairuodamos 
traukėsi į šalį. Ir per tai stovėjo jie visi 
trys nuošaliai, mėtydami piktus žvilgsnius 
į kaimynus.

— Mamule! kodėl -šitų vyrų niekas 
į krūvą nepriima? — klausinėjo vaikas 
motinos. 1 '

—Dėlto, vaikeli, kad jie visi trys pik
tadariai. Ot, šitas baltaplaukis ir kiaula- 
akis laŠuotu veidu — tai žirgų vagis; tas 
tamsus, juodplaukis — tai plėšikas; o ans 
trečias plačianosis, perskelta lupa — tai, 
pasakoja, savo tėvą pasmaugęs.

Vaikas išgąsdintom akutėm dėbtelė
jo į tuos tris vyrus ir užlindo už motinos.

Lengvais atdūsiais putė pietų vėjas, 
. besdamas laukų kvapsnius. Palengva svy-

reikalingo^pasiTšio įkirto Ą 
’Trašdien* po šešių
davo taip kad atpfeęfc laišką dviU 
išką padėjo atsakyti, d jataie prisius 
ugrumečiojęs sviėde į popierų tai 
ukui sudeginti.
šitame nuvargimo stovyje jis burti 
arbas jam nesisekė. Pav., knygą k 
sokias reklamas jis rašė pats. $$ 
is kramtė paišelį ar plūnksnakotį, p 
mintis ir darydamas iš jų sakiniu;.

jas, jis keitė žodžius, taisė sakini^! ravo žolynų žiedai ir rusvos smilgų šluo-
perbraukęs rašė visa išnaujo. Po b 

perrašinėjimų jis galiaus nusprendė! 
s jau tiks spaudai, padavė spausta 
pirmą korektą, rado kelias vietas tas 
•oj korektoj jis rado daugiau tokiai | gę, tai leidosi žemyn ant dirvos, 
rietu. Taip jis skaitydavo korėtai gyišako krito-tyško karšti saulės spindu- 
ris sykius iki padarė savo rašinį pa Hiai, nors ir apmalšinti ūkų. ” 
pačiam. Tas, žinoma, užėmė daugi i aht tamsių, senų pilies bokštų, ir ant tro- 
>s ir paėmė daug kantrybės. Bet it ; bų ir ant medžių mirgėjo. TyŠko jie ir 
rybė pagalios išsisemia. Jis pradėjo

> darbo. .

kurie erzino jį ir jis, ateidamas ry3^ 
austuvę pas darbihinkus savo dark 
atyti, metėsi apmauda savo lai

Lietuvą, kaip, žinome), kad tas 
laikraštis visą jo pelną suėda. 

Jei ištikro laikraštis nedavė jam 
kmių tai kaltė buvo ne laikraščio, i
— paties Olšausko, ir reikėjo 
ir ją prašalinti.

Kad tas reikėjo padaryti tai n
Pav., jis sumanė didelį darbam 

i 16 knygų enciklopediją Lietuvio 
leidimas galėjo jam apsimokėti 

nokė j o maž ne visos kitos jo iSei
Bet tas didelis darbas tarėją bot 

ir padarytas be klaidų. Turėjo boti 
iškai numatyta kur ir kokios iširi 
ui kaip ir kam išleistos knygos bu 
uoti. 
Pas jį to smulkmeniško numatymo 
liausią, atlyginimas už darbą dariu
> klaidingas, čia Amerikoje prie 
; ruošimo dirbo keturi darbininkai: 
s laikraščio patalpose, Kl. Jurgelio^ 
s, kaipo surinktos medegos 
ktoriai, ir du medegos rinkėjai iri 
j, aš pats ir Pranas Gudas. R 
iž savaitinę algą, mudviem, m 
s, buvo mokama nuo atliekamo 
atyta kaina mudu uždirbdavome 
ubai tiek kiek redaktoriai, 
ėjęs tą, vietoj j ieškoti to nepaprastoj 
uždarbio priežasties, pradėjo priktfj- 
;oriams 
atsakė 
esties.

teles lingavo. Išlėto ošė medžiai, plezde
no lapeliais. Ore judrios blezdingos nar
stė, liumpavo cypsėdami dagiliai, ir vytu
riai čiurkšdami tai kilo aukštyn į padan- 

. Ir ant

Krito jie ir

■ aut peteliškių ir visokių vabalų, duzgian- 
Prie to atsirado visokią čių po pievą. Žėrėjo jie žieduose, liūliavo

ir vilnyse rugių, nokstančių ant kalno.
Tuo tarpu iš girios keliu pasirodė be

einančiu du vyru. Vienas gana jau senas, 
prožilis, antras — vyras pačiame amžiaus 
smagume. Senis nešėsi kankles. Užmatė 
juos, sujudo ant pievos visi žmonės, ir se
ni ir jauni.

— Mergos! vyrai! kelkite! — šaukė 
iš vyrų pulko jauno vaikino balsas ir pri
dėjo:

Kelkit, vyrai pentinuoti, 
šokit, mergos pakalkiuotos;

' Ir jus, jaunos, gražios marčios, .
Ir jus, senės — rukščios, karčios.

Apdainuojamos senės ėmė puryti ant 
vaikino ir grasyti jam. Per atsargumą 
tas bėgdamas toliau nuo bobų pulko, baigė 
savo dainą:

Vaikai maži, diedai seni, 
Stokit visi valkšna viena.
Kelkit urmu, kaip iš durnų, 
Štai dainorius jau ateina!

— Jau vis ką nors išmislys tas ' 
meika! — pratarė suaugęs jau vyras.

— Bile tik išmislas butų gražus, Lui- 
ši, — atvertė kitas.

— Bile nevogtų, kaip Bindokas, — 
pridėjo trečias.

O tuo tarpu prie pulko žmonių išlėto 
artinosi ir dainius su savo bendru. Nepa
kantrių vaikų pulkelis, kaip pulkas lakių 
žvirblių, dar per geras varsnas pasileido 
patikti visų geidžiamą dainių ir linksma 
gauja apspito jį.

Linkui dainoriaus ėjo ir Domeika, vis 
nesiliaudamas ir naują dainą dainuoda
mas:

Visi mane bara,
visi mane varo, 
Visi mane vargdienėlį 
uja ir nekenčia....

Linksmas akių žvilgsnys, traškios iš
vaizdos veidas su linksmu nusišypsojimu 
ant raudonų lupų prieštaravo jau pats 
per save vaikino žodžiams. O apsiėjimas 
ir ypač. Ėjo vaikinas pašokėdamas ir lin
ksmai kojom mėtydamas prisiartino prie 
dainiaus, o paskui jį lėkė juokai ir links
mi patėmijimai.

— Tikras vargdienis!
— Kur ne vargdienis, ant vietos 

nustygsta.
— O iš kur jis čia toks atsirado?
— Ten kur nuo Alytaus, į svečius

sukliudytas.

kad jie negana darbo pa 
streiku ir pareikalavo

Siųskit $2.00 DABAR. Skaitymo bus visam metui.

SKAITYKIT ALGIMANTĄ
PRAĖKIT NUO ŠIO NUMERIO — ir apsirupinkit savo pre
numerata, kad Dirva Jums nebūtų sulaikyta ir kad skaitymas 
nebūtų

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

ne-

at-

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.

$2.00DIRVA NEPABRANGS IR 1943
Kaina pasilieka metams tiktai

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

Patiekiame apysakos turinį, kuris susideda iš sekančių skirsnių:
1. Užpuolimas 14. žūsta Aršiojo galybė
2. Gužynės 15. Į Detuvą — Danutos
3. Virpša 16. Su Danuta per Juo d vėsi ją
4. Karčiama pakelyje 17. Mozūrų užpuolimas
5. Pas Romaną 13. Gardino paėmimas
6. Galičo paėmimas 19. Vestuvės
7. Mugė x 20. Aršiojo žuvimas
8. Lenkstynės , 21. Kova su Romanu
9. Senis 22. Danutos prapuolimas

10. Detūvoje 23. Samadžiukė
11. Seimas 24. Danutos sugryžimas
12. Užkeikta pilis 25. Ant Vygrių ežero
13. Norkūno pilis 26. Krusuviškiuose.

J

mą

tos

keliavo. Jaunas, meilus ir labai linksmas 
vyrukas, — patėmijo senyvas žmogus.

Tokie balsai lydėjo einantį vaikiną. O 
tuo taPpu kiti balsai, ypač merginų, šau
kė dainių kreipdamiesi:

— Sereikėli, paskambink linksmą!
— Naują, Sereikėli! — prašė kiti.
— Duokit jau jus, nuobradai, nors 

kveptelti žmogui! — sutrėmė dainiaus 
bendras.

— Tegul! Aš nepailsau! — atsakė į 
tai senis ir pasirinkęs liepos paunksnėje 
vietą, atsisėdo ant vejos, paguldęs kankles 
ant kelių.

Suskambėjo smagi blezdingos daina, 
sujudindama ir senus ir jaunus. Pakilę 
nuo pievos jauni šoko, narstė kaip tikros 
blezdingos. Seniai neiškęsdami nors trep
sėjo. O dainorius-kanklininkas skambino 
vis naujus posmus į dainą įdėdamas, vie
ną gražesnį už kitą. Pabaigus blezdingą, 
mergos užsimanė prašyt džiguną paskam
binti. Vyrai išsiprašė kardų šokį, vienok 
pagaliau pailsortr jaunų kojos.

Davęs truputį pasilsėti pirštams, se
nis užskambino kitus šokius ir dainas. At
sirado dabar ir antros kanklės šalia senio, 
kurios pritarė jam dainose. Kelios patva
resnės poros jaunųjų sklaidė dar po pievą, 
bet, kaip matyti, pailso ir jos. -Pailso pa
galiau ir Sereikos pirštai ir jis padėjo kan
kles šalę savęs.

— Sereika! — šaukė patėmiję tai se
niai. — Eik šian pas mus.

— Šian prie alaus!! — gaudė, vilioda- 
prie savęs kita minią.
— Prie musų! — rėkė žmonės iš ki- 
šalies. »
Kol kiti šaukė, du seniu, paėmusiu Se

reiką už pažastų, nusivedė prie midaus 
bačkelės. Netrukus ties šita bačkele su
sirinko beveik visas vyrų pulkas, tiktai 
kaip kur retas iš jaunesniųjų įsimaišė į 
moterų būrelius neva pasišnekėti. Buvo 
ir tokių kaip va Rėklių Lakišius, kurie nu
tilus senio kanklėms, bandę ant savųjų tas 
pačias dainas išvedžioti kurias senis kan
kliavo. Žinomas dalykas jog toli jam bu
vo prilygti Sereikai, bet..:. radosi ir to
kios mergos, kaip Kandibų žvaigždonė, 
praminta Šlapona, kuri gaikščiodama gy
rė Lakišiaus skambinimą.

— Ugi kaip gražiai! Ugi kaip pato
giai skambina! Daug geriau negu sėnis 
Sereika! Ką tas Sereika! Jam tik atbu
lines skambinti.

Midus su alum visur kėlė ir garsino 
kalbas. Ir vienoje ir kitoje vietoje /neuž
ilgo atsiliepė jau ii* dainos. Turbut dainų 
balsai pagaliau paskatino pakilti ir Serei
ką nuo midaus bačkelės, nors ir tramdė jį 
seniai.

Senis gryždamas prie kanklių atsidė
jęs klausė Lakišiaus kankliavimo. Net su
stojo senis ties mergų būreliu. O tas, tur
būt, nesitikėdamas tokio klausytojo, kad 
tęsė tai tęsė, nuolat iškreipdamas senio 
dainas ir iškraipydamas kaip kada suvis 
nepadoriai. Senis tokiose vietose tik gal
vą kratė. Pagaliau, viena mergų kumš
telėjo Lakišių, pamerkdama akim į Serei
ką: '

— Tai matai, tėvuli, ir aš bandau kan
kliuoti, — lyg užkaitęs atsiliepė Lakišius, - 
pažvelgęs į senį. — Tiktai matai, tamsta, 
ne visada taip gerai aš suvedu kaip svei
kas. Tu, tėvuli, jeigu ir iškreipi dainės 
balsą tai taip kaip tai saviškai, gražiai... 
O aš pabandau, kai kada neva nei šio, nei 
to; o kai kada šuo žino kas išeina.

Senis atsakymo vietoje tiktai palinga
vo galva.

— Tėvuli! Kaip tu padarai kad pas

tave visada išeina puikios dainos? — kal
bino toliau senį Lakišius. — Aš rodos ne
sigailiu nei pirštų, nei ni'eko kad išmok
ti.... Čia kaip matau, man trūksta lyg 
ko-nors, ko aš nesuprantu ir nemoku. Pa
mokyk mane, tėvuli!

Senis neatsakė ir dabar nieko-, tiktai 
paėmęs kankles į rankas, užskambino.

Pasklido dabar suvis skirtinga gai
da: gaida ori, patogi,'kuriai senis ėmė pri
tarti žodžiais. Nebuvo tai vienok dabar
tinių gadynių giesmė, nei panaši į ją. Bu
vo tai suvis ypatinga daina. Giedojo se
nis, skambindamas kanklėmis:

— Kaip iš kviečio šiaudelių pratusios 
rankos pynę nupina, kaip mokyta 'merga 
iš siūlų staklėse rašytus rinktinius suva- 
džioja, taip ir iš balsų, skambančių orė, 
dainius sudeda dainas ir sukrauja širdyje. 
Nuobodu vienok dainoms širdyje, kaip 
nuobodu saulės spinduliams už debesėlio. 
Jos veržiasi per dainiaus lupas į karštus 
saulės spindulius, į sidabrinę mėnulio švie
są. Ir dreba jos mielai, draugą^gtr^^į 
spinduliais ir sklinda tamsios nakties slap
tybėse. Dainas gaudo laukuose javai, lan
kose žolė: ir aukšti upių krantai, giriose 
medžiai kasoti, kalnuose kalnai aukšti. Bet 
daugiausia lieka giesmių ir dainų senų ka
pų medžiuose. Tiktai čia tos dainos į rau
das pavirsta. Paklausyki kaip liūdnai ošia 
senų kapų medžiai!

— Nori, vaikeli, būti dainium, tai 
klausyk primigties dainų ir krauk sau šir
dyje. Klausyk senų-senovių aidus, ką 
tvoskia nuo musų žemės, prosenių jaus
mus pajauski ir krauki viską širdyje, jei
gu ten randasi vieta tam lobiui. Girių 
glūdumose, upių skarduose, ant senų ka
pų musų prosenių liūdi užkeikti dainų bal
sai. Nuo tenai juos imki, o busi dainium. 
Žmogus dainium tave neišmokys.

Nutilo senis, apmalšo kanklių balsai. 
Kanklės išlėto skambėjo, tartum tolimų 
giesmių aidai. Gaida sekė gaidą, kaip de
besėlis padangėj debesėlį seka.

— Tai daina apie Mildą, — tarė vie
nas balsas iš aplinkui esančių.

— Garsiau, tėvuli! Garsiau! — sušu
ko kiti. Senis staiga, tartum prabudo, 
rankos aštriau užgavo kankles ir pakilo 
naujos dainos balsas, pritariamas žodžių:

— “Surinko Kaunis pabertas dainas 
iš laukų ir girių; surinko iš lankų ir klo
nių, lėkštų pakalnių.... ”

— Už ginklų! Už ginklų! Gudai už
puolė! — užriko nežmonišku balsu ištolo 
dar nuo pilies bėgdamas vyras.

Balsas jo prasimušė pro stygų balsus 
ir sujudino svietą. Vienoje akimirkoje 
apielinkės išvaizda persimainė. Vieni žmo
nės su riksmu puolė į kaimą, kiti šoko į 
girias.

Ant pilies kuoro degė ugnys, duoda
mos pavojaus gandą visai apygardai.

— Gelbėkite mano vaikelius; gelbėki
te! — rėkė jauna moteriškė bėgdama su 
kūdikiu ant rankų į girią. Paskui ją išsy- 
kio pasileido bėgti pora mažutėlių vaikių,1 
bet jų menkos pajiegos ne ilgam tesėjo. 
Motina tik suriko pamačius atsilikusius 
vaikus. Akimirkai sustojo kaip ir norė
dama pulti prie jų, bet antroje akimirko
je jau panėrė girioje su kūdikiu kurį ne
šė rankose. y

(Bus daugiau) /

PAJIEŠKO GERB. SPRAGI
LO. Poni Marė Mažienė atra
šė šitokią gromatą:

Gerb. ir Brangus Asilėli, ar 
negalėtum pasakyt kas atsiti
ko su geifo. Spragilu kad per 
visą vasarą jis nei pypt, ir jo 
abrozėlio Dirvoj nepasirodė nei 
sykio. Tėmijau mirusių sky
riuje, ale ten jo vardo nepasi
rodė. Labai norėčiau žinoti 
kas su juo atsitiko: ar Dirvą; 
jau visai jis paliko, ar į vaiską' 
išėjo, ar kur kitur išpleškėjo?

DRAUGAS PRUSEfKĄ ži-' 
no kur pinigų yra. Štai jis ViK 
nyje rašo nusibastęs į tolimus! 
Oregon valstijos miestus ir ten! 
suranda 'moterėles kurios na- /

• buna -(vyrai 
pinigus daro), ir jis aplankęs 
moterėles, patyręs kurios turi 
pinigų, pamini jų vardus ir 
su džiaugsmu rašo “rąsiai ga
liu atsakyti — bus daugiau” 
negu penki šimtai dolarių!

Rytunose tam bobiui tenka 
ir šluotų. Ar nepataikys jis 
ir vakaruose aplankyti kokią 
moterėlę kurios vyras dirbęs 
naktini “šiftą”, rasis namie 
jam atslampinus....

GABALiAUSKAS baisiai į- 
simylėjęs į savo vardą — jis 
dažnai mėgsta jį matyti patal
pintą savo laikraštyje. Bet 
kad jo rašinių niekas neskaito’ 
ir į jo vardą nekreipia dėme
sio, jis savo atsiprašant straip
sniuose nuolat tampo, kitų, ge
rų ir garbingų žmonių vardus^ 
dėmesio atkreipimui

VILNIS ir Naujienos p jau-' 
naši kaip šuo su kate, bet kaip 
reikia Dirvą “fašistinti” tai 
pučia vienon dudon, kaip ge
riausi broliukai, 
vis gali 
tikėti?

tokięms

pasaulia

Kuris Lietu- 
meklioriams 

ei vi

lenkia galvą 
gynėjus* sa-

VISAS 
prieš Stalingrado 
ko Pruseika. Taip, visas pasau
lis galvas lenkia, o Pruseika 
važiuoja j Kaliforniją lašiniu^ 
šildyti*

» PRUSEIKA klausia, kodėl 
Keleivis eina Bostone, ne Ber
ime ? Atsakas aiškus, del to 
kad visi Keleivio skaitytojai 
Bostone! Juk del tos pačios 
priežasties ir Pruseikos melų 
maišas leidžiamas Chicagoje, 
ne Maskvoje.

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

FOR

©SKAIČIUS kiaulių kurios galima bus šį 
metą skersti siekia 97 milijonus, lyginant su 
79 milijonais 1941 metais ir 84 milijonais pir
mesni rekordinį mėtą 1933.
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Pereitos savaitės senos ge
ležies ir kitų metalų vajuje, 
Cuyahoga apskrityje spėjama 
surinkta šimtas milijonų sva
rų, nors buvo numatyta surin
kti tik pusiau tiek.

Sena geležis bus naudojama 
karo reikalams ir geležies lie
jyklos turės darbo per žiemą.

Sekmadienio rytą nuo 8 va
landos visomis gatvėmis važia
vo dideli trokai rinkdami gele
žį prie namų ir viešų vietų kur 
jos buvo sudėta didelės krū
vos. Suvežus į paskirtas vie
tas keliose miesto dalyse, gele
žies laužo pasidarė kalnai.

Tą pat dieną rinkta geležis 
visoje šalyje. Spėja kad su
rinkta šeši milijonai tonų.

Geležies rinkimas ir toliau 
bus tęsiamas, taigi nelaikykit 
geležgalius kur nors paliktus 
rudyti, atiduokit karo reika
lams.

• ŠIO RUDENS balsavimams 
Cuyahoga apskrityje yra užsi
registravusių apie 600,000 bal
suotojų.

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.

CITY GRILL
8507 Hough Ave.

ALUS VYNAS
Karšti Valgiai, Sandvičiai
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS

IR SAVO PAŽYSTAMUS

Jonas 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 Laimonas, Sav.

SVARBUS VISUOME
NINIS SUSIRINKI

MAS

kuris 
salėje, 
Spalių

bus 
an- 
27,

mes galime
sa- 

šiai

pa-darbas butų 
ir naudingesnis,

Tėvai, motinos, sesutės, bro
liai ir visi vietos Lietuviai — 
visi jus esat kviečiami daly
vauti susirinkime 
laikomas Lietuvių 
tradienio vakare, 
nuo 8 valandos.

Šiądien musų valdžia krei
piasi į visus Amerikonus ne
žiūrint ar jis Lietuvis, Airis, 
Anglas, Slovakas ar koks ki
tas. Kreipiasi į visus del pa
ramos, ir visų musų priedermė 
yra metus kitus dalykus į 
lį dirbti kiek 
musų šaliai.

Kad musų 
sėkmingesnis
tapo suorganizuota American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetas, kuris darbuosis visais 
karo reikalais parengimais.

Taigi visi Lietuviai yra šir
dingai užkviečiami ateiti į šį 
susrinkimą; gali priklausyti 
visa šeima — daugiau, sma- 

Stipresni būdami daug 
musų

giau. 
gero galėsim nuveikti 
Valdžiai, musų jaunimui, kurs 
dabar tarnauja kariuomenės 
pulkuose.

Organizuokimes stipriai, kad 
jei kas paklaustų “Ką Lietu
viai daro karo metu”, 
me pasakyt, štai musų 
tės rekordas. Svarbu 
Lietuviams priklausyti
can Lithuanian War Activity 
Komitete. J. K. Vensvolas.

galėtu- 
darbuo- 
visiems 
Ameri-

NUŠOVĖ

šeštadienį policininkas nušo
vė Albertą Urban, 24 m., pa
bėgusį kalinį iš Ohio pataisos 
namų. Policininkui sulaikius jį 
gatvėje važiuojantį vogtu au
tomobiliu, Urban traukėsi re
volverį šauti.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyra# 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimų iš lauko ir 18 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų.. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilnų apdraudų toš rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899
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WAR CHEST VAJUS 
PRASIDĖJO

per 
svi
tos 
nu-

Clevelando War Chest vajus 
prasidėjo Spalių 19 ir tęsis 
10 dienų, šymet nustatyta 
kelti $5,000,000 sumą. Iš 
sumos dalis skiriama karo
kentėjusiems Lenkams, Rolan
dams, Rusams, Britams, Ki
nams.

Pinigų rinkime visame mies
te dirba 8,300 liuosnorių.

šis yra dvidešimts penktas 
metinis vajus. War 
ba taikos metu 
Community Fund, 
atsirado Clevelande.
kė kiti miestai, ir dabar tapo 
veik nacionaliu dalyku.

Chest, ar- 
vadinamas 
originaliai

JĮ pase-

Mirė Juozas B. Hala- 
burda

Juozas B. Halaburda, 38 me
tų amžiaus, nuo 12716 Wood
side avė., mirė Spalių 16. Pa
laidotas Spalių 19 d., pamaldos 
atsibuvo St. Thomas Aquinas 
bažnyčioje.

Velionis paliko žmoną, Pau
liną, tėvus, Stasį ir Margaretą 
Halaburdus, brolius ir seseris: 
Stasį, Mrs. W. Adams, Mrs. P. 
Adams, Vincą, Mrs. B. Lut- 
kus, ir Eleną.

Gimęs Lietuvoje, šventaže- 
rio parapijoj, Suvalkijoj, Sau
sio 12, 1904 metais, Amerikon 
atvyko su tėvais 1907 metais 
ir čia Clevelande užaugo ir su
kūrė savo gyvenimą, "bet mir
tis jį nutraukė.

Šeima dėkoja visiems drau
gams ir kaimynams už jų da
lyvavimą šermenyse, laidotu
vėse, ir už pareikštas simpati
jas.

Laidojime pasitarnavo lai
dojime pasitarnavo Della Ja
kubs.

.v.

DEGTINĖS NEDIRBS 
PO LAPKRIČIO'!

Policija Nevažinės

Clevelando Saugos Direkto
rius išleido patvarkymą miesto 
policijai kuri iki šiol važinėjo 
automobiliais ištisą dieną, to
liau nebevažinėti. Policininkai 
išvažiuos į jiems paskirtas vie
tas ir stovės ten. Vienas sė
dės automobilyje priimti radio, 
pranešimus iš centralinės sto-J 
ties, o antras policininkas pėk- 
ščias apvaikščios savo nuskir
tą plotą. Tas daroma taupy
mui gumų ir gąsdino.

Iki šiol nekurie policininkai 
automobiliais yra išvažinėję po 
85,000 mylių metų bėgyje.

ANTANINA PRADIENĖ i
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antanina Pradienė, 58 m. am
žiaus, nuo 13308 Edgewood av. 
Paliko nubudime vyrą, Myko
lą, dukteris Oną ir Kazę, sū
nūs Antaną ir Juozą, ir brolį 
Joną Nakvosą; liko taipgi pus
seserė Katrina Andruškevičie- 
nė ir kiti giminės.

Velionė paėjo iš Panevėžio 
par., Oželių k.

Pašarvota Della E. Jakubs 
laidotuvių namuose. Laidoja
ma šeštadienio rytą, Kalvari
jos kapinėse; pamaldos atsibus 
šv. Jurgio bažnyčioje, 9 vai. 
ryto. ,

Nenusigąskit, degtinės gė
rikai, iš šios žinios, kuri gal ir 
liūdnai nuskambės. Karo Pro
dukcijos Taryba praneša ofi
cialiai kad su Lapkričio 1 die-1 
na visoje šalyje sulaikoma iš- 
dirbimas degtinės, džinės ir ki-’ 
tų alkoholinių gėrimų. Visos 
128 degtinės varyklos paver
čiamos karui reikalingo alko
holio gamyklomis.

Kito meto karo reikalams 
bus suvartota 476 milijonai ga
lionų alkoholio. Daugiau negu j 

Marinai Pietų Pacifiko salose ne tik sudaro žinias savo ka-'Pusė to alkoholio bus suvarto- 
riavimu, bet ir seka jas patys, štai marinai tėmija žemėlapyje ta gaminimui dirbtino gurno; 
pažymėtus karo veiksmus. jo likiisis — reikalingas dirbi-

jmui nerūkstančio parako ir ki
tų karo reikmenų.

Per pastarus 10 mėnesių 28 
degtinės varyklos jau gamino 

?Illlllliiiiiii!ii!i!i9ii!iiiMi]i!iini!iimiiEi!iiiiii(iiii!iii!i!iiiiiiin!lllllllll!!lliinililinu  karui reikalingą alkoholi, o kj- 
tos dar neturėjo tam reikalin
gų įrengimų.

Degtinės užteks tiems kurie 
ją mėgsta, nes yra prigaminta 
555 milijonai galionų, daugiau
sia Bourbon ir ruginės. Skai
čiuojama kad per metus viso
je šalyje išgeriama po 120 mi
lijonų galionų degtinės, arba 
po apie galioną nuo galvos.

Tos turimos degtinės užteks 
penketui metų. Prohibicija ne, 
bus grąžinta.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT DIRVĄ

Už tai Amerika kovoja
visame pasaulyje.

XI HARRISON W. EWING
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IŠRINKIT VĖL
COMMON PLEAS JUDGE

Čia namie remkit teisėjus 
kurie visada tikėjo į lygybę 
ir teisingumą visiems.

Visiems Žmonėms!
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SUPERIOR CAI’E

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

Musų Nuosavioje Įstaigoje.

Dabar laikas duoti išvalyti arba 
perdirbti jūsų žieminius kailinius 
į 1943 stylių. Mes darbą atlie-. į 
kam gerai ir už mažus kaštus. 
Valymas atliekama gerais meto
dais. Paskubėkit duoti darbą iki 
neprasidėjo sezonas. (47)

Addison Tailors r
& Furriers

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

Mffiju.lta priaosia ta foto

SAKOMA ta teta "

ŠS??® tBimt
4L* * —

UP PAT atai ta te- Naujausi \ aiffii

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas

YOUR OLD PAPERS
CALL THE

SALVATION ARMY

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

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

and BOWLING ALLEYS
6927 Superior Avenue

-* -I I J I I
N. Balindu — M. Botoman — Savininkai

Moderniškos alleys, kur'galiT"1 sum f i raičioti ’holes grupėmis
arba pavieniais, sveikatai. (44)

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas, — visu 

darbas Garantuot
P. A. Prietaisai Viaiemį 
šSound Car. Dyarom TeKpi^s, 

~~RADIOlTTr TUBES

1363 E. 45TH ST. HE. 3028.

ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINĖ APYSAKA!

HENDERSON 5357

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo- 
kit: HĖnderson 5357. *

KREJCI DRUG
PHARMACEUTICALS, TRUSSES 

SUPPORTS, CHEMICALS 
Patrukusieji kreipkitės į 
mus pritaikymui trussų.

Visoki vaistai iš Europos.

2501 Lorain Ave.
Phone MAin 8557 Prie W. 25 St.

A L P i S Kęstučio Išlaisvintojas
K. S. KARPIAUS

ISTORINĖ 
APYSAKA

Shampoo 
pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ

$2.00 
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

DEDU A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naud'otis 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.

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 <
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292
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GYDYTOJO RECEPTAS
Greita pagalba nuo Bronchinių 
uždegimų, paliuosuoja kosulį ir 
palengvina plaučių užsikimšimų. 
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

wavw.y.w.v.v.vaw.'.y,

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.

Paveiksluota 
didelė 
knyga

288 puslapių

KAINA
TIK $1.50

(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį.
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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 
‘ALPĘ, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
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 Cleveland, Ohio
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o Žemėlapį DEGTINĖS
PO LAPK

rikai, iš šios žinioj k |
liūdnai nuskambės, į ES komunistiniai ko- 
dukcijos Taryba pasileido į svietą uba- 
cialiai kad su Lapįį | maisto-dolarių. Tai 
na visoje šalyje įp kaip Lietuvoje uba-

— j.-*;..:. -Whjk ateina ruduo, kai 
, pradeda avis ir kiau-

Tai

dirbimas degtinės,^ 
tų alkoholinių gėrį,
128 degtinės varį, E Atėjo pas ukinin- 
čiamos karui reiįJUi’
holio gamyklomis, prie musų”, gavo šmo-

Kito meto ar mėsos ir eina pas 
bus suvartota 476 
lionų alkoholio. W

įdaro žinias savo ka-'PUSė to alkoholio M 
ai tėmija žemėlapyje1 ta gaminimui M 

o likusis — reikįJ 
mui nerūkstančio^

abejo paprastą ūba-

— suktybėmis ir apgavystė
mis.

Gen. Stilwell Pagerbia Indijos Karininkus

<IT DIRVĄ
IllllillllllllilllllllillllllllllU

lis lodydamas. Taip 
' mtisų komunistų ly- 
asileido vienas vienan, 

kraštan, landžioja 
ių darbininkų namus-, 
E savo įprastą maldelę 

tu karo reikmąl^ frontą ir ištiesia 
’ Per pastarus ii Jodami dolarių.

degtinės varyklos 
karui reikalingą aįd 
tos dar neturėjo t? 
gų įrengimu.

Degtinės užteks J 
ją mėgsta, nes yn j 
555 milijonai gali;; 
šia Bourbon ir 
čiuojama kad per J 
je šalyje išgeria^) 
lijonų galionu įJ 
po apie galioną i®| jeigu ir tas maršru-

Tos turimos dąį 
: penketui metu. Prį 
i bus grąžinta.
: i----------------------------- «.

CHICAGOS politikieriai zu
ja ir agituoja balsuotojus kaip 
ir paprastai prieš kožnus rin
kimus: Demokratai tempia bal
suotojus prie savęs, o Republi- 
konai prie savęs. Rimtai žiū
rint ir sekant tas politiškas 
rungtynes atrodo kad abiejų— 
ir Demokratų ir Republikonų 
— tikslai vienodi: įsigauti į 
šiltas vietas. Kaip tik tampa 
išbalsuoti, savo pažadus bal
suotojams pamiršta. Tas yra 
patirta per metų eilę.

A. Gailutis.

Pataria Auginti Dau
giau Vištų Mėsai

EWING:
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CAFE
LEYS

mue
Savininkai

iioti boles grupėmis
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SANDAI kad ir socia- 
iihda iš savo ilgo mie- 
iada rengti prakalbų 
R mėgins konkuruoti 
išperom komunaziais, 

odami “bendru ^fron- 
katalikais. Palauksim, 
ih. Chicagoj susida- 
sfja iš kelių bobelių 
Brutui rengti. Kurie 
to komiteto tas bobe-

bus kaip komisija tai 
ta neįvykti.

girdėti nuoskundų 
ąikraščių koresponden- 
jų redakcijos perdaug 

Na, to-
-butų geriausia kož-

ATEINA J
Kailiniai ValoBiį|į jų raštus.

Musą Nnosauijt
Dabar laikas daoti įdradarbiui turėti savo 

iT Redakciją.
i 1943 stylių. lb£ 
kam gerai ir ui J 
Valymas atliekai J?
dais. Paskubėkit tegina .100,000 
neprasidėjo setm

Addison L
& Flinid ^olarių.

20 metą toj pi

. 7106 Suptm

.KOMA kad Ameri- 
, visokių 
metą 
apie

ii1 kurie per
5 lengvatikių

iš-
125

Dėdė Samas prašo ūkininkų 
auginti 200,000,000 daugiau 
vištų rudehs ir žiemos mėne
siuose, palengvinimui mėsos „si
tuacijos.

HIPPODROME

Prailginama
šis įdomus dabartinio karo įvy

kius vaizduojantis veikalas, Warner 
Bros, filmą “Desperate Journey”, 
pratsęiama rodymui dar vieną sa
vaitę Hippodrome Theatre, prade
dant šeštadieniu, Spalių 24.

Vaidinime dalyvauja Errol Flynn 
su kitais žymiais artistais, Ronald 
Reagan, Alan Hale, Arthur Ken
nedy ir Roland Sinclair. Veikalas 
apima Britų lakūnų prietikius pa
tekus nazių nelaisvėn nukritus lai
ke bombardavimo Vokietijos.

B. J. Radio j

Expert Radio Tiisjsj
1 I darbu Gina

P. A. Prietaisai
-Cg.

PAT sakoma
Omunistų vadui Leni- 
L?mirusiam), jo kūno 
vimui kas met i.šlei- 
įpie 100,000 dolarių.- 
I' sakoma kad 1926 ar 
ais Maskvoje tapo pa- 
^pahninldas Judui-Ju- 
fėiįu tas tiesa tai nie-

□ p. -Jūdb pagrindais ir
1363 E. 45TH8I. | ., .

, Bmhaus valdžia veikia,

kad bu-

ilinga Darbininku
I ISTORINĖ APYSAKA!

mokestis, unijos algos ir 
sąlygos.
PIE COMPANY 
.3747 'Carnegie Ave.

Naujausi Vaizdai
Šią savaitę pradedamos rodyti 

Telenews Theatre filmos vaizduoja 
Wendell Willkie kelionę per Kiniją, 
kur jis pasitinkamas ir vaišinamas 
Generalissimo Čiang Kai Šėko ir jo 
Žmonos. Parodoma daug vaizdų iš 
Kinų kariautojų su Japonais.

Rodoma šiaurinė konvojų kelionė 
i Murmanską, “Hell’s Corner” ali- 
jantų jurų kelių, ir kiti vaizdai iš 
Rusijos, bei dalis Norvegijos.

Vaizduojama pravedimas jauni
mo 18-19 metų amžiaus drafto ir 
kuris klausimas buvo sprendžia
mas valdžios įstaigose. Atvaizduo
jama pasiruošimas didžiausiam da-^ 
bar įvedamam taksų programui ir7 
>;ti idomųs dalykai.
Steigs vyriausi ą karoatr.

ęSityk Amerikos 
pivių Naujienas’ 
h žurnalas, 24 puslapių. 
Įihietams tik 50c. (43)

UVIŲ NAUJIENOS
St. Phi ladelphia, Pa.

Parupinam ir Sudedam Naujas Dalis 
•Furnasams ir Boileriams

Anglies, Gaso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainavimas 

Musu kainos žemos.
PIRKIT FURNASĄ IŠ MUSŲ.
CLEVELAND FURNACE &

SHEET METAL CO.
ENdicott 0335

1396 East 65th Street . .

lllllllllllllllllllllllllllllillll.

LIUDOS darbai yra 
^Sjpirvos Spaustuvės 
jOlybė. Atlieką: 
SIlakatus 
®AI§KUS 
OOKjJS 
^KONSTITUCIJAS 
^Bilietus 

ir kitokius,

wWijos, biznieriai, or- 
UJpcijos, pavieniai — 
įjokite savo spaudos 
abHs mums.
pulkit musų kainų — 
jteSymą gausit greitai.
Svarba Atliekam ® 

Ė R A
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I

I R V A
Superior Ave.

cny- 
rau- 
ikš- 
•vos 
?tu- 
Jis 

cia-

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir T 
gabumo kūrinys. Mano draugas fe 
‘ALPI’, pareiškė kad *tai geriauajF 
apysaka, kad tai geriausi istorini. 
Lietuvių kalboje iš kurių jam Is I 
skaityti. O kadangi tas asmuo J® | 
universiteto mokslą, tai be 
literatūrą gerai nusimano.1

eland, Ohio

SALDUMYNAI
Didžiausia Nauja Saldainių 

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

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

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.

šalia Ezella Theatre

Everett Kauffman
and

Sherman Moving
& Storage

Perkraustom iš visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd. 
CEdar 4352

SKANUS KUMPIAI
Pas mane g-ausit naminio dar- 

kumpių, dešrų, visokių ruky- 
mčsų kokios mėgiamos Balti- 
šalysc. Gaminamos tuo pa- 
metodu. Užlaikom ir visok’ą

kitokią mėsą. (47)

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

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

bo 
tų 
jos 
čiu

P. J. KERS!S
S09 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: M Ain 1773.

Ėdami 
ši apysaka ir jums tikrai |mane> gausit pigia kaina. . _ _ 

; r apdraudos-insurance reikaluose.
< i jptfsau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 

ClCVfiU®’KSlrantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
Taipgi gausit patarnavimą ivai-

iperior Avenue

■

Britų karo vadas Gen. Stilwell, Indijoje, susitinka ir svei
kinasi su Amerikos karininkais Indijoje. Jie buvo apdovanoti 
garbės ženklais už atsižymėjimą.

©KALIFORNIJOS vilnų au
gintojai dėjo pastangas šio me
to vilnų derlių padidinti iki 25 
milijonų svarų, ko užtenka ap
rengti 100,000 kareivių per iš
tisą metą.

©KALIFORNIJOS tik vie
nas ketvirtdalis naudojamas 
ūkininkavimui.

©VABALAI ir žolės' kas me
tą šioje šalyje padaro nuosto
lių už apie $6,500,000,000.

T

Greičiau negu jus Įsivaizduotas, tas vaikas kuris 
dabar daro žaislinius lėktuvus, skraidys dideliame 
savo lėktuve erdvėse.

Jis turi tdrėti geras akis padarymui pirmos rūšies 
modelio — ir jam reikės gerų akių būti pirmos kle- 
sos pilotu.
Jei vaikas neturės Sight-Saving šviesos artimam 
akių darbui, jo regėjimui yra lemta sugesti nuo 
akių Įtempimo, nuo ko paeina prastas matymas 
ir kiti keblumai.
Taigi apsaugoki! jo akis įtaisant jam Sight-Saving 
Lempą kuomet jis dirba ką nors—ir kada skaito, 
rašo, skaičiuoja, piešia ir arlieka kitus darbus ką Ą 
reikalauja atidaus žiūrėjimo.

Tikrai žinosit Kad jis turi Sight-Saving šviesą kai 
jis naudos Sight-Saving Lempą — tą lempą kuri 
teikia pakankamai šviesos, laisvos nuo aštrių šešė
lių ir erzinančio žėrėjimų.

Pasirinkite sau Sight-Saving Lempą iki 
dar yra platus pasirinkimas Įvairiu stilių.

Pažinkil Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatybių

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose / 
grindų modeliuose ir stali- C 
niuose modeliuose.

(B Reflektorius ir skirstymo b-indelis da
vimui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
netiesiogines šviesos.

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

gynimo ženklas. .

ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND

yfUGHlLlS CHEAP' \

I ISLANDIJA VIRTO 
LINKSMA SALA

pirm ne- 
karą.
susigru- 

jų virši- 
ir neturi

Islandija — sala šiauriniame 
Atlantike, arti Anglijos ir Eu- 

' ropos ir 'kaip koks pereinamas 
! akmuo Atlantiko Vandenyne 
siekiant j Ameriką, buvo Ame- 

' rikos kareivių užimta apsau- 
Igojimui tos salos nuo pateki- 
' mo' Vokiečiams, dar 
gu Amerika Įstojo Į 

Ten Amerikonams 
dus, kur kareiviai ir 
ninkai turi pinigų
kur kitur išeiti jų praleisti, pa
sidarė smagus ir kitoks gyve
nimas negu tos salos žmonės 
buvo pratę ir pažinę.

Susigrūdimas ten dabar toks 
kad, sako, gavimui kambario 
gyventi siūloma $100 jei kas 
toki kur suranda.

Už seną 5 metų automobilį 
ten moka $3000, jei gali dar 
gauti. Gasolino ir padangų ra- 

Į tams ten esą užtektinai.
žmonės, kartu su kareiviais, 

'ūžia girtauja, minėdami gimta
dienius giminių kurie mirę 40 
metų atgal.

Islandijos sostinė yra Reyk
javik miestelis, dabar išdidė- 
jęs. Norvegai ten Įsigyveno 
apie 900 metų atgal is Islan
dija buvo laikoma viena> iš pir
mutinių demokratinių vienetų. 
Gyvendami toli už vandenų 
nuo Norvegijos, IslandieČiai 
vo kalbą iškreipė taip kad 
šių dienų Norvegais jau 
susikalba. x

Degtinė ten parduodamą
slaptomis ir mokama $30 kvor- 
tinei bonkai.

Seniau ten 
žin'kelių, bet 
Britai išstatė
IĮ ir atgabeno vagonuš ir lo- 
komotivUs.

sa- 
su 

ne-

pa-

nebuvo nei gele- 
šio karo metu 
vieną geležinke-

NEUŽMIRŠKIT 3c
. Siųsdami Dirvos Redakcijai; 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus,'visAda įdė
kit už 3c pašto, ženklelį atsa-į 
kymui. Tas būtina. - P

‘ \ r ■' • ■ I

James Metzenbaum
KANDIDATAS į CONGRESS

Judge Ewing for
Common Pleas Court

22-ME DISTR1KTE

James Metzenbaum, žymus Ule- 
velaririo viešaine gyvenime asmuo, 
buvęs Ohio State Senatorium, da
bar kandidatuoja j U. S. Kongresą 
Washingtone. Jis yra rėmėjas Pre
zidento Roosevelto progbamo ir 
yra kandidatas reguliariame Dfemo-. 
kratų partijos sąraše.

Už . jį gali baksnoti tik 22-me 
trikte gyvenanti Lietuviai.

Balsavimas bus Lapkričio 3.

dis-

Common Pleas Judge Harrison W. 
Ewing yra dabartinis to paties tei
smo teisėjas ir kandidatuoja sekan
čiam terminui. Jis yra pasižymė
jęs teisių žinovas ir įstatymų vyk
dytojas. Jo kandidatūrą užgiria vi- 
ąi vietos didieji laikraščiai.

Judge Ewing tarnauju Co:'.—'.?n 
Pleas te'sme jau 17 metų. Buvo iš
rinktas 1926 metais, vėl lairpėjo rin
kimus 1330 ir paskiau 1936 metais.

Jis gimė Ąlahoning apskrityje, 
1874 metais ir nuo 1880 metu gy
vena Clcvelande. ČI?. b West
ern Reserve Universiteto Teisių mo
kyklą ir per 26 metus praktikavo 
teises pirm negu tapo teisėju.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinki! įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę. ■— tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 

. gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, r> 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje

Kaina prisiuntimu $1.00
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
• lapną. - Kiekvienas privalo jj turėti

Reikalaukit “Dirvoje
* Cleveland, Ohio ą

j—.................... .
6829 Superior AVenue

SCENOS • VEIKALAI
Mažoms1 ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
A ‘ į r 1 I • ■

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Sll užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi....,...................

AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ — viehame 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

AUKSO VERŠIS — ’ Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi...............

Birutė ir Kuprelis—-trijų veiksmų tragedija iš Lietu
vių santikių su Rygos kardininkais 13-me šimtme
tyje, Kunig. Šventaragio laikais. 94 pusi. __

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi.....................

DIVORSAS — 3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 nusl._______________________ ------- -

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi...........

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi........................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksnių veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai................................................ -.................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi. / ............................

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksnu) tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi...

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi..................................................

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...............

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterus. 60 p...

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se

30 p.

kome- 
pusl.
veiks- 
30 u.

'•

$1

lARCEL'Ė — Keturių veiksmų Scenos vhizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo....................    ...25c

VIOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi, -s

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 2d pusi. ..... .......... . ..........

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia. 6 .vyrai, 3 moterys. 32 pusi..........

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. >61 pusi......................

— dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
moteryą. 30 pusi........................................ 15c

L’ENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik- 
15c spie,. vaidina 7 vyrai. 23 pusi.................................... 10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.

25c
J NĄSTUTĖ 

vyrai, 2

20c

25c

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 nroterys- 
3 vaikai. 110 pusi................. . ......................... .

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; Vaidina 3 vyrai/ 2 mot. 40 pusll

50c

VEPASIEKTAS TIKSLAS - tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai,, 2j moterys, pora vaikų. 92 pusi..............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja, Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p...........

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy- 
1 rat, 3 moterys. 109 pusi...................................... a35c
PIRMI ŽINGSNIAI — 4 ve’ksmų drama1, Vaidinime 

dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusL-^........
<YTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...... .
tUSI JOS
lUSIJOS 

veiksnio
ŠIAURĖS 

dija.
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.......
SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy

tai ir trys moterys. 62 pusi................................
ilS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 

1—Bnuba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant.................................................................

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

VEN'FADARDAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. S3 pusi..................................

LALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.......

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi........

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag>dija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. LS2 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi
na u vyrai, 4 nioiL-iys. <7 pušį....................

(Vaidina 8 vvrai. 6 moterys, kel. Vaikai)

25c

10c

10<

15<

45<

15.

10c

50e

20c

60c

50c

Vaidina 8 v. ir 5 m.
CARAS — Monologas ...
BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 
komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage-

Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p.............

10c

10c

35c

25c

50c

25c

10c

25c

10c

25c

50c



S CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į outh’s Forum
DIRVA”—6820 Superior A\enue. ENd. 4486—Atdara vakarais

balsuokit už demokratų kan
DIDATUS LAPKRIČIO 3

VIEŠAS MASINIS
MITINGAS

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.

LITHUANIANS ON THE HOME FRONT
AT-TEN-TION!

THE PER/SCOPE
By ŠARŪNAS.

By GEO. C. VENSLOVAS.

Top Yank

i r.bathe

■ /»4,

.neo

Inde-
Labor
išrin-

Clevelande susidaręs 
pendent Citizens and 
Committee darbuojasi už 
kimą šių kandidatų:

John McSweeney, Demokra
tų nominuotas į Ohio guberna
torius,

James Metzenbaum, į Kon
gresą iš 22-ro Distrikto,

• Michael A. Feighan, į Kon
gresą iš 20-to Distrikto,

Stephen M. Young, Congress- 
man-at-large.

Komitetas agituoja už De
mokratų kandidatus todėl kad 
jie bus talkininkais ir darbinin
kais šio
operuos su Prezidentu Roose- 
veltu, o

Balsuokit už Savo Vien
tautį Rinkimuose 
Lapkričio-Nov. 3

karo metu, kurie ko-

ne trukdys jam.

UŽMUŠTA 90
Prev uzg 
nei 
Sme

John T. DeRightcr

Didelis masinis Lietuvių su
sirinkimas rengiamas vadovy
bėje Lietuvių Namų Savinin
kų organizacijos. Atsibus Lie
tuvių salėje, ketvirtadienio va
kare, Spalių 29, nuo 8 vai.

Šiame susirinkime pakviesta 
kalbėti abiejų partijų — Demo
kratų ir Republikonų — žymus 
kandidatai, kurie paaiškins ko
kius planus jie turi visuomenės 
reikalu vadovybei.

Atsilankykit visi Lietuviai, 
ar turit namus ar ne, ar gyve
nat svetimuose ar savuose na
muose. Pasiklausysit prakal
bų, pažinsit pačius kandidatus.

Kviečia Komisija.

In military life, regardless of 
what branch of service it may hap
pen to be, the Army, Navy or Mar
ines, at the command of AT-TEN- 
SHUN! the service man jumps to 
his feet and is all attentiveness for 
the next order or command. He is 
always ready and prepared.

We back here at home should be 
ready and prepared to back these, 
boys who are on the fighting front 
and! those who are in camp prepar
ing themselves to meet the enemy.

They have their duties and we 
have ours. Our Government is call
ing us all to AT-TEN-TION, there’s 
work to be done—and have we been 
doing our share?

We know that as individuals

and in Cleveland

but 
or- 
we 

The

everyone is doing something, 
to do big things you need an 
ganization, 
have such an organization
American Lithuanian War Activity 
Committee.

Every Lithuanian should assume 
his or her duty to be a member of 
this committee. We especially in
vite the younger generation to be
come active in this work.

A meeting of the American Lith- 
War Activity Committee is 

held Tuesday night, 
the 
and

Lithuanian Hall, 
we would like to

October 
at 8:00 
see you

uanian 
to be 
27, in 
P. M„
all there.

Working
forts to help ’ our Government and 
our boys in service will be some
thing for us all to be proud of.

as one big unit, our ef-

BANDO IŠRIŠTI KA
VOS TRUKUMĄ

REFUTING POLISH ACCUSATIONS

skai 
tų 1

K

imti

užku 
gą d 
nigų 
to S 
Joniją 
šingi 
vapi j i 
tuvos

Cleveland© trafiko nelaimė
se iki Spalių 20 užmušta jau 
90 asmenų, kai pastarose die
nose užmušta ir nuo sužeidimo 
mirė du asmenys. Pernai iki 
tos dienos žuvusių skaičius bu
vo 101. Sumažėjimas važinė
jimų atsiliepia ir į nelaimių 
mažėjimą.

Sulėtėjimas važinėjimo tra
fiko nelaimes sumažino apie 22 
nuoš. lyginant su pereitais me
tais.

Paveizdari, pernai nuo Sau
sio 1 iki Rugsėjo pabaigai bu
vo 12,437 automobilių susimu
šimai visokių rusių. Šymet to 
pat laikotarpio begiu susimuši
mų buvo 9,7L8.

Musų tautietis, Ohio Valsti
jos Legislatures narys, Jonas 
T. DeRighter vėl yra kandi
datas išrinkimui toms pačioms 
pareigoms.

Lietuviai 
minacijose 
išrinkdami

savo

slas

neapn 
bėk s 
las t

VAŽIUOJA Į\ DETROITĄ
Lietuvos Prezidentas Anta- 

Smetona valiuoja Į Detroi- 
kmadienį__ sur engia 
o vakare tą.'' pačią 

banketas p. Prezidento
pagerbimui.

. Iš Clevelandiečių j Detroitą 
vyksta taipgi P. J. žiuris ir 
K. S. Karpius, LVS. Centro 
sekretorius.

gerai pasirodė nc- 
paremdami jį ir 

vienu iš 18-kos De
mokratų partijos kandidatų.

Rinkimai bus kitą antradie
nį, Lapkričio-Nov. 3. Balsuo
kit už visą Demokratų kandi
datų sąrašą, o kurie kitaip bal- 
suojat, būtinai pasistengkit 
atiduoti balsą už Lietuvį kan
didatą.

Nepraleiskit šių balsavimų, 
būtinai eikit balsuoti Lapkričio 
3 diena.

Miesto Mayoras Lausche pa
siėmė išrapalioti kavos betvar
kės padėtį Clevelande. Jau 
kelinta savaitė krautuvėse nė
ra 'kavos ir žmonės negauna 
jos pirkti. Tuo tarpu valgyk
los ir viešbučiai kavos turi.

Norima sutvarkyti taip kad 
trukumas butų panaikintas.

įMayoras pakvietė Charles 
A. Otis, buvusį Wm. Edwards 
Co. prezidentą, pasiimti vado
vybę kavos betvarkei išspręs
ti. Bandys įvesti ką 
našaus kaip padaryta 
raus sukontroliavimu.

Matot kaip dabar 
visiems užtenka. Jei
buvę padaryta tvarka ir po šiai 
dienai būtume daugumas 
raus negavę pirkti, kiti 
jį išgraibę, išslapstę.

nors pa
su cuk-

cukraus 
nebūtų

cuk- 
butu

ka-
nas

dieną
nems.

• SUMAŽĖJUS automobilių 
naudojimui pasirodė trukumas 
ir valstijos ineigų nuo automo
bilistams išduotų leidimų. Pa- 
veizdan, pernai Spalių mėnesį 
už naujus leidimus automobi
listams valstija surinko $664,- 
851, šymet surinko $431,997— 
$232,854 mažiau.

DU RISTIKAI
Pereitą—TSvattę Clevelande 

ieeliaą dienas viešėjo ristikas 
Petras Baltrėnas, kuris buvo 
pats paskutinis iš žymesnių 
Lietuvių ristikų dalyvavęs im
tynėse Clevelande prieš metą 
laiko. Jis viešėjo pas Karpius 
ir šeštadienį su Jonu Petraus
ku išvažiavo Chicagon.

Jonas Petrauskas, praleidęs 
porą dienų Chicagoje, gryžo.

Šios savaitės pradžioje par
vyko į Clevelandą ristikas ir 
buvęs imtynių rengėjas 
Ganson-Karabinas. . Jis 
Clevelande apsigyventi.

• STATYBA Clevelande 
ro metu beveik visa sulaikyta, 
tačiau bus duodama medžiaga 
būtiniems statybos reikalams, 
kurie prisidės prie karo pastu-

, imejimo.

PADĖKA

Pack 
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New 
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tai ai

STOJO KARO LAIVYNAN
Jono ir Onos Brazauskų sū

nūs Jonas įstojo į Suvienytu 
Valstijų karo laivyną. Išleis
tuvės atsibuvo pereitą penkta
dienį. . Jonas išeidamas dėkoja 
savo krikšto motinai ir jos vy
rui Mr. ir Mrs. Norik, už su
teiktą
Taipgi ačiuoja Dėdei Jokuby- 
nui už malonų laiškutį ir už 

• pakvietimą pas juos atsilan
kyti jei Jono tarnybos vieta 
papuls apie Chicagą.

Pagaliau atsisveikina su 
sais ir dėkoja už jų gert1.s 
kėjimus.

Taipgi Karo Laivynai 
vanoriu stojo P. J. žurio 
nūs, studentas Viktoras.
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GABALIAUSKAS BĖDOJE
Ant 2-ro “pusi. Pittsburgh© 

žiniose šiame nr. rasit nepri- 
gulmingos Pittsburgho Lietu
vių parapijos klebono laišką, 
kuriame jis sako traukia Lietu
vių žinių leidėją-reda'ktorių S. 
Gabaliauską į teismą už ap
šmeižimą. Iš to matyt, ponas 
“katalikiška spauda” pateko į 
bėdą už savo neribotus šmei
žimus. Jei ne vienur tai kitur 
toks nedisciplinuoto proto as
muo turi prilipti liepto galą. 
Patirs tas pAnas kad ir Ameri
koje yra įstatymai ir kad 
kia su jais skaitytis.

Šiuomi dėkoju visiems kurie 
dalyvavo pokilyje mano sū
naus kareivio, Leitenanto Juo
zo Gužausko, Lietuvių salėje, 
Spalių 11 d. Tai buvo jo išlei
stuvės ir gimtadienio paminė
jimas. Dėkoju už pasidarbavi
mą Skarnuliams, jauniems . ir 
tėvams, Tulauskams, O. Ake- 
Jienei, Gene Frankus, Laddy 
Zetnic ir kitiems talkininkams.

Juozas buvo parvykęs dešim
čiai dienų, ir vėl išlydėtas bū
rio draugų ir giminių;

Motina Marė Gužauskienė 
ir sunai.

(This Statement was submitted to 
the Polish newspapers and Polish 

government officials)
The Lithuanian Indenpedence Day 

Committee, comprised of represen
tatives of Lithuanian organizations 
in Chicago, in session at Darius- 
Girenas Hall, Chicago, Illinois, Oct
ober 9, 1942, goes on record in vig
orous protest against the malicious 
and unjust accusations against the 
people of Lithuania being circulated 
by the Polish news agency, PAT, 
and published in Kurjėr Codzienny 
on September 28, 1942, and in Dzien- 
nik Chicagoski on September 29, 
1942, and October S) 1942.

The purported report circulated 
by PAT to the effect that the Na
zis themselves were forced to in
tervene to prevent the wholesale 
slaughter of hundreds of Poles and 
Jews by Lithuanians, is so flagrant 
and obvioiis a piece of Nazi propa
ganda that 'even the editor of the 
Polish Zgoda in Chicago refused to 
publish the article mentioned in his 
newspaper) statinį thiit, in his op
inion, it *was “nothing' but Nazi 
propaganda”. 1 ' ' ‘ ’

At? a tittie when the entire dem
ocratic world is1 shocked by the 
wanton and widespread brutality 
and lack of humanity displayed by 
the Nazis in countries occupied by 
them, the inference that the Lith
uanian people, who are themselves 
suffering the same cruel oppression 
as the Pales and other Nazi-occu
pied nations, are even more merci
less than the Nazis themselves, is 
impossible to believe by a world 
that has come to connote Naziism 
with the lowest and most brutal 
form of inhumanity and persecu
tion known to mankind. It 
knows that the Lithuanians
completely powerless in their own 
country and that if any acts of 
brutality are being committed in 
Lithuania, they are being perpetra
ted by the Nazi occupants.

In refutation of the unfounded 
accusation that the people of Lith
uania have been or still are per
secuting and slaughtering the help
less, tragically stricken Poles, an 
impartial observer, H. Foster An
derson, delegate of the Polish Re
lief Fund in Lithuania, writes in 
his book, “Borderland Russia”:

• TAXIS Clevelande netru
kus pradės operuoti moterys, 
nes daug vyrų išėjo arba ka
riuomenėn arba stojo dirbti 
karo industrijose.

PASKOLOS
rei-

■ PONI J. TUBELIENĖ, 
; leidus Clevelandą, apsigyveno
New Yorke.

ap-

LIETUVIU ‘NAVY DAY’ LAPKRIČIO 5 «- I «
Ketvirtadienio \ akare — Lietuvių Salėje

Karo Laivyne yra apie 
50 Įvairių Darbų

Šio mėnesio bėgiu ir kiek to
liau tęsiamas Suv. Valstijų Ka
ro Laivyno (Navy) vajus gavi
mui jaunų vyrų į karo laivy
ną, kuriems vistiek reiks stoti 
kariuomenėn.

Laivyno vadovybė praneša 
kad yra net 49 įvairios rūšys 
darbų ir užsiėmimų karo lai- 

i vyne, ne vien tik važiavimas 
į juras laivais. Tuos įstojusius 
j laivyną vyrus paskirsto su-

lyg jų tinkamumo ir pasirinki
mo Į mokyklas ir ten jie pa
ruošiami įvairioms specialy
bėms karo laivyno tarnyboje. 
Ten išmokę amatų jie turės 
sau užsiėmimą visam amžiui^

Lietuvių salėje rengiama di
delis viešas susirinkimas ket
virtadienį, Lapkričio 5, kuria
me Navy viršininkai atvyks 
ir parodys Lietuviams karo lai
vyno 
kins 
savo 
stoti

gyvenimo filmas ir paaiš- 
apie naudingumą leisti 
sūnūs, kurie bus tinkami, 
į United States Navy.

also
are

Perkant namą, paskolos čia 
yra padaromos, su 
patarimais, trumpu

Taigi perkant ar 
vo namą ateikit
banką ir gausit reikalingą pa
tarimą.

reikalingais
laiku."
taisant sa-
j Lietuvių

Depozitai šioje įstaigoje 
kiekviena knygutė iki 
$5,000 yra -po Federal In
surance Corp., ir dabarti
nis uždarbis 3 %.

IlKURfD

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave.

THE RECENTLY organized 
uanian Council. of Greater 
York, at a meeting held to 
memorate the discoverer of Ameri
ca, Columbus, adopted a resolution 
expressing a hundred percent de
termination of American Lithuan
ians to follow the leadership of 
President Roosevelt to victory over 
the perfidious Axis powers. The 
resolution was sent to the White 
House and thanked " the President 
for his fine and encouraging words 
to a delegation of American Lith- j 
uanians on October 15, 1940, when 
he said that the. eclipse of Lithuan- I 
ian independence in Europe was 
only temporary. The resolution 
was signed by the president of the 
Council, Rev. Pakalnis, arid secreta
ry, K. Jurgėla. It noted the fact 
that the Lithuanians of Greater 
New York have already bought De
fense Bonds for a sum of Viearly 
a million dollars.

f/f . ;;

MISS APOLONIA STOSKUS. of 
Worcester, Mass., participated with 
great success in the annual Mpsic 
Festival held by that city. She 
gave renditions of Mozart, Weber, 
Wagner and Haydn to an audience 
estimated at 5,000. Miss' 
studied opera singing

Stoškus 
in Europe 

and starred there in several cities. 
She is now on a concert tour in 
United States drid will visit 
places. '

the
35

Wade of 
op-scoring

NUSKANDINT

(p. 196).
are not strang- 
persecution and 
like the other

“The Lithuanians were doing 
their best with a very difficult sit
uation and it is my considered op
inion that the Poles were decently 
treated, when one takes into ac
count the ill feeling that had exist
ed for years between the two coun
tries” (p. 171). Mr. Anderson' also 
states that the Lithuanian Govern
ment helped many Poles to escape 
to England by issuing Lithuanian 
documents to them

The Lithuanians 
ers to suffering, 
oppression. They,
Nazi-occupied nations of Europe, 
know from tragic experience what 
it means to be helpless and at the 
mercy of. a cruel oppressor. They 
have suffered too much themselves 
to want to inflict suffering and per
secution upon their neighbors.

Any inference to the contrary is 
nothing but malicious propaganda 
and a slur upon the good name and 
reputation of a nation that has be
come known throughout the world 
for peacefulness, .humanity 
scrupulous consideration for 
rights of others.

Lithuanian Independent 1 
■ : 1 , t Committee

By: Lon L. Labanauskas, 
Chairman,

Attest: Edward J. Kublaitis,
Secretary.
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Halloween Party
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St. George’s
Party and

29,Sir, Thursday, 
day of the 
Club’s Card 
iThere will be prizes, and

En-

Yes 
is the 
Choral 
Dance,
refreshments will be served, 
tertainment will be supplied by Al 
Nemanis and 
program will 
Admissiqn is 
welcome.

his Orchestra. The 
start at 7:30 P. M. 
35c and everybody’s

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

20 Alleys No Posts
For Your Bowling Pleasure

MERCURY BOWLING CO.
7710 HOUGH AVENUE

Kampas E. 79th St. EN. 1130.
Vic Phillips S. Halaburda H. Kraus

ATLANKYKI MUSU PU§K?A

Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios
Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.

' Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDABD FOOD MORE?
854 EAST 185TH STREET

INDIGNATION was 
Lithuanian papers at 
report circulated by 

news agency
The report claimed that

ex- 
the 
the
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Lieut. Lance 
Texas,, is the 
the RAF, with 
credit- Back in New 
year-old Texan is 
view of New York 
RCA building,
recently won a bar t( 
uished Flying cross. ■'

Lieut

on dressed in 
national costume, 
delivered a speech 
the assembled

m

Emmi
,in Lith

KNIGHTS of 
through • an 
is hoped, .ajl

Pietiniame Pacifil 
|į,{Bflū|lonioDij saly plote, 

an-'kelias dienas prasidė 
K^oriii ir nas iš didžiausių mi 

iWį užvaldymą tu salų i 
darbo dalcanal salos orlaiv 

štės, kuiią Japonai 
rL^tą salą paėmę,, bet , 
■^Į'31!^ ' Ammnlrnę ’

GREAT 
pressed in 
ill-founded 
official Polish 
in London.
Lithuanians were collaborating with 
the Nazi police and persecuting 
Poles ant Jews. According to re
liable Lithuanian reports from the 
home country, this so-called colla
boration has no basis in fact. The 
Lithuanians are protecting the Jews 
and Poles wherever they can. It 
must be remembered that the Lith
uanians are no longer masters of 
their own country. Everything js 
run and ordered by the Nazis who 
persecute and oppress ^everybody.

Entirely' uifTėrerit news come 
through the International Press 
from Soviet Kuibyshev. There the 
Lithuanians are pictured as waging 
an unrelenting underground war 
against the Nazis. Lithuania even I 
had its own Lidice — the Nazis 
burnt down the village of Šimkai
čiai and executed all the male in
habitants because Lithuanian 
illas blew up a bridge with 
Nazi soldiers on it.

THE 
going 
but it 
old veterans will,, 
keep the ship

ill get to( 
failing. '

. REPRESENTATIES of i 
ferican Lithuanian, • 
met at Maspeth, -N. 
chairmanship, of , 
Stephei) Briedis 
iablish a 
clubs to copędiųate 
tivity of- cittženU* 
cent.
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OVERCOAT!
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$22.50 ąnd S27.

LAST SUMMER our artist 
Subačius (of Brooklyn, N. Y.), ex
ecuted several beautiful religious 
paintings on the walls of the newly 
built St. Francis Academy for girls 
at Pittsburgh, Pa. He is 
work at Our Queen of 
Church, Brooklyn, N. Y.

Made of .Durable hiį 
in Lates| Coloron 

and Styles' l

i tekus į Amerikos : 
Japonai liko be to 
lingo įrengimo..

Mušis eina jurose 
vinis, ir ant sausžen 
ponams išsodinant s; 
reivius.

Nuskandinta keli 
nu karo laivai, nui 
daug jų orlaivių. . 
liūs paneša ir S. V. 
tik apie juos nešk 
tuoj pat, kad prieš? 
tirtu dalyko eigos.

Japonams pavyke 
atvejais išsodinti s 
reivių ant Guadalc 
los, kurie tuoj ir 
pulti Amerikos ma 
kareivius. Japonų 
ta apie 40,000.

Spalių 28 prane 
Japonų sutraukia] 
•laivų, lėktuvų ir 
prie Naujų Hebrid 
ji salų, pakelyje ii 
kos i Australiją.

S. V. karo laivy 
vybė praneša apie 
paskandinimą Ruį 
dieną, mūšyje prie 
nų salų vieno S. 

taįsaį vių vežiotojo, vie 
karo laivo ir su 
kito orlaivių vežie
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now at 
Angels

of WarTO FURTHER the sale
Bonds a pageant of all nationalities 
inhabiting New Britain, Conn., was 
held in that city on October 11. 
The Lithuanians were represented 
by a smart group of men and wom-

' B ROS-, J 
C L O T H E S’

6905 Superior AveJ
15602 Waterloo HL

Open Evenings, 1

Atdara Va7010 Superior Ave

VYRAMS IR VAIKINAMS 1 
ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO REIKMENŲ 

. SWEATERIA11 
Vilnoniai be rankovių W 
Visokių spalvų Sweateriai 1 
Užsimaunami u 
Sweateriai 
Priešais Susegami 
Pilki ir Rudi Sweater Coati J 

Sorts ir Marškiniai 
Apatiniai, broadcloth ir O 
LANGUOTI MAROT 

Tinkami darbui ir 
sportui, tvirti. $9 
Nauji Kaklaraiščiai 1 
Visokių spalvw. 2 ui H 

Vyriški Pajamas <|į 
Susegami ar užmaunami 3 
Vaikams Marškiniai 
Broadcloth. Mieros 8 iki

Naujo® Rudenines 
SKRYBĖLĖS

Naujausių spalvų ir pavidalų, 
gražios skrybėlės

Fairfax and
Barclay Brands 

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

UNION SUITS
Pilno storio, trumpom
ilgom rankovėm ir blauzdom.

Geri, šilti Union $1.50 
Apatiniai
VYRAMS IR VAIKINAMS

KELNĖS DARBUI IR 
IŠEIGINĖS

Didelis pasirinkimas įvairių spal
vų ir pavyzdžių

vyrams
$J.95

$5.00

$2-45

$1.00

arba

Oxford Pilki 
Marškiniai

Darbo

DARBINIAI
Ficks ir Headlihgl

Pilnas
Mėlynų Overalls,
Mėlynų Prijuosčių

Overall Kelnės
Sanforizuotos sutrauktos

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. QY| 
, čia galit iškeisti savo Stamp Books.

JAPONAI šiuo 
koma yra persilp 
ti puolimą užk 

, Indijos. Jiems k 
fa- Amerikos jiegos 

^.Sii-Australiją ir sali 
ke. Iki Amerika 
se rasis, Japonai 
ti savo jiegas atk 
pusėn. Del to Ja 
staigiai ir puolės 
ti Amerikos sala 
ir dabar puola 1 
taimynystėje sal 
jas užėmę užkirs 
kelius teikti pag 
jai ii- Indijai.

tfdjU< su-
ir

Holandijoj na; 
dė 15 Rolandų 
tai kad kas no 
sabotažą prieš

Senate Laike

vaizdas paro 
bilių aut< 

vaikinus. (
Senatui 
žiaus vt


