
F orumr DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

Lith- 
New 
ėom-

'HE RECENTLY organized 
dan Council. of Greater 
rk, at a meeting held to 
morate the discoverer of Ameri-

Columbus, adopted a resolution 
iressing a hundred percent de- 
tnination of American Lithuan- 
s to follow the leadership of 
isident Roosevelt to victory over 

perfidious Axis powers. The 
olution was sent to the White 
use and thanked "the President 

his fine and encouraging words 
a delegation of American Lith- 

lians on October 15, 1940, when 
said that the. eclipse of Lithuan- 

independence in Europe was 
y temporary. The resolution 
s signed by the president .of ttye 
incil, Rev. Pakalnis, and secreta-

K. Jurgela. It noted the fact 
t the Lithuanians of Greater 
w York have already bought De- 
ise Bonds for a sum of *nearly 
million dollars.
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

dISS APOLONIA STOSKŪS’of 
•rcester, Mass., participate^ wftn 
;at success 1h the annual ^lysic 
stival held by that city., She 
re renditions of Mozart, Weber, 
igner and Haydn to an audience 
imated at 5,000. Miss' Stoskus 
died opera singing in Europe 
1 starred there in several cities, 
e is now on a concert tour in the 
lited States And will 
ces. '

B.jra>erasi del 6 Dienų Dar- 
HlM b° Kasyklose

’ '1.1 New York. — čia eina 
^™ąrybos tarp minkštos an- 
ĮHį^ieS kasyklų operatorių ir 

11 ngliakasių unijos atstovų t f’ Willi nnoili rlinvm

visit 35

GREAT 
jssed in 
founded
’icial

was ex-INDIGNATION
Lithuanian papers at the 
report circulated by the 

Polish news agency PAT
London. The report claimed that 

ihuanians were collaborating with 
i Nazi police and persecuting 
les ant Jews. According to re- 
ble Lithuanian reports from the 
me country, this so-called colla- 
ration has no basis in fact. The 
thuanians are protecting the Jews 
d Poles wherever they cąn. It 
1st be remembered that the Lith- 
nians are no longer masters of 
?ir own country. Everything (js 
n and ordered by the Nazis who 
rsecute and 'oppress „gxprybody. 
Ėiiit'ireiy different "news'" come" 
rough the 1 International Pre^s 
>m Soviet Kuibyshev. There the 
Lhuanians are pictured as waging 

unrelenting underground war 
ainst the Nazis. Lithuania evęn 
d its own Lidice — the Nazis 
mt down the village of šimkai- 
i and executed all the male in
bitants because Lithuanian guer- 
is blew up a bridge with same 
,zi soldiers on it7.

ėdimui šešių dienų darbo 
.vaitės kasyklose padidi- 

ti«w eiTlinui anglies nuo 550,000 
RCA bijfe, nų iki 600,000 tonų 1943 
recently n, |tais.
uished __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

en dress Tak^le mokestis. Karo 
national jarbo Taryba užgyrė pri- 
aeįiverd irėjimą po 6c valandai ke
rte asdejį -rūšių lavintiems darbi- 

| įnkams General Motors, 
raEs'ord Motor Co. ir Chrys- 

going fcjr Corp., tačiau atsisako 
but itBjįglti mokestis kitiems dar- 
old veltu 
keep the sc

narni! Ttt

ikams kaip unijos va- 
reikalavo.

-„A pakėlimas bus išmo- 
~^as nuo Balandžio 28 G. 

/“.jL darbininkams, nuo Bir- met at feK. - — - - —1, Fordo ir Chrysler 
"■ ■ ifcįarbininkams.r--- t--------------------
tet«?Taipgi užginta pakėlimas
^tywjpkesciu 14,000 darbinin- 
tivity <f<ft»yakarinių valstijų švi- 

į. vario ir zinko kasyklo-cent
r~ '‘ir

LA.ST SUMMER our artist John 
bačius (of Brooklyn, N. Y.), ex
ited several beautiful religious 
ntings on the walls of the newly 
It St. Francis Academy for girls 
Pittsburgh, Pa. He is 

rk at Our Queen of 
arch, Brooklyn, N. Y.

now at 
Angels

PO FURTHER the sale 
ids a pageant of all nationalities 
abiting New Britain, Conn., was 
d in that city on October 11. 
; Lithuanians were represented 
a smart group of men and wom-

of War

f Karo Darbo Jiegų ko- 
™ ..iisijonierius nustatė pa- 
T V darkymą ūkiams kad ne- 

^yjTitruktų darbininkų.
vW Vyrams kurie dirbs ukė- 

, i )(3 bus leista pasilikti nuo 
ąreiviavimo, bet jie nega- 

>*s pereiti Į kitus darbus, 
kaipgi nustatoma jiems ai

ds.
M‘lArmija ir Laivynas 

: alės juos rekrutuoti 
riimti liuosnoriais.r ________

B U-Išleista patvarkymas 
iiikymui kėlimo algų 
(iokesčių sulyg to kaip 
o mokama Spalių 3.
/g to nustatymo, neleisti- 

l kelti algas darbinin- 
|ns kurių metinis uždar- 
j yra žemiau $5,000. Ke
ną jiems algų turi pirma 
įgirti Karo Darbo Tary-

ne-
ir

su- 
ir 

bu- 
Su-
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* ii- . J * .i/niiama seno metalo. Nežiu-VYRAMS IR VAIKIUint to kad pravesta dide- 
s metalo vajus Spalių 18, 
lieno, geležies ir kitų me- 

i bus tęsiama 
_____ Senas metalas 

eikalinga maišymui su 
aujai gaminama geležim.

I PLIENO ir geležies dar
ai eis daugiausia priklau-

. ne only National Lithuanian Newspaper published ip Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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NUSKANDINTA JAPONU IR AMERI
KOS LAIVU !

Pietiniame Pacifike So
lomonų salų plote, prieš 
kelias dienas prasidėjo vie
nas iš didžiausių musių už 
užvaldymą tų salų ir Gua
dalcanal salos orlaivių aik
štės, kurią Japonai išstatė 
tą salą paėmę, bet jai ati
tekus i Amerikos rankas, 
Japonai liko be to reika
lingo Įrengimo.

Mušis eina jurose, orlai
viais, ir ant sausžemio, Ja
ponams išsodinant savo ka
reivius.

Nuskandinta keli Japo
nu karo laivai, numušama 
daug jų orlaivių. Nuosto
lius paneša ir S. V. jiegos, 
tik apie juos neskelbiama 
tuoj pat, kad priešai nepa
tirtų dalyko eigos. \

Japonams pavyko dviem 
atvejais išsodinti savo ka
reivių ant Guadalcanal sa
los, kurie tuoj ir pradėjo 
pulti Amerikos marinus ir 
kareivius. Japonų išsodin
ta apie 40,000.

Spalių 28 praneša apie 
Japonų sutraukimą karo 
laivų, lėktuvų ir kareivių 
prie Naujų Hebridų ir Fi
ji salų, pakelyje iš Ameri
kos i Australiją.

S. V. karo laivyno vado
vybė praneša apie Japonų 
paskandinimą Rugsėjo 15 
dieną, mūšyje prie Salomo- 
nų salų vieno S. V. orlai
vių vežiotojo, vieno mažo 
karo laivo ir sugadinimą 
kito orlaivių vežiotojo.

JAPONAI šiuo laiku sa
koma yra persilpni pradė
ti puolimą užkariavimui 
Indijos. Jiems kliūtis yra 
Amerikos jiegos laikančios 
Australiją ir salas Pacifi- 
ke. Iki Amerika tose salo
se rasis, Japonai turi turė
ti savo jiegas atkreipę šion 
pusėn. Del to Japonai taip 
staigiai ir puolėsi atakuo
ti Amerikos salas Pacifike 
ir dabar puola Australijos 
kaimynystėje salas. Mano, 
jas užėmę užkirs Amerikai 
kelius teikti pagalbą Kini
jai ir Indijai.

RUSU FRONTO
ŽINIOS

15 BILIJONŲ DOLA- 
RIŲ KARO LAI

VYNUI

pasirašė 
bilijonų 

V. karo

Prez. Roosevelt 
naują skyrimą 15 
dolarių sumos S. 
laivynui. IšVtų pinigų bus 
išstatyta daugybė naujų 
laivų juroms ir lėktuvų 
orui.

Ši suma padaro 67 bilijo
nų sumą nuskirtą iki šiol 
nuo Liepos 1, 1940 metų, 
karo laivyno plėtimui.

ATAKAVO MILANĄ

pereitos 
keliais 

Italijos 
miestą Milaną. Britai ata
kavo Italus ir iš juros, nu
skandino 12 laivų.

Milano užpuolime suplai- 
šinta dirbtuvės.

Britų 
savaitės 
atvejais

lakūnai 
pabaigoje 
užpuolė

MUŠIAI EGIPTE VĖL 
PRASIDĖJO

Britai didelėmis jiegomis 
pradėjo puolimą ašies po
zicijų • šiaurės Afrikoje.

Puolimai daroma artile
rija, tankais ir lėktuvais. 
Mūšyje dalyvauja ir Ame
rikos lakūnai.

Maršalas Rommel, Afri
kos ašies jiegų vadas, at
kakliai ginasi.

Šis Britų pradėtas ofen- 
syvas prieš ašies jiegas Af
rikoje taikomas atitraukti 
Vokiečių jiegas nuo Rusų 
fronto. Tai yra naziams 
•antras, nors bolševikai 
kio antro fronto visai 
pageidauja.

to- 
ne-

ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO,
Naujos Rudeninės 

SKRYBĖLĖS
naujausių spalvų 

gražios skrybėlės
airfax and 
Barclay Brands 
ew Fashion 
ingsley skrybėlės 
errimac Skrybėlės 
?rai žinomos 
yranis ir Vaikinams 
Rudeninės Kepurės

UNION SUITS 
Pilno storio, trumpom 
ilg::m rankovėm ir blauzdom. 
?ri, šilti Union 
antiniai
YRAMS IR VAIKINAMS 
KELNĖS DARBUI IR 

IŠEIGINĖS
ielis pasirinkimas įvairių spal- 

pavyzdžių

ir pavidalų, 
vyrams

$J95

$J.OO

$2-45

$].OO

arba

$i"50

/ ureno, geiezie
i Walų rinkimas

s.

Holandijoj naziai sušau
dė 15 Holandų imtinių už 
tai kad kas nors papildė 
sabotažą prieš Vokiečius.

KROATIJOJE, kaip 
Londoną praneša, 
čiai sušaudę 1,400 Serbų, 
vyrų, moterų ir vaikų, už 
Serbų prieš-Vokišką bruz
dėjimą.

Sušaudė visus. Iš Lon
dono praneša kad Čekoslo
vakijos Skoda karo reikme
nų dirbtuvėse Vokiečiai su
šaudę visus vieno depart
ment darbininkus su jų 
šeimomis už prieš-Vokišką 
sabotažą.

per 
V okie-

vu ir

2-95 
:ford Pilki 
trškiniai

JYKAI

Rusai Prisipažysta Pa
sitraukę Stalingrade
Maskva, Spalių 29. d.— 

Rusai šiądien prisipažino 
apie jų antrą pasitraukimą 
nuo Vokiečių, kurie Įtemp
tai tęsia užkariavimą visai 
išgriauto Stalingrado.

Raudonieji sako turėjo 
pasisekimų šiaurvakariuo
se nuo Stalingrado ir prie 
Juodųjų jurų Kaukaze.

Toliau vakaruose Kau
kaze Vokiečiai veržiasi pir-, 
myn linkui Grozny alie
jaus šaltinių. Vokiečiai pa
siekė naujas vietas , pul
dami Rusus Nalčik srityje.

Vokiečiai praneša apie 
savo pasisekimus Stalin
grade užimant keliolika 
miesto blokų iki Volgai. Iš 
to pranešimo paaiški kad 
bolševikai pavertę tvirtove 
kiekvieną namą ir pastatą 
ir kalneli to griaunamo 
miesto ribose.

Vadovaujanti Viršininkai prieš Japonus

Aukštesnieji karininkai vadovaujantieji marinus Guodal- 
canal saloje, Solomonų grupėje. Iš kairės dešinėn: vCol. Gerald 
Thomas, štabo viršininkas, Gen. A. A. Vandergrift, ir Brig. Gen. 
William H. Rupertus, marinų vadas Talugi srityje. Apačioje, 
kariškų lėktuvų aikštė, kurią Japonai puola. Japonai tą aikš
tę išstatė ir Amerikos marinai atėmė.

Dvi moterys nužudyta. 
Evanston, Ill. — Rasta nu
žudyta turtingo radio iš
dirbėjo žmona ir jos tar
naitė.

HITLERIS, anot prane
šimų iš Londono, pasiuntė 
Vichy Prancūzijos vyriau
sybei ultimatumą, reika
laudamas kad Prancūzai 
pavestų Vokiečiams visus 
savo prekinius laivus esan
čius Prancūzijos uostuose.

16 žuvo. Kanadoj Spa
liu 27 ištikus orlaivio ne
laimei užsimušė 16 civili
nių ir kariškų lakūnų, ne
toli Dorval.

532 LAIVAI paskandin
ta priešų submarinais nuo 
Gruodžio 7, 1941 metų, pa
kraščiais Pietų ir 
Amerikos.

Šiaurės

pasiekę 
keturis

GERINA TANKUS,
___ tankus.........

Prez. Roosevelt iškėlė 
aikštėn valdžios nusistaty
mą, kad, prisitaikant prie 
patyrimų kare, bus maži
nama orlaivių ir tankų 
skaičių didinimas, bet bus 
rūpinamasi gaminti juos 
greitesnius ir stipresnius.

Šymet nustatytas pada
ryti tankų skaičius nepa
sieks 45,000, bet Į juos eina 
tiek pat plieno kiek butų 
sunaudota Į pilną skaičių.

Taip pat šymet nebus 
stengiamasi padaryti 60,- 

lėktuvų, tačiau jų grei- 
mkmenų' dfrb- tu-.m.as ir ,kitos ypatybės žy- 

geležinkelius, tiltus, 
Iš tų suimtų šeši jau 

bausme.

? j*.

26 UŽMUŠTA*
Detroit, Mich.— Sp. 28, 

važiuojant busui su pasa- 
žieriais Caniff gatvėj per 
geležinkelio bėgius, ant jo 
užlėkė pasažierinis trauki
nis ir busą sudaužė, užmu
šta 26 buso pasažieriai, ir 
kiti sužeista, iš kurių tūli 
mirs. Kaltė buvo buso šo
ferio neapsižiūrėjimo.

CHICAGO.!, vienas Vo
kiečių sabotažnikas, suim
tas ir nuteistas, išpasakojo 
kaip jie buvo Vokietijoje 
paruošti sprogdinti Ameri
koje karo i 
tuves, 
ir tt. 
užmokėjo' mirties 
Du dar liko gyvi 
kalėjime.

iniai gerinamos.

DINGO. Garsus lakūnas
laikomi - Capt. Rickenbacker išskri-

Ameri-

PONI ROOSEVELT
ANGLIJOJE t-

Britai skelbia 
orlaivių gamybą 
kartus tiek kiek padryda- 
vo 1940 metais. Dabar jau 
toli lenkia ašies lėktuvų iš
dirbinio skaičių.

Poni Rooseveltienė štai-1 sustreikavę miesto vanden
ga atsirado Anglijoje: ji 
ten nuskrido pereitos sa
vaitės pabaigoje. Koks jos 
kitas tikslas yra nežinia. 
Viešai ji sako atvyko apsi- 
pažinti ir plačiau patirti 
Angliją ir jos žmones.

“Mes permažai žinom a- 
pie jus”, pasakė ji spaudos 
atstovams. Ji buvo iškil
mingai priimta Britų ka
raliaus.

PIENAS irgi bus suvar
žytas civilijų naudojimui— 
1943 metais jo bus gauna
ma mažiau. Pienas skiria
mas kariuomenei ir ali j au
tams.

tiekio darbininkai. Keletas 
tūkstančių žmonių buvo be 
vandens. Darbininkai rei
kalauja daugiau mokesties.

Iš ČEKIJOS gauta žinių 
kad tarp Liepos 4 ir Rūg
ščio 30 ten naziai sušaudė 
286 asmenis.

1,376 Čekai sušaudyta 
tarp Geg. 28 ir Liepos 3, 
pranešimas sako.

Nuskandino Kareivių 
Dovanas

Spalių 24 pranešta jog 
priešai nuskandino laivą 
kuriuo buvo vežama Į Bri
tų salas 4,986 maišai siun
tinių Amerikos kareiviams 
Kalėdų dovanų.

Pragyvenimo kainos da
bartiniu laiku yra apie 20 
nuoš. aukštesnės negu bu
vo prieš 1939 metais prasi
dėjusi karą.

do slapton kelionėn kariš
kais reikalais Į Pacifiką ir 
dingo. Su juo dingo sep
tyni kiti kariškiai. Jie jieš- 
komi. Rickenbacker pra
garsėjo pereitame kare.

NAMIE sėdinti 
kos politikieriai daro prie
kaištus Gen. MacArthurui, 
Pacifiko jiegų vadui, buk 
jis turis politiškus tikslus, 
buk noris tapti Amerikos 
prezidentu sekančiais rin
kimais. Politikieriai mano 
kad prezidentystė ir rie
bios algos priklauso tiktai 
jiems.

Kad MacArthur nepra
garsėtų perdaug, Washin- 
gtono " politikieriai Įsteigė 
dvi paskiras Pacifiko karo 
jiegų komandas.

MacArthur praneša kad 
jis visai negalvoja apie po
litiką: “Aš pradėjau kaip 
kareivis ir baigsiu tokiu”, 
pareiškė jis.

Paimti Nelaisvėn

Paimta iš Japonų

58 užmušta. Iš Tndo-Ki- 
nijos praneša kad laike ju
ros vėtros Spalių 10 užneš
tas ant uolu laivas sudaužy
tas, žuvo 58 jūreiviai.

Edward C. Widdis, laikraš
čiu fotografas, pats tapo nu
fotografuotas su dalimi iš Ja
ponu paimto grobio Alijantų 
stovykloj, Naujoj Guinejoj.

Lieut. William G. Farroway, 
23 m. (viršuje), iš Darlington, 
S. C., ii' Lieut. Dean Hallmark, 
27 m. (apačioje), iš Dalias, 
Texas, du iš keturių Amerikos 
lakūnų kurie sakoma pateko 
Japonams po užpuolimo Tokyo 
pereitą žiemą. Manoma jie ga
lėjo pakliūti Japonams Kinijoj.

KAŽIN KAD PATI 
_ MOLOTOVĄ PA

BAUDOS!

Iš Maskvos praneša kad 
Sovietų užsienių komisa
ras Molotovas varu verčia 
Britus teisti ir sušaudyti 
Vokieti nelaisvi Hess, at
skridusi Į Angliją bėgant 
nuo Hitlerio.

Molotovas dirba gudriai 
— jis parašė daugelio ka
ro apimtų šalių vyriausy
bėms esančioms daugiausia 
Anglijoje, kad jos reika
lautų Britus atmokėti Vo
kiečiams kurie žudo dau
gybėmis okupuotų šalių 
gyventojus.

Ši Molotovo siūlymą pri
taikant ir pačiam Moloto
vui, 'jis irgi privalo būti 
teisiamas už išžudymą ir 
masini ištrėmimą Lietuvos 
ir jos kaimynių žmonių.

Visokių >1^
Užsima®5 
Sweater® ,
Priešais ^Automobilių reikės labai 
Pilki ir fr

Sorts ir F‘.. . .... . . ,
Apaūnui. ^hų išdirbėjai rūpinasi ką

--larys ir kaip aprūpins šalj
L/Anul r» TCI

Tinkami • 
sportui, S 
Nauji

Vyrišld Automobilius.
Susegami ® 
Vaikams S
Broadcloth.

DABU!
Ficks H

Pilnu
Mėlyni 
Mėlynų f

Overall

ng. Jau dabar automo-

automobiliais tuoj kaip tik 
:aras pasibaigs, nes žmo

nės turės pinigų, ir bus iš- 
visožų *Jevėję savo dabar turimus

Darbo 1.00 Overall M1
I Sanforiia*

GREEN STAMPS an kota
, Čia galit iškeisti savo Stamp B*

[Viena automobilių išdir
bate skelbia kad ji tuojau 
rnsis gaminti 1942 metu 
modelius, kuriems mašine- 
ijas turi. Kiti sako, 1942 
žodeliai bus jau 
hados, o naujus 
įasiruošti ims nuo 
aėnesių.

išėję iš 
gaminti 
8 iki 10

Senate Laike Svarstymo Jaunų Vyrų Drafto

Vaizdas parodo senato militariu reikalu komitetą patiekiant 
Senatui bihų autorizuoti ėmimą kariuomenėn 18 ir 19 metu am
žiaus vaikinus. Gen. George Marshall kalba už ta biliu.

WILLKIE, savo kalboje 
per radio, išduodamas ra- 

I portą apie savo kelionę po 
1 Rusiją, Kiniją ir kitur, pa
kartojo savo raginimą ati
daryti antrą frontą Euro
poje, palengvinimui Rusi
jai. Willkie sako, žmonės 
turi pasitikėjimą mumyse, 
nesugadinkim to pasitikė
jimo tuščiais pažadais.
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Tegul meilė Lietuvos
’ Dega musq
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gą d 
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šingi 
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ri Ki 
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L. PITTSBURGH
p' ------

IMASI KOVOTI SU 
PALEISTUVYSTE

lytiško-

praneša 
privalo 
kontro-

paleistuvėms

60 METŲ AMŽIAUS
Pittsburgho veikėjas ir A. 

L. T. Sandaros prezidentas P. 
L. Pivaronas šiomis dienomis 
minėjo savo 60 metų amžiaus 
sukaktį.

Ilgiausių jam metų, geros 
sveikatos ir ištvermės darbuo
tis Lietuvystei ir toliau.

Vietinis.

Pittsburgho miesto sveikatos 
Viršininkai ruošiasi imti grie
žtų priemonių naikinimui pa
leistuvystės lizdų, gavus pra
nešimą iš Armijos viršininkų 
kad miesto ribose daug karei
vių pradėjo užsikrėsti 
mis ligomis.

Armijos viršininkai 
kad daugiau dėmesio' 
kreipti į lytiškų ligų
lę valstijos didmiesčiai Phila
delphia, Harrisburg ir Pitts
burgh.

Pittsburgho karčiamų savi
ninkai tariasi kaip panaikinti 
arba uždrausti
valkiotis prie jų įstaigų durų 
gatvėse, kur jos pasigauna iš- 
sigėrusius vyrus, ir kareivius.

Yra tokių karčiamų kuriose, 
kaip kareiviai pasakoja savo 
viršininkams, viduje randasi 
paleistuvių, su kuriomis jie su
sidėję užsikrėtė lytiška liga.

Kalbama apie pravedimą įs
tatymo paleistuves sugaudyti 
ir iššiųsti į apleistas CCC sto
vyklas. Tas jau yra daroma 
nekuriose valstijose.

Paaiškėjo kad miesto polici
ja gaudo
mergas. Buvo 
tokios mergos, 
dalis pasirodė 
gą. Uždaryta
riuose ' buvo susekta laikymas 
paleistuvių.

Didžiausia bėda yra su gat
vinėmis mergomis, sako mies
to sveikatos komisijonierius, 
jos veikia atsargiai ir pasiren
ka sau reikalingus vyrus, o to- 

vis suranda.

žinomas gatvines 
suimta jau 176 
kurių apie treč- 
turi lytišką li- 
21 namas ku-

Pirmas Sniegas ir\Š< 
tis Pennsylvanijoj

Pirmas šio rudens žiemiškas 
šaltis ir sniegas pasirodė šios 
savaitės pradžioje. Per 
lijus, pirmadienio rytą 
pavirto i sniegą. Prieš 
buvo šiltas pavasariškas
kuris į porą dienų pasikeitė į 
žiemos orą.

PHILADELPHIA

SERVICE” VĖLIAVŲ 
DEDIKAVIMAS

.Detroit, Mich.r Na^įšeszos
* —------------------------------ .---

Lietuvos Prezidentas A. Smetona Detroite Iškil
mingai Priimtas — Aukų Lietuvos Reikalams 

Sudėta net $762.00!

ŠV. ANTANO BAŽNYČIOJ
Sekmadienis, Spalių 25, bus 

Detroito Lietuviams ilgai at
mintina diena su savo i___ _
niais, rekordiniais ir įspudin-I 
gaiš nuotikiais įvykusiais Lie
tuvos Prezidento Antano Sme
tonos atsilankymo proga.

Pastaru laiku taip vadinamų 
Sautiškių Lietuvių net dviejo
se vietdse įvyko “Service” Vė
liavų dedikavimas - pašventini
mas. Spalių 4 d., atlikta cere
monijos prie Šv. Kazimiero ba
žnyčios, o Spalių 18 — prie 
Lietuvių Tautinės salės. Ko
kia čia dedikavimo iškilmė bu
vo beVeik nežinau nieko, tik tą 
girdėjau kad buvo puiki, iškil-j 
minga. Prie bažnyčios, kiek 
,teko sužinoti, buvo irgi puikios 
apeigos. Programe ėmė daly- 
vumą vietos klebonas, Kun. I. 
Valančius, Kun. Vėžis, Adv. 
Šlikas ir kiti; iškilmės vadu 
buvo Juozas/ Kavaliauskas.

Paruošti tą “Service” vėlia
vą prie Šv. Kazimiero bažny-* 
čios, kaip teko patįrti, sumanė 
p-lė Teklė Balčiūnaite, ką vie
tinis klebonas, su pagalba vei
kėjų ir padarė. Prie to nema
žai darbavosi ir viengenčiai Z. 
Krevinskis, A. Noreika, M. Sei
lius, K. Baltrukonis ir Kazys 
Dryža, nors jis neva tai laikė
si nuošaliai nuo to reikalo. Iš
kilmę dar pagražino Jurgiečių 
jaunučių muzikantų benas, ku
rį į tą parapiją atsivedė Šv. 
Jurgio parapijos vikaras, Kun.

Bagdonas.

Vėliavos

naktį 
lietus 
lietų 
oras,

Gavo 7 Milijonus Už
vilktų Algų

plieno 
skaičiu- 
už pra-

Pittsburgho srities 
darbininkams, 100,000 
je, nustatyta išmokėti 
eitą laiką algų pakėlimą, ko 
U. S. Steel kompanija buvo ne
padarius. Pakėlimas apima 7 
milijonų dolarių sumą ir kiek
vienam darbininkui vidutiniai 
tenka po apie 57 dolarius.

POLICININKO SU UGNIA
GESIU MUŠTYNĖ

Wilmerdinge, policijos kapi
tonas Skinner, turėjęs nesusi
pratimų su ugniegesiu, susi
tikę gatvėje vakaro metu, su
simušė. Policininkas tapo su
muštas ir nuvežtas ligoninėn, 
ugniagesis taipgi žymiai ap
daužytas. i

Service'
200 žvaigždžių re

prezentuojančių 200 Lietuvių 
Dėdės Šamo tarnyboje.

MIRIMAI
Tarpe kalbų buvo padaryta 

aukų rinkimas, salėje aukų su
dėta $615. Paskui vakare ban- 

a\ Į kete, kurie svečiai nebuvo pra- 
kalbose, komitetui pridavė sa
vo aukas dar $147, kas suda
rė viso aukų $762. 
rekordinis Detroito 
pasirodymas. Bent

Tai tikrai
Lietuvių 

man nėra

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

MIRĖ 9200 IŠEIVIU 
LIETUVIU

Su šiame numeryje telpan
čiai mirusių pažymėjimais, mi
rusių išeivių Lietuvių skaičius 
pasiekė jau 9200, nuo Vasario 
mėnesio, ‘’’1937 metų, kada šia
me skyriuje pradėta mirusieji 
žymėti.

Sekmadienio rytą, prie Fort žinomas toks Lietuvių susirin- 
Shelby Hotelio susirinko buris kimas kuriame tokia suma 
Lietuvių su gražiais automo- tų buvus sudėta Lietuvos 
biliais ir lydimi policijos mo- kalams. 
torciklistų važiavo kartu su p. 
Prezidentu į Šv. Antano baž
nyčią, kur klebonas Kun. Bo- 
reišis jį iškilmingai ir gražiai 
sutiko. Bažnyčioje poną Pre
zidentą pasitiko parapijos mo
kyklos vaikučiai, Lietuvos Du
kterų Dr-ja, Šv. Antano Dr-ja 
ir kitos, su savo ženklais.

Kun. Boreišis prie altoriaus 
gražiai pasveikino p. Preziden
tą, pakvietė jį atsisėst)! už gro
tų šalia altoriaus, o vargonin- 
ko p. Blažio vedamas bažnyti
nis choras per mišias giedojo 
Lietuviškas “giesmes. Nauja 
Detroito žvaigždė - dainininkė, 
poni Galinienė, sugiedojo “Avė 
Maria”. ' Tas viskas buvo pa
daryta su specialiu vyskupo 
leidimu. Po pamaldų, parapi
jos mokytojos vienuolės pasi
kvietė p. Prezidentą į savo 

užkandžiui.

BANKETAS

ta

LIETUVIŲ SALĖJE 
PRAKALBOS

bu-

bu- 
rei-

Gordon Conant, kuris tapo 
prisaikdintas Ontario, Kana
dos premjeru.

MASKARADŲ BALIUS
Sekm. Spalių 25, Šv. Kazi

miero parapijos salėje įvyko 
gražus maskaradinis balius, su
rengtas parapijos šv. 
draugijos.

Plunksnos

Vardo

Vytis.

PHILADELPHIJOJ, kapinės 
atiduos nuo kapų geležines ap
tvaras į metalą karo reikalams.

Stato 14,800 Mylių 
Ilgio Kelią

BUKIM PASIRU 
ATGIMSTANt

A : —

Antras Pasaulinis Karas ja 
persirito į savo ketvirtų met 
anga, šiame kare dalyvau; 
įtrauktos veik visos pasaul 
valstybės, tik kelios telikę r 
utraliomis, bet savo šališkui 
simpatizuoja ar tai vienai 
tai antrai kariaujančiai, pus 
Ašiai arba Alijantams.

Virš 20 valstybių su ke 
šimtais milijonų gyventojų 
ša Vokiečių jungą. Valst 
ir jų gyventojų turtas ir i 
ta okupantų paglemžta ii 
patys verčiami dirbti Vok 
kuriamo “naujojo paša 

, labui ir jų alkanam kunu 
Lietuva, kartu su kil 

valstybėmis irgi velka ži 
’ Teutonų okupaciją. Tikr 

musų tėvynė pergyvena 
antrą okupaciją šio kan 
kotarpyje. Rusai bolševikr 
kė po savo letena virš met 

' ko, dabar Vokiečiai.
Rusai žudė, trėmė, eng 

tuvius, dabar gi ir Voki 
budelis naikina musų 
vaikus. Daugelis Lietuv 

■ žudyta, dauguma prive
[ siunčiami į Vokietiją Įva

sunkiems darbams dirbt 
Betgi šis karas nesite 

žinai. Sąjungininkių va 
pusėje jau vyrauja p 

s kare, ir galimai dar sel 
metais diktatoriai su 
liaujančiomis jiegomis 
triuškinti ir nušluoti

Į; mės, kuri šiądien sau! 
galės ir užkeikimo z 
kraugeriams....

Kada rytuose ir vi 
pietuose ir šiaurėje nui 
sti anuotos ir šūviai 
kritę ir laisvos erdvės 
obuoliai" ir išsisklaidę 
ko durnai, Lietuva, n 
vyne, kelsis vėl Laisv 
priklausoma. Ji n' 
priešu, pakils nauja 
stos į naujo ir kury 
venimo kelią!

Amerikoj jau vei 
kelios Lietuvių org 
kurių užduotis ir siek 
gelbėti Lietuvai kada 
kalas ir proga. Gerai 
šios organizacijos si 
pradėti ir sušelpti < 

• metu musų brolius : 
esančius Rusų ištrėm 
kalas svarbus ir m 
nas!

Musų visų Lietuvi 
kiečių yra būtina p 
anksto susirūpinti k 
bėti išnaųjo atgimsi 
tuvai.

Aš būdamas kariu 
auką Lietuvai padėti 
tą ir uždirbtą karei 
kaitų....

Kas sekantis?
Visi Lietuviai—I 

Kareivis Petr

MARTINAITIS Valentinas, 92 
metų, mirė Spalių 16, Burn
ham, III. — Šiaulių ap., Jo- 
vaišių k., Žeimelio v. Palai
dotas šv. Mikolo kapinėse, 
Hammond, Ind.

POŠKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Spalių 14, Chicagoje. — 1 
Šakių ap., Ilguvos p1., Dulin- 
ciškių k. Amerikoj išgyve
no 32 metus.

MASKATUNAS Petras, 50 m, 
mirė Spalių 4,. Minersville, 
Pa. v .

NAVICKAS Liudvikas, 
amžiaus, mirė Spalių 
Chicagoj. — Šiaulių 
Luokės p., Mižikių k.
rikoj išgyveno 39 metus.

DENČIUS Martynas, mirė Sp. 
mėn., Senandoah, Pa.

POLKUS Stasys, 46 m., mirė 
Rugs. 4, Treveskyn, Pa.

BANK1ENĖ pranė (Jočiutė), 
56 m., mirė Spalių 5, South 
Boston, Mass. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

KURTINAITIS Vincas, mirė 
Spalių mėn., Maizeville, Pa.

UTARAS Tamošius, mirė Spa
lių mėn., Shenandoah, Pa.

PILKAITIS Clarence, 
mirė Spalių mėn., 
doah, Pa.

MARECKIENĖ Ona,
mėn., William Penn, Pa.

STANKUS Kazys, 51 m., mi
rė Spalių 8, Chicagoje. — 

-Plungės miesto.
ŠAKIS Kazimieras, pusamžis, 

mirė Spalių 7, Chicagoje. — 
Plungės par., Triuikių k.

MARDOSAS Benediktas, 47 
m., mirė Spalių 7, Chicagoj.
— Salako par., Jakiškių k. 
Amerikoj išgyveno 29 m.

ŽEMECKIS Vincas, 52 metu, 
mirė Spalių 7, Chicagoj. — 
Šiaulių ap. Amerikoj išgy
veno 3ų metus.

VITKUS Andrius, mirė Rugp.
27, Minneapolis, Minn.

seno 
14 d., 
apsk., 
Ame-

NELEISTAS I VIDŲ, NUSI
ŠOVĖ

James Gardenas, 50 m., nuo 
217 Erskine st., nusišovė už 
tai kad kitas žmogus jo neįsi
leido į savo namus.

Hans Milewski, nuo 230 Mil
waukee avė., sakė kad Garde
nas atėjo pas jį į svečius; ka
da jis nenorėjo tą svetį įsilei
sti, Milewskis taip sakė polici
jai, tada Gardenas šovė vieną 
šūvį per duris į vidų, o paskui 
nusišovė pats. Policija negali 
ištirti to šovinio priežasties.

Vakare, 8 vai., Fort Shelby 
hotelyje atsibuvo Lietuvos Res
publikos Prezidento pagerbi- 

j mui banketas, kuriame dalyva
vo į du šimtu svečių ir viešnių 
ir kaipo rinktinė publika malo
nioj nuotaikoj praleido vakarą.

Banketo metu buvo progra
mas, muzikalę dalį išpildė Dai
lės choro sixtetas, akompanis- 
tė Ona Maselskaitė. Solo dai
navo poni Adams.

Kalbėtojais buvo: LVS. ir 
LNRF. centro iždininkas Juo
zas J. Bačiunas iš Sodus, Mich., 
P. J. žuris, miesto mayoras 
Jeffries, ir pats Prezidentas.

Mayoras Jeffries pasakė la
bai domią, plačią kalbą, ir pa
kvietė p. Prezidentą sekančią 
dieną aplankyti miesto rotušę.

Vakaro programą užbaigė 
savo karšta kalba pats Prezi
dentas A. Smetona, ačiuoda- 
mas Detroito Lietuviams už jo 
tokį gražų sutikimą, ir pasakė 
jog mes dar sulauksim tos/lai
mingos dienos kada kitu sykiu 
pasimatysime laisvoj ir nepri
klausomoj Lietuvoj.

Toastmasteriu buvo Adv. J.
P. Uvick. _

Prezidento priėmimui ir pra
kalboms surengti darbavosi L. 
V. S. 6-to skyriaus pirminin-

H. Kapturauskas, sekreto- 
Juozas Kripas, iždininkas

J. Jonikaitis, ponai Petri- 
Motuzai, Dr. ir poni Sims,

17 metų, 
Shenan-RINKIMAI

Detroite ir visoje Michigan 
valstijoje bus rinkimai Lapkri
čio 3 d. Renkamas U. S. Se
natorius, Michigan gubernato
rius, atstovai į Kongresą, val
stijos ir apskričių atstovai.

Patartina Lietuviams bal
suoti už Demokratus:

U. S. Senator — Prentiss M. 
Brown;

Gubernatorium —
D. Van Wagoner, kartu 
sais Michigan valstijos 
skričių Demokratais.

21

m.

16

19

mirė Sp.

KAMARAUSKAS Mikas, 32 
metų, mirė susirgęs kariuo
menėj, šiomis dienomis. Gy
veno Chicagoj, paėjo iš Lie
tuvos, Amerikon atvyko 20 
metų atgal.

HALABURDA Juozas B., 38 
m., mirė Spalių 16, Cleve- 
lande. — šventažerio parap. 
Suvalkijos. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

DULKĖ Vladas, po sunkios li
gos mirė Rugp. 12, Buenos 
Aires, Argentinoj. — Joniš
kėlio v., Gustonių par. Ar
gentinoj išgyveno 15 metų.

PRADIENĖ Antanina, 58 m.-, 
mirė Spalių 24, Clevelande.
— Panevėžio par., Oželių k. 

LEŠKAUSKAS Kazys, 64 m.,
mirė Rugs. 30, Kingston, Pa. 

JURKUNIENĖ Marė, mirė
Rugp. Kingston, Pa. 

UKIENĖ Rožė, mirė Rugs.
New Britain, Conn.

STAŠINSKAS Jurgis, mirė 
Rugs., Sugar Notch, Pa.

RĖKLAITIS Motiejus, mirė
Rugs., Grand Rapids, Mich. 

MAROZIENĖ Cicilija (Budri-
kaitė), mirė Spalių 7 dieną, 
Chicagoj. — Tauragės aps., 
Pagramančiu k.

PETREIKIS Dominikas, 23 m. 
mirė Spalių 6, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

NOVAKAITĖ Bernice, 16 m., 
užmušta traukinio Chicagoj 
Spalių mėnesį.

PINKEVIČIUS Antanas, 47 m. 
mirė Spalių 3, Meriden, Ct.

PUODŽI UKIENĖ Agota, seno 
amžiaus, mirė Rugs. 21 d., 
Frackville, Pa. Amerikoj iš
gyveno 50 metų.

JACKAUSKIENĖ Petronėlė, 
mirė Spalių 5, Donora, Pa.

NOVAKAS Vincas, 75 m., mi
rė Spalių 5, Pittston, Pa.

MASONUS Vincas, mirė Spa
lių 9, Exeter, Pa.

KAČINSKAS Adomas, mirė 
Spalių 13, Sebastopol, Pa.

MILERIENĖ Magdė, mirė 14 
Rugs., DuBois, Pa.

BILIAUSKAS Antanas, 
Rugs. 15, DuBois, Pa.

KALEINIKIENĖ M„ mirė Sp. 
mėn., Detroit, Mich.

JUKNELIENĖ Jie va (Buibny- 
tė), mirė Spalių 7, Baltimo
re, Md. — Krosnos p., Pe- 
diškių k. 1

DUMBLYS Jonas (jaunuolis), 
mirė Spalių mėn.,

Murray
i su

ir

Po pietų tą pačią dieną, nuo 
2:30 vai., Lietuvių salėje atsi
buvo prakalbos, kurias surengė 
Detroito LVS. skyrius. Kalbė
tojų buvo keletas: Dirvos re
daktorius, LVS. centro sekre
torius K. S. Karpius, p-lė Hy- 
patija Yčaitė, pabėgėlė iš Lie
tuvos, dabar studentė Michi
gan Universitete; prokuroro 
padėjėjas Adv. A. Conrad; in
žinierius P. J. Žuris iš Cleve- 
lando, ir pagalios ponas Prezi-. 
dentas, Antanas Smetona.

Susisinkimą atidarė šių pra
kalbų iniciatorius ir vienas iš 
rengėjų, Juozas Kripas, kuris 
perstatė programo vedėju H. 
A. Kapturauską, kuris gana 
sumaniai ir tvarkiai vedė ilgą 
prakalbų programą.

Kaip pono Prezidento taip 
ir kitų pasakytos kalbos buvo 
Įdomios ir pagrystos viena di
dele idėja, vienu dideliu visų 
Amerikos Lietuvių tikslu — iš
kovoti Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę. Gal but tų kal
bų įdomumas ir palaikė nepa
prastai skaitlingos publikos ty
kų užsilaikymą. Lietuvių salė 
buvo publikos kimšte prisikim
šus, bet per keturias valandas 
salėje buvo gražiausia tvarka 
ir tyla.

vi- 
ap-
M.

žinutes(Iš musų laikraščių)kas 
rius 
Dr. 
kai, 
o labiausia poni Stefanija Dou- 
van, kuri daugiausia dirbo su
rengime banketo ir savo pla
čia pažintim su miesto valdi
ninkais ir policijos departmen- 
tu taip juos sudomino Lietuvos 
Prezidento vizitu Detroite, kad 
iš miesto gauta patarnavimas 
toks kokį suteikiama didžiau
sių valstybių oficialams, kara
liams ir prezidentams.

Vietos Lietuviški išgamos ir
gi “dirbo”: griebėsi “donošči- 
kų” amato, pakenkimui' ir iš
davimui musų tautos preziden
to, bet jiems niekur nesisekė. 
Aršiausiu “donoščiku” 
dė P. Smaltys. 
šysiu vėliau, 
surašąs tilps 
numeriuose.

DIRBA UŽ PROHI-
BICIJOS GRĄŽI

NIMĄ

CHICAGO, Ill. — Chicagie- 
čiai smarkiai darbuojasi už 

Adv. A. A. Olio kandidatūrą į 
Municipal Teisėjus. Jis kandi
datuoja Republikonų tikietu.

Kitas kandidatas į teisėjus 
yra John T. Zuris, dabartinis 
teisėjas, Demokratu sąraše.
® BALTIMORE, Md. — Rin

kimai bus Lapkričio 3 d. ir 
Lietuviai pasiruošę paremti 
savo kandidatus. Adv. Nadas 
Rastenis yra kandidatas į val
stijos legislaturą, Adv. 'W. F. 
Laukaitis kandidatas į teisė
jus.
o BROOKLYN, N. Y. — Jei

gu šiais rinkimais lemta lai
mėti Republikonams Kongreso 
distrikte kuriame kandidatu į 
Kongresą yra pastatytas regu- 
liaris Republikonų kandidatas 
Lietuvis William F. Drake tai 
sekančiame Kongrese 
kos Lietuviai turės 
savo atstovą Lietuvį 
istorijoje.
® BUENOS AIRES,

na. — Kastanto Norkaus re
daguojamas laikraštukas, Ar
gentinos Lietuvių Balsas, ne
nori duoti savo skaitytojams 
suprasti kad bolševikai okupa
vę Lietuvą varu išvarė j I^i- 
siją tūkstančius Lietuvos žmo
nių. nors biznio sumetimais de
da savo laikraštėlyje ištremtų 
Lietuvių vardus. Norkus tą 
ištremtųjų sąrašą talpindamas 
užvardina: “Išvykę arba Iš
vežti Rusijon Lietuviai”....
© MONTEVIDEO, Urugvajus.

— Pranas Astrauskas, ku
ris iš Urugvajaus nuvažiavo į 
Argentiną ir ten pastojo dirb
ti viename Švedų laive, nuo to 
nėra apie jj^žinių.
nuo jo laišką 
kuriame buvo 
guli ligoninėje, 
čių Uždegimu.-
šyti laiškai sugryžo atgal.

9

mirė

žmonės mažai dar permato, 
bet dalykų tėmytojai jau da
bar sako kad šalyje yra rim
tas pavojus kad grąžinimo pro- 
hibicijos, kuri po pereito karo 
užtraukė šaliai prakeiksmą.

1 Tam tikra mažuma užsikir- 
tusiai darbuojasi grąžinti pro- 
hibiciją po priedanga “apsau
gojimo” ^kareivių ir jūreivių.

Aiškiai yra žinoma kad di
duma Amerikos žmonių prohi
bit jos nenori. Tačiau jau da
bar Kongrese siūloma bilius 
taikomas uždrausti pardavinėti 
svaiginančius gėrimus karo ir 

l laivyno stovyklų kaimynyėtej. 
I Ta grupė žmonių kuri dirba 
I grąžinimui prohibicijos lenda, 
siunčia rezoliucijas į Kongresą, 
tuo tarpu kai visuomenė nieko 
nedaro ir būdama neorganizuo
ta nesiima nei pranešti Kon
gresui ką ji mano apie tai.

Kareiviai taip pat, užimti 
lavinimus! neturi laiko daryti 
savo pareiškimų ką jie mano 
apie tokį “blaivininkų” pasimo- 
jimą.

Iš praeities žinome kad pro- 
hibicija buvo prakeiksmas ša
liai ir didžiausias priešas blai
vybės, tačiau ji buvo palaiko
ma kaip įstatymas, ir tokis įs
tatymas gali būti pravestas vėl 
jei Kongrese butų leistas bal
savimui.

Išilgai abu Amerikos konti
nentus — Pietų ir Šiaurės — 
šiuo metu skubinama tiesiama 
vieškelis, kuris bus 14,800 my
lių ilgumo. Jis sujungs Alas
ka, šiaurėje, su Argentina, pie
tuose, ir tikima baigti 1943 
metais.

Submarinų karas ir laivų 
skandinimas verčia sujungti 
abu Amerikos kontinentus že
mės keliu. Dalys to kelio jau 
baigtos ir naudojamos, bet ki
tos dalys dar tebedirbamos.

Vieškelis eina Pacifiko pa- 
kračui.

' J c .

ATSIIMA PINIGUS. Val
džios Iždo vadovybė praneša 
iš Washington© kad Karo Bo
nus ' perkantieji vėliau bėga į 
vietinius paštus reikalauti už 
juos atgal pinigus.

Iždo pranešimai parodo kad 
Liepos mėnesį atmokėta bonų 
pirkėjams $25,000,000; Rugp. 
mėn. — 32 milijonai; Rugsėjo 
— 34 milijonai; viso 91 milijo
nas dolarių. Tai negražus pa
sielgimas ir kenksmingas. Bo
nus pirkim ir laikykim, nebi
jokim, neprapuls jūsų pinigai. 
Valdžia skelbia kad karo bo- 
nai bus vertesni negu 
jais bus galima pirkti 
mą namą arba ūkę, ką 
rėš.

pasiro- 
Apie tai para- 

Taip pat ąjikų 
kituose Dirvos 

D. R. Brooklyn,

Nr.ziai Iriasi per Upę Užimtoje Rusijos Dalyje m., mirė
Mass. —

ANKSTA Juozas, 61
Spalių 1, Milford,
Vilkaviškio ap., Vištyčio p.
Amerikoj išgyveno 30 metų.

GARBSTĄS Jonas, pusamžis, 
mirė Spalių 13, Chicago j.— 

-Panevėžio ap., Leką vos par.,
Tutenių k.

KAJUTIENĖ Katrė, 51 metų, 
mirė Rugs. 18 d., Lowell, 
Mass.

Ameri- 
pirmutinį 

šios šalies

V Vaizdas iš Vokiečių šaltinių, gautas per neutrališką šąli, 
parodo Vokiečius kareivius iriantis per upę Rusijoje, guminėje

Argenti-
Argentinoj 12

Gyvent

-tara du?) tt ų 
•nwp OĮĘĮ^sonij 
ansumSid uja 

v ' ______
įįįju +,

I
' .r

..v-. parooo voKiecius Kareivius iria 
V. M. valtyje, užimant Rusijos dalis.

pinigai: 
gyvena- 
kas no-.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 

N o t a ra s 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Day tone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.

Paskutinį 
gavo draugas, 
rašyta kad jis 
apsirgęs plau- 

Po to jam ra-

Žiūriu
21, 18i

je jo 
Lietuv 
tas. p 
pranta 
tais.
Dirvoj

TRAFIKO MIRTYS 
MAŽĖJA

Pennsylvanijoj e, del suma
žėjusio’ automobilių važinėjimo 
ir važiavimo greičio, pasirodo 
sumažėjo ir trafiko nelaimių 
skaičius. , Palyginimas su per
eitais metais tokis:

Pernai, tarp Sausio 1 ir Spa
lių 19 — kada važinėjimas bu
vo laisvas — Pennsylvanijos 
vieškeliuose (neįskaitant mie
stų gatves) buvo 987 mirčių 
trafiko nelaimėse.

šymet tuo pačiu laikotarpiu 
vieškeliu nelaimėse užmušta 
arba užsimušė 709 asmenys, 
278 mažiau.

KAIP 
ATNAUJINT
DIRVĄ •
Kaip tik jūsų prenume
rata už Dirvą, baigiasi, 

. paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir Įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs- 
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį.

DIRVA
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

. Sulyg paskiausii 
i gentina, Pietų Ai 

publika, turi 13,51 
tojus.

Sostinės Buenos 
to ribose gyvena 
menų, o Buenos i 
cijoje 3,561,242.

| Prie Buenos A 
tomą ir Avellaned; 
kur gyvena Lietu1

L Pernai Argentii 
.venti atvyko 16,9!

Į pernai gimė 304,i 
Mirė viso 136,050

Iš Lietuvių mo' 
’ noje pernai gimė
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IRIMAI Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAISVA LIETUVA Laisvę Pažinę —

Jungo Nevilksim!

VIAI AMERIKOS LIETUVIAI
us Lietuvius šiame skyriuje talpinama J

I

IŠEIVIU į MAR FINAITIS Valenti^

/IU

rnyje telpan- 
nėjimais, mi- 
uvių skaičius 
nuo Vasario 

tų, kada šia- 
lėta mirusieji

Mikas, 32 
sirgęs kariuo- 
dienomis. Gy- 
paėjo iš Lie- 

>n atvyko 20

uozas B., 38 
ių 16, Cleve- 
itažerio parap. 
nerikoje išgy- 
s.
po sunkios li- 

p. 12, Buenos 
noj. — Joniš- 
onių par. Ar
eno 15 metų, 
tanina, 58 m.-; 
24, Clevelande. 
par., Oželių k. 
Kazys, 64 m., 

>, Kingston, Pa. 
Marė, mirė 
on, Pa. 
mirė Rugs.
Conn, 

lurgis, mirė 
Notch, Pa. 

otiejus, mirė 
I Rapids, Mich. 
Cicilija (Budri- 
Spalių 7 dieną, 
Tauragės aps., 
k.

ominikas, 23 m. 
6, Chicagoj, kur 
ęs.
Bernice, 16 m., 
ūkinio Chicago] 
sį.
Antanas, 47 m. 
3, Meriden, Ct. 

JĖ Agota, seno 
rė Rugs. 21 d., 

Amerikoj iš-

metų, mirė Spaliu Uį| 
ham, III. — Šiaulių 
vaišių k., Žeimelio v, ii 
dotas šv. Mikolo 
Hammond, Ind.

POŠKUS Jonas, pusajįg 
rė ySpalių 14, ChitųJ 
šakių ap., Ilguvos p, J 
ciškių k. Amerikoj -J 
no 32 metus.

MASKATUNAS PetraJ 
mirė Spalių 4,. JlįJ 
Pa. \ »

NAVICKAS Liudviku I 
amžiaus, mirė Spalyl 
Chicagoj. — šiaulųl 
Luokės p., Mižikiu k.1 
rikoj išgyveno 39

1 DENČIUS Martynas, J 
mėn., Senandoah, h I 

POLKUS Stasys, 46 J
Rugs. 4, Treveskyn.1 

BANKIENĖ Pranė J
56 m., mirė Spaliu ii 
Boston, Mass. Anėj! 
gyveno 29 metus.

KURTINAITIS ViwJ 
Spalių mėn., Maiaįl 

UTARAS Tamošius, js| 
lių mėn., ShenamU 

PILKAITIS Clarence, li| 

mirė Spalių mėn, M 
doah, Pa.

MARECKIENĖ Ona, J 
mėn., William P®, J 

STANKUS Kazys, 51d 
rė Spalių 8, ChkąJ 

i -Plungės miesto.
ŠAKJS Kazimieras, J 

mirė Spalių 7, Cra 
Plungės par., TrimtĮ 

MARDOSAS Ben* 
m., mirė Spalių 7, M 
— Salako par., Jisį 
Amerikoj išgyveno!

ŽEMECKIS Vincas, ž 
mirė Spalių 7, Cm 
Šiaulių ap. Amerikį] 
veno 3ų metus.

VrT^KTTS-.AhanSr^. 
27, Minneapolis, fe

BUKIM PASIRUOŠĖ
ATGIMSTANČIAI

Antras Pasaulinis Karas jau 
persirito į savo ketvirtų metų 

. angą. šiame kare dalyvauja 
įtrauktos veik visos pasaulio 
valstybės, tik kelios telikę ne
utraliomis, bet savo šališkumu 

I simpatizuoja ar tai vienai ai
tai antrai kariaujančiai, pusei: 

į Ašiai arba Alijantams.
Virš 20 valstybių su keliais 

šimtais milijonų gyventojų ne
ša Vokiečių jungą. Valstybių 
ir jų gyventojų turtas ir man
ta okupantų paglemžta ir jie 

I patys verčiami dirbti Vokiečių 
Į kuriamo “naujojo pasaulio” 
• labui ir jų alkanam kunui.

Lietuva, kartu su kiti mis 
i valstybėmis irgi velka žia irių 

Teutonų okupaciją. Tikro . ėję 
musų tėvynė pergyvena 
antrą okupaciją šio karo 

į kotarpyje. Rusai bolševikai 
s kė po savo letena virš metų 

ko, dabar Vokiečiai.
Rusai žudė, trėmė, engė Lie- 

dabar gi ir Vokiškasis 
naikina musų tautos 
Daugelis Lietuvių iš- 
dauguma priverstinai

jau 
lai- 
lai- 
lai-

21

ni.

16

19

’a. 
netų. 
NĖ Petronėlė,

5, Donora, Pa. 
ncas, 75 m., mi- 

Pittston, Pa.
icas, mirė Spa- 
r, Pa.
Adomas, mirė 
Jebastopol, Pa.
Magdė, mirė 14 
>is, Pa.
Antanas, 

>uBois, Pa.
<Ė M., mirė Sp. 
it, Mich.

Jieva (Buibny- 
jalių 7, Baltimo- 
Krosnos p., Pe- 

l

DIRBA UŽ P
BIC1J0S GI

NIMĄ

| tuvius, 
I budelis 
| vaikus, 
į žudyta, 
I siunčiami į Vokietiją įvairiems
■ sunkiems darbams dirbti.
f Betgi šis karas nesitęs am- 
I žinai. Sąjungininkių valstybių 
t pusėje jau vyrauja persvara 
t kare, ir galimai dar sekančiais 
E metais diktatoriai su jų ka- 
| liaujančiomis jiegomis bus sū- 
E triuškinti ir nušluoti nuo že- 
| mės, kuri šiądien šaukia per- 
| galės ir užkeikimo žiauriems 
| kraugeriams....

Kada rytuose ir vakaruose, 
į pienuose ir šiaurėje nustos gau- 
Į sti anuotos ir šūviai, sustos 
I 'kritę ir laisvos erdvės “mirties 
| obuoliai” ir išsisklaidys para- 
ffko durnai, Lietuva, musų tė- 
| vyne, kelsis vėl Laisva ir Ne- 
r priklausoma. Ji nusipurtins 
s priešu, pakils nauja dvasia ir 
' stos į naujo ir kūrybinio gy- 

T venimo kelią!
Amerikoj jau veikia bent

■ kelios Lietuvių organizacijos r.
■ kurių užduotis ir siekis yra na- 
' gelbėti Lietuvai kada bus rei-

žmones msM trj ir pr0Sa' Gcrai but« kad 
bet dalykų tėmyto^l ^. organizacijos susirūpintų 

bar sako kad šalyje ji į - . .
tas pavojus kad gnis; .
hibicijos, kuri po p®| . _ 
užtraukė šaliai

1 Tam tikra maim 
tusiai darbuojasi 
hibiciją po priedanga 
gojimo”^kareiviy ir ucli 

Aiškiai yra ™Bail'(;uvaį 
durna Amerikos žmoM k 
bicijos nenori Tada! - 

 

bar Kongrese siuto 
taikomas uždrausti 
svaiginančius gėri®® 

mas (jaunuolis),įlaivyno stov>-k|, bfef 
mėn., ” 1

mirė

Iš

P.

PAGELBĖTI
LIETUVAI

P. GRIGAIČIO 
NAUJIENŲ

Grigaitis savo Naujienų
235 džiaugdamasis rašo

is
pa
nei 
ne-

apsivainikavęs,
Ištikro, 

Lietuvoje 
kitų idėjų
žinome, išski- 
ir jo vienmin- 

Gadynės bendradarbį,

nr
“Kaip Atsirado Smetonos Me
daliai” ir cituoja kokio tai N. 
Gadynės bendradarbio Smeto
nos “garbės ženklų” “istoriją”. 
Sako, buk koks tai “padorus 
žmogus”, dargi tautininkas 
Lietuvoje (policininkui nema
tant) kalbėdamas apie tuos or
dinus ir medalius niekada ne
pamindavęs nusispjauti....

žingeidi! kada p. Grigaitis, 
daktaratu
moko spjaudyti, 
dori žmonės nei 
kitur niekur ant 
spjaudo. Gerai 
riant p. Grigaitį 
tį N.
kad spjaudymas ant ko noris 
yra žemos rūšies, neišauklėto 
žmogaus pasielgimas.

Kas gi spjaudė į veidą Jė
zui Kristui?.... Jėzų Kristų 
ir šiądien milijonai žmonių 
garbina, o tie kurie sujaudė 
yra neapkenčiami ir visų uja
mi bastosi iš vietos į vietą, 
šimtmečiais ramybės nerasda
mi.

P. Grigaitis savotišką nuo
sprendį daro ir apie Lietuvos 
Prezidento asmenį. Girdi, ne
galima lyginti “iš pupų neva
ryto” Smetonos prie Napoleo
no Bonaparto, ir tam panašiai. 
Aišku, p. Grigaitis taip rašy
damas daug apie save mano ir 
nori save į padanges pasikelti. 
Jis įsivaizduoja, kaip čia sako, 
kad jis yra “handsome”. Tai 
tik jis pats taip mano. Man 
rodos kad rimtas žmogus p. 
Grigaičio tai tikrai iš pupų ne
varytų. M. K.

Rengtas Minėti 25 m. Sukaktuves
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PASKELBTA VAS. 16,

1918 METAIS, VILNIUJE

DETROITE LIETUVOS RE!
KALAMS SUAUKOTA

. $762.00
Patys

Brooklyn,

m., mirei 
Mass. —

:as, 61 
ilford, 
ap., Vištyčio p. 
gyveno 30 metų, 
onas, pusamžis, 

13, Chicagoj.— 
j., Lekavos par.,

Katrė, 51 metų,
18 d., Lowell,

MINT

įsų prenume- 
irvą baigiasi, 
s jus esamą 
ą ir atnauji- 
lę, idėkit $2 
ir įrašę sa- 

iresą, isšiųs- 
ę ant voko 

» ženklelį.

įerior Avė.
nd, Ohio

• šios organizacijos susirūpintų 
pradėti ir sušelpti dabartiniu 
metu musų brolius ir seseris 

| esančius Rusų ištrėmime. Rei
kalas svarbus ir neatidėlioti
nas!

Musų visų Lietuvių Ameri
kiečių yra būtina pareiga iš- 
anksto susirūpinti kaip pagel
bėti išnaujo atgimstančiai Lie-

Aš būdamas kariu skiriu $1 
auką Lietuvai padėti, sutaupy- 

 

J tą ir uždirbtą kareivišku pra- 
aitu....

Kas sekantis ?
Visi Lietuviai,—LIETUVAI! 

Kareivis Petras Juknvs.

VOKIEČIAI grąsina Lietu
vos žmonėms kad daugiau ir 
įtempčiau dirbtų ir daugiau 
gamintų. Pasirodo kad žmo
nės žinodami jog naziai viską 
atims, taip kaip darė bolševi
kai, nerangiai rūpinasi darbu. 
Reikėję varyti žmones pjauti 
vasarojų, kirsti rugius. Daug 
buvę pavėlavimų nuvalyti lau
kus.

• TEODORAS Roosevelt bu
vo jauniausias žmogus inaugu
ruotas Prezidentu, užimdamas 
vietą vos 42 metų amžiaus bū
damas. William Harrison bu
vo seniausias, prisaikdintas 68 
metu amžiaus.

I/ISAI patriotiškai Amerikos Lietuvių 
v išeivijai, musų organizacijoms, klu
bams, kuopoms, chorams, — primena

me kad 1943 metais sueina 25 metai nuo 
paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės 
Lietuvos istorinėje sostinėje Vilniuje. 
Tai buvo Vasario 16 dieną, 1918 metais, 
ir, kaip žinoma, Lietuva vėl atsisteigus 
pragyveno kad ir neilgą, bet garbingą 
laikotarpi savistovia valstybe.

Visa laisvoji musų tautos dalis vi
same pasaulyje privalo šią reikšmingą 
švente iškilmingai apvaikščioti.

Nors šis priminimas yra dar gana 
ankstyvas, tačiau anksti ir norime pri
minti, kad kiekviena kolonija galėtų ati
tinkamai tai šventei pasiruošti. Lieka . 
tik trys pilni mėnesiai pasirengimams.

Draugijos kolonijose prašomos im
ti iniciatyvą sušaukti visų draugijų at
stovus, sudaryti komitetus Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų sukakties pa
minėjimui ruošti.

Iki organizatyviai susirinkimai bus 
sušaukti, komitetai sudaryti, nebus per- 
anksti imtis darbo.

Kuriose kolonijose veikia Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriai, jie raginami 
kviesti kitas visas savo kolonijas orga
nizacijas šiam patriotiniam paminėji
mui pravesti.

Rengiant Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, rinkite aukas Lietuvos nuo 
karo nukentėjusiems šelpti. Surinktas 
aukas siųskit Į Centralinę organizaciją, 
Lithuanian National Relief Fund, kuri 
yra registruota Washingtone, State De- 
partmente, ir yra Lietuvai Vaduoti Są
jungos palaikoma Įstaiga.

Kuriose kolonijose yra L. V. S., na
rių, ten paskubėkite sutverti Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyrių — kad darbas 
eitų sparčiau, pasekmingiau.

Jei reiktų kokių informacijų, pata
rimų. arba kalbėtojų, kreipkitės Į Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos centrą.

L. V. S. Centro Valdyba.

LIETUVA KENČIA
SKAUDŽIAU NEGU

KITOS ŠALYS

Nei viena šalis tiek nenuken
tėjo kiek kenčia musų tėvynė 
Lietuva: Daniją, Belgiją, Ho- 
landiją," Vengriją, Bulgariją, 
Rumaniją ir kitas užėmė Vo
kiečiai. Bet musų šalį Lietu
vą pirmiausia sumindžiojo, nu- 
teriojo žiaurusis Rusas, išplė
šė viską ką Lietuviai turėjo 
per 20 metų pasigaminę. Ne
gana to dar išvarė geriausių 
Lietuvių apie šimtą tūkstan
čių Į ištręmimą Rusijos plo
tuose, Sibiran ir kitur.

Antras musų 
atėjo Vokietis, 
šiuo laiku mes 
žinom, tačiau 
rengti pagalbą
liks vėl laisva, pagelbėti priešų 
okupantų nuteriotam kraštui.

Tam tikslui dabar Ameriko
je dirba Lietuviai kiek gali.

Detroite surengta prakalbos 
Lietuvos Prezidentui, ta pro
ga duota žymi suma aukų.

Mes nei vienas dabar nega
lim susižinoti su savo giminė
mis arba prieteliais Lietuvoje, 
nežinom katrie yra gyvi, kat
rie mirę. Padėtis yra nepa
prasta. Mes turim daugiau pa
galvoti: ar mes galim ilgiau 
Rusiją girt, o Lietuviams duot 
pražūti Vokiečių okupacijoje.

V. M.

tautos priešas 
Ką jis daro 

tiesioginai ne
reikia ruoštis, 
kada Lietuva

RUSIJOJE TIK
ŠALČIAU’

Daug karčios, teisėtu 
piktinimu nudažytos ironijos 
randame Lenkės Mortos Wan- 
kewicz straipsnyje tilpusiame 
žurnale Commonweal. Straip- 
nis rašo ir Lietuviams labai 
aktualiu klausimu: kaip Stali
no diktatūra elgiasi su tremti
niais Sibire. Ji rašo:

“Prieš Rusus aš nieko netu
riu. Jie dirbo ranka rankon 
su nazių Vokietija. Jie užpuo
lė ir apiplėšė mano tėvėynę. Jie 
Sibiran, Kazakstanan ir Tur- 
kestanan išdepbftavo du mili
jonu mano tautiečių, ir sukim
šo 120,000 Lenkų kareivių be
laisvių į apverktinas sąlygas. 
Bet aš prieš Rusus nieko netu
riu. Net teisės neturiu turėti, 
nes kai kurie tų kentėjusių, 
tie du metu šaltį, alkį, ligas ir 
utėles kentėję Lenkai karei
viai dabar kovoja Rusų pusėje 
prieš Vokiečius.

“Rusija 
talkininkė 
Lenkijos, 
su Rusija
ką Vokietį Rusai kaujasi ge
rai. Jų atkaklus gynimąsi ir 
jų pasisekimai Susijungusioms 
Tautoms ne tik padėjo, bet da
vė įkvėpimo ir padrąsinimo. 
Musų simpatijos krypsta tam 
ką dabar Rusai daro. Bet tu
rime pridėti: ‘Musų simpatijos 
krypsta tik tam ką Rusai daro 
dabar.’

“Gaila kad tenka šitaip mu
sų simpatijas aprubežiuoti. Bet 
kada buvo paleista pirmieji 
16,000 Lenkų kareivių iš Ru
sų nelaisvės, tik vienas iš ke
turių turėjo marškinius, tik 
vienas dešimtyje turėjo batus, 
tik vienas dvidešimtyje turėjo 
žiponą. Iš dviejų milijonų de
portuotų, tik 700,000 surado. 
Kiti visi ‘dingę’.

pasi

musų talkininkė; ji 
Amerikos, Anglijos, 
Mes turime dabar 

žengti. Prieš puoli-

“Tokiu budu, tarp nazių Vo
kietijos ir bolševikų Rusijos 
Lenkui tik toks skirtumas: 
‘Rusijoje šalčiau’!”

Tą patį ir Lietuvis gali sa
kyti. Bolševikų ir nazių api
plėšiamas, naikinamas ir de
portuojamas, jis, abi diktatū
ras palyginęs, tegali sakyti: 
“Rusijoje tik šalčiau”. Nei 
Rusija, nei Vokietija nėra Lie
tuviui draugingos, nėra krikš
čioniškos civilizacijos - valsty
bės.

Kaip sykį Dr. K. Draugelis 
(jau senai, deja, ir dabar lai
kai skaudžiai persikeitę) sakė: 
“Geriausia dirbti Sandaroj”. 
Taip Lietuvis -amžinai sakys; 
“Geriausia gyventi Nepriklau
somoj, savoj Lietuvoj!”

Šalta Vokietijoj, bet Rusijoj 
dar šalčiau!

DETROIT, Mich.
Detroitiečiai save nustebino di
deliu savo vientaučių duosnu- 
mu kai per Lietuvos Respubli
kos Prezidento prakalbas sek
madienį, Spalių 25 d., suauko
jo Lietuvos reikalams net $760.

Taip sakant, iš mažo debesio 
išėjo didelis lietus.

Mažas būrelis Detroitiečių, 
šį rudenį tik sudarę Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 6-tą skyrių, 
pasiėmė rengti ir Lietuvos 
Prezidentui Antanui Smetonai 
prakalbas. Ponas Prezidentas 
sutiko į Detroitą važiuoti, nes 
važiuoja kur tik yra kviečia
mas kalbėti, ir pasirinkę sau 
patogią dieną, pasiagitavę vie
nas kitą, susirinko priimti Lie
tuvos Prezidentą, pagerbti jį ir 
išklausius jo kalbos sudėjo to
kią žymią auką.

Iš visų iki šiol Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai surengtų 
prakalbi! Detroitas vienkarti
niu aukų gąusumu užima antrą 
vietą. Pirmą dar tebelaiko 
Brooklynas, kur pereitą žiemą

Refiel Fondui nuo pat 
susitvėrimo virš metas 
atgal, Detroitas šiądien 
pirmą vietą.

I
suaukota virš $1,200.

Bet aukomis Lietuvai Vaduo
ti Sąjungai ir Lithuanian Na
tional 
LVS. 
laiko 
užima

Atsimename kad LVS. stei
giamajam suvažiavime Detroi- 
tietis tėvynainis J. J. Smailis 
paklojo $500. Dr. J. Jonikai- 
tis yra davęs $100, V. Petrikas 
$100 ir kiti po mažiau.

Po to, Pittsburgh© metiniam 
suvažiavimui Detroitiečiai vėl 
pridavė gausias aukas. Dabai- 
gi atliko tą ką troško senai pa
daryti — parsikviesti pas save 
Lietuvos Respublikos Preziden
tą, kad jį matytų ir girdėtų 

ir didžioji Detroito 
visuomenės dalis.

— parsile
)s Respu'O

tą, kad 
kalbant 
Lietuvių

Visuomenė atėjo — atidarė 
savo širdis Prezidentui Ant. 
Smetonai, -ir savo kišenius Lie
tuvai !

Valio Detroitiečiai!
K. S. x Karpius,

LVS. Centro Sekretorius.

MANO MINTYS DU NAUJI L.V.S
NARIAI

LIETUVOS PREZI
DENTAS KALBĖS

PHILADELPHIJOJE
SEKM. LAPK. 29

ŽMONIŠKUMAS ir mielašir- 
dystė nuo amžių buvo Lietuvių 
kasdieniniu darbu ir aktu. Tau
tinė ir kitų kaimyninių tautų 
laisvė per ilgus šimtmečius bu
vo Lietuvos rankose. Visi ta 
laisve lygiai naudojosi. Tuo
met, Lietuviai, kaipo stipri 
tauta, nepavydėjo ir negrėsė 
kitų silpnesnių tautų laisvei. 
Lietuviai tankiai net stodavo 
į talką kaimyninėn 
tą laisvę ^tgauti. ^Lietuviui 
Laisvė reiškia viską ,— žodis 
LAISVĖ yra užrašytas jo šir
dyje. Lietuva vėl bus LAIS
VA!

Šiomis dienomis per Dirvos 
redakciją pridavė savo mokes
tis į LVS. šie du tėvynainiai: 
V. P. Banionis, Cleveland $1 
St. Rodavičius, Akron, O. $1.

Rodavičius tuo budu atidaro 
duris LVS. į Akroną. Be abe
jo atsiras nuo dabar ir dau
giau Akroniečių LVS. narių.

astaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras 'numeris 
kurio negavot.

DIRVA 
Cleveland, Ohio

GAMTA žmogaus nebaudžia. 
Baudžiava yra jo paties pada
ras vedąs nesusipratėlius prie 
visokių niekšysčių, išdavimų 
ir skurdo. Judas Iskarijotas, 
Kristaus išdavėjas, buvo savo 
niekšumo baudžiavos auka. Vi
so pasaulio revoliucijonierių 
vadai, tautų išdavikai bus. sa
vo niekšiškos baudžiavos au
komis.

Vietos Lietuvių Komitetas 
galutinai pasiskyrė dieną kada 
čia parkvies Lietuvos Preziden
tą A. Smetoną kalbėti. Diena 
paskirta sekmadienis, Lapkri
čio 29. Taigi už mėnesio lai
ko musų didelę, seną koloniją 
atlankys žymus musų tautos 
veikėjas, musų tėvynės Lietu
vos Prezidentas, kuris po Lie
tuvos patekimo Sovietų okupa- 
cijon atvyko į Ameriką ir gy
vena bei darbuojasi tarpe Lie
tuvių išeivijos.

Prakalbos rengiamos Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus nau
dai, bet be abejo rasis Lietu
vių kurie prisidės ir prie savo 
tėvynės Lietuvos tiesioginio 
gelbėjimo.

Tsitėmykit ir pasakykit ki
tiems: prakalbos atsibus Lie
tuvių Muzikalėje Salėje. Rp.

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

KAŽIN ką Wendell Willkie 
girdėjo iš Juozo Stalino lupų 
apie Pabaltijo "valstybes ir ką 
jis pats dabar apie jų pokari
nę laisvę mano? Bet kiek su
prantama, jo raportas . kaslink 
antro fronto mažai ką reiškia.

Gyventojų

Ta grupė žmonių k® 
grąžinimui prohibicij# 
siunčia rezoliucijas į fe 
tuo tarpu kai viswn® 
nedaro ir būdama m-4 Argentinoj 13,513,239 
ta nesiima nei pra^

JUNGTINIŲ Valstybių “an
tras frontas” yra visame pa
saulyje —z jis užima visą žemės 
skritulį. Visos pavergtos, Vo
kiečių užkariautos Europos ša
lys yra Suvienytų Valstybių 
karo frontu.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Iii.
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Kareiviai taip 
lavinimus! Vneturi tefe 
savo pareiškimų b ? 
apie tokį “blaivininku’ 
j imą.

Iš praeities žinome 
hibicija buvo p 
liai ir didžiausias prie 
vybės, tačiau ji būro

į Sulyg 
gentina, 
publika, 
ojus.
| Sostinės Buenos Aires mies
to ribose gyvena 2,408,900 as- 

enų, o Buenos Aires provin
cijoje 3,561,242.

nia kaip įstatymas, ir4 Prie Buenos Aires priskai- 
tatymas gali būti pn^ toma ir Avellaneda priemiestis, 
jei Kongrese butų ku 
savimui.

J. A. UrMIS
Dirvos Agentes 

1302 Lamar St

paskiausių žinių Ar- 
Pietų Amerikos res- 

turi 13,518,239 gyven-

air gyvena Lietuviai.
r Pernai Argentinoje apsigy- 
ėnti atvyko 16,997 žmonės ir 

pernai gimė 304,062 kūdikiai. 
Mirė viso 136,050 asmenų.
į Iš Lietuvių motinų Argenti
ne pernai gimė 511 kudikų.

Pirmas Medalis Prekinio Laivyno Srityje
ŽMONIJOS ISTORIJA

“Dirvoj
N o t a r a i

130 Congress A 
Waterbury, O
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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
nių laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

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

Reikalaukit “Dirvoje ' i
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohk

Pirmutinis gavęs iš Prezidento Roo.sevelto atsižymėjimo 
medalį už tarnybą Prekiniame Laivyne buvo Edwin F. Cheney 
Jr., iš Teadon, Pa. Jis išgelbėjo keliolika savo jūreivių kuomet 
priešų submarinas torpedavo jo laivą.

laisva, 
mus

People

VįM i.

KAM rupi jo paties rytojus 
tam turi rūpėti ir pokarinė 
Lietuvos Laisvė. Tik 
nepriklausoma Lietuva 
patenkins.

BELGAS, “We the
speak” programe nupasakojo 
Vokiečių baisenybes jo tėvy
nei. Lietuvoje tos baisenybės 
nei kiek nėra mažesnės. Komu
nistai atsibaldė Lietuvą per 
metą laiko naikino, plėšė, da
bar Vokiečiai musų Tėvynę lu
pa, plėšia, naikina kaip ne šio 
svieto sutvėrimai. P. D.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
® PLAKATUS
e LAIŠKUS
• VOKUS
© KONSTITUCIJAS
© BILIETUS 

ir kitokius,

B.

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

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina;
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DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio>
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TTAUTINĖ Lietuvių visuomenė Amerikoje, su savo ga- 
biais, rimtais vadais privalo stoti į didelį darbą, ku

rio reikalauja musų tauta ir musų antroji tėvyne šiuo 
momentu.

Tautinė srovė tankiai net dirbti neturėjo kada, nes 
buvo, kaip ir tebėra, opodicijos puolama, — turėjo tik 
gintis, s

Jos priešai yra ne kas kitas kaip musų pačių savi 
kraštutinių srovių politikieriai, kurie visą savo veikimą 
tesudarė atakavimu tautinės srovės, jos veikėjų, Lietu
vos Prezidento A. Smetonos, jo ir visų musų darbų.

Tautinė srovė privalo pereiti iš defensyvo į ofen- 
syvą, — stoti į darbą sulaikymui musų visuomenės klai
dinimų, suvedžiojimų, kenkimų tautai įvairiais tų musų 
kraštutiniųjų srovių vadų išsišokimais, kreivu politika
vimu ir net klastomis.

Musų kraštutinieji darė ir daro klaidas, net klastas, 
politikuoja, net su tautos priešais bendravimų jieško, 
savo tautos aukščiausius reikalus paneigdami.

Del to Amerikoje Lietuviai neturi jokio bendro ko
miteto kad musų srovių vadai nori veikti “srovių inicia
tyva”, ne bendru sutarimu; del to neturi Lietuviai vie
no bendro galingo fondo Lietuvai gelbėti, ir vadai išsi
draikę kas sau graibstosi. Politikieriai išsyk, kaip tik 
Lietuvą okupavo Rusai, nesiėmė rūpintis tautą iš nelai
mės gelbėti, bet skubinosi susidaryti sau fondus savo po
litikai varyti.

Amerikos Lietuvių visuomenė turi gerą širdį ir ge
rus norus Lietuvos reikalui, bet musų politikieriai su
laikė visą akciją, sudemoralizavo žmones ir po senovei 
tebetūno laukdami progų sadb politišką biznelį visuome
nės pinigais palaikyti, o tautos reikalai — tesižino.

Lietuvių visuomenė šioje valandoje privalo sekti ir 
dirbti tautine kryptimi, kuri turi tik vieną aiškų ir ne
kraipomą kelią — Laisva, Nepriklausoma'Lietuva!

•

IZIEK šiame kare raudonieji Sovietą carai pražudė
*A VA nnniii Riiaii’no vmnri'n c-ovm VIoafinrrn GiiciflrJJI'

s sa- 
- - vo pačių Rusijos žmonių savo klastingu susidrauga
vimu su Hitleriu, kuris paskiau Rusiją užpuolė, atstoja 
visas Pabaltijo valstybes. Sovietų grobimas ir pavergi- 
nas savo kaimynių šalių buvo ne tam kad padidinti ko- 
nunistų skaičių, bet kad Lietuvą ir kitas pagrobtas tau
pas visai išnaikinti. Tą liudija bolševikų stropus gaudy- 
nas ir vežimas žmonių iš jų prigimto lizdo į Rusijos gi

lumas, į Uralo kalnynus, į Sibirą ir kitur. Tie žmonės
neaprf*'
bėk s !
las t:
nėms,

°^7YiV? ----------
Jeigu Sovietų carams butų rūpėję1 padaryti daugiau 

tau pasekėjų komunistų, jie nebūtų musų ir kitų tautų 
Šimonių naikinę tokiu barbarišku įšėlimu.

Musų komunistams kurie Amerikoje garbina ir dir- 
l>a už Sovietus reikėtų tas faktas gerai įsikalti savo 

j hrotan ir širdin: juk tai nėrimas patiems sau ant kak- 
- p virvės, žudymasis pasivedant Rusiškam imperializ

mui, nors jis padengtas" raudona komunizmo skraiste.
Komunizmas juk apima'lygybę, brolybę ir kitas iš- 

vajotas gerybes, bet iš tų kurie komunizmu prisidengę 
kori užmesti Europos žmonėms Maskolišką imperializ
mą aišku kad jie siekia' ne komunizmo, o savo Rusiškos 
mperijos išplėtimo.

ZOMUNISTAI Amerikoje paplėtė silpną, bevertį, bet
*■ tomcinc 7vnnnolac ifik'inii o'anrlfi ---- ’’TTitlpriS lioTipt”

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas,

Informacijos Biuras
Pirm 1914 metų karo Lie

tuvių tauįa turėjo informacinį 
biurą kurį įsteigė J. Gabrys 
Paryžiuje ir kurį Amerikos 
Lietuviai savo aukomis palai
kė. Amerikoje pereito karo 
metu tautininkai ir katalikai 
suorganizavo Lietuvių Infor
macijos Biurą, kuris atliko 
sunkoką darbą informuodamas 
Amerikonus apie Lietuvius ir 
jų laisvės troškimą. Praeitis, 
rodos, turėtų pamokinti, bet tie 
kurie troško kad 1940 metais 
įkurta Amerikos Lietuvių Ta
ryba pasiliktų “gyvu nabaš- 
ninku”, aišku, iš praeities ne
pasimokė. Jokio Informacijos 
Biuro Taryba neįkūrė.

Šiomis dienomis dienraštis 
Draugas praneša kad prie Ka
talikų Federacijos įkurta’ biu
ras, kurį ves Kun. 'Prunskis ir 
kuris teiks atitaisančius pra
nešimus kur Lietuvių tautos 
garbė ar reikalai bus Ameriko
nų spaudoje paliesti. Reiškia, 
po dviejų metų snaudimo susi
prasta kad reikia ką nors dir
bti. Tiesą, gal buvo manyta 
kad Lietuvių Kultūrinis Insti-’ 
tūtas reikalą padengs, bet in
stitutas labiau dirbo kultūrine 
kryptimi, o čia reikia karšto, 
tučtuojinio kasdieninio darbo.

Be tokio “atitaisinėjimų” 
biuro reiktų ir savaitinio leidi
nio Angliška kalba, kuris tuo
jau atsilieptų visais Amerikos 
Lietuviams rūpinamais reika
lais.

Bet svarbiausia tai Ameri
kos Lietuvių Tarybą padaryti 
gyvu kimu. Vienas Draugo 
bendradarbis nedrąsiai siūlo 
šaukti visuotiną seimą. Šį

klausimą pora metų atgal siū
lė SLA. organas Tėvynė. Ta
da pasiūlymą visi šaltai sutiko. 
Bet pas sąmoningus Amerikos 
Lietuvius vis labiau stiprėja 
mintis kad, kaip Kun. Paukš
tis gerai sakė, “jei norime lai
mėti, autoritetingas, su aureo
le tautiškai nusistačiusių sro
vių pilno pasitikėjimo organas 
privalo egzistuoti, turėti lėšų, 
medegos, planų, turi mėgsti 
reikalingas pažintis, paruošti 
dirvą, išbandyti”.

Gali būti, teks seimo keliu 
siekti ko mums Lietuvos Pa- 
siuntinis,. P. žadeikis, anuosyk 
patarė siekti: “žodžiais ir dar
bais kurkime Lietuvišką prak
tišką vienybę”.

Gražų tos praktiškos vieny
bės pavyzdį, sakoma, sukorė 
New Yorko Lietuviai savo 
Lietuvių Taryboje, kurioje, pa
sak savaitraščio Amerika, “su
telpa ir nuoširdžiai tautiniam 
darbui pasiryžę dirbti įvairių 
pažiūrų Lietuviai katalikai, 
sandariečiai, socialistai, tauti
ninkai ir ideologiniais judėji
mais nesidomį asmens”.

Prisimindami Amerikonų po
sakį, “Gali privesti arklį prie 
vandens, bet negali priversti jį 
gerti”, abejojame ar ilgai so
cialistai toje praktiškoje vie
nybėje pabuvos, tačiau, 
nustoti nereikia.

vilties

Dvidešimts Metų
Spalių 11, sakoma, suėję *20 

metų kaip oficialiai veikia Lie
tuvos Atstovybė Washingtone. 
Tiesa, Atstovas Vileišis veikė 
nuo 1920 metų, bet oficialiai 
tebuvo pripažintas Spalių 11, 
1922 metais.

Lietuvą Washingtone atsto
vavo: Vileišis, Čarneckis, Bi
zauskas, Balutis ir žadeikis. 
Kiekvienas turėjo įdomių san- 
tikių su musų visuomene, sro
vėmis ir spauda, bet to viso 
dalyko istorija dar nerašytąjį* 
raštu nenuvaizduota.

®S. V. VALDžIA stato 20 
milijonų vertės vandeninį elek
tros gamybos projektą, kuris 
bus kartu ir potvinių sulaiky
tojas prie Hollister, Mo., auk
štutinėje dalyje White upės.
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SKAITYMAI

ANTANAS OLSZEWSKI-OLSAUSKAS

Rašo JUOZAS LAUKIS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Kaip Lietuva virto Dienraščiu — ir 
visai liovėsi ėjus

Leidėjo išlaidos buvo didelės ir dar padidin- 
jisai nematė galimybės. Antra - vertus, jeiguti

jis ir butų ištesėjęs pakelti algas redaktoriams 
tai tos priedinės sumos butų prisidėjusios prie 
padidinimo išleistos enciklopedijos kainos, kuri, 
gal, nevienam butų buvus neprieinama. Todėl 
jis apsvarstęs tą viską nutarė paskaityti pini
gus išleistus enciklopedijos ruošimui neišjieško- 
mais nuostoliais ir enciklopedijos leidimą likvi
davo. .

Panašių nuostolių, paneštų per neapsižiūrė
jimą, galėjo būti ir daugiau, kurie jo pelną ėdė, 
jeigu ėdė, bet ne laikraštis, be kurio pagalbos 
jis nebūtų galėjęs tinkamai vesti nei kitų sa
vo verslų: pinigų siuntimo, laivakorčių pardavi
nėjimo ir tt. Jo numatymas buvo klaidingas.

Bet jis laikėsi šito savo klaidingo manymo 
ir netrukus laikraštį taipgi likvidavo, perleisda
mas jį/su visa spaustuve dviem savo darbinin
kams: Jonui Pajaujui ir Juozui J. Bačiunui.

Perleistas laikraštis į tų dviejų darbininkų 
neilgai gyvavo, ne del to kad pas juos 

ar reikalingos energi- 
kad jiems truko prity- 
ir,’ svarbiausia, jiems 
jiegomis. Kur pirma

A. Olšauskas, nusikratęs savo laikraščio, 
manė radęs bankiniame versle lengvesnį ir pel
ningesnį gyvenimo būdą.; bet jis apsiriko tame. 
Bankinis verslas tais laikais buvo mažai prižiu- 
žimas šalies valdžios ir nedaug kuo skyrėsi nuo 
plėšikavimo. Negana kad banko imamoms pa
lūkanoms už paskolas nebuvo rūbų, dar prie jų 
buvo pridedamas komisas. Bankininkai parda
vinėjo visokius beverčius popierius ir atskiesto 
įvairių bendrovių kapitalo akcijas ir neėmė at
sakomybės už tai, jei jų pirkėjas nei cento už 
juos negavo.

Olšapsko Karjeros ir Darbų Galas 
Tokis verslas netiko A. Olšausko budui, bet 

ir nereikalavo sekti šitais to laiko bankinin- 
papročiais. Padėtus jo bankan pinigus jis

- tamsius žmoneles įtikintį gandą — “Hitleris liepė!” 1
Laikas nuo laiko pasitaiko tarp kitų tautų suklai- 

intų žmonių, — tarp Žydų, Slavų ir kitokių, — girdėti 
ateisinimas del ko bolševikai užpuolė ir okupavo ir žu- 
ė ir trėmė Lietuvius, Lenkus, Latvius, Estus ir kitus, 

' kurių žemes įsiveržė kuomet Stalinas su Hitleriu pa
arė savo kruviną, bet vienas kitą apgaudinėjančią su- 
artį.

Mes žinom, visas protingas pasaulis žino kad Stab
as, gavęs progą grobti savo kaimynines šalis — po 20 
lėtų rengimosi vykdyti visame pasaulyje revoliuciją 
f iki tol neturėjęs progos niekur savo žiaurumo paro- 
yti, — ėmėsi jose visą savo barbariško siaubimo “iš
imtį” rodyti. Jam Hitleris to neliepė, jis Hitlerio ir 
eklausė kas jam daryti su tomis sritimis kurias jiedu 
utiko pasidalinti. Bet tie tamsus žmonelės kurie netu- 
i kitokio pateisinimo sovietų kruvinų darbų kaimyniš
ose šalyse, lengvai įsikibo į “argumentą”, “Hitleris Sta- 
nui liepė taip daryti!”

Kad tai yra pigus, melagingas išmislytas pateisini; 
įas parodo štai kas: Dabar, kada Hitleris puola ir ata- 
uoja, ir skelbia jog bolševikai jau sumušti, tik jie ne- 
ali prisipažinti kad sumušti, — Hitleris liepte liepia 
talinui pasiduoti, atiduoti Rusiją nazių valdžiai ir glo- 
ai, — kodėl dabar Stalinas neklauso Hitlerio liepimo?

•DIDIEJI kariški lėktuvai, vadinami skraidančia 
izirtove, sunaudoja gasolino per valandą tiek kiek vi
zitinis šeimos pasažierinis automobilis sunaudoja per 
įšis mėnesius.

1 •AMERIKOS kareivių Revoliuciniame Kare daly
vavo 935,858. Iš jų 4044 buvo užmušti karo lauke arba 
viirė nuo žaizdų. Tai buvo 
suiglijos.
t) '

•ŠEŠI, asmenys, nuteisti
vastis per Britanijos karalių
* ko pasiduoti čiepijimu i nuo
2'uvo pasekmingas.

čiepai nuo raupų

karas atsilaisvinimui nud

mirčiai, gavo dovanoti gy- 
Jurgį I už tai kad jie su- 
raupų — ir tas bandymas 

Tais laikais tik buvo pradėta išras- 
ir žmonės jais netikėjo.

i

LAKŠTINGALA
Net pilnatis žalsvam skliaute sustingo, 
It perlas paristas stiklu— 
Ištryškusi tyra lakštingala 
Pabėrė džiaugsmo išteklių.
Atėjo pasaka naktis į šilą
Viršūnių aidu išdidi, 
O treliai skverbiasi į tylumą — 
Taip laimėn veržiasi širdis.
Atėjo pasaka, ir mes ją matėm— 
Trapia voratinklio gija....
Iš desperacijos: — Anajtemija! — 
Kuždėjo krisdama skuja.
Atėjo pasaka į žalią naktį,
Atėjo pasaka į mus — 
Nuversti sunkų karsto akmenį, 
Versme atverti troškimus.
Atėjo pasaka, ir mus ištiko, 
O versmės niekad neišdžius, 
Nes džiaugsmas liejasi į nykumą, 
Nes plaka daugelis širdžių.
I šitą šilo pasaką, į žalią,
Į šilo džiaugsmą įsišliet,
Ir eit pušų spygliais, šakelėmis, 
Lyg ta lakštingalos čiurkšlė.
O nieko, nieko pasakai nestinga— x 
Del ko tu, ašara, rities?
Šaltinio krištolas lakštingala
Ir džiaugsmas liejas iš nakties....

Kaunas. v J. K. Aleksandriškis.

rankas 
nebūtų buvę tikro noro, 
jos jį palaikyti, o del to 
rimo laikraščio leidimui 
truko pasitikėjimo savo
buvo vienas laikraščio vedėjas, kurio niekas ne
varžė, dabar jų buvo du ir jų nuomonės nevi- 
suomet sutiko, ir tas kad ir nedidelis, skirtumas 
nuomonių mažino jų pajiegumą. Be to dar jiems 
teko skaitytis ii’ su kitais. Savaitraščiui Lietu
vai tapus dienraščiu, ant greitųjų pradėta or
ganizuoti bendrovė iš savaitraščio skaitytojų 
dienraščio Lietuva palaikymui. Tai buvo svei- 

jka mintis ir geras darbas. Jo ėmėsi ir jį vedė 
i pirmutinis to dienraščio redaktorius Bronius K.
Balutis, tik gaila kad jis to darbo nepabaigęs 
pakaustė savo ožkas į Lietuvą važiuoti ir savo, 
kaip tos bendrovės vedėjo, vietą paliko savp ge
ram draugui, Dr. Kaziui Draugeliui.

Dr. Draugelis buvo pilnas energijos, geros 
širdies ir tautiškai nusiteikęs žmogus. Kliūtis 
su juo buvo ta kad jis mėgo skrajoti padangė
mis ant kurios nors savo mėgiamos svajonės, 
kuri paprastai plyšdavo ore ir jam vėl tekdavo 
žemėn nupulti. Tačiau pateisinimui jo reikia 
pasakyti kad jis apžiojo daugiau negu jis galėjo,, 
atkasti. Jis bandė dienos metu laikyti savo pro
fesijos valandas, o vakarais tvarkyti laikraščio 
reikalus. To buvo jam perdaug. Jo pastangos 
nedavė laukiamų pasėkų ir dviem pusininkams 
pradėjo pritrukti lėšų laikraščio palaikymui. 
Kuomet jos visai išsisėsė, nieko kita jiems ne
liko daryti kaip tik sustabdyti laikraščio leidi
mą ir eiti kito užsėmimo jieškoti.

Tą jie ir padarė. Jie sustabdė dienraščio 
leidimą del to kad pas juos nebuvo šaltinių dien
raščio leidimo lėšoms pasemti, o jų nebuvo tik 
del to kad nebuvo nei vieno mokančio ii' norin
čio tuos šaltinius surasti. Kad tų šaltinių butą 
tą parodė tikrovė, šito “subankrutljusio”'dien
raščio mašinos ir kitokis turtas parduota iš (var
žytinių ir pilnai atlyginta visiems bendrovės 
nariams.

Tokia 
Amerikos 
baiga.

jis 
kų 
naudojo knygų leidimui ir namų statymui. Ta 
apyvarta davė jam gerą pelną ir viskas gerai 
klojosi. Bet tas jo pasisekimas sukėlė jo prie
šininkų pavydą ir vieną gražų rytą pasklido po 
Chicagos Bridgeportą gandai kad Olszewskio 
bankas bankrutija. Tačiau jo banko įdėlinin- 
kai nelabai norėjo tuo tikėti ir jam pavyko jie 
nuraminti. Bet už kiek laiko šitie paskalai pa
sikartojo. Dabar jie buvo daugiau panašus į 
teisybę, ir žmonės, apgulę banką, reikalavo sa
vo indėlių. Padėtus banke pinigus nei vienas 
bankas nelaiko banke. Jie leidžiami apyvarton 
ir atmokėti visus indėlius ąntsyk nei vienas ban
kas negali. Olšauskas mokėjo pareikalavusiems 
savo indėlių kol pas jį buvo gyvų pinigų.. Kai 
jų pritruko, neatmokėtiems indėlininkams-pra
nešė ateiti į susirinkimą, kuriame, jis sakė, duo
siąs priimtiną pasiūlymą.

Jis turėjo daug namų. Jam perkant ar sta
tant juos, buvo pigus laikai. Dabar visų gyve
nimo reikmenų ir su jomis jo turimų namų ver
tės aukštai pakilo ir jąm.buvo lengva atsilygin
ti su savo skolininkais savo turtų dalimis. Jis

savo turtų dalininkais. Indėlininkai su tuo sife 
tiko ir, jam atsilyginus su jais vertybės popie
riais, jam dar paliko geras kiekis to turto da
lių, su kuriuo jis pradėjo organizuoti bankinę 
korporaciją valstijiniam bankui atidaryti su pa
grindiniu kapitalu $300,000. Turėdamas gerą 
vardą žmonėse, jis tą lengvai pasiekė.

Šitą valstijinį banką atidarius, jis, kaip jos 
steigėjas, užėmė banko prezidento vietą. Ta
čiau jis laikė ją neilgai. Bahko direktorių tar
pe susidarė jo priešininkų buris, kurie kliudė 
jam kiekviename žingsnyje. Kadangi banko di
rektoriais buvo tie kurie turėjo banko pagrin
dinio kapitalo akcijų ir kadangi kiekvieno jų 
balsas svėrė sulyg jo turimų akcijų kiekio, tai 
turintis jų mažiausia visuomet turėjo kitiems 
nusileisti.

A. Olšauskas tų banko pagrindinio kapitalo 
akcijų turėjo mažiausia, ir jo balsas visuomet 
buvo nužeriamas į šalį, be atsižiūrėjimo į jo su
manymo ar ginamo dalyko svarbą. Jis bandė 
ginčytis su savo priešininkais, bet, pamatęs sa
vo bejiegumą, pasitraukė ne tik iš banko direk
torių, o ir iš banko bendrovės narių tarpp.

(Bus daugiau) .

buvo liūdna to daug pasitarnavusio 
ir Lietuvos Lietuviams laikraščio pa-

eFYGOS medis papi’astai atneša vaisių du 
kartu tų pačių metų bėgiu, kas 6 mėnesiai.

®SUV. VALSTIJOSE, kaip apskaičiuota, 
randasi bent keturi milijonai asmenų negalinčių, 
dirbti jokio darbo del savo kūniškų raišumų.

KO VERŽIES....
• (Putinas)

Ko veržies, širdele, į beribį plotą?
Ar manai ten rasi laimę pašarvotą?
Ar manai padangėj spindulių versmėse 
Atsidegs išnaujo tie jausmai išblėsę? 
Ar manai dausose su arais skraidysi? 
Bet jaunų dienelių jau nesuvaikysi. 
Ko veržies, širdele, į beribį plota? 
Jau ir ten padangė niaukiasi miglota.

VYTAUTO DIDŽIOJO
ORDINAS,

kokiu buvo apdovanotas
Antanas Olšauskas
už jo nuopelnus Lietuvių 
tautai. .
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KI-OLŠAUSKAS

A. Olšauskas, nusikratęs 
ė radęs bankiniame versle 
esnj gyvenimo būdą; bet jis 
kinis verslas tais laikais 
is šalies valdžios ir nedaug kuo 
ikavimo. Negana kad banko 
noms už paskolas nebuvo 
o pridedamas komisas, 
jo visokius beverčius popierius ir 
rių bendrovių kapitalo akcijas ir 
>mybės už tai, jei jų pirkėjas nei 
i negavo.

iko imaiiiKj; 
ribų, dar J

Tuo

Dr. Vincas Pietaris

(Tęsinys iš pereito nr.)

tai*pu Domeika, nors ir jaunas 
vienok stiprus, sugriebė likusius 

oteriškės vaikus ant rankų ir pasileido 
įskui motiną į girią.

Nuo pietų šalies dundėjo žemė. . Ne- 
delis pulkas raito svieto, pasirėdžiusių

Olšapsko Karjeros ir Darbų Galas 
Tokis verslas netiko A. Olšausko bot 

ir nereikalavo sekti Sitais to laiko ląį^jayiškai, skriejo kaip žirgas iškerta į 
papročiais. Padėtus jo bankan pi^įį. Paskui jį, kaip marių vilnis, lėkė pla- 
dojo knygų leidimui ir namų statytį g> Ugas svetimų raitelių pulkas. Po va- 
varta davė jam gerą pelną ir viskajĮ idelei savųjų pulkas įsprudo į pilį, o

Bet tas jo pasisekimas sukėlė ji į stirnų jų pulkas, kaip smakas, plačiais 
Utelių rinčiais apsupo užsidariusią pilį 

Riksmas,

papročiais.
dojo knygų leidimui ir namų statyti

IOSl. J
nkų pavydą ir vieną gražų rytą paskaj " “ ” ‘ ‘ '
cagos Bridgeport^ gandai kad Olai pasklido po jos apygardą.
įkas bankrutija. Tačiau jo banko į^mai pasirodė ten kuT svietas iki šiol ra- 
nelabai norėjo tuo tikėti ir jam pačiai linksminosi. Kas spėjo, sprūdo į pel-

Bet už kiek laiko šitie paskos, į girias įpuolė; kas nespėjo, žuvo nuo 
Dabar jie buvo daugiau panšįrdų, ar ėjo verguvei!.

Ant pilies sienų pjovėsi piktai.

■aminti.
artojo.
;ybę, ir žmonės, apgulę banką, reikalu
indėlių. Padėtus banke pinigus nei į jes apgynėjai žuvo, gindami ją iki pas- 

ikas nelaiko banke, Jie leidžiami ajyi tiniajai.
atmokėti visus indėlius ąntsyk nei vie®^ ’
> negali.
m indėlių kol pas jį buvo gyvų pinigą freržė užpuolikai į pilį.
pritruko, neatmokėtiems indėlininkam B Rytojaus dieną, brėkštant šviesai, po 

šė ateiti j susirinkimą, kuriame, jis satF^nčius dar kaimo degėsius guglinėjo 
.s priimtiną pasiūlymą.’ į vyrai iš tų trijų, kurių vakar kaimie-

Jis turėjo daug namų. Jam perkauta® nenorėjo priimti į savo draugystę, 
ot juos, buvo pigus laikai. Dabar via Jpliotas ^.baltplaukis, . kokių dvidešimties 
mo reikmenų ir su jomis jo turimų amžiaus, pastyiinęs savo. mažas ^aš-

, „. . , □ i Qlric 7i’iiv3in cfanianfrišu i rncfuiPiiici
5 aukštai pakilo ir jąm. buvo lengva atžK1 .........................- -.. ,
su savo skolininkais savo 
siūlė savo banko .indelbūn „ „
vo turtų dalininkais, tmdėtiiuiikaisuit 
;o ir, jam atsilyginus su jais vertybės į®
us, jam dar paliko geras kiekis tou. (jar stįprįno nemeigusis mažu jo kiau- 
i, su kuriuo jis pradėjo organizuoti V ’ ~ ~
rporaciją valstijiniam bankui atidaryti sL^ a"įanėiėjo T’kita žvėri.
indiniu kapitalu $300,000. Turėdami— 
rdą žmonėse, jis tą lengvai pasiekė, j Sy žvėrimis. I’ 7

šitą valstijinį banką atidarius, jis,b; ro kp-j, kacĮ kiekvienas žmogus panėši 
ilgėjas, užėmė banko prezidento vieta nors sutvėrimą, ypač į žvėrį. Ka- 
Lii jis laikė ją neilgai. Bafiko direkt® Į žiuri į daugumą žmonių, pirmas Įspu- 

susidarė jo priešininkų buris, kurieig ne žvėrį atneša galvon/ Ne! Vfduti- 
m kiekviename žingsnyje. Kadangibės žmogus žmogų ir primena, kito žmo- 
ktoriais buvo tie kurie turėjo banko ;4us paveikslą sukelia galvoje. Tiktai re- 
lio kapitalo akcijų ir kadangi kiekml išsiskyrę žmonių paveikslai, žvėris te- 
Isas svėrė sulyg jo turimų akcijų kietedmena.
rintis jų mažiausia visuomet turėjo iž® 
sileisti.

A. Olšauskas tų banko pagrindiniokaų 
cijų turėjo mažiausia, ir jo balsas rka 
.vo nužeriamas į šalį, be atsižiūrėjimo j 
anymo ar ginamo dalyko svarbą. Jis 
nčytis su savo priešiningais, bet, paw‘
> bejiegumą, pasitraukė ne tik iš banko Ž 
rių, o ir iš banko bendrovės narių W

(Bus daugiau)

Reti

Vie-. Bet skaitlius darė savo.
po kito apgynėjai krito. Ir tą pačią 

Olšauskas mokėjo pareikalarjvakarę, tiesa, jau temstant, bet vis tik

uu.u iaS akis> žiurėjo stamantriai į rusančius 
av7turtų6damt^ sienojus. Balti plaukai, balti skruo- 
jwinlHHTK kalti blakstienai, trumpa, gana plati 

‘ .is, storos lupos ir margas, lašuotas vei- 
5 dayė šitam vyrui išvaizdą baltos kiau- 
ir tai su purvinu snukiu. Išvaizdą Ši-

:ų akių žvilgsnis. Jo draugas savo iš- 
I Bet čia, man 

los, reikia aptarti šitą palyginimą žmo- 
. Nenoriu sakyti, kaip tai

«FYGOS medis paprastai atneša niš 
irtu tų pačių metų bėgiu, kas 6 mėnesi

Dažnai vienok ir tokioms žmo- 
stėms, kad jos panėšėtų į žvėrį, reikia 
r ko nors, tai ypatingo krustelėjimo, tai 
:so. Ot, kaip šitam juodplaukiui, an- 
m iš tų dviejų vyrų, gana nusišypsoti 
i iš jo lupų blyksteltų balti, drūti dan- 
i, kad jo tamsios burnos paveikslas pa- 
arytų panašus į pikto šuns snukį, kada 
griebia iš pasalų kąsti.

. Šitas juodplaukis nurodė esąs truputį 
resnis už baltplaukį, tačiau, teisybė, jie- 

1 galėjo būti vienų metų.
į — Na tegul dabar pasivalkioja po gi

ls! — kalbėjo tyčiodamasis baltplaukis. 
' Tai ./'.magi nakvynė jiems buvo ir pla-

čios gryčios su žvaigždėtomis lubomis.
— Aš eidamas pro pilį mačiau šykš

tuolio Riaubos ir pagyro Putros lavonus. 
Dabar jau tie nesigirs ir nemandraus! — 
pridėjo piktai šyptelėjęs juodplaukis.

Truputį patylėjęs, prašneko vėl balt
plaukis :

— Ar žinai ką, Siauruti, aš manau 
man bus ant širdies daug linksmiau kada 
atkeršysiu visiems šitiems, mane niekiau
siems.... O daba¥, kada atkeršijau, ne
jaučiu jokios linksmybės. Visai beveik 
priešingai, sakant teisybę. Lyg pikta, lyg 
neramu..., ir taip nemiela jog aš senai 
jau taip prastai nesijaučiau.

— Tai tu uždegei kaimą?
— Ar tai tu manei kad jį uždegė Ar

šiojo pulkas?.... Uždegs! Jis paėmė pi
lį, tai. jo pilis ir apygarda, ir apygardos 
svietas su savo turtu.

— Ir diegas gi tu!
Šiedu asmenys tai drauge guglinėjo 

po rusenantį kaimą, tai skyrėsi, ir kiek
vienas šnipinėjo po atskirų namų vietą, 
išreto kišdami tūlą radinį į kišenių.

Baltplaukis buvo visą laiką ant atsar
gos, ir kada ėmė gerai švisti, jisai patėmi- 
jo jog pagiryje pasirodė lyg kokios žmo
gystos. Patėmijęs, atsargiai ir ištyko nu
sileido jisai į kitą kalvos šalį ir pasilenkęs 
galvatrūkčiais nukiutė į girią.

Pagiryje kitoje pusėje žmogystų pa
sirodė dar daugiau dabar. Jos kaip su
sitarusios ėmė dabar traukti į kaimo vie
tą.'

Juodplaukis vyras, pakėlęs galvą nuo 
rusenančios aslos vienų namų, kad pasi
girtų savo kiaulapaveiksliui bendrui, pa
matė ne bendrą, tiktai ateinantį kaimynų 
pulką. Keikdamas, pasileido bėgti ir jis.

— Ot, kad aitvarai tą prakeiktą Bin- 
doką! Pats nubėgo, nepersergėjęs mane, 
tyčiomis, bjaurybė, kad čia mane žmonės 
užtiktų!

O žmonės užėjo ant kalno, pastovėjo, 
žiūrėdami į sudegusias kaimo trobas ir, 
palengva nusivarė linkon jų.

Praslinkus valandai, rusenančiam kai
me susirinko į dešimtį žmonių. Pavaikš
čioję po kaimo vietą, turbut, susitarę pa
traukė į pilį, ar tai pasiskųsti, ar pagal
bos jieškoti.

Bet jeigu žmonės nelinksmi ėjo į pi
lį tai po valandėlės liūdnesni nuo jos gry- 
žo atgal. Sutikdamas juos ant sušilusio 
ir putoto žirgo skubinosi į pilį raitelis, vy
ras kokių keturių -dešimtų metų.

— Kas pas jus atsitiko? — paklausė 
raitelis pirmo sutikto žmogaus.

— Oi, Basuli! — tas kone krūptelėjęs 
pratarė, — turbut dievai tave tyčia musų 
laimei gyvą užlaikę atsiuntė.

— Bet sakykite, susimildami, kas čia 
pasidarė? Aš girdėjau, butin Gudai už-
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puolė. . .
— Taip sakė mums nesenai iš Aršiojo 

tijūnas, — kalbėjo žmogus. — Jus, girdi, 
turite labai dėkoti kunigaikščiui Aršiajam 
kad jis pasiskubino su savo pulku jums į 
pagalbą ir nedavė Gudams galutinai visus 
išnaikinti. O kokia, širdele,, pagalba! Vi
si drauge plėšė pili.... Gėradėjas!....

— Bet aš visai nieko nesuprantu. Ir 
bijausi suprasti, — pertraukė vėl Basas. 
— Kokių paibelių reikėjo Aršiojo, tijūnui 
Kirsnos pilyje?

— Ugi jis dabar valdo Aršiojo vardu.
— Kur gi Tranaitis, musų kunigaikš

tis?
— Taigi matai! Sako tijūnas, butin 

Gudai vijosi Mingailą ir atsivijo iki čion. 
Atsiviję, kalba, jog nužudę jie ir Mingailą, 
ir Tranaitį, vyresni Aršiojo broli. Dabar, 
kaip matote, vyriausiu liko Aršusis ir ti
jūną savo paliko Kirsnoje pas mus..-..

— Kaip gi Aršusis, ar jo tijūnas taip 
greitai čia atsirado? — klausė Basasis.

— Taigi! Supaisykite! Tijūnas kal
ba jog Aršiojo pulkas vijosi Gudus iki Kir
šliai, skubindamas Į pagalbą broliui. O 
mes visi matėm kaip visi laužėsi į pilį ir 
niekas negynė.

Basasis užsimąstė valandėlei ir pa
klausė vėl, kaip ir susigriebęs:

— Kur dabar Algimantėlis, kunigaik
ščio Tranaičio sūnūs, ir jo motina?

— Dingo ir tie! — atsilepė vienas kai
miečių.

— Tranaitienė gyva, — atvertė ki
tas, — o ką sūnūs tai nežinia kas su juo 
atsitiko.

— Ar neužmušė ir jo?
— Užmuštųjų tarpe jo nėra. Piemuo 

pasakoja butin jisai girdėjęs girioje Gu
dišką keiksmą ir Vaikiščio riksmą. Tat 
galima manyti jog Gudai išsivarė Algi- 
mantėlį Į verguve.' Nes šiaip tokio ūgio 
tiktai vieno Minkaus sūnūs prapuolė, o 
tas ir rėkdamas mykčiojo saviškai. Jo 
riksmą piemuo buty pažinęs.

— O pilyje ar negalėjo jisai užsilik
ti? — klausė toliau Basas.

— Ei ne! Tavo brolis, Luišis, visą pi
li šiądien išgriozdė su tijunu ir niekur nie
ką nerado. O pasakoja, būti ir per visą 
naktį svietas nemigo pilyje: visą naktį 
griozde....

Ir prisikišęs prie Basojo "'ausies, .pri
dėjo pakuždomis:

— Jieškojo Mingailės lobių, bet, gir
di, jis įpuolęs į pilį su kitais, užkeikęs juo
sius, ir lobiai dingo.

Vis rutesnis^Alarėsi Basojo veidas, 
klausant žmonių kalbos. Niaukėsi šiau
riai jo žilos akys.

— O kur brolis Luišis? — paklausė 
jis.

— Ugi štai ateina ana, per kalnelį su 
žmonėmis. į

Nelinksmas buvo brolių pasisveikini
mas. Luišis išpasakojo broliui jog jis su 
žmonėmis vaikščiojo pas tijūną ir jog anas 
reikalauja ne tiktai duoklių ir pylų, bet 
ir darbo kunigaikščio Aršiojo naudai..

— Mušti tėvai irztėvu tėvai pylė py
las ir duokles dėjo kunigaikščiui, bet dir
bti dirbo tik sau. Nei jie, nei mes ne ver- 
gučlai! — ir dabar rūsčiai niurnėjo žmo
nės. — Mes jam taip sudėstinėjome.

— O ką gi tijūnas atsakė? — paklau
sė Basas.

— Tijūnas piktai užriko kad pasitrau
ktume nuo kunigaikščio žemės šalin, — 
atvėrė vienas iš vyrų. — Jo norima kad 
ir musų žmonės baudžiavą eitų, kaip eina 
Gudijoje ir Lenkuose. Bet mes ryžomės 
greičiau trauktis į Ruškio sritį negu ver
gauti.

Kiek pamąstęs, Basas atsiliepė į žmo
nių pulkelį, aplinkui sustojusį:

— Kas norite eikit į Ruškio sritį. O 
kas norite, rasite ir pas mus prieglaudą 
Skilandžiuose ar laikui ar ant visados, 
kaip norėsite.

Žmonių veidai nušvito po šitų žodžių. 
Vieni puolė dėkoti Basam, kiti šoko bėgti 
į girias šaukti šeimynas, kad gabenti jas 
į Skilandžius.

Trečias Baso brolis, Bartnikas, suti
ko svietą ir brolius Skilandžių pilaitėje. 
Darbininkai, ir Skilandžių, ir iš atvyku
sių tarpo, gavo pakankamai darbo kad 
priglausti susirinkusią minią su jos užsi
likusiu turtu ir gyvuliais.

Ant greitosios gamino šėtras, stačiai 
statydami nestorus medžius ir suglausda- 
mi į krūvą viršūnes. Tarpus kimšo sama
nomis ir šiaudais, apačią apmetė žemės 
velėnomis. Tokių šėtrų viršuje, uždengę 
stogus, daugumas palikdavo skyles-aukš- 
tinius dūmams ir nešviežiam ortu išeiti. 
Tokiose šėtrose prisiglaudė liaudis su gy
vuliais, ir jau pirmą naktį Visi vagdieniai 
džĮaugėsi įgiję pastogę. Ilgai nemigo tik
tai Basas su broliais, tardamiesi iki giliai 
nakčiai.

— Tranaitis žuvo, — kalbėjo Basas,— 
jo kūną šarvos. Ar senis yra gyvas, ar 
jis žuvo, nieko nežinia. Senį Mingailą ma
tė apsuptą Aršiojo vyrų, tat vargiai jis 
išvengė jo rankų. Bet teisybę tarus, vis 
tas pats ar jis gyvas ar ne. Neilgai jau 
jam teks, ir gyvam užsilikus, ant svieto 
pagyventi. Suvis kitas dalykas Algiman
tėlis, jei tik, kaip žmonės kalba, ištikrųjų 
Gudai, kurie telkė Aršųjį, jį gyvą~p^ėme7

(Bus daugiau)

PRAKALBA

®SUV. VALSTIJOSE, ! 
indasi bent keturi milijonai asmenų 
rbti jokio darbo del savo kūniškų raM|

k±:3 SKAITYKIT AL G IMANT A
© ®

Atnaujinkit savo prenumeratą už Dirvą tuojau — 
Id taip 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.

Siųskit $2.00 DABAR. Skaitymo bus visam metui.

Wxxxxxxxxxxxxv'^\\\\\\\\\xx<w
DIRVA

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

DIRVA NEPABRANGS IR 1943 PO
• Kaina pasilieka metams tiktai

Dirva galima užsirašyti ir. pusei metų, ppisiunčiant laiške Vieną Dolarį. ©
<— -i----------------- -------------- —--------------- -------------------- ---------- ----------- ------------------

A PIE musų praeitį musų seniai-proseniai 
beveik jokių žinių neužlaikė. Tiesa, 

yra kokia tai Lietuviška kronika, sustaty
ta, rasi, Vytauto laikais, bet apie tą kroni
ką kaip Lenkai, taip Rusai, taip ir Vokie^ 
čiai nušneka butin ji niekam neverta, butin 
ji melas....

Melas ar ne melas?
Jeigu butų susekta jog ta kronika iš

tiki’© rašyta Vytauto laikais, jeigu butų 
susekta jog ta kronika rašyta su Vytauto 
žinia, ypač jeigu butų žinoma jog tą kro
niką nors -skaitė Vytautas — tai mes ga
lėtume sakyti jog joje yra gryna teisybė: 
Vytautas nebūtų praleidęs jokio melo. Bet 
dabar galime remtis tik svetimų istorikų 
žodžiais, o tie istorikai kiekvieną savo me
lą paduoda kaipo “šventą teisybę”. Todėl 
pasitikėti jų žodžiais jau visai negalima.

Melas ar ne melas ta Lietuviška kro
nika (įvykių užrašai) ?

Jeigu ją rašė Lietuvoje ir jeigu ją ra
šė Lietuvis tai gali manyti jog tai ne me
las, tiktai gryna teisybė surašyta toje Lie
tuviškoje Kronikoje. Tiesa, faktai iš jos 
paimti visiškai prieštarauja faktams už
rašytiems Lenkų, Rusų ir Vokiečių kro
nikose, bet tai dar nieko nereiškia.

Rusų kronikose yra žinia jog Lietu
vos kunigaikščių veislė paėjo iš Polocko 
kunigaikščių veislės (iš Rusų kunigaikš
čių, paeinančių nuo pirmojo Rusų knia- 
ziaus Riuriko).

Palyginus su šita žinia, labai keistą 
randame Lietuvos Kronikoje. Joje pasa
kyta jog Mingaila, Lietuvos kunigaikštis, 
apie 1183 metus norėjo užkariauti Pskovą 
(Plėšikąva) savo jaunesniam sunui Gin- 
vilai. Toliau randame žinią jog apie 1183 
metus Mingaila užkariavo Ginvilai Poloc
ką. Ginvila valdė ne tiktai Polocku, bet 
ir kitais gardais-pilimis. Be to jisai su
kūrė Aršios pili, kurioje ir numirė. Gin- 
vilos sūnūs Borisas buvo Polocko kunigai
kščiu. Boriso sūnūs Rogvolodas (Ragval- 
dis), per krikštą gavęs Vosyliaus vardą, 
turėjo’ sūnų Gliebą (Globį) ir dukterį 
Praksėdą. Šita duktė mirė Ryme ir yra 
pripažinta šventąją.

Tat, kaip matome, ir Lietuvos Kroni
ka beveik tą patį pasakoja ką ir Rusų, jog 
tarp Polocko ir Lietuvos kunigaikščių bu
vo giminysta. Jeigu katra iš tų kronikų 
meluoja, tai katra? Prasčiausias Lietuvis 
laiko didele sau gėda ką nors pameluoti. 
Kroniką rašė ne prastas Lietuvis, tiktai 
mokytas, dėlto ir klausimo negali būti:! ra
šydamas nenorėjo meluoti.

Rusų kronikas kas ,rašė? Ruskiai. 
Ką rašo aršus Rusų patriotas Antanavi
čius apie Rusų kronikose paduotas žinias? 
Rašo jog jos falšuota atsakomai Rusų po
litikos reikalams. Dabar paklauskime ka
tros kronikos sumeluotos: ’ ar musų, ar 
Rusų ?

Laikydamiesi Lietuvių kronikos busi
me vis tik arčiau teisybės, negu paisydami 
kitų, ypač artimų šalių kronikų, kurios 
nuo amžių tikėjosi melu tai šį, tai tą išvi
lioti iš Lietuvių.

Aš čia nemanau polemizuoti su minė
tų tautų istorikais; taipogi nemanau čia 
rašyti istorinės monografijos. Pasiryžau 
čia pabrėžti musų praeities paveikslėlį, 
kaip ta praeitis atrodo mano vaidėntuvė- 
je. Gal but jog čia rasis ir tūli istorijos 
faktai klaidingai paduoti; gal but jog ra
sis nemažai ir kitų netobulumų, bet tai 
jau kitas dalykas. Čia ne istorija, tiktai 
apysaka — istorijos pagrindu parašyta. 
Jeigu ji negera, negerai parašyta, susimil
dami parašykit geriau! Išverskite viršun 
visas mano klaidas! Tegul nesilieka jų 
nei viena! Tiktai gražiai padarykite, tik
tai akyvai, kad skaitytojas su noru grieb
tųsi skaitymo. »

Ne tame svarbumas jog mano darbas 
niekam nevertas, tiktai tame jog nėra 
kam dirbti. Aš -ir pats žinau apie savo 
darbo verte, bet ką padarysi kad geres
niam darbui daug ko trūksta, o ypač kad 
trūksta gabumo.-

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

kai 
štai,

visur draugų
Gabaliauskas 

o ten

PUIKU, 
pasidarai, 
į Pittsburgh^ keliasi, 
Kun. Brigmanas jau dailiai jo
su advokatu ir šerifu sako lau
kia. Tikrai, kaip pasiklosi taip 
miegosi 1

DRAUGAS porą sykių pra
šė Hearst’o atšaukti redakci
niu straipsniu pdrašytą netiesą 
buk Lietuva “ašies valstybė”. 
Gera prašyti, bet kad Hearstas 
Draugą suprastų reiktų jį pir-,’ 
ma Lietuvių kalbos pamokinti.

MUSŲ bolševikai labai ma
žai apie pasaulį žino: jų “lite
ratūros” draugija išleido vie
no dvasiškio knygą, visai ne
žinodama kad tas dvasiškis 
skelbė sutinkąs su 95 nuošim
čiais “fašisto” Kunigo Cough- 
lino idėjų! Mat, Anglas pa
gyrė Sovietiją savo knygoje, 
o musų bolševikams tuo tiks
lu net velnias geras. Tikrai 
“literadurni” žmonės!

RAUDONAS Abekas rašo; 
“Lapkričio revoliuciją Sovieti- 
jos žmonės paminės milžino, 
kovoje prieš nazius už laisvę”* 
Na o brolis Abekas paminės 
už bobos andaroko pasislėpęs 
ir atsimindamas kaip jis de
zertyravo iš Raudonosios ar
mijos. Pagal Jurgio ir kepu
rė..

ASk^ uieiiQ
Andriukas suskaitė kas deda, 
pastangas “pakenkti SovietŲ 
jai”. Nagi, ar žinote, broly
čiai, Įvardino visus Lietuvių 
laikraščius, išskyrus savo “at-, 
eities bangą” ir Mahanoyaus 
Saulę! Na ir sakyk tu man, 
taip gudriam matematikui bū
ti!

ANDRIUKAS kursto kitus 
“kelti Anglų spaudon” jo li- 
guistiško razumo išsvajotą tk- 
riamą visų Lietuviškų laikraš
čių talkininkavimą Hitleriui. 
Kelk pats, drauge! Kas, ar An
gliškai nemoki? Juk gana il
gai Dėdės Šamo užantyje sau
giai gyvenai, ir regis nors iš 
dėkingumo galėjai Angliškai 
nors tiek pramokti kad “dono- 
sus“ rašyti.

KATALIKŲ Draugas aną
dien įsidėjo straipsni “Nieko 
Neveikimas — Mėgiamiausia 
Velnio Vieta”. Tokiu budu 
patvirtino musų spėjimą kad > 
Amerikos Lietuvių Taryba vel
nio vieta, nes 'Taryba kaip tik 
nieko neveikia ir nemėgsta 
nieko veikti.

SLA. KUOPOSE vis tęsiasi 
protestai prieš SLA. Centro 
valdybą d-el tų ekstra 15 cen
tų mokesčių, 
uždėjo

kuriuos seimas 
apmokėjimui duoklių S« 
narių išėjusių į kariuo

šitų bruzdėjimų, SLA. 
ir negalės žinoti kada

menę..
Prie 

nariai 
susidės ta seimo apribota su
ma $5,000 kareivių duoklių ap
mokėjimui, nes centro ponai 
galės vis užtylėti ir vis rinkti 
daugiau.

FOR

jis patsDuok žmogui šviesą 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietę

1WZICT0RY
BUY

\/v UNITED STATES

BONDS * STAMPS

(Šitaip apie šį savo įdomų kurinį nu
kalba pats Dr. Vincas Pietaris knygos įva
de/ Dr. V. Pietaris yra parašęs ir kitą 
didoką veikalą, “Iš Mano Atsiminimų,” 
kurį spaudon paruošė Dr. J. Basanavičius 
— taigi Dr. J. Basanavičius vertino Pieta
rio rašliaviškus gabumus. Ta antra kny
ga išleista Amerikoje, Chicagoje, 1905 me
tais.
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20 metų toj pačioj vietoj
7106 Superior Ave.
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skaitj 
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užaugi 
riauti, 
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— Vynai 
Likeriai

Patarnavimas ir iš 
telefonu arba asmenis

James Metzenbaum

'Wings Bldg.
MAin 1773.

**’'* arba priemiesčiuose, i 
^•ipgi gausit patarnavimą

“upnpazmimą sai 

®vo nuopelnais.

Frank J. Svoboda

gress 22 Distrikte

Draugiškas Humaniškas Patyręs'

CITY GRILL
8507 Hough Ave. / •
Valgykla ir Užeiga
ALUS VYNAS

Karšti Valgiai, Sandvičiai
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS 

IR SAVO PAŽYSTAMUS

>a šm- 
L jaraanto-

Kandidatas i State

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

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

John T. DeRighter

: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 E
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Moderniško^ alleys, kur galit sueiti raičioti boles S’ruPe™s 
arba pavieniais, sveikatai.

Kandidatas į Court of 
Common Pleas

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.

KREJCI DRUG
PHARMACEUTICALS, TRUSSES 

SUPPORTS, CHEMICALS 
Patrukusieji kreipkitės į 
mus pritaikymui trussų.

Visokį vaistai iš Europos.
2501 Lorain Ave.

Phone MAin 8557 Prie W. 25 S

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALZAMUOTOJAS

te B Steit W 

butoną Msaig.w

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen I) unbar 
Savininkės

ATEINA ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi 

Musų Nuosavioje Įstaigoje.
Dabar laikas duoti išvalyti arba 
perdirbti jūsų 
į 1943 stylių. 
kam gerai ir

SUPERIOR CAFE 
and BOWLING ALLEYS 

6927 Superior Avenue

Mahoning Count: 
Balsuotojams

lietuviai gyvenanti Mahon 
ssii Youngstowne ir aj 
iąii paremti kandidatūrą 

W. Ford į Court of ( 
Fas. Jo vardas rasis nei 

■s kandidatų sąraše. Jisai 
riįp saro teisėjo pareigi 
rink, vėl būti išrinktas.
tarimai Lapkričio 3 i

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Jonas Pečiulaitis — Margaret Sėlius 
Savininkai

Balsuokit už Demokratus kandidatus
Gubernatorium — John McSweeney.
Kongresmanu 20-to Distrikto
Kongresmanu 22-ro Distrikto
State Representatives — Lietuvį John T. DeRighter 

Frank J. Svoboda ir kitus 18 Demokratu saraše.

NUBAUSTAS
Ralph Hedges, statybos 

jos narys, nubaustas 6 mėne
siams kalėj iman ir $200 pabau
dos už sumušimą žmogaus ku
ris ardė seną pastatą su ne
imi j istais darbininkais.

in!i Lapk.-Nov. 3.

SKANUS KUMPIAI
Pas mane gausit naminio dar

bo kumpių, dešrų, visokių rūky
tų mėsų kokios mėgiamos Balti
jos šalyse. Gaminamos tuo pa
čiu metodu. Užlaikom ir visokia 
kitokių mėsą. (47)

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

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

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

Miesto 1943 metų generalinis 
operavimo biudžetas ($18,178,217) 
yra $1,700,138.72 didesnis negu 1940 
metų išlaidos (prieš algų pakėli
mą), ir patarnavimas kokis bus tei
kiamas už tuos padidėjančius kaš
tus bus prastesnis, nes 500 miesto 
tarnautojų išėjo į kariuomenę, šim
tai kitų stojo j karo industrijas 
ir palyginamai mažai tėra imama į 
jų vietas, ir tie patys už mažesni 
mokesti. Faktas kad dabar miesto 
valdybai tarnauja mažiau žmonių, 
1943 metais dabartiniai tarnautojai 
gali gauti daugiau mokesčių.

Tinkamas 
bus išrinktas 

Teismą jis atstovaus tautines 
peš ir jų žmonių interesus.

Balsuokit už jį rinkimuose 
kričio 3.

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

Judge Julius M. Kovachy
Antradieni, Lapkričio 3, tautinės 

progą išrinkti Common Pleas Tei- 
grupės Cuyahoga Apskrityje turės 
sėju ateivių kilmės žmogų, ■ Judge 
Julius M. Kovachy. Judge Kovachy 
buvo Policijos Prosekutoriaus Padė
jėju keturis metusč Vyriausiu Poli
cijos Prosekutorium du metu ir da- 
ber per 13 metų yra teisėju Muni
cipal Court. Jis tokiu budu turi 
teisėjo patyrimą ir labai bus nau
dingas tarnauti Common Pleas Tei
sme. Tinkamas visais atžvilgiais, 

Common Pleas 
gru-

Pąrsiduoda Narni
kambarių, maudyti 

tsss skiepe, 4 garažiai, 
® SU Clair arti E. 93. 
Ehlauja kiek aptaisytai 

šeimų; 7 kamb. a 
šeimos viršuje, 3 ir 4 

bjs maudynės. Garažiai, 
B perdirbt i 4 šeimas.

J. F. MeKENNA 
BL 5282 1383 E. 55

žieminius kailinius 
Mes darbą atlie- 

už mažus kaštus. 
Valymas atliekama gerais meto
dais. Paskubėkit duoti darbą iki 
neprasidėjo sezonas. (47)

Addison Tailors

N. Balindu — M. Botoman — Savinihkai

singi: 
rapijj 
tuvos
savo
ri Ki 
slas

SALDUMYNAI
Didžiausia Nauja Saldainiu 

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

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

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave. 

šalia Ėzella Theatre

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
“Kur alus skanesnis” z 

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

LAKE COUNTY
POULTRY FARMS
^rduūdam ICyvas ir muštas vištas. 
■V.1.. es> jaunas, virimui, kepimui. 
Vistos nupešama ir išvaloma be
laukiant. Gera vieba pirkti.

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

juov is.AK.Ab bus metu senesnis i-J motoras. Net nauju karai \ sunkiau pradės 
greičiau batteries išbaigs dtl nauJom batterėm 
Akivaizdoj tu naujų ririku va^iavimo.-“Jy, Pradėsit aSanS’MSS^*, °“ sato

“S'1
P.MtfmoanS\.£delX!ensv,i va‘ 

SOT&O-S^raSE’srS“5’ ',ykai -nk-tl. Gausit 
TfflT-ratw“1 T somo įJs,,anteejdykai k»- 

Oi, M T ‘togĄįs

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

nei kitų kenksmingų vaistų.

Eclair Cut Rate Drugs
'7600 St. Clair Ave.

CLEVELAND, OHIO 
Prespriction Specialists 
Kampas E. 76 st. ENd.

Parūpinant 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 ..
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I VISOKIA APDRAUDA | 
X Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- X 
X tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- f 
J kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma £ 
X šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ' X
X Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate |

• ir Apdraudos Agentūra. t
į P. P. MULIOLIS į 

X 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 £ 
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| DEDU A C. JAKUBS
l (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
I REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
I Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
I 6621 EDNA AVENUE

Pridėk $800,000 numatytų polici
jai ir ugniagesiams algų padidini
mą kas neįskaityta į viršuje pažy
mėta $1,708,138.72 ir pasidarys net 
$2,508,138.72 virš 1940 metų.

Užgyrimas miesto reikalavimo to 
1.7 mill operavimui ir šelpimui pi
nigų butų užgyrimas praeities dar
bų politiškai žaidžiančių ir vietas 
skirstančių miesto tarybos narių 
akcijos; jie tęs toliau algų kėlimą- 
si, kaip niekad iki šiol nėra buvę.

Svarbu žinoti kad dabartiniu lai
ku iš viso biudžeto algomis išmoka
ma $12,763,000. Policijos ir ugnia
gesių departmentų personalas su
daro 38.8 nuoš. visų miesto tarnau/ 
tojų kuriems algos niokamos iš ben
dro fondo; jų algos sudaro 51.6 
nuoš. visų algų fondo pinigų, ir 
tiedu departmental gauna 84.4 nuo
šimčius visų pensijų pinigų ką su
moka taksų mokėtojai.

Pats klaidingiausias vietos, val
džios mąstymas, kas taksų mokė
tojams ateisina daug pinigų, yra 
tai kad miesto įstaigų tarnautojai 
privalo gauti lygiai tokias algas 
kokios mokamos karo industrijose. 
Yra keletas priežasčių kodėl šis 
protavimas yra klaidingas, vienas 
svarbiausių gi tai kad mokytojai, 
valdžios tarnautojai ir visi civili
nės tarnybos darbininkai yra aprū
pinti darbu ant visada ir gana ge
romis pensijomis.

B-
Hjfcj jpasekmių gautų balsavimuose 

orią tarpe Cleveland Bar As 
r , Don Apsvarstę teisėjų kaa 

nuopelnus. advokatai balsuodai 
. eg, lįt?. rehmendarimą kandidatų t 
' l augiausia balsų Judge Stanį 

Judge Harrison W. Ev
■ {fas. Common Fleas .Court

------ Šiai kelios žinios apie tuos
) litas:

Judge Orr, kandidatas į tą 
. rietą Common Pleas Teisme

|M ii ®1 ūėmė, yra teisėju Co
Domestic Relations. Pirm už 
išėjo retos seniau, jis tarna 

F liėtorium keleto aplinkinių r
į Solon, Valley View, Cuj 

'Heights ir Euclid.
j Jis gyvena su žmona ir ki 

u»i nikų 3000 Hadden road, E
Orr pasiekė mokslą 

ta įvairiuose darbuose ir 
Fl [f hs mokymąsi. Jis baigė V
įUj Reserve Law School 1914 me 
g ą rea buvo priimtas prie 
aįlES L. Orr dab
P šaririm Greater Cleveląn 

'ta Chapter.
Harrison W. Ewing 

F** tas perrinkimui į tą pač 
HflįitK a Court of Common Pleas 
P1“*1 £1 metais. Baigęs Centra 
mjį tai ir Western Reservi 

tai Tapo advokatu Oh 
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dos Žinios

Advokatų Užginami
Kandidatai į Teisėjus

MW

ap^wi

jaunuolis Eddis, A. 
Jam Peoples 

kdarė operaciją. Li- 
operacijos sveiksta. 
Lietuviams žinomas 
kantas, Lietuvių pa- 
I groja. Linkėtina 
I pasveikimo.
jSeėay, 15 metų am- 
kinkei, 34 metų, iš 
I atsibastę Akronan, 
(i valgyklon su šau- 
pasakę patarnauto- 

apiplėšti, pareika- 
iaukštyn rankas ir 
pinigų. Valgykloj 

buvo1 8 svečiai, ir 
;ų buvę apiplėšti, 
virtuvėj tuo tarpu 
ilicijos detektivai ir 
I dalyką panaudojo 
s prieš plėšikus.
ij.ų pusių įvyko su- 

Jaunuolis Becay 
etos nušautas, 

ėšikas pašautas 
i,, bet policija jį

ns.

vy-
iš-
su-

ecay antrašas — 
?ark avė., Cleve-, 
ų gyvenamoj da-

Kalnas.

County
toto jams
INKIT

RGE B

Judge Harrison W. , Ewing

Balsuokit už
Demokratus

Romkit musų Prezidentą 
Jo Karo Programe.

PADĖKIT KRYŽIUKĄ (X) 
PO GAIDŽIU.

Summit County 
Kandidatas

TELENEWS

George B. Wells, kandidatas Tei
sėju į Common Pleas Court, Domes
tic Relations Division, gyvena Ak- 
rone jau 27 metai išskyrus laiko
tarpį kada kariavo pirmame Pasau
liniame Kare. Jo tėvas mirė palik
damas jį 8 metij amžiaus ir jisai 
pats sunkiai dirbo pasiekti teisių 
mokslus, dienomis dirbdamas, stu
dijuodamas vakarais. Sunkus dar
bas išmokino jį pažinti gyvenimą ir 
kitų žmonių reikalus. Jis yra pa
sižymėjęs kaipo advokatas, taigi 
bus geras teisėjas. Per 16 metų 
aktiviai dalyvauja teisių praktikoj.

Rinkimai Lapkričio 3 d. ir visi 
Summit County balsuotojai gali už 
jį balsuoti.

Karas su Japonais
štai nauji vaizdai iš Solomon sa- 

hj| karo, kur Japonai puola Ameri
kos silpnesnes jiegas, ir U. S. Ma
rinai sudaro antrą “Wake Island” 
pasipriešinimą. ■

Vaizdai parodo Solornon salų mū
šių pasekmes, Japonų nelaisvius.

Parodoma eilė kitų trumpų vaiz
dų, viena Britų filmą “America 
Moves Up". parodanti Amerikas 
didėjančias karo pastangas^

Apsakoma
antrai

Prie
filmų.

savo gimtiniame mieste Columbus, 
ir Vėliau išvyksta į New Yorką.

Ruth turi norą būti rašytoja, o 
jos sesuo, gražuolė Eileen svajoja 
apie scenos karjerą, 
į skurdų gyvenimą, 
jų įvairus prietikiai, 
yra tarp dešimties geriausių kome
dijų kokios yra žinomos.

Jos patenka 
Nuo to seka 

Šis veikalas

♦PETROLEJUS ir natūra
lia gasas užima daugiau ir dau
giau anglies vietą energijos ga
minimui šioje šalyje.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Palikit

JEI NORIT

Teisingumo
Išrinkit vėl

šiuos Teisėjus Užgirius
Clevelando Advokatu

ko laukia Vokiečiai 
žiemai atėjus Rusijoje, 
to eilė kitų įdomių trumpų

HIPPODROME

JUDGE

STANLEY L

greičiau batterie/rv11. karai sn mm 
AkivaizdojX del «

darbu reikia albklT^fe-^.. “i* 
kartojam savo garantui Sią, 
-»«C-be pakeitimo

3 ąheju; 4. Battery S 
o SokTuT

užmokės uz garaziaus pradėjimo

s Kandidatas

E OF
ON PLEAS
OURT
tic Relations

vision j

aktyviai prak- 
ja teises.

Judge Stanley L. Orr
Štai patarimas balsuotojams del; 

Lapkričio 3 dienos kaip balsuoti už ; 
teisėjus ant Judicial sąrašo, sulyg i 
pasekmių gautų balsavimuose savo i 
narių tarpe Cleveland Bar Associa-Į 
tion. Apsvarstę teisėjų kandlidatų i 
nuopelnus, advokatai balsuodami už j 
rekomendavimą kandidatų užgyrė j 
daugiausia balsų Judge Stanley L. i 
Orr ir Judge Harrison W. Ewing į j 
Common Pleas .Court. į

Štai kelios žinios apie tuos kan- ; 
didatus: Į

Judge Orr, kandidatas į tą pačią ■ 
vietą Common Pleas Teisme kurią i 
iki šiol užėmė, yra teisėju Court of į; 
Domestic Relations. Pirm užėmime jį 
teisėjo vietos seniau, jis tarnavo so- į 
licitorium keleto aplinkinių mieste- j 
lių, Solon, Valley View, Cuyahoga ■ 
Heights ir Euclid.

Jis gyvena su žmona ir ketverte ji 
vaikų 3000 Hadden road, Euclid, ji

Judge Orr pasiekė mokslą dirb-įi 
damas įvairiuose darbuose ir tęsda-j 
mas mokymąsi. Jis baigė Western! 
Reserve Law' School 1914 metais iri: 
tą metą buvo priimtas prie baro. ;

Judge Stanley L. Orr dabar yr<- 
pirmininku Greater Cleveland Rec 
Cross Chapter. :

Judge Harrison W. Ewing, kan- ij 
didatas perrinkimui į tą pačią vie Ij 
tą Court of Common Pleas, gimč j. 
1874 metais. —
School ir Western Reserve 
School.. Tapo advokatu Ohio 
stijoje 1899 metais. Praktikavo 
sės, Clevelande, 1899 iki 1925. 
rinitas teisėju į Common Pleas 
smą 1925 metais ir tarnavo iki 
rinkimų.

COURT OF COMMON PLEAS

Stanley L. Orr 
Harrison W. Ewing
Be Opozicijos Kandidatai 

Judge rGcorge P. Bayer 
Judge 
Judge 
Judge 
Judge 
Judge

K-andidatas be Opozicijos
COURT OF APPEALS 
Judge P. k, A. Leighley

James C. Connell 
Aiva R- Corielt 
Joy Seth Hurd 
Samuel E. Kranrer 
Adrian G. Newcomb

SUPREME COURT OF OHIO
X 1 Judge Charles S. Bell
X 1 Judge' Edward C. Turner
X Judge Rov H. Williams

ohbr'cDARD0n-C0,ml 
Oh,° ComPny ••• Serving Oka

Karo Veteranas

laMesMoki^
SINGAS

Baigęs Central Higk 
Law 
vai
tel
is- 

Tei 
šių

Balsuokit už šiuos tinkamus kan
didatus užgirtus jūsų Didžiojo Cle
velando advokatų oficialiu Cleve
land Bar Association balsavimu. Iš- 
sikirpk šį balota ir neškis į balsa
vimo vietą

Judicial
John L.

Harry F.
The

BAR
Glenn O. Smith, President

Lapkričio 3!
Campaign Committee 

McChord, Chairman 
Pattie, Campaign Mgr.
CLEVELAND
ASSOCIATION

AKINIAI

‘My Sister Eileen’
Linksma Broadway komedija vai

zduojanti dvi Columbus, Ohio, sese
ris, kovojančias už pirmenybes ir 
karjerą New Yorko Greenwich Vil
lage, dabar pagaminta į filmą, var
du “My Sister Eileen”, ir pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre šeš
tadienį, Spalių 31. Vaidinime da
lyvauja Rosalind Russell, Brian 
Aherne ir Janet Blair.

Veikalas prasideda kai dvi sese
rys, Ruth ih Eileen, dar gyvena

COURT OF COMMON PLEAS
Tern.inas Prasideda Sausio 0, 1943

Balsuokit už

X i STANLEY L. ORR

KARO DARBININKAI NAMŲ SAVININKAI TAKSU MOKĖTOJAI

BALSUOKIT AGAINST
ANTRADIENI, LAPKRIČIO 3, 1942

KAM MOKĖT! DAUGIAU LOKALIU TAKSU?
Kada daugybė naujų dirbtuvių dabar moka taksus 
Kada City Hali darbininkų {mokėjimai sumažėjo 
Kada miestas dabar duoda mažiau patarnavimo.

PADEKIT LAIMĖTI _KARĄ
' j .A'' *** 111 UUIM

IUS KUMPIAI 
ne gausit naminio dar- 
į, dešrų, visokių ruky- 
kokios mėgiamos Balti-

Gaminamos tuo pa- 
•i. Užlaikom ir visokią 
“są. (47)

ert J. Stumpf 
r SIDE MARKET 

rmad., Trečiad., Penktad.
Stand No. 3, kampe.

I Al/f Valymas
VVVaRPETS VALYMAS

POULTRY^ , pataisom,

Mahoning County 
Balsuotojams

Lietuviai gyvenanti Mahoning 
skrityje, Youngstowne ir apielinkė 
se, gali paremti kandidatūrą Judge 
John W. Ford į Court of Commor 
Pleas. Jo vardas rasis nepartinia
me kandidatų sąraše. Jisai pasižy 
mėjęs savo teisėjo pareigomis i’ 
privalo vėl būti išrinktas.

P>alsavimai Lapkričio 3 d.

ap

..galima gauti pas
D-RĄ MATULAITI

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

BALSUOK AGAINST
THE 1.7 MILL CITY TAX LEVY 

Antradieni, Lapk.-Nov. 3, 1942 X
FOR THE TAX LEVY

AGAINST THE TAX LEVY

Inter-Organization Tax Committee, Stanley Olstyn, Chairman

sudedam 
ir KĖDĖ

S2.00 
remode- 
atgal.Parduodam gyns rrf

Dideles, -Jaunas, ct
Vištos nupešan siffidys išnaikin. 87.50 
laukiant Gen ra- RUG & CARPET

Hy J. FeidtebEANERS 
2230 East Iii “ ‘ ‘ 
Netoli Can!

51 Euclid Ave.
RA. 8815

Parsiduoda Namas
$3800—8 kambarių, maudynė, fur- 

nasas skiepe, 4 garažiai, šiaurėj 
nuo St~ Clair arti E. 93. Tuščia 
reikalauja kiek aptaisymų.

$8500—3 šeimų; 7 kamb. apačioje 
2 šeimos viršuje, 3 ir 4 kamb.: 
trys maudynes.

perdirbt j 4 šeimas.
J. F. McKENNA

HE. 5282 1383 E. 55 Street

Garažiai. Gali
ma

42 Sukakties išpardavimas
IŠRINKIT VĖL

isiems Žmonėms!

Amerika kovoja

pasaulyje. ta John W. Ford
mie remkit teisėjus 
isada tikėjo į lygybę 
ngumą visiems.

URT OF COMMON PLEAS

CIT VĖL'
ION PLEAS JUDGE

of MAHONING COUNTY

on Partisan Judicial Ballot

navo gerą vardą ir 
vo Teismui savo

pripažinimą sau ir

SUPERIOR C 
and BOWLING ALLEYS 

6927 Superior Avenue

N. Balindu - M. Botoman - 

škoš alleys, kur galit sueiti raičioti b* 

dieniais, sveikatai.

Antradienį, Lapk.-Nov. 3

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

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
(J, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 

dos-insurance reikaluose.
skolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 

djama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Issued by The
Cuyahoga County Democratic | 

Executive Committee
RAY T. MILLER, Chairman 1 
240 Superior Avenue.

JOHN G. POLT E R
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų a p taisymu 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Blanketai ir Kaldros
$3.48 VERTĖS
Geros

colių.

tims.

taigi

5% VILNONIAI BLANKETAI
rūšies, aukštesnių kainų blanketai

vilnos ir 95% vatos. Micros 70x80

Šilti ir patogus šioins šaltoms nak- 

Gražių mėgiamų spalvų. ' Tik 500

skubėkit!

5.98 Beacon 
“Sunray” Blanketai

Dideli, 80x90 blanketai! Stori ir 
pūkuoti, iš 25% vilnos, 25% rayon, 
50% vatos. Apsiulėti rayon sati
nu! Biskį nereguliariški po 3.98.

70x9S-In. Balti 
Paklodėms Blanketai

rūšies balti pa- 
Šia žemą kaina

Storos ir pūkuotos 
klodiniai blanketai. 
nusipirkit lįelias jų patogumui šio
se šaltose naktyse!

Vertes “Palmer” Kaldros
. . iškimštos geros rūšies plona

Reguliariai 4.98
Gerai žinomo išdirbinio kaldros 
minkšta vata—visai lengva ir šilta. Puikių marginių spausdinti 
viršai rožės, žalios, mėlynos ir aukso spalvų.

The May Co. Easement

Pirkit Daugiau War Bonds ir Stamps
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DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Lietuviška Navy Rally Lapkričio 5
Pribukit į Lietuvių Salę Ketvirtadieni, Lapk. 5, 

Matysit Midway Mūšio ir Kitas Filmas

PHONE: ENdicott 4486

uzg 
nei 
Smt 
Liet

skai 
tų 1

vių 
imti: 
rių 
užku 
gą d 
nigų

lonij< 
šingi 
rapiji 
tuvos
savo

slas

neai

nemi

“Daugybė Lietuvių vaikinų 
jau tarnauja Karo Laivyne ir 
kovoja atsiekimui Suvienytoms 
Valstijoms Pergalės ir tuo pa
čiu laiku pagelbėjimui atsteig- 
ti laisvą Lietuvą Europoje po 
šio karo. Ir mes Jais labai di
džiuojamės”.

Šitaip tiesioginiai į Lietuvius 
atsiliepia Lieutenant Ralph H. 
Dombey, rekrutavimo koman- 
dantas iš vietinės Navy Rec
ruiting Station, kuris vadovaus 
Navy Land Cruise pramogą, 
kuri pasirodys ketvirtadienį, 
Lapkričio 5, Lietuvių salėje, 
683-5 Superior avenue. Šis va
karas yra vienas iš eilės Navy 
Rallies rengiamų tautinių gru
pių salėse.

Tai bus Įdomus programas 
dykai visiems ir prasidės Lie
tuvių salėję, vadovybėje Lietu
vių komiteto. 7 
kai spalvuotos filmos “Battle 
of Midway” ir “Men Make The 
Navy”.

Aktuales scenos to heroiško 
mūšio kuriame. Amerika laimė
jo prieš Japonus prie Midway 
parodoma šiose filmose. Kito
je filmoje, “Men Make The 
Navy”, vaizduojama rekrutų 
gyvenimas Naval Training Sto
tyse. Parodoma 
mas lavinamas ir 
kius darbus kurie 
progą prasimušti 
gauti daugiau mokesties.

Kiti kalbėtojai kurie bus su 
Lieut. Dombey bus Ensign 
Richard L. Cullen ir aštuoni 
jūreiviai “bluejackets”. Jie su
teiks paaiškinimus apie Karo 
Laivyno tarnybą.

Nors dabartinis Navy vajus 
perviršijo numatytą 10,600 re
krutų rinkimą musų mieste, 
Lieut. Dombey sako reikalin
gumas vyrų karo laivynui yra 

dm>. 
giau ir daugiau, nes Tkasdien 
pjstatomi nauji ir daugiau lai
vų.

“Aš pasveikinu tuos Lietu
vius tėvus vaikų kurie jau sto
jo tarnybon. Tie tėvai išauk
lėjo puikius vyrus kuriais mes 
visi didžiuojamės.

“Aš žinau, taipgi, kad daug 
daugiau dar Lietuvių gelbės 
savo šaliai stodami i Navy. Jie 
bus draugais savo kitų Lietu
vių ir kitų kitataučių vaikinų. 
Taip, tie vyrai sudaro kosmo
politišką Navjr, kuri yra ge
riausia pasaulyje, nes šie vy
rai virš visko yra AMERIKO
NAI”, nurodo Dombey.

*— ■

Rengiasi prie Lietuvos 
Nepriklausomybes 25

Metų Sukakties
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mas skyrius nutarė rengti 
Lietuvos Nepriklausomybės 25 
metų sukaktį Lietuvių salėje, 
Vasario 14, 1943 metais.

Prie rengimo bendrai
rė kviesti prisidėti ir kitas 
ganizacijąs ir sroves.

nuta-
or-

Namų Savininkų 
Vakaruškos

Lietuvių namų savininkų 
ganizacija rengia s

or-

BATES
(Beitienė),
Blenkevičiutė, 

st., mirė Spa- 
Palaidota

55
STELLA

Stella Bates 
metų, po tėvais 
nuo 1449 E. 66
lių 24, Clevelande. 
Spalių 28.

Paėjo iš Pazukų k., Pušalo
to par. Amerikoj išgyveno 37 
metus.

Liko sesuo, Marė Abukaus- 
kienė, vaikai: Juozas, Henry, 
U. S. Navy tarnyboje, Lucille, 
Viktoras; Lietuvoje liko brolis 
Bronius, sesuo Sofija.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

ROBERTAS LILLASIUS
Robertas Lillasius, 7^ mė-

smagu kor- nešiu amžiaus, nuo 1410 East
Bus rodoma dy- tavimo ir šokių vakarą, šešta- 63 st., mirė Spalių 23. Palai-

dieni, Spaliu 31, nuo 7 vai. va- dotas Spalių 26, Kalvarijos ka- 
kare, Lietuvių salėje. Bus ge- pinėse; pamalclos atsibuvo Šv. 
ra muzika, skanus užkandžiai, Jurgio bažnyčioje.
kare, Lietuvių salėje.

draugiškos vaišės. Įžanga tik 
po 25c. Komisija.

kaip jauni- 
atlieka viso- 
duoda jiems 
pirmyn ir

TAISOSI
Aldona Wilkeliene buvo su

sirgus. Gryžo namon iš ligo
ninės ir jau taisosi.

Sudus Jurgio ir Florence 
(Patapas) Lillasių. Liko vie
nas brolis, Ričardas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della E. 
kubs. /

Ja-

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND?

——-

GOLDEN OPPORTUNITY

(Letters Column,
October 26,

Time Magazine,
1942 Issue)

“Disunited Na-

herself from the 
for more than 20

today is a united

second 
hasten 
follow-

of the At-

all claims 
Lithuania.

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

SENATOR 
has made a 
a visiting Lithuanian 
his views in regard 
war fate of Lithuania, 
that he is for a free 
dent Lithuania. A : 
ment was made by McKeough who 
is running against Senator Brooks 
in the coming elections.

BROOKS 
friendly i

Illinois

lutis 
to London). 
Lithuania in 
žadeikis.

(present Lithuanian Minister 
Now the Minister of 

Washington is Col. P.
British Award

> of 
statement to 
delegation of 
to the post

lie declared 
and indepen- 

similar state-

the Lithuan- 
Prof. Pakš- 
Mr. Powell,

THE DIRECTOR of 
ian Cultural Institute, 
tas, wrote a letter to 
President of Encyclopedia Britan
nica, in which he took issue with 
the forthcoming publication of a 
World Atlas which the Encyclope
dia people are bringing out.. In 
this Atlas, Prof. Pakštas says, “in 
your prospective Union of Soviet 
Socialist Republics Lithuania ceases 
to exist as an independent nation. 
This is a grave injustice to a na
tion which has the right to be in
dependent, and has never given up 
her aspirations to a free life! Such 
a map will have the tendency to 
create the impression that a situa
tion is stabilized when in reality it 
is only temporary”.

Mr. Powell, it seems, is too hasty 
in, his geographical conclusions.

AT THE) 
of the Sisters of St. Francis Auxil
iary 
tions 
were 
this 
The
for girls and furnish teachers to 
many Lithuanian parochial schools.

ANNUAL CONGRESS

in Pittsburgh recently dona- 
to the amount 
sent in. Total 
year amounted 
Sisters conduct

of $4,412.67 
donations for 
to $8,409.74. 
an Academy

has. organized 
committee to 
and receiving 
the Lithuanian

A GROUP OF PHILADELPHIA 
Lithuanians 
represented 
the inviting 
President of
lie, Mr. Antanas Smetona, 
residing at present in the 
States (Cleveland, Ohio).

a well 
arrange 
of the 
Repub- 
who is 
United

PRESIDENT A. SMETONA gave 
an impressive speech at the Golden 
Anniversary celebration of the Lith
uanian parish at Mt. Carmel, Pa., 
Where the pastor is Rev. Dr. J. B. 
Končius, a graduate of the Cath
olic University and author of sev
eral books. Coming from a Lith
uania being occupied by heartless 
enemies (said the President) I 
brought to you, American Lithuan
ians, however, not despair, but hope 
that with the generous help of Am
erica, Lithuania will rise again!

LITHT 
.... , ^levelanPublished e ’Ohio Ik _

O Superior Ave.
—— 5 I 

Sutempta per Y“1 in "
In the United States- - - - - -
In Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entered as Se«nd-Cl^s 
ber 6th, 1915, etthejM““* 

(under the Aet of Maw '

JR DARBININKŲ ŽINIOS
Master Sergeant (now 

tenant) Kindly Walston, of

■ Prez. zRooseveIt svare 
sumanymą pravesti sur 

_ gistravimą moterų isspre 
S. army, receives the Britai. v, • • t;„l.„mlinin ka:

KAM TAS MUILINIMAS?
Pats Gabaliauskas pripažys- 

ta kad jo laikraštis perkelia
mas iš Clevelando j Pittsbur
ghą ir' kad daugiau CleVelande 
nebus spausdinamas. Reiškia, I 
iš Clevelando jis išeina su vi
su savo bizniu į Pennsylvani- 
ją. Betgi nori dar žmonėms 
muilinti akis tame pačiame 
pranešime sakydamas:

“Girdėti Clevelande kalbant 
apie ‘Lietuvių Žinių’ perkėlimą

Senų Daiktų Išparda-

DAG 
1 su 
ties s 
skaitą 
ratur< 
MAN 
pradž 
tuvių 
užaug 
riauti, 
tai au

Žiūriu
21, 185

je jo 
Lietuv 
tas, pi 
pranta 
tais, i 
Dirvoj

STEIGIA BIURUS
Namų suregistravimui 

vektado srityje įsteigiama 
ras, kur ves žinias apie gyve
namus butus karo dirbtuvių 
darbininkams sutalpinti)

Lapkričio mėnesį prasidės 
gąsdino apribojimas ir tam 
tikslui sudaryta keli tūkstan
čiai liuosnorių kurie pasitar
naus išdavimui gąsdino kor
telių.

•Laukiant kavos apribojimo 
ir nustatymo pardavimo saikų 
Mayoro sudaryta taryba lau
kia valdžios nustatymo darbą 
pradėti/

Cle- 
biu-

Jauni Tures Parodyti 
Savo Amžių

Clevelando saliuninkų orga
nizacija rūpinasi įvedimu žen
klų jauniems asmenims, kurie 
yra per jauni gauti gerti svai
ginančius gėrimus, bet atėję Į 
karčiamas reikalauja gerti ir 
tuo įtraukia karčiamų. savinin
kus į bėdą. Norima Įvesti kor
teles kurios parodytų jaunų 
vaikinų ar mergelių tikrą am
žių, nes tik nuo 21 metų pa
velija gauti pirkti alkoholiškus 
gėrimus.

KIRPIMAS 75c
Barbenu unijos viršininkai 

nustatė plaukų kirpimo kainą 
75c, pradedant pirmadieniu.

PARSIDUODA NAMAS
Geras 2 šeimų namas, 1330 E. 85, 

į pietus nuo Superior, arti St. Tho
mas 
tas. 
bus.

bažnyčios. Naujai apdekoruo-
Superior karai, Wade Park

Galima tuoj užimt. RA. 4944

bes pranešti kad ‘L. ž.’ iš Cle
veland© niekur nemano keltis. 
Jeigu jos bus spausdinamos ki
tame mieste (Pittsburghe — 
mano pabraukta) tai tas dar 
nereiškia jų perkėlimo, nes re
dakcija ir administracija pasi
liks Clevelande. .. / žodžiu sa
kant, jeigu laikraščio reikaluo
se Įvyks kokių nors atmainų 
tai mes patys pasistengsime 
savo skaitytojus painformuo
ti. .. .”

Atmainos Įvyksta, Gabaliau- 
skas pats sako jo laikraštis bus 
spausdinamas “kitame mieste”, 
bet dar apie permainas žada 
vėl informuoti....

Keistas Gabaliauskas ir kei
stas jo aiškinimas: jei laik
raštis bus spausdinamas ne 
Clevelande, o Pittsburghe tai 
jis ir bus 
tis, o ne 
šiolei, kai 
Clevelande
Fittsburgho laikraštis, 
Clevelande.

Jis mat nori apžioti ir Cle- 
velandą ir Pittsburghą, tai iš- 
vedžioja buk kokia ten admi
nistracija bus čia, kad kartais 
tamsesni žmoneliai nesuprastų 
kad tam ‘katalikiškai spaudai’ 
uždaryti duris kai ateis kolek- 
tuodamas.... Žinantis.

vimas
The Cuyahoga County Lea

gue of Women Voters rengia 
metinį senų dalykų išpardavi
mą (rummage sale), penkta
dienį, Spalių 30, ir šeštadienį, 
31, Superior car baras patal
pose, 11905 Superior avė., nuo 
9 vai. ryto iki 6 vakare.

Rasis pigių pirkinių žiemi
nių ir vasarinių rūbų vyrams, 
vaikams ir moterims, taipgi 
knygų, avalų, sporto reikme
nų, žaislų, lempų, indų ir 
tokių dalykų.

Sov- 
has

sold

cul- 
with

ki-

PAVOGĖ KORTAS
Du jauni vaikinai, po 20 

amžiaus, norėdami išvengti ėji
mo į kariuomenę, susitarę ap
vogė savo Draft Board raštinę 
ir pagrobė visas drafto korte
les A-l, kurių tarpe buvo jų 
vardai. Bet jie buvo sugauti 
ir baudžiami.

m

The article on 
tions” and the second front (Time, 
Sept. 20) has briliantly summed up 
the relationship of Russia to the 
Democracies.

I wonder how many of us realize 
that at the present time there is 
a golden opportunity to win Soviet 
Russia into the fraternity of free
dom-loving peoples, after she had 
willfully isolated 
rest of the world 
years...

What we need
spiritual front, a unity of purpose 
and action. This will not be pos
sible as long as we cannot whole
heartedly support and uphold Rus
sia in our innermost convictions. 
Russia’s continued appeals for a 
second front will be understood and 
unreservedly supported only if and 
when the Kremlin makes a definite 
effort to understand us (as we have 
been sincerely trying to understand 
them) and unites with us to guar
antee the principles expressed in 
the Atlantic Charter.

Before a military second front 
there must be a spiritual 
front. Soviet Russia can 
its approach by taking the 
ing action: •

1. Join the signatories 
lantic Charter.

2. Officially renounce 
to Estonia, Latvia and

3. Add to freedom of religious 
“worship” also freedom of religious 
“propaganda”. The history of 
iet persecution of Christians 
not yet. been written.

4. Permit the Bible to be 
openly in Russia.

5. Establish close academic, 
turai and trade connections 
the United Nations.

6. Take the initiative in estab
lishing peace with Finland.

7. “Stimulate Russian interest in 
the Democracies and their aspira
tions”.

I believe that Russia has a great 
future, now that its people have a 
chance to find their own soul. Let 
us help them,’ let us believe in them 
and feV tts not be afraid to tell 
them the- truth, though it may cost 
us something. Let us hope that 
the governments of the United 
States and Great Britain will have 
enough wisdom, foresight and cour
age to see this matter through. Let 
us get ria of meandering diplomacy 
so that we may not be called cow
ards by the great Western com
munity of nations.

DANIEL FELTER 
Northwestern University 
Evanston, Hl.

IŠ ŠV. JURGIO
PARAPIJOS

THE CHICAGO Lithuanians are 
working for another Tag Day to 
swell the funds for Lithuanian war 
sufferers. «

THE FAMOUS Fordham Univer
sity has a Lithuanian professor of 
the Pharmacy division 
He is Prof. J.
holding Graduate of 
Bachelor of Science 
Fordham and Master 
from Columbia.

IN HIS LETTER to the Chicago 
Sun, commenting on a dispatch by 
the paper’s foreign correspondent, 
Ernest von Hartz, which ‘disturbed’ 
a certain Mr. Freilich, the Consul 
of Lithuania, 
said: 
was 
not 
the 
the
I wish to state very emphatically 
that Lithuanians never did and do 
not want to become a part of the 
Soviet Union or any other country”.

Which is the honest to goodness 
truth!

Mr. P.
“Mr. Freilich’s 

evidently based
facts. He is not expounding
opinion and determination of 
people of the Baltic States.

Daužvardis, 
disturbance 

on feelings,

Pittsburgho laikraš- 
Clevelando, kaip iki 
buvo spausdinamas 
nebuvo Detroito ar 

o tik

ŽIEMOS ORAS
Su pereitos savaitės pabaiga 

Clevelandą užklupo šaltas, tik
ras žiemos oras. Antradienį 
pasirodė ir sniegas.

Šitas šaltis dar peranksty- 
vas, nes daūg kartų prieš Vi
sų Šventų dieną apvaikščiojant 
Amerikonų šposų naktį, “Hal
loween”, buna dar visai šilta.

Spalių 28 diena buvo šal
čiausia iš daugelio metų: nuo 
Spalių 28, 1871 nebuvo 
šalto oro tą dieną.

MISIJOS — 40 VALANDŲ 
ATLAIDAI

Misijos, kurios tęsėsi per 
porą savaičių, nuo Spalių 12 
iki 25, Šv. Jurgio ' parapijoj, 
jau užsibaigė sekmadienio va
kare, su 40 valandų atlaidų 
procesija. Tai buvo puiki dva
sinė puota, kuri davė 
žias pasekmes.

Misijonierius Kun.
Mažukna laikė Anglų 
misijas jaunimui, o misijonie
rius Kun. J. Vaškas — Lietu
viškai suaugusiems. z Per tris 
paskutines Lietuviškų misijų 
dienas atsibuvo ir iškilmingai

Spalių 
atlaidai, 
atlaidus

of Chicago is 
$90,000 more 
Family Old 
has cost al- 

He has a

tokio

©JAUNIMAS mieste 
pradėjo atlikti visokias 
šystes, gadinimą, ir padaužiš
ką gyvenimą kad policija nu
sprendė imtis griežtų priemo
nių kovai su jais. Vaikams 
jaunesniems 16 metų norima 
uždrausti būti gatvėse po 9 v. 
vakare, jeigu su jais nėra au
gesnių žmonių. Taipgi siūlo 
uždrausti pardavinėti vaikams 
peilius ir kitokius nereikalin
gus įnagius. Pardavėjams už 
nepildymą to įstatymo uždeda
ma didelės pabaudos.

taip 
niek-

ir gra-

Antanas 
kalboje

FATHER LINKUS 
worrying how to get 
to finish the Holy 
People’s Home which
ready $100,000 to build, 
group of enthusiastic workers be
hind him and there is hope that the 
next annual congress of the Lith
uanian Catholic Charities Associa
tion on November 22 will produce 
some pleasant surprises. Rev. Lin
kus is the pastor of one of the 
most beautiful Lithuanian churches 
of Chicago.

this year.
White-V aitukaitis, 

Pharmacy and 
degrees from 

of Arts degree

IN TWO HOURS the Brooklyn 
Lithuanians, gathered at a Win
the War rally, bought War Bonds
for the sum of $33,000. They
hit the Axis with a bang!

fff
A COUPLE OF YEARS AGO,

(Brooklyn, N. Y.), 
a Catholic Youth Organiza- 
some 700 members in his 
Among the many activities 

organization is the publica- 
a monthly in English, The 

Uncle Sam has called
about a hundred, CYO

through his untiring efforts Rev. 
N. Pakalnis 
created 
tion of 
parish, 
of this 
tion of
Annunciator, 
to colors 
members, but the girls stepped in 
and the last lively issue of the An
nunciator shows that they can hit 
the mark. The Editor in Chief is 
Miss Mary Schultz.

THE' NEW editor of VYTIS is 
former- 

Draugas
Jonas Pilipauskas who 
ly worked for the daily 
in Chicago.

note 
anni- 
of a 

Legation in Washing-
The first representative

toIT IS • INTERESTING 
that October 11 was the 20th 
versary of the establishment 
Lithuanian 
ton, D. C.
of Lithuania was Jonas Vileišis. 
Then came V. Čarneckis (now an 
exile in Soviet Siberia), K. Bizaus
kas (fate unknown), and B. K. Ba-

MRS. BARČUS who conducts a 
Lithuanian radio program over sta
tion WGES has organized in In
diana Harbor (Ind.) a Lithuanian 
Housewives Red Cross Radio Club 
with 200 members. At a recent 

by t];e- focal 
parKm^ram^^iih'tt&hrafls-noought 
War Bonds to the amount of $8,000. 
WOW!

SAYS HERBERT AGAR in his 
A Time For Greatness: “Everything 
is unknown save this alone: if the 
American idea prevails the future 
will offer man some dignity and 
some chance for self-improvement. 
If the American idea is presently 
extinguished, the future will be 
dark for uncountable years”.

The Lithuanians of Ameriva are 
doing all they can to bring victory 
to the American idea.

QUITE A NUMBER of Lithuan
ians fought in the so-called Inter
national Brigade during the ’ now 
half-forgotten Spanish civil war. It 
seems, about ten of them are still 
interned in France and there is 
danger that the Vichy kow-towers 
will deliver them to the German 
Gestapo. Their fate won’t be worth 
a nickel.

pire medal from Gen. Harold! 
ander, commander of the l| 
forces in the Middle East. 1h 
were honored for their H 
displayed when a bomber ti 
U. S. air force crashed into ill 
ing at the edge of the am 
exploded. These heroes dashed 
the midst of the fire and eij 
bullets and shells to extract W 
jured.

AT AN ALL NATIONS 1 
TIVAL held in Boston tbeJ 
uanians were represented h 
brilliantly arrayed group of )i 
dancers who performed fe I 
velis, Kepurine and Mikita 1 
were well received.

///
SIXTEEN LITHUANIANS I 

the small Seattle (Wash.) Hi 
ian community are with 1 
Sam’s forces.

///
THE FRIENDS of id 

Association (Chicago) has 1 
two new and valuable frieiAl 
are Dr. O. Ingsvolstad and Is 
Steen. Both are Norwejial 
nation the Lithuanians akiji 
mired.

TO PCOA1
OVERCOATS

$22.50 and $27.50
Made of Durable Fabric 

in Latest Colors 
and Styles

BROS.

C I
6905

15602
Superior Ave.
Waterloo Ri

Open Evenings.

dimui ją tinkamumo ka: 
darbams. Draftavimas m 
tenj į darbus dar nenum 
tomas, bet sakoma ger 
turėti surinktą informal 
ją apie moterų darbo p 
jiegas.

Valdžios Karo Produki 
jos Taryba užšaldė popi 
ros gaminimą, kas apin 
ir laikraštine popierą. P 
pieros leis gaminti tik tii 
kiek vidutiniai buvo reik 
linga pastaru 6 menes 
bėgyje.

Pittston, Pa. - Susti 
kavo 500 darbininku 
Pittston Ii-on Works už 
du (pirmesnių) darbini’ 
pirmenybes. Streikas 
lo kai kompanija paleid 
darba ilgiau dirbusius • 

, bininkus, o pe naujai 
imtus.

1=

Išsprendimui darbini) 
stokos vakarinėse nki 
svarstoma sumanymas 
portuot darbininkus iš 
ksikos. Tam sako prit 
ir Prezidentas Roosev

PLIENO industrija 
Rugsėjo men. pasiekė; 
ščiausi darbingumo k 
ni savo istorijoje: Algi 
išmokėta 8124,777,000, 
ba 5 milijonais daugiau 
gu aukščiausi mėnesi 
miau.

Vakarinėse valstijos 
Washington, Oregon, ' 
tana, Wyoming, Utah, 
lorado ir New Mexic 
kasyklose darbininkai 
rėš dirbti 7 dienas sa\ 
je patenkinimui didėj; 
anglies reikalavimo 
tuvėms ir namams.

užsbaigė sekmadienį, 
25 dieną, 40 valandų 
žmonių per abejus 
lankėsi didelės minios.

Didžiojo altoriaus 
mas ir daraus ministrantų ir 
dviejų chorų gregorioniškas 
antifonalis giedojimas padarė 
gražų įspūdį į mis. Kun. Vaš
ką, kuris pats per pamokslą 
išsireiškė jog plačiai keliauda
mas Lietuvoje ir čia Ameriko
je niekur nepatyrė tokio me
niško grožio kaip Clevelande 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je. Parapijonjas.

išpuoš!

Ketvirtadienio vakare, Spa
lių 29, šv. Jurgio parapijos sa
lėje atsibuvo naujai susitveru
sio jaunuolių choro “Chorai 
Club” kortavimo ir šokių va
karas, “Halloween party”. Vi
si turėjo smagų laiKą,' dalyva
vo daug ir suaugusių.

LANKĖSI IŠ ALLIANCE
Clevelande lankėsi Mr.

Mrs. Harold Garman, ir 
and Mrs. Pete Ladis, Lietuvių 
šeimų vaikai. Atsilankė ir
Dirvos redakcijoje,

and
Mr.

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

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE-SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

7010 Superior Ave Atdara Vakarais

VYRAMS IR VAIKINAMS 
ŽIEMINIAI DĖVĖJIMO REIKMEN

vyrams
$J.95

$5.00

$].00

arba

Naujos Rudenines 
SKRYBĖLĖS \

Naujausių spalvų ir pavidalų, 
gražios skrybėlės

Fairfax and
Barclay Brands 

New Fashion 
Kingsley skrybėles
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

Oxford Pilki 
Marškiniai

Darbo

SWEATERIA1 1
Vilnoniai be rankovių $|» 
Visokių spalvų Sweateriai 
Užsimaunami m
Sweateriai |
Priešais Susegami
Pilki ir Rudi Sweater Coats J 

Sorts ir Marškiniai ..
Apatiniai, broadcloth ir ribW

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

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

DARBINIAI RUBAI 1 
Ficks ir Headlihgt išdarbi 

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

Overall Kelnes S|$ 
Sanforizuotos sutrauktos

su kožnu pirkiniu. F^YĮ/AĮ

S1.W

DYKAS GREEN STAMPSI gja gaiit jgkeisti savo Stamp Books.

■■■i

įs

Cncinnati, 0. - Ba 
du streikai, kurie si 
gyventojams nesmagiu 
vienas tai miesto dari 
ku surankiojančių sąš 
ir išmatas, antras, 600 
bininkų gaso ir elektn 
taigos. Jie sustreikavi 
paleidimo iš darbo 5-1 
bininkų, nes nebuvo 
darbo.

Anglijai pasirodė ši? 
mą truks 11 milijonų 
anglies. Tuo tikslu pn 
ras Churchill sukvit 
Londoną 2500 anglia 
atstoviu kuriems pasai 
artinančia kalbą. Ne 
angliakasiai pirmą kari 
matė Londoną.

Washington. - Ar 
J-. Biggins, New Oi 
laivu statytojas, gavo 
traktus statymui 1,20 
deliiĮ lėktuvu krovii 
vežioti. Pereitą Liepos 
nesi kanceliuota štai

S- V. Armiia p^, 
000 automobiliu kuri' 
bar laikomi užšaldyti


