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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Prez.z Roosevelt svarsto 
^sumanymą pravesti sure- 
gistravimą moterų išspren- 

pire medii finįj jų tinkamumo karo
darbams. Draftavimas mo
terų į darbus dar nenuma
tomas, bet sakoma gerai 
turėti surinktą informaci
ją apie moterų darbo pa- 
jiegas.

Master! 
tenant) K 
S. army,

ander, comnnig 
forces in the Uį 
were honored It 
displayed when i 
U. S. air forte m 
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Association 
two new and visk 
are Dr. 0. fes 
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nation the Lith* 
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Valdžios Karo Produkci
jos Taryba užšaldė popie- 
ros gaminimą, kas apima 
ir laikraštinę popierą. Po- 
pieros leis gaminti tik tiek 
Įdek vidutiniai buvo reika
linga pastarų 6 mėnesių 
bėgyje.

Pittston, Pa. — Sustrei
kavo 500 darbininkų West 
Pittston Iron Works už se
nų (pirmesnių) darbininkų 
pirmenybes. Streikas ki
lo kai kompanija paleido iš 
darba ilgiau dirbusius dar
bininkus, o ne naujai pa
imtus.

,,Z i<BERT AGAR in his j 
Greatness: “Everything Į 
avė this alone: if the ■ 
a prevails the future : 
an some dignity and ■ 
for self-improvement. ; 

can idea is presently ■ 
the future will be j 

juntable years’-’. ;
lians of Ameriva are ■ 
r can to bring victory : 
can idea.'- '
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Išsprendimui darbininkų 
? stokos vakarinėse ukėse, 

svarstoma sumanymas im- 
portuot darbininkus iš Me- 

j ksikos. Tam sako pritaria 
ir Prezidentas Roosevelt.

PLIENO industrija per 
Rugsėjo mėn. pasiekė auk
ščiausi darbingumo laips
nį savo istorijoje: Algomis 
išmokėta $124,777,000, ar
ba 5 milijonais daugiau ne
gu aukščiausi mėnesį pir
miau.

NfUMBER of Lithuan- 
n the so-called Inter- 
ade during the ’ now 
Spanish civil war. It 

ten of them are still 
’rance and there is 
he Vichy kow-towers 
hem to the German 
r fate won’t be worth

6905 Sus ' 
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Open ft *

Vakarinėse valstijose — 
Washington, Oregon, Mon
tana, Wyoming, Utah, Co
lorado ir New Mexico — 
kasyklose darbininkai tu
rės dirbti 7 dienas savaitė
je patenkinimui didėjančio 
anglies reikalavimo dirb
tuvėms ir namams.

E KRAMER & RD
Superior Ave Atdara 
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Nauji KakW ' 
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Vyriški N®* 
Susegami ar ** 
Vaikams Marša’. 
Broadcloth. Mier®

Cncinnati, O. — Baigėsi 
du streikai, kurie sudarė 
gyventojams nesmagumų— 
vienas tai miesto darbinin
kų surankiojančių sąšlavas 
ir išmatas, antras, 600 dar
bininkų gaso ii’ elektros įs
taigos. Jie sustreikavo del 
paleidimo iš darbo 54 dar
bininkų, nes nebuvo gana 
darbo.

Anglijai pasirodė šią žie
mą truks 11 miliionų tonų 
anglies. Tuo tikslu premje
ras Churchill sukvietė į 
Londoną 2500 angliakasių 
atstovu, kuriems pasakė pa- 
akstinančia kalbą. Nekurie 
angliakasiai pirmą kartą pa
matė Londoną.

i Darbo j .00

GREEN STAMPS
Čia galit iškeisti i

Ficks ir H
Pilnas

Mėlynu I
Mėlynu

Overall Kelnės 
SanforiznotM 

su kožnu pirkia
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Kairo, Egiptas, Lapk. 5. 
— Oficialiai pranešama jog 
Maršalo Rommelio koman
duojamos ašies jiegos Af
rikoje sumuštos ir, suirutė- 
tėje bėga per tyrus vaka
rinio Egipto, pakulniai ve
jamos Britų kariuomenės, 
įtemptai atakuojamos An
glų ir Amerikos lėktuvų.

Specialis pranešimas sa
ko, Gen. von Stumme, na
zių antras karo vadas ta
po užmuštas; bėgyj 12 die
nų mušiu Britai sunaikino 
600 ašies lėktuvų, paėmė 
9.000 Vokiečių ir Italų ka
reivių nelaisvėn, pagrobė 
260 tankų, 270 kanuolių ir 
50;000 tonų reikmenų. Už
mušta taipgi dideli skaičiai 
priešų, daugybė sužeista.

Iš Graikijos eina žinios 
jog Vokiečiai gabena dide
li kieki. savo kareivių nuo 
Rusų fronto į Afriką, gel
bėjimui padėties.

S. V. KAREIVIAI Egip
te. Lapk. 4 pranešimais 
iš Kairo, Egiptan atgaben
ta 7,000 Amerikos kareivių, 
jų tarpe keli daliniai neg
rų.

VEIKIA TRYS SVAR
BUS FRONTAI

Šiuo tarpu veikia trys 
svarbus karo frontai, nuo 
kurių bent vieno aiškios 
persvyros gali nulimti ka
ro eiga.

Vienas frontas yra pie
tinėj Rusijoj, antras Egip
te, trečias Solomonų salo
se.

27 ŽUVO AUDROJE
Arkansas valstijoj, Ber

ryville miestelio srityje au
drai prašlavus užmušta 27 
asmenys ir 200 sužeista; 
su žeme sulyginta pusė šio 
miestelio.

PINIGAI c i r k uliacijoje 
šiuo laiku pasiekė aukščiau
sio laipsnio — net 14 bilijo
nų dolarių, kaip parodo ži
nios iš Federalio Rezervo 
Banko Spalių 28 d.

Prancūzijoje apsirei š k ė 
visa eilė naujų streikų. Tai 
vis darbininku protestai del 
raginimo vykti dirbti į Vo
kietiją.

CLEVELAND. OHIO LAPKR.-NOV. 6, 1942 (27-ti metai :: 27th Year)'

JAPONAI VĖL
SUMUŠTI

RUSŲ FRONTO
• ' ŽINIOS

Naujas Pacifiko Laivyno Komandierius

Washington. — Andrew 
J. Higgins, New Orleans 
laivų statytojas, gavo kon
traktus statymui 1,200 di
delių lėktuvų kroviniams 
vežioti. Pereitą Liepos mė
nesį kanceliuota statymas 
200 prekinių laivų.

S. V. Armiia perka 
automobiliu kurie000

bar laikomi užšaldyti.

29,- 
da-

zy

Atkaklus mūšiai tęsiasi 
su Japonais Pacifiko salo
se. Alijantų kareiviai, žy
giuodami pirmyn per ryti
nę Naują Guineją, “nušla
vė” Japonų, pasipriešinimą 
prie Oivi miestelio ir artė
ja linkui Buna, kur randa
si stipri priešų stovykla..

Prieš kelias dienas atim
ta iš Japonų kaimas Koko- 
da, kur įrengta Japonų or
laivių stotis. Alijantų tik
slas pasiekti Buna, iš kur 
Japonai atlieka savo 
miausius veiksmus.

S. V. marinai sumušė Ja
ponus Guadalcanal saloje, 
kurios apielinkėj paskandi
no 7 Japonų laivus.

S. V. Karo vadovybė ke
liais atvejais pranešė apie 
nuskandinimą po keletą 
priešų laivų tose Pietų Pa
cifiko salų apielinkėsė, kur 
Japonai veržiasi su savo 
naujais kareiviais ir viso
mis reikmenimis.

Iki Lapk. 2, kaip prane
ša Gen. MacArthur, Ame
rikos lėktuvai, sumbarinai 
per 10 dienų nuskandino į 
40 Japonų įvairaus didumo 
laivų. Tas parodo didelį 
Japonų pasiryžimą tose sa
lose įsiviešpatauti.

Žinovai sako, sumušti 
dabar, Japonai ten vėl su- 
gryš su dar didesnėmis sa
vo jiegomis.

Nori Suspenduoti Var
žančius Įstatymus

Prez. Roosevelt kreipėsi 
Į Kongresą suteikt jam ga
lę suspenduot tam tikrus 
įstatymus kurie trukdo lai
svam judėjimui karo reik
menų ir žmonių į šią šalį 
ir iš. Tuo budu galima bu
tų pasinaudoti darbinin
kais ir reikmenimis iš kai
myninių! šalių, Meksikos, 
Kanados ir kitų.

IšŽUDe 400. Jugoslavi
jos kariautojai pastaruose 
mūšiuose Kroatijoje išžu- 
dę 400 ašies kareivių ir pa
ėmę 1200 Italų nelaisvėn, 
sulyg pranešimo iš Mas
kvos. Ar tas teisybė ar tik 
Sovietų propaganda, sun
ku patikrinti.

Sovietų Armija Traukia Link Leningrado

Raudonosios armijos pėstininkai parodoma žygiuoja į iš
laukines pozicijas Stalingrado apielinkėje. Galima matyti kad 
tai jauni, menki vyrukai. .

Rusu Fronte Nieko 
Naujo

Maskva, Lapk. 5, — Abi 
pusės — vieną dieną viena, 
kitą diena kita, skelbia pa
sisekimus Stalingrade, ir 
tai]) mieste eina daugiau 
lyg stumdymasis vienas ki
to ir iš pasalų šaudymasis, 
ne tikras kariavimas. Abi 
puses kasdien turi tam tik
rų nuostoli’.}.

Vokiečiai stengiasi užim
ti istorišką militarišką ke
lią Kaukaze, kuris yra vie
natinis ’perėjimas per auk
štus kalnynus.

Rusai sako išguldė Vo
kiečių po 15 ant kiekvieno 
'sieksnio iš Rusu užimtos 
žemės.

Milijonai Gyvasčių. — 
kaip Tuzinas Kiaušiniu

Iš Maskvos praneša kad 
Ru su frontu fšmuštą^ arba 
ant visados sužeista 10 mi
lijonų Vokiečių kareivių.

Berlino propaganda pra
neša kad per 500 dienų Ru
sų-Vokiečių karo, Sovietai 
neteko 14 milijonų užmuš
tais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn.

VOKIEČIAI KRYPS
TA DAUGIAU Į 

KAUKAZĄ
Paskiausi ženklai rodo 

kad Hitleris kreipia visas 
savo karo jiegas pasiekti 
ir užkariauti Kaukazo alie
jaus laukus, pirm nebu bus 
pervėlu.

Stalingradas ir Egiptas 
yra priešingi galai ilgo 
fronto, kurio viduryje ran
dasi Kaukazas, tikrasis sie
kimo punktas. Užėmimas 
Stalingrado dabar reikštų 
tik apsaugojimą nuo gali
mo Rusų užpuolimo Vokie
čių iš šiaurvakarinio įjun
kto. Vokiečiai sakoma ne
bandys žygiuoti i Kaspijos 
jurą,

Kairėje, Vice Admirolas Hasley, Jr., pasižymėjęs savo ata- 
kais Japonų laikomų Gilbert ir Marshall salų, su savo viršinin
ku, Admirolu N imitz,. vyriausiu komandierium S. V. Pacifiko 
laivyno. Adm. Halsey paskirtas . vietoj Vice Adm. Ghormley 
komandierium S. V. laivyno Pietų Pacijike. Halsey yra 60 m.

REPUBLIKONAI ŽY
MIAI LAIMĖJO

Į. :T ' *

Rinkimai' Lapkričio 3 d. 
žymiai pakeitė Demokra
tų jiegą visoje šalyje. Pa
čiame Kongrese, Republi- 
konai laimėjo 43 vietas 
daugiau i-r turi 208 atsto
vus, tuomi sumažino Roo- 
sevelto iki šio turėtą dide
lę daugumą savo atstovų. 
Kontroliuojanti daug u m a 
Atstovų Rūmuose yra 218.

Senate, Republikonai ir
gi gavo 9 vietų daugiau, ir 
stovi šitaip: 57 Demokra
tai, 38 Republikonai ir vie- 
nes Progresistas.

Valstijose, išrinkta visa 
eilė Republikonų guberna
torių.

Reikšmingu yra Thomas 
E. Dewey laimėjimas gu
bernatoriaus rinkimų New 
Yorko valstijoje, kur Į 20 
metų pirmą kartą Demo
kratai pralaimėjo guberna
torystę. Tai yra paties Pre
zidento Roosevelto valsti
ja.

Dewey laikomas pirma
eiliu kandidatu Į preziden
tus 1944 metais. Jis gali 
lengvai pastumti Willkie.i 
šąli.

JAPONAI iki šiol skel
bia tik 1155 S. V. marinų 
ir 1539 civilinių Amerikos 
piliečių pavardes kaipo ne- 
laisvių.

Vokiečiai praneša turi 
170 nelaisvių S. V. karei
vių ii’ 766 internuotų pilie
čių.

Š. V. valdžia sako Japo
nu skelbiami skaičiai toli 
mažesni negu ižtikro nelai
svių paėmė. '

šalies dirbtuves dabarti
niu metu gamina karo rei
kmenų veik keturis kartus 
daugiau negu paiiegč ga
minti iki Lapkričio mėne
sio pernai, pirm Japonų už
puolimo Pear] Harbor.

Prez. Roosevelt svarsto 
paskirti ką nors Amerikos 
maisto kontrolės viršinin
ku.

Iš Belgijos išgabenta i 
darbus Vokietijoj jau 200,- 
000 darbininkų, kaip pra
nešimai sako.

šiuo laiku jau esama per 
800,000 Amerikos kareivių 
įvairiuose frontuose užjū
riuose. Jie pervežta sau
giai, be nuostolių.

JAPONAI naudoja viso
kiausias klastas Amerikos 
kareiviams žudyti: Vienas 
atsitikimas buvo toks: Ja
ponas karininkas atėjęs į 
Amerikiečius pranešė kad 
buris Japonų sutinka pasi
duoti nelaisvėn. Apie 30 
marinų nuėjo Japonus su
imti. Matė jų iškeltą bal
tą vėliavą. Bet kai Ameri
kiečiai prisiartino Japonai 
juos užpuolė ir 28 nužu
dė, tik du pabėgo.

tu-ARBATOS mėgėjai 
rėš sumažint arbatos gėri
mą, arba gerti silpnesnę. 
Sutartimi su Britanija Š. 
V. gyventojai gaus 35 nuoš. 
arbatos mažiau negu pir
miau gaudavo. Dabar nu
skirta tik 65 milijonai sva
ru arbatos sekančiam me- 

I tu i.

KAVOS apribojimas ir 
sutvarkymas kad užtektų 
jos, prasidės nuo Lapkri
čio 28. Numatyta duoti 
kavos kiekvienam asme
niui po vieną svarą penke
tui savaičių.

11,000 ŽUVO AUD
ROSE INDIJOJE

Iš Indijos
Bengal provincijoj nuo bai
sios audros žuvo apie 11 
tūkstančių žmonių pereitą 
mėnesi, išnaikinta plačios 
sritys.

Ši audra buvo didžiausia 
nelaimė nuo 1935 metų, ka
da - žemės drebėjime žuvo 
apie 40,000 asmenų.

PARYŽIUJ, pirmą kar
tą bėgyje pastarų 50 metų, 
gimimų skaičius viršijo mi
rimus. Rugsėjo mėnesį gi
mimų buvo 412 daugiau ne
gu mirčių. Kažin ar su gi
mimais neturi bendro Vo
kiečiai okupantai.

NAZI AI skelbia Kana
dos pakraščiuose jų su'b- 
marinai nuskandino jau 16 
laivų, viso 94,000 tonų.

Išdavystes Byloje

Ernest Burger, Vokietijoje 
išlavintas sabotažnikas (vir
šuje), laike tardymo draugų 
ir giminių Amerikos nužudyto 
naziu sabotažniko Herberto 
Haupt, Chicagoj. Apačioj S. 
V. kareivis William Leibl, ku
ris buvo specialis liudytojas 
toje byloje.

1 x M.U t i Jvi

SPROGIMAI. Prancūzijos 
dešimtyje miestų buvo su
rengta sprogimai veik vie
nu metu, kas spėjama yra 
protestavimas prieš neoku
puotos Prancūzijos vyriau
sybės kolaboravimą su na- 
ziais. Valdžia sutinka sių
sti j Vokietiją darbininkus 
gelbėti Vokiečiams 
dirbystėse.

praneša jog Vokiečiai su
šaudę 50 užstatų už nužu
dymą Slovėnijoje Vokiečio 
viršininko.

Čekijoje nažjiai sušaudę 
18 asmenų už prieš-Vokiš- 
ką veikimą ’pereitą savaitę.

12 žuvo. Kalifornijoje, 
pasažierinis lėktuvas susi
mušė ore su karišku lėktu
vu vakaro metu. Nelaimė
je užmušta 12 žmonių.

Varšuvos gyventojai 
ri sumokėti $160,000 
baudos už tai kad ant 
kiečių karininkų kas 
liejo actu.

tu-
pa- 
Vo- 
tai

TURKIJA jaučia artė
janti prie karo, nes šiaurė
je ir pietuose jos karas jau 
visai prisiartino ir ji gali 
būti vienų ar kitų užpulta 
tikslu panaudoti jos žemę 
priešų atakavimui.

RUSIJOJE visi vaikai 
nuo 8 iki 18 metu bus lavi
nami kariškai. Rusai nu
mato ilgą karą.

su žmona.

Nužudė šeimą. Gemesio, 
III. — Tūlas Lester Sieffer- 
man, 30 m., nužudė savo 
žmoną ir 10 metų sūnų ir 
jų lavonus paliko gulėti 10 
dienų namo skiepe, o pats 
reguliariai ėjo dirbti Mo
line, Ilk, dirbtuvėm Jisai 
prisipažino užmušęs žmoną 
ir vaiką kilus nesutikimui

Amerikos karo vadai iš 
Guadalkanalo salos pereitą 
savaitę pranešė: “Mes pa- 
nešėm 85 nuostolių. Du 
tūkstančiai Japonu lavonų 
sudaro problemą kur juos 
padėti”.

Moterys lira somos laiky
ti nesunaikinti savo šilki
nes ir nylon senas kalines, 
kurias valdžia pradės su
rinkti karo reikalams.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

PENNA GUBERNA
TORIUS

Pennsylvanijos g u b e rnato- 
rium išrinktas Republikonas 
Edward Martin, 63 metų am
žiaus, adjutantas generolas ir 
iš armijos atsistatydinęs ma
joras generolas.

Traukinis Užmušė Dvi 
Mergaites

Spalių 30, Pennsylvania ge
ležinkelio bėgiais ėjusios mer
gaitės į mokyklą, užkluptos at
skubėjusio traukinio, dvi tapo 
užmuštos, viena spėjo nušokti 
nuo bėgių. '

Mergaitės ėjo į mokyklą, bet 
patrumpinimui kelio pasirinko 
eiti geležinkelio bėgiais. Vie
no traukinio užmas užkirto 
joms girdėjimą kito atskuban
čio traukinio iš jų užpakalio.

♦

Baltimorietis Išrinktas 
Maryland Atstovu

BALTIMORE, Md., 
— Advokatas Nadas 
išrinktas i Marylando 
turą. — Janusas.

Lapk. 4.
Rastenis
Legisla-

dentą Smetoną, ir save rekla
mavosi kaip Amerikos patrio
tai kurie mezga “švederius”, 
perka štampus ir bonus, o kad 
p. Smetona atvažiuoja jų tiems 
gražiems darbams trukdyti.

Bet, kaip sakoma, melas tu
ri trumpas kojas: toli nueisi, 
bet nesugryši. Miesto oficia- 

1 lai gavę bolševikėlių skundus, 
į su tūlų parašais, ir patikrinę 
policijos rekordus, Dies “juo
dą knygą”, sužinojo kas jie per 
“piliečiai” todėl vietoje klausy
ti jų skundų, miesto viršinin
kai į Lietuvų salę atsiuntė dau
giau policijos. Taip sakant, 
musų bolševikai patys save iš- 

i davė.
M. GALINIENĖS KONCER- i Panelė Hypatija Yčaitė sa- 

TAS vo kalboje pareiškė kad Ame-
Sekantį sekmadienį, Detroit rikos Lietuviai visi yra pabė- 

Institute of Arts salėje, įvyks geliai. <T: • “T”" —
pirmas p. j 
nės koncertas, 
nininku 
pianistė 
girsime 
abi jos yra gimusios ir augu- buvo ir y: 
sios Wyoming Klonyje, Penn-jvikų.
sylvanijoje, dabar apsigyveno donosčikas 
Detroite.

DAR PRIE RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAKARO

Jau buvo rašyta apie Rau
donojo Kryžiaus naudai sėk
mingą vakarėlį, atsibuvusi 17 - 
Spalių, kuris davė pelno $140. 
Rengėjos to vakarėlio, ponios' * 
Keblaitienė ir Motuzienė šiuo Į 
tarpu nori paačiuoti asmenims i 
auka ir darbu prie to parengi-! 
mo prisidėjėusiems, būtent: 
Jonui Stirbui, Eva Adams, M. 
Bitenienei, V. Varneckienei, C. 
Vilkui, C. Rakauskui, Pete &; 
Frank Tevernui, Mr. Valiukui, 
E. Petrėnienei, pp. Balčiūnams 
ir salės savininkui J. Miltonui.I

Nori Uždraudimo

Senatorius Josh Lee (Dem.) 
iš Oklahoma, kuris nori už
drausti pardavinėti svaiginan
čius gėrimus arti militariškų 
stovyklų. Senatas jo siūlymą 
atmetė 49 baltais prieš 25.

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

Tegul meilė Lietuvos
Dega musy

Neramys tPOŠKUS Juozapatas, mirė 27 
Rugs., New Britain, Conn.

RADŽIŪNAS Vincas, mirė 29 
Rugs., New Britain, Conn.

JAKUBAITIS P., mirė Rugs.
19, Baltimore, Md.

VAICEKAUSKAS Kazys, pus
amžis, mirė Spalių 2, Chica- 
goje. — Viduklės par.

ŠAKIS Kazys, pusamžis, mirė 
Spalių 7, Chicagoj. — Plun
gės par., Truikų sod.

URBONAS Stasys, mirė Spa
lių 5, Waukegan, Ill.

KOVARSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Spalių 9, Chicagoj. 
— Panevėžio ap., Naujamie- 

| sčio par., Bučių k.
RASHINSKI Barbora (Gedvi

laitė), pusamžė, mirė Spalių 
10, Chicagoj. — Raseinių ap. 
Viduklės p., Blinstrabiškių.

DUMBLYS Juozas, 26 m., mi
rė Spalių 5, Brooklyn, N.Y.

RAINYS Motiejus, 76 m., mi
rė Spalių 7, Jersey City, N.J.

BIELSKIENĖ M., 45 m., mirė 
Spalių 5, Brooklyn, N. Y.

TERBUNAS Vincas, 52 metų, 
mirė Spalių 5, Newark, N.J. 

žIcKUS Juzefina, pusamžė, mi
rė Spalių 12, Chicagoj.

ŠLAMIENĖ Ona (Krikštunavi- 
čiutė), pusamžė, mirė Spalių 
12, Chicagoj. — Panevėžio 
ap., Smilgių par.

URBIKAS Petras, pusamžis, 
mirė Spalių 23, Chicagoj.— 
Tauragės ap., Laukuvos p., 
Girinikų k. Amerikoje iš
gyveno 39 metus.

KAZIMIERAITIENĖ Julijona 
(Krugelaitė), pusamžė, mi
rė spalių 21,' Chicagoj. — 
Telšių mt Amerikoj išgyve
no 32 metus.

| MATULEVIČIUS Antanas, mi
rė Spalių mėn., Shenandoah, 
Pa.

KARČIAUSKIENĖ Violet,’’mi-' 
rė Spaliu mėn., Shenandoah, 
Pa.

LUTKEVIČIUS Liudvikas, už-I
! muštas angliakasykloj Spa-
i lių mėn., Shenandoah, Pa.
KATULIS Antanas, 55 metų, 

mirė Rugs. 20, Lorain, 
— Raseinių ap.

JANUšA Julius, mirė Spaliu 
22, Scranton, Pa.

PILIPAVIČIUS Boleslovas, mi
rė Spalių 9, Binghamton, Nedoras Lenkų Propa

VokiečiamsJANČIUNAS
Spalių 10,

BEITIENĖ Stasė (Blenkevičiu- B 
tė), 55 m., mirė Spaliu 2-1, | 
Clevelande. — Pazuku km., I 
Pušaloto par. Amerikoj iš- Į 
gyveno 34 metus.

LPLLAŠIUS Robertas, 7% mė-1 
nešiu amžiaus, sūnūs Jurgio I 
ir Florence Lillašių, mirė I 
Spalių 23, Clevelande.

STRABEIKA Stasys, senyvo I 
amžiaus, mirė Spalių 19 d, I 
Superior, Wis. Virš 20 metų I 
ištarnavo policininku, buvo I 
nevedęs. Liko brolis, Pet-1 
ras, girdėjau gyvena Cleve-I 
landė. — Iš Lietuvos buvo I 
Vilkutaičių k., Kėdainių ap. I 

DAUBARIS Juozas, 64 metu, I 
mirė Spalių 20, Superior, I 
Wis. Buvo nevedęs. Lietu-1 
voje turėjo vieną seserį. - I 
Zarasų ap., Šlepečių k.

LAUCIUS -J., mirė Spalių men, I 
Kenosha, Wis. I

Viktoras, mirė 
Scranton, Pa.

Kad galėtume apturėti žini 
iš patikėtinų šaltinių ir but 
galimybė jas patikrinti tai lei 
gvai susivoktume ar turim re 
kalą su faktais ar su pram 
nytais gandais. Kad turėt 
me reikalą su faktais tai žii 
tume kaip juos įvertinti ir 1 
kia yra tikra padėtis Lietui 
je.

Deja, Lietuva nuo 1940 n 
tu Birželio mėnesio skaito 
Vokiečių-Sovietų karo pafn 
tė ir todėl yra nuo pasaulio 
skirta ir veik landžiai uždą 
ta. Tiesa, mus kartais pa 
Ida prašymai surasti į sv 
mus kraštus ištremtų Lieti 
šeimas, bet šiaip jau regi 
riai gaunamų žinių neturin 
dėlto tenka turėti reikalą 
gandais ir sielotis del jų n< 
rūmo; tenka tuos gandus 
syti ir sijoti kad surasti 
dą tiesos. 0 tie gandai at 
iš įvairių vėjy ir dažnai vi 
už kitą bjauresnis.

Jie betgi pasirodo vieno 
kitos kalbos spaudoje ir 
nai daro įspūdžio, vaizdo, 
butų iš kreivo veidrodžio, 
žinių rinkėjas ir jų skaity 
turi stengtis gandus nuo 
tu atskirti. Gandas lyg i 
- kiek laiko praėjus išn 
arba bent pasikeičia; f akt 
pasilieka.

Taip pavyzdžiui šios v: 
metu buvo mus pasiekęs 
das gandas apie Žydu n; 
mą: buk 60,000 Lietuva 
to tohito ta ketoi 
pu. htowtos ir 
Kiek vėliau tas juodas 
prablaivėjo ir pasirodė 
tos nelaimingos vieti 
niaus ghetto) žydai b 

. benti žymia dalimi
Į darbus, o tūla dalis į 

kitą ghetto.
Arba vėl: kai neto 

' buvo nukautas viena
čių pareigūnas, gandas 

I kojo kad už vieną Vo
ve 200 ir kad miesto 
dy.bė” turėjus sydan 
ša nužudymui skirtų

> Vėliau betgi paaiškėjo
j rašą susidarę patys
I ir kad nužudytų didu

re vietos Lietuviai, o 
rasės piliečiai.

i LENKŲ SKLEID: 
GANDAI

i Tat gi ir dabar 1 
propagandos agentui 

j iš Londono) ryžosi
į Lietuvių vardą už

įvykdytas niekšystes

Ji sako: “Jus pabėgote 
Marijonos Galinie- nuo caro, mes nuo bolševikų, 

Asistentu dai- bet visi bėgome nuo Rfcisų”, 
bus Jonas Valiukas, reiškia, Rusai Lietuviams di- 

Regina Mardosaitė. Iš- džiausi priešai. Ir kaip tada 
dvi naujas žvaigždes, taip dabar, tarp pačių Lietuvių 

yra “donosčikų”, išda- 
Man prisiminė garsusis 

_____________Bartkus, gyvenęs 
Joniškyje, kuris išdavė Juozą

i Motuzą, kurį kazokai nušovė,; 
prį Antaną Brijuną, kuris gyvenai 
rei- ChicaS°j’

j Bartkus 
Šiauliečių 
šaudytas 
paliktas, 
tarpe 
jai tarnaujančių “donosčikų 
kurie savo brolį ir tėvą išduo- Priėjęs klausiu 
tu. Tokių turime ir Detroite, neinat į salę? 
kuriems aš nelinkiu Bartkaus salę jau senai negalima įtilpti, 
likimo, bet gyvenimas iš išda7|bet ir apatinėn salėn, 
viku tankiai pasityčioja.

D.

nos lempos dega traukiniui
einant. V. M.

VAIZDAS IR LIETUVOS PRE- 
VOS PREZIDENTO 

PRAKALBŲ

Man karo dirbtuvėje dirban-
KOMITETO PADĖKA

Prezidento A. Smetonos 
ėmimo rengimo komitetas 
škia padėką poniai Uvickienei 
už gėles, kuri savo 
augintomis gėlėmis 

, banketo stalus.
Ponui D. Braziui, 

direktoriui, už palmas kurios 
puošė Lietuvių salės estradą.

Dr. J. Jonikaičiui, kurio re
zidencijoje visi rengėjų susi
rinkimai atsibuvo, ir prie to 
daktaras neužmiršdavo daly
vius pavaišinti. Buvo pareik- 

išta noras daktarui finansiškai 
[atlyginti, bet pasirodė vargu 
turėtume tiek pinigų kad visas 

I daktaro išlaidas padengti. To
dėl daktaras pareiškė kad bus 
patenkintas rengėjų sudėtu 
Ačiū.

KOMUNISTAS UŽDARYTAS 
Už GROTŲ

McKeesport komunistų va
das, George Powers, už neuž- 
simokėjimą pabaudų uždėtų 
jam už peržengimą rinkiminių 
įstatymų, tapo uždarytas 
lėjiman antru kartu. Jam 
teista užsimokėti $500 ir 
smo kaštus.

WYOMING KLONIS Bet pats čiam, tą dieną prisiėjo dirbti, 
jaunų Atvažiavau į Lietuvių salę prieš 

Joniškio gatvėje su- pat ketvirtą valandą. Išlipęs iš 
kaip pasiutęs šuo ir ; gatvekario pamačiau prie Lietu- 
Dabar pasirodo kad vių salės ant šaligatvio stovint 

Lietuvių irgi yra Rusi- daug žmonių. Oras gražus. Pa- 
I maniau gal kas įvyko negero, 

žmonių kodėl 
Vienas sako, į

ir kitus.
buvo dviejų.S skai 

tų I 
K 

vių 
imti; 
rių 
užku 
ZĄ d 
nigų 
to S 
lonijc 
šingi 
rapiji 
tuvos 
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bėk
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ratur< 
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Sudegė Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Dalis

LORETTO, PA. — Spalių 30 
gaisras sunaikino 
pastarą šv. 
gfp kjkurią 
ci^ Liė-

centra lini 
Pranciškaus kole- 

išlaiko vyrai Pran-

io’. įdro nę- 
Juri su *Lietuvių PranSv^fečių 
kolegija, Mt. Providence, neto
li Pittsburgh©, kurią vadovau
ja moterys vienuolės.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ

BUTLER, Pa. — Spalių 30 
iš nežinomos priežasties kilo 
staigi ugnis Pittsburgh Steel 
Drum Co. dirbtuvėje, kuri su
naikinta. Nuostoliai $325,000. 
Darbininkai turėjo skubomis 
šokti laukan per langus, išsi
gelbėjimui nuo sudegimo.

“Didesnes” Mokestys 
vis Menkos

Politiški darbai toli nepri
lygsta dabar prie industrinių 
darbų ir darbininkų gaunamų 
algų, štai pavyzdis. Pennsyl
vanijos valstijos degtinės par
duotuvių tarnautojai, kurie 
vo sustreikavę prieš kelias 
vaites, gaudavo mokesties 
savaitėje; jiems pakelta 
nuoš. ir gauna 
štesnes” algas 
riems mokėta 
gauna $30.48.

Metinis jų uždarbis tokiu bil
du sieks $1375 ir $1585.

Kitiems darbininkams uždir
bant tris sykius tiek ir net 
daugiau, politiški darbininkai 
turi tik žiūrėti ir seilę ryti.

Daugelis darbininkų iš poli-

bu- 
sa- 

$23 
15

$26.45. “Auk- 
gavusieji, ku- 
$26.50, dabar

DU BROLIAI ŽUVO KARTU
Du broliai, Jonas ir Jurgis 

Antanaičiai, žuvo kartu ant 
geležinkelio gryždami iš baž
nyčios namon. Jie Lapkričio 1 
gryžo namon iš Pittstono Lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčios. 
Ėjo geležinkelio bėgiais, ir po 
pietų tą dieną rasti ant D. and 
H. geležinkelio bėgių suvažinė
ti.

Abu jau po suvirš 50 metų, 
amžiaus, gimę Lietuvoje, pa-1 
liko čia šeimas ir vieną brolį,1 
o Lietuvoje vieną seserį.

Jono sūnūs yra marinas S. Į 
V. tarnyboje.
"'^Temime yra misteriška, nes 
niekas nematų jų ant geležin
kelio. J. J. Nienius.

darželyje
papuošė

laidotuvių

$778.00
483.00

$1,261.00

(Iš musų laikraščių) 472.75

9

“DONOSČIKAI”
Detroito Lietuviai bolševikė- 

liai buvo sau įsikalbėję kad jie, 
vyrai, ir piliečiai ir revoliuci- 
joriieriai, bet dabar išbandė sa
vo “galybę” Lietuvos Preziden
to atsilankymo proga ir jaučia
si kaip musę prariję. Pasiro
dė, jie pas miesto valdininkusmat, laukta
neturi nei piemenų autoriteto. 
Jie darė “donosus”, rašė skun
dus, norėdami išduoti Prezi-

LIETUVOS PREZIDENTO 
PRIĖMIMO FINANSINĖ 

APYSKAITA
Aukų surinkta 
Už banketo tikietus

Viso įplaukų
Išlaidų buvo (banketo) 

ir kitų smulkių
Aukos, ir pelnas likęs 

nuo banketo $788.25
SEATTLE, Wash. — Paaiš-{ Vietos LVS. skyriaus iždi- 
kėjo kad lakūnas Feliksas įlinkas Dr. J. Jonikaitis įgalio-

Vaitkus, kuris savu laiku skri- tas pinigus pasiųsti LVS. cen- 
do per Atlantiką Lietuvių pir-. tro iždininkui J. J. Bačiunui. 
ktu lėktuvu, dabar tarnauja 
čia karo aviacijoje, kapitono 
laipsniu.

• BROOKLYN, N. Y. — Bol
ševikų mitingas, rengtas 23

Spalių, minėti SSSR 25 metų 
! sukaktį išėjo visai be pasek- 
!mių,' net pradėtas pusantros 
i valandos vėliau;
i publikos, kuri neatėjo.

• WATERBURY, Conn.—Spa
lių 17, vietos Lietuvių Pilie

čių Politikos klubas minėjo sa-,
vo 50 metų sukaktuves. Su-I 
kaktuvių paminėjimui surengė!, 
didelį pokilį klube, kur daly va- 
vo valstijos gubernatorius Ro-: 
bert A. Hurley, miesto mayo-j* 
ras Vincent A. Scully ir kiti- 
žymus valdininkai.

• WORCESTER, Mass.— Lie 
tuviai labai gražiai pasirodė

tautinių grupių vajuje parda- 
tiškų vietų eina tiesiog į dirb- vinėti Karo bonus. Vajuje da- 
tuves ir “daro pinigus” dabar j ly vavo 22 tautinės grupės, 
kada proga yra. 1

•JEI visus geležinkelių bė
gius Suv. Valstijose nutiestam 
į vieną kelią, traukiniui bėgan
čiam 60 mylių j valandą grei
tumu imtų 292 dienas nuva
žiuoti iš vieno galo j kitą.

• VABALŲ girdėjimo ausys 
paprastai randasi jų kojose.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcii"’ 

Administracijai ar Agentur^ 
kokiu4' pakku-sirius. vHada idė 
kit už 3ę pašto žęnklelį atsa
kymui. Tas būtina.

Per visas tautas išparduota to! 
vajaus bėgyje nepilnai $200,- 
000 vertės karo bonų.

• BALTIMORE, Md. —
lių 21 suėjo 21 metai 

vietos Lietuviai pasistatė 
kų tautinį namą-salę. Ta 
ga salės bendrovės direkcija 
surengė Spalių 25 d. šaunų 
banketą. Svečių dalyvavo apie 
300. Panaudota proga parduo
ti S. V. karo - bonus, išpirko jų 
už $13,250.

Spa- 
k«ip 
pui- 
pro-

©VISAS žmogaus kūno krau
jas pereina per širdį kas dvi 
ir pusė minutos. • .
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NEPASIRODYKIME
APSILEIDUSIAIS IR

NEAPSJŠVIETU- 
SIAIS

Vienos iš žymiausių Amen- I 
Įlos mokslo įstaigos leidykla, I 
Columbia University Press, yra I 
išleidus apie Lietuvą Lietuvio I 
A. Simučio Angliškai parašytą I 
knygą, THE ECONOMIC RE
CONSTRUCTION OF LITH
UANIA AFTER 1918.

Tokios universitetų leidyklos I 
žfeą k y rn u _ sprendi’ J 

kiek kuri tauta turi apsime
tusių ir knygą mylinčių ano- | 
nių. Kadangi sakoma kad su 
čia gimusiais Amerikoje yra 
apie milijonas Lietuvių tai iš 
jų laukiama ir ganėtino skai
čiaus pirkėjų.

Iki šiol, kaip leidykla infor
muoja, iš Lietuvių užsakymų 
yra gauta labai mažai. Čia ir 
yra pavojus kad Lietuviai bus 
palaikyti mažai apsišvietusiais 
ir nesusipratusiais. Kad to ne
įvyktų, yra visų musų pareiga.

Ten kur patys žmonės nesu
geba ar neprisirengia knygos 
užsisakyti, kolonijų veikėjai 
turėtų ateiti į pagalbą. Jie ga
lėtų įvairiomis progomis surin
kti po kelias prenumeratas ir 
pasiųsti leidyklai su pinigais. 
Dabar dolarių pas Lietuvius 
perdaug netrūksta, todėl ir 
prenumeratų surinkti nebūtų 
labai sunku. O, be to, ir pati 
knyga kiekvienam susipratu
siam Lietuviui yra reikalinga.

Nei vienas Lietuvis, ar jis 
butų daktaras, advokatas, ar 
paprastas darbininkas, negalės 
Lietuvos apginti jei jis pats 
apie ją nežinos. Rimtas ad
vokatas apsiimdamas ką ginti 
teisme pirmiausia apsiginkluo
ja faktais, nes vėju paremtas 
gynimas nebūtų nieko vertas. 
Šiądien kiekvienas laisvame 
pasaulyje gyvenantis Lietuvis 
yra Lietuvos advokatas pasau
lio teisme. ’ Jei jis nori tinka
mai apginti Lietuvos bylą, jis 
privalo apsiginkluoti faktais.

Tokių reikalingų faktų rin
kinį kaip tik ir paduoda A. Si
mučio knyga, THE ECONO
MIC RECONSTRUCTION OF 
LITHUANIA AFTER 1918.

Užsakymus su čekiais ar mo
ney orderiais po $1.50 už eg
zempliorių siuskite:

Columbia University Press 
Columbia University,

New York, N. Y.

Teer gar
den”, negalima ineiti, pilna 
žmonių. žiūriu, teisybė, lau
ke stovintieji neri ineiti į vi
dų, nusibodo lauke bestovint.

Salės langai atdari, girdžiu 
per garsiakalbį praneša kas 
kiek aukų duoda. Jau keturi 
šimtai ir daugiau f dolarįų su
aukota, ’ ir vis 'deda daugiau.

Pamaniau, jau aš labai vė
lai pribuvau. Savo .pažysta
mam sakau, aš turiu Įsigrūs
ti į salę, man rūpėjo ar viskas 

, , , bus gerai. šiaip taip isiver-
Busas buvo perpildytas žiau { vidu 

-
Kaip malonu pasidarė, žiū

riu, Clevelandiečiai mums gel- ________ -r.
bsti: inžinierius P. J. Žiuris ISMIGELIENĖ Katrė, 
per garsiakalbį pranešinėja kas 
kiek aukavo ir ragina kitus 
aukoti: Dirvos redaktorius K.
S. Karpius, LVS. centro sekre
torius,
Ann Arbor, vos spėja užraši
nėti aukotojų vardus. Pama
niau, tai viskas gerai.

Atsikreipiu į vieną šoną, 
netyčių mano akys susidūrė 
mano kaimyne iš Lietuvos, 
jau vedus, suaugus moteris,

R.

UŽMUŠTA, 27 SUŽEI
STA

Spalių 28, Detroite pasažie- 
rinis lokomotivad sudaužė mie
sto gatvinį autobusą. Tas įvy
ko netoli Lietuviams gerai ži
nomos vietos, Lietuviškoj ko- J 
Jonijoj, Caniff avenue, Ply- 
mouth-Caniff linijoj, 8:30 vai.1 
ryto.
žmonėmis, sako važiavo apie 45 i 
pasažieriai. Bušui atvažiavus 
prie Grand Trunk geležinkelio 
bėgių, tuo laiku darbinis trau
kinis važiavo į šiaurę. Bušo 
vairuotojas sustojo, laukė pra
einant to traukinio. Kada pra
ėjo, jis leido busą pirmyn, va
žiuot per geležinkelio bėgius, 
kartu su kitais automobiliais. 
Tuo laiku atlėkė greitas pasa- 
žierinis traukinis iš šiaurės, 
kurio buso vairuotojas negalė- 

patėmyt, ir traukinis smo- 
j busą per vidurį. Kurie bu- 
užpakalyje veik visi užmuš-

O.

48 
mirė Rugs. 27, Manifold, 

MACNONIENĖ Uršulė, 58 
mirė Spalių 13 d., Kenosha, 
Wis.

ir Juozas Kripaitis, iš MIGLAUS Marijona, 50 metų,

m., 
Pa.
m.,

mirė Spalių 22, Chicago j.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Amerikoj išgyveno 34 me
tus.

JO

vo 
t i. 
Detroite buvę. 
ležinkelio skerskelės 
kios apsaugos, nei 
neskambina kada traukinis 
eina, tik viduryje kelio raudo

is-
su i BEIKŠA Antanas, 38 m., mi- 
Ji rė Spalių m., Lowell, Mass.
iš. KAJUTIENĖ (vardas nepažy- 
JiI mėta), 80 metų, mirė

mane. 
j0_ I Aš susisarmatinau: jau tiek 
jr daug suaukota, o dar mano 

at-1 vardo tarp aukotojų nėra. Pa
prašiau žmonių kad mane pra- 
’ leistų, nešu ir aš savo nevisai 
mažą auką. P. J. žiuris nerėjo 
apšaukt mane žemaičiu, bet 
Dr. Jonikaitis sako: Tai mano 
kaimynas, mudu nuo šakių...

Aukų rinkimui užsibaigus, 
kalbėjo Lietuvos .Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona. 
Jo kalba buvo įspūdinga. Tą 
liudija publikos ramus užsilai
kymas ir tankiai plojimas.

Vėliau teko susitikt su 
žystamais žmonėmis kurie 
įtilpo į salę, stovėjo lauke, 
manė kad kas išeis aukų rinkti i 
ir laukan, jie butų mielai pa-j I 
aukoję. Aš jiems pranešiau1 1 
kad Detroite aukos bus priima- 1 
mos ir toliau, mes dar sukel- 
sim daugiau pinigų.

Butų labai gražus ir naudin
gas sumanymas kad mes prieš 
ateinančias Kalėdas, vietoj pir
kinėti vienas kitam brangias 
dovanas, pašiurtume po dola- 
rj-kitą Lietuviams nukentėjil
siems nuo karo šelpti, 
šelnia pavargėlį tas duoda du
syk.
Kalėdų dovaną skirti nuo karo 
nukentėįusiems Lietuviams.

V. M.

Tokios nelaimės dar nėra gimimo Lietuvė Vokietaitė, 
oite buvę. Prie šitos ge-Ji’ami, linksmai žiuri į m;

jo-1 Ašnėra 
vartų

Spa-

(Ta-
mi-

BraziJija Plečia Laivyną prieš Submarinus

1B

&

s-1/

»»«

Br.'zilija ima kooperuoti su Suv. Valstijomis kare su prie
šų subn:arir.ah Amerikos^ pakraščiuose. Brazilijos karo laivai 
paruošti sargybą! pakraščių ię palydėjimui prekinių laivų ga
benančių alijantams reikmenis.

pa- 
ne- 
Jie

Kas

Aš manau šymet savo

lių m., Lowell, Mass.
JAKUTIENĖ Pranciška 

mašauskaitė), pusamžė, 
rė Spalių 15, Chicagoj.
Šimkaičių par., Medinikų k. Į 
Amerikoj išgyveno 31. metą.

GVALDIENĖ Justina (Cipa- 
rytė), pusamžė, mirė Spalių 
27, Chicagoj. — Telšių ap., 
Rietavo p. 
Amerikoj

PETKIENĖ 
pusamžė, 
Chicagoj. - 
dunavos par.

URBONIENĖ J. (Malinauskai
tė), mirė Spalių 5, New Bri
tain, Conn.

., Gumantlaukių k. 
išgyveno 31 m.

Ona (Austikė), 
mirė Spalių 28, 

— Telšių ap., Ga-

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

DIRVA
’ 6820 Superior Ave.

Cleveland-, Ohio

“Dirvos” Agentas 
Notaras

1,30 Congress Ąvąąfc# 
Waterbury, Conn.

ŽM(
610 pusi.
štai didžia 
tis už $2.0( 
dimo virst 
parašyta, s 
šaulio istoi 
sėsi po 3C 
darbų pėds 
sijos ir tt. 
nija gyver 
nių laikų,; 
kokios bin 
jų valdovą

Siųskit 1 
prašykit 
didumo

Re
6820 Superi



MI RIMAI
: IŠEIVIAI AMERIKOS LIETI
j mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpį

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse! LAIS VA LIETUVA Laisvę Pažinę —

Jungo Nevilksim!

uozapatas, mirė 27 
ew Britain, Conn. 
kS Vincas, mirė 29 
lew Britain, Conn. 
TS P., mirė Rugs, 
more, Md. 
JSKAS Kazys, pus- 
irė Spalių 2, Chica- 
Viduklės par. 

zys, pusamžis, mirė 
, Chicagoj. — Plun- 

Truikų sod. 
Stasys, mirė Spa- 

aukegan, III. 
AS Juozas, pusam- 

Spalių 9, Chicagoj. 
vėžio ap., Naujamie- 
, Bučių k. 
<1 Barbora (Gedvi- 
usamžė, mirė Spalių 
igoj. — Raseinių ap. 

p., Blinstrabiškių.
1 Juozas, 26 m., mi
ll 5, Brooklyn, N.Y. 
Motiejus, 76 m., mi- 
i 7, Jersey City, N.J. 
NĖ M., 45 m., mirė 
, Brooklyn, N. Y. 
iŠ Vincas, 52 metų, 
alių 5, Newark, N.J. 
izefina, pusamžė, mi- 
ų 12, Chicagoj.
Ė Ona (Krikštunavi- 
>usamžė, mirė Spalių 
?agoj. — Panevėžio 
Igių par.

Petras, pusamžis, 
alių 23, Chicagoj.— 
s ap., Laukuvos p., 

k. Amerikoje iš- 
39 metus.
^AITIENĖ Julijona 
lite), pusamžė, mi- 
ų 21,' Chicagoj. — 
r. Amerikoj išgyve
ntus.
iTČIUS Antanas, mi
ll mėn., Shenandoah,

JANUŠA Julius, d 
22, Scranton, h 

PILIPAVIČIUS fiįJ 
rė Spaliu 9, d 
N. Y.

JANČIUNAS VL

BEITIENĖ Stasėj 
tė), 55 m., mhį s 
Clevelande. - k 
Pušaloto par. k 
gyveno 34 metu

LTLLAšIUS Rober^ 
nėšių amžiaus, > 
ir Florence liįj 
Spalių 23, Clev^

STRABEIKA Sfe 
amžiaus, mirė iį 
Superior, Wis, W 
ištarnavo policy 
nevedęs. Liko d 
ras, girdėjau pj 
landė. - Iš IK 
Vilkutaičių k, d

DAUBARIS’ Juozai- 
mirė Spalių į I 
Wis. Buvo ueiįft. 
voje turėjo visJ 
Zarasų ap., Sleįį:

LAUCIUS J., mini 
Kenosha, Wii

SKIENĖ Violet, mi- 
ų mėn., Shenandoah

CIUS Liudvikas, už- 
angliakasykloj Spa- 
, Shenandoah, Pa.
Antanas, 55 metų, 

igs. 20, Lorain, O. 
inių ap.
NĖ Katrė, 48 m., 
gs. 27, Manifold, Pa. 
ENĖ Uršulė, 58 m., 
alių 13 d., Kenosha,

Marijona, 50 metų, 
alių 22, Chicagoj.— 
) ap., Ramygalos p.

išgyveno 34 me-

mtanas, 38 m., mi- 
rm, Lowell, Mass.

Ė (vardas nepažy- 
0 metų, mirė 
Cowell, Mass. 
Ė Pranciška 
itė), pusamžė, 
į 15, Chicagoj.

par., j 
išgyveno 31. metą.

rĖ Justina (Cipa- 
samžė, mirė Spalių 
goj. — Telšių ap., 
)., Gumantlaukių k. 

išgyveno 31 m.
Ona (Austikė), 

mirė Spalių 28, 
— Telšių ap., Ga- 

)ar. • •
Ė J. (Malinauskai- 
Spalių 5, New Bri- 
i.

Neramus Gandai iš Lietuvos Padanges
Nedoras Lenkų Propagandos Talkininkavimas 

Vokiečiams Okupantams

LIETUVOS PREZI
DENTUI APSILAN

LIETUVAI VADUOT! SĄJUNGOS J.
CENTRO ŽINIOS

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

KATALIKAI TURĖTŲ
ATSIKRATYTI

MELAGIŲ!
KIUS DETROITE

PHILADELPHIA LAUKIA LIETUVOSDetroito Lietuviai parodė 
kad jų dvasia ir tautinis soli
darumas priklauso tiems lai
kams kada garsus Lietuvos val
dovai kaip Mindaugas, Gedi
minas ir Vytautas valdė nepri
klausomą, stiprią Laisvą Lie
tuvą. Anie tolimi istoriniai lai
kai ne vien kad buvo apibudin
ti pilnoje Lietuviškoje dvasio
je — puikiai skambančiomis 
Lietuviškomis dainomis, kalbo
mis, bet visas šio Spalių dvide
šimts penktos dienos oras kvė
pėte kvepėjo Lietuvos oru. 
pati gamta rodėsi tikrai 
laikų Lietuvos.

ši Spalių diena tai buvo
rai Detroito susipratusių Lietu- 

kaip mu-
Ją dabi- 

kas kitas 
ainis —

melagystė lai- 
tačiau nežinia 
ir jų dvasiški 
pakenčia savo 

ir kitokius že-

Kad galėtume apturėti žinių 
iš patikėtinų šaltinių ir butų 
galimybė jas patikrinti tai len
gvai susivoktume ar turim rei
kalą su faktais ar su prama
nytais gandais. Kad turėtu
me reikalą su faktais tai žino
tume kaip juos įvertinti ir ko
kia yra tikra padėtis Lietuvo
je.

Deja, Lietuva nuo 1940 me
tų Birželio mėnesio skaitoma 
Vokiečių-Scvietų karo pafron
tė ir todėl yra nuo pasaulio at
skirta ir veik tandžiai uždary
ta. Tiesa, mus kartais pasie
kia prašymai surasti į sveti
mus kraštus ištremtų Lietuvių 
šeimas, bet šiaip jau regulia
riai gaunamų žinių neturim ir 
dėlto tenka turėti reikalą su 
gandais ir sielotis del jų netik
rumo ; tenka tuos gandus ta
šyti ir sijoti kad surasti grū
dą tiesos. O tie gandai ateina 
iš įvairių vėjų ir dažnai vienas 
už kitą bjauresnis.

Jie betgi pasirodo vienos ar 
kitos kalbos spaudoje ir daž
nai daro įspūdžio, vaizdo, lyg 
butų iš kreivo veidrodžio. Tat 
žinių rinkėjas ir jų skaitytojas 
turi stengtis gandus nuo fak
tų atskirti. Gandas lyg rūkas 
— kiek laiko praėjus išnyksta

nijos gyventojus, reikia pagal
voti ar tai nepanašu į Lenkų 
kooperavimą naziams. Kaltė 
už žiaurumų ir šaudymų san
trauką, paruoštą Lenkų propa
gandos ministerio, metama ne 
Vokiečiams bet vietos gyvento
jams Lietuviams; šie buk tai 
talkininkaują Vokiečiams su
metimais “keršto”, paeinančio 
dar iš Sovietiškos okupacijos 
laikų ar net iš Lenkiškos oku
pacijos laikų. Sulyg Lenkų, 
Vilniaus Lukiškių kalėjime žu
vę 500 Lenkų tuo metu kai iš 
Vilniaus bolševikai galvatrūk
čiais kraustėsi, o Vokiečiai į 
Vilnių galvatrūkčiais veržėsi. 
Ar tie nelaimingi buvo Lenkai 
ar ne Lenkai, ar jų buvo ten 
mažiau ar daugiau mes neži
nom; žinom betgi kad jie bol
ševikais būti negalėjo, nes visi 
komunistai išbėgo su raudon
armiečiais. Tą žinojo ir Vo
kiečiai. Vietoje del tokio da
lyko kaltinti vietos Lietuvius, 
Lenkų propaganda geriau pa
darytų pranešdama sušaudytų 
pavardes ir kaip ištikrųjų ten 
buvo: katrie okupantai kalti ?

Lenkų propagandos tarnyba, 
remdamosi savo šaltiniais, yra 
surašius ilgoką litaniją skriau- 

[ dų ir net žiaurių žudynių ir vi-
arba bent pasikeičia; faktai gi. sur tik vieni (?) Lenkai tenu- 

f pasilieka. ! kentėję,
Taip pavyzdžiui šios vasaros Vokiečiai 

metu buvo mus pasiekęs juo- ventojus 
das gandas apie žydų naikini- Lentupio
mą: buk 60,000 Lietuvos žy- kiUs (buvę trys Vokiečiai 
dų nužudyta kelių savaičių bė- kauti) baudė visus (Lietuvius, 
giu. Jaudinomės ir netikėjom, j Lenkus ir Gudus) be išimties. 
Kiek vėliau tas juodas debesys

į

pro- 
ste-
yra 
Vil-

nuodėme, 
katalikai 
toleruoja, 
melagius

PREZIDENTO

NEPASIRODt

APSILEIDUSI
NEAPS1ŠVI

SIAIS

I
kos mokslo įst^ 
Columbia Univesą 
išleidus apie Letn 
A. Simučio Augliuj 
knygą,. THE M 
CONSTRUCTION. 
UANIA AFTER13

Tokios univ®ila|

kai yra faktas 
bausdami vietos 
už Švenčionių 
pasipriešinimo

jog 
gy- 
bei 

jvy- 
nu-

giau negu abejotina okupaci
jos sąlygose. Kiek didesnis 
Lietuvių skaitlius Vilnijon ga
lėjo nuvykti po 1939 m. Spa
lių 10, o ypač Sovietiškos oku
pacijos metu. Žinoma ir da
bar dar yra Lietuvių kurie į 
Vilnių gryžta kaipo į pirmiau 
gyventą vietą. .. . Lenkų 
pagandos biurai neturėtų 
bėtis jei gryžūsiu tarpe 
Lietuvių kuriuos buvo iš
niaus ištrėmus Lenkų okupa
cinė valdžia. PAT tvirtinimai 
apie Vilnijos Lietuvių 5 nuoš., 
apie pusę nuoš. Lietuvių pa
čiame Vilniuje, atrodo, yra 
yra reikalingi revizijos.

Tat gi, Lenkiška propagan
dos mašina kaltindama .Vilnie
čius Lietuvius “kooperuojant” 
su Vokiečiais turėtų nors tiek 
atsiminti kad Vilniečiai Lietu
viai yra tikrieji krašto šeimi
ninkai, kuriems krašto likimas 
negali nerūpėti, kaip negali ne
rūpėti ir gyventojų šiokia-to- 
kia protekcija nuo žiauraus 
okupanto priespaudos ii’ išnau
dojimo. Iš kitos pusės, juk 
yra Lenkams geriau negu kam 
kitam žinoma kad Vokiečiai- 
okupantai savo nuodėmes gu
driai bando paslėpti ir suver
sti ant galvos kitų. Taip jų 
daryta Lenkijoje, taip ir Lie
tuvoje. Yra atbėgėliu kurie 
tvirtina girdėję ir net savo 
akim regėję kad Vokiečiai net 
filmavę tokius vaizdus: kai 
žmogystos aprengtos į ne Vo
kiškas uniformas (Lietuvių, 
Lenkų ir kitų), šaudę į kitus 
suimtus žmones!

prieglaudą randa 
po klebonų 
ne visi kle-

faktas

Net 
anų

tik-

Ta prakilni 
pasiliks musų at- 
Aukščiausis pa- 

į savo Dangišką

kad
yra

kiek kuri tautini 
tusių ir knyga m 
nių. Kadangi sul 
čia gimusiais k® 
apie milijonas td| 
jų laukiama ir p Į 
čiaus pirkėjų.

Iki šiol, kaip lį 
muoja, iš Liete |

Prisimintina Šimaičių kaimo 
prablaivėjo ir pasirodė kad iš tragedija. Bet kad Lenkai ne- 

(VR" nori pripažinti vietos gyvento-

yra pavojus kad Ii | 
palaikyti mažai ę | 
ir nesusipratusiais. [ 
įvyktų, yra visų bs :

Ten kur patys fi ■ 
getą ar neprisire? ’ 
užsisakyti, kol®j į

»

etų įvairiomis pirf '

jasiųsti leidyklai s 
Dabar dolarių p 
perdaug netrūksta 
prenumeratų suriš 

„• Ubai sunku. 0,^ 
knyga kiekviena

Spa-

(Ta- 
mi-

Medinikų k. sia”.
b t

Nei vienas li^ 
butų daktaras, $ 
paprastas darbiMh 
Lietuvos apginti ji 
apie ją nežinos, i į 
vokatas apsiimdi® 
teisme pirmiausia I 
ja faktais, nes rij 
gynimas nebūtą H 
šiądien kiekvienas 
pasaulyje gyveo®

>

UJINT

jusų prenume- 
Dirva baigiasi, 
jas jis esamą 
)ka ir atnauji- 
telę, įdėkit $2 
s ir įrašę sa- 
adresą, isšiųs- 
inę ant voko 
to ženkleli.

lie teisme.’ Jei ji! 
mai apginti Liete, 
privalo apsiginkfciĮ

Tokių reikalingą T 
kinį kaip tik ir paH 
mučio knyga, Ittt- 
MIC RECONSTHU 
LITHUANIA AFIBĮ

Užsakymus su čehį* 
ney orderiais po H 
zemolioriu siuskite: j

Columbia Unhw 
Columbia lw.
- New U

iperior Avė. 
and*, Ohio

J. Zec?.'v,M
“Dirvos* Affl 

N o t a r U

tos nelaimingos vietos 
niaus ghetto) žydai buvę išga
benti žymia dalimi į fronto 
darbus, o tūla dalis perkelta į 
kitą ghetto.

Arba vėl: kai netoli Kauno 
birvo nukautas vienas Vokie- ajškiai su piktu tikslu.

Keistas yra ir kitas Lenkų 
propagandos manevras: kai 
Vilniaus kraštas pasijuto be 
Lenkų valdžios, tai pasijuto 
esąs Lietuviškas ir tie “tutei- 
šiai” pasirodė ir Lietuviškai 
moką. Tą apsireiškimą igno
ruodama, Lenkų oficialė pro
paganda paskelbė buk ar ne 
30,000 (?!) Kauniečių Lietu
vių pasiskubinę į Vilnių persi
kelti.

Tiesa kad Vokiečiai stumdo 
žmonių mases iš vienos vietos 
į kitą, bet kad patys Lietuviai 
butų tokį persinešimą iš Kau
no į Vilnių suruošę yra dau-

čių pareigūnas, gandas nupasa
kojo kad už vieną Vokietį žu
vę 200 ir kad miesto “savival
dybė” turėjus sudaryti sąra
šą nužudymui skirtų žmonių. 
Vėliau betgi paaiškėjo kad są
rašą susidarę patys Vokiečiai 
ir kad nužudytų didumą suda
rę vietos Lietuviai, o ne kitos 
rasės piliečiai.

LENKŲ SKLEIDŽIAMI 
GANDAI

Tat gi ir dabar kai Lenkų 
propagandos agentūra (PAT 
iš Londono) ryžosi apšmeižti 
Lietuvių vardą už Vokiečių 
įvykdytas niekšystes prieš Vil-

jus — “tuteišius” — Lietuviais 
esant tai jie ir skelbia buk vie
ni Lenkai t nukentėję ir tai 
dar nuo ‘Lie viškos policijos’.

Tokia jų propagandai yra

ŽMONIJOS ISTORIJA
610 pusi, didumo knyga — kaina $2.00
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, 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"
6820 Superior Avenue Cleveland, Otų'

VOKIECIŲ GUDRAVIMAI
Suprantama todėl kad Vo

kiečiai yra už visą atsakomin-1 
gi kas ten darosi jų okupaci-j 
joje ir kam jie naudojasi “su-' 
skaldyk ir viešpatauk” takti
ka. Jiems tai ypač lengvai se- 
kasi ten kame yra maišytas1 .. ..... .... . r . ,T.. pasaulio istorijoj puikia pazan-gyventojų sąstatas, kaip Vii-1 
nijoje, kur tarpe Lenkų ir 
Lietuvių yra žymus Žydų ele
mentas. Kai del žydų tai Len
kų propagandos organai visai 
bereikalo save stato protekto
riaus rolėje sąskaiton Lietu
vių: Lietuviai visados buvo 
jiems draugingi; tat ir Vokie
čių okupacijoje drąsiai parodė 
savo simpatiją ghettose ken
čiantiems žydams. žydų vy
riausias rabinas todėl yra pa
reiškęs viešą padėką. Girdėta 
net tokių atsitikimų kad Lie
tuviai policininkai buvę Vokie
čių sušaudyti už tai kad atsi
sakę šauti į nuteistų žydų bu
ri. Bet sulyg Lenkų propa
gandos įrankiu (p. Stronskio 
radio ir PAT straipsnis iš Lon
dono) Vokiečiai Vilnijoje esą 
tik statistai ir net prietelingi, 
o už viską: už šaudymus, žu
dymus, ištrėmimus kunigų, 
gaudymus darbininkų prievar
tos darbams ir taip toliau 
atsakomingi Lietuviai.

Vilnijoje, kaip ir kitose 
kiečių apsėstose Lietuvos 
tose, kas ten nebūtų daroma, 
yra daroma Vokiečių, Vokiečių 
naudai, Vokiečių tikslams. 
Vokiečiai darytų ką gero 
tuviams, ar Lenkams, ar 
dams dar nebuvo girdėti, 
del, koks gi Lenkų propagan
dos tikslas tenykščius Lietu
vius apšaukti pro-Vokiečiais ir 
jų talkininkais? Politiško ka
pitalo iš tokios padėties nei 
Lenkai nei Lietuviai pasidary
ti negali; pasinaudos trečioji 
pusė — Vokiečiai.

Taip vadinama vietos gyven
tojų ’’kolaboracija” (sandarbi- 
ninkavimas su okupantų val
džia) visuose okupuotuose kra
štuose yra gangreit dvejopa: 
sabotažinė “kolaboracija” tam 
kad apsaugoti vietos gyvento
jus nuo skriaudų bei išnaudoji
mo — tai sąmoningu patriotų, 
darbasz- kuris veda prie atviroj žydų mažumoms,

Nors katalikų tikėjimas pa
remtas ant artimo meilės ir 
teisybės, nors 
koma 
kodėl 
vadai 
tarpe
mos doros gaivalus.

Koks nors žmonių išnaudo
jimu gyvenimą daryti norintis 
pirmiausia
pas katalikus, ir 
globa (nors, laimė, 
bonai tokie).

Štai naujausias
tas kad viršuje pasakyta 
teisybė.

Gabaliauskas, kuris neva re
daguoja ląikraštį, prisiplakęs 
prie katalikų gyvenimą daro 
iš jų pinigus prašinėdamas sa
vo neva laikraščiui, tas jo laik
raštis tėra melų maišas, bet ir 
tūli klebonai ir daugelis kata
likų jį remia ir palaiko.

Su juo, remia ir palaiko jo 
plečiamas melagystes. Rodos 
reikia turėti nors kiek doros ir 
sąžinės, bet tiedu dalykai jam 
ir jo rėmėjams yra svetimi.

Tokie Gabaliauskai ir jo rė
mėjai įsitikinę kad geriems ka
talikams tegalima melagystes 
teikti ir jie turi Luti tuo pa
tenkinti.

Štai Spalių 25 d. Detroito 
Lietuviai surengė Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai prakal
bas. Pilna Lietuvių salė pub
likos mate ir žino kaip dalykas 
buvo, tačiau Gabaliauskas ir 
jo toks pat neteisingas kores
pondentas iš Detroito štai ko
kį melų mėšlą pasiryžo katali
kams patiekti rašant apie tas 
prakalbas:

“Kad Detroitiečiai Smetonai 
prielankumo nepareiškė rodo

DETROITE AUKŲ 
PASIEKĖ $788.25

esą

Vo- 
vie-

Kad
Lie-

To-

jo pamatyti ir 
kalbos.

di-
pa-

ne-vasaros niekur 
nuvykus į Detroi-

Detroito LVS. skyrius pra
neša kad aukų suma sąryšyje 
su Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos prakalbomis Detroi- 
te Spalių 25, pasidaugino dar 
keliolika dolarių — pasiekė su
mą S788.25, kurią tuoj žada 
persiųsti LVS. centrui.

Aukojusių vardai tilps Dir
voje šiame puslapyje 
numeryje. Tėmykit.

kitame

vių DIENA — graži 
su Tėvynėj Lietuvoj, 
no ir mus lankė ne 
kaip paties Vytauto
linksmas, švelnaus budo Lietu
vos Respublikos Prezidentas, 
Antanas Smetona.

Gerbiame mes Tave, ir su
dedame Tau širdingą padėką 
už musų Detroitiečių ir aplie- 
linkės Lietuvių atlankymą, už 
sužadinimą musų širdyse gęs
tančios meilės prie musų Tėvų 
numylėtos žemės. 
Spalių diena 
mintyse iki 
šauks mus 
Karalystę.

Atsiminkime kad Lietuva 
nuo neatmenamų laikų, neuž
rašytų amžių buvo Lietuvių. 
Ji buvo laisva^ vėliau ji buvo 
Lenkų politikierių pavergta, 
toliau padalinta tarp Rusų ir

i Vokiečių — ji nuo Liublino — 
.Lietuvių-Lenkų — unijos ver- 
jgavo, buvo žiaurių priešų nai
kinama ir teriojama iki musų įas faktas kad netoli tukstan- 
laikų. Savo šių laikų garbin- gj0 žmOniu minia, darant rink-

• a • T-T V sz — *

vosgaiš Laisvės metais JI užrašė, ]įava svetainėje, tesudėjo 
vos 43 dolerius.

“Kadangi buvo sarmata 
tokia suma pasirodyti tai 
liau vietos tautininkų būrelis, 
apie 40 žmonių, iš kailio nerda
mies klojo aukas, kaikurie net 
po $100, ir tik tokiu budu da- 
varė iki $700.”

Prakalbose buvus minia bet
gi tam melagiui ir jo melagių 
maišui laikraščiui ir to maišo 
turėtojui Gabaliauskui 
pasipiktinimą, nes štai 
prakalbose matė:

Pirmiausia pradėta 
publiką nešti aukas prie estra
dos, kur jie galės pasisveikin
ti su p. Prezidentu ir jų aukos 
suma bus užrašyta. Pasipylė 
dvidešimtinės, dešimtinės ir 
penkinės ir tam panašiai. Dr. 
Jonikaitis priėmė pinigus, skai
tė ir suskaitė virš $500.

Tik po to, eita per salę rink
ti smulkesnių 
dėta dar virš 
sidarė $615. 
ktos salėje.

Bankete tą 
sudėta $147, nors ten aukų 
buvo prašyta; pridavė jas

Dvidešimties metų savo Lai
svės periode Ji susilygino su 
tautomis kurios laisve naudo
jos per ilgus šimtmečius. Lie
tuva parodė žmonijai kad ji 
gali garbingai savo reikalus 
laisvai tvarkyti, — ir ji tos 
Laisvės vėl reikalauja!

Atmink. Amerikos Lietuvi, 
kad ta JOS pokarinė Laisvė 
tebus atgauta tik per tavo ir 
mano nenuilstantį darbą ir au
kas. Dirbkime ir aukokime 
Lietuvos Laisvei. P. D. B.

k.ola- 
talki- 
nesą- 
kitas

pasipriešinimo engėjų planams 
ir galutinai prie krašto išlais
vinimo; gi antros rūšies 
boracija — kolafooracija 
ninkiška, sąmoninga ar 
moninga, yra jau ne kas
kaip išdavikiškas darbas ir to
dėl pasmerktina.

Okupuoto krašto elementai 
kurie padeda okupantams žmo
nes engti ir kraštą išnaudoti 
yra nusikaltėliai piktesni už 
okupantus. Jie yra jau priešo 
įrankiai ir su krašto gerove 
ir tautos idealais jau nieko ben
dro neturi. Jie kandidatai į 
kaltinamąjį suolą. Ko mažiau 
žmogus tautiniai susipratęs to 
mažiau pas jį ir pilietinės nuo
vokos. Šitokio elemento, del 
istoriškai susipynusių priežas
čių, daugiausia randasi rytinė
je Lietuvos dalyje, kame Len
kų propagandos pasidarbuota 
daugiausia. Lietuviai, kaipo 
tauta, giliai atjausdami savo ir 
kitų tautų vargus ir nelaimes, 
reiškia užuojautą toms Lietu
vos krašto tautinėms mažu
moms, kurios dabar ypatingai 
kenčia nuo žiauraus okupanto. 
Lietuvos žmonės tiki į Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atsteigimą karui pasibai
gus. Lietuvos gi laisvė reiškia 
laisvę ir Lietuvos Lenkų ir

su

pareikš 
ką tose

kviesti

aukų, ir tada su- 
$80. Kartu ua- 

Tai aukos surin-

pat vakarą dar 
ne- 
tie

STIPRINA LVS 
AKCIJĄ

banketų
koloni-

Philadelphijos Lietuvių gru
pė sudarė komitetą ir ’rengia 
Lietuvos Prezidentui Antanui 
Smetonai prakalbas.

Philadelphijoj apsireiškė su
bruzdimas, diskusijos, kalbos, 
didelis Susidomėjimas..

Philadelphiečiai gali būti ti
kri kad ir pas juos kaip iki šiol 
kitose kolonijose, Lietuvos Pre
zidento atvykimas sutrauks 
dėlę minią 
klausyti jo

Po visos 
silankymo,
tą Spalių 25, ten Lietuviai vėl 
įrodė kad Amerikos Lietuviai 
myli ir gerbia Prezidentą A. 
Smetoną ir todėl sueina jo pa
matyti ir išgirsti jo kalbos.

Meilę link jo parodo savo 
gausiomis aukomis Lietuvos 
nuo karo nuRtentėjusiems šelp
ti. Kur tik Prez. Smetona at
silanko ten Lietuviai šimtais 
dolarių paremia jo darbą.

i Detroite sudėjo $762. Kitur 
sudėta mažiau, kitur daugiau.

• Kitas parodymas jam savo 
meilės ir prisirišimo tai rengi
mas pagerbimo banketų.

Ponas Prezidentas 
visai nepageidauja, ir
jos kurios dar mano jį pas sa
ve pasikviesti lai visai nesirū
pina banketo rengimu -— tik 
prakalbomis, o 
va surengti. ,

Komitetas iš trijų ar penkių 
asmenų lengvai surengs pra
kalbas bent kokiame mieste.

Philadelphijoje Prezidento 
prakalbai aukos skiriamas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, bet 
kaip ir tos kolonijos Lietuviai 
žino taip ir ponas Prezidentas A. 
Smetona kad rėmimas Ameri
kos šiame kare reikalingas ir 
būtinas, ir kad Amerikai 
mėjus karą kartu laimės 
Lietuva.

Philadelphijoj palengva 
nizuojasi Lietuvai Vaduoti 
jungos skyrius, kuris imsis 
ryti musų Tėvynės Lietuvos 
vadavimo darbą, kaip daYė se
niau, per aną karą.

Philadelphijos ir apielinkės 
Lietuviams žinotina kad Lietu
vos Prezidento prakalbos ten 
atsibus sekmadienį, Lapkričio 
29, Lietuvių Muzikalėje salėje.

LVS. Centro Valdyba.

Antanas Šimkūnas, Cleve
land© skyriaus No. 1 narys, 
prie savo nario mokesties dar 
paaukojo $5.00 Lietuvai Va
duoti Sąjungos akcijai plėsti.

Tokios priedinės aukos L. V. 
Sąjungoje visada priimamos, ir 
paskiri asmenys prašomi rem
ti LVS. akciją savo aukomis; 
prisiųskit su kuponu ^$1 arba 
daugiau, darbui palengvinti.

LVS. rengia prakalbas kolo
nijose, panašiai kaip Detroite, 
kur surinkta Lietuvos reika
lams $762.

Neurą. kuris užsimokėjo $2.00.

lai-
ir

or-

va-

kurie negalėjo prakalbose da
lyvauti. Pasidarė viso $762.

Kur čia sensas koresponden
tui ii' Gabaliauskui meluoti ir 
iškraipyti dalykus, jei ne jų 
pikti norai, palinkimas meluo
ti ir viešus faktus fušeriuoti?

Gėda katalikams kad prie jų 
tokie korespondentai ir tokie 
laikraščiai tarpsta. Buvęs.

Marinai Išlioduoja Reikmenis Guadalcanal Saloj

Amerikos marinai vyrai parodoma išlioduoja reikmenis iš 
laivo prigabenusio jas į kraštą iš didžiųjų laivų, ruošiantis pul
ti Japonus Solomonų salose. ,

Pastaba Skaitytojams
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- ‘ 
Kąsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DIRVA
Cleveland, OhioMARGUTIS

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Iii.
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SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybe.
©
©
c

©

Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainų — 
atsakymą gausit greitai.
© Darba Atliekam • 
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G820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio



Menos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

KAS KA RAŠO
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Tas neigiamai paveikė į jo ūpą. Be 
rytą trys ginkluoti plėšikai, atsistoję ties 
langeliu jo įstaigoje pareikalavo iš jo pa- 
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Tėvynės Mylėtojų Dr-ja
Nenuilstančiu darbu M. Kas

paraičio, F. Motuzo ir kitų, 
Tėvynės Mylėtojų Draugija ne 
tik gyvuoja bet auga ir stiprė
ja. Tai džiugus reiškinys, nes 
TMD. yra tautinė organizaci
ja, turinti garbingas tradicijas 
ir gražią istoriją. Ji nėra ap- 
vylus nei savo narių, nei Ame
rikos Lietuvių.

Į jds seimą Chicago je, Rug
sėjo 6, suvažiavo būrelis darb
ščių delegatų ir suplaukė $50 
aukų. Kuopų, pasirodo, drau
gija turi 20 su 200 narių.

Seimas nutarė pakeisti An
glišką draugijos vardą į Asso
ciation of American Lithuan
ian Patriots ir gauti 1,000 na
rių. Nutarta išleisti Angliška 
kalba brošiūrą ginančią Nepri
klausomos Lietuvos idėją.

Draugijos pirmininkas 
F. Motuzas, 
Kasparaitis.
sijon ineina Dr. A. Zimantas, 
Adv. N. Rastenis ir S. E. Vi- 
taitis.

ŲT AUTINĖS srovės Amerikoje vadams privalėtų būti 
L1 geru pavyzdžiu Detroito Lietuvių pasirodymas lai
ke Lietuvos Prezidento A. Smetonos atsilankymo:. Pa
sirodo kad net tokiose kolonijose kurios nuskambėjusios 
kaip “bolševikiškos”, komunistų kontroliuojamos, ran
dasi šimtai prakilnių Lietuvių kurie ateina, klauso pra
kalbų, aukoja Lietuvos vadavimui ir nuo karo, nukentė
jusių Lietuviu šelpimui. Komunistų ar jų talkininkų so
cialistų bei tūlų katalikų užsispyrėlių pastangos sutruk
dyti, pakenkti neturi mažiausios reikšmės.

Tėmykite: musų bolševikai su savo talkininkais tą 
patį darė visose kolonijose kur tik Prezidentas A. Sme
tona lankėsi: Pittsburghe, Clevelande, Chicagoj, Brook- 
lyne, New Britaine, Worcesteryje, Amsterdame, Balti- 
morėje, ir dabar Detroite.

Bet visose tose kolonijose atėjo Lietuvių prakalbų 
paklausyti daugiau negu susirenka į keno nors kito pra
kalbas. Aukų sumos Prez. Smetonos prakalbose nublan- 
kina sumas aukų sudedamų per kitų prakalbas.

Nuo paskutinių p. Prezidento kalbų pereitą žiemą 
praėjo keli ilgi mėnesiai laiko, tačiau Lietuviuose neat
šalo meilė ir noras matyti Lietuvos Prezidentą, ir pat- 
riotinga visuomenė, nors ir klaidinama, eina, neša savo 
aukas, ir iš širdies jas duoda. Jeigu duoda $100, ar $25, 
ar $20 ar $10, ar net $5 tai žmogus duoda prijausdamas 
darbui ir idėjai, ir yra jau daugiau susipratęs, netikin
tis nei klaidintojams nei šmeižėjams. Tarp mažesnių 
aukotojų gal but yra suklaidinu, kurie abejoja a-r verta 
aukoti,, bet tarp jų gal but daugelis yra kurie daugiau 
neišgali. Taigi ir tos dolarinės lygiai kaip ir šimtinės 
aukos prisideda prie musų tautinės srovės sunkaus dar
bo parėmimo, pastumėjimo. Taip tai mes einam pirmyn 
didele savo idėja, prakilniu tikslu, svarbiame momente— 
dabar kada Lietuvai pagalbos -reikia!

Visi privalo žinoti ir kitiems pasakyti kad iš suren
kamų aukų Prezidentas A. Smetona niekad sau nei do- 
lario neima, visi pinigai eina tam tikslui kuriam publi
ka aukoja.

Tokių apsireiškimų aky vaizdo je .— kuomet pasise
kimas užtikrintas, kuomet minios visur ir visada ateis 
į Lietuvos Prezidento prakalbas, — tūlų kolonijų tauti
niai vadai vis.nedrysta, abejoja, nesiima rengti prakal
bų. . Jie tankiai ąusiklaidinę mano buk p. Prezidentui 
reikia rengti banketai ar kas tokio panašaus. Visai ne. 
Ponas Prezidentas patenkintas kad gali aplankyk kolo- 

tautoš^žmonėmis,neapr ___  ____  _______
bėk ir tik prakalbomis nori kolonijas lankyti.
las t ~
nėms,

Dar šią žiemą prakalbas p. Prezidentui galėtų su
rengti visa eilė kolonijų — nuo tokio didumo kaip Day- 
tonas ir aukštyn, iki Bostono. Visose tokiose kolonijo
se yra po būrelį patriotų Lietuvos mylėtojų, jie sustoję 
į darbą lengvai praves prakalbų programa, ir paskui 
tik džiaugsis savo darbo vaisiais.
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KAIP kuriose kolonijose Lietuviški bolševikai, ir jų 
• spauda bendrai, daro spaudimą, net gąsdina tam
sius Lietuvius buk esą dabar negalima dirbti Lietuvos 
reikalais, buk tai kenkia Amerikai, buk tuomi daroma 
konkurencija šiai šaliai, ir tt. ir tt.

Bet patariama visiems susipratusiems Lietuviams 
blokšti tą komunistų klaidingą propagandą į šalį. Ko
munistai patys dirbo ir dirba kenksmingą darbą Ameri
koje, ką paliudija valdžios agentų sekiojimas jų darbų 
ir žygių, nepaisant kad jie stengiasi vadinti save “pa
šauktais”, dabar kada Amerika kare talkininkauja su 
Sovietų Rusija. ,

Amerikos valdžia puikiai atskiria komunizmą kurį 
bolševikai Amerikoje platina, nuo Rusijos karo talkos, 
ir tuo pačiu laiku kada teikia Rusijai karo reikmenis 
Vokiečių triuškinimui, čia pat Amerikoje sekioja ir gau
do komunistus.

Štai šiomis dienomis Albany, N. Y., Kongresmano 
Dies komitetas tyrinėjantis prieš-Amerikonišką veiki
mą sugrobė komunistų partijos peticijas su komunistų 
parašais, kuriais jie piršo kandidatu į New Yorko gu
bernatorius komunistų kandidatą.

Visur ir nuolatos valdžios agentai sekioja komunis
tų vadus ir jų akciją, lygiai taip kaip seka nazių ir fa
šistų pėdas.

Mes kovodami prieš komunizmų po senovei, esame 
Amerikos valdžios pusėje. Kovodami prieš savo komu
nistus gelbstime valdžiai sulaikyti jų knisimą po sios 
šalies demokratijos pagrindais, kuriuos jie nori išknis
ti ir išgriauti.

Rūpindamies gelbėti Amerikai visais atžvilgiais, 
mes tuomi gelbstime ir Lietuvai, kuriai tik Amerika vie
na geriausia užtikrina atsteigimą ir laisvę.

Kurie yra priešais Lietuvos nepriklausomybės tie 
tiesioginiai yra ir Amerikos priešais jos šio karo didžio
se pastangose. «

Šitai žinodami, bukime drąsus dirbti savo tautinį 
darbą Amerikoje, kartu dirbdami ir Amerikos visuoti
ną karo laimėjimo darbą.

Dar Dvi
Prabėgo 

musų spauda neparodė 
krisluko kokio nors susirūpi
nimo iš negyvo Amerikos Lie
tuvių Tarybos nabašninko pa
daryti gyvą ir dirbantį kūną. 
Tebemusmiriauja ir Lietuvos 
Piliečių Sąjunga. Matyti, tik
rai laukia, kaip Valstybės Se
kretorius Cordell Hull gerai sa
kė, kad kas nors Lietuvos lai
svę ant sidabrinės lėkštės at
neštų.

Šiek-tiek veiklesnė tautinė 
pusė. Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga gavo naują skyrių Detroite, 
o Friends of Lithuania draugi
ja gavo du nauju nariu, Nor
vegu.

Detroite surengta prakalbos 
Lietuvos Prezidentui A. Sme
tonai, ir Philadelphia kviečia 
p. Prezidentą ten kalbėti.

Prezidentas Smetona buvo 
pakviestas ir į auksinį jubile- 
jų Mt. Carmel, Pa., Lietuvių 
parapijos, kur pasakė įspūdin
gą kalbą. Sakė: “žmonės gy
vena ir miršta,, kartos praeina, 
bet Bažnyčia gyvuoja ir gy
vuos iki pasaulio pabaigos. Pa
rapijų reikšmė tautos gyveni
me didelėj nes jos gali išauklė
ti gerus ir garbingus tautai 
sūnūs. Lietuvos istoriją pri
siminus, matome, kunigai Lie
tuvą nutautina ir kunigai ją 
atnaujina. Atvažiuodamas A- 
merikon ne nusiminimą atsive
žiau, bet viltį Liėtuvą atkurti 
ir kad Amerika atkūrimo dar
be padės. Kiekvieno Lietuvio 
pareiga vaduoti savo žemę. 
Tauta yra kas buvo, kas yra 
ir kas bus. Visi turi darban 
stoti: kas darbu, kas plunks
na, kas lėšomis, kas diplomati
nėj tarnyboj, žodžiu, kaip kas 
kuo gali.”

Butų gerai kad musų nevei
klumu susiblokavę katalikų va
dai ir socialistai Prezįdento A. 
Smetonos mintį suprastų ir iš 
snaudulio pabustų.

Pasigendama
Būrelis Philadelphijos 

tuvių gražiai pasirodė Navy 
Day eisenoje, Spalių 25.
katalikų savaitraščio. Amerika 
korespondentas sako: “Buvo 
galima matyti, mes dar silpnai 
organizuoti tautiniu atžvilgiu. 
Mums reikia daugiau tautiniais 
motyvais grupių. Ypatingai 
neturėjome tautiniais drabu
žiais dėvinčių vyrų. Mergai
čių taip pat nedaug”.

Philadelphijos tautinė visuo
menė privalėtų čia kreipti sa
vo dėmesį. Kas matė brolių 
Motuzą. filmas iš Pasaulinės 
Parodos gali suprasti kiek gra
žių spalvų, skoningo grožio ii' 
malonumo akiai turi Lietuvių 
tautiniai rubai! Su kitomis 
tautomis bendrai viešose eise
nose dalyvaudami, privalėtu
me turėti stiprias, ir gerai 
tautiniai aprengtas musų gru
pes.

LIETUVOJE, Vokiečių oku
pacinė valdžia išsiuntinėjo vi
siems kunigams blankas ragi
nančias padaryti pasižadėjimą 
jog ragins ūkininkus pristaty
ti okupantams visą nuskirtą 
kvotą pieno, mėsos, grudų ir t. 
Kunigams įsakoma iš ambonų 
kas sekmadienį aiškinti kokios 
bausmės uždėta tiems kurie 
bandytų ką slėpti.

SPALIŲ MeNUO LIETUVOJE
Sausi klevo lapai rodosi auksiniai, 
Debesys nulietos iš sidabro gryno. 
Aukso ir sidabro dienos rudeninės 
Kažkuo mane žavi, ilgesį ramina.
Taip tylu, tylu... . vėjelio nesigirdi.
Garsas joks ramybės drumsti neatklysta.
Keistas džiaugsmo jausmas man aplieja širdį. 
Tolumoj mieguistas koks gaidys pragysta.
Nežinau iš kur toks džiaugsmas man užeina, 
Priežasties ne j ieškau tam ką aš jaučiu.
Tyliai aš dainuoju sau džiaugsmingą dainą, 
Eidama namo vingiuojančiu keliu.

H. Yčaitė.

jc jo 
Lietuv 
tas, p; 
pranta 
tais, S 
Dirvoj)

•AMERIKOJE išdirbta daugiau negu 180 bilijonų 
cigaretu metuose, 34 cigaretu dirbtuvėse, su 27,000 dar- 
biningm Tų cigaretu vertė siekia netoli bilijono dola- 
rių, priskaitant visokius taksus.

•JAPONŲ kareiviai sistematiškai apiplėšia visas 
užimtas Tolimų Rytų teritorijas, suimdami maistą ir 
žaliavas, kaip pripažysta Tokyo ir Berlino radio prane
šimai.

Aš ŠIĄDIEN TAU
Aš šiądien tau tik pasakas seku, — 
Tave myliu, tave pateisinu.
Tujen tyra — nepaliesta smakų, 
Tujen beržų ir gluosnių eisena....
Gal kartais peržiaurus tau rodžiausi?
Gal žodžiu užgavau? Gal įtariau?
Bet tu viena paliksi mano žodžiuose 
Su kvepiančiais laukais ir gintarais.
Pajusi kada nors šių žodžių šilumą, 
Ir svaigai, lyg brangiu aliejumi../.
Tu man sesuo, ir motina, ir mylima — 
Švelni linų žiedais ir jazminų kvepėjimu.
Tujen gražiausia pasaka, ir liūdesį 

pateisinu,
Lyg karalaitės kalne pagrobtos smakų... 
Einu pro tas beržų ir gluosnių eisenas 
Ir pasakas, ir pasakas seku.

Kaunas. J. K. Aleksandriškis.

gamindamas liudymus, 
apskaičiavimus, su cigaretu dan- 
ir pavalgyti. To delei jo sveika- 
ir pagaliau sunyko tiek kad jis 
valgyti ir jo kūno ir proto jie- 

Jo šeimininkė patarė jam

Dr. Logan Clendening rašo: Nežiūrint kad 
musu laikais mes tankiai girdim apie daugė
jantį širdies ligų ir mirčių apsireiškimą, ir kad 
turėtume stengtis labiau su tuo susipažinti sa
vo sveikatos delei, tačiau nekurie žmonės net 
perdaug įsivaizduoja ir įsibaugina širdies nege
rovėmis negu reikia. Širdis yra nuostabiai ra
mus ir tykus organas ir žmonės net su rimtais 
širdies blogumais tankiai išgyvena iki seno am
žiaus.

Nesenai buvo išleista knyga, Angliškoje 
kalboje, kuri, sako Dr. Clendening, taikoma pa
gelbėti, pirmiausia, tiems tūkstančiams vyrų ir 
moterų kurie mano jog turi širdies ligą kuomet 
jos neturi; antra, tiems tūkstančiams kurie, tu
rėdami širdies ligą, daugiau susirūpinę del jos 
negu reikalinga; trečia, tiems kurie, turėdami 
širdies ligos simptomus, nesupranta jų reikš- 
'mės ir nežino kad reikalinga tuojau pasitarti su 
gydytoju; ir ketvirta, tiems kurie turi rimtą 
širdies ligą kuriems reikalinga suprasti jų ne
gerovė.

Pirmutinė grupė kaip paminėta, yra labai 
didelė. Daugybė vyrų ir moterų rūpinasi apie 
savo širdies stovį kuomet tikrumoje tas orga
nas yra visai normalis ir tik jų nervai atlieka 
kokius nors šposus su širdimi.

Antroje grupėje, žmonės mano kad kruti
nėję pakylanti skausmai ir diegliai yra širdies 
liga, bet jie paeina visai nuo ko kito, ne nuo 
širdies ir tankiausia yra reumatiško pobūdžio, 

Net kurie turi ir širdies ligą, nereiškia kad 
jų mirtis jau arti. Aš mačiau pacientą kuris 
turi 66 metus amžiaus, ir širdies ligą turi per 
20 ar daugiau metų, bet nuo to jam nėra nieko 
blogoj - Dflktf rWw&o?) ,J eigų,, jpątėpaysi^ širdies 
ligą pas jauniklį apie 20 metų tai reikia susirū
pinti, o jeigu vyras ar moteris jau virš 50 me
tų amžiaus, tai jų padėtis su širdies negerumu 
yra tik norm ai urnas.

I
K;

E

L

Šitą žingsnį padaręs, jis liko be užsiėmimo 
ir be pinigų. Trumpą laiką jis buvo savo sū
naus, advokato A. A. Olio, ofise Bridgeporte in- 
formuotoju klijentams padarymui pasimatymų 
su advokatu. Vėliau toje pačioje apielinkėje 
pats A. Olšauskas atsidarė viešo patarnavimo 
ofisą, kuriame dirbo visokius legalius raštus, 
keitė pinigus, išrašinėjo perlaidas ir čekius, tei
kė visokius patarimus Lietuviams, ir užsiėmė 
apdraudimu namų nuo ugnies ir vėtros. Taigi 
sugryžo prie to paties darbo kurį jis buvo 
metęs likviduodamas savo laikraštį*.

Šitoj savo įstaigoj per dvejis metus 
pasidarė nuostolių $400 priimdamas blogus 
kius. 
vieną 
kasos 
duoti
vietoj jų paklausyti, nėrė pastalėn savo budelėj 
ir paspaudė pavojaus šauksmo mygtuką. Var
pelis tuoj pradėjo garsiai skambėti. Plėšikai 
išsigando ir, paleidę kelis šuvius jo pusėn, spru
ko pro duris laukan. Jiems išbėgus, jis išlindo 
iš postalės, nesužeistas, bet gerai išsigandęs.

Po šito atsitikimo jis apleido tą vietą ir 
perkėlė savo įštaigą į savo butą kitoje pusėje 
gatvės aukščiau dabar tuščio to banko, iš ku
rio pavydus ir be sąžinės jo priešai keli metai 
atgal taip begėdiškai buvo jį išėdė.

Dabar jis turėjo susiraminimą kad niekas 
daugiau jam nekliudys, nei plėšikai, nei pikti, 
pavydus jo priešai. Jis manė savo tikslą pasie
kęs, nes dabar buvo liuosas nuo noro ar neno
ro kitų, ,

žmonės jį rėmė. Jam darbo nestigo Urtyte- 
savo senu įpročiu sėdėjo prie savo rašomojo sta
lo ilgiausias valandas, 
ar darydamas 
tyse, užmiršęs 
ta vis mažėjo 
negalėjo nieko
gos visai susilpnėjo.
uždaryti įstaigos duris, atsigulti lovon ir pasil
sėti.

Jis 
daugiau

Tai 
ga. 
laukė, tiek daug sulaukė ir vėl neteko. Jis ma
tė daug ir vargo, ir sunkaus darbo ir visokių 
mažų ir didelių kliūčių savo pastangoms. Visų 
tų sunkumų ir priešingumų pergalėjimui reikė
jo turėti daug energijos, ištvermės ir kantry
bės. Jų netruko pas jį.

Nors jis, mirdamas, beveik jokių turtų ne
paliko, bet jo paliktas geras vardas ir jo geri 
ir visiems naudingi darbai, nors asmeniškais su
metimais nuveikti, parodo jį geru savo tautos 
nariu ir pasižiurėtinu pavyzdžiu musų jaunuo
liams.

Sakau, pasižiurėtinu pavyzdžiu, nes pas jį 
butą ir silpnybių, kurios galima jam atleisti. 
Didžiausia tų jo silpnybių gal buvo jo atsimeti
mas nuo tikėjimo. Tačiau šita jo yda yra toks 
paprastas dalykas pas mus kad kitas net di-' 
džiuojasi ja kaipo savo pažangos požymiu, 
privedu tą tikrybę, norėdamas paliesti ne 
jo asmenį kiek tuos žmones kurie sakosi 
Dievo tarnais ir rūpinasi sielų išganymu, 
bedievybė pas mus yra plačiai išsiplatinus 
mano manymu, jie yra kalčiausi už tai. 
aš nekaltinu nei jų už tai. Aš manau kad jie 
yra tik savo aplinkybių aukos kaip ir visi kiti, 
tat ir jiems trūksta gero supratimo ir pajiegų 
pasiliuosuoti nuo jų. Gi už tą trukumą gero su
pratimo ar pajiegų negalima kaltinti nei vieno.

Antanas Olšauskas buvo, taip sakant, mu
sų Lietuviškų kunigų auklėtinis. Jo įsitikini
mai išsivystė palengva ir subrendino jam turint 
kivirčius su Kun. Kriaučiunu. Kuomet jis pa
traukė Kun. Kriaučiūną tieson tai abi pusės va
nojo viena kitą. Kun. Kriaučiūnas vanojo Ol
šauską bažnyčioje, Olšauskas — Kun. Kraučiu- 
ną savo prakalbose.

Antanas Olšauskas, užgimęs vargui, per sa
vo pastangas iš jo išsirito, pasiekė ištekliaus ir 
tuo laikotarpiu nudirbo musų tautai reikalingus 
darbus, ir paskui jo ištekliai kaip rūkas išny
ko, ir jis pabaigė savo gyvenimą netoli nutolęs 
nuo vargo.

jos paklausė. Atsigulė lovon, bet jau 
iš jos nekėlė.
buvo ilgo ir margo jo gyvenimo pabai- 

Pabaiga to gyvenimo iš kurio jis tiek daug 
tiek daug sulaukė ir vėl neteko.

CARIENĖ LIETUVAITĖ

Petro Didžiojo, Rusų caro, antroji žmona 
buvo žemos kilties Lietuvaitė, vardu Katarina. 
Po Petro Didžiojo mirties 1725 metais jinai val
dė Rusus kaip Karalienė Katarina I, iki savo 
mirties 1727 metais.

Jeigu Naryškinų šeima buvo Lietuvių kil
mės tai Petro Didžiojo motina, Naryškinaitė, ir
gi buvo Lietuvaitė. Petro tėvo, Rusų caro Alek
sio antro žmona, buvo Naryškinų duktė.

TRUMPOJE ateityje kraujo plazma bus da
roma chemijos laboratorijose iš apelsinų (oran
ge) žievių.

Kas trumpoje praeityje buvo manoma ne
galimu tas šiądieniniam chemijos mokslui tk 
tėra elementine problema, 
lui žodis 
niu.

šiądieniniam moks-
NEGALIMA yra- tik rytojaus uždavi-

P. D. B.

REIKALINGI VITAMINAI 
laikais žmonėms reikia valgyti tokius

(GALAS)

čia 
tiek 
yra 
Jei 
tai, 
Bet

Šiais 
valgius kurie turi daugiau vitaminų, pasilaiky- 
mu kūniškai sveikais ir tvirtais, o tas priduos 
ir dvasios stiprumą.

Svarbiausi maistai yra: vaisiai, daržovės, 
pieno produktai, kiaušiniai, mėsa, grudų valgiai. 
Tarp vaisių daugiausia vitaminų C turi oranžiai 
(apelsinai). Neužtenka tik mėsos prisikimšti, 
reikia valgyt kuoįvairiausią maistą ir neaplenk
ti kaip minėta vaisių, daržovių, pieno produktu, 
kiaušinių ir tt.

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva ra^M Knyga 174 psl.

Karalienes Sabbos

• SUEZO Kanalą iškasti ir įrengti užėmė 
10 metų. Pradėtas kasti 1859 metais ir naudo
tis juomi pradėta tik 1869 meais.

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Algimanto Jieš

- Algimantėlj galėj 
Aršusis, — tarė Bartnik

— Ne! Aršusis jį p 
čia kuogarsiausia nužud 
lėtų matyti jog jis dabar 
ko iš vyresniųjų kunig 
jog pagal seną paprotį j 
Ii visos Mingailos žemės 
dabar guli nužudyto Tr< 
akivaizdoje, - kalbėjo I

- b tai tiesa, — si
- 0 iš kitos pusės,

■ šusis visur atsargiai, ne 
Jis ir pats abejoja,’ turi 
rai ar ilgam truks jo vs

- Gali visa tai, br 
bet gali būti ir kitaip . 
tiktai privengia sveto, 1 
ant jo per kunigaikščių

- 0 kas gi iš to t 
-Visgi!.... • 
-E,brolau! Meni

gul už piktus ir nežm 
žemes pavesti! Aršiojo 
vaikai užaugs. Ai’ ne

- Vistiek, nes ii’ d 
pati tą Aršusis daro, 
butų daug brudžiau. ' 
no pikto darbo pati 
priversti. 0 tada visu

- Na ir pats mal
- Tegul, bet ką į
- Aš manau štai 

kia surasti Tranaitiem 
nors apie NlgmantSĮ 
jieškoti vaikučio ats

- Ir tu manai j 
nai yra gyvas?

- Dar sykį tau 
tarp nužudytų nėra, 
tekęs į Aršiojo nagi 
regėję vaikiščio lave 
tėvo.

- Na o jeigu ji 
gus?

- Taigi aš taip
- Betgi kas iš
- Ot kas: pirn 

žudys.
- Del ko gi?-
- Del to jog tu 

mantėlį, galės gąsdi 
ti iš jo lobio kiek n 
jo Basas.

- Tu beveik tif 
pė pagaliau Bartnik

0 už valandėlės
- Aš tavęs dai 

ryk kaip numanai, 
tau pasakyti iš sav> 
tienę nemaža bus b; 
kas.... ir pridedan 
tai pirmiausia steni 
susis, kad paskui r 
neranda, arba jeig 
kotinėra ko.... A 
gali žinoti už mus 
Ir jeigu jis gyvas, i

Po šitų žodžių

* Di"a galim;
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ŠIRDIES LIGA

Dr. Vincas Pietaris

(Tęsinys iš pereito nr.) ėmė
Dr. Logan Clendening rašo: Njk • 

musų laikais mes tankiai girdim 
jantį širdies ligų ir mirčių apsireisi^|' 
turėtume stengtis labiau su tuo 
vo sveikatos delei, tačiau nekurie i^ g 
perdaug įsivaizduoja ir įsibaugina ši^ | 
rovėmis negu reikia, širdis yra | 
mus ir tykus organas ir žmonės net s I 
širdies blogumais tankiai išgyvena 
žiaus.

Nesenai buvo išleista knyga, Ų |‘ 
kalboje, kuri, sako Dr. Clendening, taį | 
gelbėti, pirmiausia, tiems tukstanaa? ■ 
moterų kurie mano jog turi širdies įp, į 
jos neturi; antra, tiems tūkstančiams 
rėdami širdies ligą, daugiau susiniĮĖy 
negu reikalinga; trečia, tiems kurie,t® 
širdies ligos simptomus, nesupranta įr 

rmės ir nežino kad reikalinga tuojau pšE 
gydytoju; ir ketvirta, tiems kurie fe B 

i širdies ligą kuriems reikalinga suprast || 
gerovė.

Pirmutinė grupė kaip paminėta, p® 
didelė. Daugybė vyrų ir motery rup: 
savo širdies stovį kuomet tikrumoje a 
nas yra visai normalis ir tik jy nem| 
kokius nors šposus su širdimi.

Antroje grupėje, žmonės mano lak 
nėję pakylanti skausmai ir diegliai jn® 
liga, bet jie paeina visai nuo ko kita 
širdies ir tankiausia yra reumatiško 

Net kurie turi ir širdies ligą, 
ų mirtis jau arti. Aš mačiau pačia 
uri 66 metus amžiaus, ir širdies liga 
0 ar daugiau metų, bet nuo to jam n 
Men.
gą pas jauniklį apie 20 metų tai 
inti, o jeigu vyras ar moteris jau viri 
į amžiaus, tai jų padėtis su širdies 
ra tik normalumas.

o

Į 
g

CARIENĖ LIETUVAITĖ

Petro Didžiojo, Rusu caro, antroji 
vo žemos kilties Lietuvaite, vardu &
Petro Didžiojo mirties 1725 metais ja
Rusus kaip Karalienė Katarina 1, i 

rties 1727 metais.
Jeigu Naryškinų šeima buvo Lietui:® 

s tai Petro Didžiojo motina, Naiyfc® 
nivo Lietuvaitė. Petro tėvo, Rusu can® 
antro žmona, buvo Naryškiny dull Įif 
TRUMPOJE ateityje kraujo plazma te 

a chemijos laboratorijose iš apelsinu ® 
žievių.
Kas trumpoje praeityje buvo maDEf 
nu tas šiądieniniam chemijos mot|: 
elementine problema, šiądieniniam 

odis NEGALIMA yra-tik rytojaus u

REIKALINGI VITAMINAI 
jais laikais žmonėms reikia valgyti JL 
is kurie turi daugiau vitaminų, 
uniškai sveikais ir tvirtais, o tas p 
įsios stiprumą, 
varbiausi maistai yra: vaisiai, dari 
produktai, kiaušiniai, mėsa, grūdo 
vaisių daugiausia vitaminu C turi off® 
Inai). Neužtenka tik mėsos prisiš | 
valgyt kuoįvairiausią maistą ir | 

i minėta vaisių, daržovių, pieno pnč | 
lių ir tt.

L

IMįJ DAKTARA'Į
Tiktai $1.00

pi, aiškus apibudinimai kelių šĖ-’f 
minių ir sunkių ligų ir nesveikuc?
žmogų paliečia, nuo paprasto gerini 

ėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų fef- 
ligos knygos pabaigoje sužyn^® 

tiškai, lengva ra_*į Knyga 1741^®

MIKALBOS
Karalienės Sabbos

; pranašystės senovės laiku SabM 
ės karalienės Mikaldos. Tų 
vėl galima gauti, ir visai pigiai J 

iimu tik 30c. Galit prisiųsti F* 
ais. (Vietiniams po 25c.)

“Dirvoje*

Algimanto Jieškojimas
— Algimantėlį galėjo paimti ir pats 

Aršusis, — tarė Bartnikas.
— Ne! Aršusis jį paėmęs, tuojau ty

čia kuogarsiausia nužudytų, kad visi, ga
lėtų matyti jog jis dabar tik vienas užsili
ko iš vyresniųjų kunigaikščių veislės ir 
jog pagal seną paprotį jam vienam prigu
li visos Mingailos žemės. Pažiūrėki! Ir 
dabar guli nužudyto Tranaičio kūnas visų 
akivaizdoje, — kalbėjo Basas.

— Ir tai tiesa, — sutiko Bartnikas.
— O iš kitos pusės, įsižiūrėki kaip Ar- 

• šusis visur atsargiai, nedrąsiai elgiasi....
Jis ir pats abejoja,' turbut, ir nežino tik
rai ar ilgam truks jo valdžia šioje srityje.

— Gali visa tai, brolyti, būti ir taip, 
bet gali būti ir kitaip . Gali būti jog jis 
tiktai privengia sveto, kad tas nusiskųstų 
ant jo per kunigaikščių ir kunigų seimą.

— O kas gi iš to butų?
— Visgi!....
— E, brolau! Menka nauda! Na, 

gul už piktus ir nežmoniškus darbus 
žemes pavestų Aršiojo pačios globai 
Vaikai užaugs. Ar ne vistiek butų?

— Vistiek, nes ir dabar ką užmano jo 
pati tą Aršusis daro. Bet musų kampui 
butų daug brudžiau. Daliai* prie kiekvie
no pikto darbo pati Aršienė turi sukelti, 
priversti. O tada visur bus jo valia.

— Na ir pats matai!
— Tegul, bet ką gi tu sumanei?
— Aš manau štai ką: Pirmiausia rei

kia surasti Tranaitienę. Ar ji nežino ko 
nors apie Algimantėlį, kur jis. O paskui 
jieškoti vaikučio atsidėjus, kol nerasime.

— Ir tu manai jog Algimantėlis būti
nai yra gyvas?

— Dar sykį tau sakau: Algimantėlio 
tarp nužudytų nėra. Jeigu jisai butų pa
tekęs į Aršiojo nagus, jau senai bu tume 

vaikiščio lavoną, kaip matome jo

tė
jo 

iki

regėję 
tėvo.

gus?
Na o jeigu jis pateko Į Gudų na

— Taigi aš taip ir manau!
— Betgi kas iš to?
— Ot kas: pirmiausia, Gudai jo 

žudys.
— Del ko gi?-
— Del to jog turėdamas rankose Algi

mantėlį, galės gąsdinti juo Aršųjį ir lup
ti iš jo lobio kiek..norės.... — prirodinė
jo Basas.

— Tu beveik tiesa ir sakai, — atsilie- 
pė pagaliau Bartnikas.

O už valandėlės pridujo:
— Aš tavęs daugiau nedrausiu. Da

ryk kaip numanai. Tik štai ką aš turiu 
tau pasakyti iš savo pusės: rasti Tranai- 
tienę nemaža bus balda, bet galimas daly
kas.... ir pridedantis. O ką Algimantą, 
tai pirmiausia stengtųsi jį rasti pats Ar
šusis, kad paskui nužudytų. O jeigu jis 
neranda, arba jeigu nejieško, tai ir jieš
koti nėra ko.... Aršusis vis tiktai geriau 
gali žinoti už mus ar gyvas vaikas ar ne. 
Ir jeigu jis gyvas, tai kur....

Po šitų žodžių drūčiai užtemo Basojo

ne-

veidas. Matyti buvo jog sunki mintis 
kvaršyti jam galvą. Sunkiai vienok klys
tų tas kuris manytų jog po šitų kalbų Ba
sasis metė į šalį mintį apie Algimantėlio 
suradimą, vien tik del to jog tas suradi
mas jam pasirodė nelengvas arba ir suvis 
negalimas. Priešingai. Ant rytojaus Ba
sasis jau pradėjo pildyti savo pasiketini- 
mą. Paėmęs maisto kelioms dienoms, lie
pė pabalnoti žirgą ir išjojo. Tiktai po po
rai savaičių sulaukė Bartnikas sugryžtant 
brolio.

Paskui išnyko Basasis iš namų beveik 
mėnesiui laiko ir sugryžo iš kelionės kaip 
ir aprusęs truputį. Bet kada prašvito pa
vasaris, Basasis pasirengė į ilgesnę kelio
nę.

— Lik sveikas, mielas brolau! — kal
bėjo Basasis atsisveikindamas Bartniką. 
— Aš joju ilgam. Gali būti jog ir negry- 
šiu.

— Kur gi tu joji? — paklausė nelink
smas Bartnikas, sergėdamasis vienok bro
lį drausti, nes žinojo jog toks draudimas 
ne tiktai nesulaikys, bet ypač paragins 
jį pasiryžimą pildyti.

— Tikrai aš ir pats nežinau, — atsa
kė Basasis. — Joju aš jieškoti Algiman
to.... — Iš reto siųsiu tau namon gan
dus. Vienam dalykui aš ryžausi: ar žūti 
ar vaikiščią išvaduoti. ...

— Nelabai man tinka šitas tavo už
manyme, y' Nesakyčiau nieko, — kalbėjo 
ruškai as Bartnikas, — jeigu žinotum kur 
jis ir kiek reiks užmokėti už jo paleidimą. 
O dabar eiti, klajoti po svietą, vėjus vai
kyti. Ir delko būtinai tau?....

— Gerai! Jpigų,,a$ neisiu, tu neisi, 
kas eis? O pažiūrėki kas darosi! Aršu
sis vargina žmones kiek įmanydamas, kur 
tik gali, kabinasi į apielinkės mažesniuo
sius kunigus ir plėšia jų turtą, siekia juos 
sunaikinti suvis\ taip kaip Romanas Valdi- 
mieriškis. Bematai, ateis eilė ir mums.

— Na, kada ateis tada bus kita ir 
šneka!

— Kad jau ir atėjo! Tu beveik nebū
ni niekur ir nieko nematai ir nežinai. O 
man jau ne sykį teko susitikti su Gudu, 
Aršiojo tijūnu. Ir sykį jis man ko nepa
darė sarmatos prie žmonių, o radęs min
kštą duoną, bandė lesti ir antrą sykį. Na, 
gavo per nosį. Bet kas iš to? Jis liko 
čia! Jeigu tu gali ir nori kęsti tokius da
lykus tai kęsk sau. Aš negaliu. Dėlto ir 
joju. Jeigu rasiu Algimantėlį tai aš tuo 
atkeršysiu, jog pargabensiu jį namon ir 
jo vardu išvysiu Aršųjį su jo visais nuša
šusiais Gudais. O jeigu nerasiu....

— Ot, ot! O jeigu nerasi?'— per
traukė Bartnikas.

— Jeigu nerasiu, arba jeigu sužinosiu 
tikrai jog jis negyvas, tai sugryšiu namon 
i)* dirbsiu kaip Aršiojo taip ir jo Gudų ne
naudai.

— Ir pradėtum nuo šito, vietoje vėjus 
vaikyti, — patarė Bartnikas.

— Ir tavo kalba! Mes buvome arti
miausiais prie Tranaičio. Jeigu mes ne
užstosime jo veislės, tai kas užstos?

— Aš to nesakau. Aš tik manau jog 
pirma reiktų sunaikinti Aršųjį, o paskui 
ir Algimantėlį lengviau butų rasti, jeigu

jisai tikrai gyvas yra.
— O tol jisai tegul sau tenai vargsta? 

— pertraukė Basas. — Bet tiek to. Sa
kyk man, kas stos prieš Aršųjį jeigu mes 
elgsimės taip kaip tu sakai? Tu, aš ir ke
li kunigai, kuriems jis nepatinka. O kas 
stos už Aršųjį? Visi! Nes pagal senus 
papročius ir musų pajunkimus jis dabar 
liko vyriausias ir ant visų Mingailės sri
čių turi valią. Na, ir Aršusis mus perga
lės. O jeigu aš stosiu su Algimantėliu tai 
su mumis sukils visos sritys, visa kunigai
kštija! Aršiajam pasidarys ankšta ir Dai
navoje. Ir džiaugsis jisai užsilikęs savo 
Drutiškiuose ir Aršiojo pilyje. Tada mes 
galėsime ir rankas sudėję stovėti ir to už
teks ....

— Aš ir maniau jog tu man taip at
sakysi, —• atsiliepė nulindęs dar labiau 
Bartnikas. — O jeigu prieštaravau, jeigu 
tramdžiau, tai tik del to jog tu mano bro
lis ir man baisu kad nežutum, pildydamas 
tokį pavojingą užmanymą.

— Et ką, brolau! Visur dievų valia. 
Liki sveikas!

— Keliauk sveikas ir gryžk namon 
laimingai.

Taip persiskyrė Basas su Bartniku. 
Su kitu broliu, Luišiu, atsisveikino Basas 
anksčiau, ir dar Kulšis norėjo laukų ga
luose, palydėjęs, kelionei ar tai saitą kokį 
Basam duoti, ar tai pasakyti ką, nes su Į 
paskubki išbėgdamas iš namų liepė Ba
sam neprajoti greitai pro sarginį pietinių 
ežių lauko akmenį.

Basasis, sėsdamas į žirgą, pasibučia
vo dar sykį su Bartniku ir tarė:

— Tiktai, brolau, nei žodžio niekur 
apie mano užmanymą. Jeigu kas klaus 
kur aš, sakyk: namie ankšta, į Žemaičius 
išjojo laimės jieškotų.

to drąsumo su kokiu jis ginčijosi su Dauk
šių. Gal but, dėlto išnyko jo drąsumas 
taip greitai jog ir pats Kiškis suprato, ne 
vieta senam šventėj paskirtoj Mildai. Ga 
but vienok, jog tą drąsumą atėmė pažvil- 
giai jaunųjų, su kuriais tie sutiko Kiškį, 
juokdamies....

— Ka! ka! ka! — klegėjo balsai ap
linkui Kiškį, sustojusį aslos viduryje ir 
nekemežnai beimantį kepurę nuo galvos, 
kad duoti ją apkaišyti mergoms.

Bet nei viena iš mergų nesiskubino 
tiesti rankos prie senio kepurės.

— Mergos! Ar nereikia kuriai nors 
iš jūsų Kiškio? — pasigirdo balsas ir vy
rų tarpo. — Jis meilinąs!

— Duokit šian jį! duokit šian! •— su
šuko balsai iš visų pusių. — Mes jį paro
dysim !

Vienoje akimirkoje tūlas iš vyriškių 
juokdamasis nustvėręs Kiškį už rankos 
pastūmėjo į mergaičių pulką. O toms to 
tiktai ir reikėjo. Bematai vienos nustvė
rė senį už rankų, kitos už drabužių. Štai 
senis pasviro. Štai griūdamas bando dar 
gintis, sušilaikyti, bet veltu! Tyško ant 
jo vandens ąsočiai, varškė kaip sniegas 
krinta ant senio galvos, ant drapanų.

Juokais tempia jauni vyrai senį per 
slenkstį laukan į kiemą. Ten dulka ant jo 
pelenai ar miltai, nežinia iš kur semti, vėl 
plaukia per Kiškį upė vandens; vanduo 
liejasi ir ant ganabintojų, ir dar didesni 
juokai kyla. Klega svietas. Per visus 
vienok balsus prasimuša tąsomo Kiškio 
plūdimas.

A.plink trukšmuo jautį mergų pulką 
jaunimas sukabinęs rankas sukasi ratu ir 
gieda:

Seni, seni, gručkadanti!
Tai tau ir Gužynės!
Svilint senį! Į prūdą! — rėkia

® Q

balsai.
— Ei! ko dar į prūdą, — atsiliepė vie

nas iš vyrų, — dar prigers. Geriau į dil
gėles....

— Į dilgėles! — sušuko balsai su juok
smais.

Kažin kuo butų pasibaigęs tas siauti
mas jeigu tu tarpu nebūtų sužvangėjęs 
rėtukas ir jeigu Gužynių vadas nebūtų da
vęs gando eiti į kitus namus.
- Jaunųjų pulkas, kaip bičių spiečius, 
metėsi per vartus laukan iš kiemo su dai
nomis, su kanklėmis, pritariančiomis dai
noms. Suvargintas Kiškis lindo dabar 
laukan iš dilgėlių; kosėdąn^g^^^^^įį 
damas keikė kiek tik galėjo:

— Tfu! tfu! Tasis, kJd juos ir ait
varai. — Ir čiaudėdamas sakė: — Kad 
juos Perkūnas trenktų! Ot žmogų iško
neveikė! Viską suėdė, išgėrė ir išsivilko! 
Čgy!.... Kad jų pilvuosi nerimtų!

— Nei jau viską, nei ką! — pertrau
kė Daukšys Kiškį. — Pažiūrėk, tiktai, pra
krapštęs akis, o pamatysi jog ir mums li
ko .... O ko neteks tai ar mums uždrau
sta papildyti?’

— Tasis, gerai, kaimyne, taip šneki! 
O kiti ką atsako? Girdi, ne senių, tiktai 
jaunųjų šventė, tai seniems ir vaišintis 
nepridera.

Taip kalbėjo, aprimęs Kiškis ir gar
siai čiaupindamasis šlevijosi prie gryčios 
durų, kad butų pirmas prie stalo.... Bet 
vargšą dar laukė viena širdgėla. Kada 
įsismelkęs į vidų metė akim, jis pamatė 
kad ant stalo vietoje kumpių tysojo kau
lai, o vietoje skilandžio — sudžiuvus sku- 
rutė.... Midaus bertainiai įtartinai pa
virtę tūlėmis žemyn gulėjo ant suolų, ant 
stalų....

— Šunskumpiai! Valkatos! Viską su
rijo! — rėkė vėl Kiškis, ir šitas jo riksmas 
sukėlė bendrą juoką senių tarpe, kurie 
pradėjo dabar rinktis pas Daukšį.

— Na, vagie-vaike, aš taip ir sakiau 
jog jau Kiškis .čia, — prakalbo ineidamas 
į vidų senyvas plikis vyras, Draugu vadi
namas.

— Del ko gi taip, Draugeli? — pa
klausė Daukšys.

— Matai, iš seno jau taip: kur puota 
ten Kiškis; kur vagia, ten Bindokas, o
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Atnaujinkit savo prenumeratą už Dirvą tuojau — 
kitaip jums gali netekti paskaityti ši įdomi apysa
ka, nes tiems kurie neužsimoka mes esam priversti 
sulaikyti Dirvo siuntinėjimą.
Kurie dar nesat Dirvos prenumeratoriai, skubėkit 
užsirašyti, kad nepraleistumet įdomios pradžios.
Raginkit visus kitus užsirašyti Dirvą, nes ši apy
saka tiek svarbi ir naudinga jog kiekvienas Lietu
vis privalo ją perskaityti ir susipažinti.

Siųskit $2.00 DABAR. Skaitymo bus visam metui.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

DIRVA NEPABRANGS 8R 1943
Kaina pasilieka metams tiktai

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

• 2. GUŽYNĖS.
Ėjo treti metai po minėtų atsitikimų. 

Buvo pavasaris. Kildama ant dangaus 
vis tolydžio saulutė, tolydžio labiau šildė 
žemę. Jau atgaivino ji girių mędžius. Su
judėjęs brazdas suklėstė spurgas; . tūlų 
krūmų spurgos ėmė jau ir lapus kloti. Su
kilo laukų žolynai, sužaliavo javai dirvo- 
.se. Vis garsyn ėmė skambėti giesmės 
paukštelių; vabalėliai pradėjo dūgzti vėl 
po lankas, pievas....

Ei siaučia, skraido pavasario vėjas! 
Čia jis Abuoja medžių šakelėmis,,.ten glo
sto vejos žoleles ir maišo šviežią atšilusios 
žemės kvapsnį su spurgų kvapu, su girios 
medžių skujų kvapu. Lengvi -debesėliai 
taip kaip laiveliai plaukia per mėlynas pa
dangės marias, tai kalnais kyla ir kopia 
dangum.

Ei ten palaukėje ragučiu piemuo dū
duoja, o giria bilkši, treška nuo kaimo kai
menių.

Dailidų kaimo Daukšio namuose, ką 
netoli nuo Kairėnų ir Dainavos, ties da
bartine Balstoge, siautė, skambėjo jau
nuomenės balsai. Pro žmonių balsus pra- 
simušdamos, skambėjo kanklės, ūžė, žvan
gėjo rėtukas. Svietas šventė linksmą pa
vasario šventę — Gužynes.

Seniai ir senės, nepriimtos Į jaunuo
menės šventę, slainiojo po kampus. Mi
nėjo savo jaunas dienas. O buvo ir tokių 
kurie ir dabar rūpinosi apie ateinančius 
darbus.

Po aslą skraidė šokančhi poros. Ant 
stalų, užtiestų skotertėmis, stovėjo indai 
su gėrimais; visokį užkandžiai, ant bliu- 
dų sukrauti, viliojo visus savo kvapsniais.

Ties žiadžiu stovėjo nuošaliai keli se
niai ir namų gaspadorius, augalotas, se
nyvas žmogus.

— Tasis, kaimyne, — tarė į jį Kiškis, 
vienas senių, metęs godžiai akim į stalą,— 
suvis niekai šitos Gužynių šventės. Nei 
šis, nei tas!

— Kode] gi? — paklausė, lyg nuste
bęs, užkalbintas Daukšys. — Jos nuo am
žių visiems geros, tiktai tau dabar nepa
tinka.

— Ugi, tasis, — atvertė Kiškis, — ko- _____;
kį varną jos patiks! Seniems žmonėms kur, pešasi, ten Buižių švikščius. 
reikia kampe sėdėti.

— Ar tai sveikas ir per jaunimo Gu- Nesykį tenka skaityti senuose metraš-
žynes norėtum už stalo krioksėti? Kadaičiuose jog musų proseniai svarbiausius 
gi jaunuomenė gautų progos pasilinks- viešus darbus atlikdavo vaišių metų. Ki- 
rnint? Ju šventė, tegul jie dabar ir links- taip ir būti negalėjo. Kur susirinkdavo 
minasi. Nereikia jiems pavydėti. senovėje keli musų žmonės, ten atsirasda-

— O nei jau kenktų nei ko, jeigu koks vo užkandis ir gėrimas — puota, pakilda- 
vienas iš musų įsimaišytų i jaunų pulką! vo šnekos, bylos. Svietas ne tuščiakalbis 
— kalbėjo Kiškis, seiles rydamas, ir jo ži- buvo, dėlto ir kalbos kildavo svarbios, tū
los akys neužganėdintu godumu bėgiojo rinčios viešą, platesnę reikšmę.
nuo vieno stalo pas kitą, atsiremdamos tai Ir pas Daukšį tarpe tokių kalbų kaip 
į kvepiančius kumpius ii* skilandžius, tai Kiškio aimanos apie nugraužtus kumpio 
į midaus bertainius, suguldytus ant stalų, kaulu

— Pabandyki! — pajuokiamai šypte
lėjęs pritarė Daukšys.

— O manai,, nedrysiu? — atkirto Kiš-

Ir pas Daukšį tarpe tokių kalbų kaip

kis.
Ir 

stalus, 
pulką.

tikrai, senis, metęs dar sykį akim 
žengė į vidurį gryčios, į jaunųjų

Tasjs,. mergos, aprėdykit ir mano 
kepurę gėlėmis! — atsiliepė Kiškis į mer
gas, bet šitame atsiliepime nebuvo girdėti rai.

kilo kalbos ir apie sunkų viešą ša
lies padėjimą. Ją plėšė iš vienos pusės ne
tikę kaimynai, o iš kitos pusės draskė pa
čių niekšai, plėšikai, kurių apsčiai priviso 
nedaroje Aršiojo gadynėje.

— Pakaleivingi prašosi nakvynei! — 
pranešė Daukšiai ineidama tarnaitė.

— Vadink į vidų, — atsiliepė Dauk
šys, — o žirgus tegul aprūpina bernai!

J gryčią už valandėlės inėjo keturi vy- 
(Bus daugiau)

GABALIAUSKAS susinu* 
no kad Karpius Detroite nuč® 
su Lietuvos Prezidentu į b® 
nyčią. Bet skirtumas tarp |į 
ir Gabaliausko tas kad K<®. 
pius nelandžioja po bažnyči® 
tikslu iš katalikų pinigų vii® 
ti savo bizniui. Karpiui ra® 
ką paduoda ir Detroito, ir Cl® 
cagos, ir Pittsiburgho Lietuv® 
kunigai, o poną Gabaliauską ® 
jo “katalikišku” automobi® 
neįsileidžia į vidų, arba kra® 
si jo jei kur įsispraudžia.

BOSTONO Darbininkas i® 
šo: “Kardinolas smerkia gii® 
dymo kontrolę”. Tai kodėl m® 
sų katalikų vadai kontroline® 
gerų tautinių darbų pagimcB 
mą Amerikos Lietuvių Tai® 
boję?

TAS PATS Darbininkas piB 
neša: “Visų akys nukreiptB 
Į Vatikaną”. Gal todėl Ang® 
lakūnai ir užžiebė miestą C® 
noa, kad geriau akys Vatika^ 
matytų ? ®|

PROF. Pakštas Naujienos®: 
“Be pinigų jokia Taryba 1H 
atidarys ofiso, negalės užB: 
mėgsti savo valdžios brandi® 
lys. Ir vienybė nepadės”. R® 
škia, pasirodo, katalikų ir .® 
cialistų “vienybė” be reikšm®

visai pinigų neturi 
nerenka, o katalikai turi — 
sau.

SOCIALISTUI dvilypis kuj 
(LDD ir LSS) ruošia pn I 
bu maršrutą trečiojo Lietuj 
seimo nariui, Januškiui. 
rai prakalbas ruošti, bet 
liekamas Poetas Jurgis Pap 
niokas ta proga rašo: 

Januškis — 
Pliuškis.

BOLŠEVIKŲ Andriukas 
kagoj labai “gerą” galvą 
atsimena akurat ką Jaut 
Kubaitis rašė, bet neatsin 
kaip Vilnyje Andriukas Hi 
rio politiką uoliai gynė, niel 
no Ameriką, Angliją, Prezidl 
tą Rooseveltą ir Amerikos j 
riuomenę. Gerai žmonėms 
tokia “atminčia”: jie patelq 
bolševikų rojų — ištikro ir 
pilno 1

SUOMIAI, pasirodo, dai
ri aidoblistų sąjūdi ir laikr 
tį. O kur musų aidoblistli 
Kur Grikštas, Geležėlė, Smi 
Iš visų gal geriausia pav’ 
Kybai: jis leidžia tautini) 
Paltanavičiaus Įkurtą Am 
kos Lietuvį.

NEIŠKĘS vilkas nestau* 
o musų bolševikai Hitlerio 
pamėgdžioję: naziai skeli 
Lietuvoje “sukurę” naują ži 
gu, o bolševikų “ateities b 
ga” Čikagoje bando suki 
naują Grigaiti, panašu Į 
lyno Goebbelsą. Tik, kaip 
rėjai, bolševikai visiški ne 
vykėliai. Jie net sau naujo 
žuvio sukurti neįstengia, 
si ju argumentai tai nuobo 
lio pasaka ir šimtus sykių 
lopyta.

BUTŲ gerai kad kas m 
bolševikų redaktoriams D 
užrašytų. Maurice Hind 
paskleista žinia apie 13 
Lietuvį berniuką, nuvilio! 
mirtin kelioliką nazių, 
Įdėta Angliška kalba skyr 
Rugpjūčio 21, o bolševikų 
nis Čikagoje ją tik Spalių^; 
patyrė iš žurnale Scholaį^-j- 
Tai redaktoriai, tai reda;^’ 
riai! Tokią gerą žinią 
dviejų mėnesių pastebėjo

fl

lit;



VIETINĖS ŽINIOS
The Mercury Bowling 

Alleys
PERSTATYS KRIS
TAUS GYVENIMĄ

Prezidentiene Kalbasi su Londoniečiais

WAR CHEST SURIN
KO $5,053,870.99

Cleveland War Chest — tai 
senasis Community Fund — 
pereitą savaitę baigė savo va
jų penkų milijonų dolarių fon
dui. Surinkta $53,870.00 dau
giau negu buvo nustatyta.

Iš tų pinigų keli šimtai tūk
stančių eis keleto nuo karo 
nukentėjusių šalių žmonių šel
pimui.

• AUTOMOBILIŲ savininkai, 
tėmykit. Lapkričio 12, 13 ir 
14 bus suregistruojama auto
mobilistai gasolino gavimo su
tvarkymui. Nuo tada bus pra
dėta duoti sumažintas kiekis 
gasolino. Visi turės būti už
siregistravę ir gauti sau kor
teles.

The Mercury Bowling Alleys prie 
East 79th ir Hough avė. pradėjo se
zoną su naujais pagerinimais, įdėjo 
naujus circular setees, vėliausios 
rūšies sėdynes, taip kad kiekvienas 
bolininkas turi kur atsisėsti. Visa 
įstaiga naujai perdekoruota ir turi 
air-cooling. The Mercury buvo vie
ta kur 1940 metais įvyko Lietuvių 
Turnainentas ir kur dalyvavo daug 
svečių iš kitų miestų.

The Mercury taipgi turi 
barą, 
vynų 
čių. 
dejas ir užkviečia visus 
draugus atsilankyti i

The Mercury taipgi turi vietos 
der 100 automobilių, rūbams pasi- 
dčjimą, ir susirinkimams kambarį, 
League susirinkimams.

Bowling yra vienas iš žymiausių 
šalies sportų, teikiantis progą pra
simankštinti vyrams ir moterims ir 
gelbsti nustatyti moralę šalies ka
ro reikmenų dirbtuvėse, šiais įtemp
tais laikais.

gražų 
prie jo galima gauti įvairių 

ir alaus, taipgi skanių sandvi- 
Mr. Halaburda yra vidaus ve- 

Lietuvius 
pasimatyti.

Hippodrome

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

PAGALBA NUO
' REUMATIZMO

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

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

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

“Gentleman Jim”
štai įdomus veikalas iš senesnių 

laikų, kuomet James J. Corbett, pir
mutinis sunkaus svorio kumštinin
kas sulyg Marquis of QugsYisbury 
taisyklių, viešpatavo. Ta filmą bus 
rodoma Hippodrome Theatre prade
dant šeštadieniu, Lapkričio 7.

“Gentleman Jim” yra tai Cor- 
bett’s gyvenimo atvaizdavimas., su 
parodymu jo kumštynių su John L. 
Sullivan, New Orleans mieste, Rug
sėjo 7, 1892.

Vaidina Erroll Flynn ir Alexis 
Smith, vadovaujamose rolėse, prie 
jų Jack Carson, Alen Hale, John 
Loder, William Frawley, Minor 
Watson ir Ward Bond kaip John L.

Filmą prasideda su Corbett tar
naujančiu San Francisco banke.

‘We Refuse To Die’
Nors Naziai sudegino ir išgriovė 

mažą, ramų Lidice miestelį Čekoslo
vakijoje, jie nepajiegū nužudyti ne
nugalimą jo žmonių dvasią. Gauta 
įdomi trumpa filmą parodanti tuos 
žmones, pavadinta “We Refuse To 
Die“, pradedama rodyti Telenews 
■ThyiįĮą^penktadien.į

Filmą atvairuoja gyvenimą prieš 
1938 ir po to, kada Hitlerio legijo- 
nai įmaršavte į čekų žemes.

Prie to rodoma kitos įdomios vė
liausios karo žinių filmos.

galima gauti pas 
D-RĄ MATULAITI 

(Lait)
7829 Euclid Avenue.
CLEVELAND, OHIO

CITY GRILL
8507 Hough Ave.

ALUS VYNAS
Karšti Valgiai, Sandvičiai
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS

IR SAVO PAŽYSTAMUS
Jonas Pečiulaitis — Margaret Sėlius

Savininkai

Black
Hills

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

[ 
E

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

I

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

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

Pagaliau kalnas atėjo pas Moha- 
metą: štai vienatinis Kristaus gy
venimo vaidinimas, seniausios ir di
džiausios organizacijos, Luenen Pas
sion Play, vaidinimas 
Clevelande perstatymui 
kalba Kristaus gyvenimo. 
South Dakota Juoduose 
apsigyvenę vaidintojai, 
žinomi Europoje.
statymų Masonic Hall, pradedant 
antradieniu, Lapkričio 10 iki 19.

Ta didėji drama pirmą kartą iš
keliavo iš sayo lizdo, kur ją matė 
500,000 turistų.
garsėjęs 
dalyvaus

Juodų 
kartą tą 
ir nuo to laiko 
tęsė tą veikalą.

Dabar jau galima pirkti tam per
statymui tikietus, Wm. Taylor Sons 
& Co. Areade. žiūrėkit skelbimą.

atsilankys 
Angliška 
Tai yra 

Kalnuose 
kurie yra

Jie duos eilę per- 
Hall,

Joseph Meier, pa- 
Kristaus rolės vaidintojas, 
ir čia. 
Kalnų 

veikalą
Vaidintojai pirmą 

pastate 1242 metais 
Luenen gyventojai

“ICE FOLLIES OF 
1943”

“Ice Follies of 1943” atvyksta į 
C'eveland Arena savaitei laiko — 
Lapkričio 22 iki 29, globoje Cuya
hoga County Council of the Vet
erans of Foreign Wars, ir bus vie
nas iš svarbiausių šio sezono palin
ksminimo programų.

Kas metą naujas “Ice Follies” 
viršija visus pirmesnius. Dabarti
nis ledo petstatymas,P4e0tinta^ iš- 
e'lčs, yra nuostabiai gražus ir ap
ima eilę geriausių ledo žvaigždžių.

Tai bus labai puikus muzikalia 
perstatymas ant ledo. Suvirs 600 
kostiumų naudojama šį metą, paly
ginus su apie 400 naudotų 1942 
I?e Follies. Viename vaizde, “Už- 
ž įvėtas Ežeras”, naudojama 96 pa
skiri kostiumai.

Tikietai šiam ‘Ice Follies of 1943’ 
gaunami dabar Cleveland Arena, 
2700 Euclid avė., po $1.35, $1.85, ir 
$2.20, su taksais Įskaitytais.

MASONIC HALL
Seniausias Pasaulyje Scenos Perstatymas

Lapkričio-Nov. 10 iki 19
Vaidintojų — 700 Metų — Vienatinis Apsilankymas 

Wm. Taylor Sons & Co., Areade
Su 10C
Vietos parsiduoda dabar!

Vakarais ir Sekmad. po pietų, $2/5, $2.20, $1.65, $1.10i 83c., 55c
Poliečiais išskyrus sekmadienį, $1.65, 83c., Studentams 28c.

Visos kainos apima taksus. Popiečiais pradžia 2:15, vakare 8:15.

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

Is. up. MULIOLIS
Cleveland HEnderson 6729

£**I**F************ *•♦•**•***$•♦$♦•?*
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Nikodemas A. Wllkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

Poni Rooseveltienė Londone kalbasi su gelbėtojais atsitiki
me priešų atakų iš oro. Prezidentienė nuskrido į Angliją susi
pažinti arčiau su Anglais, prieš savaitę laiko.

AUKOKIT KOVAI SU
TUBERKULIOZU

Nauja Parapija Degins 
Savo Morgičių

CHRISTMAS SEALS

. Protect Your Home 
from Tuberculosis

Karas ir tuberkuliozas yra daug 
artimesni draugai negu depresija 
ir tuberkuliozas. Visose Suv. Val
stijose bendrai, gale 1918 metų tu- 
berkuliozo arba džiovos mirtys pa
daugėjo 7.9 ant 100,000 gyventojų 
lyginant su 1916 metais, 
šešių aršiausių depresijos 
1930-35, mirčių ' skaičius 
ėjo mažyn.

Padaugėjimas džiovininkų 
karo g: 
tempimo gyvenime, ilgų 
landų, stokos pasilsio ir 
liejimo, blogo maisto ir 
šio gyvenimo sąlygų.

Kovai su didėjančiu tuberkuliozu 
veikia savanorių oį-ganizacijos ku
rios bando plėsti ysavb programą. 
Per visą valstiją'^lNoS organizacijos 
kooperuoja su industrijomis sveika
tos mokymo progr&muose ir egza
minuojant darbininkus patyrimui 
ar jie neturi džiovos. Dirbama ir 
per mokyklas ir visaip kitaip sužiū
rėjimui kad džiova neplistų.

1942 Christmas Seal pardavimas 
prasideda Lapkričio 23. Iš tų pini
gų susidaro lėšos palaikymui orga
nizacijų kovojančių su džiova. Pir
kit tuos Christmas Seals ir juomi 
paremsit šį didelį darbą.

Bėgyje 
metų, 

nuolat

bėgyje 
al but paeina nuo didelio isi- 

darbo va- 
atsigaive- 

susigrudu-

SALDUMYNAI
Didžiausia Nauja Saldainių 

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

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

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.

šalia Ezella Theatre

SKANUS KUMPIAI
Pas mane gausit naminio dar

bo kumpių, dešrų, visokių raiky
ti] mėsų kokios mėgiamos Balti
jos šalyse. Gaminamos tuo pa
čiu metodu. Užlaikom . ir visokią 
kitokią mėsą. (47)

Robert J. Stumpf
WEST SIDE MARKET

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

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU’’ gav-nama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

Pa- 
prie

Nesiliaujančios Pagalbos 
neles Šv. parapija rengiasi 
didelės iškilmės — deginimo 
savo bažnyčios morgičio. Mat, 
prie dabartinio klebono Kun. J. 
Angelaičio, ši naujoji parapija 
baigė išsimokėti savo bažnyčios 
skolą, ir tos skolos panaikinimą 
atliks viešai, sekmadienį, Lap
kričio 15, parapijos salėje.

Tą dieną bus šiokios iškil
mės: 3 vai. po pietų, Palaimi
nimas Sakaramento. 6 vai. — 
vakarienė, ir 8 vai. šokiai.

AR JŪSŲ VAIKAI

LAIKO BONDS?

REIKĖS 75,000 DAR
BININKŲ DAUGIAU

Clevelando plėtojančiosi karo 
industrijos reikalaus bėgyje 
sekančių 10 ar 12 mėnesių dar 
75,000 darbininkų kurie dabar 
užsiima šiaip darbais ar biz
niais, ir tokių kurie visai be 
darbo gyveno. Dirbtuvėms la
biau pritruks darbininkų ir tu
rės stoti į darbus tie kurie 
apsieina be dirbimo.

Tokias žinias skelbia 
diškos įstaigos.

Daugelis darbininkų dirbtu
vėse įvesta tvarka perka Karo 
Bondsus. Senesni žmonės su
pranta kad juos reikia taupyti. 
Pasirūpinkit ar jūsų sunai ir 
dukterys, kurie taip pat dirba 
ir dirbtuvėje turi pirkti Karo 
Bondsus, tuos bondsus turi „ar 
juos iškeičia į pinigus ir jums 
nežinant praleidžia.

Nustatymas yrat.okad kiek
vienas dirbantis turi pirkti S. 
V. Karo Bondsus, bet taipgi 
dar prieš karą padarytas įsta
tymas leidžia bondso savinin
kui po 60 dienų savo bondsą 
gTąžinti ir gauti už jį atgal 
savo pinigus. ■ Nuo to sulaiky
ti įstatymo nėra, ir jauni dar
bininkai kuriems rupi tik ūžti 
ir girtauti, palaukę 60 dienų 
bėga savo pirmiau pirktus Ka
ro Bondsus keisti į pinigus ir 
tuos taip pat prašvilpia.

Parų pinam ir Sudedam Nau jas Dalis 
Furnasams ir Boileriams

Anglies, G aso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainavimas 

Musu kainos žemos.
PIRKIT FURNASĄ Iš MUSŲ.

CLEVELAND FURNACE &
SHEET METAL CO.

ENdicott 0335
1396 East 65th Street . .

r------------------------------------------ j

ATEINĄ ŽIEMA
Kailiniai Valomi ir Taisomi

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

Addison Tailors
& Furriers

20 metų toj pačioj vietoj.
7106 Superior Ave.

KREJCI DRUG
PHARMACEUTICALS, TRUSSES 

SUPPORTS, CHEMICALS 
Patrukusieji kreipkitės 
mus pritaikymui trussų.

Visoki vaistai iš Europos.
2501 Lorain Ave.

Phone MAin 8557 Prie W. 25 SI.

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

nei kiti] kenksmingų vaistų.x

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

Prespriction Specialists 
Kampas E. 76 st. ENd.

(52) 
9202

dar

vai-

• STATYBA Clevelando 
tyje dar vis eina aukščiau 
gu buvo 1941 metais, nors ėmė 
mažėti nuo Birželio mėnesio.

sri-
ne-

Gatvekariai Duoda 
Pelno

Clevelando miesto valdyba 
laiku pataikė nupirkti gatveka- 
rius iš privatinės kompanijos. 
Šiuo laiku biznis eina gerai, 
gatvekariai neša pelną. Skai
čiuojama kad 1943 metais pel
no bus virš 5 milijonų dolarių. 
Numatyta ineigų virš 20 mi
lijonų dolarių, operavimo kaš
tai yra kiek virš 15 milijonų 
dolarių per metą.

Modernizavimui visų gatve- 
karių ir busų atidedama tam 
tikra suma, ir ta bus išleista 
po karo, nes dabar nėra gali
ma naujų gatvekarių ir busų 
gauti.

SAUGOKIT SAVO 
SVEIKATĄ

Kadangi daug daktarų jau 
išėjo karo tarnybon, likusiems 
pasidaro didelė našta prižiūrė
ti žmonių sveikatą. Taigi Dr. 
Paul H. Motto, iš Cleveland 
Academy of Medicine, išlei
do žmonėms rekomendacijas 
kaip prisižiūrėti sveikatą kad 
nebūtų pervėlai gydytis ir kad 
galima butų greitai sulaikyti 
kokį nesveikatos apsireiškimą.

Rekomendacijos tokios:
TUOJ kreiptis į gydytoją 

jeigu reikalinga medikalės prie
žiūros.

KREIPTIS j daktaro ofisą, 
jei tik galima, vietoj šaukti jį 
i namus.

PRANEŠT 
kiek galima 
kviečiamas į _____

VENGKIT tokių ligų kaip 
rauplės, difterija, tyfoidas ir 
kitos duodant imunizuoti.

SAUGOKITĖS nuo sveikatai 
pavojingų apsiėjimų, negerkit 
nesveiką vandeni ar pieną ir 
neikit i vietas kur galima už
sikrėsti kokia liga; taipgi žiū
rėkit nesusirgti nuo oro per
mainų. peršalimu ir kt.

VALGYKIT įvairų maistin
ga maista. ne koki viena.

STENGKITES kasdien gerai 
atilsėti.

PASIRŪPINKIT apsipažinti 
su sveikatos priežiūros pamo
kymais.

daktarui anksti 
iš ryto, jeigu jis 
namus.

©PLAUČIŲ uždegimo mir
tys stovi penktoje vietoje mir
čių eilėje šioje šalyje. Nuo to 
miršta po 67.5 ant 100,000 gy
ventojų.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurtų gaidas mokat, 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų

Reikalaukit “Dirvoje”

Kaina su prisiūntimu SI .00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
;apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
Puiki, didele K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais.
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00.

Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po ro 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

DIRMA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

SUPERIOP CAFE
and BOWLING ALLEYS 
6927 Superior Avenue

N. Balindu — M. Botoman — Savininkai

Moderniškos alleys, kur galit sueiti raičioti boles grupėmis 
arba pavieniais, sveikatai. (44)

prie šio J. 0- 
Sai ladnuoo vei 
skubai pasiųsti j 
vardą bė 

Į daktarini: Vytai

j.o.šimoo
biografuos i<
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| I Tie leidėjai-

įel Juozo 0. Sirvydo nurtib . 
pgp- “ Ar mes Amerikos Lie- 
įuviai .niekuo nepaminėsime 
i|p visų musų draugo, uoliausio 
tautos kultūrinimo dirvoje dar
bininko? Bronzinio ar akme- 
įninio didelio paminklo pastaty
si gal neįstengsime. Bet mes 
įgalime Sirvydą paminėti dar 
jkulturiškesniu budu negu me-

ir ZĖKSĮ, 1 

tą ir 
Kiiyp ff®5 
tikdobad 
šimtinė jai' 
sais. Pn! 
įteikti laii 
So. Bostoi 
maškai. C 

Miaginis paminklas: išleiski- šauskui, 
me J. 0. Sirvydo biografiją”. ras's 
‘ Tų paraginimo (ir kitų) pa- ^resu-- 
skatintas Tautininkų Klubas 
Srooklyne nutarė išrinkti ko- 
mitetą pasirūpinti J. 0. Širvy-! 
ido biografijos išleidimu. Ko-. 
Imiteto pirmininku paskirta ie- 
įmiau pasirašęs. Spalių 16 d., 
į 1936 metais, jau buvo galima 
paskelbti 372 suplaukusių au- j 

įkų, tarp kurių stambiausia 
Įbuvo Susivienijimo Lietuvių

- 325.
metų darbas jau baig- 

Knygos redaktorius Vyt 
praneša, visi rankreš- 

Itiai jau spaustuvei įteikti. 
I Spaudos tvarkytojas, K S. 
tKarpius. praneša, knyga tuiė- 
Isianti 489 puslapių, 9 pave<k- 
Islus, ir bus paduota knygrisy- 
|kla Lapkričio 15 d. Tokiu bu- 
|du visi aukotojai (reiškia, lei- 
|dėįii-prenumeratoriai) ši di- 
Idelį ir Amerikos Lietuvių li- 
Itaaturoje pirmutini tokį vei- 
|blą gaus pirm septynių metų 
B. 0. Šin-ydo mirties sukaktu-

to pas 
tverus 
tais, 
apie 3! 
narius, 
rai, n 
jos an

Ji b 
svės I 
Dabar 
ro bon 
ri kast

Spal 
niausi! 
Valent 
amžiai

Į Viso aukų ir prenumeratą 
sam leidiniui suplaukė: Komi
teto pirmininkui į rankas ižeimei 
4619.70; Vytautui Sirvydui —Irikon 
$59.00, arba viso $878.70, o Clevela 
mygos išleidimas, pasirodo. į ras, su 
alsias ta Tta \a-v 

visiems po viena tatari autasi 
knygos lėtam bu-lse, r 

po latati, (prane-Įkišk 
apie dalyką ir prašant prie 

dolario pridėti dar kitąikin 
nes jau dabar vienoshis 
leidimo kaštai pasiekia!® 
dolarių. Iš 193 po do-lkt 

aukavusių atsiliepė jau 
kurie maloniai pridėjo po 

dolari (nekurie po $1.50

. aukotoju vardai bus 
ausdinti knygon kaip lei- 
bprenumeratorių, ir visuo-l 
iė matys kam šios biogra- 
L išleidimas labiausia rd-

ha tvirtais viršeliais at- 
po S3 ir visi kurie aukavę 

& ar daugiau gaus knyg? 
lis audimo viršeliais. Au 
tieji po SI ar S2 gaus p 
pliori popieros viršais. 
le dar norėtu prisidėt 

'i--------:-------
įduoda Namas

* kambarių, maudynė, fu 
’.skiepe, 4 garažiai, šiaui 
Į Clair arti E. 93. Tuše 
Wa kiek aotaisymų.
I šeimų: 7 kamb. apačio 
p viršuje, 3 ir 4 kam 
Budynės. Garažiai. Gs 
įi'bt j 4 šeimas.
I. F. McKENNA
l 1383 E. 55 Stre

Valymas
VALYMj 

$2. 
remo< 
atgal

Shampoo 
pataisom, 

sudedam
ir KĖDĖ

išnaikin. 87

RUG & CARP

Euclid Ave
RA. 81

809 Societj
OFISOx TEL 

mi pigiai pirkti nai 
tane, gausit pigia k 
Wnudos-msurance 

pirmo
Kreipki!
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►si karo 
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šių dar 
i dabar 
ar biz- 
isai be 
ėms la- 
i ir tu- 
irie

do 
iau 
rs ėmė 
inesio.

>da
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įtveka- 
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>0 mi- 
o kas- 
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a tam 
šleista 
i gali- 

busų

SAUGOKIT SAVj f, 
SVEIKATĄ O. SIRVYDO 

BIOGRAFIJOS
išėjo karo tarnybon,]^; RFIB/’AB H 
pasidaro didelė našta pijį? f
ti žmonių sveikatą. Tatoj? '_______
Paul H. Motto, iš Clevei' -
Academy of Medicine, ^lANESIMAS LEIDĖJAMS- 
do žmonėms rekomen^-PRENUMERATORIAMS 
kaip prisižiūrėti sveikatą •ivuip prisiziureu sveiKatą c
nebūtų pervėlai gydytis j 1Ičksandras A. žalpis, Vie- 
galima butų greitai sudėję, 1936 m., Balandžio 10, 
kokį nesveikatos apsireijk Juozo O. Sirvydo mirties 

į: Ai’ mes Amerikos Lie- 
ai .niekuo nepaminėsime 
visų musų draugo, uoliausio 
•os kultūrinimo dirvoje dar- 
nko? Bronzinio ar akme- 
o didelio paminklo pastaty- 
fal neįstengsime. Bet mes 

j me Sirvydą paminėti dar 
įuriškesniu budu negu me- 

rauplės, difterija/tyfoįj’į |inis paminklas: išleiski- 
kitos duodant imunizuoti. J- O- Sirvydo biografiją”.

SAUGOKITĖS nuo sveį^ o paraginimo (ir kitų) pa- 
pavojingų apsiėjimą, negintas Tautininkų Klubas 

ibklyne nutarė išrinkti ko- 
©tą pasirūpinti J. O. Širvy- 
biografijos išleidimu. Ko- 

eto pirmininku paskirta že- 
Spalių 16 d.,

Rekomendacijos tokios; ;
TUOJ kreiptis į gyį 

jeigu reikalinga medikai^ 
žiūros.

KREIPTIS į daktaro of. 
jei tik galima, vietoj šaukt 
į namus.

PRANEŠT daktarui r 
kiek galima iš ryto, jeigu 
kviečiamas į namus.

VENGKIT tokių liga k

nesveiką vandenį ar pieta, 
neikit i vietas kur galima T 
sikrėsti kokia liga; taipgi £ 
rėkit nesusirgti nuo oro 
mainu, peršalimu ir kt.

VALGYKIT įvairu mafetju pasirašęs.
gą maista. ne kokį viena. 6 metais, jau buvo galima 

STENGKITES kasdien skelbti $72 suplaukusių au-
atilsėti.

PASIRŪPINKIT apsipaiį 
su sveikatos priežiūros p^. 
kymais.

I tarp kurių stambiausia 
'o Susivienijimo Lietuvių 
S* ikoje — $25.

ių metų darbas jau baig- 
. Knygos redaktorius Vyt. 
yydas praneša, visi rankreš- 
I jau spaustuvei 

čiu eilėje šioje šalvje. Nuoj ^os tvarkytojas, 
miršta po 67.5 ant 100,000 ^ius, praneša, knyga tuio- 

nti 480 puslapių, 9 paveik- 
, ir bus paduota knygrišy- 
| Lapkričio 15 d. Tokiu 
Ivisi aukotojai (reiškia, 
ai - prenumeratoriai) šį 
I ir Amerikos Lietuvių 
aturoje pirmutinį tokį vei- 

gaus pirm septynių metų 
O. Sirvydo

• PLAUČIŲ uždegimo jj. 
tys stovi penktoje vietoje jį

ventojų.

JCIO DAINOS 
įsigyti šią mažą, kišeninę 
VANAGAIČIO dainų knyge- 
rečia Dainų knygelė, naujau- 
inų rinkinis, nekurios jų su 
šios knygelės galėsit išmok- 
i sau visas mėgiamiausias 
nas, kūnų gaidas mokat, «• 
ležinot. Apie 40 dainų —

\ IN A - TIK

'laukit “Dirvoje”

įteikti.
K. S.

bu- 
lei- 
di- 
li-

mirties sukaktu-

ir prenumeratų 
suplaukė: Komi- 

rankas

$878.70, o 
pasirodo, 

Tokiu bu- 
dolarį au-

prie šio J. O. Sirvydo atmin
čiai leidžiamo veikalo prašomi 
skubiai pasiųsti savo sumą ir 
vardą bei antrašą knygos re
daktoriui: Vytautas Sirvydas, 
45 Pratt Street, Rouses Point,

Tie leidėjai - prenumeratoriai 
kurie per paskutinius šešis me
tus pakeitė savo gyvenimo vie
tą ir adresą, prašomi pranešti 
žemiau pasirašiusiam savo se
ną ir naują adresą tuojau. 
Knyga svers 3 svarus ir nėra 
tikslo bereikalo aikvoti pinigai 
siuntinė j ant klaidingais adre
sais. Pavyzdžiui, sugryžo ne
įteikti laiškai: P. J. Vaitkui, 
So. Boston, Mass.; K. J. Se
maškai, Chicagoj, III.; J. Ali
šauskui, Detroit, Mich. Gal 
rasis ir daugiau pakeitusių 
adresus.

Sirvydo Biografijai Leisti 
Komiteto Pirmininkes

J. SAGYS, 
95-09 Woodhaven

, Ozone Park,

Baltojo Namo stenografistė 
laiko čeki už $70,000 iš Karo 
laivyno statybos darbų Pearl 
Harbor, kurie padovanojo sa
vo dienos uždarbį karo reika
lams. čekis pagamintas iš da
lies ’ numušto Japonų užpuoli
ko lėktuvo.

CALUMET CITY

Court, 
N. Y.

ILL.

D. L. K. VYTAUTO DR-STĖ

VARTOKIT MAŽIAU
KURO NAMUOSE

Amerika turi rimtą proble
mą.

Andrew J. Higgins, New Or
leans laivų statytojas, lankėsi 
pas Prezidentą pasitarti apie 
statymą didelių lėktuvų pre
kių ir reikmenų vežiojimui.

-Wife.

Kinijos kariuomenių daliniai Burmoje, kurie pabėgo nuo 
Japonų į .Indiją ir per savaites keliavo pėksti per pelkynus, be 
maisto, susisiekę su ten veikiančiu Amerikos Generolu "Vine
gar Joe’’ Stilwell, pasivedė jo vadovybei.

■

TRANSPORTO LĖK
TUVAI ATGABENA 

STRATEGINES 
ŽALIAVAS

IININKAS

enue

j prisiiintimu $1.00.
ai paveiksluotas Sapninykas, 
ztas, išaiškinantis kiekvieną 
nas privalo jį turėti saro

jų vardai bus 
nygon kaip lei- 
torių, ir visuo- 
am šios biogra- 
s labiausia ru-

aukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio

rišo aukų 
n leidiniui 
g pirmininkui 
.9.70; Vytautui Sirvydui — 
•9.00, arba viso 
kros išleidimas, 
vs apie $1,016.
lįiems po vieną
'ems knygos leidimui bu- 
\šyta po laiškutį, /prane- 
) dalyką ir prašant prie 

ario pridėti dar kitą 
jau dabar vienos 

imo kaštai pasiekia 
riu. Iš 193 po do

ll atsiliepė jau 
loniai pridėjo po 
nekurie po $1.50

Čia gyvuoja D. L. K, Vytau
to pašalpinė draugystė, susi
tvėrus Spalių 2 d., 1969 ^me
tais. Išpradžių jon prisirašė 
apie 35 nariai. Dabar turi 22 
narius. Draugystė gyvuoja ge
rai, nors bankuose pradingo 
jos apie $1400 pinigų.

Ji buvo pirkus Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų už $109. 
Dabar vėl pirko Amerikos ka
ro boną $100 vertės, ir dar tu
ri kasoje gerą atsargą.

Spalių 16 šymet mirė se
niausias tos draugijos narys^ 
Valentinas Martinaitis, 92 m. 
amžiaus; paėjo iš Jcvaišių k., 
Žeimelio v., Šiaulių ap. Ame
rikon atvyko prie Prezidento 
Cleveland©. Buvo tvirtas vy
ras, sunkiai dirbo, gaila tik 
kad palaikė Lenkų pusę, pri
klausė ir Lenkiškose draugijo
se, ir laidotuvės buvo su Len
kiškos bažnyčios patarnavimu. 
Buvo vedęs su našle, Lenke, 
kuri mirė 1941 metais. Abu il
sisi Šv. Mykolo kapinėse, Ham
mond, Ind. Paliko sūnų ir du
kterį. Laidotuvėse Buvęs.

Kur gyvenat, Kokį Kurą vi.r- 
tojat — anglį, koksą, elektrą, 
gazą, malkas arba aliejų — 
privalote taupyti, sustiprini
mui Amerikos karo pastangą.

Jei gyvenate' rytinėse vals
tijose arba vakarinėse, ir jei
gu savo namą apšildot aliejum 
jus nukentėsit nuo šalčio ir 
patogumų per žiemą jeigu 
apsirupinsit dabar.

Kuras yra karo ginklas 
jis stato ir palaiko tankas, lėk
tuvus, ir laivus kuriuos mes 
siunčiam į priešą. Suka ratus 
musų karo ( industrijos. šildo 
musų namus, ofisus, mokyk
las, ligonines. Turime užtek
tinai žalio kuro. Musų proble
ma yra jį transportuoti iš šal
tinių ir kasyklų Į karo fabri
kus, laivus ir mamus visoje 
Amerikoje.

Kuras sunaudotas namuose 
apsunkina musų sumažintus 
darbo ir transportacijos ištek
lius. Juo daugiau vartojate, 
juo mažiau šių. reikmenų bus 
karo reikalams.

Užlaikyki! sveikatą ir pato-: 
gumą savo šeimų ir tuo pačiu 
laiku padėkit Amerikos karo 
jiegoms prisilaikant šių taisy-! 
kliu:

Apžiurėkit ir sutaisykit ša
mo namų šildymo Įrengimus.

42,600 UŽMUŠTA
DARBUOSE

VOKIEČIAI APIE 
STALINGRADO 

LAIKYMĄSI

^LAISVINTOMS
IRPIAUS Istorine Apysaka

?a, su istoriškais paveikslais.
.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00.

įtiks — aprašoma kaip Didis Lie- 
ateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip ji 
jaunas sukrikščionintas Lietuvis 

tutis buvo pavestas, ši apysaka 
stučio gyvenimą ir karus po to 
pio meilę, prietikius, ir tt

rViA
Cleveland, Ohio.

OP CAFE
[NG ALLEYS 
rior Avenue
•toman — Savininkai

sueiti raičioti boles grupėmis
(44)

: viršeliais at- 
i kurie aukavo 
u gaus knygą 

^viršeliais. Au- 
ar $2 gaus po 

aeros viršais. 
erotu prisidėti

ja Namas
U, maudynė, fur- 
įgaražiai, šiaurėj 
fti E. 93. Tuščia, 
gaptaisymų.
| kamb. apačioje, 
B, 3 ir 4 kamb.; 
| Garažiai.

šeimas.
KENNA
(83 E. 55 Street

Gali-

Valymas
S VALYMAS

mpoo
taisom,
dedam
KĖDĖ

’ išnaikin. 87.50
P & CARPET

ERS
E Euclid Ave.

RA. 8815

$2.00 
remode- 
atgal.

Viešas Paklausimas
Šiuomi noriu paklausti Prof. 

, Pakštą kada buvo įsteigta 
ką veikė Lietuvoje “kulturi- 
bendrovė Kūryba”, kuriai 

Pakštas pardavinėjo akcijas 
pereito karo tarp Amerikos 

Tai bendrovei buvo 
didelės sumos pinigų, 

ir mano akcijų

K. 
ir 
nė
P- 
po 
katalikų ? 
sukelk 
kaip Karodo 
numeris, 1021. Kiek iš lankan
čių Lietuvą ir vėliau iš pabė
gėlių teiravausi, nei vienas ne
gali pasakyti kad tokia bendro
vė butų buvus Kaune ar kur 
kitur Lietuvoje ką veikus.

Atsakykite per ši laikrašti. 
Alekas Banys, 

Cleveland, O.

Raštinėms, Bizniams
Thermometer Kalendo-

Lietuviškų kalendorių 
įvairių rusių. Siun- 

pažymėkit kokią

1943 KALENDORIAI
Sieniniai,

Kalendoriai, 
riai. Turim 
ir Lenkiškų
čiant užsakymą 
kainą norit mokėti.

UNITED PRINTING and
CALENDAR CO. GA.k 3159.

1221 E. 81 St. Cleveland, O.

Skaityk Amerikos
‘Lietuvių Naujienas’

Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių.
Kaina metams tik 50c. (44)
LIETUVIU NAUJIENOS

332 N. 6th St. Philadelphia, Pa.

*** **■• *J* *}♦ ♦** *J* %* *** *•**♦**•* *♦* *♦* *♦* *♦* *•* •** *«* V **■***■* V*** *¥**♦* *** *** *** *♦* *4*

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.T *

iai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
ausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai-
os-insurance reikaluose.
kolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mą. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Valdžios įstaigos rūpinasi iš
dirbti planus kovai visoje ša
lyje su nelaimėmis ir užmuši
mais darbininkų prie darbo.

Dr. Victor G. Heisler surin
ko žinias kurios įrodo kad 42,- 
600 Amerikos karo dirbtuvių 
darbininkų tapo užmušta nuo 
Gruodžio 7, 194'1 metų, kada 
Amerika įstojo į karą. Tie žu
vimai ištiko prie darbo arba 
tarp darbo valandų.

Prie to skaičiaus reikia da- 
dėti sužeidimus, kurių skai
čiuojama po 11,000 darbininkų 
kasdien, darbe ir tarp .darbo, 
ir tuo paaiškės kokie milžiniš
ki darbingumo nuostoliai pri
sieina šaliai panešti.

Nuo tų nelaimių per metą 
sunaikinama 121,000,000 žmo
nių darbo dienų.

Smarkėjimas Aaro darbų pa
didino nelaimes dirbtuvėse.

Karo Departmentas apskai- 
Įčiuoja kad per metą laiko nuo 
i to kai Amerika įstojo į karą, 
tiesioginiai prie darbų bus už- 

Insuliuokit sienas, stogus ir mu^ta bent 20,000 darbininkų, 
aukštus 190,000 kitų ant visados sužei-

Aptaisykit kiaurumas langų s^a> ^u milijonai šiaip sužei- 
ir durų. !s^a-

Namus apžiurėkit ir aptai-l T iieš šį karą, dirbtuvėse ne- 
sykit ar ansaugokit medi nuo skaičius buvo pusėtinai
puvimo, kad nereikėtu brangių ■ žymiai sumažintas. Tik 
aptaisymų. kurių vėliau 
galima padaryti.

Galvanizuoti padargai, 
turėtu būti numaliavoti 
į metus.

Aptaisyki! stogus kad 
dėtu kiaurėti. Peržhirėkit vi
sas nainas ir nataisvkib. taipgi 
sucementuoki! visus nleisterio 
ar cemento nlvšius sienose.

Susidėkit dvigubus langus ir 
duris žiemai.

ne
ri e-

Vokiečiai patiekia sekantį 
pasiteisinimą savo žmonėms 
kodėl iki šiolei neužėmė Sta
lingrado:

Stalingradas yra daugiau ne
gu tvirtovė. Bent kokioje tvir
tovėje yrji sistema, tam tikru 
planu įrengimas. Tvirtovė ga
lima sistematiškai ir nustaty
tu budu 
čiau šis 
ventojų 
mišinys.

Kur j ieškoti priešo Stalin
grade ? Kiekvienoj krūvoj są
šlavų, mėšlo, tarp namų griu
vėsių, duobėse, grebėse, skie
puose, ir net nuobėgų rynose, 
bolševikai yra susislėpę ir iš 
ten šaudo,ĮŠ.tų visų užkam
pių ir duobių ir krūvų galima

| atlikti visokiausius kenksmin
gus darbus. Taigi, Stalingra
das yra daugiau negu tvirto
vė ir todėl negalima palyginti 
kito kurio susirėmimo su šiuo.

Šiuo bolševikišku budu, So
vietai neteks vieno iš svarbių
jų savo miestų, kuris bus su
griautas iki pamatų, stengian
tis neatiduoti naziams.

Armijos ir Laivyno trans- 
• porto lėktuvai dabar gabena į 
Ameriką strategines žaliavas. 
Tas žaliavas gabena transporto 
tarnybos orlaiviai, kurie gryž- 
ta iš karo frontų nuvežę ten 

, karius ar karo reikmenis.
Iš Indijos atgabenama vien

tisa mika, kuri būtinai reika
linga kai kurių lėktuvų dalių 
gamyboje. Laivynui reikalin
gi šeriai ir šilkas parašiutams, 
kas atgabenama oru iš Kinijos 

i vidurio. Iš Fiji salų į Hondu
ras buvo nugabenta tam tikri 

i vabalai, kurie naikina šakni
nius žicguS, ką buvo užnikę 

; kanapes vienoje plantacijoje, 
kur daroma tyrinėjimai.

Kitos inedcgos ir žaliavos, 
kurios jau buvo gabenamos ar 
planuojama gabenti oru yra 
lengvasis plaustų medis iš Cen- 
tralinės Amerikos, reikalingas 
sklandytuvams Amerikoj, ir 
Anglams lengvoms valtims ga
minti. Tantaįitas ir berilio ru
da, kvarco kristalai, pramonėj 
naudojamas deimantas ir mi- 
ka iš Pietų Afrikos, žalia gu
ma iš Brazilijos. Dvidešimts 
tonų gumos medelių sėklų iš 
Liberijos, kad pasėjus ją va
karų - hemisferoj.

atakuoti ir ardyti. Ta- 
miestas iš milijono gy- 

yra nesistcmatiškas

Iš STOCKHOLMO, Švedijos, 
praneša kad Vilniaus mieste 
tarp gyventojų apsireiškia ba
das, ką patvirtina pačių Vokie
čių spauda. Maistui padaugin
ti, Vilniaus parkuose, aišktėse 
ir kiemuose, net kapinėse, bu
vę prisodinta bulvių arba kito
kių daržovių, bet ir to neuž
tenka.

■ Atsargiai Padėkit Va
sarines Drapanas

Dienos yra trumpesnės. Oras 
vėsesnis ir ateina žiema. Da
bar yra laikas padėti savo va
sarinius rubus ir padedant ge
rai apžiūrėkite, nes jie turės 
jums tarnauti dar kitus metus.

Atsargus padėjimas drabu
žių kada jie nevartojami pra
ilgins jų nešiojimo laiką.

• BALANDŽIAI kurie gryž- 
ta atgal į savo namus iš toli
mu sričių, perskranda per 
rią apie 600 mylių kelio. -< dinamito.

® GL1CERINO pasidaranč i o 
laike gaminimo 10 svarsL.muilo

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

UARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai- 
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 34 pusi, didumo.............................. "................25c

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

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

25c

20c

Su užsakymu siųskit; pinigus (žemiau 
yalima siųsti pašto ženkleliais)

•$1

pa
nebus greitinimas skubumo ir darbi

ninkų skaičių darbuose padau
gėjimas vėl smarkiai pakėlė 
industrihių mirčių ir sužeidimų 
skaičius.

kenai 
kartą

nepra-

Džiova Mirštančiųjų
Skaičius Mažėja

®IŠ APIE 75 milijonų su
augusių žmonių, Suv. Valstijo
se apie 3G milijonai, arba be
veik pusė, nėra baigę pradinės 
mokyklos mokslo. Nėra ko 
rūpintis kad Amerikoj atsiras 
perdaug mokytų žmonių.

®Lš VIENOS bačkos miltų 
padaroma apie 275 vieno svaro 
bakantlių duonos.

JOHNG.POLTER
Lietu vis

Namų Mallavotojas. 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų eptaisyc” 
d:iibą prityrpsiam ir atsakomin 
gam: Maliavciimą iš lauko ir u 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane nasamdžius jum« 
nereiks rūpintis ir jieškot kitr 
amatininkų jūsų namo visiška m 
aptaisymui ir pagražinimui.aptaisymui
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas, POtomac 6899

Nacionalė džiovos draugija 
skelbia kad 1941 metais džiova 
mirusių skaičius išpuolė po 44 
asmenų nuo 190,000 gyvento
jų. 1940 metais tokių mirčių 
buvo po 46 asmenis. Tačiau, 
organizacijos vadai persergsti, 
karo metu džiova -sirgimų ir 
mirčių . gali padaugėti.

1941 metais visoje šalyje 
nuo džiovos mirė 59,173 asme
nys ir raportuota 105,714 nau
jų susirgimų. ■

Paskiromis . valstijomis skait
linės parodo, mažiausia mirčių 
nuo džiovos buvo Utah valsti
joje, tik po 12 nuo 100,000 gy
ventojų. Nevada valstijoje iš
puolė net po 171 džiova miru
sių nuo 100,000 gyventojų.

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

H y .L Feichtmeicr, Mgr.
2230 East 4th Street 
Netoli Central Market.

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

IS Už AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p.

rt'FSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi.........................

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

')D BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi.....................

DIVORSAS — 3 veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klainėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių priet'kių atsilankius Lietuvoje. (To
je šeri jojo yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis t. 64 nusl. ____________________________

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

IRAŽl MAGE1.IONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

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

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

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

'ONŪKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 valkai. ..... ............... . ........................................

vOMEDI.IĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur- 
'■in.l Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa- 
i.irmal; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi..................................

vUMUČIV ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi....

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

<UN1GO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikią 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

iUNlGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
■ aid na. 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi...............
“VA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy- 

• anlo/ir Jogailos laikų. 30 pusi...........................
■>A LOMĖJ A Rerodicnčs Duktė — Drama viename 

\u.ksme. Vaidinu 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....
KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 

karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p.
KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų 

■uja; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35
LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se 

smuoše, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaidai,

kome- 
pusl.
veiks-
30 p.

25c

i5c

15c

50

15c

50

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi....................................

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

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

N2ISTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4 
vyrai, .2 moterys. 30 pusi.....................................15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi................................ 10c

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

10c

15c

25c

lOe

50c

50c

35c

45c

25c

10c

vaidinime

Ameriko-
P...........

CARAS — Monologas ..........................
BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vienu 
komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage-

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

50c

20c

60c

10c

50c

20c

35c
10c

10c

35c

50c

5c0

15c

10c

30c

25c

25c

15c

45<

15i

PASKENDUS1S VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina G vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi...............................................

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusi!

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina ”8 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.............

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodem.- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 Moterys. 16 p...........

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi................... .

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksnių drama, 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.

RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš 
nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67

RUSIJOS
RUSIJOS

veiksmo
ŠIAURĖS 

dija.
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi.........

SNIEGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy
rai ir trys moterys. 62 pusi...............................

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant................................................................

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

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi................................

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

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

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag idija b 
veiksmuose* vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p.

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi.......................

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

25c

50c

25c

10c

25c

10c

25c

50c

56*
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GU3ERNATORIUM LIKO BRICKER
Jonas T. DeRighter vėl Laimėjo. Michael A.

Feighan išrinktas į Sweeney Vietą

Rinkimų pasekmes Ohio ir 
Clevelande sekančios:

Gubernatorium išrinkta iki, 
šiol buvęs Bricker, Republiko-j 
nas, ir su juo visi jo kabineto 
nariai, kartu ir Demokratas 
Valstijos sekretorius Sweeney.

Kcngresan išrinktas Feig- 
„ han j vietą Sweeney. Kiti at

stovai j Kongresą liko tie pa
tys, ar Demokratai ar Repuk- 
1 ikon ai.

Valstijos »Legislaturon išrin
kta devyni tie patys atstovai, 
jų tarpe ir Lietuvis Jenas T. 
DeRighter. Jis buvo 14-tas iš- 
eilės 18 atstovų, gavo 104,555 
balsus. Devyni kiti išrinkta 
nauji. Iš jų 12 Demokratų ir 
6 Republikonai.

Valstijos Senatan išrinkta 2 
buvę senatoriai Demokratai— 

. Bartunek ir Boyd, kiti nauji, 
du Rep. ir du Dem.

Apskrities komisijonier i u m 
vėl laimėjo Gorman, D.

Atmesta miesto ir apskrities 
taksų reikalavimai.

Mokykloms taksų reikalavi
mas nutartas.

VYKSTA ILGON KELIONĖN

Musų dainininkė Bronė Ka
siulytė, su savo sesute Karoli
na, šiomis dienomis išvyksta 
ilgai kelionei i pietines valsti
jas, aplankyti savo du brolius 
kurie tarnauja kariuomenėje.

onas T, DeRighter vėl 
Išrinktas Ohio Legis

laturon

NAVY REIKALAUJA 
25,0U0 V fKŲ

Kadangi Prez. Roosevelt iš
leido šaukimą karo tarnybon 
jaunų vaikinų 18 ir 19 metų 
amžiaus, tie vaikinai turės sto
ti kada bus pašaukti.

Betgi jiems yra proga pasi
rinkti tarnybą liuosnoriai sto
jant Į karo laivyną. Laivyno 
tarnyboje jiems suteikiama vi
sokios progos pasirinkti ama
tus ir jų išsimokyti visai savo 
gyvenimo ateičiai.

Padrąsinkit savo jaunuolius 
stoti į U. S. Navy. Rekrutavi- 
mo ofisas randasi sename paš
te, ant Superior avė. vidurmie- 
styje.

Pirmiau buvo skelbta Navy 
vajus 10,000 vyrų iš Clevelan
do srities. Dabar Lieut. Ralph 
H. Dombey praneša kad vajus 
pratęsiamas iki Sausio 1 ir kad 
nusistatyta gauti Karo Laivy
no tarnybon 25,000 vyrų Cle
velando srityje.

Lai jūsų sūnūs pasiskaito 
Angliškame skyriuje šiame nu
meryje paaiškinimą apie tai.

L DIRVA (THE FIELI
LITHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday in Clevela 

Ohio Lithuanian Publish  ̂
6820 Superior Ave. ClevelandPHONE: ENdieott 4486 uo2() SUPERIOR AVE.

Detroit. President Smetona en
couraged the Lithuanians to hope

Subscription per Year in Advai
In the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . -THEY ARE JOINING THE NAVY! Defend Canal Zon

Adv. N. Rastenis Lai-
i

mėjo Rinkimus Mary- 
lande

Iš Baltimorės praneša kad 
Adv. Nadas Rastenis, Cleve- 
landiečių Baltrukonių žentas, 
išrinktas į Maryland Valstijos 
Legislaturą.

Adv. Rastenis prieš keletą 
metų buvo gyvenęs Clevelande.

,Jn kelionė apims Camp Clay- 
oorn, ^AiexaTioiaaT
New Orleans, Ga., Fort Ben
ning, Ga., ir gry.š per Washin
gton, D. C.

DIVORSŲ PADAUGĖJO

Cuyahoga apskrities teisme 
padaugėjo divorsų bylos, kurių 
išsprendimui bus paskirta da- 

'bar išrinkti nauji teisėjai.
Per pirmą šių metų pusmeti 

divorsų bylų skaičius teisme 
pašoko iki 2,640. Kame prie
žastis tokio apsireiškimo neži
nia.

MINĖS 25 METŲ DARBUOTĘ

Alekas Banys rengiasi pami
nėti savo 25 metų Lietuviškos 
darbuotės sukaktį. Tuo tikslu 
rengiama šeimyniška vakarie
nė Sausio 30, 1943. Jos pelną 
ir dar pats pridėdamas savo 
$25 Banys skiria Lietuvos rei
kalams. ŠĮ mėnesi gi, Lapkr. 
22, jis užpirko mišias naujoje 
parapijoje už žuvusius už Lie
tuvos laisvę kareivius.

Organizuos Blokų 
Darbuotojus

Didžiojo Clevelando Civilinės 
Apsaugos vadai ruošia planą 
suorganizuoti bent 15,000 sa
vanorių vyrų ir moterų, kurie 
bus paskirstyti dirbti savo gy
venamuose gatvių blokuose vi
sokį šalies karo pastangų pa- 
stumėjimo darbą, kaip tai rin
kimą senų atliekanų, pardavi
mą bondsų, naudojimąsi auto
mobiliais išvien, ir tt.

REIKĖS KAMBARIŲ

Bėgyje sekančių trijų mėne
sių Į Clevelandą bus atkelta 
apie 1000 Karo Laivyno De
partment tarnautojų. Jiems 
apsigyventi bus reikalinga na
mų ir kambarių. Clevelandie- 
čia.i prašomi suteikti jiems vie- 
t.-“’ gyventi.

'■ <”i -ūži .lama senasis

NELAIMĖS DARBUO-
SE DIDĖJA

Clevelando dirbtuvėse, kaip 
ir visoje, šalyje, šio skubumo 
metu daugėja nelaimės darbi
ninkų prie darbų. Sako, ne
laimingi Įvykiai, sužeidimai pa
šoko 24 nuošimčiais šešių pas- 
tarių mėnesių bėgyje.

Eilės karo dirbtuvių darbi
ninkų užpildė ligonines, neskai
tant tų kurie sužeidę rankas 
ar veidą, apraišioti gydosi na
mie. Per šešis mėnesius tuo 
budu dingo 219,050,544 darbo 
valandų.

Darbuose mirčių šymet ma
žai : iki šiol darbuose užmušta 
tik 11 darbininkų, pernai per 
tiek pat laiko buvo 13.

Pirko Degtinę net Muš
damiesi ,

Su Lapkričio 1 diena valdžia 
uždėjo degtinės bonkai po 50c 
ar tam panašiai taksų. Deg
tinės mėgėjai tiesiog gulte už
gulė parduotuves pereitos sa
vaitės paskutinėmis dienomis, 
ir žmonių eilės apie degtinės 
parduotuves išrodė taip ilgos 
kaip kad Rusijos miestuose pa
prastai buna prie duonos par
duotuvių, kada jos gauna ke
lis bakanus duonos parduoti.

Degtinės biznis per tas pas
kutines dienas pašoko 350 nuo
šimčiais. Pirkta, nešta bonko- 
mis tiek kad nekuriu rūšių deg
tinė visai buvo išsibaigus, tu
rėjo imti ką gauna.

Prie nekuriu parduotuvių iš
kilo ir muštynių, kur nesilaiky
dami eilės nekurie kėsinosi ki
tiems už akių užlysti.

• SU NOTRE D AME uni
versiteto futbolininkais perei
tą šeštadienį Clevelande fut
bolininkų jaukte dalyvavo Lie
tuvis Louis Rymkus. Jie run
gėsi su Karo Laivyno jautkų 
ir Laivyną nugalėjo.

PASIDUODA OPERACIJAI

Ilgametis Dirvietis, Jonas 
Aki: a, pasiduoda j Lakeside

IŠLIKO GYVAS
Buvo pranešta kad mūšiuo

se su Japonais Pacifike nu
skandintas Amerikos lėktuv
nešis laivas, Wasp. Ant jo 
prie daug kitų buvo ir vienas 
Clevelandietis Lietuvis, Walter 
Smolovic, 23 m. amž., P. Sma- 
levičiaus sūnūs, nuo 997 E. 77 
st. Jis ištarnavo karo laivyne 
šešis metus. Jis sugryžo pas 
tėvus keletui dienų paviešėti. 
Vaikinas apipasakojo kaip jų 
didelis laivas priešų sproginiais 
uždegtas, ėmė degti ir sprogi
nėti laive turimos torpedos ir 
šoviniai. Jis Štl dalig kitų iš
liko gyvas, kai tas laivas su
degė ir nugrimzdo. Jo atvaiz
das ir apsakymas apie tą Įvy
kį ir karą su Japonais tilpo vie
tos Cleveland News dienrašty
je.

MOTERYS TAXI ŠOFERĖS

Ir Clevelande jau pradėjo 
moterys užimti taxi šoferių 
darbus. Pirmutinė moteris šo- 
ferė leidimą gavo Mrs. Anna 
Bingle, 34 m. amžiaus.

LAUSCHE LANKĖSI PAS 
PREZIDENTĄ

Clevelando mayoras Frank 
J. Lausche buvo'nuvykęs į Wa- 
shingtoną ir turėjo pasimaty
mą su Prez. Rooseveltu. Jo 
tikslas buvo patirti ar miesto 
didžioji auditorija bus paimta 
karo reikalams, kaip apie tai 
buvo pranešta. Patyrė kad au
ditorija tuo tarpu nebus užim
ta ir galės tęsti savo paprastą 
biznį. Su Prezidentu apkalbė
jo karo reikalus, karo produk
ciją ir Clevelando žmonių mo
ralę.

ADVOKATAMS PRASTAI

Šiuo didelio darbštumo me
tu, kaip paaiški, ir teismuose 
bylos sumažėjo net pusiau, ir 
kitaip visaip advokatai nepa
daro biznio. Tokiu budu 13 
nuošimčių jų išėjo jau į dirb
tuves teisingu budu gyvenimą 
daryti. Tekis apsireiškim s 
matosi dabar, tik 10 mėnesių 
Amerikai kariaujant. Kaip bus 
toliau ?

UŽMUŠTA 96
Trafiko nelaimėse Clevelan

do srityje iki Lapkričio 3 už
mušta jau 96 asmenys. Pernai 
per tiek pat laiko užmuštų bu
vo 1C8. Paskutinis užmuštų 
buvo Paul Smigelsky, 44 m., 
kurio automobilis susimušė su 
kitu, 20 metų jaunuoliu. Tas 
po nelaimės palikęs savo auto
mobilį pabėgo ir slapstėsi, bet

Higbee Bldg., ant Euclid avė. ligoninę operacijai. Linkėtina į trečiu dieną pasidavė polici- 
ir E. 13 sh greitai pasitaisytų Į jai, j^41

While selective service boards 
throughout the nation awaited the 
Washington go-sign last week on 
the drafting of 18 to 19-year-o!d 
youths for army duty, navy recruit
ing offices in northern Ohio re
ported a strong upswing in the 
teen-age group.

Offered the possibility of select
ing their own field of duty with 
the navy, youths from this age 
brackets flooded the main station 
in Cleveland to bursting point.

According to Lieut. Ralph H. 
Dombey, district recruiting officer, 
a survey of the teen-age applicants 
revealed that four out of every 10 
sought information on deck and 
engineer officer training and naval 
aviation. Six out of every group 
of 10 sought information on navy 
trade schools.

Lieut. Dombey said the inquiries 
made by the youths indicated the 
majority of them were looking 
ahead, to the day when the war 
ended — and were endeavoring to 
establish their futures through navy 
trade schools.

A comparison of the various age 
groups in the Cleveland recruiting 
office showed a 15 per cent, increase 
since Tuesday night in the 17 to 
22 year age bracket.

The accelerated pace in the rec
ruiting of 18 to 19 years olds, ac
cording to Lieut. Dombey, was 
brought about by the president’s 
speech Tuesday night, when he de
clared “this was is a young man’s 
war”.

Pointing out the advantages of 
naval service, Lieut. Dombey said 
the physical-training and trade
school programs of the navy were 
“ideally suited" for the teen-age 
group, in that they offer:

TRAINING through the sports 
with which every young man is 
acquainted.

OPPORTUNITY to learn any one 
of nearly 50 trades and professions.

THE CHANCE for every enlistee 
to become a petty officer, at an 
advanced rate of pay, within 90 
da vs after his enlistment.

Included in the trades and pro- 
fesssions open to enlisted men in 
the navy are aircraft radio loca
tion, radio , maintenance, aviation 
o-roiindwork. sound motion picture 
training, machinist, photography, 
metalsmith, and aerography.

A LONDON DIARY
« ... ■ ..

(The New Statesman and Nation, 
London, Aug. 15, 1942)

The monthly Foreign Office List 
teased to appear last February. 
Official explanation was paper 
shortage. An August List has now 
been sent round to the sixteen em
bassies and twenty-seven legations 
still in London. Estonia, Latvia 
and Lithuania are missig from the 
List, which apparetly means that 
and Lithuan'a are missing from the 
List, which apparently means that 
'.hough Britain has not explicitly 
compromise policy of “non-recogni- 
tion” has been decided upon. It is 
believed that it was agreen upon 
with Molotov when he was here in 
May. The former Ministers of the 
three States, with their counsellors, 
secretaries and attaches retain, as 
a personal courtesy, full diplomatic 
privileges.

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

A SMALL but artistically organ
ized Lithuanian group made a nota
ble impression upon 400,000 specta
tors viewing the Navy Day parade 
in Philadelphia, October 25. There 
was a total of 25,000 marchers in 
the parade. The Lithuanian group 
consisted of about 300. They were 
led by St. George’s Parochial Band 
and their float represented. Miss 
Lithuania, Miss Liberty, Uncle Sam, 
and a group of soldiers and sailors. 
The flags of United States and 
Lithuania were well displayed and 
drew cheers. The credit for or
ganizing this Lithuanian participa
tion in the Navy Day Parade goes 
to Joe Kavaliauskas, Z. Krivinskas 
and A. Dzigas.
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OUT OF THE SMALL Lithuan

ian parish of St. Casimir, at St. 
Clair, Pa. (250 families), there are 
75 young men in Uncle Sam’s 
forces, cf whom 3 are lieutenants. 
There are three army nurses. The 
parish is celebrating a 25th anni
versary of the building of its own 
church. The pastor is Rev. Laum- 
akis.

that after the victory for the Allied 
Nations, a free and independent 
Lithuania will rise again. He 
praised the fine spirit with which 
the American Lithuanian: 
porting United States in 
war.

are 
this
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total

EVERY NATION has 
of Communists. So have 
eriean Lithuanians. Our Red bunch 
in Chicago tried to pull a fast one 
on the Chicago Sun the other day. 
They furnished this paper the in
formation that they were the pat
riots of patriots who organized a 
“Victory Committee” way back in 
1941. to support the cause of the 
United Nations. Well, sad to re
late, the Lithuanian daily Draugas, 

>eau- 
way 
still 
that 
“im- 
Sta-

its 
the

crew
Am-
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her 6th, 1915, at the Cleveland Pos 

under the Act of March 3, 187

and Naujienos, punctured this b 
tiful fable by showing that 
back in 1941 cur Reds were 
towing the Stalin line which at 
time consisted of attacking ‘ 
perialist” Britain and United 
tes and besmirching Pres. Roosevelt 
for his efforts to prepare this na
tion for the war he saw coming. 
Draugas and Naujienos published 
the editorials and resolutions adop
ted by’ the Red Vilnis - 
was they 
from the 
reds can 
their face 
ago Sun 
future about the source 
uanian

ANNA KASKAS (of Hartford. 
Conn.) was again signed a contract 
to sing for the Metropopiltan Opera 
Company. 

///
THE OFFICIAL organ of the 

Lithuanian Roman-Catholic Alli
ance, Garsas (Wilkes-Barre, Pa.), 
remembers the time when in 1898 
the Lithuanians of East Prussia 
called election meetings to elect a 
Lithuanian representative to the 
German Reichstag. East Prussia- 
was then under German domination 
(as it is now), but there were over 
140,000 Lithuanian voters who elec
ted one or two representatives. 
Even in 1914 they had one Lithuan
ian representative. No doubt, even 
under the- FAą^ląlęss oppression cf 
the Nazis, there is a flame cf 
Lithuanian determination in East 

I Prussia. Garsas says that in 1898, 
Lithuanians ran candidates in Tilžė 
(Tilsit), in Klaipeda (Memel), in 
Ragainė (Ragnit), and Velava 
(Vėliau). After the democratic 
forces run the Germans out of Tast 
Prussia, the Lithuanians will run 
their candidates from their dis
tricts again.

m
THE LITHUANIAN St. Joseph 

parish of Scranton, Pa., has 245 
members in the armed forces. Some 
families gave two or three male 
members. One even gave four. 
The president of the leading Lith
uanian Club, Taurus, Dr. W. A. 
Speyling, is a captain. He is a 
graduate of Penn State College and 
the Hahnemann Medical College.

ill
THE VISIT of the President of 

Lithuania. Mr. Antanas Smetona, 
to Dqtroit on October. 25 was a 
e-rcat 'Success. He was greeted by 
the civic representatives and the 
Lithuanian Hall was packed for 
four hours during the speeches. 
Donations to a fund for the Lith
uanian war sufferers amounted to 
S788.00 — a thing unheard of in
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Arn:y a nJ naw cnmsinds® 
charge cf Panama cana1 dtA 
are shewn on an air in<oectio^H 
lot of piano is Lieut. Gtn. | 
Andrews, Carribcan defense! 
mandei. The cc-rilot is Rearfl 
Clifford Van Hook, commsmbi 
of the 15th naval district. )

Nori Panaikinti 40 Va
landų Darbo SVitę 
Kongrese, kur išrinkta 

dė nauju Republikonų at- 
IĄ keliama reikalavi- 

that he’s going to f gi Į si kad Piez. Roosevel, 
way hc smoa Į gurėtu “namų fronto”

— and, wow! i 
some hot reading, right j 
Goebbels griddle. If 
have a redder face, 
red! Lets hope the Chic
is more careful in the 

of its Lith-
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it a pity 1 
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group of New York Lithuenir^" 
“pro-nazis” just because they
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i vairinių ineigų, nėra kompeb 
i žema renda. 11530 Buckeye i

social questions by brute 
The Committee quotes II. 
Anderson, delegate of the 
Relief Fund in Lithuania 
Lithuania—free 

or Nazi
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į Noriiua darbuose Įvesti 
Ivalandas darbo be virš- 
I į mokesnio.

Bedarbių skaičius šioje 
I alyje Spalių mėnesi pasie- 
Į kė'žemiausio po-depresijos 
į faio. Nuo Rugsėjo m. 
I Win sumažėjo 100,000 
I ittu ir liko 1,600,000 
I tfai skaitomų bedar-

! Darbuose šiuo taipu yra 
| ip 52,400,000 darbininkų. 

. libretėje iš to skai- 
I sb dirba 10,500,000 ir 
I late visokiuose dar- 
I Im 41,000,000.

šią

THE 
ce Day 
sued a 
antics of the official
agency PAT which is 
silly stories about a so-called ‘Lith
uanian’ slaughter of Poles 
Jews in German occupied 
nia. During her free days 
nia never had even a taint 
anti-Semitic disturbances
cannot be said of the Poles). 
Lithuanians are a Western Europ
ean nation and do not believe in 
solving 
force. 
Foster 
Polish 
(when
not occupied by Soviet 
forces). In his Borderland Russia 1 
Mr. Anderson says: “The Lithuan- j 
ians. were doing their best with a ; 
very difficult situation and it is l 
my considered opinion that the 1 
Poles were decently treated, when ; 
one takes into account the ill feel- | 
ing that has existed
tween the two countries 
of the Polish grab of 
capital of Lithuania)”.

H. Foster Anderson
say that the Lithuanian 
ment helped many Poles to escape 
to England by issuing Lithuanian 
passports to them.

What is PAT up to, anyway?

'or years be- > 
(on account
Vilnius, the '

goes on to
Govern-

THE ENERGETIC Lithuanian at
torney-at-law, Mr. J. Grish, has re
ceived a handsome recognition of 
his capabilities. He was appointed 
Assistant Attorney General for- Illi
nois. Good luck to you, Grish!

m
THE EDITOR of the Commu

nistic Vilnis English Section (Chic
ago), Joe Sacal, has, finally, vol
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