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fiHESKSMM

DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO industrija pra
dėjo staiga plėstis, darbai
pakilo 9 punktais iki 79.8
nuoš. normalio. Mėnuo lai
ko atgal veikė tiksu 60.2
nuoš.
Sako plieno darbai tuoj
pakils iki 85 nuoš., kartu
padidės darbininkų uždar
biai ir gal pakils plieno
kainos. Daug priklausys
nuo to kaip pasielgs Kon
gresas.
Plieno darbai paskirais
distriktais pakilę jau dabar
virš 80 nuoš., paveizdan,
Pittsburghe pasiekė 83%.

.

IŠ LIETUVOS

EKSTRA

LAIKRAŠČIŲ

BUCHAREST, Rumanija, Rūgs. 21. — šiądien va
žiuodamas automobiliu gatve buvo nušautas Rumanijos
premjeras Calinescu, žinomas nazių priešas.
Eina gandai jog Rusija ir Vokietija norinčios už
grobti ir pasidalinti Rumaniąj.
PARYŽIUS, Rūgs. 21. — Aliantai mano nepradės
smarkesnio karo prieš Vokiečius vakarų fronte dar per
dvi ar daugiau savaites.
_ ___ '
MASKVA, Rūgs. 21. — Sovietų valdžia užtvirtina
paėmimą Lenkiškos Ukrainos, Baltgudijoš, ir Lietuvos
sostinės Vilniaus, Gardino ir kitų miestų. Sako Rusai
paėmę nelaisvėn apie 60,000 Lenkų.
LONDONAS, Rūgs. 21. — Pranešimai kalba apie
Čekijoje ir Slovakijoje einančius sukilimus prieš Hitle
rį. Tas padidino viltis kad nazių valdžia gali bųti iš
versta.
•Y<

LIETUVA ruošia platų in
dustrializacijos planą, pagal
kurį ateityje turės būti tvar
koma visa krašto pramonė:
liūs žiūrima kad vienoje pra
mones šakoje neatsirastų per
daug įmonių, o kitoje perma
nai. Kapitalai taip pat galėtų
būti nukreipta į tas pramonės
įmones kurios yra Lietuvai rei
kalingiausios.
GYVULIŲ

n-

AUTO produkcija rude
nop pradėjo didėti. Šio SAKO, LIETUVA DERASI SU MASKVA DĖL
mis savaitėmis išdirbama
PERVEDIMO VILNIAUS LIETUVAI
po apie 40,000 per savaitę.
Nekurie automobiliai nuBERLINAS, Rūgs. 19. — Vokiečių ir Sovietų Ru
mažino kainas.
sijos sutartame Lenkijos suplėšyme Lietuvos istorinė so
stinė Vilnius, Gardinas ir kiti miestai kurie randasi bu
CIO PRADĖJO organi vusioje Lenkų okupuotoje teritorijoje pateko j užėjusios
zuoti pietinių valstijų au bolševikų armijos rankas. Vilnius paimtas po dviejų
dimo industrijos darbinin valandų mūšio su Lenkų kariuomenės dalimi. Suval
kai, Seinai ir Augustavas pateko Vokiečiams.
kus.
Tuo budu visa Lenkų valdyta Lietuvių žemė į rytus
Kuomet šiaurinėse vals
nuo
dabartinės Lietuvos-Lenkijos- sienos pagrobta So
tijose nekurtus industrijos
vietų
Rusijos globom Vilniaus atitekamas Lietuvai ne
atgijo, kaip plieno ir auto
kurie
sako jau pavėluotas, nors Lietuva veda derybas
mobilių, pietinėse valstijo
se audėjai dirba visai pras su Maskva, bet Sovietai gali Lietuvos reikalavimą igno
tai ir gauna mažą užmo ruoti. Vilnių ir tą visą- kraštą jie pasilaikys kaipo grobį.
Atsargumui, Lietuva padidino savo- kariuomenės ei
kestį.
les
pašaukdama
daugiau atsarginių. Iš Kauno išsiųsta
Darbo-Valandų adminis
tūkstančiai
vaikų
kad atsitikime oro atakų nenukentėtų.
tratorius nuskyrė pietinių
valstijų audėjam minimum
mokestį 32 Ve valandai, bet
audinyčių savininkai atsi SUSITAIKĘ SU JAPONIJA, RUSAI TUOJ
sako mokėti.
PUOLĖSI ANT LENKIJOS
CIO sako jau turi savo
Rūgs. 16. — Sovietai staiga sudarė paliau
globoje apie 100,006 orga bas Maskva,
su
Japonais
ir karą prie Mančukuo rubežiaus nu
nizuotų audėjų.
traukė.
Kaip tik Rusijai praėjo pavojus iš Japonų pusės
Chicagoje, vandens tu Azijoje, Maskva pradėjo skleisti žinias apie Lenkų “bai
nelį kasant, 125 pėdų po že sius persekiojimus” Ukrainų ir Gudų, ir paskelbus kad
me ištiko sprogimas, vie Lenkijos valdžia “suirus ir neegzistuoja”, pradėjo pulti
nas darbininkas užmuštas, į Lenkiją ir grobti Vokiečių parblokštos Lenkijos dalis.
10 sužeista.
Su Hitleriu susitarę Sovietai paskelbė kad Lenkiją
padalins ir jeigu paliks tai tik mažą, patį Lenkijos cen
DETROIT. — Automobi trą, be jokių kitų tautų žemių ir žmonių.
lių darbininkų unija perei
Rusų užsimojimas užgriebti Ukrainą ir Gudiją ir
tą savaitę apšaukė streiką kariuomenių žygiavimas į vakarus surūpino Lietuvą,
Bohn Aluminum Co. No. 1 Estiją ir Latviją: joms liko tik laukti ką toliau darys
dirbtuvėje, vėliau streiką įsidrąsinęs šiaurės meškinas su mažomis kaimynėmis.
praplėtė į kitas dirbtuves.
Sovietų ir Vokiečių karo vadai susitiko Brest-LiStreikuoja dėl nesusitaiky tovske aptarti Lenkijos užėmimo baigimą ir padalinimą.
mo darbininkų samdymo
Raudonoji armija nusitiesė 500 Angliškų mylių
klausimu, unija nori kad frontu, nuo Estijos iki Rumanijos, stumdamas! į vaka
į darbą butų priimami tik rus artyn link Vokiečių linijų.
unijistai.
•Y
•Y

Vilniaus krašto Lietuvių vaikučiai — ar jie paliks komunizmo vergijoje?
JAPONIJA IR RUSIJA ' KONGRESAS SUSI
NUTRAUKĖ KARĄ RINKO SPECIALIAM
POSĖDŽIUI

Maskva, Rūgs, 15. — Sovietų Rusija ir Japonija
sutarė padaryti paliaubas
ir baigti kariavus Manču
kuo pasienyje. Iš šių pa
liaubų išeis Japuhų-Rūsų
nepuolimo sutartis.
Tas sustiprino Rusiją ir
davė jai laisvas rankas ei
ti į Lenkiją. Taipgi Japo
nams palengvino karą Ki
nijoje. Japonai pradėjo la
biau šiauštis prieš Britus
Tolimuose Rytuose.

DAR NAUJAS BU
DAS VĖŽIO LIGAI
GYDYT

»
IR

PAUKŠČIŲ

skaičius per peskutinius metus
Lietuvoje dar padaugėjo. Vi
so šiuo mietu Lietuvoje yra:
arklių
per 520,000
galvijų
1,100,000
avių
1,220,000
kiaulių
1,117,000
vištų
2,000,000
žąsų
858,000
•

3,070
neišskirstytų kaimų, 450,000
ha ploto. Padavusių prašymus
skirstytis vienkiemiais yra 2,~
400 kaimų, 340,000 ha žemės
ploto. šymėt daugiausia bus
išskirstyta viensėdžiais Uk
mergės apigarcloje — 120' kai
mų, ir Utenos apigardoje —•
113 kaimų.
LIETUVOJE dar yra

Atiantic City, N. J. —
Washington, D. C., Rug Išrasta dar vienas būdas
sėjo 21. — Šiądien susirin vėžio ligos gydymui: serko Suv. Valstijų Kongre gantį ta liga prigirdo iki
sas specialiam posėdžiui, iš tam tikro laipsnio, tada sa
spręsti ką ši šalis darys ko geriau veikia radiura
Europai karo reikmenų ir X-spinduliai.
pardavimo klausimu.
Prez. Roosevelt šaukda MĖSOS kiekis Vokietijos,
mas kongresą norėjo kad žmonėms dar sumažintas. DĖL KAITRŲ ir sausros va
butų padaryta nutarimas Per savaitę laiko galės nu saros pabaigon smarkiai nuse
parduoti karo reikmenis sipirkti tik apie svarą.
kė Lietuvos upės. Nemunas
kariaujančioms pusėms su
tik 1921 metais tebuvo tiek
supratimu kad jos pačios WINDSOR Kunigaikštis, nusekęs kaip šymet. Vietomis
PRANCŪZIJOS kabine parsigabens ir už perka- kuris dėl moteries išsiža upė tiek negili.kad ją perbren
tas persiorganizavo: Dala- mas reikmenis mokės pini dėjo savo karališko sosto, da žmonės ir gyvuliai. Nemu
dier pasikvietė sau į talką gais. Amerika tuo klausi pereitą savaitę sugryžo su no vagoje atsirado net keli
gabiausius žmones. Socia mu. pasidalinus pusiau — savo žmona iš Prancūzijos šimtai salų ir salelių. I)el sau
listai davė prižadą vyriau vieni pritaria tam parda į Angliją ir stojo karo tar sumos vietomis pradėjo išdžiū
sybei remti ją iki karas tę vimui, kiti nori visiško ne nybon Majoro Generolo ti medžiai ir kristi pageltę la
sis.
utralumo. Norintieji par laipsniu. Jis gal vyks ka pai.
duoti sako tuo pagelbės ro laukan Prancuzijon.
•PALANGOJE šymet buvo
PARYŽIUJE kalba kad Prancūzijai ir Britanijai,
gražus vasarojimo sezonas ir
alijantai pasirengę įsteigti nes jos galės sugauti Vo
provizinę Čeko - Slovakijos kiečių laivus vežančius sau VĖLIAUSIOS ŽINIOS vasarotojų skaičių turėjo re
kordinį — registruotų svečių
vyriausybę. Ją pripažins reikmenis, o pačios galės
IŠ LIETUVOS
turėjo
suvirs 9,000, — tačiau
Britai ir Prancūzai. Jos lengviau parsivežti.
neramus,
laikai Europoje ir mu
vadu butų Dr. Eduard BePrezidentas tuo reikalu KAUNAS, Rūgs. 17. — Lie
sų
vasarotojus
paskubino ank
neš, buvęs prezidentas.
tarėsi su visais partijų va tuva saugumo sumetimais pa
dais. Kongreso posėdis iš- šaukė kitą atsarginių dalį. Be sčiau gryžti į savo pareigų vie
to, uždarė administracinę lini tas.
KINIJOJE šią žiemą su rodos bus audringas.
sidurs su bado mirtimi 25 Visi žymus Amerikos gy ją su Lenkija.
milijonai žmonių. Vieni la venimo veikėjai šaukte šau Lietuva tvirtai nusistačius NUSAUSINS DAUG MIŠ
bai nukentėjo nuo potvinių, kia j prezidentą kad steng laikytis neutralumo ir, reika KŲ. Iki šiol buvo vengiama
darbus vykdyti di
kiti nuo sausrų.
tųsi išlaikyti šią šalį nuo lui esant, jį ginti visomis prie sausinimo
desniuose
miškų
plotuose, nes
monėmis.
įsivėlimo į karą.
BRITAI sako kad skan Visa Europa atkreipus Ministras pirmininkas Gen. visas dėmesis buvo nukreiptas
dina Vokiečių submarinus akis į Ameriką ir laukia Černius pareiškė kad sustip i žemės ūkio plotų nusausini
rinimas apsaugos priemonių mą. Miškai buvo paliesti tik
NEW YORKO uoste su LENKŲ VALDŽIA PABĖGUS, BET VARŠA- vieną po kitam. Laivai ir ką Kongresas nutars.
nėra Lietuvos rengimasis agre ten kur to reikalavo žemės
lėktuvai nuolatos jieško ir
streikavo Amerikos laivų
užpuola submarinus juro LENKAI karo belaisviai sijai. Nors ir turime neišsprę ūkio plotų nusausinimas. Da
VOS GYNĖJAI MIESTĄ TEBELAIKO
darbininkai, norėdami kad
bar daroma žygių daugiau nu
vežami į darbus Vokietijos’ stų problemų, bet rūpinsimės sausinti miško plotų.
Cernaut, Rumanija, Rūgs. 20. — Lenkijos miestai se.
butu pakelta atlyginimas
jas tik taikiu budu spręsti.
ir mokama bonai už plau vienas po kito pateko Vokiečių kariuomenėms. Lenki LONDONE, delei vaka i gilumon ir skirstomi po Sovietų Rusija davė Lietu
ūkininkus.
Kiti
belaisviai
LIETUVA pasiryžo sutvar
kiojimą karo zonoje. Lai jos vyriausybė apleido savo šalį ir išsimėtė po Rumuni ro ir nakties metu laikymo
vai patikrinimą gerbsianti Lie kyti čigonus, kurių Lietuvoje
laikomi
barakuose.
ją.
Pabėgo
net
ir
Lenkijos
vyriausias
karo
vadas
Gen.
vai norima siųsti į Europą
užgesintų žiburių, atsar Vokiečiai tiki kad užim tuvos neutralumą.
esama per tūkstantį ir kurie
pargabenti Amerikos pilie Rydz-Smigly, kuris tapo sulaikytas Rumanijoje.
gai
nuo
priešo
lėktuvų,
pa

tos
Lenkijos
turtai
ir
ža

verčiasi
visokiais neproduktin
Patys Lenkų karininkai Rumanijoje skaičiuoja kad
čius.
SPECIALI Ministrų Tarybos gais, o dažnai net nusikalsta
didėjo
žymiai
tratiko
ne

liava
gelbės
jiems
kariauti
per 18 dienų karo su Vokiečiais Lenkai nustojo arti 100
paskirta prie Užsienių Reika mais verslais, kaip tai vagi
laimės. Važinėja tie kam prieš alijantus.
Erie, Pa. — Griffin Ma- tūkstančių vyrų. Vokiečių nuostoliai esą apie 50,000. reikia patamse.
lų Ministerijos komisija yra liavimu ir tt.
Varšavos gynėjai dar vis laikosi, Vokiečiai to mie
nufącturing Co. dirbtuvė
gavus per 5,000 prašymų iš
ITALIJA
ruošiasi
tartis
je kilo streikas net su muš sto nepajiegia paimti. Oro užpuolimuose žuvo apie 20,- PRIE AFRIKOS pakraš su Prancūzija prekybos Lietuvos piliečių, kurie turi LIETUVOS’ eksportas į at
tynėmis, dėl kompanijos 000 Lenkijos civilių žmonių.
reikalų su pasilikusiu Klaipė
čio sprogo Prancūzų lai
valstybes paskutiniais
Varšavos bombardavimas eina visu smarkumu, ta vas dėliojęs juroje minas. reikalais. Tas parodo kad dos krašte turtu. Baigiama skiras
nepildymo sutarties su uni
metais vystėsi nevienodai: į
Italija nori būti visai ne
čiau Lenkai gynėjai nerodo noro miestą atiduoti, bent Užmušta apie 100 vyrų.
ja.
susitarimai dėl Klaipėdos kra Vokietiją, Rusiją, Belgiją, Če
utrali
šiame
kare.
tuo tarpu, ir vis tikisi ir šaukiasi Britų pagalbos.
što pabėgėlių. Tie kurie turi koslovakiją ir Daniją ekspor
Vokiečiai tikisi kad Lenkai netrukus pasiduos, kad
ALIJANTŲ blokada nu
VOKIETIJOJE sako la MIRĖ Ch. M. Schwab, Lietuvos pasus, jei jie nėra tas padidėjo, o į Did. Britaniją,
kirs Vokiečių plieno impor karas yra tik kelių dienų klausimas.
bausti už tokius nusikaltimus Prancūziją, U. S. A. ir Švedi
bai subruzdo komunistai
Hitleris, Rugsėjo 18 d. kalbėdamas Danzige, darė prieš Hitlerį. Jo sutartis 77 metų amžiaus, kuris sa už kuriuos pagal naują pasų ją
tą dviem trečdaliais, taip
sumažėjo. Eksportas į Vo
vo kontrolėje turėjo bilijo
kad - dauguma plieno liejy savo griausmingus pareiškimus Lenkams pasiduoti, ir su Sovietais komunistų lai- nus dolarių plieno industri įstatymą atimama Lietuvos pi kietiją yra padidėjęs net 81.2
klų Vokietijoje turės su Britanijai bei Prancūzijai grąsino jog esąs “gatavas ka> \jkoma tik priedanga komu- joje ir karo laiku pastatė lietybė, galės pasilikti Lietu nuoš., o eksportas į Prancū
stoti veikusios.
(Dugiau karo žinių ant 7-to pusk)
vos piliečiais.
Įnistus Vokietijoje spausti. Amerikai daug laivų.
ziją sumažėjęs 36.7 nuoš.
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AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI
SUSIRAŠINĖKIT SU SAVO GIMINĖMIS
Minios Gėrėjosi Lietu
IR DRAUGAIS LIETUVOJE
McKEES ROCKS, Pa
vos Paviljonu — Dai
AŠTO susisiekimas tarp Lietuvos ir Amerikos nenutrauktas, MIRĖ 4,100 IŠEIVIŲ pUDICKIENĖ Juze (šiškiutė),
67 metų, mirė Rugsėjo 15 d.
Musų vadinami “pažangieji”
todėl nenustokite susirašinėję su saviškiais Lietuvoje. Da
nų Programas buvo
LIETUVIU
bendrafrontininkai arba bolšeWilmerding, Pa. Amerikoje
bartiniame momente ypač svarbu kad jie gautų laiškus iš jū
•0,000 PRADĖJO
Perilgas, Dainos
vikėliai buvo pradėję agituoti
sų, nes tokiame neramiame laike jiems bus didelis smagumas ir Su šiuo numeriu, mirusių iš- išgyveno apie 45 metus, pa
kad visos draugijos ir klubai
DIRBTI
ėjo iš Suvalkijos, Liubavo
Silpnutės
suraminimas gavus laišką nuo saviškių iš Amerikos.
susidėtų į vieną, žinoma, jie
____ /
eivių sužy mė j imas šiame sky_______
%
vadovavę. Bet neatradus
Lietuvos pašto gavimas šiuo tarpu galėjo sugaišti dėl to riuje pasiekė jau 4100 nuo par., Rutkos k. — Liko vy
Amerikoniška spauda. prane butų
ras, Ignas, duktė Stella Kaz
žioplių,
tai
jų
pačių
buk
ketu

ša kad suvirš 10,000 darbinin rios draugijos ir klubai susi Lietuvių Dienos programas kad ėjo pef Vokietiją, greitesniu keliu. Vokietijoje galėjo su nuo šio skyriaus įvedimo Valauskienė, žinomo Pittsburkų tapo pašaukta atgal į dar dėję laikė pikniką Rugpjūčio praėjo taip kaip buvo rengtas, trukti laiškai tuo laiku kai prasidėjo karas. Tačiau paštas tu sario mėn. 1937 m.
go biznieriaus žmona, viena
bus pastarų poros_ savaičių bė 27 d. Adomo ūkėj e. Diena bu ir jo nesutrukdė net lietus, ku ri tarptautines taisykles, kurių prisilaiko karui kilus. Visas
giu, kuomet pradėjo Europoje vo graži, na ir suvažiavo į pik ris per valandą laiko prieš pro- Lietuvos paštas į Ameriką eina per Skandinaviją, šiuo keliu
jaunesnė duktė ir keturi suMARTINKIENĖ Antanina, 48
siausti karo audra.
nai.
gramo
pradėjimą
grasino.
apie 24 žmonės, taigi po
yra ilgiau, bet Skandinavija yra laisva nuo karo ir paštas per
metų, mirė Rugpjučio 28 d.,
Daugumoje tapo pašaukti į niką
šešias
galvas
nuo
kiekvienos
Suvažiavimas
ir
suėjimas
į
SERAFINAS
Mykolas,
mirė
ją nesutrukdytas. Švedija palaiko reguliarį susisiekimą su Lie ūkė j e prie Ravenna, Ohio.
darbus plieno ir geležinkelių jų organizacijos. O gal jų nė
Parodą
virš
40
Amerikos
Lie

Rugp. 24, Curtis Bay, Md.
darbininkai, kuomet staiga pa ra daugiau visose jų keturio
Po tėvais buvo Sinkaitė.
tuvių įrodė Amerikonams kad tuva ir Amerika ir per Švediją galima- į Lietuvą parvažiuoti ir
kilo darbai.
KAMPAU
Alovsius, 77 metų,
draugijose. Taigi norėjo ir Lietuviai moka dirbti vienin išvažiuoti. Tais pat laivais eina ir paštas į Lietuvą ir atgal.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Darbų kilimas pasireiškė se
mirė
Rūgs.
5, Chicagoje. —
pasigirti kad keturios or gai ir užmanytą darbą remia
Pasirūpinkit kad jūsiškiai Lietuvoje gautų iš jūsų laiškus
Paėjo iš Margininkų k., žismarkiau negu buvo pradėję jie
ganizacijos
sutrauks
publikos.
visi išvien.
Gimęs Lietuvoje.
ir laikraščius. Jeigu jus rašysit ir laikraščius siųsit, jie gaus
dikų p., Kretingos aps. Mikilti 1937 metais.
žmonės užuodė kuo jie
Musų partijų vadams taipgi ir iš to labai džiaugsis. Kurie galit pasiuskit jiems ir pinigų,
Imi daugiau darbininkų ir Bet
ONAITIS
Juozas, mirė Rugp.
nurė
neilgai
sirgus;
paliko
Gerai žinantis. parodė kad išeiviai paremia
nekurtos kitos išdjrbystės ne kvepia.
nes
pinigų
persiuntimas
eina
po
senovei.
21,
Homestead,
Pa. — šiaudime vyrą, Praną, du sūnūs
kiekvieną naudingą didelį dar
gu p ieno arba geležinkeliai.
lių ap., Radviliškio p., Grair dvi dukteris, taipgi vieną
Pittsburghe yra apie 100 išPITTSBURGHE pradėta ty bą pražiūrėdami partijų lini
Kaip
jau
žinoma,
vargoninliniukų,
įvairių
atstovų
ir
ke

jas.
Tačiau
tas
turėtų
įdėti
į
žionių k. Amerikoje išgyseserį
Amerikoje,
Jievą
Nodirbyscių kurios gali tuoj pra rinėti priežastys brangios sta
komitetas pasielgė sauva- letą.; moteriškų. -Tarp jų bu reikienę, ūkė j e palei Medi veno 32 metus.
dėti gaminti karo reikmenis. tybos. Statybos amatų unijų partijų vadų galvas supratimo kų
neįterpdamas į progra vo ir Dr. Jonas Šliupas su sa
Jos yra žinioje Suv. Valstijų vadai tikrina jog tokis nežinia kad nereikalinga ir nepadoru liškai
na, Ohio. Lietuvoje gyvena ČEPLIENĖ Jieva, mirė Rūgs.
mą
nei
vienos Amerikos Lietu vo žmona ir šuneliu, vieni iš
musų
visuomenę
išnaudoti,
sa

Karo Departamento.
keno pastangomis statybos metrys
seserys. — Palaidota
2, Shenandoah, Pa.
mylimo kompozitoriaus A. paskiausia atvykusių ir paty
degoš ir darbo branginimas vo mažiems-siauriems tikslams, vių
su
bažnytinėmis
apeigomis,
Vanagaičio
dainos.
Štai
dai

rusių
kad
Europą
apima
karas.
kad
nenustojus
visuomenės
pa

KURAUSKAS
Teodoras, mirė
tiesiog kenkia statybos darbi
nos, kurios tam programų! pa Visi rodė didelio susirūpini kurias atliko Lietuvis kuni Rūgs. 2, Shenandoah, Pa.
sitikėjimo
ir
paramos
reika

ninkams,
nes
namų
statymas
NUŠOVĖ GYDYTO
rinkta (be dviejų himnų):
mo, moteriškos net ašarodamos
linguose darbuose.
gas iš Akron, O., palaidota TANKUS Edvardas, 25 metų,
neina kaip galėtų eiti.
Malda už Tėvynę, Pasisėjau kalkėjo-tarėsi vieni su kitais
Sekmadienį, Rugsėjo 10 d.,
JĄ
Lietuvių Diena Pasaulinėje Pa žalią Rūtą, Jaunimo Giesmė, apie gryžimą atgal, į savo tė Šv. Marijos katalikiškose ka mirė Rūgs. 2, Loomis, N.Y.
Tūlas Mike Koski, nuo Mary
pinėse Ravenna, O.
rodoje prasidėjo su atvykimu Ant Tėvelio Dvaro, Statysiu vynę, kur jų tikisi, laukia ir
PRAPOLENIS Jonas, 54 metų,
st., Šouth Side, Rugsėjo 15 d.
Tiltaitį,
žaliojoje
Girelėj,
Pa

dar labiau rūpinasi jų namiš Martinkaus visa šeima dėko
į Parodą Lietuvos Ministro iš
nuėjęs į Dr. Frank G. ’Leslie
Washingtono, P'. Žadeikio, ku laukėj, Palaukėj, Šią Naktelę, kiai .... Daugiau pasiryžimo ja visiems giminėms, drau mirė Rugsėjo 4, Brooklyn,
ofisą, ant Liberty avenue, ir
rį atlydėjo Lietuvos Konsulai P'abuskim, Berneli Mano, Aš į Lietuvą gryžti rodė panelės gams ir pažystamiems už lan N. Y-.
daktarą nušovė, kartu sužeis
Ne Gert Atėjau, Pasėjau Kana negu vyrai....
ir komiteto nariai.
KANADA
PETRAUSKIENĖ Viktorija,
damas ir ten buvusį trečią asMinistras P. žadeikis atva pėlę, Lietuviais Esame Mes Gi Visi jie išleisti iš Lietuvos kymą ligonės jos ligoje ir pa 59 metų, mirė Rugsėjo 4 d.,
mehi, savo perkalbėto ją.
su visai mažai pinigų, na o be lydėjimą į amžinastį.
apie 10 vai. ryto. Po to mę.
Koski tapo suimtas, ir poli Svarbesnes Montrealo mies- žiavo
Brooklyn, N. Y.
Iš tų visų šiam programui kitų bėdų, po Rugsėjo 8 dienos
tęsėsi tam tikros apeigos ir
Nuliudus Martinkų šeima.
cijai aiškino jog tas daktaras
reikalingos buvo tik: Jaunimo ir laivakortės pabrangintos po
JANKAUSKIENĖ Ona, 41 m.
jį “melžė” per 15 metų išgau to vietas dabar saugo karei- apie 12:30 vai. buvo užkandis. Giesmė, Malda už Tėvynę, Pa- $45 mjpimum, o vienatinis į KUPRUSEVIČIUS Ambrazas,
mirė Rugp. 25, Philadelphia,
su59 metų, mirė Rugsėjo 2 d.,
damas iš jo pinigus už gydy viai. Prancūzų jaunimas
LIETUVIŲ PARADAS
buskim, Lietuviais Esame Mės Lietuvą parvažiavimas likęs tik
Pa.
mą, bet nieko gero nepedarė. sirupinęs kad nebūtų įvesta Minios Lietuvių rinkosi ir Gimę.
Detroit, Mich. — Bučkunų
V
Švediją.
Po žudystės jis norėjo pats nu priverstas kareiviavimas, kurio j rinkosi aplink Lietuvos Pavil Prie jų butų galėję pritikti perKiek
BTKINAS Povilas, mirė Rūgs.
patirta, daugelis jų da k., Metelių vai.
sišauti, bet nespėjo.
jie nenori. Lietuvių jaunimas i joną. Tuo tarpu pradėjo ly dar pora kitų patriotiškų dai rė sutartis su Švedų linija va BARANAUSKAS Petras, 56
2‘ Nortvalk, Conn. Panevė
taip pat susirūpinęs kad Euro noti kai apie 1 valandą laukta nų, ir butų užtekę. Kitos vi žiuoti atgal į Lietuvą pirmu
žio ap., Raguvos v., Praksio
metų,
mirė
Rūgs.
1,
Detroit,
Lietuvių legijonierių, skautų sos buvo perdaug kaimiškos ir iš New Yorko išplaukiančiu
pos
įvykiai
ir
jų
neįveltų,
nes,
Mich. — Monkunėlių k., Sei kaimo.
Trafiko Užmušimai
ir choristų parado. Paradas tokiai Dienai kaip ši netinka laivu — Rugsėjo 16 dieną.
viena, jie nenori kareiviauti, , organizavosi Constitutional Ai- mos ir nereikalingos.
SPUDVILAS Jonas, 58 metų,
Gal ir laimingas buvo Vy rijų par. ą
Sumažėjo
antra, Lietuviai nenori už Len- jį kštėje. Pro Lietuvos PaviljoLaikas butų Lietuvių pro- tauto Didžiojo Universiteto ABROMAVIČIUS Petras, apie
mirė Rugsėjo 2, Hammond, •vš
I
no
šalį
padaryta
takas
ir
apie
gramams
priduoti
didesnės
pa

HARRISB'URG, Pa. — Su kų reikalus kariauti.
Choras, kuris neatvažiavo....
63 m., mirė Rugsėjo 3, palai Ind. — Tauragės ap., Bata
! 1:30 v. po pietų prasidėjo mar- garbos ir parūpinti reikšmin
rinktos žinios iš PėnnsylvaniDirvos Reporteris.
dotas
7 d., McKees Rocks,
kių v., T'raklaukio k.
Stalino pasibučiavimas su šavimas, su mu»zika ir tt. Ei gesnes dainas. Savo patiems
jos trafiko įvykių parodo kad
Pa. su bažnytinėmis apei ŠEBEDYTĖ Adelė, 17 metų,
per pirmą šių metų pusmeti Hitleriu galutinai suardė musų sena buvo ilga, kiekvienos ko Lietuviams nepadainuota nie
gomis, šv. Marijos kapinėse.. užmušta automobilio Rugp.
tr ifike visoje valstijoje ant komunistų organizacijas. Dau lonijos grupė ir grupelė ėjo ko naujo, o svetimų gi mažai
vieškelių užmušta 96 mažiau gelis pasipiktinusių Lietuvių kas sau, su savo vadu, vargo- kas klausė musų dainų. Jeigu
Paėjo iš Suvalkijos, Ameri 30, New Britain, Conn.
ir klausė tai tik pro šalį pra
negu per pirmus 6 mėnesius pasitraukė, ir Stalino agentas ninku ar kuo kitu.
koje pragyveno daugel metų. BYLIENĖ Marė, 29 m., mirė
Visi traukė į Taikos Aikš einant, ii’ jeigu išklausė vie
1938 metais ir 439 mažiau ne
ŽINIOS
Visą laiką prigulėjo prie ba Rugp. m., Baltimore, Md.
Kilikevičius,
kuris
putodavo
tę, kur dideliame plote susi nos dainos to ir užteko. Mes
gu per tiek pat laiko 1937 me
(Iš
MUSŲ
LAIKRAŠČIŲ)
žnytinio choro.
KVEDERIENĖ Magdalena, 50
prieš
fašistus,
dabar
neturi
kur
Lietuviai
neklausytume
ištiso
rinko minios klausytojų ir žiutais.
SLAVINSKAS Adomas, apie
akių dėti. Kai kurie jo pase-,■ retojų, o choristai rinkosi ant ilgo jokios kitos taupos prometų, mirė Rugp. mėn., Bal
j
platformos
viename
tos
aikšgramo,
tą
turim
daleišti
ir
ki

46
m.,
mirė
Rugsėjo
3
d.,
timore, Md.
® PITTSBURGH, Pa. — Rug kėjai dabar tvirtina jie niekad
CHICAGO, III. — Rugsėjo 1
i tės gale. Ten atvyko ir Mi tų tautų žmonėms.
McKees
Rocks,
Pa.
Palaido

sėjo 17 d. Šv. Pranciškaus nebuvę komunistais, bet socia nistras žadeikis, abu Lietuvos
ryte rastas negyvas, suskal
Paskui, kurie arti platformos
tas šv. Marijos kapinėse su
Vienuolyne įvyko Vienuolyno listais.
konsulai, Budrys ir Daužvar- buvo matė gerai kad tik pir dyta galva, sale savo namų F.
LIETUVIU DIENAI '
bažnytinėmis apeigomis. —
dis, ir keliolika kitų žymesnių mutinės eilės to virš 2,000 dai Linkauskas.
Rėmėjų seimas.
svečių ir programo dalyvių kal nininkų choro dainavo, užpaka —Butler geležies liejykloje Paėjo nuo Vilniaus.
PRIMINIMAS APIE
linėse eilėse vieni tylėjo, kiti
bėtojų.
BRIEDIS Vincas, 58 m., mirė
įvyko
sprogimas,
kuriame
žu

Programą pradėjo apie 2 v. tarp savęs kuždėjosi ir laukė
RĖMIMĄ LIETU
Rūgs. 1, Chicagoje. — Šiau
I LIETUVĄ
Lietuvių Dienos komiteto pir dainų pabaigos.
vo Lietuvis Adomas Virbalas,
lių ap., Joniškio p. Ameri
VOS
mininkas J. B. Laučka. Po jo Publika taipgi, išbuvus iki kurio lavonas surastas tiktai
koje išgyveno 36 metus.
Keliaukit Vikingu laivais
kalbos bendras choras iš virš atlikta šokiai, pradėjo neri trečią dieną.
2,000 balsų, komp. J. žilevi- mauti ir vaikštinėti, daugelis
Budrys perskaitė gau
Per Gothenburgą, Švediją.
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
—Laidotuvių direktorius Jo KALEINIKAS Ričardas, 37 m. tų Gerb.
j čiui diriguojant, sugiedojo A- skubėjo į Lietuvos paviljoną,
iš
Lietuvos
porą sveikini
,
mirė Rugp. 31, Chicagoje.—
mu
Lietuvių
Dienos
proga.
Laivų išplaukimai:
Kai Lietuva buvo priversta ' merikos ir Lietuvos himnus ir kuris tuoj buvo atidarytas, ir nas F. Eudeikis paaukojo 250
Kalvarijos aps., Rudaminos
Iš New York
Iš Gothenburg
IČ. Sasnausko “Malda už Tėvy norėjo dar kartą pamatyti ir dolarių Chicagoje statomiems
Vienas sveikinimas, iš Už
atiduoti
Klaipėdą
Vokietijai,
Rugs.27 DROTTNINGHOLM Sp. 12
nę’. Po to sekė kalbos Paro eiti pažiūrėti ko daugiau, arba Dariaus-Girėno Legiono na par., Rudelių k.
sienio Lietuviams Remti Drau
Spaliu 6
GRIRHOLM
Spalių 21 čia radosi keletas tokių Lietu dos komisijonierių.
' STANEVIČIŪTĖ Marė, 17 me gijos pirmininko R. Skipičio:
užkąsti, ir vykti namon.
mams.
Tai
graži
auka
nuo
pa

Sp. 26 DROTTNINGHOLM Lap. 14 vių galvočių kurie visaip nei
Po šitų kalbų bendras cho Tokiais atvejais programai
“Prašau perduoti Pasaulio
tų, mirė Rūgs. 2 d., ChicaSpalių 31 KUNGSHOLM
vienio žmogaus.
Lietuvių Sąjungos, Draugijos
Lapk. 4
GRIPSHOLM
Lapk. 23 gė Lietuvos vyriausybę už nu ras sudainavo keturias dainas, turi būti labai turiningi, įvai
coge.
Gimus
Benton,
III.
Lapk. 30 DROTTNINGHOLM
sileidimą Hitleriui. Bet dabar ir buvo perstatyti kalbėti: Lie rus ir trumpi. Tiek naudos • BUENOS AIRES, Argenti GRIGALIŪNIENĖ Marė, pus Užsienio Lietuviams Remti ir
Generąlinis Parodos Ko tėra Lietuviui klausytojui ar
mano asmeniškus linkėjimus
Jūsų kelionei niekas nepatar
na. — Pranas Dabrička, 34
tiniai įvykiai Lenkijoje parodo tuvos
amžė, mirė Rugsėjo 5, Chi musu broliams ir seserims Amisaras Jonas Budrys, kuris jis girdės 5 geras dainas ar 15
naus geriau prisirengti kaip
kiek išmintingi tie galvočiai po savo kalbos perstatė Lietu- kaimo dainelių, čia juk nebu metų amžiaus, žagarietis, pa cagoje. — Pašvitinio p., Ti- merikiečiams Lietuvių Dienos
Jūsų vietinis laivakorčių agentas, arba
sikorė savo kambaryje Rūg tonių k. Amerikoje išgyve proga. Kruvinų audrų akivai
vo liaudies dainų kontestas.
buvo, Jie dabar supranta kas tuvos Ministrą P1, žadeikį.
Lietuvių
Dienai
reikalinga
zdoje arti musų tėvynės šir
Jų
abiejų
kalbos
buvo
Lie

pjučio
ti d.
LINE
SWEDISH AMERICAN
butų galėję nutikti su Lietuno 35 metus.
dies ir baisiems pavojams gre
tuviškai ir Angliškai, ir prida buvo parinkt pačias tinkamiau
4 W.51st St.
New York, N. Y. va, jei butų pasipriešinus.
vė didelės reikšmės šiam pro- sias dainas iš “Šaulių Trimi • VILA ANASTAZIA, Brazili GILIS Antanas, 48 m., mirė siant šiądien kaip ir prieš 25
Vienas Lietuviškas žydas sa gn mui ir Lietuvių Dienai.
to”, kurios yra specialiai pa ja. — Stasys Dorinąs nupir Rugsėjo 3 d., Chicagoje. — metus reikalinga musų didžio
J. A. Urbonas
rinktos
ir tinka viešame pasi ko visus naujo teatro įrengi Rokiškio par., Sadelių k.
kosi poteriaująs Dievui kad
sios brolių Amerikiečių išeivi
Po šito, prasidėjo Lietuviš“Dirvos” Agentas Daytone apsaugotų Lietuvą nuo karo ir kų šokių atvaizdavimas, kam rodyme, tokioje iškilmėje; rei i mus ir aparatus ir nuo Rugp. STANKEVIČIENĖ Marė, mirė jos parama Lietuvai. Tik vie
jaudinančių,
keliančių
ni kitiems padėdami tegalėsim
534 Michigan Av. Dayton, O pražūties, nes Lietuvos žmonės jaunuolius sumokino specialiai kėjo
Rugp. 29, Wanamie, Pa.
Lietuvių dvasią, o ne berniš 1 d. paėmė šio miesto teatrą į
išlikti gyvi ir užtikrinti atei
iš
Lietuvos
atvykus
mokytoja,
buvo žydams geri per amžius p-lė M. Baronaitė.
GRUDZINSKIS Ignas,
mirė čiai gražų gyvenimą ir Lietu
kų dainų kaip “bernytis mer savo žinią.
ir dabar tokiais tebėra. Sako
Šokių atlikta net septyni va gelę pakšt pabučiavo, už tokį • ROCHESTER, N. Y. — Vie Rugp. 29, Wilkes-Barre, Pa. viškos kultūros išbujojimą.”
jis sužinojo iš žydiškų laik riantai : Kepurinė, Sukčius, Mi drąsumą per nosį gavo”....
u
tos draugijos Rugp. 27 d. DANIELIUS Jonas, 44 metų,
raščių apie dabartinę Lietuvos kita, Jonkelis, Blezdingėlė, Kal VAKARINIS PROGRAMAS surengė bendrą pikniką Lietu mirė Rūgs. 4, So. Boston, “Dirvai” išsirašyti nereikia
pradžios metų—įdėkit
gerą tvarką ir žmonių gerumą. velis ir Kubilas, šokius atli Lietuvos Paviljonas stovi vos Ginklų Fondo ir Raudono Mass. — Kuršėnų p. Ame įlaukti
laišką $2 ir “Dirva” lankys
ko
keli
desėtkai
jaunų
vaikinų
Vietos Lenkai daro rinklia ir merginų ir mažamečių būre priešais Lagoon of Nations, jo Kryžiaus naudai. Pelno li rikoje išgyveno 27 metus.
jus ištisą metą.
vas ir parengimus tikslu teik- i lis. Pirmą kartą Amerikos prie prūdo kur švirkščia fon ko $215.14.
PAUDOS darbai yra
HiniiiiiiiimiiigiiiiimiiimiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiinmniimiimn
Dirvos Spaustuvės
ti medeginę paramą savo bro-: Lietuviai tuos šokius matė, nes tanai ir kur vakarais kartu su
specialybė.
Atlieka:
liams kovojantiems už Lenkrij kaip matote jų pavadinimuose muzika žaidžia vandenį spal- • GIRARDVILLE, Pa. — Rug
sėjo 4 d. atidaryta nauja
nėra nei Noriu Miego, nei Suk vuojančios įvairios šviesos.
PLAKATUS
jos laisvę.
Apie 9 vai. vakare ten buvo Lietuviška parapijos mokyla.
tinio, nei Klumpakojo — visi
LAIŠKUS
Vienas vaikinas iš čia buvo dar Amerikoje nematyti, bet vargonais sugrota keli reikš
VOKUS
nuvažiavęs į New Yorką pa- tikri senoviški musų tautiški mingi kuriniai, Amerikos him Mokyklos pastatyme daug tro
9 KONSTITUCIJAS
nas ir kiek vėliau Lietuvos so pridėjo Kun. Valančiunas. I VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) f
matyti Pasaulinę Parodą, ir šokiai.
• BILIETUS
himnas. Laike Lietuvos him • BROOKLYN, N. Y. — Lie
ir kitokius.
ten pametė savo piniginę su DAINŲ DIKČIAI PERDAUG no
=
Išdirbani visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blihds, nuo
K
tame prūde pradėjo į orą
pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
=
tuvon
išvažiavo
Dr.
Jonas
$20. Kadangi piniginėje buvo
Kadangi dainų programą švirkšti didelės srovės vandens
Draugijos, biznieriai, or
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.
=
šiai
dienai tvarkė vargoninkų nušviesto geltona-žalia-raudona Šliupas su šeima, taip pat eilė =
antrašas
tai
radėjas
prisiuntė
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbyste.
ganizacijos, pavieniai —
kitų Lietuvos svečių, tarp jų
paštu piniginę ir visus pinigus komitetas, jie neatsižiurėjo į spalvomis.
paveskite savo spaudos
publikos
interesus,
bet
tik
gal

Tuo
oficialiai
baigėsi
Lietu

ir
Lietuvos Verslininkų sąjun E HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis. Sav. i
tam vaikinui čionai. Mat, dar
darbus mums.
vojo kaip daugiau padainuoti, vių Diena.
gos atstovai, žymesniems Lie
yra sąžiningų žmonių šioje ci manydami tuomi publiką paKlauskit musų kainų —
tuvos svečiams buvo surengta
LIŪDNOJI
PUSĖ
vilizuotoj
e
gadynėj
e.
atsakymą gausit greitai.
tenkinti, Galima sakyti kad
išleistuvių banketai.
Rugsėjo
16
d.
ligoninėje
mi

Su
visu
šios
dienos
malonu

tautiškų
šokių
jau
tų
minėtu
• Darba Atliekam •
mu
maišėsi
ir
liūdnumas
—
buvo
perdaug,
bet
kuomet
su

—Lietuvių Dienos proga, į
rė Elena Mikalauskienė (Ki
G E R' A IMes es.'Vi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
tai
karas
Europoje,
kuris
ypač
dėta
į
programą
net
15
dainų
Brooklyną
suvažiavus daugy = tirtas
sieliūtė), 50 metų amžiaus, ir
G R A ž I A I
Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- S
labai
lietė
Lietuvos
svečius,
į
ir
programas
rengta
visam
il

G R EITA I
čia išgyvenus 30 metų. Palai gam popiečiui — komiteto vi Ameriką atvykusius, Parodos bei svečių, įvyko visokių pra i sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- s
dota Kalvarijos kapinėse, čia sai negalvota kad diduma Lie pamatyti, savo giminių atlan mogų. Rugsėjo 9 d. buvo su = miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
sipažinimo piknikas, o Rūgs. 11
liko vyras, Ignas, 5 dukterys, tuvių suvažiavo į New Yorką kyti.
Jų
buvo
gal
apie
pora
ar
net
tik
vienai
dienai,
kurios
bėgiu
vakare, Moterų Vienybė suren
4
sunai,
Pennsylvanijoje
gyve

I) I R V A
tris
desėtkus,
beveik
visi
jie
turėjo
pamatyti
ir
Parodą,
ne
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
gė pagerbimo vakarienę žy E
na jos dvi seserys ir brolis.
6820 Superior Avė.
prasėdėti visą popietį klausant radosi Parodos plotmėje, susi mesnėms viešnioms moterims
ir Apdraudos Agentūra
B
Velionė paeina iš Sarginių tų pačių senų net mažos ver rinkę aplink Lietuvos Paviljo
Cleveland,
Ohio
= 6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729 =
; k., Plutiškių par.
D. Rep. tės dainelių.
ną. Matėsi čia kunigų, vers- atvykusioms į New Yorką,
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Kelione po Musų Lietuvą

6
atėjo laikas skirstytis į namus.
Pirmadienio rytą- ėjom į Šv.
Jurgio bažnyčią, kur buvo dve
jos vestuvės. Mums buvo la
bai įdomu, nes Clevelando ves
CASTALIA, Ohio. — Tarp ]niais pilna. Suvažiuoja ir iš
Rašo ONA KARPIUS.
tuvių ceremonijos biskį skir kitokių gamtinių įdomybių ko- 1kitų valstijų.
TRYS DIENOS CLEVE
tingesnės negu esti Detroite, kių Amerikoje užtinkama, čia,
LANDE
(Tęsinys iš pereito nr.)
Ta nuostabi “Mėlyna Skylė”
didelę baldų dirbtuvę, kuri su- įpalaimos šiam Lietuvos vaikų
ir buvo labai puošnios, mums
daro svarbią reikšmę gyvento- ;susirinkimui iš įvairių pasau
Rugsėjo 1, Darbo dienos Detroitietėms visoms labai pa Erie apskrityje, netoli Sandus (ar Duobė) buvo žinoma ir lai
švenčių proga, susitarusios su tiko. Išeinant iš bažnyčios, ky, Ohio, randasi nuostabus ar- koma paslaptinga net Ameri EKSKURSIJOS PIRMA STO jams.
1lio dalių. Programas buvo la
gražus, mane net sujaudi
p, Juškevičiene ir jų dukrele pradėjo lyti. Aš sau pama tesinis šaltinis, vadinamas ‘Mė kos Indijonų. Jie stebėjosi į TIS — JONAVA; APLAN
Mus nuvežė parodyti Joną- bai
i
no
jų
tokios pastangos sureng
Valerija, važiuojam aplankyti niau kad tos dvi jaunos poros
vos
bažnyčią,
ir
mus
nuošir

KOM SENUS LAVONUS
Clevelando. Su mumis važia gal bus labai laimingos kad lynoji Skylė’ (The Blue Hole). tą vandenį žiūrėdami. Čia bu
ti
šį
priėmimą.
Viskas buvo
džiai
priėmė
parapijos
klebo

PO BAŽNYČIA
vo p-lė B. Kundelytė ir p. Ado toks švelnus lietus juos apkra- Jos gylis nežinomas. Tiek kiek vo žinoma kaip Indijonų Gydy
nas Kun. Petras Vaitiekūnas, puiku, išskyrus tik kad bu
jos matyt, ji nueina smailiai į mo stovykla. Baltieji Indijomaitienė. Kelionę turėjom la pino.
Dauguma tų jaunų vaikinų kuris taip pat yra miestelio vom susodinti prieš spirginan
bai smagią, nors buvom vienos
To čią saulę, taigi iki programas
Pas bažnyčią susitikom Det- dugną, ir gilumo yra apie 50 nus nugalėjo ir užvaldė. Bet buvo studentai klierikai, ke burmistras (mayoras).
moterys, be vyrų.
roitietį p. Šimonį, kuris irgi ar 60 pėdų. Jos vanduo ver Indi jonai buvo surengę atker- letas lankė Vilkaviškio Kuni kiuose mažuose miesteliuose atlikta mes vos neiškepėm, m
Clevelandą pasikėm 2 vai. lankėsi pas savo gimines tuo žiasi iš kokios nors požeminės štą: jie vienu tarpu užpuolę iš gų Seminariją, o tie keli nau kaip šis tikrenybėje yra ma džiaugėmės kada galėjom pa
ji musų ekskursijos nariai bu žai kas matyti, tačiau Jonava bėgti į pavėsį.
nakties, sustojom pas p. Ma pat laiku.
sonus, ir kaip nustebom kuo Gryžtant iš bažnyčios užsu upės, bet išeina taip ramiai žudė baltųjų moteris ir vaikus, vo ■ Amerikiečiai kurie studi didžiuojasi kad vienas jos pi-j Tuo tarpu mokykloje buvo
met inėję į vidų pamatėm sa kom aplankyti Dirvos įstaigą, kad nematyt jokio vandens ju kitus privertė pėkščius bėgti į I juoja Louvaine, Belgijoje; vie liečiu, Juozas Kazakauskas, bu- Į ruošiami pietus laike progra
vo draugus, kurie buvo atėję kur radom redaktorių p. Kar dėjimo. Ta skylė yra kelioli Detroitą.
nas buvo paišybos studentas iš vo Napoleono pirmas adjutan mo eigos, ir mus užkvietė pie
musų laukti net nuo 9 valan pių, kuris mus taipgi maloniai kos sieksnių aplinkui. Iš jos
“Blue Hole” randasi 6 my Romos, Italijos, kiti buvo iš tas, 1812 metų karo laiku, kai tums. Tai buvo tikrai puiki
dos vakaro. Tai buvo pp. Zor- pasveikino, dėkojo už • atsilan per dieną išsilieja apie septyni lios nuo Sandusky, prie Statė Latvijos, Vokietijos, Anglijos. Napoleonas žygiavo per Lietu puota, visus labai patenkinus.
skiai, Maslauskai, p. Sadaus kymą, ir pasidalinę gerais lin
Škotijos, ir .tolimos Brazilijos. vą linkui Maskvos.
Kadangi mes ištisai dainavom
kienė, p. Pinkus ir dar kiti. kėjimais mes važiavom į Lie milijonai galionų vandens, ku Route 101 ir U. S. Route 6. Buvo taipgi trys vienuolės iš
nuo apleidimo Kauno, ir čia
Lietuvoje
dar
yra
užsilikę
Tuojau pasipylė širdingiausi tuvių Darželį. Nors jau ten rio užtektų aprūpinti miestą Nuvažiuojama automobiliais,
Šv. Pranciškaus Vienuolyno, nekurie seni papročiai, ir vie savo šeimininkams padėkojom
Pačią duobę pamatyti reikia iš Pittsburgh, Pa., o kiti mes nas iš tų yra tai kad nekuriu daugiau padainuodami, ir bai
sveikinimai ir vaišės. Jie taip buvome pirmiau, bet dar kartą su 75,000 gyventojų. Vandens
elgėsi su mumis lyg rodos mes gryžome nusifotografuoti at gausumas matosi tik tada kai mokėti 15c.k Parke buvimas visi buvom iš daugelio Ameri didžiūnų ir įžymių asmenų la gėm savo “himnu” “Blynai”,
butume atvažiavusios iš labai minčiai.
Matęs. kos valstijų, viso dvidešimts vonai kartais nėra užkasami kas. sukėlė ovacijas ir kaimie
jis iš tos skylės per kraštus iš nemokamai.
tolimos šalies ir butume jų vi
Garbė Clevefando
Lietu silieja dviem upeliais. Ten jo
šeši. Su mumis važiavo dvi žemėje, bet įnešami į skiepus čių pageidavimą daugiau dai
sų seserys. Tokiu jų vaišin viams kad jie sugebėjo įsigy
vietinės Lietuvos mokytojos, po bažnyčia ir paliekami tenai. nuoti.
smarkumas
pasirodo
ir
galima
gumu mes likomės stačiai su ti tokią puikią istorišką vietą,
jaunos panelės, ku Dabar mes buvom užkviesti
Paskiau mus pakvietė eiti
AUKOS LIETUVOS malonios
žavėtos, net neturim žodžių iš kuri aiškiai parodo Lietuvių matyti kiek jo daug išteka.
rios buvo musų globotojos; ineiti į požemį pamatyti lavo apžiūrėti apielinkę, ir vedė ke
reikšti savo dėkingumą.
sąmoningumą, susipratimą ir
jos linksmino mus naujomis ną to Napoleono adjutanto. liu kuris buvo žole apaugęs,
Tame šaltinyje vanduo yra
REIKALAMS
Nepasijutom kaip atėjo 4-ta, tautiškos vienybės galybę — šaltas, žiemą ir vasarą vieno
ir senomis Lietuviškomis dai Lipom žemyn senais akmeni nes juomi niekas nevažinėjo
valanda ryto ir buvo’ laikas, palenkėm galvas tiems musų das, 48 laipsnių, šaltinio ne Lietuvos Konsulatas Chicagoje nomis ir įvairiais pasakojimais niais laiptais, į vieną skiepą nuo nutraukimo diplomatinių
skirstytis pasilsiui. Mane ir- tautos didvyriams, kurie darg-avo ir šiuo maloniai skelbia seka mums bevažiuojant nelygiais kuris naudojamas sandėliui, iš santikių su Lenkija. Aš nėjau
p. Adomaitienę parsivežė nak• buojasi už garbingas Lietu viš- paliečia nei lietus nei sausra, mą. auką Lietuvos reikalams;
Lietuviškais vieškeliais; prie to jo perėjom į kitą, kuris adsi- su jais visais iki sienos, nes
vynėn p. Sadauskienė į savo> kas įstaigas ir paminklus kaip jame vandens visada yra ly
visko buvo musų atsargus šo davė pelėsiais, tamsus ir nu jaučiausi nuvargus po pereitos
APSIGYNIMO FONDUI
namus, kur miegojom iki 10• kad turi Clevelando Lietuviai. giai. Vanduo yra negyvas, ja Lowell, Mass., SLA. 173 kp.
feris ir jo ištikimas padėjėjas, korusiais voratinkliais, kas su visos nakties šokimo ir nemie
(Bus daugiau)
P. B. me negali gyventi žuvys, dėl
v. ryto. Atsikėlusios radome>
ir DLK. Vytauto Klubas
$71.00 kuris visada buvo pasiruošęs kėlė mumyse nejaukius jaus gojimo, taigi kaip tik kiti nu
p. Sadauskienę jau laukiančią
čia pamatėm kelioliką ėjo tolyn aš atsiguliau ant ža
Ši suma buvo sukelta per išvažia mums visame patarnauti, o mus.
to
kad
iš
žemės
išeidamas
jis
su pusryčiais. Papusryčiavus,
ant galo dar musų gerasis pro senoviškų grabų apgulusių il lios gražios žolės pavėsyje, atvimą,
kurį
suruošė
aukščiau
mini

nesusimaišęs
su
oru.
Tiktai
PAJIĖŠKOJIMAI
p. Pinkus nuvežė mus atgal
fesorius ir palydovas.
laikų dulkėmis ir voratink sigaivelioti, bet bijojau užmig
išbėgdamas iš tos duobės dviem mos organizacijos. Konsulatui au Busas ritosi švelnia Laisvės gų
pas p. Masonus, kur radosi ki
liais, o kaip kur matėsi senas ti, kad neužmirščiau atsikel
ką prisiuntė komitetas: S. Kučins
tos musų kelionės draugės.
Lietuvos
Generalinio
Konsulato upeliais, jis bėga per vandeni kas, R. Ainoras, Z. Dzidulonis, S. Alėja ir sukinėjosi iš vienos nudžiūvęs
vainikas. Grabas ti. Už kelių minutų buris suKadangi buvom pasiryžusios pajieškomi asmenys:
gatvės į kitą; kaslink manęs, kuriame radosi to adjutanto gryžo, bet kai mes rengėmės
nio malūno pavyzdžiu pastaty- Stadalnikas ir J. Žukauskas.
nuvažiuoti į Akroną aplankyti ANUSEVIČIUS Mykolas, sūnūs. tus ratus, juos suka, ir taip
aš nepaisiau kur mes važiuo palaikai tapo atidengtas ir ja išvažiuoti pakilo smarkus vė
LIETUVIŲ DIENAI:
savo kumus p. Taručius, taigi Antano, iš Ukmergės ap., Želvos v.,, j susimaišo su oru. Tada jis Lietuvių Dienos Rėmėjais tapo jam, tik džiaugiausi . kad esu me pastebėjom sudžiuvusį ir jas ir prasidėjo lietaus audra.
gavom palydovų kurie gerai Karališkių k. Iki 1935 m. gyveno
su visais. Tuoj mes iš- nykstantį skeletą, Napoleono Diena mat buvo karšta ir tvan1 pasidaro geras, ir toliau upe- ir aukas Lietuvių Dienai Pasauli- kartu
žinojo kelią, ir p. Taručius be
ant dulkėto kelio, laikų karininko rūbuose. Ant■ ki, taigi lietus buvo labai mavažiavom
Konsulatą
Chicanėję
Parodoje
per
Į liuose pilna žuvų.
vargo suradom. Bet kadangi Brooklyne.
važiavom
į
šiaurryčius Neries grabo viršaus buvo padėta ad■ lonus.
goję pridavė po $10: V. ir J. An
Elzbieta, Ameri
jie užlaiko valgomų daiktų konBURINSKAITĖ
pakraščiu,
ir
nepajutom kaip jutanto napoleoniška trikam Mes buvom saugus savo vadriuliai,
vaist.
J.
P.
Rakštis
ir
B.
;
I
Toje
duobėje
dugnas
matyt
1912 m. ir gyveno pas
parduotuvę ir šeštadieniais yra savo išvyko
busas sustojo mažame mieste pė skrybėlė, purvina, dulkėta' žiuojaričiame name buse. Liedėdę Juozą Kalėdą Conn. val■ labai aiškiai; jos kraštai apsi Pivarunienė. Jiems bus įteikta ati
labai užimti, todėl mes labai stijoje (E. Windres?).
lyje, Jonavoje, kuris žinomas ir apipelėjus. Per mano kūną• tus tuoj praėjo ir saulė vėl padengę įvairių pavidalų augalų, tinkami Lietuvių Dienos diplomai. kaip žydiškas miestelis.
mažai galėjom pasikalbėti.
perėjo šiurpas ir net pasišlykVisos
gaunamos
aukos
tuoj
pa

Poni Tarutienė kuomet gy ČIUTEIKIENĖ Marė (Mary Chu- kalnelių, krantelių ir kitokių kvituojamos, laikraščiuose skelbia Jonava yra senas miestelis, štėjau pamanius kad per šiuos‘ sirodė kuomet jau buvo gata
teikis, Chutkis), iki 1930 m. gyve
va leistis už horizonto. Dan
veno Detroite pagelbėjo man
mos ir i atitinkamus fondus perve rodos net užmirštas moderniš 126 metus šis grabas ir lavo gus buvo raudonas ir purpuri
tais vaizdų.
no
New
Haven,
Ct.,
kame
buk
suorganizuoti Lietuvos Dukte
Už visas aukas Konsulą ko pasaulio, nes jo namukai nas čia tuno, ir gal net plati nis, o debesys buvo susidėjuTa “Mėlyna Skylė” pavers- damos.
rų Draugiją, ir buvo labai vei metais esanti mirus.
maži ir žemi, rinka randasi na ligas.
tas taria nuoširdų ačiū.
DOČKAI, Jurgis ir Kazys,
sios taip ypatingai kad saulė
kli visuomenėje. Taručiai mus
ta
į
biznio
ir
pasivaikščiojimo
į
pačiame
miestelio viduryje ir
LIETUVOS
KONSULATAS
Atidengta
keletas
kitų
gra

iš
Panevėžio
ap.,
Smilkių
v.,
išrodė visai raudonas ketur
visus labai nuoširdžiai priėmė,
išgrysta apvaliais akmenimis, bų ir parodyta, kuriuose ra kampis kuomet išnyko iš akių.
vietą. Tie kurie paėmė ją į
100 E. Bellevue Place
puikiai pavaišino, ir kai reikėjo narto k., Amerikon išvykę 1910 m. savo globą, ištaisė aplinkui la
o mes negalėjom išvengti ne dosi senai sudžiūvę skeletai,
Chicago, III.
skirtis buvo net graudu, nes ir gyvenę Philadelphijoje.
pastebėję jog dauguma mies kas viskas kėlė šiurpų jausmą. GIEDRAIČIAI — KUR VIR
JAKONIS Jonas, 1918 m. tarna bai gražų nedidelį parką, kutai malonus senovės draugai.
telio gyventojų yra žydai, su
kai iš tų skiepų
ŠAITIS BUVO DIRVOS
Sugryžę į Clevelandą nelabai vęs Amerikos kariuomenėje, o 1921 rjn išrengta gražus vartai, ap- PROF. Volderamas gryžo i keletu kaimiečių, kurie buvo Džiaugiausi
išėjom,
nors
nekurie
vaikinai
m.
gyvenęs
Philadelphijoje.
SKAITYTOJAS DET
daug laiko turėjom, nes buvom
link žydi gėlės. Tenai kasdien Lietuvą ir apsigyveno Zarasuo- atvažiavę į miestelį savo ma turėjo juoko iš to ir mes juoužprašyti pas p. Maslauskus JONIKAS Ignas, prieš septynis lankosi žmonės, bet šventadieROITE
žais vežimukais. Jonava turi kavom kartu . su jais; tačiau
vakarienei. Nuvažiavę į jų metus gyvenęs Cambridge, Mass.,
negalėjau atsikratyti minties Važiuojant keliu aš gavau
namus radom ne paprastą va ir turėjęs ten statinių dirbtuvę.
JUDZENTAVIČIUS
Vitas,
1930
ir stebėjausi kokia galėtų bū progą pamatyti pirmą panašią
karienę, bet šaunų banketą,
m.
gyvenęs
Shenandoah,
Pa.,
bet
ti
gera priežastis laikyti ten į Amerikonišką laukų baidyk
kur tarp linksmų ir malonių
tuos beverčius dalykus, Aš ti- lę, nes iki šiol dar Lietuvoje
kalbų nei nepajutom kaip at dabar nežinoma kur.
kiu į palikimą mirusiųjų jų neteko tas matyti: čia Musnin
ėjo vėla naktis. Tada skirstė- JANČIAUSKIENĖ Viktorija, gy
amžinai ramybei,
kuose (Ukmergės -apsk.) pa
mės iš taip malonaus būrelio venus Brooklyn, N. Y.
GINČAUSKAS
Vladas,
prieš
mačiau
pirmutinę.
Prieš
išvažiuojant
kas
tai
tautiečių.
metus gvvenęs Cambridge, Mass.
sumanė
kad
butų
gera
gauti
Prieš
įvažiuojant į Giedrai
Sekmadienį buvd rengiami GRICIENĖ- VILČINSKAITĖ Ma
išsigerti
šalto
vandens,
taigi
čius
mus
sulaikė ant kelio uni
naujos
parapijos
du piknikai,
1927 m. gyveno Nanticoke, Pa.
gerasis Kun. Vaitiekūnas už formuotas karininkas, Leite
ir Lyros choro, Mes sakome, rė,KARKAUSKAS
ar Vla
sikvietė muš į kleboniją. Ra- nantas Pranas Kulys, kuris bu
kur mus vesite ten važiuosim. das, iš Kampių k., Vincas
Alytaus ap., ne
dom ten šeimininkę pasiruošu vo pastatytas laukti musų, nes
Na ir patekom į Lyros choro va gyvenęs Brooklyne. Spėjama
sią mus priimti, nes buvo pri jie su Kernave palaikė susisie
pikniką.
jieškomasis esąs kunigas.
krauta pyragaičių, pyrago, sū kimą telefonu ir laukė musų
Žmonių suvažiavo gana dik- kadKAVALIAUSKIENĖ
- Onufrev;rio, alaus, kvaso ir uogų sul pervažiuojant per Giedraičius.
čiai ir visi matėsi gerame upe. čiutė Antanina, 1924- m. gyvenus
čių ; po prisisotinimo ir pasi Miestelio viršaitis ir grupė ki
Musų gi draugai ClevelandieMass., po vyro mirties
tenkinimo tuo Kun. Vaitiekū tų gyventojų laukė musų su
čiai mus vaišino tarsi kokiame Lawrence,
no svetingumu, mes patyrė m užkandžiais ir pasiuntė tą lei
puikiausiame viešbutyje, iki apsigyvenus pas vaikus, kurių ad
resai nežinomi.
jog gavom visko tiktai ne šal tenantą mus pasitikti. Gied
KIMBRIS Mykolas, iš1 Pagirioto šviežio vandens, kurio taip raičiai yra istorinis miestelis,
Gailioniškių k., Maldočenskos vai.
norėjom. Tokis tai Lietuviš nes čia atsibuvo lemiami mū
MARGUTIS
Amerikon išvyko 1895 m. ir 1922
kas vaišingumas, ir kaip jau šiai už Lietuvos nepriklauso
anksčiau esu sakius, vanduo mybę Su Lenkais,. Vokiečiais ir
Skaitykit “Margutį”, komp. m. gyveno Conn. valstijoje.
Kai kuriems iš jieškomųjų pričia naudojamas tik mazgoji Rusais. Mes nuvykom pažiū
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar klauso turtas bei palikimai, kurie
mui.
rėti paminklo išstatyto pami
tu į mėnesį. Kaina metams gali tekti visai svetimiems neatsi
Palikom musų gerąjį kunigą nėjimui Lietuvių pergalės Len
$2.00. Prisiųskit 10c pašto liepus teisėtiems Įpėdiniams. Jiešstovintį rinkoje, mosuodami kų.
ženkleliais, gausit vieną nu komieji arba apie juos žinantieji
atsisveikinimui, ir nuvažiavom
Besikalbant su miestelio vir
merį pamatymui. Antrašas: prašomi rašyti:
sau toliau dainuodami.
šaičiu, Mykolu Aleksiejunu,
LIETUVOS GENERALINIS
patyriau kad jis gyveno Det
“MARGUTIS”
ISTORIŠKOJE KERNAVĖJE,
KONSULATAS
roite, Mich., dvylika metų at
16 West 75th Street
6812 So. Western Avė.
PRIĖMIMAS IR PIETUS
gal, ir kai paminėjau jam Dir
New York City.
Chicago. III
Dabar kelias pasisuko į piet vą ir jos redaktorių Karpių,
ryčius, vis Neries pakraščiu, nustebau išgirdus kad jis bu
o su kiekviena valanda diena vo Dirvos skaitytojas, taigi pa
darėsi karštesnė ir karštesnė. žadėjau pasiųsti jam kopiją
Apie 2 valandą mes pasiekėm su šiuo aprašymu.
Kernavę, mažą kaimelį prie'
(Bus daugiau)
Lietuvos-Lenkijos sienos. Čia 4
radom kaimiečius susirinkusius Dirva dabar yra pigiausias
ir laukiančius musų, su gėlė darbininko liuoslaikio drau
mis ir vėliavomis, prie mokyk gas; platinkit ją tarp savų.
los namo. Mokyklos kieme bu
vo paruoštas iškilmingas pri iiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiii
ėmimas, ten buvo išrėdyta ša
komis ir iškabomis. Prie mo
kyklos laiptų radosi pastatyta
keletas suolų, ant kurių mus
susodino, priešais taką kuris
vedė per gėlių darželį. Tie
Už naujas prenumeratas savo
siog prieš mus buvo įrengtas • VIENYBĖ — seniausias ir
® Telefonas jūsų namuose yra svarbus ir biznio
arba kitiems užrašant, mokant
senoviškas pagoniškas auku
geriausias Lietuvių laikraš
pilną metinę prenumeratą $2,
ir draugiškiems pasikalbėjimams. Jus praleidžiat
ras, apkrautas šakomis gata tis Amerikoje, einantis 52 me
vai padegti apvaikščiojimui šio tus ir antrus metus populiariu
po senovei duodame $2 vertes
progas kuomet jūsų darbdavis ar biznio draugai
didelio nuotikio — atsilanky dienraščiu. Leidžia Lietuvių
knygų dovanų. Kalbinkit sa
mo Amerikiečių ir kitų užsie Spaudos Bendrovė.
negali pasiekti jus telefonu. Ir jūsų draugai ne
nio svečių. Komitetas pasakė
vo draugus užsiprenumeruoti
Prenumerata metams užsie
gali pasiekti jus taip lengvai kaip galėtų turint
trumpą
pasveikinimo kalbą, o niuose
“Dirvą”.
$7.00, pusei metų $3.75,
kaimo
vaikučiai"
atliko
nedide

namuose telefoną. Jis yra nuolatinis patogumas,
3
mėnesiams
$2.
lį programą. Paeiliui jie visi
Su
v.
Valstijose
ir Kanadoje
“DIRVA”
o kaštuoja visai mažai. Kodėl neįsivesti jį?
priėjo prie to aukuro ir pasa
$500; pusei m. $2.75.
kė patriotines eiles, arba pa metams
Įjk
6820 Superior Avė.
Adresuokite:
dainavo; jie buvo parėdyti tauCleveland, Ohio.
J|||
tiškais drabužiais, harmoniVIENYBĖ
zuojančiais su jų sakytomis
eilėmis ar dainomis.
193 Grand Street
Paskiau aukuras buvo užBrooklyn, N. Y.
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY žiebtas, lyg prašymui dievų iiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
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SKAITYKIT
VIENYBĘ
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A/Į ASK.VOS raudoni carai, Hitlerio tarpininkavimu sudarę paliaubas su Japonija, kaip tik pajuto saugus
tolimuose rytuose, tuoj puolėsi į vakarus visu savo “karžygiškumu” pasigrobti iš Lenkijos Ukrainą ir Baltgudiją, ir magaryčioms pasigrobė Lietuvos žemių plotus su
sostine Vilnium.
Rusai turėjo teisę į Ukrainą ir Baltgudiją lygiai
taip kaip ir Lenkija, tačiau per virš 20 metų neišdryso
“priglausti” savo “skriaudžiamus brolius”, iki sudarė
plėšikišką sutartį su Europos taikos ardytoju.
Visoje Rusijoje jie giriasi savo “garbingu užkaria
vimu” ir sovietų liaudis komisarų verčiama sveikinti
vyriausybę už tokį “žygį”....
Lietuva, reikia tikėti, pavėlavo Vilnių pasiimti, ir
gal praras jį ant visados. Lietuva per 19 metų skelbė
kad Vilnių atsiims tik tada kai Lenkija susikariaus su
kuria kita valstybe. Lenkija susikariavo, Lietuva tu
rėjo progą Vilnių atsiimti, bet praleido.
Reikia labai abejoti ar galės iš komunistų ką gauti,
jeigu Hitlerio planuose nėra pavedimas Vilniaus Lietu
vai ir jeigu jis neprivers Rusiją tą padaryti.
Lietuvai reikėjo siųsti kariuomenę ir Vilnių užim
ti. Tai nebūtų skelbimas karo nei Lenkijai nei Britani
jai, nes Lietuva turi visų tų šalių pasirašytus dokumen
tus jog Vilnius yra Lietuvos sostine, ir atimtas Lenkų
iš jau sutvarkytos ir Versalio sutartimi užtvirtintos Lie
tuvos. Dabar, tikėtis, anot tos patarlės, gauti iš šunies
kaulą gali būti labai beviltingas laukimas.
Maskvos raudoni propagandistai paskelbė jau kad
Lietuva “nelabai interesuojasi” Vilniaus atgavimu, pa
skelbs dar kad visas Vilniaus kraštas yra Gudai-Rusai
žmonės, kurie “prašo ir maldauja” Maskvą palikti juos
pos Sovietų globa....
Kaip gi galės Maskva atmesti “prašymą” ?....
Musų komunistų spauda juokus krečia ir labiau sa
vo skaitytojus mulkina bandydama nupasakoti kaip
Rusija “pasiryžus atiduoti” Vilnių Lietuviams....
Ta spauda tiesiog užmiršdama žmoniškumą ir gė
dą pateisina visus Sovietų žygius ir pasikėsinimus prieš
mažas tautas.
Rusijos tikslas yra ne gelbėti Hitleriui ir ką nors
paremti, bet komunizmą į vakarų Europą nešti. Itali
ja tą lyg nujaučia ir elgiasi atsargiai.
Jeigu Hitleris Vokietijoje bus suspaustas Britų ir
Prancūzų karo, Vokietijai gali būti pavojus patekti į
komunistų rankas sukilimu iš vidaus. Tas butų pavo
jinga visai Europai. Bet kas gali spėti: Hitleris, maty
damas jog žūsta, vakarų Europai keršydamas paskuti
nį kartą, net pats galėtų pavesti Vokietiją komunizmui,
ir nusikvatojęs pasidarytų sau galą. ...
NTEKURIE gerų norų Lietuviai pakėlė spaudoje mintis apie susiaurinimą musų laikraščių, sujungiant
kelis į vieną, palengvinimui tų laikraščių būklės.
Vargsta ir net užsidarinėja kitų tautų išeivijoje lei
džiami laikraščiai. Vargsta bet dar šiaip-taip išeina
Lietuviški laikraščiai. Jiems toliau bus dar sunkiau, ir
jei kas išrastų tikrą*išeitį, gal ir butų gerai. Betgi ti
kintis kad išeivija palengva turės sunykti iki to jog ne
bus gabaus nei vienam Lietuviškam laikraščiui gana
skaitytojų-rėmėjų, maža ką gelbės ir toks laikraščių su
vienijimas. Tam priežastys yra dar ir štai kokios:
Kiekvienas laikraštis apima tam tikrą teritoriją ir
prie jo pripratęs tam tikras skaičius žmonių. Tak laik
raščiui likviduojantis, tų skaitytojų dauguma nepamėgs
kito laikraščio, ir liks visai be laikraščio. Paskiau, kiek
viename mieste yra kitos laikraščio ėjimui sąlygos: kas
laikraštis turi tam tikrą dalį biznio, skelbimų ir tt. Jei
paveizdan Dirvą sujungti su Vienybe, Vienybė vistiek
negalės gauti tų skelbimų kuriuos Clevelande eidama
Dirva gauna, o tie skelbimai sudaro žymią dali laikraš
čio palaikymui ineigų. Be tų indigų Dirva negalėtų iš
eiti, o Vienybei tų skelbimų gauti nebūtų galima, nes
ji išeina Brooklyne. Jei Vienybę perkelti į Člevelandą,
butų nustota to priedinio biznio kokį gauna Vienybės
leidėjai Brooklyne. Ir taip su visais laikraščiais.
Pradėjus, paveizdan, jungti tautinius laikraščius į
vieną dabar, į likviduojamų laikraščių centrus tuoj pul
tųsi musų priešingos srovės, kaip ir komunistai, tikslu
praplėsti ten savo įtaką, ir tas sudarytų daugiau nuo
stolių negu duotų naudos laikraščių sujungimas.
Tie kurie kalba apie laikraščių sukosolidavimą, pri
mena ir tą faktą kad musų laikraščiuose beveik visuo
se telpa tos pačios žinios iš Lietuvos, Amerikos, ir tt.
Ta teisybė yra karti, bet išdalies neišvengiama. Štai
iš Lietuvos vienodas žinias gauna visi laikraščiai; kon
sulatų jieškojimus, aukų pranešimus gauna visi laikraš
čiai tuos pačius. Be to, visoki visuomeniški pranešimai,
žinios apie Lietuvių Dieną, visokios radio kalbos įvairių
svečių ir įvairių iškilmių, ir net tų pačių korespondentų
visiems laikraščiams siuntinėjamos tos pačios žinutės
pavertė musų laikraščius vienu ir tuo pačiu dalyku, su
visai mažai ko originališko. Skirtumas tik redakcijos
straipsniuose.
Amerikoniški laikraščiai stengiasi būti kuodaug'iausia skirtingi, neatsižvelgiant kaštų. Bet musų laikraš
čiams tas negalima, nes redakcijos štabai paprastai ma
ži: tankiai vienas ar du redaktoriai apdirba visą laik
raštį. Laiko nesant geresnei medegai parinkti, grūda
laikraštin tą ką oauna gatavai apdirbtą (radio kalbas,
aukų atskaitas, Eltos žinias ir tt.). Tą skubina daryti
kiekvieno musu laikraščio redaktorius (su mažais išėmi
mais), ir todėl gavus kelis laikraščius randi tą pačią
medegą visuose.

Džentelmenai ir
Ne Džentelmenai
Brooklyno katalikų savait
raštis Amerika, komentuodama
apie Lietuvių Dieną, sako:
“Džiugu priminti kad niekas
iš Lietuvių nepareiškė nepasi
tenkinimo ar apsivylimo. Net
ir ta grupė kuri nedalyvavo
ruošimosi darbe (kairieji—D.
red.), kurios žmonių nebuvo
programo
pildyme,
išlaikė
džentelmeniškumą; jos spau
da parodė tinkamą toną. Tai
ženklas kad Lietuvių gyveni
me švelnėja tarpgrupiniai bei
tarpsroviniai santikiai. kuo tik
džiaugtis galime”.

Daktaras šliupas”. Tie žodžiai
užkliuvo dešinejai spaudai —
tuoj riktelėjo Darbininkas, ir
ta pati Amerika kad ir švel
niai, pasako:
“....Ne vienam, jų (katali
kų.—-D.) gal keistai nuskam
bėjo iš tribūnos pasakyti pri
minimo žodžiai kad iškilmėse
dalyvauja vienas veteranas.
Negalima užmiršti kad tai as
muo kuris didesnę savo gyve
nimo dalį skyrė kovai prieš' ka
talikus .'.. .”
Tautininkai visada pražiū
rėtų, tokiais atvejais, suminėjimą pačių aršiausių klerikalų
kovotojų prieš tautininkus.
Taigi, galima pasidžiaugti
tolerancija ir džentelmenišku
mu, bet tik visų kitų, ne tų
kuriuos Amerika aukština Lie
tuviui Dienos programo suren
gimo proga.

LIETUVOJE BADAS IR MARAS
1313 METAIS

Į IETUVA savo praeityje pergyveno nesuskaitomas daugybes skaudžių nelaimių, bet sa
koma kad bene skaudžiausias nelaimes jai teko
pergyventi pačioje pradžioje keturiolikto šimt
mečio, kada Vokiečiai-kryžiuočiai, šelpiami viso
krikščioniško pasaulio, visais savo žiaurumais
Lietuvių žemę visose pusėse kariavo piešdami
žmonių turtus, degindami sodžius ir pilis, o pa
Du Garbes Konsulai čius Lietuvius gyvais sugavę, vienus žudė vie
toje, kitus prievarte apkrikštiję, varė nelaisvėn,
į
Paskutinėmis dienomis pa Vokietiją.
Lietuvių žemės kraštai buvo taip nuterioAmerika džiaugiasi ir tuo aiškėjo kad Lietuvos Vyriau
kad Lietuvių Dienos komitete sybė užtvirtino du žymius A- ti ir nudeginti kad Lietuviai kuriems pasisek
buvę asmenys paliko savo sro merikos Lietuvius Lietuvos davo pabėgti iš Vokiečių nelaisvės, parvykę į sa
vo kraštą, negalėjo pažinti vietas kur buvo jų
vinius reikalus nuošaliai.
Garbės Konsulais. Jie yra:
Taip, kitų srovių žmonės bu Adv. Antanas O. Shallna, namai ir dirbama žemė, nes visur matėsi tik de
gėsiai ir pelenų krūvos. Prie tokių baisenybių
vo džentelmenai ir mokėjo pa Cambridge, Mass.
likti savo srovinius ir asme Dr. J. J. Bielskis, Los An kuriems teko gyvais išlikti, labai retai kuris no
rėjo dirbti savo laukus ir atstatyti namus, o
ninius reikalus nuošaliai.
geles, Calif.
į gyvybės išlaikymui maitinosi medžių vaisiais,
Sveikiname juos, ir džiau
Deja, to negalima pasakyti
šaknimis ir sugautais žvėreliais bei paukščiais.
apie tą pusę kurią atstovauja giamės tokiu paskyrimu, nes
O ir nelaimių dar • neužteko. 1313 metais
Amerika: Jie stengėsi ir pa jiedu yra pilnai tos garbės prie kitų nelaimių prisidėjo dar ir gamta. Už
ėmė į savo rankas visą vado verti.
ėjo didelės sausros, kurios sunaikino visokį lauvybę, ko negavę butų buvę pa Adv. Shallna yra Amerikoje i kų derlių ir išdegino ganyklose žolę, todėl pri
tys atkakliausi darbo ardyto gimęs, Scrantonietis.
truko žmonėms ir gyvuliams maisto. Atsargo
Dr. Bielskis paeina iš Lie se grudai nuosy'k labai brango ir pūras grudų
jai (kaip jie tankiai pasirodo).
Jis daug darbavosi pašo'ko iki 35 auksinų, vieton to ką pirmiau už
Jų vargoninkai parodė savo as tuvos.
meniškumą griežtai pasiprie Amerikos Lietuvių tarpe kuo tris auksinus buvo galima pirkti 8 purus. Pas
šindami naudoti Lietuvių Die met rūpintasi Lietuvos atstei- kui grudų ir visai neliko, ir už didžiausius pi
nos programe komp. A. Vana gimu, ir buvo pirmutinis Lie nigus pirkti jų nebuvo galima. Nuosyk žmo
gaičio dainas, nors patys net tuvos konsulas Amerikoje.
nes maitinosi žemaičių jurose sugautomis sil
pasivogdami savo bažnytiniuo
kėmis, bet netrukus visas silkės išsikėlė į toli
se koncertuose tas dainas nau
BAŽNYČIOS Suv. Vals mesnius jurų vandenis, tat ir to maisto pritrudoja (nepažymi kompozitoriaus tijose skelbia laimėję 915,- I ko. Tada atsirado badas, kurio negalint perkęvardo).
414 naujus narius lyginant sti, žmonės ir gyvuliai ėmė mirti badu, ir mirė
Pagaliau, jų spauda taipgi su 1938 metais.
taip labai kad negalima buvo suspėti žemėn už
pasirodė nedžentelmeniška ir
Visokių tikybų pasekėjų kasti negyvus lavonus.
siaura: Laike savo kalbos p. dabar esama 64,159,248.
Bado verčiami žmonės valgė stipenas ir
Jonas Budrys, Lietuvos Gene
Didžiausias skaičius pri net pačių žmonių lavonus. Iš to atsirado ma
ralinis Konsulas, keliais žo klauso protestonų sektose: ras, kuris išsiplėtė visoje Lietuvoje. Verksmai
džiais paminėjo kad Parodoje 35,835,828; Romos katali i ir aimanavimai aidėjo visomis pusėmis. Numidalyvauja, tarp kitų svečių iš kų yra 21,322,688; Žydų — i rėlius laidoti vežta ne po vieną bet po kelis ir
Lietuvos ir “tautos veteranas, 4,081,242. Kitų po mažiau. net po keliolika sykiu, o vienus išvežus ir laidotojams sugryžus tuose pat namuose buvo mi
rę jau kiti. Ant galo daugel kur jau neliko kam
negyvuosius laidoti, tat lavonus laukuose nai
kino draskantieji žvėrys ir oro paukščiai. Tuo
sykiu padangėse pasirodę nematytos žvaigždės
arba kometos, gyvuosius dar labiau gąsdino,
nes žmonės savo įpratimu iš tų žvaigždžių aiš
kino savo dievų rūstybę ir. tikėjosi dar dides
SAUSUMŲ BROLIUI
nių nelaimių.
Ar tu girdėjai kaip jura ūžia,
Istorikas Stryjkowski rašydamas apie tas
sausumų broli, broluži mielas,
Lietuvos nelaimes, sako kad apie visas tas bai
kuris vien soduos, kuris giružėj,
senybes rašant, ranka dreba ir plunksna nesi
gausme pušynų ilsini sielą?
duoda valdyti. O Lietuvos istorikas Daukan
tas sako kad tokioje baisioje nelaimių gadynė
Ar saulė leidžias, ar saulė teka —
je kita žmonių tauta butų galutinai išnykus.
amžiais tą pačią, bet nuolat naują
Lietuviai betgi neišnyko, ir kurie gyvais nuo
pasaką didžią jura mums seka,
bado ir maro išliko, griebėsi ginklo ir ėjo kovoti
amžiais nerimsta, krantus skalauja...
su neprieteliais Vokiečiais, pasiryžę geriau ko
Jura per amžius juk amžinuosius
voje pražūti negu Vokiečių nelaisvėn pakliūti.
laisva visuomet. Nuolat vienodai —
O Vokiečiai-kryžiuočiai nuo Ragainės Nemunu
plauja, skalauja krantus pilkuosius, ’
i valtimis atplaukę ties Klaipėda, Skersnemunyje
laisvę pamilti pavyzdį rodo.
išlipo ant kranto ir pasistatė savo pilį, kurią
pavadino Kristmemel, ir tos pilies koplyčioje
Sausumų broli, broluži mielas,
Velykų šventės rytą kunigas atlaikęs pirmas
tu iš jos mokykis laisvę pamilti,
mišias,
palaimino kryžiuočių riterius, pasiren
jai atsidėki kunu ir siela,
gusius briautis gilyn į Lietuvą.
aukštyn laisvuoju sakalu kilti.
Kryžiuočiai rengėsi užpulti Lietuvių pilis
Tas tiktai vertas laisvas alsuoti,
Brastenę ir Godingę, bet tai sužinojęs gudrus
kas tikrai moka jurą mylėti —
Lietuvių vadas Vitenis pasiuntė savo vyrus, o
to tik buitis laisva bus ir soti,
tie slaptai prislinkę prie Vokiečių laivų, nuka
to žemiškos audros nestengs nugalėti.
pojo inkarus, ir laivus paveju uždegė. Kada vė
“Tr.”
Pr. Būdvytis.
jas ėmė blaškyti degančius laivus, Vokiečiai su
mišo ir išsigandę nežinojo kur pultis, pagaliau
šoko patys gelbėtis kur kam ir kaip buvo pa
rankiau. Tame sumišime daugybė Vokiečių pa
KASOS
tekę į Nemuno dumburius, prigėrė. Tai buvo
Kai močiutė mažą lopšelyj liūliavo,
. Lietuvių laimėjimas, už kurį narsus ir sumanus
Kai migdė mane, aš migau,
Lietuvių kariautojas Goštautas užmokėjo savo
O auksines kasas išleisdavo savo,
! gyvybe, kuris ten pat savo galvą padėjo.
Jas rodos ir šiądien jaučiu ir matau!
Sekančiais, tai yra 1314 metais, kryžiuočių
maršalas
Plocke su būriais saviškių užpuolė
Ji kaip atvaizduose Madona išpuošta,
Varnius,
kurie
tada vadinosi Medininkais. Ne
Kaip Lietuvė lino akių,
galėdami nuosyk įsiveržti į Lietuvių pilį, apsi
Ilgomis kasomis, kaip laumės juosta,
nakvojo abaze, kad prisirengti rytojaus kovai.
Širdis iš dorybių brangių.
Bet nuties metu pačiame sumigyje, keli že
Ne vien mano brangioji močiutė,
maičiai prašliaužę sargybas, įlindo į maršalo
Yra daug su kasomis pas mus;
šėtrą ir ten radę Vokiečių viršininkus miegant,
Tai gražu ten matyti, pabūti,
juos nusmaugė, ir susigriebę visą šėtroje rastą
Kur išlaiko tautybės ženklus..
turtą, laimingai sugryžo į savo pilį. Rytojaus
metu kada Vokiečiai rado savo viršininkus ne
Kodėl tu, sesute iš sodžiaus,
gyvus ir maršalo šėtrą išplėštą, nusigando ir
Nukirpai kaseles, gaila jų!
kovos nepradėję galvatrūkčiais iš Varnių išsi
Nesigėdim galvą parodžius
kraustė, nieko blogo Lietuviams nepadarę.
Be savo ilgų, brangių kasų... .

Vikt. Tatarėlis.

V. S. Jokubynas.

NORI KOVOTI SU ŠLAMŠTINE
“LITERATŪRA”
Lietuvoje smarkiai yra paplitus taip vadi
nama “pigioji” arba “šlamštinė” literatūra. N e
kartą jau spaudoje buvo nusiskųsta dcl įvairių
kultūros kenkėjų, knygų spekuliantų. Dėl to
sielojasi rašytojai, leidėjai ir kiekvienas jaut
resnis Lietuvis, kuriam ne vistiek kokiu dva
siniu maistu tauta maitinama.
Tačiau iki šiol ši kenkėjų kompanija tebė
ra nesudrausta ir atvirai varo savo žalingą dar- ’
bą. Kada rimtos knygų leidyklos, dabartiniu
politinių bei ekonominių sukrėtimų metu, vos
bepajiegia išleisti vieną-.kitą brošiūrą, visoki
smulkus “knygynai”, slapukai “leidėjai” ne tik
nebankrutuoja, bet klesti nuostabiu gajumu,
pilte užpildami rinką paskučiausiu šlamštu.
Jei leidžia verstas iš kitų kalbų knygas,
vertimai tiek sužaloti, sauvališkai iškąsnoti jog
sunku bepažinti autorių. Tų knygų kalba visai
netvarki.
“Originališki” savų autorių tokie raštai ir
gi menkos rūšies. Dažniausia tai būna pašvin
kus kriminalistiška, pornografija ar dar kas
“macnesnio”. Tokius gi “raštus” sako labai
gaudo jaunuomenė!....

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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KRONOLOGIJOS
1398— Vilniaus, Trakų, Minsko ir Gardino apy
gardose apsigyveno Totoriai.
1399— Vytautas pralaimėjo kovą su Totoriais
Vorsklos paupyje.
1400—Lenkų karalius Jogėla pradėjo kurti Lie
tuvių-Lenkų vienybę (uniją).
1401— Vilniuje Lietuvių-Lenkų seimas sutvėri
mui vienybės (unijos).
1403—Vytauto karas su Smolensko kunigaikš
čiu Jurgiu.
1405—Lietuvos-Lenkijos sutartis bendram karui
prieš Kryžiuočius.
1410—-Lietuviai ir Lenkai nugalėjo Kryžiuočius
kovoje ties Žalgiriu.
1414—Kunigaikštis Kaributas su 10,000 Lietu
vių kareivių išvyko į Čekiją Husitams
talkon.
1417— Žemaičiai priėmė krikštą; pirmutinė že
maičių vyskupijos katedra Luokėje.
1418— Vytautas priėmė Vengrijos ciesoriaus
patarimą vainikuotis Lietuvos karalium.
1420-—Lenkijos didžiūnai ėmėsi žygio neleisti
Vytautui vainikuotis.
1421— Lenkai sulaikė Vengrijos ciesoriaus pa
siuntinius kelionėje pas Vytautą.
1430—Numirė Lietuvos Didis Kunigaikšais Vy
tautas Didysis.
1430— Lietuvos Didžiu Kunigaikščiu apšaukta
Jogėlos brolį Svidrigėlą.
1431— Lietuvos karas su Lenkija.
1432—Svidrigėlos kova su kunigaikščiu Sigisdu; Sigisdas paveržė Svidrigėlos sostą ir
valdžią.
1432— Sigisdas vainikavosi Lietuvos Didžiu Ku
nigaikščiu.
1433—Lietuvoje naminis karas Sigisdo su ku
nigaikščiu Svidrigėlą.
1434— Numirė Lietuvos Didis Kunigaikštis ir
Lenkijos karalius Jogėla.
• OŽKOS PIENAS turi daugiau riebalų ir
mažiau vandens negu karvės pienas.

• DEIMANTAI randasi ir Amerikoje — jie
užtinkami Pike apskrityje, Arkansas valstijoje,
Suvienytose Valstijose. Tai yra vienatinė vie
ta šiaurinėje Amerikoje.

• PERU respublikoje, Pietų Amerikoje, kal
nai tokie aukšti ir status kad valstybinis gele
žinkelis turi 132 tunelius ir tiltus.

LIETUVOS
ZEMLAPIAI
30'
šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohiff

&

Biznieriai ir Profesioualai, Artinkitis su Visuomene!

ATSISVEIKINA

Per

TVORA

TUŠČIOS BUVO
PASTANGOS

Amerikos Lietuvių Ekonomi
PASIŽVALGIUS
Tvėrimo tarpinės valstybės
nio Centro Pirmininkas, budaatskyrimui Rusijos nuo Vokie
tijos bereikalingai išaikvota
Amerikos Lietuvių Gyvenimo Ateitis Reikalauja Tampresnio Lietuvių Biznierių, Profesijonalų ir mas dar New Yorke po atsi
buvusio suvažiavimo, gavo iš
pastangos, ir Lenkai be reika
Visuomenės Susiartinimo. — Tą Pasiryžęs Kunyt Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Lietuvos Verslininkų ekskursilo užgriebė Vilniaus kraštų,
jos vadų, išvykstančių į Lie
kad
“per Lietuvą” eidami Vo
kad jie nori tik Lietuvių biz
Rašo K. S. KARPIUS.
tuvą, iš laivo tokį kabelį:
kiečiai
nesusisiektų su Rusija:
nio, bet su Lietuviais neveikia
#
Toks
tokį pažino —
C. K. Pikiel:
ir nuo savo žmonių šalinasi.
Ir
į
glėbį
apkabino.
Gryždami tėvynėn siun
Vienų ir kitų ateities inte
LIETUVIŲ DIENA IR
Hitleris su Stalinu
čiame visiems Amerikos Lie
resai reikalauja kuodidesnio su
NAUDA Iš JOS
susibučiavo,
tuviams
geriausius
linkėji

Ką gero davė Amerikos Lie siartinimo, vieni kitų rėmimo
Ir
abu vienas pas kitą •
mus
už
jūsų
nuoširdumą
pa

tuviams dalyvavimas Lietuvių ir palaikymo.
per
Lenkiją nužygiavo.
rodytą dėl musų.
Dienoje New Yorko Pasaulinė Reikalinga įgyvendinti obalEuropą
žiurpas pagavo!
Dr. J. Kaškelis,
je Parodoje? Šimtai tūkstan sis “SAVAS PAS SAVĄ”.
Albinas Briedis,
čių dolarių sunkiai uždirbtų
Aimanavimai, nusiskundimai
J. Valentukonis.
JURGELIONIS, Tėvynės reLietuvių pinigų išleista pama ir vienas kitų kaltinimas nieko
daktarius,
sumanė priminti S.
Jie išplaukė Rugsėjo 16 die
tymui keleto valandų progra neduos gero, bet daug bus at
L.
A.
nariams
kad A. S. Tre
ną Holandijos laivu, Lietuvą MES užginei j am gandus kad
mo ir apžiūrėjimui Lietuvos siekta jeigu vieni ir kiti paro
čiokas,
dabartinis
SLA. finan
pasieks per Švediją.
Paviljono.
dys noro kooperuoti, santikiaugerb. Asilas, kurio paveikslą sų komisijos narys, yra vienas
Kadangi Lietuvių — vieti ti, skaityti vienas kitą savo
! viršuje matote, yra išvykęs į iš Lietuvos Atstatymo B-vės
nių ir iš plačios Amerikos — geru broliu.
Lietuvių Dieną Pasaulinėje Pa valdybos direktorių, traukia
AM.
LIETUVIŲ
EKO

susirinko į Parodą tarp 40 ir
rodoje, nuveždamas tenai gerb. mas į teismą dėl bendrovės
Nekuriose Lietuviškose ko
50 tūkstančių, tai tokis musų lonijose jau veikia Biznierių ir
NOMINIO CENTRO Spragilą. Spragilas nuvyko vidaus tvarkos. Jurgelionis sa
žmonių suvažiavimas į vieną Profesijonalų Sąjungos, kitose
NAUJA VALDYBA savo kaštais (kišenium), o ko: “Atstatymo Bendrovėje žu
vietą vienu kartu yra bene pir Lietuvių Vaizbos Butai. Vie
gerb. Asilas, kaip matote, vis vo daug SLA. narių pinigų,
Lietuvos Paviljonas
mutinis. Apie tiek Lietuvių nų ir kitų tikslas tas pats, tik
Amerikos Lietuvių Ekonomi dar Už Tvoros ir tėmija kas ką nes daugiausia Susivienijimo
galėjo dalyvauti ir 1933 metais reikalinga kad musų biznieriai
tada kai gali pasigirti kad tu nesiims kooperuoti su kitais. nis Centras yra tai Amerikos negerai daro. Kas taip daro nariams tos bendrovės serai
Chicagos Parodoje.
ir profesijonalai sutartinai ei ri daugybę draugų, o ne kiek Tuo ypač atsižymi musų par Lietuvių Vaizbos Butų Cen yra jo brolis davsioje.
'buvo pardavinėjami po ‘pat
tras, kitaip sakant Amerikos
Tiek pinigų praleisti važiuo dami darbuotųsi vieni kitus
4?
riotizmo’ skraiste.”
tijų vadai.
moki
pasidaryt
priešų.
Lietuvių Chamber of Commerjant į New Yorką, reikalinga remdami, ir kad dėtų pastangas
Patarčiau Jurgelioniui neuž
Kitas klausimas kurį Ekono Rodos, daug lengviau butų ce. Suvažiavime Rugsėjo 11 Eina garsas nuo rubežiaus,
kad iš to butų nors kiek kad parodyti savo išeiviams vien
minis Centras mano pradėti vienas kito sumanymą parem išrinkta nauja valdyba iš šių: Daug žinių jis mums pririnks: miršti priminti SLA. nariams
ir dvasinės naudos.
taučiams jog yra jų draugai, vykdyti tai steigti Amerikos ti, tada abiejų darbai bus pra Pirmininkas — Chas. K. Pi
ir visiems Amerikos LietuKiną valgydams Japonas
Tos naudos buvo iš to atžvil o ne šalti dolarius gaudanti
kelis, iš Pittsburgh, Pa.
vams
savo “Kujolų-Bingolų”
Lietuvos importo bendrovę, ku vesti, ne ardomi didžiausiu lai I vice pirmininkas — Dr. M. Neužilgo gal užsprings.
gio kad Lietuvos Paviljonu ne indiferentai.
bendrovės šėrus ir po kokia
ri privalėtų būti gatava stoti ko ir energijos aikvojimu ir J. Colney (Aukštikalnis), iš
apsivylė nei vienas, nes musų
skraiste jis buvo palindęs kai
Daugelyje kolonijų Lietuviai darban kaip tik pasibaigs da nieko neužpelnijimu.
Waterbury, Conn.
tėvynės paviljonas, sulyg ša turi įvairių didelių biznių, turi bartinis Europos karas.
II vice pirmininkas — F.
SKELBIMAS: Visi Lietu pardavinėjo.
lies didumo, nebuvo permažas savo finansines įstaigas, turi
Petrulis,
iš
N.
Arlington,
N.
J.
viai
kurie buvo apšaukti fa
ir įrengtas gana gerai ir ati daktarų, advokatų ir kitų sa Tai bendrovei viskas yra ga GENERALINIO KON Sekretorius — K. S. Kar šistais, yra prašomi susinešti
JURGELIONIUI p a t artina
pius, < iš Cleveland, Ohio.
tinkamai Pasaulinei Parodai. vo tautos profesijonalų, bet tava: ir prekės ir pardavėjai
su musų komunistų laikraščių palaukti: Pennsylvanija pradė
ir
sunaudotojai.
Reikia
tik
Iždininkas
—
A.
S.
Trečio

SULO
PRAŠYMAS
Lietuviai su džiaugsmu pa ten arba nėra Vaizbos Buto ar
redaktoriais, ba šie visi nori jo statyti tiesų vieškelį nuo
kas, iš Newark, N.*J.
matė tai ko visai nesitikėjo ir ba jeigu yra tai tik iš keleto keliolikos su tuo reikalu susi
NEW YORK, Rugsėjo 16.— Po išrinkimo, valdyba turėjo pasekti Staliną ir užverti drau Picburko į, rytus: tada geriau
pažinusių
žmonių
darbą
pradė

neturėjo supratimo ką dabar narių, o kiti biznieriai ir la
Laike Lietuvių Dienos iškil savo trumpą pasitarimą ir nu giškus nepuolimo ir biznio san ir greičiau galės perkraustyt
jų broliai Lietuvoje moka pa biausia profesijonalai nuo jų ti. Jų laukia dideli pelnai.
statė nekuriuos veikimo pla tikius.
Kiek daug prisidės prie šių mių ties Court of Peace, tiek nus, tarp jų:
SLA. centrą į Picburką.
daryti ir net pasauliui duoti. šalinasi, vietoje dirbti su jais.
kitose Parodos vietose (ties
darbų
įvykdymo
tie
desėtkai
1.
Amerikos
Lietuvių
Vaiz

4/
Tūkstantinės minios sukosi
Lietuvos Paviljono, Lagoon o f bos Butų — biznierių ir pro
tūkstančių
Lietuvių,
kurie
ne

RŪPINKITĖS
PATYS
aplink ir po Lietuvos Paviljo
Gudrus žmogus yra musų
reikalavo didelių raginimų va Nations) daug fotografų mė fesijonalų Lietuvių — organi
Jonas iš Gervynės:
ną nuo pat ryto iki uždarymo. SAVO REIKALAIS
zavimas
;
gėjų fotografavo. Pilnam vai
Lietuviai rodos ir nenorėjo nie Niekas jūsų reikalais nesi žiuoti į New Yorką, pažiūrėti zdui sudaryti Gen. Konsulatas 2. Pakvietimas į Ekonominio
Jis be kelnių visad sėdi,
kur kitur eiti kaip tik prie sa rūpins jeigu patys nesirupin- Lietuvos Paviljono ir pamatyti prašo visus fotografus neatsi Centro vadovybę jau esančių
Kad nenutrint sėdynės.
Lietuvišką programą New Yor
Lietuvių Vaizbos Butų pirmi
vojo paviljono būti, pasitikti sit. Niekad jums nebus per
ko Parodoje, kelionėms išlei sakyti prisiųsti po vieną kopi ninkų arba atstovų.
savo draugus, senus pažysta daug biznio, nors turit prakti
3. Dirbti už suartinimą Liedžiant net kelis šimtus tūks ją nuotraukų adresu:
mus, senai matytas gimines, ir ką ar biznius tarp svetimų.
vių
visuomenės su savo biznie — Girdėjau kad Jonas Trin
Consulate General of
tančių dolarių ?
riais ir profesijonalais, obalsiu kis savo raštininkei nupirko
daryti naujas pažintis.
LiLthuania
Kuriam sekasi bizniavoti su
naują, gražaus kailio žiponą?
Yra jau išbandyta kad vidu
“Savas pas Savą”.
16 West 75th Street
svetimais, tie jauskitės dar tinis asmuo praleis savo ma
4. Rasti galimybes steigimui
— Kam? Kad jai šilta bu
KONFERENCIJOS
New York City.
laimingesni, ir džiaugkites kad žiems reikalams kad ir kelis
importo ir eksporto kooperaty tų?
Tarp tų desėtkų tūkstančių savo laisvu noru galit prisidė
vo prekiavimui su Lietuva.
— Ne, kad tylėtų.
dolarius, bet reikalingam vie
į New Yorką važiavusių Ame ti prie savo tautinių darbų.
šam tikslui dolarį aukaus vos LIETUVOS-Vokietijos dery
J. Žemantauskas
rikos Lietuvių, atvyko ir gal
Biznyje ir profesijoje netu retas kuris.
bos dėl pensininkų, turėjusios
koks pora šimtelių taip vadi ri būti maišoma musų siaura
PUSTAPĖDIS Margutyje sa“Dirvos” Agentas”
Išbandyta taip pat musų vei įvykti apie Rugsėjo pradžią,
namų musų viešojo gyvenimo Lietuviška politika. Tada tik
ko:
“Po karo Europoje mažų
NOTARAS
kėjų darbo budai: jie disku- dėl susimetusios padėties tu
vadų-veikėjų. Jie vyko su sa bus galima turėti naudos ir
I
valstybių
pridygo kaip grybų.
130 Congress Avenue
suos, kritikuos kitų sumany rėjo būti atidėtos, kol karo pa
vo įvairiais planais musų Lie pasitenkinimo. Biznis sekasi
1
Dabar
diktatoriai
pradėjo tuos
Waterbury, Conn.
mus, net trukdys ir ardys, bet dėtis paaiškės.
tuviškam gyvenimui pagyvin
grybus rinkti.”
ti, nujausdami kad ta proga į
Tik, sakau, kažin ar jie neNew Yorką suvažiuos daugiau
apsiės musmirėmis?
jų idėjų žmonių, su kuriais ga
lės apkalbėti ateities reikalus,
SAPNUOTI ašaras reiškia:
pasiruošti naujiems darbams
ar pirksi žmonai naują skrybė
planus.
lę, ar susilauksi dvynukų.
Atsibuvo Sandariečių, Fede
racijos, Tautinės Tarybos ir
Jaunam gydytojui teko pir
pora kitų konferencijų.
Pagaliau, ar tik ne mažiau
mu sykiu operaciją daryti. Jo
draugai po operacijos jį klau
sia konferencija buvo tai pu
sinėja:
siau užmirštos organizacijos—
Amerikos Lietuvių Ekonomi
— Na, kaip sekėsi, ar nesinervavai ?
nio Centro.
— Ne, viskas pavyko gerai,
“SAVAS PAS SAVĄ”
tik mažutę klaidą padariau.
— Kokią?
Ekonominį Centrą sudaro
— Ligoniui nupjoviau svei
Lietuvių Vaizbos Butai ir šiaip
kąją koją.
viena-kita finansinė-ekonominė
.. V.
atstovybė.
Nors musų išeivių ekonomi
nis gyvenimas turėtų būti rim
AFRIKOJE, kaip Dirva ra
tai tvarkomas ir vedamas, iki
šo, negrai juodukai dirba gau
šiol, jis kaip ir viskas kitkas
dami užmokesčio tik po 4 cen
pas mus, yra palaidas.
tus į dieną.
Ekonominio Centro konfe
Patartina ten pasiųsti Klyvrencija, kuriai įvairių sumany
lando draugę Mazgeikienę juo
mų ir patarimų davė Lietuvos
dukus patiešyt.
Ministras P. žadeikis, Lietu
vos Generalinis Konsulas Jo
DIDELĖ LIETUVIŠKA
nas Budrys, Konsulas P. Dauzvardis, Garbės Konsulas Adv.
A. O. Shallna, Prof. K. Pakš
tas, Dr. J. Kaškelis ir keli ki
C. Pakeltis Pharmacy
ti Parodos proga į New Yorką
1117 East 79th Street
suvažiavę, — pasiėmė sau už
(Kampas Pulaski Avė.)
duotimi dirbti suartinimui AUžlaiko visokias namines ir im
merikos Lietuvių biznierių ir
Pasaulinės
portuotas gyduoles nuo visokių liprofesijonalų su savo Lietuviš Parodos
j gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėka visuomene.
j jusio Reumatizmo, nuo įvairių
Temos dalis
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
Musų biznieriai ir prof esi joir vaizdas.
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
nalai skersai ir išilgai Ameri Tolimoje yra
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
įvairių šalių
ką bėdavoja kad Lietuviai jų
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
ir
Lietuvos
neremia kaip reikia, bet nieko
migęs ir kitokių.
paviljonai.
niekas nedaro pagerinti vienų
su kitais susipratimą ir susi
C. Pakeltis Vaistinė
(Iš Margučio)
artinimą.
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533
Musų visuomenė prikaišioja
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
biznieriams ir profesijonalams

' VAISTINĖ

DIEVĄ

' B

BENNY GOODMAN IR BENAS GROS LAIKE ROBERTS KANDIDA
RODEO IR THRILL CIRKO
.
TUOJA Į MAYORUS

Lojario Pyterio sąžinė grau
žia ji, taigi nabagas savo gazietėlėj laikas nuo laiko bando
aprašyti senus keno nors nuoveikius, tikėdamas kadz žmo
nės tą užmiršo, prisiskira sau,
ir tuo nori paslėpti savo blo
gus darbelius.
štai dabar jis, pasilindęs po
Elzės andaroku, rašo apie Cle
velando Lietuvių Vaizbos Bu
tą ir buvusius Lietuvių radio
programus. ’ Visi gerai atmena
kas pradėjo Lietuviškus radio
programus Clevelande ir kad
Pyteris tada kaišiojo savo nosį,
ir pats norėdamas pasigarsin
ti save, suibankrutijusį politi
kierių, su savo drukorium su
sitaręs įsilindo prie Lietuvių
Vaizbos Buto radio programų
vedimo, ir, kaip paprastai mėg
stantis .barškėti, tuose programuose niekus tauzydavo ir ti
kėjo kad žmonėms tas patinka.
Dabar bando įtikinti kad kas
tai kitas norėjęs daug kalbų.
Vaizbos Butas davė Lietuviš
kus radio programus ir po to
kai Pyterio Bute neliko, ir ge
rai apsiėjo be jo ir jo skymų.
(Radio programus prisiėjo nu
traukti kada beveik dvigubai
pabranginta mokestis už radio
pusvalandį.)
Vaizbos Butas dabar, kai ja
me nėra to advokatėlio ir jo
drukoriaus, yra ramus ir atlie
ka naudingus darbus. Vaizbos
Buto susirinkimuose nuo tų
dviejų gaivalų išėjimo nebuvo
nei vienų diskusijų ar barnių.
Tie jo minimi dideli biznie
riai gerai sugyvena su Dirva ir
jos redaktorium nuo to laiko
kai jie pradėjo netikėt to ad
vokatėlio melams.
Pirmiau jis vaikščiodamas
nuo vieno pas kitą biznierių
savo melagystes sėjo, sau nau
dos ir pritarimo jiškodamas.
Neužtenka to. Pyteris už
simena ir apie Vaizbos Buto
obalsį “Savas pas Savą”. Bu
to nariai tą ir dabar prakti
kuoja, o Pyteris turėjo, pasi
traukti iš Buto todėl kad jis
perdaug pasinaudojo tuo obalsiu ir daugelį Vaizbos Buto
narių nuskriaudė sukolektuodamas jų pinigus ir “užmirš
damas” atiduoti. Visi mato
Pyterį einant Superija užsi
smaukus kepurę ant akių, ir
bėgantį skersai gatvę jei pa
mato “savą” ateinant. .. .
Žinantis.

Nepriklausomi prie partijų bal
suotojai Clevelande raginami stoti
už kandidatų Roland H. Roberts,
įrašymo kampanijoje ant Clevelan
do Mayoro, nominacijose Spalių 3.
Mr. Roberts yra Independent Republican kandidatas.
Roberts gimė Pennsylvanijos val
stijoje 1896 metais, gyveno Cleve-

Asmeniškai

JĮ IPPODROM j?

MIRIMAI

“The Reins Came”
Šis naujas veikalas, paga
mintas iš pasekmingos apysa
kos, “The Rains Came”, pra
dedamas rodyti Hippodrome
Theatre Rugsėjo 23 d. Jame
vaidina Myrna Loy, Tyrone
Power ir George Brent vadovaujamose rolėse. Prie jų daĮyvauja visa eilė kitų artistų,
Dalykas dedasi tolimoje Indijoje, Ranchipur mieste, kur
tie trys artistai gyvenimo audrų sunešti sueina vienas kitam į kelius. Veikale ineina
gamtiški prajovai, žemės dre
bėjimo, potvinių, ugnies ir plėgos vaizdai. Ši filmą pripažin
ta kaip viena iš įdomiausių šių
dienų filmų.

ELZBIETA ŽEMAITIENĖBRANAITIENĖ *

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųstus per “Dirvą” šios
ypatos:
Jurgis Blaškevičius
Šiaudinės par. kleb.
Marę Valaitienė
Petronėlė Bužienė
Petronė Vaitelienė
Kazys Jakštavičius
Pumpėnų par. kleb.

$30.00
$4.50
$5.00
$300.00
$12.00
$10.00
$2.00

—“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

PYTIIIAS
CAFE

P E R R Y’ S

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET

WINE HOUSE

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele

savininkai.

ANSEL

ROAD

CAFE

1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKĖS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms

Budweiser, Duqesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

RŪGS.

1

IKI

SPALIŲ

31

Pirkit sau ALŲ IR VYNĄ
wholesale kainomis.
STIPRUS GERAS ALUS
25 skirtingų rūšių — $1.56 už dėžę
6 bonkos — 49c.
•

VYNAS — 22 skirtingų rūšių.
$1 galionas ir aukščiau.
CANNED BEEF $2.15 už dėžę
10c vienas.
PERRY WINE HOUSE
7205 Wade Paik Av.
ENd. 9276

HAN’S CAFE

Važinėjant automobiliu ga
lima laikas nuo laiko pamatyti
ant vieškelių ženklus nurodan
čius Raudonojo Kržyiaus _ pir
mos pagalbos stotis įsteigtas
pagelbėti automobilių nelaimė
se sužeistiems žmonėms.
Cuyahoga apskrityje randa
si 23 tokios stotys, kurias glo
boja Didžiojo Clevelando Rau
donojo Kryžiaus, skyrius.
Tų pirmos pagalbos stočių
vedėjai yra pilnai išlavinti pa
galbos teikimo technikoje.
Tie pagalbos punktai reng
ti ugniagesių ir policijos sky
riuose, gazolino stotyse, pake
lių valgyklose ir kitose tam
tinkamose vietose. Cuyahoga.
apskrityje pirmos pagalbos
stotys visos su viena .išimtimi
yra policijos ir ugniagesių sky
riuose.
Raudonasis Kryžius savo pa
tarnavimą kelių nelaimėse su
žeistiems pradėjo įvesti 1932
metais, sumažinimui trafiko
nelaimėse žūstančių skaičiaus.
Šiądien visoje šalyje randa
si jau 2,757 vieškelių pirmospagalbos stotys.
Be tų stočių, dar veikia ju
dančios pirmos pagalbos vienetos, kurios apvažinėja tas
vieškelių dalis kur nėra jokių
pastovių pagalbos stočių.
“Dirvos” Redakcija priima ir
talpina pranešimus apie vietinį
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai.
Pra
nešimai reikia priduoti arba
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Rheumatism, Arthritis
and kindred ailments treated.
Warts Moles, etc. Removed
permanently.
(36)

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St.
(14)
ENdicott 8908

AVALON HEALTH STUDIO
8311 Euclid Avenue
Room 206

K. STONIS
R E STA U R A N T

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai.,

6824 Superior Avė.

BLACK CAT

RAnd. 4171

CAFE

ROSEDALE PAPER CO.

e Night Club •

6702 Superior Avė.
Vyniojamas Popieris,
Popieriniai Krepšiai,
Rišami Siūlai reikalingi
krautuvėms, ir tt.
SAM PONGONIS, Sav.

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto)

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

HEnderson 1919

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.
i

Įžanga 50c. Vaikams 25c

Vardas kurį privalote atsiminti
SPALIŲ-OCTOBER 3 NOMINACIJOSE

E. CHEKEY & SON
Expert Upholsterers
Mes apdengiam ir taisom viso
kius rakandus. Darom naujus
sulyg užsakymo. 35 metų patyrimo.
Paimam ir pristatom
į namus.
(37)

ROBERTS vardas reikalinga įrayti ant baloto tuo paišeliu kurį rasit bal
savimų vietoje. Taipgi būtinai reikalinga padėti kryžiukas X prieša
kyje Roberts vardo.

ROLAND H. ROBERTS For Mayor Committee.

9803 Denison Avė.
Telef. WOodbine 9111
v

PLEČIAMA

CABINET BATHS — SHOWERS
Scientific Body Building & Reducing

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

ROLAND H. ROBERTS

SEKM. SPALIŲ 1

PIRMOJI PAGALBA

MEDICAL MESSAGE

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

Nepriklausomas — Independent Republican — Kandidatas.
Mr. Roberts gyveno Clevelande visą savo amžių ir visada buvo
žinomas kaipo darbininkų draugas, yra nariu darbo unijos, tu
rintis paliuosavimo liudijimą iš Local 65. Mr. Roberts yra Pre
zidentas The Roberts Sheet Metai and Furnace Co. per pasta
rus dvidešimts metų.

2:30 ir 8 vakare

Rugsėjo 16 d. mirė Elzbieta
Branaitienė, 96 metų amžiaus.
Palaidota Rūgs. 18, Whitehead
kapinėse. Paliko dvi dukteris
Clevelande ir Springfiėld, N.
Y. Amerikoje išgyveno 27
m., atvažiavo į Youngstown,
O. Ten mirė jos pirmas. vy
ras, žemaitis. Antras vyras,
Anupras Branaitis, mirė Gegu
žės 29 d. šymet.

KELIŲ NELAIMĖSE

M A Y

1200 - Dalyvių - 1200

STADIUM

RAGINKIT

ROBE

KARŲ SUSIMUŠIMAS!
KARŲ APSIVERTIMAS
KULIAIS!

CLEVELAND

BALSUOTOJAI

ROL AN

C I R C U S
su Holywood’o veikėjais

INDIJONŲ - COWBOY
AKTAI

140 akrų farma, netoli Orwell,
O., parsiduoda arba mainysim į na
mų Clevelande. Pilnai
"
įrengta, su
gyvuliais, nauj’ais padargais, javai s.
(36)
ZIGMONT PISCHING
8603 Force Av.
off Turney Rd.
Cleveland, Ohio

VERTO PARAMOS KANDIDATO

T H R I L L

Thrills”,
1200 vaidintojų,
nuo cowbovs iki jitterbugerių, ku
rie laikys kompeticijų už nacionales
pirmenybes.
Tikrai tai bus didžiausias persta
tymas įvairiausių dalykų pasaulyje.
Tikima kad dalyvaus apie 80,000
žiūrėtojų, užpildydami visų Cleve
lando Stadiumų.
Vaikams įžanga 25c., suaugusiems
50c.

FARMA PARSIDUODA AR MAI
NAIS Į NAMĄ MIESTE

ĮRAŠYTI VARDĄ BALSAVIMŲ LAKŠTE ŠIO

WILD WEST
RODEO
Ir Garsiame Holywoodo

Benny Goodman, ‘King of Swing’
su savo benu užkviestas groti Cle
velando Stadiume laike didelio per
statymo Wild West Rodeo, Cirko ir
Hollywoodo Judamų Paveikslų drą
suolių vaidinimo, kas atsibus tiktai
vienų dieną, sekmadienį, Spalių 1,
nuo 2:30 po pietų ir 8 vai. vakare.
Larry Sunbrook, garsus Hollywoodo perstatytojas, atgabena į
Clevelandų
savo
“Cavalcade
of

Kaipo pats darbdavis jis gerai ži
no darbininkų klasės reikalus, su
pranta jų vargus ir santikius. Jis
žino kad žmonės nori turėti darbus
privatinėse industrijose, ne priklausyti nuo pašalpų ar WPA darbo.
Nuėjus balsuoti už Mr. Roberts
reikalinga Įrašyti jo vardas ant balsavimo lakštelio ir priešakyje var
do padėti kryžiukas.

NEPRIKLAUSOMI

BENNY
GOODMAN ’l
Grieš šiame Sensaciniame
perstatyme

Kreipkitės vėl:

(Netoli Euclid Beach Parko)

landė per praeitus 38 metus, yra
vedęs ir turi du vaiku. Jis yra biz
nio žmogus ir prezidentas Roberts
Sheet Metai Furnace Co. per 20
metų. Jis yra unijos narys Sheet
Metai Workers International Ass’n.
Jis savo dirbtuvėje užlaiko tiktai
unijistus darbininkus. Jo kandida
tūrų užgyrė organizuotų darbinin
kų unijos.

Pranešimas Tėvams
/

Visi tėvai privalo žinoti kad skaity
mas yra mokymosi pagrindas.

Juo

lengviau vaikas skaitys — iš knygų,
laikraščių, braižinių, žemėlapių, juodlenčių — tuo geriau jis išmoks.

Pras

ti skaitytojai yra prasti mokiniai.
Prastai skaitantis atsilieka savo kla-

sėje ir namų užduotyse.
STUDENTO DRAUGAS — AKIS

1 aipgi, yra faktas kad vaikai negali

SAUGANTI STUDIJAVIMO LEMPA

gerai skaityti jeigu gerai nemato. Jie

Sight-Saving Studijavimo Lempa tapo išrasta penki metai atgal mokslininkų ir inžinierių, Illuminating Engineering Society narių, specialiai naudotis studentams.
Išvengimui akių įtempimo ir palengvinimui skaitymo, ši
lempa teikia pakankamai tiesioginės ir netiesioginės švie
sos, tinkamai išplėstos, ir laisvos nuo šešėlių ir žėrėjimo.
Sight-Saving’ Studijavimo Lempa teikia geresnę šviesą
geresniam matymui ir geresniam studijavimui.

negali turėti gero matymo be geros
šviesos.

Taigi svarbu studento pasi

sekimui kad jis butų aprūpintas gera ,

šviesa.

Lempos Ypatybės
Sight-Saving Studijavimo

Sight-Saving Studijavimo Lempa yra

A—100 iki 150-watt šviesos lemputė
B—šviesą išsklaidantis gobtuvas davi
mui nežčrinčios netiesioginos šviesos
C—Platus išlaukinis baltas gobtuvas
D—ženklas kad užgirta per Illuminating
Enginering Society.

paakstinimas gerai mokintis — kiek
vienam studentui ji reikalinga, pa
gelbėti jo pasisekimui.

JUS GALIT APŠVIESTI SAVO NAMUS PALYGINAMAI MAŽAIS KAŠTAIS
Sight-Saving Lempos yra stalinės ir ant
grindų statolos, padirbtos grožiui ir naudin
gumui ir gaunamos žemomis kainomis,
šviesos lemputės dabar pigesnės negu kada
buvo. Galit pirkt didelę lemputę už mažiau
negu kaštuodavo mažiukės, trumpas laikas
atgal.

Ir naujos lemputės’ duoda daugiau šviesos
iš sunaudojamos elektros . . Elektra taipgi pigesnė negu kada buvo . . Ir juo daugiau jos sunaudoji tuo pigiau atsieina nuo
jos nustatyto vieneto.
V Elektros kaina pakeitimui šviesos nuo akių įtempimo į gerai apšviesta šešių kambarių namų viduti• niai imant atsieina VIENAS CENTAS DIENAI.

Cleci/uccd
18-tas Aukštas

Midland Building

PRospect 5522

»
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AMERIKOS nuostoliai BRITAI IR PRANCŪZAI PASIRYŽĘ VESTI
FORD MOKINA VAI
praeitame
kare buvo tokie:
KINUS ŪKININ
KARĄ IKI HITLERIMĄ SUNAIKINS
39,000 užmušta karo lau
Kaip ir kitos Transatlanti
Švedų Amerikos Linija, dėl
KAUTI
nės linijos, švedų Amerikos atsargos ir palaikymui laivų
ke Prancūzijoje,
Linijos raštinė New Yorke kursavimo, rado butinu reika
14,000 kitų buvo taip su riauti šešis ar septynis metus, iki priešus pergalės”. Jis
VISOKIOS ŽINIOS
praneša kad laivakorčių kai lu prisilaikyti kariaujančių ša
Londonas, Rūgs. 20. — Baigdamas Lenkiją nuka
nos nuo Rugsėjo 6 d. pabran lių nurodymų: laikinai nukryp YPSILANTI, Mich. — Čio A. Gutauskienė, savininkė žeista kad vėliau mirė.
riauti
ir su Stalinu sutaręs Lenkijos padalinimą, Hitle
Apie
63,000
mirė
nuo
li

nai,
Wiard
prūdo
pakraščiais,
East Avė. Taverno, kuris rangintos, dėl žemiau nurodytų ti nuo reguliarės linijos arti
ris
padarė
pareiškimą jog jis neturįs tikslo kariauti su
gų,
1600
žuvo
jurose,
ir
ki

automobilių
išdirbę
jas
Henry
palei
buvusią
Lietuvių
priežasčių.
dasi
Britiškų salų ir šiaurės juros.
Prie esamos kainos, dabar Š. A. Linijos laivai iki vėles Fordas daro bandymus su savo bažnyčią, pastaru laiku savo ti'1400 mirė nuo nuodingų Britanija ir Prancūzija ir norėtų taikytis ir karą baig
dar reikalinga prie laivakor nio pranešimo plauks daugiau mėgiama teorija — kad atei užeigą išdidino ir išgražino vi gazų.
ti. Londono ir Paryžiaus vyriausybės davė jam griež
dų naujausio stiliaus Įrengi
tės primokėti priedinis mokes į šiaurę, į Norvegijos ir Šve
tą
atsakymą jog “Prancūzija ir Britanija neleis HitleViso karas paėmė apie
tis, sekančiai: Išplaukimams iš dijos teritorijos neutralias ju ties pasekmingas ir pasiturin mais. Rugsėjo 16 d. įvyko
rizmui nusmerkti pasaulį vergijon” ir pasiruošusios ka
New Yorko Į Gothenburgą: ras. Dėl šio pakeitimo apskai tis darbininkas bus taip pat ’ge- tos vietos atidarymas. Lankė 126,000 vyrų gyvastis.
Prie to, 234,000 vyrų riauti toliau ir ilgai.
Cabin klase $75; Turistine — čiuojama ims daugiau laiko ras ūkininkas kaip ir mašinis- si daug Lietuvių, visi buvo pa
$55; Trečia — $45 ant M. S. perplaukti Atlantiką, todėl ir tas.
tenkinti.
Tautietis. buvo įvairiai sužeisti.
Kalbama jog Britų planas yra užtęsti karą ilgiau
Kungsholm ir Gripsholm lai prisiėjo padaryti kai kurių š.
ir
tuo
budu priversti pačius Vokiečius sukilti prieš HilSLA. 198 kuopa rengia ba
Ten Fordas turi Įsteigęs saA. Linijos laivų išplaukimų
vų.
KERENSKIS, buvęs Ru- lerio valdžią, nes Vokietija negalės tęseti ilgai kariauti.
Turizmo žinios. vo antrą stovyklą biedniems lių pagerbimui naujų kuopon
Drottningholm — Cabin -— pakeitimus.
Įsirašiusių narių. Atsibus 30 sijos valdovas po caro nuBritai vėl panešė didelius nuostolius nuo submari
vaikinams,
‘
k
ad
jie
galėtų
imti
$60, Trečia — $45.
d. Rugsėjo, Bavarian salėje. vertimo iki komunistų už- I
nų:
paskandinta didelis karo laivas ir keli maži preki
naudą,
kuri
jis
tikrina
guli
že

Išplaukimams iš Gothenbur546 Grant st., pradžia apie 6
DIDŽIŲJŲ EŽERŲ
ėmimo,
pranašauja
komu

go į New Yorką: Cabin klase
niai
laivukai.
mėje.
vai. vakare. Vietos Lietuviai
reikia primokėti $110; Turis
nistams
ir
naziams
galą..
KOMERCIJA
Pernai Fordas Įsteigė pirmu prašomi dalyvauti, numatoma
Paryžius, Rūgs. 20. — Prancūzai kariauja prieš
tine — $80; Trečia — $70 —
kitur.
Jis sako, nors kaimiečių
tinę
tokią stovyklą, pradėda- bus svečiu ir iš Rep.
M. S. Kungholm ir Gripsholm.
Vokiečius
vakarų fronte naudodami Amerikoje pirktus
V. T. N.. padėtis Ukrainoje po Len
Lįaivu Drottiningholm: Ca
Didžiaisiais Ežerais, kurie mas akstinti miesto darbininlėktuvus. Prancūzai stiprina savo pozicijas ruošdamie
MIRĖ. Rugp. 29 d. po sun kija bloga, bet dar bloges
bin klase $90; Trečia — $68. guli tarp Suvienytų Valstijų ir kus gryžti prie žemės ir rupinŠis žingsnis buvo būtinai Kanados, eina tokia didelė pre tis gavimu iš žemės sau nau- kios ligos mirė Antanina t Mar- nė yra žmonių padėti Ru si didesniems įvykiams kuomet Vokiečiai persimes į va
reikalingas padengimui smar kyba kad retas kuris Amerikos dos, prie to ką pelno dirbtu tinkienė, 48 m. amžiaus, po sijoje. Jeigu Stalinas tik karų frontą.
tėvais Sinkaitė. Iš Lietuvos rai nori gelbėti žmones, jis
kiai pabrangusios apdraudos, gyventojas gali įsivaizduoti.
Britų ir Prancūzų karo vadai turėjo savo pasitaripaėjo Židikų par., Paverių k.,
kurią laivų linijos privalo mo Didžiųjų Ežerų uostai veikia vėje.
inų
ir rūpinasi apsauga ir gynimu Prancūzijos atsitiklkėti už laivus Transatlantinia taip plačiai kad jų judėjimas
Vaikinai šiose dviejose sto Mažeikių aps. Amerikoje iš turi pradėti tą darbą na me jei Vokiečiai pultų per Belgiją.
me plaukiojime., ir pabrangin viršija šios šalies didžiuosius vyklose gyvena palapinėse, pa gyveno apie 30 metų. Prieš mie, sako Kerenskis. Na
tą atlyginimą darbininkams jūrinius uostus, išskyrus New tys tvarko savo ūkinius reika 27 metus apsivedė Brighton, zių tvarka yra tokia pati
Roma, Rūgs. 20. — Mussolinio organas ragina An
Mass., iš kur persikėlė į Ak- kaip ir komunistų, ten ir gliją ir Prancūziją taikytis su Vokietija ir baigti šį
laive. Jei ne šis priedinis mo Yorką. Kaip reikia ir tikėtis,
kestis Švedų Amerikos linija New Yorkas viršija visus ki lus, ir dalinasi pelnais kuriuos roną 1919 m. ir čia gyveno iki gi žmonės prispausti.
“bereikalingą” karą.
“
bedarbei, jie
negalėtų operuoti ir turėtų su tus paskirus uostus, ežeruose gauna už parduodamą savo der 1934 m. “Užėjus
Italija atšaukė savo kariuomenę nuo Graikijos pa
Įsigijo ūkę netoli Ravenna, O.,
laikyti išplaukimus. Tai turė ir jurose šioje šalyje. Tačiau liaus perviršį.
ir
ten
gyveno.
Velionė
ten
ir
HITLERIS
pradėjo
šau

tų būti sulaikytas vienintelis Duluth, pirmaeilis Didžiųjų
sienio,
tuomi rodydama jog neturi jokio tikslo kariauti.
Kuomet jie baigs nuvalyti mirė, Liko vyras, Pranas, du
tiesioginis susisiekimas tarp Ežerų uostas, savo prekių per
kti
iš
Vokietijos
išbėgusius
Italija
tuokia aplink savo Balkanų valstybes neno
Amerikos ir Švedijos ir tarp vežimu dvigubai viršija kitus savo daržus, rudenį jie bus pa sunai, Pranas ir Silvestras, dvi Žydus daktarus gryžti at rinčias kariauti.
Švedijos ir Lietuvos. Mano Amerikos uostus, jūrinius ir statyti Fordo amatų dirbtuvė dukterys, Magdė ir Jieva, visi gal ir gelbėti “savo” šaliai.
Italijos pasažieriniai laivai nepriima važiuojančių į
ma kad ši padėtis bus tik lai ežerinius, žinoma, atėmus New se mokintis jiems atitinkamų suaugę; prie Medina, O., gyve
Žydai
iš
to
tik
juokiasi.
Europą
Vokiečių ir kitų kariaujančių šalių piliečių.
na
jos
sesuo,
Jieva
Noreikienė,
kina ir gal greit gryš į norma Yorką.
darbų. Jie yra tarp 17 ir 19
ir
viena
sesuo
yra
Lietuvoje.
lę tvarką.
KARO
ŽINIOS
(Atkelta nuo 1 psl.)
ežerų
prekybos
uosDuluth,
metų amžiaus ir visi parinkti
palaidota Rugsėjo 1 d. į AMERIKOJE ir Euro
tas, stovi antroje eilėje po pa iš vertingų šeimų arba iš val iš Tapo
Ravennos katalikų bažnyčios, Į
taipgi nupasakojo jog nenori su Britais ir Prancūzais
PRANEŠKIT
saulinio uosto New Yorko.
stijos našlaičių globos draugi- kur pamaldas atlaikė iš Akro-! poje pradėta daryti bandy karo ir sutiktų daryti taiką kaip tik baigs Lenkiją už
Clęvelandas stovi penktoje
Savo Antrašo Permainą
no atvykęs Kun. Ivanauskas, mai dirbti kelius iš plieno. imti.
eilėje kaipo ežerų uostas. Jį jos.
Lietuvių šv. Petro Amerikoje bandymai daro
PRANEŠKIT ADMINIS
Sunaudojimui to prūdo van- buvusios
viršija prekių pervežimo dau
Vokiečiai sako sudarys laikiną Lenkijos valdžią il
bažnyčios vikaras. Kun. Iva ma prie Bethlehem, Pa.,
TRACIJAI BŪTINAI
gumu Duluth, Toledo, Port Ar- dens gaminimui elektros jiegos nauskas bažnyčioje ir kapinė
su ja paprašys taiką.
Kuomet rengiatės persikelti thur ir Buffalo. Tačiau Cle- stovyklos reikalams, įrengta se pasakė pamokslus Lietuviš kur plieninis kelias nuties
Lenkiją užėmę, Vokiečiai nori pareikalauti sau vi
kitur gyventi, praneškit sa velandas perveža prekių dau
tas asfalte naudojamas jau są Lenkijos
kai.
auską, kaip padarė su Čekoslovakijos auksu.
vo naują antrašą Dirvos Ad giau negu New Orleans, ir ar vandeniu varomas elektros ge
Velionė Akrone buvo visų pusantrų metų.
neratorius. •
ministracijai, ne paštui, nes ti tiek kiek Bostonas.
Amsterdam, Holandija. — Iš Vokiečių pusės nejau
paštas nesiūs jums Dirvos į
Palapinės kuriose vaikinai mylima ir jos laidotuvėse da
Reikia betgi žinoti kad Bos
lyvavo
didesnė
pusė
Akroniečiama
jokio džiaugsmo dėl nugalėjimo Lenkų. Visi Vo
ONTARIO,
Kanadoje,
šį
naują vietą jeigu neprimo- tonas ir New Orleans (kaip ir gyvena įtaisytos tarp medžių.
kėsit. Parašykit mums už kiti jūriniai uostai) operuoja Fordui rūpėjo apsauga jaunų čių.
rudenį užderėjo tiek taba kiečiai susirūpinę kas dėsis vakarų fronte. Vokiečiai
Velionės sūnūs, Pranas, ku ko kad jo vertė siekia 20 pradėjo smerkti Britus tuo pat žiauriu budu kaip iki
lc atvirutę prieš persikėli visą metą aplinkui, gi Didžių
mą į kitą vietą gyventi. — jų Ežerų uostai turi savo sezo jų darbininkų nuo žaibų įtren- ris tarnauja laivų kompanijo milijonų dolarių. Tabako šiol smerkė Rusus ir Lenkus.
Adresuokit mums trumpai:
ną, tarp Balandžio ar Gegužės kimo vasaros metu, taigi jis je San Francisco, Cal., lėktuvo auginimas Kanadoje paki
ant kiekvieno medžio įtaisė parskrido į laidotuves.
iki Gruodžio mėnesio.
Velionė buvo gera Lietuvė lo 200 nuoš. per pastarus
Skelbimai “Dirvoje”
prie to, ežerų uostai atlieka perkūnsargius.
KAIP AMERIKA GALI PAGELBĖT VOKIE
katalikė
; visą laiką skaitė Dir devynis metus.
savo komerciją mažais laivais,
50c už vieną kartą
vą
ir
ją
mėgo.
Buvo
gera
šei

ČIUS NUGALĖTI
juos negali pasiekti didieji lai
tris kartus už $1.00
Jųs, Vadai, Skelbkite mininkė ir prasigyvenus tur
vai,
arba
iš
.jų
neina,
Į
Atlan

Suv. Valstijų Kongresui susirenkant specialiam po
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’,
Lai būna lengvai jai šios
PAJIEŠKOJIMAI
Jeigu butų pravestas ke Tiesą Žmonėms, kad tu.
kaip tai namų pardavimas, iš tiką.
šalies
žemė.
sėdžiui,
spręsti. neutralumo įstatymą ir pakeisti nutari
lias St. Lawrence upe nuo Atnuomavimas, krautuvių išnuo lantiko
Grabnešiais
buvo
AkroniepaLietuvos
Konsulatas
Chicagoj
mą
draudžiantį
parduoti kariaujančioms šalims karo
į Ežerus, kaip yra su
Karalystė Dievo
mavimas ar pardavimas, pajieš- manymas,
Čiai A. Oleknavičius, Al. Dau-1 jieško sekamų asmenų:
tik
daugelio
trukdo

reikmenis, nekurie įrodo kad sutikimas parduoti Euro
kojimai, padėkos laiškai, gali mas,” Didžiųjų Ežerų uostais
kintis, J. Sebestinas, M. An
Prisiartina
DAILIDONIS Stasys, 35 m. am z. pai tas reikmenis pagelbėtų sumušti Vokiečius ir Ru
ma patalpinti šia kaina:
tanavičius,
Z.
Virbickas
ir
Kuprekyba eitų su visu pasauliu
iš Šiaulaičių k., Šiaulėnų v. 1928 sus.
Hitleris neturi pinigų, ir Rusija bei Japonija tu
bilius.
Priduokit gatavai parašę “Dir ir jie dar daugiau išaugtų.
m.
išvyko Kanadon. Labai svarbu. ri labai mažai.
A.
Rudis
su
žmona
lankėsi
vos” Administracijai.
Iš kitos pusės, Britanija ir Prancūzija
I Pittsburghe pas savo seserį DAMANSKIS Juozas, iš Kražių, turi Amerikoje milžiniškas sumas pinigų ir turi daug
LEHMAN & LEIGH
gyvena Chicagoje.
Į Cygelius. ‘
James E. Spagnola
P-lė K. Gaškaitė lankėsi Chj- G LOBIS Pranas, prieš kelioliką aukso. Jos galėtų pirkti iš Amerikos sau reikmenis ir
ARTIFICIAL LIMB
FLORIST
I cagoje pas savo gimines ir metų gyvenęs Chicagoj. Konsula- tuomi pasigelbėtų kare prieš Vokiečius ir Rusus.
SPEC1ALISTS
tui labai reikalinga jo atsiliephnas
j draugus.
Perkančios valstybės parsivežtų karo reikmenis sa
COMPLETE FLOWER SERVICE
Patrukusiems reikmenys ir
J. Kuliunas su savo žmona, arba adresas.
FOR A'LL OCCASIONS
vo laivais, taigi Amerikos laivai nenukentėtų. Ameri
visokį priedai neturintiems
■ dukterim ir sunum, iš Brigh KARŠTA Jurgis, iš
koje butų pakankamai darbo. Jei Amerika tuo negel
Novelty Vase Plants Kare Plants
kojų, rankų; taipgi visi gy
ton, Mass., lankėsi Akrone pas k., Ukmergės ap., apie
Čut Flowers
(38)
dymo reikmenys.
(34)
bės Vokiečius nugalėti, trumpoje ateityje jie sudarys
savo gentis Talalius, Rokus, Amerikon atvyko prieš
Rock Ponds
Landscaping
pavojų
ir sunkumus Amerikos prekybai su visu pasau
bo
geležinėse,
gyveno
Chicagoje.
Kriščiukaičius,
Bečkus
ir
K.
1426 West 3rd Street
EN. 2330
Pristatom į namus.
Puišį jo ukėje. Iš Akrono nu KNUŠTAITĖ Paulina, iš Nuga liu.
Cleveland, Ohio
važiavo pas savo žmonos brolį rėš k., Telšių ap., gyveno Chicagoj.
Rusai ir Vokiečiai vistiek negalėtų daug parsivežti
Phone MAin 0745.
581.8 Superior Avė.
Clevelande. Kuliunas yra gy LEVICKAS Vladas, apie 1910 m. reikmenų iš Amerikos, nors ir jie turėtų teisę pirkti,
Biblijos studentai skelbia venęs Akrone ir laikas nuo lai išvyko iš Lietuvos, karo metu tar
neapsakomą džiaugsmą pasau ko atsilanko čia. Jis yra Dir- navo Amerikos kariuomenėje, iki nes jų laivus pasekmingai gaudytų Britų laivai visose
liui kurie laukia musų Viešpa , vos skaitytojas.
jurose.
1926 m. gyveno Chicagoje.
ties atėjimo. Ištikrųjų prade ! Darbo šventėje V. Voveris NAKROŠIS Andrius, iš Nak-rošią
da giedoti šlovinimo giesmę ; su žmona, sunum ir dukte.n- k., Panevėžio ap., apie 30 metu iš
! • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.
Viešpačiui. Mes tikimės, paro j mis lankėsi Clevelande, apžiu- Lietuvos.
=
• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
dyti kada ir kaip ir kokiu tik Į rėjo Lietuvių Kulturinį Darže- NOREIKAI, Kazys ir Jokūbas,
• FURNASAI-Pečiai taisomi kūogeriausia.
• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus.
s iu Viešpats sugryš. Ištisus i lį ir džiaugėsi juomi. Sako, iš- iš Kvėdarnos apiel. Gyveno įvaišimtmečius žydai tikėjosi ir | tikro Lietuviai turi kuo pasi riuose Amerikos
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.
/Amerikos miestuose. Jiems*
Laisnuotas Laidėtuvių Direktorius
auke ,T‘ melde Me^Uaus
didžiuoti. Matė ir kitu tautų priklauso brolio Liudviko palikimų 1
Į
HOME OWNERS SERVICE
mo. Jau devyniolika šimtų Darželius, bet musų, sako, yra dalis.
IR BALSAMUOTOJAS
i
6801 Whitnev Avė.
Phone IIE. 3842
metų kaip krikščionys tikėjo gražiausias. Deja, p. Voveris VEŽELIS Andrius, gyveno Lo6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
Joseph Graff, Lietuvis amatninkaš.
si ir laukė ir meldė atėjimo dar sirguliuoja ir dirbti negali. well, Mass., 1922 m. persikėlė į
to Mesi jaus, Viešpaties Jėzaus.
Kalnas. Worcester, Mass.
& O
Kristus reiškia tą patį, tie žo
Aukščiau suminėti asmenys arba
džiai reiškia. Pateptąjį.
apie juos žinantieji prašomi tuojau
Visa žmonija apkrauta sun j HENRY WIEBUSCH atsiliepti Konsulatam
JACK’S FRUIT MARKET
kiomis naštomis aklai besigrai- Naivi u Dekoratorius iš Vidaus
LIETUVOS KONSULATAS
bydama
tamsybėje
vaitoja
ir iš Lauko.
100 E. Bellevue Place
Lietuvis savininkas ir operatorius.
Rakandų Krautuve
skausmuose ir laukia paliuosaChicago, III.
ir
darbas,
Pirmos
rūšies
medega
6307-11
Superior
Avė.
ENdicott 2343
vimo,
bet
nežino
iš
kur
ateis.
Geros rūšies vaisiai ir daržovės už žemiausias
Specialės rudeninės kainos.
Biblijoje
parodo
Jezai
62
per.
»
N.
A.
^VILKELIS
JURGIS
ARBUCKAS
kainas.
Atvežam nemokamai..
Dirvą galima išsirašyti už
11 e.: Ištikrų.ph pasulis laukia
Sa.’ininkas
Vedėjas
4371 E. 139 st. vieną dolarį — pusei metų.
Mesijo, to Kristaus, ir jo tei WAsh. 0527
.1
6601 Wu'e Park Avenue
singos karalystės.
Kuomet pasaulis sužinos kad
Edward A. Hiss
Viešpats, tas didis išganytojas
. ...................................t . . . . . ««n«s r »1« Umil'1JIUllllxU
S V
ir geradėjas žmonijos, yra su- Pharmacist and Optometrist
c gryžęs tada kiekviena teisinga Pabandykit musų Hay Fever
siela bus pripildyta džiaugs apsaugos vaistus, 100 nuošim
(JAKUBAUSKIENĖ—i ,aisnuota Laidotuvių Direktorė)
mo ir kiekviena dėkinga šir- čiu veiksmingi. Pagelbsti net
dis giedos jam linksmybės gie- blogiausiais atvejais. Kainuo
Vežimai ligoniam^ pervežimui į Hgonbučius.
ja tik $1.00.
(41)
s mes.
■i
p
Kambariai pašarvojimiu leidžiama nauotis nemokamai.
Tyrinėdami šventraščio per7102 St. Clair Avė.
skyrimus turime naudoti pro- ENdicott 8555
LITHUANIAN FUNERAL HOME
5092
Savininkas ir Kepėjas
tą. šventraštis ir sveikas pro- Pritaikom akinius HEnd.
P
ir ištiriam
©
®
6621 EDNA AVENUS
ENdicott 176?
tas būtinai sutinka. Taip sa
B
akis per virš 30 metų
R
k / lirrrmmuilin i ■Trr«TirifT , .-T»TrTTTrirBi~i~«~ii a r~n aTi<^*1 ko Viešpats per pranešą Da
nielių: Bet dienose šių kara
lysčių Dievas iš dangaus pa
4
1 kels karalystę, niekada nesuTelefonas WAshington*3227
B
•s*
Didelis Piknikas
gaištiną, ir jo karalystė ne
t.♦ teks jokiems kitiems žmonėms,
809 Society for Savings Bldg.
Kepa, skanią Lietuvišką B. uginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, PyTelefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
o visas šias karalystes sutru SEKMADIENY, RUGSĖJO 24 d. ,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliarns. Pristatymas greitas.
t pins ir išnaikins. Danieliaus p. Tadas NEURA rengia pikniką Į
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
— Brangus draugai, skai savo ūky, prie Brunsvvick, Ohio. Tai |
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
t 2:44.
.
VISADA PRAŠYKIT
tykit šventraštį, ten rasit tie bus kaipo paminėjimas ukie darbų
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
są
ir
šviesą.
Pareikalaukit
bi

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
S blijos, o mes parūpinsime.
užbaigos.
ĮŽANGA DYKAI. PraPristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jusy maisto krautuvėse
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
■4
ddžia
10
ta
vai. ryte.
Kviečiama
ž
S.
B.
S.
D.,
1150
E.
76
St.,
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
BHiuiiiiuuuiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiHiuiihMHiiiiiiiiHiHiiiuiimiimumiiiiiiuiimiHiuiiiiimiuiiuuuiiuimiuiiiiiiimnMig
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i
Cleveland, O.
(Skelbimas) visus atsilankyti ir pasilinksminti.
KELIONĖS Į LIETUVĄ REIKALU
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Nikodemas A. Wilkelis

I The Vilkelis Fmdture Co.
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NEW DEAL
BAKE R Y

EKSTRA!

P. J. KERSIS
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PR. KUNCAITIS

4023 E. 141 ST.

|

NEW DEAL DUONOS |

DIRVA
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T

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Ar Vilnius liks Sovietams

|

JACK GANSON IM

PHONE:

ENdicott 4486

6820 SUPERIOR

Traveling in our Lithuania
BY

ANNA

SIS PENKTADIENI
I

(Continued)
Most
of
the young men were
Ruoškimės Dalyvauti Paminėjime Spalių 8
students of the priesthood, Severai
$į________________________________ 1________________
attending Vilkaviškis Seminary, and
the few new members of our party
were Americans vvho are studying
Ar Vilnius teks Lietuvai? MOKYKLA VĖL PRA
■' at Louvaine in Belgium; one vvas
Paskiausios žinios sako kad
a student of art and painting from
DEDA VEIKTI
.ji pagriebė Rusai bolševikai.
Rome, Italy- the others vvere from
VVS. skyrius rengia 19-tas
Latvia, Germany, England, ScotŠį šeštadienį, Rugsėjo 23,
land, and f ar off Brazil.
There
sukaktuves Vilniaus užgrobi
vvere three nuns from the convent
mo paminėjimo. Tam tikslui vėl prasideda Lietuvių kalbos
of St. Francis, Pittsburgh, Pa. the
ruošiama specialis programas pamokos Lietuvių vaikams. Vi
ręst of us were from statės in
Lietuvių salėje
sekmadienį, si pirmesni mokiniai ir nauji
America, twenty six in all. There
Spalių 8 d., nuo 5 vai. po pie
; vvere also two native school teachkviečiami ateiti. Mokymas dy Rudeniui artėjant prasideda i ers, charming young girls, vvho
tų.
our hostesses, and kept us
Bus gerų kalbėtojų ir šiaip kai. Pradžia 2 vai. po pietų. ir imtynės. Šį penktadienį at ' were
entertained vvith nevv and old Lithsibus
vienos
iš
didžiausių
im

gražus paįvairinimas.
Šymet mokyklai gauta pato
uąnian songs and stories, as vve
Iki tol paaiškės daugiau li gi ir tinkama vieta, Goodrich tynių kokias kada matėt, su rolled and bumped along the counkimas musų sostinės Vilniaus House, 1420 E. 31 St. Ta įs dvigubom porom svarbiųjų im- i try roads, and lašt b ut' not least
tikų (main bouts). šiose im our careful chauffeur, his faithful
ir Europinio karo kryptis.
who vvas alvvays vvilling
Visų pažiūrų Lietuviai kvie taiga Lietuviams gerai žino tynėse dalyvaus ir Lietuvis 1 assistant,
and helpful to all of us, and our
j
imtikas
Jack
Ganson.
Jis
su

ma,
ir
į
pamokas
galės
lankytis
čiami ir raginami ruoštis į tą
professor and chaperone.
poruotas su smarkiu stipruoliu j good
parengimą. Komitete darbuo vaikai ir iš tos apielinkes.
The bus rolled out along smooth
Alėja, and turned up one
jasi be pažiūrų skirtumo visi
Tėvai prašomi atvesti savo butch Heffner, 240 vyru. Gan Laisves
street and into another. As for me
geri Lietuviai, katalikai ir tau vaikus, užregistruoti, ir nau son sveria 230 sv.
Štai visa eilė porų, kas su I didn’t care vvhere vve vvere gotininkai. Visuomene prašoma
ing, I vvas so glad to be here.' Soon
dotis
šia
mokykla.
kuo
imtis:
dirbti su komitetu.
vve vvere on the dusty country road,
Šių metų programe ineinj, Leo Numa su Maskuotu Im- going northeast along the river
Ruoškitės į Lietuvių salę
Nerys and before vve knevv it the
Spalių 8 dieną!
ir dainavimas, žaidimai ir tt. tiku;
Lenkas Geležinis Vyras Ta- bus had stopped in a small tovvn.
Jonava, that is knovvn as a Jevvish
lun su Pat Kellev;
tovvn.
Cy
Williams
su
Joe
MayLankėsi Konsulas
Jonava is an ancient old tovvn
Neįvyko 2,000 Porų nard;
that seems to be forgotten by the
Bill
Fox
su
Fred
Bozic.
P. Daužvardis
modern vvorld for the buildings are
Apsivedimų
Imtynės atsibus Public Au lovv and small, the market place
Gryždamas iš New Yorko
ditorium, penktadienio vakare, in the center of the tovvn is cobble
Lietuvių dienos, pereitą penk Astuoni metai atgal Ohio Rūgs. 22. Promoteris yra žy stoned, and vve could not help notadienį Clevelande sustojo sa valstijoje buvo įvestas įstaty mus Amerikoje stipruolis Jack ticing that most of the tovvnspeople vvere Jevvs, vvith a fevv peasvo nekuriu reikalų atlikti Lie mas kuris reikalauja kad susi Washburn.
ants vvho had come to tovvn m
tuvos Konsulas P. Daužvardis tarus apsivesti porelė, nuėjus
their little vvagons. Jonava has a
iš Chicagos. Kartu vyko žmo
large furniture factory vvhich makes
į
vedybų
leidimų
biurą,
paduo

na ir sūnūs. Jie Clevelande bu
it quite important to the residents.
vo tik per dieną, išvažiavo tą da aplikaciją apivesti, x bet lei Kun. Širvaičio Išleistu We vvere taken to see the village
church of Jonava, and the good
patį vakarą.
dimą gauti turi sugryžti už 5
priest Rev. Petras Vaitiekūnas, vvho
vių Vakariene
Ponas Konsulas aplankė ke dienų.
is also Mayor of the tovvn vvelcomletą Lietuviškų įstaigų ir Dir P'asirodo kad per tuos 8 me Clevelande šią vasarą viešė ed us. Of course i h small covvns
vos redakciją.
likę this there is really very little
pas savo gimines p. Cicėnus to
see, hovvever Jonava boasts that
Taipgi buvo sustojęs Cleve- tus tik viename Clevelande ne- jo
Kun. K. Širvaitis, iš Lietuvos. one of her citizens, Juozas Kazavelande Chicagietis N. -Kulys, sugryžo leidimų pasiimti apie Jis
plačiai apvažinėjo Clevelam kauskas, vvas Napoleon’s First AdMuzikos žinių redaktorius ir 2,000 porelių.
do
apielinkėse,
Ohio, ir šiomis jutant, in the vvar of 1812, vvhen
leidėjas-, gryždamas iš Lietu
Napoleon vvas m,arching- through
Kiek iš jų nustojo progos dienomis aplankė Chicagą.
vių Dienos. Apsilankė Dirvos
Lithuania on his vvay to Moscovv.
Kun. širvaitis jau apleidžia Lithuania štili retains some queer
redakcijoje, apžiurėjo Lietuvių laimingai (ar nelaimingai) po Clevelandą
ir gryžta Lietuvon. old customs, and one of them is
roje sugyventi sunku spėti, ta
Darželį ir dar šį-tą.
Atsisveikinimui,
p. Cicėnai ren i that the bodies of notables or im
čiau tas penkių dienų lauki gia išleistuvių vakarienę,
kuri portant dignitaries are sometimes
mas parodo kad tūkstančiai įvyks Naujos Parapijos salėje, not buried, būt taken to the cellars under the church and left
Susirinkimai
jaunų (ar ir nusenusių) asme sekmadienį, Spalių 1 d., nuo there.
Novv vve vvere invited to go
Vilniui Vad. Sąjungos sky nų, užsidegę apsivesti nuo pir 6 vai. vakare. Norintieji daly to the cellar to see the body of
’s Adjutant.
We vvent
riaus susirinkimas bus šešta mo susipažinimo, per penkias vauti vakarienėje maloniai už- Napoleon
dovvn some old stone steps, into
kviečiami.
Bilietus
reikalinga
dienio vakare, Rugsėjo 23 d., dienas atvėsta ir persiskiria,
one cellar used as a store room,
nuo 8:00 vai. /Dirvos redakci neina pasiimti leidimų ir su įsigyti išanksto pas p. Cicėnus and then to another that vvas musir
komiteto
narius.
ty, and dark and eobvvebby, and
joje. Visi skyriaus nariai ir
gavę me a grevvsome feeling. Here
šiaip veikėjai prašomi dalyvau ėjimą į porą atmeta.
vve found several old coffins covered
ti.
vvith an accumulation of years of
dust, and cobvvebs and old vvitherDARBAI
SAKO
GE

Vaizbos, Buto susirinkimas
®WPA. darbininkai tarp ki
ed vvreaths here and there,
The
įvyks sekmadienį, nuo 9:30 v., tų nekuriu savo nereikalingų
RĖJA
coffin containing the remains of
Rūgs. 24, P. P. Muliolio ofise. darbų užsiima ir medžių skai
the adjutant vvas lifted to reveal
Nekurios industrijos Cleve a vvithered rotting skeleton, in the
Visi biznieriai ir profesijonalai tymu. Pastaru laiku baigta
prašomi atsilankyti. Bus sve skaityti Clevelando gatvėse au lande šiomis dienomis gana žy clothes of an officer of Napoleon’s
On the cover of the coffin,
čias iš Pittsburgho, Amerikos ganti medžiai. Jų suskaityta miai pašoko darbais. Prasidė time.
the adjutant’s Napoleonic tri-corLietuvių Ekonominio Centro 221,196; prie jų nepriskaitoma jo būti stoka net ir amatinin nered
hat, lay dirty, dusty and
pirmininkas Chas. K. Pikelis. parkuose esanti medžiai. Pa kų nekųriose išdirbystėse.
mouldy. A shudder vvent thru me,
Bus raportai iš Ekonominio ties miesto ribose esančių par Chase Brass and Copper Co. and sickened me to think that for
126 years this coffin and body
Centro suvažiavimo.
kų medžiai neskaityti, tik da 1200 darbininkų gauna 10 O these
has stood here, and might possibly
algų
pakėlimą.
have spread disease.
Lietuvių Kultūrinio Darželio roma spėjimas kad jų esama
Severai other coffins vvere openSąjungos susirinkimas atsibus virš 100,000.
ed vvhich contained skeletons that
pirmadienio vakare, Rūgs. 25,
©WPA. darbuose Clevelando
have long since dried up, and vvere
©VASARA! Pereitos savai grevvsome indeed. I vvas glad to
Lietuvių salėje. Darželio ren srityje šiuo laiku dirba 29,638
giasi prie paminėjimo 10 metų darbininkai, apie 7,000 mažiau tės pabaigoje Clevelandą buvo leave the cellars, though some of
boys vvere having fun and we
savo gyvavimo sukaktuvių.
negu valdžios nustatyta Rug užklupę vasaros karščiai, Rūgs. the
laughed vvith them; būt I could not
16
dieną
temperatūra
buvo
94
sėjo mėnesiui- kvota. Taipgi
get the thought out of my mind
žymiai mažiau negu buvo me laipsnių. Sekmadienį pusėti and vvondered vvhat good reason
PIKNIKAS
there could be in keeping those
tai laiko atgal, kuomet buvo nai atvėso.

Kultūros Jaunimo Draugija
turėjo savo viešą pikniką sek
madienį, Rugsėjo 16 d., Neuros farmoje. Dalyvavo pusė
tinai publikos. Oras nors bu
vo vėsus, bet visa diena buvo
graži.
LANKĖSI LORAINIEČIAI

Gryždami iš savo ilgų ato
stogų, apsilankė Dirvoje Loraino biznieriai Laura ir Juo
zas Danevičiai, ilgamečiai Dir
vos skaitytojai.
Jie automobiliu apvažinėjo
Detroitą, Kanadą, Buffalo, ir
užsuko į Wilmerding, Pa., ša
lia Pittsburgho, aplankyti gi
mines. Ten nuvažiavus, pasi
taikė mirė p. Danevičienės se
suo, taigi jie pasiliko laidotu
vėms. Po laidotuvių, per Clevelandą gryžo Į Lorain. Ke
lionę turėjo smagią.

Pilietybes Reikale
Kurie Lietuviai nežino savo
atvažiavimo dienos ir laivo
kreipkitės į Dirvos agentūrą,
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.
(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali
asmeniškai atsilankyti Į Dir
vos agentūrą.)

KARPIUS

pasiekta aukščiausias skaičius,
apie 80,000.
Federalė valdžia paskyrė dar DEMOKRATŲ KLU
$3,582,000 statymui Clevelan
BO MITINGAS
de gyvenamų namų. Tie na
mai gal bus statomi prie Eu
clid. Iki šiol išviso ClevelanVisuotinas Lietuvių Demo
dui jau duota arti 25 milijo kratų Klubo susirinkimas prieš
nai dolarių valdiškų gyvenamų miesto valdininkų nominacijas
namų statybai.
bus laikomas ketvirtadienį, 28
© AUTOMOBILIŲ nelaimėse d. Rugsėjo, Lietuvių salėj, nuo
Clevelande užmuštų skaičius 7:30 «val. vakare.. Visi Lietu
vis dar tebėra žemas ir mažes
nis negu buvo pernai. Sekma viai demokratai kviečiami da
dienį trafiko nelaimėse užmuš lyvauti ir aptarti už kurį kan
ta pora asmenų, taigi su jais didatą į mayorus turim L al
žuvusių skaičius pasiekė 69. suoti. šiame susirinkime da
Pernai per tiek pat laiko buvo lyvaus ir kandidatai į mayo
jau 85. Išrodo kad šymet ne
pasieks nei 100 trafiko mirčių. rus, į konsulus ir tt.
Dar kartą primename kad vi
Clevelandas gali vėl laimėti
gyvasčių sutaupymo premiją, si pributumet į susirinkimą ir
kaip laimėjo pernai, nors buvo spręstumet apie valdžios na
viršiję 100 užmuštų.
rių tinkamumą, nes prie geros
valdžios visiems yra lengviau
PADĖKA
gyventi.
Šiuomi dėkojame už suren
L. D. Klubo Valdyba.
gimą mums “surpraiz pokilio”
paminėjimui musų 25 metų
vedybinio gyvenimo sukaktu
©CUKRAUS, miltų ir neku
vių, kas atsibuvo Rugsėjo 9 d. riu kitų maisto reikmenų kai
Ypatinga padėka priklauso už na buvo pakilus pirmomis die
surengimą musų, giminėms MeVokiečių-Lenkų karo,
žanskams ir Saruliams ir mu nomis
bet dabar pradeda atslūgti,
sų sunams, kurie visa tai su kainos pamažėjo.
manė ir surengė. Taipgi ačiū
©CUYAHOGA apskritis gy
Skinkams, švarpams, Petraičiams ir Pėnzeriams už pasi ventojais augs iki 1960 metų,
darbavimą vakarienės laike, ir ir pasieks 1,500,000 skaičių, ir
visiems svečiams kurie daly daugiau augti negalės, sako
vavo.
A. W. Šūsniai. to reikalo tyrinėtojai.

useless things there. I believe in
letting the dead ręst in eternal
peace.
As vve vvere leaving someone suggested a cool drink of vvater be
fore vve go, so the kind priest Vai
tiekūnas invited us to his rooms
for the drink. We found the housekeeper had prepared for us, for
there vvere cookies, and “pyrago”,
vvhite cheese, beer, “kvaso” and
berry juices; after vve had our fili,
enjoying all this abundant hospital.ity of Rev. Vaitiekūnas, vve realized that vve had everything būt
the cold fresh vvater vve vvąnted
so much. Such is Lithuanian hosnitality. and as I said long ago,
vvater is used only to vvash vvith.
We left the good priest standing
in the marketplace, vvaving goodbye as our bus rolled on vvith all
of us singing.
Novv the road turned tovvard the
south east štili along the Nerys
river, and vvith every hour the day
grevv hotter and hotter.
By 2
o’clock vve arrived at Kernavė, just
a small village right on the Lithuanian-Polish border.
Here vve
found the villagers vvaiting for
us enmasse, vvith flags and flovvers, in front of the school building.
A grand reception had been arranged in the schoolyard, that also
vvas decorated vvith banners and
leafv branches.
Severai benches
vvere placed in front of the school
steps on vvhicli vve vvere seated facing a path that lead around some
flovver garden.
Directly in front
of us there vvas a traditional pagan altar on vvhich vvas piled many
branches and tvvigs ready to be
ignited in cėlebration of this grand
event of the visit of Americans
and others from abroad. A short
vvelcome speech vvas made by the
committee, and a lovely little program vvas presented by the children of the village. In turn each
one stepped up to the altar and
said a patriotic verse or song, they
vvere dressed in costumes, and in
harmony vvith the verse he said or
sung.
The altar vvas ignited, as if to
ask for blessing on this gathering of the children of Lithuania
from scattered parts of the vvorld.
It vvas a delightful program, and
moved my deepest emotions at the
effort put forth to arrange this
reception.
Everything vvas grand
except that vve vvere seated in the
blistering sun, and by the time it
vvas over vve vvere nearly baked,
and more than glad to get avvay to
a shady spot.
Hovvever. dinner vvas being pre
pared in the school building vvhile
the program vvas on, to vvhich vve
vvere invited. It vvas a grand feast
and most thoroughly enjoyed.
As
vve had been singing since vve left
Kaunas we thanked our hosts by
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singing some more, and ended up
vvith our favorite hymn “Blynai”,
vvhich received ovations and reųuests for more from the villag
ers.
Then vve vvere invited to see the
surrounding countryside, and vvere
escorted dovvn a road that vvas
overgrovvn vvith grass,, since it vvas
closed to traffic, after the break of
diplomatic relations vvith Poland. I
did not vvalk to the border vvith
them for vveariness vvas getting the
best of me after no sleep and
dancing all night, so as they vvalked avvay I dropped dovvn on the
fresh green grass in the shade,
just to relax, for I dared not sleep,
lest I forget to vvake up.
In a
fevv minutes the crovvd vvas back
and as vve prepared to depart a
terrific vvind arose and a raiii
storm broke.
It - had been a hot
sultry day and the rain vvas most
vvelcome.
We vvere safe and dry in our
rolling bus.
The rain vvas soon
over and the sun came out again
just before it vvas ready to sink
belovv the horizon. The sky vvas
red and purple and the clouds vvere
in such a manner that the sun appeared to be a perfect red square
as it sank from vievv.
As vve continued along I spied the
first American looking scarecrovv,
for so far in Lithuania I haven’t
seen any; here in Musninkai —
(Ukmergės apsk.) I savv the first
one.
Just before vve eiįtered Giedrai
čiai vve vvere stopped on the road
by an • uniformed officer, Lieut.
Pranas Kulys, vvho evidently vvas
looking out for us, as they vvere
in touch vvith Kernave by telephone, and vvere expecting us to
come through Giedraičiai. The tovvn
squire and a group of tovvnspeople
vvere vvaiting for us vvith refreshments, and had sent the Lieutenant ahead to rneet us. Giedraičiai
is a historical tovvn for here vvere
fought decisive battles for Lithuan
ian independence betvveen the Poles,
Germans and Russians. W.e vvent
to see a monument erected to ėom*
memorate the victory over the Poles.
While chatting vvith the tovvn
squire,
Mikolas
Aleksiejunas,
1
learned that he had lived in De
troit, Michigan tvvelve years ago
and vvhen I mentioned Dirva and
Mr. Karpius I vvas so surprised to
learn that he had been a reader
of Dirva, so I promised to send
him a copy vvith this story.
(To be continued)
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AN APPEAL
I wish it vvere not necessary for
me to appeal to the LithuanianAmerican people, particularly the
youth, būt during the past six
months I have carried on investigations vvhich lead me to believe that
Lithuanians, likę most Americans,
have been hiding behind a cloak of
letharg-y.
I have vvritten, and talked, to
many nationally knovvn individuals,
who are vvell informed on the developments in our sočiai and political fronts. I have talked to them
concerning the spread of Communism in America. Their stories, if
all vvere exposed simultaneously,
vvould undoubtedly create another
“War of the Worlds.”
Communism has taken root among
the Lithuanians.
And vve mušt
combat it!
Communism is trying
to undermine every priciple that
our fathers came here to enjoy. —While true Lithuanians stand back
taking everything for granted Lith
uanian Communists are pushing along and ahead, building organizations, demoralizing youth, becoming a cancer! They vvill be used at
the psychological moment.
I ask all Lithuanian youth to
take a more keener interest in current developments.
One does not
become a pedant or a bookvvorm
because of it.
You vvill find it
interesting and satisfying.
I ask ^nyone to investigate any
Lithuanian organization he is about
to join. What type of person constitutes its membership ? Who are
its leaders?
If you need information, or have information to
give, don’t hesitate in vvriting to me
in care of the organization printed
belovv.
Communism, likę Facism, have all
their machinerv vvorking overtime.
Each nationality has it’s agent.
Do not permit these “isms” to seed
tfyeir dire political beliefs in the
fartile and intelligent minds of
Lithuanians.
George R. Way]onis,
Public Relations Director
Lithuanian Study Club,
DuBois, Pa.
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EVA’ S
Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom ;
kaip naujas, išvalom ir o
sutaisom.
v
A

Paimam

iš namų ir pristatom
gatavus atgal.

ir platinkit šiuos laikraščius:

EVA PETRAITIS

AMERIKOS LIETUVIS
DIRVA
MARGUTIS
VIENYBĖ

6702 Superior Avė.

”

Telefonas: HEnderson 1919

Ž

Lietuviai, Balsuokit už Ateivį Kandidatą

Išrinkit

Vyriškų
Moterišku

RŪBŲ

NEW DEAL

Taisymas
Valymas

DEMOKRATĄ

GREITAS
PATARNAVIMAS

j Miesto Tarybą

Paimam visą darbą
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

■o

23rd WARD

J. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

VATRO J. GRILL

Fall Cleaning

Nominacijų Balsavimai Spalių-Oct. 3
Visuomenės veikėjas — Redaktorius — Leidėjas
Organizacijų Darbuotojas -— Baigęs Teisių
Mokslą — 40 metų amžiaus — Vedęs
Dviejų sūnų tėvas.

JIPIECIIAILJ
LADIES' and MEN'S $Q 50
COATS RELINED
O.

COATS

Ladies’ or Men’s

DRESSES

Dantų Laboratorija

Šilk or Wool, Plain

SUITS

Ladies’ or Men’s

Dental Platės
On C RED IT

SVVEATERS
SKIRTS
HATS________

We are not allovved to advertise prices, būt
you vvill be
pleased vvhen
you come here.

Checker Dry
Cleaners Po.^n9

Bridges, Fillings, Teeth Clcaned
on easy terms.

TEETH

EXTRACTED

Novocain

Gas

DR. SILVER

13726 EAGLESMERE AVĖ.

Lietuviška Rūbų Taisymo ir Valymo įstaiga

Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Dentist

i 7042 Superior Avė.
J

Don’t
Suffer

HEnderson 3157
x

'

