
?c<nd-Class matter Decern- 
at the Cleveland Postoffice 
Art of March 3, 1879.

1E FIELD)
N WEEKLY

ay in Cleveland by the 

ian Publishing Co.
ve. Cleveland, Ohio

JITOR—K. S. KARPIUS

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of thė 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrove 

Metinė Prenumerata: 
Suvienytose Valstijose ------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ----------- ■ $2.56
Lietuvoje ir kitose šalyse---------- , $3.06

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

■...............    hS*1 --------*--------------------------- ’ '

Fį
r- į

3 *'■' i i" M 1-----; ------------- 7$
1——S U Jį w

v..

•■6

$
■y

No. 4z, KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO SPALIŲ-OCT. 20, 1939 24-ti metai (24-th Year)

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO GAMYBA pa
kilo dar pora punktų ir pa
siekė 89JZ> nuoš. normalio, 
praneša plieno darbų laik
raštis.

BELGIJA siunčia karo 
misiją į Suv. Valstijas už
pirkti čia kariškų lėktuvų 
už apie $6,660,000.

BILLINGS PALEISTAS. 
— San Francisco, Cal. — 
Gubernatorius Olson dova
nojo bausmę Warren Bil- 
lings, kuris kartu su Tom 
Mooney buvo įkalinti už iš
tikusį sprogimą 1916 me
tais, San Francisco mieste, 
kame užmušta 10 asmenų 
ir 40 sužeista. Tom Moo
ney jau paleistas prieš ke
letą mėnesių.

MEKSIKOJ .sustreikavo 
200,000 elektros darbinin
kų, kas suparaližiavo jie- 
gos ir šviesos teikimą pen- 
ketoje valstijų. Jie reika
lauja daugiau mokesties.

Uždare DURIS. Det- 
roit, Mich. — Ford Moto? 
Co. skelbia kad uždaro du
ris 40 Sovietų inžinieriams 
į savo dirbtuves, kurie iki 
šiol turėjo laisvą inėjimą 
ir studijavo Amerikos pro
dukcijos metodus. Jie tu
rėjo teisę ineiti ir tėmyti 
visą Fordo išdirbysčių ei
gą per apie 10 metų.

DARBAI SUMAŽĖSIĄ.
Vienas Amerikos ekonomi
stas tikrina kad pradžioje 
1940 metų darbai Ameri
koje apmažės, nežiūrint ar 
karas Europoje tęsis ar ne.

GAL STREIKUOS. De- 
troit, Mich. — CIO užgyrė 
nutarimą streikuoti Dodge 
automobilių dirbtuvės 22,- 
000 darbininkų. Valstijos 
Darbo Taryba nori įsikišti 
ir streiką sutaikyti.

Chrysler automobilių iš- 
dirbystėje dėl nesusiprati
mų liko be darbo 55,000 
darbininkų.

Rusai Pasilaiko Švenčionis, Gardiną
LIETUVOS KARIUOMENĖ UŽĖMĖ VILNIŲ

KAUNAS, Spalių 16. — Lietuvos kariuomenė šią
dien pradėjo ineiti užimti Vilnių, vykdant su Sovietų 
Rusija bendros pagalbos sutartį, suįyg kurios Vilnius 
grąžinamas Lietuvai. Vilnius, tikima, tuoj vėl taps Lie
tuvos sostinė, kaip tik Lietuviai baigs jo okupaciją.

•Y<

LIETUVA ŠVENTĖ VILNIAUS ATGAVIMĄ
KAUNAS, Spalių 12. — Vakar visa Lietuva džiau

gėsi Vilniaus atgavimu. Namai pasipuošė vėliavomis, 
mokyklos buvo uždarytos. Visoje Lietuvoje įvyko mil
žiniškos manifestacijos, minios sveikino Vyriausybę su 
sostinės atgavimu. Ta proga pasipylė gausios aukos 
nualintam Vilnijos kraštui ir nuvargusiems Vilniečiams 
pagalbai suteikti, kuri, artėjant šalčiams, ypač skubiai 
reikalinga. ..

¥ .y. *

VILNIAUS KRAŠTO GRĄŽINTA TIKTAI 
APIE PUSĖ KĄ LIETUVA SAVINASI 

(Lietuvos Pasiuntinybės Žinios)
Washington, D. C., Spalių 14. — Oficialėmis žinio- 
nauja Lietuvos siena rytuose prasideda prie Latvi-mis

jos ribos ir eina Drūkšių ežero rytiniu pakraščiu, Drūk
šių miestelis palieka Rusams; toliau pro Rišmėnus (jie 
tenka Lietuvai), pro Daugliškių stotį (Rusams) į vaka
rus nuo Švenčionių, kurie lieka Rusams; pro Buivydžius 
(Lietuvai), pro Šunską, Tabariškius, Jankūnus, Eišiš
kes, Dainavą (visi Lietuvai) ir toliau Ūlos upe į vaka
rus iki taip vadinamos buvusios administracijos linijos. 
Toliau ta linija kaip seniau, Gardiną paliekant už tos 
linijos.

¥•

Kaunas, Spalių 11. — Pagal pasirašytą savitarpio 
karinės pagalbos paktą Lietuva gauna Vilnių su Lietu
viškomis sritimis. Rusija suverenumą gerbs, į Lietu
vos vidaus politinę, ekonominę ir socialinę santvarką ne- 
sikiš.

•Y-

5 UŽMUŠTA. Eldred, 
Pa. — Sprogime dinamito 
dirbtuvėj netoli čia užmuš
ta penki darbininkai.

DRAUDIMAS SVETIMIEMS SUBMARINAMS
Washington, Spalių 18. — Prez. Roosevelt išleido 

nuosprendį kad kariaujančių šalių submarinams neleis
tina įplaukti į Amerikos teritorialius vandenis, išskyrus 
kokiai nelaimei ištikus. Kartu su tuo, visos 21 Ameri
kos respublikos pareiškė savo pritarimą ir moralę įtaką 
paremdavos Skandinavijos pastangas išlaikyti taiką Bal
tijos juroje.

Maskva, Spalių 18. — Sovietų kariuomenei vykstant 
užimti Estijoje savo punktus, ji gabenasi daug Sovietų 
literatūros, filmų ir net linotypus, kas parodo kad rau
donoji armija užsiims spausdinimu ir savo tam tikrų 
: eidinių-literaturos.

Istanbul, Turkija, Spalių 18. — Prancūzijos Gene
rolas Weygand atvyko į Turkiją, kas duoda mintį jog 
Turkija pasirašys gelbėjimosi sutartį su alientais.

Londonas, Spalių 18. — Britų ir Vokiečių lėktuvai 
vėl turėjo susikirtimus virš Britų karo laivyno bazės 
Scapa Flow. Chamberlain persergėjo Britaniją nuo ga
limų didelių Vokiečių oro atakų miestų ir tt.

Stockholm, Švedija, Spalių 18. — Prasidėjo konfe
rencija trijų Skandinavijos karalių — Švedijos, Danijos 
ir Norvegijos, ir pribuvo Suomijos prezidentas Kailio. 
Konferenciją entuziastiškai sveikino didelės minios.

VOKIEČIŲ ŽUVO 
5,000

SAKO SIŪLYS PAK
TĄ PRIEŠ RUSIJĄ

20 UŽMUŠTA. Japoni
joje, elektriškų traukinių 
susimušime užmušta 20 pa- 
sažierių.

7 ŽUVO. Welch, W. Va. 
Mokyklos busui nugriuvus 
nuo kelio kalno pašonėje, 
užmušta 7 mokiniai.

POPIEŽIUS priėmė Lie
tuvos' atstovą Vatikanui, 
St. Girdvainį, Spalių 18 d. 
Savo kalboje laike priėmi
mo p. Girdvainio, popie
žius pareiškė: “Viešpaties 
priešai meta savo klastin
gus šešėlius” virš visos Eu
ropos. Jis kalbėjo apie pa
starų dienų Sovietų Rusi
jos prisimetimą Lietuvai

Paryžius, Spalių 18. — 
Aštriuose susirėmim u o s e 
su Prancūzais šiaurinėj da
lyje vakarinio fronto per 
pirmas tris šios savaitės 
dienas naziai turėjo 5,000 
vyrų nuostolių, užmuštų ir 
sužeistų.

Tarp Prancūzų ir Vokie
čių mūšiai tęsiasi, kartais 
išsivystydami į smarkius 
susirėmimus.

I

BERLINO siūlymas kad 
Prez. Roosevelt įsimaišytų 
į karą ir tarpininkautų su
taikyme paties Prezidento 
atmestas. Toks Vokiečių 
užsiminimas nėra joks ofi- 
cialis pasiūlymas.

TURKIJA NEUŽSILEI- 
DŽIA SOVIETAMS

Maskva, Spalių 18 d. — 
Į Turkijos tarybos su Sovie- 
itais nutrauktos, bent laik
inai, nes Turkija nesutinka 
1 priimti Maskvos reikalavi- 
i mus. Vienas pranešimas 
sako jog Turkija atmetė 
Sovietų reikalavimą kad į 
Juodąsias juras per Dar- 
danelius butų įleista tik 
vienos Rusijos karo lavai. 
Taipgi, sakoma Turkija at
metė tris kitus Rusų siūly
mus — pripažinimą Lenki
jos padalinimo, formavimą 
neutralio bloko Balkanuo
se po Vokiečių-Sovietų įta
ka, ir Rusijos ir Bulgarijos 
pasididinimą atimant plo
tus iš Rumunijos.

Turkijos užsienių reika
lų ministras apleido Mas
kvą. Sovietai jį išlydėjo su 
kariška muzika ii- pareiš
kė pasitikėjimą jog tarp 
tų šalių įvyks susitarimas.

Turkijai laikinai nutrau
kus tarybas, Maskvos val
dovai vėl kreipėsi į Suomi
ją. su kuria tęsia derybas 
sulyg savo projektų.

NUSKANDINTA
77 LAIVAI

JAU

iki
nu-

LIETUVOS MINISTRAS PIRMININKAS BRIG-i GEN. J. 
ČERNIUS, lošęs svarbią rolę sutarčių su Sovietų Rusija 

i pagaminime ir Vilniaus atgavimo klausime.

KONGRESE VIS TE- 
BESIVARŽOMANuo karo pradžios 

Spalių 15 dienai jurose 
skandinta jau 77 laivai, su 
jais žuvo viso 1,594. žmo
nės.

Pereitos savaitės
Vokiečiai nuskandino dide
lį Prancūzų laivą ir vieną 
iš didelių Britų karo laivų, 
“Royal Oak”, Scapa Flow kas nors 
ruošte, prie pat Škotijos. 1

Britų laivų viso nuskan- karas pasibaigs, 
dinta 38.

Vokiečiai laiko nuskandi- 
nimą “Royal Oak” dideliu 
įvykiu. Hitleris apdovano
jo ir pagerbė to submarino 
vyrus kurie tą žygį atliko.

Nazių lėktuvai darė ata
ką Škotijos pakraščių, ka
me ketvirtadalis jų lėktu
vų buvo sunaikinti, kiti gi 
gryždami galėjo žūti, sako 
Chamberlain.

NELAIMĖSE ŽUVO
VIRŠ 60,000

begiu

Washington. — Kongre
se tąsymasis dėl neutralu
mo akto ir ginklų embargo 
tebeina. Tie kuri nori pa
daryti biznio iš Europinio 
karo parduodant ten gink
lus, gali apsivilti, nes iki 

; “demokratiškai” 
besibarant bus išspręsta ii

Nacionalė Saugos Tary
ba skelbia kad nuo įvairių 
nelaimingų atsitikimų Suv. 
Valstijose per pirmus aš
tuonis šių metų mėnesius 
žuvo 60,840 asmenų,
tomobilių- nelaimėse iš 
skaičiaus žuvo 18,980.

Au
to

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Net ir tie Kongreso na
riai kurie sutinka kad rei
kia draudimas parduoti 
ginklus atšaukti, nesutin
ka nekuriais klausimais. 
Viena kliūtis yra tai įdėji
mas į tą aktą davimo 99 
dienų kredito kariaujan
čioms šalims. Kiti nori ne
duoti visai jokio kredito, 
lai perka ginklus ir moka 

‘pat vietoje.

RUMANIJA, kartu
Suomija ir Turkija, deda 
pastangas sutramdyti Ru
sijos plėtimąsi, prisimeti
mu kaimynėms šalims.

su

Haga, Holandija. — Iš 
Vokiškų šaltinių eina ži
nios kad Hitleris gali pa
siūlyti Britams ir Prancū
zams sutartį prieš Sovie
tus!

Neutralės šalys nori tai
kos kuogreičiaūsia, nes jei 
karas ilgai tęsis jos gali 
būti įveltos; antra, jos bi
jo kad ilgas karas gali pa
versti Vokietiją ir rytinę 
Europą komunistiška.

LAKŪNAS Lindbergh, 
nežinia kam pasitarnauda
mas, savo kalboje per ra- 
dio kaltino Angliją, ir kur
stė Kanadą atsimesti nuo 
Britanijos. Už tai jis su
silaukė daug kritikos. Bri
tų spauda jį tiesiog smer
kia. Jis yra Hitlerio ap
dovanotas ordinu, taigi sa
ko kad jis pataikauja Hit
leriui.

ITALIJA, pranešimai sa
ko, yra pasiryžus pradėti 
tarpininkauti taikos tary
bose kada tik kariaujančios 
pusės bus gatavos kalbėti 
apie" paliaubas.

PREZ. ROOSEVELT sa
ko kad delei karo susida
rys tarp 10 ir 20 milijonų 
pabėgėlių, kuriais 
rūpintis, ištiesiant 
pagalbos ranką.

reikės 
jiems

HOOVER, buvęs Ameri
kos prezidentas, pranašau
ja kad Lenkija nežlugs, ji 
vėl bus atsteigta.

HOOVER, buvęs

SOVIETŲ Rusijos prezi
dentas Kalinin, atsakyda
mas į Prez. Roosevelto pa
klausimus apie Sovietų tik
slus Suomijoje, atsakė jog 
Rusija siekianti tik drau
gingumo ir susistiprinimo 
kooperacijos” savo derybo
se su Suomija.

KINAI praneša pereitą 
savaitę susirėmime su Ja
ponais išmušė 2,000 Japo
nų kareivių.

Spalių 14 d. Kinų lėktu
vai užpuolę Japonų orlai
vių stotį prie Hankow su
naikino virš 100 Japoniš
kų lėktuvų.

RUSIJA ir Vokietija su
tarė perorganizuoti savo 
ekonominius pro gramus ir 
įvesti reikmenų ir prekių 
pasikeitimą greitu žings
niu. Rusija sutiko tuojau 
imtis teikti Vokietijai rei
kalingas žaliavas, o Vokie
čiai išpildys Sovietų 
kymus.

BALSAVIMAI Ukraino
je. Sovietų valdžia prave
dė savo tvarką užimtoje iš 
Lenkri Ukrainoje: Spalių 
22 d. bus visuotini balsavi
mai ar Ukrainiečiai “nori” 
'įsijungti į Sovietų Rusijos 
globą. Taipgi tie balsavi
mai “užgirs” atėmimą že
mių iš dvarininkų ir “pa
reikalaus” kad bankai ir 
didesnės išdirbystės butų 
suvalstybintos. Su kariuo
menės pagalba, kodėl ne...

VOKIEČIAI pradėjo ap
leisti Pabaltijo šalis ir tūk
stančiais keliasi į Vokieti
ja.

užsa-

VENGRIJOJE vėl 
ta daug nazių, kurie 
ję padaryti perversmą.

suim-
nore-

83 UŽMUŠTA. Japoni
joje vieną salą prašlavė 
smarki audra. Užmušta 83 
žmonės.

ŽIEMAI artėjant Lietuvos 
miestuose, ypač Kaune, yra di
delis pareikalavimas malkų ku
rui. šiais metais paskelbta Įsa
kymas taupyti importuotą ku
rą, tai daugiau perka malkų. 
Kauniečiams atveža malkas į 
Miškų Departamento malkų 
sandėlį, kur jie gali pirkti kiek 
nori. Kainos nustatytos, ne
sąžiningi pirkliai bus baudžia
mi.

MIRĖ ats. Gen. Lt. Pranas 
Vaičiuška. Jis buvo kariškas 
gydytojas. Gimė 1866 m. Ve
liuonos valsčiuje, ūkininko šei
moje.

•
Į VYT. DIDŽIOJO Universi

tetą įstoti iki Rugsėjo 20 die
nos buvo paduota 1039 prašy
mai priimti į įvairius fakulte
tus.

•
TREČIAS CUKRAUS FAB

RIKAS. Vyriausybė pritarė 
trečio cukraus fabriko staty
mui. Jis bus statomas prie 
Panevėžio. Paruošiamieji dar
bai jau atlikti. Cukraus suvar
tojimas Lietuvoje paskutiniais 
metais paaugo apie 20 nuošim
čių.

DARBININKAMS kurą pa
rūpina Darbo Rūmų sandėliai. 
Dėl didelio kuro reikalavimo, 
Darbo Bumų sandėliai nespė
ja i Kauną pristatyti reikiamo 
kuro kiekio. Norėdami dau
giau darbininkų šeimų aprū
pinti kuru, teduoda vienai dar
bininkų šeimai ne daugiau 2 
rd. malkų ir pusantro tono dur
pių.

GELEŽIS šiais laikais yra 
labai svarbi prekė, reikalinga 
pramonei, statybai ir žemės 
ekiu i. Prasidėjus karo veiks
mams, manyta kad Lietuvoje 
gali pritrukti geležies. Tačiau 
jos atsargas Lietuva turi ne
mažas, kurių pakaks visiems 
krašto reikalams^ Patirta ir
gi kad galima iš užsienio gau
ti ir naujų geležies transportų.

•
PLEČIANT paukščių ūkį ir 

siekiant turėti iš jo galimai 
daugiau naudos, pirmiausia ten
ka rūpintis gera veisline me- 
dega. Kitais metais Panevėžio 
perykla yra numačius, laike 
pavasario sezono, išperinti apie 
400,000 viendienių viščiukų. 
Dabar jau turima 85 kontro
liuojami viškų ūkiai. Bet jų 
neužtenka tokį kiaušinių skai
čių perinti. Todėl jau praplo
tus Panevėžio peryklą, žemės 
Ūkio Rūmai nutarė įsteigti 58 
kontroliuojamus naujus paukš
čių ukius su apie 7,000 vištų.

•
LIETUVOS kariuomenės lai

kraštis Karys, iki šiol ėjęs kas 
savaitę, dabartiniu metu, nuo 
Rugsėjo 19 d., pradėtas leisti 
tris kartus per savaitę. Tuo 
norima duoti dažnesnių infor
macijų Lietuvos kariams sau
gojantiems krašto sienas.

•
UŽMUŠTA. Kidulių vai., II- 

trakių miške pasibaidžius ar
kliams iškrito iš vežimo ir už
simušė M. Gudaitytė iš šilinin
kų kaimo.

•
KAUNUI apvalyti nuo ken

ksmingo elemento ruošiama 
tam tikras planas. Numatoma 
išgabenti iš Kauno valkatas ir 
kitus neaiškius tipus. Be to, 
numatoma iškelti iš Kauno 
biednuomenę, kurią sudaro a- 
pie 6000 asmenų..
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PENNSYLVAN1 JOJE Kietos Anglies Kasyklos Atsigauna
PITTSBURGH

DAINŲ VAKARAS

PAKVIETIMAS VI
SUOMENEI SVAR

BIU REIKALU

Angliakasių Tarpe Kyla Geras Ūpas ir Pasitenkinimas

MIRIM.
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI L

Pittsburgho Lietuvių choris
tai kurie dalyvavo Lietuvių 
Dien is programo išpildyme 
New Yorke, dabar rengia dainų 
programą čia pat savo kolo
nijoje. Tas vakaras įvyks sek
madienį, Spalių 22 d., Lietu
vių Piliečių salėje, ant Jane st. 
Daly zaus Šv. Vincento parapi
jos :r Dangun žengimo para
pijos chorai.

Šiuos du choru į New Yorko 
Parodą išrengė Pittsburgho 
Lietuvių Vaizbos Butas sukel
dama s gana pinigų apmokėti 
kelionę 70 dainininkų. Rep.

STATYBA PITTSBURGHE 
ir / llegheny apskrityje bend- 

metą pasiekė 
dolarių

statybos buvo 
milijonų dola-

sumą.
rai per praeitą 
net 22 milijonų 
Metui pirmiau 
užvesta už 18 
rių.

Pačiame Pittsburghe per me
tą laiko iki Rugsėjo 1 d. sta
tybos darbų pradėta už $10,- 
374,000.

BIZNIAI Pittsburgho srity- 
tyje pasiekė aukščiausią šių 
metų laipsnį. Pagrindinėse in
dustrijose darbai dar vėl šiek- 
tiek pakilo ir padaugėjo trau
kinių judėjimas prekių išve
žto jime.

Nesant musų visuomenėje 
jokios įgaliotos organizacijos 
kuri nuolat turėtų teisę rūpin
tis musų tautos kultūriniais, 
ekonominiais, labdaringais ir 
politiniais reikalais Amerikoje, 
Lietuvių Spaudos Klubas, 307 
West 30th St., New York, nu
tarė pareikšti savo susirinki
me Rugsėjo 28 d., 1939 m., vi
soms svarbioms Lietuvių drau
gijoms kad yra būtinas reika
las tuojau sutverti vieną cen- 
tralinę organizaciją visiems pa
rankiame viename iš didžiųjų 
mįestų, kuri turėtų visuome
nės įgaliojimą, pritarimą ir, 
paramą tų svarbių tautos rei-1 
kalų nuolatiniam rupinimuisi. į

Todėl aš turiu garbės šiuomi j 
kviesti visas didesnes musų! 
organizacijas Amerikoje prie I 
pirmutinės progos paskirti tam 
reikalui tinkamus atstovus ir Į 
prisiųsti man jų antrašus, kad | 
galėčiau jiems Tuojau pranešti 
kur ir kada bus šauktas jų su
sirinkimas.

Vincas F. Jankauskas,
Spaudos Klubo Sekretorius, 

1226 Bloomfield street,
Hoboken, N. J.

SHENANDOAH, Pa. — Šio
je plačioje apielinkėje apsirei
škė darbininkuose naujas ūpas 
ir prablaivėjo padangė kai vie
na po kitai pradėjo atsidaryti 
kietos anglies kasyklos, kurios 
visai nedirbo per ilgą laiką.

Štai kaip rašo Shenandoah 
dienraštis Evening Herald Spa
lių 3 d.:

“Atsidarymas septynių ang-' 
Iiakasyklų sumažino bedarbių 
skaičių šioje apielinkėje. 1,800 
darbininkų sugryžo dirbti. Ke
turios kitos kasyklos, kuriose 
dirbs 1,500 darbininkų, pradės 
darbą artimoje ateityje.

“Kasyklų atidarymu padau
gėja algos $3,000,000 suma.

“Dalinai pradėjimas veikimo 
ilgai stovėjusiose Packer 2 ir 
4 kasyklose ir Weston breke- 
ryje pereitą savaitę, taipgi 
New Boston kasykloje vakar, 

Į padidino pradėjusių veikti an- 
j gliakasyklų skaičių iki septy- 
| nių šių metų bėgiu ir dar dau- 
| biau sumažino bedarbių eiles 
j Shenandoah ir apielinkėje.

WATERBU«Y, CT

į

i

Kehley *

nauji opera-

kasyklos už
imant kadvyrų.

200 dienų metuose, 
per metus pasieks

BROOKLYN, N. Y.

Prie to dar kitas i enciaus
metinis 

kuomet 1,500 
darbininkų atgaus 

ateityje
Packer

uždarbis
dau-
savo
Mo-

3 ir

“Anksčiau šymet, 
Run, Fidelity Fuel ir Packer 5 
darbininkai sugryžo dirbti kai 
operacijas paėmė 
toriai.

“Šios septynios 
laiko 1,800 
jie dirbs po 
jų uždarbis 
$1,800,000. 
$1,500,000 
užtikrintas 
giau
darbus artimoje 
rea, Hammond, 
Park kasyklose.”

Kasyklos pradėjo veikti per
vedus tam tikrą sufinansavi- 
mo programą, kuris apėmė di
deles sumas pinigų.

Rugsėjo mėnesį darbai di
dumoje Shenandoah apielinkės 
kasyklų ėjo geriau negu perei
tą metą tą patį mėnesį. Kai 
pernai, paveizdan, dirbo po 14 
dienų mėnesiui, šymet dirbo 
po 19 dienų. Taipgi šymet pa
imta į darbą daugiau darbinin
kų ir nedirbusios kasyklos pra
dėjo dirbti.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• NEW YORK, N. Y. — SLA.
Pild. Tarybos nominacijos 

nustatyta prasidėti Lapkričio 
mėnesį, vienu mėnesiu anks
čiau negu būdavo

mėnesiu 
pirmiau.

GASO 
d. East 
du asmenys, 
Robaskiai.

SPROGIME Spalių 11
užmušti 

Juozas
Pittsburghe

Jonas ir

DIDYSIS VIEŠKELIS tiesia
mas nuo Pittsburgho į Harris- 
burgą šiuo laiku duoda darbo 
d ii 12,000 darbininkų, o 
63,000 darbininkų gauna
darbio netiesioginai, kurie dir
ia gaminime medegos ir reik
menų šiam vieškeliui.

kiti 
už-

vi-ANGLIES IŠKASIMAS 
soje Pennsylvanijoje padaugė
jo pirmą kartą į aštuonis mė
nesius.

Minkštos anglies iki Rugsė
jo 1 d. iškasta 49,981,000 to
nų, kas viršijo pereitų metų 
pirmų aštuonių mėnesių iška
simą 4,149,062 tonais.

Kietos anglies 
vė 3,180,973 tonų 
giau šį metą per 
nesiūs negu per 
pernai.

kasyklos da- 
anglies dau- 
aštuonis mė
tą pat laiką

d. apsivedė jaunuo- 
Brazas,

žmoną
sūnūs Onos 
vedė kita-

Bartkus su

VAIZBOS BUTO IŠVAŽIA
VIMAS. Waterburio Lietuvių: 
Vaizbos Butas turėjo savo šeš
tą metinį išvažiavimą sekma
dienį, Spalių 8 d., Petro Kru- 
gelio farmoje. šio išvažiavimo 
svarbiausiu kalbėtoju buvo An- į 
tanas Pinkevičius iš Meriden, 
Conn., kuris gyvai nurodė ko
dėl reikalinga tokia organiza
cija ir jos nauda vietos Lietu
viams biznieriams ir visuome
nei. Pinkevičius yra narys 
Mass. ir Conn. valstijų Lietu
vių Vaizbos Butų ir yra savi-j 
įlinkas Cremo Brevving Co.; 
Conn. valstijoje.

Kalbėjo visa eilė kitų Lietu
vių biznierių ir profesionalų ir 
Senatoriai George Culhane d’ 
Martin Sabeliskas.

Dr. M. J. Colney (Aukštikal
nis), Waterburio Lietuvių Vai
zbos Buto narys, yra Ameri
kos Lietuvių Ekonominio Cen
tro I Vice Pirmininkas, išrin
ktas New Yorko suvažiavimo.

Waterburiečiai biznieriai ir 
profesionalai tuoj po Ekonomi
nio Centro suvažiavimo, kur 
buvo iškelta sumanymas biz
nieriams ir profesionalams ar
tintis su Lietuvių visuomene, 
pradėjo savo darbą, 
mi šį išvažiavimą.

Dalyvavo gana 
publikos iš plačios

• CHICAGO, III. — Baigiamas 
statyti Memorial namas Da

riaus ir Girėno atminčiai, kur 
bus Amerikos Legiono Lietu
vių Dariaus-Girėno Posto 471 
patalpos. Namas atidaryti nu
matytas Lapkričio 11 ar 12 
tam tikromis iškilmėmis.

d.

• NEW BRITAIN, Conn. —
Vietos senesnėj i karta sten

giasi visokiais budais palaikyti 
Lietuvių kalbą tarpe jaunosios 
kartos atidarydami jau antras 
metas vakarinius Lietuvių kal
bos kursus, 
si dėjo Spalių

Y. —
mintis

visiškai

Vie- 
kad 
Są- 
lik-

TAUTINIŲ VEIKĖJŲ PASI
TARIMAS

Ks. Strumskio ir Dr. B. K. 
iniciatyva šauktas i 

tautinės srovės Didžiojo New 
Yorko veikėjų susirinkimas į- 
vyko Spalių 13 d., J. Garšvos 
įstaigoje. Dalyvavo arti 20 
veikėjų, kurie visapusiai išdis- 
kusavę Amerikos Lietuvių tau
tinės veiklos stiprinimo klausi
mą ir pasikeitusią Lietuvos bū
klę, priėjo išvados kad būtinai 
reikalinga nedelsiant bendrinti 
visas tautines jiegas ir jas 
traukti į bendrus tautinius ir 
kulturinius darbus bei sudary
ti tvirtą tautinį frontą gelbė- 

I ti Lietuvai išsaugoti jos nepri
klausomybę dabar pasikeitusio
se sąlygose.

Kuomet galutinai ir oficia
liai paaiškės Lietuvos susita
rimas su Sovietų Sąjunga ir iš 
jos išeinančios 
vos 
kti Brooklyno 
nį susirinkimą, 
tį išaiškinti ir 
informuoti kokias pareigas už
deda Amerikos Lietuvių visuo
menei pasikeitus Lietuvos bū
klė. šiam reikalui 
misija, kuri šio

gyvenimui,

• BROOKLYN, N.
nybėje keliama 

nevertėtų Vilniui Vaduoti 
jungos skyriams
viduotis. Butų naudinga jiems 
persiorganizuoti į Lietuvos Ne
priklausomybės Sargų Sąjun
gą, ar kitu kuriuo vardu pasi- 

Lietuvai gali būti la- 
Amerikos Lie- 
nepriklausomy-

vadinus.
bai reikalinga 
tuvių pagalba 
bei saugoti.

i

Šymet kursai pra- 
9 d.

III. Amerikos .• CHICAGO,
Liet. R. K. Federacijos val

dyba paskurė $1000 sunaikin
tam ir nuslopintam Vilniaus

. kraštui atstatyti. Toliau dar 
1 tam pačiam tikslui skelbia va- 
! jų-
I
I

Pa. Spalių• PLYMOUTH,
27 d. sueina 50 metų nuo įsi

kūrimo šv. Kazimiero Lietuvių} 
i parapijos. Paminėjimui šios 
į sukakties rengiamas banketas 
: Spalių 29 d.

surengda-

ALGŲ-DARBO VA
LANDŲ AKTO ME

TINĖ SUKAKTIS

mirė Rugsėjo 
City, Pa.

Juozas, mirė 
Wilkes-Barre, 
Juozas, mirė 
Pittston, Pa.

men.,

mirė

Spalių 7 
lis Jurgis 
Brazienės; 
tautę.

Akroniečiai A.
žmona, V. Kubilius su žmona. 
F. Jankauskis su žmona, sū
num Stasiu ir dukteria Biru- 
ta, K. Prospaliauskas su žmo
na ir sunais Kaziu ir Bruno, ir 
p. G. Gaškienė Spalių 14 d. 
lankėsi Clevelande. Jie daly
vavo Broniaus Bartkaus vestu
vėse. Taipgi tose vestuvėse 
dalyvavo Akronietis Inž. Pr. 
Rokus su savo sesere Adele.

J. Jonušką lankėsi pas far- 
merį P. Martinkų, palei Ra- 
venna. Ohio.

B. Aidokienė sugryžo Akro- 
nan ir apsigyveno pas savo- 
dukterį.

Jaunuolis V. Stukas išvažia
vo į Toledo, Ohio. Jis ten mo
kinasi Toledo universitete.

Kalnas.

skaitlingai 
apielinkės.

Rep.

GYVENO 2 SAVAI
TES SU LAVONU

BRIGHTON, Pa.
Strobridge, 85 metų 
išgyveno dvi savaites 
mirusiu vyru, nežino- 

Kuomet

JIEŠKOJIMAS.
Gečionytė, po vyru Eikevt 
nė, 
•kau 
nį,
ap.,
dv.
Paskutiniu laiku gyveno She
nandoah, Pa., dirbo kaskylose. 
Prašau rašyti antrašu:

Kostancija Eikevičienė 
Rua da Mooca, 1721,

Sao Paulo Brazi!

Kostancija 
c- 

gvvenanti Brazilijoje, jieš- 
savo brolį Antaną Gečio- 

kilusį iš Lietuvos, Kauno 
Pakuonio vai., Pagermonlo 
Amerikon išvyko 1912 m.

NEW
Louisa 
senutė, 
su savo
dama kad jis miręs, 
jos kaimynai įsilaužė į jų na
mus pažiūrėti kodėl ten nesi
mato jokios gyvybės, nusekę 
paskui senutę į kitą kambarį 
rado jos vyrą, taip pat 85 me
tų amžiaus, sėdintį kedėje prie 

skundėsi kad jis ne- 
ja, kuomet žmonės 
sėdintį jau dvokian- 

Senute iš savo

stalo. Ji 
kalba su 
apžiurėjo 
ti lavoną,
lauš amžiaus ir silpnumo 
dasiprotėjo kad jos vyras 
gyvas.

i

g>
ne-
ne-

•SUSIRGIMAI vėžio liga 90 
nuošimčių atsitikimų pasitaiko 

Į asmenims virš 40 m. amžiaus. 
i

1 
i 
iII

• CHICAGO, III. — Sandara 
rašo: “Iš SLA. pastogės pa

tyrėme 1 
Paskutiniam Pildomos Tarybos 
suvažiavime socialistų grupė 
pastatė Susivienijimo Sekreto
riui Dr. M. Vinikui savotišką 
ultimatumą: arba rezignuok,
arba mes tave išmesim. Po ii-j 
gų aiškinimusi 
buvo nuimtas tik 
Dr. M. 
pol tinės 
pažadėjo 
tuo ti.

ŠUKEVIČIUS J
sėjo mėn., S

DAUČIU'NIENĖ
mirė Rugsėj(
Mass.

KOLISIELIENĖ
mirė Rugsėjo
Mich.

GASIUNIENĖ Grasilda,
Rūgs. 21, Baltimorę,

JAUDEGIENĖ Rozalija,
Rūgs. 22, Baltimorę,

VITIENĖ Ona (Juraitė), mirė
Rugsėjo 27 d., Worcester, 
Mass.

V y

)

30 m.
Detroit,

KRANAUSKAS Feliksas, jau
nuolis,
Mahanoy

MAČIUTA
sėjo 19,

PILKONIS
sėjo 23,

ALEKSYNAS Edvardas,
Rugsėjo mėn., Shenandoah, 
Pa.

ŠARKUS J. V., 66 metų, mirė 
Rugsėjo 9, Linden, N. J. 
Gimęs Alytuje. Amerikoje 
išgyveno 41 metus.

KELIOTYTĖ Elzbieta, 16 me
tų, mirė Rugsėjo 28, Chica
goje. Gimus Rockford, III.

SKUŽINSKIENĖ Juozapina, 
mirė Rugpjūčio mėn., John- 
son City, Pa.

VITLIPAS Adomas, mirė Rug
sėjo mėn., Wheeling, W. Va.

KUKULIS Jurgis, 64 metų, 
mirė Spalių 2, Chicagoje. — 
Trakų aps., Kaišiadorių 
Beištrikės k. Amerikoje 
gyveno 33 metus.

DAPKEVIČIENĖ Jieva, 54 
mirė Rugsėjo 28, Brooklyn, 
N. Y. .

NEVARDAUSKA Kazė, 64 m. 
mirė Spalių 4 d., Chicagoje. 
— Telšių ap. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

BRASUS Kazys, 42 metų, mi
rė Spalių 3, Chicagoje. — 
Mažeikių aps., Pikelių par. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

LESKAUSKIENĖ Veronika, 
mirė Rugsėjo mėn., Maize- 
ville, Pa. Gimus Mahanoy 
City, Pa.

GRIGAITIENĖ Ona, 60 metų, 
mirė Spalių 5, Chicagoje. — 
Panevėžio miesto.

PETRONIS Jonas, 70 metų, 
mirė Rugsėjo 17, Philadel
phia, Pa.

KUPRONIS Anna, dviejų mė
nesių, mirė Rugsėjo 26 d.. 
Philadelphia, Pa.

JANULIS Raymondas, užmuš
tas sunkvežimio Rugsėjo 27, 
Philadelphia, Pa.

PETKIENĖ Ona
. .čiutė), pusamžė, mirė Spalių 

3, Chicagoje. — Vilkaviškio 
ap., Keturvalakių par. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

KALESNI KAS Karolis, 43 m. 
mirė Spalių 2 d., So. Bos
ton, Mass.

ČESNA Nikodemas, pusamžis, 
mirė Spalių 4, Chicagoje. — 
Tauragės ap., žygaičių par., 
Butkų k. Amerikoje išgy
veno 29 metus.

DRAGONIS Elena (Daupšai- 
tė), pusamžė, mirė Rugsėjo 
26, Chicagoje. — Luokės p. 
Amerikoje išgyveno 35 me
tus.

RAMOŠKIENĖ Ona (Butku- 
naitė), 49 metų amžiaus, mi
rė Rugsėjo 27 d., Pitsburgh, 
Pa. — Jieškagalių k., Troš
kūnų par., Panevėžio apsk. 
Amerikoje išgyveno 30 me
tu.

pasėkos Lietu- 
nutarta sušau- 
Lietuvių masi- 
kad visą padė- 
visuomenę pa-

išrinkta ko- 
susirinkimo 

vardu tokį masinį susirinkimą 
sukvies.

Taip pat nutarta artimoje 
ateityje sukviesti platesnį Di
džiojo New Yorko ir apielin
kės tautinės srovės veikėjų su
sirinkimą.

Šiam susirinkimui pirminin
kavo Antanas Mikalauskas, se
kretoriavo Juozas Sagys. Pa
daryta graži pradžia tautinių 
jiegų subendrinimui musų sro
vės veiklai stiprinti ir plėsti.

Reporteris.

SUSISIEKIMAS SU
LIETUVA EINA

mirė 
Md.

mirė 
Md.

YOUNGSTOVVN

P-, 
iš-

m

7

Vilnius vėl Lie-
Tam džiaugs-

Šv. Pranciškaus 
rengiama

VILNIAUS ATGAVIMO PA 
MINĖJIMAS, 
tuvos sostinė, 
mui išreikšti,
Lietuvių parapijoje 
pramoga sekmadienį, Spalių 29 
d., nuo 3 vai. po pietų. Įžan
ga 25c.

Tos pramogos surengimu rū
pinasi Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugijos narės. Bus pasta
tyta ir komedija “Morta Čin- 
čiberaitė”, po visko bus šokiai.

Komitetas.

• SUV. VALSTIJOS turi net
495 milijonus akrų miškų plo
tų.

PIANO MOKYTOJA
Studijavus muzikos ponservatori- 
joje, praktikuojanti 12 metų 
zikoje, teikia piano pamokas 
silavinusiems ir pradiniams, 
mokos privatiškai arba mano 
muose:

MISS D. BAKŠAITĖ 
3839 Vinewood avenue 

DETROIT, MICH. 
Telefonas TYler 6-4277.

mu-
pa- 
Pa-
na-
47)

(Motusevi-

i
I

S
PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS 

LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS 

ir kitokius.

©

KAUNAS. — Pirmomis ka
ro dienomis išvykimas iš Lie
tuvos į Ameriką buvo susitruk- 
dęs ir keliolika keleivių turėjo, 
nespėję į laivą įsėsti, 
gryžti.

Tačiau susisiekimas 
Valstijomis ir kitais 
kraštais nenutruko. Jis palai
komas švedų Amerikos Linijos' 
ir vienos Holandų linijos lai-j 
vais.

Dabar vykstantieji arba iš-1 
vykstantieji į Ameriką važiuo- Į 
ja per Rygą, Taliną, Helsinkį 
į Stockholmą, Švedijoj, iš ten į 
į švedų uostą Goteborgą, iš i 
kur laivai plaukioja - į šiaurės 
Ameriką ir atgal.

Jau karui prasidėjus šitais 
keliais iš Amerikos atvyko į i 
Lietuvą keliolika žmonių ir iš- j 
vyko apie 50.

Rugsėjo 25 d. per Rygą at- į 
vežta 300 maišų pašto iš Ame-1 
rikos ir Australijos, siųsto į j 
Lietuvą. Taip pat gauti keli 
siuntiniai, siųsti Lietuvių fir-! 
mems dar prieš karui praside-1 
dant.

Iš Liepojos uosto per Mažei
kius atvežta apie 12,000 tonų 
cemento ir daug geležies iš 
Švedijos.

Nemunu iš Klaipėdos į Kau
ną atgabenama baidokais la
bai daug įvairių prekių. De- 
sėtkas baidokų atgabeno gele
žies dirbinių, rudos, cino, bitu- 
ko-meksfalto smalos, druskos 
ir kt. prekių. Elta.

WASH1NGTON, D. C. — 
labai' nesmagų’ dalyką- i Spalių 24 d* sueina metas lai" 

i ko nuo pradėjimo visoje šalyje 
i veikti Algų ir Darbo Valandų 
j įstatymo.

Valdžios viršininkai apskai
čiuoja kad 650,000 darbininkų 
gaus algų pakėlimą ir kad ar
ti porai milijonų darbininkų 
bus sutrumpinta darbo valan- 

, dos kuomet tas aktas pradės 
savo antrą gyvavimo metą, 

j Įstatymu nustatyta mini- 
! mum mokestis apie 12,000,000 
darbininkų dirbančių tarpval- 
stiiinėje komercijoje bus pa
kelta Spalių 24 d. nuo 25 iki 30 
centų valandai, 
bo 
iki 
už 
ma

Tuo pat kartu, Administra
toriaus Andrews įsakymu kbus 
pakelta mokestys 600,000 au
dinių darbininkų nuo 25 iki 
32Va centų valandai. Pietinių 
valstijų audinyčių savininkai 
griežtai kovojo prieš šį įsaky
mą, ir apeliavo į Prezidentą, 

, tačiau be pasekmių, 
pakelti mokestis 

| ninkams.
Darbo valandų 

iki 40 savaitėje ir 
gų iki 40 centų 

, statymas eina pirmyn 
| metais Spalių 24 d. įsigalios 40 
i valandų savaitė, o iki 1945 me- 
,tų bus įvykdyta minimum 40c 
užmokestis paprastiems darbi
ninkams dirbantiems tokiose 
industrijose kurių prekės eina 
iš vienos valstijos į kitą. D.

ultimatumas 
tuomet kai 
nuvargintasVinikas,

inkvizicijos, pagaliau 
daugiau nekandida-

—Brighton Park, Chicagoje, 
nusižudė Ona Samoškaitė-Mar- 
tinienė, 32 metų amžiaus, iš- 
gerdama karbolinės rukšties.

—Sąryšyje su businčia auto
mobilių paroda Chicagoje, bai
giama rinkti Lietuvaitė gra
žuolė, kuri dalyvaus toje paro
doje kaipo “Miss Lithuania 
1940”.

• DETROIT, Mich. — Iš Chi
cagos atvykęs ir apsigyve

nęs čia A. Kvederąs paėmė va
dovauti Detroito Dailės Cho
rą. Choras nariais sparčiai 
auga. Neužilgo pradės rengtis 
prie pastatymo operetės “Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas”.

1

• CHICAGO, III. — Dėl Stali
no susidraugavimo su Hitle

riu daug nesmagumų turi pa
kelti komunistų dienraščio Vil
nies agentai. Bridgeporte ke
lios smarkios šeimininkės at
ėjusius agentus iškoliojo ir iš
vijo. Viena net šluotą panau
dojo.

vėl su-
Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musu kainų — 
atsakymą gausit greitai.
e Darba Atliekam
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D
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

Reguliarė dar- 
savaitė sutrumpės nuo 44 
42 valandų, o dirbantiems 
viršlaikį turės būti moka- 
pinigais priedo.

Jie turės 
savo darbi-

trumpinimas 
minimum al- 
valandai ųu- 

1940

• ORLAIVIŲ greitumas per 
mažiau negu vienos gentkartės 
laikotarpį padaugėjo nuo 45 
mylių iki suvirs 450 mylių į 
valandą.
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

■
Nikodemas A. Wilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. W1LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sarininkas Vedėjas
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Gerb.

SPRAGILAS Kelione po Musų Lietuvąpatriotais. Jie ragavo Ru
sų duonos, ragavo Lenkų 
duonos, dabar gavo para
gauti kad ir trumpai komu
nistiškų pyragų, gal ras 
kad juoda Lietuviška duo
nelė yra “smačniausia”, 
sakau aš.

— Žinai, vaikeli, ką 
sumislinau? — sako ji.

— Na o ką, tetule? — 
kau aš.

— Aš misliu kad butų la- ] 
bai gerai surengt ekskur- j 
siją iš Klyvlando į Vilnių, ■ 
— sako ji.

— Tetulė gerai sugalvo
jai, tik ne dabar, ką? — 
sakau aš.

— Ne, vaikeli, ne dabar 
ale -kitą vasarą. Aš taip 

įnoriu aplankyt tą cudauną 
■ Auršos Vartų vietą, o da- į 
I bar kaip tik pasitaiko pro
ga. Pernai kai buvau Lie
tuvoj, norėjau nuvažiuot į 
Vilnių, ale tie Lenkai viso
kių vyžų reikalavo, tai nu
sispjoviau, sakau turėkites 
sau, ba Amerikoj jokių vy
žų j Vilnių neparduoda, — 

I sako ji.
— Tetulė kalbi apie Len

kijos vizą į Lenkiją įva-' 
žiuoti. Tokia yra tarptau
tinė taisyklė kad kitos ša
lies pilietis važiuodamas į 
svetimą šalį turi konsulate 
pasirūpint vizą, leidimą į 
tą šalį įvažiuoti, — sakau 
aš.

— Ale gerai kad ir nesi- 
iStorojau tų vyžų, dabar ne
reiks, nuvažiuosim į Vil

imų kaip j savo miestą, — 
sako ji.

— Tai matyt tetulė turi 
gana pinigų kad kalbi apie 
važiavimą į Lietuvą vėl, — 
sakau aš.

— Vaikeli, mudu su die
du visą amželį xAmerikoje 
sunkiai vargom, dirbom, o 
juk ne už guzikus. Taigi 
nors senatvėje reikia duot 
sau ko širdis labiausia j 
trokšta. Su savim juk ne
nusinešim, — sako ji.

— Tai labai puiku kad 
tetulė turi tokias blaivias 
mintis. Ir ištikro butų ge
rai surengt ekskursiją į 

I Vilnių, jeigu karas pasibai
gtų ir važiavimas butų pa- 

I tikresnis. Daugeliui Ame
rikos Lietuvių bus gera 
proga parvažiuot ir pama
tyt savo gimtinę, kuri iki 
šiol buvo po Lenkais ir tik 
dėl to nevažiuota jos lan
kyti, — sakau aš.

— Tu, vaikeli, kaip gerai 
pažysti poną Dirvos redak
torių, pašnekėk, gal leis 
mane tą ekskursiją į Vil

emų vadovauti! — sako ji.
— Gerai, gerai, tetule, 

(pažiūrėsim, — sakau aš.
— Na tai aš turiu bėgt 

namo. Iki pasimatymo, vai
keli, — sako ji.

— Iki pasimatymo, — 
aš.

GERB. TETULĖ NORI 
RENGT EKSKURSIJĄ 

Į VILNIŲ
Aną vakarą, gavęs Dirvą, 
sėdžiu ir skaitau vėliausias 
žinias. Klausau, durų var
pelis tik “dzirrrr”. Einu 
pažiūrėt kas per svečias — 
nagi žiuriu ir matau:

Pas mus atsilankė mano 
gerb. Tetulė. Ir ji rankoj 
Dirvą nešina, net alsuoda
ma sako:

— Ar matai, va, štai, vai
keli, kas čia pasakyta?. Ka
žin ar teisybė? Ar tikrai 
Lietuviai atgavo Vilnių? 
— sako ji.

—Aš irgi perskaičiau tą 
žinią, ir sulyg visų davinių 
matyt jau bus teisybė: mes 
Vilnių atgaunam, — sakau i 
aš.

— Tai ištikro, vaikeli, 
reikia tam barzdočiui Sta
linui padėkot už tokią do
vaną. Lenkai laikė, laikė 
Vilnių ir smaugė Lietuvius, 
o žiūrėk, Stalinas ėmė ir 
atidavė, — sako ji.

’ — Tai ir tu, tetule, kar
tu su bolševikais džiaugie
si Stalino pasielgimu. Pir
mas dalykas, Stalinas nė
ra barzdočius, o antra, jis 
jokios “loskos” Lietuviams 
nepadarė, nes tą kas buvo 
ir yra.Lietuvių atiduoti ti
kriesiems savininkams yra 
tik pareiga. Jis juk gana 
daug prisigrobė Lenkų že
mių ir be biedno Vilniaus 
krašto, taigi jis laimėjo ką 
norėjo sau. Dar toliau, jis 
ir iš Lietuvos išsiderėjo ir 
gavo tokių nuolaidų kad 
Lietuvai net pavojų suda
ro, — sakau aš.

— Kokis gali būti pavo
jus, vaikeli? ' Juk čia va 
Dirvoj sako kad Stalinas į 
Lietuvos vidujinę tvarką 
nesikiš, — sako ji.

— Taip, tokia sutartis 
padaryta. Bet kuomet pa-! 
čio j e Lietuvoje įrengiama 
sovietų tvirtovės ir pasta
toma Rusų kariuomenės 
būriai, tas reiškia kaip ko
kio piktadario įsilindimas 
j tavo namą ir raminimas 
tavęs kad “aš tau nieko ne
darysiu, nebijok”, bet jo 
kišenių j e punkso šautuvas 
ir jo noras yra iš tavo na
mų neišeiti, — sakau aš.

— Jeigu taip, vaikeli, tai 
mane baimė ima kad tie 
kamunistai gali pradėt Lie
tuvoje naikint tikėjimą ir 
įvest savo tvarką, gali iš- 
griaut bažnyčias Lietuvoje 
ir išžudyt kunigus, taip 
kaip padarė Rusijoj, arba 
kaip darė Ispanijoj, — sa
ko ji.

— Bent tuo tarpu šito 
pavojaus nesimato. Iki va
karų Europa bus stipri ir 
išlaikys savo tvarką tolei 
iš komunistų pavojaus ne
bus. Lietuva pasiryžus su 
tais burliokais elgtis griež
tai ir palaikyt savo tvarką 
savo šalyje, taigi kolei kas 
galim jaustis kad viskas 
Lietuvoje pasiliks po seno
vei. Užimtą Vilnių ir tą 
dalį kurią Rusai užleidžia 
Lietuvai turės sutvarkyt ir 
sulietuvint. sugadintus Lie
tuvius padaryt vėl gerais

sakau

Gerb. Tetulė.

Rašo ONA KARPIUS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

aš

sa-

NAKVYNĖ ZARASŲ PAŠTO 
VIRŠININKO NAMUOSE.

Mudvi atėjom prie naujo 
moderniško pilko tinkuoto na
mo ir radom tą antrašą kurio 
jieškojom. Virš durų varpelio 
buvo mažas stiklinis užrašas, 
“Juozas Juškevičius, Pašto Vir
šininkas”. Tai buvo musų na
mai tai nakčiai. Paskambinom 
varpelį, jauna panelė (matomai 
tarnaitė) atidarė duris ir pa
kvietė mus į vidų, į kambarį 
su žibančiom grindim ir min
kštais rakandais. Už minutos 
pasirodė musų šeimininkas, šy
psantis ir mandagus, mus pri- 

' imti. Neėmė ilgai mums su
sipažinti, nes p. Juškevičius 

Į buvo labai draugiškas ir ma
lonus. Suprantama, mes 
manėm ir apie likusią jų 
mą, tačiau patyrėm kad p. Juš
kevičius yra pavienis, o ta jau
na panelė kuti atidarė mums 
duris buvo jo šeimininkė. Mus 
stebino kad pavienis asmuo gy
vena tokiuose puošniuose na
muose su apie penketu didelių 
kambarių, visai vienas.
kia nei sakyti kad mes buvom 
baisiai nuvargusios po šios il
gos aktivės dienos ir musų di
džiausias troškimas buvo gul
ti ir miegoti. Tik miegoti. 
Gal kiti iš musų būrio nesijau
tė taip kaip mudvi, bet Bronė 
ir aš, tokiu greitumu visur ei
damos ir dalyvaudamos, nie
kad neturėjom laiko pasilsėti. 
Prie to ir pereitą naktį aš pu- i 
sę laiko nemiegojau šliaužda
ma nuo to šieno tvarte. Ak! 
bet šiąnakt! Kiek galėjau nu
matyti, tikrai išrodė labai ge
rai, jaučiau kad galėsiu mie
goti kaip negyva.

Tačiau musų šeimininkas la
bai įdomavosi savo Amerikie
tėmis viešniomis, ir tęsimui sa
vo pasikalbėjimų mus pakvietė 
lengvai vakarienei! Vakarie
nė! Ir vėl mes turim valgyt! 
Bronė man pakurždėjo, “jeigu 
man reikės suvalgyt nors vie
ną kąsnį, aš mirsiu.” Trage- 

Į dija to visko buvo tai kad mes 
tik ką buvom atėjusios iš bul- 

j vinių blynų puotos, kurių pri
valgėm tiek kad rodos plyštu- 
me, o dabar vėl! Ištikro, mums 
tai buvo tikra tragedija, bet 
virš visko mes turim būti man
dagios savo geram ir prielan
kiam šeimininkui, taigi nors ir 
nenorėdamos į maistą net pa
žiūrėti atsisėdom prie stalo nu
dėto įvairybe skanumynų ir 
darėm narsias pastangas pri
imti savo šeimininko siūlomą 
vaišingumą.

Labai pradžiugom kai atėjo 
laikas ir mus nuvedė į puikų 
didelį kambarį, su dviem pa
vienėm lovom nutiestom tru
pančio balto lino užtiesalais ir 
stora mikšta pagalve. Priede 
to viso patogumo kokiame mes 
buvom radosi dar ir vonia, su 
visais moderniškais įtaisymais.

Į Didžiausias pasitenkinimas ir 
patogumas! Mudvi miegojom 
kaip dvi karalienės. Buvom 

, tikros kad niekas kitas iš mu- 
‘1 su būrio negalėtų turėti geres- 

. nę vietą.

UPĖS KYLA. Iki Rugsėjo 
pradžios tiek Nemune, tiek 
Neryje vanduo vis krito. Kai 
kurios ' upės smarkiai nusekė. 
Rugsėjo pabaigoje pradėjo ly
ti, vanduo Nemune ir kitose 
upėse pradėjo kilti.

TARPTAUTINIS miškų kon
gresas įvyks Suomijoje Liepos 
1—5 d. 1940 metais. Kongre- 
san pakviesta ir Lietuva, kur 
žada siųsti savo oficialius at
stovus.

pa
šei-

KELIONĖ
MERGĘ
NĄ. —

būti vakare. Diena yra skais- Lietuvos galvą, Jo Ekscelenci- 
ti ir šilta, ir musų buris buse ją Prezidentą Smetoną, kuris 
puikiausia harmonizuojasi su 
diena. Kiekvienas su atnau
jinta energija ir šypsą veide. 
Mes visi buvom linksmi, taigi 
su pirmu pasisukimu didelių 
guminių buso ratų, prasidėjo 
musų dainavimas.

Sustojom keletoje mažų mie
stelių trumpai valandėlei, o 
antrą valandą pribuvom į Ute
ną, kur mus pasitiko p. Plun
gė, apskrities mokyklų direk
torius, ir p. T'amošunas, apskri
ties valdybos narys. Čia turė- 

pietus naujame Utenos 
Utena yra pusė-

mus
Tuoj busas įsuko į ke

tos ūkės.
Y 

dažais ir

Nerei-

jom 
šaulių name.

i tino didumo miestelis, iš apie 
6,000 gyventojų, su daugeliu 
naujų namų, ypatingai mokyk
lų kurias mes aplankėm. Ma
lonu buvo matyti puikias nau
jas moderniškas mokyklas po 
Lietuvą keliaujant, nes mokyk
lose užsiveria ateitis šios grei
tai progresuojančios mažos ša
lies.

Utenos matėm tiek kiek lai
kas leido matyti, ir netrukus 
išvažiavom linkui Ukmergės. 
Vėliau po pietų musų profeso
rius paklausė ar męs norėtu
me sudėti vizitą Prezidentui, 
nes mes pravažiuosim netoliese 
pro jo vasarnamį.

Suprantama, mes visi apsi
džiaugėm tuo pasiulymu, ir iš 
sekančio miestelio musų profe
sorius telefonu pasiteiravo ar 
ponas Prezidentas randasi na
mie ir ar sutiks mus priimti. 
Kuomet mums pranešė kad se
kantis musų sustojimas bus 
Prezidento ukėje, mes nudžiu- 
gom, nes tai ištikro mums la
bai netikėta garbė.

Vykstant į Prezidento ūkę 
mes sustojom kaime pakelėje 
ir nusiprausėm, išsilyginom sa
vo rūbuose raukšles, nes netu
rėjom kitų rūbų pasimainyti, 
o tie ką dėvėjom per šias ketu
rias dienas išrodė susivėlę, o 
mes norėjom gražiai išrodyti 
Prezidento akivaizdoje. Vaiki
nai užsirišo savo kaklaraiš- 

; čius, susišukavo plaukus, mer- 
į ginos gi nusipudravo veidus, 
: ir pasistengėm pasitaisyti ge- 
1 riausia kiek galima kad išro- 
j dytume prideramai.

Artinantis prie Prezidento 
ūkės, musų laisvas dainavimas 
nutilo ir 
rimtumas.
dasileisti, tačiau galėjom jau
sti nervingumą, nes, juk gi 
mes vykstam aplankyti visos

PER UTENĄ, UK- 
ATGAL Į KAU- 

VAIŠĖS PAS PRE
ZIDENTĄ UKĖJE. — PA
BAIGA EKSKURSIJOS.

RUGPJŪČIO 4, ketvirtadie
nis. Po gero nakties pasilsio 
patogioje lovoje pirmą kartą 
ką turėjom savaitės laiku, mes 
buvom prižadintos tos tarnai- 

j tės, nes buvom įprašiusios kad 
prikeltų, bijojom nepramiego
ti ir kad busui nereiktų musų 
laukti. Pusryčiai buvo gatavi, 
ir kartu su musų geru šeimi
ninku mes nuoširdžiai prisival- 

' gėm. Paskutinį momentą kaip 
jau mudvi rinkomės savo pa
laikus ir buvom gatavos aplei
sti tą malonų, puikų p. Juške
vičiaus namą, šeimininkas at- 

i sirado su sauja puikių raudo
nų rožių, kurias atnešė mums 
iš savo darželio. Niekur, nie
kad jokis Lietuvis nepamiršo 

, šio žavėtino Lietuviško papro- 
| čio panaudoti gėles išreiški
mui tikro nuoširdumo ir pri
sirišimo prie savo svečių. • šie 

: apsiėjimai tiesiog sujaudina 
mano širdį. Ponas Juškevičius 

. palydėjo mus iki buso, kur su
radom daugumą savo būrio jau 
suėjusių ir už kelių minutų bu
vom gatavi apleisti Zarasus, 
kur praleidom malonią ir ra
mią naktį.

Šiądien, ketvirtą musų ke
lionės dieną, mes gryšim atgal 
Kauno linkui, kur tikimės pri-

buse užviešpatavo
Nors nenorėjom

prie savo stalo, o Bronė ir aš 
ir kitos dvi panelės turėjom tą 
garbę, šis buvo antras įvykis 
mano gyvenime būti arbatėlėje I 
pas Prezidentą, nes mes buvom 
jo svečiai dešimts metų atgal I 
Baltajame Name Kaune laike 
mano pirmo apsilankymo Lie
tuvoje su mano vyru.

Po vaišių ir užkandžių mes l 
palinksminom poną Prezidentą 
nekurtomis savo dainomis, ir 
kai pabaigoje padainavom savo 
“himną”, “Blynai”, jam taip 
patiko kad padainavom ir an
trą kartą. Musų vizitas pas 
Prezidentą buvo tikrai malo
nus, ir kuomet mes jį aplei
dom esu tikra mes vežėmės jį 
savo širdyse, nes jo atviras 
draugingumas ir gera Lietuviš
ka širdis padarė jį mums bran- 

; visada gerėsimes 
žmonišku Lietuvos 
gerbsim kaipo jos

buvo toks geras priimti 
vizitui, 
lią vedantį linkui 
Namas išrodė kaip paveikslas 
papuoštas šviežiais 
gražiais gėlynais ir darželiais 
su žvyro takais aplinkui. Iš 
pirmo žvilgsnio negalėjai apsi
rikti jog tai yra prezidento bu
veinė.

Busas sustojo žvyruotame, 
deme netoli nuo namo, ir mes 
pradėjom išlipti. Uniformuo
tas karininkas su žibančiais 
jatais pasirodė verandoje mus 
pasitikti. Jisai šypsojosi ir 
juvo labai mandagus ir kvietė 
mus eiti į priimamą kambarį, 
kur mes jį sekėm, o mes kaip 
rodės inėjom ant pirštų galų, 
nes grindys išrodė kaip žiban-. 
čio stiklo. Rakandai ir deko
racijos buvo paprastos, bet 
viskas švaru, tvarku ir žėrėjo 
nuo nužibinimo, visa atmosfe
ra buvo tipiškai Lietuviška.

Mes stovėjom eilėje laukda
mi Prezidento ateinant, ir esu 
tikra vargiai net alsavom, ir 
tik mažomis pakuždomis vieni 
su kitais kalbėjomės; tai bu
vo įtemptas tylos momentas ir 
mes visi užsilaikėm kuogeriau- 
sia, visai priešingai negu už
silaikėm iki šio momento, kuo
met visi juokavom 
jom ir dainavom, 
laiko išgirdom 
me kambaryje, 
darė durys, ir 
tas Prezidento 
lydėjo musų pažymų šeiminin
ką, Prezidentą Smetoną, prie 
musų būrio.

Kiekvienas mes buvom per
statyti ir Pfezidentas pasisvei
kino su mumis visais. Prezi
dento Smetonos draugingumas 
ir švelnumas tuoj paliuosavo 
musų nervingumą ir mes jau
tėme šilumą jo geros, simpa
tiškos asmenybės. Jis juoka
vo ir kalbėjo, ir užkvietė mus 
į verandą 
kur mums 
tėlė. Ten 
Lietuviškų 
krautų skanumynais, 
džiais ir pyragaičiais, dar gi 
ir paties Prezidento privati
niais cigaretais su jo auksinė
mis monogramomis (A.S.).

Būti paties Lietuvos Prezi
dento vaišėse ištikro yra kuo- 

• mi pasididžiuoti, nes tai buvo 
lyg koks išsipildęs sapnas, ypa- 

; tingai turėti Prezidentą sėdint! Jis kalbėjo kokį puikų laiką

mes visi turėjom, kaip visi bu
vom draugingi ir nuoširdus, o 
dabar tas viskas tuoj pasibai- 

1 gia ir mes persiskirsim. Neku- 
rie vaikinai pasakė trumpas 

Į kalbas, dėkodami profesoriui 
už visas jo pastangas padary
ti Šią kelionę tokia kokia ji 

I buvo. Mes visi sušukom tris 
1 kart valio savo profesoriui, sa
vo Lietuvaitėms palydovėms, 
musų dainų vadui Baliui Iva
nauskui, musų šoferiui, ir tris 
kartus valio visiems. “

; šta padėka Draugijai 
nio Lietuviams Remti už

į kelionės suruošimą, ir tris kar
tus valio ponui Vilkaičiui, D. 
U. L. R. vadui.

Pabaigoje musu, profesorius 
pranešė kad rytoj vakare mes 

■ visi susieitume Metropolyje, 
s kur D. U. L. R. rengia mums 
s atsisveikinimo vakarienę.

Atvykom į Kauną prie D. 
U. L. R. įstaigos apie vidur
naktį, iš kur buvom, pradėję 

1 savo kelionę. Visi buvom iš
vargę, pilni linksmų atsimini
mų ir malonių įspūdžių, betgi 
giliai širdyje jautėsi liūdnu
mas kad turim skirtis. Vie
nok gi, mes visada busim kar
tu

Pareik-
Užsie- 

šios

gi u ir mes 
j uo kaipo 
sunum, ir , 
Prezidentą.

Apleidus 
namį mes tuoj privažiavom se-1 
ną kaimą, “Užulaniai”, Prezi- ( 
dento gimtinę vietą. Sena į 
šiaudiniu stogu bakūžė, kaip; 
daugybė kitų ką Lietuvoje ma-' 
tėme. Čia išlipom keletui mi-1 
nutu apžiūrėjimui. Mums pa-' 
sakė kad ji bakūžė bus užlai
koma kaip paminklas Prezi
dento gimtinės. Inėję į vidų 
radom joje viską taip kaip ir 
kitų kaimiečių bakūžės, žemės 
grindimis. Mane giliai sujau
dino pamanius kad net ir Lie
tuvos Prezidentas kilęs iš pras
tuolių. Apleidžiant ją, aš pa
maniau apie dainą “Kur Bakū
žė Samanota”, ir mes visi su
stoję padainavom ją Preziden
to Smetonos garbei.

Vėl musų buso ratai atsisu
ko Kauno linkui, kur šis pasa
kiškas gyvenimas pasibaigs ir 
mes visi kurie artimai susi
draugavom išsiskirstysim po 
keturis žemės kampus, gal jau 
daugiau -nei nesusitikdami.

• Bušui riedant toliau, dabar 
mes jautėm liūdnumą, diena 
baigėsi ir jau buvo tamsu kai 
įvažiavom į Ukmergę, čia ne- 
kurie musų būrio išlipę ėjo pa
sidairyti, o kadangi sustojom 
tik keletui miliutų aš visai ne
išlipau. Ir čia aplink busą su
ėjo didelė, minia žmonių ir te- 
mijo stebėdamiesi kas mes 
esam ir kame čia dalykas, nes 
busas vis buvo apdekoruotas 
gėlėmis kurios suvyto po ilgos 
dienos, o baronkėlės vis tebe- 
kabojo apie langus ir suposi 
ant šniūrelių.

Tuoj mes ir vėl pasileidom 
važiuoti, ir kai artėjom Kauno

• musų profesorius pasakė kal-
• bą, kuri palietė musų širdis. 

• Jis kalbėio koki nuiku laika

Prezidento vasar-

savo atmintyse.
(Bus daugiau)

KODĖL LENKAI 
PRALAIMĖJO

ir kalbė-
Už minutos 

žingsnius kita- 
prieš mus atsi- 
tas uniformuo- 
adjutantas at-

kitame namo šone, 
buvo paruošta arba- 
radom keletą mažų 
pintinių stalukb ap- 

užkan-
privati-

Paryžius. — Dėl Lenkų 
greito pralaimėjimo pri- 
skaitoma penkios priežas
tys:

1. Lenkų generalinio šta
bo apsirikimai.

2. Vokiečių 12 prieš 1 
viršenybė karo reikmenyse.

3. Ilga sausra, kuri pa
laikė kelius gerus, kai Len
kai tikėjosi purvinais ke
liais lietingą rudenį Vokie
čius užklampdyti.

4. Staigumas kokiu Vo
kiečiai puolė.

5. Vokiečių “penkta ar
mija” Lenkijoje — 800,000 
žmonių, kurie gyvendami 
Lenkijoje davė visokią pa
galbą ir slaptas žinias na
zių armijai ir lėktuvams.

b.

PASKLIDUS gandams 
kad Lietuva norinti atsiim
ti iš Vokiečių savo uostą 
Klaipėdą, Lietuva užginči
ja kad tokio žygio neda
ranti. Gandai ėjo buk Lie
tuva, su Sovietų parama 
norinti reikalauti atgal sa
vo uosto, kurį Vokiečiai pa
ėmė šį pavasarį.

nuo 
ne- 
pa-
Ita-

Į LIETUVĄ!
Keliaukit Vikingų laivais

Per Gothenburgą, Švediją.

Laivų išplaukimai:

Iš New York Iš Gothenburg

Lapk. 2 DROTTNINGHOLM Lap. 21
Gr. 6 DROTTNINGHOLM Gr. 22

Jūsų kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip 
Jūsų vietinis laivakorčių agen
tas, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
4 W.51st St. New York, N. Y.

NAUJIEJI ZARASAI.

ZARASŲ VANDENS SPORTO BASEINAS.

gimnazijos moderniški rūmai.

I

HITLERIS nori ko nors 
iš reikalauti iš Italijos ir 
Sovietų Rusijos pagalbos 
atžvilgiu, taigi pakartoti
nai kreipiasi į Maskvą ir į 
Romą sušaukimui pasita
rimų. Sovietų užsienių rei
kalų komisaras Molotov 
žada vykti į Berliną.

Sakoma kad Hitlerio pa
dėtis prastoka: jei jis ne
leis Stalinui sauvaliauti tai 
Stalinas gali atsimesti 
Vokietijos. Jei nieko 
sakys Stalinui, Italija 
sipiktins. Jau ir taip 
Ii ja nuo nazių atšalus.

BUNDO nariai, Nazių 
organizacijos veikian č i o s 
šioje šalyje, esą pasiryžę 
varyti sabotažą ir kenkti 
Amerikai visais budais gel
bėjimą aliantams kare prieš 
Hitlerizmą.

Komunistai tam pat sa
vo pastangas dės. Jie nori 
kad karas butų baigtas ir 
Hitleris su Stalinu pasilik
tų su laimėtu grobiu.
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TZAIP musų komunistai be jokios nuosaikos nori kištis 
į Lietuvos vidujinę tvarką parodo kad ir tas faktas: 

Štai šiomis dienomis, Maskvai padarius su Lietuva su
tarti, patys komunistų valstybės vadai pareiškė sutin
ka nesikišti į Lietuvos vidujinę tvarką —

Tą patvirtina ir ta pati musų komunistų spauda, ir 
net reiškia pasigerėjimo tokiu Maskvos valdovų daro
mu Lietuvai užtikrinimu. Tačiau jie patys nesiliauja rū
pinęsi kišti savo nosį į tvarką šalies kuri jiems visai ne
apeina. Štai kaip kairieji nukalba:

“Klausimas apie demokratijos įvedimą Lietuvoje, 
amnestija politinių kalinių ir pravedimas atitinkamų de
mokratinių reformų yra tuojau tinai ir pamatiniai klau
simai, kuriuos reikės išspręsti Lietuvos piliečiams”.

Musų raudonieji nori būti išmintingesni už Mas
kvos valdovus, nori primesti Lietuvai savo tvarką, ku
ri Lietuvai nereikalinga, ir kurios jie patys niekur ki
tur nepripažysta. Komunistai niekur nepraktikuoja jo
kių demokratijų, visur tesinaudoja diktatūra ir teroru, 
ir dabar mūsiškiai pateisina ir užgiria darbus ir Hit- 
leio ir Stalino, ir vien tik dėl to kad Britanija ir Pran
cūzija atsisako sulaikyti karą prieš Hitlerizmą, musų 
komunistų spauda jau apšaukė tas dvi demokatines val
stybes “imperialistinėmis”.... (Tėmykit: negali va
dinti fašistinėmis, nes patys su fašistais-naziais susibi- 
čialiavo.... Kas iki šiol buvo baubu Lietuviams gąs
dinti, tas liko musų komunstams mielu....)

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

ka-

bai-

Kun. Juzaitis yra pavyzdis 
kitiems musų jauniems inteli
gentams, kurie Amerikonų kal
bą gerai vartoja, ir galėtų dau
giau apie Lietuvius Ameriko
nų spaudoje parašyti.

Dienraštis Draugas gerai sa
ko: “'Šiais laikais visi Lietuviai 
privalome budėti ir dirbti”.

C O VIETŲ agentai Lietuvių tarpe Amerikoje skubina 
padaryti Stalino veržimąsi į Pabaltijo šalis “prakil

niu darbu” ir “apsauga mažoms šalims”. Netrukus pa
tį Staliną apšauks “šventuoju”, “išvaduotoju”.

Musų komunistų vadai porina: “Kuomet kritiškose 
Klaipėdos dienose, Urbšys buvo Berline, su juo kalbė
jo ultimatumų kalba. Maskvoj to nėra. Tarp labai di
delės ir labai mažos valstybės eina derybos.”

Kaslink “ultimatumų” ir derybų: musų raudonie
ji mato “skirtumą” tarp Sovietų pasielgimo ir Vokie
čių! Skirtumas didelis: Vokiečiai tik rėkavimais savo 
reikalavimus statė ir tikrino jog jie “neatsakys už tai 
kas gali atsitikti” jeigu. Lietuva nepaliuosuos Klaipė
dos. Maskva visai nekalbėjo apie ateitį, bet pasiuntė 
dideles savo kariuomenes į Estijos, Suomijos, Lietuvos 
pasienius, ir tą patį dabar daro Suomijoje!

Ar matot “skirtumą”, draugučiai?

Baimė ir Džiaugsmas
Dėl Vilniaus atgavimo, 

talikų Amerika rašo:
“Džiaugsmas maišosi su

me. Džiaugsmas kad Lietuva 
susigrąžino savo sostinę Vil
nių. Baimė kad Lietuvos te- 
ritorijon tenka įleisti svetima 
kariuomenė.”

Šie žodžiai pareiškia tikruo
sius jausmus kurie Lietuvį ju
dino šią istorinę valandą.

Estijos gerbiamas vadas, 
Generolas Laidoner, ir Latvi
jos Prezidentas Ulmanis rami
no savo žmones, sakydami kad 
jų tautų vidaus laisvė ir ne
priklausomybė nėra pažeista.

Tą patį, be abejojimo, Lie
tuviams sakė ir Lietuvos va
dai.

Tačiau, buvo žinia kad Sta
linas susigrąžinęs iš Sibiro iš
tremtą gabų žydelį Radeką ir 
jam pavedęs vesti komunisti
nę Propagandą Pabaltijo šaly
se. Kaune buvo surengta ko
munistinė demonstracija, ku
rios metu areštuota 20 ir du 
policininkai sužeisti.

Lietuviams, Latviams ir Es
tams teks viduje begalo kietai 
susicementuoti jei norės spir
tis prieš iš svetur varu bruka
mą kitokią santvarką.

▼▼▼

Pataikė Pasakyti
Brooklyne įvyko Lietuvių 

moterų “seimas”, kurio ąšis 
organizavimo užpakalyje buvo 
pasislėpę komunistai. Matyti, 
norėta savo partijai pasijung
ti Amerikos Lietuvių moterų 
veiklą. Tačiau, akylių moterų 
neprigavo.

Naujienos įdėjo Newark Lie
tuvių Moterų Klubo pareiški
mą, kuriame .sakoma, nors klu
bas seime dalyvavo, bet iš sei
mo suorganizuotos “tarybos” 
ir jos veiklos pasitraukia, nes 
seimas šauktas “po bepar- 
tyviškumo skraiste pasirodė 
siauru, partiniais pagrindais 
mitingėliu, davęs progos tik 
komunistų lyderkoms plačiau 
pasisakyti.”

Matyti, ir kitas “bendras 
frontas” nepavyks.

griežti

Visi ap- 
paskelbe 

pagal kurį 
ir pramo- 

bei

Vilniaus Atgavimo Atgarsiai Lietuvių Spaudoje
NUO REDAKCIJOS: Lietuvai atgavus 

Vilnių, Amerikos Lietuvių spauda labai gyvai 
tuo klausimu pasireiškė, čia paduodame tris 
ištraukas straipsnių rašytų tuoj kaip tik pa
siekė Ameriką žinios apie Vilniaus atitekimą 
Lietuvai. Išskyrus komunistų spaudą, kuri 
aklai seka Maskvos politiką ir visus jos dar-

(ištraukos ilgo re-

Vilnių ir Vilniaus 
Lietuvai grąžinta

bus laiko “šventais”, katalikų ir socialistą 
reprezentacinė spauda pareiškia tas pačias 
mintis kaip pareiškė Dirva ir kiti tautiniai 
laikraščiai. Nei tautininkų, nei katalikų, nei 
socialistų spauda nemato reikalo ‘dėkotį’ Sta
linui ar Maskvai už pervedimą Vilniaus Lie
tuvių valdžion, nes už tai iš Lietuvos Sovie
tai pasiima gana riebias “magaryčias”.

qriE patys Maskvos gizeliai Lietuvių tarpe bruka ide- 
1 * ją kad Anglai ir Prancūzai turėtų baigti karą prieš 
Vokietiją! Kai Stalinas su Hitleriu susibučiavo, jie 
sakė jog Hitleris jausdamas savo silpnumą puolėsi prie 
Rusijos. Ir Stalinas Hitlerį sustiprino!

Tam tikrą laiką jie norėjo kad Hitleris vistiek bu
tų sumuštas, su Sovietų teikiama karo medega. Bet 
kai Sovietai užgrobė Ukrainą, Lietuvos ir Lenkijos da
lis, dabar musų komunistai jau rėkia kam “imperialis
tinė” Prancūzija nenorinti taikos! Puiku! Kada So
vietų carai prisiėmė svetimų žemių, dabar jų gizeliai 
ir tarp Lietuvių platina “taikos” idėją. Lai karas prieš 
Hitlerį liaujasi, nes jeigu Hitleris butų Vokiekijoje iš
verstas ir ten įsisteigtų nauja vyriausybė, vakarų Eu
ropa gali ir Maskvos carams reikalavimus pastatyti!

Lietuvai, kaip ir kitoms mažoms valstybėms, laiki
nai, butų gal geriau jeigu karas tuoj baigtųsi. Bet ko
kią ateitį tas lemtų Europai? Tas duotų progą Sovie
tams pravesti jų visus grobišiškus projektus visoje Eu- i 
ropoję ir net Azijoje. Tada butų sunkiau su jais susi
kalbėti. Komunizmo plėga butų įvesta Sovietų kaimy
niškose šalyse visu žiaurumu. 4

> / 

C O VIETŲ planai paimti po savo sparnu Suomiją ir 
Turkiją sutiko, bent laikinai kliūtis. Turkija griež

tai atsisako pildyti Maskvos reikalavimus ir pasirašo 
sutartį su aliantais. Suomijos reikalu užtarė Preziden
tas Roosevelt, ir Skandinavijos šalys priima Suomiją į 
savo bloką, norėdamos bendrai išlaikyti neutralumą.

©

T ENKIJA, bent laikinai, jei ne ilgesniems laikams, nu- 
braukta nuo Europos žemėlapio. Ją suplėšė du 

dar aršesni už pačius Lenkus karingi kaimynai.
Galim užjausti kaip dabar prastai jaučiasi išdidus 

Lenkijos valdžios nariai — kariuomenių vadas Marša
las Rydz-Smigly, kuris gyvena Rumanijoje ir, sakoma, 
gėdisi pasirodyti žemesniems savo buvusiems pavaldi
niams karininkams. Jis ir būna ir valgo sau vienas.

Negeriau jaučiasi ir suktas diplomatas užsienių rei
kalų ministras Juozas Beck, kuris savo klastingais pa
tarimais ir paramomis padėjo Hitleriui užgrobti Čeko
slovakiją, kuris uostinėjo ar nebus Lenkijai proga už
grobti Lietuvą. Prisimena ponai Lenkai tik dabar kad 
jie buvo galingi tik tais laikais kada juos valdė Lietu
viai, bet ir tą istorišką faktą jie klastavo skelbdami buk 
tada jie valdę Lietuvius ir kad Lenkija tada buvus nuo 
jurų iki jurų....

Finis Polonia — taip buvo pasakyta kuomet Kos
ciuška stengėsi dar Lenkiją prikelti bet nepajiegė, po 
1795 metų jos padalinimo. Finis Polonia ir dabar — 
nors mes Lietuviai nelinkime tai tautai pražūties, no
rime kad ji butų atsteiga ir gyvuotų laisva ir nepriklau
soma, bet tik savo etnografinėse ribose, be teisės dau
giau grobineti ir paverginėti kitų tautų žmones ir teri
torijas. i

Už Lietuvišką Teisybę
Jaunas, čia gimęs, Rockfor- 

do (Illinois) Lietuvių parapi
jos klebonas, Kun. K. Juzaitis, 
pasižymėjo straipsniais Ameri
konų laikraščiuose ir žurnaluo
se, kuriais atitaiso Lenkų pro
pagandos paskleistas neteisin
gas Lietuvos istorijos ar Lie
tuvių-Lenkų santikių žinias.

LIETUVOJE įvesta 
nuostatai dėl darbininkų atlei
dimo iš darbo. Tik labai retu 
atsitikimu šiuo metu galima 
darbininką atleisti. 
skričiųa viršininkai 
privalomą įsakymą, 
privatinių prekybos
nes įmonių savininkams 
faktiniams jų valdytojams už
draudžia atleidinėti iš darbo 
samdinius, negavus apygardos 
darbo inspektoriaus raštinio 
sutikimo. Taip pat draudžia
ma įmonių samdiniams nu
traukti samdos sutartį ar mes
ti darbą, negavus apygardos 
darbo inspektoriaus sutikimo 
raštu. Tas daug padeda išven
gti įvairių socialinių nesusipra
timų ir užtikrina normalią į- 
vairių privatinių įmonių veik
lą.

LIETUVOJ įregistruota ne
bylių 3,223 ir 3129 aklųjų.

ŠĖLSTANČIOS DIENOS
O! neprilygstamos dienos ir naktys 
Metais įmigusiems nuostatų varžtams! 
Gal rasit rytą, kaip nuolankų svetį, 
Nešiną vėliavą karžygių karstams!
Vakar dar paukštės lekiojo ant marių, 
Vakar dar angelas sielai pamojo,
Vakar gal šovei pasaulį aplėkti, 
Vakar ir meilė gal amžius svajojo.
Šiądien sudrebino plieno pamėnai— 
Kruvinos svetimos sienos ir marios, 
Tartum koks nekrikštas, kryžių palaužęs, 
Nuodėmės plėšomos pražūčiai karias.
O! žemės plotai su duona ir vynu, 
Vėl iš kančios gersit meilę ir kraują! 
žaidžiančios gėlės ir garsas iš bokštų 
Dar nepražuvo — dienas pranašauja!....
Klajųs šventieji atpirks pašėlimą — 
Baisųjį plieną prieš saulę išdulkins.... 
Visa kas
Dings iš

“L.A.”

Komunistų VILNIS rašo 
dakcinio straipsnio):

Sovietų Sąjunga pavedė 
sritį Lietuvos respublikai,
jos senovinė sostinė. Likviduota tas nuožmus 
prasižengimas kurį Lietuvos atžvilgiu padarė 
Lenkijos ponų valdžia. Ant Gedimino Kalno vėl 
užplevėsuos Lietuvos vėliava. Sovietų valdžia 
iki raidės išpildė tą sutartį kurią ji buvo pasi
rašius su Lietuva 1920 metais.

Milžiniška didžiuma Amerikos Lietuvių pa
sveikins Lietuvą su tuo didžiu laimėjimu ir tars 
širdingiausią ačiū Sovietų valstybei.

Abipusės pagelbos sutartis, kuri pasirašyta 
Maskvoje šį antradienį, 10 d. spalio, atskleidžia 
naują puslapį Lietuvos gyvenime. Jai užtikrin
ta didesnis saugumas. Jai atsiskleidžia geres
nio ekonominio gyvenimo perspektyvos. Ji bus 
ramesnėje politinėje užvėjoje. Lietuvos armi
ja bus geriau apginkluota. -

Galingasis Lietuvos kaimynas dar kartą 
įrodė, kad jis yra ištikimas draugas mažųjų 
tautų. Nepuolimo sutartis, kurią Sovietų Są
junga padarė su Vokietija, apsaugojo Lietuvą 
nuo kruvinų susirėmimų jos teritorijoje. O abi
pusės pagalbos sutartis, kuri pasirašyta penkio
likai metų, sustiprina jos nepriklausomybę.

Sovietų Sąjunga nesikiša į Lietuvos vidu
jinę santvarką, bet jos moralė įtaka, ypač po 
Vilniaus pervedimo Lietuvai, neabejotinai su
stiprės Lietuvos žmonėse. Patiems Lietuvos 
žmonėms teks išspręsti klausimai, kurie palie
čia jos vidujinį susitvarkymą. Vilnius ir Vil
niaus kraštas įneš naują nuotaiką vison Lietu
vos valstybėn. Jei Lietuvos nepriklausomybe 
sustiprinta, tai turės būti sustiprinta ir Lietu
vos demokratija. Kiekvienas gali suprasti, kad 
Vilnių Lietuva gavo ne ačiū reakciniams tauti
ninkams, bet nepaisant jų. Klausimas apie de
mokratijos įvedimą Lietuvoje, amnestija poli
tinių kalinių ir pravedimas atatinkamų demo
kratinių reformų yra tuojautiniai ir pamatiniai 
klausimai, kuriuos reikės išspręsti Lietuvos pi
liečiams.

Musų, Amerikos Lietuvių balsas taip pat 
gali suvaidinti didelę rolę.

šioje taip komplikuotoje situacijoje, o ypač 
tuo momentu kada Maskvoje prasidėjo derybos 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, “Vilnis” ir 
“Laisvė” užėmė teisingiausią poziciją. Mes per- 
matėm kuo baigsis tos derybos dėl Vilniaus ir 
kitų reikalų ne todėl, kad mes butume kokie 
pranašai, bet todėl, kad mes visuomet didžiausią 
vildį dejom į SSSR taikos politiką....

nuoga, šlykštu, ar kerštinga — 
akių, kaip nuo apsiausto dulkės.

Faustas Kirša.

VAKARO SVETYS
Atplaukia vakaras, kaip upės. 
Kaip upės — viską jis užplus.
Praeis į rūką įsisupęs 
Pro šalį — liūdnas ir tylus.

. Erškėtis ant akmens prisnūdo, 
O jo sapnai — balti balti. 
Ateik, pabusime čia mudu, 
O, mielas vakaro svety!
Viskuo galėsime žavėtis 
Dangaus ir žemės užburti, 
Nes miega ant akmens erškėtis, 
O jo sapnai — balti balti......

“D.” ‘ V. Aiišas.

vis dėlto atgauna savo sostinę, tačiau neuž
mirštame ir to, kad ji atgauna savo, o ne sve
timą kraštą užima, atgauna tik to dalį, ką pa
tys bolševikai prieš devynioliką metų Lietuvai 
buvo pripažinę.

Tačiau, nežiūrint kad ir didele kaina atgau
nama senoji Lietuvos sostinė, galime reikšti pa
sitenkinimą, kad Vilnius jau musų. Prie Lie
tuvos valstybės prisideda apie pusė milijono gy
ventojų, jų tarpe dauguma Lietuvių. Prie val
stybės prisijungia daugiau jėgų kovai už išlai
kymą nepriklausomybės, kovai su didžiuoju 
perializmu, kuriam Lietuva yra ant kelio.

....Vilnių atgavus, darbas dar labiau 
didėja. Padidėja ir atsakomybė.

Reikia neužmiršti, kad Vilniaus kraštas 
devynioliką metų buvo lenkinamas. Be to, 
nugyvendintas, suskurdintas. Drauge su 
nium prie Lietuvos gryžta daugybė bedarbių, 
varguolių, karo pabėgėlių, nemažai svetimo ele
mento, ypač daug žydų, išguitų iš Vokietijos 
užimtosios Lenkijos dalies. Tad, ten reiks gy
ventojus aprūpinti pastoge, duona, drabužiais, 
reiks visą kraštą atstatyti, pravesti daug re
formų. Ten reiks įdėti ne tik daug darbo, bet 
ir daug turto. Gyventojai turės pajusti, kad 
atėję tikrieji to krašto šeimininkai visu rimtu
mu ir nuoširdumu rūpinasi ir žmonių ir aplamai 
viso krašto gerove....

im-

pa-

■ i

Į

už- 
so- 
ku- 
di-

Socialistų NAUJIENOS rašo:
“Abipusio apsigynimo” sutartis, kurią 

vakar vakare pasirašė Lietuvos atstovai su 
vietų Rusija, grąžina Lietuvai Vilnių su kai 
riomis Vilniaus krašto sritimis. Bet daug
desnė to krašto dalis pasilieka Maskvos rankose.

Gaila, kad sovietų valdžia pasirodė tokiu 
šykšti. Neatiduodama Lietuvai Gardino, paves
dama Vokiečiams Suvalkus ir Seinus ir pasilai
kydama daugiau kaip pusę senosios Vilniaus 
gubernijos, sovietų valdžia pasielgė priešingai 
1920 m. sutarčiai.

Bet ir atiduodama Lietuvai tiktai dalį to, 
jai priklauso, sovietų valdžia “išsiderėjo” 
stambių koncesijų Lietuvos nepriklausom,v - 
sąskaiton. Kokios ton koncesijos, dar tik-

Katalikų DRAUGAS šitaip apie tą ’ įvykį 
kalba (ištraukos ilgo redakcijos straipsnio):

Sovietų Rusija turėjo grąžinti Lietuvai Vil
niaus kraštą, nes ji tą kraštą 1920 m. besąlygi
niai Lietuvai pripažino ir tą savo aktą patvir
tino 1926 metais, sudarydama su Lietuva ne
puolimo sutartį. Reikia tik stebėtis, kad, sulyg 
pranešimų, bolševikai tik apie pusę Vilniaus 
krašto Lietuvai tegrąžina. Jų pačių užgirtose 
sienose Vilniaus krašte yra virš milijono gyven
tojų, o grąžinamoj Lietuvai teritorijoj (inimant 
ir Vilnių) tesama tarp 500,000 ir 600,000 gy
ventojų. Vadinas, Sovietų Rusija savo duotąjį 
žodį pilnai neišlaikė.

Pažymėtina ir tai, kad ir už pusę Lietuvai Į 
priklausančios teritorijos, ji, Lietuva, skaudžiai! 
turi užsimokėti. Už grąžintą savo locnos žemės 
dalį, ji turi leisti statyti savo teritorijoj sovietų 
karo lėktuvų stovyklas, statyti tvirtoves Vokie- 
kietijos pasienyje ir įsileisti į Lietuvą keliasde- 
šimts tūkstančių Sovietų Rusijos kareivių. Ka
ro atveju visa Lietuva virstų mūšių lauku. Be 
to, Rusijai įstojus į pasaulinį karą, Lietuva ne
beturi pasirinkimo —i ji, nori ar nenori, verčia
ma kariauti drauge su Rusija.

Atsižvelgiant į tą, kaina už Vilniaus krašto 
dalį yra didelė. Ir tą kainą sumokėjus, pavojai 
Lietuvai nėra pašalinami.

Gal būt, kad, atsimindami tuos faktus, kad į 
ir Lietuvos kaimynai (estai ir latviai), nieko ne
gaudami, turėjo leisti Rusijos meškai įkelti ko
ją į savo žemę, galime ramintis, kad Lietuva’

kas
sau 
bes 
rų žinių nėra, bet telegramos kalba apie sovie
tų oro bazes, sovietų kariuomenės garnizonus 
ir sovietų tvirtoves Lietuvos teritorijoje arba 
jos pasieniuose. O Maskvos “P'ravda” šitaip 
apibudina sovietų “laimėjimus” Pabaltijo kraš
tuose, po sutarties pasirašymo su Lietuva:

“Tokiu budu geležinis sovietų apsigynimo 
lankas yra sudaromas visame Pabaltijy.”

Vadinasi, Lietuva bus paversta “geležinio 
sovietų lanko” dalim! O Amerikos telegramų 
agentūros korespondentas Maskvoje sako, kad 
Lietuva kartu su Estija ir Latvija dabar “pasi
darė esmėje sovietų protektoratai”, t. y. pasi
darė priklausomos nuo rusų.

Reikia tačiau pastebėti, kad pagal tik ką 
pasirašytą Maskvoje sutartį Lietuva pavirs 
“protektoratu” (sovietų “globojama” šalim) kol 
kas dar tiktai karo atžvilgiu. Sutartyje pasa
kyta, kad Rusija nesikiš į ekonominį ir sociali
nę Lietuvos santvarką. Jeigu Maskva šito sa
vo prižado laikysis, tai Lietuvos žmonės bent 
savo vidujinius reikalus galės tvarkyti kaip tin
kami. Bet ar ji to prižado laikysis?

Pirmesnę sutartį, iš 1920 metų, Maskva 
jau “pakeitė”. Nepuolimo ir draugingumo su
tartį, kuri buvo pasirašyta 1926 m. ir kurioje 
buvo patvirtintos 1920 metais nustatytos sie
nos, ji užmiršo. Kodėl?

Todėl gali būti visaip. Vilnius gryžta Lie
tuvai — dabar Lietuva turės kovoti, gindama 
savo nepriklausomybę!

> ----- ■ ■ ■ - —SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas# 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoj F’

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



Kaip Sovietų Kariuo
mene Inėjo į Vilnių

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

Rašo K. S. KARPIUS.

Semkime!
VILNIUS MUSU

KOKS LIKIMAS KAUNO?

KAS TOLIAU?

“Ūkininko Patarėjo”
iš Vilniaus

Korespondento Pranešimas

KAUNAS, Rugsėjo 21 d. — 
Sovietų kariuomenė prie Vil
niaus priėjo pirmadienio vaka
rą, Rugsėjo 18 d., apie 9 vai. 
Pirma privažiavo didelis kiekis 
tankų, kurie sudarė raudono
sios kariuomenės priešakines 
dalis. Naktį įvyko susišaudy
mų, kurie vietomis buvo gana 
smarkus: Skambėjo kulkosvai
džių ir šautuvų šūviai, o kar
tais ir subaubė patranka. Ta-

LENKAI PRISIGLAUDĖ 
LIETUVOJE

Lenkai kareiviai, kurie Kovo 
mėn. 1938 metais buvo paruoš
ti . žygiuoti ir pulti Lietuvą, šį 
kartą į Lietuvą atbėgo kaip 
nugalėti, numušti, bejiegiai.

Štai kaip aprašyme “Uk. Pa
tarėjas” tai apibudina:

“Antradienio pavakare (vis 
Rugsėjo 19 d.) Lenkų pabėgė
liai jau plūdo ir Kaunan, va-

Ar Lietuvos Vyriausybė .tuoj persikels iš Kauno į Vilnių — ar padarys Gedi
mino pilies miestą moderninės Lietuvos sostine — ir kaip greitai tas bus padaryta? 
Šiuo klausimu įdomaujasi Lietuvos ir viso pasaulio Lietuviai.

Be abejo, Vilnius turėtų tuoj būti paverstas Lietuvos valstybės sostine, dėl ei
lės priežasčių: jis yra musų senas istoriškas sostamiestis, kur valdė ir sėdėjo Lie
tuvos didieji kunigaikščiai nuo Gedimino (1322 metų) iki Liublino Unijos (1569 
metų); Vilnius buvo Lietuvos sostine kaip tik Lietuva atsisteigė 1918 metų Vasa
rio 16-tos Nepriklausomybės aktu; Vilnius buvo vadinamas Lietuvių kultūros cen
tru; ten turės būti padėta ir daugiau darbo ir pastangų tą kraštą Lietuvint ir švie
sti. Vilniuje tebestovi likučiai Gedimino pilies, kas buvo ir bus Lietuvių pasididžia
vimu ir prisiminimu savo tautos didybės dienų.

Lietuvos vyriausybė, be abejo, ir kels sostinę į Vilnių — jeigu nepakliudys 
tam aliantų — Britų ir Prancūzų — valdžios, kurios reiškia priešingumo Lietuvių 
pasiėmimui Vilniaus, nors jos pačios buvo davusios Vilnių mums.

Lietuviai galės išdidžiai, pačioje istorinėje vietoje, 1940-41 metais apvaikščio
ti 600 metų Didžio Lietuvos Kunigaikščio Gedimino mirties sukaktį.

Lietuviai laisvai ir su pritinkama pagarba, galės papuošti Dr. Jono Basana
vičiaus kapą Vilniaus Rasų kapinėse, ir pagerbti kitus musų tautinio atbudimo vei
kėjus, kurių kaulai ilsisi Vilniaus kapinėse.

Koks likimas laukia Kauno, jeigu jis, taip karšintas, dabintas, mylėtas, da
bar turėtų būti paliktas, apleistas, paverstas antros eilės miestu? Ar nutiltų ten 
linksmos dainos,- pasibaigtų romantika, visi jį paliktų, nutrauktų į Vilnių? Kam 
butų tinkamos dabar išstatytos didelės valdiškos įstaigos Kaune?

Kaunui gali likti vaidinti rplė antro Lietuvos didmiesčio. Valstybei neužtenka 
vieno didmiesčio, Kaunas Lietuvoje pilnai išsitektų. Sostinės keičiasi ne tik Lie
tuvoje: pati Rusija išsistatydino St. Peterburgą, o jis vėl paliktas, naujos Rusijos 
vyriausybė persikėlė į senąją istorišką sostinę., Maskvą.

Vilnius atgautas po to kai, nors Lenkų prievarta, Lietuviai jau atsteigė susi
siekimą, kai komunikacija veikia, kai Lietuviai jau gavo progos pamatyti koks tas 
Vilnius yra, po arti 20 metų Lenkų valdymo, ir labiau prie jo prisirišo.

Lietuvai oficialiai perkėlus sostinę į Vilnių, prasidės miesto puošimas, moder-. 
ninimas, valymas, kam reikės daug padėti pinigų ir darbo.
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Lietuviams išnaujo įsikuriant savo istoriškoje sostinėje reikalinga į gyvenimą 
žiūrėti jau kitokiom akim — ne tiek senove gyventi, ne senais atsiminimais di
džiuotis, bet sukopti visus gabumus, sumanumą kurti tautoje solidarumą. Iš savo 
praeities Lietuvių tauta privalo tik stiprybę semti, paliekant sentimentalizmą se
novės archyvuose, muzejuose. Dūsaudami apie piliakalnius vaikščiojant, dainuoda
mi apie praeities kitų — jau mirusių — žmonių darbus, patys neparodom savo jo
kių sumanumų pakelti save savo darbais ir sumanymais. O gyvenimas nesusto
ja nei minutai laiko — tuos kurie senove gyvena, Laikas gali labai apvilti.

Musų tautai reikia energijos ugnies, ryžtingumo, užsimojimo siekti nustatyto 
tikslo. Netinka daugiau būti kaip tam seneliui, ar senutei, kurie, neturėdami savo 
gyvenime tikslo, eidami iš parapijos į parapiją, sustoja, priklaupia prie kiekvieno 
pakelėje kryžiaus, ir meldžiasi kiek nori, nes jiems laikas nebrangus, neturi ką su 
laiku veikti.

Musų tautos žmonės .turi būti kaip koks pareigūnas, kurio gyvenimas yra ko
kia nors svarbi pasiuntinybė, kuris neturi laiko sustodinėti ties kryžkelėmis, bet 
žygiuoja į paskirties punktą!

Musų poetai, vietoje žadinti “milžinų dvasias” ir laukti iš jų kokių įkvėpimų, 
tautai ar sau, lai patys — gyvi žmonės .— tveria įkvėpimą sau ir savo broliams.-

Iš Lietuviškų vaidinimų turi būti pašalinta statymas tų scenos veikalų kurie 
vaizduoja musų priešus smaugiančius ar žudančius musų praeities tautos vadus, 
kunigaikščius; iš kalbėtojų kalbų privalo išnykti pasakojimai kaip musų tauta ne
šė sunkų baudžiavos jungą, kaip mus ponai kankino, smaugė, kaip mes vergavom 
Lenkams ar Rusams....

Visa tauta — Lietuvoje ir pasaulyje išsisklaidę jos dalys — privalo rūpintis 
kurimu naujo, patvaraus, *į ateitį vedančio gyvenimo!

Lietuvi, aukok Vilniaus. atstatymui ir viso atgauto buvusio pavergto krašto 
pakėlimui ir sukulturinimui! Po Lenkais buvę pavergti Lietuviai skurde gy
veno, jų padėtis buvo apgailėtina. Naujiems tikriesiems Vilnijos valdovams pa
ėmus tą kraštą valdyti, reikia visaip rūpintis, parodymui tiems gyventojams 
kad Lietuva yra jų tikra globėja ir rūpintoja, kad pasiryžus teikti visokiario- 
pą reikalingą pagalbą. — Vienai Lietuvai tas padaryti bus sunku — reikalin
ga Amerikos Lietuvių prisidėjimas. — Parodykim savo džiaugsmą Vilniaus at
gavimo remdami Vilniją! Duokit kiek kas išgalit, be duokit! '

Turtingesnieji Dzūkai — stokit į talką savo kraštui!

čiau rimto pasipriešinimo Len
kai neparodė.

Dar išvakarėse “Slowo” kar
štai ragino ginti Vilnių, taip 
pat gintis ryžosi Lenkų įkur
tas gynimo komitetas. Tačiau 
paaiškėjus kad nėra jokios vil
ties apsiginti, komitetas para
gino paleisti kareivius namon 
ir išsižadėjo gynimosi.

Tvarkos mieste palaikymui 
Lenkų socialistai įkūrė milici
ją. Susidarė visuomeninis tvar
kos komitetas, į kurį inėjo 
Lietuviai Stasys, Burokas ir 
V. Žilėnas, Baltgudžiai Puzd- 
niak, Šimą ir Vlockevič.. Jie- 
suėjo į kontaktą su Lenkų so
cialistų komitetu.

Vilniaus gyventojai porą die
nų gyveno sumišime ir neži- 
nėje. Jiems buvo neaišku kas 
ateis į Vilnių — ar Vokiečiai, 
ar Rusai, ar Lietuviai. Tomis 
dienomis Vilniečių- tarpe buvo 
didelės simpatijos Lietuviams; 
kaip pranešė Lietuvos žinių 
korespondentas, susidarė tokia 
nuotaika kad Lietuviai butų 
buvę sutikti su gėlėm ir džiau
gsmu. Net ir Lenkų Vilniaus 
gynimo komitete vienas pulki
ninkas pasiūlęs prašyti Lietu
vą perimti Vilnių, tačiau kiti 
komiteto nariai nusistatė kad 
negalima niekam užleisti nei 
vienos pėdos -buvusios Lenkijos 
žemės. j

Antradienio rytą; Rugsėjo 
19 d., dar tebebuvo tik Sovie
tų tankų būriai ir privažiavo 
motorizuotos dalys. Rusų ka
reiviai ragino Lenkų kareivius 
padėti ginklus ir likti mieste, 
arba gryžti namon, jei gali na
mus pasiekti. Dauguma Len
kų kareivių tai padarė, persi
rengdami civiliai.

Ties “žoržo” viešbučiu buvo 
iškelta raudona Sovietų vėlia
va, kuri kabėjo greta Lietuvos" 
vėliavos, nes tame viešbutyje 
yra Lietuvos konsulatas.

Antradienį apie 12 vai. die
ną į Vilnių jau inėjo ir dides
nės raudonosios kariuomenės 
dalys, raiteliai ir pėstininkai. 
Praneš.imuose iš Vilniaus pa
žymima kad Rusų kareiviai, 
ypač karininkai, rodė didelį 
mandagumą ir palankumą gy
ventojams.

Vilniaus miestas nuo pasku
tinių ■ dienų Vokiečių bombar
davimų gerokai nukentėjo. Bu
vo žinių kad susprogdinta ir 
Vilniaus garsioji katedra, bet, 
pasirodo, katedra liko sveika.

Mieste kelias dienas buvo 
sunkumų su maistu ir kitomis 
prekėmis, net papirosų pritru
ko. Tačiau elektros stotis, 
vandentiekis, paštas veikė tvar
kingai. Prieš besilikviduoda- 
mos Lenkų ‘įstaigos išmokėjo 
valdininkams algą už tris mė
nesius. Daugelis iš Vilniaus 
pabėgo ir pasitraukė Lietuvos 
ar Latvijos sienų link.

Taigi Vilnius susilaukė nau
jo istorijos lapo savo likime. 
Taip baigėsi padėtis kuri buvo 
sudaryta želigowskio smurtu 
Spalių 9 d. 1920 metais. So
vietų kariuomenė prieina prie 
administracijos linijos ir nu
matoma kad bus vedamos de
rybos (Lietuvos su Sovietais) 
sienų nustatymo reikalu.

JL A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

žiuodami Savanorių plentu iš 
Ukmergės. Daugelis turtingų, 
puikių • automobilių, kurie liu
dija kad važiavo ir turtingi as
mens bei aukšti pareigūnai, 
bet automobiliai aptaškyti, su
sipurvinę, lempos apdažytos, 
kaip to reikalauja priešlėktuvi
nės apsaugos taisyklės, nes 
Lenkijoje reikėjo labai bombų 
saugotis. Tarp daugelio kitų 
žymių Lenkų esą atvykus Mar
šalo Pilsudskio našlė su dviem 
dukrom, buvęs ministras pir
mininkas Pristoras, vaivadaĮ
Kirtiklis, Gardino vaivada, Vil
niaus burmistras ir daug kitų 
žymių Lenkų veikėjų.

“Lenkai kariai išvargę,^ iš
badėję ir moraliai prislėgti. 
Karininkai giliai sujaudinti ir 
desperacjos apimti. Kai kurie 
kariai negali sulaikyti isteriš
kų raudų, prisiminę apie liūd
ną Lenkijos likimą.”

Lietuvos sieną perėjusiems 
sužeistiems kareiviams Lietu
vos pasienio daliniai suteikė 
pirmąją pagalbą. Tuo pat lai
ku buvo priimta civilių žmo
nių — pabėgėlių iš Lenkijos 
gilumos ir Vilniaus krašto.

Visi peržengusieji sieną ka
riai Lietuvos pasienio dalinių 
vietoje buvo nuginkluoti ir in
ternuoti.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

žiuriu pro tvorelę 
Kas pasaulyj dedas: 
Nagi nazis užu rankos 
Bolševiką vedas!

V.

SAPNUOJASI SVASTIKA
Draugas Pruseika Vilnyje 

šitaip:
“ ‘Tėvynė’ pasidaino nauju 

antgalviu ir nauju simboliu, 
kuris panašus į svastikos žen
klą. Tą svastikuotą simbolį 
sumislijo p. J. Tysliava, kuris 
dar nenustojo vilties išstumti 
iš darbo P. Bajorą.”

Tai šitaip. Nuo to kai Hit
leris ištiesė Stalinui savo kru
viną ranką, komunistų vadui 
visoki ženklai, ir trijų SLA 
raidžių ratukyje sudėjimas pa
nėši į Hitlerio svastiką....

Kaslink stūmimo ko nors iš 
darbo, tai kiek žinoma “inži
nierius” Grigaitis ruošiasi vy
ti komunistus iš SLA. vadovy
bės ir jau j ieško talkininkų.

Banys į tai sako: Aš dirb
damas už Vilniaus atvadavi
mą sulaukiau Vilniaus grąži
nimo Lietuvai ir magaryčioms 
gavau marškinius, bet nabagas 
Elzė, jeigu ilgiau Clevelande 
bus, neteks ir savo paskutinių 
kelnių.... Juk skolininkai su
ka aplink visas vietas kur tik 
nujaučia tą advokatėlį prisi- 
glaudžiant.

DABAR JAU NEPATINKA

Naujienos rašo:
“Nešvarus humbugas.
“L. Jonikas praneša pasiun

tęs Lietuvos ‘seimo pirminin
kui ir ministeriam’ telegramą, 
kaipo ‘ALK sekretorius’ — 
“varde šimto tūkstančių Ame
rikos Lietuvių.’

“Tai yra biaurus humbugas. 
Niekas nėra Joniko įgaliojęs 
siuntinėti kokias nors telegra
mas. O Amerikos Lietuvių 
kongreso (ALK) centro komi
tetas seniai yra nutaręs tą or
ganizaciją likviduoti, ir tas 
nutarimas buvo paskelbtas 
spaudoje ir praneštas ALK 
skyriams”.

Keista kad Naujienų redak
torius Grigaitis nori uždrausti 
komunistams pasveikinti Lie
tuvą su Vilniaus atgavimu...

Juk tas “kongresas” yra pa
ties Grigaičio produktas, kurį 
jis su komunistais sudarė Lie
tuvai protestus siuntinėti ir S. 
L. A. pasigrobti į savo kontro
lę. Dabar, kai jau Susivieni
jimą turi savo rankose, jis kra
tosi komunistų ir jų bičiulys
tės, kad nereiktų ko nors ir 
jiems iš Susivienijimo duoti.

Tas pats Grigaitis su “kon
gresu” išvien gamino visokias

Jus, turtingieji, verkite ir 
raudokite dėl savo bėdos ant 
jūsų ateisiančios; jūsų turtai,' 
jūsų auksas ir sidabras jus 
neišgelbės; jūsų turtai supu
vę, jūsų rūbai kandžių ėdami, 
jūsų auksas ir sidabras sūrų-, 
dijo ir jų rūdys bus jums liu
dijimu, ir jūsų kunus ės kaip 
ugnis suėda šiaudus; jus sau 
skarbus surinkote, paskiausio
se dienose; jus darbininkų al
gas nutraukėte; jus linksmy
bėje gyvenate ant žemės; jus 
nusmerkėte teisėją ir užmuŠa
te. Teisėjo šauksmas pakilo į 
ausis Viešpaties, nesą atėjo 
Viešpaties ''didi diena — Jo 
keršto diena, ir kas galės iš
stovėti. — Liudija šventraš
tis, Die’vo žodis. Matt. 24:21. 
Nes tada 'bus didis vargas ko
kio nei būti nebuvo iš svieto 
pradžios iki šiolei.

Brangus draugai, eikit prie 
tiesos, nes biblijos studentai 
skelbiam pasaulio sunaikinimą, 
dėl to kad šėtonas šio svieto 
karalystės valdovas. Dabar jau 
laikas atėjo kad musų Vieš
pats Jėzus Kristus pavartos 
savo galybę ir visas šias kara
lystes sutrupins ir sugaišins. 
Matote jus patys kad šėtono 
karalystė, badas, maras, karas, 
drebėjimas žemės visur, o Vie
špaties karalystėje nebebus 
mirties. Viešpats Dievas su
naikins amžinai ašaras nuo vi
sų veidų. Nebus karo, nebus 
bado, ligų, nes Dievas tai yra 
sakęs per pranašų raštus.

Skelbia S. B. S. D., Cleve
land, Ohio. W. F. S. K, 1150 
E. 76 St. (Skelbimas)

TĖVYNĖS redaktorius Jur
gelionis pranešdamas SLA. na
riams kad SLA. centrą apgy
venę žiurkės ir kad reikia, dėl 
to keltis į Picburką, labai da
lyką perdėjo: SLA. organas ir 
centras su visu štabu dar ir 
dabar tebėra sveikas ir gyvas 
Najorke, o. iš SLA. centro apy
skaitų pasirodo kad žiurkėms 
naikinti (exterminators) per 
visą Jurgelionio tame SLA. na
me sėdėjimą praleista tik $9.

Tai vis žymiai mažiau negu 
kaštuotų centro pergabenimas 
į Picburką.

■

ELZĖS andaroku apsivilkęs 
advokatėlis, nerasdamas kai] 
geriau pašiepti Clevelando Lie
tuvių pastangas dirbti, ir iki 
paskutinos rūpintis dėl Vilniaus 
atgavimo, kabinasi ir į kunigą 
kuris kalbėjo bendrame Vii 
niaus užgrobimo paminėjime 
ir prie- VVS. pirmininko Aleko 
Banio.

Prikiša kad Banys apvilk
tas “tautinės tarybos marški
niais”.

protesto rezoliucijas Lietuvai 
SLA. seimuose ir siuntinėjo į 
Kauną.

Įdomu žinoti su kuo dabar 
ponas Grigaitis tariasi mesti 
komunistus iš SLA.? Kiek ži
noma, jis yra tą propoziciją 
padavęs tūliems sandariečiams.

AVIŲ žiemos metu Lietuvo- 
voje laikoma apie 600,000; va
sarą su prieaugliu būna apie 
1,300,000. Avių pjovimo me
tu papjaunama apie 350,000 
avių. Jei ir šias avis paliktų 
veislei, per žiemą visame kraš
te butų laikoma jau 900,000 
avių, ir vietoje dabar gauna
mų 2 milijonų klg. vilnos gau
tų 3 milijonus.
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami sy, 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa-* 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon-t 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutg 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pairi-< 
ExpellerįQ., su inkaru ant dėžutės/-

MOKYKLŲ VAIKUČIAI

VAŽINĖJA SAUGIAI

Kuomet naudojasi pigiu mokiniams mokesčiu

Jei jūsų vaikai turi vykti į mokyklą kiek toliau lai jie 
naudojasi musų teikiamu žemu mokiniams važinėjimo 
mokesniu ir apsauga nuo šių svarbių ypatybių:

Saugumu nuo blogo oro. šlapi avalai ir rū
bai gali būti priežastimi susirgimo ir sugai- 
šavimo nuo lankymo mokyklos.
Saugumu nuo trafiko pavojų. Gatvekaris ar 
motorinis kočas yra saugiausia vieta miesto 
gatvėse.
Saugumu nuo pasilikimo moksle. Kuomet jie 
pavėluoja į-mokyklą jie. nustoja tam tikrų 
pamokų ir užsilieka moksle.

Siųskit savo vaikus į mokyklą gatvekariu. arba mo
toriniu koču. Kaštai yra visai maži su 5Q centų sa
vaitiniu pasu vaikams virš 12. metų ir 2 centų bilie
tukai jaunesniems vaikams.

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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KAS ŽINO ką nors apie mi
rusių Lelešių gimines, arba 
Onos Lelashienės ar Lesaus- 
kienės tėvus ar kitus artimus 
šeimos narius, praneškit Dir
vos Redakcijai.

©KITA ŽUDYSTĖ. Tūlas 
Floyd H. Kelsey, 48 metų, pa
rašęs 50 laiškų apie nusižudy
mą, išgėrė nuodų ir bonkutę 
įmetęs per langą savo žmonos, 
su kuria buvo pasimetęs, 
mirė prie jos namų.

®DIESEL Motorų dirbtuvė, 
General Motors Corp. Clevelan
do skyrius, gavo užsakymą pa
dirbdinti Diesel subm'arinams 
motorų už $2,606,000. Užsa
kymas yra iš Suv. Valstijų 
Karo Laivyno Departmento.

Apartmentinių Namų Savininkams Pamokos 
ir Paskaitos Savais Reikalais

%

t

LIETUVIŲ
ĮSTAIGOJE

BANKINĖJ

daroma mažos ir didelės 
paskolos (mortgage) su 
greitu patarnavimu.

3% ant depozitų su 
Federal Insurance 
iki $5.00 kiekvienas 

depozitas.

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n

6712 Superior Avė,

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

HAN’S CAFE 
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

Schweizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

K. STONIS 
RESTAURANT 
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai. 

6824 Superior Avė.

BLACK.CAT
CAFE 
• Night Club •

4058 ST. CLAIR
(Atdara iki 2:30

Muzika Penktadienio ir
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

AVĖ.
ryto)

šeštadienio

Prasideda Dirvos Vajus!di-Visi 
dėsnių 
laiko nuomininkus, ir kurie suinte
resuoti padidinimu savo ineigų ir 
pagerinimu gyvenamų butų padė
ties Clevelande ir Cuyahoga aps
krityje, kviečiami dalyvauti popieti
nėse ar vakarinėse sesijose, sekan
tį pirmadien, antradienį ir trečia

dienį, Spalių 23, 24 ir 25, Apart- 
ment House Clinic, Hotel Cleveland, 
praneša George T. Sharp, genera
linis vedėjas.

Dr. Alfred

savininkai 
gyvenamų

P. Haake

arba vedėjai 
namų, kuriuose

M. S. 36 KUOPOS 
VAKARIENĖ

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
naujų narių pagerbimo banke
tas, kuris įvyko sekmadienį 
naujos parapijos salėje, pavy
ko gerai. Prisirašė 29 naujos 
narės, kurios beveik visos da
lyvavo ir buvo perstatytos pu
blikai. Svečių dalyvavo pilna 
salė. Programą vedė p. P. 
Kundrotienė.

Svečias Kun. Dr. širvaitis, 
pakviestas pirmutinis kalbėti, 
pasakė katalikių moterų akci
jai pritaikytą kalbą, padrąsin
damas jas daugiau ir plačiau 
dirbti. Antras kalbėtojas bu
vo klebonas Kun. Angelaitis. 
Vėliau kalbėjo P. štaupienė, 
kuopos užrašų raštininkė, ku
ri perdavė gerus linkėjimus 
nuo p. Greičienės, šios kuopos 
organizatorės.

■ Muzikalų dalį išpildė jauna 
Sąjunigetė, Lilija Magilaitė, 

i paskambindama pianu. Sekė 
duetas kurį išpildė motina ir 
duktė, kuopos narės, Julė Sa- 
lasevičienė ir Alvina Luizienė, 
kuri ir akompanavo dainoms.

Toliau dainavo Adelaide Mi
liauskaitė, jai akompanavo A. 
Wilkelienė, ir Florence Alek
naitė solo ir paskiau su savo 
tėvu duetą. Programą užbai
gė trys Sąjungietės, pp. Ma- 
gilienė, Salasevičienė ir štau- 
nė, akompanavo Alvina Luizie
nė. Po programo tęsėsi šokiai 
ir vaišės iki vėlumai.

Tikrai išrodo kad Sąjungie
tės moka publiką sukviesti, 
nes atsilankė virš 200 žmonių.

Rep.

• DARBAI Clevelande šiuo 
metu eina geriau negu pernai. 
Surinktos žinios iš 1,660 įvai
rių pramones įmonių parodo 
kad šymet Rugsėjo mėnesį jo
se dirbo 242,565 darbininkai, 
pernai gi tą mėnesį dirbo 219,- 
004 darbininkai.

Roy Wenzlick

Tos paskaitos yra nemokamai, 
tik reikia gauti sau įžangos bilietų 
iš Apartment House Owners Asso- 
ciation of Cleveland, 230 William- 
son Bldg.

Bus rodoma filmos, parodos, ir 
kalbės šalyje žinomi ekspertai šiais 
klausimais. Du žymus 
bus Dr. Alfred P. Haake, 
ir mokslininkas, narys 
Ecronomic Foundation, ir 
mus kalbėtojas bus Roy 
iš St. Louis.

kalbėtojai 
rašytojas 
American 
kitas žy- 
Wenzlick,

ARENA
I

Imtynės Pirmadienį
Pirmadienio vakare, Spalių 

23, Walter A. Taylor rengia; 
imtynes Arenoj, kuriose daly
vaus Juozas Komaras su Joe 
Stecher; Baron von Schacht su 
Pat Kęlly; Jim McMillen su 
Al Dunlap; Everett Marshall 
su Dutch Heffner, Babe Zaha- 
rias su Louis Thesz.

JĮIPPODROMĮ]

“Mr. Smith Goes to 
Washington”

Vėliausia Frank Capra’s Colum- 
bia filmą, kurioje vadovaujamose 
rolėse dalyvauja Jean Arthur ir 
James Stewart, pradedama rodyti 
Hippodrome Teatre, šeštadieni, Spa
lių 21.

Paveikslas yra linksmas, jaudi
nantis, emocinė komedija drama, 
“Mr. Smith Goes to Washington’‘, 
suvaidinta labai gerai. Prie pami- j 
nėtų asmenų vaidina dar šie: Ed- 
ward Arnold, Thomas Mitchell, Guy 
Kibbee, Glaudė Rains, Beulah Bon- 
di ir eilė kitų.

Dalykas einasi apie jauno vaiki
no staigų pakilimą viešame gyveni
me, kuris po nakties pragarsėja.

LAKE THEATER
ATSIDARO

Mr. Nat Wolf, Warner Brcs. 
Ohio Theatres divizijos vedėjas, 
praneša apie atidarymą, jų LAKE 
TEATRO, Euclid Avė. prie E. 17 
St., penktadienį, Spalių 20.

Kas savaitę bus rodoma dvi ge
ros filmos, kainos visada bus po- 
puliarės, 25c po pietų ir 35c vaka
rais. Vaikams kaina visada 10c.

Pirmutinis dvigubas programas 
susideda iš šių filmų, “Torpedoed”, 
ir “Pride of the Blue Grass’.

Pastaroji filmą einasi apie leng- 
ktynių arklius, ir apysaka apima 
gana jaudinančią temą.

Mr. Wolf paskyrė Irving Ruben, 
buvusį padėjėją Colony Theatre, 
Lake Theatro vedėju.

STATĖ 
WINDOW SHADES

HAtDIS “ Z
i VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) =
B Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo = 

pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.
= KAINOS PAS MUS ŽEMOS—-DARBAS GERIAUSIAS. =
H Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystč. E

1 HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis', Sav. =

| APDRAUDOS REIKALE Į
Mes esr-^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
EE sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- g 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

I P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estą te s 

= ir Apdraudos Agentūra |
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
^Ui»imii»»IHI»m8HliHllUl»H1888t88lill»lll»li8imilllllllH»»»8mH»»8»HH»»»  ̂
ūgmiiiHi!iiiiiiiiniiimm8iiiii!iiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiin9nii!iiii!iiiiniiiiHii8W£

| \\'ll TAISYMAS
= • KIAURI stogai taisomi, naujai uždengiami.

• APŠIAPĘ NAMAI apkalami Sidingais iš lauko.
• FURNASAI-Pečiai taisomi kuogeriausia.

• GUTTERS-nuobėgos apdedama aplink namus. 
Tuoj kreipkitės pasitarimui ir apkainavimui.

E HOME OWNERS SERVICE
: 6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842

Joseph Graff, Lietuvis amatninkas.
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DIRVOS Jubilejinis — 25 metų sukaktuvių Minėjimas ir Specialis, Dirvos VAJUS. 
Kurie dar Dirvos neskaitot arba skaitot nereguliariai — pasirūpinkit patirti kokias 
speciales DOVANAS Jubilejaus proga DIRVA Jums suteiks. Visi Dirvos seni skai
tytojai stokite į talką — padaryti Dirvai dovaną nuo savęs — gauti jai vieną ar porą 
naujų skaitytojų! Dirvos Administracija.

Ateina! 9F~ Didžioj ii Naktis

1940
Metų iškilmingas ir linksmas pasitikimas

Jubilejaus meto atidarymo Balius
Lietuviu Salėjo

PRIEŠINGI BIGELOW PENSIJOS PLANUI

darbininkų Di- 
gali nu- 
savo na- 
senatvės 
priimtas 

Lapkričio 7,

Tūkstančiai 
džiajame Clevelande 
stoti darbų ir netekti 
mų jeigu Bigelow 
penęijos priedas butų 
rinkimų dienoje, 
sako Mark A. Copeland, Cuy
ahoga Tax League preziden
tas, skelbdamas kad visa jo 
didelė organizacija iš biznie
rių ir viešų organizacijų sto
ja prieš Bigelow planą.

“Šio priedo priėmimas”, sa
ko jis, “pareikalautų sukelti 
mažiausia $310,000,000 metuo
se, o tas turėtų padvigubinti 
taksus ant nejudamo turto, ir 
pakelti aptaksavimą tokių vie
šų reikmenų kaip gasolinas, 
aliejus, ir butų įvesta, naujų 
taksų, ko pasekmė butų kad 
tie kurie dar gali gauti darbus 
ir dirbs turės išmokėti dideles 
dalis savo ineigų sudarymui 
tos $310,000,000 sumos.

“Prie šių dienų federalių 
taksų nuo ineigų, darbininkai 
ir visi kurie gauna kokias al
gas ir mokestis pasijustų ap
krauti naujais valstijos taksais 
taip kad perkant turės mokė
ti devynis ar, daugiau centų 
nuo kiekvieno išleidžiamo do- 
lario, vietoje kaip šiądien trijų 
centų.”

Copeland persergsti kad vi
sa eilė šių dienų reikmenų, k. 
t. automobiliai, radio, šaldytu
vai ir kiti namų padargai bu
tų tiek aptaksuoti kad neapsi
mokėtų juos naudoti.

Dėl tų didelių aptaksavimų, 
įrodinėja jis, turėtų užsidaryti 
dirbtuvės ir raštinės, ir biz
niai taptų tiek paslėgti kad ne
būtų pelningi.

SVARSTYKLĖS

PARDUODAM ir TAISOM 
visokias svarstykles krautuvėms 

ir įstaigoms. 20 metų patyrę.

Visokiame svarstyklių reikale 
kreipkitės į mus. (49)

OHIO COUNTING SCALE CO. 
1819 Euclid Avenue 

Nap. E. Consineau, Mgr.

įji

K

Gruodžio -Dec. 31

AKINIAI
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

1155 East 79th St.

----------------------- ;----------------------------------------------—---- -—.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

mi » ■ujuu'
H

ą
■■ ĮGALIOJIMAI

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio

į

te

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakaitis Pharmacy

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.) 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Skani Lietuviška Duona
ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duqesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas. «al

NEW DEAL
BAKERY

♦

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• ®

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Pristatom tiesiog į namus ir parsidu oda j tisų maisto krautuvėse

iv



DIRVA ______ __ _______ ________________2_______________________ 7
Ą1.1I.1 UI a ąg B 1JI.B 11JI.B 1.1,1 li,l IBIU 11111J ■MI11H I 1.1 11 11111 ■ 1 11 ll.llll 11 lJLlAf

■■
11

11
L

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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SUAKMENEJUS ŽAGARĖS PRAEITIS

miestas nėra labai 
istorinės reikšmės 

jis neturėjo. Prieš 
čia buvo tik didelis 

dvaras, priklausąs

ŠIURPŲS MARO METAI. — 
UŽKEIKTŲ RŪMŲ LIKI
MAS. — CARIENĖS DO
VANA. — MIESTAS BU
VUSIOS JUROS DUGNE.— 
SUAKMENĖJĘ MEDŽIAI 
IR GYVŪNAI.

Žagarės 
senas, ir 
praeityje 
300 metų 
karališkas
Šiaulių ekonomijai, o aplink iį 
glūdėjo valstiečių baudžiaunin
kų sodybos. 1661 m. Žagarės 
dvaras su visais jam priklau
sančiais valstiečiais karaliaus 
Jono Kazimiero buvo užstaty
tas didikui Sapiehai, o šis Ža
garę išnuomojo Vokiečiui, ku
ris spaudė Žagariečius.

Tais pat metais Žagarės apie
linkėje siautė baisus maras: 
trobose ir keliuose klaksojo la
vonai, o gyvieji bėgo į miškus 
ir toliau į Kuršą. 1610 ir 1711 
metais čia vėl nusiautė maras, 
ir didesnė dalis kaimų paliko 
tušti, 
gaudė 
katas 
Šiaulių
gabeno svetimtačius kolonistus. 
Ir prieš 200 metų nuo dabar
tinės Žagarės vietoje dar ne
buvo padoraus miestelio.

ie---------------------------------------

Kuršo atkviesti meistrai 
nepaprasto gražumo 

Tačiau kai pakviestas

kartus 
piliakalnio, 

sugriaudavo 
prašvaistęs 
dar dideles 
dvaro iždo.

be jokio gyvumo. Beveik 
namai prieškariniai, sta- 
“anais laikais”, kada ža- 
buvo didžiausias prekybi-

keliolika tilks

tik iš apielin- 
Biržų, Šiaulių,

Tada vaito haidukai 
bėglius ir įvairius val- 
ir išsiuntė . į Žagarę, o 

ekonomijos valdytojai

ATIDARYTA DIDE
LIS MARKETAS 
Geros rūšies Groceries 

Mėsos.
5c svaras.
Lietuvius pirkti

reikmenis čia. (43)

DAVE’S FOOD MARKET 
5511 Superior Avė.

ir
Cukrus

Užkviečiame
maisto

PASIGYDYKITE
Aš gydau veik visokias ligas su 
serumais, kurie grąžina sveikatą. 
Esu reguliaris gydytojas. Ofiso 
valandos pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais tiktai, nuo 
2-4 ir 7-8 vakarais. (45)

DR. O. H. BOULES 
10111 Euclid Avenue

Room 206 Heather Bldg.

SMUIKAI
Aš perku, parduodu ir darau su- 

k lyg užsakymo 
teikiu paskolas 
tyręs taisytojas 
strumentų.

FRANK JUZEK 
414 W. Superior Avė. 

Century Bldg. Cleveland, O.

smuikas. Taipgi 
ant smuikų. Pa- 
visų styginių in-

(43)

PASINAUDOKITE!
TAUPYKIT PINIGUS

ant visų Rakandų Atnaujinimo 
ir Remodeliavimo Darbų.

Foot Stool DYKAI su sct
Dykai apskaičiavimas.

1 metas išsimokėti. (49)

SCHNDLER FURN. CO. 
5513 Superior Avė.

ENdicott 4070

PAVEIKSLAI
Visoki šventi atvaizdai, rašančiai, 
stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
sokių religiškų dalykų. ( '9)

PAS MUS GAUSITE KALĖ
DINIŲ KORTELIŲ

HENNINGER’S * 
8809 Superior Avė.

J. Zemantauskas
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn.

Įdomesnė legenda gaubia 
aukštą ir gražų žvelgaičio pi
liakalnį. Pasakojama kad bai
siojo maro 1711 metais kaž 
kokis bajoras žvelgaitis buvo 
paskirtas Žagarės ekonomu ir 
vaitu. Tai labai žiaurus po
nas, nevedęs ir šykštuolis. Per 
keletą metų jis iš karališko 
dvaro gėrybių, kyšių ir bau
džiauninkų tiek praturtėjęs 
kad užsimanęs pasistatyti rū
mus • ant piliakalnio. Ąžuoli
nius ir pušinius rąstus žmonės 
vežė iš girios, plytas iš Rygos, 
o iš
pastatė 
rumus. 
kunigas norėjo naujus rumus 
pašventinti, staiga kilo baisi 
audra ir sugriovė žvelgaičio 
rumus. Tačiau didikas nepa
sidavė: jis dar kelis 
statė rumus ant 
bet visas statybas 
audra. Taip jis 
visą savo turtą ir 
sumas išvogęs iš
Už tai buvęs suimtas, bet kai 
sargybiniai jį rengėsi išvežti į 
teismą, jis pabėgęs ir pasiko
ręs savo rūmų griuvėsiuose.

Po trečiojo Lietuvos ir Len
kijos padalinimo, Šiaulių eko
nomiją ir Žagarę carienė Eka- 
terina II padovanojo kunigai
kščiui Platonui Zubovui “už 
ypatingus nuopelnus”. O vė
liau Žagarė atiteko didikui Na- 
ryškinui, taip pat “už ypatin
gus nuopelnus”.

Kai 1831 metais prasidėjo 
sukilimas prieš Rusus, Žaga
rės valstiečiai aktingai prie jo 
prisidėjo. žagariečių nurodo
mi sukilėliai užpuolė Kairių 
dvarą, o jo ekonomą Otto Du
rnelį, kaipo išdaviką ir Rusų 
šnipą, pakorė karčiamos kiemo 
tarpuvartėje. Vyriausias eko
nomijos valdytojas, Vokietis 
generolas H. Rehbinderis, ku
ris buvo labai palankus Ru
sams, taip pat pabėgo iš Šiau
lių į Žagarę, o iš čia norėjo 
sprukti į Kuršą. Bet žagarie
čiai jį pažino, suėmė ir nelauk
dami oficialaus sukilėlių val
džios teismo įkirto jam 50 ryk
ščių, kaip anksčiau jo lavnin- 
kai kirsdavo baudžiauninkams 
Gal jie butų generolą ir visai 
nudaigoję, bet šis atsipirko, 
sumokėdamas jiems 1000 auk
sinių. Už tuos pinigus sukilę 
žagariečiai porą savaičių gėrė 
degtinę visose vietos smuklėse.

1848 metais Žagarėje vėl 
siautė maras, kurį čia atnešė 
iš Šiaulių. Tada Žagarė jau 
buvo didokas miestelis,* kuris 
tuojau visas ištuštėjo. Dau
giausia mirė žydų, kurie gyve
no labai susikimšę miestelio 
lūšnose ir nesiryžo bėgti į miš
kus. Iki 1849 metų rudens 
maras Žagarėje nusinešė per 
200 gyvybių.

Prie 1863 metų sukilimo ža- 
:■ gariečiai taip pat buvo prisi
dėję ir daugelis vyrų išėjo į 
miškus dalgėmis ir kirviais ne
šini. Bet kai sukilėlių stovyk
lų vadai ėmė juos niekinti ir 
uždraudė net Lietuviškai dai
nuoti, žagariečiai pasipiktino 
ir išsivaikščiojo į namus. Te
gul, sako, ponai vieni kariauja 
jei tokie mandri....

Svėtės upelis skiria Žagarę 
į dvi dalis — senąją ir naują
ją. Senasis miestas atrodo la
bai skurdžiai: pakrypusios lūš
nos, kreivos gatvelės, aplužu- 
sios tvoros. Naujasis turi ne-

maža muro namų, gražesnes 
gatves, bet ir jis visai sustin
gęs, 
visi 
tyti 
gare
nis centras Šiaurės Lietuvoje. 
Tada Žagarėje buvo apie 11,000 
gyventojų, o per didžiuosius 
Šv. Petro atlaidus į Žagarę su
plaukdavo dar 
tančių žmonių.

Ūkininkai ne 
kės, bet nuo
Vabalninko, Pasvalio, Kuršėnų 
ir Papilės suveždavo kiaules, 
arklius ir 
parduoti, 
iš Rygos, 
Mintaujos 
dienų prekyba pasiekdavo iki 
300,000 rublių. Ir bendrai Ža
garė buvo kiaulių, arklių, linų 
ir obuolių prekybos centras, 
kurio eksportas ėjo į Rygos 
Liepojos uostus, Dvinską 
Maskvą.

Dabar Žagarė sustingus, 
ventojų tik pusė kaip prieš 
ra, naujos statybos nematyti. 
Gyvesnė prekyba eina tik vyš
niomis, kurių apielinkėje labai 
gausu, žagarinės vyšnios pa
siekia Kauną ir daug jų eks
portuojama į užsienius.

Per švetės upę yra senas til
tas, kuris turi teisę vadintis 
istoriniu. 1905 metų Rusijos 
revoliucija Žagarėje buvo stip
riai jaučiama, žagariečiai pa
sekė kaimynų Latvių pavyz
džiu : ėmė dainuoti revoliuci
nes dainas, daužė “monopol- 
kas”, išvaikė Rusų stražnikus 
ir bandė steigti Lietuvišką sa
vivaldybę. O kai caro valdžia 
numalšino revoliuciją Rusijoj, 
atsiuntė baudžiamuosius burius 
i Latviją ir Lietuvą. Žagarė
je net kelis kartus siautė ka
zokų būriai, o ant švetės tilto 
revoliucionieriai broliavosi su 
Latvių sukilėliais ir šaudėsi su 
žandarais. Ant šio tilto prieš 
34 metus buvo paskelbti lais
vos Lietuvos ir laisvos Latvi
jos obalsiai. šiądien tai yra 
tikrenybė: nepriklausomos Lie
tuvos ir Latvijos siena vin- 
giuojasi pagal Žagarės miestą.

Švetės upės dugne ir po kal
neliu, ant kurio stovi senosios 
Žagarės bažnyčia, guli dideli 
dolomitų uolos klodai, 
priklauso Devoniniam 
dui. Prie bažnyčios šios uolos 
sudaro nuostabius gamtiškus 
laiptus. Uolų kloduose yra su
akmenėjusių- įvairių gyvių: va
balų, straigių, žuvų ir driežų. 
Devoninės formacijos uolynai 
rodo kad gilioje senovėje da
bartinės Žagarės vietoje buvo 
jura, nes tik juros dugne šie 
uolynai susidaro. Šias uolas 
dažnai tyrinėja geologai, o ža
gariečiai čia turi uolų laužyk
las ir kalkių degyklas.

“Sekm”. K. Baliunas.

jaunus kumeliukus 
Atvykdavo pirkliai 
Liepojos, Ventspilio, 
ir Jekabpilio. Poros

iš 
ir 
ir

gy- 
ka-

Chamberlaino Mintijimas
Sakoma, kuomet Britanijos 

premjeras Chamberlain gavo 
pirmus pranešimus apie Hitle
rio Sąjungą su Sovietų Rusija, 
jis užsidaręs. sau vienas kam
baryje keletui valandų laiko ir 
žvalgėsi po Europos žemėlapį, 
darydamas savo išvadas.

Tą atlikęs, Chamberlain pa
sakė savo kabinetui kad Stali
no susikabinimas su Hitleriu 
buvo geriausias dalykas kas 
Anglijai galėjo nutikti. šita 
minti! ne visuose Britų val
džios nariuose rado vienodą 
prijautimą, tačiau laikas gal 
parodyt kad Chamberlain tu
rėjo teisybę.

Pirmiausioje vietoje, aišku 
kad Hitleris n’egali pasitikėti 
Stalinui, dar labiau dabar kai 
Sovietai pradėjo spraustis į 
Pabaltijo šalis ir Turkiją. Vo
kiečiai negali palikti Lenkijos 
rubežiaus neapsaugoto — ten 
turi būti laikoma mažiausia 15 
iki 20 divizijų Vokiečių ka
riuomenės, kas reiškia daugiau 
negu Vokiečiai laikė rytinia
me fronte kuomet 1918 metais 
Rusija pasitraukė iš karo.

kurie 
peri j o-

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:
Priduokit gatavai parašę “Dir

vos” Administracijai.

25 METŲ PATYRIMAS 
PATALINIŲ DARBE

Mes specializuojam
Daryme

PLUNKSNŲ "pagalviv
Matrasų

Re-Nu Renovating 
Service

6510 Lexington Avė.
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DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
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ROSEDALE PAPER CO.
6702 Superior Avė. 
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai, 

Rišami Siūlai reikalingi 
krautuvėms, ir tt.

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919

Taiką - kaip butu Geriau?
LIETUVOS PASIUN

TINYBĖS PASTA
BOS

WASHINGTON, D. C., Spa
lių 12. — Lietuvos pasiuntiny
be, belaukdama oficialės žinios 
apie pasirašymą Maskvoje tar- 
pysavės militarės pagalbos ir 
Vilniaus grąžinimo sutarčių, 
tuo tarpu į paklausimus gali 
tiek pranešti kad išvadoje ko- 
rektingų ir apdairių derybų su-

5. Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos sutartyje yra svarbus 
posmas kokio nėra Estų, Lat
vių sutartyse; būtent, konsul
tacijos priemonė galimos ag-
vesi jos akivaizdoje.

6. Lietuva laikėsi ir dabar 
laikysis “gero kaimyno” takti
kos savųjų kaimynų atžvilgiu. 
Lietuva dabar randasi tik dvie
jų didžiųjų kaimynių tarpe;1

tie kaimynai, Vokiečiai ir Ru
sai, yra užtikrinę Lietuvos ne
utralumą gerbti; Lietuva ir 
toliau laikysis didžiausio vidu
jinio vieningumo ir neabejoja 
galėsianti geruoju sugyventi ir 
su naujuoju savo kaimynu, So
vietų Rusija; Lietuvos pasi
imtos prievolės bus sąžiningai 
pildomos ir Lietuva todėl turės 
teisės to pat reikalauti iš kai
myno.

Amerikos Lietuvių talka kaip 
pirmiau taip ir dabar naujai 
pasikeitusiose apystovose yra 
ir bus broliškai įvertinama.

Lengva Padaryti Senas Lempas Naujomis
su Sight Savings Ištobulintu Prietaisu

Kaip Butų Geriau?
Jeigu tuoj baigtųsi Europi

nis karas, jeigu Prancūzija ir 
Britanija gautų kokius nors už
tikrinimus nuo Vokiečių kad 
jie ateityje nekels Europoje 
daugiau trukšmo, Lietuvai bu
tų geriau, nes jau dabar pra
dėtas Lietuvos sustiprinimo ir 
padidintos Lietuvos tvarkymo 
darbas butų galima varyti be 
jokių trukdymų.

Jeigu Hitleris išliktų stip
resnis, nesumuštas, tik apra
mintas, tai yra jeigu Vokieti
ja nebūtų suardyta, kaip dabar 
alientai 
geresnė 
ir nuo

Jeigu
tas, Rusija dar labiau 
vakarų Europą, dar labiau įsi
kibtų į Pabaltijo valstybes, tuo 
argumentu kad Britai gali Ru
siją pulti iš Baltijos pusės.

Kartu su militarišku stipri- 
nimusi Pabaltijo 
būti komunizmo

Jeigu Sovietai, 
vo įsisiūbavimu,
binęsi prie Turkijos, Balkanų 
šalių ir mažų Pabaltijo respu
blikų, Londonas gali sugalvoti 
pradėti su Hitleriu taikos at- 
rybas, palikimui Vokiečių ga
na galingų prie Sovietų pašo
nės. Tada Rusija vėl butų už
tverta. Vokiečiai vėl siektų 
savo ekonominių santikiavimų 
su savo kaimynėmis rytuose, 
atsteigtų kad ir mažą, Lenkiją, 
savo globoje, ir Maskvos 
rams reiktų liautis toliau 
šiojus savo ilgus pirštus.

Taip tai tąsydamiesi už
pačias kaimynines valstybes ir 
bizniavimą jose, Stalinas su 
Hitleriu laiko bėgiu turėtų su
ardyti savo draugiškumo ry
šius. Nediplomatas.

siekia, 
užveja ir nuo 
aliantų.
Hitleris butų

Lietuvai butų
Sovietų

sumuš- 
lystų j

šalys galėtų 
paslėgtos, 
dabartiniu sa- 
nesiliaus ka-

ca- 
kai-

ta:-

sitarimuose numatoma:
1. Vilniaus miesto, Trakų, 

Švenčionių su apielinkėmis grą
žinimas Lietuvai principe at
rodo teigiamai išspręstas; ne
trukus patirsime smulkmenas 
kai gausime oficialį pranešimą.

2. Vilniaus srities sugrąži
nimas turės nuolatinį pobūdį 
ir Vilniaus kraštas sudarys 
nebeatidalomą teritorijos dalį 
Lietuvos suverenume; kas dėl 
tarpysavės pagalbos (mutual 
assistance) sutarties tai ji su
daroma dešimčiai ar penkioli
kai metų su proga pratęsti at
eityje.

3. Grynai apsaugos tikslais 
įrengtinos sovietų įguloms sto
vyklos krašto pasieniuose, ne
išskiriant Vilniaus krašto; įgu
lų kariuomenės bendras skait
lius atrodo labiau aprubežiuo- 
tas negu musų kaimynuose; 
stovyklavimo terminas mato
mais prigulės nuo tarptautinių 
įvykių.

4. Sovietų įgulos patalpinti- 
nos tam tikrose parubežių vie
tose : ne pramonės centruose 
ir ne didmiesčiuose. Užtikrin
ta kad kariškos įgulos jokiu 
budu nesikiš į vidujinę krašto 
santvarką nei į policijos parei
gas; tų įgulų rajonai išnuomo
jami ir, žinoma, pasilieka Lie
tuvos valdžios jurisdikcijoje.

Skaityti lengviau ir maloniau prie laisvos nuo žėrėjimo lempos, pa
gerintos kaip šita su čia nurodomu sight-saving “adapter”.

Naujos lempos į vietą senų!
Taip tai žmonės sako kurie pa

gerino savo lempas naujais sigt- 
saving “adapters”.

Šie nebrangus “adapters” padary
ti pakeitimui senų, žėrinčių lempu 
į akis saugančias ir patogias. Jos 
apsaugoja nuo akių įtempimo su
teikdamos pakankamai šviesos, lai

svos nuo žėrėjimo, šešėlių.
Viršujė parodoma stalinė lempa 

• pagerinta dadėjimu plastiško švie
sos sklaidymo gobtuvo, ir 100-watt 
lempute. Nauji gobtuvai lengvai 
pridedami prie senų lempų.

Yra pagamintų “adapters” kito
kio tipo, tinka grindinėms lempoms, 
dieni, Spalių 23, 24 ir 25, Apart-

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE 
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 

galima siųsti pašto ženkleliais)

: Reikalinga Talkos
Lietuvai atgavus Vilnių

; dalis Lietuvos rytų žemių, 
užėmę Rusų karinome-

ir 
ką

į buvo
nes, sakoma kad Lietuva da
ro žygių atgauti ir Seinus bei 
Suvalkus su visa ta teritorija, 
kurią pasiėmė Vokiečiai. Gal 
derybos su Vokiečiais duos ge- 

; rų vaisių. Juk Vokiečiai ne
turi mažiausios teisės tas Lie
tuvių žemes pasilaikyti.

Atgaunant Vilnių ir to kraš
to dalis, jau dabar Lietuvoje 
pakilo ūpas imti gelbėti, padė
ti ten atsisteigti, nuvargusiems 
krašto gyventojams paremti, 
nes artėjant šalčiams, permai
nų ir karo sumaišyto ja šalyje 
pagalba labai reikalinga.

J

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

AMERf v 'y PIRTYJE — Komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi.............. ................... 25<

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — viename 
akte juokai. Vaidina 3 vyrai, 2 moterys. 29 p. 15c

AUKSO VERŠIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi................................ 15<

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi............................ 15c

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ___________________________________ 50

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi....................... 50c

GRAŽI MAGBLIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................... 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi................................ 45c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p........  25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai.................................. .............................................. 10c

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko- ( 
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi........................................... 50c

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi........  5c0

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi......................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.............................................................. 15c

KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..................... 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi................................ 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

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

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi............................ 25c

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusk 20c 

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi............................................. 10c

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi............... 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. .61 pusi............................. 25c

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

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

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

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

JONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c 

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi............................................. 50c

NEPASIEKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................... 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi-
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p................. 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................... 20c

RUSIJOS _ CARAS — Monologas ................................ 10c
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p............  35c
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, Š mot. 18 p. 10c
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p............... 35c

SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo
se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi............  25c

.JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy-
, lai ir trys moterys. 62 pusi........................................ 50c
ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai:

1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant.............................................................................. 25c

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p........  25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi......................................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė........... 10c

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks
mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi............  25c

VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio žiedas; 5—Už
gavėnes. Neilgi veikalukai......................................... 503

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-trag tdija 5 
veiksmuose^ vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c

5EMĖS ROJUS — trijų veiksmų komed'ja. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi............................. 50ę

(Vaidina .8 vyrai, 6 moterys, keli Vaikai)
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uth’s Forum
. Traveling in our Lithuania

BY ANNA KARPIUS

N E WS AND NOTĖS

Vaizbos Buto Balius ir Vilniaus Atga
vimo Paminėjimas Sp.-Oct. 22 d.

Salė atdara 5 vai.
Įžanga 15c. Vaikams dykai

Šio Vaizbos Buto vakaro tikslas — Susiartinimas biznierių ir . profesionalų su 
savo Lietuviška visuomene, skleidimas obalsio “Savas pas Savų”, ir Vilniaus atga
vimo paminėjimas. Pasakys kalbas Vaizbos Buto, Profesionalų, ir Amerikos Lie
tuvių Ekonominio Centro nariai: P. P. Muliolis, Adv. Frank Obeli, Dr. Jonas T. 
Vitkus, ir K. S. Karpius (Ekonominio Centro sekretorius).

Lietuvių ekonominis susistiprinimas, rūpinimąsi savais reikalais, rėmimas sa
vųjų profesionalų ir biznierių bus musų išeivių gyvenimo stiprybė, pagalba vienas 
kitam čia Amerikoje ir reikale parama musų Tėvynei Lietuvai.

Biznieriai ir profesionalai privalo ne tik tikėtis visko iš visuomenės, bet dirbti 
su ja, jai savo moralę ir kitokią pagalbą teikti, tada prigis obalsis ‘Savas pas Savą”

Visuomenė, biznieriai, profesionalai—visi kviečiami dalyvauti šiame vakare! — 
Pašiduokit vieni kitiems rankas, sueikit į draugiškesnius ryšius, jauskitės visi bro
liais ir seserimis! Tą galėsit padaryti šiame vakare!

Kartu su tuo viskuo, bus paminėjimas Lietuvių atgavimo Vilniaus! A teiki t 
parodyti savo apsidžiaugimą, savo pasitenkinimą Lietuvos laimėjimu!

Bus smagus dainų ir muzikos programas, o po to — šokiai visą vakarą! 
Įžanga suaugusiems tik 15c., vaikams gi nemokamai. Ateikit visa šeima!

(Continued)

We came to a new modernistic 
grey stucco building and found the 
šame address we were looking for. 
Over the door bell was a small 
glass sign with the name, “Juo
zas Juškevičius, Pašto Viršininkas” 
(Postmaster). This was our home 
for the night. We rang the beJl 
and a young lady (evidently the 
servant) opened the door and in- 
vited us int to a room with shinny 
floors and comfortable furniture. 
In another minute our host appear- 
ed, smiling and gracious, bidding 
us welcome. It did not take l.ong 
to get acųuainted, for Mr. Juške
vičius was very friendly and charm- 

Naturally we wondered about 
family, būt we 
Juškevičius is a 
young lady who 
for us was his 
amazed us that

•ng.
the ręst of the 
’earned that Mr. 
badhelor, and the 
'■'poned the door 
housekeeper. It 
a single man should live in such 
•uxurious ųuartėrs with about five

It is 
tired 

and 
was

Vaizbos Buto Vakaro 
Bilietai gaunami iš:

RAŠYKIT Į LIETUVĄ

V. Anderson
J. Blaškevičius
J. Brazauskas 
Vincas Brazis
A. čiutela ir J. Verbela 
Vincas Čės'na
D i r v a
Juozas Graff
j. M. Kazlauskas 
Petras Komer
J. P. Kwederas 
P. J. Keršis 
Pranas Kuncaitis 
Antanas Kirkilas 
P. Kubilius 
Jurgis Kuzas
Lietuvių Bankas 
Lietuvių Salė 
P. P. Muliolis
K. Obelienis 
J. Pečiulis 
C. Pakeltis.
Kazys Stonis
Iz. Šamas
Alice Šeštokienė
And. Urbšaitis 
N. A. Wilkelis

i

Kiti manp kad pašto susi
siekimas su Lietuva dėl karo 
visai nutruko. Tas neteisybė. 
Dirvos redakcija gauna iš Lie
tuvos laiškus ir siuntinius, ir 
i Lietuvą viskas eina: laiškai, 
laikraščiai, pinigai.

Pasirūpinkit pasiųsti 
kiąms į Lietuvą pinigų 
kurie galit, ir rašykit 
tankiau laiškus.

Dalis Vilniaus krašto 
prijungta prie Lietuvos,
kurie paeinat iš Vilnijos, taip 
pat siųskit jiems laiškus ir pi
nigų per Lietuvą.

MIRĖ ANTANAS
NAUNČIKAS

dieną netikėta
Antanas Naun-

saviš- 
dabar.
jiems

dabar
taigi

PAVOJUS LENKI
ME KITO AUTO

buvo

DAR APIE LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOS AP

VOGIMĄ
Praeitame numeryje

pažymėta kad ketvirtadienio 
naktį plėšikai įsilaužę į Lie
tuvių šv. Jurgio bažnyčią ją 
apiplėšė, 
kutaičio piaucouuv pvuvijaj, 
pavogta auksinis altoriaus kry
žius ir 
ciborijos 
liai kuriuose ostijos laikomos.

Policija nustatė kad plėšikai 
į bažnyčią įsilaužė pro bendrą 
ineigą į bažnyčią ir mokyklą, 
kur išmušę antrame aukšte 
mokyklos kambario langą 
do į vidų.

Sulyg kleb. Kun. Vil- 
pranešimo policijai.

kielikas, dvi auksines 
ir du auksiniai inde-

Įlin-

tai-® GELŽKELIŲ va ą’onų 
symo dirbtuvės pradėjo šauk
ti į darbą savo darbininkus. 
Nekurie tie darbininkai pradė
jo dirbti pirma kartą į du me
tu. Visoje šalyje geležinkeliai 
ruošiasi bizniui, perka reikme
nis.

Kurie Lietuviai nežino 
atvažiavimo dienos ir 
kreipkitės į Dirvos agentūrą,

savo 
laivo

E V A ’ S
t Dry Cleaning
f Senas Drapanas padarom 4 
X kaip naujas, išvalom ir 4 
j, sutaisom. t
^Paimam iš namų ir pristatomi 
X gatavus atgal. J

t EVA PETRAITIS 4 
t ■ 1| 6702 Superior Avė. 1
4 Telefonas: HEnderson 1919 4

Dalykai ne visada yra taip 
kaip jie išrodo. Automobilis 
kuris išrodė taip toli kuomet 
pasikėsinai prasilenkti, atlekia 
daug greičiau negu tikėjaisi. 
Vieta priešakyje kur išrodė 
pakankama prasilenkti smar
kiai mažėja. Gali prireikti už
lėkti į kelią tam automobiliui 
kurį norėjai pralengti kad iš
vengus susidūrimo su iš prie
šais atvažiuojančiu. Daugybė 
mirtinų nelaimių ant kelių pa
sitaiko kaip tik šiuo budu.

Daugelis automobilistų ne-

Spalių 1G 
mirtimi mirė 
čikas, plačiai Clevelande žino
mas spaustuvui nkas, fotogra
fas ir cinkografas. Buvo 
45 metų amžiaus.

Spalių 15 naktį jis su 
draugu, Samuoliu, rengėsi 
žti namon nuo St. Clair ir E. 
21 gatvės. Abu mojo gatve- 
kariui sustoti ir Naunčikas ėjo 
prie gatvekario, kuris tačiau 
jų gal nematydamas nesustojo, 
taigi Naunčikas atsimušė į gat- 
vekarį ir buvo mirtinai suže1- 
stas. Nuvežtas į ligoninę mi
rė sekančią dieną apie 1 vai.

Velionis paėjo 
parapijos, 
Amerikon 
Buvo susipratęs Lietuvis.

Liko žmona, Marė, ir duktė, 
Biruta. Lietuvoje gyvena trys 
seserys, viena sesuo gyvena 
Peoria, Illinois.

Palaidotas Spalių 19 d., lai
dotuvėse pasitarnavo laidotu
vių direktorius N. A. Wilkelis.

apie
savo 
gry-

iš Plokščių 
Marijampolės apsk. 
atvažiavo 1910 m.

■' rooms, yet all alone.
r:eedless to say we were dead 
after this long active day 
uppermost in our thoughts 
to lie down and sleep. Just sleep. 
Perhaps the ręst of the crowd did 
not feel quite likę us, būt Bernice 
and I had gone at such a terrific 
pace, we never had time to 
Besides even lašt night T kept my- 
self awake half the night by slid- 
ing off the hay in the barn.
būt tonight ! So far as much as 
I could see, it certainly lookel 
nromising, I felt sure I would sleej: 
likę a dead one.

However our host was interested 
in his American visitors, and to 
continue our conversation we were 
invited for a light supper! Supper! 
Do we have to eat again! Bernice 
mumbled to me, “If I eat another 
bite 1’11 die.” The tragedv of it 
was we had just come away from 
the feast of potato pancakes which 
we ate so heartily we felt we were 
bursting, and now again. Honest- 
ly, to us it really was tragic, yet 
above all we mušt be polite \to ou/ 
kind and hospitable host, sb with 
a siek feeling at the sight of food 
we sat at the table spread with 
countless delicacies, and made a 
brave attempt to accept our host’s 
offered hospitality.

We were so glad when the time 
came and we were taken to a love
ly large clean room, with two single 
beds dressed with crisp vzhite lin- 
ens and fat fluffy pillows. To 
add to the luxuxry of our .'-ur- 
roundings and ccn.veniėnce there 
was a bath room, with all the mo- 
dern fixings. Supreme content- 
ment and comfort. We slėpt likę 
two ųueens. We vvere sure 
of the ręst of the crowd 
possibly have a better place.
AUG. 4th THURSDAY —

After a good night’s ręst, 
comfortable bed, the first one we 
have had in over a week, we were 
avvakened by the servant giri, 
we had asked 
fearful that we would oversleep 
keep the bus 
Breakfast was ready, 
company of our kind 
heartily. A t the lašt 
as we vvere gathoring 
ings and vvere ready 1

ręst.

Ah!

none 
could

in a

her to avvaken
for
us, 

and

i pajiegia įsivaizduoti kad jeigu 
į priešais važiuojantis karas le- 
pagreitina savo važiavimą iki 
69 mylių lenkiantis, jiems rei
kalinga pravažiuoti aštuntada
lis mylios pirm negu jie gali 
saugiai sugryžti į savo kelio 
pusę, 
taupai,

Ar ta minuta kurią šu
nėkus tik kitas kapas?

CLEVELANDIEČIAI
p. Aksenavičių atvyko 

iš Lietuvos p-lė Amilė Kliku- 
naitė, čia gimus, Lietuvoje au
gus, apsigyventi. Clevelandą 
pasiekė Spalių 16 d. Ji Ame
rikon atvažiavo kaipo Lietuvos 
katalikų moksleiviu atstovė 
dalyvauti katalikų konferenci
joje New Yorke, jai tuo tarpu 
buvo išrūpinta dokumentai ap- 
silikimui Amerikoje.

Jos brolis, Juozas, taipgi čia 
gimęs, atvažiavo į Clevelandą 
Rugsėjo 23 d.

NAUJI
Pas

©NUSIŽUDĖ. Hazel Pros- 
ser, nuo 8505 Decker avė., nu
vykus į Bay Village, nušoko 
nuo stačios uolos į ežerą ir nu
sižudė.

Taisome vyrų, moterų ir vaikų 
avalinę. Kainos dabar žemos, 
pataisyti nešiojasi kaip nauji. 

PASITAISYKIT ŽIEMAI.
Moderniškos mašinos, gražus 

darbas. (49)

KELLER SHOE REPAIRING 
8125 Superior Avė.

©ŠEŠIS NUBAUDĖ. Fede- 
ralis teismas rado kaltais pen
kis narius ir sekretorių Cle
velando tinkuotojų kontrakto- 
rių sąjungos sutartiname vei
kime gauti WPA mokyklų sta
tybos darbų, valdžios išnaudo
jimui.

©OHIO valstijoje dėl šio ru
dens sausros, sunaikinta apie 
milijonas bušelių bulvių. Tai 
didelis nuostolis ūkininkams.

©NUŠOVĖ. Susan Banko, 
41 m. amžiaus, Spalių 17 d. 
nušovė savo buvusį vyrą ir po 
to bandė pati nusišauti, 
suimta, ir 
po sargyba, 
nusižudyti, 
savo sunui 
laidoti ją. 
važiavus į ; 
butą.

Ji 
laikoma ligoninėje 

Ji manė tikrai 
nes namie paliko 
laišką įsakantį pa- 
šovimą atliko nu- 

savo buvusio vyro

G R E

Vyrišku 
Moterišku
RŪBŲ

Taisymas 
Valymas

TASI
PATARNAVIMAS

©

' Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavų atgal.

Telcfonuokit
HEnderson 30.50

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

vvaiting for us. 
and in 
host we 
moment just 

■ our belong- 
to leave this 

charming delightful home Mr. Juš
kevičius appeared with a handful 
of exquisite roses for us from his 
own garden. Nowhere, never did 
any Lithuanian overlook this gra
cious Lithuanian gesture of using 
flowers to express true sincerity 
and affection for their guests. — 
These gestures ahvays touched my 
heart. Mr. Juškevičius eseorted us 
to the bus, vvhere we found most 
of the crovvd already gathered and 
in a few minutes we vvere ready 
to leave lovely Zarasai, vvhere we 
spent a delightful day and rest- 
fųl night.

Today, the fourth day of our trip, 
we will head tovvard Kaunas vvhere 
vve expect to arrive some 
tonight. The day is bright 
junny, and the crovvd in the 
is in perfect harmony with 
day. Each one vvith renewed 
ergy and smiling faces. Happiness 
overflowing vvithin us so that vvith 
the first turn of the big rubber 
vvheels of the bus, our singing be
gan.

We stonped in several small tovvns 
for a few moments, and at two 
o’clock vve arrived in Utena, vvhere 
vve vvere received by Mr. Plungė, 

i the director of the distriet schools, 
i and Mr. Tamošunas, member of 
į the distriet council. Here vve had 
I dinner in the new Utenos Šaulių 
Building. Utena is a good sized 
tovvn of about 6000 inhabitants, vvith 
many nevv buildings, especially the 
schools vvhich vve visited. It vvas 
so gratifying to see lovely nevv 
modernistic school buildings vvh’le 
traveling thru Lithuania, for in 
schools there lies the future of this 
fast progressing little country.

We savv as much of Utena as 
time vvould allovv, and in due time 
denarted, on the road tovvards Uk
mergė. Later in the afternoon our 
Professor asked us vvhether vve vvould 
likę to pay the President 
as vve vvould pass elose 
country hime.

O t couise vve vvere all 
vvith this suggestion, and 
next tovvn our professor telenhon- 
ed to find out if he vvould be in 
and vvhether he vvould se us. When 
vve vvere told that our next stop 
vvould be a visit vvith the Presi
dent, vve vvere thrilled, for this ccr- 
tainly vvas a most unexpected hon
or.

On the vvay to the President’s 
home vve stopped in a kaimas and 
vvashed our faces and smoothed

the 
ate

time 
and 
bus 
the 
en-

a vis:t 
by his

deligted 
i n the

the yvrinkles from our clothing, for 
we had no changes with us and 
the clothes we had worn these past 
four days looked mussed, and we 
certainly wanted to make a nice 
appearance to the President. The 
boys put on their ties, and combęd 
their hair, the girls powder. d their 
faces, and we did as g-ood a job 
as we could to makes oursclves pre- 
sen table.

As we neared the President’s 
country home, our carefree singing 
ceased, and a tenseness overcame 
us in the bus. Though we did not 
admit it we could sense the ner- 
vousness, for after all, \ve were 
going to visiį the head of all Lith
uania, His Excellency President 
Smetona, who so kindly • agreed to 
receive us for a visit. Soon the 
bus turned up the road that led 
into the grounds surrounding his 
home. It was likę a picture, this 
little mansion decorated with fresh 
paint, and neat flower • beds 
gardens with gravel walks all 
ed around. 
could not 
the abode

The bus 
yard not far "from 
we began to get out. 
officer with shinny boots appeared 
on the veranda to receive us. He 
was smiling and most gracious and 
bid us enter into the reception room 

. vvhere we followed him, and I am 
' sure most of us xvalked on our tip 
j toes, for the floors were likę shinny 
glass. The furniture and decora
tions were simple, not elaborate, 
būt everything was neat and sparkl- 
ing with polish, the whole atmos- 
phere was typical Lithuanian.

We stood in a row while we 
waited for the President to appear, 

> and I am sure we hardly even 
breathed, and only a slight whisper 

| passed among us; it was a tense 
J silent moment and we were all on 
our best behavior, a direct con- 
trast to what we had been up to 

j this moment, then we were a’J 
j laughing and talking and singing. 
In another minute we heard foot- 
steps in the other room, and the 
door before us opened, the uniform
ed adjutant to the President es- 
corted our distinguished host, Pres
ident Smetona, to our group.

Each one was introduced and the 
President shook hands with all of 

1 us. President Smetona’s' friendli
ness and gentie manner soon re- 
lieved our nervousness, and we felt 
the warmth of his kindly sympa- 
thetic personality. He was smil
ing and talking, and he invited us 
to the veranda on the other side 
of the house where a tea was pre- 
pared for us. Here we found Sev
erai small Lithuanian-made wicker 
tables with refreshments, . sand- 
wiches, cookies and cakes, and the 
President’s own private cigarettes 
with his monogram “A.S.” in gold 
letters.

To be entertained with a tea 
i by the President of Lithuania is 
indeed something to be proud of, 
it was likę a dream come"true, 
especially to have the President 
šit at your table, and Bernice and 
I and two of the other girls had 
that honor.
time 
the 
guests ten years ago in the White 
House in Kaunas during my first 
visit to Lithuania with Mr. Kar
pius.

After we had our refreshments 
we entertained the President with 
some of our songs, and when we 
finaily sang our “hymn”, “Blynai”, 
he enjoyed it. so much we sang it 
again. Our visit with the Presi
dent was indeed a delightful one, 

į and when we were leaving I am 
sure we took him along in our 
hearts for his warm 
and gentie Lithuanian 
deared him to us and 
ways admire him as a 
of Lithuania, and honor 
President.

Shartly after we left the Presi
dent’s summer home we came to 
an old Kaimas, “Užulaniai”, 
President’s birthplace. An old 
shabby stravv-thached cottage, 
šame as many others we had 
in Lithuania. Here we stopped 
a few minutes to look around. 
were told this cottage would 
nreserved as a memorial,. of 
President’s birthplace. We 
in and found it the šame : 
other peasant dwelling, with bare 
rough floors. It touched me deep- 
lv when I thought that even the 
President of Lithuania had a hum- 
ble beginning. As we were leav
ing I thought of the song “Kur 
Bakūžė Samenota”, and we all stop- 
ned to sing it in honor of 
President.

And again the wheels of the 
turned towards Kaunas where 
i;fe in fairyland would end 
those of us who were together 
became elose friends would scatter 
to the four corners of the earth, 
perhaps never to meet again.

As the bus rolled along now, 
could sense a sadness i 
the day was ending and it was 
ready dark when we arrived 
Ukmerge, 
got out to look 
a few minutes. 
crowd of neople gathe'.ed 
the bus and wondered who we were 
and what it was all about, būt the 
bus štili had the withered flowers 
fastened around, and the “baron- 
kas” < vvere štili daneling. on.. .the 
strings around the windows.

Soon we were on our way again. 
and as we neared Kaunas our 
professor made a short speech vvhich 
nearly broke our hearts. He špoke 
of the v^onderful time we all had,

At first glance 
mistake 
of the 
stopped

and 
lin- 
you 
wasthat this 

president. 
in the graveled 
the house, and 

A uniformed

This was the second 
in my life I had tea vvith 

President, for vve were his

friendliness 
heart 

vve vvill 
human 
him as

en- 
al- 

son 
her

the 
and 
the 

seen
for
We 

be 
the 

> went 
as any

the

bus 
this 
and 
and

LĮL^' HUvV, we 
in the air, 

al- 
in 

Here some of the crowd 
nrfur1. for just 

Hovrėver. a large 
around

PUMPKIN FROLIC — 
Ladies Sodality of O.
Parish is holding 
popular dancės on 
the parish Hali, 
be a masųuerade 
the best costumes. 
there will be card ulaying. 
dancing starts at 8:00 vvith Johnny 
Apanaitis playing.

Y oung 
P< H. 
of its

The
L.

an other
October 29th at 
The dance vvill 
vvith prizes for 

Starting at 4 
The

GUEST AT NO VENA — A fevv 
Tuesdays ago the Rev. Fr. Sadaus
kas of Donorą, Pa. conducted the 
regular services. The guest špoke 
for 25 minutes, literally holding his 
audience spellbound. 
lar perpetual Novena 
Our Lady 
held every 
in English 
uanian. •

These popu- 
services to 

of Perpetual Help is 
Tuesday evening at 7:00 

and at 8:00 in Lith-

MOVIES — Father Angelaitis, an 
ardent movi'e camera fan showed 
some of his movies the other week 
vvhich included the highlights of 
the lašt parish picnic, special at- 
tention given to the races and the 
smoking contest. 
things shown were 

mile 
took 
war 
of the Pope.

Among other 
the highlights
Western trip 
this summer, 

in China and 
To

of the 7800 
Fr. Angelaitis 
scenes of the 
the Coronation 
crovvn all this vvas a comic of Os- 
wald the 
enjoyable 
all vvho

rabbit. All in all a most 
evening vvas spent by 

attended.

DAYS Starting Nov.BAZAAR
9th thru to 12th, Our Lady of Per
petual Help Parish is holding a 
huge bazaar on the parish grounds. 
The parishioners are busy meeting, 
electing committees and selling tic
kets for this uniųue affair. Thtre 
vvill be booths for Baked Goods. 
Linen, Religious Articles, Childrens 
and 
anv 
The 
fare 
ow.p 
the
December 3rd by the Womens’ Wel- 
fare Society. More about this la- 
ter.

various others. 
of these 
Sodality
Society 
booths.

Bazaar

Donations for 
booths are asked for. 
and the Ladies Wel- 
are sponsoring their 
A linen shower for 

is bęing planned for

BAZAAR TICKETS — In connec- 
tion. with the bazaar, tickets -are 
being sold, with five beautiful and 

■ a $25
cash. 
these 

$10. 
books 
cruci-

costlv prizes offered. First, 
Mix-Master, Second, $15. in 
Anyone selling 7 books of 

receives a beautiful
For selling 5 

seller receives a smaller 
and for three books a picture 

Our Lady of Perpetual Help. 
get these tickets to sėli you 
asked to call at the

tickets
value crucifix. 
the 
fix, 
of 
To 
are church.

Commit-MEETING — The Dance 
tee for the Pumųkin Frolic consist- 
ing of Cecilia Zitzon, Mary Trainy, 
Adell, Mary Ann and Eleanor Pet
kus, and Matilda Zitson reouests 
the presence of all the Sodality 
girls to gather at the home of Miss- 
es Petkus at 19309 Nottingham cn 
the 20th to make decorations and 
favors for the dance.
ANY PAPER, STAMPS, Etc.?? — 
You are asked to bring your sales 
tax stamps, 
or old gold 
vvhere they 
advantage.

bundles of old paper 
to the parish house. 

vvill be put to good

how everyone was congenial 
friendly, and now it would 
be all over and we would 
Some of the boys also made 
speeches thanking the kind 
fessor for all he did to make this 
trip what it was. We all gavę 
three cheers (tris syk valio) for 
the professor, for the Lithuanian 
girls who were our hostesses, for 
Balys Ivanauskas our song leader, 
for the chauffeur, and there 
three cheers for everyone.
’vere thanks to D.U.L.R. for 
ing this trip possible, and 
cheers for Mr. Vilkaitis the 
of D.U.L.R.

Then our professor announced 
that tomorrovv evening we should 
all meet in the Metropole where 
D.U.L.R. is giving us all a fare- 
well supper.

We arrived in Kaunas in front 
of the D.U.L.R. 
night, where we 
were all tired 
happy memories 
pressions, yet in a deep corner of 
our hearts a little sadness that 
we mušt part. However, we will 
ahvays be together in our memo
ries.

and 
soon 
part. 
short 
pre

were 
There 
mak- 
three 
head

offices about mid- 
started from. We 

to death, full of 
and delightful im-

(To be continued)

CABLEGRAM — Lašt Thursday, 
Miss Stella Ivinskas received a tele- 
gram from Birštonas, Lithuania an- 
nouncing the return of Vilnius. 
Leit. Jonas Lepeska announced the 
joy news and asked to “Triumfuo- 
kim su Vilnium!!!”

BARTKUS - KREBS
WEDDING

I

And so they were married, on 
the grand Fall morning of Octo
ber 14, "" ~ ~
took 
Krebs

The
10:15 
Cross

The
ty were two cousins and a friend 
of the handsome groom as ushers 
and the best man- was Bruno’s 
brother. The beautiful bride chose 
three of her best friends as brides- 
maids and her sister Betty 
as maid of honor.

A reception vvas held at the 
uanian Hali in the evening. 
friends and relatives celebrated the 
vvedding of tvvo very nice people.

Sincere congratulations and a full 
life of luck and happiness, Mr. and 
Mrs. Bartkus.

1939.' Mr. Bruno Bartkus 
unto himself lovely Agnės 
as his charming bride. 
ceremony vvas performed at 

a.m. in the church of Holy 
in Euclid, Ohio.
attendants in the bridal par-

acted

Lith-
Many

iiHe’s the Yeast in the
Loaf of Humanity”

By MRS. M. J. COLNEY
We need “fact finding persons,” 

they are usually hard to get along 
with, būt we can’t get along with- 
out them. He is freųuently a bore, 
būt he does most of the interest- 
ing things in life. He makes many 
enemies — while fighting the bat- 
tles of the public or some helpless 
group. Enemies who can’t under- 
stand, and others who can and 
will not, that he is sacrificing hi“ 
own interest for a principle. He 
is the one who usually devotes 
most all of his own time to public 
service. He’s ridiculed, denounced, 
sneered and avoided by “fact dodg- 
ing” persons. He oftentimes sac- 
rifices that priceless possession the 
name of being a good fellow, for 
the benefit of 
who, usually, 
and advantages 
benefactor.

God bless them, the truth loving- 
nersons — crank, busy-body. and 
fool, būt, they are the yeast in the 
loaf of humanity.

his fellovv-men — 
accept the results 
and then curse the

SWEET SUPREME

FOR SWEETEST DAY 
to Miss Alvina Katlen 

premier epitome of svveet-

PCEM 1
Dedicated
Sugar — ]

ness,
For ages
Saccharine

ness,
By far has outsvveeted sugar as 

has been
Honey, tho

these. ' 
bids 
keen.

was classed supreme. 
, gem of chemistry’s ful-

seen.
subservient to both of

'A

To o, 
so

for glory in attempts

knovv
o r

it takes, drams,

svveeten tea, cof-

With all the great svveetness of 
these,

We štili
ounces,

'Even. pounds to
fee, or cake;

Is there naught 
vvhich,

I, my unųuenėhable thirst for all 
svveets, can šlake?

m o re potent vvith

Ah, yes!! A thousand times more 
sweet,

Is this substance of which I speak, 
for

I reąuire būt one shy, little glance 
from HER

To sweeten my life — for life.
Zoe Decatrice.

‘‘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.

Dantų Laboratorija

Dental Platės
On

We are not al- 
lovved to adver- 
tise prices, būt 

you will be 
pleased when 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 

‘ on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novocain

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

Don’t 
.Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

Dentist
HEnderson 3157
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