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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

700,000 DAUGIAU
DIRBA

Washington. — S. Vals
tijų Darbo Sekretorius iš
leido raportą kad šiuo lai
ku visoje šalyje industrijo
se dirba apie 700,000 dar
bininkų daugiau. Bendrai 
imant, sako, darbingumas 
dar nepakilo iki 1937 me
tų Liepos ir Rugpjūčio mė
nesiais buvusio aukšto lai
psnio.

DETROIT. — Tarybos 
tarp Chrysler automobilių 
kompanijos ir CIO darbi
ninkų unijos neduoda jokių 
pasekmių, nežiūrint dide
lių pastangų iš federalės 
valdžios taikytojo pusės.

Michigan valstijos dar
bo taikymo tarybos nariai 
iš tų derybų visai išsime
tė. Delei to nesutarimo 
be darbo sėdi 87,000 darbi
ninkų.

BIZNIAI Suv. Valstijo
se šiuo laiku bendrai imant 
kyla: atsirado daugiau dar
bų industrijose. Plieno in
dustrija pasiekė savo auk
što laipsnio. Jai jau daro
si net sunku gauti pakan
kamai geležies rudies.

Nekurios plieno dirbtu
vės ruošiasi net didintis.

Metų pabaigoje praside
da dar ir sezoniniai dar
bai.

PLIENO ir geležies dar
bai šią savaitę operuoja su 
90.2 nuoš. normalio. Ga
myba nuolat kilo prade
dant su Rugsėjo pradžia. 
Mėnuo laiko atgal dirbta 
su 83.8 nuoš. Pernai gi šį 
mėnesį plieno darbai tėjo 
su 53.7 nuoš.

NESISEKA. Amerikoje 
tokie naujoviški ir įdomus 
projektai kaip visuotinos 
parodos neturi pasisekimo. 
Spalių 29 d. užsidaro San 
Francisco Paroda, kurios 
rengėjai pasidaro $4,616,- 
914 skolų.

New Yorko Paroda taip 
pat nepavyko kaip numa
tyta. Gal perdidelėj ska
lėj rengiama.

BRITAI praneša kad jų 
lėktuvai Spalių 22 d. nu
skandino dar du Vokiečių 
submarinus. Prie to, nu
mušta 16 Vokiškų bomba- 
nešiu lėktuvų pereitą sa
vaitę, jiems bandant užpul
ti Škotijos pakraščius.

Britai tikrina kad iki šiol 
jau nuskandino 20 Vokie
čių submarinų.

ITALIJA sako kad alian- 
tai neprivalo įtraukti Suv. 
Valstijas į karą.

Iš DANIJOS eina gan
dai jog Sovietai ir Vokie
tija svajoja sudaryti nau
ją Tautų Sąjungą, kuri bu
tų jų kontrolėje.
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Rūpinasi Gelbėti Vilniaus Kraštui
PASKOLA VILNIAUS KRAŠTO REIKALAMS

KAUNAS, Spalių 22. — Perėmimas nualinto Vil
niaus krašto tuojau reikalauja iš valstybes iždo išlaidų, 
kurios normaliame biudžere nenumatytos. Tam reika
lui Lietuvos Seimas priėmė 50 milijonų litų paskolą, ku
ri vadinsis Vilniaus Paskola.

Kaunas. — Spalių 22 į Kauną atvyko Sovietų Ru
sijos kariuomenės komisija.

Lietuvos Kariuomenės Žygiuoja į Vilniaus Sritį
Kaunas, Spalių 22. — Sovietų Rusijos užsienių rei

kalų komisaras Molotov pranešė kad Lietuvos kariuo
menė galinti pradėti palaipsniui žygiuoti Vilniaus sritin.

Kaunas, Spalių 18. — Lietuvos-Sovietų Rusijos sie
nų protokolas pasirašomas Maskvoje Spalių 19 d. Spė
jama kad Lietuva perims Vilnių ateinantį šeštadienį ar 
sekmadienį. Lietuva gauna 6880 kvadratinių kilomet
rų plotą, kuriame yra šie miestai: Vilnius, Trakai, Val
kininkai, Eišiškės, Medininkai, Buivydžiai, Švenčionė
liai, Pabradė, Dūkštas ir Rimšė, kas viso sudaro dvide
šimts valsčių.

s Kiti pranešimai sako jog Sovietų kariuomenė, laiki
nai užėmus Vilnių, ten viską apgrobia iki tą miestą pa
ims Lietuviai. Sovietų komisarai ir kareiviai grobia kas 
tik yra vertingesnio iš bažnyčių, bankų, viešų įstaigų ir 
privačių namų. Išrodo kad Vilnius bus žymiai aptuš
tintas, tik'tada Lietuviams atiteks.

(Nuo Redakcijos: Kadangi Lenkai buvo užėmę apie 
trečdalį visos Lietuvos žemių, apie 25,000 ketv. kliomet- 
rų, tai Sovietai atiduodami Lietuvai apie 7000 ketv. ki
lometrų plotą pasilaikė sau apie 18,000 ketv. kilometrų.)
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PAGROBĖ AMERI
KOS LAIVĄ

Berlinas, Spalių 25. — 
Vokiečiai, suėmę Suv. Val
stijų prekybinį laivą, “City 
of Flint”, nuvarę jį į So
vietų Rusijos uostą Mur
manską. Savo aiškinime sa
ko kad tas laivas gabenęs 
į Angliją kontrabandą iš 
Amerikos.

Suv. Valstijų valdžia de
da pastangas laivą atgau
ti. Tuo tarpu ir Rusai ir 
Vokiečiai tiria laivo stovį 
ir toliau spręs ką su juo 
daryti.

PRANCŪZAI kasasi va
karų fronte giliau į žemę ir 
pasiruošę be jokio veikimo 
praleisti žiemą. Tiki kad 
karas su Vokiečiais nepra
sidės iki pavasario. Nei 
Prancūzai nei Vokiečiai ne
rodo noro pradėti didyjį 
puolimą.

Prancūzai pasitraukė iš 
tų vietų kuriuos buvo nuo 
Vokiečių paėmę pirmomis 
karo dienomis.

Spalių 24 d. Prancūzai 
atmušė nazių staigų puoli
mą Warndt girioje prieša
kinių Prancūzų punktų.

RENGIASI BOMBAR
DUOTI ANGLIJĄ

Berlinas, Spalių 25. — 
Vokiečių sekantis žygis šia
me kare gal bus užpuoli
mas orlaiviais Britiškų sa
lų, skelbia vienas nazių or
ganas. “Vokiečių kantry
bė išsisėmė ir dabar jų vi
sas kerštas bus nukreiptas 
prieš Britus karo kursty
tojus, prieš kuriuos karas 
bus be pasigailėjimo”, gi
riasi nazių laikraštis.

Hitleris sušaukė pasi
tarimą aukščiausių 
vado apie tolesnę karo eigą.

karo

BRITAI daro visokius 
skymus sugriauti Hitlerio 
valdžią iš vidaus. Vienas 
tų planų esąs tai įsteigti 
užsienyje Vokietijos naują 
vyriausybę ir ją remti. Ji 
susidėtų iš elementų pabė
gusių nuo nazių persekio- 
jimų. ' . ■„ .
aliantai nenori kariauti ir 
kad susitaikytų su Vokie
tija “garbingai”, jeigu ją

STALINAS,' pranešimai 
sako, dar kartą užtikrinęs 
kad Sovietų ryšiai su Vo
kietija yra ekonomiški, ne 
militariški, taigi Hitleris, 
bent tuo tarpu iki Stalinas 
nenužvelgs kitos progos ką 
laimėti, negali tikėtis jo
kios kariškos pagalbos.

Tuo tarpu derinama Vo- 
kiečių-Rusų prekybos san- 
tikiai, kad Rusija galėtų 
aprūpinti Vokiečius mais
tu ir kitomis reikmenimis 
karo vedimui.

Spaliu 24 d. Rusai išga
beno į Berliną milijoną to
nų maisto ir pašaro.

Verkių Rūmai Vilniuje — viena iš Įžymių architektūros Įdomybių.

563 KOMUNISTAI
VALDIŠKOSE ĮS

TAIGOSE

Washington, Sp. 25. — 
Dies komitetas, tyrinėjan
tis prieš-Amerikonišką ju
dėjimą šioje ša1; je, paskel
bė sąrašą “ntj Ameri
kos Taikos ir Demokratijos 
Lygos, kuri atsižymėjo pa
čiais blogiausiais darbais 
prieš šią šalį.

Tame sąraše sužymėta 
563 vardai narių, kurie yra 
valdiškų įstaigų tarnauto
jai., Ta lyga, tyrinėtojai 
tikrina, yra komunistų va
dovaujama organizacija.

Dies ruošia pradėti vi
suotiną areštą komunistų 
ir nazių Amerikoje.

DAUG NAZIŲ, Ameri
kos Vokiečių Bundo narių, 
pradeda netekti darbų pa
sekmėje Dies tyrinėjimų.

SKUBINA EMBAR
GO ATMETIMĄ

Washington, Sp. 24. — 
Suv. Valstijų Vice Prezi
dentas Garner pradėjo dė
ti pastangas kad Senatas 
greitai perleistų karo reik-

Tas parodytų kadimemi embargo panaikini-
mą.

Valdžia pagaliau tiki kad 
visai trumpu laiku Senate

valdytų kas kitas negu Hit- ^LVPT.'!VL giriHlų,,dVU: 
leris.

LATVIJA paliuosavo iš 
kalėjimų eilę komunistų, 
prisitaikant savo draugin
giems santikiams su Mas
kva.

Iš Paryžiaus praneša kad 
savo sutartimi su Lietuva 
Stalinas atiduodamas Lie
tuvai Vilnių, bet tik tada 
kai jis busiąs apiplėštas ir 
išgabenta viskas kas esą 
panešamo.

dimo įstatymo atšaukimas 
ir praeis “pardavimo už 
pinigus” visokių karo da
lykų neutralumo taisyklė.

BRITAI ir Prancūzai da
bartiniu laiku turi Suv. 
Valstijose net $4,9000,000,- 
000 turto ir aukso pirki
mui sau karo reikmenu iš 
šios šalies.

NUSKANDINTA JAU
90 LAIVU

Londonas, Spalių 25. — 
Iki šios dienos nuo karo 
pradžios jau nuskandinta 
90 laivų, kurių 45 buvo Bri
tų. Su jais žuvo 1,774 as
menys.

Britai susiduria su klau
simu ar jų karo laivai ku
rie vykdo blokadą prieš 
Vokietiją yra ne perlėti ko
voti su greitais Vokiečių 
užpuolikiškais laivais, ku
rių keli veikia plačiose ju
rose.

Vokiečiai jau pagrobė 
vieną Amerikos laivą ir 
nuskandino mažiausia ke
turis Anglų prekinius lai
vus prie Gibraltaro po pat 
Britų karo laivų lydėtojų 
nosim.

Sugaudymui tų užpuoli
kų juroje reiktų susilpnin
ti Šiaurės juros blokadą.

HITLERIS nori tartis su 
Mussoliniu dėl Turkijos su
tarties su Britais ir Pran
cūzais. Hitleris nori kad 
Italija padėtų jam spaudi
mą Turkijos delei jos to
kio žygio. Pirm to dar pa
sitarsiąs su Romos, Mas
kvos ir Ankaros ambasa
doriais.

Prancūzija ir Britanija 
suteikė Turkijai $240,000, 
000 paskolos ir sutarė 3-is 
bendro apsigynimo punk
tais.

Hitleris patyręs apie pa
sirašymą šios sutarties, vi
su piktumu pasakė: “Tur
kiją laukia Lenkijos liki
mas!”

Italija tą sutartį priėmė 
šaltai ir rimtai. Jai tas iš
rodo taikos užveja Vidur
žemio juroje.

VOKIEČIAI LAUKIA 
“ALKIO BLOKA

DOS”

Bėdinas, Spalių 22. 
Kadangi vakarų fronte 
šiol Prancūzai - Britai 
pradeda karo veikimo, Vo
kiečių. tarne plinta mintis 
jog aliantai pasiryžę vyk
dyti “alkio blokadą” ir di
plomatiškus atakus, vieto
je karo lauko mūšių.

Nazių vadai Berline po
sėdžiauja norėdami išrasti 
geriausius budus kaip iš
silaikyti viduje.

Abi pusės numato kad 
karas gali būti ilgas.

iki
ne-

LENKIJA NEBUS KO
KIA BUVO

Londonas. — Jeigu — ar 
kada nors — Lenkija bus 
atsteigta, ji nebus ta pati 
Lenkija kokia buvo pirm 
Vokiečių užpuolimo.

Lenkijos dalys atimtos 
Rusų, kurios nebuvo Len
kiškos, bet Gudiškos ir Uk- 
rainietiškos, nebus grąžin
tos. Taip tas klausimas 
išaiškinta Britų Atstovij 
Rūmuose.
Britai neturi sutarties gin
ti Lenkiją nuo Rusijos.

Tuo budu ir Lietuvos 
žemės, dabar atgautos, pa
siliks Lietuvos globoje, nes 
ir Rusija ir Lietuva nesu
tiks jų Lenkams atiduoti.

Pasirodo kad

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

MIRĖ RAŠYTOJAS ŽA
NE GREY. Kaliforniojje 
Spalių 23 d. mirė garsus 
šioje šalyje vakarų Ameri
kos romanų rašytojas, Ža
ne Grey, 64 m. Jis paėjo 
iš Zanesville, Ohio. Jo apy
sakų visame pasaulyje iš
platinta virš 17 milijonų 
egzempliorių.

VARŠAVA virtus tiktai 
kapinynu, sako gryžęs iš 
ten Švedijos karo atašė. Jo 
nuomone, laike Lenkijos 
sostinės bombardavimo žu
vo tarp 20-40 tūkstančių 
gyventojų.

ITALIJA rūpinasi suda
rymu bloko Balkanuose at
svėrimui prieš Sovietų Ru- 

> sijos ir Vokietijos pastan- 
jgas ten įsigalėti.

TARP BULGARIJOS ir 
Rumunijos pasienio sargy
bų įvyko susišaudymai už 
Dobružą, kurią Rumanai 
po karo paėmė nuo Bulga
rų. Bulgarai nori ją at
gauti.

POPIEŽIUS instruktavo 
savo nuncijų Berline kad 
užprotestuotų Vokiečių vy
riausybei prieš jų spaudi
mą katalikų užimtoje Len
kijos dalyje.

RUSAI pradėjo nusJeis- 
ti savo reikalavimuose Suo
mijai: dabar sako sutinka 
prašyti trijų salų, kurios 
randasi prie ineigos į Le
ningradą ir priklauso Suo
mijai; atsiima reikalavimą 
duoti karo bazių pačioje 
Suomijos teritorijoje, kaip 
išreikalavo iš Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos.

KLAIPĖDIŠKIŲ r e i kalams 
tvarkyti komisijos pranešimu, 
nežiūrint dabartinės padėties, 
paskutiniu laiku sutvarkyta 
daug privačių asmenų Klaipė
doje pasilikusio turto reikalų 
ir Įmokė jimai į trečiąją są
skaitą nėra sustoję. Valstybi
nis turtas likęs Klaipėdoje bu
siąs sutvarkytas atsiskaitymo 
keliu.

GRYŽTA Amerikon. Ameri
kietė sportininkė, Florencija 
Bložytė, kuri pereitą metą nu
vyko Lietuvon dalyvauti Olim
piadoje, dar šymet gražiai pa
sirodžius krepšinio turnyre, ap
leido Kauną ir gryžo Ameri
kon.

•
LIETUVA vis dar labai dik- 

čiai kuro tebeimportuoja. Pa- 
veizdan, 1938 metais Įvežta kie
tos anglies 306,210 tonų už 
11,010,000 litų ir skystojo ku
ro 47,170 tonų už 5,970,000 lt. 
Norint kad ir pusę importuoja
mo kuro pakeisti durpėmis, 
reiktų pagaminti kasmet apie 
600,000 tonų durpių.

•
UŽMUŠTI. Ukmergėj, Aug

lių 18 m. sūnūs ir 9 m. amžiaus 
duktė, radę mokyklos kieme 
patvoryje granatą, parsinešę 
ją namon ėmė krapštyti. Gra
nata sprogo, juos abu užmušė. 
Toje mokykloje buvo laikomi 
internuoti Lenkai kareiviai.

V
TRŪKSTA BULVIŲ kasėjų. 

Ūkininkai pasakoja kad šį ru
deni Suvalkijoje pritruko bul
vių kasimui darbininkų. Mo
terys dirbančios prie bulvių 
kasimo per dieną gauna 2—-3 
litus.

•
KAUNE pasirodžius truku

mui duonos, Lietuvos kaimie
čiai prikepę kaimiškos duonos 
pradėjo gabenti ne tik Į tur
gus bet ir parduotuves. Ūki
ninkai parduoda duoną keptą 
jau iš naujo derliaus rugių.

•
NAUJA MADA EUROPOJE. 

Paskutiniu laiku tarptautiniais 
traukiniais daug keleivių ir 
per Lietuvą pravažiuoja dujo
kaukėmis vežini. Ir Lietuvoje 
jau galima pirktis žymiai pa
pigintų dujokaukių.

•
URBŠYS pasveiko. Užsienių 

reikalų ministras J. Urbšys, 
kuris ilgesnį laiką gydėsi už
sieniuose ir vėliau Lietuvoje, 
jau yra visiškai pasveikęs ir 
eina savo pareigas.

Už LAIKYMĄ ginklų gau
tų iš Į Lietuvą atbėgusių kitų 
šalių kareivių, kurie buvo in
ternuoti ir nuginkluoti, Lietu
vos gyventojams paskelbta di
delė bausmė: iki 3 metų kalė
jimo ir gali būti vieneriems 
metams išsiųsti į priverčiamo
jo darbo stovyklą. Visi gink
lai turi tuoj būti priduoti ar
timiausiai policijai, ar ginklai 
butų rasti ar gauti.

•
©ZAPYŠKIS iki šiol turi tik 

medinę bažnyčią, bet, atėjus 
naujam klebonui Kun. A. ži
gui, ėmėsi statyti naują, mu
rinę. Pernai padėjo pamatus 
ir sienas įpusėjo, šymet baigė 
sienas, uždengė čerpėmis sto
gą ir bokštą, įkėlė ir varpus. 
Kitą metą . manoma baigti vi
daus įrengimas ir apie 1941 
m. jau ineis į naują bažnyčią. 
Prieš karą Zapyškyje buvo di
delė mūrinė bažnyčia, bet Vo
kiečiai ją visiškai išgriovė.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
AR KELSIM SLA. | 

PITTSBURGHĄ?

SLA. Nominacijos
Prasideda

Pradedant su Lapkričio mė
nesiu, prasideda nominacijos 
kandidatų į SLA. Pildomąją 
Tarybą.

Tautininkai, socialistai ir 
komunistai stato savo kandi
datų sąrašus.

Iki šiol per porą rinkimų 
socialistai ir komunistai, pasi
remdami savo “bendro fronto” 
sutartimi, statė kandidatus iš
vien. šiais rinkimais socialis
tai pasiryžę sau “laimės jieš
koti” nesiskaitydami su komu
nistais.

Kartu su šiomis nominacijo
mis, dar Pennsylvanijos SLA. 
nariams brukama išbalsavimas 
klausimo dėl perkėlimo SLA. 
Centro iš Wilkes-Barre į Pitts
burghą. Tas klausimas patie
kiamas ant paskiro lapelio ir 
jame aiškinama šitaip:

“Ar Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Vyriausia Raštinė 
(Heme Office) turėtų buri 
perkelta iš Wilkes-Barre, Pa., 
Į Pittsburgh, Pa. ?

‘ Balsuoti su X už ‘Taip” ar 
Ne.”

Taigi, nekurie dabartiniai S. 
L. A. ponai nenurimsta jau su
virs metas laiko dėl savo užsi- 
geidimo kelti centrą į Pitts- 
bi rghą, nežiūrint kad tuomi 
ptdarys organizacijai didedius 
nuostolius.

Nekurie nariai gerai nujau
čia kad tame persikraustyme 
bus nemažai “skiedrų , kurio
mis kas nors puikiai pasinau
dos.

Prieš metą laiko socialistai 
diktatoriai buvo pravedę savo 
balsavimus tuo pačiu klausimu 
ir labai nudžiugo kad gavo di
dumą balsų už Pittsburghą.

Bet džiaugsmas tuoj baigė
si kuomet patyrė kad visų S. 
L. A. narių balsavimas šiuo at
veju nieko nereiškia: balsuoti 
už kėlimą turi teisę tik Penn
sylvanijos SLA. nariai, ir jų 
sumanymui kraustytis į Pitts
burghą užkirsta kelias.

Trys ar keturi advokatai S. 
L. A. centro valdyboje nežino
jo įstatymų kaip pravesti bal
savimus SLA. centro kėlime!

Dabar vėl ėmėsi savo užsi- 
geidimą vykdyti....

SLA. Narys.

ADVERTISEMENT
Lithuanian lady employee of mid- 

dle age, serious and of good charac- 
ter, orphan, wishes to become ac- 
quainted with a well situated Ame- 
rican, not younger than 40 years, 
for marriage.

AMBRIDGE, PA.

Susitariam Stiprinti Tautine Veikla
Reikšmingas Didžiojo New Yorko Tautinių Veikėjų Susitarimas

■A

MIRIMAI
AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

LIETUVIŲ KAMBARIUI 
PARAMA

Ambridge Lietuviai, matyda
mi kad tūlos tautos savo kam
barius Pittsburgho Universite
te jau įtaisė, daro jų dedikaci
jas arba pašventinimą, tai ir 
vietos Lietuviai sutarė pada
ryt balių parėmimui Lietuvių 
Kambario toje mokslo įstaigo
je, kad ir Lietuviai galėtų grei
čiau savo Kambarį atidaryti, 
nes ilgai tęsti tą darbą mums 
jaučiasi nesmagu.

Tas balius įvyko Spalių 14 
d. Susirinko gražus būrelis 
žmonių. Iš Pittsburgho atvy
ko Lietuvių Kambario Komite
to pirmininkas P. Pivaronas su 
visa savo šeima, taipgi atvežė 
dovanų savo keptuvės du kek
su, ir vietinis J. Kibartas sū
rį, kuriuos išleidus laimėjimui 
pelnyta $6.50. Nuo baliaus at
liko $23.11, o sudarymui ly
gios sumos dar J. Briedis, B. 
Gramba ir J. Kinderis pridėjo 
smulkių aukų, viso pasidarė 
$30.18. Persiuntimo kaštų 18c 
atėmus, Kambario fondui pa
siųsta $30.

Už paramą ir pagalbą dėko
jame visiems kurie kuo nors 
prie šio parengimo prisidėjo. 
Šis Lietuvių Kambaris bus at
mintis ateityje Lietuvių vai
kams ir vaikų vaikams, kad jie 
žinotų jog jų tėvai nebuvo ko
kie apsileidėliai ir nekultūrin
gi. Lai jie žinos kad Lietu
viai buvo progresą mylinti ir 
neužsileidžianti net didelėms 
tautoms.

Reikia pasakyti ypatingas 
ačiū ponams Pivaronams: jie 
nenuilstamai dirba, pasiryžę 
baigti sukelti reikalingą sumą 
pinigų Lietuvių Kambario už
baigimui, ir tuo reikalu lanko
si visur kur gauna pakvietimą. 
Mums buvo malonu turėti tokį 
garbingą tautietį svečiuose pas 
save.

Taipgi garbė Ambridge L.ie- 
tuviams už jų pasidarbavimą. 
Nors musų čia ir nedaug yra. 
bet dirbam ir progresuojam ir 
kulturinius darbus remiam vi
somis savo išgalėmis.

Musų jaunimas turi savo 
šaunų bolininkų jauktą, ir jie 
puikiai atžymi Lietuvių vardą 
vietos sporte;, jie žinomi kaip 
Lithuanian Team.

Darbai pas mus šiuo laiku 
žymiai pagerėjo, bet dar toli 
gražu ne visi bedarbiai pašau
kti į darbus. B. Gramba.

JIEŠKOJIMAS. Kostancija 
Gečionytė, po vyru EikevUie- 
nė, gyvenanti Brazilijoje, j ieš
kau savo brolį Antaną Gečio- 
nį, kilusį iš Lietuvos, Kauno 
ap., Pakuonio vai., Pagerinome 
dv. Amerikon išvyko 1912 m. 
Paskutiniu laiku gyveno She
nandoah, Pa., dirbo kaskylose. 
Prašau rašyti antrašu:

Kostanciia Eikevičienė 
Rua da Mooca, 1721,

Didžiojo New Yorko ir apielinkės žemiau pasirašę visuo
menės veikėjai, įvairių Amerikos Lietuvių organizacijų aktyvus 
veikėjai, 1939 metų Spalių 13 dieną Brooklyne visapusiai ap
svarstę Amerikos Lietuvių tautinės veiklos planus ir ypatingą 
Lietuvos dabartinę būklę, vienu balsu nutarėm:

1. Visus tautinius, kulturinius ir ekonominius Lietuvių 
darbus bendrinti. Tam darbui kviečiame ir visas Amerikos 
Lietuvių tautines organizacijas ir veikėjus.

2. Visomis išgalėmis ir budais moraliai ir medeginiai rem
ti, palaikyti ir tobulinti tautiškąją spaudą — Amerikos Lietu? 
vių tautinio išsilaikymo ir kultūrinių darbų pagrindą; tai dary
ti kviečiame ir visą Lietuvių tautinę visuomenę.

3. Lietuvos valstybei .atsidūrus naujose, ypatingose sąly
gose, savaime suprantama kad mums, Amerikos Lietuviams tau
tininkams tenka didesniu stropumu budėti Lietuvos reikalų 
sargyboje ir būti pasiruošusiems įvairiems netikėtumams su
tikti. Mes aiškiai ir vieningai pareiškiame jog imsimės visų 
priemonių padėti išsaugoti Lietuvos valstybės nepriklausomy
bę ir suverenumą. Tuose darbuose jau per daugelį metų esa
me įsipareigoję, pažadame savo talką ir toliau, ko laukiame ir 
i.š visų tautiškųjų veikėjų ir draugijų. Mes padėjome Lietuvos

, nepriklausomybę iškovoti, padėsime ir toliau tą nepriklausomy
bę ir saugoti.

YOUNGSTOWN
P ARABIJOS PRAMOGA

Lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapija rengia savo naudai lin
ksmą pramogą su vaidinimu ir 
Vilniaus atgavimo paminėji
mu. Atsibus parapijos salėje, 
pradžia 3 vai. po pietų. Vi
sus parapijos draugus užprašo 
atsilankyti Komitetas, i-------------------------------------- - i

AUKOS
Aukos Liteuos Paviljonui 
Išlaikyti

SKELBIMAS Nr. 
(SPALIŲ 13 d. 1937

Pas Par

Dr. B. K. Vencius 
Ksaveras Strumskis, 
Pijus Bukšnaitis, 
Albinas Trečiokas, 
Dr. Matas Vinikas, 
Vitalis Bukšnaitis, 
Antanas Alekna,

Kazys Paulauskas,
Domas Klinga,
Juozas Garšva,
Juozas Ginkus.
Jonas Baltus,
A. B. Strimaitis,
Benediktas Ščegauskas.

Susirinkimo pirmininkas — Antanas Mikalauskas,
Susirinkimo sekretorius — Juozas Sagys, 

Rezoliucijai Komisija: Stasys Vitaitis, Jonas Valaitis.

AKRON. OHIO
J. Pulkus su savo žmona lan

kėsi Clevelande pas savo švo- 
gerius Malonius ir Kazlauskus. 
Jie dalyvavo priimtuvėse jų 
sesers sunaus žmonos, kuri at
važiavo iš Lietuvos.

Pas Igną ir Jieva Termenus 
atskrido garnys ir paliko jiems 
dovaną — dukrelę.

Šie Akrono jaunuoliai Lie- 
; tuviai lanko Akrono Universi
tetą : A. Krivickis, Trumpai
tis, V. Grigas ir A. Kazlauskas, 
ir du Akroniečiai lanko Toledo 
Universitetą: Z. Vasiliauskas 
ir V. Stukas.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

• CHICAGO, III. — Tapo areš
tuotas Lietuvis Petras Yu- 

cius, 64 m., už suvažinėjimą 
tūlos moteries.

—Elena D. Bartush, žymi 
Lietuvaitė dainininkė, pasira
šė sutartį su Clhcago City Ope
ra dainuoti per 1939-40 sezoną.

—Čhicagos Lietuvių Vaizbos 
Butas pasiuntė Lietuvos vy
riausybei pasveikinimą su Vil
niaus atgavimu ir pažadėjo 
paremti aukomis Lietuvą be
sirūpinančią Vilniaus kraštu.

VIRŠILAS Kazys, apie 50 m., 
mirė Spalių 11, Pittsburgh, 
Pa. Palaidotas Šv. Marijos 
kapinėse, McKees Rocks, Pa. 
— Patui upių k., Šimkaičių 
v., Rasemių apsk. Ameriko
je išgyveno apie 28 metus.

PALECKIS Juozas, apie 56 
metų, nevedęs, mirė Spalių 
7 d., Pittsburgh, Pa.; palai
dotas Spalių 10, Šv. Kazimie
ro kapinėse, Pittsburgh, Pa. 
Amerikoje išgyveno 
metus.

NAUNČIKAS Antanas, 
tų, mirė Clevelande,
15 d. — Naumiesčio k., Plok
ščių par., Marijampolės ap. 
Amerikoje išgyveno 29 me
tus.

MAJAUSKIENĖ Agota, 45 m. 
mirė Spalių 5 d., Brooklyn, 
N. Y.

INDZELIS Pranas, 52 metų, 
mirė Rugsėjo 14, Blaine, 
Amerikoje išgyveno virš 
metų.

VAITKEVIČIENĖ Adolfina,
Moi-

ilgus
J.š.

45 me-
Spalių

FASVEIKJNKIT SAVIŠKIUS DRAUGUS
AMERIKOJE IR LIETUVOJE -
LIETUVIŠKAI!

Labai gražios — tiktai po 5cn
Skubėkit tuojau užsisakyti sau Kalėdų ir Naujų Metų 
linkėjimų puikias korteles (viena kortelė tinka Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėms), šymet turim labai puikių, 

10 centų vertės kortelių, parsiduoda po 5c. viena.

■

, Paštu nesiunčiam mažiau kaip 6. Užmokestį pri
sėskit viso 35c pašo ženkleliais (persiuntimui. 5c.)

SIŲSKIT SAVO LINKĖJIMUS Į LIETUVĄ ŠYMET 
ANKSČIAU (nes laiškams nueiti ima 3—4 savaites)

DIRVOS KNYGYNAS
6829 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Ę. Burbaitė Centralinis Paštas 
(iki pareikalavimui)
Kaunas Lithuania.

KALĖDŲ ir

NAUJŲ METŲ 
r

KORTELĖS

P. Ražukas jau persikėlė 
gyventi į savo namą, kur įsi
rengė ir biznį, užeigą. Jų įs
taigoje kas penktadienio ir šeš
tadienio vakarais grieš puiki 
muzika. Lankytojų pas jį bū
na daug, nes jis užlaiko viso- 

, kių rūšių alų, ne tik vietinį, 
• bet ir iš kitų valstijų. Jo už- 
j eiga randasi 1939 Manchester 
road, prie Kenmore bulvaro 
Linkėtina geriausios kloties jo 
naujoje vietoje.

Lietuvių Piliečių Klubas šį 
sekmadienį, Spalių 29, rengia 
dideles prakalbas, kalbėtoja: 
bus kandidatai į miesto valdi-: 
niūkus ir kiti. Visiems įžanga 
nemokamai. Prakalbos tęsis 
nuo 1 iki 5 vai. vakaro, Pava
riau salėje, 546 Grand st. To
je pačioje salėje klubas turės, 
balių tą pat vakarą, nuo 6:30 j 

. vai. Kalnas. I
iI ____ w WL______

AMERIKOS ŽYDAI ( 
RŪPINASI SAVAIS

* LIETUVOJE

NEW YORK, Spalių 17. — 
Lenkijos žydų Federacija A- 
merikoje Spalių 11 d. kreipėsi 
į Lietuvos Generalinį Konsulą 
Nevv Yorke, pasiūlydama pa
gelbėti Lenkijos žydams pa-į 
bėgusiems į Lietuvą.

Federacijos tikslas suregis
truoti tos rūšies pabėgėlius. 
Tiems iš jų kurie turi giminių 

! Amerikoje ar kituose kraštuo- 
| se, padėti surasti tuos gimi
nes, parūpinti įvažiavimo liu
dijimus ir sušelpti kelionei į 
pasirinktą vietą. Tuo tarpu i 
prašė sudaryti Lietuvoje miš
rų Komitetą, kuris atidarytų 
du registracijos biurus, Kaune 
ir Vilniuje, ir globotų tuos pa
bėgėlius, kuriam tikslui Fede-

• CHICAGO, III. — Margutis 
ruošia didelę savo pramogą

— 15 metų sukakties paminė
jimą nuo “Dzimdzi-Drimdzi” 
atvykimo į Ameriką. Ta pra
moga įvyks Lapkričio 23 d., 
Stovens viešbutyje.
® MONTELLO, Mass. — Spa

lių 29 d. čia įvyksta Mass. 
valstijos Sandaros kuopų su
važiavimas ir veikėjų pasita
rimas.
• SO. BOSTON, Mass. — Lie

tuvių Piliečių Klubas šiomis
dienomis sugyveno gražaus ir 
ilgo amželio — 40 metų. Spa
lių 20 d. įvyko Klubo sukakties 
paminėjimas.
• BROOKLYN, N. Y. — Dai

nininkas Alekas Vasiliauskas
išvyko į Detroitą. Ten koncer
tuos sekmadienį, Lapkričio 5, 
Institute of Arts. Jis ir yra 
ilgiausia Detroite išgyvenęs ir 
ten pakilo dainavime.

—Laivu Kungsholm Spalių 
14 d. gryžo iš Lietuvos p-lė E. 
Bartkevičiūtė. Ji buvo gavus 
stipendiją studijuoti Lituanis
tiką V. D. Universitete. Kai 
laikai aprims ji sako gryš į 
Lietuvą vėl.

3
m.)

K. S. Karpius, Cleveland, O., au
koja $2 ir surinko $51, viso $53.00 

S. ir A. Mockai, South Boston,
Mass., aukoja $5 ir surinko 
$11, viso

Petras Aleksandravičius, 
Shenandoah, Pa.

W. J. Krencevičius 
John F. Stanisky 
Adv. A. Kupka, Brockton 
Lincen, N. J., Lietuvių Bendras

Komitetas 17.50
Marianapolio Kolegija, Thomp- 

son, Conn.
Kun. J. Misius, Pittsbure-h 
N. N.,, New Haven, Conn. 
Adv. Z. šalnienė, So. Boston,

Mass., surinko 9.00
A. J. Aleksis, Waterbury, Ct.,

aukoja $3, surinko $40, viso 43.00 
Liet. Vaizbos Butas, Brooklyn 10.00 
SLA. 4 Apskritis, New Britain 10.00 
Lietuvos Konsulatas Chicagoje,

prisiuntė gautas aukas 246.00 
Šv. Jurgio Dr-stė, Brooklyn 50.00 
Edvardas Paulionis, Little Neck,

New York
Alytaus Žydų Dr-ja, Boston 
Lithuanian Merchants Ass’n,

Philadelphia, Pa.
A. Jocis, Bridgeport, Conn.
M. Veiverienė, Bridgeport, Ct. 2.00
N. Arisonas, Stratford, Ct. 1.00 
S. L. Zepėnas, Lawrence, Mass. 5.00 
P. Lapienė, Babylon, N. Y.,

surinko 18.00
V. J. Atsiminimo Par. Šv. Var

do Dr-ja, Maspeth, N. Y. 5.00 
Dr. A. Petriką, Brooklyn, be

anksčiau paskelbtų, aukoja
$2, surinko $12, viso 

J. F. Baltramaitis, Brooklvn 
Šv. Vincento Dr-ja, Baspeth 
Šv. Vincento Dr-ja, Maspeth

surinko $19, viso 
C. S. Cheleden, Philadelphia

aukoja $10, surinko $20, viso 30.00 
Lietuvių Dienos Komitetas,

Nevv York
Kazys Dryža, Philadelphia, .

koja $2, surinko $25, viso 
Adv. Elihu D. Stone, Boston 
Lietuvių Vaizbos Butas,

Pittsburgh .
Juozas Ambraziejus, Brooklyn, 

surinko
Charles K. Pikiel, Pittsburgh 
Pp. J. Grebliunai, Pittsburgh

Išviso
Anksčiau paskelbta

1 Bendrai gauta

Džiugu matyti kaip greit 
niai Lietuviai paskubėjo su parama. 
Generalinis Konsulatas, nuoširdžiai 
dėkodamas visiems aukotojams, pra
šo visus asmenis, kurie dar negrą
žino aukų lapus, skubiai juos sugrą
žinti. Be to, pranešama kad jeigu 
kiek liks pinigu jie bus skubiai pa
siųsti i Lietuvą musų atgautos so
stinės 
siems 
paremti, 
kaip 
kad

16.00

5.00
5.00
5.00

10.00

O.
30

25.00
10.00
50.00

10.00
50.00

10.00
2.00

14.00
3.00

10.00
10.00
20.00

•>

mire Rugsėjo 24, Dės 
nes, Iowa.

ZALENKIENĖ Magde,
Spalių mėn., Mahanoy 

apsk.
46 metų, 
Pittston,

300.00 j 
au-

> 27.00
25.00

25.00

5.00
5.00
2.00 

$1133.50 
413.00 

$1546.50

ir duos-

ir Vilnijos krašto išvargu- 
broliams-sesčms sušeloti ir 

Lai pradžiugs jų širdys, 
ir Jus rasite pasitenkinimo 

aukojote kilniems tikslams.
JONAS BUDRYS, 

Generalinis Konsulas.

AUKOS LIETUVOS REIKALAMS
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

gavo ir šiuo maloniai skelbia seka
mas aukas Lietuvos reikalams: 
De'roit, Mich., Am. Liet. Kong.

skyrius per sekr. J. Barron $30.00 
(Šią auką Konsulatui prista
tė dienraštis Vilnis)

Adv. P. J. Keršis, Cleveland 15.00 
Adv. A. L. Kcarns 15.00

LIETUVOS PAVILJONUI PEŠ. 
PARODOJE RĖMIMUI

10.00
5.00

10.00
19.00

1.00 
aukos

racija siųs tam Komitetui rei
kalingus pinigus.

Generalinis Konsulas kabe
liu perdavė tą pasiūlymą Už
sienių Reik. Ministerijai Kau
ne, iš kur Spalių 13 d. gautas 
sutikimas (principe), ir kad 
komitetas, Federacijai prašant, 
sudarytas iš penkių Lietuvių: 
Kun. Vlado Mirono, Jono Na
vako, Jono Vileišio, Pulk. VI. 
Ingelevičiaus, Dr. Roko šliupo, 
ir penkių žydų: Adv. L. Gar- 
funkelio, Dr. R. Rubinšteino, 
G. Volfo, I. Rozovskio ir ka
riuomenės vyriausio rabino S. 
Sniegos.

Mečys Šveikauskas, Chicago
Adv. Jos. J. Grish
P. J. Keršis, Cleveland 
Adv. A. L. Kearns
J. Urbšaitis, Cleveland

Visoą, Konsulate gaunamos
tuoj pakvituojamos, laikraščiuose 
skelbiamos ir pervedamos i atitin
kamus fondus. Konsulatas nuošir
džiai dėkoja už visas Lietuviškas 
aukas.

LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Place 

Chicago, III.

BETROITIEČIŲ AUKOS
Per Lietuvos Pasiuntinybę

Mozūras $
Petrulis
Boreišis

Mateušas
Alfonsas
Kun. Ig.
Jonas Žyrinas
Jos. Ambrose 
Petras P. Grybas 
Wm. Buksnes
E. Rose
Petras Podolskas 
S. Klapatas 
J. Sakalauskas 
Petras Bendorius 
D. B. Brazis 
Ignas Ivanauskas

Viso

PETRAUSKAS Juozas, 65 m. 
mirė Spalių 9, Philadelphia, 
Pa,

BARTUŠKIENĖ Pranė, mirė 
Spalių 7, Wanamie, Pa.

LAPINSKAS Antanas, mirė 
Spalių 10, Duryea, Pa.

DEGUTIS Tarnas, 27 m., mirė 
Spalių 15, Hazleton, Pa.

BRAŽINSKAS Antanas, 
metų, mirė Spalių 
mont, P'a.

MURMANAS Jonas, 
užmuštas anglies 
Spalių mėn., Freeland, Pa.

MARTIN Ona (Samoškaitė), 
mirė Spalių 14, Chicago, III. 
— Panevėžio miesto.

JUREVIČIUS Antanas, 
mirė Spalių mėn., 
port, Pa.

JOZANITAS Stasys, 
žis, mirė Spalių 13, 
je. — Ilguvos par., 
kių k. Amerikoje išgyveno 
31 metus.

STRAZDIENĖ Antanina (Ge- 
vėnaitė), pusamžė, mirė 14 
Spalių, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Vadžgirio par., Lab- 

( girių k. Amerikoje išgyve
no 27 metus.

32 metų, 
Chicagoje,

Pa. — Vilkaviškio
VIZGAITIS Kazys, 

mirė Spalių 5 d., 
Pa.

BARTUŠIS Andrius, 
mirė Spalių 11, 
kur buvo ir gimęs.

PALUBINSKAS Kazys, 49 m. 
mirė Spalių 11, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Kaltinėnų p., 
Bitaučių k.

PELDŽIUS Martinas, 56 metų, 
mirė Spalių 10, Chicagoje. | 

ŽILIUS Antanas, pus a m ž i s , j 
mirė Spalių 12, Chicagoje.— 
Plungės par., Pakirsnos kai
mo. Amerikoje išgyveno 36 
metus.

BUČNIS Mikas, mirė Rugsė
jo 9, Baltimore, Md.

KAZLAUSKAS Ignas, mirė 
Spalių mėn., Pottsville, Pa. 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

ŠEDREIKA Boleslavas, mirė i 
Spalių 5 d., Lawrence, Mass.

GLAUBARTA Jurgis, 56 me
tų, mirė Rugsėjo 17, Taco- 
ma, Wash. — Telšių apskr, 
Sėdos par., Padvarnikų k.

BRIEDIS Vincas, 44 metų, mi
rė Spalių 8, Chicagoje. Gi
męs Joniškio miest. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

MISIŪNAS Jonas, pusamžis, 
užmuštas sunkvežimio Chi
cagoje, Spalių 7 d. — Utenos 
ap., Daugėliškiu par., Dob- 
riškių k. Amerikoje išgyve
no 29 metus.

JURKEVIČIUS Bronius, 45 m. 
mirė Rugsėjo 29, Philadel
phia, Pa.

PALAIMA Ignas, 48 metų, 
mirė Spalių 2, Philadelphia, 
Pa.

PLECIDIENĖ Barbora, mirė i 
Spalių 11, Cliffside, N. J.

i, 30
m., Kulp-

31 metų, 
kasykloje

50 m., 
Middle-

pusam-
Chicago-

Tubiš-

1940
Kalendoriai

DYKAI
nuo dabar

iki
Naujų Metų

visiems
kurie tuoj 
atnaujins

Dirvos
prenumeratą.

BŪTINAI PRIDĖKIT 10c 
PAŠTO ŽENKLAIS 

PERSIUNTIMO 
' KAŠTŲ.

6820 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND, O.
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnlhore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairic >3 apdraudos-insurance reikaluose.

Perl.u ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rrortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

t
❖ 
j

Ą
❖
❖
❖
❖
❖ 
♦> 
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i
Nikodemas A. VVilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
® •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARDU CK AS

Savininkas Vedėjas
fttfflf M
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DIRVA 3

Dirvos Jubilejinis
V ajus Prasideda

Kelione po Musų Lietuvą
(Tęsinys iš pereito nr.)

Rašo ONA KARPIUS.

Visi Dirvos skaitytojai, bendradarbiai, draugai, pra
šomi talkininkauti — agituoti savo draugus skaity
ti Dirvą, išrašyti ją savo artimiesiems ir giminėms 

Amerikoje, Lietuvoje ar kitose pasaulio 
dalyse gyvenantiems.

Dirvos pirmtakunas laikraš
tis Santaika Clevelande pradė
jo eiti Lapkričio mėnesį, 1915 
metais. Po to tuoj buvo su
daryta Ohio Lietuvių Spaudos 
Bendrovė ir ji praėjo leisti pa
didintą, 8 puslapių laikraštį 
Dirvą.

Kadangi 1940 metas išpuola 
Dirvos 25 metų Jubilejaus me
tas, šiuomi ir skelbiam šį Ju- 
bilejinio Meto Atidarymo Va
jų. Visi kurie 
Dirvą bus jos 
ištisą Jubilejinį

Dirvą galima 
čiai:

dabar išsirašys 
skaitytojai per 
Metą.
platinti sekan-

2— Tuojau gauti Dirvai nau
ją skaitytoją, savo draugą, 
kaimyną, giminę, paraginant jį 
tapti Dirvos skaitytoju.

3— Padaryti Dirvą nuo sa
vęs dovana saviems artimiems 
draugams ar giminėms — da-1 
bar geriausias laikas, su pa
baiga metų, kada ilgi vakarai 
skaitymui ir kai pasaulis pil
nas įvykių apie kuriuos visi 
nori žinoti.

Dirva yra JŪSŲ laikraštis, 
ją leidžiat sau, savo pini- 
mokėdami metas į metą 
dolarių jos palaikymui, 
patinka JUMS — patiks

1—Skubiai atnaujinti savo 
prenumeratą.

Barbora Darlys Koncertavo Chicago j e Spalių 25

kad ją paims kitas automobi
lis. Kitas gi vėl nuvažiavo 
sau manydamas kad mūsiškis 
ją paims, ir kai mes atvykom 
į Bitėnus, Bronės niekur ne
buvo! Tas mane labai surūpi
no, betgi trumpu laiku ji at
važiavo su musų senais drau
gais Juodkaziais. Gerai kad 
ji atsiminė kur jie gyveno, nes 
mes čia buvom anksčiau šią 
vasarą.

Aš aprašiau ir • pasakojau 
apie Bitėnus pirmiau, bet ne
galiu išvengti nepaminėjus vėl 
kaip čia miela, o priedui prie 
to viso malonumo mes radom 
dar tiek daug svečių, kuriuos 
mes pažinojom, jau čia atva
žiavusius, taigi nebuvo abejo
nės jog tas viskas įvyksta pa
minėjimui žymaus nuotikio.

Vaišingumas ir draugingu
mas Jankų šeimos yra nesu
lyginamas, ką paliudijo ir gau
sybė svečių, nes esu tikra kad 
jie visi jautė tą taip kaip ir 
mes, jog tikrai yra malonumas 
ir garbė būti svečiais čionai. 
Šalia apie 30 grupės Vilniečių, 
kaip sportininkų ir kitų, rado
si dar dusyk tiek ar daugiau 
iš Kauno ir svečių iš už Lie
tuvos sienų. Daugelis tų sve
čių buvo žmonės aukštomis po
zicijomis ir oficialai kurie at
vyko pagerbti poną Jankų šio
se linksmose jo 80 metų am- 

. žiaus sukaktuvėse. Niekad sa- 

. vo gyvenime nesu mačius to
kio skaitlingo svečių susirin- 

, kimo kuriuos visus vaišintų 
viena šeima, ir kas labiausia 
mane supynė tai kad jie visi 
turės praleisti čia naktį iki ry
tojaus didžiųjų iškilmių. Pai
numą buvo tame tai kad čia 
ūkė, aplinkui nėra viešbučių, 
Jankų namas yra nedidelis; ir 
ištikro turiu prisipažinti kad 
iki šiai dienai negalėjau patir
ti kur jie visi miegojo.

Kai atvažiavom, mes buvom 
ilgą laiką užimtos sveikinimai- 
si su visas musų senais drau
gais ir pažystamais, ir susipa- 
žindamos su naujais. Mums 
ypač buvo malonu pamatyti 
Pulkininką Saladžių, kurį tik 
vakar vakare susipažinom, ir 
pamėgom dėl jo draugingumo 
ir linksmo budo, nes jis visa
da juokavo ir 
Nuėjusios į vidų pasidėti savo 
kelis dalykus ką atsivežėm, pa
jutom virtuvėje didžiausį veik
lumą ir sujudimą.

Visas buris ėjom į Rambyną, 
kur mes Birželio mėnesį šven
tėm Joninių naktį; jis yra už 
kokio kilometro atstu; ėjom 
aukštu Nemuno krantu per gi
rią iki to kalno, kur, tradici
niu Lietuvišku papročiu buvo 
sukurtas laužas seno Martyno 
Jankaus pagerbimui. Pulki
ninkas Šarauskas, Lietuvos 
Skautų vadas, vadovavo cere
monijoms. Buvo pareikšta lin
kėjimai celebratui, kuris vė
liau pasakė savo mėgiamas ei
les, atsidėkodamas už jam da
romus liukėjimus. Aš stebė
jausi iš jo tokios skaidrios at
minties, atsižvelgiant į jo am
žių. Pulk, šarauskas vadova
vo mus skautiškais šukavimais 
ir liaudies dainomis, ir progra
mas buvo labai smagus.

Vakare musų grupė susirin
ko p-lės Elzės kambarėlyje ant 
aukšto, kur per radio girdėjom 

■ paskelbiant p. Jankaus gimta- 
. dienio sukaktuves, pranešimas 
> buvo papildytas puikia kalba 

skirta celebratui, kartu prane-

ma kelione į Lietuvą, ir kad jis 
ten susitiko p. Karpių, kuris 
įdavęs jam atvežti man savo 
linkėjimus jeigu jis mane, su
tiks Lietuvoje. Tie žodžiai ma
ne labai nustebino ir aš laiki
nai likau lyg be žado, bet tie 
žodžiai buvo labai malonus. 
Ponas Šaltenis kalba labai ge
rai Lietuviškai ir jo trumpa 
kalba buvo tikrai įdomi.

čia buvo pakviestas ir foto
grafas nufotografavimui visos 
grupės. Vakaras buvo labai 
smagus. Mes visi pasidalinom 
antrašais kad ateityje bent 
susirašytume laiškais ir prisi
mintume 
praleistas 
po D. U.

Vakarą 
džiojoje Metropolio valgomoje 
salėje,, kur mes taip 
šią vasarą buvo jom ir 
turėjom gerą laiką.

Kaip paprastai po 
Metropolyje namon skirstėmės 
prašvitus, su mintimis nukrei
ptomis į daugelį dalykų ką dar 
turėsim atlikti ir kokias vie
tas aplankyti per visą šį mėne
sį. Dabar mums pradėjo rū
pėti aplankymas kitų musų gi
minių ukėse, kurie iki šiol gal 
jau ir nustojo vilties musų su
laukti ir manė mes užmiršom 
juos ir neatsilankysim, nors 
laikas nuo laiko mudvi para
šydavome jiems po laišką ir pa- 
darydavom pasiteisinimus ko
dėl turim atidėti atsilankymą, 
bet kad vis esam pasiryžusios 
juos aplankyti.

NETIKĖTAS SVEČIAS — LA
KŪNAS ŠALTENIS Iš 

AMERIKOS
RUGPJŪČIO 5, penktadie

nis. Esant savo laikinuose na
muose Kaune, ir patogiose lo- 

1 vose kokias pas p. Narušius 
| turėjom, jautėmės kaip antra
me danguje, po beveik savai- 

1 tės šiurkštaus keliavimo, nie
kad nežinant kur paguldysim 
savo nuvargusias galvas sekan
čią naktį. Šią naktį 
miegojom kaip negyvos 
paisėm kada atsikelsim, 
gi, jau papratusios prie 
miegojimo, išbudom apie 
tuntą valandą. Aš rytą pra
leidau viduje, o Bronė ėjo pa
žiūrėti ar neatsiuntė mums 
kas laiškų kai buvom iškelia
vusios.

Apie pietus mudvi išėjom į 
Pažangos valgyklą, kur radom 
savo draugę Barborą Darlys. 

j Išgirdus musų balsus ji išplė
tė akis ir net išsižiojo: “Kas 
jums, mergelės, pasidarė, jūsų 
balsai skamba kaip “Mikey 
Mouse’,” sako ji.

“Ir tavo balsas taip skam
bėtų jei praleistum keturias 

l dienas taip ištisai dainuojant, 
. kaip mes“, atsakėm jai, ir pa-. 
pasakojom visus savo pergyve
nimus ir kokią puikią kelionę 
turėjom.

Po pietų nuėjom į “Muralis” 
grožio salioną, esantį tame pa
čiame name, pasipuošti savo 
plaukus šiam vakarui, kad iš- 
rodytume gražiai D. U. L. R. 
atsisveikinimo baliuje Metro
polyje.

Laisvės Alėjoje susitikom 
savo brangią draugę, Elzę Jan
kytę, kuri sakė j ieškojus mu
sų, nes nori užkviesti mudvi į 

1 Bitėnus ir į Rambyną dalyvau- 
| ti jos tėvo 80 metų amžiaus 

į sukaktuvėse rytoj ir sekma- 
.1 dienį. šis užkvietimas mus la

bai nudžiugino, nes nieko ge- 
i resnio pasaulyje mes nemėgom 
kaip aplankyti Jankus ir Bi
tėnus.

Į Metropolį vakare pribuvom 
apie aštuntą valandą, ir tuoj 
visas musų buris susirinko, vi
si išrodė atsigaivelioję ir pasil
sėję. šis balius buvo sureng
tas viename iš privatinių val
gomų kambarių tame viešbu
tyje. šalia musų kurie daly
vavom toje ekskursijoje radosi 
keletas kitų svečių, ir mes iš
girdom kalbant kad laukiama 
čia ir dar vieno labai specialio 
svečio. Tai buvo Povilas Šal
tenis, lakūnas kuris pribuvo į 
Lietuvą tik prieš keletą dienų, 
su dovana nuo Amerikos Lie
tuvių, Lietuvos Šaulių Sąjun
gai. Ta dovana buvo naujas 
puikus lėktuvas, pirmutinis ką 
šauliai turės.

(Povilas Šaltenis sukėlė ne
paprastą furorą Lietuvoje, nes 
laikraščiai buvo pilni atvaizdų 
ir aprašymų jo priėmimo Kau
ne. Tas lėktuvas, žinoma, bu
vo atvežtas laivu, o jis atvyko 
tik padaryti atitinkamą pado
vanojimą, nes jis buvo šios do
vanos iniciatorius.

Povilas Šaltenis atvyko su 
Pulkininku Saladžium, kuris 
yra Šaulių Sąjungos vadas, ir 
kuris priėmė tą lėktuvą varde 
tos organizacijos. Mes buvom 
matę p. Šaltenio atvaizdus, bet 
nei vienas jų nedavė teisingo 
supratimo apie jo patogumą. 
Jis yra aukštas, mėlynakis ir 
šviesaus veido, su tankiais 
šviesiais plaukais ir patrau
kiančia šypsą, nuo kurios tuoj 
jautiesi kad jis yra tavo ge
riausias draugas. Jo asmeny
bė ir apsiėjimai kalba už jį 
patį, ir jis kiekviename colyje 
džentlemenas.

Kuomet visi susirinko ir mes 
buvom susodinti prie stalo ku
ris radosi kambario viduryje, 
visai netikėtai aš 
dinti priešais p. 
davė man progą 
juo per stalą, 
pavalgėm, p. 
vadovauja D. U. L. R. laike p. 
Skipičio nebuvimo, kaipo toast- 
masteris davė mums visiems 
progą išreikšti musų padėką 
Draugijai Užsienio Lietuviams 
Remti už visa tai ką ji mums 
padarė laike musų viešėjimo 
Lietuvoje ir visus malonius pa
tyrimus ką įgijom. Laikas ku
rį mes praleidom D. U. L. R. 
globoje buvo žymiausias musų 
viso Lietuvoje buvimo.

Kaipo specialis šio vakaro 
svečias p. Šaltenis buvo persta
tytas pakalbėti. Jis pradėjo 
pasakoti mums kaip jis buvo 
atsilankęs SLA. seime Scran- 
tone sąryšyje su savo ruošia-

mudvi 
ir ne-

Bet- 
mažai 

aš-

tas smagias dienas 
kartu Lietuvoje kai- 
L. R. studentai.
baigėm šokiais di-

tankiai 
visada

pokilio

JUS 
gaiš, 
porą

Ji
ir Jūsų visiems draugams ir 
giminėms.

GAUKIT 25 METŲ JUBILEJINĮ KALENDORIŲ 
ATNAUJINDAMI PRENUMERATĄ PRAŠYKIT 

1940 METŲ SIENINIO KALENDORIAUS
Kaip kitais metais taip ir 

šymet Dirva duos dovanų 1940 
metų sieninį didelį kalendorių. 
Šymet kalendorių turim pui
kesnių negu buvo pirmiau, ir 
jų po vietą gaus šie:

1—Kurie atnaujins prenu
meratą dabar tuojau, prieš pa
baigą metų (ir prisius $2 ir 
10c pašto ženklais kalendoriaus 
persiuntimo kaštams).

2— Gaus visai dykai kalen
dorių tie kurie naujai užsira
šys Dirvą (kurie 
nebuvo- Dirvos 
riais).

3— Kas išrašys 
nors pats yra skaitytojas, gaus 
1 kalendorių visai dykai sau 
arba pasiųsim tam kam Dirva 
išrašoma (reikia aiškiai tą 
žymėti.).

iki šiol dar 
prenumeratų

kitam Dirvą,

pa

Barbora Darlys-Drangelienė
Nesenai gryžus iš Lietuvos 

Chicagietė operos dainininkė, 
^Barbora Darlys (Drangelienė) 
.■davė koncertą Chicagos Lietu
viams trečiadienį, Spalių 25, 
! Chicago Women’s Teatre.

i
Barbora Darlys, dalyvavus 

^keletą sezonų Lietuvos Valsty
binėje operoje Kaune, visų ta- 

Įpo pamylėta. Ji dainavo su 
-Kipru Petrausku keleto j e įžy- 
’mitĮ operų vadovaujamose ro
gėse.

ARŲ

JUSŲ TALKA LABAI BUS ĮVERTINTA
Šiuomi skelbiame Dirvos di

delį Jubilejinį — 25 metų su
kakties. Vajų. Visus nuolati
nius ir nereguliarius Dirvos 
skaitytojus kviečiame į talką:

Gerbiami Dirvos skaitytojai. 
Daugelis Jus laikotės su Dirva 
per visą ilgą 25 metų laikotar
pį. Gaukit į savo eiles dau
giau Dirvos artojų!

Rašydami laiškus, siųsdami 
prenumeratas 
pažymėkit kiek

visada aiškiai 
pinigų siun-

Visus

6820 Superior

pu-

my- 
pat-

mu-

šios vasaros pabaigoje artis
tė sugryžo Amerikon palanky- 
ti savo gimines, paviešėti čio
nai, ir rengiasi 1940 metų pra
džioje vėl gryžti į Lietuvą.

Be to ką dainavo Kaune, ji 
yra aplankius daugelį Lietuvos 
miestelių 
pakviesta 
myninėse

Gryžus
progą dainuoti operas ir kon
certuoti jau Lietuviškame Vil
niuje!

su koncertais ir buvo 
dainuoti kitose kai- 
šalyse.
į Lietuvą, ji turės

MEDŽIOKLĖ

i vieto- 
ponai, 

hrabės ir visaga- 
O keletas metų

čiat ($2 už visą metą, $1 
sei metų. Bet už pusę metų 
mokant jokių dovanų neduoda
ma.)

Reikia paduoti pilnus antra
šus kam Dirva išrašoma.

Ant voko
abu antrašu:
tada neįvyks 
prenumeratos

Ant laiško
to ženklelį. ’
lit siųsti drąsiai, jie ateis.

visada užrašykit 
: savo ir Dirvos, 

jokių kliūčių su 
į gavimu.

užlipykit 3c paš- 
Pinigus laiške ga-

laiškus adresuokit sekančiai:

DARBAI
Cleveland, OhioAvė.

T. M. D. ATSIŠAU
KIMAS VISUOME

NEI

PAGELBĖKIME VILNIJOS 
BROLIAMS!

Gryžus Vilnijos krašto Lie
tuviams prie savo motinos Lie
tuvos, daug ko jiem struksta, 
tu vos, daug ko jiems trūksta, 
ko maisto, literatūros, knygų, 
be ko neįmanoma reikalinga 
kultūrinė pažanga.

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
turi dar apie 20 didelių skry
nių įvairios literatūros, bet ne
turi lėšų persiuntimui. Ji tas 
knygas aukoja Vilnijos krašto 
Lietuviams, visiškai dykai, bet 
neturi galimumo jas neturtin
giems musų broliams į rankas 
įteikti.

Tatai šiuomi kreipiamės į 
jus, mieli broliai-sesės, kad pa- 
gelbėtumet Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai išdalinti šitą litera
tūrą Vilniečiams. Yra reika
lingi pinigai tinkamam sukro- 
vimui šitų knygų 
žes, apdraudimui, 
mo apmokėjimui, 
nijos kultūrinės 
neturtingos tai 
ten pasiųsti kiek
tos literatūros distribucijai po 
miestelius ir kaimus, po skai
tyklas. Dėl to pasitikime kad 
jus mums pagelbėsit, prisidė-

į tvirtas dė- 
ir persiunti- 
Kadangi Vil- 
organizacijos 
reikalinga ir 
norint pinigų

sit su dolariu-kitu paaukodami 
tam tikslui.

Čekius ar money orderius iš- 
rašykit: Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jai, ir siųskite Centro sekreto
riaus adresu:
M. Kasparaitis, 1827 Linden st. 

Racine, Wis.
A. B. Strimaitis, 

TMD. Knygius.

STATYBA LIETUVO
JE IR JOS MEDEGA

K AUNAS. — Nepriklauso
moje Lietuvoje gyvai vykstant 
statybai, labai daug suvartoja
ma statybinės medegos, kurios 
nemažą dalį tenka importuod 
iš užsienių, ir jos kiekiai kas
met didėja.

Paveizdan cemento 1924 m. 
buvo įvežta 25,500 tonų už 
1,900,000 litų, o 1938 metais 
jau 123,881 tonų už 6,264,700 
litų. Buvo susirūpinta gamin
tis cementą savo krašte. Tam 
reikalui ištirta Jesios ir Mar- 
vos-Pyplių kreidos sluogsniai, 
Skirsnemunės-Jurbarko kreidos 
klodų rajonas ir Menčių-Vėge- 
rių-Kerpėnų kalkiniai 
daryta laboratoriniai 
pavyzdžių tyrimai ir 
organizuoti pirmutinį
fabriką prie Skirsnemunės.

Be to yra daugelyje vietų 
ištirtas molis plytinėms, gipso 
klodai ir kt. apsirūpinimui sa
va statybine medega. Elta.

klodai, 
cemento 
pradėta 
cemento

SKUBINAM Į BITĖNUS; SU
SITINKAM DAUG PAŽYS
TAMŲ. — VĖL APLAN

KOM RAMBYNĄ.
RUGP. 6, šeštadienis, šį ry

tą apie 11:30 vai. mudvi jau 
buvom geležinkelio stotyje ga
tavos važiuoti į Bitėnus, kur 
rytoj apvaikščiosim 80 metų 
amžiaus sukaktį Lietuvos 
limo Mažosios Lietuvos 
riarko Martyno Jankaus.

Stotyje susitikom keletą
sų DULR. studentų draugų, 
kurie taipgi buvo užkviesti į 
tas iškilmes, taigi mums buvo 
labai smagu 
Traukinyje 
nuostabą, 
seną draugą, p. Gilvydį, kuris 
vyko į Panevėžį biznio reika
lais. Išrodė kad mums niekur 
nereikia nei valandėlę nuobo
džiauti, nes visur susitikom su 
pažystamais žmonėmis. Kelio
nė iš Kauno į šaulius, kur tu
rėjom mainyti traukinį, prabė
go greitai, toje linksmoje kom
panijoje išrodė kaip kelios mi- 
nutos.

Kuomet įsisėdom į traukinį 
iš šaulių į Pagėgius, vagone 
susitikom panelę Urtę Jankytę, 
kuri pažinojo musų studentus 
draugus. Ji yra kita Martyno 
Jankaus duktė, kuri tarnauja 
“Maisto” įstaigoje Šiauliuose, 
ir ji taipgi vyko į savo tėvo 
iškilmes.

Atvažiavę į Pagėgius rado
me panelę Elzę laukiant musų 
dvejetu automobilių, nugabe
nimui musų į Bitėnus, už kele
to kilometrų. Paskutiniame su
siskirstyme kurie katruo auto
mobiliu važiuosim, susimaišius, 
kuomet Bronė nuėjo nusipirk
ti savo kamerai filmų, many
dama kad pravažiuojant bus 

, paimta, mes neaikvodami laiko 
, pradėjom važiuoti, tikėdami

keliauti drauge, 
turėjom malonią 

nes susitikom savo
juokino mus.

j šimtmečiai atgal, tose 
se medžiodavo didieji 
ųtekmingi hrabės ir 
Įiai bajorai.
’atgal, tą sportą atkartojo tuš- 
■čių .pagyrų ir teroristų valsty
bių veidmainingi ekzekutoriai. 
J Bet šį rudenį, maždaug orui 
latvėstant, ir dar lietaus sezo- 
nui neužklupus, atskrido du 
arai: vienas baltas, o kitas juo
das, ir pradėjo savotiškos ka
tegorijos medžioklę senosios 
Lietuvos padangėse — Balto- 
vežio giriose ir Lietuvių Bras
tos apygardose. Tačiau, kaip 
matosi, tie arai buvo ne tik kad 
ne vienodos plunksnų spalvos, 
bet ir skirtingų plėšrūnų gimi
nių, nes jų žaislinė medžiokle 
greitai persikeitė į žut-butinę 
kruviną kovą už “gyvenimo 
vietą”. O tenai, vienam arui 
ant laimės, o kitam ant nelai-

še mums apie didelį pokilį ir 
daugybę svečių susirinkusių į 
Bitėnus tai iškilmei. Po to 
mus pasikvietė apačion užkan
džiui, vėliau dar mes padaina- 
vom Lietuviškų dainų iki vėlu
mai, o paskui mudvi su Brone 
buvom paguldytos pačios pa
nelės Elzės lovelėje ant aukšto. 
Kur kiti visi ėjo miegot aš ne
žinau, nei nepaisiau, nes buvau 
nepaprastai nuvargus.

(Bus daugiau)

mes, ką dabar matome, toje 
arų medžioklės vietoje, apsčiai 
butą baltų, rudų, juodų ir rau
donų meškučių. Todėl, suvis 
netikėtai, didelis raudonas meš
kinas, išgirdęs arų kliksmą ir 
pastebėjęs baltojo aro plunks
nų debesis skraidant, senosios 
Lietuvos, saulėtoje padangėje 
staiga tik liuokt iš krūmų ir 
valiai, riaumodamas, šokt savo 
prigimtąjį šokį-kamarušką.

Arai pamatę raudonąjį meš
kiną kamarušką šokant, spar
nais tik suplasnojo ir leidosi 
savais keliais....

Dabar paaiškėjo kad balta
sis aras tapo labai nemielašir- 
dingai ir skaudžiai sužnaiby- 
tas. Ir šito delei, baltasis 
aras su visa savo hrabių svita 
nuskrido į užsienį, pakol savo 
šlehetną sveikatėlę atgaus ant 
tiek kad galės pasekmingai sa
vo dziubu mosykuoti po “muži
kų” panose, ir svajoti: “Ot, 
tai aš esu balsas aras, pane- 
vaš, visų paukščių caras!”

Berndukas.

REKYVOS Elektrinė, stato
ma prie Rekyvos ežero, pradės 
dar šymet veikti. Pereitą mė
nesį darbas kiek susitrukdė, 
bet vėl atnaujintas.
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VILNIJOS VAIZDELIS. Vargingi, bet sveiki ir linksmi Lietuviukai, švarinasi.

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.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. * 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L j
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AMERIKOS Lietuviai, kaip pasirodo, savo duosnumu, 
nuoširdžiu prijautimu, išlaikys Lietuvos Paviljoną 

New Yorko Pasaulinėje Parodoje iki garbingo uždary
mo! Tą parodo Generalinio Konsulo p. Jono Budrio 
skelbiamas aukų sąrašas.

Lietuvos Paviljonas — yra tai musų išeivijos pa
sididžiavimas, musų Tautos Garbė šiame kontinente! 
Pirmą kartą Lietuva kaipo valstybė dalyvauja Pasauli
nėje Parodoje Amerikoje — pirmą kartą taip iškelta 
Lietuvos vėliava — ir įvyko nelaukta kliūtis.

Amerikiečiai taip nuoširdžiai prijautė Lietuvos Pa
viljonui, kad sudėjo gana pinigų išlaikymui jo pora mė
nesių, kuomet Lietuvos vyriausybė, Europoje susimetu
sių sąlygų delei, tam tikslui pinigų davimą turėjo sulai
kyti. Niekas nei vienu žodžiu neprasitarė kad Lietu
va negerai padarė. Lietuvai prieš akis stojo didesnės 
užduotys: Nepriklausomybės išsaugojimas, neutralumo 
išlaikymas ir —

Vilniaus atgavimas!
Lietuva atgavo ir Vilnių su dalimi buvusios oku

puotos teritorijos.
Lietuva — ironiškai — kartu su Vokietija ir Sovie

tų Rusija — šiame Europiniame kąre padidėjo!
Geistina kad likimas nebūtų toks žiaurus ir to Lie

tuvių laimėjimo ir džiaugsmo trumpame laike nenu
trauktų. Lietuva juk nekalta šiame, kaip ir pirmesniuo- 
se karo dievaičio Marso žaismuose: ji nepasisavino me
keno kito žemių, tik bando atgauti kas yra jos, kas ki
tų buvo iš jos klastingai pagrobta.

Šie musų laimėjimai privalo būti ne tuščiais džiaug
smais, pasididžiavimu prieš kitus, be parodymas kad 
mes visi kaip vienas — kas gyvas, kas Lietuvis — tu
rime ir toliau dirbti — DIRBTI!

Tik teisingas, nuoširdus' darbas užtarnauja palai
mos ir atlyginimo — ne plėšikavimas, ne grobišavimas, 
ne užkariavimas!

»
KOMUNISTŲ ŠNIPI
NĖJIMAI IR SLAP
TA AKCIJA SUV.

VALSTIJOSE

Liudinin- 
komunistai

✓
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LUITAS džiuginantis reiškinys: iš Brooklyno atėjo pra- 
nešimas kad tenaitinių tautinių veikėjų tarpe buvę 

mažesni-didesni nesusipratimai galutinai tapo “nušluo
ti nuo mapos”: visi žymiausi Didžiojo New Yorko tau
tininkų ir sandariečių veikėjai susiėję, padavę vienas 
kitam brolišką ranką, sutiko užmiršti praeitį, o, kaip 
rimti ir reikšmingi musų tautos darbuotojai išeivijoje, 
atkreipia visą dėmesį į Lietuvių tautinį stiprinimąsi, 
savo spaudos palaikymą ir tobulinimą — ir, svarbiau
sia, į savo tėvynės Lietuvos ateitį, kuri pasidaro reikš
mingesnė, bet kartu ir apsupta tam tikromis miglomis.

Brooklyno tautiniai veikėjai — Dirva sveikina jus! 
Po žinios apie Vilniaus atgavimą, kita mums svarbiau
sia šių dienų žinia yra tai jūsų broliškas susiartinimas!

Kartu su Brooklyniečiais, šiuomi tariame į visos 
Amerikos tautinius veikėjus ir tautines organizacijas: 
Dirbkime visi kartu, visi išvien, ir musų darbas bus len
gvas, našus, o jo vaisiai dideli!

©

WASHINGTON, D. C. — 
Prieš - Amerikoniško bruzdėji
mo tyrinėjimo komiteto vado 
Dies vadovaujamuose tardy
muose iškelta švieson kaip ko
munistų agentai ir šnipai dir
bo Sovietų naudai dirbtuvėse 
visoje šalyje. Tai buvo (ir da
bar be abejo yra) O. G. P. U. 
(Maskvos šnipų) nariai. Jų 
darbai tiesiog netikėtini, jeigu 
apie tai nepatirturn, sako Dies.

Apie tas šnipų gaujas ir jų 
intrigas papasakojo Maurice 
L. Malkin, iš New Yorko, ku
ris įrodė kad jis buvo vienas iš 
pirmutinių komunistų partijos 
organizavimo narys šioje šaly
je ir kuris išsėdėjo pora metų 
kalėjime už sukėlimą mušty
nių laike kailių siuvėjų strei
ko 1926 metais.

Prie to, Malkin prirodė kad 
komunistų kontroliuojama kai
lių siuvėjų unija pasiskolino 
$1,750,000 iš jau mirusio Ar- 
nold Rothstein, finansavimui 
jų streiko; tas Rothstein buvo 
pasižymėjęs New Yorko rake- 
tierius; iš tų pinigų $110,000 
buvo išmokėta New Yorko po
licijai, kuri apsaugojo unijos 
“mušeikas” nuo persekiojimų 
ir areštavimo.

Malkin nusišypsojo į primi
nimą kad komunistų veikimas 
unijose turi kokį nors idealą, 
jis užtikrino kad komunistų 
partijos tikslas yra vien tik
tai užkrėsti visus garbinimu 
Stalino valdžios Rusijoje.

Komunistai dirbtuvėse kur 
tik jų partijos narių dirba, su
organizavę savo šnipus, kurie 
renka ir teikia visas galimas 
informacijas centraliniam kori-

trolės komitetui. Jis įrodinė
jo kad taip buvo daroma per 
desėtką metų (Brooklyne Suv. 
Valstijų Karo Laivyno dar
buose. Tie centraliniai komi
tetai turėjo artimus ryšius su 
Sovietų O.G.P.U. šnipais, per 
kuriuos visos žinios buvo siun
čiamos į Kremliną. 
kas užtikrino kad
kurie tas žinias rinko nežinojo 
jog tos informacijos yra siun
čiamos į Rusiją.

Malkin, užklaustas ar jis ži
no kokį O.G.P.U. šnipą kuris 
veikia Suv. Valstijose, pasakė 
kad, pirmiausia, jis turi pami
nėti tūlą Dirba, kuris čia vei
kė Lapin vardu. Jis buvo na
rys komunistų kontrolės komi
sijos centro šioje šalyje. Tas 
Dirba gaudavo visas karo lai
vyno darbų informacijas.

Malkin sakė pirmiausia susi
pažino su Dirba kuomet buvo 
įsakytas Darbininkų Apsigyni
mo komiteto, kurio organizato
rium buvo Malkin, rinkti pilie
tiškas popieras šioje šalyje 
naturalizuotų ateivių piliečių, 
kurie buvo mirę. Tas popie
ras įteikdavo savo nariams ko
munistams gavimui darbų tam 
tikrose vietose kur reikalauja 
pilietybės, ir išrupinimui pas- 
portų komunistų šnipų kelio
nėms.

Šis tyrinėjimo komitetas šio
mis dienomis šaukia klausinė
jimams Amerikos komunistų 
vadą Browder, kuris savo ke
lionėse į Europą ir Rusiją nau
dojosi svetimais pasportaią.

Neraudonas.

Klaipėdiečiai kurie 
krašte gyveno prieš 
prijungimą prie Lie- 
yra iki 1923 metų,

SUTARTIMI tarp Lietuvos 
ir Vokietijos, Klaipėdiečių pi
lietybės klausimas išspręstas 
taip: tie 
Klaipėdos 
Klaipėdos 
tuvos, tai
laikomi Vokietijos piliečiais, gi 
visi po 1923 metų atvykusieji 
ir įsigijusieji autonominio Klai
pėdos krašto vidaus pasus, lai
komi Lietuvos piliečiais. Jei 
tokie pasilieka gyventi Klaipė
dos krašte, jie laikomi svetim
šaliais.

SKAITYMAI

IŠLEISTAS AMERIKOS LIETU
VIAMS SKIRTAS “VERSLO” 

NUMERIS

PREZIDENTAS ROOSEVELT 
EUROPOJE BUVO NET

13 KARTŲ

Lietuvos Aide rašoma:
Lietuvių Verslininkų Sąjunga, siekdama 

užmegsti glaudžius ryšius su užjūrio broliais, 
informuoti juos apie sąjungos tikslus ir veiklą, 
kas pasiekta nepriklausomoje tėvynėje ekono
minėje ir kultūrinėje srityje, išleido specialų 
“Verslo” numerį, kuris bus platinamas Ameri
kos Lietuvių tarpe per Lietuvių 'Dieną New 
Yorko pasaulinėje parodoje, šiame “Verslo” 
numeryje yra Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos žodis Amerikos Lietuviams, finansų 
ministro ats. div. Gen. J. Sutkaus, kariuomenės 
vado Brig. Gen. St. Raštikio, Lietuvos Konsulo 
Chicagoje, P. Daužvardžio ir kt., sveikinimai ir 
linkėjimai užjūrio broliams.

Lietuvos konsulas Chicagoje P. Daužvar- 
dis, sveikindamas Lietuvos verslininkus ir Ame
rikos Lietuvius vaizbininkus, linki abiejiem 
glaudžiau suartėti ir dar stipriau Lietuvišką 
darbą dirbti. Bendri dviejų organizacijų tikslai 
turėtų būti sujungti bendrais ir stipriais ry
šiais. Tie ryšiai turėtų būti ir ekonominiai ir 
kultūriniai. Jų pagalba galėtų arčiau susirišti 
ne tik dvi organizacijos, bet ir atskiri asmenys 
ir jų kapitalai.

Be to, laikraštyje yra įdėtas vienas straip
snis parašytas dipl. ekonomisto J. Petukausko 
Angliškai: “The Short Review of Lithuania”.

Be kitų straipsnių šiame “Verslo” numery
je yra Verslininkų Sąjungos pirmininko Pr. Ba
ranausko, K. Mačernio, Ag. Kunicko, Dr. V. Juo- 

Dirvos” 
red.

deikos, ref. A. Tarulio, dir. V. Soblio, “ 
red. Karpiaus, J. Valentukonio, “Verslo” 
A. Briedžio ir kiti straipsniai.

Apskritai šis “Verslo” numeris išleistas 
gražiai ir jame surinkta daug įdomios medegos 
apie musų krašto ekonominį gyvenimą. Laik
raščio pirmajame puslapyje įdėta Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos, kariuomenės vado 
Brig. Gen. Raštikio ir Jungtinių Amerikos Val
stybių Prezidento Roosevelto fotografijos.

Nuo Redakcijos: šis “Verslo” numeris ne
pasiekė Amerikos, nes kaip tik prieš Lietuvių 
Dieną New Yorke, Europa jau buvo pradėjus 
kariaut, ir jeigu buvo siųstas per Vokietiją, ten 
kur nors užkliuvo.

i
'TROCKIS, buvęs Sovietų karo komisaras laike Leni- 
‘ * no viešpatavimo Rusijoje, patiekė Amerikos spau
dai sekančių minčių apie Stalino-Hitlerio susiartinimą.

“Hitlerio strategiška viršenybė ant Stalino aiški 
visais atžvilgiais”, rašo Trockis. “Lenkijos užpuolimu 
Hitleris prikinkė Staliną į savo vežimą, atėmė jam lai
svo manevravimo teises, diskreditavo jį, ir prie to viso, 
nusmaugė Kominterną. Niekas nesako kad Hitleris 
tapo komunistu. Kiekvienas įrodo kad Stalinas tapo 
fašizmo agentu. Bet net akivaizdoje tokio pažeminimo 
ir išdavikiškos sąjungos Stalinas neišlaikė savo taikos 
principo. Jokia civilizuota šalis negalės išvengti šito 
ciklono (audros). Sovietų Unija galės išvengti šio Eu
ropos įsiliepsnojimo mažiau negu kuri kita Europos 
valstybė. Kiekviename naujame laipsnyje Hitleris sta
tys Maskvai didesnius ir didesnius reikalavimus. Šią
dien jis pavedė savo draugui Kremline laikinai ‘globoti’ 
‘Didžiąją Ukrainą’. Rytoj jis pakels klausimą kas yra 
Ukrainos valdovas. Stalinas pats nėra bailys, bet jo 
politika atvaizduoja baimę jo privilegijuotų draugų dėl 
jų pačių ateities. Stalinas niekad neturėjo pasitikėji
mo masėmis; jis dabar jų bijo. Jo sąjunga su Hitleriu 
išėjo neišvengtinai dėl jo baimės karo. Sąjunga su Bri
tanija, Prancūzija ir Suvienytomis Valstijomis išeitų 
naudingiau Sovietams atsitikime karo. Tačiau Krem- 
linas labiausia visko norėjo išvengti karo. Stalinas ži
no kad jeigu Sovietų Rusija būdama sąjungoje su demo
kratinėmis šalimis laimėtų karą, Rusijos žmonės pasi
stengtų atsikratyti dabartinės oligarchijos. Kremlino 
tikslas yra ne rasti sąjungininkus laimėjimui, bet iš
vengimui karo. Tą atsiekti galima buvo tiktai susiarti
nant su Berlinu ir Tokio. Kaip tik Stalinas pradėjo 
pamatyti jog Naziai Europoje laimi, jis tik ir jieškojo 
tokios išeities savo politikai.

“Abu, Stalinas ir Hitleris mažai tepaiso savo sutar
čių. Kaip ilgai tęsės sutartis tarpe jų? Maskvos oli
garchija negalėtų pergyventi karą, kurio ji taip bijo. 
Stalino nuvertimas gi nepadarytų gero Hitleriui, kuris 
lyg apsvaigęs vaikšto ant briaunos į pražūtį. Hitleriui 
nepavyks pertvarkyti šią planetą, net su Stalino pagal
ba”, tikrina Trockis.

VALSTYBĖS IR VALDŽIOS

i

Suv. Valstijose 1934 metais daugiau namų sudegė negu 
buvo tą metą pastatyta. 1

KUR LYGUS LAUKAI
(Lietuvių kova su Kryžiuočiais) 

(Maironio)
Kur lygus laukai, snaudžia tamsus miškai, 
Lietuviai barzdočiai dūmoja;
Galanda kirvius, kalavijus aštrius,
Ir juodbėrius žirgus balnoja.
Nuo Prūsų šalies, kaip sparnai debesies 
Padangėmis raitosi durnai:
Gaisrų tai ugnis, šviečia dienas-naktis, 
Liepsnoja ir girios ir rūmai.
Tarp tyrų plačių ne staugimas žvėrių:
Oi ne, tai našlaitės Lietuvės,
Ar verkia sunaus, ar bernužio brangaus, 
Kur jų nebegins, gal pražuvęs.
Kryžeivių senai suprašyti svečiai
Į vaišes per Lietuvą traukia;
Ištroškę garbės, kai aušra patekės
Išvys ko širdingai taip laukia.
Lietuvių pulkai, kaip apsako žvalgai
Ties Kaunu per Nemuną plaukia;
Po kaimus šauklys (jo putotas arklys)
Į karžygą Lietuvius šaukia.
Klaiku tarp miškų; vien tik ugnys gaisrų, 
Per Lietuvą kelią parodo.
Užtemęs dangus, mėto tankiai žaibus,
Jau klaidžiot svečiams nusibodo.
Sutrinko miškai, lyg perkūnas aukštai,
Ir štai netikėtai Lietuviai 
Tarytum ugnis, kad ant stogo nušvis,
Apraitė kryžeivius užgriuvę.
Ir buvo mušis.... Apsiniaukus naktis,
Ją dienai parodyt bijojo.
Tik kūnų šimtai, suguldyti aukštai
Ilgai ant tos vietos drybsojo!

BELGIJA (Europoje). Plotas — 30,444 
ketv. kilometrų (mažesnė už Lietuvą). Gyven
tojų — 7,744,259. Valstybės santvarka — kon
stitucinė monarkija. Sostinė — Brusselis — 
794,311 gyventojų. Pinigai — Belgą.

BOLIVIA (Pietų Amerika). Plotas — 1,- 
590,000 ktv. klm. Gyventojų — 3,000,000. Val
stybės santvarka — respublika. Sostinė Sue- 
ro — 29,686 gyventojai. Pinigai — Boliviano.

BRAZILIJA (Pietų Amerika). 
8,522,000 ktv. klm. Gyventojų — 
Valstybės santvarka — respublika.

de Janeiro — 1,147,800 gyventojų.
— Milreis.

Rio 
gai

Plotas — 
30,635,605. 
Sostinė —

Pini-

BULGARIJA (Europoje). Plotas — 103.- 
ktv. klm. Gyventojų — 5,081,000. Vals-

TAABARTINIS Prezidentas, Franklin D. Roo- 
sevelt, prieš tapsiant šios šalies vadovu, 

yra atlikęs net 13 kelionių į'Europą, nuo vaikys
tės dienų ir jau būdamas vyras. Jo pirmutine 
kelionė įvyko 1885 metais, kuomet jis buvo tik 
trijų metų amžiaus, kai tik ką pradėjo mo
kintis Prancūziškai. Paskutinė kelionė Euro
pon pasitaikė tik metai prieš jo išrinkimą pre
zidentu, 1931 metais.

Išviso užsieniuose savo atsilankymais Roo- 
seveltas išbuvo apie 32 mėnesiu, taigi netoli 
trijų metų.

Rooseveltas paeina iš turtuolių šeimos. Jo 
motina ir tėvas važinėjo užsienin beveik kas 
metą. Rooseveltų namuose, net tuose laikuose 
kai prezidentas buvo mažas vaikas, diskusijos 
apie užsienių reikalus buvo nuolatinės kalbos.

Jo pirmutinis apsilankymas Washingtone 
pasitaikė kuomet jis buvo penkių metų am
žiaus. Tada jau jis susipažino su tų dienų bu
vusiais Suv. Valstijų karo laivyno sekretoriais.

Jam taipgi teko proga susipažinti su Prezi
dentu Clevelandu, kuris rengėsi paskirti Roose- 
velto tėvą ministru į Holandiją. Tuo tai laiku 
Prezidentas Cleveland pareiškė jog nenorėtų 
kad šiam mažam vaikučiui kada nors tektų neš
ti prezidentystės našta.... Bet tas išsipildė, 
iš Prezidentui Rooseveltui atiteko tikra prezi
dentystės našta — Amerika buvo įklimpus į 
baisią bedarbę, depresiją, ir pagaliau atėjo an
tras Europinis karas. .. .

Nuo devynių metų amžiaus iki keturiolik
tų, Franklin D. Roosevelt su tėvais važinėjo į 
Europą kiekvieną vasarą. Kuomet jo tėvas su
stodavo sveikatos rezorte, Nauheim, Vokietijo
je, Franklin praleido dvi vasaras Vokiškose mo
kyklose, kitas dvi vasaras dviračiu apvažinėjo 
Vokietiją ir kaimyniškas šalis.

Rooseveltas pažino Europą pats savo ap
silankymais ir' patyrimu, nuo Norvegijos iki 
Italijos ir nuo Airijos iki Austrijos.

Kai jis buvo 19 metų amžiaus, turėjo pro
gą aplankyti Kaizerio ^Vilhelmo jachtą Molde 
uoste. Iš ten jis parsivežė vieną paišelį kuriuo 
rašydavo Kaizeris, ir sakoma net Kaizerio dan
tų ženklai tebesą jame. Tą paišelį Roosevelt ir 
dabar turi.

Rooseveltų šeima visada išsirašydavo kele
tą Europos periodinių leidinių, iš Vokietijos, 
Prancūzijos ir Anglijos. Iš jų taip pat sekė 
Europos gyvenimo eigą.

Išviso Franklink D. Roosevelt aplankė 29 
Europos šalis, ir iš pat jaunų dienų ten suei
davo, kalbėdavosi su žmonėmis kurie tas šalis 
vadovavo. Jokis kitas Amerikos prezidentas 
nebuvo taip pasiruošęs ir plačiai apsižinęs su 
Europos ir užsienio reikalais. Tiktai buvęs 
Prezidentas Hoover, kurio vietą Roosevelt už
ėmė, stovėjo arti Roosevelt Europos reikalų pa
žinime, bet Hoover po užsienius važinėjo jau 
suaugęs ir vedęs, labiausia užimtas mineralų 
kasyklų reikalais.

Vien tik keliavimai nepadaro žmogų užsie
nių reikalų ekspertu. Roosevelt studijavo tarp
tautines teises prie John Bassett Moore, ir pa
žino bei kalbėjosi su beveik visais pažymiais 
kitų šalių valstybininkais savo laikais.

(Iš Harlan Miller — “Washington Sidc- 
Show.”)
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tybės santvarka — konstitucinė monarkija. So
stinė Sofija — 154,000 gyventojų. Pinigai — 
Levą.

ČILI (Pietų Amerikoje). Plotas — 751,515 
ketv. klm. Gyventojų — 4,000,000. Valstybės 
santvarka — respublika. Sostinė Santjago — 
507,296 gyventojai. Pinigai — Peso.

ČEKOSLOVAKIJA (Europoje). Plotas — 
140,347 ktv. klm. Gyventojų — 13,613,000. 
Valstybės santvarka — respublika. Sostinė 
Praha — 676,657 gyventojai. Pinigai — Čekų 
Krona. (Čekoslovakija užimta Vokietijos).

DANIJA (Europoje). Plotas — 42,925 ktv. 
klm. Gyventojų — 3,420,000. Valstybės san
tvarka — konstitucinė monarkija. Sostinė Ko- 
penhagen — 729,200 gyventojų. Pinigai — Da
nų Krona.

EGIPTAS (Afrikoje). Plotas — 994,300 
ktv. klm. Gyventojų — 14,054,000. Valstybės 
santvarka — konstitucinė monarkija. (Angli
jos protektoratas). Sostinė Kairas — 790,900 
gyventojų. Pinigai — Egipto Svaras.

(Bus daugiau)

®KALAKUTŲ arba indikų industrija Ame
rikoje gana žymiai pakilo. 1929 metais jų bu
vo išauginta mažiau negu 17 milijonų, o 1938 
metais buvo pervirš 26 milijonai.

©ARGENTINA turi daugiau motorinių 
važinėjimo priemonių (automobilių ir trokų) ne
gu kuri kita Pietų Amerikos valstybė. Euro
poje, Prancūzija turi didžiausi skaičių.

LIETUVOS 
ŽEMDAPIAI

30c
Šie .Lietuvos žemlapiai yra labai tiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje-kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

1 6820 Superior Avė.
Reikalaukif “Dirvoje”

Cleveland* Ohio'
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Vilnių Atgavus Naujas Gyvenimas

l^*JONO? BUDRIO ŽODIS AMERIKOS
LLIETUVIAMS

PAJIEŠKOJIMAI

CUSKAMBO žinia po pasaulį kad Lietu- 
va, pasirašyta su Sovietais sutartimi, 

atgavo Vilnių, šią žinią pakartojo di
džiausi pasaulio laikraščiai, kai kurie pri
dėdami savo pastabas kad Sovietai ištikro 
padarė nelauktų koncesijų savo mažajam 
kaimynui. Laikraščių skaitytojai perskai
tė tai, bet jų dėmesys buvo nukreiptas į 
besunkėjančią tarptautinę padėtį, į Pran
cūzijos ir Anglijos atsakymą Hitlerio pa
siūlytoms taikos sąlygoms. Bet Lietu
viams ta žinia buvo perdaug svarbi ir, sa
kyčiau, perdaug maloni, kad jie tai grei
tai užmirštų ir kad dar stropiau nesektų 
žinių, pasirodančių tuo klausimu.

Lietuva atgavo savo senąją sostinę 
Vilnių ir jo apylinkes, Lietuva padidino 
savo mažą teritoriją.

Kaunas sostinės atgavimo žinią pasi
tiko su džiaugsmo demonstracijomis, vie
ša ir nupelnyta pagarba savo vyriausybei. 
Suprantama kaip jaudinančios buo tos 
demonstracijos, nes visa Lietuva per 19 
metų gyveno Vilniaus atvadavimo viltimi. 
O Lietuviai moka džiaugtis; —. jie dar 
sveika, natūrali tauta.

Tačiau po džiaugsmo valandėlės atei
na ir rūpesčių ir darbo dienos. Per šimt
mečius skleista svetima įtaka tuose, dabar 
atgautuose, Lietuvos plotuose galėjo daug 
ką kas Lietuviška pakeisti, apardyti. Iš 
prigimties neturtingas Vilniaus kraštas, 
svetimųjų valdomas, dar labiau susmuko, 
suskurdo. Tai visa krinta ant Lietuvos 
vyriausybės pečių pataisyti, atgaivinti. 
Sunkus tai darbas, reikalaująs daug tak
to, sumanumo ir lėšų. Bet, reikia tikėtis, 
Lietuva, įgijus patyrimo Klaipėdos krašto 
politikoje, mokės Vilniaus kraštą atgai
vinti ir gyvai suauginti su Lietuvos kunu.

Pasigirdo žinių kad reikią sostinę per
kelti iš Kauno į Vilnių. Žinoma, tai tik
tų, 'nes Vilnius Lietuvos teritorijoje yra 
didžiausias miestas, pagaliau,— tai musų 
tradicinė, istorinė sostinė. Jau net pati 
istorija yra paruošus kelius kad Lietuvos 
vyriausybė ten nusikeltų. Tačiau, atrodo, 
kad tai visa vyktų palaipsniui, pradžioje 
nukeliant svarbiausias kelias įstaigas.

Neramus laikai. Lietuva turi gerai 
apsigalvoti ką daro, kad neturėtų dvasi
nių ir materialinių nuostolių.

Pirmasis rūpestis — atlietuvinti Vil
niaus kraštas. Dabar, pačioje pradžioje, 
yra gera proga. Vilniaus krašte yra ne
maža dvarų. Juose reikėtų pravesti sku
bi žemės reforma ir įkurdinti didžiausius 
Vilniaus kovotojus Lietuvius. Taip pat 
pirmoje eilėje reikėtų susirūpinti mokyk
lomis, siųsti ten Lietuvius mokytojus ir 
valdininkus, taktingus, dorus, tikrus pat
riotus Lietuvius katalikus, nes Vilniaus 
kraštas yra kiek paviršutiniau krikščio
niškas, kaip visa Lietuva, be to, visų akys 
į juos bus atkreiptos.... Oficialinę kal
bą vartoti Lietuvių, bet staigiai neguiti 
Lenkų ir Gudų kalbų. Suruošti masinius 
Lietuvių kalbos kursus ir paskaitas apie 
Lietuvos ekonominę ir kitokią pažangą.

Tokių atlietuvinimo priemonių gali 
būti ir daugiau ir geresnių. Lietuvos vy
riausybei šiame dalyke, reikia manyti, su
manumo nepristigs.

Lietuva taip pat ryžtasi atgauti ir 
Suvalkų okupuotas sritis. Tai pamatuo- 

* tas reikalavimas. Vokiečiai neturėjo jo
kios teisės užimti Lietuviškas žemes. Lie
tuviams diplomatams čia reiks parodyti 
daugiau proto ir kantrybės.

Viso pasaulio Lietuviai, be abejonės, 
rems visus teisėtus senosios savo tėvynės 
Lietuvos reikalavimus ir jai padės grei
čiau pakilti medžiaginiai.

Jurginis.

ĮAŽ ĮAUGS MAS apėmė Lietuvą! “Vilnius 
^musų!” aidėjo per visą Lietuvą, paty
rus kad Lietuvos vyriausybė išsiderėjo iš 
Sovietų Rusijos sau nors trečdalį buvusio 
Lenkų okupuoto rytų Lietuvos krašto.

Lietuviai suskato okupuoti savo že
mes: griovė Lenkų išstatytas gaires, jų 
parubežio punktus, sargybų budeles ir ki
tus visus Lenkiškus ženklus, kurie Lietu
viams įkirėjo per 19 metų!

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Gerb. Smetona buvo vienas iš Lietuvių Ta
rybos narių kuri veikė Vilniuje Lietuvos 
respubliką atsteigiant, ir pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimą Vilniuje Va
sario 16 d., 1918 metais. Vėliau jis buvo 
išrinktas pirmutiniu Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Vilnių atgavus, Smetonai vėl 
teks pereiti į Vilnių, gal neužilgo.

Kitą rytą po sutarties su Sovietais, 
Lietuvis berniukas iš Lietuvos demarklini- 
jos pusės žengė vieną, du, tris žingsnius į 
vadinamą “Lenkų pusę”, niekas jo neuž
kabino! Jis ėmė ir nuginė savo kiaules 
ar karves ir gana toli į “Lenkų pusę” — 
ir pasijuto ten laisvas! Nėra jau Lenkų 
pasienio sargo, su ta keista kepure, su 
šautuvu, ir koliojančio arba grąsinančio 
šovimu ar areštu....

Ūkininkas, kurio dalis lauko buvo už
grobtoje pusėje, drąsiai važiavo bulvių 
kasti per “sieną”, kur jau nesimatė “var
na” pasipuošusio išdidaus Lenko.

Pradžiugo visi kurių žemės buvo pa
dalintos tokiu negeistinu apsireiškimu.

Giminės, to paties suskaldyto kaimo 
žmonės, susiėjo laisvai, drąsiai, linksmi į 
glėbius puolė vieni kitiems, bučiavosi — 
šaukė: “Valio laisva Lietuva!”

Staiga pasijuto atvaduoto krašto Lie
tuviai kad iš visų miestelių, apskričių ir 
įstaigų pranyko Lenkai valdininkai, kad 
nesimatyti Lenkų policininkų, kad Lenkai 
kareiviai kur tai dingo — ir visur plevė
suoja geltona-žalia-raudona vėliava vieto
je tos------

PASAKYTAS PER RADIO 
WCNL NEW YORKE 

SPALIŲ 14 D.
Iš Lietuvos gavome žinią kad 

tarp Lietuvos valstybės ir So
vietų Sąjungos Spalių 10 dieną 
pasirašyta sutartis. Jos turi
nys jau paskelbtas spaudoje ir 
aš čia jos nekartosiu. Svar
biausias ir džiuginantis faktas 
yra kad Lietuva atgauna savo 
istorinę sostinę Vilnių ir kai 
kuriuos apskričius. Tokiu bu
du dabartinės Lietuvos ribos 
plečiamos ir, vieton 2,500,000 
gyventojų Lietuva turės virš 
trijų milijonų gyventojų. Iš 
Lietuvos gauta žinia kad ten 
Spalių 11 dieną visas kraštas 
pasipuošė tautinėmis vėliavo
mis. Kaune minių minios žmo
nių susirinko prie Vytauto Di
džiojo Muzejaus, kur reiškė 
savo džiaugsmą ir padėką vy
riausybei, kad iki šiol vedė iš
mintingą politiką, išsaugodama 
Lietuvą iš pražūtingo Lietuvai 
karo ir pasiekė to ką esamose 
sąlygose galima buvo pasiekti.

Jei visos Lietuvos žmonės, 
kuriuos pirmon eilėn naujos 
sąlygos paliečia, džiaugiasi 
Vilniaus atgavimu, tai mes čia 
neturime pagrindo manyti ki
taip.

Per dvidešimts vienerius me
tus nuo Lietuvos atgimimo jos 
nepriklausomybė nekartą buvo 
bandyta, tačiau ji pavojų iš
vengdavo, o viduje atkakliai 
vedė kovą už savo žmonių ge
rovės kėlimą, švietimą ir svei
katingumą. Kiekvienas laisvo 
gyvenimo metas Lietuvą labiau 
stiprinai ir cementuoja, ižno- 
dami kad Lietuva ėjo išmintin
gu keliu iki šiai dienai, mes 
turime pasitikėti kad ji taip pat 
tvarkysis ir budės savo Ne
priklausomybės sargyboje ir ry
toj.

Dar pora dienų ir ateis ta 
laitninga valanda kuomet Kau
no ir Vilnijos Lietuviai puls 
vienas kitam į glėbį, paplūs 
džiaugsmo ašaromis: išnyko 
musų brolius, seseris skirian
ti siena, nėra kliūčių laisvai 
vartoti savo kalbą, nuo šios va
landos mes stovime po vienu 
stogu, po viena vėliava, dirbsi
me bendrai visos Lietuvos ge
rovei, bendrai budėsime ir gin
sime Lietuvos laisvę.

Daug vargų pakėlė musų 
broliai ir sesės Vilniečiai per 
tuos dvidešimts metų, gyven
dami posūniais po svetima val
džia, o paskutinis karas, ku
rio laimingai išvengė Lietuva, 
juos, Vilniečius, dar labiau nu
alino ir skurdžiai palietė: vy
rai buvo pašaukti į karą ginti 
Lenkijos. Daugelis jų dar ne- 
gryžo namon, o gal jau ir ne- 
gryš.

Juk musų kariuomenė įžen
giant į Vilnių ir Vilniją turi 
atnešti su savim tuč tuojau 
ir pagalbą savo broliams. Tiek 
Lietuvos valdžia, tiek Lietu
vos visuomenė duos ką išgalės.

Jus, brangus tautiečiai, jau 
davėte visokiems tautos reika
lams, tačiau, žinodamas Jūsų 
meilę Lietuvai, drystu ir šį 
kartą, toje džiaugsmo valan
doje, kreiptis į Jūsų gerą Lie
tuvišką širdį: padėkite ir Jus 
Vilniečiams. Jūsų gerą širdį 
jie mokės įvertinti;

CIO ATMETA KO
MUNISTUS

SAN FRANCISCO, Cal. — 
čia įvykusiame CIO suvažiavi
me, tos didelės organizacijos 
vadas John L. Lewis vėl tapo 
išrinktas jos prezidentu.

Lewis pasakė kad komunis
tai neturi nei svajoti gauti 
vietas organizacijos aukštųjų 
vadų tarpe.

“Jeigu randasi kokie pražy
dinti jauni komunistai kurie 
mano kad jie gali paimti In
dustrinio Organizavimo Kon
gresą į komunistų partijos glo
bą, jie tą verčiau lai užmirš
ta,” pasakė Lewįs. “Jiems čia 
nėra ateities”.

Lewis patikrino kad jei bent 
kuris unijos vadas bus susek
tas spraudžius komunistų par
tijos politiką į savo unijos vei
ksmus, jis tuoj bus pašalintas 
iš unijos vadovybės.

CIO pasiryžo pravesti platų 
savo organizacijos vajų tikslu 
sutraukti į savo eiles 10 mili
jonų darbininkų. Tą numato 
atsiekti iki 1945 metų, ir tuo 
tiki perviršyti Amerikos Dar
bo Federaciją.

Šiądien Lewis sako CIO tu
ri jau keturis milijonus nariu.

PAJIEŠKOJIMAl
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

pajieško sekamų asmenų:
DAILIDONIS Stasys, 35 m. am

žiaus, kilęs iš Šiaulaičių k., Šiaulč- 
lėnų vai., 1928 rti. išvyko Į Kanadą. 
Labai svarbu. Skubus atsiliepimas 
arba apie jį pranešimas bus labai 
įvertintas.

DAMANSKIS Juozas, kilęs iš Ra
seinių apsk., Kražių vai., gyvena 
Chicagoje.

GLOBIS Pranas, prieš kelioliką 
metų gyvenęs Chicagoje. Konsu
lui labai reikalingas jo atsiliepimas 
arba adresas.

LEVICKAS Vladas, iš Lietuvos 
išvyko apie 1910 m. Didžiojo karo 
metu tarnavo Amerikos kariuome
nėje. Iki 1926 metų gyveno Chi
cagoje.

NAKROŠIS Andrius, iš1 Lietuvos 
išvyko prieš 30 metų; kilęs iš Na- 
krošių k., Panevėžio aps.

Jieškomi asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke pajieškomi asmenys:

AITUTIS Mateušas, iki 1930 m. 
gyvenęs Greenpoint, N. Y. Su juo 
kartu gyveno ir jo duktė, Ona, .uri 
taip pat pajieškoma.

BAUSIS Povilas, iki 1937 m. gy
venęs, Shenandoah, Pa.

DANUSIS Povilas, prieš ketve- 
ris metus gyvenęs Waterbury, Ct.

DZINKUSAS (Dzenkevičius) Ka
zys, 1921 m. gyvenęs Omalia, Neb. 
Yra apie 60 metų amžiaus.

GRACHAUSKAŠ Vincas, Ameri
kon išvykęs 1914 m. ir pradžioje 
gyvenęs Bostone.

JANKEVIČIUS Juozas, Ameri
kon išvykęs apie 1909 m., gali būti 
apie 60 m. amžiaus. Kilęs iš Jur- 
gėnų k., Pumpėnų v., Panev. ap.

KIMBRIS Mykolas, kilęs iš Pa- 
girio-Gailioniškių k., Maldočenskos 
v. Amerikon atvyko 1895. m. ir 
dar 1922 m. gyveno Conn. valst.

MAKAUSKAITĖ Ona, duktė An
driaus ir Jievos Makauskų, kilus iš 
Žarstų k., Šilavos v., Marijampolės 
ap., iki 191 Om. gyveno Waterbu- 
ry, Conn.

NAVICKAS Jurgis, Amerikon iš
vykęs 1905, ir 1929 ar 1930 metais 
buk tai miręs. Prieš mirtį gyvenęs 
Thomas, W. Va., bet jo mirimas 
vietinėse įstaigose neužregistruotas.

PAŠKEVIČIUS Kasperas, kurio 
adresas 1929 m. buvo: The Public 
National Trust Bank, 177 Broad- 
way, New York.

PATAPAS Pranas, išvykęs Ame
rikon 1911 m. Apie 1922-25 metus 
gyveno Brooklyne.

PETKEVIČIUS Bronius, prieš 2 
metus gyvenęs Northampton, Mass.

RASIMAVIČIUS Kazys, iš Griš
konių k., Butrimonių v., Alytaus 
ap., 1926 m. gyvenęs Amesbury, 
Mass.

RIMAS Pranas, Amerikon išvy
kęs prieš pat pasaulinį karą. Kilęs 
iš Armališkių k., A. Panemunės v., 
Kauno apsk.

TAMULYNAS Juozas, Amerikon 
išvykęs prieš karą ir pradžioj gy
venas Scranton, Pa., vėliau persi
kėlęs į North Dakota.

VALKŪNAS Povilas, pasivadinęs 
Paul Borden, iš Žadeikių k., Vabal
ninko v., Biržų ap., Amerikon iš
vyko apie 1912 m., gyveno Lawren- 
ce, Mass., vėliau Unionville, Mass.

ZAKARAUSKAS Aleksandras, į 
Ameriką išvyko 1912 m., gyveno
Pennsylvanijoje, dirbo anglies ka
sykloje.

BUKYS Kazys, žinomas dar kaip 
Charles Bukis, gimęs apie 1889 m., 
Dubliškiuose, Subačiaus v., Panem- 
žio ap. Atvyko 1909 m. ir pradžio
je gyveno Lewiston, Me.

Kaikuriems iš jieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai, kurie 
gali tekti svetimiems neatsiliepus 
teisėtiems įpėdiniams. Jieškomieji 
arba apie juos žinantieji maloniai 
prašomi rašyti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

16 W. 75 St. New York, N. Y.

LENKŲ pabėgėliams užpil
tus Lietuvoje, krašte atsirado 
daug Lenkiškų zlotų, kurių at
sinešė pabėgę iš Lenkijos ci
viliniai gyventojai. Jie visi 
ėmė rūpintis kaip įsigyti litų 
kad galėtų pragyventi. Pra
džioje Kauno bankai dar pirko 
zlotus stambesnėmis sumomis, 
bet paskui pradėjo pirkti po 
mažai, ir galiaus visai liovėsi.
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Iš Kauno į Vilnių, vien tik smalsu-

PĖR TV< H?A
PASIŽVALGIUS

Ratas turi skylę,
Batas turi skylę;
Kur tik pasižiūri — ,
Viskas turi skylę.

ČIKAGIEČIAI turi prisior
ganizavę žagarėnų, žemaičių 
ir Paprieniokų klubus. Kitų 
kolonijų Lietuviai turėtų ne
snausti ir suorganizuoti Jonų, 
Petrų ir Rapolų klubus.

Pasaulinė problema yra, ar 
Chamberlainas su skėčiu nuga
lės Hitlerį su kumščia?

SOVIETAI su Estais, Lat
viais ir Lietuviais, visgi, gana 
mandagiai pasielgė: nuvilko 
marškinius, bet paliko kelnes. 
Vokietys butų palikęs plikus 
kaip tilvikus (ar čekus. Slo
vakus ir Lenkus).

SOCIALISTAI, sakoma, jau 
sudarę savo “sleitą” SLA. rin
kimams. Reiškia, advokatai 
katarinką suks, gydytojai gy
dys, o kiti “člunkai” karunką 
giedos.

VILNIAUS Albumas
Kaina $5. Atiduodamas tik už $3.00 

PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus 
miesto ir apielinkių vaizdą, su istorinėmis pilimis, Gedimino rū
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spal
vomis. Su Vilniaus ir apielinkės žemėlapiu. Šių Albumų Dir
vos knygynas turi tik kelis. Kaina buvo $5. Gausit tik už $3 
kurie tuoj prisiųsit pinigus. Susipažinkit su Vilnium!

DIRVOS KNYGYNAS |
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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mui, pradėjo važiuoti nekurie žmonės pa
žiūrėti. Kiti, kurie pretenduoja į. aukš
tus valdininkus, arba biznieriai kurie turi 
akį ateičiai, važinėja apsižvalgyti sau nau
jų, geresnių vietų....

Lietuva pilna pribėgusių Lenkų pa
prastų piliečių ir buvusių valdininkų, ku
rie tūli labai mėgo Lietuvius spausti. Jie 
gražiai priimti, maitinami, globojami, kiti 
net gydomi, iki galės gryžti iš kur turėjo 
išbėgti.... Iš karių ginklai atimti, su
prantama. Jiems ginklai ir nereikalingi, 
jie atėjo į geros širdies Lietuvių prieglau
dą, iki jų baisi nelaimė kiek pakitęs.,,....

Ta maža tautelė, prieš kurią Lenkija 
pakartotinai visu žiaurumu šoko, dabar 
tapo Geruoju Samaritonu.... Kažin ar 
Lenkai bus dėkingi už tai, ar vėl, kai su
lauks progos atsisteigti, neatsilygins sa
vo piktu žiaurumu ?....

Nusiminę, verkia, aimanuoja, aikčio
ja iš susigraužimo kad jų tėvynė — ta ša
lis kuri tik vakar taip išdidžiai valdė, ku
ri dryso net Europai statyti reikalavi
mą duoti jai kolonijas — šiądien nuo Eu
ropos žemėlapio nubraukta....

Likimas žiaurus — likimas teisingas: 
likimas varo savo darbą be atodairos į 
žmonių troškimus, į jų didelius planus.

Lietuva atidarė savo gerą , širdį vi
siems nelaimingiems karo pabėgėliams: jų 
tarpe yra nukentėjusių Lenkų, paniekintų 
Žydų, ir pačių savų sulenkintų arba ir ge
rų patriotų Lietuvių, kurie po Lenkijos 
vėliava iki šiol gyveno.

# v *
Bet Lietuvai reikia rūpintis ir savi

mi. Ar ilgai tęsės svetimus matindama, 
savo gerą širdį rodydama? Lietuvai rei
kia pačiai rūpintis atgauto krašto stipri
nimu, švietimu, kulturinimu. Vilniaus 
krašto ir miesto gyventojai turi tuojau 
pajusti šiltą Lietuvos širdį, sugabumą šei
mininkauti kaip tikras šeimininkas pri
valo, įžiūrėti kad Lietuva moka rūpintis 
visais lygiai, ne kaip darė Lenkai....

Didelis darbas laukia Lietuvos.
Ar mes, trečdalis Lietuvių tautos, gy

venanti Amerikoje, mokėsime parodyti 
savo džiaugsmą Vilniaus krašto kad ir 
dalies atgavimu, ko per 19 metų tikėjome 
ir laukėme? Ar tą savo džiaugsmą pa- 
remsime savo aukomis, kaip parėmėm iki 
šiolei kitus Lietuvos reikalus?

Tušti žodžiai, kad ir džiaugsmą reiš
kianti, yra beverčiai šioje valandoje. Mu
sų, kaip Lietuvos vaikų, pareiga yra vi
siems išvien su visos Lietuvos žmonėmis 
už atvaduotos Vilniaus krašto dalies gy
ventojų gerbūvio pakėlimą.

Kadangi Lietuvos reikalams aukos ei
na per Lietuvos Konsulatus, Amerikiečiai 
galit pasitikėti kad jūsų kiekvienas dola- 
ris nueina į Lietuvą, ir greitai, neužkliū
va jokiuose fonduose.

Kas daug gali, lai duoda daug, kas 
negali didelės aukos, jo ir mažas prisidė
jimas, su daugybe tokių aukų, sudarys 
žymias sumas. Dzūkas.

4^
MASKVOS-Berlino ąšis su

stiprėjo, o musų socialistų-ko- 
munistų ąšis sulinko....

PASAULYJE tol taikos ne
bus kol viena tauta kitos ne
supras. Todėl mes siūlome pra
mokti pagrindinius svarbesnių 
tautų žodžius. Pas Prancūzą 
yra sapristi, pas Vokietį don- 
nerveter, pas Anglą demit, pas 
Lenką psiakrev, pas Rusą čiort, 
pas Lietuvius rupkė.

JURGIS Durnelis toks gera
širdis kad bile kam sutinka 
savo kamziulės rankoves pado
vanoti.

&
“Daugiau tokiu teksikebu 

nevažiuosiu”, tarė žiogelis nuo 
šeško nugaros nulipdamas.

Šalta žiemužė
Gruodus sutraukė, 
Kito ministro
Stalinas laukia.

y.
* - į

SKAIČIAU Dirvoje kad Lie
tuvių Spaudos Klubas, Niujor- 
kiškė organizacija, laiko savo 
sesijas Susivienijimo “flaphau- 
zėj”. Tai kaipo laikraštinė or
ganizacija, Klubas turėtų įsi
dėti į sekančio savo posėdžio 
dienotvarkę ištyrimą gandų a- 
pie tos “flophauzės” žiurkes, 
ir tą privalo paskelbti viešai 
visiems SLA. nariams.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ja jiems: $3 metams

Nepaprastas Palengvinimas j 
Reumatišky Skausmg^ • į

Nekentčkite į'bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. * Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaiprau- 
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutęi 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.



DIRVA

UŽMUŠTA 82. Dar porai 
asmenų žuvus trafiko nelaimė
se, tų mirtinų nelaimių skai
čius iki šiai savaitei nuo me
tų pradžios pasiekė 82.

©OHIO valstijoje industrijų 
atkiutimas apsireiškė gana žy
miai. Pakilo plieno darbai iki 
gana aukšto laipsnio. Valsti
jos kasa išmokėjo $623,000 
mažiau bedarbės atlyginimų 
per Rugsėjo mėnesį, lyginant 
su Rugpjūčio mėnesiu. Priva
tinės industrijos pašaukė 14,- 
653 darbininkų atgal, daugiau 
negu kurį kitą paskirą mėnesį.

•WHITE Motor Co., prane
šimai sako, tikisi gauti Pran
cūzijos karo vadovybės užsa
kymą padaryti apie 2,000 ka- 
iįo laukui reikalingų trokų.

• OHIO valstijoje, įsigalio- 
jant darbo-valandų įstatymui, 
12,900 darbininkų gaus algų 
padidinimą ir 176,000 kitų su
trumpinimą darbo valandų.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

LIETUVIŲ BANKINĖJ 
ĮSTAIGOJE

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

3% ant depozitų su 
Federal Insurance 

iki $5,000 kiekvienas 
depozitas.

The Lithuanian Savings
& Loan Ass’n

6712 Superior Avė.

r
INSURED

Oooo. ZV#

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

PYTHIAS
C A E E

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 Schweizer, Prop.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 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.

Nepaleiskit šios Geros Progos MIRIMAI
MOTIEJUS VALENTINAS
Spalių 22 d. mirė Motiejus 

Valentinas, 52 m. amžiaus, nuo 
371 E. 266 st. Palaidotas Sp. 
25 d.

Velionis paėjo iš Spiglių k., 
Klovainių par., Panevėžio aps. 
Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Liko žmona, Salomėja, ir Lie
tuvoje brolis x ir sesuo.

Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- 
kelis.

—
MAGDALENA ANDRIEKUS 

(ANDERSON)
Spalių 22 d. mirė Magdalena 

Andriekįenė (Anderson), buvo 
gimus 1875 metais, 
atvyko 1899 
gyveno nuo 
m. ištekėjo 
kaus.

Paliko dvi 
vieną ištekėjusią, 
ir brolį, Motiejų Jankauską.

Paėjo iš Marijampolės mie
sto, po tėvais Jankauskiutė.

MOKYTOJŲ FEDE
RACIJA PRAŠO 
ŠĮ SUMANYMĄ 

ATMESTI

310 MILIJONŲ DOLARIŲ DAUGIAU
NAUJŲ TAKSŲ OHIO GYVENTOJAMS

Amerikon 
m., Clevelande iš- 
1900 metų. 1903 
už Kazio Andrie-

dukteris, Marę, ir 
, Oną Frick,

Ohio Federation of Teachers, ku
rioje priklauso tūkstančiai pradinių 
ir aukštųjų mokyklų mokytojų Ohio 
valstijoje, prašo visus balsuotojus 
atkreipti dėmesį j siūlomą Valsti
jos Mokyklų Tarvbos priedą, kurį 
pataria atmesti kaipo nenaudingą. 
Tą priedą balsuojant reikia parašy
ti kryželį prie NO.

Tas įstatymo priedas nepriduos 
nei mažiausio pagrindinio naudingu
mo. Sulyg to priedo, jeigu butų 
įsteigta tokia valstijos taryba, ji 
duotų naujų vietų politikieriams, 
kurie galėtų- vadovauti mokyklų 
reikalus taip kaip jiems patinka.

Žmonių teisės patektų į rankas 
specialių interesų, turtingų namų 
savininkų ir kitų.

Tas sumanymas siūlo kad valsti
jos mokyklų tarybą sudarytų sava
noriai žmonės be užmokesčio, tai
gi taryba patektų į turtuolių ran-r 
kas, kurie turi laiko ir gali pašvęs
ti tokioje ” taryboje tarnauti, o per 
ją paimti tam tikrus mokyklų rei
kaluose užpirkimus, parduoti savo 
gaminius ir tt. ir iš to naudotis.

Mokyklos tada patektų į politi
kuojančių biznierių rankas ir ne
būtų galimybės nuo jų apsiginti.

1

Jeigu paleisit, tai Cuyahoga Apskričiui neteks tų didelių 
vieškelių statybai fondų. Kuomet Valstijos vieškelių statybai pi
nigų atsiranda jie pakliūva kurion kiton sritin.

PAIMKIM JUOS SAVO SRIČIAI!

KANDIDATAS Į 
Board of Education

Dr. Kudirkos Dr-jos 
Sukaktuvės Artinasi

DAUG KAS BAL
SUOTI

ĮJIPPODROMĮ]

Palikta dar Savaitei

Led E. Krejci, kuris pašventė su- 
virš 25 metus darbavimuisi piliety
bės darbe tarp ateivių Clevelando 
gyventojų, kandidatuoja į Board of 
Education (Mokyklų Tarybą) Lap
kričio 7 d.

Krejci, kuris iki šiol yra secreto- 
rius ir kasinininkas Citizens Biu
ro, yra vienas iš trijų kandidatų 
kurį remia Cleveland Schools Com- 
mittee, kurio pirmininku yra George 
Green, Citizens Biuro direktorius.

Fredrick W. Dorn ir Mrs. Mary 
B. Martin yra du kiti kandidatai, 
kurie kartu su p. Krejci pasižada 
atsikratyti politikos iš mokyklų ir 
miesto skaityklų ir suteikti lygią 
progą kiekvienam Clevelando vai
kui siekti tikrojo mokslo.

Nekurie kandidatai Į viešas vie
tas staiga išvysto savyje meilę at
eiviams gyventojams apie rinkimų 
laiką kuomet pradeda jieškoti sau 
balsų. Krejci taip nedaro, kaip vi
siems yra žinoma. Metas iš' meto, 
kasdien, p. Krejci buvo yra yra tik
ras ateivių draugas, iš kurių jis 
pats paeina.

Kiti kandidatai kuriuos remia jū
sų gerai žinomo George Green va
dovaujamas komitetas yra taipgi 
gerai žinomi ir tinkami užimti vie
tas Miesto Mokyklų Taryboje 
Board of Education. Fredrick W. 
Dorn per aštuonis metus buvo 
sto knygyno globėjas, kurio 
darbavimu miesto skaitykla 
viena iš geriausių šioje šalyje.

Krejci-Dorn-Mrs. Martin sąrašas 
suteiks labai atsakančius vadus Cle
veland Board of Education.

Prisiminkit balsuoti už juos Lap
kričio 7 d.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
ja rengiasi prie 30 metų savo 
gyvavimo sukaktuvių minėjimo 
ir kartu paminės Dr. Vinco Ku
dirkos 40 metų mirties sukak
tį sekmadienį, Lapkričio 19 d. 
Bus trumpos kalbos ir pamar
gintas programas Lietuvių sa
lėje. Draugija išsiuntinėjo pa
kvietimus prisidėti prie šių iš
kilmių kitoms draugijoms ir 
kuopoms. Tą dieną po piet bus 
važiavimas į Lietuvių Darželį 
ir padėjimas vainiko prie. Dr. 
Kudirkos paminklo.

LAKE theater

Šiais Lapkričio 7 d. rinki
mais Cuyahoga apskrities bal
suotojai turės

1. Bigelow 
klausimą.

2. Bigelow 
keistų valstijos įstatymą kas- 
link patiekimo balsavimui tam 
tikrų klausimų, padedant juos 
balsavimams paprasta 40 nuoš. 
parašų peticija.

3. Siūlymą sudaryti mokyk
lų tarybą prie valstijos.

4. Apskrities reikalams le- 
vy (County Welfare) užlaiky
mui neįgalinčių.

5. Apskrities vieškelių sta
tybai bondsus.

6. Metropolitan Park Dis- 
trikto levy.

7. Tiltų statymui bondsus.
8. Miesto čarterio priedą.
Prie to, bus rinkimas mayo- 

ro, miesto tarybos ir nekuriu 
miesto teisėjų.

išspręsti: 
senatvės pensijų

priedą kuris pa-

Per savaitę laiko rodyta filmą 
“Mr. Smith Goes to Washington” 
Hippodrome Teatre paliekama dai’ 
vienai savaitei ilgiau, delei didelio 
visuomenės . pamėgimo to veikalo.

Šią filmą gamino vienas iš žy
miausių Hollyvvoodo filmų direkto
rių, Frank Capra; veikalas yra ir 
juokingas ir rimtas, atvaizduojan
tis jauno politikieriaus gyvenimą, 
kuris po nakčiai, nieko nežinojęs 
anksčiau, pasidaro garsus kad net 
jam tenka užimti vieta Kongrese 
Washingtone. Vadovaujamą rolę 
vaidina James Stewart su Jean 
Arthur. Prie jų dalyvauja kita ei
lė pažymių filmų artistų.

Po šio veikalo, Hippodrome ro
dys ypatingą filmą, “The Roaring 
Twenties”, kurioje vaidina 
Cagney ir Priscilla Lane.

LIETUVOJE taipgi 
kortelės, sulyg kurių 
pirkti žibalą, kurio 
bijoma pritrukti.

James

įvesta 
galima 

labiausia

mie- 
pasi- 
tapo

BLACK CAT
CAFE
• Night Club •

4058 ST. CLAIR
(Atdara iki 2:30

AVĖ
ryto)

Dvi Įdomios Filmos
Lake Teatre, kuris pradėjo vėl 

veikti, pradedant šiuo penktadieniu, 
Spalių 27, bus rodoma nėr savaitę 
laiko dvi labai šiurpios, kraują šal
dančios ir bauginančios filmos, ku
rios pavadintos “The Return of the 
Frog” ir “The Demon Barber of 
Fleet Street”.

“The Return of the Frog” vaiz
duoja filmoje vieną iš Edgar Wal- 
lace misteriškų veikalų, kuriame 
ineina Scotland Yard detektivų in
spektorius, ir einasi apie paslaptin
gus nuotikius iš kriminalistų gyve
nimo paslapčių.

“The Demon Barber of Fleet 
Street’”, vadovaujamą rolę turi Tod 
Slaughter, kuriam tenka vaidinti 
viena ir velniškiausių filmų žudys- 
čių rolė. Jis yra pragarsėjęs to
kiomis rolėmis. Jo akys puola ant 
gražuolės, Eva Lister, su kuria at- 
sibuna jo tam tikri nuotikiai.

“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.

Muzika Penktadienio ir
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

šeštadienio

ANSEL ROAD

CAFE
1066 AnseI Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

DVI SALIUKĖS tinkamos 
Mitingams ar Vestuvėms 

Budweiser, Duųesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

Formai Cleaners ,nc-
Vyriškų

Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis 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

Bigelow Amendmentąi T uri Būti Atmesti
Bigelow Planas

Kas jis yra? Tai yra sumany
mas garantuoti $50 mėnesinę inei- 
gą visiems nedirbantiems Ohio pi
liečiams kurie yra suvirš 60 metų 
amžiaus. Tas $50 yra tik pavie
niams. Vedusios poros gautų po 
$80. Ohio valstijoje yra jau 690,- 
000 asmenų kuriems šie mokėjimai 
reikėtų teikti. Tas kaštuotų 310 
milijonų dolarių- kasmet. Ta skait
line yra oficialė. Ji paeina iš Ohio 
Tax Commission.

Kaip reiktų sumokėti
Pirmutinis Bigelow amendmentas 

nustato dvejus taksus tos sumos su
darymui. Jie yra: (1) 20 mill tak
sai ant nejudamo turto verto ben
drai $20,000 akrui ir aukščiau. (2) 
Mokėjimas taksų nuo ineigų ketvir
tos dalies kokią mokėjai federalei 
valdžiai pernai. Ar tas sudarytų 
reikalingą sumą? Visai ne. Val
stijos Taksij Komisijonierius sake 
kad ineigų iš šių dviejų taksų bu
tų trumpa tarp 170 
nų dolarių kasmet.

Programas butų
Mokyklos negautų

do pinigų. Vieškelių statyba susto
tų. Raiši, akli vaikai nustotų savo 
pašalpų. Kitokis šelpimo darbas 
butų sulaikytas. Valdžia butų su- 
paraližiuota. Kodėl ? Dėl to kad 
šis siūlomas įstatymas apima griež
tą pirmenybę prie kiekvieno dola- 
rio dabartinių ir busimų ineigų. 
Senatvės pensija turėtų būti apmo
kama 
kitokį

iki 260 milijo- 
Kas tada ? 
pražūtingas 
iš valstijos iž-

sunkiai aptaksuojami. Net čekiai 
butų taksuojami, taigi ir susidary
tų—algų taksai, patarnavimo tak
sai, darbo taksai. Legislatura tu 
retų išrasti taksus apie kokių buvi
mą dar negirdėjot sukėlimui tos di
delės sumos.

20 Mills ant Visados

Tie 20 mill taksai kliūtų beveik 
kiekvienam, kartu ir darbininkams. 
Paprasti maži namai, tokie kokių 
tankiai stato po apie 10 ant akro 
ir verti nuo $2500 aukštyn, pakliū
tų po šių taksų našta. Šių taksii 
šešėlis puola ant visų valstijos in
teresų, bet visada—ant biednesn ų- 
jų. Jie paliečia paprastą mažą nžfr- 
meli išstatytą taupumu ir darbštu
mu—arba nuomojamą. Ta kaina 
butų 20 mills ant visados.

Suardytų Valdžią

Pirmutinis Bigelow priedas su
naikintų nuosavybių vertę. Staty
bą privestų prie visiško sustojimo. 
Antras priedas dar blogesnis. Jis 
sugriautų reprezentacinę demokra
tiją. Jis siūlo paprastą būdą ku
riuo diduma gali gauti teisę leis
ti balsavimams bent kokią maža
vertę ar užsispryėlių sugalvotą idė
ją.

pirmiau negu galėtume gauri 
valstijos patarnavimą. 
Naujų Taksų Plėga

reiškia daugiau didelių, nau- 
Pirkimo taksai pakiltų 

Pasilinksmini- 
Net daug

Tas
jų taksų.
iki* 6 arba 9 centų.
mo taksai butų pakelti.
reikmenų gal butų paskirta prie 
prabangos dalykų ir tokie dalykai 
kaip radio ir refrigeratoriai butų

Pilietybes Reikale
Kurie Lietuviai nežino savo 

atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

GREITAS 
PATARNAVIMAS

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 

, statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050
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| APDRAUDOS REIKALE | 
s Mes es&ji pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MUEIOEIS | 

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate ~ 
E ir Apdraudos Agentūra
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

STATĖ
WINDOW SHADES

S
PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė.Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

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

GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

DIRVA 
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

I VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades) ę 
E Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo : 

pigiausių iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom. :
= KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS. =

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė. ;
I HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. Į
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiimiiiiiiiimEiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiih:

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

9 •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

us

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
Pristatom tiesiog į namus ir parsidu oda jūsų maisto krautuvėse =

aillllllllI!lllilllllllllllllllllll!llllllilllllMIIW
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Nepriklausomi Balsuotojai Ragina Visus Piliečius Įrašti šį Vardą

ROLAND H. ROBERTS MAYOR
Nepriklausomas Republikonas Kandidatas, Mr. Roberts gyve
no Clevelande visų laika ir vis buvo geras darbininkų draugas.

Jis turi pasiliuosavųsio nario kortų Ts Local
Prezidentas Roberts Sheet Metai & Furna.ce 

i

65. Mr. Roberts 
Co. per 20 metų.

Padekit X Pirm Negu Rašysit Vardą Roberts

ROLAND H. ROBERTS—■vardas kurį privalot atminti
Roland H. Roberts for Mayor Committee 

AL E. FRANKEL, Sec’y. SVARBA

Roberts’ vardas reikia įrašyti ant baloto tuo pačiu paišeliu kurį rasit 
balsavimo budelėje. Taipgi turit padėt X prieš Roberts vardą, šitaip:

ROLAND H. ROBERTS

I
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SUKILIMO PĖDSAKAI ČEKIŠKĖJE

BURTININKO KERŠTAS. — 
VALDOVAS SUGRIOVĖ SA
VO RUMUS. — DALGĖMIS 

IR ŠAKĖMIS GINKLUO
TAS PULKAS.

Apie dvi mylias nuo Nemu
no kranto, prie Vilkijos-Bety- 
galos vieškelio, ten kur dabar 
stovi mažas Čekiškės miestelis, 
prieš 400 metų buvo didelis 
Šedvydžio dvaras, kuris vėliau 
pranyko be pėdsakų. Padavi
mai byloja kad narsų tėvūną 
persekiojusios didelės nelai
mės. žiaurus burtininkas, pa
sivertęs lokiu, sudraskęs girio
je uogaujančią tėvūno žmoną. 
Tai buvęs burtininko kerštas 
už tai kad Šedvydis kartą Įsa
kęs burtininką išplakti už žal
čių garbinimą ir žmonių ap
gaudinėjimą. Po kiek laiko 
kastinėje nuskendus tėvūno 
duktė, o dar vėliau jo paties 
mylimiausias žirgas užmušęs 
jo vienintelį sūnų. Po tokių 
skaudžių smūgių šedvydis ne
benorėjęs daugiau gyventi sa
vo dvare. Savo tarnams įsa
kęs sugriauti puikius rumus. 
iškirtęs sodus, paleidęs visus 
tarnus ir vergus ir pats išvy
kęs į svetimus kraštus, kur ir 
dingęs be žinios.

Tačiau ta graži ir derlinga

ATIDARYTA DIDE
LIS MARKETAS
Geros rūšies Groceries 

ir Mėsos.
Cukrus 5c svaras.

Užkviečiame Lietuvius pirkti 
maisto reikmenis čia. (43)

DAVE’S FOOD MARKET 
5511 Superior Avė.

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- 
lyg užsakymo smuikas. Taipgi 
teikiu paskolas ant smuikų. Pa
tyręs taisytojas visų styginių in
strumentų. (43)

FRANK JUZEK
414 W. Superior Avė. 

Century Bldg. Cleveland, O.

PASINAUDOKITE!
TAUPYKIT PINIGUS

ant visų Rakandų Atnaujinimo 
ir Remodeliavimo Darbų.

Foot Stool DYKAI su setu
Dykai apskaičiavimas.

1 metas išsimokėti. (49)

SCHNDLER FURN. CO. 
5513 Superior Avė.

ENdicott 4070

vieta viliojo naujus valdytojus. 
1570 metais čia jau vėl buvo 
įkurtas didelis dvaras, pava
dintas Šedvydžiais, kurį valdė 
didžiūnas Gedgaudas Mackevi
čius. 17-to amžiaus pradžioje 
jis čia pastatė murinę bažny
čią, įsteigė mokyklą ir tą vie
tą pavadino Čekiške.

Vėliau Gedgaudų-Mackevičių 
giminė išmirė, dvaras buvo ati
duotas bažnyčiai, o 1639 me
tais jis buvo parduotas nau
jam savininkui.

Tačiau nei vienas savininkas 
tame dvare ilgai negyveno, 
nes įvairios nelaimės persekio
jo jo valdytojus, lyg koks li
kimo prakeikimas. Todėl dva
ras ėjo iš rankų į rankas ir 
buvo pardavinėjamas sklypais 
miestelio gyventojams.

Bet ir pats Čekiškės mieste
lis klestėjo ir augo tik pra
džioje, o vėliau pradėjo smuk
ti, mažėti. Dar 1805 metais 
miestelyje prie bažnyčios buvo 
senelių prieglauda ir ligoninė, 
kurioje buvo gydomi apielin- 
kės gyventojai. Bet vėliau ir 
tos įstaigos pranyko. Ir da
bar liko tik mažas miesteliu
kas prie vieškelio, su 80 gyve
namų namų ir 600 gyventojų.

Dar kartą pagarsėjo Čekiš
kė 1863 metų sukilimu. Tais 
metais iš Kauno atvyko didelis 
sukilėlių būrys, kapitono žar- 
skio vadovaujamas, ir apsisto
jo Aukštadvarės dvare, apie 
4 klm. nuo miestelio. Po ke- 
letos dienų nuo Kėdainių atėjo 
kitas sukilėlių būrys, Boleslo
vo Kolyškos vadovaujamas. 
Abu būriai susijungė ir įrengė 
savo stovyklą Mantagailio miš
ke prie žvėrintos upelio. Tuo
jau iš apielinkes ėmė plaukti 
daugiau savanorių, ir per ke
letą dienų sukilėlių skaičius 
išaugo iki 400 vyrų.

Pulko vadovybę paėmė Ko- 
lyška. Kovo mėnesio pabaigo
je į sukilėlių stovyklą atvyko 
du kunigai: Ant. Norvaišas ir 
Al. Vitartas. Pastaras kuni
gas buvo ne tik labai drąsus, 
bet ir geras politikas. Jis sa
kė apielinkes valstiečiams Lie- 

; tuviškus pamokslus ir ragino 
stoti į sukilėlių eiles. Valstie
čiai subruzdo ir per porą sa
kaičių suplaukė apie 2,000 vv- 
ti, ginkluotų medžiokliniais 
šautuvais, kardais, durtuvais 
ir dalgėmis. Pulko vadovybė 
jau ruošė žygį į Kauną.

Tačiau tam nelemta buvo i Įvykti. Kovo 29 d. į Čekiškę 
atvyko Rusų kariuomenės Ka- 
porskio pulko batalijonas ma
joro Stepanovo vedamas, ir 
puolė sukilėlių stovyklą. Ma
tyti, menkos buvo sukilėlių 
sargybos, nedrausmingi sargy
biniai, nes prisileido Rusus iki 
pat stovyklos. Anksti rytą da
lis sukilėlių dar saldžiai mie
gojo. Viduryje stovyklos vi-

rėjai gamino pusryčius, kepė 
iš dvarų surinktus avinus ir 
veršius. Kunigas Vitartas ren
gėsi rytmetinėms pamaldoms. 
Ir tuo metu pasigirdo Rusų 
ura! Sukilėliai griebėsi gink
lų, užvirė kova. Sukilėliai ko
vėsi kaip liūtai, bet neįstengė 
atsilaikyti savo dalgėmis ir ša
kėmis prieš gerai ginkluotus 
ir drausmingus Rusų karius. 
Apie 40 žmonių krito vietoje, 
apie 100 vyrų buvo sužeista ir 
apie 200 pateko į nelaisvę. Ko
voje žuvo ir Kun. Vitartas.

Seneliai pasakoja kad tai bu
vo šiurpi, bet didvyriška sce
na. Prie šimtamečio ąžuolo, 
po kuriuo Kun. Vitartas lai
kydavo sukilėliams pamaldas, 
susispietė per 30 sukilėlių, ku
rių priešakyje stovėjo pišta- 
lietais ir kardu ginkluotas ku
nigas. Keletą kartų Rusai ata
kavo tą narsuolių būrelį, bet 
vis nesėkmingai.

“Vyrai, broliai, ginkime tė
vynę ir mirkime laisvi!” ragi
no juos dvasios vadas.

Ir tik tada kai ištolo palei
sta kulka pakirto Kun. Vitar- 
tą likusieji gyvi sukilėliai pa
kriko ir ėmė trauktis. Tačiau 
savo vado kūną nesuspėjo pa
imti.

Nuo to laiko jau praėjo 76 
metai, tačiau vietos gyventojai 
ir dabar prisimena tas istori
nes Kautynes ir čia kritusius 
karžygius. Galingas ir išdi
dus tebestovi senas ąžuolas, 
kurio kamiene yra inaugus 
Kristaus kančia. Sako, ta 
kančią prie ąžuolo prikalęs 
pats Kun. Vitartas, tą kančią 
bučiuodami sukilėliai prisiek
davo ginti savo šalies laisvę 
iki paskutinio kraujo lašo.

Dabar šis istorinis ąžuolas 
virto savotiška maldininkų re
likvija. Šaravų bažnyčios ku
nigas kasmet atvyksta čia at
laikyti pamaldų, į kurias su
plaukia gausingos minios žmo
nių iš plačios apielinkes. At
eina maldininkai su vėliavomis 
ir procesijomis, maldingai iš
klauso pamaldų žavingoje gam
tos aplinkoje, ošiančių medžių 
paunksnėje. Ir daugelis pri
simena čia žuvusius sukilėlius, 
kurie kovojo dėl Lietuvos lai
svės, siekdami numesti sunkią 
Rusų priespaudą.

Bet šiokiadieniais po ąžuolu 
dažnai galima pamatyti suklau
pusias pamaldžias moterėles, 
kurios jieško paguodos ir pa
laimos prie senos Kristaus 
kančios. J. Sakalas.

(Sekm.)

LIETUVOS SAVANO
RIŲ SĄJUNGOS

RAŠTAS

KAUNAS. — Lietuvos Sa
vanorių Sąjungos Centro Val
dyba išleido atsišaukimą į vi
suomenę, kame pabrėžus 1920 
metais Maskvoje pasirašyta su 
Sovietų Sąjunga taikos sutar
timi nustatytas* sienas ir nusi
stovėjusią gerą kaimynystę, 
sako:

“Nesuklysim sakydami kad 
viena iš priežasčių dėl kurių 
Lietuvoje esama gero jausmo 
Sovietų Sąjungai, yra ta kad 
ši valstybė per visą eilę metų 
pastoviai prijautė Lietuvai ir 
ją užstojo jos kovoje dėl savo 
tautinių idealų, kurie, Suvalkų 
sutartį paneigus, liko visiems 
mums atmintinu budu neįvyk
dyti. Tvirtai tikime kad, rea
lizuojant dabar bendrą sieną 
ir tiesioginę kaimynystę tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, 
įvykių dalyvių nebus užmirš
tas nei būtinas reikalas leisti 
musų tautai realizuoti ir savo 
tautinį idealą, kurio įgyvendi
nimui yra, beje, ir tvirtas su
tartinis pagrindas.”

Dėl santikių su antru dide
liu kaimynu Lietuvos Savano
rių Sąjungos valdyba sako:

“Vakaruose turime kitą ga
lingą kaimyną, Vokietiją, su 
kuria taip pat yra nusistovė
ję visiškai geros draugiškos 
kaimynystės santikiai, kuriuos 
mums tenka ir toliau atidžiai 
palaikyti.”

Dėl dabartinės padėties at
sišaukime sakoma:

“Visa musų tauta giliai įkai
navo tą nepalyginamą laimę, 
kurios mums musų laisva tėvy
nė suteikė, apsaugojus mus 
nuo pareigos lieti kraują už 
svetimus reikalus, kaip kad tai 
dažnai įvykdavo praeityje, kai 
musų kraštas ar kuri jo dalis 
būdavo svetimųjų valdžioje.” 
Todėl, “kiekvienam tautiečiui, 
kiekvienam piliečiui palieka 
taip pat galioti prevolė, susi
būrus vieningai aplink krašto 
vadovybę, lengvinti jai atlikti 
tą jos tarptautinį uždavinį”.

LIETUVOS Vytauto Didžio
jo Universitetas iki šio pava
sario semestro yra pripažinęs 
aukštojo mokslo laipsnius jau. 
3,144 asmenims, o šio pavasa- i 
rio semestre 238 asmenims, iš- ■ 
viso iki šiol 3,382 asmenims, i

PASTUDIJUOKIT

COUNTY HIGBWAY
BOND ISSUE

..ir

STATO ‘MAISTO’ 
DARBININKAMS

NAMUS
fab-
savo

visa eilė tokių 
statyti. Na- 

aukštų, dviejų 
namuose yra 

erd-

KAUNAS. — “Maisto“ 
rikas yra nusistatęs prie 
Kaune esamų skerdyklų pasta
tyti didesnį skaičių namukų, 
kur “Maisto” darbininkai gale- 
tų už tinkamą nuomą patogiai 
ir sveikatai palankiose sąlygo
se gyventi.

Šį rudenį jau 
namų baigiama 
mai yra dviejų 
tipų. Vienuose
butai iš vieno kambario, 
vios virtuvės ir vonios kamba
rio^ Kituose namuose butai 
yra iš dviejų kambarių ir vir
tuvės be vonios.

Kiekvienam butui yra atski
ras sandėlis ir tvartas ir at
skiras gabalas žemės darbui 
ar sodui. Namus darbininkai 
gauna išsimokė j imui pigiomis 
ilgalaikinėmis paskolomis, ku
rias gauna tik už 2 nuoš.

• Prie fabriko yra nupirktas 
didelis- žemės plotas, kur kas-

E V A ’ S T

J Dry Cleaning 
t Senas Drapanas padarom 
* kaip naujas, išvalom ir 

sutaisom.
Paimam iš namų ir pristatoni 

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919
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25 METŲ PATYRIMAS 
PATALINIŲ DARBE

Mes specializuojanti
Daryme

Kaldrų
PLUNKSNŲ Pagalvių

Matrasų
Re-Nu Renovating

Service
6510 Lexington Avė.

HE. 0141

iki išaugs gražus 
darbininkų mieste-

met bus statoma daugiau to
kių namų, 
planingas 
lis.

Miestelio

tos busimoms gatvėms, spor
to ir poilsio aikštėms, privažia
vimams ir kt. Panašius dar
bininkams namus statyti yra 
pradėjęs ir “Lietūkis”. Elta.plane numatyta vie-

Bus patiekta du pavojingi pasiūlymai ant balsavimo lakštų 
kai eisit balsuoti Lapkričio 7 d. Jeigu jie praeis, mes nustosim 
savo namų saugumo ir palaimos kokią laisva Amerika suteikė 
mums apsigynimui nuo žiaurių didumu.

Šiedu pavojingi pasiūlymai yra žinomi kaipo “Bigelow 
Amendments”.
Pirmutinis bando suvilti mus prižadėdamas senatvės pensiją. Iš
tikto gi tai yra gudrus planas atimti iš musų musu žemę arba 
ineigas kokias iš jos gauname.

Antras pretenduoja duoti mums demokratiją, bet tikrenybė
je yra gudrus būdas pagelbėti daugumoms prispausti rasines ar
ba reliniges mažumas. Sulyg jo bent kokia grupė iš 50,000 žmo
nių ar daugiau Ohio valstijoje gali pateikti įstatymą kuris su
kiršintų broli prieš brolį, arba rasę prieš rasę 
mindžioti ir pastumti i šalį mažumą.

Pirmutinis tų Bigelow Atnendmentų pakeltų
mas

taksus arba nuo

arba didumą sų-

visiems sekančiu budu:
Namo Taksų kas Dabartinė Bigelow
Vertė mėnuo Nuoma Nuoma
$2000 $3.33 $15.00 $18.33
$4000 $6.66 $30.00 $36 60
$6000 $9.99 $45.00 $54.99
Musų didis ir geras vadas Prezidentas Roosevelt paavi

planą. “Tas visas dalykas”, sako Prezidentas, “yra niekas dau
giau kaip tik nukreipimas ineigų ir pirkimo galės nuo tų kurie 
gauna savo ineigas už teikiamus patarnavimus, j tuos kurie ne
teikia jokio patarnavimo.”

Net Dr. Townsend, garsus pensijos advokatas šioje šalyje 
sako kad šis sumanymas yra taikomas “nublokšti dabartinę sis
temą”. Demokratų vadai kaip buvę Gubernatoriai George White, 
James M. Cox, ir Francis Poulson pareiškė kad šis planas yra 
pavojingas ir netinkamas, ir Republikonų partija prieš jį atvirai 
ir oficialiai kovoja.

Tikrai niekas nenorėtų atmesti patarimą tokių vadų kuomet 
ir visos patriotinės ir visuomeniškos organizacijos Ohio valstijo
je stojo išvien su jais kovoti prieš šį pavojų musų laisvei ir ly
gybei kokią dabart turime p£ dabartine Amerikos valdžia.

Kiekvieno Ohio piliečio pareiga yra aiški. Jis privalo gau
ti pavyzdį šių kenksmingų pasiūlymų prieš rinkimų dieną ir pa
sistengti susipažinti kaip prieš juos balsuoti. Paskui gi privalo 
eiti į balsavimu vietą ir atlikti savo patriotišką nareigą sau ir 
savo šeimai ir žmonėms balsuojant “NO” ant ABIEJŲ pasiūly
mų. Juo labiau juos sumušim dabar tuo tikresni busim kad at
eityje niekas kitas tekių dalykų nekaišios.

OHIO EMERGENCY ČCMMITTEE,
B. JB- Brumley, Chairman 

Neil House, Columbus, Ohio

Pinigus Taupantis PATOGUMAS 
Su GASO Pečiukais

PAVEIKSLAI
Visoki šventi, atvaizdai, rąžančiai, 
stovylelčs, kryžiai ir daugybė v:- 
sokių religiškų dalykų. (9)

PAS MUS GAUSITE KALĖ
DINIŲ KORTELIŲ

HENNINGER’S 
8809 Superior Avė.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas” 
NOTARAS

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

SAMPLE BALLOT

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.

COUNTY OF CUYAHOGA

PROPOSED BOND ISSUE FOR COST AND 
EXPENSE OF W1DEMING, OPENING, EX- 
TENDING OR CHANGING THE LINE OF 

VARIOUS ROADS AND HIGHVVAYS
VOTE BALLOT WITH AN X

—

Shail bonds be issuod by the County of Cuyahoga. 
OJho FOR THE PURPOSE OF PAYING THE 
COST AND EXPENSE OF VV1DENING, OPEN
ING, EXTEND(NG OR CHANGING THE LINE 
OF ROADS AND HIGHVVAYS IN THE SAID 
CUYAHOGA COUNTY. IN COOPERATION 
WITH THE STATĖ OF OHiO i STATĖ HIGH- 
WAY DEPARTMENT,, m the sum of $4 500,000 00 
and a Icvy of taxes eslimatcd by the County Auditor 
to average .252 MILLS for each one dollar of valua- 
rion or 2.52 CENTS for each $100 00 of valuation 
lor a maximum period of 25 years to pay the principai 
and interest of 9aid bonds

§

FOR THE BOND ISSUE

§ Į AGAINST THE BOND ISSUE

balsuokit FOR už juos

šeši dideli vieškelių pataisy
mai ir naujų statymai bus 
pravesti Ohio valstijos jei
gu County Bonds patieks 
gana pinigų nupirkimui rei
kalingų keliams žemės tei
sių. Lenktyniavimui su ki
tais progresingais miestais, 
šis Apskritis turi turėti mo
derniškus vieškelius apsau
gojimui industrijų ir darbų.

•

K 
B
u

■

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Viršuje yra balotas dėl tų $4,500,000 County High- 
way Bond Issue”. Kuomet balsuosit gausit lakštų 
su dviem Apskrities klausimais ant jo. County Bond 
Issue rasis apačioje to lakšto.

Gaso pečiukų yra didumų ir ti
pų tinkamų visokiam reikalui. Be
veik nėra galo šildymo preblemoms 
kurioms šie šildytojai nebūtų pato
gus ir ekonomiškas atsakymas.

•Radiant gaso pečiukas yra tam 
pavyzdis. Daugelis jų pagaminti 
įvairiais artistiškais pavyzdžiais, 
tačiau nežiūrint kokia jų išvaizda 
yra jie visi yra lygiai stiprus, at
sakanti savo užduočiai.

Cirkuliuojančio tipo šildytojai, 
didesnėms pareigoms, dabar apima 
žėrėjimo ir cirkuliavimo principą. 
Jie paromi įvairių didumų nuo vie
nom kambario apšildymui iki kele
to kambarių, jeigu tie kambariai 
randasi viename aukšte, ir jų pri
taikymas padaro šitą šildymo būda 
praktišku. Musų šildymo inžinieriai 
visada noriai suteiks ekepertišką 
patarimą.

Dar didesniems komerciniams ir 
industriniams tikslams, yra išdirbta 
viršuje kabanti šildymo prietaisai, 
kurie labai atitinka reikalui. Vie
nas ar daugiau jų atliks dirbtuvės 
ar vietos apšildymą atsakančiai, 
ekonomiškai ir teisingai.

Kokis jūsų reikalas nebūtų indi- 
viduališko apšildymo atžvilgiu, mes 
noriai suteiksim jums patarimą ko
kio tipo ir didumo pečiukas tam 
reikalui atitiks.

JL ■4=

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicMt 176?
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Jūsų 65% balsų pažymėtų FOR uq County Highway 
Vieškelių) Bonds statymui Valstijinių kelių atkels į 
musų Apskritį $10,000,000 pinigų darbams ir mede- 
gai. Kuomet Valstijos pinigai vieškeliams yra gata
vi jie būna praleidžiami kitur. Palaikykit juos čia.

COMMITTEE FOR THE $5,400,000 COUNTY BOND ISSUE 
Howard Whipple Green, Chairman 

618 Union Commerce Būilding.

"THE EAST OHIO GAS COMPANY
M A i n 6640

GAS 4 dideliems 
darbams

Virimui ® Vandens šildymui 
šaldytuvui ® Namo šildymui
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VAIZBOS BUTO VA
KARAS PAVYKO
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas surengė smagų savo va
karų Lietuvių salėje sekmadie
ni, Spalių 22 dieną. Tai buvo 
biznierių ir profesionalų susi
artinimo su visuomene pramo
ga ir Vilniaus atgavimo pami
nėjimas.

Kalbas sakė Vaizbos Buto 
pirmininkas P. P. Muliolis, 
Dr. Jonas T. Vitkus ir K. S. 
Karpius. Paskutiniojo kalba 
apėmė Vilniaus nuo Sovietų 
atgavimą.

P-lė Stella Maloniutė labai 
puikiai padainavo trejetą dai
nų, ir programas baigėsi pir
mininko Muliolio dar nekuriais 
paaiškinimais.

Programo laiku publikos bu
vo neperdaugiausia, nes Lietu
vių bažnyčioje buvo pamaldos. 
Vėliau priėjo svečių daugiau 
ir visi ilgai užsivakarojo, link
sminosi.

Prie Vaizbos Buto prisirašė 
apie desėtkas naujų narių.

Šokiams grojo Jono Apanai- 
čio orkestras.

Baliaus biznio gaspadorium 
buvo Juozas Blaškevičius.

JOHN L. MIHELICH 
Kandidatas 

į Municipal Judge
Plačiai žinomas tarpe Lietu

vių advokatas, John L. Mihe- 
lich, kandidatuoja į Miesto 
Teisėjus (Municipal Čourt).

Jis per kelis metus yra bu
vęs miesto tarybos nariu, tar
navo valstijos Industrialiu Ko- 
misijonierium, ir kitose vals
tijos pareigose.

Prisiminkit jį Lapkričio 7 d. 
balsavimuose.

VAIZBOS BUTO 
SUSIRINKIMAS

ŠĮ sekmadienį, Spalių 29 d., 
p. P. P. Muliolio ofise atsibus 
Lietuvių Vaizbos Buto susirin
kimas, pradžia 9:30 vak ryto. 
Visi seni ir nauji nariai prašo
mi dalyvauti. Vald.

SKELBIMAI ir politiški pra
nešimai Dirvoje nėra Redak
cijos nuomonė. Dirva suteikia 
vietos visoms pusėms pasirei
kšti ir paskelbti savo pažiūras 
visuomenei įvairiais klausimais 
ir sumanymais siūlomais pilie
čiams balsavimų dienoje, Lap
kričio 7 d.

Moteriškų Reikmenų 
Parduotuve

Lietuvių kaimynystėje, 6910 
Superior avė., šeštadienį atsi
daro puikiai įrengta moteriškų 
rūbų ir reikmenu parduotuvė, 
DARWIN-KAZEL pavadinimu, 
kurios viena savininke yra pla
čiai žinoma Lietuvaitė, Natali
ja Kazlauskaitė. (Jų skelbi
mas telpa šiame Dirvos nr.)

Ponioms ir panelėms Lietu
vaitėms patartina apsilankyti 
jų moderniškai įrengtoje įstai
goje, apsipažinti, pamatyti ką 
jos užlaiko, ir reikale pirkti iš 
jų.

DARŽELIO
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos susirinkimas bus lai
komas pirmadienio vakare. Sp. 
30. Lietuvių salėje, viršuje.

Darželis rengia banketą pa
minėjimui savo 10 metų gyva
vimo. Atsibus Lapkričio 5 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Bi
lietus galite gauti Dirvoje ir 
pas komisijos narius.

©ŠELPIAMŲJŲ eilės Cleve
lando šelpimo punktuose su
mažėjo, bedarbiai pradėjo su- 
gryžti į savo darbus, šimtai 
darbininkų pasitraukia iš WPA 
darbų ir eina atgal į savo pir- 
mesnius darbus.

COSMOPOLITAN LYGA UŽGIR1A

JOHN E. O’DONNELL
Į CLEVELANDO MAYORUS

Cosmopolitan Democratic League 
of Cuyahoga County, susidedanti iš 
šešiolikos tautų Demokratiškų Klu
bų atstovų, kurių tarpe yra ir Lie
tuvių Demokratų Klubas, savo susi
rinkime Spalių 20 d. užgyrė rėmi
mą kandidatūros į Clevelando mie 
sto mayorus John E. O-Donnell.

Lygos susirinkime priimta rezo
liucija tarp kitko skamba:

Kadangi, musų tautinės grupės, 
reprezentuojančios didelę daugumą 
demokratiškų balsų šiame Kosmo
politiškame mieste, neprivalo pra
leisti savo pareigos kaipo piliečiai 
dalyvauti ateinančiuose miesto val
dybos rinkimuose, ir

KADANGI, interesai musų tau
tinių grupių, susidedančių iš mažų 
namų savininkų ir prekiautojų, ku
rie sudaro didumą Clevelando mie
sto taksų mokėtojų, nebuvo pride
ramai apsaugoti dabartinio miesto 
vedėjo jo tvarkymuose didžiųjų šio 
mieste problemų, taip kad jis leido 
viešų reikmenų savininkams palai
kyti aukštas kainas ir nekuriais at
vejais pakelti jas prieš mažus su- 
naudotojus bet ne prieš dideles kor
poracijas, kas išėjo į nuostoli mu
sų taksų mokėtojams ir i naudą 
turtingiems priemiesčių gyvento
jams, ir

KADANGI, jis priėmė viena ran
ka dideles pašalpas iš WPA ir ki
tas dideles sumas musų miestui iš 
įvairių dabartinės nacionalės admi
nistracijos įstaigų, kita ranka jis 
darbavosi priešindamasis Naujai 
Dalybai ir musų geriausiam drau
gui, visų žmonių draugui, Suv. Val
stijų Prezidentui Roosevelt, kurio 
pastangomis visos tos naudos mies
tui buvo gaunamos, ir

KADANGI, neatsižiurint jo visų 
prižadų būti ekonomišku ir tvarkiu 
dabartinė miesto administracija pa

sirodė labai išlaidi ir nepajiegi iš
spręsti didesnes miesto problemas 
kokias miestas turi su transporta- 
cija, vandeniu, nuobėgomis, miesto 
paskolomis ir operavimo kaštais, ir 

PC A D ANGĮ, demokratai balsuoto
jai Clevelande neturi savo kandida
to, kas paėjo delei partijos vadų 
susiskaldymo, delei ko mums rei
kalinga ir pareikšti savo protesto 
balsas abiem bęsivaidijančiom pu- j 
sėm ir dabartinės administracijos 
vadams, todėl tai

Mes, Cosmopolitan Democratic 
League of Cuyahoga County nariai, 
reguliariame savo mėnesiniame su- i 
sirinkime, šiuomi pasižadame savo ! 
suvienytą paramą John E. O’Don- | 
lell jo kandidatūroje į Clevelando 
miesto mayoro vietą, ir mielai su
tinkame dirbti koalicijoje su kito
mis balsuotojų grupėmis Clevelan
de kurios nepritaria palaikymui da
bartinės administracijos, o savo ak
cijos pateisinimui pareiškiame:

Kad kaip piliečiai mes turime 
teisę balsuoti ir teikti savo paramą 
John E. O’Donnell, nes jis tikrai 
yra ne-partinis, ne tik kaip kandi
datas šiuose rinkimuose, bet jis ir 
pats tai įrodė savo pirmesniais re
kordais; delei jo puikaus rekordo 
Clevelando mokyklų taryboje ir de
lei jo progresivio liberalizmo ir jo 
loyališkumo, jo draugingo atsineši- 
mo ir kooperacijos su dabartine na
cionaline administracija ir jos ver
tingu vadu, Suvienytų Valstijų Pre
zidentu.

JOSEPH F. KRIZEK,
President Cosmopolitan Democraitė 

League of Cuyahoga County.
JOHN BORZA, Jr. 

Secretary.
JOHN T. DeRIGHTER,

Chairman, Executive Committee.
G. Z. WEINTRAUB, 

Secretary.

Youth’s Forum
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Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

LIETUVIŲ SALĖS 
VAKARAS

Norit turėti tikrai smagu 
vakarą su savo draugais ir pa
žystamais ir paremti Lietuvių 
salę? — Ruoškitės visi daly
vauti Salės naudai rengiama
me visokių laimėjimų ir pasi
linksminimo baliuje šį šešta
dienį, Spalių 28. Prasidės 7 
vai. vakare. Įžanga į salę 15c. 
Kurie turės dar specialius bi
lietukus po 10c, turės progą 
prie gavimo specialių dovanų.

Gražų trumpą programą iš
pildys Lietuvių mokyklos mo
kiniai ir jaunimo grupė, po va
dovyste p. Birutos žiurienės.

Balius tęsis iki vėlumai. 
Kviečia Komisija.

KUDIRKOS DR-JOS 
NARIAMS

Labai svarbus draugijos su
sirinkimas atsibus ketvirtadie
nio vakare, Lapkričio 2, Lietu
vių salėje,, paprastu laiku. Vi
si nariai privalo dalyvauti. Ku
rie nariai skaitys šį pranešimą 
lai primena, ir kitiems apie su
sirinkimą. Kom.

VIS RŪPINASI NE SAVO 
REIKALAIS

žirnio Krislas toje mizerni- 
je gazietėlėj (nr. 42) nukal
ba: “Smagu yra atgavus Vil
nių, bet da butų smagiau kad 
Lietuvos valdžia neužpildytų 
visas valdiškas Vilnijoje vietas 
Kauno valdininkėliais; sugebės 
ias užpildyti ir Vilniios Dzū
keliai”.*

Jeigu į Vilnijos valdiškas 
vietas patektų tokie Dzūkeliai 
kokius mes nekuriuos Čia žino
me tai Vilniui iškastų tik ka
pus. Kas nėra nieko gero pa
daręs ir dar laukia Lietuvos 
atlyginimo, tai jau pavojinga. 
Lietuva žino ką daro ir apsi
dirbs be tokių patarėjų.

Patartina tokiems Krislams 
palaikyti savo sąžinę ramią: 
jeigu gero negalit daryti tai 
nors nedarykit blogo.

žirnio

©ILLUMINATING Elektros 
kompanija pasirengus statyti 
didelę naują priedinę elektros 
stotį greta savo dabartinės 
elektros stoties paežeryje. Tas 
naujas priedas kaštuos apie 
$6,300,000.

KANDIDATAS I
MUNICIPAL COURT

Judge Joseph Ackerman

Teisėjas Ackerman būdamas sa
vo vietoje pasirodė vienas iš žmo
niškesni". sumanių ir gabių teisė
jų kokius tik teko turėti Municipal 
Teisme. Jis praktikavo teises Cle
velande per virš 25 metus. Jis vi
sada kovojo už žmonių teises prieš 
privilegijuotą klasę. Jis ištarnavo 
Denkis terminus Ohio Valstijos se
natorium. Jisai kovojo už įvedi
mą Senatvės Pensijos, Bedarbės 
Apdraudos ir kitus tokius naudin
gus įstatymus. Jisai taipgi laikas 
nuo laiko kovojo prieš įvedimą to
kių siūlomų įstatymų kurie butų 
apsunkinę ir apkrovę didesniais tak
sais paprastus žmones.

Daugeliui šeimų jis pagelbėjo iš
laikyti savo namus čielybėje pa
gelbėdamas joms surasti užsiėmi
mus. Miesto Saugumo Direktorius 
Elliot Nesš keliais atvejais išreiš
kė pagyrimą Teisėjui Ackerman už 
jo sumaningą vadovavimą Munici
pal Teismo.

Teisėjas Ackerman yra kandida- 
tas tai pačiai vietai ir nėra abejo-

StumbraSnės vėl bus išrinktas Lapkričio 7 d.

FRIDAY — AUG. 5

Being back in our temporary 
home in Kaunas, and the comfort- 
able beds we had at Narušis’ was 
likę second heaven, after almost a 
week of rough travel, never know- 
ing where we would lay our weary 
heads at night, this night wf 
slėpt likę dead ones, and did not 
care when we would awaken. How- 
ever, we had become accustomed 
to very little sleep, so we were wide 
awake about eight o’clock. I spent 
the morning in, while Bernice went 
out to see if we had received any 
mail while we were away.

Towards noon we went out to 
Pažangos restaurant where we ran 
into our friend Barbara Darlys. At 
the very moment she heard our 
voices her eyes opened up and her 
mouth dropped: “What i s the mat- 
i-er with you, girls, you sound likę 
‘Mikey Mouse’, ” she said.

“You would sound the šame way, 
if you soent four days constantly 
singing, likę we did” we replied. 
This of course led up to telling 
all about our experiences, and what 
a wonderful trip we had. On Lais
ves Alėja we met our dear friend 
Elze Jankytė who tol d us she had 
been looking for us for she wanted 
to invite us to Bitėnai and Ram- 
bynas to her father’s 80th birth- 
day party this week-end, tomorrovv 
and Sunday. This invitation thrill- 
ed us for there was nothing in 
the world wę liked better than to 
visit the Jankus’ and Bitėnai. Af
ter dinner we went to “Muralis” 
beauty shopne located in this šame 
building and had our hair washed 
and curled so we would look nice 
for the D.U.L.R. farewell party at i 
the Metropole this evening.

We arrived at the Metropole at 
about eight o’clock and soon the 
whole crowd gathered, looking fresh 
and rested. This party was given 
in one of the private dining rooms 
of the Ilotel. Besides those of us 
who had been on the trip there 
were Severai other guests, and we 
heard talk of expecting a very spe- 
cial guest to this party. It was 
Paul Šaltenis, the aviator who had 
arrived in Lithuania just a few 
days ago, with a gift from the 
Lithuanian Americans to the Šau
lių Sąjunga. The gift was a beau- 
tiful new airplane, the first air- 
plane of the šauliai.

Paul Šaltenis had created quite a 
furor in Lithuania, for the news- 
papers were filled with his pictures 
and stories of his reception in 
Kaunas. The airplane of course 
was shipned, and he was sent along 
to make the proper presentations, 
as he was the instigator of the 
gift idea.

Paul Šaltenis came in with Col. 
Saladžius, who is commander of 
the Šauliai and received the air
plane gift in the name of the or- 
ganization. We had seen pictures 
of Mr. Šaltenis, būt none of them 
did justice to his handsomeness. 
He is tall, blue-eyed and light com- 
plected, with wavy blond hair and 
a winning smile that makes 'itou 

fell he is your best friend. His 
personality and manners speak for 
themselves, he is every inch a 
gentleman.

After everyone had gathered and 
we were seated at the long table 
that was sėt down the center of 
the dining room, quite by acci- 
dent I found myself seated oppo- 
site Mr. Šaltenis, which gavę me 
the opnortunity to talk to him ac- 
ross the table. After he had eaten 
Mr. Vilkaitis who was in charge 
of the D.U.L.R. during Mr. Skipitis’ 
absence, as toastmaster gavę Sev
erai of us a chance to express our 
thanks to the D.U.L.R. organiza- 
tion for all they did for us to 
make our visit in Lithuania the 
wonderful experience that it was. 
The time we spent in the care of 
the D.U.L.R. was the high light 
of our entire stay in Lithuania.

As the special guest of the even
ing Mr. Šaltenis was called on for 
a few words. He started telling 
us that he had been to the S.L.A. 
con'vention in Scranton a few weeks 
before, in connection with his pro- 
posed trip to Lithuania and there 
he had met Mr. Karpius who ask- 
ed him to extend his reyards to 
me when we met in Lithuania. 
These words surprised me so much 
I was out of breath for a minute, 
vet they were very pleasant words. 
Mr. Šaltenis speaks very good Lith
uanian and his short speech was 
very interesting.

A photo°Tanher was on hand 
and took a picture of the entire 
groun. It was a very pleasant 
evening. We all exchanged adress- 
es so that in the future we migli t 
at least write a letter to one an- 
other and remember the ha^ny davs 
we spent in Lithuania together aš 
students of the D.U.L.R. We fin- 
ished the evening by dancing in 
the main dinning room of the Me
tropole where we had been so of- 
ten during the summer and alwavs 
had a good time.

As usual after an evening at 
the Metropole we started for home 
after dawn, with our thoughts turn- 
ed to the many things we štili had 
to do and places to go to for the 
ręst of the month. By this time 
we were beginning to worry about 
visiting the ręst of our relatives 
out in the country who by now 
probably gavę up waiting for us 
thinking we forgot them and would 
not come to see them, although 
once in a while we would drop a 
letter and make excuses that our 
visit with them is postpcned, būt 
we štili had intentions of coming.

SATURDAY — AUG. 6
This morning at 11:30 we węre 

at the railroad station ready to 
leave for Bitėnai where tomorrow 
we celebrate the 80th birthday of 
Lithuania’s beloved patriarch Mar
tynas Jankus.

At the station we met Severai of 
our D.U.L.R. student friends who 
were also invited to the party, and 
we were quite happy to be going 
together. On the train we had a 
pleasant surprise for we met an 
old friend, Mr. Gilvydis, who was 
on his way to Panevėzis on busi- 
ness. It seemed we never had a 
lonesome moment for we were al- 
ways meeting people we knew. The 
trip from Kaunas_ to Šiauliai where 
we had to change trains, flew by so 
fast in this jolly company it seem
ed likę five minutes.

When we got on the next train 
in Šiauliai, on the way to Pagėgiai, 
we met Miss Urte Jankus, who knew 
our student friends. She is an- 
other daughter of Mr Jankus, and 
is employed, in “Maistas” in Šiau
liai, and she was on her way to 
celebrate her father’s birthday.

When we arrived in Pagėgiai we 
found Miss Elze waiting for us 
with two automobiles, to take us 
to Bitėnai a few miles away. In 
the confusion of finai arrangements 
as to who will go in which car, 
and in the mean.time Bernice had 
no film for our camera so she 
went out to buy one, with the un- 
derstanding that she will be pick- 
ed un on the way, Without wast- 
ing any time we started out, think
ing that the other car would pick 
un Bernice. As it happened the 
other car also started out think
ing we would pick her up, and 
when we arrived in Bitėnai, there 
was no Bernice! I was terribly 
upset about this būt in a short 
time she arrived with our old 
friends the Juokaziai. It was a 
good thing she had remembered 
where they lived for we had been 
there earlv in the summer.

I described and špoke of Bitėnai 
before būt I can’t heln mentioning 
again that it is perfeetly lovely 
here, and now to add to this love
ly setting we found so many guests 
and people we knew, who already 
gathered there was no doubt that 
it was in honor of a great event.

The hospitaiity and friendliness 
of the Jankus family is insurpass- 
able, and the numbers of the guests 
present proved it, for I am sure 
they all f eit likę we did, that it 
was an extreme pleasure and an 
honor to be a guest here.

Besides the 30 in the group from 
Vilnius, including the athletes and 
others, there were twice that many 
and perhaps more from Kaunas 
and guests from beyond the borders 
of Lithuania. Manv of the guests 
węre people of high positions and 
officials who came to honor Mr. 
Jankus on this happy occasion of 
his 80th anniversary. Never in my 
life have I seen such a huge gather- 
ing of guests to be entertained by 
one family, and what puzzled me 
most was that they were to spend 
the m~ht here, as the grand cele- 
bration will be tomorrow. The baf- 
fling part was that this was in the 
country, and no hotels around, the 
Jankus home is just a little cot- 
tage; indeed I mušt admit that 
to this da-”' I never found out where 
they all slėpt.

After we arrived we were busy 
for a long time shaking hands and 
greeting friends and old acquain- 
tances, and meeting new ones. We 
were especially delighted to see 
Colonel Saladžius, whom we had 
just met the evening before, and 
liked so much for his friendliness. 
We went into the house to put 
away the things we carried, and 
we could sense the hustle an-i 
bustle i n the kitchen.

The entire crowd took a walk to 
Rambynas, where we had been in 
June for the celebration of St. 
John’s which is perhaps a mile or 
more away. We walked along a 
high cliff along the Nemunas and 
thru the woods to the hill where 
>n traditional Lithuanian fashion a 
bon fire was built in honor of old 
Mr. Jankus. Colonel Šarauskas, as

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

ius ištisa metą.

Enterprizing Young
Business Women

Miss Natalie Kazlauskas (Kazei), 
long time dress fashioner and de- 
signer is having “grand opening” 
of her new dress shoppe this Sat- 
urday, October 28th at 6910 Sup
erior Avė.

Miss Kazei in partnership with 
her friend Miss Darwin have in- 
vested a considerable amount of 
money in renovating and decora- 
ting their new shoune, to appeal 
to their women customers. Every- 
thing is the latest in presentation 
of styles and materials.

Now our old and young Lith
uanian women will have an oppor- 
tunity to receive personai attention 
and individual styles of dresses made 
to order — in your own neighbor- 
hood — and at a price ”ou can af- 
ford to pay!

Step in Saturda-" or any day there- 
after and see what one of our young 
Lithuanian business woman is do- 
ing — and has to offer.

Here’s wishing an ambitious per- 
son a load of LUCK and SUCCESS.

commander of the Boi;t Scouts of 
Lithuania took charge of the cere- 
monies. There were greetings and 
best wishes extended to the cele- 
brator, who later recited a poem 
in anpreciation of the good wishes 
extended him. I was amazed at 
the brilliant memory he had for 
his age. Col. Šarauskas led us 
in scout cheers and folk songs and 
it was a very entertaining program.

In the evening a group of us 
gathered in Miss Elze’s upstairs 
sitting room where we listened to 
the radio announce the event of 
Mr. Jankus’ birthday. The announ- 
cement was accompanied with a 
beautiful speech in honor of the 
celebrator, and also told of the 
big party and numbers of guests 
gathered for the occasion in Bitė
nai. Then we were invited down- 
stairs for refreshments, after which 
we sang Lithuanian songs far in
to the night and finally Bernice 
and I were put to bed in Miss 
Elze’s own little bed upstairs. As 
to vvhere the ręst of the crowd went 
I didn’t know, nor did I care for 
I was tired beyond words.

(Continued)
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Visi esat kviečiami — visi ateikit — geras laikas u tikrinta visiems šiame smagiame vakare------

Lietuvių Sales Pasilinksminimo Vakaras
Šeštadienį, Spalių-October 28

LIETUVIĮJ SALĖJE
LIETUVIŲ SALES TAISYMO NAUDAI

6835 Superior Avė.

COMMENTS ON NEW
Book

In a very recent issue of a Wa- 
terbury, Conn., paper there appear- 
ed this interesting article regard- 
ing Matthew Brazauskas and his 
famous book — “My Will, and 
Fragments of Truth”. . . .

“Meet an author — Matthew 
Brazauskas, photographer, has 
turned some of his picture shares 
into printed pages. His new 
book, just run off the Hemin- 
way Press deals with philoso- 
phy and epigrams. It’s no 
run-of-the-mill piece of litera- 
ture, būt the work of a man 
in his 50’s. A World war Vet
eran, who looks on life through 
the window that seems so calm 
on the other side of the roar- 
ing 40’s. Passage from this 
contribution to literature fall 
softly būt convincingly on the 
ears of readers. His method 
of approach and exploration is 
unique and for that reason 
makes one think. The city has 
a new author who measures 
philosophy by the yardstick of 
experience. And I know of 
no better rule than the one em
ployed by Mr. Brazauskas. And 
after you’ve chatted with the 
author and his charming wife, 
you realize the unusual atmos- 
phere that produced the tome, 
bearing the title “My Will — 
And Fragments of Truth”.
Since the Foreign DeDartment of 

the Cleveland Public Library has 
accepted this book for circulation 
— it would be a worthwhile in- 
vestment of time to secure a copy, 
and read it thru and thru.

It’s easy reading and full of 
morsels and tidbits of things that 
appeal to old and young — by one 
of our own — a Lithuanian.

Joseph Bendler.

PANELĖS, TĖMYKIT:
Parsiduoda Black Seal Coat 

(moteriški kailiniukai), visai 
nauji. Gausit pusdykiai, kaina 
prieinama, nes išvykstam į šil
tas valstijas. Miera 14.

Anthony Wirbickas 
17320 St. Clair Avė.

DABWIN-KAZEL
- Prešent -

SPECIALIZING IN:
• Bridal gowns

• Bridesmaid’s dresses
• Formals

• Custom dresses*
• Sportwear

• Lingerie
• Hosiery

*Dresses made to order.

6910 Superior Avė. HE. 3373

: Dantų Laboratorija

Dental Platės
On

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

you will be 
pleased when 

you come here.

CREDIT
Bridges, Fillings, Teeth Cleaned 

on easy terms.

TEETH EXTRACTED

Novocain Gas

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Don’t
Suffer

Don’t Endanger 
Your Health 

With Infected 
Teeth!

Dentist
HEnderson 3157

Trys dovanos tiems kurie turi tikietus po 10c:

1—21 Jewel “President’s Model” BULOVĄ Wrist Watch
2—RCA Victor Pick-Me-Up RADIO
3—General Electric “Hot-Point” PROSAS

Pradžia 7 vai. ĮŽANGA 10c. Gera muzika šokiams ^ šokiai iki vėlumai
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