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DARBAI
1

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO industrija viename didžiųjų plieno centrų, Pittsburghe, tiek žymiai pakilo šio rudens metu kad paėmė apie 75,000
darbininkų daugiau, kurie
bendrai gauna apie 12 mi
lijonų dolarių algų mėne
siui daugiau.
Dabartiniu laiku plieno
darbuose dirba apie 530,000
darbininkų.
PLIENO gamyba visoje
šalyje bendrai imant per
eitą savaitę pakilo dar 1
punktu iki 92 nuoš., kas yra
aukščiausia negu kada bu
vo nuo genijų 1929 metų.

The only NationaI Lithuanian Newspaper published iri Ohio, reaching a very large majority of the
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland
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KAUNAS, Spalių 30. — Šeštadieni (Spalių 29), visų tautybių minioms sveikinant, Lietuvos kariuomenė Įžengė Į

Vilnių.

Sekmadienį, visoje Lietuvoje skambinant varpais, Gedimino Kalne ii kilmingai iškelta Lietuvos vėliava.

kilmėse dalyvavo ir vėliavos iškėlimo aktą pasirašė ir Amerikos Ministras Lietuvai Owens Norem.

Iš

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

radijo
stotis netoli Babtų statoma ir
toliau, nors buvo pasirodę ži
nių kad darbas nutrauktas.
Radijo stotis yra 18 kilometrų
nuo Kauno, Babtų linkui va
žiuojant nauju žemaičių plen
tu. šiuo metu jau galutinai
baigti statyti radijo stoties rū
mai. Visas naujos radijo sto1 ties rajonas apima apie 70 ha
. plotą.
DIDŽIOJI

LIETUVA SIUNČIA MAISTĄ
VILNIUI

KAUNAS, Spalių 30. — Dėl ka
ro suirus tvarkai, Vilniuje ir apielinkese pasireiškė maisto ir būtiniausių
gyvenimo reikmenų stoka. Lietuva
siunčia į Vilnių pilnus traukinius
maissto ir kitų būtiniausių reikmenų.

Lietuvos

LIETUVOS laivams plaukiojantiems su prekėmis Į kitas
šalis, išleista Įsakymas ant šo
nų užpiešti dideles Lietuvos
Kaunas, Spalių 30. — Senosios
vėliavas ir didelėmis raidėmis
sostinės Vilniaus gyvenimas staiga
Lietuvos kariuomenės dalis parade — tokių Lietuvos kareivių, raitų ir pėkščių, inėjo j Vilnių
SOUTH BEND, Ind. — atgimė, atsidarė krautuvės, mieste
I žodi “Lietuva”. Ant denio
Studebaker automobilių iš- pilna žmonių, o namai pasipuošę Lietuvos trispalvėmis.
galimai geriau matomoje vieMOLOTOV
PAŠIEPĖ
USA.
APGYNIMUI
SENATAS
PERLEI

1 toje ištiesti horizontaliai dide
dirbimas pasiekė pilno sa- Miestą užviešpatavo visuotinas džiaugsmas, žmonių vei
vo gamybos laipsnio.
dai nušvitę. Vilniaus gyvenimas gryžta į normales vė PREZ. ROOSEVELREIKĖS 2 BILIJONŲ
DO EMBARGO AT lę tautinę vėliavą. Nakties
metu vėliavos ir ženklai turi
žes.
TĄ
DOLAR1Ų
METIMĄ
į
būti
nušviesti kad submarinai
40 UŽMUŠTA. Kinų lai-1
ar
orlaiviai
matytų keno laivas plaukdamas Britų van
j
Washington,
Spalių
27.
—
Washington,
Lapk.
1.
—
Maskva,
Spalių
31.
—
So

|
vai.
VISA
TAUTA
DŽIAUGĖSI
VILNIEČIAI
denimis užėjo ant minos ir
vietų premjeras Molotov Prezidentas Roosevelt ap Senatas 63 balsais prieš 30
sprogo. Užmušta 40 dar
PASITIKO SU GĖLĖMIS. - TVARKOS
šiądien
savo kaitri Sovie skaičiavo kad šiai šaliai at ! uerleido embarge atiiieti- KAUNO.RYGOS oro linija
bininkų Kinų laive.
DELEI JVEŠTA KARO STOVIS
tų seime pašiepė Preziden sieis $275,000,000 apsaugo I mo tarimą ir tuomi sutiko pradėjo veikti nuo Spaliu 9 d.
Lėktuvai skris tris kartus per
VILNIUS, Spalių 30. — Per tris dienas dienas — tą Rooseveltą dėl jo kiši jimas ir vykdymas neutra ■ atidaryti duris kariaujan savaitę.
700 KARO lėktuvų ga
mosi į Sovietų reikalus su lumo .per pirmus 10 mėne čioms šalims pirkti Ameri

VILNIUS GRYŽTA Į NOR
MALŲ GYVENIMĄ

? -.s .?/

pradedant Spalių 27 d. pasiruošimu Kaune — Lietuviai
pravedė Vilniaus paėmimą į savo rankas ir prijungimą Suomija. Molotov pasakė sių Europinio karo. Tos koje sau karo reikmenis.
LIETUVOS siaurieji ir plaprie Lietuvos valstybės. Spalių 28 d. Lietuvos kariuo kad su Suomija jis apsi sumos jis prašys kai susi Tuo tarimu, kas ko no tieji geležinkeliai pervežė kemenė, vedama Gen. Vitkausko, iškilmingai perėjo bu dirbs sulyg savo noro, ir rinks Kongresas regulia rės turės atvažiuoti ir pa- eivių per pirmus septynis mėvusią demarkacijos liniją ir nužygiavo į istorišką Lietu be to dar Rusija sueina į riam posėdžiui Sausio mė 1 siimti pats, ir užmokėti, be nesiūs 1,914,500. Neatsilieka
i jokių kreditų.
vos sostinę. Spalių 29 d. galutinai baigta miesto užėmi artesnius santikius su Ja nesį.
Bilius perduotas į Atsto- ir autobusai: tuo pat laiku au
Nekurie
valdžios
nariai
ponija
ir
Vokietija.
Ame

ŽUVO 5 BERNIOKAI. mas ir Lietuvos valstybinės tvarkos įvedimas. Ant Ge rikai patarė nekeisti gink sako kad visas Amerikos I vų Rumus, ku*r diskusuoja- tobusais Lietuvoje važinėjo
Rock Springs, Wyo. — Be dimino pilies kalno buvo iškelta Lietuvos vėliava. Iš lų embargo įstatymo.
apsigynimo programas at į mas, bet tikima kad trum 1,807,500 kaleivių.
vaikščiodami po laukus 5 kilmėse dalyvavo daug Kauno vyriausybės atstovų, jų
Molotov kalbėdamas So sieis apie du bilijonu dol. pu laiku ir ten bus priim- VISOJE Lietuvoje gražiai
mažamečiai berniokai zui ;arpe Kariuomenės Vadas Gen. St. Raštikis, Ministras vietų seimui apie Suomiją
, tas.
pagerbta miręs Juozas Tūbe
kių šaudyti, zuikių neužti Pirmininkas Gen. Černius ir kiti.
sakė
negali
suprasti
k;1el
Vilnijos
prijungimui
paskirta
kariuomenė
pavadin

lis, tautininku vadas ir Lietu
PERTVARKYTA
FA

ko, bet rado angliakasiti
Suomija atsisuko sudaryti
I
HITLERIS
bando
gąs

ta
Vilniaus
Rinktine,
kurią
vadovavo
Vilniaus
įgulos
vos
žemės Ūkio Kooperacijos
nudėto dinamito, į kurį šo
bendrą apsigynimo sutartį
ŠISTŲ VALDŽIA
dinti
Britus
Stalinu,
saky

viršininku
paskirtas
Vilnietis
divizijos
Generolas
Vit

kūrėjas.
Pinigus vietoje vai
vė. Dinamitas sprogo, visi
kaip Maskva padarė si..
damas
kad
nuo
Stalino
kalkauskas.
nikų
skyrė
ginklų fondui ir ki
vaikai suplaišyti į šmotus.
Roma. — Mussolini per 1 bos Sovietų seime priklau tokiems kultūriniams reikaLietuvių kariuomenė perėjo buvusią demarkacijos Estija, Latvija ir Lietuva.
Jis smerkė Angliją ir
visą aukščiau , sysianti taika arba karas. lams.
BRITAI ir Prancuzai ti iniją ties Širvintais, nuo kur taip sakant baigė savo Prancūziją dėl tęsimo karo organizavo
sią fašistų vyriausybę nuo Tas Sovietų kongresas su
žygiavimą
į
Vilnių,
neužbaigtą
1920
metais.
kisi daug pagalbos iš Suv.
Vilniečiai Lietuvos kariuomenę sutiko audringomis prieš Vokietiją, ir patikri kabineto narių, partijos ir sirinko. Molotov jau sake VOKIEČIAI Lenku išstatytą
Valstijų kasyklų ir dirbtu
no kad Maskvos santikiai kariuomenės vadų.
Esą savo kalbą, Stalinas dar uostą Gdynią prie Danzigo pa
vių, norėdami išlaimėti ka ovacijomis, gėlėmis, džiaugsmo ašaromis akyse. Lie su Berlinu yra. stiprus ir paliuosuoti daugiausia to 1 nieko nesakė.
vadino Gotenhafen.
rą prieš Vokietiją. Iš ka tuvaitės pasitikdamos musų kariuomenę papuošė karei nuolat didėja.
kie
kurie
buvo
Hitlerio
ša

vius
ir
jų
vadus
vėlyvo
rudens
gėlėmis.
syklų pirks daug anglies
VOKIEČIAI šiomis die- ŠVENTOSIOS uosto rengi
Lietuvių kariuomenė prie Vilniaus vartų buvo ank Suomijos delegacija, su lininkais.
ir mineralų, nes tie darbai
paskutiniais
pasiul
y
m
a
i
s
Prancūzija tokia permai nomis pradėjo šaudyti Į mas eina pirmyn. Iš mažo žu
namie sutrukdyti. Iš dir sti rytą Spalių 28 d., kada taip sakant atidaryta Vil išvyko atgal į Maskvą.
na patenkinta, sako tai yra Prancūzus iš didžiųjų ka- vininkų kaimo išaugo mieste
btuvių reikės šiaip visko. niaus vartai ir kariuomenė įleista. Visas Vilnius jau
Italijos pakrypimas į ne- nuolių, pasiekdami tolimus lis ir uostas. Nuo Spalių 2 d.
buvo
pasipuošęs
Lietuvių
tautinėmis
vėliavomis.
Baž

Aliantai esą gatavi už
nuo pasienio kaimus. Gal jau miestelis ir uostas gavo
sakyti Amerikoj apie 6,000 nyčių varpai gaudė, skelbė Vilniaus prijungimą prie S. V. KONGRESE iškel utralumą.
tai
ruošiamasi dideliam už elektros šviesą.
visos Lietuvos. Kariuomenę į Vilnių sekė vežimai su ta reikalavimas atšaukti
kariškų lėktuvų.
SOVIETAI surengė d i puolimui.
maistu, ir rūbais bei kitokiomis reikmenimis nualintos Amerikos ambasadorių iš
LIETUVOS ūkininkai prisidėlės
iškilmes prijungimo
Vilnijos
žmonėms.
Maskvos, delei sovietų ko
NUO KARO pradžios
deda
prie kelių taisymo, SuPASAULINĖ PARODA
Su Vilniečiais kartu džiaugėsi visa Lietuva — tai misaro Molotovo užsipuoli Baltgudijos ir ' Ukrainos
iki Spalių paskutinei die
sisiekimo
ministras pareiškė
| New Yorke užsidarė Spanai sųbmarinais ir mino buvo Didžios Šventės dienos, kuriomis Lietuvių tauta mo ir pašiepimo Prez. Roo- prie Maskvos.
kad
ūkininkų
kasmetinis kelių
lių 30 d. Ji manoma laisevelto.
mis jau nuskandinta 102 atgavo savo teisingai reikalautą istorinę sostinę.
taisymo
darbas
vertinamas 20
Viso gyvenimo sutvarkymui, svetimų gaivalų su Šis Molotovo pasielgimas PRANCŪZIJA paleido ' kyti ir 1940 metais, bet vėlaivai, iš jų 56 Britų. Žumilijonų litų. Valdžia rūpina
. vo su laivais 1,850 žmonių. valdymui ir gyvenimo pastatymui į normales vėžes, Vil labiau sujudino Kongresą iš karo tarnybos 100,000 i liau atsidarys ir anksčiau si Įsteigti Kelių Fondą, Lietu
niuje ir atvaduotame krašte paskelbtas karo stovis.
paskubinti dirbti už atšau vyrų, kurie yra senesni, tė užsibaigs.
vos kelių gerinimui. Jau šiuo
Vilniaus
valdytoju
Kauno
vyriausybė
paskyrė
Kau

vai šeimų, nes tuo tarpu
metu apie 4,000 kilometrų vieš
ITALIJOJE susini u š u s no burmistrą, ats. Pulkininką Antaną Merkį, buvusį se kimą embargo įstatymo.
nėra reikalo tiek daug ka ; NUŠOKO Iš 27 AUKŠ kelių eina reguliarus auto su
traukiniams užmušta 8 pa- niau Klaipėdos krašto guberatorium.
riuomenės laikyti.
TO. New Yorke, iš vieš- sisiekimas.
BRITAI
RUOŠIASI
di

sažieriai.
i
bučio 27 aukšto per langą
deliems mūšiams su Vokie
•
' i
POPIEŽIUS Pijus Spa ISPANIJOJE žiemai ar čiais Šiaurės juroje. Vo BRITANIJOJ ruošiama iššoko vedus pora ir abu RUDENS DARBAMS
prasi
KAS nuskandino “Athe- lių 30 d. konsekravo 12 mi- tėjant apsireiškė maisto
nią”? Vokiečiai daro to sijonierių vyskupų, jų tar trukumas. Valdžia išlei kiečių lėktuvai daro pasi Įvesti maisto korteles, ge 1 užsimušė. Jie buvo visai dėjus, kuliant su mašinų pa
kėsinimus pulti Britiškų resniam sutvarkymui mai i nusigyvenę, nematė progos galba, kluonuose iškyla gais
kius keistus kaltinimus An pe du negrus iš Afrikos.
do įsakymą prieš maisto salų pakraščius, submari- sto išskirstymo, karo bė atsigriebti.
rų, kurie daugelyje vietų jau
glams kad net juokas ima:
Lenkų atstovas prie Va branginto jus ir juos perse nai taipgi daro savo puo giu.
I
_
_______
sunaikino visus ūkių trobesius
štai Gen. Goering įtikinan tikano Įteikė notą, kuri pa kios, užtikrinimui vienodo
limus. Visas Britų salų
AMERIKOS prekinis lai arba jų dalis. Atsitinka nelai
čias pasakoja kad Angliš reiškia jog Lenkų valdžia maisto tiekimo visiems.
pakraštis visais atžvilgiais 1940 PASAULINĖ Olim vas ‘City of Flint’, kurį mių ir darbininkams tuose dar
ką laivą “Athenia” su apie skaito tuščiu ir neteisotu
ginkluojamas ir ruošiamas pijada išrodo teks Detroi- sugavę Vokiečiai buvo nu buose.
1400 kaleivių nuskandinę Lenkijos teritorijos prijun
Vokiečiams atmušti.
•
’*J¥1
tui, Amerikoje, nes Suomi varę į Rusijos uostą Mur
MUSSOLINI
linksta
su

patys Britai: jų net trys gimą prie Vokietijos.
Vakarų
fronte
tuo
tarpu
KAUNE
ir
kitur
Lietuvoje
ja,
kurią
pradėjo
varginti
manską,
iš
ten
paleistas
ir
daryti
Balkanų
valstybių
karo laivai šaudę į tą ne
draugiškumo sutartį, už įvyksta Prancūzų ir Vo Sovietai, turėjo atsisakyti Vokiečių varomas į Vokie pradėta smarkiai bausti viso
laimingą laivą....
kius priešvalstybinius gandu
Suv. Valstijų Senate dis RUMANI.JA suėmė 400 kirtimui kelio Sovietų Ru kiečių mažos reikšmės pa nuo jos rengimo. Olimpi- tiją.
kusijose dėl embargo pa asmenų Transylvanijoj už sijos veržimuisi Į Balka sistumdymai. Reino upėje jada pirmiausia buvo pa Nuo šio karo pradžios platintojus, Įžeidžiančius arba
naikinimo, daryta įtarimai suokalbiavimą atplėšti .14 nus. Balkanų konferenci vanduo pakilo, oras atšalo, skirta Japonijai, bet ten ki kariaujančios šalys jau bų- žeminančius valdžią ir jos at
buk Sovietai tą laivą pa ir prijungti prie Vengri ja įvyks Bielgrade trumpu sniegą ir lyja, sunkina ka lus karui su Kinija, atiduo 1 vo suėmę 21 Suv. Valstijų stovus, kurstančius gyvento
jus vieną prieš kitą ir tt.
1 prekinį laivą.
reivių judėjimą.
ta Suomijai.
laiku.
skandinę !
jos.
tavai laukia New Yorke iš
vežimui į Prancūziją ir
Angliją, kaip greit bus at
mesta Amerikos ginklų em
bargo įstatymas.
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MIRIMAI

Kontroles Komisija Nepritaria Cen
tro Kėlimui, nes Pinigų Trumpa
PRIE McDONALD, Pa., rasta nušauta moteris, 42 m. am
žiaus, kuri turėjo susitikimą
su savo meilužiu nuošalioj vie
PI IENO Darbininkų Orga toj. Tas meilužis, apie 55 m.
nizavimo Komitetas, CIO ša amžiaus, ją nužudęs, ir pats
ka, reikalauja kad Bethlehem nusišovė.
Plieno dirbtuvėse butų įvesi a
darbininkams $5 minimum užJonas Brazauskas Kan
mokesnio už dienos darbą.
Bethlehem plieno korpora
didatuoja į S.L.A.
cija yra didžiausia šalyje ne
Iždo Globėjus
priklausoma plieno išdirbyste.

PITTSBURGH

AMERIKOJE MIRĘ IŠEIVIAI LIETUVIAI

*

52 ANDRIJAUSKIENĖ Morta, 68
metų amžiaus, mirė Cleve metų, mirė Spalių 20, Chi
cagoje. — Alytaus ap., Mi
lande Spalių 25 d. — Spig/
1 ■
lių k., Klovainių par., Pane roslavo p., Pošnios k. Ame
SLA. Valdybos nominacijose balsuokit už šiltos i vėžio ap. Amerikoje išgy rikoje išgyveno 38 metus.
veno 31 metus.
įJESUNAS Adomas, pusamžis,
tautinius kandidatus:
mirė Spaliu 23, Chivagoje.
KIZELIENĖ Morta (BrokšaiPrezidentu — Adv. VINCAS F. LAUKAITIS arba tė), senyvo amžiaus. Mirė — Panevėžio ap., Vadoklių
Adv. A. O. ŠALNA.
par., Stebekių kaimo.
Spalių 15 d., Pittsburgh. Pa.
Paliko
2
dukteris
ir
3
sūnūs,
Vice prezidentu — V. A. KERŠEVIČIUS.
visi jau vedę. Paėjo Skirs
Sekretorium — Dr. M. J. VINIKAS (dabartinis), nemunės miestelio.
GUREVIČIENĖ Bortą, 41 me
Iždininku — JUOZAS J RAČIŪNAS,
PRIVATINIAI darbai Pennsylvanijoje, kaip paskutinės
Iždo globėjais — STASYS MOCKUS (dabartinis), tų, mirė Spalių 20 d., Pitts
burgh, Pa. Paliko vyrą ir
žinios rodo, šymet paėmė apie
ir JONAS BRAZAUSKAS, iš Cleveland, Ohio.
LINKSMAS BALIUS. S. L.
4 mažus vaikus.
250,0 )0 darbininkų atgal
Daktaru
Kvotėju
—
DR.
STEPONAS
BIEŽIS,
iš
A.
105-ta kuopa rengia smagų
VAITKIENĖ
Petronėlė,
pus

valstijos pašalpas ėmusių
Čhicagos.
balių
šeštadienio vakare, Lap
amžė,
mirė
Spalių
12,
Chica

darbi į eilių.
kričio
4 d., Shell Cafe salėje.
Dii btuvių darbininkų ž
Gal kitos kolonijos šį sąrašą kiek paįvairins, tačiau goje. — Tauragės ap., PaTroy
ir
Chapel gatvės. Į ba
visoje Pennsylvanijoje bendrai
po nominacijų, galutiniems rinkimams galima bus nu nenių par., Šilgalių kaimo.
lių
įžanga
ypatai tik 25c. Bus
imant pakilo gana aukštai, pa
statyti sąrašas iš daugiausia balsų gavusių kandidatų. MOCKUS Pranas, pusamžis,
durų
dovana
$2 pinigais. Gros
mirė Spalių 18 d., Chicago
siekė pirmą kartą laipsnį ko
je. — Tauragės ap., Kalti geras orkestras šokiams.
kiame buvo 1937 metais, kai
nėnų par., Gaidenų k. Ame Kadangi 105-tos kuopos ba
po depresijos pradėjo dirbti.
rikoje išgyveno 27 metus. liai visi yra buvę smagus tai
Nacionalė Jaunimo AdminisŽINIOS
ŽINIOS
šis bus dar smagesnis, tą gali
DARGIS Juozas, mirė
tracija suėmė į savo globą ir
“SLA. Kontrolės Komisija
me užtikrinti išanksto. Tat
17 d., Chicagoje.
viešį s darbus dar 5,000 Penn! turėjo pasitarimą Rugsėjo 12 (IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
esat kviečiami visi Daytono.
mirė
KASIULAITIS
Juozas,
sylvr.nijos jaunimo.
ęUEBEC’O provincijos par! d., š. m., ir rado reikalingu paSpringfieldo, Cincinnati ir CoN.
Y.
Spalių
8
d.,
Brooklyn,
liamento atstovų rinkimuose,
I reikšti Pildomajai Tarybai kas
lumbus
Lietuviai atsilankyti į
55
MATULEVIČIUS
Juozas,
CHICAGO,
III.
—
Dienraš

Jonas Brazauskas
kurie įvyko Spalių 25 d., fašis
clarPENNSYLVANIJOJE
j seka:
New
šį
balių,
o busite patenkinti.
metų,
mirė
Spalių
11,
bams žymiai pagerėjus pradėPrasidedant SLA. Pildomos ! “Kadangi SLA. Lėšų Fondas čio Draugo 30 metų gyvavi tinė Dupleso valdžia liko visai
J. A. Urbonas.
jo mažėti mokyklose mokinių Tarybos nominaciioms, darbš ' dabartiniu laiku veik išsisėmęs, mo minėjimo banketas įvyks sumušta. Ji šiuose rinkimuo Britain, Conn.
skaičius. Studentai tarp 16 tus Clevelandietis, Jonas Bra į neįmanoma tokias išlaidas pa Shoreland Hotel, Lapkričio 19. se pralaimėjo 55 vietas libera GUMBAITIS Ignas, mirė
lių mėn., Detroit, Mich.
sutiko kandidatuoti į kelti.
lams, kurie laimėjo 68 iš 86
ir 17 metų amžiaus, kuriems zauskas
SLA. iždo globėjus. Jis pri “Kadangi niekas jokiais įs • IiROOKLYN, N. Y. — Spa vietų. Dupleso partija, Union BAJORUNIENĖ Bronė, mirė
reikia prisidėti prie šeimos pa klauso prie SLA. virš 20 metų
lių 27 d. įvyko antras skaitSpalių mėn., Montello, Mass.
laikymo, eina dirbti.
ir per visą laiką prie vienos tatymais nei Valstijos Depar- lingas Didžiojo New Yorko National, laimėjo tik 16 vie SAULĖNAS Andrius, 76 me14-tos kuopos, Cleveland, Ohio. j tamentas, nei Apdraudos Ko- tautinės srovės veikėjų susi- tų. Du plėsis stojo prieš Ka
tų, mirė Spalių 17 d., NorBuvo delegatu keliuose SLA.. milijonierius jokio spaudimo rinkimas aptarimui galimybių nados dalyvavimą kare.
CORAOPOLIS
darbininkas, seimuose. Dabar yra Prieglau- I
wood,
Mass.
Italas LaRocco, sako blogai dos komisijos nariu. Buvo 14-. nedaro ir jokio paliepimo ne- ir būdų tautinei veiklai stip- Šiuose rinkimuose Kanados STANIONIS Kazys, mirė Spfb
komunistų partija, kuri neva
įsisapnavęs, nušovė savo kai tos kuopos pirmininku; visada I duoda kraustytis iš New Yor- rint i ir plėsti.
lių 14 d., Brooklyn, N. Y. —
myno žmoną, sužeidė vyrą ir i buvo visokiose komisijose Lie- Įį ko.
visą laiką kovojus prieš Dujų dukterį, ir sunkiai sužeidė tuvių veikime. Jau šeštas me-, “Kadangi Pennsyl vania val- • KULPMONT, Pa. — Spalių plėšo spynos įstatymą, rinki- Trakų ap., Užgirdės kaimo.
savo žmoną ir kūdikį.
14 d. A. Brazauskas tuoj po mų išvakarėse netiesioginiai RADZEVIČIENĖ Apolonija, 66 1
tas tarnauja Clevelando Lietu- Į stijos didelė grupė SLA. kuovių Taupymo ir Paskolos ban- į pu dideliu griežtumu stipriai futbolo lošimo, sukniubo lau rėmė fašistus. Partijos spau metų, mirė Spalių 18 dieną,
ko direktorium. Biznyje pa-!
Brooklyn, N. Y.
ke, ir nuvežus pąs gydytoją da iškėlė fašistinius rinkimų
tyręs, turėjo savo valgomų dai protestuoja ir net ima legalius
DURKTENIS
Feliksas, pusam
obalsius ir kritikavo federalę
ktų krautuvę per eilę metų, :r žygius neleisti SLA. Centro mirė.
žis, mirė Spalių 15 d., Chica
valdžią naudodama
kelis metus buvo didelės kom raštinę kelti į Pittsburghą.
• SO. BOSTON, Mass. — Spa- liberalų
■
goje. — Amerikoje išgyveno
i
panijos krautuvės vedėju. Da “Kadangi šis sumanymas
lių 25 d. Lietuvių parapijos Duplesinius argumentus. Tur 39 metus.
bartiniu laiku yra Clevelando kelti SLA. raštinę labai suer salėje atidarytas Vaikų Dar būt dėl to Quebėc’o fašistinė
GALANIS Petras, 50 metų,
DAILĖS CHORAS SPARČIAI miesto svorių inspekt oriu m zino didelį dalį SLA. narių.
želis. Bernaičių ir mergaičių valdžia leido kandidatuoti E.
(City Sealer).
DYKAI
AUGA
Dubei komunistų partijos są mirė Spalių mėn., Chicagoje. j
Patartina SLA. nariams kai “Todėl Kontrolės Komisija susirinko apie 100.
PAMEDETIENĖ
Uršulė, pus
nuo dabar
numato kad Pildomosios Tary
rašu, kas spynos įstatymais
Detroito Liet. Dailės Choras suoti už jį kaip nom inaci jose
amžė,
mirė
Spalių
25,
Chica!
•
CICERO,
III.
—
Spalių
21
d.
Tai
yra
pilQuebec
’
e
draudžiama.
Komu

bos bandymas perkelti Centro
ir rinkimuose,
iki
parsikvietė iš Čhicagos naują taip
nai kvalifikuotas SLA. rždo raštinę kur kitur iš New Yor policija areštavo Lietuvį M. nistai gavo tik 147 balsus Mon- goję. — Tauragės ap., Kvė- ■
chorą mokytoją, muziką daini globėjo vietai kandidatas.
darnos
par.,
Kelvinės
kai

Naujų Metų
ko sudarys Susivienijimui la Bielskį už sumušimą Juozo treale.
ninką Antaną Kvedęrą, kuris
mo.
Amerikoj
išgyveno
35!
Dargio.
Dargis
nuo
sumušimo
bai daug išlaidų, įtrauks į tei
JONO BRAZAUSKO
visiems
su Spalių 1 diena pradėjo choARGONAUT futbolo koman metus.
smus, suskaldys kuopose na mirė.
PAREIŠKIMAI
rą vadovauti, Pasekmės darokurie tuoj
rius ir gali privesti prie labai • CHICAGO, III. — Spalių 21 da, kurioje lošia trys broliai KUNDROTAS Vincas, 63 me-1
si geros, choras kas pamoka
Dėl ko aš noriu tapti SLA. nepageidaujamų paseku, ne d. likos suorganizuotas ko- Stukai iš Toronto, pereitą šeš tų, mirė Spalių 24 d., Chica- j
atnaujins
daugėja nariais, Numatoma Pildomos Tarybos nariu:
goję. — Šiaulių ap., Papilės
L Esu tos organizacijos pil naudai ne tik Susivienijimui, mitetas teikimui pagalbos Vil- tadienį laimėjo rungtynes prieš
kad p. Kvederui pasiseks išp.,
Kinkių
k.
Amerikoje
iš-1
Dirvos
Ottavva Riders, Ottawoje.
niaus krašto Lietuviams.
auklėti didelį ir tobulą chorą, nu ir ištikimu nariu per daug bet ir bendrai Lietuviams.
gyveno
35
metus.
Visa Torontiškė Argonaut
metų.
“Todėl Kontrolės Komisija
prenumeratą.
nes jis yra tam tinkamas.
2. Turiu daug patyrimo su rekomenduoja, imant domėn • AMSTERDAM, N. Y. — At komanda pasiliko Ottawoje ir DEVENIENĖ Veronika (JurTik po trijų savaičių p. Kve- nejudamu turtu (namais),
bailikė), pusamžė, mirė Spa
silankius čia Vienybės re dalyvavo Annis Stuko, vieno
kas aukščiau pasakyta, atidėti
dero darbo, Lietuvių Radio va SLA. pusėtinai jų turi.
lių 18 d., Chicagoje. — Pa
dakcijos
nariui
J.
Kruzei,
ap

BŪTINAI PRIDĖKIT 10c
3. Turiu tokį užsiėmimą kadį reikalą visiškai į šalį ir lai tarta sudarymas Amsterdamo iš žymesnių šio tymo narių,
landa, kurią išlaiko Dailės Chonevėžio
ap., Šeduvos p., Radukters
krikštynose,
kurios
iCentro
Raštinė
palieka
New
PAŠTO ŽENKLAIS
reikalui
ištikus
visada
galėsiu
ras ir kurią dabar p. Kvederas
ginėnų kaimo.
Lietuvių Tautinių . Draugijų vyko Spalių 29 d. Annis StuPERSIUNTIMO
atlikti
SLA.
darbus.
•
Yorke
iki
valstijos
Departavadovauja, Detroito Lietuviai
KAŠTŲ.
4. Kada prireiks dalyvauti mentas ar Apdraudos Komisi- Tarybos. Jos tikslas bus at kas gyvena Toronte, bet krik ŽIBĄS Vincas, 22 metų, mipastebėjo, jau ne be tas pro- P. T. suvažiavimuose padėsiu i
rė
Spalių
22,
Chicagoje.
stovauti
visą
koloniją
ir
vado

Git
štynas
iškėlė
p.
Stukienės
tė

jonierius
lieps Centro raštine
gramas, bet naujas, tvarkin- svarstyti SLA. reikalus kuo-‘
męs
McNaughton,
Wis.
vauti
tuo
veikimu
kuris
liečia
vų,
Shannons,
namuose,
Ottagas ir skoningas, kurio klausy teisingiausia, pagal savo ge kur kitur iš New Yorko iškel- pačią Lietuvą ir bendrus Awoj.
ti.
D I R V A
supratimą.
ti smagu kaip Lietuviui taip riausi
PIANO MOKYTOJA
merikos Lietuvių reikalus.
•
5. Visada priimsiu patariJ.
V.
Grinius,
6820 SUPERIOR AVĖ.
ir kitataučiui.
mus nuo žmonių kuine yra dauVIENINTELĖ ir neskaitlin joje, praktikuojanti 12 metų muSLA. Kontrolės Komisijos
CLEVELAND, o.
Šį sezoną, p. Kvederui vado giau patyrę SLA. reikaluose.
teikia piano pamokas paPirmininkas.” LIETUVOS GENERA ga Kanados Lietuvių socialde zikoje,
vaujant, choras mano pastaty 6. Bandysiu prižiūrėti Susilavinusiems ir pradiniams,
mokratų kuopelė Toronte nu mokos privatiškai arba mano Panati trejetą operečių. Pirmutinė sivienijimo turtą kad nebūtų
Ėios rezoliucijos klausime S.
LINIO
KONSULO
tarė
prisidėti
prie
C.
C.
F.
or

bereikalingai
aikvojamas..
x
mųose
:
47)
numatyta statyt Miko ‘Petrau 7. Jokių partijn nepripažin- L. A. Pild. Tarybos nariai bal
ganizacijos.
Ši organizacija
MISS D. BAKŠAITĖ
sko. “Malūnininkas ir Kamina- I siu ir tarnausiu tik Susivieni savo sekančiai:
PRANEŠIMAS
žinoma
kaipo
socialistinė, ta
3839 Vinewood avenue
krėtis”.
F. J. Bagočius — susilaikė;
jimo gerovei.
SPAUDAI
čiau joje priklauso įvairių luo
DETROIT, MICH.
' Apart to viso dar reikia pri Tai viskas ką aš galiu jums,
J. K. Mažukna — prieš;
Telefonas TYler 6-4277.
mų
žmonės
:
dvasiškiai,
versli

gerbiami
SLA.
nariai,
pažadėt.
minti Detroito Lietuviams kad
Finikas, Gugis, Mockus, Miširdingai tariu visiems
■ p. Kvederas šiomis dienomis Išanksto
NEW YORK. — Spalių 27 ninkai, profesionalai, darbinin
didelį ačiū už jūsų balso pada kufiutė — už.
i
d., 12 vai., Lietuvos Generali kai ir ūkininkai.
pradėjo organizuoti jaunuolių vimą už mane.
P. J. KERSIS
Tas
parodo
kad
šie
keturi
Iki šiol C. C. F. veikla turė
nis
Konsulas
Jonas
Budrys
su

arba vaikų chorą, nuo 8 iki 15
Jonas Brazauskas,
809 Society for Savings Bldg.
17909 Maplecliffe Rd. Pild. Tarybos nariai sutinka su kvietė į Konsulatą Amerikos jo gerų pasekmių, tačiau da
metų amžiaus. Pamokos bū
Telefonas:
Ofiso
MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
Kontrolės
Komisijos
rekomen

Cleveland, Ohio.
spaudos atstovus. Kvietimą bartinio karo metu jos plėti *
na šeštadienį nuo 10 vai. ry
dacija. Jie pripažysta kad S. priėmė ir atsilankė atstovai: masis abejotinas. Bet tas pri
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
to, YWCA salėje, East Grand
tės Į mane, gausit už pigią kainą.
Taipgi gausit patarnavimą
i
L.
A.
lėšų
fondas
išsisėmęs
ir
klauso
nuo
vadų
persiorienta

444
Blvd. į vakarus nuo Jos CamAssociated Press, Internatioapdraudos-insurance reikaluose.
❖
• BANGŽUVĖS odos storu. ; kad sumanymas kelti centrą Į nal News Service, N. Y. Times, vimo ir prisitaikymo prie siu i įvairies
pau avė. Lietuviai turinti to
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
I
|
Pittsburghą
yra
bereikalingas.
dienų
politinių
klausimų.
mas
siekia
nuo
poros
colių
iki
I
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
Herald Tribūne, Sun, Worid
amžiaus vaikus prašomi at4
4,
L.
Ratničėnas.
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
vesti juos į pamokas. išlaidų dviejų pėdų.
Telegram,
Daily
Forward,
JeNieko nelieka ir SLA. na4
jokių nebus, viskas dykai, o
PA J IEŠKAU Lietuvę mer riams Pennsylvanijoje kaip tik wish Morning Journal ir Jenauda iš to bus didelė: jūsų giną arba našlę be šeimos, už prisilaikyti Kontrolės Komisi wish Daily Forward. Išviso tas per pasaulinį karą, negali
mergaitė ar berniukas praleis šeimininkę arba apsivesti, ne jos rekomendacijos ir balsuoti atvyko 14 asmenų. Pasikal- prilygti turtingiems kraštams,
porą valandų gražioj, tvarkin- jaunesnę kaip 35 metų. Dau prieš Centro kėlimą iš New , bėjimas truko apie pusantros tat jeigu tie turtingesni ir ne
(46) Yorko (arba Wilkes-Barrės). valandos laiko, kuriame Gen. nukentėję nuo karo kraštai
goj draugijoj, išmoks gražiai giau parašysiu laišku.
e
Peter S viskas
Lietuviškai dainuoti ir kalbėti.
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
SLA. Narys. Konsulas išdėstė ką Lietuva kreipiasi paramos tai ir mes
Šitokia organizacija yra ge- RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
ne u j ai atgavo, o svarbiausia tikimės visų pagalbos, o mes
IR BALSAMUOTOJAS
I
niausiąs budas jaunuolių auki apie priglaudimą didelio skai- žadame visokiariopą koopera
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
PALENGVINAMI
Įėjimui, Lietuvių tautos di- GREITAI
| čiaus pabėgėlių, kurie reikalin- ciją tikslingam šelpimui.
•
.
.
. •
• e
džiausią atspara yra daina, ii Nekentekite bereikalingai raumenį; Skaitykit “Marguti”, komp I gi skubios paramos. Daugybė
Jau tą pačią dieną .Sun, o
skaudėjimų.
Tūkstančiai
žmonių
A. Vanagaičio leidžiamą mu j atlėgo be žiemos drabužių, be kitos dienos N. Y. Times, Hepalaiko Lietuvystę, ji palaiko pasiekė
nepaprastą
palengvinimą
žurnalą. Eina du karI
dorą, todėl mokykime savo jau reumatiškų skausmų, strėnų raumenų zikos
rald Tribūne ir kiti parašė apie
d t i mėnesį.
Kaina metams ! jokio turto, “kaip stovi”.
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
nuolius dainos, palaikykime menų skaudėjimų vien išsitrindami su 82.00. Prisiųskit 10c pašto
Nors Lietuvos vyriausybė ir tą pasikalbėjimą, žinoma, pla
dainos draugijos, ir labiausia Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- ženkleliais, gausit vieną nu visuomenė gausiai aukoja ir čiausia aprašė žydų spauda,
Rakandų Krautuve
ūmai suteikia laukiamą pa
meri pamatymui. Antrašas’ Lietuviai jau iš senų senovės kviesdama pagelbėti, kas sa
palaikykime tuos žmones ku- mentas
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon6307-11 Superior Avė.
ENdicott 2343 I
rie dainos mokina. Sąmoningi kučiu jau išparduota. Todėl neati
•MARGUTI S” i pasižymi vaišingumu ir pade vaime suprantama, nes daugu
N. A. VV1LKEL1S
JURGIS ARBUCKAS
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Lietuviai paremkime muziko Pain-Expellerio. Reikalaukite Painda žmonėms nelaimėje, tačiau mas pabėgėlių yra jų tautieSavininkas
Vedėjas
6812 So. Western Avė.
A. Kvedero pastangas. F. H. Expellerio su inkaru ant dėžutės.
musų kraštas, ir pats nualin- Į čiai.
iŠ
Chicago, III

Iš SLA. Centro išsiuntinėta
tam tikri aplinkraščiai SLA.
kuopoms Pennsylvanijoje, ku-1
riuose paduodama Pildomosios!
Tarybos tarimas dėl kėlimo
SLA. vyriausios raštinės iš
\Vilkes-Barre į Pittsburghą.
Dabar jau nekalbama apie j
kėlimą centro iš New Yorko į
Pittsburghą, bet tik vyriausios
raštinės, tai yra Wilkes-Barrio,
kur SLA. inkorporuotas!. . . .
Jeigu Pennsylvanijos nariai
nutartų kelti iš Wilkes-Barre į
Pittsburghą vyriausią raštinę,
tada visas SLA. centras galvo
trūkčiais butų išgabentas iš
dabartinės vietos New Yorke.
i stačiai į Pittsburghą.
Bet nors Bagočius, Mažuki na, Gugis ir Mikužiutė balsa
vo už tokį kėlimą, SLA. Kon
trolės Komisija padarė savo
rekomendacijas visai priešin
gas. štai jos:

SLA. P. T. Kandidatai

VALENTINAS

Motiejus,

DAYTON, OHIO

TRUMPOS

KANADOS

t»40

DETROIT, NI|CH

Kalendoriai

■

♦?
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Nikodemas A. Wilkelis I

MARGUTIS_

The Wilkelis Furniture Co.

1

F

/
n

D 1 R V A
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Dirvos Jubilejinis Kelione
Vajus

3 ”

po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

baigėsi atėjo žinia kad už ke Taip nuoširdžiai atsisveikinau
lių minutų atvyksta dar 500 kad pabučiavau senuką p. Jan
svečių. šie 500 svečių buvo kų ir visus kitus kas tik mus
ANTRA DIENA BITĖNUO kareiviai parinkti iš įvairių išlydėjo.
SE. DAUG NAUJŲ SVE Lietuvos dalių, vykstanti eks
Pono Zauniaus automobilis
ČIŲ.
— ĮSPŪDINGA JAN kursija Nemunu, kurią vado buvo didelis, patogus Ameriko
y '
KAUS PAGERBIMO APEI vauja musų Majoras Narušis, niškos išdirbystės, ir purkštė
GA. — 500 KAREIVIŲ Iš ir dabar jie sustojo čionai spe kai katukas kuomet mes va
KAUNO. — ATSISVEIKI cialiai atiduoti pagarbą šiam žiavom.
Jame buvom mes
NIMAS. — KELIONĖ PER patriarkuį šią laimingą dieną. penkiese, ponas Zaunius ir aš,
JURBARKĄ Į KAUNĄ.
Mes labai gėrėjomės žiūrėda ponas ir poni Sidzikauskai, ir
RUGPJŪČIO 7, sekmadienis. mi kaip kareiviai įmaršavo į p. Papečkis, visi labai puikus
kiemą ir sustojo- savo formo žmonės. Poną Zaunių aš bu
Negaliu tiek nei išreikšti pa je
gyrimui musų malonios šeimi ; turėjom progą pamatyti vau susipažinus Kaune anks
Majorą Narušį duodant čiau, bet kitus visus susipaži
ninkės panelės Elzės lankytės, musų
įsakymus ir mo nau pirmą kartą tik šiądien.
militariškus
nes ji ne tik sumani šeiminin
Mes sustojome viešbutyje
kė bet ir mylima draugė. Šį suojant savo blizgančiu kardu.
Paskui musų Patriarkas, lydi Jurbarke, ir kaip patyriau jų
rytą, saulei skaisčiai šviečiant, mas
garbės sargy buvo išanksto sutarta turėti
ir paukščiams sode už musų bos, karininkų
IŠSIRAŠYKIT SAU DIRVĄ TUOJAU
Pulk.
Saladžiaus,
Pulk. užkandį gryžtant iš Bitėnų.
lango čiulbant, panelė Elzė pa Šarausko, Klaipėdos Guberna
 Čia gavom alaus, belaukiant
tylomis atėjo į musų kambarį
ir išbudino mus apšlaksty da toriaus, Majoro Naru šio ir ke kitos mašinos su Brone ir ki
kitų, praėjo pro kareivių tomis Amerikietėmis studentė
Visi Dirvos skaitytojai, bendradarbiai, draugai, pra ma musų kojas šaltu vande leto
eilę,
kareiviams stovint savo mis, Pulk. Saladžium ir kele
Mudvi labai puikiai atilšomi talkininkauti — agituoti savo draugus skaity i niu.
sėjom miegodamos jos lovoje, tvarkoje. Po to Majoras pasa tu kitų. Mes laukėm ir lau
ti Dirvą, išrašyti ją savo artimiesiems ir giminėms tarp minkštų plunksnų. Iki kė kalbą ir įteikė dovaną Pat- kėm, bet jie vis neatvažiavo,
apsirengėm, jau sodelyje lau riarkui ir visoms trims jo duk gi tuo tarpu musų grupės vy
Amerikoje, Lietuvoje ar kitose pasaulio
ke ėjo gyvas judėjimas, nes terims, ką minia linksmai su rai pradėjo kalbėti apie žuvis
dalyse gyvenantiems.
rodėsi visi jau buvo atsikėlę tiko, o tie 500 kareivių sušuko ir žuvavimą. Pagaliau jie nu
Lietuvišką “valio”.
sprendė suvalgyt savo dalį pa
Dirvos pirmtakunas laikraš 2— Tuojau gauti Dirvai nau ir suėję. Mudvi taip pat iš Tas viskas buvo tiesiog nuo ruošto
užkandžio, tikėdami kad
ėjom
į
kiemą
ir
į
sodelį
kur
tis Santaika Clevelande pradė ją skaitytoją, savo draugą, kitame krašte buvo padėta stabu, puiku ir jaudinančiu, tuo tarpu pribus ir anie. Tas
jo eiti Lapkričio mėnesį, 1915 kaimyną, giminę, paraginant jį bendras prausimuisi bliudas su bet kas nuostabiausia iš šio vi užkandis man buvo nepapras
metais. Po to tuoj buvo su tapti Dirvos skaitytoju.
muilu ir rankšluosčiais, ant so gimtadienio paminėjimo tai tas, ir tai buvo specialis pavai
po medžiais. Kiekvienas kad kiekvienas asmuo, įskai šinimas, ir dabar aš dasiprodaryta Ohio Lietuvių Spaudos
3—Padaryti Dirvą nuo sa suolo
išeilės
ėjo apsiprausti, ir tik- tant ir tuos 500 kareivių, bu tėjau kodėl tie vyrai kalbėjo
Bendrovė ir ji praėjo leisti pa vęs dovana saviems artimiems
jautėsi gera ir gaivinga, vo pavalgydinti ir priimti to apie žuvį, nes šis pavaišinimas
didintą, 8 puslapių laikraštį draugams ar giminėms — da !j rai
tikrai buvo žuvies skanumy
vanduo buvo šaltas ir tyras ir kiu pačiu nuoširdumu.
Dirvą.
Civiliniai svečiai vėl buvo nas, “žiobriai”, tam tikra rubar geriausias laikas, su pa ! nusiprausus veidai paraudonaKadangi 1940 metas išpuola baiga metų, kada ilgi vakarai I vo, nuo ko jautėmės vėl kaip pakviesti į sodą, kur radosi šis žuvies pagaunama Nemu
stalai apkrauti visokiausiais ne. Ta žuvis užmauta ant pa
Dirvos 25 metų Jubilejaus me skaitymui ir kai pasaulis pil nauji žmonės.
išrodė kaip išspirginKiekvienas buvo linksmas skaniais valgiais kokius jau galiuko,
tas, šiuomi ir skelbiam šį Ju nas įvykių apie kuriuos visi
ta,
su
geltonai
ruda sūria plu
ir
dar
puiminėjau
pirmiau,
ir smagus ir gero ryto linkė
bilejinio Meto Atidarymo Va nori žinoti.
ta.
Didelė
lėkštė
pilna pridė
500
kareivių
kiais
tortais,
o
tie
jimai girdėjosi visomis pusė
ta
žiobrių
buvo
atnešta
ant
jų. Visi kurie dabar išsirašys
kitoje
daly

Paskui atėjo laikas pus buvo pavalgydinti
Dirva yra JŪSŲ laikraštis, mis.
musų
stalo.
Išsyk
visi
ėmėm
kui'
mes
raj
e
kieme.
Sode
iš
Dirvą bus jos skaitytojai per
ryčiams. Geriausia visko bu
JŲS ją leidžiat sau, savo pini- vo tai pusryčiai sodelyje po domės, matėme Bitėnų kaimo po vieną, paskui jų skanumas
ištisą Jubilejinį Metą.
gaiš, mokėdami metas į metą lapotais medžiais greta namo. mergeles nešančias dideles ka- pareikalavo ir po antrą, ir pa
mes atskaitėm ir pali
Dirvą galima platinti sekan- porą dolarių jos palaikymui.
Buvo išdėta ilgi stalai ir suo šes, pilnas maisto ir skanumy galiau
kom
po
vieną žuvį tam buriui
čiai:
lai kaip piknike, padengti bal nų tiems Lietuvos gynėjams,
Ji patinka JUMS — patiks tomis švariomis lininėmis stal- kurie šiuo laiku buvo svečiai kurio mes laukėm. Po suvirs
valandos laukimo mes nuspren
1—Skubiai atnaujinti savo ir Jūsų visiems draugams ir 1 tiesėmis, ir popieriniai šluos Bitėnų kaimo ir Jankų.
kad jie neatvažiuos, taigi
Nuo pat ryto, visą dieną mes dėm
prenumeratą.
tukai. Lėkštės žinoma buvo
giminėms.
ištuštinom
iš tos lėkštės žiob
* ne popierinės bet puikios, o fotografavom viską kas tik čia rių visas žymes
maistas! geras šviežias Lietu- dėjosi, ir turime ne tik atmin antrai pusei savoir išvažiavom
kelionės į
DYKAI 1940 SIENINIS KALENDORIUS | viškas ūkės sviestas, kiauši tis savo širdyse, bet ir vaiz- Kauną.
dus
visų
šios
dienos
nuotikių.
niai, pyragas, juoda duona ir
Naktis buvo puiki mėnuliu
Kaip kitais metais taip ir
2— Gaus visai dykai kalen- viskas kas sudaro pilnus sve- Po pietų turėjom smagų laiką
nušviesta,
ir kai šveitėm Ne
šymet Dirva duos‘dovanų 1940 dorių tie kurie naujai užsira- čių pusryčius, net iki skanios visą likusią dienos dalį, nes šo muno pakraščiu
matėsi mėnu
kom
kieme
ant
žolės
su
visais
kvepiančios
kavos.
metų sienini didelį kalendorių. šys Dirvą (kurie iki šiol dar'
lio
spindulių
sidabrinis
žėrėji
kareiviais,
kadangi
jie
atsivežė
Daugiau svečių pribuvinėjo,
Šymet kalendorių turim pui nebuvo- Dirvos prenumerata
mas
vandenyje.
Pribuvom
ir apie pietus buvo suvažiavę su savim ir savo karišką or Kauną tuoj po vidurnakčio nuį
kesnių negu buvo pirmiau, ir riais).
beveik visi. Tarpe jų buvo kestrą. Karininkai, kareiviai vargę, bet linksmi.
ir svečiai, visi krūvoje kaip
jų po vietą gaus šie:
3— Kas išrašys kitam Dirvą, Klaipėdos krašto gubernato- broliai ir seserys, tikri Lietu Bronė parvyko namon tuoj
pažymųs asrius,
ministrai
ir
1—Kurie atnaujins prenu nors pats yra skaitytojas, gaus menys iš Kauno, Jie suvažia- viai širdyje, nesiskirdami į jo paskui mane ir paaiškino ko
meratą dabar tuojau, prieš pa 1 kalendorių visai dykai sau vo iš toli ir arti atiduoti pa kius laipsnius, visi buvom ly dėl jie nesustojo sutartoje už
Važiuojant jiems spro
baigą metų (ir prisius $2 ir arba pasiųsim tam kam Dirva garbą Mažosios Lietuvos Pat- gus, Martyno Jankaus ir jo eigoje.
go
rato
gumas, na. o mažuose
svečiai. Šokti ant žo
10c pašto ženklais kalendoriaus išrašoma (reikia aiškiai tą pa- riarkui Martynui Jankui šiose šeimos
miesteliuose
yra sunku rasti
lės
buvo
tikrai
ypatinga,
nes
reikšmingose jo 80 metų am
žymėti.).
persiuntimo kaštams).
kas
pataisytų,
taigi belaukda
vienoje
vietoje
buvo
aukščiau,
žiaus sukaktuvėse. Jie atvežė
mi
jie
turėjo
smagų
laiką šok
kitur
vėl
duobukė.
Vietomis
gerus linkėjimus ir dovanas.
dami
mėnesienoje,
nes
laikas
buvo
gryna
žemė
ir
batai
pri

Vienas kambaris namuose bu
JUSŲ TALKA LABAI BUS ĮVERTINTA
rado.
Kada
jau
gumas
buvo
vo paskirtas sudėti daugybei biro smėlio, tačiau nežiūrint
Šiuomi skelbiame Dirvos di čiat ($2 už visą metą, $1 pu- dovanų ir brangenybių suvež to visko šokiai turėjo tęstis. buvo vėlu ir nieko aplink nesinusipirkę gaso jie
delį Jubilejinį — 25 metų su sei metų. Bet už pusę metų tų jį gerbiančių veikėjų ir Ar galit įsivaizduoti keletą pataisytas,
skubėjo
į
Kauną
nesustodami
šimtų
porų
šokant
dideliame
kakties Vajų. Visus nuolati mokant jokių dovanų neduoda draugų. Niekad savo gyveni
niekur.
(Bus
daugiau)
kieme?
Jeigu
galit,
tai
taipgi
me nesu mačius tokios milži
nius ir nereguliarius Dirvos ma.)
minios susirinkusios į galėsit įsivaizduoti kiek daug
Reikia paduoti pilnus antra niškos
skaitytojus kviečiame į talką:
DARIAUS ir GIRĖNO pa
gimtadienio paminėjimą, ir esu dulkių buvo sukelta. Mes tu
Gerbiami Dirvos skaitytojai. šus kam Dirva išrašoma.
tikra nematysiu daugiau, jei rėjom tokį puikų laiką kad ne- minklo statymo darbams Kau
Ant voko visada užrašykit bent vėl Lietuvoje Martyno patėmijom dulkių iki Majoras ne suvežta 10 vagonų akmens.
Daugelis Jus laikotės su Dirva
per visą ilgą 25 metų laikotar abu antrašu: savo ir Dirvos, Jankaus 90 metų amžiaus su surikiavo savo kareivius, ir su Paminklas statomas iš rausvo
komanda žygiuoti
pį. Gaukit į savo eiles dau tada neįvyks jokių kliūčių su kaktuvėse, ir norėčiau čia vėl paskutine
pirmyn, paskutiniai jų dingo granito. Akmenys imta iš Vie
;
būti.
prenumeratos; gavimu.
giau Dirvos artojų!
Po pietų atsibuvo progra už didelio tvarto, kur kelias vio ir Aukštadvario apielinkės
Rašydami laiškus, siųsdami Ant laiško užlipykit 3c paš- mas sodelyje. Dovanos buvo veda į pakalnę link Nemuno.
'
laiške ga- išneštos ir padėtos parodymui kur jie buvo palikę savo gar
prenumeratas visada aiškiai to ženklelį. Pinigus
lit
siųsti
drąsiai,
jie
ateis.
pažymėkit kiek pinigų siunant didelio stalo. Didelė kėdė laivį, o mes stovėdami maja- Į LIETUVA
lyg sostas buvo aprėdyta ža vom jiems sudiev iki jie pra
liais lapais ir gėlėmis, ir sena nyko.
Keliaukit Vikingų laivais
Visus laiškus adresuokit sekančiai:
Šiuo laiku saulė pradėjo lei
sis Patriarkas buvo atvestas
Per Gothenburga, švedijų.
•<(
iš vidaus iškilminga tvarka, stis, dangus raudonai nusida
DIRVA”
Laivų išplaukimu tvarkrašatitinkama šiam svarbiam įvy žė, ir jau buvo laikas manyti
apie
gryžimą
į
Kauną.
Tikrai
tis ir laikavorčių kainos su
kiui,
ir
pasodintas
toje
didelė

Cleveland, Ohio
6820 Superior Avė.
teikiama nemokamai, Kreije kedėje priešais susirinkusią tai buvo garbinga diena, ir vėl
pkites į musų autorizuojį pagerbti minią. Jo veidas mums širdis skaudėjo kad tas
tus agentus ar bent kurią
žėrėjo švelnia šypsą, o virš jo viskas pasibaigė, ir nuo dabar
________ mes gyvensim su ta brangia
musų raštinę.
■minkštos, geros patriotiškos
širdies kabojo <didelis puošnus atmintimi apie smagią dieną
SULYG JU REKORDO
Tamstos kelionei niekas ne_____ 7 L
iš 'žibančio
aukso —ir praleistą mimint Martyno Janmedalis,
______ ____
patarnaus geriau prisiren^ti,
skaidrių spalvų, dekoracija ku- kaus 80 metų sukaktį su juo
TEISINGUMO IR ATSAKANTUMO
kaip Tamstos vietinis laiva
rią jis anksčiau yra gavęs iš ir jo namuose^ Bitėnų kaime,
korčių agentas.
valdžios.
i Klaipėdos krašte. Dieve laiPetras Babickas, poetas, au-1 mink jį.
Swedish American Line
IŠRINKIT VĖL
torius ir rašytojas, kuris yra
Diena baigėsi, daugelis jau 4 West 51st St. New York, N. Y
buvęs Amerikoje keli metai at buvo išvažiavę, ir kiti vis apgal ir gal būt jį dar nekurie Įeidinėjo kas minuta. Mes iš
Amerikiečiai atsimena, buvo lydėjom Vilniečių buri jų di DYKAI BANDYMAS
ceremonijų vedėjas. Jis pasa deliu specialiu budu, o mane NUO REUMATIZMO
kė eiles ir pradėjo programą į Kauną parvežti pakvietė į p.
Mes turim puikų Me
iškilminga kalba. Po to per Zauniaus automobilį. Poni Zautodą nuo Reumatizmo
statė kitus programe numaty nienė sumaniai susitarė parva
kurį noriai pasiųsim
tus žmones, kurie įteikė savo žiuoti su kitais, kad aš galė
kožnam šio laikrašči
skaitytojui kuris ti
dovanas ir pasakė trumpas čiau važiuoti jos vietoje. Vėl
pareikalaus. Jei ken
Patriarko pagerbimui kalbas. tas mane giliai sujaudino, nes
čiate skausmų sąna
Visas programas buvo žavė- ištikro jie visada neužmiršta
riuose, jeigu jie su
jantis, buvo tiesiog garbė ir pasirūpinti kitų patogumu. Jie
stingę, arba labai jau
siųs, jeigu turit ken
privilegija ten dalyvauti, Po- parūpino ir Bronei vietą kita
tėti kožnoje oro per
no Jankaus trys dukterys, El- me automobilyje, bet abi ma
mainoj, štai jums pro
zė, Ėdė ir Urtė buvo tikrai šinos susitarė sustoti pusiau- 4^
ga išbandyti paprastų
malonios ir svetingos. Panele kelyje tarp Kauno mažame pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
Elzė dėvėjo tautišką kostiumą, miestelyje užsikąsti. Aš sku tams.
panelė Ėdė vilkėjo ilgą baltą biai susirinkau savo daiktus ir Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ
7- dienoms DYKAI IŠBAN
sodinę suknią, kuri prisidėjo mes buvom gatavi išvažiuoti. Pakeli,
DYMUI, ir jeigu norėsite naudo
prie jos moteriško gražumo, o Visas šios dienos sujudimas ir daugiau, tą galėsit daryti už ma
panelė Urtė popietinę suknelę dabar atsisveikinimas sujaudi žus kaštus. Mes kviečiame ji
CITIZENS SCHOOL COMMITTEE
no mane taip kad beveik apsi naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKA
paprasto ilgumo.
musų kaštais. Pasiuskit savo var
Programas užsitęsė apie va verkiau, taip sunku buvo atsi dą
Martin E. Blum, Ch.
Edw. Murphy, Sec.
ir adresą tuojau į
landą laiko, ir kiekviena minu skirti, nes kaip tai nujaučiau ROSSE PRODUCTS CO, Dept. Xta buvo įdomi, o kaip tik jau kad čia daugiau neatvažiuosiu, j 2708 W. Farwell Avė. Chicago, II
(Tęsinys iš pereito nr.)

Dirva nuo dabar iki
1941 m. tiktai

*
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X Thomas J. Martin
X Edvvin J. Bradley
X Frank T. Jamieson

To The School Board

Mažosios Lietuvos Patriarkas Martynas Jankus

4 Schemos kaip Sukelti Taksų
$324,500,000.00

1 Schema Pagelbėjimas Komunizmui

Jos sudaro 5 Pavojingus Pasikėsinimus

prieš Jūsų Namus ir Darbą
■ ♦vh

1

**

Taip vadinama County Levy for Current Expenses ir
sakomas šelpimas yra tik kitas pasikėsinimas ant taksų
mokėtojų gavimui ekstra $1,800,000 per metus ir 5 me
tų bėgiu—viso $9,900,000. Priverskim apskritį ekonomizuoti ir patiekti žemesnę levy, -kaip padarėt 1935 ir
du kartu 1937 metais. Balsuokit “Against”.

2
Tas labai ilgas city charter amendnient suteiktų tei
sę miestui uždėti $10,000,000 taksų nuo 1940 metų be
jūsų sutikimo, šis sumanymas “gaarntuoja” mažiausia
$6,500,000 policijos ir ugniagesių divizijoms. Tas atims
saugos direktoriui visas teises. Išlaukiniai, buvę virši
ninkai, stovi užpakalyje šio priedo. Jie nori būti “ne
oficialus” diktatoriai policijos ir ugniagesių divizijų.
Balsuokit “No”.
3

Tie city bridge bond issue for $3,000,000 ant baloto
randasi dėl to kad ta reikalauja keletas miesto tarybos
narių, norinčių būti išrinktais. Miesto inžinieriai pripažysta kad $3,000,000 nėra gana. Priverskit juos paro
dyti kiek jštikro kaštuos pirm negu duosit jiems savo
sunkiai uždirbtus pinigus. Balsuokit “Against” prieš
šitą riebią schemą.

4
Taksai pakils po $310,000,000 metuose jeigu jus ir
jūsų draugai nebalsuosit “No” prieš amendmentą prie
Section 13 of Article 12 of the Osio Constitution.

(Bi-

gelow) Tas reiškia baisią naštą, nes padidins dvigubai
taksus. Tas sunaikintų darbus, nes Ohio biznieriai ne
galėta panešti dvigubos taksų naštos ir lenktyniuoti su
kitų valstijų industrijomis. Jis padėtų 570,000 daugiau
ant visuomenės labdarybės nuolatinai. Balsuokit “No”.
5

Kitas amendment to Section 1 (h) of Article II of
the Ohio Contitution (Bigelow) suteiktų mažoms radi-

galėms grupėms teisę padėti ant balsavimų lakštų kiek
vienais rinkimais visokius paikus sumanymus ir painius
įstatymus. Balsuokit “No” ir išvengkit grąsinimo Ko
munizmo ir valstijos Ditakturos!

Balsuokit PRIEŠ Visus 5
Antradienį Lapkričio 7
Aukštesni Taksai Reiškia Aukštesnes
Nuomas ir Pragyvenimo Kainą

THE CUYAHOGA TAX LEAGUE
1406 WILLIAMSON BLDG.
Mark A. Copeland, President
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Dienos !
M

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

Klausimaisl
6820 Superior Ave„ Cleveland, Ohio

A/TLNIUS JAU MUSŲ! Lietuvos kariuomenė galuti* nai inėjo ir paėmė Vilnių į Lietuvių rankas. Lie
tuvos kariuomenės dalis, pavadinta Vilniaus Rinktine,
vadovaujama Vilniečio Divizijos Generolo Vitkausko,
ineinant j Vilnių, musų istorišką sostinę, tapo Lietuvių
ir visų gyventojų bendrai iškilmingai — su duona, drus
ka, gėlėmis, ovacijomis — sutikta.
ka, gėlėmis, ovacijomis — sutikta. Kaune tuo laiku vi
su savo garsingumu Laisvės Varpas skambino. Tasai
Varpas, turim atsiminti, yra Amerikos Lietuvių dova
na Lietuvai.
Oficialis Lietuvos kariuomenės į Vilnių inėjimas ir
prijungimas prie Lietuvos skaitosi nuo Spalių 28 die
nos. Tai atmintina diena, kurią visi Lietuviai privalo
ateityje minėti ir tų paminėjimų kokias nors aukas siusthi Vilniečių kulturinimui, kėlimui.
Istorija sako kad Vytautas mirė Trakuose Spalių
27 d., 1430 metais. Vytautas buvo palaidotas Vilniuje.
Vilniaus Kraštui Lietuvos vyriausybė paskyrė įga
liotiniu. Kauno burmistrą, atsargos pulkininką Antaną
Merkį, kuris dešimts metų atgal buvo Klaipėdos guber
natorium. Vilniaus kariškos įgulos viršininku paskir
tas Gen. Vitkauskas.
Kaune, Lietuvos vyriausybė, besiruošdama Vilnių
perimti, išleido speciali Vilniaus Kraštui į Lietuvos Res
publiką įjungti įstatymd.

Gaila kad Sovietų Rusija, pasigrobdama sau buvu
sį Lenkų okupuotą Lietuvos kraštą, visą trečdalį Lietu
viškų teritorijų, atidavė tik mažą plotą, du trečdaliu to
ploto pasilaikydama sau.
Kaune dabar eina derybos su Sovietų Rusijos kari
ne delegacija dėl Sovietų įgulų įsteigimo Lietuvoje.
Nors Maskva pasirašius kad nesikiš į Lietuvos vi
daus tvarką, tas įgulas įsisteigus, tačiau musų Ameriko
je egzistuojančių komunistų didžiausias troškimas yra
kad Sovietų Rusija ta proga pasinaudotų ir sukomunis’tintų visą Lietuvą... . Tas aiškiai parodo musų ko
munistų klastingus tikslus link Lietuvos, ir todėl jų rei
škiamas džiaugsmas dėl Sovietų “atidavimo” Litetuvai
Vilniaus yra tik geismas kad Lietuva kada nors butų
pablokšta po komunizmo jungu. ...
Musų komunistai užgiria Sovietų “apsaugą” Lietu
vai, bet butų žiauriai rėkę jeigu Hitleris, Šveicarų, Holandų, Belgų ir Danų “ausaugai” butų tokiomis pat są
lygomis įsibriovęs į tas šalis kaip Stalinas įsibriovė į
Pabaltijo valstybes; arba dabar rėktų jeigu tuo pat budu Prancūzai arba Anglai imtųsi to žygio “apsaugoji
mui” paminėtu mažu valstybių nuo Vokietijos. ...

Lf AIP tik laiku, supuolamai, nors netikėtai, Kaune tik
1938 metais išleistas “VADOVAS PO VILNIŲ”.
Šis vadovas tik ką pasiekė Dirvos Redakciją. Tai yra
kišeninė knygelė , su pažymėjimais visų Vilniaus gatvių
kaip jos Lenkų vadinamos, ir toms pačioms gatvėms nu
statyti Lietuviški vardai. Knygelėje taip pat telpa Vil
niaus miesto žemėlapis, kuriame pažymėta visos gatvės
ir svarbesnės jsaigos, bažnyčios ir tt.
Nors tas Vadovas po Vilnių ir nėra visiškai tikslus,
tačiau puikiai atsakys šiam laikdi. Europos sostinės ir
šiaip didesni miestai turi tokius vadovus ir jie labai
esti naudingi svetimšaliams lankant tuos miestus.
Daugelis tame Vilniaus vadove gatvių be abejo bus
pavadintos kitaip, kuomet Lietuviai ten įsigyvens.

|

m o sumetimais, militarinis So
vietų įsistiprinimas Lietuvoje
būtinas Sovietijos saugumui,
tačiau, tas likimas Lietuvius
neverčia kartoti diktatūrines
klaidas kurias Rusai padarė.
Lietuviai privalo gyventi Va
karų Europos kultūros geriausiais pavyzdžiais. Būdami dė

KASKĄRAŠO

kingi Sovietija kad Lietuvos
nepriklausomybės dar visai ne
palaidojo,
ir turėdami viltį
(Spaudoje Pasidairius)
kad ateityje nepalaidos, mes

Rašo Vyt. Sirvydas.

neprivalome turėti jokio dė
klo dėkingumo musų komunis

tams čia ir Lietuvoje, nes jie
Teisingai Nusakė
per visą savo gyvenimą sten
Naujienos šitokiais žodžiais gėsi mus nutempti ten kur mes
nusako musų komunistų poli nenorime.
tinę liniją: “Musų komunistai
neprisidėjo Vilniaus Lietuvius Svarbus Uždavinys
išlaisvinti, bet padės Lietuvoje
suruošti bolševikišką pervers Vilniaus krašto gyventojų
mą, kad visa Lietuva patektų ekonominio gyvenimo į tin
kamas vėžes įstatymas yra vie
Stalinui.”
nas svarbiausių gyvybinių Lie
Šitą mintį patvirtina ir Vil
tuvos valstybės reikalų. Tam
nies korespondentas,
Tadas
tikslui vyriausybė prašo savo
Blinda, kuris tarnauja Sovie
piliečių 50 milijonų litų pasko
tijos žvalgyboje, ir rašo: “Jei
los, kuri pavadinta Vilniaus
Lenkų Ukrainoje ir Baltgudipaskola.
joje pasidarytų socialistinis
Amerikos Lietuviai, taip pat,
perversmas, mes trokštame
reikalą tuojau pajuto ir pradė
kad kuogreičiausia jis pasida
jo rinkti aukas Vilniečiams pa
rytų ir Lietuvoje.”
remti.
Katalikų Federacija,
Kitais žodžiais tariant, mu štai, paskyrė tūkstantį dolarių
sų komunistai vėl sugryžo į tam tikslui. Jos pavyzdį pri
Kapsukinę nuotaiką: dabarti valėtų pasekti kiekviena Ame
nė santvarka Lietuvoje esanti rikos Lietuvių draugija ir pa
“buržujinė”, ją reikia prievar vieniai Lietuviai patriotai.
ta nugriauti ir įkurti Rusų di Šiuo atžvilgiu, mes kviečia
riguojamą “proletaro diktatū me atidžiai tėmyti ką musų
rą”.
kairieji darys. Jie į padanges
Šita politinė-linija Lietuvių Staliną kelia už Vilniaus su
tautos daugumai griežtai ne grąžinimą. Ar prisidės jie
priimtina! Lietuvių tauta no nors centu sušelpti tuos bro
ri gyventi nepriklausoma ir vi lius kuriuos Stalinas Lietuvai
suomenės santvarkos klausi sugrąžino? Tik iš darbų pa
mus rišti savo protu, pavyz žinsime juos!
džiui, žemės reformos ir ko
operacijų kūrimo keliu, kaip
NENAUDINGI žemės plo
daroma kultūrinėje Švedijoje tai Lietuvoje bus valdžios iš
ir kitur. Kiekvienas Lietuvis perkami iš privatinių savinin
kuris nors nago juodimu ko kų ir bus užsodinami miškais.
munistams dabar padėtų, jis Taip jau kai kur ir daroma.
sužiniai ar nesužiniai kastų Miškų administracija vietoje
duobę Lietuvos nepriklausomy tariasi su ūkininkais kad šie
bei !
žemės ukiui nenaudingus plo
Likimas skyrė kad, saugu- tus parduotų miškams želdyti.

MANO RUGELIAI
Į purią dirvą rugius pasėjau,
Gražiems užaugti aš palinkėjau.
Rugeliai dygo visi ik vieno —
Aš turiu džiaugsmą, didį šiandieną.
Lifetus palijo, saulė bučiavo,
Mano rugeliai jau sužaliavo.
Vėjui papūtus rugeliai liuli.
Gražiai jie auga, ačiū, Dievuli!
Užaugs rugeliai ir bus man duonos,
Be jos neapseina vargdienis, ponas.
“J.U.”
Norbertas Mikučionis.
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.'CINA kalbos kad Lietuva galinti gauti, kad ir nuomon, Klaipėdą. Kiek tos žinios kokiais nors fak
tais pagrystos sunku spėti. Tačiau Klaipėdos Vokieti
ninkai, paragavę Hitlerio “pyragų”, labai mielai sutik
tų vėl po Lietuviais patekti. Klaipėda pasidarytų dar
didesnis Pabaltijo uostas negu iki šiol buvo. Per jį ei
tų Lietuvos ir Rusijos prekės. Dabar Lenkijai pasi
traukus iš po kojų, Lietuvos sienai susisiekiant su Ru
sija, per Vilnių einant geležinkelio linijai iš Rusijos,
Lietuvai butų daug daugiau darbo ir pelno.

PRANEŠIMAI iš Paryžiaus sako kad ten įsteigta lai•* kiną Lenkijos vyriausybė, kuri rūpinsis Lenkijos
atgaivinimu ir susitvarkymu. Ją remia Prancūzai ir
Anglai. Mes visi linkime kad ta musų kerštinga kaimy
nė atsisteigtų, bet. tik savo tikrose etnografinėse ribo
se, be teisės daugiau prisiplėšti sau svetimų žemių. Iš
Rusijos užimtų plotų Lenkai jau negaus. Kiek Vokie
čiai duos jiems tiek turės užtekti, jeigu aliantai Sustos
kariavę, susitaikys su Vokietija neužtraukdami karo
keletą metų.
Šis Lenkų karas parodė kokia ta tauta “galinga”:
ji per šimtus metų savo “galybę” sudarė pagrobimais
svetimu žemių, savo silpnesnių kaimynų. Kai prireikė
kariauti, Lenkija į tris savaites ir buvo visai sumušta.
PRASIDEDA S.L.A. Pildomos Tarybos nominacijos.
* Dabartinė SLA. valdanti socialistų klika užsispyrus
perkelti SLA. centrą į Pittsburghą, taigi kartu su val
dybos kandidatų nominacijomis Pennsylvaniios nariams
pasiūlė nubalsuoti ir centro nerkėllmo klausimą.
Tarp komunistų ir socialistų iki šiol buvęs “broliš
kumas” suiro: sugriuvo jų ir “bendras frontas” ir “kon
gresas” ir iu spauda tarp savęs koliojasi kiek įmanyda
ma. Socialistų užsimojimas šiuo atveju matomai yra
visai vieniems užvaldyti Susivienijimą. Jeigu Seime
kitą metą reikės kokios pagalbos, socialistų skymeriai
darys pasiūlas ir komunistams ir sandariėčiams savo
tikslo atsieldmui. ir galės abu juos apgauti.
A
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REKYVOS EŽERO BANGOSE
Ošė gluosniai, sviro jievos —
Tiško baltos putos,
Gandras vaikščiojo po pievas
Linksmas ir atkutęs.
Plakėsi į krantą bangos
Ežero Rekyvos,
Gaubė didis giedras dangus,
Džiūgavo kas gyvas.
Saulės spinduliai sutiškę
Švytė vandenyje,
Skendo ir šešėliai miško
Ežero glėbyje.
Lakstė, šokinėjo žmonės
Ežero bangose,
Draikės mintys ir svajonės
Šituose vaizduose.
Godžiai irės mano mintys
Ežero bangomis,
Aš norėjau apkabinti
Visa tai rankomis.
Kas kad ežero rankose
Supamas ilsėjaus,
Bet vargai mane vis juosė,
' Nors visiems tylėjau.
Vargui sprandą aš nulaušiu.
Savo kieta kumščia,
Ir daugiau jam nevergausiu,
Jis mane jau drumsčia....Šiauliai, 1939.
Vladas šaulys,

VARSAV A

ŠIMTMEČIŲ

VALSTYBES IR VALDŽIOS

ŠVIESOJE

Turininga ir Audringa Lenkijos
Sostines Praeitis
X ZARŠAVA, Lenkijos sostinė, kurią galutinai
’ užėmė Vokiečių kariuomenė, yra vienas iš
seniausių Lenkijos miestų, turinti turiningą ir
audringą praeitį.
Kaip žvejų kaimas, Varšava kronikose mi
nima 1224 metais, šio kaimo vietoje miestas
įsikūręs 1282 metais. Taigi, Varšava yra jau
nesnė už pirmutinę Lenkijos sostinę Krokuvą,
jaunesnė ir už Vilnių. Pirmaisiais 14-to am
žiaus dešimtmečiais Varšavoje buvo pastaty
dintos dvi bažnyčios ir miestas apvestas muro
siena. Tuo metu Varšava jau buvo žymus Len
kijos miestas, kas matyti nors ir iš to kad 1339
metais Varšavoje posėdžiavo trečiųjų teismas,
kuris sprendė tarp Lenkijos karaliaus Kazimie
ro Didžiojo ir Kryžiuočių Ordeno kilusį ginčą.
Varšavos miestas sparčiai pradėjo augti
15-me amžiuje, ypač kai jam buvo suteiktos
Magdeburgo teisės. Taip iš mažo žvejų kaimo
Varšavo ilgainiui virto stambiu prekybiniu cen
tru. Mirus paskutiniam Mazovijos kunigaikš
čiui, 16-to amžiaus pradžioje sustojo ir vidur
amžiškas Varšavos augimas. Užtat Varšavos
senamiestis yra mažesnis negu kai kurių kitų
senesnių Lenkijos miestų, pavyzdžiui, Kroku
vos ar Poznanės. Tačiau netrukus apie Varša
vos senamiestį pradėjo augti visas vainikas prie
miesčių, iš kurių vėliau labiau išsiplėtė Kroku
vos priemiestis.
Varšavos statyba ypač pagyvėjo ir pagra
žėjo Saksų laikais, kai Saksonijos kurfiurstas
Augustas Stiprusis buvo pakviestas į Lenkijos
karalių sostą ir perkėlė savo rezidenciją į Varšavą. 1550 metais tapus sostine Varšava pra
dėjo sparčiai puoštis. Vienas po kito dygo pui
kus rūmai, iš kurių paminėtini Saksų ir Bruehl
rūmai. Daug gražių rūmų tais laikais pasista
tydino ir apsigyveno sostinėje žymus Lenkai
magnatai. Varšava taip greit išaugo ir pagra
žėjo kad 1740 metais išleistoje geografijoje ap
rašoma kaip gražus, puošniais rūmais apstaty
tas miestas.
Per ilgą savo gyvavimą, amžių bėgyje Len
kijos sostinė pergyveno daug simkių momentų.
Švedų karai ir keli dideli gaisrai sunaikino ne
vieną monumentalų pastatą, štai keletas reik
šmingesnių datų iš vėlesnėsės Varšavos istori
jos.
1655 ir 1656 metais miestas du kartu buvo
paimtas Švedų karaliaus Karolio X kariuome
nės. Prieš paimant antrą kartą ties Varšava
įvyko smarkios kautynės, trukusios tris dienas
(Liepos 28—30).
Nuo 1702 iki 1705 metų Varšava vėl buvo
Švedų rankose, šį kartą ją valdė garsus Šve
dijos karalius Karolis XII, kurį vėliau po mū
šio ties Poltava nugalėjo Rusijos Petro Didžio
jo vadovaujama kariuomenė. Nuo 1764 iki
1774 metų Varšavą laikė užėmę Rusai. 1793
metais Rusai Lenkijos sostinę buvo užėmę an
trą kartą. Sekančių metų Balandžio mėnesį Ru
sų įgula buvo išžudyta, tačiau jau 1794 metų
Lapkričio 5 d. Varšava vėl buvo priversta prieš
Rusus kapituliuoti.
Ryšium su trečiuoju Lenkijos padalinimu
1795 metais Varšava su visa Mazovija atiteko
Prūsijai, kurios valdžioje ji išbuvo iki 1897 me
tų. Tais metais buvo įsteigta Varšavos kuni
gaikštystė su sostine Varšava. 1809 metais nuo
Balandžio iki Birželio mėnesio Varšava buvo
užimta Austrų, o po Napoleono žygio į Maskvą
1813 metų Vasario 8 d. buvo užimta Rusų, ku
rių valdžioje pasiliko visą šimtmetį, iki pat Di
džiojo karo.
Jau pačioje Didžiojo karo pradžioje ties
Varšava ėjo smarkios kovos tarp Rusų ir Vo
kiečių, kol 1915 metų Rugpjūčio 5 d. Varšava
pateko į Vokiečių rankas. Vokiečių valdžioje
Varšava išbuvo visą karą, iki 1918 metų Lap
kričio 11 d., kada Pilsudskis su savo legionais
užėmė miestą ir buvo paskelbta Lenkijos ne
priklausomybė. 1920 metų Rugpjūčio mėnesį
Lenkų-Sovietų karo metu Varšava vėl vos iš
vengė Rusų okupacijos. Raudonoji armija bu- :
, vo jau prie pat Varšavos vartų.
Dabar štai Varšavą užėmė Vokiečių kariuo
menė.
(K—s. “L.A.”)

EKVADORAS (Pietii Amerikoje). —'Plo
tas — 580,680 ketv. kilometrų. Gyventojų .—
2,000,000. Valstybės santvarka: Respublika.
Sostinė Quinto — 100,000 gyventojų. Pinig’i
— Suere.
ESTIJA (Europoje). Plotas — 47,549 ktv.
kilometrų. Gyventojų — 1,114,630. Valstybes
santvarka — Respublika. Sostinė Talinas —
126,557 gyventojai. Pinigai — Estijos Marke.

ETIOPIJA (Afrikoje). Plotas — 1,120,400 ketv. klm. Gyventojų — 12,000,000. Val
stybės santvarka — Italijos diktatūra. Sosti
nė Addis-Abebu — 50,000 gyventojų.
GRAIKIJA (Europoje). Plotas — 140,13^
ktv. klm. Gyventojų — 6,435,000. Valstybes
santvarka — Respublika. Sostinė Atėnai —
385,026 gyventojai. Pinigai — Drachma.
GUATEMALA (Pietų Amerika). Plotas 109,724.ktv. klm. Gyventojų — 2,004,900. Val
stybės santvarka — Respublika. Sostinė San
tjago de Guatemala — 112,084 gyventojai. Pi
nigai — Peso.

(sala, Amerikoje). Plotas — 28,676
ktv. klm. Gyventojų — 1,631,000. Valstybės
santvarka — Respublika. (Faktinai Haiti salą
valdo Su v. Valstijos). Sostinė Port-au-Prince
— 125,000 gyventojų. Pinigai — Peso.
HAITI

H OLANDU A (Europoje). Plotas — 34,218 ktv klm. Gyventojų — 7,416,419. Valsty
bės santvarka — Konstitucinė monarkija. Sos
tinė Amsterdam — 712,222 gyventojai. Pini
gai — Florin.
JAPONIJA (Azijoje). Plotas — 387,916
ktv. klm. ir 296,178 ktv. klm. kolonijų. Gyven
tojų Japonijoj — 59,138,900, kolonijose — 23,328,000. Valstybės santvarka — Konstitucinė
monarkija. Sostinė Tokio — 2,173,200 gyven
tojų. Pinigai — Jena.
(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KRONOLOG1JOS
1451—L. D. K. Kazimiero I užsakytan seiman
Brastoje, Lenkai neatvyko.
1451—L. D. K. Kazimieras I pabėgo iš Lenkų
seimo Parczeve.
1452—Lietuviai iš Lenkų atėmė Lucko pilį.
1453— Vilniuje numirė vyskupas Motiejus; jo
vietą užėmė žemaičių vysk. Nikalojus..
1454— Lietuvių-Lenkų vaidai ir barniai už Padoliją.
1454— Lietuviai ir Lenkai paskelbė Kryžiuočiams
karą Prūsijoje.
1455— Lietuvių karas už Možaisko pilį,
1456— Lietuvos tėvūnai D. K. Kazimierui įsa
kė iš Lenkų atimti Padoliją.
1457—Padoliją užgrėbė Totoriai.
1458— Gimė karalaitis Kazimieras šventasis.
1459—Lenkų Protestas Kazimierui I už patai
kavimą Lietuviams.
1460— Brastos seime Kazimieras I Lietuvius
prašė kad jie nepykdintų Lenkus.
1461— Lietuvos tėvūnai nutarė skelbt Lenkijai
karą kad Padoliją iš jų atimti.
1463— Kazimiero I barniaiNu popiežium už Kro
kuvos vyskupiją.
1464— Lietuvoje siautė maras; labai daug žmo
nių išmirė.
1464—Palangos giriose Lietuviai išmušė 7,000
Vokiečių.

EIETUVO S
ZEMEAPIAI
30c
Šie Lietuvos žemlaniai yra labai tiškus, nu

rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius: kelius, unes ir ežerus: taip kad tu
rėdami ši žemlapį yalėsit puikiai ansipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina ru'oežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje’’
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohia

DIRVA

6

Vilniečiai Pagalbos Laukia
Konsulo P. Daužvardžio kalba pasakyta iš WCFL
Radio Stoties Spalių 15 d., Chicagoje

Vilniaus Istorijos Trupiniai
PRAKALBA

šeši šimtai metų praėjo nuo to laiko kada
musų prosenelis Kunigaikštis Gediminas įkūrė
Vilniuje suvienytos Lietuvos sostinę.
šeši šimtai metų!
Mes dabar pratę prie didelių skaitmenų,
galvojame: argi tai daug. Vos šeši šimtai me
tų. Ištikro. Visą žmonijos istoriją prisimi įus,
tas skaičius taip nedidelis kad musų dienomis
išrodo beveik gretimas. Tačiau musų Lietu
vių tautos gyvenime tai platus laikotarpis. Juk
tada kada visą musų kraštą apsupusių didžiųjų
miškų skynime Gediminas steigė sostinę, tada
dar neužgimę buvo visa eilė plėšriųjų musų kai
mynų — musų priešininkų valdovų, kurie vie
nas po kito paskiau teriojo visą kraštą. Kiek
jų praėjo! Kiek jų dingo!
Buvo laikotarpių kai buvo visai pametama
vilties nusikratyt svetimųjų jungo; bet laikas
bėgo, priešininkų galybė nyko, ir vėl musų ži
lasis Vilnius iš pelenų ir dulkių kilo aukštyn,
švietė aplinkui visai Lietuvai ir kvietė ją kar
tu su savim kilti, augti, tvirtėti.
Stebėtina Vilniaus istorija. Skaudus mums
Lietuviams jos lapai! Nebuvo metų, nebuvo
šiek-tiek didesnio laikotarpio kad musų Vilnių
nebūtų ištikus kokia nors mažiau ar daugiau
sunkesnė nelaimė. Ar baisus, naikinantis vi
sas miesto ir krašto kuriamas pajiegas karas,
ar gaisras (ta baisi Vilniui Dievo rykštė), ar
badas, ligos, suirutės, politinės ar religinės ko
vos.
Seki Vilniaus istoriją ir matai kad jis, savo
branduolyje būdamas labai sveikas, stebėtinai
gajus, kaip jo sunkus likimas nežemintų, vis
atgyja, pasveiksta, nauja energija, naujų jiegų pilnas auga, kulturinasi, švinta.
Štai kodėl be skausmo ši istorija mumyse
pagimdo galų gale ir gilaus pasitenkinimo jau
smą. Vilniaus istoriją pažystantiems nebaisi,
nors šiądien ir miglota, jo ateitis.
Pažinkime garbingą Vilniaus praeitį.

GEDIMINAS — Vilniaus įkūrėjas

vos lengvai priešininkų atsiginti, juos į tanku
mynus ir į pelkes įsivadinus ir ten, priešinin
kui nepatogiose sąlygose, susikovus.
Tarp miškų tankiai telkšnojo ežerai, kurių
dalis jau užaugo samanom, kimais, ir šiuo me
tu nei vietos jų nebežymu, nes iškirsti miškai
nebeužstojo daugiau džiovinančių saulės spindu
lių, nesergėjo jų nuo šilto vėjo.
Ežeruose ir upėse butą daugybės žuvų. Pa
sakose ir dainose užsiliko daugybė žuvų pada
vimų.
Musų bočiams, dar žemės išdirbimo pakan
kamai plačiai tuo metu neišvysčiusiems, greit
ir gan lengvai gaunamą maistą sudarydavo ly
dekos, ešeriai, kuojos, šapalai, šamai, pukžliai,
vėgėlės, vėžiai ir kitos didesnės ir mažesnės žu
vys. Daug laiko senovės Lietuviai praleisdavo
medžioklėse. Medžioklė jiems, be maisto, su
*
»
*
teikdavo ir drabužius, kuriuos jie gamindavo iš
užmuštų žvėrių kailių.
VILNIAUS PRADŽIA
Bendrai apie musų prabočių gyvenimą mes
“Baisus Smakas” — Vilniaus nelaime
labai maža žinių turime. Tik šiek-tiek paraše
Vietoje kur dabar stovi puikiausios Vil metraštininkai, kurie daugumoje buvo svetimi
niaus bažnyčios, kur pristatyta yra gražių rū musų kraštui, jo gyvenimo gerai nepažino, ir
mų, sodai, ten prieš 600 metų buvo viena plati todėl dažnai ar apsirikdavo ir perdėdavo, ar sa
giria. Ji buvo užėmus ne tik Vilniaus miesto vais tikslais parašydavo apie Lietuvius netie
plotą, bet ir toli aplinkui dabar dirbamus sėja są; kai kurios pastabos duoda nepilną ir dėl mi
mus laukus apklojus. Giria susiliedavo su di nėtų priežasčių iškraipytą vaizdą. Mums lygiai
džiais, kelių šimtų varstų pločio Lietuvos miš nežinoma pati Vilniaus miesto įsikūrimo pra
džia. Gediminas ne visai miške turėjo savo
kais.
Daugumoje vietų miškai buvo neįžengia sostinę. Ten jau iš anksčiau butą gyventojų,
mi. Tarp jų daugybė klampių vandeningų ba butą šiek-tiek žymesnės senovės Lietuvių bu
lų telkšojo, šimtamečiai ąžuolai, pušys, ber veinės. Gediminui perkėlus ten savo sostinę,
žai liepos, klevai, juodalksniai, perskirti lauki teko tą pilies užuomazgą tik labaiu praplėsti ir
nių obelaičių dygiais krūmais, ir daugybė kito- sutvirtinti.
Gediminas čia perkėlė Lietuvos sostinę, spė
kų medžių tose vietose galingai ošė. Jų pavė
jama, dėl strateginių šios vietos patogumų.
syje gausios vandeniu upės vingiavo.
Pamirškime dabartinę taip gražią iškilnią
Šaltiniai, kurie dabar ar jau visai išnyko,
ar jau baigia užakti, duodavo pradžią versmėms Vilniaus išvaizdą, pamirškime visas didžiąsias
— upelėms. Jos susivienijusios padarydavo ra bažnyčias, rumus. Jų vietoje vaizduokimės tik
maus budo nedideles Lietuvos upeles, kurių ir miškus, girias, retus pievokšlius. Tankumynai
dabar čia dar daug tebėra. Upelės susitikda ir tik kur ne kur vingiuoti takeliai toli nuo vie
mos sudarė didžiąsias upes. Gilus skardžiai, nas kitų glūdinčias negudriai statytas senovės
bruzdųs juose kriokliai, vietomis gausiai želę Lietuvių bakūžes jungia — tai ir buvo tuometi
nio Vilniaus išvaizda.
pievos — tai senovės Lietuvos miškų vaizdas.
Slėnis iš trijų pusių apsuptas kalnais, iš
Miškai savo didžiuose plotuose slėpdavo
daugybę žvėrių, čia rasdavo sau pakankamai ketvirtos pusės nuo didžiųjų miško plotų atskir
maisto ir patogias uolomis guoliams vietas meš tas Nerio, buvo vieta kur Gediminas pastate
kos, vilkai, stirnos, šernai, briedžiai, taurai ir savo pilį. Nerio su Vilnia-Vilnele susitikimo
daugybė kitų didesnių ir mažesnių žvėrių, žvė vieta buvo ir tebėra miesto centras; ten dabar
rių niekas negalėjo naikinti, niekas netrukdė stovi Katedra ir Pilies kalnas.
Liaudies pasakose Vilnius dažnokai mini
jiems veistis, nes tankumynai pasišiaušdavo
prieš žmogų, draskydavo jo veidą, rankas, už mas. Ypač jo pradžia pasakininkams suteikė
stodavo kelią. Į daugybę miško plotų ne tik daug medegos įvairioms legendoms.
Čia vaizduojama daugybė paslaptingų urvų,
svetimieji ateiviai, bet ir patys Lietuviai ne
įžengdavo. Todėl musų bočiams kartais sekdą- vietų. Viename tokiame urve senovėje gyve-

VILNIAUS Albumas
Kaina $5.

Atiduodamas tik už $3.00

PUIKUS, DIDELIS VILNIAUS ALBUMAS su šimtais Vilniaus
miesto ir apielinkių vaizdų, su istorinėmis pilipiis, Gedimino rū
mais, bažnyčiomis, įstaigomis, daugelis paveikslų keliomis spalvomis. 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

niu reikalu organizuojasi ko
mitetai ir stoja pagalbon nuvargusiems ir išalkusiems Vil
niečiams.
Vilniečiai pagalbos
labai laukia iš visų savo bro
lių ir seserų.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

štai ir vėl prabėgo žaibinio amžius ėjo tauton šviesa ir
LENKAI PABĖGĖ
gyvenimo savaitė. Per tą sa tiesa. Vilnius ir laisvėje ir ne
vaitę paaštrėjo Europos karo laisvėje visuomet buvo Lietu
LIAI LIETUVOJE
statusas ir kai kurių valsty vių tautos širdis. Vilniuje
bių santikiai. Lietuva pasira Lietuviai daug kentėjo ir ne KAUNAS. — Patirta kad
šė su Sovietų Sąjunga sutartį laisvę pergalėjo. Jiems iš ten tarpe civilių Lenkų pabėgėlių
ir pagrindiniaj išrišo Vilniaus buvo uždrausta spauda, jie ten yra ir tokių atbėgusių į Lietu
ją atgavo. Vilniuje jie seimaklausimą.
vą kurie visą laiką veikė prieš
Vilnius su apielinkėmis gry- vo, konferavo, Nepriklausomy Lietuvą ir vadovavo savo lai
žo Lietuvai. Lietuvos terito bės deklaraciją paskelbė, savo ku garsioms politinėms de
rija prasiplečia kelis tūkstan vyriausybę sudarė ir kariuo monstracijoms, kuriose buvo
čius ketvirtainių mylių ir pa menę suorganizavo.
šaukiama “Marsz do Kowna!”
auga gyventojais per pusę mi Ten senosios Lietuvos sosti Tokiems neleido Lietuvoje pa
Sėdi vargšas Musssolini
lijono. Lietuva pasidaro di nė ir jaunosios Lietuvos gim silikti ilgiau kaip 14 dienų.
Ir nagus kremta —
džiausia iš trijų Baltijos val tinė. Ten praeitis, ten tautos Merkinėje sulaikyti „septyni
stybių kaip žemės plotu taip nepakeičiamas . turtas.
Lenkų garlaiviai po ištisos sa “Kokis velnias man sugundė
ir gyventojais.
Praeities ir tautinių turtų vaitės plukdymo Nemunu, pa Duoti naziams ranką ?
Lietuva ir kitos Baltijos val tauta atsisakyti negalėjo, ne siekė Kauną ir jie padėti Kau Kemša Adolfas kiek gali,
stybės susiriša stipriau su di gali ir niekuomet negalės. Tau no žiemos uoste.
Tyko daugiau griebti,
džiuoju savo kaimynu — So ta dėl Vilniaus kovojo su Len Lenkų kariuomenės karių li Jisai verda gerą košę,
vietų Sąjunga. Sovietų Sąjun kija per devyniolika metų. Su kučių po vieną-antrą vis dar Bet man nėr ko srėbti!”
ga gauna iš jų tam tikras ka ja kovoti buvo sunku, nes ji atbėga į Lietuvą (apie Spalių
V.
rines koncesijas, o jos nepri buvo pasirinkus jiegos būdą— vidurį). Bet tai paskutiniai
klausomybių gynimo talkinin Lietuva tuo keliu net ir savo pavieniai bėgliai, kurie iki pa
kavimą. šitie ryšiai, tačiau, sostinės reikalo rišti nebuvo siekdami Lietuvos pasienį slap ŽINIOS iš Kauno skelbė kad
nepakeičia suverenumo statu linkus. Ji pačioje pradžioje stėsi ilgesnį laiką įvairiose vie per patį bulbekasį Lietuvos
ūkininkams pritruko bulvių ka
sų ir neliečia politinių, ekono savo nepriklausomybės užuo tose.
sėjų.
minių ir socialinių santvarkų: mazgos pasirinko teisės gink Visi internuoti Lenkai apgy
kiekviena valstybė palieka pil lą ir teisingumo kelią. šio vendinti tam tikrose koncen Nagi reikėjo tą darbą pasiū
nai nepriklausoma ir tvarkosi principo vykdymui ji daugiau tracijos vietose, daugiausia va lyt į Lietuvą subėgusiems providuje pagal savo įstatym is pasiaukojo, bet savo žodį išlai sarvietėse kaip Palangoj, Ku šepanams, kurių atsinešti zlo
arba tvarką, šitie yra bendri kė ir tautos atsparumą suplie- lautuvoj, Birštone ir kt. Jų tai nustojo vertės.
4/
sutarčių nuostatai. Įvairus spe nino. šitą Lietuvos nusistaty skaičius neperviršija 10,000
mą
gerai
žino
visi
jos
kaimy

cifiški protokolai dar nežinomi.
žmonių.
Draugas PRUSEIKA Vilny
Šitos sutartys yra sudarytos nai.
Prie Ukmergės ties demar je šitaip:
draugiškumo ir abipusės pa Lietuva nori su visais savo kacijos linija vienas Lietuvos
galbos pagrindu. Abi kontrak- kaimynais geruoju sugyventi kareivis pamatė Lenkų karei “Buvo stipri daina ‘Mes be
tuojančios valstybės pasižada ir visus reikalus taikiu bei ju vį mėginantį pereiti liniją. Vilniaus Nenurimsim”. Dabar
viena į kitos vidaus reikalus ridiniu keliu rišti. Dabartinė Mūsiškiui sušukus sustoti ir nurimta su Vilnium.
“Bet tūlų žmonių galvose
nesikišti, bet teikti viena kitai jos sutartis su Sovietų Sąjun atiduoti ginklus, Lenkas dar
bręsta
kompozicija kad jie be
visokią pagalbą, inimant ir ka ga yra paremta šiuo principu. delsė, bet pakartojus įsakymą,
Marcinkonių
nenurims. Stip
rinę, jei viena iš jų butų už Čia ineina ir taika, ir teisės Lenkų karys staiga sušuko:
pulta trečios Europos valsty ir garbingas dviejų valstybių “Broli!” Pasirodė kad susiti riai tūli žmonės prisirišę prie
bės.
pasižadėjimas — noras ramiai ko tikri pusbroliai, kurių vie dainavimo.
nas, kaip gyvenęs okupuotoje “Jei kur reikės išlyginti ruEinant Lietuvos su SSSR su gyventi ir bendradarbiauti.
tartimi, Sovietų Sąjunga su šia proga malonu konstatuo Lietuvoje, buvo paimtas į Len bežiai tai tą atliks Maskva su
tinka suteikti Lietuvos kariuo ti kad Lietuva ir Sovietų Są kų kariuomenę. Pusbrolis su Kaunu, o ne Amerikoniški dai
menei palankiomis sąlygomis junga per visą laiką draugin džiaugsmu atidavė ginklus sa nininkai.”
pagalbą ginklais ir kitokiomis gai gyveno ir dirbo nors ben vo giminiečiui ir davėsi inter Keista kad dabar draugas
karinėmis priemonėmis, Lietu dros sienos neturėjo, o politi nuojamas.
Elta. Pruseika palieka reikalus at
va gi išnuomoja Sovietų Są nės bei ekonominės pažiūros
likti Kaunui ir Maskvai....
jungai oro ir sausumos kari buvo skirtingos. Nors pažiū
Per virš 20 metų visi sakė
VILNIUJE STOKA
nėms jiegoms bazes. Bazės ros ir dabar pasilieka tos pa
kad savo Lietuviškus reikalus
(vietos) ir kariuomenių dy čios, tačiau dabar atsirado
MAISTO
ir valdžios tvarką puikiausia
džiai bus nustatyti atitinkamu bendra siena ir karinio apsigy
atliks Kaunas ir patys Lietu
abiejų šalių susitarimu. Visi nimo ryšiai užsimezgė. Lietu VILNIUS. — Išpirkus mais vos žmonės, bet Pruseika vis
čia suminėti susitarimai galio va susijungė stipriais ryšiais to atsargas ir ūkininkams mai dainavo ir dainavo, savo rei
su didele valstybe. Ta valsty sto produktų į miestą veik ne- kalavimus ir rezoliucijas ir pro
ja penkiolika metų.
Per penkiolika metų, atga bė (Sovietų Sąjunga) pažadė beatvežant, prasidėjo jausti testus Kaunui siųsdamas....
vus Valstybės Širdį ir Tautos jo Lietuvos sienų apsaugą. Ši maisto trukumas.
Lietuviai
šventovę Vilnių, bus galima ta apsauga sukėlė ir džiaugs įsisteigė savo kooperatyvą, su
1940
daug nuveikti ir visą Lietuvą mo ir rūpesčio, visokių spėlio kurio pagalba tikisi galėsią
Nauji
ir
gražiausia Dariaus ir
jimų.
Jie
pasirodo
ir
vėl
pra

sukonsoliduoti. Konsolidavimo
palengvinti maisto teikimą.
Girėno sieniniai kalendoriai, at
ir planingo kūrimo darbui, aiš nyksta. Valstybiniai gi reika Be to, Vilniaus Lietuviai su vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rą orlaivi Lituanicą ir Soldino
ku, teks įkinkyti protą ir vi lai vystosi šaltai ir planingai. statė savo reikalavimus švie mišką,
spausdinti keturiom spal
sas valstybines bei tautines Tatgi ir naujus Lietuvos ry timo srityje, kuriuos buvo įtei vom, 15x20 didumo, labai puikus
J. Arlausko piešinys. —•
jiegas. Sveiko proto bei stip šius su Sovietų Sąjunga rei kę Sovietų švietimo komisarui. artisto
Graži Kalėdinė dovana pasiunti
rių rankų Lietuvių tauta turi kia. traktuoti šaltai ir rimtai. (Tas buvo iki Rusai Vilnių mui Lietuvon. Kaina 25c už vie
ną. Užsakant pažymėkit kokiais
daug ir dar daugiau jų auga. Reikia neišeiti nei iš valstybi laikė savo globoje.)
norit mėnesiais, Lietuviškais ar
nių
nei
iš
tautinių
ribų.
Rei

Ji mokėjo Vilnių įkurti ir iš
Iš Lenkijos atbėgusių pasa Angliškais. norinti pardavinėti, ar
auginti — -mokės dabar jį at-. kia turėti ir valstybinį ir tau kojimais, ilgus metus buvęs baAgentai
biznieriai kreipkitės informa
tinį sensą. Reikia būti Lietu
statyti ir užlaikyti.
(46)
Vilniaus vaivada Bocianskis, cijų šiuo adresu:
Vilnius juk šešių šimtmečių viais.
STANDARD
CALENDAR
CO.
pragarsėjęs savo politika prieš
Lietuvos ateitis ir stiprumas
332 West Broadway,
Lietuvos sostinė ir Lietuvių
Lietuvius ir jų mokyklas, kul
SO. BOSTON. MASS.
tautinio bei kultūrinio gyveni priklausys nuo Lietuvių tau tūrines organizacijas, kuris
mo centras. Vilniaus krašte tos takto, išminties ir vieningo paskutiniu laiku buvo perkel
visuomet gyveno ir tebegyvena darbo. Šiuo reikalu tenka vi tas į Poznanę, ten Vokiečiams DIDELĖ LIETUVIŠKA
apie milijonas Lietuvių gimi siems rinitai susirūpinti, giliai ateinant, nusišovęs.
nės žmonių. Iš Vilniaus di pagalvoti ir visomis jiegomis Taipgi tvirtinama kad fron
dieji Lietuvos valdovai (Gedi dirbti. Dirbti visiems kartu ir te netoli Vilniaus žuvęs Gen. C. Pakeltis Pharmacy
minas, Kęstutis,
Vytautas) kiekvienam atskirai, bet ben želigowskis, kuris 1920 metais
Lietuvą valdė, Vilniuje Lietu dram tikslui: Vilniečių šelpi spalių 9 d. pagrobė iš Lietuvių
1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)
vos artojų bei miestelėnų vai mui, Lietuvos stiprinimui ir sostinę Vilnių.
Elta. Užlaiko
visokias namines ir im
kai mokėsi. Vilniuje buvo pir jos nepriklausomybės saugoji
portuotas gyduoles nuo visokių li
mui.
mutinis Lietuvos Universite
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėtas. Į Vilnių buvo sukoncen Vilniečių šelpimo reikalas LIETUVOJE šymet įrengta jusio Reumatizmo, nuo įvairių
truotas savas ir importuotas yra pirmoje vietoje. Kaune ir dar 120 pieno nugriebimo pun žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
protas. Iš Vilniaus per kelis visoje Lietuvoje šiuo gyvybi- ktų.

VAISTINĖ

nęs baisus “smakas”. Dargi primenama kad Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą
tą urvą ir dabar esą galima rasti. Smakas tai
buvus baisioji Vilniaus nelaimė: jam kasmet
reikėdavę aukoti jaunas, nekaltas mergeles. Jo
taip baisus būdavęs žvilgsnis kad jis vienu pa
Tiktai $1.00
žvelgimu užmušdavęs patekusį į jo urvą žmo
gų. Galų gale vienas drąsuolis pasiryžęs išgel Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų
I bėti Vilnių nuo tos baidyklės. Jis paėmęs į ur- kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų
vę su savim veidrodį ir nešęs jį prieš save. Sma kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų.
kas, save pamatęs veidrodyje, visų džiaugsmui
ir nusiraminimui, kritęs negyvas. Tai tik vie Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos
g na tarp daugelio kitų žmonėse klaidžiojanti pa alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.
saka apie senovės Vilnių.
Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
Pirmutinių Vilniaus valdovų tarpe mini
g
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)
mas kunigaikštis Dovilis. Bet apie jį daugiau
| beveik nieko nežinoma.
Reikalaukit “Dirvoje”
g

NAMŲ DAKTARAS

SEKA: VILNIAUS MIESTO AUGIMAS.

6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje,

25 METŲ PATYRIMAS
PATALINIŲ DARBE

Mes specializuojam
Daryme

PLUNKSNŲ
»

Kaldrų
Pagalvi,
Matrasų

Re-Nu Renovating
Service
6510 Lexington Avė,
HE. 0141

DIRVA

MIRIMAI
JUOZAS ŠALKAUSKAS
.*
I
Spalių 26 d. mirė Juozas
Šalkauskas, 50 metų amžiaus,
nuo 1415 E. 43 St. Pašarvotas
buvo N. A. Wilkelio laidotu
vių namuose. Palaidotas Spa
lių 30 d.
Liko žmona, Marė, ir dvi
dukterys.

IŠ LIETUVOS atvažiavo ir

apsigyvena Clevelande Vaclo
vas Jurgelis, iš Kalvarijos. čia
gyveno jo tėvai, brolis ir se
suo. Jo motina taip pat vos
prieš kelioliką dienų atvažia
vo.
PASINAUDOKITE!
TAUPYKIT

LAKE theater

PINIGUS

ant visų Rakandų Atnaujinimo
ir Remodeliavimo Darbų.

Foot Stool

DYKAI

Vėl Dvi Žymios Filmos

su setu 1

Dykai apskaičiavimas.
1 metas išsimokėti.
(49)

SCHNDLER FURN. CO.
5513 Superior Avė.
ENdicott 4070

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

The Warner Bros. Lake Theatre,
' E. 17th ir Euclid Avenue, pradei dant penktadieniu vėl patiekiama
dviejų įdomių filmų programas.
Pirmas
paveikslas
bus
“THE
j ROAD TO GLORY”. Jeigu norit
i tikrai jausmingo paveikslo, nepra■ leiskit šio 20th Century-Fox vaizdo
iš didžiojo karo.
Fredric March, Warner Baxter
i ii' Lionei Barrymore užima vado
vaujamas roles šioje jaudinančioje
apysakoje apie tai ką. musų žmo
nės vadina garbe — karo baiseny
bėse pasižymėjimas ir kentėjimai.
Antras paveikslas, “THE MAN
THEY COULD NOT HANG”, vaiz
duoja nežmonišką mokslininką ku
ris išvysto būdą atgaivinti širdį po
nužudymo žmogaus ir žmogus at
gyja. Veikale dalyvauja Boris Karloff ir eilė kitų. Prie jo veikia Roger Pryor, Lorna Gray ir tt.

ARENA
IMTYNĖS LAPKRIČIO 6

Bronko Nagurski, Čampionas,
Į imsis su Vokiečiu, Baron Von
Schacht. Nagurski yra pripa, žintas imtikų čampionu.
Promoteris Walter A. Tay: lor taipgi suporavo Joe Savoldi su Babe Zaharias.
i Prie jų imsis Vladas Talun
' su kitu geru imtiku, ir bus
i dar kitos poros imtikų.
Imtynės atsibus Arenoj, E.
i 37 St. ir Euclid avė.

STOP THESE BOMBERS
KAIP BALSUOTI

PRIEŠ TAKSUS
Cuyahoga Apskrities taksų mo
kėtojams grąso didelė našta padi
dėjusių taksų, kas savu keliu reik
štų netekimą daugelio savo priva
tinių nuosavybių, sako Mark A.
Copeland,
prezidentas
Cuyahoga
Tax League.
Copeland nurodo kad trijų taksų
siūlymas Lapkričio 7 balsavimams,
sudėjus kartu su amendmentu prie
13 skirsnio straipsnio 12 (Bigelow
amendment) tuojau padidintų Ohio
taksų naštą iki $324,000,000 me
tuose.
Plačiau apie tai paaiškinama ir
nurodoma kaip balsuoti Cuyahoga
Tax Leatrue skelbime, kuris telpa
šiame Dirvos numeryje ant 3-čio
puslapio. Pastudijuokit tą paaiški
nimą ir žinokit kaip balsuoti tais
visais penkiais klausimais.

UŽ METROPOLITAN
PARK LEVY
Aplink Clevelandą eina eilė par
ku, vadinamų Metropolitan Parkais.
Tie parkai yra užlaikomi visuome
nės pinigais. Bet jų reikia tiek
mažai kad naveizdan atsieina tik
50c nuo $5000 nuosavybės vertės.

Išrinki t Clevelando Visuomenei
užsitarnavusi žmogų

JOHN L. MIHELICH
TEISĖJU I MIESTO TEISMĄ

MUNICIPAL COURT

Mokyklų Gerovei!
KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

BLACK CAT
C
•

F

A

E

Night Club •

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30

LAD E. KREJCI
FREDERICK VI. DORN
MARY R. MARTIN
The Cleveland Board of Education

—-Tie taksai iki šiol jau buvo, da
bar jų galiojimas pasibaidė, reika
linga kad jie butų nubalsuoti ir vėl.
Tas balsavimas bus kartu su vi
sais Clevelando rinkimais antradie
ni, Lapkričio 7 d.
Tų taksų atnaujinimas užtikrins
tų parkų taisymo, gerinimo ir plė
timo programą.
Balsuokit už 1-10 mill levy atnau
jinimą.
_______

John L. Mihelich yra
pasižymėjęs visuomeniš
kais darbais Clevelando
mieste. Jis buvo miesto
tarybos nariu, buvo At
lyginimų Taryboje, In
dustrinėje komisijoje.
Lietuvių gerai pažysta
mas ir mums artimas
žmogus. Bus tikras at
eivių draugas.

Svarbus Pareiškimas Dar
bo Vyrams ir Moterims
Dabartinė Miesto Administracija per pastarus keturis me
tus ir dabar yra palaikoma didžiųjų industrijų, bankinių in
stitucijų, trijų didžiųjų Clevelando dienraščių. Tas turi su
kelti pasipiktinimą kiekvieno kuris dirba pragyvenimui.
Tie interesai visada skelbė kad darbo žmonių balsas nieko
nereiškia, nes jie tikrino kad šie visada pasidalinę.

Įrodymui kad tie viršminėti tikrinimai nėra teisingi ir ge
resniam pasitarnavimui visų Clevelando darbininkų gero
vei, visos darbo organizacijos, kaip tai Cleveland Federation
of Labor, C. I. O. skyriai ir vietinės unijos užgyrė bendrai
John E. O’Donnell kandidatūrą Į Mayorus.

šiuose rinkimuose reikalinga bendro ir aktivio pasirodymo
iš darbininkų pusės. Taigi, šiuomi kviečiame visus darbi
ninkus — susivienykit ir

BALSUOKIT

už

JOHN E. O’DONNELL
MAYORU

Miesto Teisėjų Kandidatų Sąraše ra^it jo vardą
ir balsuokit už šį Lietuvių draugą

X

0
CLEVELAND FEDERATION OF LABOR (C. F. of L.)
THOMAS A. LENEHAN, SECRETARY.

JOHN L. MIHELICH

CLEVELAND INDUSTRIAL UNION COUNCIL (CIO)
A. E. STEVENSON, SECRETARY.

Rinkimai Lapkričio-Nov. 7
Geriausios rūšies Anglis: Pocahontas, Ken
tu cky, West Virginia ir Ohio —

The Cleveland Schools Committee
GEORGE GREEN, Chairman.

ryto)

Taigi malkos šildymui ir prakūrimui —

•

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

IŠRINKIT VĖL

IŠRINKIT VĖL

Savo draugą

Clarence L. ‘Cy’ Young

JUDGE

K O M E R
Wood & Coal Company
(Lietuvis)

JOSEPH N.

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS

C A F 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

Parduodama vežimais arba rišuliais

Jūsų Kandidatas į

COUNCIL 22ND WARD
VETERANAS ir UNIJOS NARYS

Tęskit kovą už gerą miesto valdžią ir žmonių reikalus.
Rinkimai Lapkričio-Nov. 7

ACKERMAN

•’aįh

linui n m n minu n i±mi n iimimim iiiiuiliiumi ■

DELLA C

JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Jis yra vienas iš musų, atei
vių, ir supranta musų pro
blemas. Jis buvo teisingas
ir ištikimas Teisėjas.

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

savininkai.

HAN’S CAFE

Nepriklausomi Balsuotojai Ragina Visus Piliečius Įrašti šį Vardą

PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranu

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR
Prie E. 55th St.

AVENUE
.(14)

ROLAND H. ROBERTS f» MAY°R

ENdicott 8908

K. STONIS
RESTAURANT

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

Nepriklausomas Republikonas Kandidatas, Mr. Roberts gyve
no Clevelande visą laiką ir vis buvo geras darbininkų draugas.

Jis turi pasiliuosavusio nario kortą iš Local 65. Mr. Roberts
Prezidentas Roberts Sheet Metai & Furnace Co. per 20 metų.

Padekit X Pirm Negu Rašysit Vardą Roberts
ROLAND H. ROBERTS —vardas kuri 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

6824 Superior Avė.
I
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ATMESKIT BIGELOW PLANĄ

ADVOKATAI PARINKO GERIAUSIUS KAN
DIDATUS Į MIESTO TEISĖJUS

Ohio valstija ir dabar praleidžia
10 kartų daugiau globojimui savo
biednų senelių negu globojimui bie
dnų vaikų.
Pensijų
išmokėjimai
asmenims
virš 65 metų siekia apie $16,000,000
metuose. Biednų vaikų užlaikvmui
praleidžiama $1,600,000.
Jeigu Bigelow pensijų
priedas

Judge Burt W. Griffin
for Chief Justiee of
Municipal Court

Judge Bradley Hull
for Judge of
Municipal Court

John J. Busher
for Judge of
Municipal Court

I

DIRVA

M1

butų užgirtas, Ohio praleistų 200
daugiau senųjų globojimui negu
skiria vaikų priežiūrai.
Bigelow
plano Įgyvendinimas ka,s met kaš
tuotų apie $310,000,000.
Bet dar bus daug blogiau negu
tas. Kadangi taksų kuriuos numa
to Bigelow savo pasiūlyme nepadengtų tos sumos, nesukeltų reika
lingų pinigu, taip kad pensijų rei
kalavimas turėtų suimti visas ki
tokias ineigas valstijos iždan.
Prieš Bigelow planą eina smarkus
pasipriešinimas
visoje
valstijoje
įvairių klasių žmonių ir bizni’1 bei
industrijų.
,

CUKRAUS

22-me Warde Būtinai reikalinga
PERMAINA

IŠRINKIT VEIKLŲ MIESTO GYVENIME
ASMENĮ

Judge Louis Petrash
for Judge of
Municipal Court

Balsuokit už

James E. Colonel

Jūsų Malonumui

COUNCIL 22ND WARD

Išrinkit Šiuos Kandida
tus į Board of Education

KITI KANDIDATAI
MOKYKLŲ TARY
BĄ

Lapkričio 7 d.
Board patiekia
mill levy. šios
kų gerinimui ir

CLEVELAND METROPOLITAN PAPJC
DJSTPJCT

J. A. Urbonas
Dirvos” Agentas Daytom
534 Michigan A v. Dayton, O
U

HAM 9

E
E

Šiuos- Tinkamus Vyrus
j Musų. Miesto Teismą

*

For Chief Justiee of Municipal Court

UHOTCIAl SAMPLE BALLOT
ailESTIOMS OR ISSUES BALLOT

i
j
I
j

Nū

Shall taxes be levied for the tise ot
the Cleveland Metropolitan Park Dis
tr.ičt for the purpose of acf|iiiring and
improving laiui?. lor the conservation ot
the natūrai resources of the Distriet;
<11011 taxes to be levied for ten (10) consecutive years at the annual rate of onetenth (1/10) niiil upon each. dollar oi
valuation of taxable property \\ithin
said Distriet as listed for taxation,
vvliich amounts lo One Cent (le) for
each One Hundred Dollars ($100.00) oi
valuation annuall.y for ten years; such
levy to be first applicd upon tlic tax
duplicate lor the year 1941 ?

PROPOSED AMENDMENT TO THE
CONSTITUTION OF OHIO
(Proposed by Rcsolution of the
GeneraI Assembly)
ŪSE X ONLY IN MARKING BALLOT
To amend section 4 of Article VI ot
the constitution of the statė of Ohio, to
create a stute board of education ana
a director of education. and to abolish
the cxisting office of superintendent ot
public instruction
ARTICLE VI
See. 4. There shall be a stale board
of education to be constituted by lavv.
vvhose members shall
serve
vvithout
compensation. There shall be a director
of education, vvho shall be appoinlcd by
the stale board of education. The respective povvers and duties of the board
and of the director shall be prescribed
by la w.
SCIIEDULE

TAI NĖRA KOKIE NAUJI TAKSAI
Tik Atnaujinimas Dabartinių Taksų
10c nuo $1000

faksų Vertės

If the voles for the proposal shall
exceed those against it. the foregoing
section shall take effect January
i,
1940. and existing section 4 of article
Vi of the constitution shall be repeaied
and annulled.

50c Taksų nuo $5000 Nuosavybes
Citizens Committee Sponsoring the
Cleveland Metropolitan Park Tax Levy
ERNST, Chairman

PARDUODAM ir TAISOM
visokias svarstykles krautuvėms
ir Įstaigoms. 20 metų patyrę.

PROPOSED AMENDMENT TO THE
CONSTITUTION OF OHIO
(Proposed by Initiative Petilion)
ONLY IN MARKING BALLOT
An amendment to the constitution of the Statė of Ohio proposing
the adoption of a nevv section to be
known as Section 13 of Article XII.

reikale

OHIO COUNT1NG SCALE CO
1819 Euclid Avenue

The amendment proposes to provide
pensions to persons who are not under
eonvietion of orime. who are sixty years
of age or over. rętired from gainful oceupation as wage earners, citizens of
the Statė of Ohio or those wlio may
become citizens after its adoption, and
vvho reside in the Statė for ten years
or less time should the legislature by
law so provide. Such payrnents supplement ai] sources of privalė income.
Revenue for payment of such pensions
is to be derived from a special tax ot
tvvo percent on certain lancls, and such
revenue used before revenues from other
sources are used and from revenue de
rived from a statė income tax aulomaticaliy enforceable. While the amend
ment is declared to be effcctive vvithout
enabling Iegislation, lavvs not inconsistent with its provisions. may be
passed in furtherance of its purpose,
and it is provided that such lavvs may
be passed either by the legislature or
by dircct vote of the people vvith the
powers of the initiative and referendum.
Al! provisions of lavv or constitution
eonflieting vvith the amendment are to
be construed as being amended or su
perseded vvith respect to such eonfiiet.

Nap. E. Consineau, Mgr.

PAVEIKSLAI
Visoki šventi atvaizdai, rašančiai,
stovylėlės, kryžiai ir daugybė vi
sokių religiškų dalykų.
PAS MUS GAUSITE KALĖ
DINIŲ KORTELIŲ

HENNINGER’S
8809 Superior Avė.

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

DR. O. H. BOULEE
10111 Euclid Avenue
Room 206

Heather Bldg.

E
ST
WIND0W SHADES

VISOKĮ LANGAMS UŽTRAUKALAI (Shades)

=
=

Išdirbam visokius užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo
pigiausių iki aukščiausios ušies. Taipgi valom ir taisom.
KAINOS PAS MUS ŽEMOS—DARBAS GERIAUSIAS.
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti. Lietuviška išdirbystė.
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APDRAUDOS REIKALE

|
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Mes esGr.a pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visekios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

|

P. P. MUTIOJLIS
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E
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Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estatc
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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Paprasti žmonės kurie myli savo laisvę po šios šalies
vėliava privalo eiti ir balsuoti ateinantį Antradienį jeigu
jie nori išlaikyti savo teises kurios buvo iškovotos Ame
rikos žmonių pusantro šimtmečio atgal prieš visas tiro
nijos formas.
Savimeilės grupės žmonių kurie nori laisves tiktai sa
vo klasei eis balsuoti pravedimui tų Bigelovv amendmentų kurie atimtų religinių ir tautinių grupių visas jų sa
vybes ir paverstų juos pavaldiniais betvarkių ir netole
rantiškų didumų veidmainiškos valios.
Šis Bigelotv planas kaštuotų Ohio valstijai po 310 mi
lijonų dolarių kas metai ir beveik patrigubintų taksus.
Nuomos turėtu pabrangti ir butų beveik negalima biednesniam žmogui turėti žemės sklypą mieste. Tiktai tur
tingieji tepajiegtų išsilaikyti.
Kadangi taksai kuriuos siūlo įvesti Bigelovv, tas Cincinnati politikierius, padengtų tik mažą dalį tų išlaidų
kokias jis nori sutverti, tau reikėtų sunaudoti mokyki ii
pinigus, gatvių fondus, šelpimo pinigus ir net tai kas
dabar naudojama išlaikymui raišų ir našlaičių, apmokė
jimui Bigelow subsidijų.
Tas kiekvienam sudarytų didelę naštą. Šelpimo pi
nigai sustotų _ ir turėtų būti sulaikyta WPA pinigai.
Dirbtuvės turėtų užsidaryti, nes jos negalėtų lenktyniuo
ti su kitų valstijų dirbtuvėmis ir tada bedarbių butų
daug daugiau negu yra dabar.
Mes galim būti dėkingi šiame atsitikime kad musų
didieji vadai nuo Prezidento Roosevelt žemyn persergsti
žmones nuo jų pavojaus. Tarp jų yra buvę Gubernato
riai White, Cox ir Cooper; Charles Sawyer, Demokratų
Nacionalis Komiteto narys, Ecl Schoor, Republikomi Val
stijos Pirmininkas, musų Gubernatorius John . Bricker
ir visa eilė kitų, tarp jų Senatoriai Taft ir Donahey.
Jie daro visa ką gali bet jie negalės išgelbėti žmo
nių kurie nenori protauti patys. Veskite savo šeimą
balsuoti antradienį, Lapkričio 7 ir
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JUDGE

BRADLEY HULL
JUDGE

Wm. J. McDERMOTT
JUDGE

LOUIS PETRASH
JUDGE

LEWIS DRUCKER

ANSEL

ROAD

CAFE
1066 Ansel Road
SMAGI LIETUVIŠKA
U ž EIGA

Degtine — Alus — Vynai
Valgiai
DVI SALIUKllS tinkamos
Mitingams ar Vestuvėms
Budvveiser, Duųesne, Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius. Savininkas.

Formai Cleaners lnc'
Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas
GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visų darbų
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavų atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

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

I
..

(By Kefcretidum Pelition)

(Jus Balsuokit arba Jus Mokėsit)

Clerk of Courts

JOHN J. BUSHER

JUDICIAL CAMPAIGN
COMMITTEE
Ben C. Boer, Chairman
Harry F. Pattie, Campaign Mgr.
THE CLEVELAND BAR ASS’N

This amenamėne provides that the
signatures of at least 100,000 quaiificd
eleetors to be secured at large shall
qualify an Initiative Petilion proposing
an amendment to the Constitution ot
the Statė of Ohio; it further provides
that the signatures of at least 50,000
qualified eleetors to be secured at large
shall quaiify an Initiative Petilion proppsing a law on any subjcct whalsoever, the full text of which shall be set
forth in the petilion. Proposed laws are
to be submitted direct to the volers
rvithout first being submitted to the
Legislature. The present provision that
the ward and precinct of signers shall
be stated is abolished and there is substituted the requirement that only the
residence address showing city or town-

Shall House Bill No. 14 amending
sections 486-3, 486-5. 486-7. 486-11.
486-12, 486-14,. 486-15. 486-16, 486-17,
486-23 and 486-30 of the Gcrtc ai Gode
to supplenient
supplement section 486-16 by the
enactment of supplemcntal section 48616a and’ to
‘
re-enact section
'
486-18.
relative to civil service commissjon.
eligįble lists, certification. siek leave
and lay-of7s in the clascified sevvice
passed by the GeneraI Assembly of
Ohio, June 1, 1939- approvcd by the
Governor,. June
6,
_
' . 1939, and filed in the
office of the Secretary of Statė, June 7
1939, be approved.

Present

Niekas negali geriau pasakyti apie
teisėjų kandidatų tinkamumą kaip
patys advokatai.
Visų praktikuo
jančių advokatų Didžiajame Cleve
lande buvo paprašyta parinkti geriausia tinkamus vyrus į Murdomai
Ccurt.
Pasekmė: didelė dauguma
užgyrė viršuje pažymėtus kandida
tus.
PRISILAIKYKIT SAVO
ADVOKATO PATARIMOIšsikirpkit šį balotą ir neškites į
balsavimų vietą Lapkričio 7 d.

An amendment to the constitution of the Statė of Ohio proposing
the adoption of a new section to be
known as Section 1 (h) of Article II.

REFERENDUM ON HOUSE BILL NO. 14
(Proposed by Referendum Petilion)
ŪSE X ONLY IN MARKING BALLOT

JUDGE

BURT W. GRIFFIN

For Judges of Municipal Court
Six-Yaar Term

PROPOSED AMENDMENT TO THE
CONSTITUTION OF OHIO
(Proposed by Initiative Petilion)
ŪSE X ONLY IN MARKING BALLOT

BALSUOK NO Ant abiejų Bigelow Priedų
OHIO EMERGENCY CCMMITTEE,
B. B. Brumley, Chairman
Neil House, Columbus, Ohio

Šiuo vardu veikalas patenka Ilipnodrome Theatre šeštadieni, Lap
kričio 4 d., ir bus rodomas visą sa
vaitę laiko.
Jame vadovaujamas
roles atlieka James Cagney ir Priscilla Lane. Filmą vaizduoja Ame
rikos gyvenimo ypatingą dešimtme
tį kuris sekė po pasaulinio karo.
Tai atvaizdavimas pašlijusios ir
sužiaurėjusios Amerikos gyvenimo,
to laiko kai siautė flaperkos ir vei
kė spykyzės, kai gaujos vykdė sa
vo įstatymus, ii’ kai salį buvo pa
gavus nelaukta gerovės banga, ,ada visi turėjo pinigų kaip šieno.
Dalykas apima tris Amerikos ka
reivius, kurie karui pasibaigus, pu
vo Prancūzijoje ir ruošė planus sa
vo smagiam sugryžimui (juos vai
dina Cagney, Jeffrey Lynn ir Humphrey Bogart).
Vienas jų buvo
garažiaus mekanikas, antras advo
katas, trečias žada eiti į karčiamos
bizni. Pargryžus jų gyvenimai pa
sikeičia, prasideda nauji nuotikiai.

IŠRINKIT

VOTE BALLOT W!TH AN X

i:

‘The Roaring Twenties?

LIAUKIME KALBĖJĘ APIE
TEISINGUMĄ - BALSUOKIM
Už TAI!

Tax Levy for the Purpose of Acųuiring and Improving
Lands for the Cor.servation of the Natūrai Resources
of the Cleveland Metropolitan Park Distr.’ct.

SVARSTYKLĖS

Visokiame svarstyklių
kreipkitės Į mus.

Cleveland Metropolitan Park
balsavimui atnaujinimą 1/10
ineigos bus naudojamos parplėtimui.

FACSIMILE 5AMPLE BALLOT

Lad E. Krejci, Citizens Bureau
sekretorius ir iždininkas, kandida
tuoja Į Cleveland Board of Educa
tion (Mokyklų Tarybą) Lapkričio
7 d. rinkimuose.
Tame pačiame sąraše su juo yra
Frederick W. Doru ir Mrs. Mary
B. Martin ir jie išvien savo kampa
niją varo.
"
Kiekvienas pilietis kuris nori pa
laikyti mokyklas laisvas nuo poli
tikų. privalo balsuoti už Krejci.
Mrs. Martin ir Dorn. Juos remia
Cleveland Schools Komitetas, ku
rio pirmininku yra George Green.
George Green, Citizens Bureau
sako: “Ateiviai Clevelando piliečiai
gali būti užtikrinti kad mokyklų ta
ryba bus vedama be nataikavimų
su lygia proga visų vaikams jeigu
jie balsuos už Lad E. Krejci, Fre
derick W. Boru, ir Mrs. Mary B.
Martin”.

Komitetas
remiantis
išrinkimą
dabartinių Mokyklų Tarybos narius
Edwin J. Bradley, Thomas J. Mar
tin ir Frank T. Jamieson pataria
vėl balsuoti už juos pasiremiant jų
iki šiol atliktų darbų rekordu. Jie
trys kaip tik inėjo į miesto mokyk
lų tarybą pirmiausia įvedė kad į
mokyklos butų priimama tik Clevelandiečiai mokytojai ir mokytojos
ir kad butų samdoma mokytojai ir
mokytojos tinkami tam darbui be
jokio atsižiūrėjimo į jų tautybę ir'
rasę.
“Tie kurie priešingi Bradley, Tho- ,
mąs J. Martin ir Jamieson išrinki- |
mui tarnauja tiems interesams ku 1
rie senesniais laikais turėjo mokyk ,
lų tarybą savo rankose, kurie pa. ;
laikė tuos kurie juos valdė” sak
Martin E. Blum, Citizens’ Shcoc!
Committee pirmininkas.
“Clevelandas nenori kad vėl P<sikartotų tas kas buvo seniau, tai
gi pataria balsuoti už šiuos tri.
kandidatus Lapkričio 7 d.”
Dabartinės mokyklų tarybos
kordas apima įvedimą $4,500,00”
mokyklų statybos programo: sugrątinimą mokytojams seniau mokėtų
aukštesnių algų, pagerinimą darbi
sąlygų visiems mokyklų tarybos
tarnautojams; sumažinimą tarybąpaskolų $7,000,000 suma trijų motų
bėgyje; sumažinimą už paske oprocentų nuo 5 iki 2.39 nuoš.; taip
pat sumažinimą kitų visų kaštų.

JAMES G. COLONEL

BALSUOKIT “YES” UŽ 1-10 MILL
CLEVELAND METROPOLITAN
PARK TAX LEVY

I

Thomas J. Martin

X

Rinkimai Lapkričio-Nov. 7

Vyriausio Teisėjo (Chief Justiee
of Municipal Court) Miesto Teis
man — Burt W. Griffith;
Penki kiti teisėjai, už kuriuos vi
sus pataria balsuoti, yra šie: John
J. Busher, Bradley Hull, William J.
McDermott, Louis Petrash ir Lewis
Drucker.
Šie šeši kandidatai — kurių ke
turi kandidatuoja ir toliau — -ra
taipgi oficialiai užgirti Clevelando
dienraščių, The Citizens League ir
Federation of Women’s Clubs of
Greater Cleveland.

I

Balsavimų dienoje atsiminkit šį vardą:

Judge Lewis Drucker
for Judge of
Municipal Court

Cleveland Bar Association
patiekia savo paruoštų pavyzdį balsavimų lakšto Miesto (Municipal)
Teismo teisėjų rinkimui, kurį pata
ria nasinaudoti balsuojant Lapkri
čio 7 d.
Tie kandidatai parinkti
iš praktikuojančių Didžiajam Clevelande advokatų.
Didele dauguma balsų advokatai
atsakydami į Bar Association’s paklausimų lakštą suteikė savo užgyrimus ir rekomendavo į teisėjus
sekančius geriausia tinkamus tei
sėjų pareigoms kandidatus (jų atvaizdai telpa viršuje):

it

ĮĮIPPODROMĮ<]

The Cleveland Metropolitan
Park System
Judge McDermott
for Judge of
Municipal Court

sunaudojimui

cukrinių runkelių auginimo ga
limybei esant, Lietuvoje svar
stoma statyti trečias cukraus
fabrikas. Jo statyba kaštuos
per 3 milijonus litų.

EVA’S

;
Dry Cleaning
• Senas Drapanas padarom A
! kaip naujas, išvalom ir .1
! sutaisom.
• Paimam iš namų ir pristatom
!
gatavus atgal.

:

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

J-

!

NOTE: This ballot, as izsuecl by the Ohio
Emerycncy Committee, carried recommeiidations
ONLY on- the TW0 Bigelow ame::dmvnl3.

Telefonas: HEnderson 191‘J

D i R V A

Youth’s Forum

Lietuviai Remia O'Donnell
Massmitingas Liet. Sale

PHONE:

DARŽELIO 10 METŲ
Rengia Cosmopolitan Demokratų Lygos o f CuySUKAKTIES BANKETAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjunga rengia savo 10 metų
sukakties - paminėjimo banketą
šį sekmadieni, Lapkričio 5 d.,
šv. Jurgio parapijos salėje. Tikietus svečiai prašomi įsigyti
išanksto. Pradžia 7 vai., salė
atdara 6 vai. (Tikietų galima
gauti Dirvos administracijoje,
po $1.)
JAMES G. COLONEL
Kandidatas į Council
22nd Ward

James G. ColoneI
James G. ColoneI, kandidatas Į
miesto tarybą (City Council) iš
22-ro Ward, gyvena 1636 E. 75th
Street; yra 41 metų amžiaus; advokatas iš profesijos.
Yra inžinierių narys gerame
vyje Local No. 874, Register
276981,
International
Union
Operating Engineers.
Per dešimtį metų užsiėmė priva
tiniais ir valdiškais finansais, iš ių
penkis metus darbavosi su jau mi
rusiu Dudley M. Blossom partne
rių firmos Murfey, Blossom & Co.
Tarnavo Commisioner (Council),
East Cleveland 1930-1933.
Buvo
nariu Policijos ir Ugniagesių Pen
sijos tarybų, 1932-1933.
Miesto iždininko ofise padėjėju,
1934-1939.
Lietuviams 22-ro Wardo balsuo
tojams patariama balsuot už James
G. ColoneI Lapkričio-Nov. 7 d.

DR. VINCO KUDIRKOS DJA rengiasi prie savo 30 metų

gyvavimo sukakties minėjimo.
Iškilmė bus Lapkričio 19 d. —
bus aplankymas Dr. Kudirkos
paminklo Lietuvių Darželyje
ir vakare koncertas, kalbos ir
balius Lietuvių salėje.

JOHN L. MIHELICH kandi
datuoja į Miesto Teisėjus —
Municipal Court. Viso Cleve
lando Lietuviai gali už jį bal
suoti. (žiūrėkit jo skelbimą
šiame numeryje.)

• MIRĖ C. C. BOLTON, 57

metų amžiaus, iki šiol buvęs
S. V. Kongreso nariu iš Cle
veland. Palaidotas Clevelande.
PAJIEŠKOJIMAS.
Jieškau
Povilą Karaliuką, savo kaimy
ną, Antapių k., Kupiškio vai.
Rodos visą laiką gyvena Cle
velande, dirba prie siuvėjų. Jį
patį arba apie jį žinančių praatsišaukti.
Kazys Armalavičius
Binnell St. Bridgeport, Ct.
3146 National Avė.
Detroit. Mich.

6820 SUPERIOR

ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
/

ahoga County Lietuvių Skyrius — kalbės pats
O’Donnell, Lietuviai ir kiti kalbėtojai

ANNA

KARPIUS

vvord reaehed us that 500 more
guests were arriving in a fevv minSUNDAY — AUG. 7
ules. These 500 guests vvere solselected from various parts of
John E. O‘Donnell yra kan mai. Lietuviai kviečiami skait I cannot say enough in praise diers
Lithuania on an excursion down the
of
our
charming
hostess
Miss
Elze
didatas į mavoro vietą prieš lingai atsilankyti, susipažinti Janky te, for she is not only a per- Nemunas, led by our ovvn Major
dabartinį M.ayorą Burton. Tau su nauju kandidatu ir išgirsti fect
hostess būt also a lovable Narušis, and novv they stopped here
tinės grupės, Cosmopolitan De kokius jis turi planus miesto friend. This morning, vvith the sun especially to pay their respects to
mokratų Lygoje nutarė remti valdymui ir visuomenes patar shining brilliantly, and the birds the patriarch, on this happy day.
singing in the orchard just outside We vvere thrilled as vve vvatched
O’Donnell. Tuo tikslu Lietu navimui.
our vvindovv, Miss. Elze tip-toed in them march in the yard and stand
vių tos Lygos skyrius rengia
Kalbės pats John E. O’Don- to our room and avvakened us by in formation; vve had a chance to
masinį susirinkimą Lietuvių nell, keli žymesni Lietuviai kal sprinkling cold vvater on our toes. see Major Narušis give military
salėje pirmadienio vakare, Lap bėtojai ir nekurie svečiai iš We had had a most restful night eommands, and svving his glittering
Then the Patriarch, escort
kričio 6 d. Pradžia 8 vai., in-' Cosmopolitan Lygos ir iš John sleeping iri her ovvn bed, vvith soft saber.
feather^ under and over us.
Bį ed by an honored guard of officers,
ėjimas į salę-visiems nemoka- E. O’Donnell vajaus ofiso.
the time vve vvere dressed there Col. Saladžius. Col. Šarauskas, the
vvas much activity outside in the governor of Klaipėda, Major Naru
orchard,
it seemed that most šis and several others passed dovvn
EKSTRA! A. BANYS I PINIGAI I LIETUVĄ everyone for
vvas up and around. We the ranks in revievv, vvhile the sol
vvent into the orchard avvay diers stood at attention. The the
Skubėkit pasiųsti pinigų į too
SKIRIA $25 VILNIE
off on the other side for there they Major made a speech and presentI Lietuvą per Dirvos Agentūrą had
the community vvash basin, ed a gift to the Patriarch and to
ČIU PAGALBAI!
j savo giminėms Kalėdų dova- soap and tovvels, sėt on a bench each of his daughters, after vvhich
under the trees.
Everyone took
iool: the crovvd cheered, and the 500
Alekas Banys,. V.V.S. sky ' nu. Taipgi Vilniečiai, kurių turu
for the morning washin,, soldiers shouted Lithuanian “va
tėviškės
atiteko
po
Lietuva,
riaus pirmininkas, atėjęs Dir
and it snre felt good and refresh- lios”.
vos redakcijon pranešė kad jis bukit geri, siųskit saviškiams --ig, tko water was c-ool and sparkl- All this vvas vvonderful, thrilling
visokią pagalbą, padesit at-' ing and brought a glow co oui and exciting, būt the most amazing
skiria $25.00 išlaimėjimui, su gautam
kraštui greičiau atsi- skin that made us fell fresh and part of, this birthday party is that
kėlimui žymesnės sumos pini
every soul that vvas here including
peikėti.
Kartu su Lietuvos new.
gų Vilniečių sušelpimui. Jisai
Everyone was cheerful and happy the 500 soldiers vvere feasted and
valdžia
skubėkit
pastatyti
sasako tie pinigai eis beskirtuvvith good mornings and frien ily treated and received vvith the šame
mo visiems Vilniaus krašto gy- viskius ant stipresnių kojų.
greetings being heard on all sides. hospitality.
The civilian guests vvere invited
ventojams nežiūrint jų tauty- , Dirva dabar galima išrašy- Then it vvas time for breakfast. again
to the orchard, vvhere the
i ti ir į tą atgautą krašta. Kai Best of all it vvas breakfast in the
bes.
orchard, under the shady trees near tables had been prepared and ladna
metams
$3.
Tikietėlius po 10c jis platins
the house. There vvere long tables ened heavily vvith the kind of. deli tarp visų Clevelandiečių, kartu
and benches in picnic fashion, cov- cacies I had described before, in
ered vvith spotless vvhite cloths, and cluding those exquisite torts, vvhile
ir tarp žydų. Laimėjimas bus
good paper napkins.
The dishes the 500 soldiers vvere fed out in
SAKO,
DARBAI
VĖL
daroma laike paminėjimo Lie
of
course
vvere
not
paper
būt love the other part of the yard. From
tuvos Nepriklausomybės 22
PAKILO
ly china, and the food — yum' vvhere vve vvere in the orchard vve
metų sukakties (1940 metų
yum, good fresh Lithuanian butter, could see the maidens of Bitėnai
Clevelando laikraščiai prane eggs, pyrago, coarse black bread, Kaimas carrying huge baskets, that
Vasario mėnesį).
me looked likę our clothes basša kad darbai Clevelande šiuo and everything that makes company to
breakfast complete, even to deli- keis, the ones vve ūse on vvash dav.
tarpu pakilo tiek kaip nebuvo cious
vvith food and goodies for the pro
fragrant coffee.
MOTERŲ KLUBAS rengia jau per du metu, ir veik siekia
More guests kept coming in and tectors of Lithuania, at this nto si prie iškilmingo metinio sa 1937 metais buvusį aukšta lai by noon most of them had gat’h- ment the guests of Bitėnų kaimas
vo banketo šeštadienio vakare, psnį, kada po depresijos pasi ered. Among them vvere the gov- and the Jankus’.
Since morning, and all day vve
ernors cf the Klaipėda territory,, the.
Lapkričio 11 d. Banketas at rodė laikinas pagerėjimas.
vvere busy taking picturės of everyministers
and
distinguished
people
sibus puošniose Mjd-Day Club
Surinktos žinios iš 100 Cle vvho came from near and far to thing that happened, and vve have
patalpose, 20-rne aukšte, mies velando industrinių firmų ro pay
homage to Lithuana’s Patri not only memories in our hearts,
to centre, Union Commerce do kad jose dirbo Spalių mė arch Martynas
Jankus on this very būt picturės of the actual happenBldg. Tikietai reikia Įsigyti nesį 71,149 darbininkai prieš memorable 80th anniversary of his ings of the day. After dinner vve
had a joyous time all afternoon,
išanksto. Gaunama pas komi 60,569 metai laiko atgal, 1937 bith. They brought good vvishes for
vve danced in the yard on the
and
gifts.
One
,
room
in
the
house
sijos nares.
metais jose dirbo 77,279. Iš vvas devoted to hold the numerous grass vvith all the soldiers, for
Į tų Įstaigų 28 sako ims dau- gifts and treasures brought by his they brought along their military
Officers., soldiers and
admirers and friends. — orchestra.
LIETUVIU VAIZBOS BU i giau darbininkų Lapkričio m. respectful
Never in my life did I ever see such guests, all together likę brothers
TO susirinkime Spaliu 29 d.
a huge gathering at a birthday and sisters, true Lithuanians at
THANKSGIVING (Padėkos) party, and I am sure I never vvill heart, with no distinction ojf rank
baliaus komisija raportavo kad
this day vve vvere all equal,
iš baliaus padaryta keli desėt- šventę Ohio valstyja šymet again, unless it vvill be in Lith for
the guests of the Jankus family.
uania
at
Martynas
Jankus
’
90th
švęs ketvirtadienį, Lapkričio anniversary, and I hope I vvill be It vvas fun dancing on the grass,
kai dolarių pelno.
Vaizbos Butas išrinko savo 23, sulyg Prezidento ‘Roosevel- there
I was never sure of my footing,
too.
atstovą į Ekonominį Centrą, velto pakeitimo iš Lapkričio In the afternoon there vvas a for one spot vvas high, and another
program in the gardeh. The gifts was in a hole. There vvere bare
V. Buto pirmininką P. P. Mu- 30 dienos.
vvere brought out and displayed on spots in thė grass and sand got
liolį.
large table. A big chair likę a into my shoes, būt in spite of the
Prie Vaizbos Buto prisirašė ■ LIETUVIU SALĖS vakaras athrone
vvas decorated vvjth green pinching the dance had to go on.
apie 10 naujų narių nuo, per- pereitą šeštadienį, nors publi leaves and flovvers,i, and the old Can you imagine several hundred
eito susirinkimo.
vvas escorted from the couples dancing in a big yard?
ka buvo negausus, salei davė Patriarch
house
in
regai fashion, befitting If you can, you vvill also imagine
Vaizbos Butas rengiasi prie kelis desėtkus dolarių pelno,
We
this
memorable
event, and seated hovv much dust vvas raised.
kitų darbų po Kalėdų ir kitą
Programą išpildė jaunimo in the big chair facing the gather vvere having such a grand time
vasarą.
never noticed the dust until
grupė, vadovaujant p. Birutai ed throngs that honored him. His vve
face vvas beaming vvith a modest after the Major assembled his solžiurienei.
smile, and over his tender generous | diers, and vvith a lašt command
PAIJĖKA
patriotic heart, hung a magnificent ’ to forvvard march, the lašt ones
J. M. TUMAVIČIENĖ, Ja- medal, of glittering gold and bright 1 dissappeared behind a big barn
Žinomi reiškiu savo padėką
colors, a decoration he had previous- 1 vvhere the road led dovvn a hill to
maica
Plains, Mass., per Lietu’
už visą pagalbą ir pasitarnavi
received from the government. the b.ank of the Nemunas vvhere
mą laidotuvėse mano žmonos, vos Generalini Konsulatąl New ly Petras
Babickas, poet, author and the^ had left their steamer, vvhile
Magdalenos: dėkoju Kun. V. i Yorke prisiuntė Lietuvių Dar- vvriter, vvho had been in America we stood vvaving goodbye until they
a fevv years before and probablv vvere gone.
Vilkutaičiui už pamaldas, ku želiui $2 auką.
By this time the sun had begun
vvill be remembered by some Amerinigams Bartis ir Sofranic už
cans, vvas the master of ceremonies. to sėt, a red glow vvas in the sky
atvykimą į namus ir palydėji Į ©MOKYTOJOS pereitą sa- He recited a poem and began the and it vvas time to think of retummą į kapines, taipgi svečiui vaitę savo suvažiavime Cleve nrogram vvith a flovvery speech. ing to Kaunas. It had been a
day and again an ’ ache
monsignorui ir kunigui už pa lande, tarp kitko, iškėlė reika Then he called on others on tlje glorious
vvas in our hearts that it vvas all
program
vvho
presented
their
gifts
lydėjimą. Dėkoju giminėms ir lavimą kad joms butų leidžia
short vvords of honor to the over, and we vvill live from novv
draugams už dalyvavimą šer ma ištekėti, kas dabar drau vvith
Patriarch. The vvhole program vvas on vvith precious memories of the
menyse, palydėjimą, ir visokį džiama, iki mokytojauja. Da thrilling, it vvas an honor and a happy day vve spent celebrating
Jankus’ 80th birthday. May
pasitarnavimą, ypač p. M. Gal lyvavo apie 15,000 mokytojų nrivilege to have been there. M r. Martynas
Jankus’ three daughters, Elze, Ede, God bless him.
dikienei ir p. A. Smičienei už iš šiaurinės Ohio.
The day vvas over, many had al
©AIRIAI atidarė savo Kul and Urte vvere charming and gra- ready left, and many vvere leav
jų pasidarbavimą paruošti už
cious.
Miss Elze vvas dressed in
tūrinį Darželį praeitą sekma national costume, Miss Ede vvore ing every minute. We savv the
kandi Galdikų namuose.
Dėkui laidotuvių direktorei dienį. Iškilmėms buvo atvy- a long vvhite garden frock, that Vilnius crovvd off in their big spe
bus and I vvas invited to drive
Dellai Jakubauskienei už jos kęs Bostono mayoras Tobin, added to her svveet femininity, and cial Kaunas
in Mr. Zaunis’ automo
pasitarnavimą, ir savo dukte Airis. Airių Darželis randa- Miss Urte an afternoon dress of to
bile. Mrs. Zaunis had thoughtfully
the
usual
length.
rims Marei ir Mrs. A. Frick už si pats pirmutinis prie Supe- The program lasted about an arranged to go vvith someone else
i u visą pagalba.
rior avė., prie apatinio bulva- hour, and vvas interesting every so I could have her seat. Again
I vvas deeply touched by this conK. Andriekus. i ro.
' minute, and just as it vvas over sideration, for indeed they vvere al
vvays looking out for our convenience. They also had arranged for
Bernice to fit in another car, būt
Į the tvvo parties agreed to stop halfj vvay betvveen Kaunas in a smail
tovvn for refreshments. I hurriedly got my things together and vve
vvere ready to start. All the excitement of the day and novv on
Jau laikas padaryti galą išlaidumams, veidmainystei ir nieko neveii leaving had aroused my emotions
I so that I almost cried, it vvas so
kimo tvarkai F4iesto Rotušėje.
j hai’d to say goodbye, for somehovv
; I knevv vve vvould not get back here
Jusy vandens kilos padidėjo 40Y, bet ne didėsėms industrijoms,
' again.
I vvas ’ so sincere in my
ar priemiesčių gyventojams.
j f are vvell I kissed old Mr. Jankus
i and everyone in the group that
Dabartinis Mayoras išaikvojo $180,000 ant politiškų naktinių sar
vvas seeing me off.
Mr. Zaunis’ automobile vvas a
gy, ir $400,000 metuose garbage departamente, bet nesurenka jūsų
big comfortable American-made car,
garbedžio.
and purred along likę a kitten.
There vvere five of us Mr. Zaunis
Politiškiems draugams buvo pakelta mokestys, kai MOTERYS ir
and I, Mr. and Mis. Sidzikaus
kas. and Mr. Papečkis, all very fine
VAIKAI NEGAUNA PAŠALPŲ IR BADAUJA.
people. Mr. Zaunis I had met be
Per keturis metus Mayoras trukdė sutartį su gatvekarių kompani
fore, in Kaunas būt the others I
i had met tocCy for the first time.
ja, nieko nenuveikdamas gatvekariais važinėtojams.
We stonped in Jurbarkas at an
inn, vvhere I discovered they had
Jis atakavo Prezidentą Roosevelt, tuo pat laiku gaudamas iš jo pa
made previous arrangements to have
a lunch prepared for them on their
galbą, ir jis tikrai bus prieš musų didį Prezidentą 1940 metais.
return from Bitėnai.
We had a
little beėr vvhile vve vvaiced for the
other car vvith Bernice and the
other American student girls and
Col. Saladžius and several others.
We vvaited and vvaited, būt they
did not come, vvhile in the mean
time the men in our party vvere
UŽGIRTAS PER COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE OF CUYAHOGA COUNTY
talking about fish and fishing.
Finally they decided to eat their
Lietuvių Skyrius
share of the lunch honing the oth
Dr. A. J. Kazlauckas
Chester G. Zuris
Peter P. Muliolis
John T. DeRighter
ers vvould arrive in the meantime.
John J. Debesis Simon Lauches
This lunch vvas very unusual for
me, for it vvas a very special treat,.
(Continued)
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Rinkit John E. O'Donnell Mayoru
John E. O Donnell
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AVĖ.

and novv I realized why the men
vvere talking about fish, for indeed
the treat wac a fleh delicacy, “žio
briai ’, a certain kind of fish caught
in the Nemunas. The fish is ai- I
vvays mounted on a stiek, and ap- [
peared broiled or barbecued, vvith i
a golden brovvn salt” erust. A huge
platter stacked high vvith Žiobriai
vvas brought on the table.
At
first vve each took one, then the
delicious taste called for another,
and finally vve counted off and
left just one aniece for the crovvd
vve vvaited for.
After over an
hours vvait vve decided they vvere
not coming so vve cleaned the plat-ter of every trace of Žiobriai and
departed for the other half of our
trio to Kaunas.
It vvas a beautiful moonli^ht nite,
and as vve sped along the banks of
the Nemunas the silvery moonbeams
refleeted in the vvaters. We arrived in Kaunas shortly after midnight, tired būt happy.
Bernice came in shortly after.
and explained vvhy they did not
show up at the appointed inn. On
the vvav they got a flat tire, it i s
a nroblem in those smail tovvns 'o
find someone to fix it, so vvhile
they vvaited they vvere having a
grand time danciny in the moonlight, for the hour vvas late and
no one vvas around. Hovvever, af
ter the tire vvas fixed, and gas
vvas purchased, they sped tovvards
Kaunas vvithout making another
stop.

-

CLEVELAND, OHIO

NEVVS AND NOTĖS
BANQUET — To commemorate
their 10 year anniversary the Lith
uanian Garden League is holding
a banquet on Sunday, Nov. 5th at
St. George’s Church Hall. Tickets
are $1.00 and Aleckna’s Orchestra
vvill play for the dancing vvhich
vvill follovv the banquet.
NEW ARRIVAL — If you vvant
to hear exciting tales of airplane
dogfights, dramatic tales of refugees fleeing from Poland to Lith
uania listen to Walter Jurgelis vvho
has just arrived from Lithuania to
stay vvith his brother, John Jur
gelis, the leader of Lithuanian BoyScouts.

Ways to Ruin Your
Health
By MRS. COLNEY

Avoid fresh air.
Breathe only
thru your mouth, the nose is only
an ornament—something to povvder.
Never take exercise.
It is liable
to improve your physical condition.
Avoid bathingj you may become
vvet, it takes to much time avvay
from gossiping.
Alvvays read by
imperfect light, on trains, cars, and
vvhen sleepy. And do vvear tight
shoes^
They are so comfortable
and you vvill have lovely corns
and bunions. Drink large amounts
of beer, vvhiskey and wine, no matter hovv artificially prepared.
7
to 8 eups of coffee^. ice vvater and
all in a hurry. Worry all thg time.
Become emotional. Eat vvhen you
are not hungry.
Eat very fast
and do overeat. Try out all nevv
patent medicines you read about
in papers, they mušt be sold, you
kno-vv, and vvhy shouldn’t you be
one of the vietims ? If the patent
medicines, vvorry, excessive eating
and drinking-, being indoors vvith
no bathing and no ekercise, wearing high heel shoes and smoking
number of decks of cigarettes a day,
does not eure you, nor has eured
you, don’t be discouraged, you can
štili be operated on if your appendix, liver, kidneys and snleen are
štili a part of your anatomy.

BAZAAR — There is a huge bazaar being planned at the Nevv
Parish starting Thursday, November 9th and continuing thru to the
12th. The entire parish is vvorking together to make it a huge
succęss, nlanning various booths,
donating prizes. In eonneetion vvith
the bazaar tickets are being sold
vvith five very nice prizes. Tickets
are five cents.

ANNUAL

BANQUET

On Saturday evening, November
11, the Lithuanian Women’s Club
vvill hold their annual Dinner Dance
as usual in the šame luxurious club
rooms of the Mid-Day Club, on the
20th floor of the Union Commerce
Building, on the corner of Euclid
avenue and E. 9th strtet.
Those that have attended these
parties in the past alvvays look for
vvard to the next one, so vve hope
to see not onlv our old friends būt
tome nevv ones to come and share
a delightful evening of music, danc
ing, good food, and friendly association.
Tickets may be obtained from club
members or the committee: Mrs.
Adele Primosche, Mrs. Anna Vit
kus, Mrs. Blanche Arbuckas, Mrs.
Ella Brazaitis, and Mrs. Anna Kar
pius.

It’s a Giri!
Mr. and Mrs. Peter Miller have
just had a visit from the stork,
Monday, October 30th — vvhen the
old long-legired bird left a pinkcheeked little miss.
The father of this bundle of
cuddles is our famous ‘Pete’ Miller,
of basketball fame.
Congratulations Mr. and Mrs. Miller!

PARSIDUODA cash grosernė, da
ranti $400 savaitinių ineigų, biznis
išdirbtas per 28 metus. Tas pats
savininkas. 5 geri kambariai greta
gyvenimui, žema nuoma.
Galima
pirkti su namu arba be. West Side.
Klauskit smulkmenų tarp 2—3 no
pietų, 11915 Corlett avė.
Zimerman.
(47)

DARWIN-KAZEL
Present
Smaili 'bUosnen.
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
CREDIT
We are not allowed to advertise prices, būt
you vvill be
pleased vvhen

Bridges, Fillings, Teeth Cleaned
on easy terms.

you come here.

Novocain

TEETH

EXTRACTED

DR. SILVER
7042 Superior Avė.

Gas

Don’t
Suffer
Don’t Endanger
Your Health
With Infected
Teeth!

Dentist
HEnderson 3157

