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DARBAI
!R DARBININKŲ ŽINIOS

fRYS BILIJONAI DO-
LARIU apdraudų
penki metai atgal šioje 

galyje įvestas Socialės Ap
raudos įstatymas. Iki šiol 
j apdraudos fondus suėjo 
jau virš trijų bilijonų do- 
arių, taip kad 50 milijonų 
darbininkų turi senatvės 
pagalbos užtikrinimą.

Iki šiol jau 102,941 naš
liu ir našlaičių gauna val
džios pašalpas iš to fondo, 
įeito kad jau mirė jų šei
mų duondaviai. Kiti, ku
riems jau suėjo 65 metai 
amžiaus, gauna pensijas.

, Prie to, po bedarbės ap- 
drauda yra 28 milijonai 
darbininkų, kurie netekę 
darbo, gauna iš savo 
ijų iždų pašalpas.

vals-

GRYŽO DIRBTI, 
age, Pa. — Suvirš 
angliakasių sutiko gryžti į 
darbą, po kelių savaičių 
streiką vimo. Jie sustrei
kavo po dulkių eksplozijos 
lepos mėnesį, kada buvo 
užmušta 63 darbininkai ir 
reikalavo kad kompanija 
geriau prižiūrėtų

Por-
1200

kasyklą.

už 1940 
pasieks

PLIENO darbai 
metus kaip spėja 
naujo rekordo, viršys 64,- 
000,000 neto tonų.

1939 metais plieno paga
minta 46,000,000 tonų.

Plieno ir geležies gamy- 
ia pakilo iki aukščiausio 
aipsnio ir. iki galo metų 
fils dar aukščiau. Dirba 
dabar apie 90 nuoš. nor- 
malio.

NEW YORKE pasiryžę 
streikuoti apie 10,000 įvai
rių scenos artistų, radio 
dainininkų ir radio pro
gramų vedėjų. Reikalau- 
a daugiau mokesties. Jie 
yra A. D. F. nariai.
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PASMERKIA TUOS KURIE ŽAIDŽIA 
GĄSDINIMAIS STOJIMO I KARA
Washington, Rugs. 11. — Prez. Roosevelt, pradėda

mas savo prezidentystės rinkimų vajų pareiškė jog dės 
savo didžiausias pastangas neįvelti Ameriką į Europos 
karą ir apsaugoti šio kontinento pakraščius nuo karo 
ant

TUOJAU PRADĖS
VYRU REGISTRA

VIMĄ

visados.

VĖLIAUSIOS KARO ŽINIOS
Londonas, Rugs. 12. — Vakar naktį Londoną ir ki- 
Anglijos dalis atakavo Vokiečių lėktuvai vienu iš 

Tai šešta paeiliui naktis tokių
tas
smarkiausių užpuolimų.
atakų, kuriais padaryta daug nuostolių ir užmušta šim
tai žmonių. * Vienos dienos bėgiu numušta 90 Vokiškų 
lėktuvų. Britų karo laivai pradėjo smarkius puolimus 
Vokiškų laivų kokie dar jurose veikia.

v
Berlinas Rugs. 12. — Britų karo lėktuvai darė di

delius užpuolimus Vokietijos miestų: mėtė bombas ant 
Hamburgo, Bremeno, Berlino. Daug padaryta nuosto
lių, užmušta desėtkai žmonių. Vokiečiai sako numušę 
kelioliką Britų lėktuvų.

Washington, Rugs. 11.— 
Senato ir Atstovų Rūmų 
bendra komisija sutiko ant 
taikos meto vyrų draftavi- 
mo kariuomenės tarnybai 
vienų metų laikui. Sulvg 
to biliaus vyrai nuo 21 iki 
35 metų bus užregistruoti 
ir draftuojami paeiliui, su
darys 16,500,000 vyrų.

Iš to skaičiaus tiki bus 
galima gauti apie 5,000,- 
000 vyrų tinkamų kariuo
menei.

Atmesta Atstovų Rūmų 
nutarimas atidėti drafta- 
vimą 60 dienų toliau.

ANGLAI LAUKIA 
UŽPUOLIMO

UŽSAKĖ 201 NAUJĄ
KARO LAIVĄ

GELEŽINKELIŲ judėji
mas visoje šalyje žymiai 
pakilo. Pereitą savaitę vi
sokių prekių ir reikmenų 
įvežimui panaudota bu
vo 768,820 vagonų, kas rei
škia 7,819 vagonų daugiau 
negu savaitę pirm to, ir 
52,424 vagonų daugiau ne
gu tą pat savaitę pernai.

Londonas, Rups. 11. — 
Premjeras Churchill kal
bėjo į gyventojus per ra
dio ragindamas būti pasi
ruošusiais, nes Vokiečiai 
esą gatavi Anglijon įsiver
žti kitos savaitės bėgiu.

Sekanti savaitė, sako jis, 
turės būti svarbi musų is
torijoje. “Kiekvienas vy
ras, moteris ir vaikas turi 
būti pasiruošęs ypatingu 
pasididžiavimu 
ga. . ' ‘ . 
bai galingas, musų kran
tai gerai apginkluoti, o už 
tų tvirtovių turim vyrus 
pasiruošusius geriau negu 
kitados”.

Kaslink nazių, Churchill 
pareiškė: “Hitleris įžiebė 
ugnį, kuri degs iki pasku
tinės žymės nazių tironi
jos ir žiaurumo bus nu
šluota visame pasaulyje”.* v *

Londonas, Rugs. 11. — 
Didieji Britų bombonešiai 
tęsia savo puolimus Vokie
čių užimtų vietų Holandi- 
joje, Belgijoje ir Prancū
zijoje. Taip pat nepalieka 
ir Vokietijos: užpuolime 
Berlino užmetė bombas į 
seimo rumus, taipgi pada
rė kitų nuostolių, ir žuvo 
žmonių.

ir atsar-
Musų laivynas yra la-

Suv. Valstijų Laivyno 
Departmentas įsakė pra
dėti gaminti septynis mil
žinus karo laivus po 45,000 
tonų ir 194 kitus įvairaus 
didumo laivus, submarinus 
ir tt. Tie laivai kaštuos 
$3,861,053,000.

Šis užsakymas, didžiau
sias S. V. karo laivyno is
torijoje, paduotas tuoj po 
to kai Prez. Roosevelt pa
sirašė $5,251,486,000 šalies 
gynimo reikalams pinigų 
skyrimą.

Suv. Valstijos turės 688 
įvairaus didumo karo lai
vus kai tie naujieji bus ga
tavi.

Amerika stengsis tuojau 
sudaryti 2,000,000 vyrų ar
miją. ' . . .

Tas pats bilius skiria pi
nigus statymui 14,394 ka
riškų lėktuvų.

Visoje šalyje esančios 
orlaivių išdirbystės dirba 
visu smarkumu.

Karo Laivyno depart
mentas užsakė 17,000 
laiviąms motorų.

IŠVAIKĖ. Komun i s t ų 
suagituoti į VVashingtoną 
suvažiavo būriai vaikinų 
reikalauti ir visokiais bu
dais spausti kad Kongre
sas neperleistų drafto įs
tatymo. Komunistės mo
terys buvo suvažiavusios 
atvaidinimui “karo moti
nų”, kurios juodai apsi
rengusios sėdėjo Kongreso 
salėse, kad nebūtų taria
ma imti jaunini į kariuo
menę. Bet patys komuni
stai savo imperijoje visą 
jaunimą paruošę žudynei.

HITLERIS GRASINA 
ANGLIJAI IŠNAIKI

NIMU
Berlinas, Rugs. 11.—Vo

kiečiai pasiryžę užleisti 
desėtką tūkstančių bombo
nešių išnaikinimui Londo
no, kelių sekančių dienų 
bėgiu. Kasdien bus siun
čiama po 2,500 lėktuvų po 
keturis kartus į dieną, vi
siškam Britų sumušimui.

or-

Au-

SUNKIOJI statyba ša- 
yje delei plataus gynimo 
H'ogramo vykdymo, paki- 
o. Per savaitę Rugsėjo 
Vadžioje tokiai statybai 
sutarčių padaryta 76 mili
jonų dolarių sumoje. Per
nai tą pat savaitę buvo pu
siau mažiau.

Ir privatinė statyba šy- 
niet yra 34 nuoš. didesnė 
negu buvo pernai.

KANADA nori gaut iš 
Suv. Valstijų 229 tankus 
kariuomenės lavinimui ir 
už tai gal suteiks S. Vals
tijoms vietas Kanadoje or
laiviu stotims įrengti.

Be , ~.........................
pirkti iš Suv. Valstijų vi
sokių kitų karo reikmenų.

to, Kanada tariasi

FORDO “TIPAS”?
tomobilių išdirbėjas Hen
ry Ford prieš keletą dienų 
važiavo per Fort Wayne, 
Ind. Sustojo viešbutyje su 
savo palydovais užkąsti, ir 
už $4 sąskaitą padavęs pa
tarnautojai $50 išvažiavo. 
Ta patarnautoja nežino ar 
Fordas per klaidą nepa
laukė grąžos, ar jai paliko 
$46 “tipo”. Viešbučio 
vininkas parašė laišką 
klausdamas kam tie 
priklauso.

PRANCŪZAI patys save 
naikina, Vokiečių vergijoje 
judami. Areštavo Gen. Ga- 
meliną ir buvusius prem
jerus Daladier ir Raynaul 
ir kaltina juos už pradėji
mą karo prieš Vokietiją.

SENUKAS SU $95,000! 
Kansas City, Mo. — Gele
žinkelio stotyje policija su
laikė 82 m. senuką, kuris 
turėjo seną popierinę dėžę 
ir joje buvo pridėta pini
gais ir vertybės popieriais 
$95,000. Jis stotyje buvo 
rastas apsvaigęs.

sa
li ž- 
$46

WILLKIE, Republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
ruošia 15 dienų kelionę per 
18 valstijų vakaruose, kur 
sakys savo agitacines pra
kalbas.

ANGLIJOJE nazaų oro 
užpuolimais iki Rugsėjo 1 
d. žuvo jau arti 1400 žmo
nių. Pasaulinio karo me
tu oro užpuolimais buvo 
nužudyta 1414 žmonių. Ta- 
'la lėktuvai nebuvo tiek to
bulus.

MEKSIKOS prezidentas 
Cardenas nelakiant termi
no galo tapo išmestas iš 
vietos, už padarytus jam 
apkaltinimus. Naujas pre
zidentas, Almazan, vietą 
užims Gruodžio 1 d.

ŽYDUKAS Grynszpan, 
kuris 1938 m. Paryžiuje 
nužudė nazių valdžios val
dininką, del kurio visi Vo
kietijos Žydai buvo apdėti 
sunkiais mokesčiais, dabar 
būdamas Prancūzijoje pa
teko į Vokiečių rankas ir 
sulauks žiaurios bausmės.

RAILWAY Express vi
si darbininkai, 30,000 skai
čiuje, grasina streiku de 
kompanijos nesilaikymo 4< 
valandų darbo savaitės.

RUMANIJOJ įvyko per
versmas : karalius Karolis 
apleido šalį, valdžią paėmė 
diktatorius Gen. Antones
cu. Karaliaus likę šalyje 
turtai konfiskuojami.

Karolio vietą užėmė jo 
18 m. amžiaus sūnūs.

Bulgarija gavo iš Rū
mam  jos Dobružą, 7,726 kt. 
kilometrų ploto su 375,000 
gyventojų.

ITALIJOS lėktuvai bom
bardavo Britų valdomą 
Žydų miestą Tel Aviv, už
mušta 150 asmenų.

Britai nusiuntė lėktuvus 
į Italijos valdomą Lybiją, 
kur padarė nuostolių 
lams.

Ita-

Vienas iš Pavergtos Lietuvos Sostinės Vaizdų

IS

parei-

Istoriniai Verkų Rūmai Vilniuje.

NUO REDAKCIJOS: šios 
žinios yra iš Lietuviško Biu
ro įsteigto Berne, Šveicarijo
je, teikti išeiviams žinių apie 
Lietuvą. Biuras neturi ben
dro su komunistine Lietuvos 
valdžia.

“Bu- 
tokioje atsakomingoje 

mes visuomet turime

NAUJI LIETUVOS
gunai stropiai vykdo jiems iš 
Maskvos įsakymus: skiepyti 
mintį kad Lietuvių tauta tu
rės ginti Maskvos internacio
nalistų valstybės sienas. Apie 
tai J. Paleckis pasakė: 
darni 
vietoje,
būti pasiryžk ginti ir musų di
džiosios tėvynės sienas”.

•
KAUNO vyriausi gatvė — 

Laisvės Alėja — komunistų 
tapo pavadinta Stalino pros
pektu.

• • •
KAUNE, komunistų tardy

tojo nutarimu, suimti akcinės 
bendrovės Drobės valdybos na
riai už tai kad pasiėmę ir da
vę kitiems akcininkams divi
dendus ir tantjamų pinigus, 
o taip pat išdavę netermininių 
Drobės įmonės vekselių. Tuo, 
esą, jie pakenkę įmonės reika
lams ir nusidėję finansų mi
nistro įsakymui, kuriuo iš ban
kų galima atsiimti tik po 250 
litų per mėnesį.

LIETUVOS

SVARBIOS LIETUVIU PASAULIO 
ŽINIOS

GEN. SKUČAS, buvęs 
vidaus reikalų ministras, i 
ir A. Povilaitis, policijos i 
viršininkas, tapo komunis- j 
bų teismo sprendimu su- i 
šaudyti Kaune. Jie kaltin- 1 
ti neva tų raudonarmiečių ! 
vogimu, ko visai nebuvo, 
<uo pasinaudoję Sovietai i 
šoko Lietuvą okupuoti.

SOVIETŲ valdžia išvijo 
iš Lietuvos Suv. Valstijų 
atstovą ir konsulus, taip
gi ir kitų šalių atstovus.

Iš DARBŲ ir vietų at- 
eidžia darbininkus ir tar
nautojus kurie Maskvos 
šnipams ir “liaudies mili
cijai” išrodo “neištikimi”.

Iš KAUNO praneša buk 
Sovietų industrijos liau
dies komisariatas “pradė
jo vykdyti gyveniman pla
tų industrializacijos pro
gramą”. Tai varu atidaro 
uždarytus fabrikus, verčia 
darbininkus juose dirbti ir 
tylėti, nes Lietuvon sugu
žėjusių sovietų šnipų ir sa
vų parsidavėlių pilvai tuoj 
bus tušti, neturės iš ko 
misti.

PALECKIS su savo ne
va valdžia Lietuvoje netu
ri jokios galės Lietuvoje: 
jis pildo Maskvos atstovo 
Dekanozovo įsakymus.

A. MERKYS, buvęs mi
nistras pirmininkas, suim
tas ir su šeima išvežtas į 
Kaukazą, .priverstino dar
bo stovyklom

ANGLIJOJE vienas žy
mus publicistas pareiškė 
kad Sovietų viešpatavimas 
Pabaltijo šalyse nėra už
tikrintas.

MASKVA išleido įsaky
mą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiams kad jie, 
norėdami pasilikti ‘pilna
teisiais piliečiais visos So
vietų Sąjungos’ privalo už
siregistruoti nevėliau Lap
kričio 1 d. Sovietų amba
sadose arba konsulatuose.

LIETUVOS pasiuntiny
bė Londone, delei Vokiečių 
karo lėktuvų smarkaus už
puolimo, liko be. langų.

LIETUVOS KARIUO
MENĖ GINS SOVIE

TUS
GEN. VITKAUSKAS, kraš

to apsaugos ministras, gryžęs 
iš Maskvos pareiškė kad ikšiol 
Lietuvos kariuomenės likimas 
buvęs neaiškus, tačiau jau da
bar esą tikra kad tam tikras 
žmonių skaičius liksiąs kaip 
buvęs Lietuvos liaudies kariuo
mene, o tik likusi Lietuvos ka
riuomenė busianti sulieta su 
raudonąja armija. Tačiau ge
nerolas taip ir nepasakė kiek 
žmonių liksią Lietuvos liau
dies kariuomenėje. Deja, ‘tik’ 
likusioji Lietuvos kariuomenė, 
kuri, pasak generolą, busianti 
sulieta su raudonąja armija, 
tikrovėje bus visas Lietuvos 
jaunimas kuris dabar, turės 
ginti Rusų imperializmo sieki
mus. Tat, kaip caro laikais 
Lietuviai turėjo guldyti galvą 
Mandžurijoje, taip dabar “lai- 

I svos” Lietuvos vaikai turės 
žūti už raudonąjį carą.

ŽYDAI DARO ĮSTATUS. 
Darbo ministro įsakymu, prie 
darbo mini&teįijos sudaryta 
komisija darbo įstatymams 
ruošti. Darbo apsaugos de
partamento direktorius Micel- 
macheris, patarėjas 
cas ir keli Lietuviai 
komisiją. Reiškia, 
dovauja komisijai.

•
VĖL APGAVYSTĖ, 

sų ministras praneša 
valstybės popierių — ; 
obligacijų — 
iki Rugp. 17 
tuos popierius 
vos Bankui 
kokiam tikslui 
mas” siūlomas: 
vertybių žmonės nematys.

RUGPJŪČIO 14 į žemės 
buvo paimta 599,616 ha 
iš 30,852 ūkių arba jų 
o žemei gauti prašymų 

Jau skelbia-

adv. Ka- 
sudaro tą 
žydai va-

. Finan- 
visiems 

akcijų ir 
turėtojams kad 
d. reikia visus 
perduoti Lietu- 

saugoti. Aišku 
tas “saugoj i- 
daugiau savo

22 UŽMUŠTA. Japoni
joje, prasiavus smarkiai 
jurų audrai ant Kyušu 
los užmušta 22 žmonės, 
griauta 50 namų.

ša
šu-

IKI 
fondą 
žemės 
dalių,
paduota 185,810. 
ma kad ta duosni komunistinė 
valdžia visų prašymų negalės 
patenkinti.

•

A. VENSLOVA, švietimo 
ministras, pareiškė kad Mas
kva atsiunčia į Kauną instruk
torius kuri-e padės Lietuvos 
švietimo ministeriją perorga
nizuoti į komisariatą. Taipgi 
kitos komisijos atsiųsta per
organizuoti Lietuvos universi
tetus ir aukštąsias mokyklas 
pagal sovietų tvarką.

•
STALINO garbintojas, ra

šytojas Petras Cvirka pareiš
kė kad į Kauną atvyksią So
vietų rašytojų brigada, kuri 
padėsianti “musų rašytojams 
gerai susiorganizuoti”. Taigi, 
“laisvoj” Lietuvoj viską tvar
ko Maskvos instruktoriai, ko
misijos ir brigados!



PITTSBURGH

KAS JIEMS SAKĖ?

LIETUVIU KAMBA
RIO ATIDARYMAS 

SPALIU 4 D.

TAUTINĖS GRUPĖS OHIO VALSTIJOJE PRIE DAVEY 
BUVO PRIPAŽINTOS MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIąį

Kiekvienas Lietuvis prisi
mena 1939 metų Kovo 23 d., 
kada Vokiečių kariuomenė pa
vergė Klaipėdos kraštą, kuris 
buvo musų vartai į platųjį par 
šaulį.

Niekas iš Čia
negali įsivaizduoti nei pergy 
venti 
lyvis 
gerai 
t v. v a

gyvenančių

ką pergyveni kai esi da- 
įvykio. Aš jau tą labai 

Dabar kai Lie- 
Rusų pavergta aš

to skausmo ką jau- 
buvo pagrobta

pių. Jis tą vykdė sistematiš- * 
kai, ne keletui asmenų, bet vi
siems šiems naujesniems at
eiviams duoti lygybę. Jis no
rėjo kad 
rai butų 
žmonių.

Ką gi 
er padarė kuomet užėmė vie
tą? Jis tuojau išvijo visus 
tuos tautinių ir rasinių grupių 
žmones. Ar jis tai darė todėl 
kad jie buvo Demokratais? 
Ne, del to jis taip pasielgė kad 
jie buvo “foreigneriais”. To 
įrodymas yra tas kad jis ne
davė vietų jokiems kitiems tų 
tautinių grupių žmonėms vie
tų.

Bricker nekenčia “foreigne- 
rių”. Jis nekenčia Demokra
tų. Jis išrodo nekenčia kitų 
visų kas tik nėra jo mažiuko, 
siauro ratelio nariais. Brick
er yra siauriausių pažiūrų as
muo kokis kad buvo didelėje 
Ohio valstijos valdžios vieto
je. Jeigu kas nepriklauso jo 
paties bažnyčiai, ar kolegijos 
organizacijai ar klikai, ir jei
gu negyvena jo mieste, už tą 
jis nieko neduoda.

Kiekvienas kuris turi libe
rališką protą ir teisybės, ku
ris tiki į teisingą Amerikoniš
ką dvasią, darys viską prašali- 
nimui Gubernatoriaus John W. 
Bricker iš tos vietos.

Taipgi atsikratydamas da
bartinio siauramanio guberna
toriaus, padės įstatyti valsti
joje liberalią ir teisingą val
džią, sugrąžins tikrą Ameriko
nišką teisingumą, balsuojant 
už Martin L. Davey į Ohio 
Gubernatorius.

daug' 
pilie- 
vadi-1 

grupėms Į 
vadina-
Viena- ■

Ohio valstijoje gyvena 
I šimtų tūkstančių puikių 
j čių, kurie priklauso taip 
I narnoms • tautinėms 
| (kartais nedraugingai 
I moms “foreigners”).

TRUMPOS
valstijos valdžia tik- J 
atstovė visų musų'

ŽILEVIČIUS Juozas,
v. • - t> ‘•'’••Sanzis, mire Rugp. 18, ChicaJ 
je. — Telšių ap., Plūhges 
Lekenės k. Amerikoje *] 
gyveno 35 metus.

RIMKUS Petras, pusamžį J 
mirė Rugp. 25, Chicagoje J 
Tauragės ap., Laukuvos 7 
Tautvilų k. /---- “ p'
gyveno 38 metus.

ŽILINSKAS Antanas, pUs.l 
žis, mirė Rugp. 24, Chd 
goję. — Telšių ap., Liepd 
kės p., Brazdeikių k. 
rikoje išgyveno 35 metus

BUKENTAS Antanas, pusaJ 
žis, mirė Rugp. 26. Chic- I 
goję.

DIBULSKIENĖ Elzbieta (pe)l 
rauskaitė), pusamžė, mįt

ŽEMAITIS Jonas, 50 m. amz.. 
mirė Rugp. 29 d., Superior, 
Wis. Palaidotas Rugp. 31, 
Kalvarijos kapinėse. Buvo 
nevedęs, šioje šalyje išgyve
no 27 metus, veik visą lai
ką dirbo prie iškrovimo lai-

■ vų. 
nų

KAMINSKAS Andrius, 65 m., 
mirė Rugp. 5, Newark, N.J.

GERVELIENĖ Anelė, mirė 
Rugp. m., Shenandoah, Pa.

VAINIKAITIENĖ Antanina,
70 metų, mirė Rugp. 8, So. 
Boston, Mass. — Lazdijų p. 
Amerikoje išgyveno 47 me
tus.

STRAVINSKAS Antanas, 67 
mirė Rugp. 14, Dorchester, 
Mass. — Papilės m. Ame
rikoje išgyveno 36 metus.

KURKLINSKAS Juozas, 84 
metų, mirė Rugp. 12, South 
Boston, Mass. — Paberžio 
par. Amerikoj išgyveno 29 
metus.

JANKAUSKAS Adomas, mirė 
Rugp. 11, Cambridge, Mass. 
— Stakliškių par. Ameri
koje išgyvenu 40 metų.

NAUSĖDIENĖ Barbora (Ku- 
drotavičiutė), pusamžė, mi
rė Rugp. 22, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Pumpėnų 
Serąkonių k. Amerikoje 
gvveno 34 metus.

KARALIUS Antanas, mirė 
Rugp. mėn., Baltimore, Md. 

LIETUVNIKAS Vincas, mirė 
Rugp. mėn., Baltimore, Md. 

KARPAVIČIUS Jonas, mirė 
Rugp. mėn., Brooklyn, N. Y. 

BRUKNEVICIUS Jurgis, 
m., mirė Rugp. 7, 
N. J. Amerikoje 
40 metų.

ANSKAITIS Vincas, 
mirė Rugp. 14, White Sul
phur Springs, N. Y.

KUBILIENĖ Aleksandra (šer- 
miliutė), pusamžė, mirė 22 
Rugp., Chicagoje. — Kra
kių par., Apušotos vienkm. 
Amerikoje išgyveno 27 m.

GUDAITIS Kazys, 
mirė Rugp. mėn., 
le, Pa.

MISEVIČIUS Ignas, 
pos 26, Rockford, 
rikoje išgyveno 30 metų.

PANKAUSKAS Juozas, 62 m. 
mirė Rugp. 23, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Kvėdarnos p., 
Kuliškių k. Amerikoje iš
gyveno 42 metus.

SKINKIENĖ Ona, 70 metų, 
mirė Rugp. 31, Cleveland, 
Ohio.

ŽINUTES 
(Iš Musų Laikraščių)Lietuvių Kambaris 

burgho Universitete jau 
vas ir formalis jo atidarymas 
bus penktadienio vakare, Spa- 
lių-Oct. 4 d., nuo 8 vai. Ati
darymo ceremonijos įvyks pir
mame aukšte, didžiojoje Com
mon salėje.

Taigi nors gana ilgai tęsėsi 
Lietuvių Kambario atidarymo 
paruošimas, prie to galutinai 
prieita, ir kambaris jau užbai
gtas. Kaslink atidarymo die
nos šis pranešimas yra galuti
nis, jokių atmainų daugiau 
nebus.

Atidarymo apeigoms pakvie
stas Lietuvos ^Ministras P. ža- 

Washingtono, kuris 
dalyvauti, taip pat 
išpildyti kviečiama 

,7mių artistų. P-lė 
vargonais so- 

dainuoti pakviesta Metro- 
Operos artistė Ona 

, ir Juozas Olšauskas, 
programe dalyvaus ga
bus pranešta vėliau.
gerai kad kuoskaitlin- 
dalyvautų visi Lietu-

Pitts 
gata

patyręs.
buvo 

nejaučiau 
čiau 1 ai 
pūdą.

Turiu ] 
kiau kaip 
netenka ko 
buvo 
prato 
da ir 
tiek žmogui, 
brangiausias turtas.

Bet deja, ne visi supranta 
ir į\ ertina tėvynės laisvę.

Daug kartų teko girdėti net 
ginčijantis su kitais Lietu
viais, kurie pasako kad dabar 
daug geriau Lietuvoje gyven
ti. Man skaudu girdėti musų 
gra. ią kalbą vartojant smur
tui prieš ją ir dar tokio žmo
gaus kurį drąsiai galima pa
vadinti parsidavėliu, tautos iš
ganą, 
nėra 
duot 
žau i 
30 metų pabėgo iš po Rusijos 
priespaudos, t ir dabar kai pa
saulis pasmerkia tą Maskvos 
despotų žygį prieš laisvą tau
tą jis drysta tarti buk “Lie
tu, oje pasibaigė vergovė, at
ėjo laisvė, kurios žmonės lau
kė. ...”

Man įdomu žinoti iš kur jis 
žiro kad Lietuvos žmonės to
ki )s “laisvės” troško? Aš tik 
at juoni mėnesiai kaip iš Lie
ti vos, o negirdėjau nei vieną 

jis norėtų Rusiš- 
“laisvės”, apart komunis- 

nes jie turėjo tą sakyti, 
jiems Stalinas užmokėda-i 
Daug tokiu yra ir čia. .| sesers dukters

jau Lietuvos tikroji laisvė žu-|buvo Chicagoj Antano Baran 
vus amžinai. Mes tiems išga
moms turime pasakyt kad per 
šimtmečius svetimos vergijos! 
Lietuva išliko su savo kalbai 
ir papročiais, kas parodo kad 
iš Rusijos priespaudos atva
žiavę tie šios dienos išgamos 
moka gražiai Lietuviškai. Ir 
Lietuva vistiek atgavo savo 
laisvę, tai turim tikėti kad ir 
dabar Lietuva, kuri turi dau
gybes jaunuolių tikrų tėvynės 1 
sūnų, mylinčių šyvo šalį, tau
tą ir kalbą, ir jie paaukos sa-r 
vo jiegas vėl atgauti tėvynei 
laisvę.

Aš siūlau ‘ 
sunams kurie 
savo gimtą šalelę, tarti: 
vyne, aš tau aukoju jiegas 
protą”, o ji 
denyno išgirs ir virš tų sama
notų bakužių, tų laisvųjų vy
turių, ir lauks Gedimino kalne 
pasirodant trispalvės, kurią 
iškels tėvynės milžinas. Tai 
bus įrodymas išgamoms jog 
yra tikrų tėvynės sūnų kurie 
myli laisvę!

Antanas Knyzelis.

Klai-

prisipažinti, aš 
i mažai vaikas 

brangaus.

ver- 
kuris 

Tokių 
šimtai kurie tuojau su
kas yra laisvė. Nuo ta- 
aš supratau kad laisvė 

tiek tautai yra

Tokio kuris Lietuvos 
matęs ir negali įsivaiz- 

i jos iki šiol sukurto gra- 
gyveninio, nes jis prieš

deikis iš 
pasižadėjo 
programui 
keletas žu 
Vaišnoraitė gro; 
lo; * * 
politan 
Baskas,

Kas ] 
lutinai

Butų 
giausia 
viai Pittsburgho ir apielinkės. 
Taip pat kviečiami atsilankyti 
svečiai iš kitų kolonijų kurie 
galės pribūti.

Tos "
vai., I 
to 
SU 
versiteto 
kurie 
atidarym

Vietiniai kurie 
karionėj dalyvauti 
siregistruoti pas 1 
miteto narius nors pora 
prieš banketą.

Liet. Kambario Fondo 
tas Government Bond už 
dolarių, kurio leidimas 
nustatytas Rugp. 
įvyk 
čio 17-tai 
Lietuvių Piliečių Salėje, 
šį parer 
liau.

o negirdėjau
sakant kad 
los 
Vj, 
kad
vo.

Be to tie išgamos kalba jog!

visiems Lietuvos
1 myli laisvę ir 

“Tė- 
ir 

už ūžiančio van-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

SKAITYKIT
_ ir GARSINKITES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. (20)

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

. pačios dienos vakare, 6 
bus banketas Universite- 

svetainėje, kur dalyvaus vi- 
Lietuvių komitetas, Uni- 

viršininkai ir svečiai 
bus atvažiavę iš toliau į 

o iškilmes.
norėtų 

i privalo 
Lietuvių Ko- 

dienu

va- 
už-

skir- 
1000 
buvo 

Rugp. 11, bet ne- 
dabar atidėtas Lapkri- 

dienai, parenkime
Apie 

ilgimą bus pranešta vė- 
Juozas Virbickas.

i

Smulkios Žinios
Marcelė Tamošauskienė 

dviem sunąis, dukteria ir žen
tu Volciakais lankėsi Chicago
je Rugp. 31 d. Dalyvavo savo 

Nelies Baraus'- 
Kartu su ja

sko sūnūs 
Paulina, 
se.
bes,

K. 
lankėsi 
vo

su

Antanas i 
tose pačiose 

Apžiurėjo miesto 
gryžo patenkinti.
Jurevičius per 

Youngstowne, 
Lietuvių parapijos 

Pas p. žint.elius atsilankė 
Johnstown, Pa., jo žmonos mo
tina su savo vyru, Dambraus
kai, ir teta Mikalauskienė su 
dukteria ir žentu iš Shamokin. 
Fa. Jaip pat atsilankė juos jiį 
kurna šveicerienė su savo vy
ru ir jos motina J. Dambrau
skiene iš Dayton, Ohio. Dam
brauskiene yra žmona žinomo 
Daytono ir kitų Lietuvių vei
kėjo ir biznieriaus, jau miru
sio.

Svečiai aplankė ir A. Palio- 
nius, ir paviešėję apleido Ak- 
roną.

T. Stelmokas dirbtuvėje ta
po užgautas, gydosi namuose. Į

Rugp. 31 d. apsivedė Algir-j 
das Ramoška, Juozo ir Marės 
Ramoškų sūnūs, ■ žmoną vedė 
kitatautę. Jis gražiai kalba 
Lietuviškai ir yra didelis Lie
tuvis patriotas.

Iš Clevelando lankėsi 
jas V. P. Banionis su 
dalyvavo A. Ramoškos

I vėse.
Apsivedė Ona Sideriutė, Pe

tro Siderio duktė, kuris gyve
na ukėje palei Akroną. Ves- Į 
tuvėse dalyvavo daug vietinių, 
taipgi buvo svečių iš Chicagos 
ir Pennsylvanijos.

I • ’
Apsivedė Genovaitė Gąrijo- > 

Į naitė, duktė biznieriaus Juozo 
l ir Mares Garijonų. Vestuvės 
įvyko Rugp. 31 d., tėvų na
muose, kur jos tėvai iškėlė 

i gražią vestuvių puotą. Dąly- 
( vavo daug vietos kaimynų, ku
rie jaunavedžiams suteikė ge- 

1 ru linkėjimų ir dovanų. Sve
čiai buvo puikiai vaišinami.

Vestuvėse atsilankė iš Can
ton, O., ilgametė Dirvos skai-

šventes 
dalyva- 

piknike. 
iš

veike- 
šeinia, 
vestu-

Martin L. Davey

žmpnės politikierių yra 
pastumdėliais. Politikie- 

jieško jų balsų laike rinki
kei po rinkimų tuoj atei-

tinis skirtumas tarp tų žmo
nių ir kitų Amerikonų yra tas 
kad jie yra vėlesni ateiviai.

Nekurie rimti Amerikonai 
rūpinasi įtraukimu šių tauti
nių grupių žmonių dalyvauti 
pilnai Amerikos gyvenime. Tą 
klausimą plačiai apkalba, ir 
apię tai net prirašyta daug 
straipsnių.

Bet kaip jie prie to padrą
sinami? Čia Ohio valstijoje, 
kiek yra žinoma, tautinių gru
pių 
tik 
riai 
mų,
yiams atsuka pečius.

Pirmu kartu šios valstijos 
istorijoje Martin L. Davey, 
kuomet buvo išrinktas Ohio 
(gubernatorium, suteikė tikrą 
pripažinimą atitinkamiems di
desnių tautinių grupių žmo
nėms. Jo nuomone buvo, jei
gu valstija pritrauks juos ak- 
tiviai dalyvauti valdžioje po 
kuria jie gyvena, jų meilė ir 
pi isiriširhas prie Amerikos pa
didės, ir jie greičiau pasidarys 
tikresniais Amerikos gyvento
jais. Jie tada sakys, “Tai yra 
musų valdžia”.

Gubernatorius Davey pasky
rė pirmą Italą teisėju, kokis 
kada užėmė Ohio teisme vietą. 
Jis paskyrė teisėju pirmutinį 
Bohemą šioje valstijoje. Jis 
buvo pasirinkęs Žydą kuris ir 
buvo pirmiausias valstijos gu-! 
bei autoriaus kabinete. Vals-

! ti.ii s Parole Tarybon paskyrei 
Slo/aką. Vengras buvo pasta- i 

jtyt.is Valstijos šelpimo Komi- j 
sijoje. Lenkas advokatas bu-1 

i vo paskirtas Valstijos Svaigi- j 
| narčių Gėrimų Komisijoje.

Kitas ats.akomingas vietas, 
j kad ir mažesnes, turėjo kitų 
taptų atstovai, tarp jų ir Lie
tuviai. Rasių 
nes taip pat

; pripažinimą iš 
Į 1 aturališka 
i šokių
vai itijoje,

I kiti

ir religijų žmo- 
gavo atitinkamą 
jo.
kad šioje iš vi

ta u t y b i ų susidedančioje 
gavo pripažinimą ir 

žmonės, kaip Anglai, Ai
riai, škotai, tačiau tai vis bu
vo Gubernatoriaus Davey pri
pažinimas naujų ateivių gru-

SWEET VALLEY, Pa

SMULKIOS ŽINIOS, 
kėši iš Dayton, Ohio, St. 
nas-Mašanauskas, mano 
brolis, 
išvažiavo i Cleveland, Ohio, ki
tais keliais. Mat, norėjo pa
matyt i P'ennsylvaniją.

IJETUS. Nuo Rugpjūčio 27 
d. Įsilijo ir lijo per apie savai
tę laiko. Apielinkėse patvino 
upes ir laukai.

Vasaroj as buvo čia 
niškas: avižos geros, 
vidutiniai, o rugiai geri, 
las irgi geras. Veik visi 
nupjovė.

Bulvės 
brango, 
čia buvo

Komai

Lan- 
Mo- 
pus- 

Paviešėjęs tris dienas

viduti- 
kviečiai 

Ato- 
jau

pa
nes

ir tomatės jau 
Tomatės nušalo, 
šalnos, 
yra vidutiniai.

Jonas J. Nienius.

tytoja A. Sireičikienė su sū
num ir dukteria. Iš Olevelan- 
do atvyko darbuotojas Felik
sas Baranauskas su žmona ir 
D. Amužis su žmona.

Kalnas.

Gubernatorius Brick
27 metus, veik visą lai-

KNYGOS APIE LIE
TUVĄ ANGLU KAL

BOJE IŠLEIDIMO 
REIKALU

Prieš 
knygos 
tion of 
World War” spausdinimą, at
ėjo liūdnos žinios — kad Lie
tuva prijungiama prie Sovie
tų Rusijos. Knygos spausdi
nimas buvo atidėtas.

įvairios Lietuvos ekonomi
nes organizacijos buvo pasiža
dėjusios knygos užsisakyti už 
600 dol., o iš Amerikos Lietu
vių prenumeratomis jau buvo 
gauta 240 dol. Dabar jau ga
lutinai paaiškėjo kad Lietuvos 
ekonominės 
įvykusios 
žadėjimu 
iš kitur 
leįttų nuo 
sisakyti.

šiuo metu svetima ranka 
stengiasi naikinti viską kas 
tik primena nepriklausomą

: uždrausta 
už-

atiduodant leidyklai 
‘Economic Reconstruc- 
Lithuania After the

orgpnizacijos del 
okupacijos savo pa
negales tęsėti, todėl 
paramos negaunant 
knygos išleidimo at-

...... -

| Lietuvos /valstybę:
I giedoti Lietuvos Himnas,
> drausta iškabinti Lietuvoš tri- 
spalvė vėliava ir dar

! panašių uždraudimu.
Tat 

i Lietuvą 
i lyg ir 
į ką nepriklausoma Lietuva 
kure ekonominėje 
ką svetimi užgrobė.

Todėl kreipiuosi į geros va
lios Lietuviu veikėjus ir drau- 

I gijas prašydamas tos knygos 
išleidimą paremti prenumera
tomis ir aukomis. Jei atsiras
tų bent dešimts kolonijų Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse 
kurios tam reikalui galėtų 
skirti po šimtą dolarių, knyga 
visai greit butų išleista. Jos 
pardavimo kaina tada butų ne 
du dolariai, bet gal but per 

i pusę mažesne, kas duotų gali
mybę ją plačiai paskleisti An
gliškai kalbančioje visuomenė- 

| je.
Išleidus knygą iš gautų pa

jamų bus duota vieša atskai
tomybę.' Bet jei paramos ne
būtų gauta ir knygos nebūtų 
galima išleisti tai visiems pre
numeratoriams ir aukotojams 
įmokėtos sumos bus grąžintos 

i iki cento. Manantieji knygos 
i išleidimą paremti prašomi tuo
jau

čia, Amerikoje, 
išleista knyga

šimtai

apie 
butų 

dokumentas-liudininkas 
su- 

srityje ir

atsiliepti.
Anicetas Simutis,
Lietuvos Gen. Konsulato

New Yorke Attache,
16 W. 75th Street, 

New Y'ork, N. Y. J

NEW YORK, N. Y. — Bal
tijos Amerikos Draugijos 

iniciatyva, susidaręs jungtinis 
Lietuvių, Latvių ir Estų komi
tetas surengė Pabaltijo Tautų 
Dienai programą New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj. Visų tri
jų valstybių konsulai — pp. 
J. Budrys, R. šillers ir J. Kaiv 

— mielai sutiko būti komite
to garbės pirmininkais ir ak
tingai dalyvauja komiteto dar
buose. Pabaltijo Tautų Diena 
įvyks Spalių 6.
• BINGHAMTON, N. Y. •—

Binghamtono ir apielinkės 
Lietuviai turėjo viešą susirin
kimų Lietuvių salėje Rugp. 23 
d., kuriame tarp kitko išneš
ta protesto rezoliucija prieš 
Sovietų užgrobimą Lietuvos. 
Rengimas įvyko 
bėjimo komiteto 
mu.
• CHICAGO, Ill.

Kailius, 22 m., 
prikalbinti kad jo 
gryžtų prie jo atgal, nusišovė.
• WORCESTER, Mass. — L.

Piliečių Klubas atsisakė lei
sti savo salę naudotis komu
nistų valdomoms draugijoms. 
Taip ir reikia.
• TORONTO, Kanada. — 15

d. Rugpjūčio susikūrė Ka
nados Lietuvių Komitetas at- 
steigti Lietuvos Nepriklauso
mybei. Komitetan inėjo tau
tininkai, katalikai, socialistai 
ir valst. liaudininkai.
• SO. BOSTON, Mass. — Jo

nas Atkočiūnas, 47 m. amž.,
Rugp. 27 d. nušovė savo žmo
ną, Anelę, 40 metų, ir pats nu
sišovė.
• CHICAGO, III. — Margučio 

metinis piknikas Riverview
Parke, 
dideles 
koma 
svečių, 
sus ir

—Padėkų Dienoje, 
čio 21, Margutis rengia didelį 
vakarą su nauju programų — 
Margučio auditorijoj, 32 West 
Randolph St.

Lietuos Gel- 
pasidarbavi-

— Juozas 
negalėdamas 

mylimoji

Rugp. 25 d. sutraukė 
minias žmonių — sa- 
atsilankė apie 10,000

Buvo išpildytas gau- 
įdomus programas.

Lap kr i-

DAYTON, OHIO

LANKĖSI GARNYS, šiomis 
dienomis garnys buvo nutū
pęs ant Julės ir Justo Sakalų 
namų, paliko jiems brangią 
dovaną, gražią dukrelę. Ka
dangi Sakalai turi du paaugė
jusius sūnūs, dabar susilaukę 
dukrelės yra labai patenkinti, 
ir už tai labai dėkingi ponui 
garniui. D. Rep.

— Utenos ap., Taurag- 
par., Gaidžių k. G. Amerikoje J

•. 4- , •» r.

■i
Rugpjūčio 27, Chicagoje, J 
Tauragės aps., šilavės parl

P-, 
iš-

68 
Newark, 
išgyveno

44 metų,

16 metų, 
Frackvil-

mire Lie-
111. Ame-

Sako, Šeima Sveika Turint Namuose
Air Conditioning Žiemos ir Vasaros Metu

Ne kokia gero
ji laumė sergėjo 
Mr. ir Mrs. Jack 
Krupnick namus, 
3415 Altamo u n t 
r o a d, Cleveland 
Heights, praeitą 
metą, kur nebu
vo šalčio ligų ir 
sumažino namų 
valymo darbą iki 
minimum.

Mrs. Krupnick’s 
nuomone, šios dvi 
svarbios nau d o s 
paėjo del to kad 
pereitą Rugs ėjo 
mėnesi Krupnicks 
įsivedė žiemai air 
conditioning sis
temą savo duplex 
namuose.

M r s. Krupnick 
tiki kad oro va
rytojas kuris vei
kia jų air condi

tioning aparate cirkuliuodamas 
po visus kambarių kampus ir 
dulkes, yra priežastim apsaugoji
mo šeimos per žiemą nuo peršali
mų, nors pirmiau pati motina ir jų 
keturių metų amžiaus duktė Bar
bara Anne tankiai turėdavo šal
čius. Penkių mėnesių senumo sū
nūs Johnny pergyveno šaltą, šlą- 
P.1# pavasari be jokio nosies užgu
limo.

Kai dauguma Mrs. Krupnicks’ 
kaimynių sunkiai dirbo apsivaly
mui namų pavasarį, ji patyrė kad 
jos šviesios popieros ir medis per 
žiemą išliko visai švariai.

valo
“Net langų užtiesalai draperies 

nereikalavo —1---- ” ’
Krupnick.

. “Nors tas 
žieminis <, . ,, X JT g, Ji* VVZJCAip, .111 tJ

□Ojom jį vasaros karščiuose”. J O II. ' * j)’ I .J X-V ZV — —   
tinius langus kad karštas

valymo”, sako * Mrs. 

prietaisas vadinamas 
oro lygintojas, mes nau- 

Mes uždarom visus' viršu- 
. ., . — — ------ r-----wo oras ne
meilų, ir leidžiam oro varytoją iš 
Skiepo siųsti Į viršų orą per 'kam
barius. Patyrėm kad tas sumažino 
temperatūrą namuose nuo 10 iki 
15 laipsnių.

‘‘Mano manymu, žieminis oro ly
gintojas yra pats svarbiausias pa
gilinimas koki mes kada padarėm 
savo namams.”

Jucaičių k.
ŠVEISTIS Jurgis, 23 m„ nii] 

Rugp. 27, Chicagoje. GiiJ 
Rockford, Ill.

SAVICKIENĖ J., mirė
17, Nanticoke, Pa. 

RADZEVIČIUS Vincas,
Rugp. 18, Hanover 
ship, Pa.

VALAVIČIUS Pranas, 59 m 
mirė Rugp. 18 
Township, Pa.

BALSEVIČIENĖ
rė Rugpj. 12
Wis.

PILIPAUSKAS .1
amžis, mirė Rugp. 27, Chl 
cagoje. — Raseinių ap.; T J 
tavėnų p., Užpelkių k. J 
fherikoje išgyveno 30 metu 

BRAZAUSKAITĖ Ona (MaJ 
erhofer), 26 m., mirė RugJ 
27, Chicagoje, kur buvo i 
gimus.

GUŽAUSKAS Kazys, 65 m 
tų, mirė Rugp. 31, ClevJ 
land, Ohio.

mn
Towi

d., Hanove

Rozalija, J 
d., Kenosh

Pranas, pu<

Aš Esu Viešpats Dieva 
ir be Manęs Nėra ' 

Išganytojo

studentai įrodo kadBiblijos studentai įrodo kad 
šios žemės karalysčių trupini 
mas prasidėjo 1914 m. pašau 
linio karo metu ir visi dabaJ 
gali pastebėti iš praeitų Išrikti 
kokių didelių sukilimų turėjo 
me politikoje, finansuose, eko 
nominiame gyvenime, religišj 
koše ir visuomeninėse srityse 
ir visa tai smarkiai slopina vii 
sų žmogiškų įstaigų stiprumą 
Bet dar ne galas vargų, tiktai 
pradžia. Pastebėk, skaitytojau, 
kokios rūšies valdžių atsirado 
po pasaulinio karo: komuniz
mas, fašizmas ir nazizmas., Pa
stebėk kaip visos taip vadina
mos civilizuotos tautos smar
kiai rengiasi karui. Neišven
giamai paskutinei kovai, Ar- 
mageddonui, civilizacijos su
naikinimui. Todėl į/estebėtina 
kad apie šiuos laikus pranaša
vo Kristus: Ant žemės bus di
delio išgąsčio tarp tautu ir 
žmonės alps iš baimės.

Skaityk bibliją, šv. Raštą- 
Luko 21:25-26, "tenai rasi Įe' 
zaus nupranašautus žodžius 
apie šiuos laikus.

Ar žinai, prieteliau, kad nies 
dabar gyvenam svieto pabai
goje? Skaityk biblijoje Šv- 
Mat. 24:3e., jeigu turit bibli
ją, o jeigu neturit tai įsigyk’1 
iš biblijos studentų, kurie no
rit surasti tiesą, Dievo žodį-

Musų viešpats būdamas ant 
žemės taip skelbė Dievo kara
lystę ateinančia ant žemės.

Skaityk bibliją, Luko, Pel' 
4:43e. Jėzus keliavo per mie
stus ir sodžius sakydamas Pa" 
mokslus, Dievo karalystės e" 
vangeli ją, taip ir biblijos stu
dentai skelbia per 60 m- PaJ 
saulių pabaiga. Skaitykit Sv 
.Raštą ir eikit skelbti Šv. ka
ralystę Dievo. — Skelbi# S- V 
S. D., 1150 E. 76 St., Cleve
land, Ohio. (Skelbimas)
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDAS IR JO DARBAI

RUOŠKIMĖS TAI VALANDAI KURIĄ BUSIME PAŠAUKTI 
IŠTIESTI LIETUVAI RANKĄ IR PADĖTI JOS
ŽMONĖMS VĖL IŠKELTI MUSŲ TRISPALVĘ 

SKAISČIOJE LIETUVOS PADANGĖJE!

Nuo Rugsėjo 1 dienos pradeda funkcijuoti Amerikos Lie
tuvių Tautinės srovės LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDAS, įsteigtas seime Philadelphijoje, Pa., kur dalyvavo 
apie 100 delegatų iš įvairių tautinių organizacijų ir kolonijų 
draugijų. Fondo įsteigimas buvusio Lietuvos Neprigulmybės 
fondo pagrindais buvo vyriausia seiman suvažiavusių delegatų 
jr visuomenės veikėjų mintis.

L. N. FONDO TIKSLAI
Visų dalyvių bendrai suprasta kad Fondo tikslai bus maž

daug tokie:
1. Rūpintis ir remti visokių, akcijų ir kovas už Lietuvos 

Nepriklausomybės atsteigimų tais pagrindais kokie buvo nusta
tyti paskelbiant Nepriklausomų Lietuvą Vasario 16 d., 1918 me
tais, Vilniuje.

2. Remti ir palaikyti visas esančias ir businčias įstaigas 
ar komitetus, bendrus tarpsrovinius, arba tautinės srovės, ku
rie bus pripažinti dirbančiais už Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimų.

3. Gaminti, platinti įvairius spausdinius kuriuose bus skel
biama Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas, skelbiama kova 
musų pačių tautos priešams, kuriuose bud stiprinama tautinis 
susipratimas ir propaguojama tiesioginis pasiruošimas atsta
tyti Lietuvos Nepriklausomybę.

4. Bendradarbiaus su kitų srovių Amerikos Lietuvių ko
mitetais ir fondais bendrose Lietuvos Nepriklausomybės atga
vimo pastangose.

5. Bendradarbiaus su Lietuvai Gelbėti Taryba, įsteigta 
Pittsburghe, Rugpjūčio 10 d., š. m.

Tai maždaug pagrindiniai Fondo tikslai, prie kurių prisi
dės tūlos smulkmenos kaip jų gyvenimas pareikalaus.

L. N. FONDO INEIGOS
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo ineigas sudarys:
a. Pavienių asmenų metinės duoklės, kurias jie sutiks už

sidėsi nuo $1.00 ir daugiau metuose, arba vienlaikinės aukos.
. b. Garbės narių duoklės kokias Fondo vadyba nustatys.

c. Patriotinių organizacijų, kuopų, klubų ir ratelių aukos 
ir metinės duoklės.

d. Ineigos skiriamos Fondui nuo kolonijose rengiamų va
karų, piknikų, prakalbų iv kitokių pramogų.

e. Fondo skyrių surenkamos aukos iš visuomenės ir drau
gijų.

f. [Biznierių ir biznio organizacijų aukos ir duoklės.
g. Patriotų Lietuvių pomirtiniai palikimai, ką gali pada

ryti tie Lietuviai kurie myli savo tautą ir linkės jai atgauti 
Nepriklausomybę, jeigu patys jos negalės sulaukti.

h. Visokios kitos aukos kokias tik kas skirs šiam tikslui.

L. N. FONDO VADYBA
Seimo didumos sutikimu, Lietuvos Nepriklausomybės Fon

do vadyba išrinkta ten pas iš posėdyje dalyvaujančių, sekanti:

Pirmininkas — Adv. Wm. F. Laukaitis,
110 E. Lexington Street, Baltimore, Md.

Vice pirmininkai:
Jonas Valaitis, 179 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y. 
V. A. Kersevičius, 115 W. Market St., Scranton, Pa. 
Vitalis Bukšnaitis, 104-09 103 St., Ozone Park, N. Y. 

Sekretorius — K. S. Karpius,
6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 

Finansų Sekretorius — Jieva Trečiokienė,
84 Van Ness Place, Newark, N. J. 

Iždininkas — Adv. Charles S. Cheleden,
1313 N. American Bldg., Philadelphia, Pa.

Iždo Globėjai:
Jonas Brazauskas, 17909 Maplecliffe Rd., Cleveland, O. 
Antanas Alekna, 265 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Fondo vadybos sąstatas bus dapildytas kolonijų organiza
toriais ir kitais asmenimis, kad Fondas turėtų visišką visuome
nės pasitikėjimą.

L. N. FONDAS PRADEDA DARBĄ
Philadelphijoje seimui pasibaigus, seimo išrinkta Fondo 

vadyba turėjo savo posėdį aptarimui visų savo veikimo smulk
menų ir rado reikalingu:

1. Skelbti Lietuvos Nepriklausomybės Fondo tikslus Lie
tuvių visuomenei ir kviesti visus patriotus Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje į talką.

2. Fondo iždininkas nutarta iš pirmos dienos padėti po 
užstatu (bond), ką jis jau ir padarė.

3. Visi aukų rinkėjai turės Fondo liudymus, kuriuos iš
duos auką davusiam asmeniui arba organizacijai. Fondo va
dyba taip pat, kaip tik gaus iš Fondo atstovų aukas, nuo savęs 
pasiųs aukotojui dar antrą paliudymą, jo aukos priėmimo 'už
tikrinimui.

AUKOS PRIIMAMOS DABAR
Lietuvos Nepriklausomybės Fondui jau dabar aukų reikia, 

nes užduotys kokios ant musų pečių puola jau atsirado:
Reikalinga skubiai rūpintis vertingais musų tautos dar

buotojais, kurie Lietuvos užpuolikų tapo iš savo tėvynės išvyti 
ir liko be pragyvenimo lėšų — mes turėsim juos sulyg išgalės 
paremti.

Berne, Šveicarijoje, jau įsikūrė Lietuviškos Informacijos 
Biuras ir Lietuvių Spaudos Biuras — mažytės įstaigėlės, bet 
būtinai reikalingos. Mes jas savo lėšomis privalome išlaikyti.

Reikalinga bus išlaikyti Lietuvišką Atstovybę Amerikoje, 
kokia ji bus pripažinta reikalinga, kuri dirbs Lietuvos reika
lais šioje šalyje.

Vyriausia visko mes turim būti pasiruošę tai valandai ku
rią busime pašaukti ištiesti Lietuvai ranką ir padėti jos žmo
nėms iškelti vėl savo trispalvę vėliavą skaisčioje musų bran
gios tėvynės padangėje!

Aukas siųskite šiuo adresu:

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS
Mrs. Eva Trečiokas, Finansų Sekr.

84 Van Ness Place Newark, N. J.

LIETUVOS PABĖGĖLIAI BERLINE 
ŠAUKIASI MUSU PAGALBOS c.

600 Žmonių, Pabėgę kaip Stovi, Vaikai Alkani, 
Žiemai Niekas Neturi Šiltų Rūbų

MART. VEIVERIS

SPRAGILAS
Gerb.

Berline, Vokietijoje, iš Lie
tuvos pabėgusių žymių žmonių 
susidarė Lietuvos Piliečių Są
junga. Jos pirmininkas, Sta
sys Kuzminskas, rašo Ameri
kon sekančiai:

Bolševikai okupavę Lietuvą 
ir toliau nesiliauja vykdę bai
sų terorą, pirmoje eilėje prieš 
Lietuvos inteligentiją. Advo
katai, kariškiai, kunigai, mo
kytojai, įvairus aukšti valdžios 
pareigūnai ir šiaip daugiau ar 
mažiau pasižymėję visuomenės 
veikėjai be jokios kaltės nak
timis suimami, sodinami į ka
lėjimą arba išvežami Rusijos 
gilumon. Šio baisaus teroro 
tikslas yra aiškus — trum- 
.piausiu laiku visų pirma išnai
kinti Lietuvos inteligentiją ir 
tuo pačiu susilpninti liaudies 
dvasinį atsparumą.

Palyginamai nedideliam Lie
tuvių inteligentų skaičiui pa
sisekė išsigelbėti nuo bolševi- 
viško teroro slaptai perbėgant 
rubežių ir j ieškant prieglau
dos Vokietijoje. Tokių pabė
gėlių šiądien priskaitoma virš 
600 asmenų. Daugumos jų 
medeginė padėtis yra liūdna, 
nes visi buvo laimingi išgelbė
ję tik savo gyvybę, bėgdami 
negalėjo pasiimti su savim jo
kios mantos; Vokietijoje atsi
dūrė kaip stovi, be drabužių, 
be baltinių, be šiltų apvalkalų 
ir be pinigų. Ypač baisi padė
tis tų kurie atvyko su šeimo

mis ir mažais vaikais.
Pabėgėlių skaičiui didėjant, 

Vokiečiai įsteigė pabėgėlių lio- 
gerį, kur atbėgusieji už mažą 
atlyginimą gauna pastogę ir 
maistą.

Trumpai tariant, reikalinga 
skubi medeginė pagalba, nes 
reikia gelbėti Lietuvos inteli
gentijos likučius nuo sugniu
žimo svetimoje šalyje, reikia 
atlikti svarbią pareigą prieš 
Lietuvių tautą.

Tuo tikslu Rugp. 11 d. Lie
tuviai pabėgėliai buvo susirin
kę Lietuvos pasiuntinybėje ir 
įkūrė Lietuvos Piliečių Sąjun
gą, pirmoje eilėje tikslu suor
ganizuoti ir medeginiai padėti 
į Vokietiją atbėgusiai Lietu
vos inteligentijai.

Sąjunga jau savo darbą pra
dėjo palaikydama ryšius su 
pavieniais emigrantais ir tuo 
tarpu padėdama visokiais bu
dais pavieniams asmenims su
rasti darbą, kas yra labai sun
ku, kaipo svetimšaliams.

Taigi šiuo kaipo Sąjungos 
pirmininkas, kreipiuosi prašy
damas atkreipti musų Lietu
vių dėmesį į viršišdėstytą pa
dėtį ir sukelti greitos pagalbos 
akciją.

Aukas ir korespondenciją 
prašau siųsti išuo adresu:

Stasys Kuzminskas, 
Bleibtreustr. 15/16,

Berlin Ch. 2 Germany.

TAURIOS SIELOS ŽMOGAUS 
MIRTIES PROGA

Karts nuo karto tekdavo gau
ti po porą dolarių aukų su ke
liais žodžiais: Skiriu tokiam 
tai reikalui, tik pavardės ne
skelbkite. Buvo tokių kurie 
atsiųsdavo reguliariai, ar tai 
16 Vasario ar tai kita kokia 
proga. Tai kuklus patriotai, 
nenorintieji savo gero darbo 
kelti viešumon.

Prieš pora metų kalbėjau 
Worcester, Mass. Po kalbos 
apleisdamas sceną, už kulisų 
girdžiu negarsiai šaukiant ma
ne. Dairaus. Prie laiptų sto
vi pagyvenęs žmogus ir šluo
sto ašaras. Prieinu, žmogus 
duoda man dvidešimts dolarių.

“Pasiųsk Lietuvon; 10 —
Ginklų Fondui, 5 — šauliams 
ir 5 — šventosios uostui. Štai 
dar 50 centų persiuntimui...”

“Ačiū, nuoširdžiai. Bet per
siuntimui nereikia”.

“Vistiek; tai pridėk kad ir 
šauliams....”

“Ačiū dar kartą. Nuo ko už
rašyti ?”

“Nesvarbu, pasiųsk ir tiek.”
“Mielas žmogau, taip man 

nejauku. Mes isšiskirsime — 
nei man, nei tau nebus ramu 
ant širdies. Jei jau ne spaudai 
tai bent man pasakyk savo pa
vardę ir adresą, kad galėčiau 
bent kvitą atsiųsti”.

Dar kiek svyruodamas, at
sakė: “Veiveris, Martynas; N. 
Grafton, Mass.”

Pavardę prisiminiau — vie
nas iš tų nežinomų, bet duos- 
nių aukotojų. Su malonumu 
paspaudžiau to taurios sielos

žmogaus ranką.
šiądien gi, peržiurinėdamas 

spaudą, Amerikos Lietuvyje 
randu kelias eilutes apie mano 
kuklaus draugo Martyno Vei
verio mirtį. Viskas toje žinu
tėje yra: ir kiek metų šioje 
šalyje gyveno, kada ir kur pa
laidotas, bet nėra išgarsinta 
velionies didelė siela. Gyvas 
būdamas velionis slapstėsi su 
savo gerais darbais ir nesi- 
briovė į priekį. O siela nema
toma.

žinodamas jo sielos jautru
mą, spėju kad ir paskutinieji 
įvykiai Lietuvoje priartino jo 
mirtį.

N. Graftono Lietuvi! Lan
kydamasis šv. Pilypo kapinė
se, sustok ties a. a. Martyno 
Veiverio kapu ir prisimink 
šiuos mano žodžius: čia ilsisi 
tikras ir iki mirties ištikimas 
Lietuvos sūnūs!

Jonas Budrys. 
New York, 1940.IX.8.

Aną penktadienio vaka
rą einu Seventynain strytu 
pro šalį darbininkiškos sa
lės ir žiuriu, tarpduryje 
stovi draugas Stepas.

— Tai ką, drauge, ar tu 
čia ateini pašnipinėt apie 
darbininkų veikimą ir ra- 
portuot policijai? — sako 
jis.

— Apie ką tu kalbi, Ste
pai? — sakau aš.

— Nugi jau jus fašistai 
raportuojat apie mus poli
cijai, norit trukdyt darbi
ninkiškiems parengimams; 
aną vakarą į Lietuvių salę 
policiją užsiuntėt sulaikyt 
musų prakalbas, — sako 
jis.

— Stepai, jūsų žioplą 
veikimą ir visą jūsų judė
jimą policija žino ir be ke- 
no nors “skundų”, ir tiktai 
gal but del to jums nesako 
nieko kad visą jūsų veiki
mą laiko žioplišku, — sa
kau aš.

— Ale kai įskundė musų 
prakalbas tai policija tuoj 
atsilankė, — sako jis.

— Policija žino kad yra 
atsiųstas^ iš Lietuvos ko
munistas agitatorius, taigi 
nori žinot ar jis kalbės 
prieš Ameriką. Jeigu kal
ba Lietuvių reikalais, kad 
ir komunistiškai, į tai kol 
kas nesikiša, — sakau aš.

— Ale vistiek jus fašis
tai norit sulaikyt darbinin
kų prakalbas, užtai įskun- 
dėt policijai, — sako jis.

— Stepai, Amerikos val
džia ir miestų policija ži
no visų jūsų vardus ir ant
rašus, nes jūsų komunis
tiški laikraščiai eina paš
tu į jūsų namus; žino jū
sų mitingų vietas, ir žino 
kurie jūsų yra agentai ir 
agitatoriai. Taigi, never
kit bu k jus kas skundžia 
iš savųjų. Savieji tik ap
gailauja kad Amerikos 
valdžia yra tokia kantri ir 
leidžia jums taip durnavot 
ir savo kvailystes platint 
tarp durnesnių už jus, — 
sakau aš.

gas. Jis viską paaiškina 
apie Lietuvą, — sako jis.

— Apie dabartinę ko
munistišką Lietuvą jis tik 
melagystes gali platint, ir 
jis tam atsiųstas. Jis iš
važiavo iš Lietuvos prieš 
pat visus kruvinus įvykius 
ir jis jų nepasakos. Jam 
svarbu tik Amerikos Lie
tuviams meluoti apie visas 
apgavystes kokiomis Mas
kvos despotai Lietuvą pa
vergė, — sakau aš.

— Drauge, Lietuvos vi
sa liaudis nutarė prie So
vietų prisidėti, jos niekas 
nevertė, — sako jis.

— Labai gaila kad tu 
tik tiek supranti, todėl to
kiems melagiams žydber- 
niams kaip tas Rabinas ir 
lengva yra jus mulkinti. 
Visi Lietuviai buvo begė
diškų despotų apgauti iki 
pat paskutinos. Merkį ir 
Urbšį į Maskvą par kvietę 
laikė ten kad nespėtų par- 
gryžti į Kauną ir priruoš
ti Lietuvos kariuomenę ir 
šaulius gintis. Lietuviai 
butų tiems burliokams pa
rodę nemažiau kaip paro
dė Suomiai. Užtai Stalinas 
pabijojęs su Lietuva karo, 
jos užgrobimą pravedė ap
gavystėmis, neva žadėda
mas užtarti nuo Vokiečių, 
ir dar Merkiui negryžus iš 
Maskvos jau slaptai siuntė 
savo kariuomenes į Lietu
vą, o tik paskui paleido at
gal parvežti Lietuvos val
džiai ultimatumą. Kai su 
ultimatumu gryžo, jau ne
buvo nieko kito kaip tik 
jį priimti, nes raudonoji 
armija jau buvo įlindus 
ir Lietuvą okupavus. Po 
to sekė visos kitos priver
stinos apgavystės su žadė
jimais “liaudžiai” gerovių, 
kaip visada komunistai ža
da, bet nieko neiš tesėja, — 
sakau aš.

— Kaip tai neištesėja: 
ugi visą Lietuvos liaudį 
padarė laiminga: atėmė iš 
ponų žemes, atidavė bied- 
niems, — sako jis.

— Taip, atidavė, bet kas 
iš to: ar, tie kurie nemoka 
žemės dirbti, kurie neturi 
iš ko ukiui namus pasista
tyti, bus naudingi žemdir
biai? Jie pirmutiniai pra
dės kilti prieš komunistų 
tvarką. Toliau, jeigu Lie
tuvos ūkininkai skurdo ir 
su daug žemės, arba Dzū

$72,000,000

• APIE PENKI milijonai 
akrų Amerikos ūkių žemės da
bar jau augina kas met taip 
vadinamas soy pupas, iš kurių 
daug kas išdirbama.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

— Tu nevadink musų 
darbininkiškų kovų kvai
lystėmis, drauge, ba gali 
ir pats to sulaukti ko su
laukė fašistai Lietuvoje,— 
sako jis.

— Užtai man ir gaila 
kad Amerikos valdžia yra 
tokia pakantri ir leidžia 
komunistams nevaržo m a i 
švaistytis. Pas komunis
tus to nėra: jie visu grei
tumu atima žmonėms vi
sas laisves, o savo priešus, 
tokius kaip komunistai yra 
musų tvarkai, naikina, žu
do. Musų tvarkoje laisvę 
turi visi, net tokie patra- 
kėliai kaip tu, ir tokie at
siųsti iš kitų šalių agitato
riai kaip tas jūsų Rabinas, 
kuris turėtų tuoj būti iš
gabentas iš šios šalies at
gal į Sovietišką Lietuvą,— 
sakau aš.

— Drauge, jeigu valdžia 
norės jį deportuoti mes 
darbininkai protestuos i m. 
Jis mums labai reikalin-

kijoje prie prastos žemės 
neišgyveno ir iš 100 hek
tarų, tai kaip jie dabar iš
gyvens iš 30 hektarų? Ki
taip sakant, visi ūkiai pa
verčiami į ubagynus, nes 
tie kurie gerai gyveno ir. 
galėjo leisti vaikus į mok
slus, dabar apvogti, paliks 
biedni ir tie, ir nebus nau
dingi tie kurie naujai pa- 
kau aš.
statyti ūkininkauti. Blo
giau dar kad ir ta žemė 
nebus jų, nors ir po 30 
hektarų duota. Visa že
mė, visas turtas, ir patys 
žmonės komunistų tvarko
je yra komisarų nuosavy
bė, kaip buvo ponų nuosa
vybė baudžiavos laikais,—• 
sakau aš.

— Drauge, Stalinas žino 
ką daro. Jis fašistų nepa- 
siklaus. Ale jis dar toliau 
siekia: jis nori kad Lietu
vos atstovybė Vašingtone 
jutų atiduota liaudies .val
džiai, tai mes rengiamės 
važiuot į Vašingtoną pa
reikalaut kad fašistų at
stovas išsikraustytų, — sa- 
ko jis.

— Oho, Stepai, gal tu 
tikiesi tapti “liaudies” ko
misaru atstovybėje? Bet 
nesiskubink į Vašingtoną, 
nes ten tavęs niekas ne
laukia, dar pateksi į be
protnamį iš savo tokio di
delio darbštumo, — sakau 
aš.

— Aš su tokiais fašistais 
nekalbu, — sako jis, ir nu- 
dylino į tamsios salės lin
dynę.

SUTAUPYTA
TAKSŲ PRIE 

GUB. DAVEY
Ar Gubernatorius Bricker bent 

kiek sumažino taksus? Nei vie
nu dolarių. Vietoj to, jis uždėjo 
naują, sunkų 
naštą lokaliams 
visos Ohio taksų 
mokėtojams.

BET
G u b e rnatorius 

Martin L. Davey 
padarė žymų su
mažinimą taksų, 
vedė Ohio Valsti
jos valdžios rei
kalus be uždėji
mo jokių naujų 
taksų nei dolario. 
Faktiškai, “jokių
naujų taksų” buvo jo obalsiu.

Davey įvedė panaikinimą “sa
les” taksų ant maisto ir sutaupė 
Ohio žmonėms $12,000,000 metuo
se nuo Lapkričio 11, 1936, ant 
visados.

Su pagalba Legislatures, jisai 
sumažino automobilių leidimų lė
šas $2,000,000 metams, ir farme- 
rių trokų mokestis $1,000,000 me
tams. Prie to, jis davė nemoka
mai naudoti automobilių ženklus 
per tris mėnesius nuo Sausio 1 
iki Balandžio 1, kuomet tas įsta
tymas pirmiausia pravestas.

Įžangos taksai (teatro tikietų, 
etc.) sumažinta nuo dešimts nuo
šimčių iki trijų nuoš. Intangible 
taksai sumažinta nuo šešių nuoš. 
iki penkių nuoš. Taipgi keletas 
kitų taksų sumažinta ir atmesta.

Bendros pasekmės tų numaži
nimų taksuose, prie Davey ad
ministracijos, siekė $40,000,000.00 
nuo 1935 iki 1938. Davey paliko 
jūsų kišeniuose $40,000,000.00.

Dar geriau, tie taksų numaži
nimai ir dabar tęsiasi. Davey’s 
taksų numažinimai paliko jūsų 
kišeniuose suvirs $16,000,000.00 
1939 metais ir paliks dar kitus 
$16,000,000.00 ir 1940 metais.

Nuo 1935 metų iki galo 1940 
metų Davey’s taksų sumažinimai

Lietuviška Užeiga
Lorain, Ohio

BROWN DERBY 
CAFE

1420 Broadway 
atdara iki 2:30 vai. ryto. 

Geras Alus, Visokia 
Degtinė 

žuvies vakarienė, visoki 
užkandžiai.

Užkviečiame Clevelandiečius už
važiuoti pas mus.

Juozas Danevičius, Sav.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras s

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

sieks virš $72,000,000.00. Tai yra 
daugiau negu po dešimts dolarių 
nuo kiekvieno vyro, moters ir 
vaiko Ohio valstijoje.

Gubernatorius Davey atmetė 
virš $15,000,000.00 nereikalingų 
pinigų skyrimų. Tai yra pustre
čio karto tiek kiek atmetė visi 
kiti Ohio gubernatoriai sudėjus 
į vieną. Jis sutaupė jums virš 
$15,000,000.00 išmintingu iš pasi
ryžusiu panaudojimu savo atme
timo teisių.

Tačiau gi, Davey neapleido jo
kių legalių ir moralių Valstijos 
obligacijų. Jis parūpino desėtkus 
milijonų dolarių šelpimui, desėt
kus kitų milijonų senatvės pensi
joms, daug desėtkų milijonų do
larių mokykloms, o prie to mili
jonus socialei apdraudai, valsti
jos institucijų išlaikymui, ir dau
gybei kitų reikalingų dalykų.

Jis tvarkė valstijos finansus 
kaip biznierius, atidžiai studijavo 
valstijos finansus, pravedė naujų 
taksų nedėjimo programą, suba
lansavo biudžetą kiekvieną metą, 
išpildė visas valstijos finansines 
obligacijas, ir dar pajiegė suma
žinti taksus tokiomis didelėmis 
sumomis kokias vargiai galėtų 
padaryt kita kuri valstija, būda
mas Gubernatorium.

Kiek galima surasti Ohio val
stijos rekorduose, Martin L. Da
vey yra vienatinis Gubernatorius 
Ohio valstijoje kuris įvedė taksų 
sumažinimus.

BALSUOKIT UŽ BIZNIŠKĄ 
GUBERNATORIŲ

BALSUOKIT Už TIKRĄ 
EKONOMIJĄ

BALSUOKIT UŽ INTELEK
TUALI TEISINGUMĄ

BALSUOKIT Už

Martin L. Davey
For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5

Demokratic State Executive 
Committee

J. Freer Bittinger, Chairman, 
Columbus, O.

DAVEY ANT RADIO
Kiekvieną pirmadienio vakarą nuo 7:15—Pradedant Rugs. 16.
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Dienos Klausimais Paskutinis
Prūsų Sukilėlis M. Springborn

8820 Superior Ave., Cleveland, OhioRedaktorius—K. 8. KARPIUS—Editor

A/T ŪSŲ — Lietuvių patriotų, ištikimų savo Tautos vai- 
kų — didžiosios užduotys prasideda, ir mes priva

lome nedvejodami stoti j darbą!
Lietuvos despotas kaimynas sumynė musų gražiai 

sukurtą Valstybę — ir mes visame pasaulyje išsiblaš
kę tos valstybes i aš iai lyg darbščios skruzdės vėl šoka
me į darbą atsir.tyti save bustynę, priešų kojų išspar
dytą, išmintą.

Amerikos Lietuvių Tautinė srove įsteigė LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDĄ. Tas Fondas 
pradėjo funkcijuoti nuo Rugsėjo 1 dienos šių metų.

Visi Amerikos ir Kanados Lietuviai patriotai kvie
čiami stoti Lietuvos Nepriklausomybės Fondui į talką.

štai jau kokios pareigos mums ant pečių gula:
Šveicarijoje pradėjo veikti Lietuviškos Informaci

jos Biuras, kuris ves diplomatinę akciją Lietuvos rei
kalais Europoje ir palaikys sąryšius su Amerika;

Taip pat Šveicarijoje pradėjo veikti Lietuvių Spau
dos Biuras, kuris teiks patriotinei išeivių Lietuvių spau
dai žinias apie Lietuvą ir iš Lietuvos, nušviečiančias tik
rąjį Lietuvos gyvenimą ir reikalus;

Vokietijoje susikūrė Lietuvos Piliečių Sąjunga, ku
rios nariai yra visi tremtiniai, pabėgėliai ir tautos dar
buotojai, kuriems jų tėvynėje Lietuvoje vietos nėra. 
Tuos pabėgėlius mes turėsime palaikyti, nes jie bus 
tais vadais ir darbininkais kurie gryš atsteigti 
klausomą Lietuvą kuomet ateis ta valanda.

Mums reikalinga išlaikyti informacijos ir 
gandos biurus čia Amerikoje, reikalinga vesti 
traukiama kova su musų pačių išgamomis, kurie turė
dami laisvę šioje šalyje naudojasi Amerikos Lietuvių 
klaidinimui ir išnaudojimui varde pavergtos Lietuvos.

Per eiles metų mes parodėm savo duosnumą Tau
tos reikalams — tą duosnumą tęskime ir toliau. To
kiomis pat pastangomis kaip rėmėrn visus kitus pirmes- 
nius Lietuvos reikalus, prie sąžiningų Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo vadų mes lengvai pajiegsim atlik
ti savo dalį kokios iš musų reikalauja musų Tauta.

Šių visų paminėtų darbų rėmime su tautine visuo
mene kooperuos ir Amerikos Lietuviai katalikai, kurie 
atnaujino savo fondą. Taigi našta mums bus tik pu
siau tokia sunki. Tikima taipgi prisidedant ir kitų 
Lietuviškų srovių prie šio darbo.

Nepri-

propa- 
nenu-

OREZ. ROOSEVELT varo Amerikos apsaugos pro- 
* gramą gana planingai ir įtemptai. Jo programas 
įvedė naujų permainų ir visokių suvaržymų šalyje, ta
čiau kitos šalys dar didesniais suvaržymais, apsunkini
mais ir pasiaukojimu pasidarė galingomis, jos suardė 
net pasaulio ramybę. Argi nereikia šjai šaliai pasiruoš
ti tinkamai prieš tuos nenuoramas?

Roosevelt sudarė labai svarbią sutartį su Britanija 
gaudamas -Amerikos pakraščiais eilę Britams priklau
sančių salų, kuriose skubiai imasi įrengti apsigynimo 
punktus. Britams už tai davė 50 senų karo laivų, ku
rie reikalingi kovoti su Vokiečiais jurose.

Bet Roosevelto pastangos visaip trukdomos politi
kuojančio Kongreso. Šį rudenį įvyksta rinkimai, todėl 
Kongreso atstovai bijo pravesti vyrų į kariuomenę šau
kimą, kad tas nepakenktų jų rinkimams. Konskripci- 
ja tapo nutarta, bet atidėta dar 60 dienų, o per tą lai
ką siūloma šaukti į kariuomenę liuosnorius.

YZOKIEČIŲ šiomis dienomis dedamos didžiausios pa- 
* stangos prieš Angliją yra gal but Hitlerio pasku

tinis gembleriavimas laimėti, arba gali pasirodyti jau 
nepajiegimas Anglų atsparumą perlaužti, ir turės pra
sidėti Vokiečių pralaimėjimas.

Rugsėjo pradžioje suėjo metas laiko nuo šio Euro
pinio karo pradžios. Koks jis baisus buvo galima sprę
sti iš to kad daug mažų tautų pavergta, sunaikinta, iš
ardyta keletas didesnių valstybių, sumušta didelė Pran
cūzija, ir vietoje vienų Vokiečių kariavusių prieš dauge
lį, liko viena Britanija kariauti prieš daugelį.

Nukentėjo šiame kare eilė mažų valstybių, tarp jų 
ir toli nuo karo audrų esančios Lietuva, Latvija ir Es
tija.

TZAD Maskvos carai Lietuvą okupavo, o ne “loskų” 
daryti atėjo galima įsitikinti iš tų faktų kaip So

vietų ambasadų užpuolikų gaujos stengiasi okupuoti ki
tose šalyse esančias Lietuvos pasiuntinybes. Kokią tei
sę turėtų prie Lietuvos turtų ir įstaigų kitose šalyse, jei 
Rusų okupavimas Lietuvos nebūtų tikslu Lietuvą pa
sivergti? Jeigu Lietuvos valstybė nepanaikinama tai 
kam naikinti jos atstovybes? Reikėtų tik jas užtvir
tinti ir palikti veikti.

Bet kada ir Maskva įsako Lietuvos pasiuntinybes 
užgrobti ir jų turtus pasisavinti, ir musų išgamos Ame
rikoje rodo didžiausio noro kad tas butų pravesta kad 
ir visu žiaurumu, galim tik labiau ir labiau įsitikinti 
kad Lietuvos užgrobimas, nežiūrint kiek jis dailinamas 
tamsių Lietuvių suvedžiojimui, yra džiaugsmas musų 
išgamoms, kurie atsiekė savo jieškoto Lietuvių tautos 
pavergimo po svetimu jungu....

MIRUSIOJE JUROJE randasi druskos tiek kad už
tektų pasauliui jos per 2,000 metų.

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

“Čarneckis ir....
6,000,000 Dolarių

Juozas Tysliava žurnale Lie
tuva rašo;

“Daugelis aukštųjų Lietuvos 
valstybės pareigonių jau at
leista. Ypač tuojau buvo at
leisti katalikų ir tautininkų 
minties žmonės. Tuo tarpu 
toks krikščionių demokratų 
žmogus kaip černeckis eina 
užsienių reikalų ministerijos 
likvidatoriaus pareigas....

“Ką tai reiškia?
“Birželio 14 d., lygiai prieš 

Sovietų Sąjungos kariuomenės 
dalinių įžengimą į Lietuvą, už
sienio reikalų ministerijos rū
muose įvyko svarbus posėdis. 
Buvo svarstoma kas daryti su 
tais šešiais milijonais dolarių, 
paskirtais propagandai, jeigu, 
kartais, Lietuvą okupuotų sve
timos valstybės kariuomenė. 
Kilo klausimas ką daryti: tuo
jau juos vežti į užsienį, ar dar 
palaukti. Tada direkt orius 
černeckis, pasikrapštęs barz
delę, pareiškė kad jis neįeisiąs 
tų pinigų išvežti....

“Dabar černeckis siuntinėja 
telegramas Lietuvos konsu
lams ir pasiuntiniams, įsaky
damas jiems perduoti archy- 
vys artimiausioms Sovietų Są
jungos atstovybėms. ...”

gu jį užima svetimos valsty
bės kariuomenė, tai Lietuvos 
Banko vardu padėtas auksas 
automatiškai pervedamas šių 
trijų įgaliotų asmenų globai.

“Bet. .. . pasaulis kupinas 
misterijų. Ir Lietuva, pasku
tines nepriklausomo gyvenimo 
dienas gyvendama, buvo ap
supta misterijų. Trims die
noms prieš Sovietų Sąjungos 
ultimatumo priėmimą, trims 
dienoms prieš raudonosios ar
mijos dalinių įžygiavimą į Lie
tuvą, įgaliojimai tiems trims I 
pasiuntiniams buvo atšauk
ti....

“Dabar kyla klausimas kada 
Lietuvoje buvo daugiau judo- 
šių — nepriklausomybės, 
okupacijos dienomis?”
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(Tęsinys iš pereito nr.)

— Tu vis dar myli tą mergaitę? — priki- 
savo draugui Hansas Reichenbachietis.
Klauzas tylėjo.
— Tu ją dar myli? — atkartojo Hansas.— 

dar atsimeni ją. Aš atsimenu regėjimą, ku-
Švenčiausi Merge-

iš Prūsų kovų Su 
Kryžiuočiais | 3-į0 

šimtmečio pradžioje

“Lietuvoje veikė
‘penktoji kolona’

“Kad tautininkų valdžios 
laikais Lietuvoje veikė ‘penk
toji kolona’ tai liudija dar ši
toks faktas.

“Trys Lietuvos pasiuntiniai 
užsienyje buvo įgalioti globoti 
auksą ir kitokį valstybės tur
tą, išvežtą į kitus kraštus. Ki
taip tariant, jeigu kraštas ne
tenka nepriklausomybės, jei-

“Darbo Lietuva”
Lietuvos Aido vietoje, 

ne leidžiama dienraštis Darbo 
Lietuva. Tai jau komunistų 
valdžios organas. Pasižvalgius 
po to laikraščio puslapius ma
tai visame kame dvokiančią 
Sovietų smarvę:

Vienas to laikraščio nume
ris, Liepos 21, jau atspausdin
tas su Sovietų raudonos vėlia
vos atvaizdu, su kuju ir pjau
tuvu, ant vėliavos žodžiai:

“Tegyvuoja Sovietų 
Socialistinė Lietuva!”

Tai laida po to kai išdavikų 
“seimas” nutarė prijungti Lie
tuvą prie Maskvos. .. .

Kitame nr. visas puslapis 
užimtas straipsniu ir vaizdais 
auie “Liaudies meno šventę, 
kurioje Kaunan atvykę pro
gramą pildė Sovietų artistės 
ir artistai tokiomis pavardė
mis: špiler, Redel, Chrusta- 
liov, Iljinski, Liza Gilels, Emil 
Gilels, Davydova, Badridze. ..

Tai vis žydai, Gruzinai, Ru
sai, bet kur Kipras Petraus
kas, kur kiti Lietuviški artis
tai?

Laikraščio puslapiai numar
ginti žodžiu “liaudis”, “liau
dis” .... Kas ta Lietuvos 
“liaudis”? Męs žinom iš ko 
susidėjo Lietuva, iš kur stai
ga atsirado ta viską valdanti 
“liaudis”?

Tai už to žodžio pasislėpę 
Sovietų šnipai ir teroristai, ku
rie paėmė įvesti Lietuvoje ko
munistinį pragarą!

Kau-

nr.

M

Tu
rį tu regėjai pilies bokšte.

i lė kokia tau pasirodė, buvo visiškai panaši į tą 
Prūsų kunigaikštytę.

— Saugok Dieve, ką tu kalbi! — atsiliepė 
Klauzas.

— Noriu pasakyti kad įsisvajojęs regėjai 
jos paveikslą debesyse ir manei kad tai šven
čiausi Mergelė.

— Bet juk ir kiti riteriai matė Mergelės 
paveikslą, — pratarė Klauzas.

Reichenbachietis patraukė petis.
— Labai dažnai žmonės tiki kitų regėji

mais, — pastebėjo jis.
— Vadinas, tu manai jog nuodėmė atsi

minti Nomedą?
— Drauguži, — tarė Hansas, — aš ne dva

siškis ir negalėčiau sakyti kas nuodėmė, kas 
ne. Jeigu tu nejauti sąžinės graužimo tai nė
ra jokios nuodėmės. Jei vyras turi galvoje 
mergaitės paveikslą, nenusideda nei Dievui, nei 
žmonėms.

— Aš ją dar vis atsimenuį Skaistybės ap
žadui nenusidėjau. Kilnios moters atsiminimas 
mane stiprina gyvenimo

— Parodyk man jos
sas.

Klauzas ištraukė iš 
davė jį draugui. Hansas ilgai jį

— Labai gražiai padirbtas; 
kad Prusai tokie nagingi. Iš ko nupintas raiš
tis? Jis toks kietas, lyg plieninis.

— Čia paslaptis. Patys stabmeldžių dva
siškiai jį bus padirbę, nes ant jų rankų esu ma
tęs panašių raiščių. Nomeda sakė kad jos mo
tina šią dovaną gavus iš vienos vaidilutės.

Du draugai taip susidomėjo gintaru jog į 
juos atkreipė dėmesį aplink gulį kareiviai. Han
sas pirmas tai pastebėjo.

Klauzas apsidairė.
— Ilgasis Jurgenas bus čia kur besėdįs ir 

į mus bežiūrįs, — tarė Klauzas su pagieža.
Klauzas paslėpė gintarą ir raištį.

V ¥

kovoje. 
gintarą,

užanties

tarė Han-

raištį ir pa
žiurėjo.
aš nemaniau

Klauzas buvo priskirtas prie Kristuj 
brolijos.

ši pilis buvo vėl atstatyta, o Hermanas ■ 
nenbergietis, kurio įsakymu Klauzas kitada 1 
jo į Karaliaučių, dabar tapo šios pilies 
ru. šio vyro vadovavimas Klauzą mažai 
džiugino. Jam butų geriau buvę pasilikti R 
kurioje kitoje pilyje, tik ne Kristburge.

1272 metas slinko galop, kai ordino 
pasklido linksma žinia, jog gausi Meiseno mai 
grafo ir Regenšteino kariuomenė pradėjus ,1 
gį prieš Prusus. I

Gaterlebinietis ir Tirbergietis jau bevj 
metus laiko ėjo nelabai smagias pareigas, p 
starajam buvo pavykę pakelti ordino karina 
mą. Dabar jis galėjo gausiau prisidėti prie k 
riuomenės kryžiaus žygio, kai ši buvo perže 
gus Vislos upę.

Karo žygiui buvo pasirinkta vasara. 
darni dievų pagalba, Prusai laikėsi ramiai mj 
kuose: gal ir šiuokart pavyks sustabdyti prj 
šų antplūdį. Bet dangus buvo nepalanku 
Prasidėjo smarkus speigai. Be pasipriešini! 
žygiavo kryžiuočiai per Pogezaniją ir Ermlal 
dą. Gyventojai slapstėsi miškuose. Tik nI 
tangų pasienyje Prūsų kariuomenė buvo įsitvil 
tinus geriau. Vokiečiai pradėjo puolimą.

Regenšteino grafas prasiveržė pirmyn 
puolė Prusus. Bet Prusai gynėsi it pasiūti 
Tris dienas tęsėsi puolimas, ketvirtą dieną Prl 
sai mėgino prasiveržti. Ordino kariuomenl 
persvara buvo daug didesnė ir apsigynimo pi 
rengimai pateko į kryžiuočių rankas.

Ginklų dievaitė stojo ordino pusėje. Lii I 
kos pulkai buvo išnaikinti ir jis pats žuvo k< I 
voje.

Meiseno markgrafas tuo tarpu su kita ki | 
riuomenės dalimi paslinko į Natangus.
kur Mantas laukė priešo su gausia Prusą kl 
riuomene. Nedelsdamas puolė juos markgrafl 
ir prasidėjo kova, kokios niekas seniau nebu\l 
matę. Prusai kovėsi iš paskutinos. Daugiai 
kaip dešimtį metų jie kovojo kad nusikratyti 
svetimą jungą. Dabar jie buvo arti tikslo. Al 
gi jų viltys dabar niekais nueis? Manto kari! 
kovėsi pasiryžę geriau mirti negu svetimiem! 
vergauti. Bet Vokiečiai veržėsi pirmyn ir priel 
saulėlydį Herkaus Manto kariuomenė liko veil 
visai sunaikinta.

Pats Herkus Mantas liko nesužeistas. Pil 
matęs kad viskas niekais nuėjo, jis bandė su 11 
Rūsiais kariais pabėgti ir vėl surinkti karilionui 
nes. Natangai siuntė karan paskutinius vyrui 
Iš Sambijos ir kitų bendruomenių plaukė būriai 
karių. Visa tauta suprato kad dabar išmuši 
lemiamoji valanda ir visi savitarpio ginčai bl 
matant dingo. Prūsija buvo pavojuje. Ir Heil 
kus Mantas dar kartą išvedė didžiulę karilionui 
nę prieš užpuolikus kryžiuočius. Bet ir šiul 
kartu pergalė buvo ordino pusėje.

Herkaus Manto kariuomenė buvo sumušti 
Pats Mantas tapo sunkiai sužeistas, bet jam vii 
dėlto pavyko pasislėpti miške ir išvengti nelail 
svės.

Per trumpą laiką neregėtai pasikeitė Prusl 
žemės reikalai. 20,000 žmonių žuvo žiemos su! 
kaustytuose kautynių laukuose. Kryžiuočiai 
naikino,' plėšė ką sutikdami.

Prašvito pavasaris. Prūsų žmonės pateko I 
verguvę.

Her-

PAVASARIO ŽYGIS
Plaukit sau, upės, kaip skambios dainos, 
Rūtomis šelkit, eglių miškai!
Kvepiančiais kloniais žygin išeinam — 
Vyrų žaliukų smagus pulkai!
Kaip lino žiedas mėlyną dangų 
Skaidrina saulė ir vyturiai, 
Žvilgančiom gretom, kaip vienas, 

žengiam
Gimtojo 'krašto šaunus kariai!
Sodžiuje žydi pirmosios tulpės.
Greit vasarojai dirvoj žaliuos —
Su plieno paukščiais ir švino kulkom 
Budim Tėvynės laisvės keliuos.
Bukite ramios, tėvų pirkelės,
Arimų meilės pilna širdim!
Ne veltui ugnį iš plieno skeliam — 
Pasitikėkit musų eilėm!
Mylias nueinam mes nepavargę, 
Nenusigąstam kulkų krušos — 
Nepabijosim ir jūsų vargui 
Žibančio plieno ginklu sumušt!
Tai plaukit, upės, kaip skambios dainos, 
Rūtomis šelkit, eglių miškai!
Šiądien į žygį smagus išeinam
Vyrų žaliukų šaunus pulkai!
Karys. Vikt. Šimaitis.

kariuomenės . neveiklumas 
buvo įsitikinę dievų pa
bus siuntęs lietų, kuris 
Vos tik kryžiuočių ka- 

žemę, Prusai vėl puolė

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Suaidėjus ryto gunda 

Svaido saules ūkanoj. 
Saulės krenta — žemė bunda, 
Tirpsta geduliai dainoj. —

Supas saulės nėrinys.
Aukso žirklės erdves karpo:

Bus mergužei kaspinų....
Jai ir dainos ryto varpo
Ir pirmi žiedai linų, —

Man — jos pirmas bučinys....

Brandenburgas pagaliau buvo visai atsta
tytas ir Hansas vėl įsikraustė į pilies bustus, 
žiema jau buvo praslinkus. Niekas nebesitikė
jo sulaukti šalčių.

Karalius Otokaras ir Brandenburgo mark
grafas negalėjo ilgiau laukti palankesnių oro 
sąlygų. Jie rengėsi namon. Ordinui paliko da
lį savo kariuomenės. Sunku buvo išmaitinti 
karius šioje sunaikintoje šalyje. Todėl nenuo
stabu kad į ateitį visi žiuri daug liūdniau negu 
pirmiau žiurėjo.

Šis kryžiuočių
padrąsino Prusus. Jie 
rama. Pats Patrimpas 
atvėrė žemės prarajas, 
riuomenė paliko Prūsų 
ordiną. Tik ką atstatytas Marienverderas vėl
virto pelenais; Kulmija liepsnojo. Prusai sten
gėsi galutinai sutriuškinti ordino galybę vaka
ruose.

Naujieji metai baigėsi blogiau už praeitus 
metus. Vokietija vis dar neturėjo stiprios val
stybės galvos kuri pagelbėtų silpstančiam ordi
nui. Kryžiuočius ištiko dar nauja nelaimė: mi
rė jų rėmėjas popiežius. Niekas negalėjo nu
matyti kada įvyks nauji rinkimai. Iki šiol iš 
Romos traukė uolus kryžiaus žygio šaukliai-pa- 
mokslininkai, ir vis dar sukurstydavo tikinčių
jų vykti į Prusus ordinui padėti. Popiežiui mi
rus ir čia nebuvo pagalbos.

Landmistras Liudvikas Balderšeinietis, ku
ris per visus tuos sunkmečius kantriai ėjo savo 
pareigas, pagaliau nusivylė ordinu ir pasitrau
kė iš valdžios. Jo įpėdiniu išrinko Kulmijos 
komtūrą Konradą Tirbergietį.

Ir Hansas Holdenštetietis ėmė kalbėti apie 
pasitraukimą.

— Balderšeinietis ir aš buvome draugai, _
tarė jis Klauzui, — nuo to laiko kai nelaimin
game Lebavos mūšyje žuvo musų pirmtakunai. 
Mums v adovaujant, ordinas nieko gera nematė. 
Gal kiti bus laimingesni ir pakreips pergalę mu
sų pusėn.

Jis laukė kol bus paskirtas naujas landmis
tras. Broliai buvo nusiminę kai šie vyrai pasi
traukė iš vadovybės. Balderšeinietis skubėjo 
į Vokietiją pas vyriausi mistrą, o Holdenštetie
tis paliko Brandenburgo komtūru. Jo vietoje 
ordino maršalu buvo išrinktas Konradas Tiber- 
gietis.

(Bus daugiau)

—

KAIP ŽMONĖS ŽŪSTA

Nors karas yra visuotina žmonių žudyne| 
tačiau ligų epidemijos išnaikina daugiau žnl0| 
nių, ir niekas viešai prieš tai. neprotestuoji

Pereitame pasauliniame kare apskaičiuoji1! 
ma žuvo 7,000,000 kare dalyvavusių vyrų. i’,ll 
tik vienas mažytis ’epidemijos peras, vadinai™! 
“virus” 1918-19 metais influenzos epideminį 
laikotarpiu išžudė pasaulyje 11,000,000 žmonių!

Taipgi tas “virus” geltonosios karštiiu'l 
raupų, miegaliuos ligos ir infantile paralyžių1-1! 
naikina žmones visu žiaurumu. Taip pat 
tuzinai kitų plėgų kurios naikina galvijus, ai M 
liūs, šunes, paukščius, žuvis, vaisius, tabaM 
medvilnę, bulves' cukrinius burokus, net !1ie| 
džius, bites ir bakterijas. Jokia gyvybė neij 
saugi nuo tų naikintojų.

Ligos ir epidemijos buna priežastimi <>‘1 
džiausiu žmogaus ekonominių nuostolių, ts 
milijonų Amerikos įvairių darbų ir užsiėmi'111! 
darbininkų apie penktadalis kas met nustob 
trejetą dienų darbo tik nuo šalčių, kas sudau 
apie 200,000,000 darbo valandų.

Visą žmonių gyvenimą nuo lopšio iki r1“ 
bo lydi baisiu savo grąsinimu visokios lig'05' 11 
epidemijos.
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(J. s. MARINE BAND DALYVAUS THE PRESS CHRISTMAS FUND KONCERTE

Howardcentas pelno eis į The Press

Capt, n įlliam F. Santelmann 
U. S. Marine Land vadas

• • •

nas
Christmas Fund parupinimui rūbų 
Clevelando biedniems vaikams.

Tai yra tas pats benas kuris gy
vuoja nuo laikų kuomet Thomas 
Jefferson buvo inauguruotas prezi
dentu. To beno muzika simboli
zuoja patriotiškos Amerikos visuo
menės širdžių plakimą. Beno va-

Captain Wiliam F. Santelmann 
yra tai atvaizdas kario ir muzikan
to — jaunas, karžygiškas ir mag-* 
netiškas.

Clevelande šis Marine Band duos 
dviejų valandų koncertą išimtinai 
Amerikoniškos muzikos, kuri apims 
kompozicijas tokių žymių kūrėjų 
kaip Nathaniel Shildret, Arthur

Pryor, George Gershwin, 
Hanson ir Victor Herbert.

Įžanga į koncertą tik 25c, ir ke
lios vietos bus po 50c nusipirkimui 
išanksto. » v>

Nepraleiskit šio didžio koncerto, 
išgirskit United States Marine 
Band didžiojoj Public Hall, ketvir
tadienį, Rugsėjo 19, nuo 8:30 vai.

Ifįe United States Marine Bank 
I "Paties Prezidento Benas” — 
Liesta i Clevelandą duoti savo 
[įjantį koncertą!
L įeną parkviečia The Cleveland 
L atidarymui savo oficialio 
Į-, press Christmas Fund vajaus, 
Lj prasidės Spalių mėnesį.
f as nuostabus koncertas atsibus 
Lrtadienio vakare, Rugsėjo 19, 
Leland Public Hall, ir kiekvie-

ATSTOVYBĖ ROMOJE ATITEKO
SOVIETAMS

Bet Bolševikai Rado tiktai Vieną Šunelį . . .

Beveik tris savaites buvo 
stengiamasi išgelbėt nuo bol
ševikų Lietuvos pasiuntinybės 
Romoje prie Kvirinalo namus 
priklausančius Lietuvos vals
tybei. Bet galop Italų valdžiai 
pasisakius už tų namų perda
vimą Sovietams, tolimesnis 
priešinimasis pasidarė negali
mas ir Rugp. 26 d., 8 vai. va
karo, Lietuvos ministras Ro
moje turėjo apleisti pasiunti
nybės namus. Prieš tai pa
siuntinybėje susirinko visa 
Lietuvių kolonija su Lietuvos 
ministru prie Vatikano Gird
vainiu ir Vysk. Bučių. Pa
siuntinys Lozoraitis kreipėsi į 
susirinkusius sakydamas kad 
Lietuva nemirė ir negali 
ti.'
va ir nepriklausoma.
si Lietuviai vieningai dirbs ir 
kovos.

Susirinkusių Lietuvių vardu 
tarė žodį Vysk. Bučys, pažy
mėdamas jog bolševikų okupa
cija yra vienas sunkiausių Lie
tuvos istorijoje bandymų, ta
čiau reikia tvirtai tikėti kad 
teisingumas laimės, Lietuviu 
tauta pasiliuosuos nuo žiau
raus svetimo jungo....

Su dideliu susijaudinimu su
sirinkusieji sugiedojo Tautos 
Himną. Tuo metu ant pasiun
tinybės rūmų plevėsavo Lietu
vos 
Jau 
mos 
ėjo
dalgiu nupjautos 
gėlės, 
valstybės namą 
tvirtai pasiryžę 
ti.

Išvažiavęs iš
Lozoraitis nusiuntė Italų už
sienių reikalų ministerijai ir 
diplomatinio korpuso dekanui

Popiežiaus nuncijui raštus, ku
riuose pareiškė kad nors ir bu
vo 
tinybę, vis
sovietams nei 
nei atstovauti

priverstas apleisti pasiun- 
delto nepripažysta 

teisės ją užimti, 
Lietuvą.

ŠUNELIO GAUDYxMAS

mir-
Ji vėl bus atstatyta, lais-

Tam vi-

YTHIAS
C A FE

LIETUVIŠKA UŽEIGAI 231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko) 
ALUS — DEGTINĖ 

UŽKANDŽIAI

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY
PADARE DIDELĘ PIRMYNŽANGĄ

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
nktadienio ir šeštadienio vakarais
J. Verbyla ir A. Čiutelė 

savininkai.

|K. STONIS
1ESTAUR ANT
Importuota Degtine

jitanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta, kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

Tai yra popleriuotojas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Iš LAUKO.

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbų kai
nos yra prieinamesnės.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

The Ohio Bell Telephone Compa
ny šiomis dienomis viršijo 800,000 
skaičių telefonų įvestų namuose ir 
bizniuose ir turi daugiau stočių ne
gu kada turėjo savo istorijoje, pra
neša Ralph Christman, kompanijos 
Clevelando divizijos komercinis ve
dėjas.

“Prieš depresijoj laikus aukščiau
sias skaičius buvo 721,832, pasiek
tas Balandžio men. 1930 metais”, 
sako Mr. Christman.

Depresijai užėjus jos pasekmės 
pasirodė tokios kad Liepos mėnesį 
1933 metais musų telefonų skaičius 
nupuolė iki 526,036. Tačiau tą mė
nesį mažėjimas pasiliovė ir pradė
jo vėl daugėjimas, taip kad septy
nių metų bėgyje mes vėl įgijom 
274,000 telefonų naudotojų dau
giau. Nuo 1940 metų pradžios, 
mes gavom apie 34,600 daugiau te
lefonų musn teritorijoje šioje vals
tijoje”.

Mr. Christman įrodinėja kad ta 
800,000 skaitlinė nėra tai visi tele
fonai Ohio valstijoje. Šalip Ohio

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

C.
1001
/

Bell stočių, yra dar Cincinnati ir 
Suburban Bell Telephone Company 
ir apie 260 Ohio telefono kompani
jų kurias Bell neoperuoja.

Iš 800,000 Ohio Bell telefonų, 
apie 275,500 yra Clevelando srityje, 
kurioje ineina ir artimi priemies
čiai. Prieš depresijos laikus aukš
čiausią skačių Clevelando skyrius 
turėjo 255,503 telefonus, pasiekta 
Balandžio mėnesį 1930 metais. De
presijos žemiausias laipsnis apsi
reiškė Liepos mėn. 1933 m., kuo
met buvo 192,367.

Nuo to \žemo laipsnio, Clevelando 
skyrius gavo 83,100 
giau, įskaitant ir nuo 
džios gautus suvirs

“Su tokiu augimu 
kėjo skirti $18,650,000 daugiau pi
nigų plėtimams ii' gerinimams pra
vesti šioje teritorijoje”, sako Mr. 
Christman.

telefonų 
šių metų 
10,800. 
išsilaikyti

dau- 
pra-

rei-

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

7205 Wade Park Ave.
Telefonas EN. 9276

Stiprus Alus $1.65 už case 
(Žemiausi kaina) 

Pasirinkimas iš 60
Mes atvežam šaltą
Taipgi didžiausias 
visokių skanių California vynų.

Greitas pristatymas vestuvėms
Pokiliams ir kitokiems tikslams*

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

įvairių rusių, 
alų į namus.

pasirinkimas

vėliava su gedulo šydu, 
buvo prieblanda kai Ro- 
Lietuviai skirstydamiesi 

gėlynu takais, kur gulėjo 
Lietuviškos

Lietuviai apleido savo 
susikaupę, bet 
į juos sugryž-

ir kitokių.

Pakeltis Vaistine
E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
Telefonas EN. 31424323 Superior Avenue

į DELLA C JAKUBS 8
[• (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) įj

■ Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. j
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. J

| LITHUANIAN FUNERAL HOME P
S 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 0

.... ...... nu ■ mitini iiihi inHi-Mi ■» ■ imtinnMJ

LUCAS BEVERAGE CO.
1682 East 55th Street ENdicott 2540

“Lietuviai Savininkai”
Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams . saldžių gė
rimų reikalaudami kreipkitės į savo Lietuvį išdirbėją vi
sokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)
.........................................................................................■.........

<■

APDRAUDOS REIKALE Į
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
s 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E 
Ml|||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllillllilllUniHilliHIHHHiHiil>l{lilllll>illllllllllh’

Dr. Harold. Harding 
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis

18 metų patyrimas. 
Valandos: 9—12 ir 2—6.

Trečiadieniais
Vakarais sulyg
7112 Lorain

WOodbine 3072.

ADDISON-SUPERIOR 
'DRESS SHOPPE 

1302 Addison Road
Moterims Chiffon kojinės, reg. 

G9c, parsiduoda po 49c pora 
SILK CREPE -Dresės, mieros 

12 iki 54 po $2.00
Milo skrybėlės $1.00 ir aukš.

9—12.
sutarimo.
Avenue

(44)

MĖSINYČIA
Mėsa, Daržovės, Duona
Lietuvių

Nauja didelė 
ve, grosernė 
krautuvė.

MIHAEL KRZYS
1394 East 66th Street

kaimynystėje
mėsos parduotu- 
ir keptų dalykų 

(44)

ARTRITU
Aš galiu visiškai išgydyti jūsų 
ARTRITIS, Reumatizmą ir pras
tą cirkuliaciją nauju metodu. Gy
dau ir kitas ligas. (38)

GRETĄ BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

5005 EUCLID AVE. Cleveland

(Trečias aukštas—imt elevatorių)
Tel. HEnderson 4224

(Buvus Smart Shoppe, nuo 
(6912 Superior avė.) (38)

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop.

SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkrausimas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

5325-27 
Prie E.

EAGLE
MOVING — STQGAKE

Kitą rytą 9 vai. du Sovietų 
ambasados atstovai atvyko 
prie Lietuvos pasiuntinybės. 
Juos įleido tarnas. Bolševikai 
pirmiausia puolėsi prie garažo 
paimti automobilį. Garažas 
buvo tuščias, automobilis iš
vežtas. Eidami prie namų, pa
matė nukirstas gėles.. Inėjo 
į pirmą aukštą, tuščia, tik sie
nos; antrame aukšte tas pats, 
nei vieno daikto, nei vienos 
kėdės. Turėjo išeiti iš namų 
ir atsisėsti ant laiptelių. Taip 
besėdėdami pamatė pagaliau 
vienintelį paliktą jiems inven
torių — šunį. Sužinoję pas 
tarną kad tai pasiuntinybės 
šuo, bolševikai liepė išvaryt jį 
į gatvę. Tarnas atsisakė. Ta
da jie patys ėmė šunį gaudyti, 
bet šuo nesidavė ir rodė dan
tis. Tik dabar, šunį bevaiky
dami, ambasados atstovai pa
stebėjo trispalvę vėliavą ant 
rūmų. Ji buvo taip pakabinta 
kad nuimti kelių valandų bol
ševikų pastangos ėjo niekais 
— vėliava vis dar plevėsavo 
saulėje. Reikėjo nupjauti vi
są stiebą. Visiškai įniršę bol
ševikai, kurių atvyko dar ke
turi, nežinodami kam keršyti 
įsakė trims pasiuntinybės 
nams per kelias valandas 
kraustyti su šeimomis ir 
manta. .. .

Visą dieną bolševikai
kiojo po tuščią pasiuntinybę. 
Du paliko ir naktį, bet turėjo 
nakvoti ant grindų ir be elek
tros šviesos.

KUR PASIUNTINYBĖS 
VEIKIA

Londone, Berne, Buenos Ai
rėse, Vatikane ir Vichy Lietu
vos pasiuntinybės veikia.

Lietuvos garbės konsulas 
Mexico City, Thomas Vilchis 
šiomis dienomis atsiuntė Lie
tuvos pasiuntiniui Washingto
ne laišką, kuriame pareiškė 
pilną supratimą įvykių Lietu
voje; giliai atjaučia tautos 
tragediją ir skaitys sau už 
garbę ir toliau likti konsulu ir 
klausyti tik Lietuvos ministro 
instrukcijų.

tar- 
išsi- 
visa

slan-

ATVYKO Iš LONDONO
šiomis dienomis per Lisabo

ną atvyko New Yorkan Lietu
vos pasiuntinybės Londone pa
tarėjo žmona p. Rabinavičienė 
su dukrele. Nei vienas iš Lon
dono pasiuntinybės personalo, 
net ir tarnaitės, nesutiko 
žti Į Sovietinę Lietuvą, 
naitėms parūpinta vietos 
pažystamus Londone.

L. G. K. New Yorke.

gry-
Tar-
pas

HIPPODROME
- J

"The Sea Hawk” /
“m’ « tt—i-ii ’’ujfioje

, , -, . .. / Prie-
kaipo jurų ' jdėšikų vadas, 

dar vienai S*uaitfei Hip- 
Theatre, pradedant Rug- 
Prie jo vaidina lįiti žymų's 
Brenda Marshall, Flora 

Donald Crisp, Alan Hale.

Filmą “The Sea Hawk”, kurioje 
Errol Flynn pasižymi naujais ' 
tikiais, 
pratęsta 
podrome 
sėjo 14. 
artistai, 
Robson, 
Claude Rains, William Lundigan ir 
Una O’Connor, 
tūkstančiai kitų artistų.

Ši filmą yra pilno įvairių prieti
kių apimančių plačių jurų senes
nių laiku plėšikų veikimą, Karalie
nės Elzbietos dienose.

prie jų gi veikia

pasiuntinybės,

DUONKEPYKLA
Nauja duonkepykla, visokius 
rūšies kepti dalykai, spęcia-, 
lizuojam piknikams, vestu
vėms ir tt. (38)

Sukalbam Lietuviškai.

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

*

Harry Gatzke IIEnd. 0055
1750 East 47t Street

NAUJENYBĖ CLEVELANDE
Jeigu mokat savo sąskaitas Money Orderiu 

pasinaudokit nauju

CLEVELAND TRUST
BANK MONEY ORDER

Gaunami bent kuriame musų 48 
patogių bankinių skyrių

Telpa priėmėjo parašas ir parodo 
siuntėjo vardą.

Cleveland
Crust 111

Darbščiom Motinom ir Darbštiem Vaikam
TELEFONAS REIKALINGAS

RABDE IR ŽAISLUOSE

groserių,

dabar. Jis kaštuoja ma- 
dienai..................................

I

BELL TELEPHONE COMPANYOHIO
KLAUSYKIT “The

fTI I T*i 7 •

Telephone Hour” Pirmadienio vakarais 7 vai. (Ohio laiku) per WTAM, WLW ir

• Gabiems jaunuoliams ir 
siėmusioms visokiais reikalais 
motinoms telefonas reikalinga 
kad galėtų išnaudoti visus šio 
moderniško gyvenimo patogu
mus. Ar tai draugiškam pasi
kalbėjimui su draugais ar gi
minėmis iš kito krašto miesto, 
susitarimui su draugu, ar užsakymui
arba staigiam pašaukimui gydytojo netikėtame 
atsitikime, telefonas yra gatavas tam darbui.
Palengvinkit savo gyvenimą ir turėkit smagu
mo įsitaisant telefoną 
žiau negu dešimtuką

Klauskit savo artimiausiame Cleveland Trust uank

WSPD

*

i
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! CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
t
i “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

KARO UŽSAKYMU
UŽ $61,000,000

Šiomis dienomis Cleveland 
Diesel Engine Co. gavo iš ka
ro laivyno užsakymą už $19,- 
800,000 padaryti naujų moto
rų. i

Tokiu budu iki šiol Cleve
lando industrijos jau yra ga
vusios S. V. kariškų užsakymų 
dabartiniame šalies ginklavi
mo programe už $61,000,000.

Federalė valdžia iš vieškelių 
fondo paskyrė Ohio valstijos 
keliams 1941-42 metais virš 
$5,000,000.

LEISKIT VAIKUS Į 
VAKARINES AMA

TŲ MOKYKLAS

Naudokitės Valdžios Parama 
Studentams

Šiomis dienomis prasideda 
vakarinėse mokyklose pamo
kos ir specialus kursai įvairio
se mokslo šakose bei amatuo
se aukštesnėse miesto mokyk
lose. Jeigu jūsų vaikai neina 
į . mokyklą dienomis, leiskit į 
tas..vakarines pamokas, lai pa
sirūpina pramokti kokių nors 
būtinai reikalingų amatų, jie 
tuoj gaus darbus.

T'ie vakariniai kursai yra vi
sai pigus, tik po $5 už termi
ną, o mašinšapėse $7.00. Dau
gelio kursų mokinių skaičius 
esti apribotas, taigi lai jūsų 
vaikai pasiskubina įsirašyti iki 
priims. Dabar yra geriausios 
progos pramokti amatų ir tuoj 
gauti gerus darbus.

Registruotis reikia Rugs. 13 
d. Pamokės prasidės Rugsėjo 
16, pirmadienio vakare,

Vakarinės mokyklos veikia: 
Collinwood High, East Tech, 
John Adams, John Hay, West 
Tech, Cleveland Trade School. 
Jane Addams mergaičių mo
kykloje.

Federalė valdžia paskyrė Di
džiojo Clevelando sričiai $162,- 
000 pinigų paramai vertų mo
kinių lankančių high mokyk
las ateinančiam metui. /Pa
tartina Lietuvių vaikams pa
sirūpinti apie šias pašalpas ir 
tęsti mokslus toliau.

SLA. JAUNIMO MO
KYKLOS REIKALU
SLA. 14-ta kuopa nutarė vėl 

’atnaujinti Lietuvių kalbos mo
kyklą jaunimui. Pasitarimas 
mokyklos reikalu bus antra
dienio vakare, Rugsėjo 17 d., 
Lietuvių salėje, nuo 8 vai.

Kviečiami ir kitų vietos 
L. A. kuopų — 136 ir 362
valdybų nariai /irba komisijos 
atsilankyti pasitarimui. Mok
slas tuoj turės prasidėti.

SLA. 14 kp. Komisija.

S.

►4

LIETUVIŲ SALĖS SERININKU EKSTRA 
SUSIRINKIMAS

atsibus ketvirtadienį, Rugs.-Sept. 19, Salėje

Lietuvių Draugijų Salės B- 
vės direktoriai šaukia speciali 
šėrininkų susirinkimą ateinan
čio ketvirtadienio- vak., Rug- 
šėjo-Sept. 19, nuo 8 vai., salė
je. Yra keletas svarbių rei
kalų salės atžvilgiu, kuriuos 
šėrininkai privalo išklausyti ir 
tarti savo žodį, taip pat pa
tiekti savo minčių ir patari
mų.

Yra sumanymų Lietuvių sa-

AR KALBAT GERAI 
ANGLIŠKAI?

Eikit i kolegiją išmokti tei
singai ir taisyklingai Angliš
kai. Pamokose naudojama In
ternational Phonetic Alphabet. 
Klesos apribotos iki 20 asme
nų, taip kad kiekvienas moki
nys gauna asmenišką pamoky
mą.

Šios svarbios pamokos buna 
tik vieną kartą savaitėje, ket
virtadieniais, nuo 8 vai. vaka
re, Cleveland College. Pirma 
pamoka prasidės ketvirtadie
nį, Rugs. 19.

šioje klesoje nemokinama 
gramatika, visas dėmesin krei
piama į Angliškos kalbos gar
sus ir žodžių mokinimą.

Cleveland College paskelbi
me šis 
rection

Tyra 
būtinai 
šioje šalyje gyvenančiam atei- 

j vlui«* kuris yra pamokytas ir 
turi kokį aukštesnio laipsnio 

Į užsiėmimą ar profesiją.

kursas vadinamas Cor- 
of Foreign Accent.
aiški Angliška įkalba 
reikalinga kiekvienam

LANKĖSI PITTSBURGHO 
VEIKĖJAI

Petras Pivaronas ir Adomas 
Marčulaitis, Lietuvių Kamba
rio Pittsburgho Universitete 
atidarymo iškilmes rengdami, 
Rugp. 5 d. atsilankė Dirvos 
redakcijoje pasitarti tūlais to 
Kambario baigimo reikalais.

Pas Sadauskus Rugp. 8 d. 
lankėsi Petras Kastrickas ir 

poni Vistienė, iš Donorą, Pa., 
ir Viktorija ir Jonas Kaspu
čiai. iš Monessen, Pa. Aplan
kė Lietuvių Darželi, Dirvos re- 
dakcją, įsigijo reikalingų kny
gelių.

SAUGUMO PASKAI
TOS IR VAIZDAI

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
clevelą^Tį

THE LITHUANIAN
SITUATION

(Continued from Last Week)

6820 SUPERIOR AVE.

c R I B B L E R‘S

lę papuošti, pagerinti, padary
ti klube daugiau biznio, baig
ti salės mortgečių išmokėti, ir 
paskiau rūpintis apie mokėji
mą šėrininkams dividendų.

Ateikit visi. Salė yra jūsų 
“property”, rūpinkitės jos rei
kalais. Valdyba.

(Pereitame nr. per klaidą 
buvo pažymėta kad susirinki
mas bus 15 d.)

KLUBO NAUJIENOS
Atvėsus orui,'šį penktadienį 

vakare Klube bus daug nauje
nybių: (1) šokiams orkestras, 
(2) bus penki laimėjimai tik 
tiems nariams kurie bus tą va
karą klube, nes bus suteikta 
kiekvienam nariui specialis to 
vakaro numeris ir iš tų nume
rių bus traukimas.

(3) Su Rugsėjo 9 d. Klube 
alaus stiklas užaugo /didžiau
sias negu kitur kur mieste ga
lima gauti už tą pinigą. Tat 
visi nariai prašomi naudotis 
savo klubo gerove, šis Klubas 
yra visų Clevelando Lietuvių.

Nepamirškit šio penktadie
nio vakaro, bukit Klube.

P. P. Muliolis, Prez.

Lankėsi Dr. S. Biežis
Rugsėjo 7 d. skrisdamas iš 

Chicagos į SLA. Pild. Tary
bos posėdį, Dr. S. Biežis, SLA. 
daktaras-kvotėjas, sustojo pa
simatyti su Clevelando veikė
jais. Jono Brazausko namuo
se buvo surengta svečiui pri
ėmimas. Kartu dalyvavo ir 
pasikalbėjo apie visuomeniš
kus ir SLA. reikalus pp. Kar
piai, Praškevičiai, Vilčinskai, 
MičŠikai, E. Petraitienė.

Dr. Biežis paminėjo keletą 
savo naudingų sumanymų ku
riuos nori Susivienijime pra
vesti.

Iš Clevelando į New Yorką 
Dr. Biežis išskrido sekmadie
nį.

PADĖKA
Šiuomi reiškiame savo padė

ką visiems kurie dalyvavo šer
menyse ir palydėjime Juozo 
Vaicekausko, mirusio Rugp. 
14 d. Ačiū giminėms ir drau
gams kurie paaukavo mišias 
ir davė gėles, taipgi šv. Jurgio 
parapijos kunigams ir 
tuvių 
kubs

APLEIDO CLEVELANDĄ
Tūlą laiką viešėjusios Cle-1 

velande, p-lės Birutė ir Alvina Į 
Ambraziejutės, iš Brooklyn, j 
N. Y., trečiadienio rytą aplei- Į 
do šią koloniją ir išvažiavo į 
Baltimorę ir Washingtona, iš 
kur gryš į Brooklyną.

Birutė Ambraziejutė iki šiol 
tarnavo Lietuvos Generalinia
me Konsulate, New Yorke, Al
bina gi baigė muzikos mokyto
jos mokslą, žada užsiimti ta 
profesija.

Jos viešėjo pas savo gimi-1 
čius, biznierių Vincą Čėsną ir i 
Elzbietą Ramanauskienę.

Iš Clevelando buvo nuvvku-: 
sios apsilankyti ir susipažinti 
su Detroitu.

LANKĖSI CLEVELANDE
šios savaitės pradžioje lan

kėsi Clevelande LRKSA. cen
tro viršininkai, Vincas Kviet- 
kauskas, sekretorius, iš Wil
kes-Barre, ir Petras Karašau- 
skas, vice prezidentas, iš Ply
mouth, Pa. Jie lankėsi biznio 
reikalais. Aplankė P. P. Mu- 
liolį, buvusį tos organizacijos 
centro prezidentą, 
Lietuvių Darželį, ir 
Dirvos redakcijoje, 
atgal trečiadienį po

Jei Clevelando miestas nori 
j palaikyt savo titulą “Saugiau
sio Didelio Miesto Amerikoje”, 

Ltam reikalinga gaut kooperaci- 
I ja kiekvieno vyro, moteries ir 
! vaiko šiame vertingame pasi
ryžime išvengti nereikalingų 
mirčių ir sužeidimų musų pi
liečių iš priežasties nesaugių 
važinėjimo ir vaikščiojimo pa
pročių.

Todėl tai, Bureau of 
Relations prie Cleveland 
Department, kreipiasi į 
gijas prašydamas duoti 
ateiti į susirinkimus ir pada
ryti “Saugumo Pranešimus” 
tiesiog į narius.

Mes turime kompetentingus 
kalbėtojus kurie duoda paskai
tas ir rodo Įdomius paveikslus 
arba “Safety Movies”.

Jeigu jūsų organizacija nu
tartų užkviesti musų kalbėto
ją, prašome duoti mums laiko 
išanksto, kad galima butų pa
taikyti į jūsų programą, nes 
kiti jau daro tokius užprašy- 
mus.

Jūsų del SAUGOS,
Bureau of Public Relations. 

Cleveland Police Dept.
Telef.: MA. 1290, Line 415.

Public 
Police 
drau- 
progą

apžiurėjo 
atsilankė 
Išvažiavo! 
pietų.

Į VESTUVES
Kazlauskas su
14 d. išvažiuoja

i Chicagą apsilanky-

VYKSTA
Pranas 

ma Rugp. 
tomobiliu 
ti ir dalyvauti savo pažystamų 
Povilo Skudžio dukters vestu
vėse.

šei- 
au-

PADĖKA SVEČIAMS
Mes Sk.arnuliai ir# Tulaus- 

kai reiškiam padėką svečiams 
atsilankiusiems į musu dukre
lės Julytės Skarnuliutės ir sū
naus Vytauto Tulausko vestu
ves, Rugp. 31 d., Lietuvių sa
lėje. Jaunavedžiai buvo 
ti moterystės ryšiu Šv. 
bažnyčioje 9 vai. ryto, 
davė Kun. Sofranec.
vių puota įvyko Lietuvių salė
je, dalyvaujant giminėms ir 
kaimynams, ir giminėms . iš ki
tų miestų, kaip Daytono ir 
Detroit.
Povilas ir Petronėlė Skarnuliai 
Jonas ir Juozapina Tulauskai.

suriš- 
Jurgio 
šliubą 

Vestu-

laido- 
direktorei Dellai Ja- 

už patarnavimą.
Jieva Vaicekauskienė 

ir šeima.

APSIVEDĖ
Pasklido žinios kad apsive

dė gerai žinomas Clevelandie- 
čiams Sarafinas Telksnys su 
Anna Belchik; vestuvės įvyko 
Rugs. 9, Jefferson, Ohio. Po
nas Telksnys turi dvi savaites 
atostogų, taigi su savo žmone
le “medaus dienas” praleidžia 
Klemenso Žvinio ukėje.

Gaspadinė.

The Lithuanian situation appears 
rather hopeful on this 
Atlantic.

The stand taken by 
States Government in 
the plight of the Baltic 
and the noble attitude 
small nations in general was ad
mirably 
Sumner 
tary of 
during a 
mentous 
can Government reads as follows:

“During the past few days the 
devious processes whereunder the 
oolitical independence and territor
ial integrity of the three small 
Baltic republics — Estonia, Latvia 
and Lithuania — were to be delib
erately annihilated by one of their 
more powerful neighbors, have been 
rapidly drawing to their conclusion.

“From the day when the peoples 
of these republics first gained their 
independent and democratic form 
of government the people of the 
United States have watched their 
admirable progress in 
ment with deep and 
interest.

“The policy of this 
is universally known, 
of the United States 
to predatory activities no 
whether they are .carried on by 
the use of force or by the threat 
of force. They are likewise op
posed to any form of intervention 
on the part of one state, however 
powerful in the domestic concerns 
of any other sovereign state, how
ever weak.

“These principles 
very foundations 
existing relationship 
twenty-one sovereign 
the New World rests.

“The United States 
to stand by these principles, because 
of the conyįction of the American 
people that unless the doctrine in 
which these principles are inherent 
once again governs the relations be
tween nations, the rule of reason, 
of justice and of law — in other 
words the basis of modern civiliza
tion itself — cannot be preserved.”

In conclusion Mr. Welles told the 
press representatives that the Unit
ed States Government would con
tinue to recognize the Ministers of 
the Baltic Republics as the Envoys 
of sovereign governments now under 
duress.

Congressional reaction to the Bal
tic disaster was remarkably well 
expressed by the forceful remarks 
of the Honorable John D. Dingell 
of Michigan in the House of Rep
resentatives in Washington, D. C. 
on July 25, 1940:

“Today Lithuania, Estonia and 
Latvia are no more. These three 
struggling little nations have been 
absorbed by the Russian bear. If 
press dispatches can be believed, 
the people of these little nations 
celebrated with dancing and music 
their absorption and inclusion in 
the Union of Socialist Soviet Re
publics. What brazen effrontery, 
what sinful misrepresentation dis
seminated in the United States for 
the purpose of misleading the var
ious groups of peoples here in the 
United States — the proud and in
tellectual Lithuanians, figuratively 
throwing their arms about the neck 
of their Bolshevik oppressor as they 
give up their own thousand-year-old 
nationalism, tradition, and culture 
for filthy and godless communism. 
Picture, if you can, these three gal
lant and inoffensive little nations 
along the shores of the Baltic danc
ing upon their own graves.

“Lithuania will never give up her 
freedom. She will never forsake

side of the

the United 
regard to 

nations 
towards

expressed by Honorable 
Welles, Assistant Secre- 
State, on July 23, 1940,
press conference; this mo- 
declaration of the Ameri-

or renounce her independence and 
will, for a/ certainty, rise again 
when the world returns to ration
alism and fairness.”

American Lithuanians throughout 
the United States were shocked by 
Soviet’s perfidy and held mass meet
ings in every community to pro
test against the outrage perpetrat
ed against Lithuania. Their reso
lutions condemn Soviet’s cunning 
methods of aggression; they also 
promise moral and material aid 
for the restoration of the indepen
dence of Lithuania, the land of 
their forefathers, and they express 
their gratitude to the American 
Government for its lofty attitude 
towards Lithuania and the ^other 
Baltic 
sis.

By Jay Dee

pression and the preventi 
ture disastrous depressi< n°n 

Comm. News, N.

States in their national

(THE END)
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INTELLS OF LIFE 
LITHUANIA UNDER 

THE REDS

self-govern- 
sympathetic

Government 
The people 

are opposed 
matter

constitute 
upon which 

between 
republics

the 
the 
the 
of

will continue

Dickson City Native Describes 
Conditions

(Scranton Tribune)
Miss Mary Sadusky, 52, Dick

son City native is back home and 
glad of it. She fled fettered, starv
ing Europe, coming to America on 
the destroyer-convoyed S. S. Ameri
can Legion.

She had been in Lithuania 14 
years and on her return told of 
suffering and the invasion of the 
Red Army, describing it as a hor
rible “nightmare” to the people.

She told of eight living in a 
two-room flat; that everyone was 
told of “Father Stalin” and his 
“good things” with misery ram
pant in the wake of the Red troops. 
Radios were silent, communication 
was halted.

“When the Russians came they 
took everything, even our money.” 
She said she burned stocks and 
bonds she had “for I’d have been 
shot for being a capitalist.”

Turning to the German soldiers, 
who, she said, “looked magnificent” 
a year ago, now are “tired and 
wearv. walking with drooping heads 
and sagging shoulders.

She got to debarkation point in 
a roundabout way, traveling up 
through Germany where she 
caught in an air raid by the 
tish.

The first decent food, she 
was found in Sweden. Later, 
niless and tired, she boarded the 
boat where, she explained, some 
people “snooty passengers” com
plained of the fare.

Back home here, Miss Sadusky 
feels Britain will win; that Ger
many is feeling the blockade; that 
the British air raids over Germany 
are getting stronger.

was
Bri-

said, 
pen-

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Painiam visą darbą 
iš jūsų namų ir pro
statom gatavą atgal.

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

Parsiduoda
BIZNIO NAMAS

Graži krautuvė, 2 šėmoms 
gyvenimai po 6 kam., 3 korn- 
bination furnasai, 3 garažiai, 
didelis, gražus lotas, parsiduo
da prieinama kaina. Savinin
kas turi du namu, vieną nori 
parduoti. (39)

Informacijų klauskite
DIRVOS ADMINISTRACIJA 

6820 Superior Ave.

Parsiduoda Aludė
Aludė ir degtinės užeiga, 

pilnai ir gerai įrengta, čionai 
netoli musų ofiso, parsiduo
da prieinama kaina. Nuoma 
už vietą žema, 
gerai. Puiki 
įsigyti biznį, 
nesveikatos, 
kreipkitės į

XP. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Biznis eina 
proga Lietuviui 
Parsiduoda del 
Platesnių žinių

KAMBARIAI GYVENIMUI
Noriu gauti gerą porą arba 

pavienį vyrą gyventi namuo
se, vietos daug, visi patogu
mai. Kreipkitės
J. Šimonis, 10604 Elk avenue

(arti E. 105 ir St. Clair)

Mesk tą seną 
Lepšę

Dabar yra jau laikas

ĮSIGYTI SAU NAUJĄ RUDENINE 
SKRYBĖLĘ!

Mes jau gatavi parodyti jums pilniausį pasirinkimą

Vėliausių Naujų 1940 Rudeninių Skrybėlių
kurios pritiks kiekvienam —

VYRAMS - VAIKINAMS
Specialiai žemomis kainomis po

1.95-2.95-3.95
TAVJ LZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu

* I\2Y. 1 už 10 centu jr au^iau

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

THREE TYPES
Tho our lives are lived TODAY, 
Many there be whose own exlst®^ce 
To them is remote and far away.

Poor, pitiful souls are they
Whose memories, whether good 

bad, .
Are consistently relived;
Without heed to NOW ;

be mad!

those wretched
souls

Whose bright FUTURES of opti
mism , ,

So slyly eludes their goals.

Suffice it then to here say
That neither PAST nor FUTURE 

can be
As important as TODAY.

they must

Why are there so man| 
mugs when, according T,‘ fl 
various advertisements, “j’.> fl 
simple to be beautiful”? 31

• i

W.e’re hoping that rules 1 
mestic warfare will somėti 
established, and that one 1 
rules will provide for a s'■ 
gesture by which a husbanl 
indicate that he’s had all il 
take, thereby stopping the!

WHAT PRICE WHITE COLLARS?
“Hundreds of youths who could 

find places in industry have pre
ferred to half-starve themselves in 
an effort to climb into white col
lar or professional jobs — 
already overcrowded.” So 
Charles W. Lawrence in a 
article on labor conditions 
city of Cleveland.

He also related that the 
Bureau shows that although the 
white collar or professional field 
engages only 9.7 per cent of the 
city’s working population, 90.3 per 
cent of Cleveland’s high schools 
are preparing to enter that field! , 
At the same time he found that 
9.7 per cent of the high school , 
pupils are being trained to engage | 
in the manufacturing trade, trans
portation, and domestic fields that 
employ 90.7 per cent of the work
ing population! And these are 
the fields of employment where, 
right now, there is a shortage 
skilled labor!

These startling figures shout 
a dramatic way — They fall 
us like buckets of cold, icy water 
we awaken we wonder, 
majority of us also planning to 
enter a field of employment that
can use only 9.7 per cent persons
out of every 100 persons who are
making up the working class?”
How can this bewildering situation 
be remedied ? Do we need more 
and better trade schools?

This is a serious problem, 
solving of it may be the means 
of fully recovering from this de-

An American editor 
hair gray to see that R| t 
phical mistakes appear on th] 
ious pages of his magazine! 
Chinese editor is wiser than! 
He wants to leave his readel 
supreme satisfaction of disco! 
a few typographical mistakJ 
themselves. Lin Y

worril 
no tyl 

ious pages of his magazine] 

He wants to leave his readel
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| EVA’S | 
Idry cleaningI 
A \

Senas Drapanas padarom $ 
į kaip naujas, išvalom ir J 

sutaisom. ?
£ Paimam iš namtj ir pristatomu 

gatavus atgal. 4

| EVA PETRAITIS | 
į’ 6702 Superior Ave. < 

Telefonas: HEnderson 1919

. ..................................................
i

It’s a Girl
Mr. and Mrs. Joseph Ditl 

are happy to announce the 1 
of a 8 lb. 14 oz. baby gir]l 
date of arrival was Sept. 7th.| 
mother and child are doing' I

3
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Brazis Brol
PRE-SEASON

Overcoat 1 £?,< 
Topcoat 
SA.K Ready!

Wed 
IN ALL STYLES

Kr‘° SUITS 22.J

BRAZIS BROS
CLOTHES
6905 Superior Ave.
6122 St. Clair Ave. 
15602 Waterloo Rd.

■ ■■■shbb ■■■■■■■ ■■■•■■■■■■■■■  ■ aaiiaiaiaiG

JOHN G. POLTa
Lietuvis

Namų Maliavotojas,|
Popieriuotojas
Dekoratorius I

Atlieka visą namų aptaisl 
mo ir apgražinimo dari 

iš lauko ir iš vidaus. I
Laikas apsirūpint savo namo ai 
taisymo darbu ne tik iš vidal 
bet ir iš lauko. Užsakykit sal 
darbą tuoj kad nereiktu laukt I 
gai vasarą. Aprūpinu visą nl 
mų aptaisymo darbą, k.t. medži 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

WAEI9

PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
| Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 

= SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

1 STATE WINDOW SHADES 
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. 
'dlllllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIIIIigilllllllllllllllllllllllijĮgiiiiiiiiyiiiiiiijiiiiillĮllllllH

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namą KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki* 
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavin1^ 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirn10 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip* 
kites į mane telefonu arba asmeniškai.
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Nikodemas A, Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

o @

| The Wilkelis Furniture Co.
= Rakandų Krautuve
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 į
= N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS :
= Savininkas Vedėjas :
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