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DARBAI
JK darbininkų žinios

Londonas Smarkiai Naikinamas
IŠGRIAUTA TŪKSTANČIAI NAMŲ, 
NAZIAI LAUKIA BRITU ŽLUGIMO

VYRŲ DRAFT AS
PASIRAŠYTAS

PLIENO darbai pakilo 
įr aukščiau ir pasiekė 
2,9 nuoš. laipsnį, tai yra 
feiausį šių metų dar- 
Įįngumo laipsnį. Metai *at- 
al dirbo su 79.3 nuoš.

PRANCŪZIJOJE prasi
ėjo bedarbė. Paryžiaus 
irityje randasi apie 300,- 
įarbių, daugiau negu vi- 
ji Prancūzija turėjo nor
maliais laikais. Komunis
tai tarp tų bedarbių randa 
iau d.ii’vą veikti.

Si

Londonas, Rugs. 19. — Vokiečių lėktuvai visu žiau
rumu užpuolė Londono centrą, mėtydami degančias 
aliejines bombas, padegimui miesto ir nušvietimui sau 
reikalingų sprogdinti vietų. Baisiais sprogimais per- 
<unišku baisumu aidėjo įvairios miesto dalys ir prie
miesčiai. Padaryta daugybė nuostolių ir užmušta bei 
sužeista šimtai kitų žmonių.

Per 12 dienų Vokiečių tokio puolimo, Londone už
mušta virš 2,000 žmonių, sužeista arti 10,000 kitų, ir su
griauta arba sugadinta apie 3,000 visokių pastatų.

Britai laukia bent kurią dieną Vokiečių įsiveržimo 
Britų salas, pasikėsinimui Angliją nukariauti.

Vokiečių tikslas yra sudemoralizuoti gyventojus ir
išardyti komunikaciją, kad galėtų pasekmingai praves
ti savo desperatišką pasikėsinimą Angliją parblokšti.

Rugs. 18 d. Britai pasitikę Vokiečių oro armadą iš 
300 lėktuvų, juos pasekmingai atmušė. Kiekviename 
užpuolime Britų karo lėktuvai ir žemės kanuolės pada
ro naziams didelius nuostolius.

Britai iš savo pusės siunčia didelius burius lėktuvų 
ir daro didelius nuostolius Vokiečiams jų puolimo punk
tuose Prancūzijoje, Belgijoje, ir pasiekia pačios Vokie
tijos miestus.

i

Registravimas Prasidės 
Spalių 16 Dieną

Washington, Rugs. 16.— 
Kongresui sutikus ir pra
leidus bendrą drafto bilių, 
Prez. Roosevelt, jį šiądien 
pasirašė, ir taip vyrų ėmi
mas kariuomenės tarny-

239 MILIJONŲ UŽSA
KYMAI. Detroit, Mich.— 

’ackard Motor Car. Co. 
avo iš vadžios užsakymą 
įdaryti 3,000 Rolls Royce 
motorų S. V. orlaiviams, 
ir dar netrukus gaus $350,- 
00,000 vertės užsakymų.
Iš Britų valdžios 

įsakymą padaryti 6,000 
motorų didiesiems lėktu
vams.
Karo Departmentas iš- 

avė šiomis dienomis viso- 
kių kariuomenei reikmenų 
įsakymų uė $239,000,000.

gavo

JUNGIAS TROKŲ KOM
PANIJOS

48 valstijose veikiančios 
irekių iš vežiojimo trokų 
ompanijos organizuojąs į 
i) milijonų didumo korpo
raciją. Tos visos trokų 
kompanijos bendrai imant 
užlaiko apie 3,500,000 dar- 
ininkų, arba tris sykius 
iek kiek geležinkelių kom-

DIDELIS GAISRAS
Baltimore, Md.— Crown 

iorkų dirbtuvėje kilo vie
nas iš didžiausių šio mies- 
) gaisrų. Nuostolių pa- 
aryta už pusę milijono 
olarių. Prie gesinimo dir- 
io virš 400 ugniagesių.

BUS DARBO del 24,000 
darbininkių. Baltimore, — 
Jlenn L. Martin pradėjo 
statyti daugiau dirbtuvių 
biriose dirbs orlaivius.
Dabar ta kompanija už

liko 13,000 darbininkų, o 
®igus naujas dirbtuves iš
gyti darbo bus dar del 
kOOO darbininkų.

* # #
Berlinas, Rugs.. 18. — Vokiečių karo vadai atsar

giai tėmija ir laukia Britų valdžios ir visuomenės su
irutės, delei nuolatinių Vokiečių užpuolimų Londono ir 
kitų Anglijos punktų. Naziai pasiryžę paversti Lon
doną į griuvėsius, jeigu Britai laikysis savo užsispyri
mo — nepasiduoti. Kaip ilgai jie galės išsilaikyti? — 
jau klausia Vokiečių laikraščiai.

Rugsėjo 17 d. Vokiečiai savo didžiosiomis kanuolė- 
mis apšaudę Londoną, per Anglijos kanalą, apie 90 my
lių tolumo. Tos kanuolės iki šiol nebuvę naudotos.

(Iš Londono šį apšaudymą tokiomis kanuolėmis už
ginčija, tokio šaudymo Londone nepatyrę.)

ClOvj J.JL vCVAJp/- V 

mas kariuomenės 
bon lieka įstatymu.

Pasirašęs bilių, 
(lentas dar patiekė 
gresui reikalavimą 
$1,733,886,000 pinigų rei
kalingų šalies gynimo pro
gramui plėsti.

Registruotis turės vyrai 
kuriems suėjo 21 metai am
žiaus, iki 35 m. amžiaus.

Lapkričio mėnesį jau iš
veš į lavinimo punktus pir
mus 75,000 vyrų.

Registruotis turi vedę ir 
pavieniai vyrai paminėto 
laikotarpio amžių.

Prez. Roosevelto drafto 
įstatymo paskelbimas yra 
reikšmingas įvykis Ameri
kos istorijoj e. ( Tai pirmas 
atsitikimas k^d taikos me
tu butų šaukiami vyrai ka
riuomenėn kohsYi'ipc i j o s 
budu. Tai yra atviras pa
siryžimas užkirst kelią iki 
šiol viską nugalinčiam Hit
leriui.

prezi- 
Kon- 
skirti

IS

vogimas ir tt. 
kurie pašaukti 

turi 
įsta-Vilniaus Katedra — koks likimas laukia jos dabar?

WILLKIE NEPAMA
TUOTAI KALTINA 

ROOSEVELTĄ

VEDASI SU ŽY- 
DELKOMIS

HITLERIS GRASINA 
ŠVEDIJAI

Švedijos spauda aprašo 
Vokiečių veikimą prieš An
gliją, pažymėdama nazių 
mutališkumą. Del to Hit
lerio organas pradėjo grą- 
sinti Švedijai, sakydamas, 
“Vokietija negalės ilgai 
pakęsti tokio nedraugiško 
atsinešimo savo kaimyniš
kos šalies”.

Mat, “draugiška” spau
da gali būti tiktai pro-na- 
ziška spauda, kuri užgirtų 
jų žygius. Švedijai gali 
prieiti nazių užpuolimas, 
kaip priėjo Austrijoje ir 
Čekoslovakijoj, kur naziai 
sumanė padaryti spaudą 
sau “draugiška”.

RIBBENTROP PAS 
MUSSOLINI

Berlinas, Rugsėjo 18. — 
Vokietijos užsienių reika
lų ministras von Ribben
trop išvažiavo į Italiją pa
sitarti su Mussoliniu ir už
sienio reik, ministru Cia
no. Vienas iš apkalbamų 
klausimų yra tai kaip atsi
nešti į Su v. Valstijas, ku
rios šiomis dienomis davė 
Britanijai 50 karo laivų 
mainais už Britų salas A- 
merikos pakraščiais, įren
gimui apsigynimo punktų.

Taipgi bus apkalbėta Is
panijos ir Egipto 
mai, kur Britanija 
vo pozicijas.

SUV. VALSTIJOS suta
rė su Amerikos Raudonuo
ju Kryžium pasiųsti Suo
mijai turimą perviršį ūkio 
produktų, pagelbėjimui nu- 
<entėjusiem snuo pereitos 
žiemos raudonųjų užpuoli
mo.

NAZIAI savo valdomoje 
^rancuzijoje pradėjo nuo 
Rugsėjo 15 dienos “valyti” 
sau negeistinus žmones — 
juos pulkais išveža į ne
okupuotą Prancūziją ir 
prie rubežiaus paleidžia.

klausi- 
turi sa-

LIETUVOS

mi-

SUV. VALSTIJOSE au- 
ko kiekis šiuo laiku siekia 
|u $21,050,500,000, tai yra 
s> šalis turi apie 70 nuoš. 
^same pasaulyje esančio 
piniginio aukso.

Nuo Europos karo pra
bos į šią šalį kas savaitę 
įgabenama vidutiniai, po 
•190,000,000 vertės aukso, 
ilgiausia iš Britų impe
rijos.
KANADA per pirmus 6 

fčnesius šymet aukso iš- 
W UŽ $99,023,617, pernai 

per tą pat laiką iškasė 
$87,551,061.

•JAPONIJOJE padaryta 
fahs liberalizmui, visa ša- 
!!es tvarka turi būti su- 
tagta po vieno imperato
rius valdžia.

VALDŽIA Washingtone 
vėl kalba apie teikimą pa
ramos mažiems bizniams. 
Kiek iš tų šnekų bus nau
dos parodys trumpa atei
tis.

MEKSIKOJE, Rugs. 16 
d. minint Meksikos Nepri
klausomybę, 
prezidentų kandidatų 
ninku įvyko muštynių, 
turi asmenys užmušta, 
sužeista.

tarp dviejų 
šali- 
ke-
100

MEKSIKOJE gauja 
kilėlių, kuri sakoma 
pralaimėjusio prezidentys
tę kandidato Almazan, su
degino kelis geležinkelių 
tiltus Sonora provincijoje.

su
yra

ANGLIJOJE raginama 
šeimininkės dovanoti savo 
alumino puodus ir padar
gus, nes aluminas reikalin
gas karo lėktuvams daryt.

ITALAI LAIMI 
BRITUS AFRIKOJE

PRIEŠ

Roma, Rugs. 17. — Itali
jos juodoji kariuomenė žy
giuoja prieš Britų pozici
jas Egipte, ir laimi.

Dideliuose karščiuose, 'į 
4 dienas Italai paėjo pir
myn, ir randasi už apie 
300 mylių nuo Suez Kana
lo, svarbios Britų imperi
jos gyvybės linijos.

Italai laimėjimus pasie
kia su labai dideliais nuo
stoliais.

VOKIEČIAI kaltina An- 
glus leidime iš orlaivių į 
julvių laukus Amerikoniš
kų bulves naikinančių va- 
balukų sunaikinimui Vo
kietijos, Belgijos ir Luk- 
semburgo bulvių. Tie va- 
balukai, sako, greitai dau
ginasi ir negalimi sukon
troliuoti.

SUV. VALSTIJŲ Karo 
vadovybė praneša kad su
tiks paliuosuoti didžiuo
sius savo bombonešius lėk
tuvus ir duos juos Britani
jai gintis nuo nazių. Iki 
šiol tų lėktuvų išdavimą 
varžė.

Republikonų kandidatas 
į prezidentus Willkie per
eitą savaitę nuvykęs į Chi
cago, kur gyvena daug Če
kų, matomai norėdamas 
jiems pasigerint, ėmė šne
kėti buk Prez. Roosevelt 
“pardavęs” Čekoslovakiją 
Vokiečiams Municho kon
ferencijoje. Buk jis tele
fonu kalbėjęs su Hitleriu 
ir Mussoliniu ir pataręs 
paaukoti Čekoslovakiją iš
laikymui taikos Europoje.

S. V. Valstybės sekreto
rius Hull šiomis dienomis 
užginčija kad tie kaltini
mai yra neteisingi, Roose
velt neturėjo jokių pasi
kalbėjimų telefonu su Hit
leriu ar Mussoliniu.

Taigi, Willkie pertoli nu
šnekėjo.

savo 
mėg- 
Mas-
“po-

ROOSEVELTO populia
rumas vėl pradėjo didėti, 
praėjus kelioms savaitėms 
jo Willkie nominacijų. Jis 
šsyk pasidarė populiarus, 
3et dabar Roosevelt vėl at
gauna savo pirmenybę.

CHICAGA užvedė nau
ją karą su senais “raketie- 
riais” — iš šelpiamųjų ei- 
ių paimta 2,000 vyrų ko
voti su žiurkėmis. Sako, 
žiurkės kas met Chicagoje 
pridaro nuostolių už 7 mi- 
i j onus dolarių.

PRAGYVENIMO reik
menų kainos bendrai viso
je šalyje pradėjo kilti, vos 
tik pradėjus valdžiai leisti 
daugiau pinigų šalies gy
nimo programui. Darbai 
mat pagerėjo.

MASKVOJ zurza prieš 
Rumaniją, kai Sovietams 
nepavyko daugiau jos už
grobti. Maskvos carai pri
sibijojo Hitlerio.

STATO KARO LAIVĄ. 
Philadelphia. — Čia pra
dėtas statydinti naujas di
dysis S. V. karo laivas, 45 
tūkstančių tonų, kuris bus 
pavadintas 
Kaštuos 93 
rių. Kitas 
baigiamas 
vų uoste.

"New Jersey”, 
milijonus dola- 
toks laivas jau 
Brooklyno lai-

BRITANIJA pasirašė su 
Ispanija sutartį del alie- 
jaus-gasolino importavimo 
į Ispaniją. Britai nelei
džia gasolino ir Ispanijon, 
kad iš ten nepatektų Vo
kiečiams ir Italams.

SOVIETŲ žinių agentūra iš 
Maskvos paskelbė kad visa ei
lė Sovietų teisėjų nubausti pi
niginėmis baudomis, atleisti iš 
pareigų, ar atiduoti teismui 
už įstatymų ir įsakymų nevyk
dymą. Taigi, kurią tik Sovie
tų gyvenimo sritį paimtume, 
visur didžiausia betvarkė, tur
to aikvojimas, 
Net teisėjai, 
įstatymus vykdyti, patys 
būti atiduoti teismui už 
tymų nevykdymą 1

RAUDONOJI Lietuvos 
nistrų taryba leido švietimo 
ministerijai įsteigti raudono
sios armijos vadovybės šeimų 
vaikams mokyklas Šiauliuose, 
Radviliškyje, Raseiniuose, Se
redžiuje, Tauragėje ir Vilniu
je. Tose mokyklose mokslas 
eis pagal Sovietų mokslo pla
ną, t. y. Rusų kalba. O mo
kyklų išlaikymo išlaidas, tur
būt, padengs Lietuvos švieti
mo ministerija Lietuvių pini
gais, nes ji mokyklas steigia.

TAS PRIMENA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 

ŠOKIUS SU NIGERKOMIS
Sovietiškoje Lietuvoje Rug

pjūčio 16 d. pradėjo veikti ci
vilinė metrikacija. Pirmas ci
viliškai susituokė raudonosios 
Lietuvos teisingumo ministras 
P. Pakarklis su “drauge” Ni- 
jola Renigeryte. Po Pakark- 
lio sutuoktos šios poros: įdė
lis Givanas su Feige Kobakov- 
skaite, Antanas Inčiura su 
Feige Jalovičiute, Rubinas To
kens su Ghana Boibšteinaite, 
Juozas Mozelis su Civa Bese- 
laite, Adolfas Kundrotas su 
Leonita šileikaite - Noreikiene, 
ir Stasys Palčinskas su Sonia 
Šulgaseryte.

Įdomu prisiminti kad 
laiku kai kurie Lietuviai 
davo vesti Lenkaites ar 
kolaites, nes taip atrodė
niškiau”. Dabar Lietuvis An
tanas Inčiura veda Feigę Jalo- 
vičaitę, Stasys Palčinskas — 
Sonią šulgaserytę, nes, maty
ti, tai jiems atrodo arčiau nau
jos dvasios, viešpataujančios 
“laisvoj” Lietuvoj....

• • •
(Nuo Redakcijos: šis Lietu

vos komunistų skubus vedi
masis su žydelkomis primena 
prieš kelis metus Amerikoje 
Lietuvių komunistų daugelyje 
kolonijų pradėtą draugavimą- 
si su nigerkomis, “lygybės” 
obalsiu. Jie rengė balius iš
vien, ir nigeriai šokdino baltą
sias komunistes, o baltieji su
sispaudę šoko su nigerkomis. 
Jeigu tik įvyktų komunizmas, 
musų raudonukai pradėtų ves
ti komunistes. Lietuvoje, aiš
ku, nigerkų nėra, bet yra Žy- 
delkų, taigi tenai komunistai 
veda žydelkas. ...)

ATSISAKĖ NUSIREN
GTI

Philadelphia, Pa. — Tu
la Polly Wright, 26 m. pa
nelė, žymaus daktaro sek
retorė, daktaro kabinete 
vakaro metu buvo užpulta 
dviejų vyrų, kurių vienas 
laikydamas jai peilį prie 
gerklės, nuvaręs į kampą 
įsakė jai nuogai nusireng
ti. Kai jis pradėjo plėšti 
nuo jos rubus pradėdamas 
nurengti, mergina smogė 
jam į pasmakrę taip gerai 
kad jis net apvirto, ir ji 
pabėgus į antrą aukštą te
lefonu šaukė policiją. Už
puolikai pabėgo.

pa
jų bus

prekių... .

iš Europos 
Rusų gele- 

bė-

PRIE PRAMONĖS ministe
rijos steigiama gaminių 
skirstymo kontoros, 
tokių: odos ir gumos avalinės,
mielių, popieriaus ir kartono, 
metalų, odos ir kailių. Jų už
davinys bus pirkti iš naciona
lizuotų įmonių jų gaminius ir 
juos parduoti. Įdomu paste
bėti kad Sovietų Sąjungoje to
kios kontoros jau senai veikia, 
bet jose trūksta tiktai vieno 
dalyko, būtent —

•
KAIP ŽINOMA, 

valstybių vien tik
žinkeliai turi platesnius 
gius. Dabar pradėta platinti 
Lietuvos geležinkelių bėgius ir 
taikinti prie Rusų geležinkelio 
platumo. Vilniaus-Stasylų li
nija jau perdirbta ir ja vaikš
to jau sovietinio tipo trauki
niai. Netrukus visi Lietuvos 
geležinkeliai bus išjungti iš 
bendro Europinio platumo ir 
pritaikinti prie Rusiško platu
mo.

KOMUNISTŲ Darbo Lietu
va deda tokį pranešimą: Vals
tybinė žemės ūkio komisija 
gauna daug skundų del valsčių 
žemės komisijos veiklos. Skun
dai tyrinėjami. Jų pasitaiko 
teisingų ir melagingų. Pavei- 
zdan, Nanemunėlio vals. (Ro
kiškio ap.) gyventojai skun
džiasi kad žemės komisija esą 
sudaryta iš spekuliantų, pa
daužų, kurie žemę skirsto su- 
lyg savo nuožiūros, reikalauja 
kyšių ir ūžfundijimų; su ga
vusiais žemę girtuokliauja, o 
tam kam žemė reikalinga, vi
sai neduoda, net gąsdina ka
lėjimu. .. .

SOVIETUOSE kas metais 
Rugp. 18 d. švenčiama sovietų 
oro laivyno diena. Ta proga 
kasmet Maskvoje įvyksta di
džiulė aviacijos diena. Į So
vietų iškilmę išskrido Lietuvos 
karo aviacijos štabo viršinin
kas ir keli kiti, ir Lietuvos ci
vilinės aviacijos atstovai. Bū
dami Maskvoje jie sudarę ar
timesnius ryšius su Sovietų 
civiline aviacija. Kaune taip 
pat įvyko raudonųjų okupan
tų aviacijos šventė.

ŽEMĖS ŪKIO ministerijoje 
buvęs žemės reformos depar
tamentas panaikintas. To de
partamento priešakyje pasku
tiniu laiku buvo arši komuni
stė, M. Meškauskienė, kuri 
neturi jokio išsilavinimo že
mės ūkio srityje. Pažymėtina 
kad “draugė” Meškauskienė 
vienu laiku turėjo net tris tar
nybas: ji buvo direktorė, Ūki
ninko Patarėjo redaktorė ir 
“liaudies seimo” narė. Taigi, 
ir tris algas ėmė.



PENNSYLVANIJOJE A. VASILIAUSKO 
KONCERTAI

PABALTIJO V AL 
STYBIŲ DIENA

LEETUVIU KAMBARIO DEDIKACIJA
Iškilmė įvyks Penktadienio vakare, Spalių 4

Paskutinis Prašymas Visuomenei

PITTSBURGH, PA.

zojame už paramą tiems: 
prisidėjo prie sukėlimo; 
nors kokiu budu Lietu- 
Kambariui Pittsburgho ■ 

įrengti: ar au- ■ 
ar parengimais, ar: 

, ar spauda ar žo- j

Dėl 
kurie 
aukų 
vių 
Universitete 
kaudami, . 
skelbimais, 
tižiu. Ypatingai musų laikraš
tininkams tenka didelė padė
ka.

’ šiu< mi pareiškiame kad Lie
tuvių Kambario oficialus 
darymas bus penktadienį, Spa- 
lių-Oėt 4, nuo 8 vai. vakare, 
Cathedral of Learning salėje, 
Pittsburgho Universitete. Kvie- 
čiame visos šioje iškilmėje da
lyvauti kiek galima.

Nors Lietuvių Kambario ati- 
dary įas įvyksta, bet fondas I 
dar neužbaigtas, dar trūksta I 
$600. Jeigu neatsiras daugiau 
iškašeių, tai suma nedidelė..

at !•

Taigi, kurie turit aukų kny-1 
gėlės bandykit kaip greičiau 
parinkti aukų ir grąžinti kny-1 
gėlės komitetui, nes reikalin- j 
ga viskas baigti ir sutvarkyti. į

Kurie dar nesat aukavę tam j 
kultūringam darbui bandykite 
prisiųsti savo auką finansų se- j 
kretoriui, — V. Zamblauskas, į 
1010 Macom St., Pittsburgh, • 
Pa. Arba jeigu turit ypatišką 1 
komiteto narį prisiųskite jos 1 
ar jo vardu.

Nepamirškit Lietuvių Kam
bario atidarymo datą. Dar 
kartij kviečiame, ir lauksime 
visų atsilankant į iškilmę.

Varde viso Komiteto tariu 1 
širdinga ačiū.o v

Alekas Vasiliauskas
Lietuvių žvaigždė 

tenoras Alekas 
dainavęs

Komiteto Pirmininkas,
Petras L. Pivaronas,

1432 Juniata Street,
Pittsburgh, Pa

IS SCRANTONO BROOKLYN, N. Y.
PADANGĖS

SC t ANTON IEČIAI RENGIA 
EKSKURSIJĄ I N. Y. PA

RODĄ SPALIŲ 6
Fugs. 6 d., Liet. Politinis 

Klubas turėjo susirinkimą, ku- i 
riame išdavė raportą iš 'tauti
nio Seimo Philadelphijoje, de- 
leg itas V. A. Kersevičius, pla
čiai išaiškino seimo nuveiktus 
darbus, taipgi kvietė Scranto- 
no Lietuvius būti Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo idė
jos skleidėjais. Klubas rapor
tą priėmė ir pasižadėjo visi Į 
nariai visais galimais budais 
Lietuvai gelbėti. Šis . klubas 
yi 1 Scrantono didžiausią Lie
tu/ių organizacija, narių turi 
;■) ie tūkstantį.

Tarpe svarbesnių nutarimų, 
nutarė rengti ekskur- 

Pasaulinę Parodą New 
Spalių 6, Pabaltijo Val- 
Dienoje, kada* Lietu-

Klubas 
siją į 
Yorke, 
r'ybiu 
\ ai, Latviai ir Estai turės sa- 
a o programas. Numatyta tu
rėti du busus į New Yorką va
žiuoti, bet gal bus ir daugiau.

TAURŲ Klubas laikė susi
rinkimą Rugsėjo 10, kuriame 
išdavė raportą Tautinio Seimo 
delegatai A. Janušaitis ir A. 
Kubilius. Delegatai išdavė ge
rą raportą ir apsakė apie Lie
tuvos vargas po Rusų okupa
cija, kaip girdėjo iš kalbų Phi- 
ladelphijos seime. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

LIETUVIŲ MOTERŲ Klu
bas laikė susirinkimą Rugsėjo 
16, kuriame delegatė Tautinio 
Seimo, A. Kubilienė, išdavė 
raportą. Moterys atidžiai iš
klausę raporto, jį vienbalsiai 
priėmė. Dalyvavo apie šimtas 
narių.

Pakviestas pakalbėti V. 
Kersevičius apie 
Lietuvą, kuris papasakojo 
Nepriklausomos Lietuvos 
venimą per 22 metus, 
Lietuva kilo iš griuvėsių, 
statė, susitvarkė ir Įrodė pa
sauliui kad Lietuvis yra geras 
gaspadorius ir nereikalauja’ 
Mongolų globos.

Ragino moteris būti Lietu
vos nepriklausomybės idėjos 
skleidėjomis. ..žynius*

raštinė yra:
So. 2nd Str., B rook lyne.
EVergreen 8-7871. Sto-

Amerikos 
dramatiškas 
Vasiliauskas-Wesley, 
per Amerikos radio tinklus ir 

j pirmaeiliuose koncertuose, šį 1 
į rudenį duos tris koncertus žy
miose didelėse Lietuvių kolo-

; nijose Amerikoje:
PITTSBURGH, Pa., Spalių*- 

i Oct., 13, Jaunųjų Lietuvių Dr- 
jos parengime, kurie duoda ra- 

1 dio programus.
CLEVELAND, Ohio, Spa- 

lių-Oct., 20, Dirvos 25 metų 
jubilejiniame koncerte, Lietu
vių salėje.

BROOKLYN, N. Y., sekma
dienį, Spalių 27, rengiamas jo 
paties koncertas, nuo 5 v. va
kare, Grand Paradise salėje, 
Brooklyne.

Brooklyne, jo koncerte da
lyvaus dainininkė ir Amerikos 
FI.IS Lietuvių skyriaus vedė
ja Marijona Kižiutė, daininin
kų grupės ansamblio vedėja 
Violeta Tamkiutė, kuri prieš 
kelis metus New York Jour
nal konteste iš 60-ties daini
ninkų grupių išrinkta geriau
sia. Tamkiutės merginų ok
tetas dabar išmokęs vėliausių 
Lietuviškų dainų.

Vasiliausko koncerte Brook
lyn e girdėsime ir eilę kitų me
no 
tik

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS į 
SPALIŲ 6 D.

New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje Pabaltijo Tautų Diena 
įvyks Spalių 6 d. Ryte bus iš
kilmingas Pabaltijo valstybių 
ministrų sutikimas, karinių da
lių paradas, oficialus priešpie
čiai, ir nuo 2 vai. iki 5 vai. po 
pietų Court of Peace Aikštėje 1 
vyks muzikalia programas.

Komitetas sudarė programą, 
pagal kurį Lietuviams teks 50 
minutų laiko, Estams 40 ir Lat
viams 30 minutų savo dalims 
išpildyti.

Programe dalyvaus Metro
politan Operos artistė p-lė Ona 
Kaskas, keturi Broklyno-Mas- 
petho parapijų chorai ir Ly- 
raičių tautiškų šokių grupė.

Tautiškų šokių mokytoja pi 
L. Stitson, 747 46th Street, 
Brooklyn, prašo ir ragina jau
nus vyrus ir moteris bei vai
kus kurie turi tautiškus kos
tiumus arba sutinka juos Įsi- 

' gyti prieš Saplių 6 d., papildy- 
! ti jos turimą šokėjų rinktinę.

Chorams vadovaus pp. J. 
Jankus, Pr. Dulkė ir J. Brun- 
dza. Smulkiau programas bus 
paskelbta kiek vėliau. Visi 
prašomi rengtis tai dienai — 
jungtiniam Pabaltijo Tautų 
pasirodymui su savo kultūri
niais

TRUMPOS
Z

(K

laimėjimais.
Adv. K. R. Jurgėla.

BALTIMORE, MD.

I N U T £ S
Musų Laikraščių)

mirimai
•MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIĄj

A. 
šiądieninę 

apie 
gy- 

kaip 
atsi-

VALAIČIO RADIO NUO 10:30;
V. V AK. ANTRAI)., KETV., | 

IR ŠEŠTAD. Iš WHOM
Padidinta WHOM (1450 kl.,' 

1,000 wat.) radio stotis apima; 
platesnį ratą New York, New

i Jersey, Conn, ir Penna, valsti
jose. Iš jos Jono Valaičio Lie
tuvių Radio Balso pragramai, 
daugumos klausytojų patogu-; 
mui, ir kad nebūtų supuolimų j 
su kitais programais, prade
dant Rugsėjo 16 d. perduoda- 
da tomis pat dienomis: antra
dienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais nuo 10:30 iki 
11 vai., kaip tik prieš geriau
sias dienos Anglų kalba 11 v. 
naujienas.

Jono Valaičio
179 
Tel.
tis WHOM yra 29 W. 57 St., 
New Yorke. Telefonas PLaza 
3-4204.

¥ * v

ANTRA LAKŪNO POVILO 
ŠALTENIO NELAIMĖ

Ši yra antra lakūno P. Šal
tenio oro nelaimė šią vasarą. 
Pirmutinė Įvyko Liepos 29 d., 
kada jis erdvėje būdamas pa
stebėjo kitą lėktuvą nusilei
džiant ant ūkininko daržo; jis 
leidosi iš 2890 pėdų aukštu
mos ir 400 pėdų aukštumoje 
pametė greiti ir leisdamasis 
užkliudė ūkininko stiklinio gė
lių namo stogą lėktuvo ratais. 
Lėktuvas gerokai
Tuo tarpu lakūnas Šaltenis 
su juo skridęs studentas M. 
Davis iš Cambridge, Mass., 
sai nesusižeidė.

Ši kartą, Rugsėjo 6 d., lak. 
nelai- 
sėdė- 
suko

varyklio. 
Užkūręs varykli, studentas 
vietoje sumažinti gasolino kie
ki, padavė jo daugiau, ir tuo 
tarpu negerai pasielgė su vai
rais, 
iškilo

pažibų, linksminančių mus 
pirmaeiliuose koncertuose.

Jonas Valaitis,

VETERANAMS 
PAKVIETIMAS

Bo-

apsidaužė.
ir
B.
vi-

P. šalteni ištiko skaudi 
mė. Lėktuve prie vairų 
jo studentas. Šaltenis 
propeleri užkurimni 

va ryki i,

NUŽUDĖ MYLĖTINŲ
UNIONTOWN, Pa. — Atsi-' 

lankęs į mokykla, kur moky
toja, Carolyn Dellamea, 29 m. I 
amžiaus, baigė pamokas, Wil
liam Kuhns, 35 m. amžiaus, | 
vaikams matant paleido kelis 
šuvius į jų mokytoją ir ją nu-1 
šovė. Po to jis pats persi- ' 
šovė ir sukrito ten pat prie j 
jos lavono. Tragedija Įvyko 
del to kad mokytoja nepriėmė j 
jo meilės.

Lėktuvo uodega staiga 
aukštyn., o propeleris 

pasiekęs žemę sprogo. Ske
veldra sprogusio propelerio 
pataikė Šalteniui Į šoną. Nu- 
vežus ligoninėn jam buvo pa- ■ 
daryta skaudi operacija. Ti
kimasi kad po dviejų savaičių 
jis išeis iŠ ligoninės. Rep. A.

NUKRITO UPĖN. Automo
bilis išvertė tilto atrama ir nu
krito i upę su trimis asmenimis 
New Kensingtone pereitą penk
tadienį. Jie prigėrė.

MARGUTIS

• AMERIKOS pradinėse 
nose, apie 150 metų atgal, 
moję auginta vidutiniai a 
vaikai. Dabar vienai šeimai 
išpuola tik apie 3 vaikai.

die- 
šei- 

pie 8

Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams

Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas-

••MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, III

Rugsėjo 22-26 dienomis 
stone Įvyks Amerikos Legiono 
seimas. Iš visos Amerikos šu
va .iuos apie 300,000 pirmuti
nio pasaulinio karo veteranų. 
Jų tarpe bus daug Lietuvių.

Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Postas No. 317, susi
dedantis vien iš Lietuvių, nuo
širdžiai kviečia visus Lietu
vius veteranus dalyvaujančius 
Amerikos Legiono seime, bū
tinai atsilankyti i Nr. 317 bu
veinę, kampas C ir W. 
wav gatvių, South 
M* 
susipažinti 
savo

Broad- 
gatvių, South Bostone, 

pageidaujame pasimatyti, 
ir pasisvečiuoti su 

viengenčiais draugais.
John Roman,

Stepono Dariaus Posto 
. Adjutantas.

RAVENNA, OHIO

Ravennos miestelyje gyve
na viena Lietuviu šeima, Juo
zas Bačiunas, Clevelandietis. 
A r.i miestelio ukėje gyvena 
Pranas Martinkus. Kiti Lie
tuviai ūkininkai turi savo far- 
mas plačiose šio miesto apie- 
linkėse. Sakoma čia randasi 
tokių išsimėčiusių Lietuvių su
virs desėtkas.

Prieš metus laiko mirė Mar- 
tinkaus žmona. Jis ūkininkau
ja su dviem 
netekėjusiom, 
ūkės darbus.

Martinkus, 
ir Lietuvis,

savo dukterim, 
kurios atlieka

BIELSKIS Stasys, 78 
mirė Clevelande, Rugpju!

MEŠKAUSKAS Petras, 57 I 
mirė Rugp. 23, So. Rost I 
Mass. — Svėdasų par. Ąn I 
rikoje išgyveno 30 nietu I 

KAMINSKAS Mykolas, UŽJ 
štas automobilio RugpjuJ 
mėn., Detroit, Mich.

JURKŠĖNAS Mykolas, UŽJ 
štas automobilio RugpjUc I 
men., Detroit, Mich.

ŠKARNULIS Petras, mire J 
rard Manor, Pa., RugpjuJ 
mėn.

JAKŠTIENĖ Magdė (Sim< 
tė),
29, 
kio 
rių
35

ČEPLIENĖ Marė, mirė rJ 
m., Shenandoah, Pa. Ąlrl 
rikoje išgyveno 45 metusi 

SALASEVIČIUS FlorijOnasl
36 metų, mirė nusišaut! 
mas Rugsėjo 2, Shamokl 
Pa.

BALTRUŠIS Vincas, mirė 3 I 
Rugsėjo, Hazleton, Pa.

MIRĖ JAU 5700
LIETUVIU

ANGELES, Gal. — ČiaLOS
susiorganizavo Lietuvių R-- 

K. parapija. Jos tvėrimui dar
bavosi Prel. Julius Maciejaus- 
kas. Parapijos pradžia labai 
sunki, nes Lietuviai išsimėtę, 
ir be to kiti sulaisvamanėję.

• PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 9 d. įvyko Pittsburgho

provincijos Lietuvių kunigų 
susirinkimas, kuriame daug 
dėmesio kreipta kovai už Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimą.
• BROOKLYN, N.

eina judėjimas 
Lietuviai biznieriai 
savo skelbimus iš 
spaudos.
• S. BOSTON, Mass. — Rug

sėjo 7 policija pašovė Juo
zą Kazlauską, 22 m., bebėgan
tį iš vogto automobilio, kuriuo 
jis važiavo.
• CHICAGO, III. — Rugsėjo 5 

LKR. Federacijos skyriaus
prakalbose surinkta $78.73 au
kų kovai už Lietuvos išliuosa- 
vimą iš komunistų vergijos.
• ELIZABETH, N. J. — Vie

tos Lietuviai komunaziai bu
vo gavę leidimą laikyti “džiau
gsmo” mitingui, bet Lietuvių 
Laisvės salės direktoriai savo 
įstaigos jiems nedavė. Tegul 
važiuoja pas Staliną....
• S. BOSTON, Mass. — Rug

sėjo 19 ir 20 d. So. Bostone
Įvyksta Lietuvių R.-K. Darbi
ninkų Sąjungos seimas. Tai 
yra 25 metų jubilejinis sei
mas. Ta sąjunga leidžia ka
talikišką laikraštį, Darbinin
ką.,
• CHICAGO, Ill. — Plėšikai 

apvogė Liet. Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios zakristiją ir 
išnešė tris kielikus, vertės su
virs $225. Ta parapija randa
si Brighton Park dalyje, kle
bonauja Kun. A. Briška.

Prie 18-tos ir Halsted gat
vių tapo suimti du jaunuoliai, 
vienas jų Lietuvis, Antanas 
Šimėnas, 21 m. amžiaus, už 
žmogaus suvažinėjimą.

—Praeitą savaitę Chicagoje 
nuo įvairių priežasčių- paeinan
čių gaisrų nukentėjo Lietuvių 
namai.

Y. — Čia 
kad vietos 

ištrauktų 
komunistų

šiame numeryje paduo-Su ------ _ t. _ .
damais mirusių Lietuvių išei
vių vardais, čia sužymimų mi
rusiųjų skaičius jau pasiekė 
5700, nuo Vasario men. 1937 
metų, kuomet pradėta talpinti 
Dirvoje mirusių Lietuvių su
rašąs.

žinios apie mirštančius Lie
tuvius priimama iš visų šalti
nių, ir nereikia būti Dirvos 
prenumeratorium žinią paduo
ti.

Rašant žinią apie mirusį rei
kia pažymėti vardas, pavardė, 
amžius, paėjimas iš Lietuvos^ 
kiek metų Amerikoje išgyve
no, ir moterų mergiška pavar
dė.

pusamžė, mirė Ru„ 
Chicagoje. — Vilkavl 
ap., Alvito par., Geik 
k. Amerikoje išgyve 

metus.

• • •

ESTŲ KONCERTAS 
LIETUVIŲ SALĖJE

Baltimorės Estų Draugija 
rengia savo koncertą ir šokius 
Lietuvių salėje, šeštad. Rugsė
jo 21, nuo 7 vai. vakare.

Programas sudaryta labai 
įvairus ir turiningas: dainuoja 
Suomių choras, 
Vasiliauskas iš New 
pačių Estų spėkos.

Koncerto pelnas 
Įgijimui Estų Salės, 
re j e.

Aleksandras
Yorko, ir

skiriamas
Baltimo-

TABOR FARM AME
RIKONŲ SPAUDOJ
Dirvos redakcija gavo svar

bų Amerikos gyvenime leidinį, 
Resort World, skirtą Amerikos 
resortų bizniui organą. Tame 
leidinyje, vienas iš didesnių ir 
Įdomių straipsnių yra apie mu
sų žymaus veikėjo, Juozo J. Ba- 
čiuno, valdomą Tabor Farm, 
vasarinį resortą prie Sodus, 
Mich. Straipsnis pavadintas, 
“How Guests Are Made Re
peaters” (Kaip Svečiai Pakar
totinai Lankosi).

Straipsnis užima tris- to žur- 
atvaiz- 

vaizdus

A. A.
Tabor 

veikimą ir 
akrų rezor- 
vedamas jo 
musų tau-

ši dalyką 
viešbučių

GABRIUNIENĖ (Naujokienė, 
Elzbieta, Virbickaitė), 54 m., 
mirė Rugs. 13. Clevelande.— 
Oškasvilių k., Šunskų par., 
Marijampolės ap. Ameriko
je išgyveno 37 metus.

JAKSEVIČIENĖ Anastaz i j a 
(Krikščiūnaitė), pusės am
žiaus, mirė Rugp. 30, Chica
goje. — Panevėžio ap., Kre
kenavos p., Sambulioniškių 
k. Amerikoje išgyveno 47 
metus.

GUDAITIENĖ Agota, 50 me
tų, mirė Rugp. 27, Brook
lyn, N. Y.

ČEREŠKA Rapolas, mirė Rug*- 
pjučio 11, Buenos Aires, Ar
gentinoj. — Ukmergės aps., 
Balninkų par.

VEIVERIS Martynas, senyvo 
amžiaus, mirė Rugpjūčio 27, 
No. Grafton, Mass. Ameri-1 
koje išgyveno 33' metus.

CUŽIENĖ Marė (šapkaitė), pu
sės amžiaus, mirė Rugs. 2 d., 
Chicagoje.
Skaisgirio par., 
k. Amerikoje 
metus.

MATULAUSKAS 
pusamžis, mirė Rugs. 2, Chi
cagoje. — Salų par., StraF 
džių k., Rokiškio ap. Ameri
koje išgyveno 31 metus.

BOKURSKIENĖ Stefanija (Pa- 
jauniutė), 60 metų, mirė 1 
Rugsėjo, Chicagoje. — Su
valkų rėdą Liubavo parap. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

GREIČIUS Jonas4 pusamžis, 
mirė Rugs. 1, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Jurbarko par., 
Smukučių k. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

SMILINGIENĖ Filomena, 78 
metų, mirė Rugs. 2, Chica
goje. — Telšių ap., Plungės 
par.,, Alksnėnų k.

SIETKEVIČIENĖ Berta, mirė 
Rugsėjo mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

JUŠKEVIČIUS J., 44 m., mirė 
Rugp. 4, Buenos Aires, Ar
gentinoje.

KACAS Vincas, 35 metų, mirė 
Rugp. 1, Montevideo, Urag- 
vajuje. — Trakų ap., Kruo
nio vals*, Karveliškių vnk. 
Uragvajuje išgyveno 12 m.

PRANAŠAS Klemensas, 59 m. 
mirė Rugp. 39, So. Boston, 
Mass. — Joniškio par. Ame
rikoje išgyveno 33 m.

KASPERAVIČIUS K., mirė 26 
Rugp., Plymouth, Pa.

I

UTICA, N. Y.

Šiaulių apskr.,
Normantėlių 
išgyveno 35

Marcelinas,

GRYžO Iš SEIMO. Jauni 
lis Petras Aižis, kuris du n 
tai atgal atostogavo Lietuve 
ir apsipažino su savo tėvų i 
limi, apie ką. mums Utik 
čiams su nepaprastu entuzi; 
m u apipasakojo kai sugry 
tapęs geru Lietuviu. Dab 
kai Philadelphijoje buvo ša 
kiamas tautinės srovės seiir 
Lietuvai gelbėti, jis buvo de 
gatu. Po seimo jis gryžo ] 
tenkintas ir 
toliau tarpe

Jis gyvena 
N. Y.

; Podraug
Lietuviai yra pilnai i ' 
iššluot iš savo tarpo visus iri 
sų išgamas. Biruti

pasiryžęs dir 
savo vientaučii 
ukėje Cedarvi:

musų kolonij 
pasiq

ARTRITIS
Aš galiu visiškai išgydyti jus 
ARTRITIS, Reumatizmą ir pra) 
tą cirkuliaciją nauju metodu. G 
dau ir kitas ligas. (3fl

GRETA BUTTERl’AS)
HEALTH SERVICE

Clevelan5005 EUCLID AVE.

(Trečias aukštas—imt
Tel. HEnderson

elevatorii
4224

■

KAIP TAPTI AM 
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino sa 

atvažiavimo dienos ir lai 
kreipkitės Į Dirvos agentun 
jums bus pagelbėta tai sura 
ti. Vietiniams norintiems 
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai’ prašomi kreipi 
tik penktadieniais ir šeštam 
niais.)

Iš kitų miestų rašant pi 
klausimus, reikia pažymėti k 
kiais metais atvažiavęs, mėn 
sį, maždaug dieną, kuriam 
mieste sėdęs Į laivą kuris a 
vežė Į Ameriką, ir kuriam 
uoste išlipęs. Pridėkit paši 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

P-lė A. Rokas, kuris dirba 
miesto raštinėje, gavus ato
stogų porą savaičių, jas pra
leido Boston, Mass., ir apielin- 
kėse. Svečiavosi pas savo se
serėną šovus, atlankė savo te
tą Tolalienę ir dėdę Rokų, ir 
pagaliau p. Kuliunus, kurie 
gyvena Brighton, Mass. Jie 
pirmiau yra gyvenę Akrone. 
yra ilgamečiai Dirvos skaity
tojai.

B. Kubilienė su sunum ir 
dukteria lankėsi St. Clair, Pa. 
Atlankė savo gimines ir pažy
stamus. Kelionę atliko auto
mobiliu, viskas pavyko gerai.

Rugsėjo 8 dl apsivedė p-le 
Biruta Garijonaitė, duktė biz
nieriaus Juozo Garijono, kuris 
turi Įstaigą 560 Wooster avė. 
Jis yra ilgametis Dirvos skai
tytojas.

Birutės vyras turi valdišką 
tarnystę. Bėgyje poros savai
čių laiko p, Garijonų abi duk
terys apsivedė.

Pas Petrą Rakštį ir jo žmo
ną atsilankė garnys, paliko 
dovanų gražų sūnų. x

Pas J. Jonuškus ir J. Vai- 
veckus lankėsi p. Kvedarienė, 
iš Sharon, Pa. Ji kitados gy
veno Akrone.

Stasys Prospaliauskas Rug- 
s«.i° 12 d. susižeidė Goodyear 
dirbtuvėje, randasi dirbtuvės 
ligoninėje, kur gydomas. Jis 
turi ūkę palei Akroną. Lin
kime greitai pasveikti.'

Kalnas.

nalo puslapius, talpina 
dą p. Bačiuno ir kelis 
jo Tabor Farmos.

Straipsnio autorius,
Klinko, Įdomiai aprašo 
Farmos 47 metų 
kaip dabar tas 160 
tas ištobulintas ir 
naujojo savininko, 
tiečio Bačiuno.

Be kita ko straipsnyje pa- 
I minima J. J. Bačiunas kaipo 
sumanytojas ‘Pažink Michigan 
Savaitės’. Bačiunas 
pasiūlė resortų ir
vedėjų suvažiavime prieš me
tus laiko, ir ta mintis visiems 

j patiko. Tai yra naujas aksti- 
: nas patraukti vasarotojų biznį 

Į Michigan valstiją.
Bačiuno Tabor Farma yra 

plačiai žinoma Amerikiečių ei
lėse per daugelį valstijų, sve
čių ten lankosi gausiai per vi
są vasarą iki pat vėlyvo ru
dens, iki Lapkričio 1 d. Bet- 

į gi, p. Bačiunas sako, Lietuviai 
pas jį. yra reti svečiai, Lietu
viai profesionalai ir biznieriai 

1 neatvyksta nei patirti kaip ta 
' vieta išrodo.

Tabor Farm yra pirmos kle
sos resortas, kainos gana auk- 

! stos palaikymui vietos aukštos 
rūšies ir 
ir tokių 
vasarą, 
priima.

Tabor 
patybė yra golfavimas, tai yra 
golfo mėgėjų rojus. Bet yra 
Įrengimai ir kitiems laiko pra
leidimui užsiėmimams.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytons 

534 Michigan Av. Dayton, <

geras katalikas I 
ant savo žmonos' 

kapo- Rugp. 30 d. pastatė pa
minklą, tai yra jo žmonos mi- j 
rimo metinė sukakties diena. 
Tą dieną atlaikyta pamaldos | 
Ravennos R.-K. bažnyčioje ir j 
kartu tą pačia diena Akrone, I 
buvusioje Lietuviu šv. Petro j 
•'pžnyčioje, kur pamaldas at-I 
laike Lietuvis vikaras. Kun. i 
B. Ivanauskas. Pamaldose da-1 
lvvavo daug Akrono Lietuvių, i 
Pr. Martinkus yra ilgametis 
Dirvos skaitytojas ir jos rė
mėjas. Kalnas.

geros klesos svečiams 
svečių ten pilna ištisą 
Ten svečiais žydų ne-

Parmos pirmutinė y-

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

| Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
| 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

| The Wilkelis Furniture
Rakandų Krautuve

| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 I
= N’ A’. ^LKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Savmmkas Vedėjas į
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DIRVA

b Philadelphijos Seimo LIETUVIU PATRIOTU DARBAI - IR 
KAS MUSU TAUTOS PRIEŠAI 

C.

PER TVORA

r. NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS
Subendrinta Tautines Srovės Veikimas

PHILADELPHIA, Pa. — Amerikos Lietuvių tautinės sro- 
,-s seimas Rugsėjo 1 ir 2 d. Lieuvių Muzikalėje Salėje suben- 
į,jn0 tautinį veikimą ir įsteigė Lietuvos Nepriklausomybės 
condą. To fondo vyriausias tikslas yra rinkti aukas ir .sukel- 
'■ pinigų remti Lietuvos nepriklausomybės . atsteigimo idėją 
įnierikoje ir remti su tuo surištą akciją. Seime dalyvavo 95 
Regatai.

Neorganizuotoji tautininkų grupė įsteigė Lietvių Ameri- 
įječių Tautininkų Sąjungą, vėliau visos srovės: tautininkai 
■jonservatai, tautininkai liberalai, sandariečiai ir kiti nutarė su
trinti savo veikimą ir pasižadėjo vieni kitiems talkininkauti. 
Seimo metu vienbalsiai priimta deklaracija, kurioje pareis

ima griežtas protestas prieš Sovietų Rusijos apgavingą ir 
flirto keliu užėmimą Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių, 
fyip pat priimta eilė rezoliucijų liečiančių musų politinius ir 
^onomnius reikalus. Nutarta subendrinti veikimą ir kovas su 
už nepriklausomybes kovojančių kitų Europos valstybių įstai
gomis ir žmonėmis.

Seimas vienbalsiai pasižadėjo remti visą tautinę Amerikos 
Lietuvių spaudą, tautines organizacijas ir kitas kultūrines įs
taigas, kaip TMD. ir tp.

NEORGANIZUOTIEJI SUSIORGANIZAVO
t Amerikos Lietuvių tautinės srovės seimas prasidėjo Rug- 
sėjo 1 d., 2:30 vai. po pietų, baigėsi Rugs. 2 d., 6 vai. vakare. 
Seimą atidarė rengimo komisijos pirmininkas S, Tvaranavi- 
jĮius, kuris pakvietė publiką sugiedoti Lietuvos ir Amerikos 
įimnus. Giedojimui vadovavo p-lė Ausevičiutė iš Philadelphi
jos ir Alekas Vasiliauskas iš Brooklyno.

Lietuvių Amerikiečių Tautininkų Sąjungos posėdžiui vado
vavo Juozas Sagys iš Brooklyno, sekretoriavo K. S. Karpius iš 
Clevelando. Darbams dirbti pirmininkas pąkvįetė komisijas: 
rezoliucijų — Vincą Trainį, Vitalį Bukšnaitį ir Vincą Jankaus
ką; spaudos — Joną Valaitį, Vincą Ambrazevičių ir Albiną S. 
Trečioką; nominačijų — Juozą Ginkų, Adv. K. Jurgėlą ir Pra
ną Narvydą; mandatų komisija — Zigmas Jankauskas, Pranė 
Lapienė ir inž. Jonas Baltus. Jie perskaitė seimo dalyvių var
dus. . - ;

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS
Posėdžiai Amerikos Lietuvių vidurinės srovės aktualiais 

reikalais prasidėjo Rugsėjo 1 dienos vakare ir vyko per ištisą 
dieną Rugsėjo 2, iki 6 vai. vakaro, šiai seimo daliai pirminin
kavo Adv. C. S. Cheledinas iš Philadelphijos, padėjėju buvo Jo
nas V. Grinius, sekretorium K. S. Karpius. Mandatų, rezoliu
cijų ir spaudos komisijos perrinkta tos pačios.

Vyriausias šio posėdžio darbas ir tikslas buvo įsteigti Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondą, apie kurį burtųsi visos Ameri
kos Lietuvių tautinės srovės organizacijos. Fondo steigimo 
mintis susirinkusių gyvai užgirta ir tokį fondą steigti nutarta.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pirmininku aklamacijos 
budu išrinktas teisėjas W. F. Laukaitis iš Baltimore, Md., vi
ce pirmininkais — Jonas Valaitis, Vitalis Bukšnaitis iš Brook
lyn, N. Y., ir V. A. Kersevičius iš Scrantono; protokolų sekre
torium — Kazys S. Karpius iš Clevelando; iždininku — Adv. 
C. S. Cheleden iš Philadelphijos; finansų sekretorium — Jieva 
T^čiokięnė,. iš Newark, N. J.; iždo globėjais: Antanas Alekna 
iš Brooklyno, ir Jonas Brazauskas iš Clevelendo.

Seimas nutarė išrinktai Fondo valdybai pavesti suorgani- .* •'t ....... . • •
zuoti Amerikos Lietuvių delegaciją, kuri tuoj pasiųstų Ameri
kos Lietuvių atstovus į Washingtoną, padėkoti Prez. Roosevel- 
tui ir kitiems Amerikos diplomatams už protestą prieš Sovietus 
del užgrobimo Lietuvos ir kitų valstybių.

Seimui prisiųsta daug sveikinimų, telegramų ir aukų. Laiš
kais atsiųsta $11.00, o seimo dalyvių sudėta $58.00.

Seimo metu sveikinimo kalbas sakė: P'etras Valiūnas, ne
senai atvykęs iš Lietuvos; Dr. Naujokaitis, taip pat neperse
ni iš Lietuvos atvykęs, ristikas Jonas Bagočius ir eilė kitų.

ŠEIMINĖS PRAMOGOS
Philadelphijos seimo rengimo komitetas surengė dvi gra

sias seimą pramogas: Rugsėjo 1 d. bendrą vakarienę, kurioje 
dalyvavo delegatų ir svečių apie 150. Rugsėjo 2 d., koncertą. 
Vakarienės ir koncerto programus atidarė Muzikalės Salės pir
ininkas p. Griganavičius, vadovavo Tvaranavičius. Vakarie
ne dainavo p-lės Ausevičiutės muzikos mokiniai ir A. Vasi
liauskas. Koncerto programą išpildė Dainos choras, kuriuo va
dovauja Mrs. Rogers. Koncerte solistai buvo Petravičius iš 
Philadelphijos, ir Brooklynietis A. Vasiliauskas.

Seimo rinkti ir jo vardu pasveikinimo kalbas pasakė: Jo
jas Valaitis ir Domas Klinga. Taip pat kalbėjo Philadelphie- 
R vardu Juozas Tysliava. Aukų čia Lietuvos Nepriklausomy- 
l*s Fondui surinkta $20. Aukas rinkti pirmininkas pakvietė 
Mą Lapienę iš Long Island ir p. Grinienė, vietinę.

Iš seime pasakytų kalbų, karštų diskusijų del metodų siek- 
F bendro tikslo ir veikimo, paaiškėjo kad tautinės srovės visi 
likėjai trokšta bendro veikimo ir vieno vyriausio tautinio ku- 
50 kuris jungtų visas Amerikos Lietuvių tautinės srovės orga- 
tlzacijas. Veikėjai visi išvažinėjo pilni ūpo ir pasiryžimo siek- 
;! užsibrėžtų tikslų.

Jonas Valaitis, Seimo korėsjondentas.

Per visą šimtą metų Lietu
vių tauta kovojo pasiliuosuoti 
iš Rusų vergijos. Rusai išlai
kė musų tautą vergijoje virš 
šimtą metų, naikindami Lietu
vių kalbą, Lietuvišką spaudą, 
grūdo į kalėjimus patriotus 
Lietuvius, trėmė į Sibirą mu
sų laisvės kovotojus. Tais lai
kais galima buvo gauti Lietu
viškų spausdinių daugiausia 
tik iš Vokietijos, kuriuos dar
bštus Lietuviai statydami pa- 
vojun savo gyvybes spausdi
no ; tie patriotai knygnešiai 
suteikdavo Lietuviška kalba 
knygų ir laikraščių į kiekvie
ną Lietuvos kampelį.

Jie buvo suimami, kankina
mi, bet jie dirbo, aukojosi 
kad jų vaikai ir jie matytų 
Lietuvą laisvą, laisvai kvėpuo
jančią.

Atsimenat gal daugelis 1905 
metus kaip Rusų žandarai ne
galėdami nieko įveikti, vėliau 
prie bažnyčių net maldakny
ges atiminėjo. Visi tie budai 
išnaikinti Lietuvių tautą buvo 
bergždųs. Per ilgą kovojimo 
laiką Lietuva tapo laisva, ne
priklausoma.

Tai dėkui Lietuvos patrio
tams, Amerikos Lietuviams 
patriotams padedant. Ir mus 
čia Amerikoje jau liovėsi va
dinę Rusais ar Lenkais. Lie
tuviai Amerikoje pradėjo pa
sižymėti ir operose, sporte ir 
aukštose vietose.

Lietuvoje pradėjo kilti pra
monė, įsisteigė įvairus fabri
kai. Lietuva per savo nepri
klausomo gyvavimo 22 metus 
išleido virš 20,000 aukštesnius 
mokslus baigusių vyrų ir mo
terų, susilaukė savo specialis
tų, kurie iškėlė Lietuvos var
dą (tarp, didžiųjų valstybių.

Per tuos 22 metus Ameriko
je susikūrė įvairios musų par
tijos. Virtus caro valdžiai tų 
partijų tarpe įsikūrė ir Lietu
vių komunistų partija. Jie va
rė ir varo komunistišką pro
pagandą, bet Lietuviškuose 
parengimuose pastarais metais 
turėdavo Lietuvišką ir Ameri
konišką vėliavas, net jau pra
dėjo Lietuvos Himną giedoti. 
Atrodė kad jie dar esą Lietu
viai ....

Bet šių metų. Birželio 15 d. 
Rusijai pradėjus vesti provo
kacijas prieš Lietuvą ir vėliau 
raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą, tuoj pasirodė Lietu
vių komunistų veidai, kurie il
gą laiką slėpėsi po kauke.

Lietuva vėl naikinama. A- 
merikos Lietuviai vėl pradėjo 
organizuotis: tautininkai, ka
talikai, socialistai ir sandarie
čiai šaukia bendrus masinius 
mitingus, siunčia protesto re
zoliucijas, skelbia pareikšt pa
sauliui, pasipriešint prieš Ru
sų plėšikišką užgrobimą.

Amerikos valdžia nepripaži
no Rusų užgrobtų kraštų. Lie
tuvos pasiuntinybės visame 
pasaulyje pasipriešino Lietu
vos sovietinimui ir liko iš
tremtais Lietuviais.

Amerikos Lietuviuose tiktai 
dabar pasirodė kas užtaria ko
munistus. Visa Amerikos Lie
tuvių spauda pasireiškė prie
šinga Rusų užgrobimui Lietu
vos, išskyrus du komunistiš
kus organus, Laisvę ir Vilnį. 
Tiedu laikraščiai, gaudami di
delę pagalbą iš Rusijos, bando 
klaidinti Lietuvius, bet dau
gelis komunistų pamatę tas

klaidas, išstojo iš komunistų 
partijos.

Pas patriotus Lietuvius yra 
nusistatymas neturėti jokio 
bendro su Lietuviškais komu
nistais, jų spauda, parengi
mais, jų bizniais. Tą prisiekė 
katalikai, tautininkai, sanda
riečiai ir net socialistai.

Amerikoje randasi apie 12 
Lietuviškų radio programų, 
kurių tūli vedėjai yra geri pa
triotai, o kiti laikosi neutra
lus, dolariniu pagrindu.

Visi Amerikos Lietuviai su- 
kruskime į bendrą, vieningą 
darbą; kurie stojate į kovą at
gauti LAISVĄ, NEPRIKLAU
SOMĄ Lietuvą, kad ji butų ne 
keno kito kaip tik tikrųjų Lie
tuvių ! Lietuvis Patriotas.

KEISTENYBĖS

Lietuvos katalikų ir laisva
manių spauda nepasidalina a. 
ą. Dr. Vinco Kudirkos dvasią. 
Katalikai tikrino jog Dr. Ku
dirka buvo praktikuojąs kata
likas. Laisvamaniai įrodo kad 
Kudirka buvo laisvos sąžinės 
žmogus.

Tačiau, jei Dr. Kudirka bu
vo atsiekęs gydytojo mokslą, 
jis gana gerai žinojo ką reiš
kia: “....ir prasidėjo iš dva
sios šventos.” Todėl, duokim 
jam ramybę aname pasaulyje, 
sakydami, “Amžiną jam atil
sį”.

Šis katalikų ir laisvamanių 
ginčas primena dviejų elgetų 
ginčą.

Pirmas: — Kai nueisim pas 
Bernadus, ir gausim pieno, tai 
trupinsim....

Antrasis: — Kad ir gausim 
pieno, bet netrupinsim!

— Trupinsim!
— Netrupinsim, tu šioks ir 

toks! ' * ' '
Ir, suprantama, rankose tu

rint lazdas, nesudarė jiem jo
kių kliūčių nors ir elgetiškai, 
smarkiai apsidaužyti.

Kai jiedu nuėjo pas Berna
dus, suvis pieno negavo. Nes 
šeimininkės nebuvo namie, o 
tarnaitė tik pasuko po gabalą 
duonos, ir viskas.

• • •

DAUGELIS žmonių nei ne
suspėjo pastebėti šios šalies 
piliečių progreso. Rodosi, kaip 
čia senai, jei asmuo norėjo įro
dyti savo kulturinį gudrumą, 
kopdavo į vėliavos stiebą ir te
nai sėdėdavo. O dabar...,, 
dabar jau sėdeliauja dirbtuvė
se, atsisakydami dirbti. Čia, 
matote, nei vėjas nei lietus ne
pakenkia.

Na ir vis dar randasi žmo
nių kurie nepripažysta Yankių 
progreso. Bet kur link yra 
progresuojama — geriau ne
klauskite.

• • •

JEIGU kurie kiti asmenys 
iššoka iš eilės žmonių ir pame
tę savo sąžiniškumą su pasiry
žimu stengiasi kitus apgaudi
nėti, tai tas nenuostabu. Bet 
jei asmuo pats save apgaudi
nėja ir dar už tai užmoka sa
vo sunkiai uždirbtus dolarius, 
už savęs mulkinimą prižadais 
tuščių iliuzijų, toks ‘“progresi- 
viškumas” nupuola žemiau 
kritikos. J. S. Sudavas.

Lietuviška Užeiga

Sekantis Dirvos numeris
išeis jau 8 puslapių

Dirva, pasibaigus vasaros sezonui, vėl eis pilno savo didumo, 
8 puslapių.

PAMATYKIT KAS NAUJO IR ĮDOMAUS DIRVOS 
SKAITYTOJAMS BUS PRANEŠTA!

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.

“Daktaras” Pruseika įdomių 
fiziologinių apsireiškimų pas 
musų redaktorius mato. Sa
ko: “Iš burnų Lietuvių redak
torių liejasi tiek vitriolinių pa
mazgų kad jų mizerna esybė 
pradeda drebėti konvulsijose”.

Pruseikos protas, kaip žino
ma, senai Maskvos formose 
suakmenėjęs. Jis nei mizer- 
niausių konvulsijų nebegali 
padaryti.

Pavyzdžiui, jis reikalauja 
įrodyti ką Maskva Lietuvoje 
sušaudė. Ką tu žmogus įro
dysi (nors čia įdomu prisimin
ti inžinieriaus Lovčiko neiš
tirtą mirtį) kad Maskvos cen
zoriai ne tik neleidžia apie tai 
žinių pranešti, bet ir nepasa
ko ką ir už ką areštuoja. Te
gul Pruseika kreipiasi pas sa
vo bosą Staliną, kad tas butų 
nors ant tiek “demokratas”, 
kad nebijotų savo elgesio skel
bti.

PUSANTRO meto atgal So. 
Bostono Keleivis gyrė Rusų 
durtuvais Lietuvon nešamą 
Kapsuko valdžią. Dabar jis 
peikia Rusų durtuvais atneš
tą tokio pat plauko Paleckio 
valdžią. Sako, ir klausyk, tu 
žmogau, musų “mandrių” so
cialistų! Keleivis turbut ne
žino kur pats keliauja.

LIETUVOJE kiaulės dabar 
turi daugiau laisvės negu žmo
nės. Už paskerdimą kiaulės 
be leidimo žmogus gali būti 
nubaustas 50,000 litų (8,000 
dolarių). O už paskerdimą 
“buržujaus” duodama Lenino 
ordinai.

SPAUDOS laisvė “laisvoje” 
Lietuvoje: prie caro, liaudinin
kai galėjo leisti savo Vilniaus 
žinias; prie Smetonos diktatū
ros jie galėjo leisti savo Lie
tuvos' žinias. Prie Paleckio 
“laisvės” jie negali išleisti nei 
mažiausio Lietuviško pypt!

TEISYBĖ vis į viršų išplau
kia. Komunistų pastatytas į 
jų “seimą” kandidatas Ukmer
gės apygardoje, Guzevičius, 
savo kalboje pareiškė: “Ikšiol 
Lietuvoje tokių seimo rinkimų 
dar nebuvo”.

Tikrą tiesą pasakei, tovarišč 
Guzevič!

STALINO akinius užsidėjus 
“šventablyva” Vilnis pasakoja 
tiems kurie jai tiki: “Ne mes 
sprendžiam Lietuvos reikalus, 
bet patys Lietuvos žmonės.”

Taigi!

VILNIS kabina sau medalių 
už tikslų nušvietimą Vaitkaus 
skridimo “gešeftmakerystės”.

Tiek pat tiksliai viską nu
švietė ir Dirva, kuriai Vilnis 
vis liežuvį rodo.

Į LIETUVOS bolševikų sei
mą, matyti, kad balsuota tai 
balsuota! Laikraštis Rytinė 
Darbo Lietuva Liepos 17 pra
neša kad Paberžės valsčiuje 
balsavę — 133 procentai!

Turbut, ir lavonus iš kapų 
prikėlė kad ekstra 33 nuoš. pa
daryti !

ŽMONIŲ balsas, sakoma, 
yra Dievo balsas. Lietuvos ko
misarai paliepė liaudžiai kurti 
“haujų dainų”. Liaudis sukū
rė: šiaurės Lietuvoje komuni
stams dainuojama: “komunai, 
komunai, tau Dievs nepadės—

nušovei bernelį, kas mane be
mylės?”

JURGIS Durnelis klausia, 
kodėl ‘Lietuvos nauja valdžia’ 
mums Amerikon neatsiunčia 
savo atstovo Lietuvio, bet ten
kinasi patarnavimu neaiškaus 
žyduko, Rubino ? V.

LIETUVIŠKŲ bolševikų lai
kraščiai praneša Maskvos įsa
kymą:

“Kurie Amerikos Lietuviai 
nori palikti Sovietų piliečiais 
turi užsiregistruot Sovietų at
stovybėje”.

Šitą “įsakymą” paskaitę — 
Lietuviai nusispjaukit.

SUBANKRUTJJŲS advoka- 
tėlis Elzė, Lietuvoje matomai 
piemeniu nebuvo tai čia užsi
ima piemenio darbais, nors 
pražilęs ir plinka. Už tai ir 
profesijos nustojo, ir nieko 
negelbsti aimanavimas kad su 
juo niekas nesiskaito. Kitus 
ir seimai, ir konferencijos į 
priešakį stato, ir su jais prie 
vieno stalo sėdi, tariasi ir Ši
mučiai, ir Grigaičiai, ir Bago- 
čiai, ir žymus davsiškiai, o jis 
nabagas pamatęs žmogų išto
lo ateinant užsismaukia ant 
akių kepurę ir bėga į kitą gat
vės pusę....

Jam nei “išsispaviedojimas 
nieko negelbsti. Turi atlygint 
žmonėms “skolas”, jos ne ro- 
nos, neužgis. .. . žinantis.

REIKALE KNYGOS 
IŠLEIDIMO

Spaudoje randame Aniceto Si- 
mušio pareiškimą kad jo pa
ruošta spaudai Angliškoje kal
boje knyga, “Economic Recon
struction of Lithuania After 
the World War”, del dabar su
sidariusių sąlygų Lietuvoje, 
nėra galima išleisti. Todėl jis 
Šaukia Amerikos Lietuvius į 
pagalbą.

Po teisybei, tai butų nedo
vanotina nuodėmė mums Ame
rikos Lietuviams jei neitume 
į pagalbą išleisti tą knygą, ku
ri, kaip aš suprantu, bus ne
priklausomos Lietuvos istori
nis dokumentas, kuris aiškiai 
ir faktinai rodys Lietuvos kai
po vastybės ekonominės pa
žangos atsiekimą.

Todėl ta knyga bus naudin
ga ne vien paskleisti tarp sve
timtaučių, bet bus ir musų pa
čių jaunosioms kartoms švy
turiu prie tautinio prestižo.

Manau kad šiuo reikalu pir
moje eilėje turėtų susirūpinti 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
sukėlimui reikalingos sumos 
išleidimui kalbamos knygos.

J. Smailis.

• KANSAS valstijoje perei
tą metą prisodinta 7,600,000 
medžių, apsaugojimui nuo už- 
nešimo smėliu ūkių. Apimta 
apie 4000 ūkių 44 apskrityse.

MUSŲ BOLŠEVIKŲ 
GRAŽIAKALBYSTĖ

Rašo Senas Topelis.
Lietuvos bolševikų laikraš

čiai nesenai rašė kad Lietuvių 
kalba bus “liaudinama ir geri- 
mama”, kad Lietuviai bus “kul
tūrinami”.

Tikrai, jau Amerikoje Lie
tuviai bolševikai “rašytojai” 
tą “liaudies” “gražiakalbystę” 
savo atsiprašant laikraščiuose 
su pamėgimu vartoja. Matyt 
pasiryžę Amerikoje ir Lietu
voje Lietuvius “sukulturint”.

Pasiskaitykit kaip bolševi
kų garsiakalbėj Vilnyje Lietu
vių rašyba “liaudinama ir kul
tūrinama”.

“Taip loti gali tik gaivalai 
. .. .šmokų laikraštis spiegia 
....isterikai ir melagiai.... 
kur šiądien tie paškudininkai? 
. .. .koks tai pasiutęs žvėriš
kumas. ... karjeristai ir gra- 
šiagaudos.... gniūžtę melų.
.. iš nykščio iščiulpta.. veid
mainiai... prasimelavusiu do- 
noščiku. . ir liežuviai nusiplu- 
šoja. . laikraščius apima kon
vulsijos ir jie pradeda švento 
viso šokį....”

“Vilnis” girdam kai kuriuos 
Lietuvos rašytojus kurie “už- 
gyrė” Lietuvos “seimo” nuta
rimą dėtis prie Sovietų Sąjun
gos, ir išreikšdama panieką 
tiems kurie gina Lietuvos ne
priklausomybę, rašo: 
“. .ką čia reiškia tie išspjauti 
iš Lietuvos skrepliai.... kaip 
nuo pieno atitraukti veršiai 
blevyzgoja prieš naująją Lie
tuvą....” Taip smerkia Dr, 
Vileišį.

Dr. Vileišis ir kiti spėjo iš
bėgti nuo bolševikų persekio
jimo ir teroro ir savo prakal
bose Amerikos Lietuviams pa
sako tiesą, žinoma, tie Lietu- 
tu vos rašytojai patvirtintų Vi
leišio žodžius, bet jie nenori 

Vilnis girdama kai kuriuos 
po žalia velėna.

.Taip, gerbiamieji, kur nu
dardėjo tie Amerikos Lietuvių 
atsidurti bolševikų “rojuje” 
per daug metų skelbė mums 
lygybę ir brolybę....

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYTĖ — 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.

SKAITYKIT
ir GARSINKITES

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

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

STANDARD OIL 
UŽKVIEČIA JUS 

GAUTI DAUGIAU UŽ 
GASOLINO PINIGUS
Verta yra pamainyti prie

šito “nuolat gerinamo” 
gasolino!

Dvidešimts tris kartus nuo 1935....
šešis kartus tik vieną pereitą metą 
.... mes dadėjom naujos jiegos, gy
vumo, naujų ypatybių kurios pada
ro SOHIO' X-70 geriausiu negu ka
da buvo! Kas reiškia kad Ohio’s 
mėgiamiausias ekonomiškas gasoli- 
nas yra Ohio’s mėgiamiausias veik
mės 'gasolinas, taipgi. Daugiau ne
gu kitados, jus sutaupysit naudo
dami SOHIO!

SOHIO X-70
TAI PROGRESIVIS GASOLINAS 

... .■ • ===^aa.-gSre:.w■■ t Ar bandėt jį paskiausia?
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AMERIKOS Lietuvių Socialistų Sąjungos Vykdomasis
Komitetas paskelbė savo deklaraciją Lietuvos at

žvilgiu, sekančiu antgalviu: “Už Nepriklausomą Demo
kratinę Lietuvą”. Deklaracija apima šiuos dalykus: 
1. “Imperialistų Naguose”, 2. “Lietuva Mokėjo Būti Ne
priklausoma”, 3. “Paleckis ir Smetona”, 4. “Didžiausias 
Melas”, 5. “Okupacijos Mes Nepripažystame!”

Taigi, musų socialistams aiškiai ir atvirai išėjus 
prieš komunistinę Lietuvos išdavystę, visos trys didė- 
sės musų srovės Amerikoje — tautinė, katalikų ir so
cialistų — stoja išvien prieš Lietuvos okupaciją ir skel
bia kovą Lietuvos Nepriklausomybei atsteigti.

Visos šios trys srovės į darbą stoja tuo supratimu: 
Atsteigti musų tėvynei nepriklausomybę, o Lietuvos gy
ventojai patys apsispręs kokios valdžios jie nori.

Visų tų trijų srovių spauda, visi kalbėtojai, visos 
jas sekančios organizacijos privalo varyti nenuilstamą 
kovą prieš musų pačių išgamas komunistus Amerikoje, 
prieš jų spaudą, prieš visą jų veikimą, ir dėti pastangas 
atidaryti Lietuviams darbininkams akis, kad jie nesi
duotų mulkinti!

n

•

DRIEŠ keletą dienų, iš Sovietų Rusijos atgabenta į S. 
* Valstijų banką dešimts tonų aukso, $11,220,150 ver
tės. Nėra abejonės kad tai auksas pagrobtas iš Pabal
ti jos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos, — ku
rias raudonarmiečiai okupavo, o Maskvos komisarai at
siskubinę apvogė.

Maskvos carai nenurimsta norėdami gauti užgrobti 
daugiau ir Rumunijos. Sovietų vyriausybė 
Vokietijai kad ir Maskva turi imti dalyvumą 
jos ir Dunojaus slėnio klausimo sprendimuose.

Maskva pradėjo daryti naujus kaltinimus 
jai del neva įvykių prie Rusijos-Rumanijos sienos — 
matomai Maskva pasiruošus vėl suvaidinti jos “karei
vių vogimo” aktą....

pareiškė 
Rumani-

Rumani-

AMERIKOS konskripcija tapo įstatymu: Kongresas 
galutinai sutiko ant vieno b?liaus — suregistruoti 

visus jaunus vyrus nuo 21 iki 35 metų amžiaus ir šauks 
juos paeiliu po tam tikrą skaičių kas metą tarnauti ka
riuomenėje metus laiko. Tai labai sveikas žygis jau
nimui ir šaliai. Tokio sutižusio, betvarkio, nieko nepai
sančio jaunimo kaip Amerikoje nerasi niekur pasauly
je. Jiems tas bus priverstina mokykla.

Suregistruota bus apie 16,500,000 vyrų. Ne visi jie 
tiks kariuomenei, betgi iš tinkančių bus išlavinta reika
lingi šaliai gynėjai ir padaryta sau naudingesni žmo
nės.

Abu kandidatai į prezidentus — Roosevelt ir Will
kie — pakartotinai skelbia kad jie stengsis išgelbėti šią 
šalį nuo įtraukimo į Europos karą. Tam galima tikė
ti, išskyrus jeigu įvyktų koks nors rimtas, didelis neiš- 
vengtinas prietikis, kurio niekas nenumato, ir del jo 
Amerikai prisireiktų išeiti karan prieš Vokietiją. .

Tačiau ruoštis gintis Amerika neprivalo atidėti nei 
vienai dienai.

TAZUKIJOS krašto atstovas komunistų sušauktame 
“seime”, nors turėjo kalbėti kas jam buvo pasaky

ta, ir kalbėjo apie naudingumą išdalinimo dvarų ir kit
ko, bet žmogelis iškėlė ir karčios teisybės:

Jisai pasakė: Didžiųjų ūkių išdalinimas gal ir ge
ras dalykas, bet kaip bus su Dzūkijos krašto ūkiais, ku
rių savininkai negali išgyventi turėdami šimtą ir dau
giau hektarų, o dabar liks tik su 30 hektarų. Dzūki
joje žemė bendrai yra prasta, sako jis, ir išdalinus že
mę į mažus ukius, kuriems teks pačios prasčiausios že
mės, 30 hektarų vieno tik smėlio, ką tie žmonės darys?

Taigi, Lietuvos sukomunistinimas kartu paverčia 
šalį į ubagyną.

ĮDEPUBLIKONŲ kandidatas į prezidentus, Willkie, 
norėdamas save labiau išsireklamuoti, iššaukė Pre

zidentą Rooseveltą į viešus debatus. Kandidatams de
batuoti tinka, jeigu jie susitaria. Tačiau kada vienas 
yra tik kandidatas, o antras valstybės prezidentas, tada 
jau kitas klausimas. Roosevelto vajaus vedėjas atsa
kė Republikonų kandidatui paaiškindamas kad Willkie 
privalo atsižvelgti į tą faktą ir pasinūslyti kaip jam 
tiktų važinėti su jo oponentu po miestus ir sušauktoje 
minioje vienas kitam primetimus daryti, jeigu Willkie 
butų prezidentas.

Politikieriams svarbu tokie vieši debatai, ypač jei 
prezidentas juose dalyvautų; tuo atveju sutraukiama 
didelės minios žmonių, na ir oponentas gali taršyti dar
bus to kuris valdžią vadovavo per 8 metus ir pridarė 
kartais ir klaidų. Nes kurie dirba padaro klaidų. Iš 
savo pusės gi kandidatas gali teikti publikai tik gražiai 
piešiamus prižadus, o žmonės ant prižadų visada puo
lasi.

•DVI iš penkių mirčių Suv. Valstijose automobilių 
nelaimėse 1939 metais buvo pėkstieji. Tas parodo kad 
nors automobilistai važinėja automobiliais ir per neat
sargumą užsimuža, tačiau ir pėkstieji, nieko bendro su 
automobiliais neturėdami, buna užmušami gatvėse ir 
keliuose — tik per neatsargumą.

•APIE 4200 ūkininkų ir ūkių darbininkų žūsta kas 
met ukėse nuo nelaimingų atsitikimų šioje šalyje.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Įstatymų Kalba
Iš Lietuvos dabar gaunami 

laikraščiai pilni melagingos ko
munistinės propagandos. Visi 
laiškai eina per aštrią cenzū
rą. Todėl vieninteliu teisybės 
šaltiniu pasilieka įstatymai, 
nes juose surašoma valdžios 
varžymai krašto gyventojams, 
iš ko galima patirti ką tie gy
ventojai nori daryti, bet ką 
valdžia jiems draudžia daryti.

Vieną tokių įdomių įstaty
mų, komunistų išleistų Lietu
voje, pažymi Naujienos. Tą 
įstatymą Paleckis paskelbė po
ra dienų prieš “seimo” sušau
kimą. Įstatymas duoda Vidaus 
ir Krašto apsaugos ministeri
joms teisę konfiskuoti laikraš
čius, nustatyti ką tie laikraš
čiai privalo skelbti, ką ne; at
imti radio aparatus iš gyven
tojų, uždrausti gyventojams 
nešioti kokius nors ženklus, ar 
ne valdžios nustatytas vėlia
vas. Be to, policijai duodama 
teisė suimti žmogų ir be teis
mo pasiųsti į stovyklą vienam 
metui laiko; uždrausti susi
rinkimus ir demonstracijas, 
sustabdyti vaikščiojimą ir va
žinėjimą, ir cenzūruoti susi- 
nešimus telegrafu, paštu ir te
lefonu.

Vienu žodžiu Lietuvoje įvy
kdyti tikra Maskvos “demo
kratija”, kur pilietis laisvas 
tik negyva kaukole pavirsti. 
Tą visą patvirtina išleidžiami 
įstatymai, 
kalbomis 
gerybės”.

nors straipsniais ir 
skelbiamai. “rojiškos

Lietuvių
Aukštesne

Kapsukas dar 1905 metais 
nurodinėjo kad Rusija netinka 
Lietuvą valdyti, nors pas Ru
sus ir socialistai laimėtų, nes

Kultūra

Lietuva ir visas Pabaltijis yra 
aukštesnės kultūros negu Ma
skva ir jos gubernijos.

Tas pats, matyti, ir dabar, 
po 22 metų socialistinės kūry
bos Rusijoje. Naujienos paly
gina žmonių mirtingumą Lie
tuvoje ir Sovietijoje. žinovai 
sako kad kur žmonių daugiau 
miršta ten reiškia didesnis 
skurdas ir vargas. Lietuvoje 
iš 10,000 gyventojų kasmet 
miršta 126, o Sovietijoje net 
172!

ši statistika daug daugiau 
pasako negu milijonai musų 
bolševikų spaudoje paleistų 
propagandinių žinių apie ‘Sme
tonos terorą’, apie buvusį ‘Lie
tuvos vargą’, ir kt. To ‘tero
ro’ ir ‘vargo’ nežiūrint, Lietu
voje kasmet iš 10,000 žmonių 
mirdavo 46 mažiau negu “be 
teroro” ir “be vargo” socialis- 
rinėje Sovietijoje.

Rusai, reiškia, toli gražu ge
rove nebuvo pasiviję net ma
žutės Lietuvos. O ką kalbėti* 
apie Vokietiją, Angliją, Ame
riką !

Naujienos sako, jei Sovieti- 
ja but turėjus nors tokią tvar
ką kaip Lietuvoje tai per 22 
metus jai butų paaugę ir gy
vi 30 milijonų žmonių.

po

Daugiau Dėmesio Musų 
Spaudai

Musų vadai Amerikoje, 
įvykių Lietuvoje, teisingai nu
rodė kad Amerikos Lietuvių 
laikraščiai liko vieninteliai tik
rosios tautinės minties ir tau
tos laisvės reiškėjai. O dien
raštis Draugas pastebi kad 
“tuo tarpu nėra nei vieno Lie
tuvių laikraščio Amerikoje ku
ris galėtų vien iš prenumeratų 
išsilaikyti. Reikia prisidurti 
iš skelbimų ir parengimų.”

Lietuvis kuriam rupi Lietu
vos ateitis privalo dėti pastan
gų kad musų spauda galėtų 
savo svarbias pareigas eiti.

Vyt. Sirvydas.

MINISTRŲ taryba patvirti
no valstybės žemės ūkio komi
sijos nutarimą pratęsti žemės 
pertvarkymo terminą iki Rug
sėjo 15. Kaip žinoma, pagal 
pirmegnį planą buvo nusista
tyta baigti “žemės reformą” 
(ūkių išdalinimą, susmulkini- 
mą) iki Rugpjūčio pabaigos.

UŽUOJAUTA ANTANUI SMETONAI, 
Lietuvos Prezidentui

Antanui Smetonai musų korifėjų!, 
Kurį nevidonai užmušti norėjo, 
Už tai kad Jis gynė Lietuvą nuo Rusų, 
Geidė kad Tėvynė butų laisva musų, — 
Siunčiu užuojautą, — lai tą visi žino 
Kad jį musų tauta gerbs kaip Gediminą! 
Arba kaip Mindaugą, o net ir Vytautą, 
Kurie ten užaugo, kur vis musų tauta 
Kovės už Lietuvą ir plunksna ir kardu, 
Todėl ir nežuvo ji, nors ją nūn ardo.... 
Ir savi, ir priešai — žiaurus nevidonai! 
Tat šaukiu aš viešai ir: Valio! Smetonai! 
Bei į Jo vainiką, — tas papročiu yra, — 
Gerbiant kaip didiką, kaip garsųjį Vyrą, 
Siunčiu laurų nūnai ir kitus siųst kviečiu 
Jam, dvasios galiūnui! bet tik be erškėčių. 
Ir rožių taipogi į tą Jo vainiką —
Bukim Jam širdingi, gerbkim tą didiką, 
Kuris už Lietuvą, — ne veltos pastangos, 
Šaukiant mus į krūvą, kaujas be atvangos. 
Tat nujaučiu nūnai kaip ir mano žmona, 
Kad ir mus kariūnai šauks, “Gyvuok, Sme

tona !”
Ir Jį į Lietuvą kaip triumfatorį
Įves pulkai jųjų, ką kiekvienas nori!

Kazys Vidikauskas.

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Čiulba, verkia veversys—
Skrenda jis dangaus žydrynėn....
Spaudžia širdį ilgesys—
Prašos jis gražion tėvynėn....
Vai, aukštai gražus dangus — 
Nenulėksi ten, paukšteli....
Toli Nemunas brangus —
Vai, kaip toli mus šalelė....

Paskutinis

(Tęsinys iš pereito nr.)
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Prūsijos likimas išsisprendė kitaip 
manė Herkus Mantas.

Sunkiai sužeistas jis klajojo su keliais sa
vo draugais miškuose, nuolat bijodamas patek
ti į priešo rankas. Kunigų pirkelėje, prie Pei- 
gulos upės, šventajame senmiškyje, jisai rado 
prieglaudą. Kunigų namelis buvo tuščias. Tik 
keletas senių saugojo senąsias prosenių švente
nybes.

Nomeda jau anksčiau buvo čia persikraus
čius; dabar ji kentėjo bendrą tautos skausmą 
ir slaugino savo tėvą.

Meiseno markgrafas ir Regenšteino grafas 
išvyko namon, palikdami ordinui stiprią para
mą. Daugelis riterių kūrėsi naujai nukariau
toje žemėje.

Tirbergiečio įsakymu būreliai riterių jodi
nėjo po visą kraštu jieškodami Prūsų vadų. 
Taipgi ir komtūras šonenbergietis išjojo su sa
vaisiais pietų link, tikėdamasis čia užklupti pa
bėgėlių. Jis labai nekentė Manto, pagonybė jį 
labai erzino. O pagoniškai dvasiai ir Prūsiš
kam atkaklumui geriausia atstovavo Herkus 
Mantas.

Su juo išjojo gausus būrys, jų tarpe ir 
Klauzas su Hansu.

Jie įjojo miškan ir jojo paskui vienas kitą. 
Ilgasis Jurgenąs rodė kelią, šiuose miškuose 
turėjo slėptis liekanos Natangų kariuomenės.

Suniukęs jojo Klauzas šiuo keliu. Jis pa
žino visus takelius, kuriais anuomet, Nomedos 
vedamas, išjojo iš šio šventojo miško gelmių. 
Jie turėjo joti pro tą upės krantą kuriame bu
vo radęs Nomedą sėdinčią ir niūniuojančią. Ne
toli buvo kunigų trobelė, kur ji gyvendavo su 
savo tėvu kai slapstėsi. Kiekvienoje dauboje 
akim jis jieškojo Herkaus Manto.

Po kankinančios nakties, Herkus pakilo iš 
savo guolio ir išėjo pasižvalgyti linksmoje pa
vasario saulutėje. Visą naktį jis vartėsi lovoje 
ir negalėjo užmigti. Bet dabar skaudžiai jį ka
mavo tautos žlugimas. Visą gyvenimą jo sva
jota Prūsų laisvė ir didybė dabar buvo žuvus.

Tai jis skaudžiai jautė, o širdį raižė mirš
tami skausmai. Kas, jei jis ir pagytų? Nebe
buvo Natanguose vyrų su kuriais dabar galėtų 
išvykti į kovą. Argi jis turės dabar likti klus
niu, ordino tarnu? Jis gerai žinojo kad dauge
lis jau nuėjo pas juos, paliko tautą, ir ordinas 
puikiai užmokėjo už nusilenkimą, dalindamas 
jiems derlingus dvarus. Jis nenorėjo ir šiau
delio imti iš riterių rankų, kas buvo anksčiau jo 
nuosavybė. Geriau mirti. Del ko kautynių 
laukuose jo pasigailėjo giltinė?....

Jis pakilo ir ėmė vaikštinėti tarp medžių. 
Nomeda buvo trobelėje, o Symeka su kitais iš
ėjo spręsti žvėrims spąstus, šis tingus sėdėji
mas ir laukimas kol kiti gryš jam labai įgriso. 
Ir jis porėjo pamedžioti, juk tai vienatinis da
lykas kuris galėtų prąblaivint jo drumstas min
tis.

negu

lių,
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Tėvui inėjus vidun pasiimti lanko ir strė- 
Nomeda labai nustebo.
— Tu neturi eiti, tėveli, — įspėjo ji, — tu 
silpnas; dar gali kas atsitikti.
— Aš toli neisiu, porą paukščiukų aš dar

galėsiu pašauti, — liūdnai atsakė jis.
Mantas prisijuosė kardą, kurio niekuomet 

nepalikdavo, ir paėmė į rankas šaudykles.
— Aš eisiu prie skardžiaus, ten, kur daug 

ančių, — tarė jis ir dingo miške.
Prūsų vadas ėjo į skardžių ir, atėjęs ėmė 

kopti viršun. Prisidėjo šaudyklę prie peties, 
bet negalėjo ilgai laikyti; akyse pažaliavo. Pra
kaitas išmušė kaktą.

Dabar jis priėjo tą vietą kur kelias suko į 
vakarus. Neįprastas šlamėjimas pasiekė jo au
sis. Jis pripuolė prie žemės ir klausėsi"; kas
kart vis aiškiau ir aiškiau dundėjo arklių ka
nopos ir žvangėjo ginklai.

Mantas pašoko nuo žemės. Atjoja jo jieš- 
koti kryžiuočiai? Jis pateks į jų rankas, nes 
jautė kad nebegali pakelti kardo. Dar jie buvo 
toli. Aplink jį šlamėjo seni medžiai ir lapuočių 
atžalos. Jis apsisuko ir skubėjo į eglyną. Tarp 
jo ir eglyno vis dar buvo nemažas atstumas, o 
dundėjimas kaskart ėjo garsyn. Jis pagreitino 
žingsnius. Prieš jį švietė kiek retesnis miško 
tarpas; keletas galiūnų ąžuolų čia plėtojo savo 
šakas ir dengė atžalas tamsiu šešėliu. Anapus 
skynimo jau švokštė eglynas. Mantas pastovė
jo valandėlę, šalti prakaito labai žliaukė upe
liais ir akyse vis dar mirgėjo žali rutuliukai. 
Jam dėjosi kad jis tuoj kris negyvas.

Paskui vėl atsipeikėjo. Į)ar žingsnis per 
skynimą ir jis bus saugioj vietoj. Greitai žen
gė priekin. Jo ausyse skambėjo visokį garsai; 
jis nebegalėjo aiškiai skirti ar riteriai artėja

iš Prūsų kovų
Kryžiuočiais 13.J 

šimtmečio pradzij

M. Springborn

ar ne. Jo galva ėmė svaigti.... Greicjai| 
tik keli žingsneliai!

Staiga akys aptemo ir jis be sąmonėj 
ant išvirtusio ąžuolo kamieno.

špnenburgiečio būrelis jau buvo .J 
skardžių, čia jie sustojo. Kelias nutrJ 
reikėjo apsižvalgyti, šonenbergietis jSaJ 
teriams iškrėsti apielinkę.

Tam buvo pasiųstas Klauzas ir viena| 
rys. Staiga šis suriko:'

— Štai, guli žmogus!
Netoli jų po ąžuolu gulėjo Prūsų karv. 

atrodė negyvas.
Klauzo draugas pašoko atgal pranešti 

turui. Klauzas priėjo arčiau ir apvertė I 
tįjį.

Persigandęs nusigręžė atgal; tai buvo 
tas. Ar jis miręs?!

Kareivio žinia visus sujudino. p0 
akimirksnių komtūras su savo palydovais 
jau čia.

— Kas jis? — šiurkščiai paklausė šj 
bergietis.

— Tai pats Herkus Mantas, — sakė J 
zas.

tik

— Ar jis negyvas? Ko čia stovi ir žiol 
Kareiviai smalsiai žiurėjo į gulintį, 1 
— Jis dar gyvas, — atsakė vienas, J 
apalpęs.
Krintant žemėn, Manto kardas buvo i|

dęs iš makšties. Klauzas jau nujautė kad I 
turas lieps jam supančioti Prūsų vadą. pi 
jam likimas lėmė šį vyrą pristatyti negal 
gam budelio kirviui?

— Ko tu žiopsai, riteri Ekšteinieti? I 
kardą ir nudurk šį stabmeldžių šunį! . I

— Apalpusį?
— Ar tai lauksi kol jis atsipeikės?
— Joks riteris nepakels kardo prieš ;| 

pušį žmogų.
Klauzas pabalo; jokia pasaulio jiega jol 

privers žudyti beginklį.
Bet šonenbergiečio veidas pąsriuvo kiJ
— Prieštarauji?! Klausyk mano Įšalo] 
liepiu!
Vienas iš senesnių riterių padėjo rankai

Šonenbergiečio peties.
— Paimk Prūsų kunigaikštį į nelaisvę] 

vengsim pykčio.
Rūsčiai į jį pažvelgė Šonenbergictis.
— Klausyk mano 

pakartojo jis.
— Aš neklausysiu,

Aš

įsakymo! — šiurks
•’v

— tvirtai atsakė K
zas.

Visa tai truko tik 
monės netekęs Mantas 
krutino ranką ir duslus vaitojimas išsiverži 
jo krutinės.

Šonenbergietis tai pastebėjo ir nušoko I 
arklio. Jis pakėlė nuo žemės kardą ir įsml 
jį Manto krūtinėn. Raudona kraujo srol 
tryško į orą; knarkiąs garsas suaidėjo ir bal 
si Prūsų vado gyvybė, šonenbergictis gi 
pataikė.

Klauzas vis dar nejudėjo. Jis atsisakė I 
klausyti. Kas dabar bus?

Dar vieną- akimirką komtūras stebėjo I 
rūsį priešą. Jis buvo patenkinęs savo gail 
troškos jausmą, kad pats savo ranka nužudė] 
vyrą. Tuomet jis pasisuko į Klauzą.

— Na, dabar tavo reikalas, riteri Eikš] 
nieti, — tarė jis rūsčiai. — Tu atsisakei ma| 
klausyti.

— Juk tai buvo jo meilužės tėvas, — 1] 
bilo kaž kas iš užpakalio, — del to jis nieko | 
norėjo daryti.

Šonenbergietis apsisuko.
— Kas ten kalba? — paklausė jis. 
Išėjo ilgasis Jurgenąs ir, žiūrėdamas! 

Klauzą, tęsė:
— Riteris Ekšteinietis visuomet broliai 

su stabmeldžiais. Jis kovėsi stabmeldžių l,!1l 
je prieš krikščionis, kai buvo dar Manto neM 
vėje; jis pradėjo pabėgti Prūsų belaisvei Bij 
denburge. Dabar jis mielai butų paslejęs sd 
Manto duktė buvo jo meilužė; jis bėgdavo P 
kui ją į mišką....

— Šis žmogus meluoja! — sušuko H‘tns 
Klauzo draugas.

(Bus daugiau)

trumpą valandėlę, 
vėl atsipeikėjo; jis

•DU PREZIDENTAI, Jefferson ir 
Quincy Adams, buvo išrinkti prezidentais M 
grėsė, kuomet visuotinuose balsavimuose 11Lj 
vo daugumos balsų.

•NUO 1914 METŲ, Amerikos Raudoj 
Kryžius išlavino virš milijoną asmenų Xe 1 
žmonių gyvastis ir vandens saugumo t.echI1!

IŠRASTA nešiojamas X-spindulių aPaiai 
egzaminavimui lenktynių arklių kojoms.

x
I
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DIRVA 5

Schweizer, Prop.

Importuota Degtinė

682 4 Superior Ave.

taus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

5325-27 
Prie E.

Namų Dabintoj as
Tai yra popieri uoto jas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Iš LAUKO.

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
Šešios Bowling Alleys
John

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
fįnktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelč 
savininkai.

L ŠTAUPAS

SUPERIOR AVENUE
55th St. (14)

ENdicott 8908

fjfflETINES ŽINIOS
•2,000 MOTERŲ Clevedan- 

jo srityje ruošiasi federalės 
aidžios darbams, nes apie tiek 
į bus priimta į valdiškas įs

taigas bėgyje sekančio meto. 
pabartiniu laiku valdžios įs
taigose dirba arti 26,000 as- 
jJenii, neskaitant WPA ir šel
pimo įstaigų vedejų. Laikui 
Įėgant jų bus reikalinga ke- 
Įjpjįka tūkstančių daugiau.

•BIZNIAI šioje šalies daly
je padidės bėgyje sekančių ke- 
jiH mėnesių, sako vienas eko- 
noniinių reikalų žinovas, todėl 
:js ragina biznio žmones pa
puošti bizniui.

PYTHIAS 
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

K. STONIS
IESTAURANT

MOKYKIT VAIKUS 
AMATŲ

Tėvai kurie turit augančius 
vaikus, kuriems jau laikas j ie
škoti darbo, arba kurie ilgai 
jau jieškojo ir nerado dirbti, 
dabar raginkit juos rūpintis 
įsisprausti į kokias nors dar
bavietes kur gali pramokti ko
kio nors amato. Kurie kiek 
nusimano apie darbus ant ma
šinų, jie imami dirbti.

Gal jūsų vaikas sakys, kad 
jam nereikia rūpintis darbu, 
tuoj bus pašauktas kariuome
nėn. Bet tai tinginio išsikal
bėjimas. Reikia rūpintis dar
bu ir amatu, nes kariuomenėn 
bus šaukiami tik vienam me
tui laiko, ir sugryžę turės eiti 
dirbti.

HIPPODROME

‘He Stayed for
Breakfast’

Nauja linksma komedija, Colum
bia gamybos, su Loretta Young 
ir Melvyn Douglas, pavadinta “He 
Stayed for Breakfast”, pradedama 
rodyti Hippodrome Theatre, šešta
dienį, Rugsėjo 21. Su jais vaidi
na Alan Marshall, Eugene Pallette 
ir Una O’Connor.

Dalykas vaizduojamas Paryžiuje 
ir apima romansą politiškai nusi
teikusio patarnautojo ir pabėgusios 
žmonos turtingo bankieriaus. Dou
glas, patarnautojo rolėje, yra nusi
žengėlis . prieš įstatymus ir dirba 
svetimu vardu; jis buvo pasikėsinęs 
prieš tą bankierių. Gaudomas, jis 
pagaliau pakliūva tos ponios kam
baryje, kur kelias dienas išgyvena 
paslėptas, ir vogtinai matinamas.

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 įvairių rusių. 
Mes atvežam šaltą alų į namus. 
Taipgi didžiausias pasirinkimas 
visokių skanių California vynų.

Greitas pristatymas vestuvėms
Pokiliams ir kitokiems tikslams.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.'

DIDELĖ 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

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

CLEVELAND POULTRY CO. rnc-
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI 

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

DEJLUA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 4 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius. «
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176.3 jį

Šitaip Sujungiama Cievelando Rytai su Vakarais

JCAKĘ theater drafto registrą-

of
“Pastor Hall’’
Wolf, Division Manager 

Ohio Theatres, ] 
žiemai vėl atidaroma

Šiomis dienomis baigiamas Lakefront Ramp, kuris sujungia 
Main Avenue Tiltą su Shore Drive, praneša County Engineer John 
O. McWilliams. Šis vaizdas parodo iš rytų pusės privažiavimą, 
2,530 pėdų ilgio. Tai yra vienas iš ypatingiausių inžinierystės 
darbų.

CIJA PRASIDĖS
SPALIŲ 16

Nat
Warner’s Ohio Theatres, praneša 
kad žiemai vėl atidaroma Lake 
Theatre and Euclid Avenue, šešta
dienį, Rugsėjo 21.

Pirmai savaitei bus rodoma nuo
stabi drama 
gyvenimo,

“Pastor 
pastangos 
gamyboje. 
Roosevelt 
dama Amerikos žmones apsisaugo
ti kad neatsitiktų šioje šalyje to 
kas įvyko Vokietijoje.

Tačiau “Pastor Hall” nėra išim
tinai apie Nazių terorizmą. Filmą 
rimtai prieina prie perstatymo da
lykų, kaip jie atsitinka viename 
linksmame kaime, no to kai prasi
deda Nazių įsigalėjimas.

iš Nazių Vokietijos 
vardu “Pastor Hall’. 
Hall” yra tai pirmutinės 
James Roosevelt’s filmų 

Filmos pradžioje, poni 
trumpai prakalba ragin-

ADDISON-SUPERIOR
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
Moterims Chiffon kojinės, reg. 

69c, parsiduoda po 49c pora 
SILK CREPE Dresės, mieros 

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

(Buvus Smart Shoppe, 
(6912 Superior avė.)

nuo
(38)

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVI H G
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING — STOGARE

Harry Gatzke IIEnd. 0055
1750 East 47t Street

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

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

Prez. Rooseveltui pasirašius 
drafto bilių, jaunų vyrų regis
tracija prasidės Spalių 16 d.

Registruotis turės visi vy
rai — pavieniai ir vedę — ku
riems suėjo 21 metai ir iki 35 
metų amžiaus.

Clevelande ir Cuyahoga ap
skrityje įsteigiama 54 regis
tracijos ‘skyriai. Mieste regis
tracijos skyriai bus kiekvie
name iš 33 wards.

Iš apie 130,000 vyrų kurie 
susiregistruos į tarnybą pir
miausia bus paimta apie 4,000. 
ir taip eis toliau.

Visoje šalyje registravimo 
skyriai turės būti gatavi pra
dėti darbą Spalių 1,0 d.

©DARBAI Cievelando sri
tyje į rudeni gerėja ir gerėja. 
Per Rugpjūčio mėnesį 100 žy
miausių Cievelando išdirbys- 
čių priėmė 2,613 darbininkų 
daugiau. Rugsėjo mėnesį ne
kurios dirbtuvės šaukia į dar
bus dar daugiau darbininkų.

©MIESTO mokyklose prasi
dėjus šio rudens mokslo me
tui įstojo 128,095 mokiniai, 
4,650 mažiau negu buvo įsto
ję pernai, šie -skaičiai neapi
ma kolegijų nei privatinių mo
kyklų, tik pradines, vidurines 
ir gimnazijas (high schools).

DUONKEPYKLA
Nauja duonkepykla, visokios 
rūšies kepti dalykai, specia
li zuo j am piknikams, vestu
vėms ir tt. (38)

Sukalbam Lietuviškai.

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

Dr. Harold. Harding 
OPTOMETRIST

Egzaminuoju Akis
18 metų patyrimas.

Valandos: 9—12 ir 2—
Trečiadieniais

Vakarais sulyg
7112 Lorain

WOodbine 3072.

9—12.
sutarimo.
Avenue

(44)

FARMER’S POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
Lietuviams paranki vieta — užkviečiame visus.

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

i

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

GASINIS Refrigeratorius 
kurs neturi judančiu daiii!

o Jus išbandę kitus automatiško šal
dymo budus ir matėt kaip jie išsida
vė ja, pradeda barškėti ir reikalauja 
taisymų, jus norit apžiūrėti—ir pirk
ti—tokį refrigeratcrių kuris niekados 
nepasensta, neims barškėti ir nereika
laus taisymų.... Tai yra GASINIS 
refrigeratorius.

GASINIS refrigeratorius yra lengviau
sias metodas moderniško šaldymo. Jis 
neturi judančių mekaniškų dalių išsi
dėvėjimui ar barškėjimui ir nereika-

lauja taisymo. Tyli, mažytė gaso liep
snelė kuri atsieina apie 2 centai die
nai, atlieka visokį greito šaldymo dar
bą.

Su GASINIU rcfrigeratorium jus tu
rėsit visus patogumus moderniško au
tomatiško šaldymo—

PRIE 4o ir žemiausius operavimo kaš
tus ir užtikrintą ilgą, tylų, taupų, 
naudingą tarnavimą.

The East Ohio Gas Company

MODERNIŠKA GAS1N VIRTUVĖ YRA ŠVARI, • PATOQI • PAJRANKI • EKONOMIŠKA

Šeštadienis Rugsėjo 21
Valandos Penktadienį
ved. ryto iki g, vak.

Valandos šeštadienį
Q vai. ryto iki g vak.

The May Company
IŠPARDAVIMAS KURIS ĮVEDĖ PIRKIMO ŠVENTĘ’

May Day vėl atėjo visų laukiamas nuo tikis! Tie kurie dalyvavo MAY DAY Iš
pardavimuose praeityje žino ko tikėtis. Naujieji Cievelandiečiai patirs naują įdo
mumą būdami liudininkais išpardavimo kuris sutvėrė tokią didžią “Pirkimo šven
tę” šiaurrytinėje Ohio. Taigi mes esam pasiruošę aptarnauti tūkstančius tu kurie 
pribus Penktadienį—Courtesy Day; ir pilnai prisirengę milžiniškoms minioms tų 
kurie atvyks čia šeštadienį, MAY DAY. ..A

LUCAS BEVERAGE CO.
1682 East 55th Street ENdicott 2540

“Lietuviai Savininkai”
^nikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė- 

reikalaudami kreipkitės Į savo Lietutį išdirbę ją vi
skio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)

^Pyrririrį iTiTi-mwrw ■ iiiirniitrimm ulini »im> « 
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APDRAUDOS REIKALE ’’
Mes estųgi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

’^tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 

šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS

■

Galite gauti visada:
WALDORF LAGER, “Champagne of Beers”, kenuose 
ir bonkose, taipgi RED BAND BEER ir SAMPSON ALE 

BY WALDORF. Taipgi daug kitų rusių alaus 
Po $1.80 už keisą ir aukščiau

VYNAI
20% Port, Sherry, Tokay, Muscatel, Angelica $1.49 gal. 
13% Claret, Concord ......................................... 24c pt.
Delivery 10c. HEnd. 0550

SPECIALES PARKING
VIETOS

Musų Patron’s Garage—Lakeside ir On
tario—bus atdara 8 v. ryto. Prie to pa
statymui vietų parūpinta šiaurrytiniam 
kampe Lakeside ir E. 9th St. Dykai bu- 
sais atvežimas Į ir iš krautuves Cour
tesy Day ir per May Day.

EKSTRA GATVEKARIŲ 
PATARNAVIMAS

Specialiu sutarimu su Cleveland Railway 
Company, bus daugiau gatvekarių šeš
tadienį—pakankamai karu visų atvažia
vimui į miestą ir sugryžimui.

EKSTRA PARDAVĖJŲ

PENKTADIENIS BUS 
COURTESY DIENA

Visos May Day prekės galima pir
kti už May Day Kainas PENK
TADIENĮ visuose musų Viršuti
niuose ir Basemento skyriuose.

Atdara Penktadienį nuo 9 iki 9 vakare.

NIEKAS
PIGIAU

NEPARDUOS
NEGU MES
delei nekurios krautuvės 

pigiau tūlas MAY DAY
Žinomų priežasčių 
stengsis parduoti 
prekes.

Suvirs 8000 patarnautojų bus čia jums Jį ATMINKIT—Jei kurie musų skelbiami daly-
patarnauti. Dideli departmental, plačios ■ kai MAY DAY pardavime kitur butų pigiau, 
aslos, pakankamai elevatorių ir eskaalto- ; ' juos čia galėsit pirkti dar PIGIAU, nežiūrint 
l’ių—prisidės prie jūsų patogumo. MUSŲ paduodamų kainų.
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Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra

Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
''"•iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniih“
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P. J. KEKSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namą KEninore 4740-W

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

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

ŠIS IŠPARDAVIMAS APIMA VISUS VIRŠUTINIUS IR APA
TINIUS DEPARTMENTUS ’

T&ie Bay
Krautuvė atdara Penktadienį ir Šeštadienį 9 ryto iki 9 vak.
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The popular Lithuanian R 
C
Saturday, October 5th 
M. The classes will 
the Goodrich House, 
various subjects will

see in a mirror when you 
a gargle in your thorax?

Dirvą galima išsirašyti 
vieną dolarį — pusei m

Children will resume its cl
" at 

be 
Tea 
be 
Th

Youth’s Forum
6820 »SUPER1OR AVE.

MIRIMAII

Spa-

of aristocracy

sP O R Tliko

in the eyes of

Let’s

Ir bus

expect to see 
sports that our 
interested in. 

meeting of the 
be held Monday-

more 
club

re- 
The 
life, 
thelai- 

Wil-

peasant class, 
democracy.

(To be Continued)

NOTE:
the article preceeding 
uanian 
of 
the

CRIBBLE R‘S

ku
bus 

iš

PHONE: ENdicott 4486

style too is subjectyve and senti
mental as well as lyrical.

Another important writer, one who 
is realistic and positivistic, is Ga
briele Petkevičaitė-Bitė (1861) who 
wrote the novel Ad Astra and also 
a collection of belle-lettres Krislai 
discuss, in an attempt to untangle, 
the releations of the noblemen and 
the 
and

Rugsėjo .21, yra 
taksams sumokėti 
to reikės mokėti

Cleveland Lithuanian
A. C. Meeting Mon.

Sept. 23rd
By Geo. C. Venslovas

With the coming of cooler days 
and everyone back from their va
cation.^ we 
action in all 
members are

The first 
season, is to

d. / mirė 
(Naujokienė, 
m. amžiaus.

This is a continuation of 
‘‘The Lith- 

Situation”. The importance 
the aforementioned article at 
time merited the interruption.

rf # V

have attempted 
iuuie
I have found not hate, 

greeu, nor fear,
But rather integrity, wholesmoness 

and great beauty
In the blooming, lovely serenity 

of NOMA
-— A Friend.

* # • ¥
CLEVELLAND Statisticians final

ly report the filing of application 
for marriage by our unique celeb- 
ritv, MISS VICTORIA CITAVICE 
and MR. PETER KUBILIUS. If 
the apparent happiness Vicky’s en
joyed in Cleveland is a guide of 
the future, then misery and coffe- 
nerves will find no haven in her 
prospective home life.

y. v
SOCIAL Events among localites 

appear to be reaching a new high 
in popularity. Among the recent 
dates polished off, Anthony Dun-

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

.AAAAAAAA

CLEVELAND

STATYS PARAKO 
DIRBTUVĘ

DIRVOS KONCER
TE DAINUOS AL.

VASILIAUSKAS

LITHUANIAN LITERARY
TRENDS SC R I B B

CRAPS By Jay nee

Suv. Valstijų Karo Depart- 
mentas užperka tūkstančius 
akrų žemės netoli Geneva, O., 
kur statys dideles parako ir 
kitų sprogstamų medegų dirb
tuves. Visas įrengimas atsi
eis 25 milijonai dolarių.
, žemė kurią valdžia pasirin
ko guli tarp Erie ežero ir New 
York Central geležinkelio mė- 
gių, Ashtabula apskrityje.

Ten gamins paraką, kurį 
pristatys į šovinių paruošimo 
dirbtuves prie Ravenna, Ohio, 
šią vietą valdžia taip pat api- 
pirko pastaromis dienomis. Ji 
yra apie 40 mailių nuo Gene- 
vos.

Tąigi, šios dvi valdiškos iš- 
dirbystės suims daugybę dar
bininkų.

Ravennos dirbtuvių statymo 
darbus gavo dvi Cievelando 
firmos.

Ten bus išstatyta 210 įvai
raus didumo pastatų. Darbai 
prasidės tuojau, dirbtuvės tu
ri būti baigtos per 10 mėne- • 
siu.

Dirvos 25 metų gyvavimui 
paminėti jubilejinis koncertas 
rengiamas Lietuvių salėje, at
einantį mėn., sekmadienį, 
lių 20 d.

Bus įdomus koncertas, 
riame žymiausias artistas 
Aleksandras Vasiliauskas, 
New Yorko. Jis pora metų 
atgal Clevelande dainavo su 
dideliu pasisekimu. Jam į pa
galbą vėl žada atvažiuoti jo 
broliai dainininkai iš Detroito.

Tame koncerte bus ir dau
giau gerų artistų, apie ką bus 
pranešta vėliau plačiau.

GABRIUNIENĖ
Elzbieta 

Vir- 
Pa- 

baž- 
Šv.

ELZBIETA
Rugs. 13 

Gabriunienė 
bickaitė)fc 54
laidota Rugsėjo 16 d. su 
nytinėmis apeigomis, iš 
Jurgio bažnyčios.

Velionė Amerikon atvažiavo 
1903 m., visą laiką išgyveno 
Clevelande. Paėjo iš Oškasvi- 
lių k., Šunskų par., Marijam
polės ap. Clevelande liko bro
lis, Antanas Virbickas, Lietu
voje viena sesuo. Taipgi 
čia trys dukterys.

Laidotuvėse pasitarnavo 
dotuvių direktorius N. A. 
kelis.

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

Taksams Paskutinė
Diena Rugsėjo 21

Namų savininkai kurie turi 
mokėti taksus įsitėmykit kad 
šeštadienis, 
paskutinė 
diena. Po 
pabaudą.

SAUGOKITĖS NUO 
SUVAŽINĖJIMO 

VAIKŲ
Nieko nėra brangesnio kaip 

Į gyvastis ir gerovė mažo vaiko. 
Tėvai noriai paaukotų savo 
gyvastis išgelbėjimui savo kū
dikio nuo sužeidimo ir mirties.

Automobilistai atminkit, kai 
važiuojat pro šalį mokyklos, 
arba matot vaikus žaidžiančius 
sumažinkit važiavimo greitį. 
Nelaimingas įvykis užtrauks 
daugiau liūdesio negu kad vi
są savo gyvenimą galėtumėt 
atsilyginti ir važiuojančiam 
kaltininkui suteiks visam gy
venimui sielgraužą.

Public Relations Bureau, 
Cleveland Police Dept.

Cievelando Liet. Sporte 
Klubo Susirinkimas

LIETUVIŠKI ŠOKIAI 
TARP AMERIKONŲ
Lietuviai su savo naujais 

tautiškais šokiais šį rudenį 
pasirodo tarp Amerikonų kele
tą kartų. Šai šio trečiadienio 
vakare YWCA ir International 
Institute tupėjo savo “atvirus 
namus“ visai publikai... Vaka
re patiekta programas, kuria
me su tautiškais šokiais daly
vauti buvo pakviesta maža 
Lietuvių grupė, Lietuvių Tau
tiški) šokių Ratelio narių.

Kitas Lietuvių šokikų pasi
rodymas bus trečiadienį, Spa
lių 2, Hotel Statler Ball Room? 
kur įvyks 25-tas National Re
creation Kongresas. To kon
greso dalyviai bus supažindi
nami su įvairių tautų ir pačių 
Amerikiečių tautiniais šokiais. 
Norima, per šį 
plėsti tautinius 
sus miestus ir

Ten dalyvaus 
siu savo šokikų

kongresą, pra
šoktus po vi- 
mokyklas.
Ona Karpiene 
grupele.

JAUNIMUI MOKYK
LA PRADĖS VEIK

TI SPALIŲ 5
SLA. 14-tos kuopos mokyk

la Lietuvių jaunimui pradės 
savo trečią mokslo metą šeš
tadienį po pietų, Spalių-Oct. 
5 d., nuo 2 v., Goodrich House, 
1420 E. 31 ~

Visi buvę 
kurie nori 
kos kalbos, 
tautiškų šokių prašomi pribū
ti i mokyklą pažymėtą dieną.

Taipgi galit užsiregistruoti 
išanksto pas SLA. 14 kuopos 
finansų sekr. M. Mišeikienę, 
10218 Yale avė., pas p. Polte- 
rienę, pas Dr. Tamošaitį, ir 
Dirvos redakcijoje.

Mokymas visai dykai, pri
manai visi Lietuvių vaikai, ne
reikia būti SLA. nariu.

Mokytojaus Juozas Bendle- 
ris, Bronė Tamošaitienė, tau
tiškus šokius, Ona Karpiene.

St.
mokiniai, ir nauji 
mokytis Lietuviš- 
rašybos, dainų ir

NAUJOS PARAPIJOS Jau
nų Moterų Draugija rengia 
“cląm-bake” šio šeštadienio 
vakare, Camp By-Heck. 
gu lytų, įvyks parapijos 
je. .Bilietas $1.25.

Nepiliečių Registracijoj
Pasiduokit Lietuviais

Jei- 
salė-

ŠOKIKŲ SUEIGA
Šio rudens Lietuvių Tautiš

kų šokių Ratelio pirmutinis 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, Spalių-Oct. 3, 
nuo 7:30 vai., toje pat vietoje 
kaip pernai, YWCA Little Te
atre, Procpect avė. ir 17th st. 
šokių mėgėjai prašomi atsilan
kyti, vyrai ir moterys.

• KOMUNISTAMS valstijos 
balsavimo balotuose šį rudenį 
neduos statyti savo kandida
tus, kaip paskelbia valstijos 
sekretorius, nės be kita ko jie 
rinkdami peticijas už savo 
kandidatus pririnkę visokių 
nekvalifikuotų parašų.

• OHIO valstijoj, NYA, fe
derates valdžios įstaiga parū
pinanti jaunimui darbą ir mo
kymąsi, steigia dvi vietas ku
riose mokins jaunimą amatų. 
Priims apie 2,000 mokinių. Mo
kins medžio, metalo darbų, ir 
įvairių mechaniškų užsiėmimų.

Ohio valstijos kelogijoms iš 
NYA fondo paskirta $111,375, 
iš kurių Cievelando srities ko
legijos gauna $12,375, moky
mui 825 vertingų jaunuolių.

Konstitucijos Savaitė
Nuo Rugsėjo 15 iki 22 Cle- 

velande minėta Su v. Valstijų 
Konstitucija. Jos minėjimas 
atlikta vadovaujant Cleveland 
Bar Association, šymet suei
na 153 metai nuo U. S. Kon
stitucijos įvedimo.

Visi nepiliečiai turi regis
truotis. Kai kurie dabar ne
žino kaip pasiduoti kada pa
klausia kokios šalies piliečiais 
yra. Niekaip kitaip kaip tik 
LITHUANIAN reikia pažymė
ti. Jeigu Lietuva svetimi už
grobė, tai nereiškia kad jus 
jau nesat Lietuviais, jus nie
kuo kitu negalit būti kaip tik 
Lietuviais, ir taip rašykites. 
Juk Amerikos valdžia nepri
pažino Lietuvos užgrobimo.

Kas neturi kam pagelbėti 
išpildyti registracijos blankos 
ir nežino- savo įvažiavimo die- 

laivo vardo, Dirvos 
pagelbti blankas iš-

nos ir 
agentūra 
pildyti.

•CLEVELANDE ir apielin- 
kėse, mokyklų zonose, Įveda
ma griežtas 20 mylių per va
landą greitis automobilistams, 
ir važiuojantieji nors 21 my
lią, jei bus pasekti, paklius po 
bausme.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo ap- 
taisymo darbu ne tik iš vidaus 
bet ir iš lauko. Užsakykit savo 
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio, 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Atvėsus orui, veikimas klu
be prasidės su didesniu smar
kumu. Visi nariai ir kiti vy
rai, vaikinai kurie myli sportą 
prašomi pribūti į susirinkimą 
pirmadienio vakare, Rugs. 23, 
Lietuvių salėje, nuo 8 vai.

Clevelande randasi daug ga
baus jaunimo, kurie praeityje 
gerai atsižymėjo sporte, ypač 
basket ball. Kodėl negalima i? 
ant toliau duoti musų jauni
mui tą progą parodyt savo ga
bumus sporte.

Taigi visi Lietuviai užprašo
mi į šį susirinkimą, didesnis 
susirinkimas, daugiau minčių. 
Visiems dirbant išvien, Lietu
vių vardas ir ateityje aukštai 
stovės. J. C. Venslovas.

“THE MORTAL
STORM”

James Stewart
Music Hall

įdomi M.G.M. filrna, “The Mor
tal Storm”, ir asmeniškas dalyva
vimas filmų artisto James Stewart, 
bus rodoma 
Music Hall, 
pirmadienio 
Cleveland 
America By Aiding the Allies.

Nors įžanga nemoka, komitetas 
tikisi sukelti pinigų savo darbo tę
simui. Atsilankiusių bus prašoma 
pasirašyti prižadą duoti $5 rėmi
mui to komiteto darbų. Tikietus į 
Music Hall galima gauti iš komite
to raštines, 641 Euclid Avenue.

Charles Kellstadt, žymus visuo
menes veikėjas, bus pirmininku pir
madienio vakare.

Ta filmą, “The Mortal Storm”, 
vaizduoja Nazių valdymo įtekmę į 
šeimą. Ją padovanojo šiam tikslui 
M.G.M. studios. Populiarus Jimmy 
Stewart, turintis vadovaujamą rolę 
tame veikale, atvyks iš Hollywood 
šiam vakarui savo kaštais. Tai jo 
pirmas asmeniškas pasirodymas 
Clevelande.

Bus ir patriotiškas trumpas vai
zdas, “The Flag Speaks”, prie to 
bus atvaizduojama “God Bless Am
erica”, ką akompanuos Kate Smith 
savo daina. i

publikai 
miesto 

vakare, 
Committee

.UluWcl-i vj 
nemokamai 

auditorijoje, 
vadovystėje 
to Defend

LIETUVIŲ KLUBE
Amerikos Liet. Piliečių Klu

be pereitą penktadienį nariai 
turėjo smagų laiką per ketu- 

Buvo muzika, 
žalpusės, o 

didžiausius 
išmaukė tai 
turėjo atsi- 
p. židžiunie-

rias valandas, 
šokiai, penkios 
alaus visi gavo 
kupelius, ir kolei 
net kelis kartus 
kvėpti. Taip pat 
nes sutaisyti užkandžiai kuo 
tolyn tuo skanesni.

šio penktadienio vakare vis
kas atsikartos taip kaip buvo 
praeitą. Tat visi prašomi bū
ti ir pasikvieskit savo draugus 
ir kaimynus ateiti kartu, ku
rie apie tai nežino.

P. P. Muliolis, Prez.

• TRAFIKO nelaimėse Cie
velando srityje nuo metų pra
džios iki Rugs. 17 užmušta 77 
asmenys. Pernai metą tuo pa
čiu laiku buvo užmušta 68.

• RUBSIUVIŲ unija Cleve
lande sugryžo atgal prie Am. 
Darbo Federacijos. Buvo at- 
simetus, prisidėjus prie CIO.

Parsiduoda
BIZNIO NAMAS

Graži krautuvė, 2 šėmoms 
gyvenimai po 6 kam., 3 kom- 
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.

Literary Realism
Kudirka’s social positivism 

j suited in literary realism. 
; realistic portrayer of urban 
į life in the country and on
i estate was Žemaitė (Julija Žiman- 
I tienė, 1845—1921). Though she
had' risen from a noble family, she 
married a commoner and thus, since 

' she had lived her life in the coun
try, visiting the city only on rare 

, occasions, she had become well ac
quainted with the life on the Lith- 

Į uanian farm and \vith the psycho- 
i logy of the people around her; she 
; was able moreover, to portray this 
life with photographic clarity, in 
all its tiny details. She was, in 
fact, more than merely a realist. 
At times she became a naturalist 
and portrayed naked reality as 
Emile Zola did. The genre of Že- 
maitė’s work . . . short stories;
her subject matter... social prob
lems: the relationship between the 
peasant class and the nobleman, 
relations between man and woman, 
the evil influence of the city upon 
the farm, the problem of Lithuan- 
ianism as opposed to foreign in
fluences, and the cultivation of the 
mother-tongue and patriotism. Že
maitė was one of the first writers 
who were not satisfied with mere 
nationalistic themes in literature; 
she also became concerned with li
terary form and the cultivation of 
style. The picturesqueness of her 
works, her facility of form, the or
iginality and liveliness of her style, 
and the richness of her vocabulary 
raised her to one of the highest 
nlaces in Lithuanian literature. Her 
rich vocabulary, in fact, is now 
admired not only by amateur stu
dents of the art of using words, 
but by linguists as well. She was 
and still js the most famous Lith
uanian stylist, artist of word and 
phrase, and the creator of forms 
typically Lithuanian. Her more 
important works are: Petras Kur
melis, Majti, Rudens Vakaras, and 

'others.
Close to the positivistic, realis

tic school was Lazdynų Pelėda — 
(Sofija Pšibiliauskąitė-Ivanauskąitė, 
1867—1926). Her sister, Marija 
Lastauskienė-Ivanauskaitė, also a 
well known writer, is still living. 
Lazdynų Pelėda was another of 
those who, though born among no
blemen, were 
peasant class 
the social and 
of her time.
tically the same social problems 
as Žemaitė. However, she portray
ed life more subjectively; she was 
concerned more with Man’s emo
tions, his torments, whereas že
maitė concentrated on the outward 
the external picturization of life 
and on style and form. Thus Laz
dynų Pelėda is more lyrical, deep
er, more humane... in fact, she 
herself had lived through a dark 
tragedy brought about by a drunk
ard husband. Then too, she had 
had more opportunity to become 
acquainted with life, deeply, com
prehensively; she had travelled a 
great deal more and experienced 
more than Žmaitė. The works of 
Lazdynų Pelėda are, for the most 
part, short stories and novels . . . 
the most significant of which are 
Klaida, Sugriautas Gyvenimas, and 
Klajūnas. She portrayed people of 
all classes floundering nationally 
and morally, seeking the right road 
in life, and being buffeted about 
and cheated by Fate. In her great
est novel, Klaida, Lazdynų Pelėda 
portrays a national problem... one 
in which a Lithuanian meets a 
woman of another nationality, falls 
in love with her, marries, and later 
because of national and moral dif
ferences, experiences tragedy. La
zdynų Pelėda’s writing is streak
ed through with sentimentalism and 
psychological subjectiveness... her

Fall 
____ _ nite, 
September 23rd, at the Lithuanian 
Hall, at 8 P.M. All Lithuanians 
interested in sports be it as a 
participant, or as a fan are cor
dially invited to this meeting. — 
Lithuanian teams of the past, have 
made envious records in various 
sports, and we hope that this work 
will be carried on.

We have faith in our present 
day youth, but they must be given 
the opportunity to show their abil
ity and it is up to the older men 
to give this opportunity to them.

Meetings of city-wide interest 
will be called in the near future, 
and we must be prepared for these 
meetings.

It is of the utmost importance 
that a good attendance is present 
at this meeting on Sept. 23rd. We 
must prepare ourselves for basket 
ball, and bowling this month. So 
make it a date, and pass the word 
along to other Lithuanians, 
have a fruitful meeting, one that 
will bring gladness to our youth 
and happiness for the older ones.

RETURNS^į'ROM PENN.
Geo. C. Venslovas returned home 

last week-end, after a trip East 
to attend the funeral of his aunt 
Mr. J. Nahorta of Nantecoke, Pa. 
Rev.
Peter 
Pa. a 
Mass

U. Nanorta pastor of St. 
-and Paul’s Parish, Hazelton, 
son, held the requiem High 

for his deceased mother.

directed toward the 
and its elevation by 
democratic tendencies 
She dwelt on prac-

Parsiduoda Aludė
Aludė ir degtinės užeiga, 

pilnai ir gerai Įrengta, čionai 
netoli musų ofiso, parsiduo
da prieinama kaina. Nuoma 
už vietą žema. Biznis eina 
gerai. Puiki proga Lietuviui 
Įsigyti biznį. Parsiduoda del 
nesveikatos. Platesnių žinių 
kreipkitės į

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

A 

x

A

v

t

EVA’S"!
DRY CLEANING}
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir ❖ 
šutai som.

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS |
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919
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Our 
hold

CLAM-BAKE
Young Matrons’ Society of 

Lady of Perpetual Help will 
a Clam-Bake Saturday, night, Sept.
21, at Camp By-Heck, Grant Blvd. 
In case of rain, the party will be 
held in the parish hail, Neff road. 
Everyone is welcome. Admission 
$1.25.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

J.

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit 
HEnderson 3050

Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

In Memoriam of
Noma Cramer

Incalculable tho be life’s exigencies 
to men,

Tis oft discovered
That numerous duties first cons - 

ered pertinent,
Are ephemerally covered _

The slow, relentless comminution 
of realistic proximity.

Decimates, reduces, then fma.ly an
nihilates . . , j,

The false, conventional varnish ot 
man, . , ,

Glaringly exposing him in the lu
minescence of truth.

Then, yes then, are heard in 
pleas ‘ of anquish,

The alibis of pressing urgencies 
Which in crazed seconds seek 

requisition in fulfillment.
‘Tis then also the proper time for 

man . .
To fearlessly glance into the ranks 

about him,
And find revealed 

those near ,
— The Truth.

And so, I for one 
the same

Lo!
greed.

and great beauty

chus and his feminine <. 
I Miss Mary Carroll, and the aV 
: žulis-Nellie Chiple combint? 

every right to feel sli^hd ” 
concerted when a juvenile r 
salesman predicted to th- 
that the lads would receive 
tra heavy blitz-kiss if t|le a 
purchase a rose for their 
Well, are they?
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CONSCRIPTION today k 
length merged from its cloud 
mosoheric gloom of polit;Cn 
cedure into a stark reality' 
folks have for some tinic 
tained highly imaginative i(fea' 
there is some finite connectim 
relating the increase of ni„,L' 
,What do you think? 1 can’t;1
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IF a gargle is louder than a| 
gle, then is a gargoyle some 
you — ----  ■ ’
gle

LITHUANIAN
SCHOOL OPENS
Sat. October 5th |

for 
on
P. 
in

Joseph Bendler, Mrs. B. 
and Ann Karpius. All childr 
parents of children wishing to 
their children enrolled please 
in touch with Mrs. John p 
Mrs. Mišchik, Dr, Thomas or 
at the Dirva. The childre
their parents may make arn 
ments to enroll in this educal 
school

WADIS

PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindy (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

Ę SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

= Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
Į HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. 
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Dabar pats Laikas
VYRAMS - VAIKINAMS
ĮSIGYTI SAU NAUJĄ RUDENINĘ 

SKRYBĖLE!
<L-

Didelis pasirinkimas VYRAMS ir VAIKINAMS 
Naujų RUDENINIŲ SKRYBĖLIŲ visokių stiių 
ir veiausių pavidalų.
Ateikit pasirinkt kokia jums patinka ir pritinka. 
Kainos nuo $1.95 iki $2.95

H

Vyrams Rudeniniai patogus ir šiltesni apatiniai
UNION SUITS po .................................................
Vyrams geri dėvėjimui Sanzforizuoti
Marškiniai visokių mierų ir spalvų ...................
Vyrams KELINĖS Pasirėdymui ir Darbui 
ir aukščiau. Visokių dydžių ...............................

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. J

1(

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL 
BAKERY

♦ _

Skani Lietuviška Ruginė Duona šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom ties

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
iog į namus, sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
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