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Detroit. — Pasibaigė Ge
neral Motors Corp. Diesel 
inžinų skyriaus darbininku 
streikas. Streikavo 400 vy
ry.

STREIKAS. Cleveland, 
— Sustreikavo dalis C. 
O. darbininkų Midland 
ial Products Co. dirbtu-

LIETUVIŲ KAMBARIO ATIDARYMO 
IŠKILMĖ PITTSBURGHE

ŽUVO 25. Montevideo, 
sugriuvus teatrui užmušta 
25 asmenys. V

KAUNE, Rugsėjo 14 dieną 
mirė Lietuvos žymus mokyto
jas ir rašytojas Pranas Mašio
tas, 77 metų amžiaus. Jisai 
paėjo iš "Kudirkos Naumiesčio, 
Suvalkijos.

SUDEGĖ. Jackson, Ky. 
— Mokyklos gaisre sudegė 
devynios mažos mergaitės.

y RUSIJOS valdovai po dau
giau 20 metų viešpatavimo su
siprato tik dabar išleisti įsa
kymą, kuriuo draudžiama fab
rikuose daryti susirinkitnus ir 
mitfhgus darbo metu. Bet ir 
po šio draudimo vis dėl to pa
sitaiko kad darbininkai ir tar
nautojai vis atitraukiami nuo 
gamybos darbo metu. Darbi- 

ininkams mitingavimus uždrau
džia darbo laiku, bet nori už
drausti ir liuosom valandom.

jurų komisaB^ Tokiu budu 
visas Lietuvos juros ir Nemu
no lavynas su jų visais pasta
tais, paimtas Rusų okupantų.

PLIENO gamyba šymet 
tikima pasieks aukščiausio 
laipsnio, bus pagaminta a- 
pie 65,000,000 tonų plieno 
gabalų; pirmesnis rekor- 
dar neapdirbto plieno bu
vo 62,032,445 tonai 1929 m.

INEINA 40 VALANDŲ 
DARBAS. Valandų - Algų 
administratorius Flemipg 
praneša kad nuo Spalių 2d 
dienos visoje šalyje ineina 
40 valandų darbo savaitė. 
Nuo to įstatymo įvedimo 
darbo valandos buvo 44 į 
savaitę, po to 42 valandos, 
dabar turi būti dirbama tik 
40 valandų.

HITLERIS rūpinasi su
varžyti Holandijos gyven
tojus, kurie pradėję neri 
mauti prieš okupantus.

PO TRIJŲ
tuvoje komunistų valdymo pa
sirodė tokia stoka visokių odų 
kad pramonės komisaras pa
skelbė visiems kas turi skubiai 
užregistruoti mašinų diržus. 
Be šio komisarioto leidimo už
drausta tokius diržus pardavi
nėti.Detroit. — Automobilių 

industrija šymet patenkin
ta. Numato kad šymet au
tomobiliu padarys apie 4,- 
400,000.

Rudenop gamyba padi
dėjo, pereitą savaitę išlei
sta 95,990 automobilių ir 
trokų. Pernai metą tą pat 
savaitę automobilių buvo 
išleista 64,365.

Bucharest, Spalių 7. — 
Penki traukiniai atgabena 
į Rumaniją 15,000 gerai 
apginkluotų Vokiečių ka
reivių. Jie esą inėjo Ru- 
manijon saugoti gasoliną, 
kurį iš Rumanijos gauna.

Viso bus atsiųsta 45,000 
Vokiečių kareivių.

Nazių kareiviai plinta 
v?am krašte, nuėjo net iki 
Juodosios juros.

ATIDARYMO IŠKILMĖ
Iškilmė pradėta su banketu 

6 vai. vakare, Universiteto val
gykloje, 17-me aukšte. Vie
tos Lietuviai rinkosi į banke
tą. Atvažiavo svečiai iš Balti
morės, Clevelando, Chicagos, 
Detroito, ir artistas J. Olšaus
kas iš Amsterdam, N. Y.

Apie 6:15 valandą, Lietuvių 
Kambario komiteto pirminin
kas P. Pivaronas ir Dirvos re
daktorius K. S. Karpius atly
dėjo į banketo salę Lietuvos 
Ministrą P. žadeikį. Svečiai 
turėjo kelioliką minutų laiko 
su ponu Ministru pasikalbėti.

Laike, banketo toastmasteriu 
buvo darbštus jaunas Lietuvis 
Advakatas Edv. A. Schultz.SOVIETŲ spauda pra

našauja kad naujas trily
pė ąšis — Japonų, Vokie
čių ir Italų sąjunga — yra 
įnagis plėtimui karo pla
tyn. Amerika ir Britani
ja turės labiau viena su ki
ta artintis. Sovietų Rusi
ja, sako, pasiliks neutra- 
liŠka. Mat, Maskvos carai 
bijo įsivelti, nes tai butų 
jiems galas.

Baltimore, Md. — Glenn 
Martin orlaivių išdirbystė 
gavo valdžios užsakymų 
padaryti lėktuvų už Itrti 
šimtą milijonų dolarių.

Britų valdžioje padaryta 
pakeitimų: visai pasitrau
kė iš valdiškos vietos bu
vęs premjeras Chamber
lain. Dabartinis premje
ras suteikė daugiau vietų 
valdžioje Darbo partijos 
žmonėms.

The only National Lithuanian Nevvspaper publ 
80,000 Lithuanians in the

VILNIUJE paskelbta trys 
oficialinės kalbos: Lietuvių, 
Lenkų ir Rusų. Tačiau daug 
valdininkų yra žydų, tat ir 
valdžios įstaigose labai dažnai 
girdėti žydiškas žargonas.

CEREMONIJOS
Po banketo, svečiai rinkosi 
didžiąją universiteto salę, va

dinamą Common Hall, apačio
je, kurios pasieniais aplinkui 
yra tie Tautų Kambariai.

Tarp aukštų salės skliautų 
aidėjo vargonų muzika, ir Lie
tuvio ausis tuoj pajuto kad 
tai Lietuviškų muzikos kurinių 
aidai: Naujalio' Vanagaičio, 
Šimkaus, Petrausko ir tarpais 
svetimų. Vargonais grojo p- 
lė Valentina Woshner. Lietu
vaitė.

Salėjo buvo daugybė kėdžių 
ir jau rinkosi publika ateinan
ti šias iškilmes matyti — 
tiškais rūbais 
atvestos ir 
akinėse eilėse, 
maršalų vedami 
siteto vadovybė, 
miteto nariai ir 
nistras ir atsisėdo 
lės estrados, čia 
mių kalbos, kurios 
Amerikos Himnu.

Lietuvių Kambario Komite
to pirmininkas P. Pivaronas 
programo vedėju perstatė ko
miteto finansų sekretorių, jau
ną mokytoją W. Zambliauską. 
Tas sava eile perstatė J. 01-

SOVIETŲ Lietuvos valdžia 
priėmė nutarimą kuriuo nacio
nalizuotai Maisto b-vei paveda
ma visoje Lietuvos teritorijo
je monopolis visai mėsos pre
kybai ir mėsos gaminių pra
monei. Nutarimas sako kad 
Maistas vienas tegali pirkti 
bei parduoti gyvulius ir pauk
ščius, skersti juos, organizuo
ti mėsos perdirbimą. Maisto 
komisarai taip pat perima sa
vo žinion visas savivaldybių ir 
privatines skerdyklas ir mė
sos produktų 
kybos biznį.

Clevelandiečių moterų grupė 
ir viena Lietuvaitė iš Chicagos, 
tik ką atvykus iš Lietuvos, 
dėvėjo Lietuviškus rubus, kas 
pridavė Lietuviškos spalvos 
visoms iškilmėms.

Tau- 
viešnios buvo 

pasodintos prieš- 
Universiteto 

atėjo Univer- 
Lietuvių ko- 
Lietuvos Mi- 

ant specia- 
sekė iškil- 
pradėta su

DARBAI nuolat gerėja 
ir gerėja. Privatinės in
dustrijos į darbus pašaukė 
per Rugpjūčio mėn. 331,- 
000 darbininkų. -

LIETUVOJE, komu nistinė 
valdžia išleido Įsakymą kuriuo 
nacionalizuojamas visas Lietu
vos variklinis ir nevariklinis 
laivynas. Sovietų komisarų ži
nion paimami visi laivai ir lai
veliai, jų gamybos ir tarnybos 
Įstaigos su visais j užartais. 
Šventosios

Spalių 4 d. Pittsburgho Lie-1 
tuviai, su keliolika svečių iš 
nekuriu tolimų kolonijų, atlai
kė Lietuvių Kambkriof Pitts
burgho Universitete atidary
mo iškilmes. Tai buvo istoriš
ka diena visiems Amerikos Lie
tuviams. Didžiojoje Amerikos 
Mokslo Katedroje įrengtas ir 
rimtomis ceremonijomis atida- 

I rytas Lietuvių Tautai atmin
ties Kambarys, kuris ten sto
vės ilgus laikus.

GAUTA ŽINIŲ kad Lietu
voje visi kalėjimai yra baisiau
sia perpildyti Lietuvos inteli
gentų. Kamerose kur būdavo 
2—3 žmonės, dabar prigrūsta 
iki 20 žmonių. Visi gyvena 
baisiausioje smarvėje ir užlei
sti. Užkalta net langai, tat 
kamerose visai tamsu. Pasi
matyti su giminėmis griežtai 
draudžiama.

GENERAL Electric Co. 
didina ir gerina savo dirb
tuves, tam tikslui paskyrė 
50 milijonų dolarių. Dar
bai tiems įrengimams tę
sis 15 mėnesių.

Tai kompanijai šiuo lai
ku įvairiuose miestuose 
dirba apie 90,000 darbinin
kų.

(Aprašymas seka apačioje)
¥ *

SULAIKO DAVIMĄ GRUDŲ, MILTŲ 
DIDINA PACIFIKO KARIUOMENĘ

Londonas, Spalių TU. — 
Vokiečių lėktuvų < numes
tomis bombomis išsprog
dinta ir padegta apie 50 
paskirų Londono dalių šią 
naktį. Numušta keli lėk
tuvai.

Rumanijon inėjus Vokie
čiams, Anglija gal sutrau
kys diplomatinius ryšius 
su Rumanija, ir Britų lėk
tuvai gali pradėti bombar
duoti Rumanijos aliejaus 
aukus.

Britų premjeras Chur- 
chill parėiškė kad jokiais 
gąsdinimais naziai “nepri
vers nei vieną Angliškai 
kalbančias šakas pasiduo
ti”. Jis kalbėjo apie Ame
riką ir Angliją.

Per mėnesį laiko naziai 
Anglijoje išmušė 8,500 ir 
13,000 žmonių sužedė.

ifĘBT naujos sutarties šu 
kompanija.

ŽEIMELIO, Šiaulių apskr., 
komunistų partijai vadovauja 
“draugai” Glezer ir Boginski, 
o profsąjungoms — “draugas” 
Astrov.

naujintos Amerikos-Sovie- 
tų diplomatinės tarybos, po 
poros mėnesių pertraukos. 
Tas dedasi delei naujų iš
kilusių įvykių pasaulinėje 
politikoje.

Rusija labai susirūpino 
kas jai gali atsitikti kai 
Vokietija jau apsupo ją 
nuo Baltijos iki Juodųjų 
jurų. Amerikai rupi ko 
toliau sieks Japonija.

SĄŽINĖS DARBAS
Columbus, O. —_ Viena 

moteris gavo paštu siunti
nį, kuriame buvo piniginė 
su $21, pamestų 20 metų 
atgal. Pinigų radėjas ra
šo grąžina jos pinigus, ku-

• —“ — “ “nuos 
leido, 

• vertė

Washington. - 
paliesti vyrai bu 
į 20 klasifikaciji 
užsiregistruos ap 
Ii jonų vyrų. Sul 
sifikacijų, sulyg Tų parei
gu svarbumo, jie bus pa
liekami nuo šautamp į ka
riuomenę tuojau, j

Sulyg šių meių drafto 
įstatymo, į tarnybą bus pa
imama apie 900,000 vyrų 
per metus.

Drafto finansavimui pa
skiriama pusantro bilijono 
dolarių.

POPIEŽIUS rengiasi iš
leisti ancikliką, kurioj pa
reikš persergėjir įą pasau
lio katalikams a psisaugoti 
plintančio komunizmo.

Washington, Spalių 10.
lini, norėdami pakliudyti Anglijai gintis nuo jų, suma
nė pastumti Japoniją Amerikai į kelią, sutramdymui 
šiai šaliai gelbėti Anglijai tiekiant ginklus ir lėktuvus, 
tai Japonija, tikėdama gaunanti valią Azijoje “viešpa
tauti”, dabar gali greitaį susilaukti karo.

Štai Suv. Valstijos jau pradėjo griežtai į Japoniją 
atsinešti: sulaikė davimą senos geležies ir plieno, su
laiko grudų ir miltų subsidijas kokias ikšiol Japonija 

Anglija vėl atidarė Burmos kelią į Kiniją, kurį bu
vo uždarę, nuraminimui Japonijos. Tuo keliu vėl bus 
gabenama ginklai į Kiniją kovai prieš Japonus.

Kas Amerikai lieka daryti: ar laukti iki Vokiečiai 
sumuš Angliją ir tada su Japonija puls šią šalį ir jos 
nuosavybes kitose žemės dalyse?
iš šios šalies gaudavo, ir bus įvesta kiti suvaržymai.

Jei Japonija norės karo, ji tuoj galės jį gauti — ir 
dabar, kada Vokiečiai negalės niekam pagelbėti.

Suv. Valstijų Karo Laivyno sekretorius Knox pra
neša kad karo laivynas Pacifike bus sustiprintas, visu 
pilnumu. Prie laivyno bus pridėta dar virš 4,000 vyrų.

Suv. Valstijos įsakė savo piliečiams Japonijoje ir 
kitur Tolimuose Rytuose išvažiuoti, gryžti namon.

Staiga keičiantisis pasaulio veidas įrodo kad Ame
rikai-Anglijai ir Japonijai:Vokietijai-Italijai gali prisi
eiti susikirsti išsprendimui ateities padėties.

ITALIJA, ro 
pult Jugoslavij: 
po pasimatyme 

Iriu’' Brennęr k; 
bar išvyko' per 
kariuomenes n 

jsiavijos sienos.

BULGARIJA žiuri į Ai- 
gajos jurą, į kurią nori 
gauti išeigą per Graikiją, 

į Reiškia, , bandys užgrobti 
! kokią Graikijos dalį. Bul
garai pasijuto smarkesni 
kai gavo nuo Rumanijos 
didelį plotą, Dobružą. JS per 

pasąilli- Į Jisai perstatė svečius ir komi- 
lkus ka- teto narius bei jų žmonas. Po 

to sekė kalbos: kalbėjo Dir
vos redaktorius Karpius ir 

, ruošias Lietuvos Ministras P. žadei- 
tfussolini kis Angliškai ir Lietuviškai. 
U Hitle- Laike banketo, p. Lietuvos 
lOSe, da- Ministras įteikė kiekvienam da- Į šauską, kuris dainavo ir kan 
rėti savo lyviui atminčiai savo atvežtų i klėmis skambino 
Ii Jugo- Lietuvos varinių centų, po vie-Į 
r?* • < Joą- J

Londonas, Spalių 9. — 
Britų lakūnai pasiekę Bre
meną, Vokietijos uostą, ir 
kitus miestus apmėtė oro 
bombomis, padarydami žy
mių nuostolių.

Berline Spalių 8 d. Bri
tų lėktuvais užmušta 25 
žmonės.

Vokiečiai pradėjo bom
barduoti Londoną dienos 
metu, kai žmonės eina į 
darbus, sukėlimui didesnio 
teroro. Vokiečiai atskren
da bangomis lėktuvų ir da
ro atakus Anglijos. Spa
lių 9 d. Londone apšaudė 
30 vietų, kitose dalyse An
glijos apmėtyta bombomis i 
70 sričių.

Vokiečiai tikrina numu-! 
šę 2400 Britų lėktuvų nuo 
Rugpjūčio 15 d.

JAPONAI mapo kad S 
Valstijos tur 
jiems Hawaii 
ko vandenyse, 
rio apetitas: į 
las, paskiau u: 
viską paimti 1 
rika Azijos vi 
ri, o pagaliau 

I Alaską....



BUENOS AIRES

PITTSBURGH

NEWARK, N. J

Komitetas.

54 metų, 
Chicagoje. 
Amerikoje

LIETUVIŲ KAMBA
RIO ATIDARYMAS

Lie-
Florence šalinskai-

LAIKU PAGAMINTA 
KNYGELĖ

šį šešti 
lankysis | 
Jis atiank 
son aviaci. 
Prezidentą 
mingą kali 
stoties, tai 
jama per 1

Mes Li<

kancleris, pri- 
komitetu 
nuėjo j 
atraki- 

Kamba-

MAŽUKNĄ
kp. susirinkime 
Lietuvių salėje, 

tilpusį 
vice- 

K. Mažuknos

a. — Kun. 
šymet mi- 
kunigavimo 
tikslu reu- 
sekmadienį,

-Baroda valsti- 
metų am- 

t seniausias kiek

ALLEGHENY apskritis iš
dalinamas į 61 plotą kuriuose 
bus atliekama jaunų vyrų re
gistracija Suv. Valstijų ka
riuomenės tarnybai. Susire- 
gistruos keli tūkstančiai vyrų. 
Pačiame Pittsburghe bus 32 
registravimosi stotys.

V. kareivis, mirė eks-karep 
vių prieglaudoje, Dayton, O. 
Ten liko ir palaidotas eks- 
kareivių kapinėse. Daytone 
liko jo žmona.

KRUŠAITIS Jonas,
mirė Rugsėjo 25,
— Tauragės ap. 
išgyveno 38 metus.

KAČINSKAS Juozas, 63 me
tų, mirė Rugsėjo 25, Chica
goje. — Raseinių ap., Kel
mės par., Svironių k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

STANKEVIČIENĖ Uršulė. 50 
metų, mirė Rugsėjo 23 d., 
Brooklyn, N. Y.

su stygų gavimų.
• SCRANTON, Pa. — SLA.

276 kuopa savo susirinkime 
išnešė protestą prieš Centro 
vice pirmininką J. K. Mažuk- 
ną, kuris pradėjo rodyti dide
lį palinkimą ir dirbimą už ko
munistų politiką ir už pripa
žinimą Stalino Lietuvos valdo
vu. Reikalauja Mažukną iš
mesti iš SLA.

GUB, JAMES, ruošdamasis 
n ikimams šį rudenį, žada pa- 
druginti Pennsylvanijoje kelių 
statybą, davimui 5.000 darbų, 
k id gautų daugiau "balsų laike 
rinkimų.

Bus statoma ir taisoma 19i> 
nylios kelių, kuriems paskirta 
$3,253,000. Dabar ant kelių 
dirba apie 40,000 darbininkų, 
iškaitant PWA darbininkus.

PROTESTAS PRIEŠ SLA. VI 
CE-PREZ

SLA. 245 
Spalių 3 d., 
perskaičius Tėvynėje 
pranešimą reikale SLA 
pirmininko 
protesto prieš Lietuvos konsu
lą P. Daužvardį, ir to paties 
Mažuknos reikalavimą kad S. 
L. A. organas Tėvynė pripa
žintų Staliną Lietuvos viešpa
čiu, išnešta protesto rezoliuci
ja prieš Mažuknos tokį Lietu
vių tautai išdavikišką nusista
tymą. Rezoliucija reikalauti

Rugsėjo 22 d., 
- Panevėžio p., 

k. Amerikoje 
metų.
Antanina, 58
Rugsėjo 22 d.,

savo sekančiame suvažia^B  ̂
išbrauktų Mažukną iš S.L.A. 
narių be teisės sugryžinio at
gal į šią organizaciją.

Koresp.

ap., Batakių p., 
k. Amerikoje 
metų.
Marijona, mirė 

mėn., Shenandoah,

Pittsburgho Jaunų Lietuvių 
Draugija rengia didelį koncer
tą Lietuvių Radio programo 
naudai. Ta draugija duoda 
radio programus sekmadienio 
rytais iš stoties KQV.

Programą sudarys vietiniai 
menininkai, ir svečias artistas 
bus Aleksandras Vasiliauskas 
iš Nevv Yorko. Programas at- 
sib ; Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 1723 Jane st., South 
SidA. Pradžia 8 vai. vakare.

___V ietiniai dalyvaus šie: An- 
'Ųkjas Knyzelis, Stasė Adamo- 
nis. Anastazija Mekiopiutė, J. 
Butninkas, Marytė Marčiulo- 
nis, Agnės Rapalytė, Elzbieta

metų, mirė Clevelande Spa
lių 9 d.

GULBINAS J., mirė Rugsėjo 
mėn., Baltimore, Md.

LINKEVIČIUS Bertas, 60 m., 
užmuštas anglies kasykloje 

. Rugsėjo mėn., Westville, III. 
KAšULĄ Jonas, mirė Rugsė

jo mėn., Breslau, Pa.
PUPALAIKIENĖ Margarieta.

46 metų, mirė Rugsėjo 22, 
Pittston, Pa.

KINDERIS Pranas, 53 m., mi
rė Rugsėjo 4, Hazleton. Pa.

ŠATIENĖ Pranė, ♦ pusamžė, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoje. 
— Raseinių 
Kampininkų 
išgyveno 40

NAVICKIENĖ
Rugsėjo 
Pa.

URB0NAS Juozas J 19 metų, 
mirė Rugsėjo mėn., nuo su
žeidimo anglies kasykloje, 
Frackville, Pa.

ą TORONTO, Ont., Kanada.—
Toronte ir Montreąle nema

žas skaičius Lietuvių daro gy
venimą rubsiuvyklose. Lietu
viai rubsiuviaį šaukiami rub- 
siuvių unijos vadų stoti išvien 
kovoti prieš komunistus.

• BROOKLYN, N. Y
tuvaitė 

tė-Shalins baigė laidotuvių di
rektoriaus mokslą ir pradėjo 
praktikuoti savo profesijoje. 
Ji savo įstaigą turi 84-02 Ja- 
maica avė., Woodhaven, N. Y.

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A 
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) ’ 

to iždininkas Adomas Marčių- 1 
j laitis pasakė savo kalbą, per- ] 
statydamas vieną profesorių, 1 
George H. Clapp, kuris, nebu- j 
damas Lietuviu ir neprašomas 
yra paaukojęs Lietuvių Kam
bario Fondui stambią $200 au
ką.

Adv. Schultz skaitė sveiki
nimo telegramą nuo Lietuvos 
Gen. Konsulo Budrio.

Dabar sekė kalbą Lietuvos 
Ministro P. žadeikio, kuris vėl 
Angliškai ir Lietuviškai kalbė
jo. Angliškai apsakė Ltatųypą 
istorijos hruožus, Lietuviškai 
paminėjo šių dienų Lietuvių 
tautos reikalus.

Olšauskas vėl dainavo ir 
skambino kanklėmis.

Po jo, Dr. Johanna Baltru
šaitienė su šešiais mažais vai
kučiais atliko Dovanų įteiki
mo Lietuvių Kambariui vaiz
delį: šeši vaikučiai atnešė ką 
nors iš Lietuvos rankdarbių, 
ir įteikė Universiteto kancle
riui Dr. John G. Bovyman.

Petras Pivaronas, varde Lie
tuvių komiteto, atitinkama kal
ba įteikė Dr. Bowman’ui Lie
tuvių Kambario raktą ir pas
kiau pasakė kalbą Lietuviškai 
į Lietuvius.

Universiteto 
ėmęs raktą, su visu 
ir Ministru Žadeikių 
Lietuvių Kambarį, jį 
no, uždegė šviesas, ir 
ris tapo atidarytas^

Sugryžo jie vėy į
’ Dr. Bowman pasakė s
1 bą, ir programas! hah

• PHILADELPHIA, Pa.— 26 
d. Rugsėjo čia įvyko “Moti

nėlės” draugijos seimas. Val- 
dybon išrinkta: pirmininku — 
Kun. J. B. Končius, iždininku 
— Kun. N. Pakalnis, sekreto- 

Kun. P. Lekešis. Ši

suplaukė Rusijos 
yisokiais 

kis ir sovietiškais 
tai ne vien kad 

ų mųsų brolių ir 
į trasas sunaikin- 
Baukai paversti į 
Idar gali ir karas 
nt Lietuvos že- 

Lietu ms žmonėms jau 
gyventi savo tė- 
daagintis į Sibi-

num
draugija turi tikslą šelpti Lie
tuvius moksleivius.

—Rugsėjo 28 d. atidarė lai
dotuvių įstaigą naujas Lietu
vis laidotuvių direktorius M. 
J. Bigėms.

• SAO PAULO, Braziliją. —
Kazys Dobilas čion yra gą- 

pastifcąingas Lietuviškų 
Į Tik nųsi-

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5XM).

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $l€0 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato
riai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuviu apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

S.L.A. SEKRETORIUS ~
307 W. 30th Street New York, N. Y.

spalių 12, čia 
zidęntas Roosevelt. 
Wright ir Patter- 
'dirbtuves. Taipgi 
čia pasakys reikš- 
per radio iš WHI0 
alba bus transliuo- 
Įa pasaulį.
viai Amerikos pi- 
ričio 5 d. balsuo- 
Leveltą, nes jis yra 
kai šaliai vadovau- 
Įmiais laikais. 
Irbtuvių čia gavo 
įkižios užsakymus 
menų, bet dįdžiau- 

jsj užsakymą/gąyo Generąl Mo
ters Corp. Irigidaire dirbtuvė, 
už 20 milijmų dolarių paga
minti kanudių. Tam tikslui 
jąu pradedama budavoti nau= 
ją didelė dirbtuvė.

Kaip kitur taip ir čia ran
dasi keletas Lietuvių kurie 
džiaugiasi Lietuvos dabartiniu 
likimu. Bet susipratęs Lietu
vis negali iš j to džiaugtis, nes 
Lietuva tapo pavergta sveti
mų, Lietu vos žmonės liejo sa
vo kraują p į atkovojimą ne
priklausomybė s, taipgi sunkiai 
dirbo už atst atymą sąvo tėvy
nės ekonomiš cai ir kultūriškai. 
O dąbar, ka| 
raudonoji armija su 
sąvo komisaru 
patvarkymais, 
ten gyvenąnči 
seserų visas 
tąs, Lietuvos 
dumblyną, bet 
užsiliepsnoti^ 
melės, 
nelieka vietas 
vynėje, turės 
fo tyrus.

Tai ar yri 
tokio tragiško 
žmonių lik^b 
kai išgamos 
lauk&i džiaafl

Lietuvos Gen. Konsu
lato Pranešimas

Prasidėjus nepiliečių regis
tracijai Amerikoje, daugelis 
kreipiasi j Generalinį Konsu- j 
lą, prašydami pranešti laivo 
vardą ir datą kada iš Lietuvos I 
atvyko. Šiuo pranešame kad 
Lietuvos Generalinis Konsula
tas jokių užrašų kada ir ko-, 
kiu laivu kas iš Lietuvos į A-j 
meriką atvyko niekuomet nei 
vedė, todėl ir prašomi^ infor
macijų suteikti negali.

Tuo reikalu reikia kreiptis į . 
laivų kompanijas, arba ( lai-! 
vakorčių agentus, kurie neži- j 
nantiems patarpininkaus.

Lietuvos Gen. Konsulatas I 
16 West 75th Street!

New York, N. Y.

komediją atliks J.
J^Jftįionis: “Du 

h .

The Wilkelis Fumiture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Are. ENdicott 234$
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas VedRjas

ponas ir 
nekuriuos 
pasikvietė

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Avė. 

Chicago, III.

mirė Rugsėjo 20, bo. Bos- 
tan, Mass. — Raudėnų par. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

VTŠKEUENĖ Veronika, 46 
metų, mirė Rugsėjo 22 d.. 
Norwood, Mass. — Suba
čiaus par. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

JUODIS Mykolas, mirė Rūgs, 
mėn., Mt. Carinei, Pa.

LILEIKIS Antanas, 62 metų, 
mirė Rugsėjo 20, Chicagoje. 
— Telšių ap., Luokės par., 
Pątumšalių km. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

PEČIULIS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 20, Chicagoj. 
— Telšių ap., Užpalių par., 

i Tvėrių sodžiaus.
MALINAUSKAS Mateušas, 47 

metų, mirė 
Chicagoje. - 
Senamiesčio 
išgyveno 30 

į VANAGIENĖ 
metų, mirė 
Chicagoje.

ANIŽIENĖ Louise, 47 metų, 
mirė Rugsėjo 23, Chicagoje 
Amerikoj išgyveno 27 m.

PRANSKEVIČIUS Kastantas, 
47 metų, mirė Rugsėjo 20, 
Brooklyn, N. Y.

KANAUSKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj. 

i — Raseinių ap., Vainuto p., 
i Amerikoje išgyveno 40 m.

REP. ATSAKYMAS
TAUTININKUI (Brooklyn, 

N. Y.) — Kadangi nepažymi t 
prie korespondencijos savo tik
ro vardo ir antrašo, jūsų raši
nio netalpinsime. Pastaba apie 
Vfenybės reikalus ir vadus gal 
ir teisinga, bet nevietoje. Nei 
dabartiniai jos vedėjai vieni be Į 
kitų talkos negali daug nudirb-Į 
Ii, nei kiti kurie norėtų tapti Į 
vadais vieni nenudirbs. Patar
tina visiems stoti išvien ir dir
bti Vienybės išlaikymui.

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

TR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ąve. HEnderson 9292

kviesti gera tvarka eiti aplan
kyti Lietuvių Kambarį, praei
nant ir užsukant į kitų tautų 

' Kambarius, kad Lietuviškame 
nebūtų susigrūdimo.

LIETUVIŲ KAMBARYS
Lietuvių Kambarin ineinant 

pamatai Lietuviškų klėčių pa
vyzdžio storas duris, languo
tai iš ąžuolo lentų išdirbtas ir 
geležines durų kabas. Vidu
je pirmiausia į akį metasi me
diniai padargai, kėdės ir pro
fesoriaus stalas, bei kėdė, iš 

.ąžuolo daryti, stiprus ir Lietu
viškų drožinėjimo pavyzdžių. 
Rašomoji lenta ir durys iš vi
daus taip pat apvedžiota me
džiu pjaustytu Lietuviškais 
motivais. Lempos lubose ap
vestos tokiais pat pjaustytais j 
ornamentais, ir šilumos prie- 
taisąs apdengtas vėl pjaustyto. 
medžio marginiais.

Sienos iš apačios apvestos1 
ąžuolo lentomis, grindys ąžuo- 

t linės, medinėmis vinimis pri- 
■ kaltos. Sienų viršutinė dalis 
| nutiesta Lietuviško rašto ąudi- 
I mu. Tūlos vietos ir visas pa- 
lubis apvesta juodo ąžuolo, at
vežto iš Lietuvos.

Kambaryje, dar nebaigtas, 
I užpakalinėje sienoje bus dide
lis freskas, piešinys M. K. 

Į čiurlionies “Karpiai”. Tas pie
šinis trumpu laiku pasirodys 

Į pilname savo gražume.
Lietuvių Kambarys -yra de

šimtas iš eilės atidarytas kam
barys iš apie 20 tautų, kurių 
kambariai toje įstaigoje rasis, 
taigi Lietuviai, kad ir maža 
tąuta, nebuvo paskutiniai.

Amerikos Lietuviai važiuo
dami per Pittsburghą ar į tą 
didelį miestą svečiuotis, priva
lo nuo dabar užsidėti sau par
eiga tame Kambaryje atsilan
kyti. Inėjus į Mokslo Kated
rą, eilėje kitų kambarių vie
noje vietoje pamatys pažysta-! 
mo darbo duris, virti jų Lietu
vos Vytį, akmenyje iškaltą —' 
tai yra MUSŲ Kambarys.

Po visų iškilmių 
poni P. Pivaronai 
žymesnius svečius 
į savd rezidenciją 
no.

i

Roję yra mada užkabinėti mo
teris. Paskutinių laikų polici
ją išleido dekretą pareiškiantį 
kad visi “gatvės donžuanui” 
bus smarkiai baudžiami, šio 
dekreto K. N. Norkus neprisi
laikė. Dėl pagražinimo Nor
kus sako kad komisaras jį» kal
tinęs išsigėrime, bet tada, ku
riems galams jis maišo Lietu
vos Pasiuntinybę ir kitus. At
rodo keista dar ir tas kad jį 
areštavo už tai buk tūlas ke
leivis jį pastūmęs. Nenoro
mis prisimeni čigoną, kuris į 
teismą už vogimą pakliuvo, 
aiškinosi kad ne jis arklį vo
gęs, bet arklys jį nešęsis....] Keletas 
Juk jis, biednas čigonas, nore- Amerikos 
jęs pro priekį praeiti, arklys į kariškų n 
kandęs, pro užpakalį — spy
ręs, norėjęs pro apačią pra
lysti, arklys vos jo neužgujė, 
mėginęs peršokti, o tas nela
bas arklys pasileidęs bėgti, — 
taigi matote, ne čigonas ark
lį vogė, bet arklys čigoną....

I Tukreipimui žmonių dėme
sio. Norkus tyčia įscenizavo 

-1 komisaro kaltinimą Norkaus
■ išsigėrime. Bet ir čia jis pa-
■ siteisina, sakydamas: “Musuo

se tūli plunksnos darbininkai,
, ypač Kaune, pasižymi isigėrši- 

maJs ir jų pasekmėmis. Bet 
juoksis tas kurs juoksis pas
kutinis”. Paskutinis sakinys j 

. atrodo grasinančiai. Reikia 
pažymėti. kad Norkus niekad 

i iš nieko nesijuokė, bet visi ' 
juckėsi iš Norkaus. Tie as-;

, menys kurie, pasigailėdami, I 
norėjo Norkų iš policijos išim-1 
ti, buvo kategoriškai pasakyti1 

j kad Norkus jau ne pirmą kar- į 
tą yra pakliuvęs už moterų į 

, užkabinėjimą ir jokiu budu jo' 
negali paleisti.

kalbant apie Norkų, nerei
kia užmiršti kad Amerikos! 

‘•Lietuviai gerai Norkų pažysta.
Pietų Amerikos Lietuviai ta-1 

! bai abejoja kokiu budu K. N.
Norkus galėjo daug pinigų už
dirbti šiaurės Amerikoje, kaip 
jis čia atvykęs gyrėsi. Iš jo 

! paties aiškinimų, jis jokio dar- 
i bo Amerikoje nedirbo. Buvo 
vieno laikraščio redaktorium*



PAJIEŠKOJIMAI

paslaptį,

SPORTININKUS

ir be jo- 
valstybės

ir nepri- 
rezoliucijų. 
žinoti jog 
okupacijai 
vertas lai-

gimines 
Rusijos 
skubiai 
Jieško-

zinoma, pen 
nenori.

įdomių 
kacapų 
pilietis 
t I

Lietuvoje 
ko jis bijo 
kodėl aš ne
statyti.

KANADOS
ĮVAIRI ANYB ĖS

lietuvių Pabėgė

lių GYVENIMAS

pradėjo 
kad at-

tą dieną 
minėsim kaip bjauru didžiojo 
kaimyno prievartos aktą, ku-

Ištrauka iš laiško Lietuvos 
Piliečių Sąjungos pirmininke 
St. Kuzminsko:

minti negalima, Europa turės 
dar kartą persitvarkyti ir per
sitvarkyti vadovaudamasi 
žmoniškumo principu, nes tik 
tuo keliu butų galima prieiti 
pastovių Europos valstybių 
sienų,' prie solidaraus ir gra
žaus tautų bendravimo. Į tai 
reikia tikėti, nes kitaip ir pats 
gyvenimas netektų prasmės ir 
tikslo.

Lietuva atsikels, tik gražes
nė, didesnė, teisingesnė ir tik
resnė savo ateitimi, tik nerei- 
cia jos šiądien varge apleisti.

lino “rojaus’,’ draugai 
jam laivakortei.

Brooklyno Laisvė 
jau išanksto bubnyti 
vyksta “didis profesorius’

Atvyko tai atvyko tas muzi
kantas, tik iš EŲis Island jam 
kojos iškelti į šią laisvą žemę 
iki šiol nepavyko. Viską su
gadino jo palinkimas į bolše
vikišką pilietybę. Mat, Ame
rikos imigracijos valdininkai 
buk tai paklausę jo kur vėliau 
vyksiąs, nes Lietuva dabar 
okupuota, su Lietuvos pasu jo 
ten neįleis. Muzikantas atsa
kęs kad tas nieko tokio, jisai 
tuojau gausiąs Sovietų Rusijos 
pasą, tik užsiregistruoti jam 
reikia.

Jo pasitikti buvo atvykę ke
li Brooklyno Laisvės klapčiu-

jdalinai, turėtų 
| tai yra, vei- 

nuomonės, o 
dirva, manau, 
paruošta, nes 
prieš Suomius, 
r musų kaimy- 
kulio opiniją į 
įuosius, jog ji 
i tik palaikyti

NESIREGISTRUOJA NEI PATYS LIE 
TUVIŠKI KACAPAI

Lmerikos 
Dirbti

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke pajieškomi as
menys :

ŠTRIMAS Pranas, kilęs nuo 
Panevėžio.

TURAUSKAI, Juozas ir Jo
nas, arba jų vaikai, kurių tar
pe Jono duktė Ona Amerikoje 
žinoma kaip Anna Troskey.

WERSHINSKY - Skukauskai- 
tė Elena, nesenai dar gyvenus 
New Yorke.

Šių pa j ieškomųjų 
yra pabėgę iš Sovietų 
okupuotos Lietuvos ir 
reikalingi pagalbos, 
mieji arba apie juos žinantiej 
teikitės atsiliepti:

Consulate General of
Lithuania

16 West 75 street 
New York, N. Y.

"ar ir daugiau 
nybių. Vienas 
dintas Latvijos 
ėjo registruotis į bolševikų 
konsulatą. Ten jam padavė 
kokį tai ilgą blanką užpildyti 
ir paprašė atiduoti Latvijos 
pasą. Tarp kitko valdininkas 
pasakęs:

— Tamsta jaunas vyrukas.
So- 
rei-

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE 

VIKRUMČ

Šią žinią Kanados Lietuvių 
Tarybos centro posėdis priėmė 
su didžiausiu džiaugsmu. Mon- 
trealas yra didžiausia Kana
dos Lietuvių kolonija ir ten 
bus galima išvystyti galingas 
sąjūdis už Lietuvos išlaisvini
mą. Vytauto Klubui, kaipo 

‘vienam iš seniausių ir tvir
čiausių organizacijų Kanadoje, 
teks suvaidinti svarbų vaid
menį ne tik akcijoj už išlais
vinimą Lietuvos, bet ir išliuo- 
savimą musų brolių Lietuvių 
iš penktakolumnistų pančių.

Centralinė Taryba gauna ži
nių kad bus galima sukurti 
jos skyrius ir kitose kolonijo
se.* Visos žinios rodo kad Ka
nadoje vystosi platus ir galin
gas naujas sąjūdis po viena 
gerai centralizuota vadovybe, 
kuri duos iniciatyvą, nurody
mus visiems skyriams. Kur 
nėra organizacijų (komunazių 
ir komfašistų nepriimtinos), 
galima sudalyti grupes' iš tri
jų ar penkių Lietuvių ir už- 
megsti ryšius su centru.

ris buvo apvainikuotas agresi
ja ir visišku Lietuvos pavergi
mu. Amerikoje neturi likti 
nei vienos kad ir mažiausios 
Lietuvių kolonijos kuri nepa
darytų susirinkimo 
priimtų protesto 
Visas pasaulis turi 
Lietuvis nepritaria 
ir kad Lietuvis yra 
svės. Siųskit protesto rezoliu
cijas Amerikos valdžiai, kad 
ji žinotų jog mes šios laisvos 
šalies piliečiai bei gyventojai 
nepritariam okupacijai. Musų 
protestai turi pasiekti ir kru
viną Maskvos komisarų sąži
nę — nepageilėkime pasiųsti 
jų ir Sovietų Rusijos ambasa
dai Washingtone.

Musų balsą turi išgirsti pa
saulis. Lietuva laisvę atgątis.

Vytautas Dauifys.

itesnei veiklai 
d jos ir,, žino- 
ijų gal ne taip 
anizacija butų 
avyzdžiui, to- 
®, kaip buvus

Vykdant Sąjungos valdybom 
nutarimus, buvo sueita kon 
taktan su reikalingomis val
džios įstaigomis ir atitinka
momis darbąvietėmis. To pa
sekmėje jau dabar per 20 as
menų gauna darbo, o artimoje 
ateityje numatyta gausią dar
bo dar apie 100 žmonių, šiuo 
metu apie 100 pabėgėlių dirba 
prie upės vagos reguliavime 
darbų. Savaime suprantama 
kad teturintiems vieną pamai
ną vasarinių drabužių ir skal
binių inteligentams tas darbas 
yra sunkus ir dėl to yra sku
bus reikalas tiek rasti jiems 
tinkamesnio darbo, tiek sutei
kti jiems reikalingų drapanų

Organizuojant pabėgėlių šel 
pimui šaltinius kreiptasi į tas 
Vokiečių firmas kurios save 
laiku varė plačią prekybą si 
Lietuva, kad jos dabar pagel
bėtų Lietuviams. Tuo pat rei
kalu kreiptasi į Vokiečių Rau
donąjį Kryžių, į Danijos ir 
Švedijos R. K., užmegsta kon
taktas su Berlino Hoover’c 
Komitetu.

Bemaž visi pabėgėliai yra 
išbėgę be jokios mantos ir be 
išteklių. Bet Sąjunga neturė
dama pati nei pinigų, nei kitų 
dalykų, negali teikti pabėgė
liams tiek ir tokios paramos 
kiek ir kokios jie privalo. Da
roma viskas kas esamomis ap 
linkybėmis padaryti galima 
su gera viltimi kad tiek Sąjun 
gos žmonių, tiek visų tų taurių 
Lietuvių kurie šiame didelia
me darbe ateina Sąjungai tal
kon, bendromis pastangomis 
pasiseks apsaugoti netekusius 
tėvynės musų tautiečius nuo 
skurdo.

Pabėgėlių skaičius kasdier 
auga. Jie bus reikalingi viso- 
kiariopos paramos, kuriai ten
ka skubiai ruoštis. Yra davi
nių kad artimu laiku gali pri
būti keli tūkstančiai pabėgė
lių. '

Montrealo Lietuviai už 
Nepriklausomą 

Tėvynę

Dabar Europoje., kąraą, o 
vietų Rusijai jauni vyrai 
kalingi, tai gavęs Sovietų pa
są tuojau turėsi gryžti....

Tas vyrukas pasigriebęs sa
vo pasą išdūmė, šitą įvykį jis 
papasakojo vienam Lietuviui 
kaipo didžiausią

Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko- 

liuosuojantis kramtomas gu- 
švelniai bet tikrai liuosuoja 

Imkit einant gult. Ryte 
ir at- 

mi- 
;en- 

šeimai. 
šiądien.

iosis ir galop visai išsigims 
>et mums iš to naudos labai 
maža arba ir visai nebus, mat, 
iame komunizme, kol jo guž- 
;a bus Maskva, bus taisyklė 
zad soste sėdės vis Rusas, 
:aip Romoje Italas, vadinasi, 
tokia ten tvarka bebūtų, mes 
visada busime skanėstas, šiai 
Stalino politikai pritaria, ma
tome, emigrantai, kurie Tūlos 
3amovaro garuose mato su- 
jryžtantį carų režimą.

Pats krašto užėmimas nebū
tų dar taip tragiškas, jei tau
ta liktų nedraugingai nusitei
kus prieš Rusus, kaip ji buvo, 
sakysime, prieš aną karą, bet 
yra didelio pavojaus kad ne
maža tautos dalis įklius į už- 
spręstas kilpas, tai yra, susi
uvęs komunizmu ir tada pa
sikartos ta pati klaida kurią 
iarė musų dvasiškiai; mat, 
nes žiūrėjome į krikščionybę 
kaip į idėją, o Lenkų kunigai 
:aip į Lenkinimo priemonę. 
Ir šiądien, manau, tūli musų 
žmonės žiūrės į komunizmą

sportininkų pinigų ant politiškų 
darbų.

Vietoje pašalinti iš konservaci
jos politiką, Bricker įmurgdė ją 
į politišką dumblynę dar giliau 
negu kiti visi Ohio gubernatoriai 
sudėjus } vien*. Jo pasielgimas 
šiuo atveju buvo visiškai begėdiš
kas ir negarbingas.

Bricker atstume konservaciją 
Ohio valstijoje daugiau negu de
šimts metų atgal. Jis nežino nie
ko apie konservacijos tikslą, ir 
mano kad tai yra tiktai politiš
ka mašina. Jis tą dalyką visiš
kai pažemino ir paniekino.

Palyginkit šį papiktinantį ap
siėjimą Gubernatoriaus Bricker 
su Gubernatoriaus Martin L. Da- 
vey, kuris visą savo amžių yra 
pasišventęs ir pamilęs konserva
ciją.

Gubernatorius Davey tikrai pa
šalino politik* iš konservacijos ir 

1 neleido politikieriams tą Depart- 
mentą nei palytėti. Jis užlaikė 
pačius gabiausius tarnautojus, ir 
samdė daugiau kitų sulyg jų ga
bumų ir patyrimo, neatsižvel
giant į politiką.

Davey per keturis metus pada
rė konservacijai daugiau negu 
buvo pirmiau padaryta per ber- 
tainį šimtmečio. Jis padarė iš to 
ką tokio tikro Ohio valstijai. Jis 
pravedė eilę svarbių įstatymų, 

i konservacijos plėtimui.
Ohio valstijos sportininkai ži

no kad Bricker sulaužė savo pri
žadus kaip pigus politikierius, ir 
apvylė sportininkus. Davey bu
vo didžiausias draugas ir promo- 

Į teris konservacijos kokį Ohio ka- I 
I da turėjo. Z

Grąžinkit Ohio Valstijos Val
džią ant teisingo laipsnio, drąsos 
ir intelektualio nuoširdumo. '

BALSUOKIT UŽ

Martin L. Davey ■
For Govemor Of Ohio

Kanados “ Lietuvių Tarybos 
centro raštinė Toronte, gavo 
nuo A. Sakalo, Vytauto Klubo 
pareigūno, labai džiuginančią 
visiems Kanados tikriems Lie
tuviams žinią. Jis praneša kad 
minėto klubo iniciatyva Mon- 
trealiečiai sudaro komitetą Lie
tuvos Nepriklausomybei atstei- 
gti ir nutarė likti dalimi nau
jai susikurusio Kanados Lie
tuvių Komiteto Atsteigti Lie
tuvos Nepriklausomybei, su 
centru Toronte (dabar Kana
dos Lietuvių Taryba). Komi- 
tetan inėjo, kol kas, trys drau
gijos. .

NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

NAUJAS GROŽIS 
Tikram pasitenkinimui. 

Dažykit Langų Užtiesalus; 
Namų Lininius, Drabužius 

su

nio 
mas, 
vidurius, 
jausite tikrą palengvinimą 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų 
lijonai naudojasi nebrangiu FE' 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

Amerika, kaip 
ktakojų taip pat

Vienas-kitas Lietuvių spau
doje pastebėjo ^.'ad Pietų Ame
rikoje su koncertais važinėja 
save profesorium vadinantis 
muzikantas B. Jis ne tik su 
koncertais važinėjo, bet dar 
bolševikų pastatytai okupaci
nei valdžiai sveikinimo tele- 
gramus siuntė ir net Lietuvių 
susirinkimuose prakalbas sa
kė kad esą “dabar Lietuvai nu
švito Stalino saulė....”

Iš Pietų Amerikos šis muzi
kantas sumanė atvažiuoti į 
Suv. Valstijas. Kokiu tai bu- 
du gavo Amerikos vizą, o Sta- 

sumetė

os) .
Europą, nes 

neteisybė, 
pakęsti ne-Nelaimė palietus musų tė

vynę Lietuvą yra taip didelė, 
jog mes jos kol kas nei aprėp
ti, nei tinkamai Įvertinti ne
galime. šį kartą mes turime 
reikalo v su rafinuotu priešu, 
ies niekad musų tauta nebu
vo taip klastingai apeita kaip 
iiądien: Lietuvybė bus rau- 
įama kaip reakcija prieš pa- 
angą, žmoniškumą ir kitas 
kambias ir gražias idėjas.

Šiądien vilkas (geriau, meš- 
a) sugebėjo pasislėpti po bal
ti avinėlio kailiu. Daugelį 
įu paviliojo idėjos blizgučiai, 

’ '.augelį pavilios ateityje, dėl 
j kai Įijekad musų tauta ne- 
uvo taip reikalinga pagalbos 
įip šiądien. Kadangi priešas 
bai gudria, pasislėpė už pa- 
ingos ir žmoniškumo, tai ir 
>va turi būti gerai apgalvo- 
i; ji turi tą prigavystę apei- 
i, demaskuoti, atsverti, o tai 
įdaryti nėra lengva, ypač tu- 
nt reikalo su jiegos nešama 
leja, nes visa kas su ta ide- 
i nesutinka bus pasmerkta ir 
ega pašalinta.
Vienas yra džiuginantis da

rkąs tai'kad diktatūra papra- 
I tai baigiasi su savo diktato- 

ium. Tiesa, Stalinas dar ga- 
a stiprus vyras, o komuniz- 
as laiko normalia valdymo 

orma proletariato diktatūrą, 
,i proletariatą atstovauja vie
las proletaras, kurio būdas ir 
lažiuros atsiliepia valstybės 

I ryvenime, tai^Malra^ikėtis

(Specialiai Dirvai — iš
Rašo J. AISTIS. aš į t

PRISIMENANT SPALIŲ 10
Kada Sovietai Lietuvai Vilnių “Davė” .. jį

Suėjo metai laiko kaip Lietu- i 
va buvo priversta pasirašyti 
su Sovietų Rusija tą pagarsė- i 
jusią ir Lietuvą į vergiją nu
vedusią “Savitarpio Pagalbos 
Sutartį”. Visi dar gerai at
simename kaip tada Maskvos 
komisarai čiulbėjo Lietuvos di
plomatams kad atiduoda Vil
nių, kad į Lietuvos vidaus rei
kalus nesikiš, kad Lietuvoje 
pastatoma tik ribotas kiekis 
raudonosios kariuomenės, ir 
dar daug visokių gražių daly
kų.

Lietuvos Respublikos vado
vai aiškiai jautė prie ko tokia 
sutartis veda, bet atsispirti 
raudonajai jiegai negalėjo, ne
galėjo prieš didžiojo kaimyno 
kumštį pastatyti ką nors pa- 
įašaus, o prie viso to Vakarų 
Europoje karas, todėl ir pagal
bos iš niekur nebuvo galima 
zikėtis. Pagaliau, Stalinas bu
vo susitaręs su Hitleriu pasi
dalinti karo grobiu, ir Lietu
vą sau išsiderėjęs, todėl nie
kas pašalinis negalėjo jai pa
dėti.

Tuo pačiu7 metu čia, Ameri
koj, Lietuviškai kalbanti Mas
kvos agentai dirbo išsijuosę 
Larpe musų ir įtikinėjo kokia 
Lietuva esanti “laiminga” pa
sirašius sutartį, nes atgavus 
Vilnių....

Kitos dvi Lietuvos seserys, 
Latvija ir Estija, nors ir nie
ko negavo, bet sutartį vištiek 
pasirašė, tik, žinoma, ne savo 
noru ir laisva valia. Ketvir
toji sesuo, Suomija, atsisakė 
pasirašyti.

Maskvos komisarams tada 
letruko begėdiškumo paskelb
ti kad mažutė Suomija ruošia
si pulti Sovietų Sąjungą.... 
Nors tai buvo bjauriausias ir 
šlykščiausias melas, kokio pa
saulis dar nėra girdėjęs

viškos Maskvos papūgos ir tą 
melą . kartojo kaip tikrą tiesą. 
Jas vėliau įvyko visi žinome.

Maskvos komisarai apdegė 
pirštus ir mažutės Suomijos 
nepajiegė pavergti.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pasirašytos su Sovietų Ru
sija sutartys neištverusios nei 
metų, buvo begėdiškai sulau
žytos Birželio mėnesį 
kios priežasties tos 
okupuotos.

Amerikos Lietuviai

Jau gerokas laikas praėjo nuo ] 
Sovietų Rusijos ambasados 
Washingtone skelbimo kad Lie- ; 
tuvos, Latvijos ir Estijos pi
liečiai registruotųsi bolševikų 
konsulatuose, bet iki šiol, kaip 
Lietuvos Piliečių Komitetas iš 
patikimų šaltinių patyrė, dar 
niekas nėra užsiregistravęs, 

įdomiausia kad net patys 
karščiausi kacapai iš Laisvės 
ir Vilnies pastogės bijo regis
truotis, nors kitus tam agituo
ja.

Jų linijoms sustiprinti, kaip 
jau daugeliui teko girdėti, bol
ševikai prieš okupuodami Lie
tuvą atsiuntė tokį žyduką Ma
tusevičių, “keliaujantį karei
vėlį”, kuris čia važinėja po Lie
tuj kolonijas girdamas bol
ševikišką “rojų”. Daugelis ti
kėjosi kadetas tai pirmutinis už
siregistruos, bet kur tau — 
jis dar ir šiądien nenori skir
tis su Lietuvos užsienio pasu.

Vienas Lietuvis norėjo lažy
bų kirsti net iš -šimtinės kad 
esą kas bus tas bus, bet Ma
tusevičius bolševikų konsulate 
nesiregistruos.

— Iš kur toks tikras? — 
paklausė jo oponentas: — juk 
ir kitų neragintų to daryti jei 
pats nemanytų registruotis.

— Daug lengviau bolševikų 
“rojų” kitiems girti negu pa
čiam ten gyventi. Jei jis So
vietų Rusijos konsulate užsire
gistruotų ir raudoną bolševi
kišką pasą gautų tai Amerikos 
valdžia jį išguitų kaipo, penk- 
takojį ten iš kur atvykęs, va
dinas, į bolševikų 
sukurtą “rojų”, 
kaip ugnies.- štai 
bijau ir šimtinės

¥ ♦

(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
specialiai LANGŲ TIESALAMS, 
ir 27 kitos puikios spalvos, visos 
švariose, lengvai naudojamose tab- 
let formose. BANDYK DYE-ANA 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai ne
turi, užsisakykit tiesiog iš musų. 
Pažymėt kokių spalvų norit. Per
siuntimų mes apmokam.

DYE-ANA DYES, Ine.
2944-46 W. Lake St. Chicago, U.S.A.

kai, kuriems B. įdavė Lietuvos 
pasą nunešti į bolševikų kon
sulatą iškeisti į sovietišką, šie 
uolus klapčiukai užilsę nusku
bėjo į Sovietų konsulatą su 
džiaugsmo mintimis, kad štai 
“tėvui ir mokytojui Stalinui” 
gavo naują pilietį, ir dar ne 
paprastą, o muzikantą. Bet 
ten tų vyrukų taip karštai ne
priėmė kaip jie tikėjosi. Jiems 
paaiškino kad praneštų muzi
kantui B. jog jam išduos so 
vietišką pasą, bet tuoj priva 
lo gryžti, o ne su kokiais tei 
koncertais bastytis. Klapčiu 
kai sušilę aiškina kad muzi 
kantas čia jiems labai reika 
lingas propagandai, »es “tava 
riščiai” Pietų Amerikoje tar 
ir pinigus sudėjo jo laivakai 
tei. Bet visi jų maldavimai i 
aiškinimai gavo “niekia, tavi 
rišči”. Stalino tėvynės pilieti 
turi gyventi “rojuje”, o n 
bastytis po kapitalistų kraš - 
tus....

Sugryžę Laisvės klapčiuk- 
praneša muzikantui kad “bl 
gi popieriai”. Tada buk t 
tas muzikantas kreipęsis s 
pagalbos prašymu į Lietuvi 
konsulą, bet ar tas galės ir ne. 
rėš jam padėti dar neaišku. < 
tuo tarpu muzikantas sėdi sa 
“Ašarų Saloje” ir mąsto ap 
“Stalino saulės šviesą”....

Tai čia tik pora mažų, 1m 
daug pasakančių pavyzdži 

■ kas laukia Lietuvos pilieči 
i kuris drys įkelti koją į bolše 
• vikų konsulatą.

Lietuvos Piliečių Komitetą

uytaNA
TINT & DYE



Sandara

ŠAUKL 
RU TA

CUSIVIENIJIMAS Lietuvių Amerikoje paskelbia tre- 
čią savo naujų narių vajų, kuris prasidėjo Spalių 

1 d. ir tęsis iki Gegužės 31 d. 1941 metų.
Geistina kad SLA. centro valdyba, pasimokinus iš 

praeitų dviejų vajų, kurie nebuvo pilnoje prasmėje pa
sekmingi, šį tiėČ.ą vajų pravestų platesniu mastu.

Visuomenei gi prnrcr.aiue kad Susivienijimo reikia

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt Sirvydas.

kad Susivienijimo reikia 
ne Centro Valdybai, bet jums asmeniniai, todėl priva
lote pasinaudoti proga ir iki dar jūsų amžius leidžia, 
skubėti įsirašyti į SLA — tą didžią pašalpinę organi
zaciją, kurios tikslas yra aprūpinti jus ligos atsitiki
me, ir mirus šeimai suteikti pagalbą.

Šio vajaus programas sudarytas gana patraukian
tis jo darbuotojams-organizatoriams, o kuopose yra la
bai darbščių narių, kurie moka atsiduoti Susivienijimo 
labui, todėl jie gaus ir gražius atlyginimus už savo pa
sidarbavimą.

Nežinia ai4 šiame vajuje bus tie kelmai kelyje kaip 
pirmesniuose vajuose buvo: tai taip vadinami “rajonų 
organizatoriai”, kurie nieko nedirbdami, bet būdami 
centro ponų politikos šalininkais, gaudavo atlyginimus 
už eilinių organizatorių prirašomus narius. Tokie “ra
joniniai organizatoriai” tik pykdydavo tikruosius kuo
pų darbuotojus. Dabar, jeigu jiems bus palikta kaip ir 
kitiems eiliniams organizatoriams dirbti, pasirodys Įdek 
jie gali narių prirašyti — ir centras supras kiek iš jų 
buvo naudos praeituose vajuose....

ErLA. Centras turėtų daugiau naudotis pašaline 
spauda supažindinimui VISŲ Amerikos Lietuvių su 
Susivienijimu.

Nauja šluota 
Geriau šluoja

* Lietuvos Vyčių organizaci
ja Amerikoje šymet mini sa
vo 25 metų sukaktuves. Or
gano redaktorium paskirta Ant. 
Skirius, gerai mokąs Lietuvių 
kalbą ir turįs žurnalistinių ga
bumų. Jis buvo Draugo dien
raščio redakcijos narys. Pir
mas Vyties numeris, jo sure
daguotas, daro malonų įspūdį, 
išrodo Lietuviškesnis ir kilnes
niais siekiais pagrįstas. šią 
valandą, kurioje kiekviena Lie
tuvybę svetur stiprinanti pa- 
jiega gali turėti neįkainuoja
mos vertės Lietuvos likimui, 
naujas redaktorius Vyties žur
nalui varo reikalingą vagą.

• • ■

“Išdirbimui 
kaip pagelbėti I 
ti savo laisvę i 
minga! globoti j 
vo priversti beg 
što, Chicagoje į 
tautinių veikėji 
atstovų konfera 
sekmadienį po | 
čio 10 d. Vis 
tis skaitlingai

Redakcijos 
dara pastebi:

“... .Rytinių 
kėjai jau 
renciją PhilajĮ 
nemažai gero 
eilė atėjo va 
kim ir mes ką 
ti.”

Geistina kad 
darę gerų 
rencijoje, neužs 
sau vieni, A bet 
rytiečiais. Vi 
baltiniais laikais 
mės, pavienius 
davikai nugalės 
ti išvien ir 
siryžimą

iro plano, 
ivai atgau- 
aip pasek- 

kurie bu- 
i savo fcra- 
, šaukiama 
r draugijų 
t. Ji įvyks 
aj, Lapkri- 
šome ruoš-

je San-

i vei- 
konfe- 

je ir jie 
k Dabar 

s. Parody- 
padary-

iečiai, pa- 
vo konfe- 

veikti 
tų su 
as da- 

be reikš- 
tautos iš- 

ėikia dirb- 
i tikrą pa-

SKAITYMAI

MILŽINKAPIS

NARSIAM NOREIKAI SUPILTAS KAPAS

(Pr. Mašiotas: Apie Lietuvos Senovę)

A MERIKOS Lietuviai Suv. Valstijų prezidento rinki- 
mų atžvilgiu yra pasidalinę: vieni yra Republiko- 

nais, kiti Demokratais. Prieš rinkimus, nekuriuose di
desniuose miestuose įsisteigia ir tų partijų Lietuvių ko
mitetai dirbti už to ir to kandidato išrinkimą.

Dirva pritaria Prez. Roosevelto ir bendrai Demo
kratų politikai ir visoje šalyje bei Ohio valstijoje palai
ko Demokratų partiją.

Kiti musų laikraščiai palaiko Republikonus. Dėl 
šios šalies politikos Amerikos Lietuviams kovoti ir peš
tis nereikia. Kiekviena grua^aetuvių, kuri mato sau 

Bikinimų, ręmia Demo- 
^ratusTart^PminKonus. lai'dilina <a/i issijuosus ir~Im 
stengiasi už savo darbą kokį nors atlyginimą gauti pa
vidale valdiškų vietų.

Ar viena ar kita didžiųjų partijų rinkimus laimės, 
jei abiejų partijų sekėjų bus Lietuvių eilėse, tai vis tu
rėsim Lietuvių užimančių valdiškas vietas.

Krizės Esmė
žymus rašytojas, Hillaire 

Belloc, parašė straipsnį, Civi
lizacijos Krizė, kurį Draugas, 
Kun. J. Karaliaus vertimu de
da. Belloc katalikiškų pažiū
rų galvoto jas. Civilizacijos 
krizėje jis randa ginčą “tarp 
savininko ir savininkystės ne
tekusio, tarp išnaudotojo ir iš
naudojamojo, tarp skriaudėjo, 
kuris grobtais turtais graso pa
saulį sunaikinti, ir skriaudą 
kenčiančio.” Šis ginčas pagim
dė įsitempimą, kurį nuramin
ti siūlosi k komunizmas^ fašiz-

DIRBTrJte

I/TTADOS Baltijos jura atplaukė į Lietuvių 
kraštą nepaprastų krikščionybės platinto- 

jų-kalavijuočių. Atvyko jie kiek anksčiau už 
kryžiuočius, atėjusius tuo pat reikalu į Prusus. 
Įsteigę Rygos miestą, kalavijuočiai bematant 
pavergė visą Dauguvos apielinkę.

Įsigeidė jie ir Lietuvą kalavijais apkrikš
tyti. Budrus žemaičių kunigaikštis Ringaudas 
senai jau laukė svečių iš šiaurės# Gavus žinią, 
tuojau pasklido po žemaičiu miškus pasiunti
niai su jietimis, ožio krauju šlakstytomis, su 
nuodėguliais, ragindami vyrus rinktis 
priešininko sutikti. Dvasiškiai degino 
aukas, skatino žmones savo tėvynės ir 
kybos ginti.

Šoko telktis ginkluoti Žeipaičiai.
į burius, vadus aukštyn kelia, kad visi žinotų 
ko turi klausyti.

Patraukė kalavijuočiai į žemaičių žemę iš 
Kuršo, gaisrais sau kelią šviesdami. Skubina
si Ringaudas Akmenės linkui, ten pat žemaičių 
būriai teikiasi.

Sutiko baisų priešininką, šarvais žvilgantį. 
Trimitai gaudžia, ginklai žvanga. Kalavijuo
čiai vienas kitam savo narsumą rodo; Lietu
viai, savęs nesigailėdami, tėvynės priešininkus 
kiek galėdami kapoja. Griūva iš abiejų pusių 

■ vyra kaip ąžuolai. Kalavijuočių eilės betgi 
; smarkiai eina retyn: vieni Lietuvių parblokšti, 

daugelis belaisviais paimti. Kalavijuočiai ne- 
atsilaįkfi. Jcr&A; likusieji šoko i mišku tan-

Phikštėn tei- 
is ir Girėno 

Tada Rugelis tikėjo 
s įrodinėjo 
aūdoję ko- 
s” ir jais 
lėktuvą ir

sybė apie Dar 
žuvimą, 
ir net laikrašci^ 
buk Vokiečiai I 
kius tai “spindi 
nupuldinę Lietuv 
lakūnus pražudę-j..

Jeigu tokie “si 
tų jau buvę na 
metais, tai iki d] 
jie butų buvę tJ 
kad naziams nl 
nuo Anglų leki 
tais \ “spinduliais

aduliai” bu- 
ojami 1933 
artinio karo 
> ištobulinti 
itų reikėję 
vų kentėti: 
įvisi Anglų

IT
nybe.

ė FEDER ALIUOSE 
muoše šioje šalyje 1939 me
tais kaliniai skolino 800,000 
knygų skaitymui iš savo in
stitucijų skaityklų.

kalėj i-

musės, nei yiel 
nuostolių ir ned

O dabar — n 
svarbus ore, api 
nukrisdinimą be 
tuvo negirdėjom

baisaus 
dievams 
tėvų ti-

Metasi

yztų atgal. . 1 
rs. karas toks 

(Spinduliais” 
iv vieno lėk-

Po valandėlės šeimininkas, vėlių atsiprašęs, 
maloniai su jomis atsisveikino. Visi žemai gal
vas nulenkė, paskui apsidairę tarė: “Nieko nė
ra, visos pranyko”. Tada šeimininkė nurinko 
valgius ir gėralus nuo stalo, staltiesę kita puse 
užtiesė ir liepė nešti valgius gyviesiems. Su
kalbėję maldas, svečiai padoriai susėdo prie sta
lo. Visiems pasisotinus, likusius valgius ir gė
ralus nuėmė nuo stalo — artimiausiems pavar
gėliams išdalinti. Kambarį ir priemenę vėl gra
žiai iššlavė.

Atminimų apeiga baigta. Prasidėjo puo
ta. Susėdę į ratą šeimininkai ir svečiai leidžia 
aplinkui taures su midum ir alum, vieni kitus 
užgeria. Kalba, klega apie įvairius atsitiki
mus, labiausia baisius priešininko užpuolimus 
minėdami. Vyrai pasakojasi kokiame pavoju
je kuris buvęs; moterys nusiskundžia savo rū
pesčiais, vargais, kuriuos turėjusios, 'vyrams į 
karą išjojus, 
aplink 
įlinkių

Senoji Ncreikienė su dukterimis 
svečius puldinėja, vaišina, gerų šeimi- 
vardą paturėti stengiasi.

RAŠTO KURINIAI
JT

tikrai vertingo! 
tik savo darbų

Ką aiškiai 
garsus poetas, 
kuriniais. Tik

T IETUVOS komunistinės spaudos pranešimais, liau- 
džiai ten atsidarė tikras “žemiškas rojus”: Liaudis 

ko tik užsigeidžia, “prašo” sovietų carų, ir viską jai iš
pildo, patenkina. Štai paprašė — ir Maskvos carai iš
tiesę glėbius priėmė Lietuvą į Sovietų sąjungą. Ūkinin
ko Patarėjas paduota įstatymą kuriuo liaudis “įsipra
šė” į sovietų sąjungą:

“Įstatymas įjungiąs Lietuvos Tarybų Socialistinę Respub
liką į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sudėtį.

“Vyriausioji SSSR Taryba, išklausius Lietuvos Liaudies 
Seimo įgaliotos delegacijos prašymo, nutaria:

“1 Str. Patenkinti Lietuvos Seimo prašymą ir priimti Lie
tuvos Tarybų Socialistinę Respubliką į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą kaip pilnateisę Tarybų Socialistinę Respu
bliką.

“2 Str. Priimti Vyriausios Gudijos Sovietų Socialistinės 
Respublikos Tarybos pasiūlymą perleisti į sąjunginės Lietuvos
Tarybų Socialistinės Respublikos sudėtį: Švenčionių sritį, Vy- 
džių, Rodunės, Adutiškio, Ostroveco ir Voronovo sritis Gudiją 
Sovietų Socialistinėje Respublikoje, turinčias Lietuvių gyven
tojų daugumą.” Ir tt.

Kaip iš 2-ro straipsnio matote, neužteko kad “pri
ėmė”, bet dar ir magaryčių “davė”: Gudijos sovietai 
“pasiūlė” Lietuvai net kelis apskričius, kūrinos Maskva 
buvo nuo Lietuvos užgrobus kai Lenkiją plėšė../.

Viskas ten “prašymais” įvykdoma, taip iš praneši
mų matosi, ir rodos, reiktų tik džiaugtis.

Bet tas žemių “atidavimas” yra tik raudonųjų ca
rų žaislas lyg kortomis, nežiūrint kur jas dėsi, jos vis 
tik yra dėstytojo rankose ir malonėje....
_ Neužtenka kad šiokiais pranešimais Lietuvos liau
dis mulkinama, bet dar labiau mulkinama ir šiais at
žvilgiais:

Užgrobė Lietuvos valstybės turtus, atėmė žmonių 
pramones, biznius, įstaigas, žemes, ir viskas t^s, sako, 
yra “liaudies” nuosavybė.

Betgi ir tos žemės kurios iš kitų atimtos ir duotos 
neturėjusiems, nėra jų nuosavybė, bet sovietų, ir nei 
vienas neturi teisės nieko savaip daryti kaip tik sulyg, 
įsakymo dirbti, auginti ir atiduoti komisarams.

•

\/OKIEČIAI paskelbė raštą kuriuo save vadina “vy- 
v riausia rase” žmonijoje, o savo parblokštus, paver
gtus Lenkus tiktai “antros rūšies” žmogiškais sutvėri
mais. Taigi, visi Lenkai Vokietijoje turi turėti užsiūta 
ant savo krutinės raidę “P” (reiškia Polanderį), kaa 
Vokiečiai galėtų pažinti ir atskirti, ir su jais nedrau- 
gaUtų, nesusidėtų, ir nesivestų. Apsivedimas Vokiečio 
su Lenke ar Lenko su Vokietė uždrausta po bausme.

Tai ko sugyveno ta “mandra” tauta, kuri Lietuvius 
“chamais” vadino. Pas Vokiečius jie žemesni dar už 
chamus....

•VIENAS inžinierius apskaičiavo kad dabartinių 
laiku Amerikoje dirba 15 milijonų žmonių prie tokių 
darbų kurie 1900 metais visai nebuvo žinomi.

Dirvą galima^B^irašyti
■ " . - - įietų.

__________________________
savo Rygą, negerą žinią saviški;

mas. Trimitai skelbia nugalėjimą;' Lietuvių 
būriai linksmi šaukia, savo vadus ant rankų 
nešioja, kovos dievaičiui garbę skelbia.

Tik vienas žemaičių būrys nusiminęs. Jie 
žvalgosi, teiraujasi: Kur musų vadas? Kur 
Noreika narsusis? Veltui šaukia: Noreika žu
vo.... Jį rado parblokštą, kalavijuočių lavo
nais, kaip vainiku, aplinkui apklotą.

šalia Noreikos gyvenimo, ant kalnelio, kai
mynai, jo būrio kareiviai, rūpestingai rengia 
jam vietą amžinam atilsiui. Sukrautas aukš
tas laužas; ant laužo paguldytas, kaip į kovą 
išrengtas, su visais ginklais, narsusis vadas. 
Greta rūpestingai akmenimis išklota duobė.

štai jau laužas įkurtas, liepsna lavoną lie- 
Dievų tarnai, trimitams sugaudus, skel- 

velionies nuopelnus, giria jo narsumą kovo- 
Dar valandėlę, ir vado kūnas pelenais vir-

!s nešda- urinius analizuot ir p"

taip tobu-

kulturejant 
naturališku

TRYS PAUKŠČIAI
(V. Ališas—Sao Benito Va 

Per vakaro Jangų į paliktų gu 
Trys paukščiai skubėdami gryi 
Saulėlydžių žaros sparnuos jų 
Kerėdamos tavo menkystą.
Kodėl man meni vis akimirkas 
Ak, jos tokios ilgos ir lėtos! 
Kai vakaro žaros ir balzganos 
Žalių krantų verčia ilgėtis?
Nuo rožių, dangaus, bučinių kait 

saulės
Ir dienos ir akys apžiro.

‘Pro palmes iškyla jau kitas pasaj 
Su bokštais iš gintaro tyro!
Ir taip: kai per dangų į paliktą 1 
Trys paukščiai skubėdami gryžta 
I Svyrančius žiedus, kaip kūdikis, 
Užklotų neramią menkystą.... *

PETRO VAIČIŪNO EI 

Padangėj debesiai sparnuoti 
Liūliuoja saulę tykiai, tyk 
Širdie, nustok ramiai sapn 
Žiūrėk kaip broliai Skursta 
Nemato saulės jie už varg 
Skausmai juos gniaužo su 
Jų siekį mažą skurdas-dar 
Neliauja bėdos jų kankinę. 
Širdie! nustok ramiai sapri 
Gamink aidus ugnim gaffl 
Padangių mums žaibai sp| 
Vargus tesklaido gedulini

čia. 
bia 
je. 
sta.z Dievų tarnai, iškėlę aukštyn degančias
skalas, šaukia: “štai matom, velionis smarkia
me žirge, žėrinčiais šarvais, su kalaviju ranko
je skrieja į padanges, skubinasi prie dievų so
sto, kur jo laukia amžina palaima!....”

Užgeso ugnelė. Giminės ir draugai, rūpes
tingai susemę pelenus, surinkę kaulų ir ginklų 
liekanas, deda į molinį indą ir neša į parengtą 
kapą. Į tą patį indą meta vienas pinigą, kitas 
gintaro, kitas kitą brangų daiktą, kad velionis 
nenueitų į Aukštybes tuščiom rankom. Nepa
miršta įmesti ir vanago nagai, kurie pravartu 
turėti lipant į amžinos palaimos kalną. Verkė- 
jos-raudotojos skubinasi priverkti ašarų puo
dynėles, šalia taurės padėtas.

Visa kas reikia į kapą sudėję, plačiu pa
plokščių akmeniu pridengę, vyrai sparčiai ver
čia ant kapo žemę. Stengiasi supilti kiek ga
lėdami aukščiau, kaip gerbiamam vadui pritin
ka, kad niekas veHonies pelenų nepasiektų, kad 
ilgai butų žymi vieta kur tas narsus tėvynės 
gynėjas palaidotas.

ą » ♦

Longfellow, Amerikos poetas, peržvelgęs 
savo kurinius, pareiškė:

“Alas, kaip sunku yra pagamint ką nors 
Dabar aš nematau nieko kaip 

defektus....” '
patėmijo ir viešai pareiškė šis 
yra teisinga, ir su kitų rasėjų 
tūli rašė jai neturi gana atviru

mo bei drąsos atsižvelgti ir permatyti savo ku
rinių trukumus. O kiti rašėjai nors ir perma- 
tydami ir suprasdam^avp raštų _ trukumus, nu- 

' ĮH’rai ranraf’h^ 
jų pačių pareiga savo
tiems savo darbą kritlkuot.

Prisieina manyti/jog dauguma rašto kuri
nių yra silpni ir su įvairiais trukumais, nes jie 
gaminti praeityje. O praeitis, juk supranta
ma, negalėjo būti tokia gausi pilnumais pačių 
aprašomų dalykų, ir negalėjo būti 
lais kokiais jie šiądien jau yra.

Žmonėms kas kart vis daugiau 
ir labiau tobulėjant, suprantama,
budu, ir jų darbai bei kuriniai kas kartas tam
pa sukurti tobulesniais. Tat, kaip matome, jo
kiam rašėjui nėra įmanoma ką nors parašyti 
pilnai tobulą, kas ateityje nepasireikštų turin
tis vienokius ar kitokius trukumus.

Todėl, atsižvelgiant į šias taip sakant na- 
i turališkas pakaitas pačių aprašomų klausimų, 
I kurie rašėjai ir pastebi trukumus savo kun- 
I niuosė, neprivalo nupult savo darbinėje dvasio
je, bet drąsiai, tačiau sąžiningai, tęsti savo kar
jeros darbus, nes jų darbai savu laiku bus są
žiningų kritikų pilnai įvertinti, ir teisingai pri
gulintis kreditas suteiktas. J. S. Sudavas.

i

Trečią dieną po pakastuvių susirinko No-i 
reikos namuose visi giminės, kaimynai ir arti-1 
mi karo lauko draugai. Velionis buvo gerai pa
siturinčios Žemaičių Šeimynos vyresnysis sūnūs,1 
visos apielinkės gerbiamas. Senis Noreika ren
gė tinkamus sunaus atminimus. Svečiams su
sirinkus, šeimininkė padėjo ant stalo, baltaiį 
apdengto, po kiek visų patiektų valgių: jukos,' 

I vėdaro, keptų mėsų, šiupinio ir kitų įvairių vai- j 
: gių, viso dvylika. Pastatė gėrimų po taurę.. 
Svečiai tylomis sustojo aplink stalą, šeimmm-' 

' kas, paminėjęs visus mirusiuosius, iš tų nrfmų j 
I išsiskyrusius, kvietė jų vėles pasivaišinti, kaip 

eidžiama. Visi tylomis žiurėjo į i 
ii kad kas vėlių nenubaidytų.

dievu
1^12—j

įsteigtas 1897 
Graikiško žo-

• AKRON, OHIO, miestas, 
metais, gavo savo vardą nuo 
džio “aukštis”. Tas miestas stovi apie 500 
pėdų aukščiau Erie Ežero vandens paviršio.

• BELGIJOJE yra paprotis rengti taba
ko rūkymo kontestus. Pypkorius gauna vi
sai mažytį žiupsnelį tabako ir sudėjęs į pyp
kę turi stengtis ilgiausia išlaikyti tabaką ne- 
surukius, bet nuolat turi iš pypkės ištrauk
ti durnus. Vienas pypkorius tą žiupsnelį iš
rūkė 68 minutas.

• LONDONO srityje randasi 97,000 žmo
nių po virš 75 metus amžiaus.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir rtttmiĮ rnziurejnnaą 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje
Sunerior A L/IeV eiaDOf UlUC



atsiliepė jis

A. VAIČIULAITIS

Tai jinai.

Kūrpliūkas mąstė

(Bus daugiau)

SENELIS

kalbėjo

toks lengvas, išsiilgtas šešėlis pasitrauk- kamuolaičiai jam plaukė iš burnos, lukuriavo

anksčiau grįžčiau 
jau kuris laikas!

Slėpdamas savo sumišimą, Antanas vertė 
storo sąsiuvinio lapus ir įsižiūrėjo į aiškią, ra
mybės pilną rašyseną paskutiniuose puslapiuose:

— Be manęs dirbot?
— Klebonas man atvedė tokią žebenkštu-

stebisi: senelis šaukė jį 
roleli, vaikštai.

BlRUTA, Kęstučio žmo
na, Vytauto motina, vai
dina svarbią rolę šioje is
torinėje apysakoje. — Šis 
Birutos atvaizdas pieštas 
iš popuhario paveikslo.

— Ak, Genavaite, neimk purkštauti.
— Vos atkutai, jau ir nenustygsti vietoje. 
Užuot jai atsakęs, profesorius pakėlė bal-

ir kreipėsi į Antaną:
— Matai, vyreli, kokias karčias Dievas lei- 

moteris: tikri krienai...
Antanas nusikrenkštė. Nesusigriebdamas 
tarti, grybžtelėjo už atlapo, perbraukė per 

Ne, nuo šito kartu
lis

iiiiiiiiiiiiiiiHinmHmfflffHUfHmmmmmmmfmHinfflinmimiiimiiiHiniiitmiiniiiiiiiiiiimiiii 

(VISISU PASIGERĖJIMU SKAITYSIT DIRVA!

Ar tu 
— Ne. 
— Nei
Ir su pasigalėjimu pridėjo:
— O man dvarai leidžia tik du per dieną 
Sujudėjo kr 

kratė pelenus ir 
dus. Jinai vari 
kambaryje, čia d 
staltiesę, čia lai 
tanas kantriai J 
negalėjo pak®® 
ir artimieji, vi® 
dirbę, jo artybl 
dino jį seneliui 
ar su tylia, b® 
derėj^ paskui™ 
mus prikėlusio® 
profesorium, nol 
darbo buvo pa® 
draugas, kartais j 
metus jis pripraj 
neslėpė. Tomasl 
kėjo nusileisti ® 
ja lygus ir vaiki 
ta, tiesi, bet draJ 
dvasia, juoba 
maža, sunkiai J 
visai nesirinko: I 
su kuriuo žmogų 
virai. Iš pirmoj 
mis jėgomis į I 
širdyje, be išorin 
ir apviltas, ’lr 1 
žingsnį ir iš kita 
ri sandora: tik J 
Agrastose prie 1 
raliukas. štai J 
tarp savęs ir )® 
Jokio slenksčio,® 
širdyje kas juo® 
barį, jis leido t® 
do šarkoms ir fl 
pats, vage, ryki® 
pauja tuo pači® 
Viešpatie, koki® 
masL.^. 3.1 ,

tų iš šitų vandenų ir šviesų žybčiojimo.
— Tai jinai, — jis kartojo, nusiminęs su

kiojosi tarp vėžiautojų, kliuvinėjo už valčių, kol 
pats supyko — supyko ant savęs, kad štai ją 
prapuldė, negali rasti jos, seniai ten regėtos.

Jis nustatė savo laivės galą į bažnyčios 
bokštą ir skriejo į naktyje susigulusią pirkelę, 

vis sakė jis, mąstė apie 
mėnesienos nušviestą plaukų pluoštą ant smil
kinio, mąstė apie gilius šešėlius akyse ir tvir
tino sau:

— Aš ją tada mačiau...
Atsiminė seną žvejų dainą, atsiminė toj 

dainoj giedamą vardązir ryžtingai nusprendė:
— O jos vardas bus Marytė.
Ir jam palengvėjo, kad davė jai vardą. 
Valtis atsirėmė į krantą.
— Jau? — prašnekino Kostas nuo slenks-

— Nemiegat?
— Mano metuos nereik daug miego. Sė

džiu sau, pypkiuoju, į žvaigždes pasižiūriu.
Ir numojęs per dangų, per šienpjuvius tuo

sius ir sietyną brolį, senis pasakė:
— Juo ilgiau į jas žmogus stebiesi, juo ma

žesnis daraisi. Ir galų gale rodos, kad tavęs 
čia visai nebūtų.

Jis įtraukė durną ir pridėjo:
— O greit ir nebus.
Nykiai zyzė uodas. Į jo zyzimą įsiliejo 

toks lėtas dūzgenimas, tarsi pastaras miegančio 
atodūsis. O tas dūzgenimas augo — aiškus 
varpo gaudimas srovėjo iš anapus Geisaties, iš 
to klaidžioj ir negyvoj mėnesienoj glūdinčio 
bokšto.

Senis nusiėmė kepurę ir persižegnojo.
Į Antano klausinėjantį žvilgsnį atsi^usėjgg

Šie pasikeldamas į viršų, nu
kukę, kod Genavaite išneš in- 
e duris, šlepsėjo ir šmižinėjo 
Ikindama knygas, čia keisdama 
Įydama gėles vazonuose. An- 
lovėjo prie lango. Jis nieko 
arp senelio ir savęs. Jis pats 
ie, kurie su Tomu žiobru buvo 
įtaką ir draugystę jautę, va- 
| ir tą žodį tarė ar su meile, 
ik nedrąsia pagarba, kuri ir 
k didžiosios, pasiaukojusios ir 
tartos ^^rui. Kiti jį šaukė 
I jau'penkti metai jis nuo šio 
mukęs. Tai buvo didysis jo 
■nūs ir smarkus. Per dvejus 
I prie jo ir nieko, nieko jam 
Kobras iš savo aukštybių mo
ję šitos jaunos sielos, būti su 
skas. Antanui patiko papras- 
pe gudri ir subtili profesoriaus 
tiko, kad pats bičiulių turėjo 
ks . rinkdamasis. Ne, jis jų 
I pirmo žvilgsnio jis žinojo, 
I galės keliauti drauge ir at- 
musitikimo pasinešdavo viso- 
asirinktąjį, pasinešdavo giliai 
ų ženklų, kad nebūtų atmestas 
ai jis rasdavo pritarimą, gerą 
į pusės, tada prasidėdavo stip- 
ų sandorų taip nedaug butą... 
toros šokinėjo čipsėdamas ka
štanas nejautė jokio skirtumo 
rytės, kuri dusyk-jį susitiko... 
jokio griovio jis nerado savo 
į atitvertų. Pamiršęs šį kam- 
I mergaitei girios taku eiti, lei- 
Liams plasnoti tarp šakų. Jis 
I knosikuoja, nerūpestingai švil- 
lėleliu ir priešais save mato... 
k pečiai, kojį^žingsnių eiklu

mą 
plaukus, visas nuraudęs 
mo jis neatsisakys: tegu bus tai našta 
rykaudamas ją paims ir džiaugsis.

Priėjo prie lango. Vyšnios tingiai linkčiojo 
šakas. Paryčiu turėjo nulyti: drungnas vėjelis 
maišėsi su bičių dūzgimu, bijurtų žieduose dir
bėjo sodrus lašai. Kambary tuo tarpu terkšte
lėdavo lėkštės, skambteldavo šakutė ar pertis. 
Senelis valgė čepsėdamas ir atsidusdamas. Jis 
nevaldė dešinės rankos, ir Genavaite kabino 
arbatiniu šaukšteliu kiaušinienę ir dėjo į pra
žiotą snapą: šėrė jį, lyg kregždė savo mažy
čius. Išgėręs kavos, senelis užsirirkė. Gehvi

ŠI APYSAKA APIMA ĮVYKIUS:
Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje; 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpte tėviškėje; Kau
ne, Lietuvių tvirtovėje, kurių vaMė Kęstučio sūnūs Vaidotas; 
apima išgriovitną Kauno pilies, Vytauto Prišneką, kovas su 
kryžiuočiais per keKolikų to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius 
Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų.

jisai neateis, 
toks?
jisai prašė, kad 

Bet 
jis — Budžiunas... Inžinierius...
žinot ką, dėde, paskolinkit ją man.... 
Imk. Dabar bus smagu plaukyti. Hm— 

bet vienam? O jei taip kas butų pašonėj?...
Kostas skėstelėjo rankomis ir juokės trum

pu, sausu balsu.
— Vai, tėvuk!
— E, kol jaunas, kiekvienas nori savo Ur

šulytės... O štai ir valtis... Ji sena ir sunki, iš 
tolo ją kiekvienas atskirs...

Laivė susvyravo ir lėtai šliaužė, slysdama 
smėliu. Švendrai budo iš miego ir šnerėjo. Pa
nardinęs irklus, Antanas plaukė gilyn į ežerą. 
Krantas nyko, troba ir žmogus susiliejo į vieną 
sunkų gniutulį. Vis labiau raustančioj padan
gėj įsirėžė juoda viršūnė, lyg tai ąžuolo, lyg 
tai pušies ji butų. O įsižiūrėjus reiškėsi ten 
nykus bokštas, prasišovęs viršum liepynų, ežerų 
ir pievų... Netoli nuo jo, pro medžius, bailiai 
šiepės žėrintis griežinėlis, o žemiau, tarp ply
šių šakose, mušėsi tokios pat skaidrios dėmės: 
mėnulis tekėjo tylutėliai, nematomais stuktelė- 
įjmp-^ v™.
Įbs versmes į žvaigždžių minias, žėrė į žemę, 
Kur palšuose lankų rūkuose! prunkštė arkliai. 
Nūn rytinė bokšto pusė žibėjo nuo spindulių, 
o kitas jos šonas ir žemesnieji bokšteliai dulojo 
tamsybėse. Gi krūmokšniuose, pro kuriuos 
sklunduriavo neiriama laivė, giedojo lakštingala 
— skardžiai ir pilna galybės, lyg ji viena butų 
viešpatė ir šituose žilvičiuose, ir liūnuose, ir 
pašlaitėse. Jai pritarė varlės — jos kurkė pa
tenkintos, tarpais aptildamos, čia vėl užsišauk
damos ir atskirais balsais kurkdamos, vienos 
plonai, kitos storai, tarsi pamėgdžiotų duslų 
būgno dundenimą. Kai kada, jos užsirėkdavo ‘ 
įnirtusios, su aistra, lyg liaupsintų ar gąsdintų 
kažką neregima ateinant. Štai valandėlę jų 
šauksmas vėl silpo, tik šen bei ten kurkia priil-Į 
sus gerklė. Prie jos prisijungia naujas balsas, 
prisijungia antras, trečias — ir vėl šėlsmas 
apima varlių karaliją, visas tas besimurdančias, 
į mėnulį pražiotas galvas.

Antai vienas kitas vėžiautojas kopė jau pa
kriūte ir švysčiojo liktarna, kuri mėnesienoje 
rodėsi silpna ir nereikalinga. “Juozai!” — 
skambėjo šauksmas, skardžiai perbėgdamas vi- 
są ežerą. “Ai-ai” — antrino aplinkiniai šilai, Į 
iš pradžių garsiai ir plačiai, paskui jau pridus- j 
darni ir baigdami merdinčiu kuždesiu. Pakran- j 
tėję gi knibždėjo ir triūsė judrus šešėliai. Jie 
lupo liunu užžėliusią ežero plutą, po kuria sly
pėjo vėžiai ir, kerimi šviesos, bėgo mauruotu 
dugnu ir nusigandę glaustėsi vieni prie kitų, 
drauge iš smalsumo skliausdami kietus savo 
usus, kol vieną po kito juosius išgrobstydavo 
žmogaus rankos ir sužerdavo į kibirą ar stačiai 
į valtį. '

Nejautrus, be savo valios, Antanas rymo
jo ant irklų. Klausėsi, bet iš viso sumišimo jau 
neskyrė nei vieno garso, žiburiai suniro į vie
ną lygią virtinę, kaip karoliai ant siūlo..

Ir šiuo metu štai kažkas sučiaužėjo šalia 
jo, dunkstelėjo į valtį. Nespėjo dar atsigręžti, 
o jau išgirdo balsą:

— Modestai, pagaliau!
Tuose žodžiuose buvo priekaišto, apkartimo 

ir ištesėto lūkesčio šnabždesys.
Jis atsisuko. Mergaitė laikė už briaunos 

jo laivę. Iš sambrėškių palinkusį jis pažino 
šitą veidą, nustebo, žodžio j ieškojo, o tuo tarpu 
jinai pratarė nusigandus:

— Viešpatie! Ne tu!
Ir sudavė irklais. Nubėgo vėžiautojų Jm- 

kui. Balta bliuzelė pilkėjo, nėrėsi į tamsą. O 
jisai nusklendė paskui, sušuko jai, pats neiš
manydamas ką. Prisiyrė prie kitų valčių, bet 

< jo žuvėja^ ta lauktoji, buvo dingus maišatyje. 
Jam dingojo, Tyg šernas drabužėlis koptu i kran-

— Mėnulis tuojau patekės... — įarė senis. 
Ir rodė tvinkstančią padangę viršum girios.
— O ir aš tuoj mirsiu — gal šį rudenį, 

gal žiemą: nėra man ko čia veikti.
Į patvorio kiečius buptelėjo vabalas ir 

gailiai birzgė, įsipainiojęs žolėje. *
Sekdamas savo mintis.

sau vienas:
— Ne,

‘ — Kas
— Ogi 

ir duočiau jam valtį. 
Taigi, jis — Budžiunas.

kę...
Senelis juokėsi ir gūdžiai stebėjo Antaną.
— Ji ne iš Kirbynės, o iš Griežės kaimo 

— ten prie įlankos.
Vaikinas pritarė galva: taip, tegu bus iš 

Griežės.
— Skaudvilytė... Gal pažįsti?
— Ne.
— Kad aš jaunesnis bučiau!
— Gerai pasakei, sunau 

ti kaip vyną, o i 
kaip vinį į sieną, 
teigiu, aš skelbiu 
perduodami dideli dalykai. Taip, aš juokiuos 
iš sustirusių, sudžiuvusių ir nuo sausros girgž
dančių smegenų. Aš noriu, kad mano žodžiai 
apimtų visą žmogų, patrauktų ir neštų jį, per
lytų jį ligi paskutinio siūlo, nelyginant audros 
sriautai, aš noriu, kad jie praplėstų kūdikio 
nustebusias akis, pavergtų jaunuolį žydinčiuos 
jo metuos, butų paguoda suaugusiam ir ramy
bė seniui. Dėl to aš savo mokslo darbams sta
tau tokius reikalavimus, kaip menui. Mano 
darbas sunkesnis negu dailininko ar rašytojo: 
aš derinu du dalyku, dvi teisybes. Ir tu, mano 
vaike, suprasi, kad dėl šito derinimo aš nesu 
objektyvus: aš sakau ne visų mokslą, bet savo 
mokslą, savo tiesą. Jeigu reikia, aš jas darau 
galingesnes, labiau žėrinčias. Ir aš noriu, kad 
mano mokslu tikėtų, jį mylėtų, sudėtų ir kiti 
į jį savo jausmus ir aistras. Aš nekenčiu tų, 
kurie vedžioja nosimi po pergamentus, po gel
tonus senų laikų popierius ir nieko daugiau ne
mato, kaip pergamentą ar popierių. Aš už kiek
vienos raidės, už kiekvieno taško regiu kraują, 
regiu tūkstančius alsavimų ir mirčių, šaltas 
mokslas yra nusižengimas. O, jus išminties 
boseliai, kurie tarškėdami riedate.ir giriatės: 
mes suskaitom tūkstančius skruzdės akių, mes 
ištiriam uodo sparnelį, mes žinom daugel gerų 
dalykų! Bet aš sakau: kas iš tų jūsų gerų ir 
negyvų žinių, jeigu jos neatliepia visų musų 
kančioje ar džiaugsme, jeigu tuos nugrubusiuos 
tyrinėjimuos nebuvo galvota apie visos žmoni
jos troškulį ar paguodą 
kurie ni

Jus, pageltę protai, 
dvidešimt metų sulaukę, aš jųsų 

gailėjaus^ savo širdyje verkiau jūsų ir neken
čiau...

Odą sustingusią gavo senelio 
, karšinčiaus...

Homeras, “Odisėja”, xviii, 422. 
/

PERKREIPĘS galvą — sunku jam buvo 
judėti visu kunu, — žiobras žvelgė į vaikiną, 
o šis matė didelius baltymus tokiose pat dide
lėse, ramiose akyse. Iš Jų skleidėsi giedra ir 
ramybė, — ir jos pačios buvo pilkšvai giedrios, 
panašios į lengvai paukanavusį dangų po lie
taus. Jis sėdėjo prie didelio stalo, vienas prisi- 

Į slinkęs prie kampo — toliau buvo praskleistas 
laikraštis ir mirko rožių puokštė. Ir sesuo at
rodė taip pat šviežia ir gaivi: su juoda suknia, 
didelėmis klostėmis, lyg vargonų dūdomis, be
krutančiomis su kiekvienu grįžtelėjimu, su krak
molyta apikakle ir balta skarele. Ji buvo greta 
senelio ir jj penėjo. Kai ji tyliai sukiojosi ap
link krėslą, iš po sijono kyštelėdavo raudonų 
šlepečių snukučiai. Stebėdamas juos, keistai 
besiderinančius prie šitos senienų moteriškės, 

; Antanas galvojo apie vėžių kruvinas žnyples, 
i apie ežerą ir -vieną plaukikę tenai, ir apie taš 
vaškines statulas, švarias, grubių pirštų nepa
liestas ir gulinčias muziejuose po stiklu.

— Ar jau po pusryčių? — klausė senelis. 
— Jau.
— Aš, mat, į amžiaus galą išdykau: kažin 

kolei tvarsausi lovoje.
— Tomai, vakar vėlai gulei

per rrvoR
PASIŽVALGIUS

Tiesą reikia ger- 
ne kalti sausais įrodinėjimais, 

l. Ir aš visai neįrodinėju: aš 
— tik šitokiu keliu žmonėms

TĖVYNĖJE randu kitą la
bai svarbų dalyką. “Pažymė
jimuose iš Redakcijos Krep
šio” sakoma:

“Brolis J. K. Mažukna, S. 
L. A. vice-prezidentas, perei
tame SLA Pildomosios Tary
bos posėdyje užprot e s t a v 
prieš pripažinimą Daužvardžįo 
Lietuvos konsulu, sakydamas 
kad ‘tas žmogus neturi jokios 
teisės atstovauti Lietuvą ir 
Lietuvos žmonių reikalus A- 
merikoje’. I)el jo protesto Pil
domoji Taryba nutarė sulai
kyti išmokėjimą vienos pomir
tinės, kurią priimti iš Susivie
nijimo p. Daužvardrs pašalp- 
gavio buvo įgaliotas. Brolis 
Mažukna taipgi oficialiame po 
sėdyje ‘davė velnių’ Tėvynės 
redaktoriui už nepripažinimą 
Stalino Lietuvos viešpačiu ir 
už baisų paniekinimą Lietuvių 
komunistų”.

Tas parodo tą aviną vilko 
kailyje, ir kokiu protu “drau
gas” (ne “brolis”) Mažukna
gyvena.

Sekančiuose SLA. rinkimuo
se, galiu pasakyti aiškiai kas' 
už Mažukna balsuos.

rW® į g 
aę nueina j

pu-

Supa Garba.

4/

DRAUGAS PRUSEIKA Vil
nyje džiaugiasi kad Lietuvoje 
tų ar tų aukštesnių žmonių 
namai ir dvarai atimti ir pa
versti į ką nors kitą.

Pradžioje, kai Rusijoje įvy
ko revoliucija, tas pats dary
ta ir ten — bet dabar džiaug
smas ten pasibaigęs — visos 
tos gražesnės vietos išteriotos 
ir liko ubagynais..

Ir Lietuvoje, raudonieji tra
nai mokės sugadinti, sunai
kinti viską ką kiti pastatė, bet 
jie nemoka statyti.

4/
KADA ŽMONĖMS RAZU-

MAS SUSIMAIŠO

Komunistės draugės Meš
kauskienės redaguojamame U. 
Patarėjo viename numeryje 
ant pat viršaus didelėmis rai
dėmis pasakyta:

“TEGUL NUŠVIEČIA MBSŲ 
TĖVYNĘ STALINO KON

STITUCIJOS SAULĖ”.

Iš tokio “džiaugsmo” matyt 
keli dalykai:

1. Ta boba komunistiškai 
pamišusio “razumo”;

2. Ji nemoka net rašybos:
juk tai kvailiausias pasaky
mas: “Stalino konstitucijos
saulė”.

Ne tik šiaip žmonės bet ir 
pati ta boba pajus tuojau kiek 
ta “Stalino konstitucijos sau
lė” “švies”, kai jau pradeda 
pritrukti maisto, o šiaip reik
menų Lietuvoj beveik j?u ne
galima nei už pinigus pirkti.

Supa Garba.

SKAITYKIT
ir GARS4NK1TES

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

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. Ufll 
Philadelphia, Pa.
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TURĖSLM DAUG SVEČIŲ
Į Dirvos Jubilejinį vakarą 

žada atvykti daug svečių iš 
įvairių kolonijų. Paskiausia 
praneša Pittsburgho veikėjas 
P. Pivaronas, kad jie žada at
silankyti koncerte. P. Pivaro
nas prisiuntė Dirvai sveikini
mą su $25 čekiu.

Iš Pittsburgho atvyks gera 
grupė artistų, ir “Du Medžio
tojai” programo išpildymui.

Prie jų žada atvykti eilė ki
tų Pittsburghiečių.

DIDELĖ MINIA MASSMITINGE
Kalbėjo Dr. P. Vileišis ir Dr. Al. M. Račkus — 

Išnešta Protestas prieš Maskvos Budelius

jo

/■

Chas. Stonis Restaurant, Cleveland, O. 
Frank Pūkas, Jeweler, Philadelphia, Pa.
P. P. Muliolis ir Bernard Muliolis, Cleveland .... 
Juozas Petraitis, Pittsburgh, Pa.................................
Stasys ir Antanina Mockai, So. Boston, Mass...........
Lietuviu Sporte Klubas, Cleveland, Ohio ................
Dr. M. J. Colney, Waterbury, Conn. .,................
Bindokas ir Sunai, Formai Cleaners, Ine., Cleveland 
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland ........................
Paul’s Tavern, Povilas ir Rožė Kubiliai, Cleveland 
Iz. Šamas, Jeweler, Cleveland ...................................
Dr. George I. Bložis, Dayton, Ohio.............................
And. Kazakevičius, Keystone Cafe, Cleveland.... 
Eva Petraitis, Eva’s Dry Cleaning, Cleveland.... 
Studney’s Gulf Service Station, Cleveland ...... 
Jonas Brazauskas, Cleveland .....................................
Domininkas Kalėda, Pittsburgh, Pa.............................
Marija Milunaitienė, Baltimore, Md.............................

3.00 • 
•3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00

Sveilįnimai ir Linkėjimai 

 

Dirvai Jubilejaus Proga
kų dirbti už Lietuvą — šios ir 
kitose kolonijose rengtos anti
komunistinės prakalbos trau
kia minias, žmonės nori girdė
ti tikrus faktus, nori gelbėti 
savo tėvynei, ir laukia kad 
juos kas vestų, vadovautų į 
kovą už Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimą!

Aukų kalbėtojų kelionei ir 
lėšoms padengti surinkta $76, 
iš kurių liko dikčiai ir Lietu
vos reikalams palaikyti.

Programą vedė Vaizbos Bu
to pirmininkas P. P. Muliolis. 
Protestą prieš Sovietus ir pa
dėką Amerikos valdžiai skaitė 
Dirvos redaktorius Karpius. 
Rezoliucija vienbalsiai priim
ta — net buvę komunistukai 
nei vienas nedryso rankos pa
kelti prieš. Rep.

l DIRBOS JUB1LEJINI PROGRAMĄ

Clevelando Lietuviai^ turė- 
progą išgirsti iš pirmų lu- 
apie Lietuvos dabartinę pa

dėtį, kai Clevelando Lietuvių
Vaizbos Butas Spalių 6 d. su
rengė protesto mitingą prieš 
Sovietų Rusiją ir prakalbas 
Dr. Petrui Vileišiui ir Dr. Al. 
M. Račkui. Abu jiedu yra pa
bėgę iš Lietuvos, Dr. Vileišis 
pirmomis Sovietų užpuolimo 
dienomis, o Dr. Račkus išgy
venęs “rojuje” net du mėnesiu 
laiko.

Publikos prisigrūdo pilna 
Lietuvių salė, pora šimtų žmo
nių dar negalėję į salę ineiti 
nusiminę gryžo namon. Visi 
atėjo paklausyti — ir tie ku
rie pasmerkia komunizmą su 
jo visomis pasekmėmis, kurie 
neapkenčia svetimos priespau
dos savo tėvynei, ir tie kurie 
džiaugiasi ir tiki kad Lietuvo
je tapęs įvestas “rojus”.

Abu kalbėtojai, geri patrio
tai, sakė ilgas kalbas, bet pub
lika prašė dar ilgiau kalbėti, 
dar daugiau papasakoti.

Jų kalbų neatpasakosi, bet 
užtenka priminti kitų kolonijų 
veikėjams kad nenuleistų ran-

Rengi^tis prie Dirvos 25 metų sukakties minėji
mo, šie 
į Dirvos J
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1940
t

t

savininkai

13 metų 
ir gyvena

10.00
10.00

5.50
5.00

Avė.
CE. 0475

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

8710 Superior Avė.
GArfield 4623

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA ’
J. M. BRINGMAN

Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 
patyrimų prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior
CE. 6633

Sveikinimai ir linkėjimai su dovanomis priimami ir toliau. Vi
sų aukojusiųjų vardai ir sumos bus pažymėti Dirvoje.

Savo linkėjimus su dovanomis siųskit šiuo adresu:

KAS DAUGIAU?ĮVES AUTOMOBI
LIU INSPEKCIJĄ

Clevelando miesto taryboje 
nutarta įvesti 1941 metais au
tomobilių inspekciją: kiekvie
nas automobilis naudojamas 
važinėjimui turės pereiti tam 
tikrą patikrinimą kad yra sau
gus važinėti. Tam priimta 
Cincinnati mieste naudojama 
patikrinimo sistema.

Naujai Įsirengė
Povilas ir Rožė Kubiliai sa

vo užeigą įrengė moderniškai 
ir išdidino. Tai yra PAUL’S 
TAVERN, 6528 Superior avė., 
kampas E. 66th st.

Savo didelėje užeigoje Ku
biliai rengia “Clam Bake” šeš
tadienio vakare, Spalių 26 d., 
nuo 8 vai.

nys prisiuntė ar pridavė savo linkėjimus 
ilejinio Koncerto programą:

Petras ir 
J. J. 
John 
Dr. .
Cleveland 
N. A.
Adv.

ša kad

Held’i 
P. J. Z 
Juozas ir 
V. M.

pro 
The j 
Cleveland 
New 
Chester 
Jonas ir

Clem P. 
J.

Pivaronai, Pittsburgh, Pa...............
abor Farm, Sodus, Mich...................

ams, Cuyahoga County Engineer.. 
itis, Detroit, Mich..................... ...............
way Company, Cleveland ...................
is, Laidotuvių Direktorius, Cleveland 
S. Cheledin iš Philadelphia, Pa., prane- 
adelphijos Lietuvių vardu užims Dirvos 
puslapį už .................................... ............

iture, Cleveland, Ohio ............................
Ace Laboratories, Lakewood, O...........

Blaškevičiai, Cleveland, Ohio ...........
ir draugai (jų vardai bus pažymėti 
Hartford, Conn.........................................

Savings & Loan Ass’n, Cleveland 
ietuvių Vaizbos Butas ..................... ..

Bakery, F. Kuncaitis, Cleveland..*.... 
Zuris — John J. Boyle, Cleveland....

t Verbela, Pythias Cafe, Cleveland 
. Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y. 

ius, Clem’s Grill, Columbus, O...........
Brown Derby Cafe, Lorain, Ohio ..

$25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00

DIRVOS REDAKCIJA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Parsiduoda Aludė
v

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 dėl 
nesveikatos. Platesnių žinių 
kreipkitės į

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Avė.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik - penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko-

miesterlBęsĮ laivą tūris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus, atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Geras patarnavimas nuo 1914.

M O V I N G
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

E A G L E
MOVING — STOGARE

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
b

K STONIS
RĘSTAURANT

A kr

t

F

Aleksandras Vasiliauskas (Wesley)

Aleksandras Vasiliauskas
Dramatinis tenoras — iš New Yorko

f

EVELANDIEČIŲ GRUPĖ
- ■ g .

STELįA MALONIS - Soprano
SOF
EM

Sekmad. Spali

KUČINSKAITE - Soprano
MEYER — Soprano 

E RASIULYTE — Kontralto
ITAS NEMANIS — Akordionistas

P. J. ŽURIS, K. S. KARPIUS

PITTSBURGH IEČIŲ GRUPĖ

ANASTAZIJA MIKIONYTE - Alto
STASE ADOMONIS — Soprano
ANTANAS KN1ZELIS - Tenoras
KOMEDIJANTAI —

Jurgis Žilinskas, Pranas Žilionis

Akompanistė — ALDONA W1LKELIS

October 20 Salė atdara 5:00 vai. 
Koncerto pradžia 6:00 vai.

Z

Lietuvių Salėj e
ĮŽANGA i ii Koncertą bus ypatai £)0c
Vaikams atėjus su tėvais — įžanga dykai.

6820 Superior Avė.

ŠOKIAMS

I , '

Cleveland, Ohio

ALBERT NEMANIS ORCHESTRA

KSTO perkant bilietus gausit po 35c Bilietams gauti išanksto —1
Į šokius įžanga bus — 25c. kreipkitės į Dirvos Administraciją



DIRVA

Hl P PO D ROME

TYTI

Padrąsintas didžiausiu

Krikščionijos Pražūties 
Priežastis

jau

tegirdi ir kas

žemės reiškia 
nes Viešpaties

Girtumas yra Priežas
tim Gausių Trafiko 

Mirčių

Telephojte Hour Pro- 
gramo Pranešėja*

TRĄŠŲ STOKA \ STOJIA DIRBTI JJž 
Lietuvoje

Garsieji pasaulio vyrai 
mato ugnies ir kraujo audrą 
kuri ateina sunaikinti žmogi- 
nes įstaigas, kurios jau niekas 
negali sustabdyti. Bet jie ne
aiškina kame priežastis ir ne
patiekia jokio vaisto. Todėl 
jie dabar persigando ir nuliū
do. Bet Dievas pradžioje ži
nojo kokia hus pabaiga: Jis 
numatė šios baisios dienos at
ėjimą ir per savo,, pranašus ap
sakė tą atėjimą. Jis aprašė 
kaip visi pasaulio valdovai ap
alps iš baimės. Autoritetingu 
budu Jisai kalba per savo pra
našą ir sako: Eikite šian jus, 
tautos, ir girdėkite jus, svieto 
žmonės. Žemė 
joje yra.

Apskritumas 
visos tautos, 
Dievo kerštas yra visoms tau
toms, tai yra Viešpaties Dievo 
atkeršijimo diena. — Izajas 
34, per. 1-2, 8e.

Kodėl Dievas dabar apreiš
kia savo rūstybę prieš tautas? 
Atsakymas yra tokis: šėtono 
karalija pasiekė paskutinį sa
vo nedorumo laipsnį ir turi nu
silenkti prieš Ramybės Kuni
gaikštį Kristų.

Garsus vyrai spėja civiliza
cijai pražūtį, ta civilizacija bus 
nušluota nuo žemės paviršiaus. 
Senoje praeityje Dievas psr 
savo pranašus pažadėjo Įstei
gti teisingą karaliją, kuri pra
šalins nuo žemės didį prispau
dimą, saumylystę ir panaikins 
jo piktus metodus. Pasaulio 
karalius bus Jėzus Kristus ga
lingasis Dievas, amžinasis Tė
vas, Taikos Kunigaikštis. Apie 
šitą .palaimintą karaliją rasė 
visi pranašai. Izaj r. 9, 
6 ir. 7.e,_ .

Brandus broli; rys,
skaitykite Šventą Rastą A

Skelbia S. B. S. D. Cleve
land, Ohio. W. F. S. K.

(Skelbimas)

automobilių važinėto- 
priežastimi 90 nuošim-

Girti 
jai yra 
čių trafiko mirčių kurios atsi
tinka tarp vidurnakčio ir 5. v. 
ryto. Tai yra laikotarpis ku
riuo pasigėrę važinėja ir už
simuša patys arba kitus suva- 
žinėja. Taipgi po automobi
liais patenka ir pėkstieji kurie 
būna išsigėrę.

Delei pagerėjimo darbų, sa
ko apskrities koronerius Dr. 
Gerber, padidėjo ir girtavi
mas.

Ohio Sargyba Išvyks 
Kariškon Tarnybon
Apie 1,200 Didžiojo Cleve- 

lando vyrų priklausančių Ohio 
National Guard, šaukiami ka
riuomenės tarnybon ir išvyks 
apie Spalių 15 dieną. Iš Ohio 
valstijos tų vyrų bus 8,500. 
Jie -vyks j pietines valstijas, 
prie Hattiesburg, Miss.

I^AKĘ THEATEJ^

Mack, kilęs Zanes- 
skelbia Bell Tele- 

radio programus, 
romansus, tragedi-

/

Dvi įdomios Filmos
Lake Theatre, pradedant ketvir

tadieniu, Spalių 10, bus rodoma ge
ra misteriška filmą, “Money and 
the Woman”, su Jeffrey Lynu ir 
Brenda Marshall. Jau tik filmos 
pavadinimas pasako kad ji yra įdo
mi ir svarbi. Prie tų paminėtų j 
artistų vaidina eilė kitų gerų ak
torių.

Antra filmą, kuri taip pat prade- I 
dama rodyti ketvirtadienį, pavadin- j 
ta “The Stranger on the Third į 
Floor”, kas tokio nepaprasto. Va- j 
dovaujamoje rolėje vaidina Peter! 
Lorre. Tai yra drama keistų sap
nų ir nuostabių patyrimų.

t H flcrlohl
Kuomet Floyd 

ville, O., kuris 
phone System’s 
apsako įvairius
jas, darbus ir daug kitų dalykų, be 
abejo jo tos kalbos primena jam 
daug iš jo paties gyvenimo.

Beveik kiekvienas pasižymėjęs 
asmuo turi ko nors svarbaus apie 
save, sulyg Mack, ir turi “nekurie 
radio pranešėjai”.

Mack stojo dirbti radio ofise vai
ku Stotyje WALR, Zanesville. Vie
ną dieną jis" buvo paprašytas pava
duoti nuolatinį pranešėją. Jis at
liko du programus taip gerai kad 
stoties savininkas pripažino jį “gi- 

i mušiu pranešėju” ir pakėlė jį į 
j pranešėjų štabą. Nuo tada Mack 
' turėjo pranešėjų vietas šiuose mie- 
Į stuose: Portsmouth, Columbus ir 
j Cincinnati, Ohio; Washington, D. 
! C.; Newark, N. J., Pacifiko pakraš- 
I tyje, ir dabar New Yorke.

Jį aabar galit girdėti apibudi
nant Telephone Hour programus, 
kurie duodami per National Broad- 
casting Company raudonąjį tinklą 
tarp 8:00 ir 8:30 vakare (Ohio lai
ku) pirmadienio vakarais.

Parsiduoda 
BIZNIO NAMAS

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

i 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 Avė.

“VISO PILNA” RUS 
PAJIEGIA PRIST 

TRĄŠŲ

" KAUNAS, 
komisaras M. Micki 
bėjime su Tiesos 
dėstė liūdną padėtį 
sidurė Lietuvos u] 
trąšų stokos. Pąs£ 
Lietuva žiemken* 
dodavo apie 6 
šų. Bet 
virtus Sovie 
mi, trąšų 
gaunama

Tas
priv 
“gal 
paji 
ap 
buv 
vietų 
10,000 
vas su 3,50 
mas Leningrade 
tarpu Sovietų geleži 
visiems žinomos jųį 
pajiegė pristatyti 
tonų. Tokiu budu 
sėjai .bu* tik 22,800 
trečdalis to kas rei

Netenka abejoti 
Rankamas patręši 
į derlių. Komisą 
bando nuraminti,- 
negalim perdaug s 
gausim patį reikali 
šų kiekį. O tai 
mes susijungėm 
Sovietų Sąjunga”.

Jeigu “didžioji - 
junga” pajiegia 
kelis laivukus tr 
kui iš to jok 
Juk dar tik pri 
vietiška Lietuvos

ūkio 
pasikal- 
vu iš- 
oje at

ikai dėl 
įp, ikšiol 

sunau- 
ų trą- 

i pa-
' dali- 
u ne-

ROOSEVELTO 
IŠRINKIMĄ

ir Ą. Katovsky, iš Ladies’ Gar- 
ment Workers’ Union.

Laisvanorių publikacijos ko
mitetas susidarė iš dirbančių 
prie laikraščių rašytojų, kurių 
dauguma yra nariai Cleveland 
Newspaper Guild. Tą komite
tą vadovaus William Davy, 
Guild sekretorius.

Joint Labor Committee ne
turi jokių ryšių su partijomis 
ir dirbs tiktai už išrinkimą 
Prezidento Roosevelt.

bal
suotojų užsiregistravimu Cuy- 
ahoga apskrityje, Joint Labor 
Komitetas išrinkimui Franklin 
D. Roosevelt’o pradėjo smar
kų rinkimų vajų.

Pradedant ketvirtadieniu iš 
WHK stoties bus duodama ei
lė radio programų, pamokinan
čių paaiškinimų ir nurodymų 
kodėl darbo žmonės turi rūpin
tis išrinkti Rooseveltą dides
niu skaičium balsų negu buvo 
paduota už jį 1936 metais.

Phil Hannah, plačiai žino
mas darbininkų rateliuose, yra 
šio komiteto vadas. Kiti na
riai yra: Edward F. Murphy,

“Brigham Young, 
Frontiersman

Štai nauja filmą vaizduojanti he-
roišką gyvenimą ir kovas pradžioje 
Amerikos augimo, naujo tikėjimo 
vadovo, Brigham Young. Tai yra 
20th Century-Fox filmą, gyvai pa
gaminta, įspūdinga. Plieno valios' 
vyras, gimęs vadas, Grigham Young 
suorganizuoja vieną iš nuostabiau
sių žmonių persikėlimų istorijoje. 
3000 vežimų, 5'0,000 galvijų — vi
sa, tvarkinga civilizacija apverčia
ma — 20,000 pionierių keliauja į 
naujus gyvenamus plotus. Juos iš- 
gelbsti nuo pakrikimo tiktai vienas 
žmcgus — tai Brigham Young, ku
ris turėjo 27 žmonas, išstatė gar
sius pasaulyje miestus ir įsteigė 
didelę valstiją.

Tyrone Power. Linda Darnell ir 
eilė kitų gerų filmų artistų vaidi
na šiame veikale.

Rodymas prasideda Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Spalių 12.

Dr. Harold Harding 
OPTOMETRIST 
Egzaminuoju Akis 

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

Trečiadieniais 9—12.
Vakarais sulyg sutarimo.
711? Lorain Avenue

VVOodbine 3072.

S.
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Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apiclinkėse

sutraukta' apyskaita stovio rugsėjo
>

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .... ..................... .........
United Statės Government obligacijos, tiesio- 

ginai garantuotos, be Amortizacijos Rezervo 
Statė, Municipal ir kiti Bondsai ir Investmentai, 

Įskaitant Stock Federal Reserve Banke, ne
įskaitant rezervus ...............................................

Paskolos, Diskontai ir Palūkos, be Rezervų.......
Bankiniai Namai (su investmentais ir kitu tur

tu netiesioginai skaitomu banko patalpomis) 
be Reząrvų ...........................................................

Kitas Nejudamas Turtas (su investmentais ir 
kitu turtu netiesioginai skaitomu kitokį neju
damą turtą) be Rezervų .................. . ..............

Kitoki Šaltiniai, be Rezervų ...................... .’...........
Kustomerių Atsakomybė už šio Banko Atliktus 

Patarnavimus ...........................................................
/

Viso .......................................................

$ 194,474,115.28

90,129,307.16

8,120,897.55
142,272,906.33

6,313,588.11

5,717.398.45
2,055,350.50

102,538.52

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

I į

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crunb Avė.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

99,065.56

$

wess
20,883,165.30

9,776,106.87 410,993,629.60

WINE SPECIALS

Atlikti Kustomeriams

Viso $ 449,186,101.91

reikalui

Telefonas EN. 31424323 Superior Avenue

=

Conccrd — Clare

Parduodam bonkomis ir galionais.

Cor. Superior and E. 43 St.

L

i

per case 
per case

$1.80
$2.00

t

I

Į

Statės Government Obligations ir kitokis turtas api- 
$14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir

\

201,242,640.63
179,091,716.80

$1.15
$1.25
$1.25

Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 79th Street

DEPOZITAI
Pareikalavimui ......................
Iglaikiniai ..............................
Estates Trust Department 
(Preferred) .................. .......
Corporate Trust Department 
(Preferred) ..........................

1,818,003.52
2,729,341.00

102,538.53

' ■1 ’

I

13% 
13% 
13% 
13%

tvir-
esą

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit 
HEnderson 3050

WHOLESALE and ’ RETAIL

Kapitalo Notos ...........................
(Atsako už Depozitus ir kitokį

Kapitalo Akcijos .......................
Perviršis ir Nedalinti Pelnai
RezervasNetikėtinumams .......
Rezervas ^uejtišiam Nuošimčiui 

ant Kapitalo Notų _____

MĖSOS
____30c

HOT TAMALES 5c

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

St.

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc.
Kitokia Atsakomybe .................
Palikimai

/E

ATSAKOMYBĖ
$ 13,000,000.00
turtą) 

13,800,000.00 
6,220,397.06 

423,126.64

CATAWBA ________________Reg.
DRY MUSCATEL __________ Reg.

TAIP PAT KELETO KITŲ
TAIPGI TURIM SALDŽIŲ VYNŲ I»O

TAIPGI 60 RŪŠIŲ VIETINIO IR KITŲ MIESTŲ 
STIPRAUS ALAUS

Nekuriu kitų Miestų ALUS
VISOKS VIETINIS ALUS

ATVEŽIMAS į namus — 10c nuo keiso
Pas mus galit gauti Tikrų ITALIAN SPAGHETTI su 
KOTLETAIS (išverdama jums belaukiant) 
HOT DOGS (1 pėdos ilgio) 10c.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE TNdicott 1763

į T T}1Į15Į.TVB t Į >1 -04^' W V T

PERRY WINE HOUSE
ATDARA IKI 1:69 NAKTIES

7205 Wade Park Avenue ENdicott 9276

seniausias ir 
laikraš-

$ 449,186,101.91

E

Society Mcrtgage ar

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ

geriausias Lietuvių 
tis Amerikoje, einanti 
tus ir antrus metus 
dienraščiu Leidžia 
Spauios Bendrevėr-

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

$1.49
$1.65
$1.95
$2.35
$1.98
$1.75

PORT, Baltas ar Raudonas___ Reg. $1.60
SHERRY . .............  .Reg. $1.80
MUSCATEL ________________ Reg/ $1.60
APPLE _____________  Reg. $1.80
MARŠ AL A ________________ Reg. $2.10
PEACH _______________ .Reg. $2.50

___ Reg. $2.25
Reg. $2.00

25 rusių
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Vt gal. VIRGINIA DARĖ _____
Fifths Martins Sherry with fresh egg

DRY WINE—RUKŠTUS VYNAS
OHIO CONCORD ___________Reg. $1.25'gal. dabar
CALCHIANTI BARBARA ___ Reg. $1.35 gal. dabar

$1.45 gal. dabar
$1.45 gal. dabar
RUSIŲ
$1.25 GALIONAS

VYNO SANDELIS
f ,

Specialiai PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS
i rusių 100 '/< CALIFORNIA VYNO apmokėtais taksais 

gal- dabar $1.49 
gal. dabar $1.65 
gal. dabar 
gal. dabar 
gal. dabar 
gal. dabar 

dabar 
dabar

APDRAUDOS REIKALE
Mes eswt pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS,
Yienatįn$ Vietinė Pastovi Įjetuviška Real Estate 

| ir AudniidOT ĄgflsUurą
s 6606 Superior Avet Cleveland HEnderson 6729

—— — ■ — ■ — ■ ■ *—■ Am »

Fomal Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moteriškų 
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas 
l

JOHNG.
Lietu

Namų Mali 
Popieriiį 
Dekorą

Atlieka visą 
mo ir apgraži 

iš lauko ir iš
Laikas apsirūpint 
taisymo darbu ne 
bet ir iš lauko. Už 
darbą tuoj kad nerei 
gai vasarą. Aprupin 
mų aptaisymo darbą, 
rynų, stogų ir visą k

495 East 123
Telefonas POtomal 6899

33,542,589.26

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

Tai yra popieriuotojas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 

LAU
iro

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

-------------------------------------------------------------------------------------- - - - - ,r , -----Įfr-----------

CLEVELAND POULTRY CO. Ini

VYNO, ALAUS PARDUOTU
* Naujas Savininkas

VYNAS ALUS ir SALDUS GĖRIMAI į NAM 
Visoki Cordials — Tokay — Muscatei — White — 

— ir kitoki vynai

WINE
R. Baczkiewicz

SHOP
1172 E

FARMERS POULTRY MARK
Poultry for all occasions:

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

! I ! : ! ; ! I H 11 ? H*»c|į»4** I < B

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Tetefenaa: Ofiso MAin 177$ Naaą KEaaore 474>-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, ktįriplM- 
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patam>rimą 

i įvairies apdraudos-insurance reikaluose.
Perku ir parduodu bankines knyrreles, sutaisau paskers nfmo 

mortgečio. Patarnavimas ir iipildymas garantusjį^M rW- 
kitės į mane telefonu arba asmenlikai.

United
mantis
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija Įstatymai.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

-EVA’S i
DRY CLEANINGiV 
Senas Drapanas padarom t 
kaip naujas, išvalom ir * 
sutaisom. •:•

Paimam iš namų ir pristatom.-. 
gatavus atgaL ❖

EVA PETRAITIS |

6702 Superior Avė. ?
Telefonas: HEnderson 1919 X

Taupant 
Society for

Savings 
Jūsų Norai 
Išsipildys

ĮŲS galit pirkti arba statytis namą
ba FHA Mortgage. Jeigu turit kiek pinigų {mokėjimui, ge

rai! Jeigu neturit, bet norit turėti namą, ateikit pas mus ir 
patirsit kiek reikalinga suaupyti kas savaitę norit būti namų 
savininku.

šu

Vj ’oumo C/ C/
THt HOFlf J BANK ON FUIIIC S Q U A R E 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation



Dovanos Laimingiem Dalyviam Dirvos
Jubilejiniam Koncerte Spalio 20

Štai dovanos kurios bus duota Dirvos Jubilejinia- 
me koncerte, Lietuvių Salėje

I

Y 
O

LANKĖSI ŽYMIŲ 
SVEČIŲ

NAUJAS ZENITH RADIO

nuo urc)

IR PENKICS METINĖS DIRVOS■ ----- i,fa X— J*.

LIETUVIU SALĖS j auku surinkta

$76.21REIKALAI
i

Praeitą savaitę Clevelande 
lankėsi visa eilė žymių Lietu
vių. štai jie:

Kaip jau žinome, sekmadienį 
įvyko Lietuvių Vaizbos Buto. 
surengtos prakalbos. Kalbėto-' 
jai svečiai buvo Dr. Petras Vi- 1 
leisis, iš Lietuvos pabėgęs vos 
tik komunistams ją okupuo
jant. Jis prie Lietuvių val
džios turėjo žymias valdiškas 
vietas ir yra lankęsis daugely
je Europos miestų, kur ėjo au
kštuosius mokslus. Jis yra 
buvęs ir Sovietų Rusijoje tar
nybiniais' reikalais.

Dr. Al. Račkus, antras kal
bėtojas, pabėgo iš Lietuvos po
rą mėnesių išgyvenęs po ko
munistais. Bėgo todėl kad ne
galėjo pakęsti, ir jo kaipo S. 
V. piliečio' komunistai negalė
jo užlaikyti. Dr. Račkus kita
dos yra lankęsis su prakalbo
mis Clevelande.

Šiuos kalbėtojus iš Chicagos 
parvežė savo, automobiliu N. 
A. Wilkelis, kuris ten lankėsi 
pereitą savaitę biznio reika
lais.

Dr. Vileišis buvo svečias p. 
Karpių namuose, Dr. Račkus 
— K. Obelienių namuose.

Šie svečiai sekmadienį, 3 v. 
po pietų, atlankė Lietuvių Kul
tūrini Darželi, ten buvo 
skaitlingai žmonių, jie 
trumpas prakalbas.

Po prakalbų, tą pat 
jie gryžo Į Chicagą, 
vietinių palydėti.

(Apie prakalbas skaitykit 
kitame straipsnyje.)

Kiti žymus svečiai buvo: ar
tistas Juozas Olšauskas, Dr. J. 
Jonikaitis ir poni Smailienė. 
Jie važiavo iš Detroito į Pitts- 

i burghą, Lietuvių Kambario 
! atidarymo iškilmėms. Viešėjo 
pas p. žurius ir Karpius. At
silankė Dirvos redakcijoje ir 
Lietuvių Darželyje.

Su jais į Pittsburghą važia
vo buris ClevelandieČių į 

. .pačias. Lietjivijį Į^rahario 
darymo iškilmes.

Klubo Nariams Balius
Šio šeštadienio vakare 1 " ___  __  ____  _

Amerikos Liet. Piliečių Klubo leisis ir Rr. AL M. Račkūs, aū- 
nariai su savo šeimomis ir ’ -------

Sekmadienį, per prakalbas 
protesto mitingą Lietuvių 

visi salėje, kur kalbėjo Dr. P. Vi-
ir I

) kų sudėta S76.21. Iš tų auku 
draugas rinksis į Lietuvių sa- Vaizbos Butas padengė' kulbė- I SI I-v 1 » . !.. . 1 . I fa fa Lv — • 1 —" 1 V t> i tojų keliones ir sales kastus, 

likusius / pinigus skiria Lietu
vos gynimo reikalams.

Aukavusių po $1 ar daugiau 
- vardai:

V. Valys $3.00
Jonas Verbela . 2.00

i J. Salasevičius 2.00
į K. S. Karpius 2.00

M. Gudelevičius ' 1.50
Čiurlionis 1.00
Jonas Vinaitis v 1.00

. M.
G.
M.
V.
J.
M.
J.
P.
M.
S.
U.
Mrs. Grigaravičienė 

M. Praškevičius 
Bindokas 
Urbšaitis 
Židonis 
Klimavičius

lę smagiam baliui, kuri klubas 
surengė narių palinksminimui. 
Ateikit anksti. Atsineškit sa
vo įžangos korteles.

šiame vakare bus išdalina
ma ir ta degtinė kuriai plati
nami bilietėliai po 5c. Atsineš
kit savo bilietėlius.

Iš AMERIKOS LIET. PILIE
ČIŲ KLUBO

Praėjusį penktadienį klube 
atsilankė daugybė naujų narių, 
kurių buvo klube pirmu kar
tu, ir nusistebėjo iš malonumų 
kokius savo klube patyrė; jie 
pasižadėjo čia lankytis ir to
liau.

Taip pat jaunoji Tulauskie- 
nė išėmė penkias žalpuses — 
Vincui Lapanauskui, Petrui 
Lelešiui, Mikui Mačiokui, ir 
Jonui Slankauskui.

šį penktadienį viskas tas at
sikartos taip pat. Prašom at
eiti visi ir atsivesti savo drau
gus į savo klubą.

P. P. Muliolis, Prez.

Paulonis 
Jakubonis
Jekonis
Baltrušaitis

Montvilas
Enperonis 

Sadauskas 
Jucius
Gužauskienė 

Damukaitis 
Juškienė

MIRIMAI
URŠULĖ ANDRUŠAITIENĖ
Spalių 9 d. mirė Uršulė An- 

drušaitienė, 62 metų amžiaus, 
nuo 1171 Addison rd. Pašar
vota namuose; laidojama šeš
tadienį, Spalių 12, pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioje 10:45 v.

Liko vyras, Mateušas, trys 
sunai. Jonas, Justinas, Vincas, 
viena tluktė, Marė. Ji buvo 
pamotė Alberto, Juozo ir Ag
nės.

Laidojime pasitarnauja lai
dotuvių direktorė Della 
kubs.

I

Ja-

Kortavimo Vakaras
šokiai ir Dovanos.

Rengia LRKSA. 50 kp., šešta
dienio vakare, Spalių-Oct 19. 
šv. Jurgio parapijos salėje — 
pradžia 7:30 v., įžanga 25c.

Kuopos valdyba ir rengimo 
komisija kviečia visus daly
vauti, užtikrina gerą laiką, o 
kortuotojams duos gražias do
vanas. Komisija.

' A.
J.
J. 
J.
J.
Jonas T. DeRighter 1.00
K. Platakienė 1.00
A. Ivinskas 1.00
M. Motiejūnas 1.00
Ch. Sukis 1.00
J. Giedraitis 1.00
J. Blaškevičius 1.00
J. Velykis 1.00
J. Vilčinskas 1.00
Iz. Šamas 1.00
Ben. Dovidavičius 1.00
O. Stapulionienė 1.00
Ona Raymond 1.00
Alb. Sumakaris 1.00
Peter Komer 1.00
Kaz. Stonis 1.00
J. P. Kvederas 1.00
Jonas Petrauskas 1.00
Kitos aukojo smulkiais. Jei

keno vardas praleista davusio 
$1 ar daugiau, arba keno ne 
taip pažymėta, prašome redak
cijai pranešti.

Youth’s Forum
* •

I
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Demokratų Susirinki
mas Spalių 17 d.

Clevelando Liet. Demokra
tų Klubo visuomeniškas susi
rinkimas, šauktas Spalių 10- 
tai, yra nukeltas į Spalių-Oct. 
17, ketvirtadienį. Tat visi 
prašomi prisiminti tą dieną, 
ateiti 7:30 vai. vakare. Bus 
kalbėtojų ir vaišės visiems at
silankiusiems.

P. P. Muliolis, Sekr.

LANKĖSI PITTSBURGHE
Trys automobiliai Clevelandie

Čių Lietuvių buvo nuvykę į 
Lietuvių Kambario atidarymo 
iškilmes. Dalyvavo šie: Juo
zas Bendleris, Ona Mihelichie- 
nė, Ona Karpienė, Karpius, Jo
nas Brazauskas, Ona Brazaus
kienė, M. Mišeikienė ir jos se
suo, viešnia iš Philadelphijos, 
p-lė Medelis, Eva Petraitienė; 
P. J. žuris, Biruta žurienė ir 
jų duktė Darata.

• DRAFTO Taryba pradeda 
veikti Clevelande 
Ohio valstijoje, 
visi viršininkai, 
mieste susidaro šimtai, 
ni vyrai tarp 21 ir 35 metų 
amžiaus turės registruotis vi
si viena diena, Spalių 16. Po 
to jie bus šaukiami kariuome
nėn po tam tikrą skaičių kas 
metai.

ir visoje 
Jau surinkta 
kurių tiktai 

Jau-

JAUNIMO MOKYKLA pra
sidėjo. 'Siųskit savo vaikučius 
mokytis Lietuviškai, Goodrich 
House, 1420 E. 31 St., šešta
dienio popiečiais nuo 2 vai.

Mokyklą vadovauja SLA. 14 
kuopa, mokslas vaikams dy
kai.

Svarbios ir įdomios

PRAKALBOS
Sekm. Spalių 13, 3 v.pp.

LANKĖSI SHENANDOAH
Jonas Verbela su žmona bu

vo išvažiavę automobilių į ry
tinę Pennsylvaniją, aplankė sa- 

I vo gimines Shenandoah, Pa., 
I ir apvažinėjo tulus kitus mie- 
; stus. Gryžo per Harrisburgą, 
I naujuoju Pennsylvanijos vieš- 
1 keliu.

Kalbės
Masloveckas

Temoje 
“Civilizacija 
Priėjo Galo

Kelio”
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INDEPENDENCE
IThe high point in the Room will 

be the fresco on the rear wall, a 
copy of the painting called “The 
Two Kings”, by Mykolas Konstan- 
tin čiurlonis, Lithuania’s most fa- 
mous painter. The original hangs 
in the Čiurlonis Art Gallery in 
Kaunas.

“The trees are the Lithuanian 
forests, which cover a dark and 
uncertain past. Among the var- 
ious branches are the stars, the 
points of hope. 
certain 
kings. 
bright, 
guards 
parison _
stars the light which this object 
gives off is very beautiful. In 
the center cf the light is a Lith
uanian village — thatched cot- 
tages, vvhite birehes, willows — 
the most 
Lithuania.”
Čiurlionis was a philosopher as 

well as an artist. He believed that 
i n the past Lithuai^a had not avail- 
ed hersclf of becoming great by 
making ūse of the land and the 
simple ccuntry people. There he 

i believed wou!d be the future of 
I Lithuania and her contribution to 
' the world.

For those of us who were fortu- 
' nate in attending the banauet in 
the Faculty Dining Rocm prcceding 

i the program, and later in witnes- 
sing a most impressive artistie 
and academic ceremony in the Com- 

! mons Room, it shall be an occasion 
wh:ch we shall remember forever. 
\Ve were inspired and felt humble 
in the recognition of all forces 
which brought about so worthy an 
achievement. While time may de- 
lete the memorv of narnės, to the 
inspiration which brought the com- 
pletion of the Lithuanian Room, we 
shall

i
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Bv Vivian
Weep not, Sweet Maiden, 
For only such art thou;
Of twenty-one summers old,
Thou art not more. I trow.

Saunders ♦

Likę other maids thou 
To wend thv innocent 
To plough thy fertile
And toss the ripening hay.

shalt be 
way, 
fields

free

M

Against this un- 
background stand two 

One holds something very 
a jewel, which the other 
with his sword. In com- 
with the glimmer of the

That rowing thv little boat, 
On Europe’s troubled waters, 
Into the Pirate’s claws thou 
To rob, he never falters.

fallst

Long in those days of yore. 
St. George, the dragon slew.
And will he not do more 
For thee and sisters two?

i
■ X

Thy lot is very grievous
As all the world doth know, 
Būt’ raiše thy tear-stained face. 
The courage proudlv show.

Yea, that forbidding Pirate, 
He’ll have him on his knees, 
And just as he the monster 
He’ll Strike that evil cease.

struck,

For
Thy
Yet
Those fires he cannot quench.

though the Black • Marauder 
treasures from thee wrench. 
deeD in burning heart

Once more, then, flaRs shall wave, 
And there’ll be much ado,
To sing with voices sweet. 
“Lietuva Tėvyne Musų!”

precious possession of

forever bear įndebtedness.
Joseph Bendler 
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Lithuanian A C Notės
By Geo. C. Ver.slovas

Attention ye basketbailers, also 
ye bov.-lers — the eiubs next meet
ing is to be held MONDAY NITE, 
OCT 21st and both committees 
basketball and bowliw<ya!'’tvill į 
their reports on 
done up to now.

Action cn what 
and what will be 
on will be up to you. 
to see big things, 
for the Lithuanian athletes to go 
forward in this snhere vou • should 
ATTEND THIS MEETING. This 
meeting is open to all Lithuanians 
interested in sports-.

Be one cf the BOOSTER"!

BEFORE youTl be able
tend a Concert Program the likęs 

; of which is being presented by 
j ‘Dirva’ in commemoration and cele- 
' bratien of its twenty-five years of 
newspaper service.

Lock over the prdgram for your- 
*^etf.--^rhe?gTt tw. ----------------- ----------- J

Alexander Vasiliauskas, Dramatic 
tenor of New York, a Cleveland and 
a Pittsburgh groun of talented 
singers. In tlie Cleveland group 
we have:

Stella Matonis, Sophia Kane, Em- 
ma Meyer, Bemice Russell and Al- 
bert Nemanis. The Pittsburerh sec- 
tion is ęomposed of Anastazija Mi- 

i kienytėj Stella Adomonis, Anthony 
Knizelis, and George Žilinskas and 
Pranas Žilionis. ,

There will be a diversified pro-: 
gram of solos, duets, trios, popu
lar and classical music. Corpedy 
skits in song and acting.

In addition to. this Žl-star east 
the management. of the ‘Dirva’ is 
giving away a grand door prize of 
a 1940 Zenith Radio valued at $50, 
plūs a host of other prizes which 

' a’l have a splendid value. If you 
think this is too little besides the 

; evening of dancing, for 50c then I 
I you better start eutting out paper 
dolls.

The program begins promptly at 
6:00 p. m. Sunday, Oct. 20th. at the 
Lithuanian Hali. Please don’t pass, 
uo this opportunitv to attend an) 
entertaining program in celebration į 
of a memorable occasion.
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ABEL'S HALL 
7017 Superior Avė. 

visus atsilankyti—Kviečiame
senus ir jaunus, vyrus ir mo
teris. Išgirsite tą ką dar ne
sat girdėję. R. S. D.
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Lithuanians Star 
rečitali

m

Sunday’s fans at the stadium also 
witnesse<l one ęf the greatest foot- 
ball players of the present day in 
Bill Osręanski.

We Lithuanians can be proud of 
l Bill, he is a Lithuanian and desn’t 
i care who knows it. Lašt year he 
was voted the outstanding star 
that played in the all-star game in 
Chicago.

Another Lith will display his 
wares in the Stadium, Sunday, Oct.' 
20th when the Chicago Cardinals 
come here to play the Rams. Joe 
Beinor, All-American who is well 
known for his work at Notre Dame 
wi!l play one of the tackle posi- 
tions. If you can’t get down, lis- 
ten in'and hear the announcer say, 
“There’s Joe in the Rams back- - 
field.” In his college days he was 
known as the fifth man in the ene- 
mies backfield.

In the meantime it’s too bad to 
' relate that Pete Gudauskas, first 
į year man for the Rams was re- 
i lea'sed from the Ram fold. Pete, 
I was a well-know player hailing from 
I Teachers College of Murray, Ky.

Ir. games played o n 
irons lašt weekend three 
the outstanding stars. 
vvitnessed Cathedral Latin vs Cen
trai High game Saturdav saw two 
Liths, Julius Šuky and Al Bin
dokas carry the bąli over for teuch- 
downs. They also played a star 
game on the defense.

local grid- 
Liths were 
Those who

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

TO BE MARRIED

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SAU

šiltus drabužius
VYRŲ Two-Tone
Sweteriai, vilnos 

mišinio, zipper
2.45

frontas.

4.85

always crowned 
rue, a symbol of

k cnt 
edges 
“Kietis'

out in a tracety 
the overhanging 

i” or grain sfore-

įlve-inch frieze around the 
' "he simple plaster ceiling

frieze are tied together 
black oak cornice carved

r laid is just such a door 
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ght copper. 
oak boards 

■vith sqaare

the entrance 
Lithuania to- 
carved wood- 
etemal fire. 

is of a dark 
The floor is 
laid in two 

pegs.

This Saturday, October 12th will I 
probably find one of the largest į 
crowds in many a day attending į 
St. George’s Church. The occasion 
is the weddin" day of popular Vic- 
toria Citavicius of this city and 
Mr. Peter Kubilius of Akron, Ohio. 
In the wedding party will be Mary 
Kailow, Mary Petrauskas, Victoria 
Karpavičius, George and Joseph Ku
bilius and Bill Citavicius. The wed- 
ding will be at 10 a.m. The young 
couple will reside in Akron, Ohio 
home town of the groom and place 
of employment of the bride. Many 
good wishes for health and good • 
fortune are extended from all of! 
your friends. Mr. and Mrs.

VYRŲ Cape Skin
Jackets, vilnonės ran

kovės ir užpakalis. Zipper 
prješakis.

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai t
Kelinės 
ir išeigoms 
pasirinkimas 
medegų

VYRŲ 
stori

VYRŲ 
darbui 
didelis 
tvirtų

DYKAI T™.

97c

1.S5
iki

4.85

VYRŲ Naujos Rudeninės 
SKRYBĖLĖS, gražių 
pavyzdžių, spalvų, 
vėliausios mados, ir
VYRŲ geri Maškiniai 
sanforizuoti, balti ir 

spalvuoti, visokių mierų
Geri šilko Kaklaraiščiai 25c 
rudens pavyzdžių

VYRŲ gražios Kojinės 25c 
rudeninių pavyzdžių

VAIKŲ Ilgos Kelinės 2.45 
gero darbo vilnonės

r STAMPS i
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

1.95
2.95
3.15

su kožnu pirkiniu. DYKAI

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avė Atdara Vakarais
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1 lackboard is topped with 

a decor; tive “eut-out’’ .1______ L
tie of tfe roof ends of Lithuanian 
cottages. 
pear the

which

characteris-

Across the cornice ap- 
names of outstanding Lith- 

Duonelaitis, Daukantas, 
Maironis, Kudirka. 

The delicate rosettes 
the half-dome light- 

were taken from pic- 
roedside crosses.

table has been used 
1 for the professor’sas the ____

table; itg ąuaint drawers are adapt- 
ed for the custody of Committee 
archive* The table, reading stand 
and thd student chairs are made 
of whfte oak. The professor’s 
chair hįWever, is made of import- 
ed Lithuanian black oak.

KAMBARIAI GYVENIMUI
Noriiį gauti gerą porą arba 

pavienį) vyrą gyventi mano na
muose. Į vietos daug, visi pato
gumai.

DU
6820

Kreipkitės:
VOS administracija 
superior. EN. 4486

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas
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BAKERY 4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

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