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I) AREA!
IR DARBININKŲ ŽINIOS

INEINA 40 VALANDŲ 
ARBAS. Valandų-Algų 
[ministratorius Fleming 
■aneša kad nuo Spalių 2 b 
enos visoje šalyje ineina 
i valandų darbo savaitė, 
no to įstatymo įvedimo 
irbo valandos buvo 44 į 
vaite, po to 42 valandos, 
įbar turi būti dirbama tik 
I valandų.

darbai nuolat gerėja 
gerėja. Privatinės in- 

istrijos į darbus pašaukė 
>r Rugpjūčio mėn. 331,- 
10 darbininkų.

PLIENO gamyba šymet 
Įdma pasieks aukščiausio 
ipsnio, bus pagaminta a- 
e 65,000,000 tonų plieno 
įbalų; pirmesnis rekor- 
ir neapdirbto plieno bu- 
>62,032,445 tonai 1929 m.

STREIKAS. Cleveland, 
. — Sustreikavo dalis C. 

darbininkų Midland 
Products Co. dirbtu- 

Darbininkai
naujos sutarties

0. 
teel

reika-
su

NEW YORKE buvo 
jeikavę apie 3,500 trokų 
ežiotojų. Streikas paga- 
au sutaikytas.

SU-

GENERAL Electric Co. 
idina ir gerina savo dirb- 
ives, tam tikslui paskyrė 
i) milijonų dolarių. Dar
ai tiems įrengimams tę- 
is 15 mėnesių.
Tai kompanijai šiuo lai- 

ii įvairiuose miestuose 
irba apie 90,000 darbinin- 
ą.

Detroit. — Pasibaigė Ge
trai Motors Corp. Diesel 
ožinų skyriaus darbininkų 
Įreikas. Streikavo 400 vy
li.

Baltimore, Md. — Glenn 
Martin orlaivių išdirbystė 
javo valdžios užsakymų 
Maryti lėktuvų už arti 
htą milijonų dolarių.
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SULAIKO DAVIMĄ GRUDŲ, MILTŲ. 
DIDINA PACIFIKO KARIUOMENE

. Washington, Spalių 10. — Jeigu Hitleris ir Musso
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 greitai susilaukti karo.

. Štai Su v. 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 
dtur 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.

KARO ŽINIOS

47 25-ti Metai (25th Year)

Detroit. — Automobilių 
įdustrija šymet patenkin
to. Numato kad šymet au
tomobilių padarys apie 4,- 
100,000. “
Rudenop gamyba padi- 

Itojo, pereitą savaitę išlei- 
95,990 automobilių ir 

hkų. Pernai metą tą pat 
Jvaitę automobilių buvo 
festa 64,365.

ŽUVO 25. Montevideo, 
griuvus teatrui užmušta 
’š asmenys.

SOVIETŲ spauda pra
šau ja kad naujas trily
pė ąšis — Japonų, Vokie- 
R ir Italų sąjunga — yra 
įnagis plėtimui karo pla
tyn. Amerika ir Britani- 
įa turės labiau viena su ki- 
!a artintis. Sovietų Rusi- 
įa> sako, pasiliks neutra- 
?tya. Mat, Maskvos carai 

Jjo įsivelti, nes tai butų 
llenis galas.

Londonas, Spalių 10. — 
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 
laukus.

Britų premjeras Chur
chill pareiškė 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.

# * v

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 
70 sričių.

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

* * v
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.

ATNAUJINO TARY
BAS SU RUSIJA

Washington. — Tapo at
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.

VOKIEČIAI INĖJO
RUMANIJON

Bucharest, Spalių 7. — 
Penki traukiniai atgabeno 
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 
vžam krašte, nuėjo net iki 
Juodosios juros.

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

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

BULGARIJA žiuri į Ai- 
gajos jurą, į kurią nori 
gauti išeigą per Graikiją. 
Reiškia, bandys užgrobti 
kokią Graikijos dalį. Bul
garai pasijuto smarkesni 
kai gavo nuo Rumanijos 
didelį plotą, Dobružą.

Vaizdai Lietuvių Kambario -------------------------- --------------- *

KAIP VEIKS VYRŲ 
DRAFTAS

Washington. — Drafto 
paliesti vyrai bus išdalinti 
į 20 klasifikacijų, kuomet 
užsiregistruos apie 16 mi
lijonų vyrų. Sulyg tų kla
sifikacijų, sulyg jų parei
gų . svarbumo, jie bus pa
liekami nuo šaukimo į ka
riuomenę tuojau.

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

Drafto finansavimui pa
skiriama pusantro bilijono 
dolarių.

i -------------------
POPIEŽIUS rengiasi iš

leisti ancikliką, kurioj pa
reikš persergėjimą pasau
lio katalikams apsisaugoti 
plintančio komunizmo.

JAPONAI mano kad S. 
Valstijos turėtų užleisti 
jiems Hawaii salas Pacifi- 
ko vandenyse. Tai Hitle
rio apetitas: gavę tas sa
las, paskiau užsimanytų ir 
viską paimti ką tik Ame
rika Azijos vandenyse tu
ri, o pagaliau ir aukso šalį 
Alaską....

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
riuos jis pasisavino ir pra
leido, bet dabar sąžinė pri
vertė atsilyginti.

SUV. VALSTIJOS per
davė Kanadai 42 pasauli
nio karo senus tankus ka
reivių lavinimui.

ITALIJA, rodos, ruošias 
pult Jugoslaviją. Mussolini 
po pasimatymo su Hitle
riu Brenner kalnuose, da
bar išvyko peržiūrėti savo 
kariuomenes netoli Jugo
slavijos sienos.

LIETUVIŲ KAMBARIO ATIDARYMO 
IŠKILMĖ PITTSBURGHE

Spalių 4 d. Pittsburgho Lie
tuviai, su keliolika svečių iš 
nekuriu tolimų kolonijų, atlai
ke Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universitete atidary
mo iškilmes. Tai buvo istoriš
ka diena visiems Amerikos Lie
tuviams. Didžiojoje Amerikos 
Mokslo Katedroje įrengtas ir 
rimtomis ceremonijomis atida
rytas Lietuvių Tautai atmin
ties Kambarys, kuris ten sto
vės ilgus laikus.

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 miliutų laiko 
su ponu Ministru pasikalbėti.

Laike banketo toastmasteriu 
buvo darbštus jaunas Lietuvis 
Advakatas Edv. A. Schultz. 
Jisai perstatė svečius ir komi
teto narius bei jų žmonas. Po 
to sekė kalbos: kalbėjo Dir
vos redaktorius Karpius ir 
Lietuvos Ministras P. žadei- 
kis Angliškai ir Lietuviškai.

Laike banketo, p. Lietuvos 
Ministras įteikė kiekvienam da
lyviui atminčiai savo atvežtų 
Lietuvos varinių centų, po vie
ną.

, 7
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IŠ LIETUVOS

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

CEREMONIJOS
Po banketo, svečiai rinkosi 

į 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 rhatyti. Tau
tiškais rubais viešnios buvo 
atvestos ir pasodintos prieš
akinėse eilėse. Universiteto 
maršalų vedami atėjo Univer
siteto vadovybė, Lietuvių ko
miteto nariai ir Lietuvos Mi
nistras ir atsisėdo ant specia- 

I lės estrados. čia sekė iškil
mių kalbos, kurios pradėta su 
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. Ol
šauską, kuris dainavo ir kan
klėmis skambino

Lietuvių Kambario Komite- 
(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

y

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.

•
VILNIUJE paskelbta trys 

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

•
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 jų turtais. 
Šventosios uosto pastatai ir 
juros laivai priklausę akcinei 
bendrovei . (Lietuvos Baltijos 
Lloydas perduodami sovietų 
jurų komisarui. Tokiu budu 
visas Lietuvos juros ir Nemu
no lavynas su jų visais pasta
tais, paimtas Rusų okupantų.

•
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 gamybos ir pre
kybos biznį.

PO TRIJŲ MĖNESIŲ Lie
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.

•
KAUNE, Rugsėjo 14 dieną 

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

•
ŽEIMELIO, Šiaulių apskr., 

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

RUSIJOS valdovai po dau
giau 20 metų viešpatavimo su
siprato tik dabar išleisti įsa
kymą, kuriuo draudžiama fab
rikuose daryti susirinkimus ir 
mitingus darbo metu. Bet ir 
po šio draudimo vis del to pa
sitaiko kad darbininkai ir tar
nautojai vis atitraukiami nuo 
gamybos darbo metu. Darbi
ninkams mitingavimus uždrau
džia darbo laiku, bet nori už
drausti ir liuosom valandom.
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PITTSBURGH I LIETUVIU KAMBA
RIO ATIDARYMAS

ARGENTINA
BUENOS AIRES •

ATVYKSTA TUBE- 
LIENĖ IR DEVE- 

NIENĖ

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

A. Vasiliauskas Dai
nuos Spalių 13 d.

Alekas Vasiliauskas

ir

koloni- 
pasku-

M'at,

Pittsburgho Jaunų Lietuvių 
Draugija rengia didelį koncer
tų 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 New Yorko. Programas at- 
sib‘ 5 Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 1723 Jane st., South 
Sid L Pradžia 8 vai. vakare.

Vietiniai dalyvaus šie; A11- 
tįihns Knyzelis, Stasė Adarno- 
nis. Anastazija Mekioniutė, 
Butninkas, 
nis, Agnes 
Sa\ ickas.

Trumpą
Žilinskas ir P.
M( džiotojai”.

Plačios apielinkės, Lietuviai 
užprašomi atvykti išgirsti ar
tistą Aleksandrą Vasiliauską.

Komitetas.

Vėl Norkus
Argentinos Lietuvių 

joje daug kalbų sukėlė 
tinis Norkaus areštas,
dar žmogui parupo gatvėje 
moteris užkabinėti. Pietų A- 
merikos žinios, nenorėdamos 
tam priduoti daug reikšmės, 
pažymėjo kad Norkų areštavo 
už nepadorų elgesį gatvėje, 
nuo savęs pridėdamos tik tiek 
kad “žilė galvon, velnias uode
gon”. Komunistų Momentas, 
kuris veikia kontakte su Nor
kaus redaguojamu A. L. Bal
su, pažymėjo kad Norkų areš
tavo už nemoralų elgesį gat
vėje. Pats Norkus A. L. Bal
so nr. 496 labai' kvailai pasi
teisino. štai žodis į žodį jo 
pasiteisinimas: “Gatvėje Dė- 
fensa tūlas praeivis pastūmė
jo redaktorių K. N. Norkų į 
gatvėj bestovinčių žmonių bū
relį. Bėatsiprašinėjant, priši- 
ačtino kitas sū poličininku ir 
pakvietė 1
J. Š.) į antrą komisariją. 
deklaracijos^ redaktoriui 
tarė (mano pabraukta.— 
palaukt komisaro, 
tik ant rytojaus, 
Komisaras kaltino 
aiškindamas, nors 
kartą, bet kadangi

pirmininko 
ir poni 
Vileišio, 

Lietuvos

veikėjos

Ateina žinios kad per Por
tugaliją į Ameriką išvyko po
ni Tubelienė, mirusio Lietuvos 
buvusio ministro
Juozo Tūbelio žmona, 
Devenienė, Dr. Petro 
taip pat pabėgusio iš 
sesuo.

Tos dvi Lietuvos
yra laimingai ištrukusios iš 
Lietuvos komunistu “rojaus”.

Jos be abejo turės progų pa
pasakot Amerikos Lietuviams 
apie Lietuvą, į ką ją musų tau
tos pavergėjai pavertė.

J. 
Marytė Marčiulo- 
Rapalvtė, Elzbieta

komedijų atliks J. 
Žilionis: “Du

GUB. JAMES, ruošdamasis 
rinkimams šį rudeni, žada pa- 
d: uginti Pennsylvanijoje kelių 
statybą, davimui 5,000 darbų, 
kad gautų daugiau balsų laike 
1 ‘n kimų.

Bus statoma ir taisoma 19b 
mylios keliu, kuriems paskirta 
.*3,253,000. Dabar ant kelių 
dirba apie 40,000 darbininkų, 
iškaitant PWA darbininkus.

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

99

Šiuo pranešame kad 
Generalinis Konsula- 
užrašų kada ir ko

kas iš Lietuvos į A-

Lietuvos rankdarbių, 
Universiteto kancle- 

John G. Bownlan. 
Pivaronas, varde Lie- 

kal- 
Lie- 
pas-

BROOKLYN, N. Y. — Rug
sėjo 29 d. Vienybės naudai 

surengta vakaras. Statyta sce
noj P. Bukšnaičio naujai pa
rašytas veikalas “Literatas”. 
Tai buvo kartu ir paminėji
mas P. Bukšnaičio 35 metų vi
suomeninio darbavimosi Ame
rikos Lietuvių tarpe. Publi
kos buvo apie 600.
• BALTIMORE, M’d. — Lie

tuvių Salės Bendrovė rengia 
19 metų paminėjimo banketą 
sekmadienį, Spalių 27 d.
d PITTSBURGH, Pa. — Kun.

Jonas Vaišnoras 
ni savo 35 metų 
sukaktuves, 
giama 
Spalių 
tinėje
*SO.

ANDRUŠAITIENĖ Uršulė, 6? 
metų, mirė Clevelande SpaJ 
lių 9 d.

GULBINAS J., mirė Rugsėjo] 
men., Baltimore, Md.

LINKEVIČIUS Bertas, 60 m. 
užmuštas anglies kasykloje 
Rugsėjo mėn., Westville, m 

KAšULA Jonas, mirė Rugsė
jo mėn., Breslau, Pa.

PUPALAIKIENĖ Margarieta,
46 metų, mirė Rugsėjo 29

i Pittston, Pa.
KINDERIS Pranas, 53 m., nijJ 

rė Rugsėjo 4, Hazleton. pa 
ŠATIENĖ Pranė, pusamžė 

mirė Rugsėjo 25, Chicagoje, 
— Raseinių ap., Batakių p, 
Kampininkų k. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

NAVICKIENĖ Marijona, mirė 
Rugsėjo mėn., Shenandoah 
Pa.

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

UŽUPIS Jurgis, mirė Rugsėjo 
mėn., Girardville, Pa.

JURČIKONIS Jonas, 50 m.,
užmuštas anglies kasykloje 
Rugsėjo mėn., Pittston, Pa.

ANDRIUKONIS Aleksandras, 
55 metų, mirė Rugsėjo 21. 
S. Boston, Mass. — Vilniaus 
krašto. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

ŽILINSKAS Petras, 68 metų, 
mirė Rugsėjo 20, So. Bos
ton, Mass. — Raudėnų par. 
Amerikoje išgyveno 45 m.

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

JUODIS Mykolas, mirė Rugs, 
mėn., Mf. Carmel, Pa.

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

PEČIULIŠ Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 20, Chicago j. 
— Telšių ap., Užpalių par., 
Tvėrių sodžiaus.

MALINAUSKAS Mateušas, 
metų, mirė Rugsėjo 22 
Chicagoje. - 
Senamiesčio 
išgyveno 30

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, Chicago j. 
— Raseinių ap., Vainuto p., 
Amerikoje išgyveno 40 m.

BRUNDZA Pranas, buvęs S. 
V. kareivis, mirė eks-karei- 
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., Svirohių k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

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

gą kurių jis Lietuvoje turėjo. 
Tiesa, jis rinko aukas Lietuvos 
atstatymui ir tuo budu, reikia 
tikėti, Norkus pats save atsta
tė: Už savo gražius darbelius 
turėjo bėgti ne tik iš Lietuvos 
bet ir iš Brazilijos ir Urugva
jaus. Argentinoje ilgų laiką 
užsiiminėjo aferizmu. Jo pa
vardė yra buvus ir yra liūdnai 
pragarsėjus. Vos į Argentiną 
atbėgęs, šis darbininkų “užta
rėjas”, kaip jis A. L. Balse gi
riasi, sau duona užsidirbdavo 
paprastu darbininkų apgaudi
nėjimu. Tuo laiku Norkus po 
uostą vaikščiodavo su metru, 
knygute ir pieštuku. Matuo
davo uoste esančius medžius 
ir Vis į knygutę pasižymėda
vo: Susirinkę bedarbiai, ma
tydami “didelį poną”, kreipda
vosi į jį prašydami darbo, šie 
bedarbiai, kurių dauguma bu
vo Lietuviai, Rusai, Lenkai, 

j Ukrainiečiai ir kiti, su Nor- 
1 kum sukalbėdami savo kalba, 
gaudavo jo pasitikėjimą ir iš 

i jo gaudavo prižadėjimą dar- 
' bo. Tas “inžiniėfius” visiems 
i prižadėdamas: darbo iš kiekvie
no paimdavo po 10 pesų užmo
kesčio. .. . (Bus daugiau)

------- --- .0. '------------

DAYTON, OHIO

šymet mi- 
kunigavimo 
tikslu ren- 
sekmadienį,

Rug- 
d., begerdami degti- 
munšainą?) apsirgo 
j miesto ligoninę mi- 
šifmelis, Stasys Ma- 

, Juozas Mačiule vi- 
Uršulė

Tuo 
vakarienė

13 d., parapijos bažny- 
mokykloje, West End.

BOSTON, Mass.
sėjo 25 

nė (gal 
ir nuvežti j 
rė Juozas 1 
Čiulevičius, 
Čius ir Stasio žmona 
Maciulevičienė.
• PHILADELPHIA, Pa.— 26 

d. Rugsėjo čia įvyko “Moti
nėlės” draugijos seimas. Val- 
dybon išrinkta: pirmininku — 
Kun. J. B. Končius, iždininku 
— Kun. N. Pakalnis, sekreto
rium — Kun. P. Lekešis. ši 
draugija turi tikslų šelpti Lie
tuvius moksleivius.

—Rugsėjo 28 d. atidarė lai
dotuvių įstaigų naujas Lietu
vis laidotuvių direktorius M. 
J. Bigėms.
• SAO PAULO, Brazilija. —

Kazys Dobilas čion yra ga
na pasekmingas 
kanklių išdirbėjas. 
skundžia kad yra 
su stygų gavimu.
• SCRANTON, Pa.

(mano pabraukta.-— 
Po! 
pa- * 

■J.š.) 
kuris atėjo i 
sekmadienį;1 
išsigėrime, ' 
tai pirmų 

Pasiuntiny
bės ir jai artimų žmonių buvo 
įdavinėjimas, tat nors visuo- 
met buvo išteisintas, bet, va- j 
dinas, turėjęs procesą ir del to 
turi būti sulaikytas 8 dienas 
Villa Devoto kontraventoruo- 
se. Taip ir padaryta.”

Vis tik galima pasakyti kad! 
yra žmonių kurie meluoja ir j 
iicraudomioja. Visų vietos di
džiųjų dienraščių policijos kro
nikos skyriuose buvo aiškiai 
pasakyta kad K. N. Nofkus 
yra sulaikytas už moterų už- 
kabinėjimą gatvėje. Argenti
noje yra mada užkabinėti mo
teris. Paskutiniu laiku polici
ja išleido dekretą pareiškiantį 
kad visi “gatvės donžuanai” 
bus smarkiai baudžiami. šio 
dekreto K. N. Norkus neprisi
laikė. Del 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 
teismų už vogimą pakliuvo, 
aiškinosi kad ne jis arklį vo
gęs, bet arklys jį nešęsis; .. . 
Tuk jis, biednas čigonas, norė
jęs prb priekį praeiti, arklys 
kandęs, pro užpakalį — spy
ręs, norėjęs pro apačią pra
lysti, arklys vos jo neužgulė, 
mėginęs peršokti/ o tas nela
bas arklys pasileidęs bėgti, t— 
taigi matote, ne čigonas ark
lį ’vogė, bet arklys čigoną....

Nukreipimui žmonių dėme
sio, Norkus tyčia įscenizavo 
komisaro kaltinimą Norkaus 
išsigėrime. Bet ir čia jis pa
siteisina, sakydamas: “Musuo
se tūli plunksnos darbininkai, 
yp; č Kaune, pasižymi isigėrši- 
ma’s ir jų pasekmėmis. Bet 
juoksis tas kur> juoksis pas
kutinis”. Paskutinis sakinys 
atrodo grasinančiai. Reikia 
pažymėti kad Norkus niekad 
iš nieko nesijuokė, bet visi 
juokėsi iš Norkaus. Tie as
menys kurie, pasigailėdami, 
norėjo Norkų iš policijos išim
ti, buvo kategoriškai pasakyti 
kad Norkus jau ne pirmą kar
ta yra pakliuvęs už moterų 
užkabinėjimą ir jokiu budu jo 
negali paleisti.

Kalbant apie Norkų, nerei
kia užmiršti kad Amerikos 
Lietuviai gerai Norkų pažysta. 
Pietų Amerikos Lietuviai la
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
bo Amerikoje nedirbo. Buvo 
vieno laikraščio redaktorium. 
Alga negalėjo būti tokia dide
lė kad galėtų išlaikyti praban-

nuėjo į 
jį atraki- 
ir Kamba-

į Salę, čia 
pasakė savo kal- 

programas baigėsi Lie-
• ve-

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
to iždininkas Adomas Marčiu- 
laitis pasakė savo kalbą, per- 
statydamas vienų profesorių, 
George H. Clapp, kuris, nebu- 
-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 kalba Lietuvos 
Ministro P. žadeikio, kuris vėl 
Angliškai ir Lietuviškai kalbė
jo. Angliškai apsakė Lietuvos 
istorijos bruožus, Lietuviškai 
paminėjo šių diėnų Lietuvių 
tautos reikalus.

Olšauskas vėl dainavo 
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 
ir įteikė 
riui Dr.
' Petras
tuvių komiteto, atitinkama 
ba įteikė Dr. Bowman’ui 
tuvių Kambario rakta ir 
kiau pasakė kalbų Lietuviškai 
į Lietuvius.

Universiteto kancleris, pri
ėmęs raktų, su visu komitetu 
ir Ministru Žadeikių1 
Lietuvių Kambarį, 
no, uždegė šviesas, 
ris tapo atidarytas.

Sugryžo jie vėl
D r. Bowman 
bą, ir
tuvos Himnu, vargonais 
dartt p-lei Woshner.

Iškilmių dalyviai tapo pa
kviesti gera tvarka eiti aplan
kyti Lietuvių Kambarį, praei
nant ir užsukant į kitų tautų 
Kambarius, kad Lietuviškame 
nebūtų susigrūdimo.

LIETUVIAI 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 
ornamentais, ir šilumos prie
taisas apdengtas vėl pjaustyto 
medžio marginiais,

Sienos 
ąžuolo 
lines, 
kaltos,
nutiesta Lietuviško rašto audi
mu. Tūlos vietos ir 
lubis apvesta juodo 
vežto iš Lietuvos.

Kambaryj’e, dar 
užpakalinėje sienoje 
lis freskas, 
čiurlionieš “ 
ši nis trumpu 
pilname savo gražume.

L i e tu vi ų K a m b a ry s 
šimtas iš eiles atidarytas 
barys iš apie 20 tautų, 
kambariai toje įstaigoje 
taigi Lietuviai, kad ir 
tauta, nebuvo

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

Po visų iškilmių, 
poni P. Pivaronai 
žymesnius svečius 
į savo rezidencijų . 
no.

iš apačios apvestos 
lentomis, grindys ąžuo- 

medinėmis vinimis pri
sieini viršutinė dalis

I

Lietuvos Gen. Konsu
lato Pranešimas

Prasidėjus nepiliečių regis
tracijai Amerikoje, daugelis 
kreipiasi į Generalinį Konsu
lą, prašydami pranešti laivo 
vardą ir datą kada iš Lietuvos 
atvyko. 
Lietuvos 
tas jokių 
kiu laivu
meriką atvyko niekuomet ne
vedė, todėl ir prašomų infor- i 
macijų suteikti negali.

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

Lietuvos Gen. Konsulatas i 
16 West 75th Street!

New York, N. Y.

RED. ATSAKYMAS
TAUTENINkUI (Brooklyn, 

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

visas pa- 
ąžuolo, at-

nebaigtas, 
bus dide- 

piešinys M. K. 
Karaliai”. Tas pie- 

laiku pasirodys

yra de- 
kam- 
kurių 
rasis, 
maža

paskutiniai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
šį šeštadieiiį, Spalių 12, čia 

lankysis Prezidentas Roosevelt. 
Jis atlankys Wright if Patter
son aviacijos dirbtuves. Taipgi 
Prezidentas čia pasakys reikš
mingą kalbą per radio iš WHI0' 
stoties, ta kalba bus transliuo
jama per visų pasaulį.

Mes Lietuviai Amerikos pi
liečiai Lapkričio 5 d. balsuo
kime už Rooseveltą, nes jis yra 
reikalingas šiai šaliai vadovau
ti šiais neramiais laikais.

Keletas dirbtuvių čia gavo 
Amerikos valdžios užsakymus 
kariškų reikmenų, bet didžiau
si užsakymą gavo General Mo
tors Corp. Frigidaire dirbtuvė, 
už 20 milijonų' dolarių paga
minti kanuolių. Tam tikslui 
jau pradedama budavoti nau
ja didelė dirbtuvė.

Kaip kitur taip ir čia ran
dasi keletas Lietuvių kurie 
džiaugiasi Lietuvos dabartiniu 
likimu. Bet susipfatęš Lietu
vis negali iš to džiaugtis, jnes 
Lietuva tapo pavergta sveti
mų. Lietuvos žmonės liejo sa
vo kraują už atkovojimą ne
priklausomybės, taipgi sunkiai 
dirbo už atstatymą savo tėvy- 

j nes ekonomiškai ir kultūriškai. 
O dabar, kai suplaukė Rusijos 
raudonoji armija su visokiais 
savo komisarais ir sovietiškais 

| patvarkymais, tai ne vien kad 
I ten gyvenančių musų brolių ir 
seserų visas trusas sunaikin
tas, Lietuvos laukai paversti į 
dumblyną, bet dar gali ir karas 
užsiliepsnoti ant Lietuvos že
melės. Lietuvos žmonėms jau 
nelieka vietos gyventi savo tė
vynėje, turės dangintis į Sibi
ro tyrus.

Tai ar yra ko džiaugtis iš 
tokio tragiško Lietuvos ir jos 
žmonių likimo? Tik bolševi
kai išgamos gali rodyti saVo 
laukinį džiaugsmą....

D. Rep.

47
d.,

- Panevėžio
k. Amerikoje 
metų.
Antanina,
Rugsėjo 22

58
d'.,

NEWARK, N. J.

kp. susirinkimi

Lietuviškų 
Tik nusi- 
sūnkumas

SLA.
276 kuopa savo susirinkime 

išilešė 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 Mažuknų iš
mesti iš SLA. •

—Anglies kasykloje Scran- 
tone tapo užmuštas Simanas 
Narauskas, apie 50 metų am
žiaus. Liko žmona.
• TORONTO, Ont., Kanada.—

Toronte ir Montreale nema
žas skaičius Lietuvių daro gy
venimą rubsiuvyklose. Lietu
viai rubsiuviai šaukiami rub- 
siuvių unijos vadų stoti išvien 
kovoti prieš komunistus.
• BROOKLYN, N. Y. — Lie- 

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

LAIKU PAGAMINTA 
KNYGELĖ

54 metų, 
Chicagoje. 
Amerikoje

, ponas ir 
nekuriuos 
pasikvietė 

ir pavaiši-
Koresp. j

• INDIJOJE, Baroda valsti
joje, gyvena 130 metų am
žiaus žmogus,, seniausias kiek 
žinoma Indijoje.

Prieš keletą dienų gavau 
knygutę nuo žinomo Chicagie- 
čio veikėjo, Adv. Charles P. 
Kai, kuris Chicagds miesto val
dyboj ė užima svarbią vietą — 
Asšt. Cbrporation Cdun’sel.

Knygutė yra užvardinta “Ką 
Turi žinoti Kiekvienas Pilie
tis”. Dabartiniu laiku labai 
daug Lietuvių suka galvas ką 
jie turi žinoti kai nueis prie 
teisėjo pilietybės popierų gavi
mui, o ta knygutė kaip tik ir 
yra tinkama surasti pagalbą 
busimiems piliečiams, nes joje 
yra labai tinkamai Sutvarkyta 
visi reikalingi klausimai, at
sakymai, Lietuviškai ir Ang
liškai, taip kad ta knygutė yra 
labai naudinga jieškant pilie
tybės, ir taip sau pasimokyti 
bei pasiskaityti. Kaina visai 
žema, tik 25c.

Dr. G. I. Bložis.

PROTESTAS PRIEŠ SLA. VI 
CE-PREZ. MAŽUKNĄ

SLA. 245
Spalių 3 d., Lietuvių salėje
perskaičius Tėvynėje tilpus 
pranešimų reikale SLA. vice 
pirmininko J. K. Mažuknos 
protesto prieš Lietuvos konsu 
lą P. Daužvardį, ir to paties 
Mažuknos reikalavimų kad S 
L. A. organas Tėvynė pripa 
žintų Stalinų Lietuvos viešpa 
čiu, išnešta protesto rezoliuci 
ja prieš Mažuknos tokį Lietu 
vių tautai išdavikiškų nusista 
tymą. Rezoliucija reikalauji 
kad SLA. Pildomoji Taryb; 
savo sekančiame suvažiavime 
išbrauktų Mažuknų iš S.L.A 
narių be teisės sugryžimo at 
gal į šią organizaciją.

Koresp.

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave.

Chicago, Ill.

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LfNGVMl/S/OM/S S4LYGOM/S

. Nuo .Spalių Į d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė viena didžiau- 
VATTTc0 V-aj'L}’ ku-ris bus žinobias 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 
uz sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 

AStantis gausl gražią dovana — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00:

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 $100 iki $1000.

. SLA- kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 
1-F! n Pa^ -ius ,u^e’s SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lmtu\ ui apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

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

Įiiiiiiiiuihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiniiiiiiiiiniiijiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiiiiiiiį  

[ Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
j 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

e •

i The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

I 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
E N' A; WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Sarminkas Vedėjas
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NESIREGISTRUOJA NEI PATYS LIE
TUVIŠKI KACAPAI

Užsiregistravusius Varo į Rusiją., — Musų Rau
donukai Bijo į “Rojų” Patekti . . .

Jau gerokas laikas 
Sovietų Rusijos 
\Vashingtone 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
tuvių kolonijas girdamas bol
ševikišką “rojų”. Daugelis ti
kėjosi kad tas 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 Lietuvoje 
sukurtą “rojų”, 
kaip ugnies, štai 
bijau ir šimtinės

¥

praėjo nuo 
ambasados

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, nes “tava 
risčiai” Pietų Amerikoje tan 
ir pinigus sudėjo jo laivakar 
tei. Bet visi jų maldavimai i 
aiškinimai gavo “nielzia, tavi 
rišči”. Stalino tėvynės pilieti 
turi gyventi “rojuje”, o n 
bastytis po kapitalistų kraš 
tus....

Sugryžę Laisvės klapčiuk: 
praneša muzikantui kad “bh 
gi popieriai”. Tada buk ti 
tas muzikantas kreipęsis s 
pagalbos prašymu į Lietuvo 
konsulą, bet ar tas galės ir ne 
rėš jam padėti dar neaišku. ( 
tuo tarpu muzikantas sėdi sa 
“Ašarų Saloje” ir mąsto api 
“Stalino saulės šviesą”....

Tai čia tik pora mažų, be 
daug 
kas 
kuris 
vikų

Lietuvos Piliečių Komitetą;

pasakančių pavyzdži 
laukia Lietuvos pilieči 
drys įkelti koją j bolše 
konsulatą.

Jos Varge Neapleiskime
Apgavystė — ir Diktatorių Galas. — Amerikos 

Lietuviai Išlaikys Lietuvybę. — Kaip Dirbti 
už Nepriklausomybės Atgavimą

(Specialiai Dirvai — iš Prancūzijos)
Rašo J. AISTIS.

Nelaimė palietus musų 
vyne Lietuvą yra taip didelė, 
jog mes jos kol kas nei aprėp
ti, nei tinkamai įvertinti ne
galime. šį kartą ‘ mes turime 
reikalo su rafinuotu priešu, 
įes niekad musų tauta nebu- 
zo taip klastingai apeita kaip 

bus rau- 
prieš pa
ir kitas 

idėjas.
meš-

te-

Bet 
dar ir 
nybių. 
dintas 
ėjo

yra

LIETUVIŲ PABĖGĖ
LIU GYVENIMAS 

BERLINE

Ištrauka iš laiško Lietuvo:
Piliečių Sąjungos pirmininke 
St. Kuzminsko:

su reikalingomis vai- 
atitinka- 

darbavietėmis. To pa

paslaptį.
*

žinoma, 
nenori.

pen-

spau-
Ame-

ko jis bijo 
kodėl aš ne
statyti.

¥

su ta registracija 
daugiau įdomių keiste- 
Vienas kacapų suklai- 

Latvijos pilietis D. nu-
registruotis į bolševikų 

konsulatą. Ten jam padavė 
kokį tai ilgą blanką užpildyti 
ir paprašė atiduoti Latvijos 
pasą. Tarp kitko valdininkas 
pasakęs:

— Tamsta jaunas vyrukas. 
Dabar Europoje.. karas, o So
vietų Rusijai jauni vyrai rei
kalingi, tai gavęs Sovietų pa
są tuojau turėsi gryžti. ...

Tas vyrukas pasigriebęs sa
vo pasą išdūmė. Šitą įvykį jis 
papasakojo vienam Lietuviui 
kaipo didžiausią

tf. *

Amerika, kaip 
ktakojų taip pat

Vienas-kitas Lietuvių 
doje pastebėjo kad Pietų 
riko j e 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 
Su v. Valstijas. Kokiu tai bu
riu gavo Amerikos vizą, o Sta- 

sumetė

kurios savo 
prekybą su 

dabar pagel- 
Tuo pat rei-

pradėjo 
kad at-

visi pabėgėliai yra 
jokios mantos ir be 
Bet Sąjunga neturė-lino “rojaus” draugai 

jam laivakortei.
Brooklyno Laisvė 

jau išanksto bubnyti 
vyksta “didis profesorius”.

Atvyko tai atvyko tas muzi
kantas, tik iš Ellis 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-

Vykdant Sąjungos valdybom 
nutarimus, buvo sueita kon 
taktan 
džios įstaigomis ir 
momis
sėkmėje jau dabar per 20 as
menų gauna darbo, o artimoje 
ateityje numatyta gausią dar
bo dar apie 100 žmonių, šiuc 
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 del 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 
laiku vąrė plačią 
Lietuva, kad jos 
betų Lietuviams,
kalu kreiptasi į Vokiečių Rau
donąjį Kryžių, į Danijos ir 
Švedijos R. K., užmegsta kon
taktas su Berlino Hoover’o 
Komitetu.

Bemaž 
išbėgę be 
išteklių,
dama pati nei pinigų, ųei 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.

šiądien: Lietuvybė 
lama kaip reakcija 
angą, žmoniškumą 
kambias ir gražias

Šiądien vilkas (geriau, 
:a) sugebėjo pasislėpti po bal
ti avinėlio kailiu. Daugelį 
au paviliojo idėjos blizgučiai, 
laugelį pavilios ateityje, del 
o kai niekad musų tauta ne- 
uvo taip reikalinga pagalbos 
aip šiądien. Kadangi priešas 
,bai gudriai pasislėpė už pa- 
angos ir žmoniškumo, tai ir 
ova turi būti gerai apgalvo- 
i; ji turi tą prigavystę apei- 
i, demaskuoti, atsverti, o tai 
adaryti nėra lengva, ypač tu-, 
int reikalo su jiegos nešama 
rieja, nes vįsa kas su ta ide- 
i nesutinka bus pasmerkta ir 
ega pašalinta.
Vienas yra džiuginantis da

žnas tai kad diktatūra papra
stai baigiasi su savo diktato- 

um. Tiesa, Stalinas dar ga- 
i stiprus vyras, o komuniz- 
as laiko normalia valdymo 

jrma proletariato diktatūrą, 
i proletariatą atstovauja vie
las proletaras, kurio būdas ir 
lažiųros atsiliepia valstybės 
gyvenime, tai reikia tikėtis 
:ad pati idėja tolydžio kaita- 
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 
:ad soste sėdės vis Rusas, 
aip Romoje Italas, vadinasi, 
:okia ten tvarka bebūtų, mes 
zisada busime skanėstas, šiai 
Stalino politikai pritaria, ma- 
įome, emigrantai, kurie Tūlos 
samovaro garuose mato su- 
^ryžtantį carų režimą.

Pats krašto užėmimas nebū
tų dar taip tragiškas, jei tau- 
;a 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
gavęs komunizmu ir tada pa
sikartos ta pati klaida kurią 
darė 
mes 
kaip 
kaip 
Ir šiądien, 
žmonės 
kaip į gryną idėją ir patys pils 
vandenį į Rusų imperializmo 
malūną. Čia ir bus tragiš
kiausias mus palietusios ne
laimės momentas.

Platesnė atvira veikla Lie
tuvoje, tai yra, pačiame kraš
te, tapo beveik neįmanoma, ir 
ne del to kad ten negalėtų 
prasmukti idėja, bet kad šią
dien butų neišmintinga kiršin
ti tautą prieš įsibriovėlius, nes 
šiądien prieš juos sukilti 
nesąmonė, butų paprastas 
tos žudymas.

Ir nustebsite išgirdę 
šiądien Lietuviško judėjimo 
ne tik Lietuvoje bet ir ben
drai Europoje organizuoti ne
galima, nes Europoje dabar 
vyrauja dvi jiegos: Vokietija 
ir Rusija, kurios šiądien, nuo- 

i širdžiai ar nenuoširdžiai, vie
na kitą rertria. Tikros Euro- 
nos likučiai, Anglija, palikta 
gintis arba žūti, su ja išsiliks

- arba žus ir ta gražioji Europa.
Tai yra, Europa nežus, bet

- ji kardinališkai pasikeis, pasi-
- darys Prūsiška ir jos atpažin

ti nebus galima. Ir spjaunu

musų dvasiškiai; mat, 
žiūrėjome į krikščionybę 
į idėją, o Lenkų kunigai 

į Lenkinimo priemonę, 
manau, tūli musų

žiūrės į komunizmą

butų 
tau-

kad

aš į tą ryt dienos Europą, nes 
jos pagrinde yra neteisybė, 
kurios mano sąžinė pakęsti ne
gali.

O Rusija, kaip teisingai pa
stebi Vokiečių spauda, buvo 
ir bus paskiras pasaulis. Tai 
nei Europa, nei Azija, bet šiaip I 
kaž kas, neturys kol kas aiš
kaus veido. Vadinasi, vienin
telis kraštas kur galima butų 
palaikyti musų tautybės ug
nelė yra Amerika (pietų ir 
šiaurės valstybės), kur yra 
didesnės ar mažesnės Lietuvių 
kolonijos.

Veikla, bent dalinai, turėtų 
būti netiesioginė, tai yra, vei
kimas viešosios nuomonės, o 
šiai veikimai dirva, manau, 
musų priešų paruošta, nes 
tiek Rusų žygis prieš Suomius, 
tiek prieš mus ir musų kaimy
nus palenkė pasaulio opiniją į 
mus, nuskriaustuosius, jog ji 
ne uždegti, bet tik palaikyti 
tereikėtų.

Kiekvienai platesnei veiklai 
reikia organizacijos ir, žino
ma, lėšų, pastarųjų gal ne taip 
daug. Pati organizacija butų 
nesunki, jei, pavyzdžiui, to
kios organizacijos, kaip buvus 
Vilniui Vaduoti Sąjunga, bu-Į 
tų atgaivintos, ir sudaryta ge
ras organizuotas centras, nes 
nuo jo išgalių gali labai ir la
bai daug kas priklausyti.

Po viešosios opinijos, turė- 
, tų eiti, jei taip galima butų iš-i 
• sireikšti, Lietuviškųjų studijų 
; veikla, tai yra, svarstymas ir 
į j ieškojimas būdų kaip Lietu- 
. vai reikėtų tvarkytis, kad ne- 

sikartotų klaidos kurios silp- 
[ nino musų tikėjimą į ateitį. 

Juk šiądien, manau, nėra pa- 
. slaptis kad musų gyvenimui 
į daug ko stigo ir stigo" gal del 
( to kad tie kurie ruošė Lietu

vai laisvę, galvojo, pasaky
čiau, atitrauktai nuo gyveni
mo, del to jis ir ėjo ne pagal 
konkrečias gaires, bet šiaip, 
be aiškaus plano. Tačiau jei 
kas manytų kad musų pačių 
klaida ar klaidos privedė prie 
šios 
stų, 
mas 
jo. 
kad 
me ginklu apginti, bet jų ne
galėjo apginti ir dešimt kartų 
už mus stipresni.

Aiškus 
negalėtų 
padėties 
Vokiečių 
jei, sakysime, jiems ir pavyk
tų pasidalinti Europa, kaip 
buvo numatyta peretų metų 
sutartyje. Aiškus daiktas kad 
po keturioliktų metų 
sirado valstybės su 
mai nustatytomis 
Pavyzdžiais gali būti 
Rumanija, o kad ir ta pati Če
koslovakija, be nereikia pa
miršti kokiuose sumaiščiuose 
pokarinės tautos atsikovojo 
laisvę, be to, kiekviena turėjo 
į savo tautą, o drauge ir vals
tybę istorišką požiūrį; kuris, 
aišku, daugiur neatitiko tikre
nybei. Taip, tos žaizdos rei
kėjo gydyti, reikėjo rasti išei
tis: iš vienos pusės atsisakant 
romantiškos 
ją ir tautą, 
toti jiegos 
žengti.

Tačiau negalima paneigti 
paties tautos buvimo, negali
ma sakyti kad nėra tokių tau
tų kaip Lenkai, čekai, Belgai, 
Lietuviai ir tt. Tai irgi yra 
tiesos, kaip ir didžiosios tau
tos: negalima užginčyti jų bu
vimo, negalima paneigti jųjų 
teisių į laisvę.

šitoms Europos pertvarky
mas ilgai netvers, nes žmo
niškumo ilgieirs amžiams pa- i

minti negalima, Europa turės 
dar kartą persitvarkyti ir per
sitvarkyti va d o v a u d a m a s i 
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- 

I resnė savo ateitimi, tik nerei
kia jos šiądien varge apleisti.

PAJIEŠKOJIMAI

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

Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke pa j ieškomi 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 

Į okupuotos Lietuvos ir 
reikalingi pagalbos,
mieji arba apie juos žinantieji 
teikitės atsiliepti:

Consulate General of
Lithuania

16 West 75 street 
New York, N. Y.

giminės 
Rusijos 
skubiai 
Jieško-

dienos nelaimės, labai kly- 
nes musų vidaus gyveni- 
čia jokios įtakos neturė- 
Didžiausia musų yda tai 
mes savo teisių negalėjo-

dalykas jog Europa 
ilgai patverti tokios 
kurią mano sukurti 
ir Rusų tautų vadai,

karo at- 
netinka- 

sienomis.
Lenkija,

KANADOS
ĮVAIRIANYBĖS

Montrealo Lietuviai 
Nepriklausomą 

Tėvynę
(Centro Raštinės Pranešimas)

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.

v 
uz

pažiūros į istori- 
iš kitos — nevar- 
teisingumui pra-

• • •
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 penktakolunmistų 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 
nėra organizacijų (komunazių 
ir komfašistų nepriimtinos), 
galima sudaryti grupes iš tri
jų ar penkių Lietuvių ir už- 
megsti ryšius su centru.

• • •
Rugsėjo 26 d., laikytame 

Kanados Lietuvių Komiteto 
Atsteigimui Lietuvos Nepri- 
kauslomybės susirinkime nu
tarta pakeisti komiteto vardą 
į Kanados Lietuvių Taryba. 
Toks pakeitimas padarytas 
praktiškais sumetimais: trum
pesnis, geriau Angliškai skam
ba. Taryba nesimaišys su ki
tais įvairiais komitetiniais už- 
vardijimais ir bus vienintelė 
tuo vardu Lietuvių organizaci
ja Kanadoje.

Nors musų vyriausias obal- 
sis ir darbas bus už atsteigi- 
mą Lietuvos Nepriklausomy
bės, mes turėsim ir kitų svar
bių Kanados Lietuviams rei
kalų, kurių \ vedimui Tarybos 
vardas geriau tinka negu ko
miteto.

Kan. Liet.

nesikiš, kad Lietuvoje 
kiekis 

ir 
daly-

ir nepri- 
rezoliuc'ijų. 
žinoti jog 
okupacijai 
vertas lai-

Suėjo metai laiko kaip Lietu-1 
va buvo priversta pasirašyti 
su Sovietų Rusija tą pagarsė
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
pastatoma tik ribotas 
raudonosios kariuomenės, 
dar daug visokių gražių 
kų.

Lietuvos Respublikos 
vai aiškiai jautė prie ko 
sutartis veda, bet atsispirti 
raudonajai jiegai negalėjo, ne
galėjo prieš didžiojo kaimyno 
kumštį pastatyti ką nors pa
našaus, o prie viso to Vakarų 
Europoje karas, todėl ir pagal
bos iš niekur nebuvo galima 
tikėtis. 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 pačiu metu čia, Ameri
koj, Lietuviškai kalbanti Mas
kvos agentai dirbo išsijuosę 
tarpe 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 vistiek 
pasirašė, tik, žinoma, 
noru ir laisva valia, 
toji sesuo, Suomija, 
pasirašyti.

Maskvos komisarams tada 
netruko begėdiškumo paskelb
ti kad mažutė Suomija ruošia
si pulti Sovietų Sąjungą.... 
Nors tai buvo bjauriausias ir 
šlykščiausias melas, kokio pa
saulis dar nėra girdėjęs iš val
stybės vyrų, bet musų Lietu
viškos Maskvos papūgos ir tą 
melą kartojo kaip tikrą tiesą. 
Kas 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 
minėsim kaip bjaurų didžiojo 
kaimyno prievartos aktą, ku-

vado-
tokia

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 atgaus.

Vytautas Daunys.

ne savo
Ketvir- 

atsisakė

visiems skyriams. Kur

Tarybos 
Centras.

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE 

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosubja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų jrni- 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. "........................
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

!
10*
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NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui. 

Dažykit 
Namų

Langų Užtiesalus,
Lininius, Drabužius

su

J

MADE IN U,S.A.

k "to H 
s» cr
FT

ir be jo- 
valstybės

tą dieną

(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
specialiai LANGŲ T'IEiSALAMS, 
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, Inc.
2944-46 W. Lake St. Chicago, U.S.A.

BRICKER
APVYLĖ s 
SPORTININKUS

Kai Mr. Bricker buvo kandi
datu j Gubernatorius 1938 metais, 

jis padarė dide
lius pažadus vi
siems Ohio spor
tininkams, vienas 
tų prižadų tai iš- 
imti politiką iš 
konservacijų. Ei
damas savo tvar
ka jis sulaužė vi
sus tuos prižadus 
žiauriu nesiskai- 
mu su niekuo. 
Jisai pakartotinai 
įrodė kad jo žo

dis yra nieko nevertas.
Bricker’s pirmas žygis tuo at

žvilgiu buvo praleisti kokius nors 
“ripper” įstatymus, po priedanga 
sudarymo ne-partinės Conserva
tion Council. Jo paskyrimai val
dininkų buvo ištisai apvylianti, iš
skyrus porą ar trejetą. Jis pri
grūdo tx Tarybą su savo paties 
“yes-žmonėmis”.

Vietoje suteikti naujai Conser
vation Council nepriklausomas tei
ses dirbti sulyg savo pačių apsi
sprendimo, Bricker tuojau įvedė 
savo asmenine ir politišką kon
trolę.

Jo sekantis žygis buvo paskir
ti Direktorių, Republikoną aps
krities pirmininką, kuris nežinojo 
nieko apie konservaciją kaip tik 
apie šunis. Jis neturėjo suprati
mo apie mokslišką ir filosofišką 
konservacijos ypatybes.

Dabartinio Gubernatoriaus se
kantis darbas buvo paleisti iš vie
tų visus patyrusius ir gabius val
dininkus ir tarnautojus ant kurių 
tik galėjo uždėti savo rankas. Jis 
prašalino beveik visus tarnauto
jus kurie bent ką suprato -apie tx 
programą.

Jo sekantis darbas buvo prigrū
sti Conservation Departmentą bu
riu nepatyrusių ir daugiausia ne
išmanėlių politikierių. Jis išaik- 
vojo desėtkus tūkstančių dolarių

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 į vienx. Jo pasielgimas 
šiuo atveju buvo visiškai begėdiš
kas ir negarbingas.

Bricker atstūmė 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 politikx iš konservacijos ir 
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, 
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
ters konservacijos kokį Ohio ka
da turėjo.

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

BALSUOKIT UŽ
Martin L. Davey

For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5
Demokratic State Executive 

Committee
J. Freer Bittinger, Chairman, 

Columbus, 0.
DAVEY per RADIO—pirmad. vakare 7:15 visoj Valstijoj
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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 trečią vajų pravestų platesniu mastu.

Visuomenei gi pnmcr.aii'e kad Susivienijimo reikia 
ne Centro Valdybai, bet jurus 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 ar 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 kiek 
jie gali narių prirašyti — ir centras supras kiek iš jų 
buvo naudos praeituose vajuose....

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

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. širvydas.

Nalija 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.

▼ ▼▼

plano, 
atgau- 
pasek-

bendro
Lietuvai 
ir kaip 
tuos kurie bu-

Sandara praneša:
“Išdirbimui 

kaip pagelbėti 
ti savo laisvę 
mingai globoti
vo priversti bėgti iš savo kra
što, Chicagoje yra 
tautinių veikėjų ir draugijų 
atstovų konferencija. Ji įvyks 
sekmadienį po pietų, Lapkri
čio 10 d. Visų prašome ruoš
tis skaitlingai dalyvauti”.

Redakcijos straipsnyje San
dara pastebi:

“....Rytinių valstijų vei
kėjai jau turėjo savo konfe
renciją Philadelphijoje ir jie 
nemažai gero atliko. Dabar 
eilė atėjo vakarams. Parody
kim ir mes ką galime padary
ti.”

Geistina 
darę gerų 
rencijoje, 
sau vieni, 
rytiečiais,
bartiniais laikais yna be reikš
mės, pavienius mus tautos iš
davikai nugalės. Reikia dirb
ti išvien ir parodyti tikrą pa
siryžimą DIRBTI!

šaukiama

kad vakariečiai, pa
tarimų savo konfe- 
neužsitvertų veikti 
bet kooperuotų su 
Vienų veikimas da-

MILŽINKAPIS

© \

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

nais, kiti Demokratais. Prieš rinkimus, nekurtuose 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. Del 
šios šalies politikos Amerikos Lietuviams kovoti ir peš
tis nereikia. Kiekviena grupė Lietuvių, kuri mato sau 
geresnę progą, ar sulyg savo įsitikinimų, remia Demo
kratus, ar Republikonus, lai dirba sau išsijuosus ir lai 
stengiasi už savo darbą kokį nors atlyginimą gauti pa
vidale valdiškų vietų.

Ar viena ar kita didžiųjų partijų rinkimus laimes, 
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 galvotojas. Civilizacijos 
krizėje jis randa ginčą “tarp 
savininko ir savininkystės ne
tekusio, tarp išnaudotojo ir iš
naudojamojo, tarp skriaudėjo, 
kuris grobtais turtais grąso pa
saulį sunaikinti, ir skriaudą 
kenčiančio.” šis ginčas pagim
dė įsitempimą, kurį nuramin
ti siūlosi komunizmas, fašiz
mas, demokratija ir krikščio- 
hybė.

liau-T IETUVOS komunistinės spaudos pranešimais, 
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 Są ji ingos 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 Socialistines 
Respublikos Tarybos pasiūlymą perleisti į sąjunginės Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos sudėtį: Švenčionių sritį, Vy- 
džių, Rodunės, Adutiškio, Ostroveco ir Voronovo sritis Gudijos 
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, kuriuos Maskva 
buvo nuo Lietuvos užgrobus kai Lenkiją plėšė....

Viskas ten “prašymais” įvykdoma,. taip iš praneši
mu 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 tas, 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.

• FEDERALIUOSE kalėji- 
muose šioje šalyje 1939 me
tais kaliniai skolino 800,000 
knygų skaitymui iš savo in
stitucijų skaityklų.

DABAR išeina aikštėn tei
sybė apie Dariaus ir Girėno 
žuvimą. Tada daugelis tikėjo 
ir net laikraščiuose įrodinėjo 
buk Vokiečiai panaudoję ko
kius tai “spindulius” ir jais 
hupuldinę Lietuvių lėktuvą ir 
lakūnus pražudę. .. .

Jeigu tokie “spinduliai” bu
tų jau buvę naudojami 1933 
metais, tai iki dabartinio karo 
jie butų buvę taip ištobulinti 
kad naziams nebūtų reikėję 
nuo Anglų lėktuvų kentėti: 
tais “spinduliais” visi Anglų 
lėktuvai butų pakertami kaip 
musės, nei vienas nepadarytų 
nuostolių ir negryžtų atgal...

O dabar — nors karas toks 
svarbus ore, apie “spinduliais 
nukrisdinimą bent vieno 
tuvo negirdėjome.

Dirvą galima išsirašyti 
vieną dolarį — pusei metų.

O

lek-

už

i

TRYS PAUKŠČIAI
(V. Ališas—Sao Benito Varpai)

Per vakaro d&ngų į paliktą gūžtą 
Trys paukščiai skubėdami gryžta. 
Saulėlydžių žaros sparnuos jų įlužta, 

.Kerėdamos tavo menkystą.
Kodėl man meni vis akimirkas tasias — 
Ak, jos tokios ilgos ir lėtos!
Kai vakaro žaros ir balzganos rasos 
Žalių krantų verčia ilgėtis?
Nuo rožių, dangaus, bučinių kaitrios 

saulės
Ir dienos ir akys apžiro.
Pro palmes iškyla jau kitas pasaulis — 
Su bokštais iš gintaro tyro!
Ir taip: kai per dangų į paliktą lizdą 
Trys paukščiai skubėdami gryžta — 
Į svyrančius žiedus, kaip kūdikis, kristum, 
Užklotų neramią menkystą....

T ZOKIEČIAI 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 užsiūtą 
ant savo krutinės raidę “P” (reiškia Polanderį), kad 
Vokiečiai galėtų pažinti ir atskirti, ir su jais nedrau
gautu, nesusidėtų, ir nesivestų. Apsivedimas Vokiečio 
su Lenke ar Lenko su Vokiete uždrausta po bausme.

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

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

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Padangėj debesiai sparnuoti 
Liūliuoja saulę tykiai, tykiai....
Širdie, nustok ramiai sapnuoti,
Žiūrėk kaip broliai skursta nykiai...
Nemato saulės jie už vargo, 
Skausmai juos gniaužo surakinę.
Jų siekį mažą skurdas darko, 
Neliauja bėdos jų kankinę.
Širdie! nustok ramiai sapnuoti:

t Gamink aidus ugnim galingus... 
Padangių mums žaibai sparnuoti 
Vargus tesklaido gedulingus...

NARSIAM NOREIKAI SUPILTAS KAPAS

(Pr. Mašiotas: Apie Lietuvos Senovę)

I/TTADOS Baltijos jura atplaukė į Lietuvių 
1 * 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 Liėtuvą kalavijais apkrikš
tyti. Budrus žemaičių kunigaikštis Ringaudas 
senai jau laukė svečių iš šiaurės. Gavus žinią, 
tuojau pasklido po žemaičių miškus pasiunti
niai su jietimis, ožio krauju šlakstytomis, su 
nuodėguliais, ragindami vyrus rinktis baisaus 
priešininko sutikti. Dvasiškiai degino dievams 
aukas, skatino žmones savo tėvynės ir tėvų ti
kybos ginti.

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

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

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
atsilaikė, krenta; likusieji šoko į miškų tan
kumynus gelbėtis. Bet veltui: jų retas tema- 
tys savo Rygą, negerą žinią saviškiams nešda
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, aht 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
čia. Dievų tarnai, trimitams sugaudus, skel
bia velionies nuopelnus, giria jo narsumą kovo
je. Dar valandėlę, ir vado kūnas pelenais vir
sta. Dievų tarnai, iškėlę aukštyn deganči?.s 
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 susėmę pelenus, surinkę kaulų ir ginklų 
liekanas, deda į molinį indą ir neša į parengtą 
kapą. Į tą patį indą meta vienas pihigą, kitas 
gintaro, kitas kitą brangų daiktą, kad velionis 
nenueitų į Aukštybės 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, vytai sparčiai ver
čia ant kapo žemę. Stengiasi supilti kiek ga
lėdami aukščiau, kaip gerbiamam vadui pritin
ka, kad niekas velionies pelenų nepasiektų, kad 
ilgai butų žymi vieta kur tas narsus tėvynės 
gynėjas palaidotas.

* * ¥

Trečią dieną po pakastuvių susirinko No
reikos namuose visi giminės, kaimynai ir arti
mi karo lauko draugai. Velionis buvo* gerai pa
siturinčios žemaičių šeimynos vyresnysis sūnūs, 
visos apielinkės gerbiamas. Senis Noreika ren
gė tinkamus su'naps atminimus. Svečiams su
sirinkus, šeimininkė padėjo ant stalo, baltai 
apdengto, po kiek visų patiektų valgių: jukos, 
vėdaro, keptų mėsų, šiupinio ir kitų įvairių val
gių, viso dvylika. Pastatė gėrimų po taurę. 
Svečiai tylomis sustojo aplink stalą, šeiminin
kas, paminėjęs visus mirusiuosius, iš tų namų 
išsiskyrusius, kvietė jų vėles pasivaišinti, kaip 
joms dievų leidžiama. Visi tylomis žiurėjo į 
stalą, bijodami kad kas vėlių nenubaidytų.

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

..................

RAŠTO KURINIAI

Longfellow, Amerikos poetas, peržvelgęs 
savo kurinius, pareiškė:

“Alas, kaip sunku yra pagamint ką nors 
tikrai vertingo! Dabar aš nematau nieko kaip 
tik savo darbų defektus. ...”

Ką aiškiai patėmijo ir viešai pareiškė šis 
garsus poetas, yra teisinga ir su kitų rašėjų 
kuriniais. Tik tūli rašėjai neturi gana atviru
mo bei drąsos atsižvelgti ir permatyti savo ku
rinių trukumus. O kiti rašėjai nors ir perma- 
tydami ir suprasdami savo raštų trukumus, nu
moja į tai ranka, neprisimindami kad tai yra 
jų pačių pareiga gavo kurinius analizuot ir pa
tiems savo darbą kritikuot.

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 taip tobu
lais kokiais jie šiądien jau yra.

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

Todėl, atsižvelgiant į šias taip sakant na- 
turališkaš pakaitas pačių aprašomų klausimų, 
Lurie rašėjai ir pastebi trukumus savo kuri
niuose, 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.

®AKRON, OHIO, mieštas, įsteigtas 1807 
metais, gavo savo vardą nuo Graikiško žo
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.

VAI.GIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
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 pokiliu. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA

Reikalauki f. “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo
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(Tęsinys iš pereito nr.)
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— Mėnulis tuojau patekės... — tarė senis. 
Ir rodė tvinkstančią padangę viršum girios.
— O ir aš tuoj mirsiu — gal šį rudenį, 

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

jiliai birzgė, įsipainiojęs žolėje.
Sekdamas savo mintis, Kurpliukas mąstė 

itĮ vienas:
— Ne, jisai neateis.
— Kas toks ?
— Ogi jisai prašė, kad anksčiau grįžčiau 

.duočiau jam valtį. Bet jau kuris laikas! 
aigi, jis — Budžiunas... Inžinierius...

— žinot ką, dėde, paskolinkit ją man....
— Imk. Dabar bus smagu plaukyti. Hm— 

et vienam? O jei taip kas butų pašonėj?...
Kostas skėstelėjo rankomis ir juokės trum- 
sausu balsu.
— Vai, tėvuk!
— E, kol jaunas, kiekvienas nori savo Ur- 

įlytėš.Į O štai ir valtis... Ji sena ir sunki, iš 
do ją kiekvienas atskirs...

Laivė susvyravo ir lėtai šliaužė, slysdama 
mėliu. Švendrai budo iš miego ir šnerėjo. Pa
akinęs irklus, Antanas plaukė gilyn į ežerą, 
[rantas nyko, troba ir žmogus susiliejo į vienų 
iinkų gniutulį. Vis labiau raustančioj padan- 
ėj įsirėžė juoda viršūnė, lyg tai ąžuolo, lyg
ii pušies ji butų. O įsižiurėjūs reiškėsi ten 
ykus bokštas, prasišovęs viršum liepynų, ežerų 
r pievų... Netoli nuo jo, pro medžius, bailiai 
jepės žėrintis griežinėlis, o žemiau, tarp ply-
iii šakose,* mušėsi tokios pat skaidrios dėmės: 
lėnulis tekėjo tylutėliai, nematomais stuktelė
tais pasikylėdamas į glūdžią erdvę, žėrė švie- 
ts versmes į žvaigždžių minias, žėrė į žemę, 
nr palšuose lankų rūkuose prunkštė arkliai, 
to rytinė bokšto pusė žibėjo nuo spindulių, 
[kitas jos šonas ir žemesnieji bokšteliai dulojo 
jnisybėse. Gi krūmokšniuose, pro kuriuos 
klunduriavo neiriama laivė, giedojo lakštingala 
t skardžiai ir pilna galybės, lyg ji viena butų 
ješpatė ir šituose žilvičiuose, ir liūnuose, ir 
įšlaitėse. Jai pritarė varlės — jos kurkė pa
akintos, tarpais aptildamos, čia vėl užsišauk- 
įmos ir atskirais balsais kurkdamos, vienos 
jonai, kitos storai, tarsi pamėgdžiotų duslų 
kno dundenimą. Kai kada jos užsirėkdavo 
įirtusios, su aistra, lyg liaupsintų ar gąsdintų 
laiką neregima ateinant. Štai valandėlę jų 
luksmas vėl silpo, tik šen bei ten kurkia priil- 
s gerklė. Prie jos prisijungia naujas balsas, 
risijungia antras, trečias — ir vėl šėlsmas 
įima varlių karaliją, visas tas besimurdančias, 
mėnulį pražiotas galvas.

Antai vienas kitas vėžiautojas kopė jau pa
plitę ir švysčiojo liktarna, kuri mėnesienoje 
Mesi silpna ir nereikalinga. “Juozai!” — 
iambėjo šauksmas, skardžiai perbėgdamas vi- 
į ežerą. “Ai-ai” — antrino aplinkiniai šilai, 
ipradžių garsiai ir plačiai, paskui jau pridus
to ir baigdami merdinčiu kuždesiu. Pakran
te gi knibždėjo ir triūsė judrus šešėliai. Jie 
po liunu užžėliusią ežero plutą, po kuria šly
to vėžiai ir, kerimi šviesos, bėgo mauruotu 
knu ir nusigandę glaustėsi vieni prie kitų, 
huge iš smalsumo skliausdami kietus savo 
Bus, kol vieną po kito juosius išgrobstydavo 
Pogaus rankos ir sužerdavo į kibirą ar stačiai 
valtį.

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

Ir šiuo metu štai kažkas sučiaužėjo šalia 
h dunkstelėjo į valtį. Nespėjo dar atsigręžti, 

jau išgirdo balsą:
—■ Modestai, pagaliau!
Tuose žodžiuose buvo priekaišto, apkartimo 

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

• laivę. Iš sambrėškių palinkusį jis pažino 
R veidą, nustebo, žodžio j ieškojo, o tuo tarpu 
pi pratarė nusigandus:

— Viešpatie! Nė tu!
Ir sudavė irklais. Nubėgo vėžiautojų lin- 

p Balta bliuzelė pilkėjo, nėrėsi į tamsą. O 
N nusklendė paskui, sušuko jai, pats neiš- 
[Wdamas ką. Prisiyrė prie kitų valčių, bet 
Išveja, ta lauktoji, buvo dingus maišatyje, 
pi dingojo, lyg šėmas drabužėlis koptų į krari- 

■ toks lengvas, išsiilgtas šešėlis pasitrauk

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 susigužusią pirkelę.

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

čio.
— 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 atsidūsėjęs 

tarė jis:
— Kas nors ten mirė...

III

’ SENELIS
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
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 jį 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, 
apie ežerą ir vieną plaukikę tenai, ir apie tas 
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, — kalbėjo 

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

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

do moteris: tikri krienai...
Antanas nusikrenkštė. Nesusigriebdamas 

ką tarti, grybžtelėjo už atlapo, perbraukė per 
plaukus, visas nuraudęs. Ne, nuo šito kartu
mo jis neatsisakys: tegu bus tai našta — jis 
rykaudamas ją paims ir džiaugsis.

Priėjo prie lango. Vyšnios tingiai linkčiojo 
šakas. Paryčiu turėjo nulyti: drungnas vėjelis 
maišėsi su bičių dūzgimu, bijūnų žieduose dre
bėjo sodrus lašai. Kambary tuo tarpu terkšte
lėdavo lėkštės, skambteldavo šakutė ar peilis. 
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 užsirukė. Gelsvi 
kamuolaičiai jam plaukė iš burnos, lukuriavo

tarp lupų ir, pūstelėti, draikėsi aplinkui galvą. 
Viena sruoga virto žiedu ir kilo į lubas. Pro
fesorius laimingai lydėjo tą žiedą, iš lėto irstan
tį.

Ar tu nerūkai? — atsiliepė jis.
— Ne.
— Nei nerūkyk.
Ir su pasigailėjimu pridėjo:
— O man daktarai leidžia tik du per dieną.
Sujudėjo krėsle pasikeldamas į viršų, nu

kratė pelenus ir laukė, kod Genavaite išneš in
dus. Jinai varstė duris, šlepsėjo ir šmižinėjo 
kambaryje, Čia dulkindama knygas, čia keisdama 
staltiesę, čia laistydama gėles vazonuose. An
tanas kantriai stovėjo prie lango. Jis nieko 
negalėjo pakęsti tarp senelio ir savęs. Jis pats 
ir artimieji, visi tie, kurie su Tomu žiobtu buvo 
dirbę, jo artybę, įtaką ir draugystę jautę, va
dino jį seneliu — ir tą žodį tarė ar su meile, 
ar su tylia, beveik nedrąsia pagarba, kuri ir 
derėjo paskutiniam didžiosios, pasiaukojusios ir 
mus prikepusios kartos vyrui. Kiti jį šaukė 
profesorium, nors jau penkti metai jis nuo šio 
darbo buvo pasitraukęs. Tai buvo didysis jo 
draugas, kartais tunus ir smarkus. Per dvejus 
metus jis priprato prie jo ir nieko, nieko jam 
neslėpė. Tomas žiobras iš savo aukštybių mo
kėjo nusileisti prie šitos jaunos sielos, būti su 
ja lygus ir vaikiškas. Antanui patiko papras
ta, tiesi, bet drauge gudri ir subtili profesoriaus 
dvasia, juoba patiko, kad pats bičiulių turėjo 
maža, sunkiai juos rinkdamasis. Ne, jis jų 
visai nesirinko: iš pirmo žvilgsnio jis žinojo, 
su kuriuo žmogum galės keliauti drauge ir at
virai. Iš pirmo susitikimo pasinešdavo viso
mis jėgomis į pasirinktąjį, pasinešdavo giliai 
širdyje, be išorinių ženklų, kad nebūtų atmestas 
ir apviltas. Ir kai jis rasdavo pritarimą, gerą 
žingsnį ir iš kitos pusės, tada prasidėdavo stip
ri sandora: tik tų sandorų taip nedaug butą... 
Agrastose prie tvoros šokinėjo čipsėdamas ka
raliukas. štai Antanas nejautė jokio skirtumo 
tarp savęs ir Marytės, kuri dusyk jį susitiko... 
Jokio slenksčio, jokio griovio jis nerado savo 
širdyje kas juodu atitvertų. Pamiršęs šį kam
barį, jis leido tai mergaitei girios taku eiti, lei
do šarkoms ir geniams plasnoti tarp šakų. Jis 
pats, vage, rykšte mosikuoja, nerūpestingai švil
pauja tuo pačiu keleliu ir priešais save mato... 
Viešpatie, koki jos pečiai, koks žingsnių eiklu
mas!... ų

— Ehe! " “ \
Ne, tai ne jis stebisi: senelis šaukė jį.
— Debesyse, broleli, vaikštai.

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

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. Tiesą reikia ger

ti kaip vyn^, o ne kalti sausais įrodinėjimais, 
kaip vinį į sieną. Ir aš visai neįrodinėju: aš 
teigiu, aš skelbiu — tik šitokiu keliu žmonėms 
perduodami dideli dalykai. Taip, aš juokiuos 
iš sustirusių, šudžiuvusių 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 tukstančitis 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. Jus, pageltę protai, 
kurie nuplikote dvidešimt metų sulaukę, aš jūsų 
gailėjausi, savo širdyje verkiau jūsų ir neken
čiau...

(Bus daugiau)

PASIŽVALGIUS
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ŠTAI DEL KO VISI SU PASIGERĖJIMU SKAITYSIT DIRVĄ!

Alpis, Kęstučio Išlaisvintojas
K. S. Karpiaus Naujas Istorinis Romanas-Apysaka

iš Kęstučio ir Algirdo Laikų

BIRŪTA, Kęstučio žmo
na, Vytauto motina, vai
dina svarbią rolę šioje is
torinėje apysakoje. — šis 
Birutos atvaizdas pieštas 
iš populiario paveikslo.

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

(Ši apysaka pradės eiti Dirvoje trumpu laiku)

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 estą vo 
prieš pripažinimą Daužvardžįo, 
Lietuvos konsulu, sakydamas 
kad ‘tas žmogus neturi jokios 
teisės atstovauti Lietuvą ir 
Lietuvos žmonių reikalus A- 
merikoje’. Del jo protesto Pil
domoji Taryba nutarė sulai
kyti išmokėjimą vienos pomir
tinės, kurią priimti iš Susivie
nijimo p. Daužvardis 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”. jlf>/

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

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

Tai vėl kitas cicilikų išpe-. 
ra. Ne į gerą, bet į kairę pu
sę nueina jie....

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 pasibaigęš — 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.

KADA ŽMONĖMS RAZU- 
MAS SUSIMAIŠO

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

“TEGUL NUŠVIEČIA MUSŲ 
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 jau ne
galima nei už pinigus pirkti.

Supa Garba.

SKAITYKIT
ir GARSINKITES

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

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

ĮVES automobi- 
, L1Ų INSPEKCIJA

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

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 13 metų 
patyrimų prie radio ir gyvena 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior Ave.
CE. 6633 CE. 0475

KAIP TAPTI AME- 
RIKOS PILIEČIU

Knygele “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
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkraustymas. 

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING — STOGARE

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

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. čiutelS 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

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

Išnešta Protestas prieš Maskvos Budelius
• • _______

Sveikinimai ir Linkėjimai

jo 
py

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-

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.

Naujai Įsirengė
Povilas ir Rožė Kubiliai 

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.

sa-

E
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Dirvai Jubilejaus Proga
Į DIRVOS JUBILEJINĮ PROGRAMĄ

Rengiantis prie Dirvos 25 metų sukakties minėji
mo, šie asmenys prisiuntė ar pridavė savo linkėjimus 
į Dirvos Jubilejinio Koncerto programą:

Chas. Stonis Restaurant, Cleveland, 0..................... 3.00
Frank Pūkas, Jeweler, Philadelphia, Pa.................. 3.00
P. P. Muliolis ir Bernard Muliolis, Cleveland .... 3 0{)
Juozas Petraitis, Pittsburgh, Pa.............................. 3,00
Stasys ir Antanina Mockai, So. Boston, Mass.........  3.00
Lietuvių Sporto Klubas, Cleveland, Ohio .............. 3.00
Dr. M. J. Colney, Waterbury, Conn. .,. ....... 3.00
Bindokas ir Sunai, Formal Cleaners, Inc., Cleveland 3 0Q 
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland ...................... 3.00
Paul’s Tavern, Povilas ir Rožė Kubiliai, Cleveland g>Oo 
Iz. Samas, Jeweler, Cleveland . ............................... 3 qq
Dr. George I. Bložis, Dayton, Ohio . ............. 2.00
And. Kazakevičius, Keystone Cafe, Cleveland.... 2.00
Eva Petraitis, Eva’s Dry Cleaning, Cleveland.... ] 5o 
Studney’s Gulf Service Station, Cleveland ...... 1>5o
Jonas Brazauskas, Cleveland ................................. ].qq
Domininkas Kalėda, Pittsburgh, Pa......................... 1.00
Marija Milunaitienė, Baltimore, Md.......................... l.oo

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

Petras ir Bronė Pivardnai, Pittsburgh, Pa..............
J. J. Bačiunas, Tabor Farm, Sodus, Mich.................
John O. McWilliams, Cuyahoga County Engineer. . 
Dr. J. Jonikaitis, Detroit, Mich.................................
Cleveland Railway Company, Cleveland ..................
N. A. Wilkelis, Laidotuvių Direktorius, Cleveland 
Adv. Charles S. Cheledin iš Philadelphia, Pa., prane

ša kad Philadelphijos Lietuvių vardu užims Dirvos 
programe puslapį už .............................................

Held’s Furniture, Cleveland, Ohio .........................
P. J. Zuris, Ace Laboratories, Lakewood, O..........
Juozas ir Ona Blaškevičiai, Cleveland, Ohio ..........
V. M. Chase ir draugai (jų vardai bus pažymėti 

programe) Hartford, Conn.....................................
The Lithuanian Savings & Loan Ass’n, Cleveland’ 
Clevelando Lietuvių Vaizbos Butas .....................
New Deal Bakery, F. Kuncaitis, Cleveland..........
Chester G. Zuris — John J. Boyle, Cleveland.... 
Jonas ir Margaret Verbela, Pythias Cafe, Cleveland 
Amerikos Liet. Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y. 
Clem P. Pocius, Clem’s Grill, Columbus, O..........
J. Danevičius, Brown Derby Cafe, Lorain, Ohio . .

$25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00

5.50
5.00

5.00 ’
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.CĮ0
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Aleksandras Vasiliauskas (Wesley)

KAS DAUGIAU?
Sveikinimai ir linkėjimai su dovanomis priimami ir toliau. \ 
sų aukojusiųjų vardai ir sumos bus pažymėti Dirvoje.

Savo linkėjimus su dovanomis siųskit šiuo adresu:

DIRVOS REDAKCIJA
6820 Superior Ave._____________ Cleveland, Ohio

Parsiduoda Aludė
Aludė ir degtinės užeiga, 

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

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINI 

PAUKŠTIENA

Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
F Airmount 4181-82-83

Dirvos 25 m. Jubilejinis 1940
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Programą išpildys:

★

Aleksandras Vasiliauskas
I j
■1 i &

CLEVELANDIEČIŲ GRUPĖ
1 f 'ž

STELLA MALON1S - Soprano

Dramatinis tenoras — iš New Yorko

SOFIA KUČINSKAITE - Soprano

EMMA MEYER — Soprano

BRONE RASIULYTE - Kontralto

ALBERTAS NEMANIS - Akordionistas

Kalbės - P. J. ŽURIS, K. S. KARPIUS
1

*

PITTSBURGHIEČIU GRUPĖ

ANASTAZIJA MIKIONYTE - Alto 

STASE ADOMONIS — Soprano 

ANTANAS KNIZELIS - Tenoras

KOMED1JANTAI -

Jurgis Žilinskas, Pranas Žilionis

Akompanistė — ALDONA WILKELIS

Sekmad. Spalio-October 20

Lietuvių Salėj e
ĮŽANGA į šį Koncertą bus ypatai 50c
Vaikams atėjus su tėvais — įžanga dykai.

6820 Superior Ave.

ŠOKIAMS

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

Cleveland, Ohio

ALBERT NEMANIS ORCHESTRA

IŠANKSTO perkant bilietus gausit po 35c
Į šokius įžanga bus — 25c.

Bilietams gauti išanksto — 
kreipkitės į Dirvos Administraciją

Zenith Radio vertes 49.95 ir kitos
(Dovanos pažymėtos ant kito pusi. Gaus jas kaipo “door prize” kurie bus laimingi)



DIRVA

įsčiom jos Pražūties 
Priežastis

Jez. 43: 11 e.

Girtumas yra Priežas
tim Gausių Trafiko 

Mirčių

Girti automobilių važinėto- 
jai yra priežastimi 90 nuošim
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.

Telephone Hour Pro- 
gramo Pranešėjas

L-sieji pasaulio vyrai jau 
I, ugnies ir kraujo audrų 
| ateina sunaikinti žmogi- 
Ltaigąs, kurios jau niekas 
L sustabdyti. Bet jie ne- 
įįi kame priežastis ir ne- 
Kja jokio vaisto. Todėl 
[įabar persigando ir nuliu- 
Į Bet Dievas pradžioje ži- 
Į kokia bus pabaiga: Jis 
Le šios baisios dienos at- 
L ir per savo pranašus ap- 
L tą atėjimą. Jis aprašė 
L visi pasaulio valdovai ap- 
[ jš baimės. Autoritetingu 
Įi Jisai kalba per savo pra- 
į ir sako: Eikite šian jus, 
L ir girdėkite jus, svieto 
Lį. žemė tegirdi ir kas 
[yra.
įįritumas žemės reiškia 
| tautos, nes Viešpaties 
L kerštas yra visoms tau- 
L tai yra Viešpaties Dievo 
Įgijimo diena. — Izajas 
kr. 1-2, 8e.
Lel Dievas dabar apreiš- 
Lvo rūstybę prieš tautas? 
Lymas yra tokis: šėtono 
pija pasiekė paskutinį sa- 
Ljorumo laipsnį ir turi nu- 
Lti prieš Ramybės Kuni
gi Kristų.
farsus vyrai spėja civiliza- 
Į pražūtį, ta civilizacija bus 
Lota nuo žemės paviršiaus. 
L praeityje Dievas per 

pranašus pažadėjo įstei- 
[teisingą karaliją, kuri pra- 
k nuo žemės didį prispau- 
į saumylystę ir panaikins 
[piktus metodus. Pasaulio 
klius bus Jėzus Kristus ga- 
kis Dievas, amžinasis Tė- 
Taikos Kunigaikštis. Apie 
palaimintą karaliją rašė 
pranašai. Izajas per. 9, 
he-
rangus broliai ir seserys, 
lykite šventė} Raštą.
tibia S. B. S. D. Cleve- 
į Ohio. W. F. S. K.

(Skelbimas)

Ohio Sargyba Išvyks 
Kariškon Tarnybon
Apie 1,200 Didžiojo Cleve

land© 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 į pietines valstijas, 
prie Hattiesburg, Miss.

LAKE theater

Dvi Įdomios Filmos
Lake Theatre, pradedant ketvir

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

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

SKAITYKIT
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

. VIENYBĖ
193 G$md Street 
Brooklyn, N. Y.

VYNO SANDELIS
WINE SPECIALS

Specialiai PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS
2.) rūšių 100% CALIFORNIA VYNO apmokėtais taksais
81% PORT, Baltas ar Raudonas__ Reg. $1.60 gal. dabar $1.49
W SHERRY ___________________ Reg. $1.80 gal. dabar $1.65
W MUSCATEL _________________ Reg. $1.60 gal. dabar $1.49

ĮW% APPLE _____________________ Reg. $1.80 gal. dabar $1.65
W MARSALA _________________ Reg. $2.10 gal. dabar $1.95
M PEACH ____________ 4_____ Reg. $2.50 gal. dabar $2.35
b gal. VIRGINIA DARE __________Reg. $2.25 dabar $1.98
Fifths Martins Sherhy with fresh cigg Reg. $2.00 dabar $1.75

DRY WINE—RUKŠTUS VYNAS
B% OHIO CONCORD ____________Reg. $1.25 gal. dabar $ .98
13% CALCHIANTI BARBARA ___ Reg. $1.35 gal. dabar $1.15
13% CATAWBA ___ ,_____________Reg. $1.45 gal. dabar $1.25
13% DRY MUSCATEL ___________ Reg. .<1.45 gal. dabar $1.25

TAIP PAT KELETO KITŲ RŪŠIŲ
TAIPGI TURIM SALDŽIŲ VYNŲ PO $1.25 GALIONAS

F/.O'/d Wick itJ ficrioi'J

Kuomet Floyd Mack, kilęs Zanes
ville, O., kuris skelbia Bell Tele
phone System’s radio programus, 
apsako įvairius romansus, tragedi
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
nų dienų jis buvo paprašytas pava
duoti nuolatinį pranešėjų. Jis at
liko du programus taip gerai kad 
stoties savininkas pripažino jį “gi
musiu pranešėju” ir pakėlė jį į 
pranešėjų štabų. Nuo tada Mack 
turėjo pranešėjų vietas šiuose mie
stuose: Portsmouth, Columbus ir 
Cincinnati, Ohio; Washington, D. 
C.; Newark, N. J., Pacifiko pakraš
tyje, ir dabar New Yorke.

Jį adbar galit girdėti apibudi
nant Telephone Hour programus, 
kurie duodami per National Broad
casting Company raudonų jį tinklų 
tarp 8:00 ir 8:30 vakare (Ohio lai
ku) pirmadienio vakarais.

t Parsiduoda 
BIZNIO NAMAS

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

Informacijų klauskite
DIRVOS ADMINISTRACIJA 

6820 Superior Ave.

Formal Cleaners Inc.

TRĄŠŲ STOKA
LIETUVOJE

“VISO PILNA” RUSIJA NE- 
PAJIEGIA PRISTATYTI 

TRĄŠŲ

KAUNAS. — žemės ūkio 
komisaras M. Mickis pasikal
bėjime su Tiesos atstovu iš
dėstė liūdną padėtį kurioje at
sidūrė Lietuvos ūkininkai del 
trąšų stokos. Pasak jo, ikšiol 
Lietuva žiemkenčiams sunau
dodavo apie 60,000 tonų trą
šų. Bet dabar, Lietuvai pa
virtus Sovietų Sąjungos dali
mi, trąšų iš užsienio jau ne
gaunama.

Tas “draugas” Mickis buvo 
priverstas pripažinti kad ir 
“galinga Sovietų Sąjunga ne- 
pajiegs Lietuvos žemės ūkio 
aprūpinti trąšomis”. Atsargoj 
buvę 7,000 tonų trąšų. Iš So
vietų Sąjungos gauta tiktai 
10,000 tonų trąšų. Vienas lai
vas su 3,500 tonų trąšų baigia
mas Leningrade krauti. Tuo 
tarpu Sovietų geležinkeliai del 
visiems žinomos jų suirutės 
pajiegė pristatyti tik 2,300 
tonų. Tokiu budu išviso šiai 
sėjai bus tik 22,800 tonų, t. y. 
trečdalis to kas reikalinga.

Netenka, abejoti kad nepa
kankamas patręšimas atsilieps 
į derlių. Komisaras Mickis 
bando nuraminti, girdi, “mes 
negalim perdaug skųstis. Mes 
gausim patį reikalingiausi trą
šų kiekį. O tai yra todėl kad 
mes susijungėm su didžiąją 
Sovietų Sąjunga”.

Jeigu “didžioji Sovietų Są
junga” pajiegia pasiųsti tik 
kelis laivukus trąšų tai ūkinin
kui iš to jok nuraminimas. 
Juk dar tik prieš savaitę so
vietiška Lietuvos spauda tvir
tino kad geriausia trąša esą 
lapai ir šiukšlės.... _______

STOJA DIRBTI UŽ 
ROOSEVELTO 

IŠRINKIMĄ

Padrąsintas didžiausiu 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 ji 1936 metais.

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

ir A. 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.________

Dr. Harold Harding
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis 

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

Trečiadieniais 9-—12.
Vakarais sulyg sutarimo.

7112 Lorain Avenue
WOodbine 3072. (44)

HIPPODROME

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO RUGSĖJO 30, 1940

“Brigham Young, 
Frontiersman”

Štai nauja filmą vaizduojanti he- 
roišką gyvenimą ii’ 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, t’0,000 galvijų — vi
sa, tvarkinga civilizacija apverčia
ma — 20,000 pionierių keliauja į 
naujus gyvenamus .^plotus. Juos iš- 
gelbsti nuo pakrikimo tiktai vienas 
žmogus — 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.

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

TURTAS

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

Pinigai Rankose ir Bankuose .......... .............. .........
United States Government obligacijos, tiesio- 

ginai garantuotos, be Amortizacijos Rezervo
State, 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 kittT tur

tu netiėsioginai skaitomu banko patalpomis) 
be Rezervų ..........................................................

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 ..........................................................

90,129,307.16

6,313,588.11

5,717,398.45
2,055,350.50

Viso $

102,538.53
---------------- v
449,186,101.91

A T S A K

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

C. Pakaitis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
j Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

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

Vyriškų 
Moteriškų
RŪBŲ

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavų atgal. 

Telefonuokit
HEnderson 3050

JCWN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

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

Kapitalo 
Perviršis 
Rezervas 
Rezervas

ant Kapitalo Noti]

Akcijos .......................
ir Nedalinti Pelnai 
Netikėtinumams .......
Suėjusiam Nuošimčiui

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

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc. 
Kitokia Atsakomybė ...................
Palikimai Atlikti Kustomeriams

Viso

O M Y B Ė
$ 13,000,000.00
turtą)

13,800,000.00
6,220,397.06

423,126.64

99,065.56 33,542,589.26

$ 201,242,640.63
179,091,716.80

9,776,106.87

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas 

t Tai yra popieriuotojas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Iš LAUKO.

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

$ 449,186,101.91

United States Government Obligations ir kitokis turtas api
mantis $14,220,398.72 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija įstatymai.

X
£
f
v

CLEVELAND POULTRY CO. Inc-
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA- IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION’ J.

DRY CLEANING?
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir ❖ 
šutai som.

Paimam iš namų ir pristatom.-. 
gatavus atgal. £

EVA PETRAITIS ?
►F

•F

6702 Superior Ave.
Telefonas: HEnderson 1919

.4.^. ,F-F»F’F»F4'”F*F»F-F‘F*F4,»F>F

TAIPGI 60 RŪŠIŲ VIETINIO IR KITŲ MIESTŲ
STIPRAUS ALAUS

Nekuriu kitų Miestų ALUS ----------------------------- $1.80 per case l
VISOKS VIETINIS ALUS ____ _______________$2.00 per case

ATVEŽIMAS į namus — 10c nuo keiso
[Pas mus galit gauti Tikrų ITALIAN SPAGHETTI su MĖSOS Į 
KOTLETAIS (išverdama jums belaukiant) ----------------------- 30c
HOT DOGS (1 pėdos ilgio) 10c. HOT TAMALES 5c

PERRY WINE HOUSE
ATDARA IKI 1:00 NAKTIES

p5 Wade Park Avenue ENdieott 9276

DELLA C JAKUBS
I (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 3 

Vėžiniai ligoniams pervežimui į Kgonbucius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. n 

LITHUANIAN FUNERAL HOME J 
<>621 EDNA AVENUE ENdieott 1763JI

..... ""si

APDRAUDOS REIKALE I 
.Mes es?wn pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- | 
"•tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- ~ 
s°kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
toiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

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

ir Apdraudos Agentūra §
,?606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

i v X.

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Naujas Savininkas

VYNAS ALUS ir SALDUS GĖRIMAI į NAMUS
Višoki Cordials — Tokay — Muscatel — White — Port 

Concord — Clare — ir kitoki vynai
j

Parduodam bonkomis ir galionais. ’ (45)

WINE SHOP
i? RupyifiAwiw 1172 E. 79th Street

FARMERS POULTRY MARKET

į

Poultry for all occasions:
CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 

Lietuviams paranki vieta — užkviečiame visus.

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

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Taupant
Society for

Savings 
Jūsų Norai 
Išsipildys

JUS galit pirkti arba statytis nam:> su Society Mortgage ar
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.inm

J

4
į

1
4 

______J

P. J. KERST.S
809 Society for Savings Bldg,

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama, 
kites į mane telefonu arba asmeniškai. i'X

i .....   c ___ _ ..

pirmo 
Kreip- '

THE PEOPLE'S BANK ON PUBLIC SQUARE

Narys Federal Deposit Insurance Corporation
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Weep not, Sweet Maiden, 
For only such art thou;
Of twenty-one summers old.
Thou -art'not more, I trow.

s Forum
6820 SUPERIOR AVE.

A BEAUTIFUL ACHIEVEMENT
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PHONE: ENdicott 4486

forever bear indebtedness.
Joseph Bendler 

University of Pittsburgh 
Ex ‘23

Affairs. In
Mr. Gudaitis

and 'bowling 
what

us who were fortu- 
attending the banquet in

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

meaning. In craftmanship and 
sign they tell a living story 
civilization. They tell us what

PICTURE OF LITHUANIAN 
ROOM ON PAGE 1

Dovanos Laimingiem Dalyviam Dirvos
Jubilej iniam Koncerte Spalio 20

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

I

6 >

CLEVELAND,

NAUJAS ZENITH RADIO

SUNBEAM TOASTER (Automatic)
(Dovana nuo Wilkelis Furniture)

OCCASI

IR PENKIOS METINES DIRVOS

LIETUVIŲ SALĖS
REIKALAI

—-- —-----------------------
AUKŲ SURINKTA 

$76.21

LANKĖSI ŽYMIŲ 
SVEČIU

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
leišis, 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 Darželį, 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- 
b'urghą, Lietuvių Kambario 
atidarymo iškilmėms. Viešėjo 
pys p, žurius ir Karpius. At
silankė Dirvos redakcijoje ir 
Lietuvių Darželyje.

Su jais į Pittsburghą važia
vo buris Clevelandiečių į 
pačias Lietuvių Kambario 
darymo iškilmes.

suėjus 
pasakė

vakarą 
būrelio

tas 
ati-

ON THE LOSS OF LITHUANIA’S 
INDEPENDENCE

On October 4th, 1940, the Lith
uanian Class Room 
dral of Learning of 
of Pittsburgh was 
ed. This room is a
evement which expresses Strength, 
Beauty, and Honesty.

The plan of Nationality Class 
Rooms is indeed a unique one. To 
quote Dr. John G. Bowman, Chan
cellor of the University Pittsburgh, 
“The doors of these class rooms 
open unto the beauty and dignity 
of periods and places where men 
have lived lives of purpose and

The 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

Klubo Nariams Balius
Šio šeštadienio vakare visi 

Amerikos Liet. Piliečių Klubo 
nariai su savo šeimomis ir 
draugas rinksis į Lietuvių sa
lę smagiam baliui, kurį 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.

I

I

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.

Sekmadienį, per . prakalbas 
ir protesto mitingą Lietuvių 
salėje, kur kalbėjo Dr. P. Vi
leišis ir Rr. Al. M. Račkus, au
kų sudėta $76.21. Iš tų aukų 
Vaizbos Butas padengė kalbė
tojų kelionės ir salės kaštus, 
likusius 'pinigus skiria Lietu
vos gynimo reikalams.

Aukavusių po ' $1 ar daugiau 
vardai:

V. Valys
Jonas Verbela
J. Salasevičius
K. S. Karpius 
M. Gudelevičius 
Čiurlionis
Jonas Vinaitis
M.
G.
M.
V.
J.
M.
J.
P.
M.
S.
U.

Hi

Demokratų Susirinki
mas Spalių 17 d.

Clevelando 
tų Klubo visuomeniškas 
rinkimas, šauktas 
tai, yra nukeltas į 
17, ketvirtadienį, 
prašomi prisiminti 
ateiti 7:30 vai. vakare, 
kalbėtojų ir vaišės višįerfis at
silankiusiems.

P. P. Muliolis, Sėkr.

Liet. Demokra- 
susi- 

Spalių 10- 
Spalių-Oct. 
Tat visi 
tą dieną, 

Bus

MIRIMAI
URŠULĖ ANDRIJŠAITIENĖ
Spalių 9 d. mirė Uršulė An- 

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

Liko vyras, Mateušas, trys 
sunai, Jonas, Justinas, Vincas, 
viena duktė, Marė. Ji buvo 
pamotė Alberto, Juozo ir 
nes.

Laidojime pasitarnauja 
dotuvių direktorė Della 
kubs.

Ag-

lai- 
J a-

Kortavimo Vakaras
Šokiai ir Dovanos.

Rengia LRKSA. 50 kp., šešta
dienio vakare, Spalių-Oct. 19, 
šv. Jurgio parapijos salėje 
pradžia 7:39 v., įžanga 25c.

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

Paulonis 
Jakubonis
Jekonis 
Baltrušaitis 

Montvilas
Enperonis 

Sadauskas 
Jucius
Gužauskienė 

Damukaitis
Juškienė

Mrs. Grigaravičienė 
M. Praškevičius 

Bindokas 
Urbšaitis 
Židonis 
Klimavičius

Like other maids thou shalt |n 
To wend thv innocent way 
To plough thy fertile fields 
And toss the ripening hay

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

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 
stars the light which this object 
gives off is very beautiful. In 
the center of the light is a Lith
uanian village — thatched cot
tages, white birches, willows — 
the most precious possession of 
Lithuania.”
Čiurlionis was a philosopher as 

well as an artist. He believed that 
in the past Lithuania had not avail
ed herself of becoming great by 
making use of the land and the 
simple country people. There he 
believed would be the future of 
Lithuania and 
the world.

For those of
nate in i.......—„
the Faculty Dining Room preceding 
the program, and later in witnes
sing a most impressive artistic 
and academic ceremony in the Com
mons Room, it shall be an occasion 
which we shall remember forever. 
We were inspired and felt humble 
in the recognition of all forces 
which brought about so worthy an 
achievement. WThile time may de
lete the memory of names, to the 
inspiration which brought the com
pletion of the Lithuanian Room, we 
shall forever bear indebtedness.

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

Once more, then, flags shall 
And there’ll be much ado, 
To sing with voices sweet,' 
“Lietuva Tėvynė Musų!”

Thy lot is very grievous 
As all the world doth know,^
But
The

For though the Black Marauder 
Thy treasures from thee wrench, 
Yet deep in burning heart 
Those fires he cannot quench.

S P o R T S
de- 
of 

we 
have to be proud of in our com
aunity. The Lithuanian Class

room, for instance, tells us in a 
particularly vivid manner, that sim- 
.licily, friendliness, and beauty are 
par. of a great heritage for youth. 
..c-jponse in these rooms to design 
jr color or thinking which reveal 
a moment of clear vision in a peo
ple oi’ in an individual, repeated 
day after day, sets in motion a 
aabit for finer daily living. Those 
who provide the setting for such 
response join with teachers and 
students in the great adventure, 
education.”

The refreshing concept of a class
room is the work of a young Lith
uanian decorator in Kaunas named 
Antanas Gudaitis. /iVĮr. Gudaitis 
was one of seven artists to sub
mit a design for the Lithuanian 
Room in an open competition spon
sored in 1936 by the Lithuanian 
Ministry of Foreign 
describing his design 
writes:

“In conformity with 
sity requirements I tried with the 
present class room dimension to 
give the room a Lithuanian charac
ter by employing Lithuanian orna
ments, nohe of the or na m e n t s 
ire my invention or composition. 
Everything is drawn from authen
tic material which is to be found 
in the Čiurlonis Art Gallery at 
Kaunas.”.

The description in the program 
so well and exquisitely describes 
the Lithuanian Room and its spirit 
that 1 take pleasure in here bring
ing before you the words of the 
program.

The Lithuanian Room is unique 
for its 'us-Z of linen as a wall cov
ering. W.eaving has always been 
the outstanding handcraft in Lith
uanian homes, 
uanian women 
ferent shades 
into intricate
They have dipped the natural linen 
threads in dyes made from the 
bark of birch and oak trees. The 
resulting colors — cool greenish 
grays, soA clear beiges, oyster — 
whites —;..are lovely in their com
bination with the natural flax.

From thousands of samples of 
weaving in the Museum of Kaunas 
a committee of textile experts did 
the chosing of the design known as 
the “Path of the Birds.” This de
sign was so named because it 
depicts the path followed in the 
heavens when the birds fly south 
over Lithuanian in the Fall.

The linen cleverly stretched be
tween the wainscot and the cor
nice is held in place by decorative 
columns of light oak set against 

! black oak. A low wainscot con
tinues around the room incorporat
ing a wooden radiator enclosure 
which has an effective cut-out pat
tern of rue leaves, 
ed rue plant whose 
usually green, 
floral badge, 
a marriageable daughter in 
family, has a pot of rue among 
its flowers on the window ledge, 
and a bride is 
with a wreath of 
chastity.

Light oak cut 
that often edges 
roofs of the “Kietis1 
houses on Lithuanian farms is used 
for a twelve-inch frieze around the 
room. The simple plaster ceiling 
and the frieze are tied together 
with a black oak cornice carved 
in continuous triangles.

The entrance door of heavy planks 
diagonally laid is just such a door 
as would be seen at 
to ąny farmhouse in 
day. In the center a 
en rosette symbolizes 
Ornamental handwork 
handwrought copper, 
of wide oak boards 
lengths with square

The blackboard is 
a decorative “cut-out’ 
tic of the roof ends of Lithuanian 
cottages. Across the cornice ap
pear the names of outstanding Lith
uanians: Duonelaitis, Daukantas,
Basanavičius, Maironis, Kudirka. 
Čiurlionis. The delicate rosettes 
which surround the half-dome light
ing fixtures were taken from pic
turesque roadside crosses.

A household table has been used 
as the model for the professor’s 
table; its quaint drawers are adapt
ed for the custody of Committee 
archives. The table, reading stand 
and the student chairs are made 
of white oak. The professor’s 
chair however, is made of import
ed Lithuanian black oak.

MAY BE A LONG
TIME

By Geo. C. Venslovas
Attention ye basketballers, also 

ye bowlers — the clubs next meet
ing is to be he’d MONDAY NT1E, 
OCT 21st and both committees on 
basketball 
their reports on 
done up to now.

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

Be onez of the BOOSTERS!

Lithuanians Star in
Football

Sunday’s fans at the stadium 
witnessed one of the greatest 
ball players of the present 
Bill Osmanski.

We Lithuanians can be ,)r() 
Bill, he is a Lithuanian and 
care who knows it. Last yP 
was 1 
that played 
Chicago.

Another 
wares in the Stadium, Sunday 
20th when the Chicago Can 
come here to play the Rams. 
Beinor, All-American who is 
known for his work at Notre 
will play one of the tackle 
tions. If you can’t get down 
ten in and hear the announcer 
“There’s Joe in the Rams 
field.” In his college days he 
known as the fifth man in the 
mies backfield.

In the meantime it’s too b; 
relate that Pete Gudauskas, 
year man for the Rams wa 
leased from the Ram fold, 
was a well-know player hailing 
Teachers College of Murray,"

In games played on local grid
irons last weekend three Liths were 
the outstanding stars. Those 
witnessed Cathedral Latin vs 
tral High game .Saturday saw 
Liths, Julius Suky and Al
dokas carry the ball over for touch
downs. They also played a star 
game on the defense.

AKINTA.'
gąlima gauti pas

D-RĄ MATULAIT 
(Lait)

7829 Euclid Avenue
BEFORE you’ll be able to at

tend a Concert Program the likes 
of which is being presented by 
‘Dirva’ in commemoration 
bration of its twenty-five 
newspaper service.

Look over the program 
self. Therfe’ll be:

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

Stella Malonis, Sophia Kane, Em
ma Meyer, Bernice Russell and Al
bert Nemanis. The Pittsburgh seer 
tion is composed of Anastazija Mi- 
kienyte, Stella Adomonis, Anthony 
Knizelis, and George Žilinskas and 
Pranas Žilionis.

There will be a diversified pro
gram of solos, duets, trio's, popu
lar gnd classical musie. Comedy 
skits in song and acting.

In addition to this all-star’ cast 
the management of the ‘Dirva’ is 
giving away a grand door prize of 
a 1940 Zenith Radio valued at $50, 
plus 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 
you better start cutting out paper 
dolls.

The program begins promptly at 
6:00 p. m. Sunday, Oct. 20th. at the 
Lithuanian Hall. Please don’t pass 
un this opportunity to attend an 
entertaining program in celebration 
of a memorable occasion.

Į Lietuviška Didele Išdirbyste
E Langams užtraukti Blindy (Shades) 

VENETIAN BLINDS 
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

E SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

E Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
| IlEntĮ. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav
“dHIIIIlUillllhllllllIIIIllhllllllHIllllIllflllllllllillllinilllllllllllHIimilllll lllllllt

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SAU

šiltus drabužiui$3.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Jei

LANKĖSI PITTSBURGHE
Trys automobiliai Clevelandie- 

čių Lietuvių buvo 
Lietuvių Kambario 
iškilmes. Dalyvavo 
zas Bendleris, Ona 
nė, Ona Karpienė, Karpius, Jo
nas Brazauskas, Ona Brazaus
kienė, M. Mišeikienės ir jos se
suo, viešnia iš Philadelphijos, 
p-lė Medelis, Eva Petraitienė; 
P. J. žuris, Biruta žurienė ir 
jų duktė Darata.

nuvykę į 
atidarymo 
šie: Juo- 

Mihelichie-

This well lov- 
leaves are 

is the Lithuanian 
Every cottage with 

the
TO BE MARRIED

VYRŲ Two-Tone
Sweteriai, vilnos 

mišinio, zipper
VYRŲ Cape Skin 
Jackets, vilnonės

2.45
frontas.

A.
J.
J.
J.
J.
Jonas T. DeRighter
K.
A.
M.
Ch.
J.
J.
J.
J.
Iz.
Ben. Dovidavičius
O. Stapulionienė
Ona Raymond
Alb. Sumakaris
Peter Komer -
Ksųz. Stonis
J. P. Kvederas
Jonas Petrauskas
Kitos aukojo smulkiais, 

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

Platakienė
I v in skus
Motiejūnas
Sukis

Giedraitis 
Blaškevičius 
Velykis 
Vilčinskas
Samas

• 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.

9

always crowned 
rue, a symbol of

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

out in a tracety 
the overhanging 

i” or grain store-

, the entrance 
Lithuania to- 
carved wood-

> eternal fire, 
is of a dark 
The floor is 
laid in two 

pegs.
topped with 

characteris-

This Saturday, October 12th will 
probably find one of the largest 
crowds in many a day attending 
St. George’s Church. The occasion 
is the weddino- 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 I 
your friends, Mr. and Mrs.

4.85 
ran

kovės ir užpakalis. Zipper 
priešakis.

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai
Kelinės
ir išeigoms 
pasirinkimas 
medegų

VYRŲ
stori

VYRŲ 
darbui 
didelis 
tvirtų

97c

1.95
iki

4.85

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

spalvuoti, visokių mien
Geri šilko Kaklaraiščiai 
rudens pavyzdžių

VYRŲ gražios Kojinės 
rudeninių pavyzdžių

VAIKŲ Ilgos Kelinės 
gero darbo vilnonės

1 7 H

DYKAI ™ STAMPS su kožnu pirkiniu. 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

7010 Superior Ave

2,
3,

r
i

r

2,

Atdara Vakarai:

LANKĖSI SHENANDOAH
Jonas Verbela su žmona bu

vo išvažiavę automobiliu į ry
tinę Pennsylvania, aplankė sa
vo gimines Shenandoah, Pa., 
ir apvažinėjo tulus kitus mie
stus. Gryžo per Harrisburgą, 
naujuoju Pennsylvanijos vieš
keliu. t

Temoje
“Civilizacija 
Priėjo Galo

Kelio”
Kalbės

Masloveckas

ABEL’S HALL
7017 Superior Ave.

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

KAMBARIAI GYVENIMUI
Noriu gauti gerą porą arba 

pavienį vyrą gyventi mano na
muose, vietos daug, visi pato
gumai. Kreipkitės:

DIRVOS administracija 
6820 Superior. EN. 4486 

»

Skani Lietuviška Duona
PR. KUNCAITIS.
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

ft

Vestuvėms Pniinmc. ~ £'‘.”’7 1ovlcZii^ balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyra£al
’ , c ‘ 11 biistatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

NEW DEAL
BAKERY

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia

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


