
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 11)15, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland by the 
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR— K. S. KARPIUS

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose ------------ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje —------ $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse---------  $3-00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO SPALIŲ-OCT. 18, 1940 47 25-ti Metai (25th Year)

Amerikos Lietuvių Delegacija Lankėsi pas Prez. Rooseveltą
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO darbai, del ka
riškų reikmenų užsakymų 
daugėjimo pakilo iki 94'< 
normali© — tai pirmą kar
tą pasiekė tokį aukštą laip
sni nuo Birželio mėnesio 
1929 metų, kada dar buvo 
geri laikai Amerikoje.

Plieno ir geležies darbai 
kyla nežiūrint sumažėjimo 
užsakymų iš Britanijos.

ORLAIVIŲ i š d i rbystės 
Amerikoje tapo veikmin
giausios iš visų kitų indus
trijų. Jose dirbama trimis 
pamainomis, ir jų pelnai 
pasiekė aukšto laipsnio.
Orlaivininkystės indus

trijoje ir darbininkai gerai 
uždirba.

TABAKO produkcija šią 
vasarą Su v. Valstijose yra 
dek mažesnė negu buvo 
pernai. Šymet tabako su
rinks apie 32,000,000 svarų, 
apie 9 nuoš. mažiau negu 
surinkta pernai.

AMERIKOS industrijos 
ilginamos keltis gilyn į 
salios vidurį nuo pajūrių 
■kaštų, kur yra pavojus 
nuo priešų lėktuvų bombų.
Tyrinėjimai parodo kad 

arti 60 nuoš. visų šalies in
dustrijų randasi vandeny
nu pakraščiuose.

AUTOMOBILIŲ gamy
ba eina gana aukštame .lai
psnyje, pastarų savaičių 
bėgiu išdirbama automobi
lių ir trokų po apie 95,000 
per savaitę.

VILNOS šį rudenį viso
je šalyje numatyta nukirp
ti apie 388,692,000 svarų— 
daugiausia negu kurį kitą 
metą gauta pirmiau.
Kerpama 368,000 avys, iš 

vienos avies vidutiniai gau
nama po apie 7.7 svarus 
vilnos.

, Clevelande, Midland plie
no išdirbystėje, pradėję 
streiką 1,200 darbininkų, 
nutarė priimti unijos su 
kompanija sutartį ir gryž- 
ti dirbti.

PR. ROOSEVELT per
ėtą savaitę pervažiavo ke
lis industrinius miestus ir 
Pasakė kalbas.

Jis gauna visur gausingą 
kitarimą.

S. VALSTIJŲ vyriausy
bė “užšaldė” ir Rumanijos 
tartus Amerikoje, išvengi
mui jų patekimo į Vokie
čių rankas.

ROOSEVELT PAŽADĖJO PALAIKYTI 
MAŽU PAVERGTU ŠALIŲ PUSE

Washington, D. C. — Spalių 14 ir 15 d. čia įvyko 
reikšmingas Lietuvai Gelbėti Tarybos posėdis, kuriame 
Taryba galutinai susiorganizavo į ją įstojant trečiai 
musų grupei, socialistams. Per dvi dienas apkalbėta 
plačiai įvairus musų tėvynės Lietuvos reikalai, budai 
kovai ir darbams už jos nepriklausomybės atsteigimą, 
santikiavimas su Europoje veikiančiais tam pačiam tik
slui Lietuviais, ir visas Lietuvai Gelbėti Tarybos sąsta
tas apsilankė pas Prezidentą Rooseveltą padėkoti jam 
ir Suv. Valstijų vyriausybei už jų nusistatymą nepripa
žinti Lietuvos ir kitų mažų pavergtų valstybių užgrobi
mo vienokiais ar kitokiais diktatoriais.

KAS SUDARO TARYBĄ
Taryba savo posėdžius laikė Roosevelt viešbutyje.
L. G. Tarybos posėdin Spalių 14 d. atvyko tautinės 

srovės atstovai Taryboje, P. Pivaronas iš Pittsburgho, 
K. S. Karpius iš Clevelando, M. Vaidyla iš Chicagos;

Katalikų atstovai: L. šimutis iš Chicagos, Kun. J. 
Švagždys iš Brockton, Mass., J. B. Laučka iš Brooklyno.

Socialistų atstovai: P. Grigaitis, Povilas Miller ir 
E. Mikužiutė, visi iš Chicagos. Jie pasireiškė kad tam
pa L. G. Tarybos nariais laikinai, iki jų srovės vadai pa
skirs kitus ar užtvirtins tuos pačius.

Nuo SLA. dalyvavo jo prezidentas Adv. F. J. Bago- 
čius iš Bostono, ir prie visų prisidėjo Teisėjas Jonas T. 
Zuris iš Chicagos.

APSILANKYMAS PAS PREZIDENTĄ
Lietuvių delegacijai pas Prez. Rooseveltą atsilanky

mą sutvarkė, kaip paaiški, jaunas Chicagietis, Viktoras 
Sholis, kuris turi atsakomingą vietą S. V. Komercijos 
Departmente.

Spalių 15 d., apie 11 vai. ryto, delegacija nuvyko į 
Baltąjį Namą, ir kelios minutos po 11 vai. jau stovėjo 
prie Suv. Valstijų Prezidento, jo darbo kabinete.

Prez. Roosevelt savo svečius priėmė su šypsą, su 
kiekvienu pasisveikindamas. Tarybos pirmininkas L. 
Šimutis perstatė delegacijos narius' prezidentui. Teisė
jas Zuris įteikė specialę padėkos deklaraciją^-kurią Pre
zidentas Roosevelt tuoj ėmė skaityti, ir smagiu tonu pa
sakė patemijęs joje klaidą: Prezidento nuomone, Lietu
vos nepriklausomybė neprarasta, tik laikinai pastumta 
j šalį. Šis jo pareiškimas Lietuvius labai pralinksmino.

Po Teisėjo .Zurio kalbos, pats prezidentas pareiškė 
kad Suv. Valstijos dės visas pastangas atsteigti Lietuvą 
ir kitas pavergtas šalis nepriklausomomis taip kaip jos 
buvo. Lietuva, sako prezidentas, yra skaitoma viena iš 
mažų šalių, bet yra už ją dar ir mažesnių, ir už jų vi
sų interesus Amerika kovos kuomet bus taikos derybos. 
Paminėjo Holandiją, iš kurios paeina jo bočiai, ir Bel
giją, iš kur kilę ponios Rooseveltienės bočiai: tos šalys 
taip pat okupuotos, ir Amerikos užduotis yra atgauti 
joms laisvę.

Pačiam prezidentui ir poniai Rooseveltienei buvo 
įteikta gintarinės dovanos.

Visa Lietuvių delegacija su prezidentu nusifotogra
favo. Dalyvavo šie: šimutis, Kun. švagždys, Karpius, 
Grigaitis, Bagočius, Vaidyla, Laučka, Pivaronas, Mil
ler, Mikučiutė, Zuris ir Kumskis.

Delegacijos girdėti Suv. Valstijų Prezidento pareiš
kimai kaslink mažų pavergtų tautų laisvės Jr pasiryži
mas už jas užstoti labai pradžiugino delegaciją, pradžiu
gins Amerikos Lietuvius, ir suteiks daugiau vilčių Eu
ropoje dirbantiems Lietuviams trustis už savo respubli
kos atstatymą, kurios nepriklausomybė tik laikinai ta
po pastumta į šalį.

Po apsilankymo Baltajame Name, delegacija buvo 
priimta Lietuvos Pasiuntinybėj e._____________

JAPONIJA karštai nori 
Pasmerkti Amerikos daro
mus žygius apsiginkluoti 
lr saugotis nuo trilypės Ja- 
P°hų-Italų-Vokiečių ąžies.

Azijoje šiuo laiku esama 
?pie 11,000 Amerikos pilie- 
S, kuriems pargabenti į 
S1U šalį pasiųsta laivai.

BRITAMS karas atsiei- 
po 30 milijonų dolarių 

kasdien. Nemažiau atsi
pila ir Vokiečiams.

ITALIJA pradeda pripa
žinti kad šis karas bus il
gas. j ■ ‘ ‘ ;
karą Vokiečių pusėje tikė
jo kad į kelias savaites An
glai bus sumušti ir jis pri
jungs Italijai daug naujų 
teritorijų.

RUSŲ-NAZIŲ KA- 
MAROTYSTEI AR

TĖJA GALAS

Tarp Maskvos ir Berlino 
vyksta įtempta padėtis, So
vietai jau nepasitiki savo 
kamarotams naziams, rau
donosios armijos pulkai vi
su skubumu siunčiami į 
Rumanijos pasienį, nes Vo
kiečių armijai inėjus į Ru
maniją Maskva pasijuto 
Vokiečių apsupta nuo Bal
tijos iki Juodųjų jurų.

Nors Maskva buvo infor
muota apie Vokiečių karei
vių ėjimą į Rumaniją. betgi 
Sovietų vyriausybė nujau
čia kad tas nieko gero ne
žada Rusijai.

Rumanijoje esą susiusią 
net 150,000 Vokiečių armi
jos.

Turkija, kuri turi sutar
tį su Anglais prieš Vokie
čius, laukia kokių žygių im
sis Rusija prieš Vokiečių 
veržimąsi į Balkanus.

Turkija turinti du mili
jonu kareivių pastojimui 
kelio Vokiečių veržimuisi 
į Egiptą.

'VOKIEČIAI Londoną ir 
Anglijos dalis bombarduo
ja nepaliaujamai. Kasdien 
leidžia šimtus lėktuvų, ir 
Spalių 16 d. pasiuntė net 
1,000 lėktuvų didinimui te
roro ir baimės, plėtimui 
nuostolių pačiame didmies
tyje ir jo apielinkėse.

Namai griūva, turtas 
naikinamas, bet Britų at
kakli nepasidavimo dvasia 
viršija viską.

Vokiečiai pareiškė kad 
trumpu laiku savo puolimą 
Britų sostinės ir pietinės 
Anglijos patrigubins. Da
bar veikianti po 1,000 lėk
tuvų puolimai esą tik' “vė
jelis” prieš tai kas bus.

Britų lėktuvai darė di
delius puolimus Vokiečių 
karo bazių Kiele; Hambur
ge, apsprogdino Berliną, ir 
iš karo laivų šaudė į Dun
kirk, Prancūzijoje, kur su
spiesta Vokiečių jiegos už- 
puldinėjancios Britaniją.

’M

AMERIKOS MOTERŲ VEIKĖJA STOJA DIRBTI 
UŽ ROOSEVELTO IŠRINKIMĄ

Moterų Demokratų veikėja jos National Chairman Edward
ir daug dirbus Prez. Roosevel- 
to išrinkimui 1932 ir 1936 me
tais, Miss Mary W. Dewson, iš 
Castine, Maine, atsilankė New 
Yorke pas Demokratų Parti-

J. Flynn ir vėl pasižadėjo dirb
ti už Roosevelto išrinkimą. Ji 
sako, nors nepritaria trečiam 
terminui, bet jaučia kad Prez. 
Roosevelt turėtų būti išrink
tas.

KANADOS BĖDOS

Kanadoje į svarbiuosius 
miestus sugrusta kariuo
menių, rekrutų, ginklavi
mosi vadų ir kariuomenės 
administracinių tarnauto
jų. Jie visi niekaip nesn- 
;elpa namuose, kiti apsi
auna tvartuose, vištinėse, 
garažiuose, skiepuose. Pa
brango namų nuomos, se
nieji nuomininkai išvaryti • > norį

nuo-

I

SOVIETŲ “rojuje” ma- 
tomai tik aukštiems komi
sarams valia gerti vynas. 
Trys žemesni komisarai, 
kurie pasivogę vyno norė
jo parduoti darbininkams 
žemesne kaina, tapo sušau
dyti.

iš namų, savininkai 
pasiaudoti. aukštomis 
momis iš valdininkų.

Be to Kanada turi bėdą 
su grudų perviršium: šy
met gavo 561,000,000 buše- 
ių kviečių, su nuo pernai 

i ikusiais turi 862,000,000 
bušelių.

Pati Kanada sunaudoja 
nedaugiau 130,000,000 bu
šelių. Rinkos kitose šaly
se grūdams uždarytos, ne
turi kur grudų dėti.

ŽUVO 3200

Suv. Valstijose per Rug
pjūčio mėnesį automobilių 
nelaimėse ant vieškelių žu
vo 3200 žmonių, 18 nuoš. 
daugiau negu tą pat mėne
sį 1939 m., kuomet buvo 
užmušta 2730.

Per pirmus , aštuonis mė
nesius šymet tokių mirčių 
jau buvo 20,440 — 7 nuoš. 
daugiau negu pernai.

PRANCŪZŲ valdžia, po 
Vokiečių spaudimu, užgro- 
binėja turtus visų savo pi
liečių kurie del karo pabė
go į užsienius.

APIE 16 MILIJONŲ vy
rų užsiregistravo Spaliųi • • 1 •ILL llLCll Cc loll Cl V U kJlJCvlLLL

Mussolini stodamas j -į g dieną, kaipo busimi S.

BRITANIJA įsakė savo 
piliečiams tuojau apleisti 
Rumaniją, kur Vokiečiai 
įsikraustė.

v. gynėjai. Jų bus imama 
I į kariuomenę po kelis šim
tus tūkstančių. Pirmuti
nis šį metą šaukimas tar
nybon nusitęs iki Gruodžio 
mėnesio.

Užsiregistravusiems vy
rams į kariuomenę patekti 
proga yra 1 iš 20 šį pirmą 
metą.

KRAUJAS ANGLAMS
Amerikoje apie 3600 as

menų davė po puskvortę 
savo kraujo gelbėjimui gy
vasčių Britų kareivių ko
vojančių prieš Vokiečius. 
Tas kraujas pervežamas į 
Anglijos karo ligonines ir 
ten perleidžiamas tiems 
vyrams kuriems prireikia 
kraujo išgelbėt gyvastį.

BRITŲ karo laivai 
jo keletą pasisekimų 
Italus ir Vokiečius, 
lių . 14, Viduržemio juroje 
Britų laivas Ajax, kuris 
privertė nusiskandint Vo
kiečių laivą Graf Spee prie 
Pietų Amerikos, dabar nu
skandino tris Italų greitus 
karo laivus. Spalių 16 d. 
sunaikino penkis Vokiečių 
laivus. Nuskandintas 
nas Britų laivas.

turė- 
prieš 
Spa-

vie-

ARGENTINA įvedė su
varžymą kitų šalių nepilie- 
čių politiškų grupių veiki
mą. Tuomi suvaržoma na- 
ziai, fašitai ir komunistai. Amerikos respublika.

S. V. duoda 20 milijonų 
dolarių kreditą Argenti
nai. Tuomi bandoma susi- 
artir/i su ta didele Pietų

SUDARO $1,407,245. Iki 
šiol Prez. Roosevelto įstei
gtas fondas kovai su in
fantile paraližium suaugo 
jau į 1,407,245. Tie pini
gai renkami per Prez. Roo- 
seveltd gimtadienį. Pats 
Prez. Roosevelt yra palies
tas to paraližiaus.

IŠ LIETUVOS
GYVULIŲ inspektorius pa

skelbė įsakymą draudžiantį 
perkupčiams prekiauti mėsa 
ir .jos gaminiais. Taip pat už
draudė ūkininkams vežti į tur
gų parduoti ką nors be vete
rinarijos prižiūrėtojų antspau
dų. Šis nutarimas paskelbtas 
neva sanitarijos tikslu. Tik
rovėje šios priemonės imtasi 
todėl kad užkirtus kelią ūki
ninkams išviso mėsą pardavi
nėti. Mat, Lietuvos ūkininkai 
pajutę kad sovietų valdžia vis
ką nusavina, pradėjo masiniai 
skersti, gyvulius. Nutarimas 
grąsina kad visa pardavinėja
ma mėsa ir jos gaminiai bus 
konfiskuoti ir patys pardavė
jai baudžiami visu griežtumu. 
Patys gyventojai įkinkomi ko
voti su šiuo “sabotažu”: Kau
no “darbo visuomenė” ragina
ma pirkti mėsą tik iš tų ūki
ninkų kurie turgavietėse par
duoda antspauduotą mėsą, o 
pastebėjus kur perkupčių, tuoj 
pranešti milicijai arba veteri
narijos paręigunams.

, •
PREKYBOS komisaras pra

neša kad įsteigtos “gatavų ga
minių paskyrimo kontoros”, 
kurios vienos tegali parduoti 
didmenomis reikalingas žmo
nėms prekes. Toks prekėms 
pirkti prekybininkai turi gau
ti iš komisarų specialius leidi
mus, ir pirkti gali tik atsižiū
rint jų darytos 1939 m. apy
vartos, bet nepasakoma koks 
nuošimtis leidžiamas pirkti. 
Prekių gali turėti provincijos .. 
prekybininkai tik dviem savai
tėm, b Kauno — tik vienai sa
vaitei.

Tuo 
tu vos 
apię
laimėjimus” 
yra kad net su leidimais pre-' 
kybininkai tegali gauti prekių 
keletui dienų ištekliui. .,. .

HOOVER, buvęs . prezi
dentas, kalbėdamas Phila- 
delphijoje, pasakė kad ši 
šalis turi rūpintis apie at
eitį, turi koncentruoti iš- 
dirbysčių išgales išlaiky
mui savo ekonominės po
zicijos pokariniame pasau
lyje. Karas kada nors pa
sibaigs.

DVYLIKA valstijų šioje 
šalyje atmetė komunistų 
kandidatų sąrašus iš bal
savimų lakštų Lapkričio 5 
dienos rinkimams. Dar 36 
valstijose jiems nekliudo.

Kiek kita kokia partija 
gali pastatyti kandidatų į 
rinkimus sovietų “rojuje”?

pat laiku sovietiška Lie- 
spauda pilna pranešimų 
nepaprastus “gamybos 

ir tt. O tikrove

LIETUVOS šv. Kazimiero 
Draugijos pavadinimas pakeis
tas į “Raudonoji Vėliava”.

ministras M. 
kad Maskvoj 
SSSR žemės 
Benedikto vu.

ŽEMĖS ŪKIO
Mickis pasakoja 
jis susitikęs su 
ūkio komisaru
Šis parodęs didelį Lietuvos že
mės ūkio reikalų supratimą ir 
žadėjęs Lietuvą paremti. Pir
miausia Kaunan busią atsiųs
ti instruktoriai, kurie žemės 
misariatai, Lietuvos liaudis 
siorganizųot į komisiriatą. Tai 
menkas, pažadas. Kol Lietuva 
turėjo žemės ūkio ministeriją 
tol Lietuvos žemės ūkis pajie- 
gė gabenti didelius maisto 
produktų kiekius net ,zį pačią 
Sovietų Rusiją. Kai ateis ko
misariatai, Lietuvos liaudis 
gyvens tame pačiame skurde 
kaip ir visi kiti Stalino paver
gtieji.

PREKYBOS komisaras pa
skelbė įsakymą įvedantį audi
mo, smulkių reikmenų, odos 
prekių ir avalinei pirkti lapus, 
pagal kuriuos tiktai butų bu
vę galima pirktis tų reikmenų. 
Praėjus trims dienoms, paskel
bta kad ta komisaro instruk
cija atšaukiama, nes ji “neiš
sprendžia ryžtingos kovos su 
spekuliacija ir kitais darbais 
masinio vartojimo daiktų pre
kyboje”. Be to nusistatyta 
“pradėti griežtą kovą su spe
kuliantais ir jų talkininkais, 
padidinant uždedamas jiems 
bausmes”. Išeina kad komu
nistai patys nežino ką daro. 
Tačiau Lietuvos gyventojai 
viena žino: bus ar nebus “per
kamieji lapai”, visvien jie ne
gali nei už didžiausius pinigus 
gauti nei drabužių, nei balti
nių, nei avalinės. Tos 
krautuvių languose tik 
tyta didžiusiai Stalino ir 
tovo “abrozdai”, kurie 
turi atstoti.

•
BRAZILIJA dabar

to 42,000,000 gyventojų.

rusies 
išsta- 
Molo- 
viską ;

skai
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PENNSYLVANI JOJE ARGENTINA

PITTSBURGH

West End Parapijos 
V akariene

I

na-Šv. Vincento parapijos 
riki surengė vakarienę Spalių 
13 d., mokyklos salėje pager
bimui klebono Kun. J. Vaišno
ros paminėjimui 35 metų su
kaktuvių kaip jis šią parapiją 
vadovauja ir nenuilstamai dir- 
Ųa. Jis
Pittsburgho 
geriausias 
visais 
na is, 
čia is. 
Mia. 
tės,

Koncertas Pavyko

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Mušti Laikraščių)
✓ ---------

♦ DAYTON, O. — Vietinė Šv. 
Kryžiaus Lietuvių parapija

apvaiksčioja 25 metų bažny
čios paštatymo ir pašventini
mo sukaktuves, Ta proga Spa
lių 25 d., nuo 8 vai. vakare, pa
rapijos salėje atsibus tam pri
taikytas programas. Svečias 
kalbėtojas bus Day tono mies
to mayoras Brehnan. Spalių 
26 d. 8 vai., parapijos salėje 
bus banketas. Spalių 27 d., 
11 vai., klebonas Kun. L. J. 
Praspalius atnašaus šv. 
šias.
♦ WESTFIELD, Mass. — 

lių 13 d. Šv. Kazimiero
tuvių parapija minėjo 25 
tų jubilejų.
♦ WORCESTER, Mass. — Sp.

8 d. vietiniai Lietuvos par- 
davikai surengė prakalbas “gy
vam nabašninkui” Bimbai, Iš
syk publikos susirinko arti po
ra šimtų. Po pertraukai salė
je liko tik apie 60 asmenų. Pa
sirodo kaip publika įvertina 
Bimbos kalbą. i
♦ CHICAGO, Ill. '— Lapkričio

3 d. Nekalto Pras. Panelės 
Šv. parapijos salėje; įvyks ka
talikų Labdarių Sąjungos me
tinis seimas.

—Antanas Mankus, susirū
pinęs kad gali paimti kariuo
menėn jo du sunUs, bandė nu
sišauti, sunkiai sužeisdamas 
Sau galvą.
♦ SO. BOSTON, Mass. — Lap

kričio 17 d. čia įvyks p-lės
Onos Kaskas koncėrtas, kurio 
pelnas skiriamas nukentėju
sioms nuo karo Lietuvoje.

tuviški laikraščiai, kaip susi
tarę, dainavo jam preliudijas, 
noktūrnas bei sohatus. Jį la
biau gerbė negu Lietuvos kon
sulą. Aukų rinkėjams milijo
nierius Jokūbaitis nesigailėjo 
išmesti šimtinių.

Atsirado ir Norkus, iš Urug- 
i vajaus į Argentiną už šposus 
atbėgęs. Prisigretino prie Jo- 

| kubaičio. Prikalbėjo jam vi
sokių biznių, prižadėjo jo ka
pitalą padvigubinti. Jokubai- 

I tis, pats vos tik pasirašyti mo
kėdamas, Norkaus patariamas, 

Kada smėlį išpils, sulipki- j išleidžia Pietų Amerikos Nau-

BUENOS AIRES

Vėl Norkus
(Tęsinys iš pereito hr.)

“Tie kurie sumokėjot, ryto
jaus dieną susirinkit šioje vie
toje”, paaiškindavo Norkus sa
vo nuskriaustiems darbo j ieš
kantiems darbininkams, “čia 
atvažiuos sunkvežimis su smė
liu, 
te ir šoferis nuveš jus į darbo į jį^ųas, taip pat atidaro laiva- 
vietą. šoferis jau visa — • • * ■■
aš jam visa pasakysiu”, 
kus bevaikščiodamas po 
tą prisižiūrėdavo kada ir 
kuo atvažiuodavo sunkveži- i laidas, 
miai. šoferis; nusigandęs be-j 
dūrbių ahtpuldžio, jiioš visus; įus

Į atidilbdavo ū’oHčijai.
Lygiai įlandšiai Norkūs pa- Į 

sielgę ir Urugvajuje, Montevi-' 
j deb mieste,' kūr prisirinkęš iš ! 
kiekvieno bedarbio po 5 Urug-Į 

j vajiškus pežūš, pasiuntė ardy- ( 
-ii ’ . ■ r i i ti gei’iaūšį pl'ėhtą prie Barque j

tas Turnpike, tarp Pittsbiiighd Policija taip pat visus*
ir Harrisburgo, važinėjimas areštavo. Montevideo mieste; 
prasidėjo, nors ,d.hr. to^ vieške-. j*/ tūrėjo ir ’ “darbo agenciją’b 

kūr t’elefoho vietą pavaduoda
vo keturkampe blėka Su ranke-

' na.
I šii 
! Įs 
jūtis 
jokiu buclu nerasdavo adreso.

Mokedariias Anglišką kalbą, 
buvo gavęs Montevideo mies- 

i te, dalbą pine aliglies parda
vimo. Pačiupęs Stambesnę su
mą pinigų, atbėgo į Argenti
ną. , Nei vienas, čia minimas 
faktas nėra fabrikuotas ir dar 
tik dū rtiėtai atgal, visa Pietų 
Amerikos ir .Lietuvos spauda 
jį aferistu vadino. Niekas ne- 

, rašė Norkus, bet aferistas’ 
į Nbfkūš. z f: į j U
J; Vienu įąikū Argentinoje jis’ 

buvo gavęs darbo vienoje ži
balo apdirbimo įmonėje.' Dir
bo kaip personalo viršininkas. 
Kiekvienas priimtas į darbą 
Norkui turėjo duoti pinigų, o 
po savaitės laiko atleisdavo, 
kad galėtų imti kitus 'darbinin
kus ir iš jų vėl gautų atlygini
mą. Yra buvę atsitikimų kad 
žmogus per savaitę neuždirb
davo to ką Norkus paimdavo 
kaipo kyšį.

Panoro Norkui ir daugiau 
pinigų uždirbti, šiam darbui 

' sūf itare su viena Lietuvaite, 
i žibalo įmonės valdytojas buvo 
Holaiidų tautybės, pilietis.. Nor- 

i kus prie jo prisigretino. Pri- 
: žadėjo supažindinti gražią pa
nelę. Norkus neužmiršo duo-. 

iii instrukcijų ir savo bendri- i 
j niūkei. Holandas parsivedė ją 
i į savo namus, o Norkus su- 
j tvarkė reikalą taip kad išgir- 
i dęs merginos rėksmą į Holan- 
1 do namus jis nuvedė policiją. 
Panelė stovėjo .su suplėšytais 
drabužiais ir, skandalo išven- 
giiųūi, reikalavo 10,000 pezų. 

[Porcijai krito į mintį stainbioš 
Į pinigų sumos reikalavimas ir 
i pravedus tardymą paaiškėjo 
ĮNcrkauš šposas. Norkus bu

vo išvarytas iš darbo ir dar! 
iŠ mėnesius atsėdėjo Villa De-i 
volo kalėjime.

Jauni] Lietuvių Draugija su
teikė Pittsburgho publikai vie
ną iš puikiausių koncertų ko
kio keli metai jau negirdėjo. 
Atsilankė čia artistas Aleksan
dras Vasiliauskas, kuris išpil
dė programą, publiką sužavė
damas iki pilnumo.

Prie jo dalyvavo parinktes- 
ni vietiniai dainininkai ir dai
nininkės ir kiti muzikos meno 
plėtėjai.

Publikos buvo gana dikčiai 
ir visi buvo patenkinti.

Artistas Vasiliauskas išva
žiavo į Clevelandą, kur pildys 
Dirvos jubilejinį programą šį 
sekmadienį, Spalių 20 d.

Iš Pittsburgho Į Difvbs pFb- 
gramą bengiasi Vykti keletas 
vietos artistu ir geras skaičius 
vietos tautinių veikėjū.

yra žinomas plačioje 
apielinkėje kaipo 

dvasiškas vadas, su 
susitaiko, senais ir jau-
Lietuviais ir svetimtau- 
Visi jį pažysta ir ger- 

•Jis pats geriau nuken- 
bet heužgaus kito. Kiek

jis yra biednų sušelpę's, bedar
bių p įrėmęs, mirusių palaido- 

, j;ięs be užmokesnio, kiek šliubų 
davęs dykai. Pas jį nėra nu
statyta kiek ir už ką mokėti: 
kiek kas duoda jis dėkui pa- 
sdko.

šias 
giamia 
viai ir 
taučiai.
kalbomis 
nimiiiš.

sukaktuves rengė dau- 
jauhos kartos Lietu- 
prišidėjo net švetim- 

Programas buvo su 
ir kitokiais pamargi- 

J. Saulis.

PASIKORĖ. Bunola, Pa.— 
tul; s Vrovak, 63 m. amžiaus; 
nerijo gauti Amerikos piliety- 
1 ę. bet neišlaikęs kvotimus. 

rp?sikorė. Tai buvo ja ketvir- 
* tSš bandymas , tapti Amerikos 

piliečiu.

ho- 
Fe-

1TTTSBURGHE, astuoni 
tej’.ai pasirašė su A. Darbo 
deracija. Apie 2200 hotelių 
darbininkų tampa unijistais.„

DIRBS. Buvo
Pittsburgh Plate 
stiklo išdirby stė 
užsidarys ir liks be 
1 .00 darbininkų,
toje dirbtuvėje tęsti darbus ir 
Lliau.

manyta kad 
Glass Co. 
Creightone 
darbo apie 
Nuspręsta

JAU VAŽINĖJA
Didžiuoju nauju Rehhsylva- 

nijos vieškeliu, kuris pavadirt- i į

I

lio atidarymo ceremonijos ne
įvyko. Tuo vieškeliu pavelija 
važiuoti 50 mylių į valandą 
greitumu, bet žmonės važiuoja 
iki 80 mylių ir daugiau.

Anglies PeilnSylvani- 
joje Užteks dar 

300 Metų
kad kietos 

Penhsylvdnijbje 
dar tiek daug 
dar ’tririis šim-

ah-

I

Apskaitliuota 
glies srityse 
anglies randasi 
kad jos užteks 
tams mėtų.

Rytinėse valstijose kasimas 
anglies tęsias 125 mėtai ir ap
ima tiktai 48J ketvirtainių 
mylių plotą.

1939 
iškasta 
larių.

metais kietds aiiglies 
už' 187 milijonus dV>-

Westinghouse Didins 
Savo Dirbtuves

Westinghouse Electric & Ma
nufacturing Co. Pittsburghb Sri
tyje savo dirbtuvių padidini
mui ir patobulinimui paskyrė 
$8,500,000. Ta kompanija tu
ri daug valdžios užsakymų ga
miniams reikalingiems T" 
gynimo reikalams, f. 
Rugpjūčio mėnesį dirbo 
įstaigose 9000 darbininkų 
giau negu tą patį mėnesį 
nai.

Ši dirbtuvė priima 500 
nų aukštesnes mokyklas 
gūsių vaikinti ir merginu 
vinti darbi] ir amatų, kad 
tų pakankamai darbininkų 
denį, kada prasidės pilna 
by metė.

šalies 
Šymet per 

jos 
dau- 
per-

jau- 
bai- 

la- 
bu- 
r ii- 

da r-

Registruokitės!
Pittsburgho srityje, kaip 

vo Dirvoje pranešta, 
atitinkamose vietose 
liti registravimo vietos. Bet dė
lei lėto registravimose keletas 
tų kaimyniškų vietų bus Užda
ryta, o tada norintieji užsire
gistruoti turės sugaišti visą 
dieną vykdami Į miesto

■ ;l 
bu- 

įsteigta 
svetimša-

centrą.

PENNSYLVANIJOJE 
nuo vieškelių valymui 
metu reikalinga 4 milijonų do- 
larių. Pennsylvania buvo pir
mutinė valstija Šioje šalyje ku
ri įvedė sniego valymą nuo di
džiųjų vieškelių.

sniego 
žlerhoš

♦ SVOGŪNŲ ir šparagų au
galai priklauso prie lelijų šei
mos.

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

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

MIRĖ 5800 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ

PĖNNSYLVANIJOS valsti
jos administracijos kaštai pa
siekė iki dviejų milijonų dola- 
rių į dieną. Del to prasidėjo 
judėjimas prieš gubernatoriui 
ir jo išlaidumą. Sako, valsti
ja tuo uždeda skolų po $109 
kiekvienam
moteriai ir vaikui, 
tais 
maS 
1939

valstijos vyrui, 
1931 me- 

valstijos valdžios išlaiky- 
atsiėjo $112,595,000, o 
metais net $284,419,000.

BROOKLYN, N. Y.

Atvyko 11 iš Lietuvos
Spalių 13 d. apie 9 vai. ry

te į Hoboken, N. J., prieplau
ką atvyko Graikijos laivas Nea 
Heilas, iš kurio įžengė į Ame
rikos žemę 11 Lietuvių. Tarp 
jų ponia Tubelieiiė su duktere, 
buvusio Lietuvos ministro p. 
Tūbelio žmbna, ponią Devenie- 

mo veikėjo Jono Vileišio duktė 
su trimis 
Dr. Devenis 
jė, lies šiuo tarpu kartu šU 

Į šeima, jo bolševikų vyriausybė 
į neišleido, .jis yra laikomas ka- 
: Įėjime.

Minėtos ponios Lietuvos gy
venime yra žymios asmenybės 
ir visuomenės veikėjos, aukš
tos kultūros moterys. Ponia 
Devenienė buvo atstovė Lie
tuvos paskutiniame seime ir 
užėmė atsakomlngą vieta.

Ponas ir ponia Garbaliaus- 
kai, Lietuvoje vertėsi prekyba: 
Garbaliaiiskas taipgi yra žy
mus krikščionių veikėjas. Po
nia Gai’baliauskienė, kuri ve
dė žymią savo krautuvę Kau
ne, yra Amerikos Lietuvaite, 
Chicagietė.

Sugryžo į Ameriką ir ponia 
Svetikienė su sūnum, iš Ro
chester, N. Y. Sunūs yra bai
gęs Klaipėdoje aukšta Komer
cijos mokykla ir jau buvo Lie
tuvoje pradėjęs tą profesiją 
praktikuoti.

Svečius prieplaukoje pasiti
ko grunė Brooklyno ir New 
Yorko Lietuvių veikėjų. Lie
tuvos Svečiiis-viešnias pasiėmė 
nas šavė nekui’ie apieliilkės 
žymesni Lietuviai. S,

vietą, šoferis jau visa žinos, korčių ir pinigų siuntimo ageh- 
Noi’- Į ciją. Visų šių įstaigų virši- 
uos- ninkas Norkus. Jokūbaitis ap- 

šu j mokėdavo visas laikraščio iš- 
pasirašydavo pinigų 

priėmimo ir persiuntimo kvi- 
o Norkus rinkdavo laik

raščiui skelbimus, priiminėda
vo prenumeratas. Taip pat 
priimdavo ir pinigus pasiunti
mui į Lietuvą, parduodavo lai
vakortes, bet į Jokūbaičio ka
są nieko neįnešdavo. Ištikro. 
tai buvo auksinės Koštantiho 
dienos. Jokūbaičiui jis taip 
pat iškrėtė panašų šposą kaip 
tam Rolandui. Norkus susita
rė su viena nepilnamete, bet 
ištekėjusia Lietuve moterimi. 
Monika Poviloniene. Jai įkal
bėjo kad ji galėsianti iš Jokū
baičio uždirbti 2,000 pėzų. Jos 
vyras, mažai į garbę dėmesio 
kreipia, bet į pinigus ' labai 
laug, sutiko: Rytojaus dienos 
val'.ariniubse laikraščiuose pir
mame puslapyje tilpo Monikos 
Povilonienės fotografija, kur 
apačioje buvo pažymėta kad iš 
Jokūbaičio darbo ’biuro ši var
gšė moteris buvo parduota bal
tųjų vergių* pirkliams.1.. t

. šiai žiniai pasirodžius laik
raščiuose, policija apsupę Jo
kūbaičio barą ir patį Jokūbai
tį areštavo. Policija pra'dėjo 
taip pat tarydti Pdvilo'niėnę, 
kur ją Jpkųbaitiš nusiuntė. 
Pradžioje ji* aiškinosi kad ne
atsimenanti nei tos gatvės, 
nei numerio kur ją iš Jokūbai
čio darbo biuro nusiuntė darbo 
reikalams, o ten ją norėję pri
versti paleistuvauti. Policijos 
valdininkai ‘pradėjo jos pasa
kojimams netikėti ir, matyti, 
pagrąsino, tada ji nurodė gat
vę ir numerį, ir policijos val- 

nuvykę į nurodytą 
> tėn gyvenantį ' auk- 

reikalų valdininką, 
žinoma, pareiškė 
užuojautą, aiškin- 

kokių

jis ją sukdavo, kalbėdavo 
“milijonieriais” ir paėmęs 
bedarbių pinigus siųsdavo 

“į darbą”, kur žmogus

I

Mi-

Spa-
Lie- 
me-

NEW YORK, N. Y.
f -i i . :_______ ■ ; ■ 3 . >

LIETUVIŲ SPAUDOS l£LU-
bo Darbuotė

visiems . Lietuviams žino- f i 
savo šeimos nariais, j 

pasiliko Lietuvė- i

♦ BRAZILIJA yra labai tam
si šalis. Beveik du trečdaliai 
jos gyventoji] yra beraščiai 
daugiausia Indijonai.

I KAIP PRAPULDĖ TURTIN
GA LIETUVI

Dar prieš ęfidyjį karą, nega
lėdamas apsigyventi šiaurinė
je Amerikoje į Argentiną at
vyko ’Jonas Jokūbaitis. Ati
darė barą ir praturtėjo. Jau
tėsi laimingas. Moraliu atve- 

' ju, jo biznio girti negalima, 
Tai buvo baras kuriame buvo 
8 ) mergų ir prilygo paleištuv- 
namiui, bet sulyg įstatymų jis 
niekam nenusikalto. Buvo ge
ros širdies žmogus. Bėdos 
prispaustas Lietuvis pas Jokū
baitį vis gaudavo pavalgyti, 
permiegoti ir dar kelis pezus.

Prasidėjo pokarinė didžioji 
Lietuvių imigracija į Argen
tiną. Jis kiekvieną jį aplan
kiusį maloniai priimdavo, jam 
buvo malonu pasikalbėti su 
Lietuviu, dargi iš pačios Lie
tuvos. Prasidėjus organizuo
tis Lietuviams, įvairių organi
zacijų vadai Jokūbaitį ant ran
ki] nešiodavo. Argentinos Lie-

dininkai 1 
viėtą rado 
štą vidaus

Norkus, 
Jokūbaičiui

1 damas jam kokių nemoralių 
žmonių pasaulyje esama. Taip 

I ir pasiliko Norkus visų Joku- 
i baieio agencijų viršininku.

Greit po to Lietuvaitės, ku
rios siuntė savo giminėms pi
nigų, pradėjo kelti viešą skan
dalą, nes jos iš Lietuvos gavu
sios laiškus jog jų giminės ten 
jokių pinigų negavo. Tuojau 
ir valdžia įsikišo. Jokūbaičio 
a g e n čija “kuotvarkingiausia” 
vedama, pinigai priimti, bet 
neišsiųsti ir jų nesama. Ant 

! visų pinigų priėmimo kvitų 
Jokūbaičio pasirašyta, o Nor
kus išsiaiškino kad jis esąs tik 

j paprastas Jokūbaičio tarnau
tojas. Pasirodo kad Norkaus 
pinigai priimti ir praūžti, Jo
kūbaičio nei neturėti.

Jokūbaitis visa tai pamatęs 
tik spėjo sudejuoti: “O Jėzau. 
Marija! Dievulėliau mano kas 
dabar bus su manim!”. . . . Bet 
tas jau nieko negelbėjo — Jo
kūbaitį arėštavo nuvežė į Vil
la Devoto kalėjirrią, uždare še
šiems metams sunkiems dar
bams.

Vadinas, Norkus iškniso to 
ąžuolo šaknis kurio giles pats 
ėdė. Po Jokūbaičio areštavi
mo atėjo ir Norkui liūdnos die
nos. Užsiimti dpgaudinėjimu 
jau buvo Sunku, neš visi jį ge
rai pažinojo. Taip ir baigėsi 
Norkaus avėnturos pirmutinis 
epizodas.

Julius Šveikauskas.

SLA. patalpose, 807 W. 30 
st., 'Rugsėjo 26 d., 8 vai. vąš
kare, įvyko Lietuvių Spaudos 
Klubo narių mėnesinis sUsirin- 
kimas. Susirinkimą atidarė ir 
vedė Kun. A. Milukas, L. S. K. 
iždininkas (pirmininkui ir vi
ne pirmininkui neatsilankius). 
Pirmininkaujantis Kun. Milu
kas korespondentu paskyrė A. 
S. Trečioką iki Sekančiam klu
bo" susirinkimui.

Klubo sekretorius Vincas F. 
Jankauskas perskaitė L. S. K. 
pirmešnio susirinkimo proto
kolą, kuris visais balsais pri
imtas. Valdybos ir komisijų 
pranešimai išklausyti ir visais 
balsais priimti.

Klubo oficialūs atstovai, p. 
•Jieva M. Trečiokienė ir A. Ė. 
Strimaitis padarė pranešimą 
apie atsibuvusį tautinį seimą 
Philadelphijoje Rugsėjo 1 ir 2.

New York Times atstovo p. 
Tolišiaus priėmimas, kuris bu
vo numatytas, neįvykęs. Ko
misija palikto toliau šidb rei
kalu rūpintis.

L. S. Klubas yra nutaręs 
minėti 50 metų sukaktį Var
po, Dr. Vinco Kudirkos leisto 
laikraščio. A. B. Strimaitis 
pranešė kad jau turi parašęs 
atitinkamą paskaitą šiam tik
slui. L. S. Klubas nutate į 
paskaitą pakviesti Moterų Vie
nybę. Paskaita įvyks Spalių 
15 d., 8 v., Allihnce Hali, 197 
Grand st., Brooklyne.

A. B. Strimaitis prariėšė kad 
jau yra paruošta spaudai klu
bo knyga paminėjimui Vinco 
AmbkaZevičiaiiš darbuotės, ku
rią yra pažadėjęs atspausdinti 
.Jiiozaš J. Račiūnas.

Perstatytos ir visais balsais 
priimtos į L. S. Klubą šios vei
kėjos: Ona Valaitienė, Mare 
Strumskienė, Petronėlė Jurge

Su šiame numeryje talpina
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais čia žymimi] mirusiųjų 
Skaičius pasiekė jau 5800 as
menų. Mirusiųjų vardų skel
bimas čia pradėta Vasario m. 
1937 metais. ;

UTYRA Steponas, 65 m. am
žiaus, mirė Spalių 8 d., So. j 
Superior, Wis. — Jonavos 
par., Skurulų k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. Liko 
žmona, Adelė) keturi sunai 
ir .viena duktė.

TARTELIS Petias, 55 metų, 
mirė Rugsėjo 16, Philadel
phia, . Pa,

VINIKAITIS Juozas, mirė 22 1 
Rugsėjo, i New Britain, Conn. 
Amerikoje išgyveno 50 me-

.. tų.
POCIENĖ Agnietė, 41 mętų, 

mite Rugsėjo 24 d.; Barre, 
' Mass. Amerikoje išgyveno 

27 motiis
RUKŠTELIS Alekas, 49 metų, 

mirė Rugsėjo 29, Plymouth, 
. Ra, .

SENDZIKAS Saliamonas, 67 
metų, mirė Rugsėjo 30 d., 
Wilkes-Barre, Pa.

ŠARNELIS Jonas, mirė Rug
sėjo 26, So. Boston, Mass.

MACIULEVIČIUS Juozas, mi
rę Rugsėjo 26į So. Boston, 
Mass. — Žaslių parapijos.

MACIULEVIČIENĖ Uršulė, 32 
metų, mirė Rugsėjo 26 d., 
So. Boston, Mass, — Žaslių 
par. Amerikoje išgyveno 18

.. mėtų. ;
MAęlULfcVIčIUS - -Stasys,. 43 

metų, mirė Rugsėjo 27, So. 
Boston,. Mass. — Žaslių par. 
Amerikoje išgyveno 28 me- 

i, . tus. ,
JURĖVIčIUTĖ Ona, mirė

i
*

mirusių išeivių Lietuvių

liūte.
A. S. Trečiokas,
L. S. K. Koresp.

♦ JAPONIJOJ, visos šeimos 
turi apsieiti be ryžių vieną die- 

Ir tas maistas 
įo.je nuskurusioje

ną savaitėje, 
taupomas 
šalyje, kuri tik kariavimu rū
pinasi.

MARGUTIS
Skaitykit “Ąlargįutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu- 
žikos ir juokų žurnalą. Ei- 
ha du kartu į mėnesi. Kaiha 
metams $2. Prisiųškit 10c 
pašto ženklais, gausit viena 
numerį pamatymui.

‘■MARGUTIS’’
6755 So. Western Ave.

Chicago, Ill.

1 .'1 ;. „f
POCIUS Jonas, 70 • metų, nib 

rė Rugsėjo 30, Chicagoje.-_ 
Akmenės par., Menkių kni 
Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

BELLA Petras; pusės amžiaus 
mirė Rugsėjo 28, Cnicagoje’ 
— Jurbarko par., Butrim,; 
k. Amerikoje išgyveno 3g 

metus.
ARLAUSKAS Edvardas, įmire 

Rugsėjo 29, Brighton, Mass 
BARONAS Povilas, mirė Sixū 

lių mėn., Lawrence, Mass 
AUSIKEVIČIUS Juozas, mirė 

Rugp. 24, Comodoro Riva. 
davia, Argentinoj. Paėjo iš 
Kupiškio par.

RAČKAUSKAS ■ Jbhas, mirė 
Rugsėjo 26, Chicago j e.

RAZMUS Jonas, 33 metų, mį- 
rė Rugsėjo 30, Chicagoje.

PIPIRAS Ignas, 34 metų, mi
rė Rugsėjo 8 d., Buenos Ai
res, Argentinoje.

JANIŪNAS Povilas, mirė M 
d. Rugpjūčio, Buenos Aires, 
Argentinoje.

GIžAUSKAŠ Kastantas, 28 m. 
nusižudė Rugsėjo 2, Buenos 
Aires, Argentinoje. — Tel
šių ap. Argentinoj išgyve- 
no 1Q metų. Ų ; j

VOLUNGIENĖ ,Regina, mirė 
Rūgs. 31, Worcester, Mass. 

JOTKUS Jenas, 59 metų, mi- 
rė Rugsėjo 27, Custėr, Mich. 
— Zarasų ap.? Beržunu km 

GASPARKAS Jurgis, pusam- 
amžis, mirė Spalių 10, Chi- 
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Plukių k. Amerikoje išgy. 
veno 35 metus.

JlEšKAU merginos susipa
žinti vedimosi tikslu ; ' prašai: 
atsišaukti, neskiriu iš kur; pa
geidauju atvaizdo sykiu suį at
sišaukimu ; į rimtą laišką, duo
siu kiekvienai atsakymą ir pa
veiksią grąžinsiu. (45)

P'. Uzalis ■ ' ' ■ -
Bermore,. Ont. i j Canada

So.

< u < r J* 
well, Mass., .Rugsėjo mėn.

BARISIEP^Ė Marcelė, mirė Lo
well, Mąss.‘, Rugsėjo 25 d.

KAROSIENĖ Beatrice, mirė 
Spalių. 29, Shenandoah, Pa.

URNEžIS Antanas, 43 metų, 
mirė Rugsėjo 30, Chicago- 
je. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

JURAŠKA Kazys, pusamžis, 
mirė Spalių 1 d., Chiėagoje. 
— Tauragės ap., Kvėdarnos 
par. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

BAŠINSKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Rugsėjo 30, Chi- 
cagoje. — Tauragės apsk., 
Kaltinėnų par. Amerikoje 
išgyveno 50 meti).

ORLAUSKAS Kastantas, 47 
metų, mirė Rugpjūčio 21 d., 
.Pineiro, Argentinoje.

GRABAUSKIENĖ Petronėlė 
(KioVąitė), seno, amžiaus, 
mirė Chicago j e Rugsėjo 28. 
— Telšių ap., Plungės rhiest. 
Amerikoje išgyveno 30 mer 
tų.

PAJIĖŠKAU Kun. , Bepedik 
tą Virbicką, 1929 m. gyvent 
Kewanee, Ill. Taipgį Viktoų 
Juršėną, 1929 m. gyveno Chi- 

Prašau jų arba apie 
žinančių tuoj atsišaukti 

Joe Rimšelis

cagoje.
juds

C of C. F? Griffin;'
Scarboro Jct., Ontarii 

Canada.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ii 

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

o ..NubįSpalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės. 31 d., 1941 m., 
busi vienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė viena didžiau- 
vATTtc0 V$ų’ ku*ris ,bus Jinomąs kaipo S.L.A. TRECIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri- 
snasyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas : prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
uz sveikatos išegzaminavimą, o pirmutines prisirašiusįjį 

gaus dovana — SLA. JUBltEJALBUMĄ, vertės $5.00.
. Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ii’ 

galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokarha po $6^ $9; ir $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

. SkA- kuopos randasi visose didesnėse Amerikos. Lie
tuvai] kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato- 
1 J]11’.. -ius užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie ųpdraudą ir prisirašyki! prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių apdrauddš ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

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

I Nikodemas A. Wilkelis |
L ai anuotas Laidotuvių Direktorius :

IR BALSAMUOTOJAS
| 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 [

o pirmutines prisirašiusiųjų 
i — SLA. JŲBILEJINĮSLA. JUfetL

« •
| The Wilkelis Furniture
| Rakandų Krautuve
§ 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =
= N’ A’. wilKELIS JURGIS ARBUCKAS į
| Sa-nninkas Ved-jas |

udiiiiinii:iiiuiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiilii liiliilil{!|imi!|||||;||{i||||I||{||iil!ijiii!i?
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DIRVA

SPRAGILAS

TETULĖ NORI VYT Iš 
AMERIKOS BOLŠE- ;

VIKUS
Aną penktadienio vaka

rą einu su savo gerb. šon
kauliu pasivaikščiot po Su- 
periją, ir kur. ėję neėję, už
einam į Lietuvišką salę, į 
Klubo vakaruškas. Žmo
nės ūžia, šoka, kortuoja ir 
fundijasi.

Ugi žiuriu ir matau: ma-’ 
no gerb. Tetulė, pasirinkus 
kokį tai žilą jaunikį, kad 
šoka net andarokas aukš
tyn kyla. '', .

Tetulė pabaigė šokti, nu
einam pas ją, ir sakau:

— Gerą vakarą, tetule, 
matau turi tikrą “good 
taim”, — sakau aš.

— O kodėl ne, juk tik sy- 
kį žmogus ant svieto gyve
ni. Nors į senatvę reikia 
atsilinksmint, — sako ji.

—- Tai labai gerai, tetu
le. Jeigu visi žmonės taip 
manytų kaip tų ir darytų, 
gyvenimas ■ butų smagesnis 
ir Lietuviškoms įstaigoms 
butų* daugiau paramos. Ar 
vieųa atėjai? -j-1 sakau aš.

— Viena, vaikeli' .Mano 
senį nei i su kuolu neišvary
tum kur nors išeit: parei
na iš darbo, pavalgo ir ko
jas užvertęs guli. Aš pasi
ėmiau porą dolarių, atėjau 
čia. Mat, čia dabar duo
da didesnius stiklus alaus, 
kad nugeri tai net jauti. 
0 prie to, ir salei yra nau
dos, — sako ji.

— Jeigu visi taip kalbė
tų ir savo salę remtų, ne
ilgai truktų salės morgičių 
išmokėti, — sakau aš.

— Na o kaip jums patiko 
prakalbos aną nedėldienį, 
ar ne puikus kalbėtojai tie
du daktarai, Vileišis ir 
Račkus? — sako ji.

— Ir aš norėjau tetulės 
apie tai paklausti. Mačiau 
tave pačiame priešakyje 
sėdint. Viską gerai girdė
jai, — sakau aš.

— Aš vartoju savo gal
vą: kai kas svarbaus buna, 
aš ateinu anksčiau ir pasi
renku geriausią sėdynę, — 
sako ji.

— Taigi tetulė viską ge
rai girdėjai ir supratai ką 
dabar iš Lietuvos padarė 
komunistai arba bolševi
kai. Bet yra tokių žmo
nių kurie dar tiki bolševi
kų melams, kai jie važinė
dami po Lietuvių kolonijas 
darbininkų išnaud o j i m u i 
visokių niekų priplepa, — 
sakau aš.

— Jeigu aš bučiau Ame
rikos prezidentas, aš visus 
bolševikus iš Amerikos iš
varyčiau į Rusiją, . ba jie 
nežino kad čia turi gerai, 
ale dar liežuvius iškišę dir
ba išgriovimui šios šalies 
valdžios ir tvarkos, — sa
ko ji.

— Gerai kad tetulė tuos 
dalykus permatai ir žinai. 
Net gaila daugybės tokių 
musų gerų katalikų, kurie 
ir į bažnyčią eina, bet žiū
rėk ir bolševikišką laikraš
tį ima, ir nuėjęs . į bolševi
kų prakalbas jiems pinigų 
duoda. Juk tai rėmimas to 
kas yra aiškiu sunaikini
mu paties savęs. Matom 
ką bolševikai daro Lietu-

. ra

voje. su. tautyste, su tikėji
mu, su bažnyčiomis: po ke
lių mėtų,: jeįgu jie ten lais
vai pąponaus, viską sunai
kins, ■— sakau aš.

— Ale, žinotum, vaikeli, , 
kaip jie gražiai moka mus 
prastus žmones viliot. Ta
ve jie pažysta tai nelenda į 
tavo namus, ale • pas mus 
kai kada-į atslimpina su sa
vo gazietom. Aš jiems pa
imu šlutą/ Girdėtum kaip 
ima pasakot: jie nekovoja 
prieš, tikėjimą, jie rūpinasi 
tik darbininkų reikalais, ir 
kožnas geras katalikas ga- : 
Ii but darbininkų organiza
cijose ir remti darbininkiš
kus reikalus. * < Nesako kad 
tai komunistiški' ar bolše
vikiški reikalai, — sako ji.

— Matai, tetulė tuos vil
kus žinodama ir su jais ne- 
susidėdama, smagiau gy
veni. O tik pakalbėk ’sM ko
kiu nors užkrėstu ta jų li
ga: tai žmonės lyg proto 
nustoję: jiems, ir. Amerika 
negera, ir valdžia niekai, 
ir tauta nereikalinga; j įr 
tikėjimas pahįekiijamą^, o 
tik įsikandę vieną koką; nie
ką, ką iš agitatorių išmo
ko,1 if tiki, — sakau aš.

— Užtai aš ir sakau,kąd 
AmerikpS; į valdžią ( jieųis 
pergera: jeigu jie nori ko
munizmo tegul Saw keliau
ja ten ‘kur , jis jau’ galavai 
įsteigtas/ Ęaragąvę žiųoS' 
iko j ieškojo. Juk daugelis 
kurie į Rusiją buvo nuva-| 
žiavę; ilgai nebuvę bėgo &t- < 
gal į Ameriką, — sako ji. 

; — Ištikro, Amerikos val
džia tokiems niekšams per
gera. i Bet; ilgai jų: nepakęs 
ir laikui atėjusį pradės; ga
benti juos į “rojų”; — sa
kau aš.

-r- Ir jus Klyvlandiečiai 
biskį perminkštos širdies 
tiems nenaądėliaiins;: skai-i 
čiau į r 
miestuose^ (Lietuviai išmetė- 
visus bolševikus- iš':savo* 
draugijų, neprisiima juos 
į savo tarpą, ir net boiko
tuoja jų biznierius. t O: čia' 
visi tylit, neparodo t jiems 
durų iš savo susirinkimų, 
o jie vis turi kiauliškas no
sis ateiti ir kartu dalyvau
ti, — sakoji.

— Gerai tetulė užminei 
tą dalyką? Visi geri Lie
tuviai tūrėtų pradėti atvi
rą kovą prieš bolševikus, 
del to kad jie musų tautai 
nenaudingi, ir net kenks
mingi. Žmogus su užnuo- 
dintu protu ir kitą užnuo- 
dina, — sakau aš.

— Jeigu aš bučiau vy
ras, aš visose draugijose 

' kovočiau už jų išmetimą, 
ba vyriškose draugijose ir 

' kuopose jų vis, maišosi, — 
sako ji.

Karštai pakalbėjus ir iš
gėrus porą didelių stiklų 
alaus, kai muzikantai su
griežė tetulę vėl išvedė jos 
senas jaunikis šokti, o mu
du su' gerb. šonkauliu už
sisakėm Lietuviškų blynų 
vakarienei. Misliu sau: jei 
ne Lietuviška salė tai tie 
musų vyrai kurie pas sve
timus gyvena, negautų pa
ragauti Lietuviškų blynų 
niekur daugiau.

Tetulė pabaigė šokt, at
bėgo prie musų ir sako:

_  O į Dirvos bilijušavą

AR PROTINGA AMERIKAI 
IZUOLIUOTIS

S. V. GINKLUOSIS
ĮTEMPTAI

LAIKĖ PER SEPTY- 
MERGINOS LAVONĄ 

NIS METUS

r\ 5 • v t
A <

1947 Metais Turės 688 
Kariškus Laivus

Su v. Valstijų ginklavimo
si programas jau nustaty
tas septynetui metų atei
tyje. Be ruošimo vyrų ka
ro pratimams ir statymo 
desėtkų tūkstančių kariš
kų lėktuvų, dar ir karo lai
vų statyba numatyta gana 
plačiu mastu. Paveizdan:

Didžiųjų mūšio laivų da
bar turi 15, iki 1947 metų 
išstatys 17 ir turės viso 32.

Kreiserių turi 37, 1947 
metais turės 85.

Orlaivių vežimo laivų tu
ri 6, 1947 metais turės

Naikintojų turi 197,

Karo Niekas Nenorėjo. — Lenkai Narsiai Gynėsi. 
Karo Priežastys. — Rusijos Maža Reikšmė.

Visuotinas Griovimas
— iš Prancūzijos)
kiečių wer(macht), musų 
ras yra kilęs iš Vokiečių Auk
štaičių žodžio werra. Eraz
mas Roterdamietis “Kvailybės 
Pasigyrime” yra šiaip, be ki
ta ko, išsireiškęs: “Vokietis 
yra įsikalęs į galvą kad niekas 
jam negali prilygti nei fiziška 
jiega, nei magijos paslapčių 
žinojimu”, šiuo pasakymu di
dysis humanistas norėjo išjuo
kti Vokiečio karingumą ir jo 
palinkimą į sunkią, vadinamą 

; Vokišką filosofiją, ir reikia pa- 
sąkyti kad filosofijos monopo
lio niekad Vokietis nenorėjo 
išleisti iš savo nagų, šią taik
lią Erazmo pastabą mes leng
vai galime pritaikinti šiądie- 
nykščiam. Vokiečio nusiteiki
mui. •< ; f t-
, , žinpma, iš r to negalima 
ryti absoliučios taisyklės, 
•kurį laiką Vokietija buvo 
siškai 
tiniais 
jiems ! 
tautos

• karą., 
neamžina 
ri ne tik ydų, bet ir dorybių:

1 tvarkumasg darbštumas. Vie- 
na jr j ikita iki kraštutinumo, 
iki: > karikatūros , iki nesąrno-, 
nės, 4. . . Netiesą , skelbia < tię 
kurie sako kad kol bus Vokie
tija tol. Ęuropę  j e nebus ramy
bės. , Tatai yrą aiški nesąmo
nė, mat, tauta gali pati sųnyT 
kti, bet; jęi ji turi sąmonę tai 
jos ųiekas . nepajiegs išnaikin
ti. z Atvirkščiai, Vokietija gali 
būti taikiąųsis Europos tautų 
šeimoję< narys, tik nereikią jos. 
įęisįų paminti. Po karo,, at-, 
rodo,, reikėtų -ėlgtis kaip elgia
si tūli boksininkai kurie ringe 
mušasi kaip aršiausi priešai, 
bet po muštynių pasiduoda 
rankas, ir kalbasi kaip broliai. 

Reikia ; atminti viena, kad 
karas tik griauna, kad netei
sybė kuria neteisybę, šiądien 
Vokietis griauna Londono kul
tūros paminklus, Anglas špiro 
katedrą, abu, galima sakyti, 
vienodai teisinasi turį pagrin
do panašiai elgtis. Gal gi ir 
abu turi .pagrindo, bet nesu
griaunama tiesa yra tai kad iš 
viso to vieni griuvėsiai telieka, 
kurių , niekas neatstatys, kaip 
niekas neprikels kare kritusių 
baigt gyventi neįpusėjusį gy
venimą.

Ir štai šio visuotino griovi
mo akivaizdoje matome dide
les tautas užsikrėtusias gink
lavimosi karštlige, bet iš kitos 
pusės, nesiginkluoti negalima. 
Sufanatikintos tautos arba iš
tisi tautų būriai puola, grūmo
ja, žudo, griauna.... ir gy
venk tu žmogus visą gyvenimą 
nuolatinėje karo baimėje. 

Iškarto buvo Čekija palikta 
viena žūti kaip šiądien, saky- 
kysime, Anglija, Nesakau kad 
Anglija pilnai pelnytų paramą, 
nes ji savo laiku apleido ir pa-

■ smerkė žūti Čekiją. Ne, šią- 
1 dien ne ji reikia ginti, net ne
■ žmonija, bet. patį save, mat, 

šiądien, manau, Anglai supra
to kad gindami Čekus butų sa
ve 
kad 
gti 
liui 
Karui niekad negalima 
nai pasiruošti, nes jis 
atneša netikėtinumų ir 
šia jam pasiruošįama tik ka
riaujant. Liūdna tiesa, bet 
tiesa. Tik prieš išeinant į ka
rą reikia atminti kad jo prie
žastys gludi ne kurios nors 
tautos bude, o bendrame tau
tų santikiavime, gi kol į tai 
nebus atsižvelgta 
vengti negalėsim, 
kia pamiršti, yra ne tik žmo
nijos votis bet ir

šiądien formuojasi dvi sto
vyklos : nazišką ir sovietiška.

Karas
(Specialiai Dirvai

1 Rdšo J. AISTIS

Pačiose keturioliktųjų metų ; 
karo išvakarėse, kai sprendė- j 
si karan įstojimas, visa Pran
cūzų tauta buvo pasidalinus į 
du lauku: vieni buvo karo en
tuziastai, ki.ti griežtai prieš jį 
nusistatę. Sako net, jei paci
fistų (taikos, šalininkų) vadas. 
Jean Jaures, nebūtų buvęs nu- 
dųobtas tai vargu ar. Prancū
zija butų karan stojus. jButų 
ar nebųtų, aiąku, šiącįįen: įr 
ypač šiądien ? butų bergdžia 
spręsti. Karo siūlai nueina 
toliaū negu eilinis pilietis ma
no, nors kartais jis jį nujau
čia, taip kaip nujaučia kaiku- 
.rie žvėreliai nelaiipę arba ga
lą. Palikime tatai.

Paskutiniosios yisųotinps i o s 
mobilizacijoš man Čia Prancu- 
'zijoje neteko matyti, užtat te
ko ihatyti’ kėlias ‘ daline’s, iš 
kurių galima, man rodos, butų 
spręsti ir apie visuotinąją. En
tuziazmo nebuvo, Jo; aišku, ir 

, negalėjo būtį,. . nes prUn^ųzas. 
neturėjo gyvo reikalo į karą 
eiti. Buvo, beje, kurie sakė: 
“Prancūzo1,1 gali, sakyt,, •ahjafas 
krąują lięti už visokius ttįen, 
Čekus ar Lenkus. .. Ek, j vie
nas lašas daugiau ar.mažia>u!” 
ir panašiai, bent taip galvojo: 
jaunas studentas, pradžios mo-. 
?kykM mokytėjasį (ypač’’jis), 
jaunas karininkas, o eilinis pi
lietis ėjo, tiesa, be entuziaz- 
irio, bet nei žodž^)1 nesdkyda- 

i t i , . . - >mas:' ėjo'kaip eina darbinm-
Dirvoje . kad. ^i'tuosė | kas * darbą; kaiP; lukininkas į 
nnsp, TJptnvi’ai igmetčr i Ifl^P: l JU0S Z1U"

kur norėjo dėtis su 
ir kovot prieš ko- 
Tokių, nors ir nete- 
bet, regis, buvo.

rėdamas jautei kad itąs . jų {ra
mumas pranoksta bent kokį 
entuziazmą? Ak ne žmonės ir 
pralaimėjo. medega, ginklai.

Jus, žinoma, skaitote ! laik
raščiuose apie tai kaip nūdie
nė Prancūzų valdžia. rengiasi 
Heisti karo ir pralaimėjimo kal
tininkus. Bet ne tiesa kad jie 
karo norėjo. Nebuvo galima 
sakyt nebuvo nei vieno Pran
cūzo kuris butų norėjęs karo, 
nebent tie 
Vokiečiais 
munizmą. 
ko sutikt,

Vien trys tautos jautė karo 
reikalą: Vokiečiai, Rusai, Ja
ponai, neskaitant, žinoma, Ita
lų, įsikibusių į Vokietijos sijo
ną. Viena pasijuto rase .aukš
tesnė už kitus, kita pasišovė 
nešt naują idėją, trečios gerai 
nepažystu, tačiau iš jos obal- 
sio: Azija azijiečiams, maž
daug paaiškėja norų pobūdis. 
Visos kitos tautos, nuskriaus
tos ar ne, karo nenorėjo, 
ir buvo kokių nesantaikų 
jos, tos nesantaikos, buvo 
kiai vietinio pobūdžio.

Karas, mat, yra taip baisus 
dalykas kad, paprastai, jo grie
biamasi tik kraštutiniais atsi
tikimais, tai yra, kai kitokios 
išeities nėra. Tačiau....

Bjaurus buvo Lenkų feoda
lizmas, o kaip jie didvyriškai 
gynėsi. Man, pamačius Vil
niaus krašte .'jų gyvenimą, bu-

Jei 
tai 

aiš-

koncertą ateisit? - sako,™ nesuprantamas tas karžy-I „,gVi,rMoc tariau tpi Lenku 
J _  Kur gi ne: juk visi
turim eit ir paremt Dirvą, 
dar ir gerą koncertą gir-dar ir gerą koncertą 
dėsim, — sakau aš.

(kerb. Tetulė.

f 3

į giškumas, tačiau jei Lenkų 
į liaudis ėjo mirt užmiršdania 

skriaudą ir nuoskaudas, tai 
matyt kad giliai, josios sąmo
nėje tūnojo kokis tai geresnių 
laikų nujautimas arba kas ki
ta, kas palaikė josios tikėjimą 
į tėvynę ir tautą. Kai kas ga
li pasakyti kad tai dėka prie
tarų, tamsumo bei fanatišku
mo, bet taip butų perdaug pa
viršutiniška manyti.

Tiesa, yra ir tautų su ydo
mis, kaip yra ir ydingų paski
rų asmenų. ■ Vokietis, sakysi
me, ne šiądien patrakęs karui. 
Net ir pats karo vardas visoje 
vakarų Europoje, įskaitant ir 
Lietuvą, Germaniškos gilmės: 
Italų 
cuzų

/

ka-

18. 
tu-

da
nes 
.vi

karui netikus. Pasku- 
laikąis tik Bismarkas 
priminę senolišką 
dorybę (gal ydą?) 
Reikia tikėtis kad 

;Be to, Vokietis

ją

tai 
tu-

Key West, Floridoje, tapo 
suimtas 7Q metų senis, Kari 
Tanzler Van Cosel, kai susek
ta kad jis pas save laiko jau
nos merginos lavoną jau sep
tyni metai, bandydamas ją iš 
mirusių atgaivinti,.... Jisai 
buvo labai pamilęs tą merginą 

beviltės 
išsikasė

Naikintojų turi 
rėš 368.

Submarinų turi 
rėš 185.

Statybai einant 
dabar turint 358 
čia paminėtus laivus, 1941 
metais turės 393 laivus, o 
1947 metais turės 688 

;ro laivus.
$5,250,000,000 tik ką 

•sirašytas karo laivyno 
prinimui bilius suteiks 
naujų karo laivų.

Kariškų lėktuvų numa
tyta statyti 25,000.

Kariuomenė didinama — 
bus išlavinta apie 4 mili
jonai vyrų. Už apie metų 
laiko bus paruošta visokių 
reikmenų gana aprūpini
mui 1,200,000 kariuomenės. 

- Su v. Valstijų kariuome
nėje' yra apie 270 paskirų 
rūšių darbų ir užsiėmimų 
šalia buvimo paprastu ka
reiviu. Tie darbai yra nuo 
muzikos mokytojo iki ark
lių lavintojo. Paveizdan, 
kiekvienam 1,000 vyrų rei
kia 5 plaukų kirpėjų, 10 
triubininkų, 3 stalių, 5 šo
ferių, 25 raštininkų, 10 te
lefono vielų suvedžiotojų, 
20 virėjų, 5 siuvėjų, 2 ste- 
nografų.

Pašauktas tarnybon vy
ras išklausinė jamas apie 
visus savo patyrimus ir 
mokslą ir sulyg gabumų 
skiriamas į pareigas.

103, tu-

pirmyn, 
visokius

ka-

pa- 
sti-
200

uz
sa-

ir, kai ji mirė, savo 
meilės kankinamas, 
lavoną ir per septynis metus 
laikė savo miegamajame kam
baryje, niekam nežinant.

Jis apkaltintas išėmimu 
kapų lavono be leidimo ir 
tai areštuotas. Jis gyveno
vo senoje, purvinoje pašiūrė
je, kur tos merginos lavoną, 
ištaisęs vašku kaip gyvą, lai
kė. Jisai šiaip papasakojo:

“Aš dariau visokius bandy
mus ją atgaivinti, ir 
tį dar gyventi tiek 
pajiegsiu sugrąžinti 
bę”

Kai jis iškasė jos 
duobės, septyni meta i atgal 
jis slaptai įsigabeno jį į Key 
West Jurininkų ligoninę, kur 
jis1 tuo laiku tarnavo prie X- 
spindulių aparatų operavimo, 
ir laikė ten savaitę laiko, nau- 

. dodamas visokius chemikalus 
atnaujinti sunykusias kūno 
dalis. Po to, slaptai išgabenęs 
įsidėjo į seną lėktuvą, kurį jis 
buvo nusipirkęs, ir nusinešė 
lavoną į savo paties pasidary
tą pašiurę salos pakraštyje ir 
ten laikė, tikėdamas jos 
kėlimo iš numirusių.

turiu vil- 
ilgai kad 
jai gyvy-

lavoną iš
9

apsigynę. Įsivaizduokime 
šiądien dar nevėlu išven- 

pavojaus naujajam 
visai atsiskirti nuo

pasau- 
senojo. 
galuti- 
visada 
geriau-

— karo iš- 
o jis, nerei-

gėda.

ir Ispanų guerra, Pran-
guerre, Anglų war, Vo- Jodvi kada noiįs netolimoje at-

'f

Gen. Skučas, kurį Lietu
vos komunistai sušaudė, 
neva už “nežiūrėjimą” 'ša
lyje tvarkos, kai Lietuvėje 
ėmę “dingti” Sovietų ka
riai.__________________

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinkit ją tarp savy.

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai?

Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 
išpunta'viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj paudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. ----
Nusipirkit

Jis ’"tinka ir jūsų
FEEN-A-MIN.T

atsi-

NAUJOS ŽAVINGUS 
SPALVOS

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui. 

Dažykit Langų Užtiesalus, 
Namų Lininius, Drabužius

su

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.
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• BERMUDOJE, saloje 
dens išimamo akmens. Tą 
lantike, namus stato 
dens imamo akmens, 
menį išsyk pjausto 
nes jis yra minkštas,
pastatoma namas ir akmuo iš
džiūsta jis pasidaro kietas ir 
namai esti stiprus.

At- 
ak

is van- 
T'ą ak- 

pielomis, 
Bet kai

TTU . ; ,-•< 7----------f. >(• .

eityje turės susigrumti. Kur 
bus persvara? Paklausykite: 
sakysime, Anglai neatlaiko, 
tąsyk visos Vakarų Europos 
kolonijos automatiškai pereina 
ąšies žinion, o Japonams duo
dama laisvos rankos Kinuose. 
Sakysime, kiek tada svers Ru
sija, tegu ji ginkluojasi iki pat 
dantų, tegu ir prasiveržus į 
Baltiją. Sakysite kad komu
nizmas nuo to nenukentės. Ru
sijoje taip, bet kitur jis užges 
bent ketvirčiai šimto metų. 
Jei tik Amerikos kontinentas 
atsidurs vienas prieš likusias 
pasaulio dalis, tegu jam ir ne
bus kurį metą tiesioginiai grę- 
siama karu, bet jis turės nusi
leisti ir daugiau ar mažiau nuo 
kitų pasaulio dalių priklausyti. 
Amerika bus ginkluota, saky
site, bet kas iš tų ginklų? Ar
gi gyvenimo tikslas nuolatos 
ginkluotis, nuolatos gyvent ka
ro baimėje ir matyt, tolydžio 
didėjantį pavojų?

Aš nesakau jog taip tikrai 
įvyks, bet taip įvykti gali, 
bent to siekiama. Ir gražiai, 
pasakysiu, dalykus numatė tas 
kuris tvirtino jog Amerikos 
siena eina Reino vaga. Ir klai
dinga butų manyti kad galima 
butų apsiginti nuo tigro jį pe
nint, nes ar negali atsitikti 
taip kad gali imt ir pristygt

■ jam peno; tikėti kad tigras at- 
; mintų minkštaširdiškumą ir
■ pasigailėtų, butų tikrai vaikiš- 
• ka. Paskutiniais laikais Va

karų politika tokia ir buvo, 
tik kai kildavo kolonijų klausi
mas tai Anglija neginčydavo 
teisės į jas ir mielai butų ati
davus Belgų kolonijas. O žmo
nijos reikalus, atrodo, reikėtų 
tvarkyti dorai ir žmoniškai.

Vadinasi, ne Angliją ginti 
laikas, bet Ameriką ir.... gal 
but — žmoniją.

• HENRY FORD pasiryžęs 
praleisti apie 20 milijonų dola
rių tolimesnėms . pastangoms 
auginti gumą Brazilijoje dide
lėje Skalėje. To gurno (rubber) 
produkcija tikima prasidės už 
poros metų. Fordas jau yra 
išdėjęs devynis milijonus do
larių bėgyje 12 metų bandy
mams tą gumą auginti 'ir pa
ruošti, nors iš to dar negavo 
nei vieno svaro gurno. Dabar 
jau ten auginama 2,400,000 gu
rno sultis duodančių medelių.
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(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
specialiai LANGŲ- TIESALAMS, 
ir 27 kitos puikios spalvos, visos 
švariose, lengvai naudojamose tab
let formose. BANDYK DYE-ANA 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai ne
turi, užsisakykit tiesiog iš musų. 
Pažymėt kokią spalvą norit. Per
siuntimą mes apmokam.

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

Ar žinot kad Martin L. Davey buvo Du 
Kartu Nominuotas ir Išrinktas Guberna
torium, ir, Buvo Nominuotas Didele Dau
guma Balsu vėl šį Metą?

BETGI jokis Laikraštis savo Bandymais 
Ohio Valstijoje Neparodė kad Jis Laimės.

Bandomi balsavimai kuriuos dabar veda “Columbus Dispatch” 
yra taip klaidingi kaip buvo pirmesni. Galit spręsti iš jų reikš
mes praeityje. Štai rekordas. 1934 metais Davey buvo išrinktas, 
“Dispatch” bandymai rodė jį pralaiminčiu, ir klydo 124,268 balsais.

“Dispatch” bandymai 1936 metais klydo taip labai kad išrodė net 
skandalingi. Jie rodė Davey gaunant mažiau negu keturiasde- 
šimts nuošimčių balsų į Gubernatorius. Jei jų bandymai butų bu
vę teisingi 1936 metais, Bricker butų turėjęs būti išrinktas daugu
ma 606,719 balsų. Bet Davey buvo išrinktas 126,688 dauguma.

The Dispatch Poll 1936 metais KLYDO 733,407 Balsais
Negalėjo būti teisingai su tais balsais elgiamasi kad butų ne

klaidinga.

„ Tas, ir tūli kiti laikraščiai, naudoja tų pačią neteisingą taktiką 
symet, norėdami sumaišyti žmones.

Nepadarykit klaidos! Ohio virsta Demokratiška didele daugu
ma 1940 metais. Davey bus išrinktas didžiausia dauguma kokia 
kada Gubernatoriui Ohio valstijoje suteikta. Mes 
kad diduma bus suvirš ketvirtdalio milijono balsų, 
mas remiamas tikrais patyrimais surinktais einant 
mo tūkstančiuose Ohio precinctų.

pranašaujame 
Tas pareiški- 
namas iš na-

Klausykit MARTIN L. DAVEY per
Paklausykit jo atviro ir reikšmingo apkalbėjimo įvairių 
klausimų. Davey’s didis rekordas kaipo Gubernatoriaus, 
bėgyje keturių pačių sunkiausių Ohio istorijoje metų, ir 
j’o dideli atsiekimai Ohio žmonėms, užtarnauja visuotiną 
jo užgyrimą per Ohio piliečius.

Radio

BALSUOKIT Už MARTIN L. DAVEY PER RINKIMUS LAP
KRIČIO 5. PADĖKIT TEISINGUMĄ 
IR INTELEKTUALI TEISINGUMĄ 
RIAUS OFISĄ.

IR NEPRIKLAUSOMYMA
ATGAL I GUBERNAT0-

Democratic
By J. Freer Bittinger, Chairnianj

State Executive Committee 
Neil House, Columbus, Ohio
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KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

TAIRVOS 25 metų ėjimo paminėjimui koncertas, delei 
susidėjusių sąlygų, rengiamas kiek anksčiau: pati 

pradžia visko — kuomet pradėjo eiti Santaika, iš ku
rios už mažiau negu metų laiko virto Dirva — buvo 
Lapkričio mėnesį, 1915 metais. Taigi nuo pirmo to ma
žo formato laikraščio pasirodymo sukanka 25 metai 
Lapkričio mėrėsį. Bet teŲ visada paminėjimai daro
mi su pat dalykų pradžia, tai ir Dirvos pradžia, kuri 
buvo nuo Santaikos 25 metai atgal, paminima dabar.

Kitą metą, kai bus pačios Dirvos 25 metų ėjimo 
sukaktis, išleisime padidintą specialį Dirvos numerį.

Santaikos leidėjas buvo Povilas /Šukys, redagavo 
Vincas Greičius, Ignas Sakalas ir su jais darbavosi ki
ti vietos tuolaikiniai veikėjai.

1916 metais tapo suorganizuota Dirvos Bendrovė, 
ir iš Santaikos padaryta 8 puslapių didelio formato sa
vaitinis laikraštis, kurio pirmutinis redaktorius buvo 
V. S. Jokubynas. Po Jokubyno, 1917 metais prie Dir
vos atvyko redaktoriauti Juozas Gedminas, buvęs Vie
nybės redaktorius, ir tą pat rudeni 1917 metais antruo
ju redaktorium buvo pakviestas K. S. Karpius, kuris, 
1918 metų pradžioje p. Gedminui pasitraukus, paėmė 
Dirvos redagavimą,* ir tą darbą tęsia iki šiai dienai.

•

C O VIETŲ Rusijos caras, kuris priėmė Hitlerio krūvi- 
ną ranką ir gavo laikinai pasišvaistyti Pabaltijyje, 

užgrobiant mažasias savo kaimynes, dabar jau nesi
džiaugia kai Japonai, sudarę stiprią sąjungą su Hitle
riu ir Mussoliniu, pasiūlė Maskvai “valdyti Aziją iš
vien”. Dabar jau Maskva susirūpino, kai visa Rusija 
Europoje tapo apsupta Vokiečių, o Azijoje Sovietams 
visada pavojum buvo Japonija.

Maskvos carams dabar parupo kur mestis: jau tam 
kuris tiek daug “dovanojo”, daugiau nepasitiki, nes ta 
dovana buvo tik laikinai, dabar, jei kokios, gali viską 
atsiimti ir dar su magaryčiomis....

Sovietai žiuri ir į Londoną — kurį savo išdavikišku 
pasielgimu nusmerkė tokiam likimui kokiame jis dabar 
atsidūrė, ir į Washingtoną. Sovietų carams rupi KAS 
juos dabar išgelbės iš keršto to kuris laikinai ištiesė 
kruviną ranką, kada jam buvo proga žioplius apgauti, 
ir žiuri į Washingtona kaipo į galimą būti užtarėją, 
nors prieš. Aųierikos visą tvarką visu įsiutimu kovoja.

Kada buvo proga Europos siaubūną Hitlerį sutrin
ti, žiopli Maskvos carai stojo jam į pagalbą ir dar la
biau jį padidino, išauklėjo, nupenėjo!

Dabar, kada Maskvos despotams reikia jau pagal
bos prieš tą siaubūną, jie gali greičiau susilaukti to 
siaubūno užpuolimo!

Tegul tik Maskva dabar pasijudina daryti su Ang
lija ar Amerika militariškas apsigynimo sutartis — pa
matys ką jų tas kruvinom rankom “draugas” padarys.

Nors gaila kad situacija virto tokia, tačiau žioplarii 
godišiui kitokio atlyginimo ir negalima laukti.

AMERIKOS Lietuviams reikia būtinai ir greitai atsa- 
kančios vadovybės — vadovbės kurią mes isi sek

tume. kovose ir darbuose už Lietuvos Nepriklausomybės 
atsteigimą.

Kaip dabar yra, mes neturim nieko rimto į ką visi 
galėtume žiūrėti ir sekti. Kolei kas, paprastu savo įsi
siūbavimu, musų srovės dirba kas sau, nors turi tuos 
pačius tikslus — Lietuvos Nepriklausomybės atsteig!- 
mą. Nors sudaryta bendra Lietuvai Gelbėti Taryba, ji 
dar tik dairosi kas pradėti dirbti. Jos posėdis įvyko 
Washingtone Spalių 14-15 dienomis, kuomet suvažiavo 
Amerikos Lietuvių delegacija padaryti vizitui pas Prez. 
Rooseveltą padėkojimui už Lietuvos interesų užtarimą 
ir nepripažinimą Sovietams Lietuvos užgrobimo.

Bet ir tos Lietuvai Gelbėti Tarybos pareiga yra dau
giau sekti, vykdyti darbus, o ne vadovauti.

Mes kalbame apie apie tokią vadovybę kuri butų 
šaka arba atstovas iš Lietuvos išbėgusios Lietuvių val
džios. Ta užduotis turėjo automatiškai pereiti Ameri
koje esantiems Lietuvos buvusios vyriausybės pareigū
nams. Kaipo trečdalyje visos Lietuvių tautos, gyve
nančios šioje laisvoje išeivijoje, privalėjo automatiškai 
įsisteigti musų tautos vadovybė, kad mes galėtume nuo
sekliau dirbti ir ruoštis tai valandai khda prireiks sto
ti į musų Valstybės atstatymo darbą.

Dabar gi mes visi laukiam lyg kokio “Mesijošiaus” 
ir kiekvienas sau trusiamės.

Lietuvos Nepriklausomybės atsteigimo darbas tu
ri būti susistematizuotas, geriausio susiklausymo ir dis
ciplinos pavyzdžiu, tvarkingu programų.

Įvairių valstybių pareigūnai net prieš įstatymus, 
visokiais skymais, griežtais įsakymais, klastingais pla
nais dirba už kitose šalyse tvarkos išardymą, tų šalių 
pavergimą, užkariavimą, ir panašiai dirba Amerikoje 
vadinami “penktakolumnistai”, o mes, praradę savo 
valstybę, jai patekus po svetimu jungu, heparodom di
desnio užsidegimo stoti į kovą už tai kas mums kaipo 
tautai DIDŽIAUSIA ir ŠVENČIAUSIA.

•IŠ SUV. VALSTIJŲ eksportuota 1940 metų Bir
želio mėnesį prekių ir visokių reikmenų už $350,000,000, 
kuomet Gegužės mėnesį buvo eksportuota už $325,000,- 
000.

•KAVOS medžiai duoda pilną derlių tik kaip jie 
buna apie penkių metų augimo; bet jau ir trečiame me
te gaunama tam tikras kiekis kavos grudų.

I

Tarp Kūkalių Kvietys
Neigiamai tautinės srovės 

seimą Philadelphioje baksterė- 
jęs, Scrantono F. J. živatas, ta
čiau, ir teisybę pasako: “Dr. 
J. šliupo netekę, Amerikos Lie
tuvių tautinė srovė prarado 
tikrai pasišventusį veikėją.”

živatas primena ir kitą tei
singą dalyką: musų visuomenė 
niekados nepatikės tautinei or
ganizacijai, kurios prišakyje 
sukeliojasi žmonės, susitepę su 
Atstatymo bendrovės, Resor- 
cino bendrovės, ir kitų nualin
tų bendrovių pinigais. Kalti 
jie, ar nekalti, bet visuomenė 
negali pasitikėti tais kuriems 
pdsitikėjo, bet apsivylė.

▼▼▼
Sunku Unei

Dr. Grai'čiuno marti 
Babickaitė) rašo laišką, 
riame sako gavusi darbą 
ne būti mirusio Dr. Purickio 
namų komisaro. Darbas, sa
ko, sunkus ir nemalonus, nes, 
matyti, iš namo reikia išgy
vendinti Lietuviai, o įgyvendin
ti Rusai ir žydai, 
kariamas apsipranta, 
siu, sako, ir aš. 
patinka neturtas”, 
pasakoja.

To neturto, kaip 
bar bolševikai pridarys apsčiai, 
bet Dr. Graičiunas, turbut, ne
supras, ką čia Unė nori pro 
Rusų cenzoriaus dantis jam pa
sakyti. ^Laišką ji baigia po
sakiu : “Musų visų pareiga 
dirbti kad Lietuva nežlugtų. 
Jeigu Lietuviai išliks tai reži
mai nesvarbu.”

Dr. Graičiunas ir dirba, 
Lietuva nežlugtų — uoliai 
taria komunistams, kurie 
taria Lietuvos žlugimui.

(Unė 
ku-

Kau-

Bet, šuo 
apsipra- 

“Man labai 
Unė toliau

žinoma, da-

kad 
pri- 
pri-

• AMERIKOJE gyvenajičių 
Indijonų dabar dar yra 180 
skirtingų genčių.

TU NEŽINAI
(V. Ališas—Sao Benito Varpai) 

Tu nieko nežinai — tu niekad nežinosi, 
Kur aš kas mielą vakarą einu.... 
Ko du linų žiedai vis prausiasi rasose 
Ir žėri kAip- ugnis iš pelelių.
Tu nieko nežinai. Kaip keista. Ir kaip 

gera!
Kaip gera kad tu nieko nežinai! 
Tarp prieblandų alyvų žiedas atsidaro 
Gilus, 'kaip šitų marių vandenai.
Paskui blanki žvaigždė pro langą įsrovena 
Ir kvapas iš pavasario laukų.
Tu nieko nežinai! Nei ką prie sodo seno 
Šypsodamasis ten pasitinku.
Ką nori pasiimk—senai apleidau viską! 
Tau viską atiduodu dovanai.
Tik žiedo to neliesk, kurs ašaroje tviska— 
To žiedo.... — ak, jo vardo nežinai!....
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PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Ryto žvaigždė erdvių juroj maudės, 

Spinduliais bučiavo kalno veidą, 
Prie šaltos krutinės glaudės spaudės... 
Guodė, guodė ir urnai apleido....

Susimąstė kalnas ir nuliūdo, 
Ilgis auksarubės, vis svajoja. 
Kaž ką sako.... Jo šir 
Vai, dažnai jis rauda ir vt

AMERIKA BUVO 
ATRASTA DAU

GELIO

MINDAUGAS

Nors jis viso ketu- 
apsilankė vakarų 
mirė nepatyręs ką

pakraščiuose per

Jo Karaliavimas ir Nužudymas
Tankus miškai, klampios balos ilgai saugojo 

Lietuvius nuo kaimynų užpuolimų. Tik Lietu
viai, žinodami takus, mokėdavo vaikščioti po 
savo kraštą skersai ir išilgai; svetimas ir pės
čias lengvai pelkėse žūdavo, raitas turėdavo ir 
labai kelio pasijieškoti, kad nenuklimptų kur su 
visu arkliu. Tik dideli žiemos šalčiai nutiesda
vo tiltus per visas pelkes; bet ir žiema, kaip ir 
vasara, turėdavo savo nepatogumų.

Todėl į Lietuvos gilumą ir drąsiausi kaimy
nai tik retkarčiais, dažniausiai žiemą, tedrįsda- 
vo leistis.

Taigi Lietuviai galėjo gyventi ramiai su 
niekuo nekariaudami, ir gyveno ilgai, nei vyres
nių vadų, nei kunigaikščių nepažinę. Vienų sa
vo kunigų, dievų valios skelbėjų, teklausė. Gy
veno sau plačiomis šeimynomis, sodžiais, vyres
niųjų šeimininkų tvarkomi, medžiodavo, žvejo
davo, žemę dirbdavo, bitininkaudavo. Buvo ko 
medžioti, nes begalinėse giriose buvo visokių 
žvėrių: didelių — taurų, lokių, briedžių ir mažų, 
brangiais kailiais — kiaunių, šeškų, lapių vo
verių ir kitų kitokių. Ežęrų irgi daug daugiau 
buvo: kur šiandien sausa koja kloniais vaikščio
jama, ten žuvų žvejodavo. Iš senų senovės Lie
tuviai mokėjo žemę dirbti, javų žiemai gamin
tis, kitų reikalingų valgomų ir nevalgomų daik
tų .pasitiekti. Medaus turėdavo pakankamai, už 
vašką iš tolimesnių kraštų visokių padargų iš
simainydavo.

Bet palengva Lietuvių kraštas sausėjo, Lie
tuviai patys iš savo gūžtų geresnių kelių many- 
davosi, klampias vietas medžiais grįsdavo, miš
kus: retindavo. Palengvėjo patiems keliauti, pa
lengvėjo ir kaimynams Lietuviai ląnkyti. Len
kai ir Gudai ėmė vis dažniau ir dažniau skverb
tis į Lietuvių girias, lankyti jų sodžius, jų lo
bio jieškodami. .

Lietuviai pratę buvo su taurais, lokiais ko
voti. Mokėdavo ir kaimynams atsispirti. Bet 
vienas sodžius nepajiegs išsivyti nekviestų sve
čių. Reikėjo kviestis vieniems kiti į talką; ma
žesnieji sodžiai ėmė glaustis prie didesniųjų, pa
siduodavo narseniųjų vyrų valdomi ir tvarkomi. 
Šitaip susispietę, susitvarkę veikiau galėdavo 
atsispirti neramiems kaimynams, už jų užpuo
limus savo užpuolimais atsilyginti.

Juo toliau, juo dažniau tekdavo su kaimy
nais susitikti, su didesniais jų būriais susirem
ti. Del to turėjo savo tarpe 'tinkamesnę tvarką 
įsivesti: įsižiūrėti vietas, kur galėtų, pavojui iš
tikus, susimesti, jas stipriau apsitverti; reikėjo, 
vadų, kad tas vietas tvirtintų. \Prie tokios tvar
kos uoliai ragino kunigai, dievų valios vykdyto
jai. šitaip susitvarkę, Lietuviai lengvai savo 
kaimynams atsiteisdavo.

Bet netikėtai rados naujų kaimynų, daug 
galingesnių, geriau apsiginklavusių: Baltijos ju
ra atplaukė Vokiečių būriai, užėmė Dauguvos 
įlanką, pasistatė Rygos tvirtapilę.

Tai buvo labai senai — jau keliolika metų, 
kaip Rygos Vokiėčiai šventė septynių šimtų me
tų sukaktuves nuo tos tvirtapilės įsteigimo. Tai
gi tie ginkluotieji Vokiečiai, kalavininkai vadi
namieji, atvykę čionai Kristaus mokslo skelbti 
— ėmė slėgti aplinkinius gyventojus Latvius.1 
Latvius netrukus nugalėjo, nors ir Lietuviai ne, 
kartą savo giminaičiams buvo ėję į pagalbą. į 
Pradėjo žvalgytis ir į Lietuvių žemę.

Tuomet galingiausias ir gudriausias Lietu
vių vadas buvo Mindaugas. Jau jo tėvo Ringau
do klausė dideli Lietuvos plotai. Mindaugas su
manė paimti į savo rankas visą Lietuvą valdy
ti, kad geriau galėtų užpultas atsilaikyti. Gin
klu ir visokiomis gudrybėmis pavyko jam tat 
padaryti — priversti kiti Lietuvių didikai, kad 
jo įsakymų klausytų.

Kai pateko Lietuvos valdžia į vienas rankas, 
kaimynai tuojau gavo pajusti Lietuvių galybę. 
Prieš kalavininkus, kurie buvo prasiskynę kelią 
į Lietuvą per Kuršą, Mindaugas išstatė 30 tūk
stančių vyrų ir taip sumušė Vokiečius, kad tik 
kelintas gavo sugrįžti į Rygą. Apmalšinęs tam 
tarpui kalavininkus, Mindaugas eina ginti Lie
tuvos iš rytų ir pietų pusės, priverčia nusilenk
ti prieš savo Gudus, paima jų miestus Polocką, 
Minską ir Vitebską.

Gudai ir savo noru ėmė glaustis prie Min
daugo, kai nugalėjo jis Totorius, jų engėjus.

Atvykę iš Azijos, Totoriai buvo apėmę Ru
sti žemes pietuose ir rytuose, jiems sunkų jun-

Spalių 12 d. buvo minima 
Amerikos atradimas. Tai yra 
paminėjimas Kolumbo, kuris 
1492 metais, plaukdamas į va
karus iš Ispanijos, priplaukė 
salas, dabar vadinamas Baha
momis, ir išlipęs, klaupęs ant 
kelių bučiavo žemę. Jis norė
jo surasti kelią j Rytų Indiją 
plaukiant į vakarus, ir sura
dęs naują žemyną, nežinoda
mas to, džiaugėsi atradęs Ry
tų Indijas. 
ris kartus 
žemėse, bet 
atrado.

Amerikos 
šimtmečius pirmiau yra lankę
si kiti jurininkai. Jiems nete
ko garbė šio Vakarų Pasaulio 
atradėjų del to kad jie čia lan
kėsi tik pripuolamai, ir dar bu
vo peranksti baltiesiems žmo
nėms tikėti j naujus pasaulius.

Amerikos pirmaisiais lanky
tojais giriasi buvę Normanai- 
Vikingai- Velšiai, Kinai, Foini- 
kiečiai, Egiptiečiai, Arabai, Ai
riai ir^dar kaip kas.

Dar prieš Kristaus laikus 
tūli Graikai ir Egiptiečiai mi
ni apsilankę žemyne už Atla
so vartų ir už Gibraltaro.

Apie 1000 metais, Normanas 
Leifas Ericson iš Grenlandijos 
atplaukė Amerikos pakraštin, 
lankėsi Labradoro, Kanados ir 
dabartinio Cape Cod srityse. 
Jie bandė apsigyventi, bet vė
liau gryžo, kiti išmirė.

Yra padavimas kad vienas 
Airis jurininkas buvo pasiekęs 
Amerikos pakraščius , ir nusi- 
iręs ųet iki Meksikos, paskui 
vėl gryžęs. Jis keliavęs šeš
tame šimtmetyje.

1343 metais vienas Portuga
lų karalius rašė popiežiui laiš- 
ką minėdamas ‘žemyną Atlan- 
tike. , .H : . ii

117Q metais . tūlas Madoc 
Gwyneth, Velšių karaliaus sū
nūs, fyuvęs pasiekęs Amerikos 
pakraščius.

Pottgualai tikrina kad jų 
jurininkai buvo atvykę į Ame
rikos pakraščius 1452 metais 
ir 1486 metais — prieš Kolum
bo kelionę.

Net ir Lenkai ir tie įrodinė
ja kad jų tūlas jurininkas Jan. 
Szkolny 1476 • metais buvo at
plaukęs į’ Labradorą.

Į

svajoja, 9
Irdis pabutlo... 

aitojaį. ■ v

gą užkrovę. Paskui Totoriai buvo sumanę paįm_ 
ti ir Lietuvą. Totorių būriai, viską pakeliu 
naikindami, buvo atsidūrę už Lydos, čia juos 
pasitiko su savo kariuomene Mindaugas, smar
kiai sumušė ir privertė atsitraukti atgal. p( 
kelerių metų totoriai vėl buvo begriūvą j Lie. 
tuvą, bet Mindaugas vėl juos nugalėjo.

Kalavininkai tuo tarpu vis puolė Lietuvius 
ir kurstė prieš juos kaimynus. Lietuvai nuo ji 
apginti Mindaugas ^siunčia į Rygą pasiuntinilb 
su dovanomis, sakosi noris gyventi geruoju si 
kalavininkais, žada priimsiąs krikščionių tiky
bą. Kalavininkų mistrasY pats atvažiuoja pa< 
Mindaugą su dvasininkais, pakrikštija jį su žmo
na ir vaikais ir siunčia kartu su Mindaugu pa 
siuntinius į Rymą pranešti popiežiui. pOpie- 
žius maloniai priima tokią žinią, siunčia Min
daugui karaliaus vainiką ir įsako kalavininkams. 
kad Lietuvių nebepuldinėtų. Užtat Mindaugas 
leidžia skelbti krikščionių tikybą Lietuvoje, lei- 
džia steigti vyskupiją, užrašo jai žemių—-Rasei 
nių, Ariogalos, Betygalos ir Laukuvos apylin
kėse. Bet kalavininkai ima peršiurkščiai šeimi
ninkauti žemaičiuose, žemaičiai nenori jiems 
pasiduoti, susispiečia aplink kunigaikštį Trei- 
nytį.

Įniršę kalavininkai sutelkia didelį būrį ka
reivių, gerai apginkluotų, ir leidžia jį per Kur 
šą į žemaičius. Sodžius 'degina, žmones žudo 
Treinytis siunčia žvalgus pažiūrėti, ar didelio 
kaldvininkų būrys į žemaičius traukia, žval
gai tuoj parneša žinių — kalavininkų esą dau
giau kaip Treinyčio kareivių. Tbeiriytiš ' nenu
simena, eina kalavininkams kelio pastoti.

Nedaug tebuvo tuomet sausų kelių žemai
čiuose. Kalavininkai buvo pasirinkę kosausiau- 
sią, per pušynus, užtat siaurą aplinkui pelkių 
apsiaustą. Treinytis sulaukęs, kada vėjas pa
pūtė į kalavininkų pusę, liepia prikirsti sausų 
šakų ir sukrauti iš jų laužus. Didžiumą kariuo
menės siunčia takais per pelkes kalavininkams 
į užpakalį ir liepia tenai abypusiai kelio pakirsti 
pušims šaknis.

Kai viskas prirengta, liepia laužus padegti.1 
Traška šakos, liepsna aukštyn kįla, baisi ugnisl 
apima mišką ir vėjo pučiama greitai slenką kai 
lavininkų linkui. Kalavininkai metasi atgal. Jau 
pirmieji mato pušyno galą, toliau — plikas, kad 
ir klampesnis plotas. Tenai ugnis turės apsisJ 
toti ir jie gaus išsprukti.

Bet . . . pačioje kelia siaurumoje prigriuvę 
medžių. Kieno tai darbas, kalavininkai žino 
jiems ne naujiena. Bet kol pirmieji žvalgosi, 
kaip čia protuos medžius išsprukus, ima svirti 

'pušys abypusiai kelio ir griūti ant sustojusių 
kalavininkų. O ugnis čia pat, jau vežimai su 
maistu liepsnoje dingę, jau paskutinės kareivių 
eilės nuo kaitros alpsta, nuo žirgų griūva . . 
kelintas išsprunka per užtvenkusias kelią pušų 
šakas, kitus liepsna apsiaučia; kas į šalį metasi 
tuo Treinyčio kareiviai nuklimpusius pribaigia

Mindaugas mato, kad kalavininkams labiau 
rupi Lietuviai pavergti, kaip pakrikštyti, išsb 
žada krikščionių tikybos ir kartu su žemaičiais 
stoja į kovą su Vokiečiais. Sumuša juos ir iš^ 
varo iš Lietuvos.

žemaičiai betgi negali dovanoti Mindaugui 
kad buvo pasikrikštydinęs ir juos kalavininkams 
pavedęs. Tdkio kunigaikščio jų malonus dievą 

: negali laiminti. Taigi sakosi norį klausyti hi 
į biau savo narsaus užtarytojo Treinyčio, kaip 
; Mindaugo.

Treinytis, žemaičių remiamas, ir pats noJ 
! retų paimti Mindaugo sostą. Kai Mindaugas^ 
savo kariuoimenę išsiunčia prieš vieną Rusų kunii 
gaikštį, Treinytis užpuola jį ir nužudo.

Mindaugas žuvo, bet jo įvestoji tvarka pa' 
liko — Lietuviai jau buvo įpratę vieno vyriau
siojo visos Lietuvos kunigaikščio klausyti, visi 
išvien į kovą su priešininkais stoti.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugy’^ 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgiu 
nuo paprasčiausių iki puošniausiu pokili11- 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi 
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priya" 
1° įsigytu šią naudinga knygą. KAINA

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, 01#6820 Superior Avev,

I
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A. VAIČIULAITIS

Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo
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(PASTABA: Pereitame numeryje šioje
apysakoje įvyko sukeitimas, šiame numeryje 
tas atitaisoma ir apysaka eina tvarkoje.)

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Skaudvilytė... Gal pažįsti?
— Ne.
— Kad aš jaunesnis bučiau!
Antanas susigėdęs pažvelgė į lubas — jis 

buvo pagalvojęs: kodėĮ senelis savo laiku ne
vedė? šita mintis jam atrodė nusikalstama. 
Jis ginė ją nuo savęs, kaip ir kitas panašias, 
ilga eile susirikiavusias įsibrauti į smegenis ir 
ten drumstis. Todėl buvo patenkintas, kai pro
fesorius dunkstelėjo kairiąja ranka į stalą ir 
pakėlė dideles, susimąsčiusias akis nuo užrašų: 
taip jis pradėdavo darbą. Vaikinas pamirkė 
plunksną, ir jam plūstelėjo smagi vilnis širdyje, 
kad po anos lengvos, giedrios rašysenos galės 
išvedžioti eilę sunkių, riebių savo raidžių. Jis 
Įsmeigė plunksną į popierių, padarė tašką ir 
laukė, kurią raidę pradėjus. Profesorius vėl 
grįžo į savo pastabas, sutrauktas čia dideliuose 
lapuose, čia mažuose, apdraskytuos sklypeliuose, 
grįžo į ilgų metų triūsą, surinktą iš visų musų 
žemės paminklų, iš akmenų, iš kryžių, iš kiek
vieno senkapio ar pilies griuvėsių, iš knygų ir 
rankraščių, žila barzda tyliai čiužėjo po, šituos 
nebylius praeities liudytojus, lyg žadino juos 
kalbėti, virsti gyvu kunu, atgimti žėrinčiuose 
vaizduose.

— Perskaityk, kuo ten baigiau.
— “Ir kai mes stebim sunkius akmenis 

musų senovės pastatuose, rustus granito luitai 
mums tampa gyvi ir byloja: kalba jie, kad 
vienos rankos, vienas žmogus negalėjo jų su
krauti, kad tam darbui reikėjo taikos, reikėjo 
draugės, reikėjo kolektyvaus gyvenimo, ir iš 

,to mes regim musų tėvus ir protėvius gyvenus 
socialiniu gyvenimu, bendruomenėmis jau pat 
musų tautos aušroje...”

— Gerai.
Ir jis diktavo toliau. Jo balsas skleidėsi 

iškilmingai ir didžiai, liejosi ilgais sakiniais, ku
riems jis pritarė, palengvėle siūbuodamas gal
vą. Kambaryje ir namuose buvo tylu. Tik 
šitie gludus žodžiai sklido, kilo aukštyn ir dua
liai atliepė kertėse. Pro langą plaukė baltas 
debesėlis, padūmavęs apačioje. Įlėkė širšė, ap
suko ratą ir vėl nuskrido. Senelis pamiršo sa
vo užrašus, jo mintys blaškėsi, jis kure galin
gus regėjimus, iš grabų kėlė ramybės ištroš
kusius, leido jiems dar kartą keliauti raistais, 
kautis su žvėrimis, kopinėti bites ar grįžti į savo 
kiemus. Ant jo kaktos išsimušė pora raudonų 
dėmių.

— Pasilsėk, — urnai tarė jis Antanui.
— Ne taip greit pailstu.
— Nieko, nieko... Perskaityk, ką parašei. 
Antanas nusikosėjo. žinojo, kad senelis 

mėgsta klausytis savo raštų: jis klausėsi tarsi 
stebėdamasis, kad štai iš jo galvos ištryško tos 
netikėtos mintys, visa šita nerimstanti srovė. 
Tarpais nutraukdavo, taisydavo susipainiojusį 
perijodą — jis jautė silpnybę tiems ilgiems sa
kiniams, kurie vilnija, daro vingilis ir užuolan
kas, bėga pirmyn, tai vėl grįžta atgal ir bai
giasi staigiu atsidūsėjimu.

— Kaip tau atrodo?
— Aš visados mąsčiau, kad jus estate 

geram kelyje.
— Būtent?
— Jus juokiatės iš negyvų tiesų.
— Gerai pasakei, sunau. Tiesą reikia ger

ti kaip vyną, 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 

sustirusių, sudžiuvusių ir nuo sausros girgž
dančių smegenų. Aš noriu, kad mano žodžiai 
aPimtų visą žmogų, patrauktų ir neštų jį, per
lytų jį ligi paskutinio siūlo, nelyginant audros 
kiautai, aš noriu, kad jie praplėstų kūdikio 
Nustebusias akis, pavergtų jaunuolį žydinčiuos 
io metuos, butų paguoda suaugusiam ir rAniy- 
'’ė seniui. Dėl to AŠ savo mokslo darbams sta
bu tokius reikalavimus, kaip menui. Maho 
darbas sunkesnis negu dailininko ar rašytojo: 
aš derinu du dalyku, dvi teisybės. Ir tū, mano 
bike, suprasi, kad dėl šito derinimo aš nesu 
objektyvus: aš sakau ne visų mokslą, bet savo 
bokalą, savo tiesą. Jeigu reikia, aš jas darau 
žalingesnes, labiau žėrinčias. Ir aš noriu, kad 
bano 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 
boseliaį, kurie tarškėdami riedate ir giriatės: 
mes suskaitom tūkstančius skruzdės akių, mes 
ištiriam uodo sparnelį, mes žinom daugel gerų 
dalykų! Bet aš sakau: kas iš tų jūsų gerų ir 
negyvų žinių, jeigu jos neatliepia visų musų 
kančioje ar džiaugsme, jeigu tuos nugrubusiuos 
tyrinėjimuos nebuvo galvota Apie VisOs žmoni
jos troškulį ar paguodą. Jus, pageltę protai, 
kurie nuplikote dvidešimt metų sūlaukę, aš jūsų 
gailėjausi, savo širdyje verkiau jūsų ir neken
čiau... ; ■ t

Jis purtė galvą, nutilęs stebėjosi savo min
tyse ir graudžiai žvalgėsi aplinkui. Antanas 
gėrėjosi šituo įsišubavimu, tuo nekaltu įnirti
mu ir savo dvasioj pritarė aliai žodžiui. 1 1

širšė vėl nutupė ant stalo ir pūsčiojo dryžų 
savo pasturgaliu. Antanas nuginė jĄ laukan 
ir persisvėręs ant lango nuskynė rožę. Dar
želyje niršo GenavAitė: buvo ten įsikrausčiusi 
višta su pūkuotais vaikučiais. Moteriškė moja
vo skepeta, tūpčiojo ir bėginėjo pro lyses bijo
dama šaukti, kad netrukdytų broliui. Mažy
čiai spraudėsi tvoroje, savo geltonomis kojo
mis spardydami žemę, ar bailiai puldinėjo nuo 
vieno plyšio prie kito, neišmanydami kur ding
ti. Pereklė užlindo už krūmų, kaišiojo galvą 
į kiekvieną spragą, lakstė pašiurpusi, piktai 
kurkdama ir negalėdama Atitikti skylės, pro 
kurią čionai pateko. Prispirta kertėje ji .stai
ga atsikreipė į Genavaitę, pašiaušė kaklą ir 
praskėtė sparnus, lyg norėtų kapotis. Taip už-• 
tikta, moteris svirstelėjo atgal: rodėsi' kad 
abi jos išsigando viena antros. Klėgėdama viš
ta spruko pro juodą sijoną, suplasnojo ir su 
riksmu persirito per tvorą į kiemą.

— ...Kova buvo, kraujo daug tekėjo, — 
užniūniavo Antanas, grįždamas prie stalo.

— Iš kur toks linksmas?
— O, taip sau...
— Šiądien užteks. Pasiimk pirmą “Papro

čių” dalį. Turėdamas laiko nurašysi... Ar 
smarkiai dirbi?

— Nelabai. Vėliau sėsiu prie egzaminų.
— Susitrukdei pavasarį.
—• Ak, tA liga man...
— Vaike, pasilsėk, išmesk iš galvos rūpes

čius... Ko tu juokies?
— E, seneli, kartais malonu turėti rūpes

čių !
— Suprantu: kiekvienas turi savo žydėji

mą. žydėk, sunau, ir buk laimingesnis, negu: 
mes kad buvom.

Ir sūsimąstęs glostėsi barzdą.
— O kaip namie?
— Onutė siunčia jums linkėjimų
Onutė buvo ketverių metų Antano sesuo: 

su ja dažnai juodu šnekėdavosi apie profesorių, 
kuris čia būdavo pasakų milžino, čia miltuoto. 
Kalėdų dieduko rolėj. Ir šitas diedukas nesi
gynė — jam smagu buvo, kad kažin kur toli, 
kalvų pašlaitėse, kūdikis kartais jį atsimena, 
savo geroje širdyje apmąsto jį, nepažystamą 
žmogų. Jis susigraudino ir tarė, žiūrėdamas sau 
į rankoves, susigėdęs pats savęs:

— Beje, ką veiki šįvakar?
— Nieko.
— Ateik pas mane vėžienos: čia toks Kos-j 

tas man užteikė.
— Pažįstu.
— Ir pasistengk būti dailesnis.
Antanas- linksmai nusipurtė: taip, jis su

pranta paslaptingą senelio mirktelėjimą.
Pasibruko užrašus po ranka, stragiai apsi

suko ir, jau gatvėje, uždainavo:
— Žuvėjai žuvavo, Marytę sugavo...

IV

VAIŠĖS

Atvažiavo meška 
Su alučio bačka.

Daina.

GONKOSE buvo girdėti trepsėjimas ir ko
jų trypimas. Svečias gaišo ten, šnypštėsi ir tik 
paskui galais krumplių subirbeno į duris. At
vėrė jas plačiai: rodėsi kad pro jas turės išnešti 
lovą Ar stalą. KunigUs, prisilaikydamas stak
tos, įžengė ir linkėjo į visas puses — ir be rei

kalo: kambaryje buvo tik senelis ir Antanas. 
Trynėsi rankas, artinosi prie profesoriaus ir bu
vo toks rimtas. Sveikindamasis sakė “labai ma
lonu” ir apsidairė: “Ką dabar veiksim?” — kal
bėjo neramus jo žvilgsniai. Išsitraukė nosinu- 
ką, kruopščiai išsivyniojo ir pakėlė aukštyn, nei 
tai rengdamasis čiaudėti, nei tai kaktą šluosty
tis. Nieko nedaręs, slinko nejučiomis skarelę į 
kišenių ir įsižiūrėjo į Antaną. 1

Klebonas, dar turėjo nekaltą..paprotį — glo
styti savo pakaušį visa sauja ir atsidėjęs. “Ar 
neišaugs bent vienas kuokštas”, sakė jo rankų 
mostas.

— Aure, — numojo rankove kunigas į straz
dų pulką, lėkusį per miestelį nakvoti į šilus.

Ir atsidūsėjęs dar tarė:
— Bepig jiems skraidžioti.
Jo balsas buvo nuoširdus ir švelnus. Vai

kinui vaidenos kad gailisi šis žmogus, kam ne
gali lakstyti kaip volungė ar kregždė: plasno
damas jis garbintų Viešpatį ir kiltų ligi pat 
dangaus. O tas dangus pro girios viršūnę bu
vo geltonas ir pilnas vakaro rimties. Nuožulnus 
spinduliai čiaužėjo namų stogais, klojo ištysu
sius šešėlius o iš laukų kilo ryškus aidesiai: 
kerdžiaus ūbavimas, šieno grėbėjų paskutinė 
daina, toli skardintis karvės bliovimas.

— Čia beveik nejauti miesto, — pastebėjo 
kunigas.

— Iš tikrųjų, — pritarė senelis. — Ir la
bai smagu...

— Labai smagu, — linktelėjo galva klebo
nas ir vėl žiurėjo į Antaną.

Dabar visi trys atsikvėpė giliai ir klausėsi. 
Pro varnėnų švilpavimą dar toli tenai buvo gir
dėti juokas — jaunas, saulėtas juokas. Su juo 
atraibuliavo ligi šitų tylių vyrų šviežia, jauki 
vilnis. Kiek palaukus, pro langą prabėgo dvi 
galvos. Tuoj sudundeno gonkų grindys, ir kuž
desys maišėsi su prilaikomu krykštavimu. Ku
nigas su visa kede apsigręžė į duris, ištiesė ko
jas į aslą, kad buvo matyti kiškų galai, paskui 
vėl įtraukė po savim ir, pasviręs į dešinį šoną, 
laukė patenkintas-, su šypsniu lubose. Urnai jis 
plieniniu žvilgsniu pervėrė Antaną. Tas žvilg
snis sakė: “Dabar tai bus! Pamatysim!” Bet 
vaikinas nesirūpino tais nebyliais klebono žen
klais. , Jo širdis sutvaksėjo gyvai; maloni šilu
ma palietė jo veidą. Bijodamas kad ant kak
tos neišmuštų .prakaitas, jisai atsistojo, bandė 
apie ką kita galvoti, tik jau buvo pervėlu.

Jinai stabcėlėjo ant slenksčio ir greitai al
savo. Atrodė kad butų su drauge bėgus ir 
lenktynės laimėjus. Susimasčiusiu žingsniu lė

tai ėjo per kambarį, o jos akys juokėsi, žiūrė
damos į senelį. Tose akyse buvo ir kažkas vai
kiško ir gudraus, tarum jinai butų padarius ma
žą klastą. Ji nešėsi bijūnų, žiedais nuleistų į 
grindis, ir jais pritarė savo vilnijančiai eisenai, 
nerūpestingam linijų žaisinui kūne. Gėles įs
praudė seneliui į glėbį ir juokėsi, stovėdama 
priešais. O jisai skonėjosi ir tarė:

— Na, duktė. Už lauktuves aš tave...
Ir jis pakreipė žandą, o mergaitė pridėjo 

lupas prie jo šerių, nukaltus ir išdykaudama. 
Tada jinai pasižiurėjo į Antaną, į kunigą ir* pa
sakė :

— Aš ne su visais...
Su klebonu ji buvo pažystama. Jisai ne

pakilo nuo krėslo, žiurėjo iš apačios į ją ir bu
vo nušvitęs. Sveikindamasis padavė galus pirš
tų, greitai ištraukė ranką ir kratė savo pakaušį, 
lyg labai stebėtųsi:

— Ir augi, Valentina.
Antanas neramiai, netikėdamas pažvelgė į 

ją. Pro klebono viršugalvį ir jinai pažiurėjo į 
vaikiną, ir josios akys buvo geros ir lyg kažko 
norėjo klausti. Vaikinas susigėdo savo stai
gaus žvilgsnio ir, kad turėtų ką veikti, įsižiūrėjo 
į bijūnus, kuriuos profesorius apkabinęs spaudė 
prie plačios savo krutinės. Mergaitė ištraukė 
vieną žiedą, o suglamžyti lapAi ir šakutės skė
tėsi. Jinai gėlę padavė klebonui, kuris dėko
damas sukišo visą snapą į raudonus lapelius, 
paskui sugniaužė dovaną saujoje ir laikė ant 
kelių.

Dabar Valentina susirupinus ėjo į Antaną. 
O jis apsiniaukė: kodėl ji nesišypsojo? — be
veik su skaudama širdim jis mąstė. Valandėlę 
žiūrėjosi abu kaisdami.

— Mudu jau, rodos, matėmės, — sakė ji 
sveikindamosi ir norėjo nusijuokti.

Bet sumišo, dar labiau nuraudo. Antanas 
nepagalvojęs prasitarė:

— Ir dar kaip matėmės!
Jinai pakratė savo garbinius: jos plaukai 

buvo perrišti mėlynu kaspinu, ir pati ji vilkėjo 
šviesmėlę, beveik pilkšvą suknelę, tokios pat 
giedrios ir ramios spalvos, kaip ir josios žvilg
snis..

Juodu stovėjo už senelio, kuris atgręžė gal
vą ir tarė: ’

— Juk ne viena buvai?
— Panelei Bronei atsitiko maža katastrofa. 

Dabar ji pas Genavaitę.
— Visai ne pas Genavaitę, o čia, — atsi

liepė nuo slenksčio nauja viešnia.
(Bus daugiau)

SARGYBINIS
KUOMET JUS MIEGATE

Telefonas jūsų namuose pagelbės ramiai 
miegoti be baimės plėšikų, ugnies ar stai
gaus susirgimo. Jis stovi sargyboje, vi
sada gatavas pašaukti pagalbą netikėtose 
belaikėse. Duok savo šeimai šią vertin
gi apsaugą įsivedant namiiose telefoną. 
Jisai kaštuoja mažiau negu dešimtukas į 
dieną.

T H E OHIO BEL L TELEPHONE CO.
Klausykit “The Telephone Hour” kas Pirmad. 8 vak. iŠ WTAM, WLW ir WSl’D

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

PALECKIO komisarai ragina 
Lietuvius kurti naują liaudies 
kūrybą. Jurgis Durnelis, siun
čia čia savo bandymą:

Pirmyn, Paleckio apdumtieji, 
Pirmyn, vergauti nuskirtieji!

Ar girdit, Laisvės Varpas 
gaudžia?

Tautos širdyj Perkūnas ' 
griaudžia ?

Nepasiduos Lietuva Ruskiui! 
Nenusilenks raudonam suskiui!

Jau tvinksta kerštas milionuos
Kalnuose, giriose, dirvonuos’ 

Lietuva vėl bus Lietuva, 
Užplavėsuos tikroji vėliavą! .

Pirmyn, Paleckio apdumtieji,
Pirmyn, vergauti nuskirtieji! 

Jus nieko čia nepralaimėsit, 
Tik pančius nuo savęs nukrėsit.

VILNIES Andriuliui tauti
ninkų organizacijos esančios 
kaip peteliškės, kurios tik vie
ną vasarą gyvena. Sako*^vie
ną metą suvažiuoja, sukurią są
jungą, o kitą metą vėl tą.. pa
čią sąjungą kuria.

Tas visgi parodo gajumą, bet 
musų bolševikų organizacijos 
kaip pasidarė sau Stalįnišką 
grabą 20 metų, taip ir dabar 
jame negyvos guli.

DRAUGO skiltininkas P. T. 
nusiskundžia musų parapijų ko
respondentais. Sako, turime 
130 parapijų, bet kur apie jų 
veiklą žinutė?

Gerbiamas P. T,, matyti, ne
skaito Darbininko ir Amerikos, 
ten korespondentai tik vien 
apie parapijas ir tekalba.

LAISVĖJE Mizara apsiver
kia kad lietuvių “buržujų” lai
kraščiai nieko nerašė apie LDS 
seimą, nors jį paminėjo vietos 
Amerikonų spauda.

Kam stebėtis: musų spauda 
žino, kas per paukštis LDS, o 
Amerikonai ne.

MASKVOJE pasirodė Poli
tinė Enciklopedija, kurioje Sta
linui duota keturi puslapiai, o 
Leninui tiks trys.

Tuščia bačka visados garsiau 
barška.

VILNIS pasakoja: Visi žino 
kad komunistai yra “didžiausi 
nazių priešai”.

To nežino tik komunistų 
“genialus vadas” Stalinas, nes 
jis pasirašė labai brolišką su
tartį su nacių tėvu, Hitleriu. 
Turbut, jis Vilnies neskaito?

V.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar ^Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų nkaudėjimųvien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėf neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio,. Reikalaukite Pain- 
Expellerio BU inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 1S2
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JACK GANSON VĖL PRADEDA RIS 
TYNIŲ SEZONĄ Sveikinimai ir Linkėjimai

Jack Ganson atsilankė Cle- 
velande ir padaręs čia sutartis 
vėl se-

Saugiam važiavimui, 
gai sunkiame trafike, 
laikykitės tam tikrame 
nuo karo važiuoiančio 
kyje. Neprisilaikvmas

ypatin- 
butinai 
tolume 
nrieša- 
šio at

sargumo buvo priežastim dau
gelio rimtu nelaimiu. Mažai 
automobilistu supranta kokio 
tolio reikalinga sulaikymui au
tomobilio. Net pats gabiau
sias važiuotojas negali sustab
dyti į mažiau negu septynins- 
dešimts penkias pėdas 
važiuoja 3^ myliu į 
greitumu. Atminkit, 
kas nors nužengia nuo 
vio eiti skersai gatvę, 
automobilis negali sustoti vie
toje.

Public Relations Burehu 
Cleveland Police Dept

vadovaus i^+vnėms šį

Jack Ganson

Jack Ganson sutiko pareng
ei geras imtynes Lietuviu su 
kitu tautu imtikais. Lietuviu 
salėje, parėmimui Lietuvos rei
kalų. Apie tai bus pranešta 
Dirvoje vėliau.

Atvyks Billy Eartush
Gauta special’s pranešimas 

kad kitam ketvirtadieniui. Sp 
24 Clevek’nde imsis Lietuviu 
slinkaus svorio čampionas, Bill 
Bartush su oDonentu kuris bus 
paskelbtas vėliau.

Dirvai Jubilejaus Proga
l DIRVOS JUBILEJINI PROGRAMĄ

Rengiantis prie Dirvos 25 metų sukakties minėji- 
šie asmenys prisiuntė ar pridavė savo linkėjimus 

i Dirvos Jubilejinio Koncerto programą:
mo,

kuomet 
valanda 
kuomet 
ša liga t- 

jokis

Atėjęs į Dirvą praneš-

KAK J? THEATER

Dvi Smagios Filmos
Ketvirtadieni, Spaliu 17 d., 

Lake Theatre pradedama ro
dyti puiki filmą “Blondie Has 
Servant Trouble.”

Dalykas einasi anie gyveni
mą poros kurios viena pusė, 
poniutė, užsimano turėti tar
naite namuose, bet jos vyras 
neganu* gana algos tarnaitei 
išlaikyti. Reikia pagerinti ry
šius su wro bosu, kad vyrui 
duotu d°”giau aliros Tš to iš
eina. visokiu juoku ir nriotikiu.

T^inH Uns ir antra filmą, 
“Pier 13”. smagi komedija.

zoną.
ii apie tai' Lietuviams, davė 
$10.00 Dirvos sukaktuvių pa
sveikinimą programan.

Imtynės bus rengiamos išti
są žiemą naujoje vietoje, ge
rai žinomame Coliseum, kuris 
randasi prie E. 107 St. ir 
dar avė. Gansono vietinis 
stovas bus Leon Balkin.

Toje didelėje salėje yra 
4, 4)0 vietų ir nėra stulpų 
rie kliudytų žiūrėtojams.

Ganson pareiškė kad Cleve- 
lando publikai duos geriausius 
imtikus kokius tik pasaulis tu
ri, ir tarp jų bus pačių geriau
sių Lietuvių imtikų.

Imtynės bus rengiamos kiek
vieną ketvirtadienio vakarą, 
’žanga po 5°c., $1.00 ir $1.50.

Šį ketvirtadieni ėmėsi Dyna
mite Joe Cox su Elmes (The 
Great) Estop. Kita pora — 
Lee Hening su Bobby Roberts, 
trečia pora — Frank Taylor 
ir Jake Patterson.

Prie to bus dvi pradinės po
ros.

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA

Ce- 
at-

net 
ku-

Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

Parsiduoda Alude
Aludė ir degtinės užeiga, 

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

P. P. MULI0LIS 
66A6 Superior Ave.

Petras ir Bronė Pivaronai, Pittsburgh, Pa..............
A. B. Barto, Dirvos įsteigėjas, Cleveland, O.............
J. J. Bačiunas, Tabor Farm, Sodus, Mich.................
Jack Ganson, imtynių rengėjas, Buffalo ir Cleveland 
John O. McWilliams, Cuyahoga County Engineer.. 
Dr. J. Jonikaitis, Detroit, Mich.................................
Cleveland Railway Company, Cleveland ...........
N. A. Wilkelis, Laidotuvių Direktorius, Cleveland 
Adv. C. S. Cheleden, The First Lithuanian

Building and Loan Ass’n, Philadelphia, Pa...........
Held’s Furniture, Cleveland, Ohio .........................
Drenik Beverage Distributing, Inc., Cleveland.... 
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, Cleveland .................
V. A. Kersevičius, Scranton, Pa.................................
Della Jakubs, Laidotuvių Direktorė, Cleveland.... 
Brazis Bros. Inc., Rūbų Siuvėjai, Cleveland ..........
Amerikos Liet. Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y. 
Clem P. Pocius, Clem’s Grill, Columbus, O..........
Andrius Lapė, Babylon, L. I. Y. N.........................

$25.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
5.00
5.50
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5?00
5.00
5.00
5.00
3.00

Adv. Jurgis Baltrukonis ir Baltrukonių šeima, City 
Feliksas Gaižutis, Lietuviška valgykla, City ..........
Juozas Virbickas, Pittsburgh, Pa..............................
Mr. & Mrs. John L. Mihelich, Cleveland ........
J. Danevičius, Brown Derby Cafe, Lorain, Ohio ..
Chas. Stonis Restaurant, Cleveland, O.....................
Frank Pūkas, Jeweler, Philadelphia, Pa..................
P. P. Muliolis ir Bernard Muliolis, Cleveland .... 
Juozas Petraitis, Pittsburgh, Pa..............................
Stasys ir Antanina Mockau So. Boston, Mass.........
Lietuvių Sporto Klubas, Cleveland, Ohio ..............

Dr. M. J. Colney, Waterbury , Conn. ..........
Bindokas ir Sunai, Formal Cleaners, Inc., Cleveland 
Andrius Urbšaitis, Barbernė, Cleveland ..............
The Kramer & Reich Co., City ._••••....................
Pat’s Tavern, Jonilienė ir Jesienė, City ..............
Vincas Chesna, Chesna’s Tavern, City .......... .  . ...
Dr. S. T. Tamošaitis ir Dr. A. J. Kazlauskas, City 
Matilda Smith, Superior Beauty Shoppe, City. ... 
Natalie Kazei, Moterų Suknių parduotuvė, City. . 
Lietuviu Moterų Klubas, Cleveland ......... •••••••
Paul’s tavern, Povilas ir Rožė Kubiliai, Cleveland 
Iz. Samas, Jeweler, Cleveland ..................................
Adv. Nadas Rastenis ir žmona, Baltimore, Md.......
Julia Gurbis, Lietuviška užeiga, Cleveland ..........
K. Nekrošius, Ansel Cafe, Cleveland ......................
Jurgis ir Julė Salasevičiai, Cleveland ......................
Komer Coal and Wood Co., Petras Komeras, City 
Dr. George I. Bložis, Dayton, Ohio- .............. 
And. Kazakevičius, Keystone Cafe, Cleveland.... 
Jos. Karpavičius, Bridge View Cafe, Cleveland .... 
Eva Petraitis, Eva’s Dry Cleaning, Cleveland.... 
Studney’s Gulf Service Station, Cleveland ..........
Jonas Brazauskas, Cleveland ..................................
Domininkas Kalėda, Pittsburgh, Pa..........................
Marija Milunaitienė, Baltimore, Md..........................

KAS DAUGIAU?

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

Savo linkėjimus su dovanomis siųskit šiuo adresu:

DIRVOS REDAKCIJA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

! EVA’S
DRY CLEANING
•'pne Drane’v- »idar- 
kaip nauias išvalorr 
ntn i ttn>r

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EV/* PETRAITIS
•i 702 Supeniu \ve

Telefonas: HEndersun 1919

K. ŠTAUPAS
Namu Dal intojas 

Tsi vra popierių otojas ir 
malinvotoias kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Tš LAUKO

Duokit man padabinti jusu nr> 
mU’ o 'ner^ifikrinsit kad už r>ir 
-"oi rūšies eeriausf darba ka? 
nos vra prieinamesnės.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

✓

Iii
< A I M Y N I Š K O S
( Ž I G OS
PYTHIAS

CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
NproL Euclid R*>ach Parko

i US DEGTINI
SKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
’onktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir 1. Čiutel? 
savininkai

E

1915

i
<

H

i:

? ■

i ;

Aleksandras Vasiliauskas (Wesley)

Dirvos 2 S m. Jubilejinis

Programą išpildys:

★

1940

Aleksandras Vasiliauskas
Dramatinis tenoras — iš New Yorko

CLEVELANDIEČIŲ GRUPĖ PITTSBURGHIEČIU GRUPĖ

*

STELLA MALONIS - Soprano
SOFIA KUČINSKAITE - Soprano
EMMA MEYER - Soprano
BRONE RAS1ULYTE - Kontralto
ALBERTAS NEMAN1S - Akordionistas

Kalbės - P. J. ŽURIS, K. S. KARPIUS

ANASTAZIJA MIKIONYTE - Alto
STASE ADOMONIS - Sop rano

ANTANAS KN1ZELIS - Tenoras
KOMEDIJANTAI -

Jurgis Žilinskas, Pranas Žilionis

Akompanistė — ALDONA WILKELIS

Sekmad. Spalio-October 20

Lietuvių Salėj e 6820 Superior Ave.

ŠOKIAMS

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

Cleveland, Ohio
ALBERT NEMANIS ORCHESTRA

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtine
ūkanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai

6824 Superior Ave.

Svarbu!
ĮŽANGA į koncertą 35cir 50c ypatai

Išanksto perkant bilietus, 50c bilietą gausit už 35c.
Kreipkitės tuojau į Dirvos Administraciją.

Vaikams atėjus su tėvais įžanga dykai.

PROGRAMAS PRASIDĖS lygiai 6 VAK. Į šokius įžanga bus — 25c.
Siiiiiiiiiiiiimi..... mi........ min..... ........................mm..... .. ......      mimmmmii.... .........   mi..... ..... ..  hl,................. lll|l|m|I||||.„„,.......... .
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LAIŠKAS IŠ
LIETUVOS

jie Tolyn vis Blogyn
Darosi

Sveika, brangioji Variut! 
gašau tau šį laiškuti, bet 
^inau tikrai ar tu jį gausi, 
(S teisybę rašau, o teisybė 
įjeihš karti yra. Kaip rašiau 
fpiesniame laiške, kai Rusai 
litai inėjo į Lietuvą, nebuvo 
jjp žymiai blogiau kaip prie 
jietonos valdžios. Bet dabar 
JO tolyn vis blogyn darosi; 
.yg ko Lietuvoje jau visai 
ebėra, nes Rusai išpirko ir iš- 
jntė i Rusiją, o koks daiktas 
ir yra krautuvėje, visai įpir- 
j negalima, šimteriopai pa- 
įngoį o tas korteles Įvedė 
,į visko, tačiau be jų negali- 
3 nieko nusipirkti.
!Ugu darosi; kaip

L. .. . ( , . r_
jau.
Vyras mano kaip 
e pačiame fabrikėlyje taip ir 
bedirba. Iškarto kai suval- 
ubino tą fabrikėlį tai džiau- 
iSi kad savininką išvežė į 
iisiją, • bet be gaspadoriaus 
.paliko, valdžia uždėjo žydą

Tiesiog 
toliau rei- 

gyventi,' brangi sesut, ne-

dirbo ta-

Dr. Harold. Harding 
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis 
18' metų patyrimas.

■ Valandos: 9—12 Ir 2—6. 
Trečiadieniais

Vakarais sulyg
7112 Lorain

ft’Oodbine' 3072.

9—12. 
sutarimo.
Avenue

(44)

Parsiduoda
BIZNIO NAMAS

Graži Jerhutuvę, 2 šėmoms 
veniniai po 6 kam., 3 kom- 
latioii furnasąi, 3 garažiai, 
lelis, grąžus Jotas) parsiduo- 
prieuiama kaina. . Savinfti- 

s turi du namu, vieną n8ri 
riluoti.: • (39)

Informacijų klauskite 
1IRVOS ADMINISTRACIJA

6820 Superior Ave.

ma-
yra, 
kad
ge-

Lie-

už gaspądorių tame fabrike, 
tai jį reikia vadinti draugu ko
misaru.

Manėm kad nauja valdžia 
pakels algą, bet apsirikom, al
gos nepakėlė, o darbo pridėjo: 
reikia dirbti ilgiau vieną va
landą į dieną, ir komisaras žy
das vis ragina kad daugiau 
darbo padaryti, net. du baltavai 
nori kad padirbti negu reikė
davo prie Smetonos. Tai 
no vyras visai nusiminęs, 
nes jią vis laukė ir kalbėjo 
Rusijoje tai darbininkams 
ra gyventi, ir norėjo kad
tuvoje taip butų kaip Rusijoje, 
bet jau atkando dantį ir de
juoja kad komisaras blogas 
yra.

Man, sesut, tai darbo visai 
mažai beyra, nes žmones jau 
negali gauti' medžiagų pirkti 
tai ir siūti nebėra ką. Kartais 
senų drabužių Rusų kareiviai 
atneša sulopyti, tai mažai ga
lima ir beuždirbti.

Antaniukas tai jau pusiau 
Ruskis! Mokykloje Rusiškai 
mokina, o Kaune gatvėse tai 
visi žydai Rusiškai ‘ kalba ir 
dainuoja, tai vaikas greitai 
pramoko.

Mes kur gyvenome ten ir te- 
• begyvenanti, bet švogerį; Mar
tiną tai iškrapštė iš namelių: 
mat, jis nebegalėjo dirbti, jau 
gyveno iš nuomos, o valdžia 
tokių Kaune nelaiko, kas dar
bo neturi ar negali dirbti tie 
turi važiuoti į provinciją, o ten 
jų niekas nelaukia. Tai žmo
nės tiesiog apglušę eina kur 
kas išmano.

Dabar Kaunas pilnas vaikų 
kurie tėvų nežino, žmonos vy
rų, kaimynas kaimyno iš nak
ties neberanda....

Atrodo kaip po žemės drebė
jimo, visi kalbą patylomis, 
klausinėja vienas kito. Dar 
Rusai gąsdiną, kad vaina bus , .1 . T i UI -i j

Smulkios Žinios

Laimėjo Nacionalę 
Pagarbą

John O. McWilliams

County Enginner John O. McWil
liams šį menesį laimėjo nacionaly 
pagarbų antru kartu šį metų kuo
met žurnalas “Better Roads” sutei
kė jam trečios vietos dovaną, visos, 
šalies kom peticijoje geriausio rei
kalų vedimo praktikoje. “Engineer
ing News-Record” pirmiau yra , pri
pažinę jo statyta naują Main Ave
nue Tiltą kaipo žymiausią tiltų sta-

McWilliams yra kandidatas vėl 
tai pačiai vietai, rinkimuose Lap
kričio 5 d.

HIPPODROME
‘City for Conquest’

Hippodrome Theatre ■’gavo 
naujausią ir’įdėmią filmą, pa
vadintą “City of; Conquest”, 
kurioje, vadovaujamas roles tu
ri James Cągney ir 'Ann Sher
idan. Ta: filmą pradėdama ro
dyti Spalių 19.

Veikalas apima prietikius di
deliame mieste, kuris yra ži- 
f>,cmąšį pasaųlinįs. miestas New 
York, Veikale inęina ir 
mus meiliški prietikiai, 
paminėtų artistų vaidina 
kitų žymių artistų.

ido- 
Prie 
eilė

Akrone ko ne visose gumų 
dirbtuvėse, kompanijos savo 
darbininkus ilgiausia išdirbu
sius jų dirbtuvėse, pagerbia 
ir apdovanoja. Apdovanojimai 
daromi už ištarnavimą 10, 15, 
29 ar daugiau metų.

Rugsėjo 27 d. Goodrich gu
mų dirbtuvėje buvo pagerbi
mas ir, apdovanojimas auksinė- 

‘mis sagutėmis darbininkų iš
dirbusių po 20 metų: tokių bu
vo 9, kuriems Ir teko ta garbė. 
Tarpe kitų tame skaičiuje yra 
ir Lietuvis inžinierius, Louis 
Glažauskas. Jis yra vienas iš 
gabiausių inžinierių Goodrich 
dirbtuvėje. Yra čia augęs, jo 
tėvai -Glažauskai gyvena Chi- 
'cagoje.'; ■*■'

Rugsėjo 29 d. J. Matukonis 
su žmona ir dukteria lankėsi 
Clevelande, pirmą kartą atsi
lankė > Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje. Darželis jiems la
bai patiko, ir jie džiaugiasi 
visais tais kurie prisidėjo dar
bu ir aukomis tokio musų tau
tai paminklo. ' • -

N. Matukonytė Vienatinė Lie
tuvaitė šį rudenį įstojus į Ak- 
rono Universitetą. Už metų lai
bo mano baigti savo kursą, nes 
■ji yra bdigus slaugės mokslą, 
keletą metų jau dirbo Clevelan
de if tėh' vakarais- lankė West
ern Reserve Universitetą, turi 
jau trijų metų universiteto mo
kslą. Tai pirmutinė Akrono 
Lietuvaitė kurią turėsime pa
siekusią Aukšto mokslo.

Spalių 7 d. Člevdlahde lankė
si O. Bartkienė su savo 
ria ir žentu Aleknais. 
lankė savo
pasimatė, su .kąirtįynais 
huškais ir jadriaiąiaiU Alely 
hąyičiais;. . ,
I į Petras ' Ražukas ąąą

-..■..-■.--.r.—“:.-.- .

L i o tu v i s 
N a m u M alia voto j as, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš'lauko ir iš vidaus.
Laikas apsitupint .savo namo ap
taisomo ' darbu. no tik iš vidaus- 

■' het ir iš Jaukų. ■ Ųžsakykit 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

suhum ir marčia lankėsi Por
tage, Pa., pas savo brolį Fe
liksą ir švogerį Jonuševičius....

Iš Thomas, W. Va., lankėsi 
J. Milkintas su žmona ir sū
riais, viešėjo pas Prospaliaus- 
kus..

Antanas Mockevičius -ir Jo
nas Ižganaitis lankėsi ukėje 
prie Salem, Ohio,’ pas B. Stel
mokus.

Susirgo 
Jusiunaitė, 
ligoninėje, 
pasveikti.

Petras Matulevičius 
kvotimus ir tapo Amerikos pi
liečiu. Kainas.

jaunuolė p-lė Ona 
ji gydosi 
Linkėtina

miesto 
greitai

išlaikė

. :■ 7

>

dukte-
Ji at-

vyro Kazio kapą,
J; ji-

' . ' ; ; - -
P. ŽADEIKIA KALBA 

BALTIJOS TAUTU 
DIENOJE

NEW YORK, Spalių 
Lietuvos Ministras P. žadeikis 
pakakę šio turinio kalbą Balti- 
j oš V aisty Ųu Dienos progra- 
me New Yoirko' Pasa'tilii!5 j e Pa
rodoje: ,

'Brangus broliai ir seserys 
tautiečiai: .. . , ’ ;

Kadangi hunai žymi dalis 
pasaulio yra vadovaujama ne 
teisės ir teisybės bet brutalūs 
fiziškos j.iegos, tai juk nebuvo 
ir Lietuvai išlikti nepaliestai.

6.

■Jį7*' • ? ’’į
Noį^ Lietuvos vyriaušybei bu- P- 
vo' d-tiromi keisti priekaištai, 
bet juk yrą aišku kad nei Sa-,: 
lamonaš nebūtų galėjęs padė
ties išgelbėti, kadangi musų 
milžinai-kaimynai nebuvo lin
kę atsižvelgti į musų teises ir 
pagerbti . musų . nepriklausomy
bę, kaip kad jie gerbia savo.

Lietuvos' padąngė šiądien 
nuspalvinta juodai raudonomis' 
spalvomis. Daugeliui teks nu
kentėti, Bet tai nėra galas. 
Juk ir 1919 metais Vilnijos - 
kraštas buvo patekęs į pana
šą padėjimą tačiau dalykai
virto kitaip. Ne kitaip bus ir J 
dhtar, nors tuo tarpu visai.: 
Lietuvą! ir tenka jiega prime-’-- 
stoję santvarkoje būti. ' ■‘ J ’ : -< 

! Neturime užmiršti kad Vii-' 
nįų atgavome tpdėl kad nebu-f. 
vome išsižadėję teisės prie Vil-o. 
niaus-. Atgausime atgal ir ne
priklausomą Lietuvą, nes vi- 

1 tauta jos trokšta, ir neiš- 
, kovos ir laimės.

GERESNIS virimas— su

Jus galit pirkt inaują Aasi-nį pečių šiądien.
. su. visomis moderninėmis ypatybėmis ko

kiomis tik galima, už mažiau negu .kitų, 
kokį palyginamą virimo prietaisą.

Bet tai ne viskas.

.Moterys pasakoja mums kad moderniškas 
gaso pečius užsimoka už save sutaupy
tais laiko ir visko. .

THE EAST OHIO GAS CO.
T a *- ‘ i:

oi

<

Frances P. Bolton 
į Kongresą

Frances F. Bolton yra mo
teris kandidatė į Kongresą iš . 
22-ro Distrikto, Republikonų 
tikietu. Ji dabar yra Kongre
se’ ir vėl kandidatuoja išrinki
mui pilnam terminui Lapkri
čio 5 dienos bdlšavimuose.

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 
į patyrimą prie radio 
T šioje kaimynystėje.

9005 Superior
UĘ. 6633

13,: rųetų - i" 
ir gyvena | 

t

su 'Vokiečiais.
Jei gausi, sesute, šį laišką, į 

buk tokia gera rašyk man oro 
pašiuj bėt nerąšyk kad mano 
laišką gavdi ir kad mes nesi-! 
džiaugtam žydų valdžia.

Pasiliekam sveiki visi. Su- i 
diev. Tavo sesuo Ona.

VYNO SANDELIS
WINE SPECIALS

Specialiai PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS 
25 rusių 100% CALIFORNIA VYNO apmokėtais taksais 
20'č 
20 "< 
20G 
20 G 
20% 
20%.
’(> gal. VIRGINIA DARE ______J___Reg. $2.25 
Fifths Martins Sherry with fresh egg Reg. $2.00

DRY WINE—RUKŠTUS VYNAS
13%.. OHIO CONCORD ________ '___Reg. $1.25 gal. dabar $ .98
13% CALCIIIANTT BARBARA ____.Reg. $1.35 gal. dabar $1.15
13% CATAWBA ____._____^_.__.__Reg. $1.4,5 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

TAIPGI 60 RŪŠIŲ VIETINIO IR KITŲ MIESTŲ
STIPRAUS ALAUS

Nekuriu kitų Miestų ALUS ------------- -----------$1.80 per case
VISOKS VIETINIS ALUS' ______ -----------l$2.0b per case

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

PORT, Baltas ar Raudonas___ Reg’. $1.60
SHERRY __________________ Reg. $1.80
MUSCATEL _________ Reg. $1.60
APPLE ____________________ Reg. $1.80
MARSALA ________________ Reg. $2.10
PEACH

£

gal. dabar $1.49 
gal. dabar $1.65 
gal. dabar s $1.49 
gal. dabar 
gal. dabar

_Reg. $2.50 gal. dabar 
dabar 
dabar

$1.65
$1.95
$2.35
$1.98
$1.75

®CIV1ŲIZŪOTĄS. žmogus, vi
dutiniai praleidžia; penkis me
tus sayb' gvv4nipiodaiko valgy
mui, kuris gyvena 70 metą.

V 1

žmoną,

MES DUODAM

A vc«
CĘ. 0475 f

EAGLE STAMPS

15%PIG1AU2.50 iki $25
Vertės

Musų visas sandėlis 
Needlepoint Tapestries

____L

I

spčcialio nUpiginimo proga numato-

PERRY WINE HOUSE
ATDARA IKI 1:00 NAKTIES 

7205 Wade ITirk Avenue ENdicott 9278

I

llliiii

DEIjLA c jakubš
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1.763

CLEVELAND POULTRY CO. Inc-
WHOLESALE andr. RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliąms, Clambakes ir 'tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3112
’7

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Nauj as Savinin kas

VYNAS ALUS ir SALDUS GĖRIMAI į NAMUS 
Visoki Cordials — Tokay — Muscatel -

ir kitokiConcord — Clare

Parduodam bonkomis ir

WINE
Ii. Ėaczkievvicz

galionais.

SHOP
1172 E

-

White 
vynai

— Port

£ ♦

79th

(45)

Street

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
Lietuviams paranki vieta — užkviečiame visits^'

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

r

Tasinaudokit šia
moms Kalėdinėms dovanoms, etc. čia rasit didelį pa
sirinkimą puikių needlepoint tapestries audinių . . . . 
mierose reikalingose visokiems tikslams .... daugy
bėje skirtingų marginių. Centrinės patrinos išbaigtos 
.... tiktai išpildyti aplinkumas.

Kojoms Kedukčs SiuvinStojoms
4.55 V.%S, ‘X98

,.
Labai gražaus datbo. kojoms ’pasidėti kedųkęs maho
gany ar walnut spalvų. Tvirtai subudavoti, gražiai iš
baigti. . -

Kėdės Siuvinėjimo Darbams »
. 7.95 Vertės ^'.98
Autentiškos periodinių pavyzdžių walnut ar malii'gariy 
spalvų. Medžio rėmai, tviiją sėdynė tinkama siuvėjai.

(šie Neediepciht Rakandai Pristktbriir' 
bėgyje 4 Savaičių)

25c iki 2.75 Vertės

Speciale Grupe Siuvinėjimo
Šmotų * ' ■ v '■ ? " >

■'- 1.93
75c Dutchess Tapestry Siūlai, triguba tolkelė turinti
120 yardų. Nešuntami ir kandžių negadinami 

tolkelė 59c.
.... . ■ ■■ 1 ' .......... .................................. -

Rugs (Patiesalams) Medegos
BURLAP PATIESALŲ PAVYZDŽIAIS

|(>.iki Į.0025c iki 2.00 Vertės

y

APDRAUDOS REIKALE
Mes esfui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.
5606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

•<

£

t 1 i i
*

P. .J. KERSIS |
809 Society for Savings Bldg. j

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W •;
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- j 
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairies apdraudos-imhirance reikaluose. 4

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo j 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojami. Kteip- Jj 
kites į mane telefonu arba asmeniškai. \

Didelis pasirinkimas pavyzdžių -ir mierų,. aiškiui spaus
dintų ant storo geros, rusies burlap, audimo.
1.00
12c
25c

iki 4.00 Smyrna Rug Patterns _r_’____';50 -iki 2.00
Silver Mix Rug Siūlai ____________  kamuolis 6c
Storos Rūšies Rug Siūlai __.—  -------  tolkelė 12c

FLOCK
MEZGIAMI SIŪLAI
Reguljiarės 69c Vertės , 54c
ideališki siūlai (yarn) mezgimui 
afghahs, nėrimui sveterių, šalikų, 
etc.' Virš 100 spalvų pasirinkimui.

FLOCK SIŪLAI
79e. Flock Worsted Ombre,

4-ozi tolkelė __________
39c. F-lock Shetland Siūlai,

2-ozi tolkelė __—L__—
3Cc Flock Saxony Yahri, 

l-'oz. kamuolis ___—
50c Flock DeLane Sukti 

Siūlai, 2-oz. tolkelė ____
50c: Fltck Zephėr Sport 

Siūlai, 2 oz. __________
50c Flock French Fluff

Siūlai, 2 oz. ---------------
50c- Flock Germantown

STulai, 2-oz. ________

69c

30c

21c

39c

39c

?89c

39c

CROCHET VATOS 
SIŪLAI

45c . Dorothea Cotton, žibančios 
rūšies, 79 yardų _______

50c' Bucilla Wondersheen, 
700 yardų tolka —;____

55c -Musgrove Rug Cotton, 
stori siūlai__ ._____ ,____

1.25 Rugcraft Cotton, cream 
spalvos, 23/2 sv. ________

ŠTAMPUOTOS 
APPLIQUE 
KALDROS
2.50 iki 6.50
Vertes

=:

33c

39c

45c

1.00

.L98 iki 4 .49

Gražių pavyzdžių margintos viršu
tines. kaldros įvairių pavidalų virš 
50 pątrinų. Ateikit anksti pasirin
kti geriausias.
50c Štampuoti Pagalvėms Užvalka
lai gatavi apmezgimui __ pora 39c 
90c. Štampuoti Pagalvėms Užvalka
lai, gatavi apmezgimui ..._ pora 59c 
5 98 Eilet ' Ląeė Lęvoms Užtiesalai,

' " 1.98
šiuo- ,
1.24

Lino 
50x
2.98

dviejų pločio, specialiai ___
1.50 Štampuoto-. Kaimo Lino 5 
tų ^Bridge Setai _____---------
40c iki 3.95 St | npuoti Pastel 
Užtiesalai, apsiuleti, 18x18 iki 
70 colių ---------------- 29c iki

THE MAY COMPANY
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Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVEV

4-

PHONE: ENdicott 4486

DaSyvaukit Visi Dirvos 
Jubilej iniam Koncerte Spalio 20

Aleksandra? Vasiliauskas jau Clevelande

Įspūdingas programas prasidės 6 vai. lygiai; sale 
atdara 5 vai. — Bilietus po 50c dar galit 

gauti po 35c. — Prie durų bus 50c. ir 35c.

Atsilankiusiems skirta brangios dovanos.

v v v

DIRVOS REDAKTO
RIUS LANKĖSI PAS 

PREZ. ROOSE- 
VELTĄ

DEDICATORY ADDRESS S P O R T S

Afeksandras Vasiliauskas at
liko savo koncertą Pittsburghe 
pereitą sekmadienį ir iš ten 
atvažiavo tiesiog į Clevelandą.

Vasiliauskas ruošia gražias 
sutartines su Clevelando pane
lėmis dainininkėmis, kurios da
lyvaus Dirvos jubilejiniam pro- 
grame, taipgi pats pasirinkęs 
eilę puikių gražiausių dainų 
padainuoti solo.

Iš Pittsburgho atvyksta “Du 
Medžiotoji”, kurie Lietuvių 
salėje atliks savo medžioklę, ir 
Lu.s keletas kitų ganių Pitts- 
bi rgnu i rtistų ir t,rūsčių. Jie 
atvyks į ckveiancą se'kmadįe- 
nio rytą.

Iš. kitų tolimų miestų jau 
išvažiavo svečiai kurie pasiry
žo dalyvauti Dirvos 25 metų 
sukakties paminėjime.

Viskas ras bus Lietuvių sa
lėje, jau šį sekmadienį, Spalių- 
Cct. 2 >. Svarbu įsitėmyti kad 
programas bus pradėtas lygiai 
o: ;0 vai., todėl kurie pavėluos 
neras nei gerų sėdynių nei ne
matys programo pradžios.

Savo malonumui ir svečių 
rrtist j pagarbai pribuki! į sa
lę prieš 6:00 vai.

T. KIETAI bus po 35c ir 50c. 
Kurie norit įsigyti 50c tikietus 
pigiau; būtinai ateikit į Dir
vos administraciją iki šešta
dienio vakaro; gausit juos po

Alekas Vasiliauskas

papigintų tikietu35c. Salėje 
nebus.

Programo. 
ta ant 6-to pusi.

Prašome visus vietos ir apie- 
Iinkės Lietuvius į Dirvos Ju- 
bilejinį koncertą, visi turėsit 
didelį smagumą.

Turėsim geras dovanas: ra
dio, elektrišką toasterį, puikią 
kėdę ir penkias metines Dir
vas. Laikykit savo tikietų ku
ponus iki galo.

dalyviai pažyme-

LANKOSI JULĖ RASTENIS
Julė Rastenienė, iš Baltimo

re^, atvyko paviešėti pas savo 
motiną p. Baltrukonienę ir sa
vo brolius-seseris. Atvažiavo 
norėdama dalyvauti Dirvos 25 
metų sukaktuvių koncerte, nes 
ji, jų visa šeima ir jos vyras, 
Adv. Nadas Rastenis yra ge
riausi Dirvos prieteliai;

MIRIMAI

PENKTADIENIO VAKARAIS 
LIET. PILIEČIŲ KLUBE

Daug smagaus laiko ir pa- 
žystamų-draugų galima rasti 
bile vakarą, ypač penktadienio 
vakarais, Lietuvių Klube, kur 
lankosi daug Lietuvių, 
nariu 
tams,

šį penktadienį dalyviai tu
rės progą gauti penkias žalpu- 
ses. Praėjusį penktadienį lai
mingieji buvo: Fr.
V. Patapus, St. žuraitis, ir 
Jean Melevich. Tat nepamirš
kit savo Klubo ir šį penktadie
nį, Spalių 18.

P. P. Muliolis, Prez.

Tapti 
labai pigu, tik 60 nie
ką išgali kiekvienas.

TOPILĖ ŠIMKUNIENĖ
Tofilė šimkunienė, 48 metų 

amžiaus, mirė Spalių 11 d., po 
ilgo nesveikavimo. Buvo ilga
metė Cleveland.0 ir apielinkės 
gyventoja. Palaidota pirma
dienį, Spalių 14; pamaldos at
sibuvo sv. Jurgio bažnyčioje. 
Laidotuvėse pdsitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

Liko vyras, Antanas, ir sū
nūs Antanas, 
p. Šimkūnas, 
Dirvos rėmėja ir skaitytoja.

Prie to paliko sesuo, 
Glugodienė ir brolis, 
Čerauka, abu gyvena 
landė. ■ ■

Antanui Šimkūnui ir 
nui išreiškiame savo 
užuojautą jų liūdnoje valando. 

Mineikis, i je.

Velionė, kaip ir 
buvo nuoširdi

Pola
Stasys 
Cleve-

jo su- 
gilią

•s

GERAI PAVYKO
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

rengtas vakaras naujos para
pijos salėje Spalių 6 d. puikiai 
pavyko, publikos buvo daug.. 
Suvaidinta komedija “Ubagų 
Gudrybės”, reles turėjo: De
pus, M. Treinauskaitė, G. Ku- 
zukas ir A. Jaukutis, A. Zele- 
nękas. M. Petrauslųene, Jonas 
Jurgelis, V. Sadauskienė, V. 
Ji rgelis, L. Vaškelicnė, J. Ra- 
cil\ P. G-iltmas ir J. Juška.

Po to 1 uvo da'n’i, ir laimė
jimas: Firmą dovaną, gavo p. 
Halabrr'-ienė, 2-ra —- Žebrau
skas, 3-čią — Mr. Young.

Koresp.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame numeryj tarp au

kavusiu po $1 prakalbose bu
vo praleis tn vardas:

Dom. Jokūbaitis 1.00

KLUBO DALIUS
Pereitą šeštadienio vakarą 

T ietvi’i / merikos Piliečių Klu
bas tarėjo surengęs smagų ba
lių savo nariams ir jų drau
gams. Svečių atsilankė gana 
dikJiai ir visi smagiai pralei
do vakarą.

LEISKIT SAVO VAI
KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

Lietuvių kalbos ir rašybos 
mokykla jauniems Lietuviams 
jau prasidėjo, bet nauji moki
niai, berniukai ir mergaitės, 
priimami. Mokymas dykai. — 
Mokykla buna 2 vai. po pietų, 
šeštadieniais, Goodrich House, 
1420 E. 31 st. Mokyklą užlai
ko SLA. 14 kuopa.

PADeKA
Šiuomi dėkojame visiems 

musu giminėms ir draugams 
už gėles ir simpatijas išreikš
tas musų liūdnoje valandoje, 
mirus musų žmonai ir motinai 
Tofilei Šimkunienei. Taipgi 
ačiū visiems dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse.

Antanas Šimkūnas ir šeinja.

SUSIRGO
Jaunas muzikantas Albertas 

Nemanis staiga tapo užkluptas 
apendicito ir nu voltas ligoni
nėn operacijai. Jis turėjo gro
ti šokiams Dirvos koncerte, 
vietą orkestre užims kitas.

Jo

Leimonų Sukaktuvės
Pranas Leimonas, iš Elyria, 

O., su žmona minėjo savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktuves, šeštadienį, Spalių 12 
d., Mlynko’s salėje, Clevelande. 
Pokilis atsibuvo Clevelande del 
to kad čia gyvena jo brolis ir 
kiti gimines. Leimonai patys 
ilgus metus gyveno Clevelande 
ir čia apsivedė. Dabar vedę 
jau ir jų dukterys.

Pokilis buvo smagus, svečių 
dalyvavo apie 200. Prie stalo 
trumpą kalią ir linkėjimus pa
sakė K. S. Karpius, ir buvo pa
skaityta telegramas pasveiki
nantis juos nuo jų brolio iš 
Kanados. Pabaigus valgyt bu
vo jiems įteikta graži atmin
ties dovana.

Svečiai ilgai linksminosi ir 
skirstydamiesi linkėjo pp. Lei- 
monams smagaus gyvenimo ir 
toliau.

KONCERTE PAPASAKOS
KĄ PATYRĖ APIE LIETU

VOS REIKALUS IR KĄ 
LIETUVIAMS PASAKĖ 

PREZ. ROOSEVELT
Dirvos redaktorius Karpius 

buvo specialiai pakviestas vyk
ti į Washingtona, kaipo Lietu
vai Gelbėti Tarybos narys ir 
sekretorius, dalyvauti Lietuvių 
delegacijos atsilankyme pas 
Prez. Rooseveltą, su padėka 
už Amerikos valdžios atsisa
kymą pripažinti Sovietų Rusi
ją Lietuvos viešpačiu ir prašy
ti kad ir ateityje Prezidentas 
užtartų Lietuvą.

Prezidentas Roosevelt Lie
tuvių delegaciją iš dvylikos as
menų priėmė antradienį, Spa- 
.lių 15, 11 vai. prieš pietus, ir 
leido Amerikos spaudos atsto
vams nusifotografuoti su Lie
tuvių grupe.

Dalyvavo atstovai nuo tau
tinės visuomenės, nuo katali
kų, ir nuo socialistų, kurie šia
me Lietuvai Gelbėti Tarybos 
suvažiavime pareiškė savo su
tikimą stoti į bendrą darbą už 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
pristatė į 
vus.

Dalyvių 
nioie ant

Karpius 
tono trečiadienio ryte, ten pra
leidęs dvi dienas.

Be vizito pas Prez. Roose
veltą, abi dienas vyko, Lietu- 
gai Gelbėti Tarybos posėdžiai, 
kuriuose patirta daugiau nau
jų žinių apie dalykų eiga Eu
ropoje, apie steigimąsi Lietu
vių Vyriausio Kornifųtp. arba 
Valdžios; ir tt.

Apie šiuos dalykus p. Kar
pius praneš visuomenei daly
vaujančiai Dirvos jubiįejinia- 
me koncerte ši sekmadienį, ir 
papasakos apie atsilankymą 
pas Prezidentą Rooseveltą.
o i-' z r-:( < i-i; j«-į ja

ADDRESS GIVEN BY COL.
POVILAS ŽADEIKIS, MINISTER 

OF LITHUANIA AT THE DEDI
CATION OF THE LITHUANIAN 
CLASSROOM IN THE CATHE? 
URAL OF LEARNING, UNIVER

SITY OF PITTSBURGH

ir
Tarybą savo atsto-

vardai pažymėta ži-
1-mo puslapio, 
gryžo iš Washing-

Jaunametės Koncertas
Flora True Bowen, dvylikos metų 

. amž. Mr. ir Mrs. Roy Hill duktė, 
I iš Ellington Apartments, duoda sa- 
! vo šeštą koncertą penktadienio va
kare, nuo 8:15 vai., Severance Hall.

Šio koncerto pelnas skiriamas 
, moksleivių rėmimo fondui.
The Cleveland Girls’ and Boys’ 

Į Musical Club$ mokinių fondui. Šių 
klubų tikslas štumėti pirmyn muzi
kos srityje pastangas ir duoti me- 

, tinius mokinių koncęr.tus. Flora
True tapo parinkta pirmutine to
kiam koncertui.

Ji yra gabi muzikos srityje —- 
skambina pianą, griežia smuiką, 
dainuoja ii* atlieka muzikalius skai
tymus.

Addison-Superior
Dress Shoppe

1302
arti

Užkviečia

Addison Road
Superior ave.

pasinaudoti pi-jus
nigų taupymu perkant čionai 
dreses, kojines. ~
iki 52, po $2, vertos dvigubai. 
Kojinės, pora 59c. (45)

Dresės mieros

DIDELĖ LIETUVIŠKA

i
VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crurib Ave.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

C.
1001

PARSIDUODA Pieno ir už
kandžių krautuvė, įrodysiu kad 
duoda gryno 
po $90. Arti 
k om peticijos.

967 E. 123 St., Superior 
Through karas. Kreiptis 

tarp 1 ir 3 po pietų. (45) ’

GEROS ANGLIES

Į Lithuanians inhabited the Baltic 
Shores and the basin of the Neinu-

1 nas River most likely since prehis
toric times, although they were just 
known to ancient historians, such as 
Tacitus and Ptolemy, under differ- 

‘ ent names. The ancient character 
of the Lithuanian people is reflecct- 
ed in their language, their rich folk- 

j lore, their numerous songs.
The famous philosopher Emmanuel 

, Kant once remarked that if for 
nothing else but for the forms of 
their archaic language, which open 

Į enigmas of philology and history, 
he Lithuanian race must be pre

served, because of all the living 
European languages, the Lithuanian 
’s the closest to Sanskrit.

When one asks this oft repeated 
question: “What achievements, or 
what contributions to humanity do 
the Lithuanians claim credit for,” 
Lithuanians are justified in answer- 

' ing thus: the very fact of surriv- 
ing the ominous vicissitudes of the 
past arid preserving the cultural 
values of the ancient past for fu- 

; ture generations, is an achievement 
in itself.

The task of preservation, of the 
likes of which Kant wrote, was put 
solely up to the Lithuanians them
selves. The geographic position of 
Lithuania proved to be responsible 
for many of the hardships she had 
to endure for centuries.. The Ne
munas River may be considered as 
the line where West meets East. 
Christianity, for instance, was of
fered to Lithuania only in the XIII 
century at the point of a sword 
by the Teutonic Knights and, it 
was gallantly refused by the Lith
uanians. The Teutonic Crusades in 

. Lithuanian lands resulted in inces
sant wars, devastation and pesti
lence. Gedjpiinas, Grand Duke of 
Lithuania, is credited with the fol
lowing statement addressed to the ; 
Pope (in 1323): Lithuania does not 
fight Christianity, Lithuania fights I 
onls for the preservation of her 
own freedom.

. Christianity nevertheless 
Lithuania via ____
cf a political marriage of the Lith
uanian Prince Jogaila and Jadwi- 
ga, Queen of Poland, who was of 
liuhgarian"'6;rth. The Lithuanians, 
however, dftUriqt profit much in a 
religious noy in a political sense 
from that arrangement, — in fact 
It caused a new and prolonged 
struggle against Polonization. Re
ligion was, taught to the Lithuan
ians in the Polish language —1 a 
language they did not understand 
and which yvas foreign to 1 their 
ears.

On top of .the Polonization tide 
which permeated homes of Lith
uanian aristocracy, churches, schools 
and towns, came the third and fi
nal partition of , the Lithuanian- 
Polish state in 1705. Some , years 
later, about thg middle of the last 
century, came a period of inten
sive and brutal Russification by 
governmental machinery and other 
methods. When the Czarist Gov
ernor, Gen. Muravjom took the reins 
of , administration of the North
western Territory (that was the 
name invented for Lithuania), all 
lights went out in all of Lithuania 
as far as schools and , literature 
were concerned. The use of the 
Lithuanian language in schools was 
forbidden, the use of Latin char
acters in printing was forbidden; 
in fact 'all book and paper printing 
was forbidden under penalty of 
banishment to Siberia.

Regardless of all that, the Lith
uanians resisted and fought in 
every conceivable manner, open re
bellion not excluded; they boycot
ted Russian schools and, inspired 
by the literary works of Duonelai
tis, Daukantas, Valančius, they al
so smuggled books from abroad 
and even from America.

Lithuania’s 
against 
methods 
Rimša’s work 
kykla” — “A Lithuanian School”, 
w'hich presents a Lithuanian moth
er at her spinning wheel teaching 
her child to read, while a dog keeps 
vigil against an unwelcome visit of 
a Russian sentry. A bronze rep
lica of this work of art will very 
deservingly adorn this Classroom. 
That is a very real and true presen
tation of the Lithuanian spirit all 
throughtout the dark moments of 
the nation’s history: always resist
ing injustice in her own way, al
ways endeavoring to stand up for 
her own rights. This spirit of re
sistance and endeavor finally be
came crystalized in the form of a 
Dopular saying: “Kas bus, kas ne
bus, “žemaitis nepražus”, — “Be 
what may, Lithuania will always 
stay.”

A comparatively small number of 
intellectuals led by Dr. Jonas Ba
sanavičius, called the father of Lith
uanian renaissance, followed by the 
very gifted writers Wr. V. Kudirka 
and Maironis, audaciously declared 
war both against Russification and 
Polonization of the Lithuanian peo- 
Dle. The far-reaching vision of 
the beloved Lithuanian painter M. 
K. Čiurlionis contributed much to-

reached
Poland as the result

wards the emancipation of his own 
peome.

Lithuania, a country of three mil
lion souls, deserves honorable men
tion for introducing into her coun
try universal and compulsory edu
cation and for establishing and 
maintaining the following institu
tions of higher learning: two Uni
versities, Coservatory of Music, 
School of Fine Arts, Lithuanian 
Language Research Institute, Aca
demy of Agriculture, and several 
others.

But is seems as th,ough Provi
dence deemed that the Lithuanians 
should once more undergo the pain 
of supreme sacrifice so that the 
spirit of resistance and endeavor 
would be preserved from rust. — 
Last summer Lithuania was invad
ed and her independence eclipsed 
by the strategy of the Soviet Un
ion; Lithuania simply was dragged 
into the Red experiment, which is 
revolting to the spirit of the Lith
uanian nation devoted to religion, 
freedom and ways of the western 
culture.

As American Lithuanians are free 
to think and to act, this unforget
table ceremony of the formal open
ing of the Lithuanian Classroom 
in this inspiring Cathedral of Learn
ing, the crowning moment of the 
noble endeavors of local Lithuan
ians, is a true expression of the 
unyielding, spirit of American Lith
uanians in general, especially in 
face of the grave misfortune which 
befell Lithuania, the land of their 
forefathers. It is at the same time 
a true reflection of the Feeling of 
the entire Lithuanian nation and 
its government now temporarily un
der duress.

May I express the deepest appre
ciation of all Lithuanians, and my 
own, too,, to the responsible auth
orities of this University for the 
splendid idea of the Nationality 
Classrooms and to the specially 
designated members of this noble 
institution for their earnest and 
sincere cooperation and to the en
tire Committee of Lithuanians of 
Pittsburgh for their untiring ef
forts in raising the necessary funds, 
developing plans and putting them 
into reality, a reality which now 
stands as a contribution to the high 
ideals for which this institution 
stands and as a token of the per
petuation of the very frjemlly re
lation's 'between ou*r two sovereign 
nations.

With your permission I should
I’ke to dedicate this Classroom to : 
the ever resisting and endeavoring ; 
spirit of the Lithuanian nation, ; 
personified by the most worthy and ■ 
lovable teacher and guardian, —: < 
the mother at her spinning wheel. : j *• f ) ’■ ( »; F-■ i : ■ ■ : J

By GEO. C. VEN SLOVAS
LITHUANIAN A. C. MEETING 

MONDAY, OCT. 21. t.
The Club’s regular monthly meet

ing will be hold Monday nite, Oct. 
21st in the Lithuanian Hall at 8 
P. M.

The Lithuanian A. C. is an or
ganization, organized to promote 
sports for the Lithuanian, youth.

But this doesn’t restrict It’s mem
bership to the Lithuanian athlete 
alone. ANY LITHUANIAN who 
would like to see this youth organi
zation carry on in the field of 
sports is eligible to membership, 
so we especially invite the man, 
whose active participation in sports 
is limited, also the man who never 
played on any team, to become, a 
member. It’s an organization for 
all. Your support is very much 
desired and needed for the. youth 
pro.gram to carry on.

The, leadership is here — records 
of the past proves it. All that is 
needed, is better teamwork, and a 
little more cooperation. The basket
ball and bowling committees will 
give their reports at this meeting. 
The date for the first basket ball 
practice may be announced at this 
meeting so all Lithuanians, inter
ested in this sport should come to 
this meeting.

In the way of bowling plans are 
under way to enlarge our bowling 
committee to prepare preliminary 
plans for the National American 
Lithuanian Bowling Tournament to

Candidate to Ohio 
State Legislature

John T. DeRighter
Once again this November 

find our own Lithuanian jojln 
DeRighter fighting for fair p0|j 
and his just place in the House 
Representatives. As a man of K 
sound judgement and a fighter 
the common welfare of the 
zens, we believe your X jn ft 
of the name of JOHN T. DeRiQj 
ER will insure your voting 
an able leader as State Repres 
tative. John is perhaps the u 
outstanding political figure of Oh 
Lithuanian colony, and a courage 
fighter for human rights, 
member him as a friend and 
our next representative.

be held here under the clubs si 
sorship.

FORGET YOUR WAR BLUES
You can’t pick un a section of 

any newspaper without receiving 
some kind of a war-scare — :you 
can’t tupe in any radio program 
without a news reporter or a pa
triotic speech maker telling or warn- 
of things present and future. It’s 
quite depressing, very serious and 
gloom-casting.

Here’s a bit of news that should 
cheer you up . . . things in the 
Lithuanian circle of life here in 
America are unimpaired. No rac
ial hatred, no police guarded meet
ings, no name calling. If you want 
to forget about the unsettled state 
of affairs for a while and give 
vourself a drink of' that peaceful! 
type of entertainment, just like in 
;tue years gone by, drop in at the 
Lithuanian JIall, Sunday, Oct. 20th.

That’s when ‘Dirva’ celebrates 
25th Anniversary. From past r< 
ings ■ you’ll understand that it 
ill the ear-marks of a bang-up ti 
Concert and Dance. Music cons 
ing of solos, duets, chorus, etc. 
lowed bv door prize awards am 
pleasant evening of ' sociable t, 
ing, visiting and dancing.

We’re not going to repeat 
list of entertainers other than 
minding you that Alexander We; 
(Vasiliauskas) concert star of 
York and a sizable Pittsburgh 
Cleveland group of talented art 

be on tile’ program, 
for an evening of care! 
hours of good fun and 
is 50c at the door, 35< 

are purchased before 
and 25c for just dane

will all 
mission 
carefree 
joyment 
ticket s- 
Concert

it caused

the
was

spirit 
brutal 
well 

called

of resistance 
Russification 

portrayed by 
“Lietuvos Mo-

šaukit
pelno savaitėje 
mokyklos, nėra 

Nuoma žema. Kcmer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

Aš Ka- 
savo 

ir 
gyveno 

netoli 
Pra- 
(44)

PAJIEŠKOJIMAS. 
tarina Begges pa j ieškau 
motiną, Jievą Veivęrienę,- 
brolį Vincą Veiverį, ; 
Detroite, išsikėlė kur 
Chicagos -7 metai atgal, 
sau atsilidpti.

WASHINGTON, 
D. C.

NOTE: The following is an inter
printed 
Wash-

i

esting article submitted and 
by tiie Washington Star, of 
ington, Į). C.
To the Editor of The Star:

American public opinion, 
sentirig a cross section of our peo
ple, stands in condemnation of the 
aggressive ąnd provocative tactics 
of the totalitarian dictatorships of 
Russia, Germany, Italy and

The C. I. O., meeting 
vention recently, saw fit 
denin Soviet Russia as an 
sor, and rightly sb. She 
has shown her treacherous 1___ ...
the present debacle in Europe. This 
was clearly demonstrated by her 
invasion of an already dismember
ed Poland and later by her pro
vocative aggression against the 
peaceful and hardy folk of Finland. 
And to top all this, she gradually 
brought about a subjugation of the 
Baltic States, which up till now 
had shown a high degree of pro
gress and stability.

It was unfortunate that Hitler 
was fighting the Allies when he’ 
should have been in combat with 
Soviet Russia. He could have done 
a great service to the people of 
Europe if he could have delivered 
the people of European Russia from 
the yokedom of. atheistic and de
bilitating effects of Communism.

Probably Soviet Russia has 
ready paved the way for such 
invasion by Germany because 
her already menacing position 
the Baltic. Let’s hope so.

James. Mitchell.
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