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INĖJO GALION 40 
VALANDŲ DARBO

SAVAITĖ

Washington. — Nuo 
įvaitės pradžios inėjo 
Kon 40 valandų darbo 
hite. Tas įstatymas, 
k sumažino darbo valan
tis palaipsniui nuo 44 iki 
fe ir dabar iki 40 valandų, 
Lima tuos darbup kurie 
Lina į tarpvalstijinės ko
mercijos ribas. Apie du 
bilijonai iš apie 12,600,000 
irpvalsti jinėj e komerci j o j e 
įirbąnčių darbininkų per

tis iš 42 į 40 valandų darbo 
Įavaitę,.o jeigu dirbs dau
giau kaip 40 valandų, gaus 
[įmokėti pusantro karto 
(augiau.

šios 
ga- 
sa- 
ku-

PLIENO ir geležies dar
bi per Rugsėjo mėnesį pa
pkė aukšto laipsnio — air
io arti 91 nuoš. normalio.

GAUS ATLYGINIMUS. 
Kolumbus, O. — Teismas 
laliuosavo-z uždraudimą su
šikantį Bedarbės Atlygi
no Biurui išmokėti 6,600 
angliakasių, kurie nedirbo 
tike streiko 1939 metais, 
Lyginimą bendroje sumo
je $286,000 iš valstijos be
darbių atlyginimų fondo. _
Kasyklų operatoriai sa? 

lydami kad angliakasiai 
ttys streikavo, norėjo :sur 
laikyti atlyginimo [mokėji
mą, nes streikas nesiskaito 
letekimu darbo, bet jų pa
tingos nuėjo niekais.

FORT MEADE, Mo., bu
to sustreikavę kariuomenes 
larakų statyto j ai,_apie 600 
larbininkų, norėdami dau- 
liau mokesties. Streikas 
Įaigtas tarybų keliu.

[VENGRIJOJE sustreika
vo 50,000 angliakasių, ka
riuomenė apsupus kasyk- 
į sritis.

AUTOMOBILIŲ šymet 
ii galo metų numatyta 
lis padaryta apie 4,285,- 

[00. šiuo laiku automobi
li} ir trokų išdirbimas ei
ta gana smarkiai, Spalių 
fnėnesį mano bus padaryta 
15,000.
Automobilių pardavimas 

Įasiekė aukščiausį laipsnį 
pstarų 11 metų bėgyje.

AMERIKOJE didėja nu
matymas neparduoti Ja- 
pnijai jokių reikmenų.
Meksika taip pat prane- 

p nusprendus neduoti Ja- 
pnijai senos geležies ir ki
lį tūlų reikmenų, kad ne- 
fpykinus su Su v. Valstijo
ms.
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Hitleris Tariasi su Gen. Franco
. Berlinas, Spalių 23. — Adolfas Hitler turėjo pasi

tarimą su Ispanijos valdžios galva Gen. Franco prie Iš- 
panijos-Prancuzijos sienos. Šio pasitarimo tikslas esąs 
patraukti Ispaniją į Vokiečių-Italų-Japonų sąjungą.

Hitleris tęsia toliau tarybos su Prancūzijos vice
premjeru Lavai.

#
Londonas, Spalių 24. — Vokiečių lėktuvai vėl darė 

smarkius užpuolimus Londono po poros naktų ramumo. 
Vokiečiai pereitą naktį pradėjo savo puolimus daug an
ksčiau negu paprastai.

Britai skelbia kad jie sulaužė Vokiečių pastangas 
per šešias savaites užpulti Angliją ir priversti pasiduo
ti.

HITLERIO REIKA
LAVIMAI PRAN

CŪZIJAI

SOVIETŲ-NAZIU 
KAMAROTYSTĖ 

SPROGS
. Berlinas. — Hitleris su

sitiko su Prancūzijos vice
premjeru Lavai aptarti tai
kos išlygas baigimui karo 
stovio tarp tų dviejų šalių.

Pranešimai sako kad Hit
leris reikalauja:

Šiaurinę Prancūzų Mo- 
rokko Afrikoje atiduot Is
panijai.

Indo-Kiniją pervesti Ja
ponijai.

Tunisą pasidalins Italija 
ir Prancūzija.

Likusias Prancūzijos ko
lonijas Afrikoje lygiai val
dys ir naudosis Prancūzai, 
Vokiečiai ir Italai, išsky
rus Algeriją, kuri pasiliks 
Prancūzijos.

Vokietija paima 
Lorrainą, Italija gi 
Nicą.

Prancūzijos karo
Viduržemio juroje ir Afri
kos oro laivynas turi būti 
perduota Italijai ir Vokie
tijai naudojimui prieš Bri
tus.

Prancūzijai sutikus pri
imti tas išlygas Vokiečiai 
apleis užimtas Prancūzijos 
žemes, išskyrus kanalo uo
stus kurie reikalingi vei
kimui prieš Britus ir kitas 
tūlas dalis.

Išrodo kad Prancūzija 
nebus verčiama imti gink
lus ir stoti karan prieš An
gliją

Elzas-
gauna

laivai

ISPANIJĄ ištiko stai
gus potviniai, kuriuose žu
vo apie 200 žmonių. Potvi
niai siautė Barcelonos ir 
Geronos provincijose.

JAPONŲ kariuom e n ė s 
laikraštis daro išvedžioji
mus buk Su v. Valstijos 
pralaimėtų jeigu kiltų Ja- 
ponų-Amerikos karas.

Nors Maskvos ir Berlino 
diktatoriai dar vis dangs
tosi savo draugiškumu ir 
užtikrina vieni kitus kad 
palaikys tarp tų šalių tai
ką, Stačiau vienoje vietoje 
Europoje iškilo į viršų to 
“draugiškumo” srutos.

Bulgarijoje, vienoje iš 
Balkanų šalių, eina atkak
li lenktyn ė tarp rudųjų ir 
raudonųjų diktatorių šali- 

i ninku. Ten ir Maskvos ko- 
■ munistai atvirai agituoja 
prieš nazius, ir Vokiečiai 

i kelia neapikantą prieš ko
munistus.

.Maskvos remiami Bulga
rijos komunistai dirba vi
somis pastangomis sulaiky
mui Vokiečių žygiavimo į 
Balkanus, ir smerkia jau 
ne Anglų-Prancuzų impe
rializmą, bet .nazių-fašistų 
imperializmą.

Bulgarijoje priviso daug 
nazių “turistų” (keliau
ninkų), kurie gali padary
ti perversmą ir užimti Bul
gariją, kaip padarė Belgi
joje ir Holandijoje. Komu
nistai ruošiasi prieš tai at
sispirti.

Bendrai imant, Hitleris 
buvo už Staliną gudresnis 
ir užtvėrė visus kelius So
vietų armijai siekti į Bal
kanus. Nuo to kai Sovie
tai užėmė nuo Rumanijos 
Besarabiją, raudonoji ar
mija buvo grasinančiu pa
vojum Italijai ir Vokieti
jai, bet Hitleris greitai su 
tuo pavojus apsidirbo. So
vietų armija dabar kaipo 
puolikai neturi jokios ga
lios.

TURKIJA, nežinod a m a 
ko tikėtis, pradėjo smar
kiau ruoštis galimam kil
ti karui, Vokiečių užpuoli
mui.

DU

ŽYDAI ir Prancūzijoje 
plaukė griežtų suvaržymų. 
Rista įsakymas draudžian- 
p Žydams praktikuoti ne
oriose profesijose ir da- 
pauti svarbiose viešose 
pigose, jie negali būti jo
kiais valdžios nariais. Tik 
Rikos rūšies valdiški dar-

SUV. VALSTIJŲ ekspor
tas per pirmus 12 mėnesių 
Europos karo viršijo im
portą $1,391,000,000 suma. 
Per tuos 12 mėnesių iki 
š. m. Rugpjūčio 31 d. eks
portuota už $4,016,000,000, 
o importuota už $2,625,000,- 
000.

Amerikoje padarytas di
delis naujas - pasažierinis 
lėktuvas, kuris neš 36 pa- 
sažierius ir galės skrist 240

pi jiems bus suteikiami, mylių į valandą greitumu.

Atvaizde matosi, iš kairės Į 
dešinę, šie delegacijos nariai: 
Sandaros red. Mixas Ą^idyla; 
Amerikos red. J,..< pusiučka ; 
SLA. prez. F. 5. Tėi-

MIGLOS APSAUGO 
LONDONĄ

sėjas Jonas T. Zuris (su de
klaracija rankose) iš Chicagos; 
Kun. J. švagždys, Darbininko 
atstovas; E. Mikužiutė; Dir
vos red. K. S. Karpius; Nau

jienų red. P. Grigaitis; Drau
go red. L. šimutis; D. Kums- 
kis iš Chicagos; Sandaros prez. 
P, Pivaronas, ir P. Milleris.

Londonas, Spalių 23. — 
Dvi naktis pągretu didelės 
miglos susimaišiusios su iš 
namų kaminų išeinančiais 
durnais apdengė miestą ir 
išgelbėjo nuo Vokiečių or
laivių puolimų. Tik die
nos metu lėktuvai užpuolę 
numetė bombų ir užmušė 
25 žmones.

UŽSIREGISTRAVO 
MILIJONAI

Washington. — Teisin
gumo Departmentas pra
neša kad iki Spalių 18 d. 
jau užsiregistravo du mi
lijonai svetimšalių nepilie- 
čių. Tai yra apie 60 nuoš. 
numatytų apie 3,600,000 
svetimšalių kurie turės už
siregistruoti iki Gruodžio 
26 dienos.

Registracija tęsėsi jau 
44 dienas, kiekvienai dienai 
išpuola po 48,374 užsiregis
travimų.

LONDONO u ž p u olimai 
ir Anglų pasekmingas gy
nimasis naudojama pavyz
džiu Amerikoje ruošiantis 
ginti Amerikos miestus.

Pirmiau manyta kad ka
ro metu reiks rūpintis ap
ginti tik kariuomenės sto
vyklas, amunicijos dirbtu
ves ir kitus strateginius 
punktus. Bet pasirodo kad 
karas neaplenkia ir civili
nių gyventojų. Varšava 
tapo nušluota, Holandijos 
miestai sulyginti su žeme, 
Londonas naikinamas, o 
strateginiai punktai laiko
si palyginamai čieli.

VOKIEČIAI skelbia kad 
kad jų submarinai šiomis 
dienomis paskandino 31 lai
vą, viso 173,650 tonų.

ITALIJOJE, nuo smar
kaus lietaus kilus potvi- 
niui, prigėrė 11 žmonių.

IS
SAULĖS rūmuose, katalikų 

mokslo Įstaigoje, atidaryta ko
munistų 8-toji gimnazija. Ka
dangi visos patalpos Kaune už
imtos raudonųjų okupantų ir 
sovietų šnipų agentų tai Sau
lės rūmuose sugrusta net 19 
klasių. Tokiu budu ši gimnazi
ja bus viena iš didžiausių gim
nazijų Lietuvoje.

•

RUSIJOS komisa- 
priėmė nutarimą 
kalbų mokymo vi- 
aukštosiose sovie- 

Tuo nutarimu

DRAFTAS PRASI
DĖS ANTRADIENI

KARO LAIKAS SU
STIPRINA ROOSE- 

VELTĄ
Washington. — Preziden

tas Roosevelt ištrauks pir
mutinį numerį kareivių į 
kariuomenę šaukimo lote
rijoje, antradienį, Spalių 
29 d. Trauks iš tos pačios 
stiklinės iš kurios traukta 
kareivių numeriai Pasauli
nio Karo laiku.

Iki Birželio 15 d. 1941 
metais bus paimta karino- 
mefiėn apie 800,000 vyrų.

Vyrai galės išlikti nuo 
paėmimo į kariuomenę šy
met, jeigu jų numeriai bus 
ir iš pirmutinių, nes šių 
metų palyginant maža ka
reivių kvota bus užpildyta 
gausiai įstojančiais sava
noriais.

RUSIJA ir Suomija su
tarė nuginkluoti Aaland 
salas, “sustiprinimui savi
tarpinės taikos” Baltijos 
juroje. Taigi, kai įsibriovė 
į Suomiją, dabar kaip meš
ka nori “taikos”.....

Princeton, N. J. — Viso
kį bandymai patirti kaip 
kuris kandidatas į prezi
dentus stiprus, įrodo kad 
dabartinis Europos karas 
ir del jo Amerikoje varo
mas ginklavimasis Roose- 
veltui duoda pirmenybę.

Dabartiniai bandomi bal
savimai duoda Rooseveltui 
55 nuoš. pirmenybę prieš 
Willkie 45 nuoš.

Jei' ne karo padėtis, tie 
patys žmonės sako balsuo
tų už Willkie.

Su v. Valstijose yra 80 mi
lijonų asmenų galinčių bal
suoti prezidento rinkimuo
se, tačiau ne visi balsuoja.

Spėjama kad balsavimuo
se dalyvaus apie 50 milijonų 
asmenų.

1936 metais iš virš 75 mi
lijonų galinčių balsuoti bal
savimuose dalyvavo 45,646,- 
817.

SOVIETŲ 
taryba 

del svetimų 
dūrinėse ir 
tų mokyklose, 
vienos iš svetimų kalbų (Vo
kiškos, Angliškos arba Pran
cūziškos) mokymas turi būti K 
įvestas iki 1943 metų visose 
vidurinėse federatyvių respu
blikų mokyklose.

Nepriklausomos Lietuvos vi
durinėse mokyklose visada bu
vo mokoma vienos svetimos 
kalbos kaipo būtinos ir kitos, 
kaip privalomos. Maskoliški 
‘kultultregeriai’ tiktai iki 1943 
metų pas save rengiasi Įvesti 
vienos svetimos kalbos moky
mą į i

•
NEGALINT GAUTI ODOS, 

Lietuvoje nepaprastai pasunkė
jo batsiuvių darbo sąlygos. Už 
puspadžių primušimą dabar 
Lietuvoje mokama 10 iki 15 
litų (virš $2). Bet dažniausia 
ir už tokią kainą negalima gau
ti odos.

•

ŽIDIKŲ miestelio centralinė 
dalis išdegė Rugpjūčio mėn. 
Išviso sudegė 11 gyvenamų ir 
12 negyvenamų trobesių. Be 
pastogės liko 18 šeimų. Todėl 
žmonės gauna pakelti didelį 
vargą. Nemaža žmonių kurie 
po gaisro buvo manę pasista
tydinti naujus namus, nuo sa
vo sumanymo atsisakė, nes ne
turi jokio tikrumo del ryto
jaus po kumnistų globa.

RAUDONDVARYJE (netoli 
Kauno) buvo žemės ūkio koope
ratyvo steigiamasis susirinki
mas, Į kurį atėjo keli girti as
menys, kurie pradėjo asmeniš
kus 'užpuldinėjimus ant paski
rų asmenų. Tačiau patys ūki
ninkai apsidirbo su “naujojo 
gyvenimo” atstovais ir juos iš 
susirinkimo išgrūdo.

MASKVOJ ir Leningra
de, oficialiu įsakymu, duo
nos kaina pekelta 15 nuoš., 
be jokio 'paaiškinimo kodėl 
taip daroma. Tas parodo 
kad Sovietuose ir di jnelės 
nėra gana.

MASKVA sakoma siun
čianti Berlinui vieną po ki
tam paklausimus ką Vo
kiečiai mano daryti Balka
nuose, kad taip skubina ten 
įsiveržti.

ŠEŠI ŽUVO. Mariana, 
Ark. — Orlaivių parodoje 
lėktuvas su pasažieriais iš
kilęs paskraidyti,. įlėkė į 
leidžiantysi paračiutą, ku
riuo vyras iššoko iš kito 
lėtuvo, ir šeši žmonės už
simušė.

....

RUMANIJOS ka r a Ii u s 
Karolis ir jo meilužė, Mag
da Lupescu, atvykę į Ispa
niją, tapo apstatyti sargy
ba. Ispanijos vyriausybė 
turėjo spręsti ar juos grą
žinti į Rumaniją atgal, ta
čiau Karolio prašoma, nuo 
to žygio susilaikė iki to
liau. Jiems gryžus Į Ru
maniją gręsia mirtis, sako 
karalius.

VĖL UŽBOMBARDAVO 
KIAUŠINIAIS

Chicago. — Spalių 22 d., 
po prakalbų gryžtant į va
goną apleisti Chicagą, sto
tyje Republikonų kandida
tas Willkie ir jo žmona ta
po apmėtyti kiaušiniais.

Vienas nužiūrėtas užpuo
likas tapo policijos sugrieb
tas.

ir J. Banaitis, 
pasakyti kad del “so- 
rojaus” nedaug žmo- 
žuvę, nes ir kovotojų 

kelis žydu-

Jugoslavija pasirašė su 
Vokietija prekybos ir poli
tišką sutartis.

GRAIKIJA bijosi stai
gaus galimo užpuolimo iš 
Italijos pusės, sustiprini
mui ąšies pozicijų prieš 
Britus ir jų sąjungininkus 

' Turkus.

PAĖMĖ 110 ŠVEDIJOS 
LĖKTUVŲ. Amerikos val
džia rekvizavo 110 kariškų 
lėktuvų gamintų Švedijai 
šioje šalyje, sakant kad 
jie yra reikalingi šios ša
lies apsigynimo tikslams.

ŠIAME KARE Prancūzi
ja neteko 16 generolų, ku
rie krito mūšiuose laike Vo
kiečių didžiųjų užpuolimų.

.1. PALECKIS, aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininkas, 
išleido Įsakymą kuriuo paskyrė 
komisiją “žuvusių del Lietuvos 
darbo žmonių laisvės Įamžinti”. 
Komisijon ineina: P. Cvirka, R. 
žerenba

Tenka 
vietiško 
nių tėra
nebuvo, išskyrus 
kus, ir Nepriklausomos Lietu
vos teismai buvo nuolaidus su 
nepriklausomybės duobkasiais. 
Jeigu butų buvę kitaip tai dau
gelis sovietiškos Lietuvos va- 
dų-vadukų dabar nesėdėtų ko- 
misarų-komisarukų vietose.

•
PAžELVIŲ kaimo, želvos v. 

keli ūkininkai, gavę pašalpos 
sėkla, gautus grudus pardavę 
pirkliams. Patys nenori nie
ko sėti, nes žino kad ne sau.

V, u z
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH I BROOKLYN, N. Y

T. M. D. REIKALAIS
Antplūdis Antros Mu- 
ravjovo-Koriko Gady

nės Lietuvoje

Pittsburgho Dirbtuvės 
Gauna Valdžios 

Užsakymus
Suv. Valstijų valdžia pada

vė virš 30 milijonų dolarių už
sakymų įvairių reikmenų ka
riuomenei tarp Birželio 16 ir 
Rugsėjo 30 d. .

Bet ši skaitlinė yra tik dalis 
įvairių užsakymų kuriuos ga
vo įvairios Pittsburgho išdir- 
bystes netiesioginai surištus 
su valdžios užsakymais.

Spėjama kad viso užsakymai 
siekia porą šimtų milijonų do
larių.

A. Vasiliausko 
certas Spalių

Kon-
27

GUB. JAMES išleido įsaky
mą kad visi Pennsylvanijos val
stijos tarnautojai, kurių esa
ma i pie 20,000, turės sudėti 
“ištik.’mybės priesaiką”, arba 
pasitiaukti iš vietų. Tas da
roma tikslu apsisaugoti nuo 
komi nistų ir bundistų, kurie 
yra kenksmingi šiai šaliai ir 
visai dabartinei tvarkai.

Be i, kaip vienas Pittsburgho 
laikraštis pastebi, iš to mažai 
bus naudos, nes komunistai ir 
bunc.istai yra tokie melagiai ir 
veidmainiai kad jie padarys ir 
priesaikas ir jas sulaužys ka- 

, da reikės, kad tik galėtų varyt 
savo darbą.

dalinama į dvi da
li; vakarus. Vaka- 

laikoma kultūros 
gimė didžiosios ide-

> I ENNSYLVANIJA pradeda 
kovą su džiova tarp valstijos 

“gyventojų, ypač kreips dėmesį 
O amų tarnaites, tarp kurių 
pa; irodo džiova labai lengvai 
/plinta. Iš tarnaičių paskui gi 
gali pasklisti tarp šeimos na
rių’ ir užkrėsti kitus.

Apskaitliuota kad Suv. Val- 
st: jose kasdien miršta nuo tos 
ligos po apie 175 asmenys, po 
vi :ną miršta kas dvi valandos 
Pennsylvanijoje.

Džiovos mirčių skaičius la
bai gausus tarp juodųjų vals
tijos gyventojų.

MIRIMAIKANDIDATAS l 
OHIO GUBERNA

TORIUS MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

ŠIMKUNIENĖ Tofilė, 48 me- i 
tų, po tėvais Čeraukaitė, mi
rė Spalių 11 d., Cleveland, O. 
— Sodelių k., Vabalninku p. 
Amerikoje išgyveno 31 me
tus.

RAUSKINAS Jonas, pusamžis, 
mirė Spalių 7 d., Chicagoje. 
— Kauno ap., Joniškio par., 
Aleknaičių k.

STRUMILA Julius, 59 metų, 
mirė Spalių 9, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Vadžgiriu par. į 
Dudlaukių k. Amerikoje iš
gyveno 37 metus.

ANIŽIENĖ L., 47 metų, mirė 
Rugsėjo 23, Oglesby, Ill. — 
Šiaulių p., Virdulių k. Ame
rikoje išgyveno 26 meuts.

DAUGIRDAS J., mirė Spalių, 
7, Chicagoje. — Kriokalau- 
kio par.

MIŠEIKIS Aleksas, 34 metų, 
mirė Spalių 7, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

KASMAUSKAS Jurgis, pus
amžis, mirė Spalių 6, Chica
goje. — Raseinių ap., Kalti
nėnų par., Rązgalų km.

KRIAUČIŪNIENĖ Teodora, 
mirė Spalių 1, Poquonock, 
Conn.

ČESNAUSKAS Feliksas, 68 
metų, mirė Spalių 3, Chica
goje. — Telšių ap., Alsėdžių 
k. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

MISIŪNAS Pranas, 70 metų, 
mirė Spalių 4, Chicagoje. — 
Pandėlio par. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

MOCKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Spalių 4, Chicagoje. 
Šeduvos par. Amerikoje 
gyveno 35 metus.

KAZLAUSKAS Vladas, 45
1 mirė Spalių 4, Chicagoje. 

Niedzingių par. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

> ŽEMGULIENĖ Marcelė (Duo-
! bukė), pusamžė, mirė Spa

lių 5, Chicagoje. — šakių
, ap., Sintautų par., Veršių k.

Amerikoje išgyveno 30 m.
RABKEVIČIUS Andrius, mirė 

Spalių 8, Kingston, Pa.
SAKALAUSKAS Antanas, 

rė Spalių 3, Nanticoke, 
i GUTAUSKAS Povilas, mirė 

d. Spalių, Wilkes-Barre, Pa.
• SARPALIENĖ Ona, mirė Spa- 
, lių 6, Duryea, Pa.
> LAMBERT Margareta (Lista- 
i padskienė), mirė Spalių 7,

Wilkes-Barre, Pa. Ameriko- 
je išgyveno 55 metus.

DABULSKIS Kasparas, pUs 
amžis, mirė Spalių 9, Chk 
cagoje. — Tauragės apsk' 
Pagramančio p., Mališkių į’ 
Amerikoje išgyveno 30 
tų.

LEJ3EDNIKAS Andrius, mjr- 
Rugsėjo 21, Nashua, N. R

NEVECKAS Stasys, mirė RUg. 
sėjo 3, Parsons, Pa.

RUGELIENĖ Agota, mirė 23 
Rugsėjo, 1 Hazleton, Pa.

IVANAUSKAS Kazys, mirė < 
j d. Spalių, New Britain,
MORKŪNAS Antanas, 54 

tų, mirė Spalių 7, New 
tain, Conn.

SANDŪRAS Jonas, mirė 
lių 8, Cambridge, Mass.

PAULAUSKAS Kazys, mirė z 
d. Spalių, Cambridge, Mass

GINEVIČIUS Jonas, mirė f 
d. Spalių, Providence, R. į 
Paėjo iš Vilnijos.

MAČIULAITIS Jonas, miri 
Spalių mėn., Baltimore, Md 
išsirgęs 8 metus.

MELVIČIENĖ Katrė, 74 me 
tų, mirė Spalių mėn., Tania 
qua, Pa.

MAŽEIKA Tamošius, mirė 
d. Spalių, Mahanoy City, p£ 

AUGUSTAITIENĖ Jieva, mi 
rė Spalių mėn., Mahanoy Ci 
ty, Pa. Amerikoje išgyve 
no 68 metus.

PETRUŠIONIS Augustas, mj 
rė Spalių mėn., Pittston, P;

KRIAUČIŪNIENĖ Teodora, 
mirė Spalių 1 d., Hartforc 
Conn.

KAMINSKAS Juozas, mirė 
d. Spalių, Kearny, N. J.

PAŠKAUSKAS Vladas, 60 
tų, mirė Spalių 5, Jamaic; 
N. Y. — šakių ap., šilgali 
vai., Plorišių k. Amerikoj 
išgyveno 31 metus.

apsiverkia, aimanuoja, 
tikrenybėje ir toks Lietu- 
mažas Lietuvis kuris gali 
verkti ir sielvartauti. Ge- 
ir tikras Lietuvis yra tik 

ištikus tragedijai 
momentaliai stoja

Kada kalbama apie Europą, 
ypatingai apie Europos kultū
rą, Europa 
lis, į rytus 
rų Europa 
lopšiu, kur
jos, judinančios žmogaus pro
tą, kurių dėka pasaulis tapo 
prakilnus, demokratiškas, libe
rališkas ir laisvas. Gi rytai 
priešingai, kaip tik tų visų lai
svių priešas. Pasauliui yra ži
nomi savo gaivališku despotiz
mu Mongolų ordos, Genghis 
Chanai, Attilos, Leninai, Sta
linai ir kiti kruvini “karžy
giai”, kurie paliko istorijoje 
juodas dėmes.

Lietuvių tautai 
venti tame ruože 
rytai ir vakarai, 
tauta Lietuviai ;

Į negali imponuoti 
tus. Toks pasireiškimas buvo 
jaučiamas vakarams, ypatin- 

i gai po atgavimo Lietuvai ne- 
Į priklausomybės. Bet deja, li- 
, kimas nulėmė Lietuviams gy- 
! yenti su tais kaimynais kurių 
Į Lietuviai nepakenčia, nuo ku- 
i rių norėtų atsipalaiduoti ant 
visados, nes jie nieko Lietu
viams gero nedavė ir neduos. 
Pagalios, iš Mongoliško-Slaviš- 
ko mišinio nieko gero ir nega
lima tikėti.

Kada 1864 metais vakaruose 
žydėjo spauda tai musų kaimy- 

j nai į Lietuvą atsiuntė kokį tai 
Azijatą, Muravjovu vadinamą, 
kuris uždraudė spaudą ir už
gynė Lietuviams skaityti pri
gimtoje kalboje, ir tokia prie
spauda tęsėsi per 40 metų: Lie
tuviai gyveno be savo spaudos, 
be mokyklų.

O kaip dabar? Ką žada nau
jasis Rusų antplūdis? Ogi 
ko kito kaip pakartojimą 
ravjovo žygių.

Vos pirmomis dienomis 
briovus Rusams į Lietuvą, 
riama laužai deginimui knygų, 
tikrinama kad tik Smetonos ir 
kitų nepatinkamų asmenų raš
tai deginami, bet tikėkit kad 
neužilgo degins visus Lietuviš
kus raštus, ir kas juos rašys 
ar skaitys bus kaip buvo siun
čiami į tolimą Sibirą.

Kokias kančias Lietuviams 
reikės iškentėti, kokias kovas 
ir kaip ilgai kovoti, kiek gerų 
ir sumaningų Lietuvos sūnų 
tose šventose kovose žus — 
dabar sunku pasakyti.

Bet viena galima pasakyti, 
kad Lietuvis išteks kantrybės 
laukti ir kovoti iki Lietuva pa
taps nepriklausoma ir laisva.

TMD. REIKŠMĖ

BROOKLYN, N. Y. — Sek
madienį, Spalių 27 d., Grand 
Paradise salėje, rengiamas di
delis koncertas paties artisto 
Aleksandro Vasiliausko nau
dai. Prie paties Vasiliausko, 
koncerte dalyvaus keletas žy
mių vietos dainininkų ir kito
kių menininkų.

A. Vasiliauskas gryžo iš ke
lionės, dainavo dviejuose kon
certuose, Pittsburghe ir Cle- 
velande su didžiausiu pasiseki
mu. Rep-

i

li-
Jasiu- 

Liko 
sesuo, 

kelis 
augus

i tenka gy- 
kur susiduria

Kaipo maža 
savo kultūra 
vienus ar ki-

kutinį 50 metų, tai ji bus prak
tiškiausia ir šiais laikais, todėl 
kiekvieno Lietuvio ar Lietuvės 
pareiga yra be atidėliojimo į 
TMD. prisidėti. Daugelis Lie
tuvių jaučias gerais Lietuviais, 
turi Lietuvišką širdį ir jaus
mus, bent, nelaimei ištikus Lie
tuvai 
bet 
vis 
tik 
ras
toks kuris 
ar reikalui 
kovon, prisideda darbu ar do
larių prie organizuoto Ameri
kos Lietuvių darbo.

Broli ir sesuo, jei tu nerasi 
galimybės šiame tragiškame 
Lietuvos laike prisidėti prie 
T. M. D. su vienu dolariu meti
nės mokesties, leidimui Lietu
viškų knygų, mes drysime tau 
pasakyti kad esi mažas Lietu
vis.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERI
KOS LIETUVIUS RAŠY

TOJUS
Negalint gauti knygų iš Lie

tuvos savo nariams duoti, Tė
vynės Mylėtojų Draugija im
sis leisti knygas Amerikoje. | 
Todėl Amerikos ar kiti Lietu
viai kurie yra parašę arba ra
šo knygas, praneškit Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos valdybai; 
jei jūsų rasinis bus tinkamas i 
TMD. jį atpirks ir išleis savo 
nariams ir visiems Lietuviams, i 
Pasiūlymus galit padaryti cen-1 
tro sekretoriui: 
tis, 1827 Linden 
Wis.

M. Kasparai- 
ave., Racine,

F.
TMD.

—°-

Motuzas,
Pirmininkas.

DAYTON, OHIO

nie- 
Mu-

FEDERALĖ valdžia pasky
rė vėl $55,425,000 gyvenamų 
i amų statybai Pennsylvanijos 
įmestuose. Iš tų pinigų bus 
.išstatyta 9500 šeimoms butai.

Apskaitliuojama kad Penn- 
sylvanijoje reikalinga dores
nių gyvenamų namų del 700,- 
000 žmonių.

Spalių 15 d. po trumpos 
gos mirė Veronika Ona 
naitė, 27 m. amžiaus, 
tėvas, du broliai ir viena 
Jos motina mirė prieš 
metus. Buvo gimus ir 
Amerikoje.

Velionė buvo palaidota spa
lių 18 d. su bažnytinėmis apei
gomis; dalyvavo daug palydo
vų, gentės ir draugai prisiun
tė daug gėlių prie jos

Iš ūkės į laidotuvės 
vo velionės dėdės Ignas 
zys Puišiai.

Lai jai buna lengva 
šioje laisvoje šalyje.

5 d. apsivedė A. Va- 
kitataute.

12 d. apsivedė Petras 
Ksunus B. Kubilienės.

Įsi- 
ku-

karsto, 
pribu- 
ir Ka-

Martin L. Davey, kandida
tas į Ohio valstijos gubernato
rius, yra jau buvęs guberna
torium ir dabar vėl tikisi būti 
išrinktas. Jis buvo vienatinis 
Ohio gubernatorius kuris tiek 
plačiai pripažino kitas tautas 
šioje valstijoje ir jų grupėms 
davė valdiškas vietas.

Visi Ohio Lietuviai Ameri
kos piliečiai prašomi paremti 
jo kandidatūrą rinkimuose 5 d. 
Lapkričio.

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

I 
i

et.
rne- 
Bri-

Spa.

PENKIŲ MILIJONŲ DO
VANA. Philadelphia, Pa. — 
Pennsylvanijos Univer s i t e t o 
sukakties proga Universitetas 
gavo nuo savo buvusių stu
dentų, biznio žmonių ir firmų 
dovanų $5,035,000 sumoje.

Amerikonai moka remti sa
vo mokslo įstaigas, moka jas 
įvertinti. Bet bandyk gaut 
kokiam nors kultūriškam rei
kalui pinigų iš tam tikrų Lie
tuvių biznierių ir profesiona
lų....

apsi-'

susi-

• ŠVEICARAS gydytojas iš
rado rankinį pumpą varymuo 
oro žmogui į plaučius kuomet 
žmogus buna apnuodintas du
jomis.

SKAITYKIT
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT
_ ir GARSINK1TES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. (20)

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

Juozo

Spalių 
latka su

Spalių 
Kubilius,
Žmoną gavo Clevelandietę Lie
tuvaitę, Viktoriją Citavičiutę. 
ši i ubą ėmė Clevelando Lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčioje. Vestu
vių puota atsibuvo pas jauno
sios tėvus. Jaunavedžiai 
gyvena A krone.

Retenybė kad Lietuviai 
tuoktų su savaisiais.

Iš Dėdės Šamo kariuomenės 
iš San Francisco svečiuose at
silankė kareivis Antanas Gri- 
bus. Jis vieši pas savo motiną 
ir patėvį Buklus. Už gerą šau
dymą jis nuo kariškos vyriau
sybės gavo medalius.

Buvusio Akroniečio
Noreikos sūnūs Vytautas Spa
lių 15 d. liuosnoriu įstojo į S. 
V. kariuomenę ir tą dieną su 
pulku kitų Akrono jaunuolių 
apleido Akroną. Jo tėvas yra 
geras Lietuvis patriotas, su
ims taip pat gerai kalba Lie
tuviškai. Jo tėvai gyvena 
ukeje prie Medina, Ohio.

Kalnas.

• TAPO ištobulintas liakeris 
orlaivių dažymui, kuris pride
da tik 15 svarų svorio orlaivio 
sunkumui.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pre 
i u merą tas užrašo žinomas tau
rininkas Jonas Tareila. kreipki 
ės prie jo.

826 Bank Street 
Waterbury. Conn.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Av. Dayton, O

Lietuvai netekus savo spau
dos 1864 metais, Tėvynės My
lėtojų Draugija buvo stam- 

I bii usiu Lietuviškų knygų lei- 
j dejų ir platintoju. Dėka senų
jų tėvynainių pastangomis Lie- 
j tuv iai nepasiliko bemoksliai, 
j neužmiršo savo kalbos, bet dar 
tai; juodais priespaudos lai- 

! kais sukūrė nors nedidelę bet 
' savo literatūrą ir neatsiliko 
kultūriškai nuo savo engėjų.

Dabar užplūdus Lietuvą Ru
siškai - Mongoliškoms gaujoms, 

. aišku, pirmoje vietoje bus slo- 
; pinama spausdintas Lietuviš
kas žodis. Jei ir bus kas Lie
tuvių kalba spausdinama tai 
tik propagandinė literatūra, ši
tą palinkimą galima įžiūrėti iš 
Rusų pirmų dienų gyvenimo 
Lietuvoje.

Taip, Rusai Lietuvoje degins 
Lietuviškas knygas. O ką da
rys Amerikos Lietuviai ? 
darys ta 
ja 
ja?
sdins 
slaptai 
laikais

Kad

LIETUVIŠKOS ŽINIOS
Lietįeen Kryžiaus baž

nyčia 25 metų sukak
ties nu<? Tos bažnyčios išsta
tymo ir pašventinimo. Per tą 
visą laiką joje klebonavo pen
ki kunigai. Pirmutinis buvo 
Kun. Juozas. Gricius, jau mi
ręs. Antras; Kun. M. Cybelis, 
piigėręs Palangoje apie 10 m. 
atgal; trečias, Kun. V. Slavy- 
nas, kuris gyvena Lietuvoje. 
Sakoma jis dabar yra atvažia
vęs į Ameriką. Ketvirtas kle
bonas buvo Kun. S. Bistras, 
įniręs Lietuvoje.

Penktasis, dabartinis klebo
nas, yra Kun. Leonas Praspa- 
liųš, kuris čia klebonauja pen
kti metai. Bažnyčios jubile- 
jaus atžymėjimui yra rengia
mos dvi pramogos, kurios at
sibus penktadienio ir šeštadie
nio vakarais, Spalių 25 ir 26, 
bažnytinėje salėje.

SLA. 105-ta kuopa rengia 
linksmą balių, šeštadienio va
kare, Lapkričio 2, Shell’s Cafe 
salėje, Troy ir Chapel gatv. 
Gros geras orkestras, p-lės C. 
Melašiutės vedamas. Tai yra 
gera proga visiems atsilankyti 
į šį balių ir linksmai laiką pra
leisti.

Spalių 14 d. apsivedė Stasys 
Kavy (Kavaliauskas) su p-le 
Adele Plioplyte, iš Springfield, 
Ohio.

Spalių 19 d. apsivedė p-lė 
Ona Morkevičiutė su Steponu 
Thomsky, Lenkų tautybės jau
nikaičiu.

Daytone pradėjo lankytis 
Lietuviški komisarai. Dar ne- 
persenai čia lankėsi komisaras 
J. Mažeika, užrašinėdamas 
munistišką Vilnį. 'Dabar 
vo atsibaladojęs komisaras 
Abekas. Jis turėjo tikslą
sakyti prakalbas, kokią didelę 
laimę apturėjus Lietuva pate
kus į Stalino globą, 
kas tam 
nesurengė, 
štinėjo po 
rėdamas 
Vilnį, bet 
išgamiško

Jei visur taip Lietuviai pa
sielgtų su jais tai tie Lietuviš
ki žydberniai penktakojai iš
nyktų. , D. Rep.

ko- 
bli-
F. 

čia

spau- 
siųs 

kaip caro

reikalingos 
negali bu- 

Kalbėti

Ką 
veteranas organizaci- 

Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
Atsakymas vienas: 

naujas knygas ir 
į Lietuvą, 

darė. 
Lietuviams

Lietuviškos knygos 
ti dviejų nuomonių, 
galima tik kaip jas išleisti ir 
išplatinti. Kadangi geriausiu 
leidėju buvo T. M. D. per pas-

Bet nie- 
komisarui prakalbų 

Nabagas dar vaik- 
Lietuvių stubas no- 
įpiršti bolševikišką 
nepavyko niekam to 
šlamšto užrašyti.

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lių 12 d. mirė plačiai žino- 

i mas biznierius ir Lietuviškų 
' reikalų rėmėjas, Antanas Pet- 
| raitis, 49 metų amžiaus. Jis 
Brooklyne tegyveno 9 metus, 
pirmiau nuo 
no Gardner,
• BUENOS

na. — Argentinos Lietuvių 
Centras išleido 12 puslapių įdo
mų leidinį, “Tikros žinios iš 
Pavergtos Lietuvos”, kur la
bai aiškiai nušviečiama kokio
mis nešvariomis priemonėmis 
Maskvos imperialistai pavergė 
Lietuvą.
• CHICAGO, 111. — Antanas

Musteika, 55 m., rastas na
mie persišovęs revolveriu. Gi
minės nežino del kokios prie
žasties jis žudėsi.

1905 metų gyve- 
Mass.
AIRES, Argenti-

—Keletas Chicagos Lietuvių 
gavo laiškus nuo Dies Komite
to, su užklausimais ar jie iš- 
tikro remia komunistus. Mat, 
jie buvo pasirašę ant peticijos 
už Browder’o 
prezidentus.
• NEW YORK,

liga pakirto 
kaitę, ilgus 
Lietuvos Pasiuntinybėje Wash
ingtone.

• CHICAGO, Ill. — Kazys Jur- 
kaitis, Spalių 13 d., nušovė

savo žmoną ir pats nusišovė.
—Laike paskutinės registra

cijos Chicagoje užsiregistravo 
apie 10,000 Lietuviu.

. *■ i

• NEW HAVEN, Conn.
L. T. 

ja įvyks 
dalyvaus 
Sandaros

kandidatūrą į

N. Y. — Vėžio
Feliciją Felic- 

metus dirbusią

A. 
Sandaros konferenci- 
Lapkričio 3 d., kur 

visos Conn, apskričio 
kuopos.

• CHICAGO, m. —
d., Towers Klube, 

surengė pagerbimą 
Ministrui Lietuvai, Owen J. C. 
Norem 
Norem 
Sovietų 
vo.

iš-

m.,

mi- 
Pa.

5

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE

VIKRUMO
Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarno 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, a 
trumas, užkietėjimas, tuoj naudok 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sk 
nio liuosuojantis kramtomas gi 
mąs, švelniai bet tikrai liuosuo. 
vidurius. Imkit einant gult. Ry 
jausite tikrų palengvinimų ir a 
gausit vikrumų. Jaunų ir senų m 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. ........................
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

FEE? 
šeimi 

šiądie

Kb

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

Spalių 16
Lietuviai 

Amerikos

ir jo žmonai. Owen 
gryžo iš Lietuvos kai 
Rusija Lietuvą okupa-

• BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvių Spaudos bendrovėje ir 

Vienybės laikraščio vadovybė
je daroma stambus pakeiti
mai. Rezignavo p. Trečioko 
vadovaujamas direktoriatas, į 
jų vietą išrinkta nauja vado
vybė. Be to, vyriausiu Vie
nybės redaktorium kviečiamas 
Juozas Tysliava, buvęs Vieny
bės dienraščio įkūrėjas.

JIEŠKAU merginos susipa
žinti vedimosi tikslu; prašau 
atsišaukti, neskiriu iš kur; pa
geidauju atvaizdo sykiu su at
sišaukimu; į rimtą laišką duo
siu kiekvienai atsakymą ir pa
veikslą grąžinsiu. ‘ (45)

P. Uzalis
Bermore, Ont. Canada

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė viena didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA.-lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavima, o pirmutinis prisirašiusiujij 
narių tūkstantis gaus gražią dovana — SLA. JUBILEJINį 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

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

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

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

į Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

• e

| The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2313
x N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Savininkas VedBjaS
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DABARTINĖ ARGENTINOS LIETUVIŲ 
SPAUDA

Dar keli Vaizdai iš Norkaus “Darbuotės”

Argentina; 
Balsas, ir

susispietę 
laiku pra-

šiuo laiku Buenos Aires mie- 
ste išeina trys Lietuviški laik
yčiai : Pietų Amerikos žinios. 
jĮirių adresas yra calle Fraga 
[15 Pineyro, Avellaneda, Bue- 
jOs Aires, Rep. 
įrgentinos Lietuvių 
-recias, Momentas.
prie pirmojo yra 

bitininkai, vėlesniu
Ėjo glaustis ir katalikai. An- 
ras laikraštis yra grynai ko- 1 
^ercinis ir prie jo nėra prisi- . 
Maudus nei viena organizaci- 
;a. Momentas yra komunistų 
įikraštis.
Argentinos Lietuvių Balsas 

ir Momentas daro bendrą ak- 
[jją prieš Pietų Amerikos ži- 
jias. Pasitaiko kad A. L. Bai
gs, kartais, susibara su Mo
mentu. Jų barimasis atrodo 
jad katilas bara puodą kodėl 
jis juodas. Abu daro tuos pa
tins nusikaltimus, ir abu vie
tas antram išmetinėja. A. L. 
gaisas rašo kad Momento pa
talpos yra paprasta karčiama, 
kad ten pasigėrus eina didelės 
muštynės; Momentas pasitei- 
įamas savo smuklę rašo kad 
į. L. Balsas savo redakcijoje 
užlaiko nakvynių namą ir Nor
kus, A. L. Balso redaktorius, 
naktimis lando po moterų kam
barius.

Aš iš savo pusės noriu pa
sakyti kad nei vienas Argen
tinos Lietuviškas laikraštis iš 
savo laikraščio pajamų negali 
pragyventi, todėl yra privers
ti griebtis pašalinio verslo. 
Pietų Amerikos žinių redakto
rius turi savo didelę spaustuvę 
ir užsiima spaustuvės komer
ciniais darbais. Jo pašalinis 
verslas atitinka laikraščio sri
čiai, tuo tarpu tiek A. L. Bal
sas, tiek Momentas pasilaiko 
tokiais verslais kurie kenkia 
laikraštiniam prestyžui. Mo
mento patalpose nuolat vyks
ta bjaurios orgijos, o 
leidėjas elgiasi bjauriau už pa
prastą smuklininką. Imkime 
kad ir tokį pavyzdį. Apsigy
veno A. L. Balse tik ką iš Lie
tuvos atvykęs Bronius Borei- 
ša. Darbo greitai nesusirado. 
Tokiu budu, truputį įsiskoli
no. A. L. Balso leidėjas Pr. 
Ožinskas, nieko nesivaržyda
mas, dar gi net oro paštu pa
siuntė į Lietuvą laišką, kuria
me griežtai pareikalavo kad 
Boreišo žmona sumokėtų vyro 
skolą. Kada jis kito laikraš
čio buvo pabartas už tokį sa
vo pasielgimą, A. L. Balsas 
493 numeryje pradėjo teisin
tis kad minimas pilietis, buvęs 
vienos Kauno įstaigos valdi
ninkas, būdamas Formozos 
provincijoje parašė A. L. Bal
sui laišką prašydamas kad jie 
parašytų jo žmonai į Kauną 
laišką pranešdami kad jis dar 
tebesąs gyvas. Atrodo keista 
kad buvęs “vienos Kauno įs- 
gos” valdininkas 
Lietuvos žinių 
respondentas ir 
idėjos draugas, 
rašyti savo žmonai laiško, 
prašytų Norkaus, 
negramotno Ožinsko,* kad jie 
parašytų laišką. Dar gi jie 
net visai nesigina kad parašė į 
Lietuvą žmonai laišką, tiktai 
stengiasi įrodyti kad jie turė
ję teisę taip padaryti, nes mi
nimas asmuo esąs valkata ir 
dykaduonis, nenurodydami nei 
vieno jo valkatavimo bei dy- 
kaduoniavimo pavyzdžio, pasi
tenkindami tik paprastu jo iš- 
keikimu. Vėliau jie užgrobė 
Boreišo gintaro sagutes, ku
bas jis buvo atsivežęs iš Lie
tuvos, ir Ožinskienė viešuose 
parengimuose jas pardavinėja.

Reikėtų pripažinti kad biz
nis nėra prasikaltimas, bet vis 
tik intelektualinis biznis ne
reikėtų maišyti su silkių arba 
deguto pardavimo bizniu. Vie
nas Lietuvis asmeniškai man 
Pasakojo tokį dalyką. Jis iš 
Lietuvos atvažiavęs, apsigyve
no provincijoje. Ilgą laiką ne-

A. L.

ir dar gi net 
(Kaune) ko-
A. L. Balso 

nemokėtų pa
ir 

arba visai

buvo buvęs Buenos Aires mie
ste.
panoro
Šiaurės Amerikos 
spauda 
Balsas nuolat skelbia kad jis 
už vieną pezą siunčia į provin
ciją dešimts skirtingų Lietu
viškų laikraščių pasiskaityti 
Buvo Kovo mėnuo. Negalėjo 
tikėtis naujų laikraščių, nes 
del karo korespondencija galė
jo būti suvėluota, bet laikraš
čiai visgi galėjo būti kiek ar
timesnio periodo. Pasiuntė jis 
vieną pezą ir paprašė laikraš 
čių. Gavęs 
tų biznierių 
vo prisiųsta 
eitų metų 
džio, Gegužes, 
pjučio ir Rugsėjo menesių — 
tai štai kaip tas žmogus past 
skaitė akie karą....

Taip pat A. L. Balsas ske’ 
na knygų pardavimo sąrąs? 
?ai yra tos pačios knygos ku 

rias jie gavo kolonijos reika 
lams. Už pasiskaitymą tair 
pat ima pinigus. Kada jiem 
tai buvo priminta Norkus s’ 
Ožinsku visai begėdiškai pas? 
teisingo kad jie tas knygas su 
pirkinėjo- iš privačių asmem 
ir taip pat jie daug knygų g? 
vo privačiai už recenzijas.

Jie jokių knygų nesupirki 
nėjo, o už recenzijas daugiau 
šia jie galėjo gauti 20 knygų 
pardavimui gi skelbia viri 
tūkstantį knygų.

Nors atrodo ir privatišk' 
. pobūdžio, bet nereikia užmirš 
ti kad tas vyksta laikraščio re 
dakcijoje, o ne paprastoji 

i smuklėje.
Apsigyveno A. L. Balso nak-

. vynių namuose viena Lietuvai
tė modistė. Savo darbam :■
naudojo redakcijos telefoną
Tas jai buvo pavelyta. Ten ji 
ilgai gyventi negalėjo, nes 
Ožinskai kišosi į visus jos pri- 
vatiškus reikalus. Ji išėjo. 
Daugelis jos klientų jos adre
są žinojo A. L. Balso redakci
jos patalpose. Išeidama ji pra
šė kad visiems kurie skambins 
telefonu jos reikalu, praneštų 
kur ji gyvena. Ožinskai suti
ko. Koks buvo jos nustebimas 
kai jai apleidus to laikraščio 
patalpas nustojo ji savo kli- 
jenturos. Ožinskienė visuo
met jai atsakydavo kad nie
kas jos nešaukia. Vėliau da

lykas paaiškėjo. Viena tos Lie
tuvaitės klijentė atvažiavus į 
A. L. Balso redakciją griežtai 
pareikalavo kad pasakytų kur 
modistė gyvena. Tiek Norkus, 
tiek Ožinskas pasisakė kad ne
žiną. Pagaliau, Norkus per 
įsišokimą pasakė kad jam ro
dos ta modistė gyvena netoli 
artimiausio jų redakcijai kino 
Klientės šoferis ėjo nuo durų 
iki durų klausinėdamas iki pa
galiau surado.

Liūdniausia 
kaus-Ožinskio 
pianistu prof, 
vičium. Mat, 
nistą Norkus su Ožinskais pa
noro išnaudoti. Jie sugebėjo 
jam įrodyti kad jų pagalba Ba
cevičius užkariausiąs visą Ar
gentinos visuomenės simpati
ją. Norkus su Ožinskais su
galvojo, naudojant Bacevičių.

■ uždirbti pinigų. Visi daryti 
' Lietuvių kolonijose Bacevičiaus 

koncertai buvo nuostolingi, o
• Argentiniečiams ruoštų Bace-
• vičiaus koncertų pelnus Ožins-
• kas prisistatęs su sąskaitomis 

viską užgrobdavo. Visą laiką 
Bacevičius buvo Ožinskams 
skolingas 800 pezų.

Bacevičiui panoro iš šios pa
dėties išeiti. Pasisakė Norkui 
ir Ožinskams kad iš A. L. Bal
so nakvynių namo norįs išeiti, 
nes jam tokie globėjai jau ne
patinka. Jie visi puolė jį muš
ti. Bacevičius, del prestyžo, 
prašė kitų laikraščių kad nieko 
apie įvykį nerašytų.

šie įvykiai aiškiai parodo 
kurios rūšies yra A. L. Balso

Iškilus Europos karui, 
• sužinoti ką Lietuvos ir 

Lietuviška 
rašo apie karą. A. L.

siuntinį nustebi 
begėdiškumu: bu 
laikraščiai iš per 
laikraščiai Balan

Birželio, Rug

LANKĖSI dirvos jubilejuje

Juozas J. Iiaciunas

Petras L. Pivaronas

KĄ PREZ. į

AMERIKOS LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS ROOSEVELTĄ
Kaip Delegacija Prie Prezidento Priėjo ir ką Girdėjo

ROOSEVELT PA
SAKĖ

Amerikos
:os girdėti

Lietuvių delegaci- 
Prezidento Roose- 

zelto pareiškimai priduoda vi- 
rų vilčių ir pakelia dvasią dirb
tų vilčių ir pakėlė dvasią dirb
si už atsteigimą Nepriklauso- 
nos Lietuvos valstybės.

Kaip jau buvo pažymėta, 
Prezidentas Roosevelt pasakė 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
ežuvus, ji tik laikinai pastum- 
a į šalį.

Toliau. Suv. Valstijų prezi- 
lentas pabrėžė kad Amerika 
•upinasi atstatymu ne tik vie
los Lietuvos nepriklausomy
bės, bet ir kitų mažų, paverg
tų šalių. Kada šios didelės 
respublikos prezidentas parei
škia kad visa eilė pavergtų 
mažų šalių Amerikos akimis 
žiūrint yra pilnateisės, savi- 
Jovės valstybės, ir pareiškia 
lusistatymą už tas visas nu- 
kriaustas valstybes užstoti, 
.išku kad ir Lietuvos klausi-

pasibaigė Nor- 
skandalas su 
Vytautu Bace- 

atvažiavusį pia-

;■ , - ":

kitų pasidaro stip-

Delegacijos lanky- 
Suv. Valstijų Prezi- 
vienas iš pirmutinių

Du žymus Amerikos Lietu
vių tautiniame gyvenime dar
buotojai — Petras L. Pivaro
nas, A. L. T. Sandaros prezi
dentas, iš Pittsburgh, Pa., — 
ir Juozas J. Račiūnas, iš So
dus, Mich:, padarė garbę Dir
vos bendrovei atsilankydami į 
Dirvos 25 metų sukaktuvių pa
minėjimo vakarą Clevelande, 
sekmadienį, Spalių 20 d.

Juozas J. Bači unas, dabar 
savininkas ir vedėjas ;Tabor 
Farm vasarinio rezorto, buvo 
laikraštinės dirvos darbuotojas 
prieš keliolika metų Chicago- 
je.

Petro Pivarono vardas pla
čiai skamba Amerikos Lietu-

leidėjas ir pats jo redaktorius. 
Amerikos Lietuviams privalė* 
tų būti įdomus šie faktai. Bu- 
lami emigracijoje, Amerikie
čiai Lietuviai veikėjai galėtų 
būti palyginamu Amerikos ir 
Argentinos Lietuviškos spau- 
ios kūrimosi panašumu arba 
skirtingumu. Darant bendrą 
išvadą, reikėtų pasakyti kad 
A.. L. Balsas neatstovauja jo
kiai idealogijai. Norkus arba 
Ožinskas rinkdami prenumera
tas, tautiškiesiems žmonėms 
aiškinasi kad jie esą dideli 
Maskvos priešai* ir jiems tau
tiškumas esąs pirmoje vietoje. 
Viešai rašo socialistiškai del 
o kad Sleževičius butų gynęs 

dykai Norkų, jei jį butų parga
benę į Lietuvą teismui. Ko
munistams aiškinasi kad jie 
esą didžiausi komunistų drau
gai, tik jis esąs priverstas ra
šyti liaudininkiškai. Ožinskas 
viešuose parengimuose sveikin
damas publiką, neužmiršta pa
sveikinti ne tik redakcijos bei 
administracijos vardu, bet ir 
A. L. Balso skaitytojų vardu, 
nežiūrint kad tie skaitytojai 
labai dažnai esti Momento ir 
Pietų Amerikos žinių skaity
tojais.

Nei vienas Argentinos Lie
tuviško laikraščio redaktorius 
nėra tiek sukompromituotas 
kiek Norkus. Areštuotas bu
vo labai daug kartų. Policijos 
daboklėse sėdėjęs ne už poli
tinius prasikaltimus, bet už 
moralinius prasižengimus. Ne 
vieną kartą į veidą yra gavęs 
viešose vietose nuo moterų už 
užkabinę jimą. Vasario 16-tos 
dienoje 1937 metais viena mo
teris net Pasiuntinybėje su 
bonka šoko Norkaus mušti.

Šalčiaus artimi draugai net 
gatvėje puolė Norkų apkulti.

Julius Šveikauskas.

mas greta 
resnis.

Lietuvių 
masis pas 
dentą yra
lapų NAUJOS Lietuvos istori
jos. Amerikos Lietuviai už
ima žymią dalį Nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje. Beveiki tie 
patys veikėjai, su maža išim
timi, ir dabar dirba darbą ku
rį dirbo iki 1918 metais Vasa
rio mėnesį Vilniuje buvo pa
skelbta Lietuvos Nepriklauso
mybė, dabar laikinai pastumta 
į šalį.

Delegacija lanke Prezidentą 
Rooseveltą antradienį, Spalių 
15 d. Ant 1-mo puslapio tel- 
paričiame atvaizde matosi de
legaciją su ( Rooseveltu.

| Delegacija įteikė Prez. Roose- 
veltui padėkos deklaraciją ir 
prašymą kad jis užtartų Lie
tuvą tada kada bus sprendžia
ma pavergtų tautų klausimas, 

šiame puslapyje yra atvaiz
das delegacijos ir Lietuvai Gel
bėti Tarybos, kuri pasirašė 
Prezidentui Rooseveltui įtei
ktą Amerikos Lietuvių vardu 
deklaraciją.

Atvaizde matosi (iš kairės 
dešinę, sėdi) : Naujienų red. 
P. Grigaitis, Dirvos red., L. G. 
Tarybos seku., K. S. Karpius; 
Draugo red., L. G. Tarybos pir
mininkas, L. šimutis; P. Piva
ronas; L .G. Tarybos ižd. Kun. 
J. švagždys. 
į dešinę) : .
čius, Povilas Miller, J. B. Lau- 
čka, M. Vaidyla, ir Teisėjas 
Jonas T. Zuris. Be teisėjo, ki
ti visi yra Lietuvai Gelbėti 
Tarybos nariai (nėra atvaizde 
E. Mikužiutės, kuri sekančią 
dieną po šio paveikslo trauki
mo į L. G. Tarybą įrašyta).

SVARBUS STRAIP
SNIS APIE LIETUVĄ 

AMERIKONIŠKOJE 
SPAUDOJE

Stovi (iš kairės
Adv. F. J. Bago-

KAIP PRIE PREZIDENTO 
PRIEITA

tarimą ir pareikšdamas pasiti
kėjimą kad Amerika užtars 
musų tėvynę. Prez. Roosevelt 
tada kalbėjo plačiau, pažymė
damas kad Lietuva yra skaito
ma viena iš mažų valstybių, 
bet mažų valstybių yra ir čia 
pat Amerikoje, kurių nepri
klausomybę Amerika visada 
gins ir saugos, ir paminėjo ki
tas pavergtas šalis' Europoje, 
Belgiją, iš kur paeina jo bo
čiai, ir Holandiją, iš kur kilo 
ponios Rooseveltienės bočiai — 
tos šalys taip pat pavergtos, 
ir jų nepriklausomybės atstei- 
gimas yra arti Amerikai prie 
širdies.

Lietuvą Amerikonų spaucl 
Stasys Pieža patiekė pla

tų straipsnį Chicago Sun-1 
day Herald-American, sek
madienį, Spalių 13, apie da
bartinę padėtį Lietuvoje.

Straipsnio antraštė, per 
visą puslapį didelėmis rai
dėmis, sako: “Badas, Mir
tis Atžymi Sovietų Valdy
mą Lietuvoje”.

Stasys Pieža perduoda 
per tą didelį laikraštį Ame
rikos visuomenei žinias a- 
pie Lietuvos likimą po So
vietų jungu, ir kaip Mas
kvos despotai Lietuvą oku-

vių tautiniame veikime per su- 
virš tris desėtkus metų. PiVa- 
ronas per pastarus kelioliką 
metų turi didelę duonkepyklą 
Pittsburghe.

Abu jie gausiai rėmė ir re
mia Lietuvos reikalus ir visus 
musų tautinius kulturinius dab
bus Amerikoje. ;m.

Pivaronas ir Bačiunas yra 
artimi draugai iš senų laikų.

pavo. Žinių šaltinis yra 
Lietuvos Ministras P. Ža- 
deikis, kurį p. Pieža cituo
ja.

Tokie žymus straipsniai 
Amerikonų spaudoje turi 
žymios reikšmės musų ma
žai tautai ir jie bus didele
pagalba Lietuviams kovoje 
už Lietuvos nepriklausomy-
bes atgavimą.

Stasys Pieža yra to di
delis Chicagos dienraščio 
redakcinio štabo narys.

NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui.

Dažykit
Namų

Langų Užtiesalus,
Lininius, Drabužius

su

Lietuvių delegacijos atsilan
kymą prie Prez. Roosevelto 
sutvarkė Viktoras Sholis, jau
nas Lietuvis Chicagietis, da
bar tarnaujantis valdiškoje įs
taigoje Washingtone. 
« Delegacija nuvyko į Baltąjį 
Namą Spalių 15 d., prieš 11 v. 
ryto. Tai buvo pirmutiniai vi- 
zitoriai pas S. V. ■ Prezidentą 

‘tą dieną. Prez. Roosevelt at
vyko į savo kabinetą kelios 
minutos po 11 v. ir netrukus 
Lietuvių delegacija buvo pas jį 
pakviesta.

Linksmai šypsodamasis, vi
siems ištiesdamas ranką ir pa
sisveikindamas su kiekvienu 
inėjusiu, Prez. Roosevelt norė
jo kad visi jaustųsi “kaip na
mie”. Draugo red., L. G. Ta
rybos pirmininkas, Gen. Wat- 
sono, prezidento adjutanto, pir
miausia perstatytas preziden
tui, perstatė paeiliui ineinan- 

‘ čius delegacijos narius. Teisė-
• j ui Zuriui padedant deklaraci

ją ant prezidento rašomojo sta-
• lo, ponas Roosevelt pasakė, 
i imdamas ją į rankas: “Aš no- 
1 riu paskaityt kas joje rašo- 
■ ma’. (Paprastai kiti aukšti 
s valdžios žmonės ar šiaip asme-
• nys tokius dalykus pirmiausia 
: padeda į šalį nei nepažvelgę). 
' Kai paskaitė kelis .deklara- 
J cijos punktus, Lietuviai išgir

do tą reikšmingą pasakymą:
“Jus čia turit klaidą: Lie

tuvos nepriklausomybė nežu- 
vus, ji tik laikinai pastumta j 
šalį”.

Po to, delegacijos kalbėtojas 
Teisėjas Zuris kalbėjo trumpai, 
padėkodamas už Lietuvos už-

L. G. TARYBOS POSĖ
DŽIAI

RLKSA. organizacijų atst 'vus 
bendram darbui.

Taryba palaikys artimus iv- 
šius su Europoje veikiančiais 
Lietuviais, kurie rūpinasi ar 
rūpinsis Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimu.

Europoje jau eina tam tik
ras veikimas ir reikia tikėtis 
trumpu laiku įsikurs koks nors 
Vyriausias Lietuvių Komite
tas. Amerikos Lietuviai, per 
savo Lietuvai Gelbėti Tarybą 
su tuo komitetu palaikys ry
šius ir dirbs išvien.

Delegatas.

Lietuvai Gelbėti Taryba, pas 
prezidentą vizito proga, atlaikė 
savo susirinkimą, ir šiuo atve
ju Į L. G. Tarybą įstojo socia
listų frakcija, kuri taip pat 
dirba už atkovojimą Lietuvai 
nepriklausomybės iš po Sovie
tų despotizmo.

Tokiu bųdu Lietuvai Gelbė
ti Taryba sudaryta pilnumoje. 
Taryba nutarė pakviesti į sa
vo tarpą ir didžiųjų SLA. ir

TEISYBĖ APIE
MOKYKLŲ

TAKSUS

kas
liečia mokyklas

ERA 
R A ž I A 
R E I T A

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS 

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam

G “
G
G

D
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

I R V A

Bricker administracija gina sa
ve plačiu frontu. Jie pradėjo net 
drąsiai klaidinti visuomenę 

ir taksus, nukrei-
mui dėmesio nuo 
savo kitų didelių 
klaidų. Štai visa 
teisybė.

Davey Admini
stracija davė Ohio 
valstijai S c h o oi 
Foundation Law. 
Bricker, būdamas 
tuo laiku valsti
jos prokuroru, sė
dėjo kai šis didis 
darbas buvo dir
bama. Davey ati- 

ir garantavo joms

ASS
S'

o f.f.

TINT & DYE

(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.

Martin L. Davty 

darė mokyklas 
išlaikymą. Davey suteikė nustaty
tus Valstijos taksus mokykloms. 
Bricker atėmė šiuos taksus nuo 
mokyklų ir suardė tą programą.

Davey paliko pusseptinto mili
jono dolarių Public School Fonde. 
Jie buvo užtikrinti mokėjimui mo
kyklų notoms. Bricker pagrobė 
šiuos pinigus nuo mokyklų ir 
perdėjo į General Revenue Fondą, 
padarymui savo, paties biudžeto 
stipresniu. Tai buvo nemorališ- 
kas pasielgimas, nors ir padary
ta sulyg įstatymų.

Demokratiška valstijos platfor
ma aiškiai pasako kad pardavimų 
(sales) taksai nebus atmesti iki 
kas kitas tikro nebus surasta. Ir 
tik tada tie taksai bus atšaukti. 
Mokyklos ir kitos valstijos val
džios funkcijos bus apsaugotos. 
Mokyklos bus saugesnės po Da
vey, negu po Bricker’o finansiniu 
švaistymus!.

Nekurie lobyistai naudojo mo
kyklas palaikymui nelygių taksų 
užmestų ant žmonių. Tie lobyis
tai dirbo pasalomis už scenų. 
Vienas Ohio Educational Associa
tion viršininkas, Bricker’o paskir
tas Mokyklų Direktorium, dirba

skleisdamas tas klaidinančias ži
nias.

Davey visą savo gyvenimą buvo 
mokyklų draugas. Jo administra
cija pravedė School Foundation 
Įstatymą, ir išgelbėjo mokyklos 
iš jų didžiausio krizio. Tai yra 
didžiausias dalykas kada nors at
liktas mokykloms. Visi mokyklų 
žmonės už tai yra Davey dėkin
gi ir niekad jo neužmirš.

Pasižymėkit šį faktą aiškiai! 
Ohio valstija negali taksuoti ne
judamą turtą be žmonių balsavi
mo. Konstitucija tą uždraudžia. 
Ir žmonės niekad nebalsuos už 
tai.

Net jūsų vietiniai viršininkai 
negali aptaksuoti nejudamo turto 
daugiau kaip vienu nuošimčiu jo 
vertės, jeigu žmonės nenubalsuos. 
Vėl konstitucija tai uždraudžia. 
Nejudamas turtas apsaugotas sti
priais Valstijos Konstitucijos pa
ragrafais—kaip ir turi būti. Pa- 
tėmykit Skyrių XII, Dalį 2, Ohio 
Constitution.

Jei kas nors nori įtikinti jus 
kad nejudamo turto taksai bus 
padidinti atmetus sales tax, arba 
kitu kokiu Valstijos veiksmu, pa
sakykit jam kad jis yra arba vi
siškas neišmanėlis, arba sužiniai 
platina melus. Pasakykit lai pa
siskaito Ohio Konstituciją.

Martin L. Davey yra vienas iš 
geriausių mokyklų draugų kokį 
kada Ohio turėjo. Jis giliai su
interesuotas ir nuoširdus. Jo re
kordas ir jo pažadų žodis yra pil
na garantija mokykloms.

BALSUOKIT UŽ ŠI TIKRĄ 
MOKYKLŲ DRAUGĄ. BALSUO
KIT UŽ TEISINGUMĄ. BAL
SUOKIT UŽ INTELEKTUALI 
ATVIRUMĄ.

BALSUOKIT UŽ
Martin L. Davey

For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5
Demokratic State Executive 

Committee
J. Freer Bittinger, Chairman, 

Columbus, O.
DAVEY per RADIO—-pirmad. vakare 7:15 visoj Valstijoj
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bet jis gimė Witherbee, N. Y. 
Kitas West Point mokinis bū
va Remus, iš Penn.

Gabių Lietuvių, Amerikos 
kolegijas baigusių ir augštas 
vietas administracijoje, milita- 
rėje tarnyboje, pramonėje, pra
kyboję ar visuomenėje turinčių 
yra nemaža. Bet neturime lei
dinio Who’s Who, kuris juos 
visus surašytų ir tuo budu mu
sų visuomenę su jais supažin
dintų.

Kas tuo užsiims?

Vaikams Pabovyti
Musų kairieji uoliai platina 

pasakėlę, anot kurio, jei išmin
tingas dėdė Stalinas nebūtų 
milioną kareivių į Pabaltijį per 
tris dienas sugrudęs, tai 80,000 
nazių “sportininkų” butų Kau
ne padarę pučą ir Lietuvą pri
skyrę Vokietijai. Pagal kitą 
šios pasakėlės nupasakojimą, 
pučą butų padarę ne 80,000 Vo
kiečių sportininkų-turistų, bet 
Lietuvos kariuomenė, skaičiuje 
20,000, butų Sovietų įgulas (20- 
00Q kareivių) staiga puolus ir 
jas išpjovus, o Smetona butų 
prašęs Hitlerio ateiti į pagelbą.

Ši pasakėlė atsiduria į kie
tą, bet negrinčijamą faktą, kad 
nuo pereitų metų Rusija ir 
Vokietija taip ankštai ranka 
ranką laiko, kad nei dėdė Juo
zas nei ūsuotas Adolfėlis ne
nori jokių “triubelių” savo 
tarpe turėti, nors Anglijos am
basadorius visomis spėkomis 
Maskvoj a dirba tą susitarimą 
paardyti.

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

pRASIDĖJUS darbams už Lietuvos nepriklausomybės 
1 atsteigimą, nekurie kraštutiniųjų partijų vadai no
ri išnaudoti progą ir savo srovės sustiprinimui.

Be to, tame darbe, kuris bandoma dirbti bendromis 
pastangomis, vieni, kiti ir treti — tautininkai, socialis
tai ir katalikai suėję į Lietuvai Gelbėt Tarybą — rodo 
noro veni kitus paneigti. Tasireiškė ir maža varžytinė 
už pirmenybes kuomet p ešiojo eiti delegacijai pas Prez. 
Rooseveltą.

Socialistai panaudojo progą išlieti savo tulžį prieš 
tuos kurie nerėmė antro skridimo, bet patys užmiršta 
kad jie labai rėmė — net gerų Lietuvių pinigais, SLA. 
Tautiškų Centų Fondo, Lietuvos politiškus kalinius, ku
rie dabar Lietuvą užvaldė ir prieš kuriuos dabar skel
bia kovą.

Sandara nori prikišti katalikams kad jie nori užim
ti pirmenybę Lietuvai Gelbėti Taryboje, pažymėdama 
buk “viena srovė užsikibusiai reikalavo” vadovybės.

Sandariečiai ir tautininkai pirmutinieji suėjo į Liet. 
G. Tarybą. Socialistai, kurių pirmenybę Sandaros re
daktorius rėmė, tą dieną dar buvo vos įstoję į Tarybą ir 
nežinojo ar jų atstovai Taryboje pasiliks tie patys.

Mums rodos, į tokį didelį darbą kaip Lietuvos ne
priklausomybės atkovojimas, srovių vadai turėtų stoti 
ne su tikslu savo partijai naudos ir garbės jieškoti, bet 
dirbti darbą kaipo visuomenės pasitikėjimo verti vadai. 
Už gerus darbus istorija paminės juos kaipo žmones, o 
ne kaipo partijų kovotojus. Senos musų partinės tąsy- 
nės jau parodė per desėtkus metų kad nieko tuomi ne
užkovota ir nieko nepaprasto neatsiekta. Visi stovi ten 
kur stovėjo, turi tik tiek <iek turi.

Didieji darbai kurie yra nudirbti tautai yra tie dar
bai kuriuos dirbo žmonės pasišventę tai idėjai, ne kurie 
iš tautos nelaimės jieškojo sau naudos.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. širvydas.
BJAURI IŠDAVYSTĖ

T AUTINĘ Amerikos Lietuvių srovę — kaip ir kitus 
* patriotingus Lietuvius — klabina prie darbo dide

li reikalai, kurių niekas kitas už mus nedirbs, todėl ne
privalome nei stumti tolyn, nei atidėlioti.

Lietuva svetimų despotų pavergta — musų darbas 
yra nenuilstamai dirbti už atgavimą jai laisvės.

Nenusiminkime kad didelė valstybė mus parbloškė, 
nes didesnė, sunkesnė valdžia sunkiau puola, labiau su
byra į šmotus. O šių dienų pasauliniai įvykiai kaip tik 
ir rodo kad Rusija atsidūrė nepavydėtinoje pozicijoje.

Tautininkai, sandariečiai, į bendrą darbą! Tauti
nės draugijos, klubai, rateliai, ant jūsų pečių guli par
eiga aukoti, remti Lietuvos laisvės atgavimo kovas, pa
laikyti Lietuvos pabėgėlius, kurie kitose šalyse atsidū
rė skurde ir bade; palaikyti biurus kurie dirba už Lie
tuvos interesus pasaulinėje diplomatijoje, ir remti visą 
propagandą dirbti už atvertimą musų paklydusių bro
lių Lietuvių čia pat Amerikoje, kad jie suprastų kaip 
žema yra džiaugtis kuomet tave kitas parmuša į žemę 
ir kojom spardo — ir kuogreičiausia^ atsikratyti tų ku
rie mokina, ragina džiaugtis — ir iš to sau gyvenimą 
daro!

Ateina žiema —- pats geriausias laikas darbuotis 
visuomeniškai. Draugijos, klubai, rengkit vakarėlius, 
prambgas, jų pelną skirkit Lietuvos reikalams — auko- 
kit į Lietuvos Nepriklausomybės Fondą.
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KAIP sudėtinės valstybės suįra, sugriuva paroda ei
lė tokių įvykių musų dienose: Laike didžiojo pasau

linio karo sugriuvo galinga Rusijos carų imperija. Žy
miai tapo apkarpyta Kaizerio sukurta imperija.^

Vos porą desėtkų metų išgyvavus tapo suplėšyta ir 
nuo žemėlapio nušluota Lenkija, kuri, sudėta iš kitų, 
pavergtų tautų, siekė imperialistinės didybės.

Dabar štai po musų akių suardoma, apkarpoma di
džiulė po pasaulinio karo iš daugelio tautų sulipyta Ru- 
manija.

Jokioms iš pavergtų žmonių sudarytoms valsty
bėms likimas neleidžia ilgai gyvuoti.

Tuo pasiremiant galime pranašauti kad dabartinė 
Vokietija, juo daugiau svetimų žemių sugraibys tuo 
trumpiau gyvuos.

Panašus pranašavimas tinka ir Sovietų RųsijąĖ Ta 
despotų šalis, graibydama ir pavergdama mažas kaimy
nines tautas, suiro pirmiau, suirs ir vėl, ir gal visai 
trumpu laiku.

Po Lenino mirties, pačioje komunistų partijoje ki
lo žiaurių vaidų, kurie baigėsi Trockio pabėgimu ir di
delės daugybės pačių aukščiausių komunistų vadų su
šaudymu. Žydui nepavyko pagrobti Rusijos vadovybę 
į savo rankas, bet pagrobė barbaras Aziatas Stalinas. 
Jis jau yra 60 metų amžiaus, į kelis metus jo neliks.

Stalinui išgaišus, vėl kils varžytinės už Rusijos va
dovybę, kurios gali privesti prie naujų “likvidavimų” 
ir dar didesnės suirutės, kuri gali suplėšyti Sovietinę 
imperiją iš vidaus.

Jei to neįvyktų greitai, antra proga Rusiją suplė
šyti yra tai totalitarinių aųfi-komunistinių valstybių lai
mėjimas šio karo. Jeigu likimo butų taip lemta kad lai
mėtų tos šalys, jos Rusiją būtinai suplėšys.

Jeigu gi laimės Anglija, kartu su Amerika, jos tu
rės daug ką pasakyti Sovietų Rusijai, kurios valdovai 
visu žulikišku begėdiškumu apvylė pasaulį ir Prancū
ziją bei Britaniją, susidėdami su Hitleriu.

•

•1812 METAIS kare su Anglais Amerikos respubli
ka turėjo fronte 528,275 kareivių, iš kurių 1956 buvo 
užmušta arba mirė nuo žaizdų.

Faktų Rinkimas
Musų spaudoje jau kelissyk 

buvo pakeltas taip vadinamo 
Lietuvių “Who’s Who” leidinio 
reikalas. Tai butų nelyginant 
Amerikos Lietuvių enciklope
dija, kurioje butų įrašyta var
dai ir sudėta biografijėlės visų 
musų įžymesnių veikėjų, gydy
tojų, redaktorių, kunigų, ir ki
tų profesionalų, vyrų ar moterų, 
žmogus, užėjęs laikraštyje, pa
vardę, pavyzdžiui, Dr. Abrai- 
čio, ar Adv. šalnos, norėdamas 
platesnių žinių apie tuos as
menis sužinoti, atsiverstų tą 
“Who’s Who” ir čia visas in
formacijas rastų. Tokį leidinį 
sudaryti, manau, musų jaunes
nieji profesionalai, kurie jo ver
tę supranta, uoliai paremtų ir 
jam kooperatyviai bendradar
biautų. .

Adv. šalna, pavyzdžiui, atsi
liepia į Naujienose V. M. Stul
pino paskelbtą žinią apie jauną 
Lietuvį Kupliauską, kuris an
tras metas lanko Amerikos lai
vyno akademiją, Annapolis, Md. 
Jis nurodo, kad jam žinomi 
net šeši Amerikos militares 
akademijas lankę Lietuviai vy
rukai. Sako, 1921 metais An
napolis akdemiją baigė Petras 
Moncevičius (Moncey) iš Brock
ton, Mass. Jis dabar yra Vice- 
Commander Ramiojo Okeano 
laivyne. Iš Nashua, N. H., mo
kėsi ten Bagdonas. Annapolio 
akademiją baigė ir Bertulis, 
Cambridge, Mass., ir Daunis, S. 
Boston, Mass. Karo akademiją 
(Koščiuškos įkurtą) West Point, 
N. Y., baigė: Leitenantas Stan- 
kauskas (Stancook). šalna sa
ko, jis yra iš Waterbury, Conn.,

LIETUVOS PILIEČIŲ žiniai 
sovietų Lietuvos socialinio ap
rūpinimo komisariatas praneša 
kad jie nevyktų iš provincijos 
į Kauną įvairiais pensijų, pa
šalpų, darbo ir kitokiais pana
šiais reikalais. Jų reikalų tą 
pačią dieną negalį patenkinti, 
todėl, neturėdami lėšų, tokie 
piliečiai atsidursią sunkioj bū
klėj, kreipdamiesi pašalpų gry- 
žti atgal, ir tt.

Komisariatais ’ praneša kad 
atvykusiems piliečiams jokios 
pašalpos nebus mokamos: nei 
pragyventi Kaune, nei gryžti 
atgal.

SKAMBIOS KANKLĖS
Gludi-liudi skambios kanklės,

Tyli stygos jų plieninės....
Tyli mus tautos galiūnai —

Ilsis kapuose tėvynės.

Buvo dienos kuomet kanklės
Lietuvoj plačiai skambėjo,

Kuomet mus tėvynės priešai 
Prieš karžygius mus virpėjo.

Tuomet giriose aidėjo
Atbalsiai garsaus trimito —

Tuomet Lietuvos galybė
Per pasaulio veidą plito.

Paskui daug kas dar girdėjo
Sekant pasakas vaidylą,

Bet toliau — ir kanklininko
Aimanų daina nutilo....

Ilsis kapuose galiūnai,
Keri ąžuolai apsnūdę,

Laukia Lietuva didvyrių....
Senos kanklės gludi-liudi.

Suskambėkit "senos kanklės, 
Atgaivinkit bočių gaidą!

Laukia mus tėvynė, laukia
Seno garso, naujo aido!....

Jūsų stygoms suskambėjus
Gryš sena galybė giriai.

Kils nauji šalies galiūnai —
Gims nauji tautos didvyriai!

Tik prabilkit, skambios kanklės, 
Skelbkit aidą stebuklingą —

Kils tėvynė mus dar kartą — 
Nepriklausoma, galinga!

J. S. Galutis.

\

Iš revoliucijinio proto,
Iš mokslo knygų ir žurnalų, 
Iš prakilnumo nesvajoto, 
Iš neklaidingų idealų, 
Diena po dienai, išsivystė 
Bjauri tėvynės išdavystė!
Ak, buvo metai, buvo dienos, 
Kai už teises ir už liuosybę 
Minties galiūnai ir poetai. 
Mokėjo darbu ir gyvybe; 
Kai savo šaliai numylėtai 
Tautos gaivintojas nevienas, 
Už žmoniškumą ir idėją 
Viską tėvynei pažadėjo.
Ak, buvo laikas, kai žmonijai 
Socializmas daug žadėjo. . . 
Socializmas tik pagimdė 
Besotį smaką, komunizmą; 
O komunizmas išperėjo 
Tokį pat slibiną, fašizmą,

- Ir frankensteinišką nazizmą. 
Dabar, tie trys pikti siaubūnai — 
Kad juos kur trenkt šeši perkūnai!— 
Į vieną mazgą susiviję, 
Tautas ir žmones ryte ryja!. . .
Jie Etiopiją prarijo.
Jie Austriją sumarmužojo; 
Čeko-Slovakiją sukramtė, 
Albaniją sumėsinėjo, 
Klaipėdą spirgučiu nurijo, 
Dviveidę Lenkiją sudraskė, 
Drąsuolę Suomiją įkando, 
Taikingą Daniją ištaršė, 
N or vegi j ą suatr a j o j o;
Jie Belgiją surevidavo, 
Jie Luksemburgą sumaumojo, 
Jie Francuziją sugurkšnojo, 
Jie Angliją šmoteliais plėšo. . . 
Estija, Latvija, Lietuva 
Jų kruvinuos nasruose žuvo!
Ir kas labiausia širdį gelia, 
Ir kas labiausia slegia protą 
Tai, kad ir mus krašte glūdėta 
Ne vieno raščiaus ir poeto, 
Ir perėjūno margo svieto, 
Kurie, kaip latrai šalia kelio, 
Pametę sąžinę ir gėdą, 
Sutiko veidus apmaskuoti — 
Senutę motiną parduoti!

Paleckiai, Giros, jus veidmainiai! 
Jus ne tauraus Kęstučio ainiai, 
Jus ne tautos nuoširdus sūnus — 
Jus nelabi, patrakę vėjai! — 
Jus dirbat pragaro idėjai. . .

Jus viską kas kilnu ir šventa: 
Tėvų kapus, tautos žinyčias, 
Tėvynę mylinčius artojus — 
Ir tuos kurie dabar gyvena, 
Ir tuos kurie yra numirę, 
Ir‘tuos kurie yra pasenę, 
Ir tuos kurie dar neužgimę — 
Jus pardavėte žmonių kunus, 
Jus pardavėte žmonių protą — 
Jus pardavėte krašto laimę ... 
Jus pardavėte savo žemę!... 
Bet atsiminkite iš laiko 
Gyvenimo nuskirta saiką: 
Kas piktą sėja piktą pjauna!... 
Jums reiks mokėt tą pačią kainą ...
Jus Maskvai daug pasitarnavot — 
Tėvynę savo paaukavot!...
O Maskvai negana dar kraujo; 
Ji juomi kaip vynu puotauja ... 
Ne vieno ji jau musų brolio 
Krauju aptaškė sienas JCremlio, 
Ir kaulus po laukus išmėtė ... 
Bet juk Maskva “mielaširdinga”: 
Ji-neužmirš jus gero darbo; , 
Ji atmokės jums šimteriopai! 
Netrukus jai nereiks jau jūsų — 
Į jus vietas jai rasis Rusų. 
Tuomet sulauksit rūsčią dieną — 
Tuomet ir jus pasiųs, po vieną, 
Į “rojaus” kruviną skerstuvę, 
Kur kraugerystė viešpatauja — 
Ten ištaškys ir jūsų kraują... 
Tenai, budelio bjaurus jėtis 
Jus kaulus po laukus išmėtys ...
Tai atsiminkite išlaiko 
Gyvenimo nuskirtą saiką: 
Kas piktą sėja — piktą pjauna!.... 
Jums reiks mokėt tą pačią kainą... 
Nes jus pradėjot brolžudystę — 
Atliko t bjaurią, išdavystę!....

Julius Alekna.

• ALASKA, Su v. Valstijų aukso teritorija
nors plotu didele, turi apie 72,000 gyventojų. 
Tai yra šiaurės Amerikos pati šiaurinė dalis,
gulinti skersai siaurą vandenį nuo Sibiro. Se
niau Alaską valdė Rusijos, carai, ir Amerika ją 
nupirko gana pigiai iš Rusijos, pirm negu buvo 
atrastas Alaskoje auksas.

• PIRMUTINIS Amerikoje kabantis tiltas, 
toks kuris pats savo svorį atlaiko be išstatytų 
upėje stulpų, buvo išstatytas Philądelphijoje 
1816 metais.

• KAIP karo laiku daug išsiaikvoja amuni
cijos galima spręsti iš šio palyginimo: pasauli
niame kare, ant kiekvieno nušauto kareivio iš
šauta po 7600 kulkų.

Tik atsiminkite Kudirką:
Jis mirtimi mums laisvę pirko!
O Basanavičius aukavo 
Save prispaustai tautai savo. 
Ir daug, daug brolių vargą vargo, 
Kalėjimuos kančias kentėjo;
Kiti, už mylimą Lietuvą
Ten, Sibire, tragingai žuvo. . .
O jus! ... besširdžiai, silpnavaliai!... 
Įpiršot mirt savo šaliai....
Tėvynės nepriklausomybę
Jus pardavėt kaip seną švarką 
Jus įvedėt į sava žemę 
Nuskurusių utėlių tvarką!
Ant savo brolių ir sesučių 
Užtraukė! baisų prakeikimą!... 
Prakeiks jus kalnai ir kalneliai, 
Prakeiks jus žemė derlingoji, 
Prakeiks jus ašaros vargdienių, 
Prakeiks jus mirtys nekaltųjų... 
Po jūsų koja žemė rauda, 
Nuo jūsų veido medžiai gryžias, 
Nuo jus šešėlio gėlės vysta! 
Raudonas kraujas, karštas kraujas, 
Už laisvę kritusių karžygių — 
Veltui sutriuškintos gyvybės _
Jums niekados neduos ramybės!
Ak, Judas pardavė tik Kristų 
Bet jus bjauresnė pardavystė!
Jus pardavėte Maskvai brolius: 
Maskva jiems galvas nukapojo... 
Jus seseris geltonaplaukes 
Ir motinas gailingaširdes 
Pardavėt į gėdos vergiją!...

• VIENAS advokatas Kairo mieste, Egip
te, gindamas vagį pasijuto kad kišeniuje netu
ri savo laikrodėlio. Patyrinėjus pasirodė kad 
jo klientas jam iš kišeniaus ištraukė taip sau 
pašposavimui, ten pat teisme.

MARGUČIO DAINOS
Į Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 

“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, 0 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c.

• Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgia 

■ nu° paprasčiausių iki puošniausių pokiliU- 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi i'u’ 
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA ?L

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O*“0
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V A IL E N T II N A
Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

• • •

A. VAIČIULAITIS

Iš Sakalo knygos

(Tęsinys iš pereito

“VALENTINA

nr.)

Buvo ten Bronė (vadinosi 
te), toji pati su kuria Antanas 
Jinai nelaukė kol jų supažindins, išeilės apsi
sveikino su visais, ir vaikinas savo delne pajuto 
šiurkščių, vėjų nupustytų ranką. Apsimesda
ma supykus, ji truktelėjo Valentinų už ranko
vės, sakė kaip Dievą myliu” atsikeršysianti 
kam ją palikusi; pasiteiravo, ar autobuse An
tanui vakar buvo labai tvanku. Taip, buvo la
bai tvanku! Ir dar į šalis vartė... Abu 
juoke; jiems pritarė ir Valentina; matyt, jodvi 
buvo jau išnagrinėjusios kelionę, žinojo visus 
nuotykius.

Katra talkinot seneliui? — jis paklausė.
— Aš, — tarė Valentina.
Ir kad žodžiai butų tikresni, pirštu parodė 

sau į krutinę. Antanas žvelgė į tų pirštą ir 
galvojo: “žebenkštukė...” Jam dingtelėjo bal
tas, laibas žvėrelis, su aštriais dantukais ir švel
niu kaileliu. Jis pakartojo “žebenkštukė”, ir 
jam rodėsi kad jaustų saujoj minkštus kailiuko 
pukus, glostytų juos, džiaugtųsi — ir džiaug
tųsi ne praeityje, bet dabar...

— Sėskit gi vaikai, — ragino senelis.
— Klebonėli, kaip jųsų vargonai? — klau

sė Valentina, pasitraukdama krėslų.
— Vakar jau baigė taisyti.
— Ir kų?
— Dėkui, dukrele, dėkui! šaukia jie kaip 

Dievo angelai.
Kunigas apie vargonus kalbėjo gyvai, su 

meile ir dėkingas žvelgė į Valentinų, kad jinai 
priminė jam brangų dalykų. Pakėlęs rankų, 
kad savo žodžiui suteiktų daugiau orumo, jis 
pasakojo:

— Šaukia jie kaip Dievo angelai! Aš visų 
dienų ir kriošiu viškose. Ak, senas jau aš, se
nas, vaikeli, jau man ir pirštai atneiko bespau
dant klavišius, bet širdis neatleidžia ir gana. 
Išmėginau ir naujas gaidas, kurias grįždama 
parvežei. Dėkui, dukrele. Ir jei tavęs čia ne
būtų, kam aš begročiau! Tylėtų tada vargonai...

— Kur aš dingsiu, nėra ko bijoti, — juo
kavo ji.

Antano akyse ėmė augti šis senukas, 
kinas kiek sumišo pamanęs kaip juokingai vaiz
davosi klebono atėjimų, kaip su pašaipa ver
tino jo gestus ir pasakymus: po nutriušusiais 
pavidalais butą liepsnos ir meilės. Ir Valentina 
jam pasirodė didesnė: štai ir ji turi kitokį pa
saulį negu šitas kasdieninis, turi pasaulį kuriame 
jis pats jaučiasi bejėgis.

— Jeigu rytoj turėtum laiko, — nusikosė
jo klebonas, — aš galėčiau...

— O, koks jus geras! — atsakė mergaitė. 
- Aš tikrai ateisiu. Manęs ir pririštos neišlai
kys.

— Kunige Motiejau, — įsiterpė senelis, — 
gal nori dar vieno muzikos fanatiko?

—-, Nagi, nagi?
Tomas žiobras s virstelėjo galva į Antaną: 

šis butų puolęs seneliui ant kaklo. Tačiau sto
vėjo nejautrus.

— Ar tu, jaunas žmogau, irgi esi muzikan
tas? — prabilo klebonas.

— Ne.
— Ogi senelis sako...
— Aš muzikoj nieko neišmanau, net 

dų nepažįstu. Ir vis dėlto...
— Ką — ir vis dėlto?
— Aš... aš nieko taip nemėgstu kaip
— Įdomu, vaike, įdomu.
— Galiu kiauras valandas klausytis 

tų sonatų, fugų, kvartetų 
tą džiaugsmų. Ir vistiek nieko nesuprantu: aš 
begalėčiau paaiškinti arba atsiminti nei L „ 
viausios ištraukos.

— Argi?
— Gryna 
Jis pirmų 

laimingas.
— Gryna .,n_. 

manau kad menas kuriamas ne tam kad 
įprantamas ir aiškinamas, bet tam kad jį 
lėtų ir juo gėrėtųsi. Ir juo didesnis menas, tuo 
jis protui nesuvokiamesnis. Aš jį palyginčiau 
į ežeru.

Valentina kreiva akim dirstelėjo į Antanų.
— Jeigu norit — su mariomis: kai jų 

vandenyje maudaisi, jauti smagumų visai ne 
todėl kad visu šitų lašų cheminė formulė yra 
H2O, bet todėl kad visa būtybe, kunu ir siela

ji Bronė šveliu- 
sėdėjo autobuse.

nusi-

Vai-

gai-

jos.

..J
visų

Ir jaučiu nepapras-

— nustebo Valentina, 
teisybė, panele Valentina, 
kartų ištarė jos vardų ir

teisybė, — ji§. kalbėjo.

leng-

buvo

Ir aš 
butų

gėrėtųsi. Ir juo didesnis menas, tuo

D I R V A

J. O. ŠIRVYDO BIOGRAFIJA JAU SPAUSDINAMA
Dar turit progą įsidėti savo vardą į šią knygą — Prenumerata tik $1.00

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

susiduri su gamtos reiškiniu, 
kuri tave apsupa ir vilioja, 
panardina kaip baltai apsitaškius marių vilnis: 
su džiaugsmu aš bėgu į ją, šoku prieš ją,

su
Ir

gamtos jėga, 
muzika mane

jau 
bus

šios 
dar 

pre
savo 
kny-

nar-
Po valandėlės ji dingsta 

negrįžtamai, išpildžjus nesuprantamų likimų.
Vaikinas nusišluostė kaktų. Jis nebuvo pra

tęs šitiek daug kalbėti ir varžėsi čia sėdinčių 
žmonių. Ir jis bijojo kad jie nepašieptų jo, nes 
sakė tai kų giliai mastė savo širdyje. Valen
tina sėdėjo susigalvojus, rankas sterblėje su
gniaužus. Bronė šveliutė gi dirstelėjo į vyrus, 
norėdama iš jų veidų susekti ar čia reikės pa
sijuokti ar rimtai galva linktelėti.'

— Ateik, jaunas žmogau, — griežtai nu
sprendė klebonas. — Apie kokių penktų valan
dų, — dar jis pridėjo.

Ir bijūnų vis laikė tarp kelių.
Senelis, kurio puokštę Valentina buvo įmer- 
į vazonų, tarė Antanui:
— Matai, koks iš tavęs Saliamonas, 
nubėgtum pažiūrėti kų ten sesuo... 
Virtuvėj kvepėjo šviežiai virtos žuvys,

navaitė kruopštė tarp garų debesies, kuris 
sėsi į palubę ir ten plaukiojo. Paklausta jinai 
patį nušlepsėjo pas brolį, prisikišo prie ausies 
ir kuždėjo, dairydamosi į svečius ir lyg prisi
vengdama kad tie neišgirstų jos paslapčių.

Atsitiesus jinai garsiai pasakė:
— Suprantu, suprantu...
Ir vėl pasitraukė į garuotų savo viešpatys-

dau ir esu laimingas.

Velionies Juozo O. Sirvydo, 
buvusio Amerikos Lietuvių 
tautininkų vado ir Vienybės 
redaktoriaus biografija 
paduota spaudon. Knyga 
gatava neužilgo.

Jums kurie dar nesat 
knygos užsiprenumeravę, 
yra viena proga patapti 
numeratoriais, prisiųsti 
auka ($1 arba daugiau)
gos leidimui, ir jūsų vardas ir 
pavardė bus įtalpinta knygoje 
greta kitų prenumeratorių.

Ši knyga leidžiama ne pel
nui, bet pagerbimui musų dar
buotojo J. O. širvydo. Jeigu 
liks kiek pinigų po knygos iš
leidimo, visi bus paskirti Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo reikalams.

šiame atvaizde matote velio
nį Juozų O. Sirvydų ir jo žmo
nų, Katrę, kaip jie išrodė kai 
gyveno Brooklyne 
musų tarpe. J. 
gryžo į Lietuvą 
apie penki metai
Širvydienė dar tebegyvena.

Knygoje, kuri bus virš 300 
pusi, didumo, tilps daugiau at-

ir darbavosi 
O. Sirvydus 
ir ten mirė 
atgal. Poni

kus

gal
Bet

Ge
ro vi

tę.

Da- 
Valentinos. Ir jis bu- 
tiek į sriuba, kur plu- 
kulšys, kiek skersavo 
atsargumu, bemaž šal- 

“Vaje, koks
Lėtai valgyti jam reikėjo dar

money orderį 
siųskit adresu:

J.

vaizdų is velionies Sirvydo gy
venimo. Kiekvienam tautinin
kui svarbu įsigyti šių knyga.

Biografija leidžia J. O. Sir
vydo draugai ir geri tėvynai
niai. Savo prenumeratas už 
knygų siųskit tuojau, kad jū
sų vardai spėtų tilpti knygoje.

Antanas stebėjo vakaro žaismų Valentinos 
skruostuose, pilkus šešėlius, nejučiomis susi
klostančius aplink akis, ant smilkinių, tamsiu 
ir griežtu ruožų nusitiesiančius pažandėse ir 
susimetančius į suknelės raukšles. Urnai pasi
vaideno jam kad nebylus vakaro šešėliai visus 
šituos žmones suartina, pasivaideno kad jie butų 
seniai pažįstami, po vienu stogu gyvenę. Ir 
jis vėl galvojo kad pasaulyje vis dėlto gera, 
kad yra vertų daiktų, gražių vieškelių ir malo
niai šnerančių medžių. Susimųstęs įsižiūrėjo į 
raudonų saulėleidį, kurio pikti pirštai buvo nu
braukę keletu plunksnuotų, murzinų debesėlių. 
Tik štai jis krūptelėjo —- smarkiai susivarstė 
durys. Prieblandoj stovėjo ten naujas žmogus, 
tas pat, kur su Brone buvo ant plento. Atlašus, 
beveik karišku smarkumu ir įsitempimu kauk
šėdamas prisiartino prie stalo ir sušuko:

— E, beveik visi pažįstami, tik...
Ir iš eilė<'Weikindamasis tarė Antanui:
— Ir poiia esu jau matęs.
“Didelis daiktas, kad mane matei”, siubte- 
vaikinui mintis.
Ir tuo pačiu laiku jis mandagiai nusilenkė

padavė rankų.,
— Na, Valiute, kaip sveikata?
— Taip ilgai ^neatėjot, — tarė mergaitė
— Reikėjo tilta baigti, darbininkams nu- 

bene jie kų išmano! — atsakė
ir dėbtelėjo į Antano krėslų.
— Ponas Budžiunai, jums sostų palikau ša- 

klebono, — nurodė senelis linksmai.
Sėdęs inžinierius vėl kreipėsi į Valentinų:
— O tu senai čia?
Su šituoju “tu” Antanas nuleido galvų; nu

siminęs žiurėjo į šakutę, maigė trupinius. Ne
rimastis ir liūdesys skleidėsi iš laukų, ir lankose 
lėtai skambanti daina buvo tokia nelaiminga. 
Kerdžius rėkaudamas ginė karves. “Jis šiądien 
pasiankstino”, tarė sau vaikinas, nugirdo kažkur 
vėlybų kregždę čyptelėjus ir bailiai sušnairavo 
į Valentinų. Jinai buvo alkūnėm pasirėmusi ant 
stalo, kumščias prie smilkinių suspaudus ir kal
bėjosi su Budžiunu. Jos rankų viršus buvo nu
degęs nuo saulės, dabar bemaž tamsus, tuo tar
pu kai iš apičios jos atrodė šėmos. “Kaip žuvies 
nugara”, pamanė Antanas, atsiminė ežerų ir nak
tį, išgirdo lengvų laįvės dunkstelėjimų. Užsi
kniaubė ant lėkštės, nedrysdamas niekam žvel
gti į akis, ir tyliai plūdo save: “Kvailas gi tu, 
Antanai, kvailas...” Jis gailėjosi, lyg jam butų 
kas miręs, ir bukštavo kad kas jo neprašnekin-

Įėjo

ir

rodymų duoti 
jis

O. Sirvydo Biografijos 
Komitetas

Pr. Narvydas,
336 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

— Dar vieno žmogaus trūksta, — prabilo 
senelis, — bet jau butų laikas ir kūnų paguosti.

— Inžinierius bus sutrukęs ant plento, — 
tarė klebonas: — tiek darbo!

Ir jis nukreipė akis į Valentinų. Jinai nu
silenkė ir pataisė susigarankščiavusią suknelę 
ant kelies. Paskui atsirėmė į krėslo atlošų ir 
ramiai žvelgė pro langų, žvelgė į temstančių 
dienų, į paskutinius spindulius ties girių viršū
nėmis ir į tų vakarinę dagilo giesmę rožių krū
muose.

Genavaitei susiruošus, Antanas likosi pa
skutinis. Jis atsistojo už senelio ir laukė. Bu
vo kiek neramus, susierzinęs: iš anksto gąs
dinosi kad tik nepatektų kaimynu panelė Bronė, 
kurį dabar taisėsi plaukus, nežymiai stebėdama 
jį patį. Tačiau Valentina negaišuodama prisi
gretino prie profesoriaus ir pareiškė kad jos nei 
su botagu iš čia neišvarysią. Antrasis senelio 
šonas atiteko likusiai viešniai; už jos įsikūrė 
klebonas, kuris trynėsi delnus: “Kad valgysim, 
tai valgysim”, rodos, norėjo tarti jisai, 
bar Antanas sėdosi šalia 
yo laimingas, žiurėjo ne 
duriavo raudonos vėžių 
šalia savęs — ir tai su
tai, kad jo neįtartų, nepasakytų: 
jisai greitas”.
ir todėl kad nežinojo kų bedaryti su tais vėžių 
gabalais. Savo tėviškėj, Intiklės žemėj, jie vė
žių neturėjo, jis niekados nebuvo jų nei raga
vęs. Laukė kad kiti jį pusėtinai aplenktų, o 
jis patrauks jų pėdomis. Ir savo širdyje jis pri
sipažino kaip miela sekti, kada gurkšnis kaimy
nei slenka gerkle, kada pasisuka galva ir kakle 
nuo paausio ligi suknelės krašto sustangrėja 
muskulas. Jis sėdėjo rankas prispaudęs prie 
šonų, ir su kiekvienu pasikreipimu karšta ban
ga plūsteldavo per jo sųnarius, ar tai imtų jis 
duonos riekę, ar tai atsakinėtų seneliui, ai ga
lų gale pats kalbintų Valentiną. Jiedu šnekė
josi apie šienapjūtę, apie liepynų ir bites: taip, 
dažnai taikosi jai saugoti jų spietimų. Kuni
gas pasakojo seneliui kad reikės naujai apt v ei
ti šventorių ir iš kur akmenų ir žvyriaus imsiąs. 
Baigęs sriubų, patenkintas atsikvėjė ii grįžte
lėjo į duris: ką daugiau mums Genavaitė atneš / 
Valentina sugavo šitų jo troškimų. Jos lupos 
sudrebėjo, o akimis nubėgo linksmas šešėlis. 
Jinai išsitraukė nosinukų, nusikosėjo ii pasi 
žiurėjo į Antanų: abu neišsilaikė ir susijuokė. 
Kiti pakėlė į juodu galvas. — Viešpatie, koks 
diedas ten vėžlioja! — šuktelėjo Valentina ir 
pasilenkus žiurėjo pro langų.

_  Kur? __ aštriai ir nuoširdžiai atsiliepė 
klebonas.

— Užlindo ten už kertės — toks su raudo- 
š vark u.

. Sakot, su raudonu švarku? — kalbėjo
klebonas ir susirusino keltis.

Senelis sudraudė:
. Valiūtė gi sako kad jau užlindo už 

kluono.

lia

tų: tada jo balsas ims drebėti... Ne, tegu jis 
ir ramiausia atsakys, vistiek išsiduos — išsi
duos ar giliu atsikvėpimu, ar prilaikomu alsa
vimu, ar pagaliau netikra, prislėgta balso gai
da. Jis dar sykį išmulkino save ir sunkiai rijo 
kąsnį. Ir jam niekas netiko. Su piktu džiaugs
mu sakė sau apie inžinierių: “Jo net ir ausys 
patenkintos nuo vėžienos: ir tos raudonuoja”. 
Norėjo keltis, nusisukęs žiūrėti pro langų į 
girias, grįžti į savo kambarį ir kalbėtis su Vin
cuku. Tačiau vengė net sukrutėti, kelius sus
paudęs, vengė atsilošti, kad kėdė negirkšteltų.

— Ar galiu pakeisti lėkštę? — ties ausim 
atsiliepė Genavaitės balsas.

Vaikinas knystelėjo, šiurkščiai pastūmė lėk
štę. Jis pažiurėjo į čia sėdinčius’žmones, ir 
jie atrodė jam keisti.

— Ponas Antanai, ar ilgai vakarauji? 
Dabar kalbėjo Valentina.
Jis bandė nusišypsoti, bet pats pabūgo 

šypsnio. “Gerai kad tamsu”, tarė sau.
Ir garsiai atsakė:
— Aš... aš... taipgi ilgai, panele Valentina.
— Skaitot kų?
— Taip, skaitau “Brolius Karamazovus”.
— Du tomai? — pasakė Budžiunas.
Ir vėl ėmė kalbėtis su Valentina.
Antanas įsiklausė kaip žvirbliai migdami 

palėpėje čeža, ir matė kaip iš anapus girių žen
gia naktis, sunki ir graudi, naktis neapmatoma, 
neišbrendama — didžioji naktis, į savo gludu
mas nešantį klaidžių sielų.

(Bus daugiau)

Kas rupi SLA. organo redak
toriui, Jurgelioniui: “sesuo Mi- 
kužiutė turėjo raukšlių kakto
je, kurios ją sendino.” (Redak
cinis Rugs. 20).

Lietuvos piliečiams dabar, 
kaip Hamletui: “To be, or not 
to be” — registruotis Sovietų 
konsulatuose, ar ne?

Smetoninėje Lietuvoje niekus 
badu nemirė: Sovietinėje Lie
tuvoje žmonės jau pilvus dir
žais veržia.

Stalinas gilus kalbininkas. 
Lietuvos pramonei “pa-alpinti” 
jis paskyrė tavorščių Ąlperovi- 
čių, Lietuvos bankų nu-“kapu- 
tinti” paskyrė draugą Kapus
tina. Pelkėn Lietuvą nuvesti 
išrinko “Paleckį”.

Komunistai ' daugeliui Lietu
voje davė žemės po 4 hektarus. 
Dabar šie apsižiūrėjo kad ka
tę maiše pirko, nes nei išmisti, 
nei ko dirbti tokiame “fypnju- 
nistiniame dvare”.

vo

I

nu

sa

Skubčkit įsigyti šią naudingą knygą

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo
Visos ligos knygos pabaigoje 
alfabetiškai, lengva rasti.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitų miestų reiklių pridėti 10c.)

iki sifilio, vėžio ir kitų ligų, 
sužymėtos 

Knyga 174 psl.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

HELLO,
TAU IR TU VAŽI
NĖJI ŠIUO TAUPIU

BUBU, TAIPGI

VAŽIUOJANTTAIP TIKRAI,
BUNA DAUG SMAGIAUMOTOR KOcU

PARKINGIR SUTAUPAIAPSIPIRKTI
IR VAŽIAVIMO KASTUS

JANE, MA-

Vilnies redaktorius, sakoma, 
taip žemai nusigarbinęs kad 
draugai rengė jam banketą 
“įgarbinti”.

Aną dieną Amerikos paštui 
oficialiu Vilnies redaktorium 
pasiskelbė Pranas Abek, buvęs 
fyolčakininkas.

Lietuvoje seniau dainuodavo 
“Kalnas ant kalno, o ant tų 
kalnų, kalnai ir maži kalneliai.” 
Dabar dainuoja: “šnipas ant 
šnipo o ant tų šnipų, šnipai ir 
maži šnipeliai.”

Karolis Vairas-Račkauskas 
įdomiai savo gyvenimų visur 
vairavo vis pataikydamas kiton 
įstatymų ir doros pusėn. Da
bar, sako, jis yra vienas nr. 1 
veikėjų pas Lietuvos Palecki- 
nius. Na, toks tokį pažino ir 
ant alaus pavadino.

Dr. Graičiunas randa dvi 
demokratijos rūšis pasaulyje: 
plutokratinę, kurioje žmogus 
žmogų išnaudoja, ir proletari-- 
nę, kur tokio išnaudojimo ne
są. Lietuvoje, sako, dabar pro
letarinė demokratija ir dakta
ras iš džiaugsmo šaukia: “Kel
kitės iš karstų, aušrininkai ir 
varpininkai!”

Jei Basanavičius ir Kudirka 
paklausytų savo kolegos balso, 
tai atsikėlę tik gailiai apsiverk
tų kad esama Lietuvių kurie 
džiaugiasi kada svetima jiega 
jiems pančius rakina.

V.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

J. Žęmantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

į Nepaprastas Palengvinimas Jį 
Reumatiškų Skausmų

J
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą, palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
'Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN 153
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SVARBUS VISIEMS 
RAPORTAS IŠ 

WASHINGTONO

Pagal valdišką raportą tai 
Ohio valstijoje randasi 236 
Savings and Loan draugijos 
po priežiūra Federal Insurance 
Korporacijos.

Tarp paminėtų 236 įstaigų, 
viena yra Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugija, Cleve
land, Ohio.

Paskelbtas raportas yra iš 
Rugpjūčio mėnesio. Svarbu bu
tų kiekvienam jį nuosekliai 
perskaityti ir pastebėti kaip 
didelę apyvartą šios įstaigos 
daro ir kokią svarbią rolę jos 
lošia finansiniame gyvenime.

Šios 236 įstaigos per Rug
pjūčio mėnesį padarė 4318 pa
skolų (mortgečių) ant namų 
bendroje sumoje $10,886,000.

šį metą iki Rugsėjo 1 dienos 
šios įstaigos yra irdavusios 
paskolų ant namų bendroje su
moje $358,659,000.

Ohio valstijoje žmonės įdėjo 
į šias įstaigas depozitais per 
vieną tik Rugpjūčio mėnesį 
$9,941,970. Rugsėjo 1 d. vi
sose tose įstaigose ant depozi
tų buvo $377,327,000, kurią 
sumą sudėjo 514,001 paskirų 
depozitorių.

Svarbiausia kad kiekvieno 
depozitoriaus indėlis yra ap
draustas iki $5000 per Federal 
Insurance korporaciją.

Aiškiai matosi kad šios įs
taigos auga didyn kiekvieną 
dieną. Kartu auga ir Lietuvių 
įstaiga, kuri dabar pasiekė 
aukščiausį laipsnį — stovi per
virš $935,000.00, ir permato
ma, taipgi ir pageidaujama, 
trumpiausiu laiku pasiekti mi
lijonų dolarių.

Milijoninė įstaiga bus gra
žiu Lietuviams papuošalu.

The Lithuanian Savings 
Loan Ass’n

6712 Superior Ave.

&

EVA’S j
DRY CLEANING^ 
Senas Drapanas padarom Y 
kaip naujas, išvalom ir 4 
sutaisom. ❖

£ Paimam iš namų ir pristatom^ 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

J*

i

t
*4*

Z
Ą
i
T

I
❖

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelč 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

MIRIMAI
PETRAS VAŠKEVIČIUS

Petras Vaškevičius, 64 m., 
nuo 740 E. 126 st., mirė Spa
lių 18. Pašarvotas buvo Della 
Jakubs laidotuvių namuose, pa
laidotas Spalių 21, 
atsibuvo šv. Jurgio 
je.

Liko žmona, Katrė, 
kterys: Mrs. Paulina 
da, Ona ir Elena, ir sūnūs Pe
tras.

pamaldos 
bažnyčio-

trys clu- 
Halabur-

John J. Boyle Kandida
tuoja vėl į County 

Treasurer

John J. Boyle, kandidatas 
kratų sąraše kitam terminui 
skrities iždininkus (County 
urer) eina į šiuos rinkimus

Demo- 
į Ap- 
Treas- 

.. .. - su a^' sižymėjimo rekordu. Jis įrodė savo 
teisingumą, atsakantumą ir sugabu- 
mą vedime Cuyahoga apskrities 
iždininko administracijos.

Boyle tarnavo County 
pareigose nuo 1917 iki 
ir nuo 1933 metų iki du

šimtus milijonų dolarių

John J. 
Treasurer 
1921 metų 
bar; tame periode jis surinko su
virs Šešis f-—4—- -- 
taksų ir už kiekvieną dolarį pilniau
sia atsiskaitė.

Savo tarnybos laiku John J. Boyle 
atliko daug tyrinėjimų taksų atžvil
giu ir įvedė daug reformų apmokė
jime užsivilkusių taksų, žymiai pa
lengvindamas žmonėms apsimokėti 
savo senas taksų skolas.

Kadidatas į State Senate

1 ■ Si
z

■ M

James Metzenbaum
Buvęs State Senator, James 

Metzenbaum, kandidatas į tą 
vietą Demokratų sąrašu, sa
ko:

“Dabartinėje sistemoje, pub
lika žino visai mažai arba nie
ko apie patiektus įstatymų 
projektus, iki jie PRIIMAMI. 
Tada jau buna pervėlu protes
tuoti. Jei aš sugryšiu į Sena
tą, aš siuntinėsiu, kaip seniau 
darydavau, į tam tikras viešas 
įstaigas kopijas kiekvieno bi
tinus kuris tik bus priimtas 
svarstymui. Tuo budu žmo
nės gaus progą susipažinti su 
siūlomais įstatymais, pirm ne
gu jie liks įstatymais. Tada 
bus laiko ir išnešti viešus pro
testus, kas išeis visuomenės 
naudai”. t

Kurčiųjų Pilietybės 
Reikalu

International Institute prie 
YWCA nori surinkti kitatau
čius žmones kurie neprigirdi, 
ir mokinti juos Angliškai. Jei 
žinot savo vientautį kuris kur
čias ir nori gauti pilietybės po- 
pieras, jis galės atlikti sa
vo pamokas. Galfield House 
turi tam specialius įrengimus.

Jeigu atsiras gana tokių 
neprigirdinčių žmonių, jiems 
bus atidaryta speciales pamo
kos ir bus parūpinta specialis 
mokytojas.

Norėdami gauti platesnių in
formacijų kreipkitės į Miss 
Felicia Pakeltis, International 
Institute, YWCA, 1620 Pros
pect avė., CHerry 7640.

Ten taip pat gali ateiviai 
gauti pagalbą suradime laivų 
vardų nuo 1890 iki 1930.

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

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit man savo namų 
aptaisymo darbą iš vidaus— 
popieriavimą, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Sveikinimai ir Linkėjimai
l DIRVOS JUBILEJINĮ PROGRAMĄ

Dirvos Jubilejaus Proga
Dirvos 25 metų sukaktuvių koncerto programui 

Spalių 20 d. prisiuntė savo linkėjimus ir skelbimus se
kanti profesionalai, biznieriai ir veikėjai, už ką Dirva 
taria jiems nuoširdų ačiū.

Petras ir Bronė Pivaronai, Pittsburgh, Pa..............
A. B. Barto, Dirvos įsteigėjas, Cleveland, O. ..........
Jonas T. DeRighter, Cleveland, Ohio ..................
J. J. Račiūnas, 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. Kersevicius, 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..........
Dr. S. Biežis, Chicago, Illinois .............................
East 79th Studio, Cleveland, Ohio .....................
Adv. John L. ir Ona Mihelich, Cleveland ..............
Andrius Lapė, Babylon, L. I. Y. N.................
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 Mockai, So. Boston, Mass.........
Lietuvių Sporto Klubas, Cleveland, Ohio ^.04... 
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. . 
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland ......................
Paul’s Tavern, Povilas ir Rožė Kubiliai, Cleveland 
Iz. Samas, Jeweler, Cleveland .................................
Adv. Nadas Rastenis ir žmona, Baltimore, Md.. . 
P. Ambrozaitė, Muzikos krautuvė, Brooklyn, N.Y. 
Jonas A. Petrauskas, Cleveland ...........................
Adv. Inž. Peter P. Skule (S kukąs) ...................
Antanas Šimkūnas, Macedoni a, Ohio .................
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.........................

.» I

$25.00
15.00
10.00
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
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

• 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00

John T. DeRighter
Lapkričio-Nov. 5 d. Balsuokit už

FOR

OHIO STATE REPRESENTATIVE

JOHN T. DeRIGHTER

Vote A Straight 
Democratic Ticket 

TWICE
' Nov. 5, 1940

Sekmadienį, Spalių-Oct. 27 d. dalyvaukit Baliuje

LIETUVIŲ SALĖJE Pradžia 7:30 vak. Dykai

Balius rengiamas visuomenės platesniam susipažinimui 
su musų Lietuviu kandidatu į Ohio Legislaturą

• TRAFIKO nelaimėse Cleve- 
lande iki šios savaitės pradžios 
jau suvažinėta arba patys už
simušė automobiliais 91 asmuo. 
Pernai per tiek pat laiko tokių 
mirčių skaičius buvo 80.

LAKE THEATER
‘Ladies Must Live’

“Ladies Must Dive” yra linksma 
Warner Bros, komedija, pilna įdo
mumo, kuri pradedama rodyti Lake 
Theatre ketvirtadienį, Spalių 24 d. 
Wayne Morris vaidina vadovauja
moje rolėje su • gražuole Rosemary 
Lane.

Dalykas eina apie mažo mieste
lio vaikiną, praturtėjusį dideliame 
mieste, kuris įsimyli į gražuolę šo
kikę, Rosemary Lane. Apie tą su
kasi daug įvairių prietikių.

Antra filmą bus “Military Aca
demy”, vaizduojanti Amerikos jau
nimą, tai yra dramatiškas vaizdas 
jaunimo ambicijų, sapnų ir kovų.

Abi tos filmos pradedamos rodyti 
ketvirtadienį, Spalių 24.

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

Išrinkit vėl

JOHN J. BOYLE
JŪSŲ

COUNTY TREASURER

Palaikykit

Teisingumą, Atsakantumą, Eko
nomiją, Prielankumą ir Patyrimą 

Apskrities Iždininko Ofise.

John J. Boyle’s praeities rekor
das yra įrodymas jo sugabumo 
vadovauti Apskrities Iždininko 

įstaigą geriausiems JŪSŲ 
interesams.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

Rinkimai Antradienį, Lapkričio-Nov. 5

PAJIEŠKAU Kun. Benedik
tą Virbicką, 1929 m. gyveno 
Kewanee, Ill. Taipgi Viktorą 
Juršėną, 1929 m. gyveno Chi
cago j e. Prašau jų arba apie
juos žinančių tuoj atsišaukti. 

Joe Rimšelis
of C. F. Griffin,

Scarboro Jet., Ontario 
Canada.

c

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

Wm. J. Mooney, Secretary,

THE MAIN AVENUE BRIDGE

k

Designated by "Engineering News- 
Record” as the year’s outstanding 
bridge job, this new landmark is sym
bolic of today's work well done—of , 
tomorrow’s problems carefully thought f 
out. It represents a story of progres- į 
sive and forward planning for the future. \

— RE-ELECT

Gawtitf Zntjinee* JOHN O. MCWILLIAMS

GERESNI BUDAI APŠVIETIMUI NAMŲ POPULIARĖJA

Youngsters get to school safely and on time

Mr. ir Mrs. John L.
Patėmykit kaip kiek- 
lempą.

Pavyzdis gerai apšviesto vieška mbario 
McChord namuose, 2924 Carlton road, 
viena kėdė turi šalia po sight-saving

kortuotojai susėdę prie stalo pakor- 
‘aš negaliu

daugiau šviesų”, sako Mr. North.
“Jūsų vieškambario tinkamam 

apšvietimui ateinančios žiemos va
karais, skaitymui, studijavimui, siu
vimui ar žaidimui reikalinga nu
švietimas kambario iš viršutinių 
lempų ir po lempą prie kiekvienos 
kėdės, stalo arba rašomo stalo.

“Perkant naujas lempas žiūrėkit 
šių ypatybių: ar ta lempa pakanka
mai aukštat ar jos gobturas apima 
reikalingą plotą ir ar šviesa nežė
ri ir tinkamai išsklaidoma.

“Kiekvienam vieškambariui rei
kalinga nors viena sight-saving lem

pa su gana . didelėmis lemputėmis. 
“Kartais^ sieninės lempos, kurios 

mažai kaštuoja, atsako svarbiam 
tikslui, duoda reikalingą šviesą ar 
tai pianui, ar sekretoriui ar radio.” 

Patarimus kiek kokiam kamba
riui reikalinga šviesos suteiks jums 
elektriškų padargų pardavėjas ne
mokamai.

Namų apšvietimo patarėjai gali 
atlikti jūsų namuose šviesos išma
tavimus, kurie parodys kiek kur 
reikalinga šviesos išvengimui akių 
įtempimo, ir galėsit įsitaisyti lem
pas už visai prieinamą kainą.

when they ride the street car or bus. And 
if s thrifty, too. There are fifty-cent passes 
for students twelve and over and two- 
cent tickets for students under twelve. 
Have your children take advantage of 
these low-cost school fares every day.

OFF TO SCHOOL IN SAFETY 
BY STREET CAR OR BUS

“Šviesa desėtkuose tūkstančių na
mų Didžiajam Clevelande bėgyje 
pastarų dviejų ar trijų metų taip 
pagerėjo pasekmėj žmonių įvertini
mo geresnės šviesos namuose”, sa
ko J. E. North, Electrical League 
prezidentas.

“Bet”, jis prideda, “dar yra žy
miai perdaug namų, kur, po vaka
rienės, visa šeima puolasi į tą vie
ną kėdę kur yra gera skaitymui 
lempa. Arba kur motinos mezgi
nys to vakaro kitą rytą parodo vi
są eilę sumaišytų akių. Arba kur 

tuoti patamsėję sako, 
matyti kortų’!

“Jeigu taip yra jūsų namuose tai 
jau laikas pertvarkyti ir įsivesti

THE THRIFTY WAY TO GO
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įVININKAMS ĮSAKYTA 
ĮREGISTRUOTI SAVO

' NAMUS

NE VISI DIRBA 
“ROJIŠKAI”

pats 
ūkio 
kaip

r.ietų Lietuvos komunalio 
. liaudies komisaras išlei- 
jjakymą miestuose ir mies- 
j(lSe visų namų savinin- 

kad suteiktų žinias apie 
.ps. žinios turėjo būti su- 
;t)s iki Rugsėjo 30 dienos 
,,s burmistrams ir viršai- 
u Už žinių nesuteikimą, 
pavėluotą padavimą arba 
setcisingą tam tikslui skir
tukų užpildymą namų sa- 
p|ųii ar valdytojai “bus 
jtai baudžiami”.
pniisarai dabar renka apie 
fis tik žinias, grasindami 
jtomis bausmėmis. Surin- 
reikalingas žinias, sovie- 

j Lietuvos vyriausybė, ma- 
;ii, paskelbs ir namų nacio- 
,aciją, kaip tai jau pada
ru žeme.
jvietų Lietuvos komisarų 
įa paskelbė davinius apie 
fintas žemes.
jku esą 
•ėmės su 
įgyvu ir 
iš 26,526

ŲIKšKOJIMAS. Aš Ra
ja Begges pa j ieškau savo 
įną, Jievą Veiverienę, ir 
1 Vincą Veiverį, gyveno 
mite, išsikėlė kur netoli 
ilgos 7 metai atgal. Pra- 
atsiliepti. (44)

Įas apie juos žino, praneš- 
arba patys atsišaukit.

Katarina Begges
j Korman av. Cleveland, O.

šių daugiau kaip po 30 ha že
mės, atimta 559,913 ha žemės, 
įskaitant į šį skaičių ir žemę 
atimtą iš dvarininkų.

įdomu pastebėti kad tas 
nutarimas paveda žemės 
komisarui pateikti planą
sunaudoti nusavintą iš dvari
ninkų gyvą bei negyvą inven
torių. Jau trys mėnesiai pra
ėjo kaip vykdoma “žemės re
forma”, o tiktai dabar susi
griebta jog neturima plano kas 
veikti su nusavintu turtu. ..

l.š kitų šaltinių patirta kad 
iki Rugsėjo 21 d. sovehozams 
(bendriems komunistiniams u- 
kiams) sudaryti iš nusavintos 
žemės palikta net 43,000 ha.

IR NAUJIEJI PONAI 
NEATLIEKA DAR
BO VIENA DIENA

Iš 388 dva- 
nusavinta 73.285 
visais trobesiais, 

negyvu turtu. Be 
ūkininkų tureju-

PARSIDUO d a k ra utu vė
j BUCKEYE Road, Cigarų, sal
inių ir mokyklos reikmenų par- 
jvė, 18 metų to paties savinin- 
nldyta; nuoma tik $20 mėne- 
narsiduos pigiai del šeimyniš- 

leikalų. Kreipkitės tarp 9 ir 10 
ė, pasitarimui. (45)

SOCIALINIO aprūpinimo ko
misariatas Lietuvoje perima į 
savo žinią visų invalidų, sene
lių ir kitas socialės globos įs
taigas, kurios ikšiol buvo lai
komos visuomeninių, tikybinių 
bei privatinių organizacjų. Ko
misariato žinion pereina dar 
šios įstaigos ir fondai: socia
lės apsaugos departamentas, 
valstybinė pensijų įstaiga, sa
vivaldybių tarnautojų pensijų 
fondas, draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų įstaiga, vy
riausi socialinio draudimo val
dyba ir valstybinių įstaigų bei 
vietos savivaldybių laikomos 
įvairios socialinės globos įstai
gos. ’

Komunistai savo mitinguose 
visur rėkauja kad Nepriklauso
moje Lietuvoje nebuvo jokio 
socialinio draudimo. O štai 
kiek įstaigų rūpinosi socialiniu 
draudimu ir globa.

Sovietų Lietuvos darbo 
misariatas paskelbė praneši
mą, pavadintą “prie gėdos stul
po savanaudiškus kenkėjus”.

Pasirodo kad savanaudiški 
kenkėjai esą keli darbininkai 

pora Kauno žmonių, šie 
“baisus kenkėjai” trukdą kaž 
kokiai komisijai įvertinti Vili
jampolėje prie Neries kranti
nės vykdomus sustiprinimų 
darbus, o prežiuros personalas 
neteisingai vertinęs atliktus 
darbus. Visi šie nepaprasti 
“nusidėjėliai” esą atleisti iš 
darbo ir perduoti prokuratūrai.

Visą pranešimą apie “sava
naudiškus 
misariatas 
pamokslu: 
misariatas 
kovos su sabotažo ir sauvalės 
veiksmais, traukdamas nesąži
ningus piktos valios asmenis 
atsakomybėn ir skelbdamas jų 
pavardes spaudoje. Težino vi
sa socialistinio krašto visuo
menė kas yra darbo kenkėjai 
musų atgimusiame krašte. So
cializmo kūrybos darbe turi bū
ti griežta drausmė ir nuošir
dus noras dirbti. Tik tada 
mes sukursime tikrą socializ
mą, del kurio kovoja viso pa
saulio darbo žmonės”.

Ir visas šis pamokslas del 
keturių įsigėrusių darbininkų 
ir dviejų prižiūrėtojų! Matyt, 
tos griežtos drausmės ir nuo
širdaus noro dirbti, kaip to 
norėtų darbo komisariatas, ne
daug tėra.

ko-

apie 
kenkėjus” darbo ko- 

baigia tokiu ilgu 
“Darbo liaudies ko- 
ir ateityje griežtai

-t.

HIPPODROME
‘Knute Rockne—

All American”
Ši filmą yra viena iš nepaprastų 

vaizdų, perstatanti gyvenimą gar
saus Amerikos sporto gyvenimo did
vyrio Knute Rockne. Filmą pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
penktadienį, Spalių '25.

Dalykas apima Rockne’s gyveni
mą nuo jaunų dienų Norvegijoje iki 
jo tragiškos mirties 1931 m. Jo 
gyvenimas pilnas įvairumų, despe
racijos, meilės ir laimėjimų. Va
dovaujamą role vaidina Pat O’Brien 
kaipo Notre Dame futbolo žinovas 
ir sportininkų lavintojas. Prie jo 
vaidina eilė kitų gerų artistų

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA

Parsiduoda Aludė
Aludė ir degtinės užeiga, 

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

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

RINKIMAI LAPKRI
ČIO 5 DIENA

Rinkimų diena artėja — ka
da kiekvienas pilietis turintis 
teisę balsuoti — paduos savo 
baisa už kandidatus j Suvieny
tų Valstijų Prezidentus, Kon
greso narius, Ohio gubernato
rių, Valstijos atstovus, ir Cuy
ahoga apskrities viršininkus ir 
teisėjus.

Cuyahoga apskrityje pasta
rose balsuotojų registracijose

susidarė net 645,463 balsuoto
jai. Balsavimuose Lapkričio 
5 dieną, kaip spėjama, daly
vaus nemažiau 550,000 balsuo
tojų.

Dirva užgiria visą Demokra
tų sąrašą nuo šalies Preziden
to iki pat žemųjų apskrities 
kandidatų.

Lietuviams kurie balsuos už 
Republikonus, galima bus pa
balsuoti ir už savo vientautį 
kandidatą į Ohio Stale Legis- 
laturą, Joną T. DeRighter — 
jie galės padėti kryžiukus ties 
visais kitais kandidatais Repu- 
blikonų sąraše, bet Demokratų

sąraše galės balsuoti už Lie
tuvi.

©PASIKORĖ. Joseph Szmek, 
56 m., pasikorė savo namuose 
1947 W. 48 st. Sako buvo su- 
sigraužęs del mirties savo žmo
nos.

• MIESTO taryba nutarė pa
kelti 'mokestis 1,200 miesto iš
taigose dirbančių darbininkų, 
kas sudarys apie $165,000 me
tuose daugiau. Tuos pinigus 
paims iš taksų mokėtojų.

2281 LEE ROAD
FAirmount 4181-82-83

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

mėnesį bus atidaryta dar 
du kelių sujungimai Apskri
ties Inžinieriaus John O. Mc
Williams plane išstatymui ge
rų kelių sistemos mieste. Vie
nas iš tų naujai išstatytų pa
gerintų kelių bus naujas Lake-

front Ramp ir antra dalis tai 
Bulkley blvd. tarp W. 45 ir 
W. 54 gatvių. Kartu su Main 
Avenue Tiltu ir Shore keliu 
tiedu nauji keliai sujungs Di- 
dyjį Clevelandą pirmu iš rytų 
i vakarus plačiu modernišku 
keliu.

Taipgi bus išstatyta dar še
ši tokie nauji platus keliai val
stijos ir federaliais pinigais 
visai artimoje ateityje. Pridė
tas braižinys parodo pilną pla
ną kaip jį patiekia McWil
liams.

FARSI DUODA K RAUTUVĖ 
iro gerą biznį, saldainių, ciga- 
r n - kyklos reikmenų bei už- 

ii i parduotuvė; nuoma $40 su 
kambariais: -.parskluu.-, 

ji: kreipkitės tarp 2 ir 5 po p- 
i BILĄ RWALD avė., netoli Pearl 
i. Pearl Road karu. (45) :

Dr0 Harold Harding 
OPTOMETRIST 
Egzaminuoju Akis 

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

Trečiadieniais 9—12.
Vakarais - sulyg sutarimo. 
7112 Lorain Avenue 

WOodbine 3072,

VYNO SANDELIS
WINE SPECIALS

Specialiai PENKTADIENIAIS ir
25 rūšių 100'/ CALIFORNIA VYNO
20't
j/,
20' -

20'i
so:;
ii gal. VIRGINIA DARĘ _____
Fifths Martins Sherry with fresh egg

PORT, Baltas ar Raudonas___ Reg.
SHERRY __________________ Reg.
MUSCATEL ________________ Reg.
APPLE __________  Reg.
MARSALA ________________ Reg.
PEACH ____________________ Reg.

ŠEŠTADIENIAIS 
apmokėtais taksais

. $1.60
$1.80

. $1.60

. $L80

. $2.10

AKINTAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

Formal Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
R U B Ų

Taisymas
Valymas

Avė.
CE. 0475

13 metų 
ir gyvena

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 
patyrimą prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior
CE. 6633

ir kitokių.

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

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

ENd. 5025

t P. j. KBRSIS
J 809 Society for Savings Bldg.

Namų KEnmore 4740-W 
ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimą

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakellis Pharmacy 

1001 East 7t^v~S4jreet 
(Kampas Crurib Avė.)

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

C.
1001

I

$1.95
$2.35
$1.98

$1.15
$1.25
$1.25

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri
statėm gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav. 
1191 East 79th Street

dabar 
dabar CLEVELAND POULTRY CO. Inc-

WHOLESALE and RETAIL
13';.
139
13:;.
13%

OHIO CONCORD ___________Reg.
CALCHIANTI BARBARA __'__Reg. 
CATAWBA _______.________ Reg.
DRY MUSCATEL ___________Reg.

TAIP PAT KELETO KITŲ
TAIPGI TURIM SALDŽIŲ VYNŲ PO 

TAIPGI 60 RŪŠIŲ VIETINIO IR

gal. dabar 
gal. dabar 
gal. dabar 
gal. dabar

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

$2.50 gal. dabar 
___ Reg. $2.25

Reg. $2.00

DRY WINE—RUKŠTUS VYNAS
$1.25 
$1.35 
$1.45 
$1.45
RŪŠIŲ 
$1.25 GALIONAS

KITŲ MIESTŲ 
STIPRAUS ALAUS

Nekuriu kitų Miestų ALUS --------------------------- $1.80
VISOKS VIETINIS ALUS __________________$2.00

ATVEŽIMAS į namus — 10c nuo keiso
?as mus galit gauti Tikrų ITALIAN SPAGHETTI su 
KOTLETAIS (iškerdama jums belaukiant) 
Hot DOGS (1 pėdos ilgio) 10c.

per case 
per case

MĖSOS
...___ 30c

HOT TAMALES 5c

PERKY WINE HOUSE
ATDARA IKI 1:00 NAKTIES

7205 Wade Park Avenue ENdicott 9276
. ;imimnųi!i}mHi!imitHUiiiiiH}Hin:in.;>HHnmii«ni;H.ii;!Hi!iiiH!itūiKt..;-;tiiu:Hii!i»:4:.ii.iiiii;?HHHiiiii«iiaii»i;-K B!.»Sioi4Biaiiiaiwg,aiaiai;

DELLA C JAKU'BS S
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuotą Laidotuvių Direktorė) S

Vežimai ligoniams pervežimui i tigonbučius. {į
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. J

LITHUANIAN FUNERAL HOME 3
GG21 EDNA AVENUE ENdfcott 1763 $

APDRAUDOS REIKA'f I
Mes esiwi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- s 

t;V’tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, rodei pir- = 

šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

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

ir Apdraudos Agentūra
fi606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

Pristatėm Vestuvėms, Pckiliams, Clambakes

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior * Avenue Telefonas EN.

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Naujas Savininkas

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

Concord — Clare — ir kitokį vynai

Parduodam bonkomis ir galionais.

WINE SHOP
II. Baczkiewicz 1172 E. 79th Street

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St.

i T 
t

Telefonas: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste 
tės i mane, gausit už pigią kainą, 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

Ar jūsų maudynės kambarys yra šaltas šiais 
vėsiais rytais?

Ar jūsų vyras dreba skusdamasis—ar vaikai 
persiima šiurpu kuomet prausiasi?

Yra labai lengvi budai prašalinimui maudynės 
drebulių ir vėsumo!

NuAvpMut Sau 
Slecbuc. <Aeate/i

Nauji Elektriški Heaters yra gražiai padaryti 
ir visiškai saugus. Nekurie modeliai turi fenus 
kurie pučia šilumą į reikalingą pusę.

Šie Elektriški Heaters yra kilnojami—galima 
pernešti į kurią tik reiika namų dalį—sujungti 
su elektra—ir tą patį rtiomentą turėsit reikalin
gą šilumą ir patogumą!

Pamatykit Electric Heaters parduotuvėse. Ra
sit tokį kuris atsakys jūsų reikalui. Nusipirkit 
vieną šiądien. Kainos prasideda žemai.
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V’ A LETTER FROM LITHUANIA
KONCERTO! PREZ. RCOSEVELT

LANKYSIS LAPK, 2

Daug Svečių is KiturEucertas Paikiai Pavyko
Kalbėjo Amerikcs 'Ministras Lietuvai Dr. Noremnil;

Dainininkai Sužavėjo Didelę Publiką

Dirvos 25 metų sukaktuvių j Po to sekė balius, visi turė- 
paminėjimo vakaras j 
sekmadienį, Spalių 29, 
labai įvairus — pamargintas 
dainomis, kalbomis, ir atžymė
tas svečiais iš tolimų kolonijų.

Mat, gyvenam tokiais 
kais kada Lietuva 
priešo naguose, 
redakcija, gavus 
iš Chicagos pro Clevelandą į 
rytus važiuoja Dr. Owen J. C. 
Norem, Suv. Valstijų 
tras, gryžęs iš Kauno, pakvie
tė ji pakalbėti. Jis trumpai 
bet įdomiai apsakė savo įspū
džius apie Lietuvą, kaip jam 
ten gyvenant trejetą metų pa
tiko, ir jis kalboje pasakė ke
letą savo išmoktų Lietuviškų 
sakinių, publikos smagumui.

Dr. Owen pripažino kad Lie
tuvą okupavo bolševikai prie
varta, kad jų niekas nepagei
davo, nenorėjo. Bet, pasakė, 
jis, Lietuva vėl bus atsteigta 
nepriklausoma.

Dirvos redaktorius Karpius 
taippat kalbėjo daugiau Lietu
vių tautos reikalais, nes buvo 
'tik ką sugryžęs iš Washingto- 
no, lankęsis pas Prez. Roose- 
veltą ir girdėjęs Amerikos val
džios galvos pasižadėjimą už
tarti Lietuvą kartu su kitomis 
mažomis pavergtomis šalimis.

Kiti kalbėtojai buvo: Juozas 
J. Bačiunas, iš Sodus, Mich., 
ir Petras Pivąronas, iš Pitts
burgho, svečiai.

Vietinis žinomas kalbėtojas 
P. J. žuris kalbėjo kiek ilgiau. 
Pirm savo kalboj jis tinkamai 
perstatė susirinkusiai publikai 
Amerikos ministrą Lietuvai.

Kiti tolimi svečiai buvo: Ju
lė Baltrukoniutė-Rastenicne iš 
Baltimorės; tarp didelio skai
čiaus Pittsburghiečių buvo: p. 
Pivaronienė, p. Virbickienė, H. 
A. Kapturauskas, Chąs. K. Pi- 
kiclis su žmona ir keletas jau
nuolių; iš Detroito — Dr. J. 
J. Simas.

Vakarą atidarė A. Zdanis, 
tik kelios minutos po 6 vai., 
taigi programas pradėta taip 
kaip skelbta, nevėluojant nei 
10 minutų. 
vedėju perstatė Joną 
ską, kuris. ^programą 
gana gyvai, linksmai 
čiai.

Dainavo pirmiausia 
Pittsburhiečiai, solo ir 
Anastazija Mikionyte, 
Knyzelis, ir Stasė Adamonytė. 
Publika juos priėmė maloniai 
ir nepagailėjo plojimų.

Po jų sekė dainos vietinių 
mylimu dainininkių: Sofia Ku
činskaitė, Emma Meier ir Bro
nė Rasiulytė padainavo Skam
ba, Skamba Kankliai (Šimkus) 
ir Spaudos Baliaus Valcas, su 
dideliu pasisekimu.

Tada išėjo svečias artistas, 
dramatinis tenoras Alekas Va
siliauskas, kuris savo 
balsu dainavo: Mano 
(A. Kačanausko), Vai 
Laužo (M. Perausko), 
mytė (A. Vanagaičio) 
iššauktas dainuoti daugiau^

Dainų tarpuose buvo įmaišy
ta viršminėtų kalbėtojų kal
bos

Toliau, A. Vasiliauskas su
dainavo su n-le Rasiulvte — 
Plaukia sau Laivelis (St. Šim
kaus) ir Dainuok Man Dainą 
(Vanagaičio).

Stella Maloms sudainavo so
lo “Mylimas Kraštas (P. Sar- 
rHia’^s) įr Jonas (V. Kunrevi- 
činus). Po ios. Kučinskaitė, 
M^ier ir Rasiulytė atliko kla
siška verst* daina. J. Strausso 
Puikus Mėlynas Dunoius.

Dainų programą baigė 
kas Vasiliauskas su 
Nevesk Pačios (A. 
Ne Margi Sakalėliai

VAUUViU J. V\7 kJUHU UCUJUrt, VlQl bUl^-

pereitą I jo smagų laiką iki vidurnak- 
buvo čio. Publikos buvo pilnutė sa-

lė, ypač į programo pabaigą 
buvo ir stovinčių

lai- 
atsidurė 

taigi Dirvos 
patirti kad

minis-

nevėluojant nei 
Toliau programų 

Brazau- 
pravedė 
ir spar-

svečiai 
duetais, 
Antanas

galingu 
Gimtinė
Verčia, 
ir Ma
ir buvo

Ak- 
Bernužėl, 
Aleksio), 

(Tallat- 
Kelnšos). Siciliana (iš operos) 
ir Aš Bijau Pasakyt (Vana
gaičio).

Dainoms akompanavo Aldo
na Wilkelis.,

Programas baigta su Ameri
kos ir Lietuvos himnais, ku
riuos uiedoio scenoje artistai 
ir salėje visa publika.

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921
Kc?mer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street
Co.

telegramus priSveikinimo
siuntė:

Clevelando
Klubas, 
helichienė;

Jonas 
datas į 
veland ;

D. B.
gėla, J.

Adv.
more;

Alekas Banys, Cleveland,
Herman Stein skelbimų fir

ma,' Cleveland.
Y- 'A *

Lietuvių Moterų 
pirmininkė Ona Mihe-

T. DeRighter, kandi- 
Ohio Legislature, Cle-

Vencius, Adv. K. Jur- 
SagysJ iš Brooklyno; 
Nadas Rastenis, Balti-

Dovanas laimėjo: Radio— 
Barbora Jackienė;

Toaster} — Aldona Tamošai
tytė ;

Kėdę — Kast. Lukonaitiene; 
Penkias metines Dirvas:
K. štaupas, Ona Brazauskie

nė, Mary Trainauskaitė, Ona 
Kaminskienė, Frances Polter.

NAUJOS PARAPIJOS 
BAZARAS

Naujoje parapijoje rengia
mas didelis šešių dienų baza- 
ras parapijos naudai.

Bažaro dienos: Spalių 25, 
ir 27.

Lapkričio 8, 9, ir 10.
Tomis dienomis, bazaro pra

džia bus 7 vai. šiokiais vaka
rais, o sekmadieniais nuo 3 v. 
po pietų.

Darbščios parapijietės surin
ko bazarui daug puikių reik
menų, be to bus šiaip visokių 
įvairianybiu, kur atsilankę pa
rapijos rėmėjai turės smagias 
pramogas.

Demokratų Klubo 
Prakalbos

26

d.,Ketvirtadieni, Spalių 17 
Lietuvių salėje įvyko Lietuvių 
Demokratų Klubo viešos pra- 

Prisirinko pilna ąpati- 
Kalbėjo Demokratų

! kalbos, 
nė salė.
balsavimo reikalais Smolka ir 
Jonas T.
kandidatas į State Legislature. 
K. S. Karpius darė pranešimą 
ką Lietuvių delegacija 
atsilankius pas Prez. 
veltą. Toliau kalbėjo 
lis. Susirinkimą vedė 
pirmininkas Chester G.

Cleveland Plain Dealer užgy- 
rė Jono T. DeRighter kandida- 

kaipo vieno iš 18 kandi- 
iš Cuyahoga apskrities.

DeRighter, Lietuvis

i

turą 
datų

patyrė 
Roose- 
Česnu- 

klubo 
Zuris.

Amerikos Liet. Piliečių 
Klube

Atsilanko vis daugiau nau
jų narių, bet dar keleto gerų 
narių jau ilgas laikas kaip klu
be nesimato ir nežinoma kodėl. 
Gal pametūt savo narystės kor
telę? Jei taip tai ateikit, iš- 
duosim duplikatus, o jei pa- 
rnetėt klubo antrašą tai jis — 
6835 Superior avė.

šiuomi prašome būti klube 
šį penktadienį. Jūsų draugai 
tankiai kalba apie jus ir pasi
genda jūsų klube.

Praėjusį penktadienį žalpu- 
ses paėmė Agota Barzdaitienė, 
Jonas Rakauskas, Jieva Bal
trušaitienė, Vincas Patapus is 
Chester G. Zuris. Ir šį 
tadienį viskas taip pat. 
kiarns gera muzika.

P. P. Muliolis,

penk-
ŠO-

Prez.

PADĖKA DARBININKAMS
Dirvos jubilejiniame vakare 

darbavosi, kuriems priklauso 
padėka, šie: ponios Margaret 
Jones, Margaret Miller, A. Gri
gienė, Julė Salasevičienė, Jur
gis Česnius, Justinas Miščikas, 
Juoz. Vilčinskas, F. J. Zuris, 
Kazys Leimonas. Skverais, Ed. 
Rubinas. VI. židžiunas, J. Kuš- 
lys, J. Blaškevičius, A. Zdanis 
ir Jonas Brazauskas.

Prie publikos išvedžiojimo 
pasitarnavo p-lės: Mary Jo 
Bendler, Frances Pongonis, Ge
novaitė Rasiulytė, ir Aldona 
Miščikaitė.

Labor’s Joint Committee už 
išrinkimą Prezidento Roosevel- 
to gelbsti paruošimui priėmi
mo Prezidento Roosevelto kai 
jis čia atsilankys šeštadienį, 
Lapkričio 2 d.

Dar nėra tikrai žinoma ku
rią valandą Prezidentas čia at
vyks, tačiau Darbo Komitetas 
deda visas pastangas kad viso 
miesto darbininkai pasirodytų 
didžiausiais skaičiais miesto 
auditorijoje.

Prezidentas Roosevelt yra 
didžiausias darbo žmonių drau
gas. Jis išgelbėjo darbo žmo
nes iš skurdo ir bado ir prave
dė visokias apdraudas savo di
deliu susirupinimu darbininkų 
reikalais nuo 1932 metų.

Dear X.
Now as the big rush is over, 1 

am free for a few moments and 
wish to write you a few words. 
I’ll begin with the most important 
matters and then if time permits 
I ll try to give you a picture of 
the last month of Lithuanian his
tory. . .

Now a few lines about our last 
days in Kaunas. As you probably 
know from newspapers, the Reds 
entered Lithuania for the purpose 
of “protecting- its independence” on 

Saturday 
to be a 
the first 
describe 
made a

CLEVELANdTgJ

I apparently 
in “getting

S P O I? T1
By GEO. C. VENSLOVAS

By Jay Dee

JONO DeRIGHTER 
BALIUS

Artėjant rinkimams, 
vių Demokratų Klubas 
didelį balių ir susipažinimo 
vakarą Jono T. DeRighter su 
visuomene. Atsibus Lietuvių 
salėje, sekmadienį, Spalių 27, 
pradžia 7:30 vai. vakare, 
siems įžanga nemokamai. Bus 
pasakyta gerų kalbų ir vaka
ras baigsis vaišėmis* ir šokiais.

Prie baliaus rengimo prisi
deda nekurie biznieriai.

Visus kviečia Komisija.

Lietu- 
rengia

Vi-

SVEČIAI
Svečiai 

atvykę į 
jubilejinį 
žo atgal tą pačią naktį, kiti gi 
nakvojo ir išvažiavo 
madienį.

Pirmadienį išvyko 
iš Pittsburgho, Dr. 
Detroito, Bačiunas 
Mich. Jis išvažiavo 
su reikalais.

Julė Rastenienė pasiliko sa
vaitei laiko pas savo motiną 
Baltrukonienę, atlieka pasima
tymą su savo giminėmis ir se
nais draugais. Spalių 23 d. p. 
Rastenienė apsilankė Dirvos 
redakcijoje.

IŠVAŽINĖJO
iš tolimesnių miestų, 
Clevelandą, į Dirvos 
vakarą, nekurie gry-

atgal pir-

Pivaronai 
Simas iš 

iš Sodus, 
j Chicagą

PASKIRTAS VALDŽIOS 
INSPEKTORIUM

Visiems gerai žinomo' Miko 
Kudžiaus, namų dekoratoriaus, 
sūnūs, Bruno Kudziųs; 26 m. 
amžiaus, metalų inžinierius, 
buvo valdžios pašauktas į New 

specia- 
egzami- 

pasekmingai išlaikęs 
kvotinius sugryžęs į Clevelan
dą užėmė valdišką vietą meta
lų inspektoriaus.

Bruno yra ramaus budo vai
kinas, myli savo tautą ir tė
vus. Kai buvo išvažiavęs, sa
vo tėvams rašė laiškus 
Lietuviškai.

Yorką šešių savaičių 
liam studijavimui ir 
nui, ir

grynai

LANKĖSI DETROITE
Jurgis ir Julė Salasevičiai 

Alvina Luizienė su dukrele pir
madieni išvažiavo automobiliu 
į Detroitą pas gimines pasisve
čiuoti keletui dienų.

Dirvoje lankėsi Mike Skre- 
bis, iš Detroito; jis dirba ant 
laivo plaukiojančio tarp Det
roito ir Clevelando.

Pas Joną G. Polterį viešėjo 
jo pusbrolis, Dr. Petras W. Ur- 
baitis, iš Wernersville, Pa., su 
žmona. Praleido 10 dienų nuo 
Spalių 7 iki 17, plačiai apsipa- 
žino su Clevelando įdomybėmis 
ir miestu.

ir

• CLEVELANDE, 52 išdir- 
bystės, pasiruošdamos dides
niems darbams, nuo Gegužės 
mėnesio praleido 15 milijonų 
dolarių savo įstaigų išdidini
mui ir darbų praplėtimui.

Addison-Superior 
Dress Shoppe

1302
arti Superior avė.

Užkviečia
nigų taupymu perkant čionai 
dreses, kojines. Dresės mieros 
iki 52, po $2, vertos dvigubai. 
Kojinės, pora 59c. (45)

Souvenirs moterims dykai 
kurios atsilankys pas mus.

Addison Road

jus pasinaudoti Pi-

PARSIDUODA Pieno ir už
kandžių krautuvė, įrodysiu kad 
duoda gryno pelno savaitėje 
po $90. Arti mokyklos, nėra 
kompeticijos. Nuoma žema.

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

tarp 1 ir 3 po pietų. (45)

.June 15th. That was a 
evening, and I happened 
witness of the arrival of 
tanks, which I best coud

They 
broke down ev- 
But they came 
and everybody 

Well, once a pig 
he’ll get on 

It was the same 
Reds. The first 
was to put out 
apartments, which

as “sardine cans”, 
tenible rattle and 
ery now and then, 
in great numbers 
was very upset, 
"•ets
he I
■tory 
hing

from 
have

into the house, 
table also.

with the 
they did 

the better 
central heating or are in the 

j center of the town, all the families.
The beauty of the story is that 
they allowed everybody 24 hours 

i to pack up and get out.
Number two of their 

achievements was to buy 
the junk the Jews could 
rid of for the last 10 or 15 years. 
They came in like beggars, torn 
and shabby, but in a few weeks 
most of the officers wore new uni
forms made of Lithuanian cloth. 
They introduced severe restrictions 
for local people to buy clothing, 
shoes, haberdashery and similar ar
ticles, grabbing everything they 
themselves could lay their hands 
on. In a few days all wrist and 
pocket watches disappeared from 
the stores and at the time I was 
leaving there were rumors that 
the Reds paid prices up to 1,000 
litas for a wrist watch of ordinary 
metal. And the whole time they 
were bragging that they have plen
ty of everything in Russia. One 
cf the officers who tried to put 
me out of my apartment, and who 
got kicked out himself, tried to 
use a lot of propaganda on me and 
set forth an example of how cheap 
things were, in Russia. He said 
matches are 3 kopeks per pack and 
10 cents in Lithuania. And how
plentiful of everything they have 
that they even sent food to “starv
ing” Lithuania. They attach such 
notices on railway cars carrying 
their exports yand remove them only 
on the frontier. And when I ask
ed him wIu*"did they import from 
Lithuania a one time consignment 
of 53 carloads of butter, at the 
value of over 5 million litas, which 
information I obtained from 
Ministry of Finance, the poor 
almost collapsed and did not 
try to deny it.

As a second example of this 
story: One Red came into a store; 
the story was told to me by a 
good friend who witnessed the in
cident, and pointed to an orange, 
asked what it is and what is the 
price. Having bought one he peel
ed it, remarkable, is it not, that 
he didn’t bite into it? Someone of 
the crowd in the store asked him 
if they have oranges in Russia and 
the sap answered: “Oh yes, we 
have lots of them, our factories 
are working on three shifts, day 
and night producing oranges”. Well, 
not tp go .too deep in details, from 
what I’ve seen, it appears thet they 
have succeeded in wrecking the en
tire economic system in Lithuania; 
if you can get Lithuanian news
papers there, read the economic 
section, which consists only of de
crees, warnings and fines, and in

famous 
out all 

not get

the 
boob 
even

true

Į

ciees, wariiuiga auu
my opinion in the near future they 
will force Lithuania into the “high’
standard thsafrt exists in Russia. 
Then of course they can open the 
borders with Russia, not being af
raid to disappoint the people with 
the “paradise” that exists there. 
I cannot imagine how the people 
will be able to bear all this, being 
shifted from Europe into Asia ov
ernight. Of course, it’s a real 
paradise for bums and hooligans, 
who haven’t seen soap in all their 
lives and who sign three crosses 
instead of their names. Now they 
are the big shots. _ ,___ __

It’s still worse when the Jew
ish question comes up. As you 
may recall, they were the first to 
contribute for purchasing an estate 
and other presents to Smetona. Fur
ther, they were the smart ones to 
bribe Sofija, Mironas and other 
queer creatures and smuggle their 
money out of the country. Finally, 
they were the capitalists that held 
in their hands more than 80 per
cent of the wealth of Lithuania. 
And ever since the Reds invaded 
Lithuania thev were the first to 
put out some dirty rags and parade 
up and down the streets shouting 
slogans against the “burgeois”. In 
some instances the dirty Jews tried 
to take control of industries, fac
tories, etc. They formed the so- 
called laborers committees and be
gan administrating the whole works. 
A good example of the red “para
dise” is the fact that since they 
invaded Lithuania their first step 
was to appoint Jews as ministers 
and other high officials. They or
ganized a Ministry of Industry at 
which 90 percent of all employees 
were Jews and one could not make 
oneself understood in Lithuanian. 
In general, the whole place is a 
“paradise 
the Reds, 
that place 
ing before 
rcspectible

of parasites” thanks to 
and believe it or not, 

will need a lot of cleans
it becomes a decent and 
country again.

(To be Continued)

Special Notice! 
Basketball Players

All candidates for the Club’s Bas
ketball team are asked to meet at 
the 1025 East Blvd gym 
day nite at 
practice.

The local 
long ways 
last Mondav nite meeting. The 
Club’s activities will go beyond the 
field of sports from now on. More 
social parties “family, get-togeth- 
uanian youth together is one of the 
big items in the winter season’s 
program this year.

The first social event of the year 
will be a Card Party and Dance 
at the Lithuanian Hall Saturday 
nite, November 30th. The com
mittee is comprised of the Misses 
Kandus and Lucas, Messers. Velda, 
Dubix and Paskevice. This com
mittee is planning to make this 
initial affair one that may ba en
joyed by all, one that the parents 
may enjoy along with the young 
folks. Our aim is to have our 
social parties “family get-etgeth- 
ers” where all can get-together and 
spend a pleasant evening.

Our program which is not com
plete as yet, but which will be an
nounced in these columns from time 
to time is to try to bring back our 
Lithuanian youth which has more- 
or-less drifted away from Lithuan
ian activities and the Lithuanian 
circle.

We’re not the 
with 
and 
we ? 
can

Thurs-
7 1‘. M. for their first

Athletic Club went a 
in preparations at Jits 

nite meeting.

this problem 
are meeting 

It’s up to 
Lithuanians to carry 

uania’s old tradition, 
the test ?

We’ve been going 
our sports programs,

only one’s faced 
— others have it 
it, so why 
the present

on
Can we

can’t 
Lith- 
Lith- 
meet

withplaces
our national 

tournaments have received wide pub
licity in the sport world, but we 
feel we can do still more for our 
people, and with that in mind, we’re 
going to combine sports with so
ciety. Our efforts to make this 
plan work will need the support 
of all Lithuanians, old and young. 
We ask all for their full cooperation.

The Club’s fiscal year will start 
November 1., And we’re to begin 
a new membership drive on Monday. 
Oct. 28th. The yearly dues 
remain the same $1.00 for 
men and 50c for the fair sex, 
no fee to become a member.

So come on Cleveland! Let’s 
behind this Club that is ready to 
do so much for its people. Strong 
local organizations, will make our 
National offices much stronger and 
thereby they will receive 
recognition from the world.

will 
the 
and

get

better

Local Lithuanians Star 
on Gridiron

Two of our local boys who 
receiving worthy recognition 
their feats in local football are 
dokas and J. Šukys of Latin. __ 
fore a crowd of 10,000 fans in the 
Municipal Stadium last Saturday 
nite these two athletes showed their 
ability, to the satisfaction of all 
Cathedral Latin and Lithuanian root
ers present. It 
39 yards and 9 
up the play for 
down.

Another pass ____ __ _
had all the ear-marks of another 
score when it left his hand failed 
when the received let the pigskin 
slip thru his fingers. Outside of 
two blackeyes, and body bruises 
Julius is o. k. Bindokas who is 
not so big in size as far as full 
backs come sure can hit that line 
hard. As a kicker he sure does 
keep his team out of trouble with 
his punts. It’s a wonder how he 
gets so much distance to his punts, 
kicking so close to the line.

Next time you’re out, watch these 
two boys play ball. Next game 
will be played this Saturday, Oct. 
26th, when they meet the 'Collin
wood eleven at Shaw Field. This Į 
game will just about decide the ’ 
Fast Side Senate Championship.

ui mi i UM....... r...............

are 
for 

Bin-
Be-

was Šukys pass of 
yard run that set 
Latin’s only touch-

by Julius which

CLOSELY conforming to the en
viable standards of master artists, 
the talented and select 
at the ‘Dirva’s’ Twenty 
niversary Concert well 
themselves as well as 
for which the program

performers 
Fifth An- 
accredited 

the cause 
................ .... r__cj___ was spon
sored, namely: the effection of the 
solidarity of the existing Uthuan- 
ian element in the United States.

Dr. Owen J.
Minister to — .
Lithuania, K. S. Karpius, our script 
boss, and P. J- Zuris were the 
feature speakers; John Brazauskas 
doing a commendable job as mas
ter of ceremonies. The text of 
the speeches emphasized President 
Roosevelt’s non-recognition of Rus
sian domination of Lithuania, and 
Dr. Norem’s stay in Europe.

Seductively' appealing, the folk
song resemblance selections provid
ed for majority — if not unanimous
ly — that pleasurable, exhilarating 
sense of musical delight which is 
derivable only from choice music. 
In this connection Mrs. N. A. Wil
kelis’ noteworthy, impeccable piano 
playing did not escape attention — 
and 
the 
tion

C. Norem, U. S. 
the still recognized

rightfully so — as many from 
audience voiced their apprecia- 
and approval of her efforts, 

the latest splashes receiv-
Sharpeye Sleuth, the _ I-

EROM 
ed from -----
know-all-hear-nothins-see-nothing 5th 
or Fifth Columnist, the following 
Scrapogi’am was painstakingly de
coded at midnight in the comfort
ing seclusion and privacy of Hades 
Cemetery: “Tony Brodnik, Nellie 
Skarnus, Sweetest Dav, Fanny Far
mer’s; Eleanore Wolukar, Johnny 
Akialfs, Sweetest Day, serious; 
‘Musketeers’ having shindig at Lith
uanian Hall on recent Sunday.”

wv •

QUITE a few of the younger set 
were found to be in attendance at 
the dance following the concert last 
Sunday at Lithuanian ITa.ll. Mr. 
Kenneth Mog and his lovely charm
ing wife, wherever found, always 
cenceivably enrich the occasion with 
their exuberant hospitality, and this 
occasion was no exception. Miss 
Helen Burke, conceded by a number 
of the local swains as being a prom
ising comnetitor for Hedy Lamarr,

is currently inl I 
into the jive grod

“THAT’S what you tell 1 
girls.” An old and timeworn! 
tence this undoubtedly is, I 
Ihe lip service is supplied by I 
Helen Butkus, it occurs t'()l 
that it’s very possible that I 
has been previously spoken' 
pretty young lady from East! 
was really meant in sincerity]

ASKED whether the youthful 
in the green coat who ' 
liked 
Reuben 
Holmes’ 
in’ ‘cept 
do it.”

■1 T, T- Seei4
poikas was a Migs d

of 47 th Street, 
reply was: “I ain’t S(J 
ter say thet Johnny |

RECEIVES SPECIAL GOVfI
M ENT ASSIGNMENT]

Bruno Rudžius, son of mJ 
Rudžius, metalurgical fengineerl 
been assigned by the Goveril 
for a six week special stud 
New York, and after his J 
to Cleveland was appointed 
position of inspector of metall

IT’S A GIRL!
All tha'f traditional corridor į 

ing and tramping is over for I 
Akelis. It was all over on mJ 
Oct. 21st when the nurse whisl 
“It’s a girl”. Both mother | 
former Ann Franko) and dad 
are doing fine at Polyclinic l| 
tai.

LEISKIT SAVO Vj 
KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

Lietuvių kalbos ir ras 
mokykla jauniems Lietuj 
jau prasidėjo, bet nauji rl 
niai, berniukai ir mergJ 
priimami. Mokymas dyka] 
Mokykla buna 2 vai, po į 
šeštadieniais, Goodrich Ii 
1420 E. 31 st. Mokyklą j 
ko SLA. 14 kuopa.

| lietuviška Didele Išdirbyste lg||
š Langams užtraukti Blindų (Shades)
Į 'VENETIAN BLINDS L:M
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI I 
j SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
E Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kainą.

STATE WINDOW SHADES
Į HEnd, 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, SaJ 
^iiniiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiigiiihmiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiniiniiiiiiiiiimiiiimniiil

šiltus drabužio
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SAU

V Hi - “ " - -- “ m

I

2.45
frontas.

4.85

VYRŲ Two-Tone
Swetcriai, vilnos 

mišinio, zipper
VYRŲ Cape Skin
Jackets, vilnonės ran

kovės ir užpakalis. Zipper 
priešakis.

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai
Kelinės
ir išeigoms 
pasirinkimas 
medegų

VYRŲ
stori

VYRŲ 
darbui 
didelis 
tvirtų

97c

1.95
iki

4.85

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

spalvuoti, visokių mien
Geri šilko Kaklaraiščiai \ 
rudens pavyzdžių

VYRŲ gražios Kojinės \ 
rudeninių pavyzdžių

VAIKŲ Ilgos Kelinės 2. 
gero darbo vilnonės

1 7

DYKA! ™

2
3.

su kožnu pirkiniu. DYK1 STAMPS
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER I REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

♦ _

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia J , ......... .................
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai

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