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KAINA 5c. CLEVELAND; OHIO LAPKR.-NOV. 15. 1940 25-ti Metai (25th Year)

SPROGIMAI DAR
BUOSE

Lapk. 11 d. įvyko sprogi
mai trijose amunicijos dirb
tuvėse Pennsylvanijoje ir 
New Jersey, kame užmušta 
11 darbininku.

j Brie New Castle, Pa., 
mušta

Prie Allentown, Pa., 
mušta

Prie Woodbridge, N. 
užmušta trys.

Be to sudegė armijos san
dėlis, sunaikinęs $150,000 
vertės kariuomenės reikme
nų.

Spėja kad tai darbas ša
bo tažnikų.

Dies komitetas imasi’ ty
rinėti sprogimų priežastis.

3 darbininkai.

5 darbininkai.

UŽ“

už-

J.,

PLIENO gamyba visoje 
šalyje pakilo punktu aukš
čiau negu, dirbo-pereitą sa
vaitę: šią savaitę dirba su 
96.1 nuoš. normalio. Tai 
aukščiausias laipsnis pas
tarais metais. Nekurios 
dirbtuves viršijo jau teore
tišką 100 nuoš., bet kitos 
dirba mažiau, taip kad ben
drai imant pasidaro 96.1 
nuoš.

Plieno reikalavimai yra 
tokie dideli kad užsakymai 
jau paduodama darbams 
kurie bus imama dirbti 
1942 metais. ■ -o ,

_______________; , i s- F.

C. I. O. DARBININKŲ 
eilėse kyla reikalavimai ir 
raginimai kad C. I. O. va
da r John L. Lewis pasiša
lintų iš vadovybės, kaip jis 
buvo žadėjęs, jei Roosevelt 
bus išrinktas prezidentu.

Daugelis remia Philipą 
Murray, C.I.O. vicepirmi
ninką, į Lewis vietą.

Pennsylvanijai šią savai
tę leista iškasti kietos an
glies 720,000 tonų, 240,000 
tonų mažiau negu buvo 
kvota pereitą savaitę. Ka
syklos dirba tris dienas.

STREIKAS. Vera Cruz, 
Meksika. — Sustreikavus 
500 unijistų uosto darbi
ninkų dėl algų nesusitaiky
mo, sulaikyta visas uosto 
judėjimas.

PASIBAIGĖ. Fort Dix, 
N. J. — A. D. F. unijos 
skyriai išsprendė kuriuos 
darbus kurio skyriaus na
riai atliks prie statymo ka
reiviams patalpų, ir strei
kas. kilęs tarp tų darbinin
kų pasibaigė. Streikavo į 
700 darbininkų.

Molotovas Lankėsi Pas Hitlerį
BET GAL NAUDOS MAŽAI, NES NE

SKELBIA NAUJO BAUBO

Berlinas, Lapk. 14. — Laike vaišių Sovietų užsienių 
reikalų komisaro Molotovo, Britų karo lėktuvai bom
bardavo paskiras dalis Berlino.

Apie kokias nors sutartis tarp Vokiečių ir Moloto
vo nepranešama, matyt nieko nuostabaus nesutarta kuo 
galėtų pagąsdinti pasaulį ir Britus.

Vokiečių lėktuvai vėl darė didelius užpuolimus An
glijos ir Londono.

v * *

BRITAI SUMUŠĖ ITALŲ KARO LAIVYNĄ
Londonas Lapk. 13. — Britų karo lėktuvai staiga 

užpuolę Italijos karo laivyno stotį Taranto, padarė Ita
lijai baisius nuostolius: sugadino ir nuskandino suvirs 
100,000 tonų karo laivų. Italija, sako, lieka beveik be- 
jiegė jurose.

Lapkričio 12 
burgo uostą, nuo ko visas miestas nukenčia, 
prieplaukos visai suardytos.

Taipgi lėktuvai buvo pasiekę Danzigą ir ten prida
rė Vokiečiams nuostolių.

Lapkričio 9 d. Britų lėktuvai buvo užpuolę Muni- 
chą, kur buvo atsilankęs Hitleris minėti savo 17 metų 
“nazizmo” sukaktuves. Sako, viena bomba pataikius 
į tą namą kur Hitleris skiepe laikęs kalbą. Ten Hitle
ris padarė savo pagrąsinimus kad jis su savo sąjungi
ninkėmis šalimis gali sumušti visas kitas kombinacijas.

Londoną ir pietinę Angliją bombarduoti prie Vokie
čių lėktuvų prisideda ir Italijos lėktuvai.

d. Britų lėktuvai bombardavo Ham- 
nes laivų

JAPONIJA paskyrė bu
vusi savo užsienių reikalų 
ministrų Nomura ambasa
dorium į Washingtona. Jis 
taikomas sušvelninti san- 
tikius tarp Japonijos ir S. 
Valstijų.

REPUBLIKONAI RUO
ŠIASI ATEIČIAI. Repub- 
likonų partija, gavus šiais 
prezidento rinkimais 22 
milijonus balsų, jaučiasi 
galinga nors pralaimėjus. 
Republikonai jau rengiasi 
1942 Kongreso narių rinki
mams, ir jau žiuri į busin- 
Čius prezidento rinkimus 
1944 metais.

Republikonai pasiskelbė 
bus ištikimi Prez. Roose- 
veltui per 4 metus, bet lai
kysis prieš jį.

VOKIETIJA, kuri susi
deda iš 96 milijonų gyven
tojų (įskaitant Austriją), 
apie pusė tų gyventojų yra 
katalikai, o kita pusė pro
testantai.

Vokiečių užimtoje Len
kijoje iš 12,000,000 gyven
tojų, 9,000,000 yra ** katali
kų tikybos.

AUTOMOBILIŲ išdirbė
jai skubina šymet pridary
ti daugiau automobilių kad 
užtektų jų ilgesniam laikui, 
ir tuoj imsis gaminti or
laiviams motorus. Štai per 
Spalių m. padaryta 518,000 
automobiliai. Tik 1925 m. 
Spalių mėn. buvo padary
ta 457,094 automobiliai, 
kas buvo aukščiausia vieno 
mėnesio gamybos skaitli
nė.

MIRĖ CHAMBER-
LAIN

Odiham, Anglija. — Lap
kričio 10 d. mirė Neville 
Chamberlain, 71 m. amž., 
buvęs Anglijos premjeras. 
Jisai vedė taikos derybas 
su Hitleriu, ^bandydamas 
iki paskutinos Išvengti ka
ro, ir pats turėjo paskelb
ti Vokiečiams karą kai pa
sirodė Hitlerio nepasotina
mi reikalavimai.

Jam merdind, apielinkė- 
se skraidė Vokiečių lėktu
vai, mėtė bombas, sprogdi- 
nėjo apielinkes.

Chamberlain palaidotas 
valstybinėmis apeigomis.

26 PRIGĖRĖ. St. John’s, 
Nfld. — Laike pusnių su
sidūrė du motoriniai lai
vai užlajoje prie šio mies
to, prigėrė 26 žmonės.

ŽEMĖS DREBĖJI
MAS RUMANIJOJ

Bucharest, Rumanija. — 
Pereitos savaitės pabaigoje 
Rumanija užklupo baisus 
žemės drebėjimas, kuris 
sikartojo ir Lapk. 12. Pa
daryta milžiniškų nuosto
lių, žuvo apie poiTU tūks
tančių žmonių. Naujam 
drebėjimui pasikartojus iš 
kalnų nuslinkę žemės pa
darė naujų nuostolių.

Sostinė Bucharestas di
dumoje sudegė nuo žemės 
drebėjimo kilusių gaisrų.

Vokiečiai ir Rumanai ka
reiviai stojo į žmonėms pa
galbos darbą.

ATEIVIAMS PER
SERGĖJIMAS

Nepiliečių regi stracijos 
komisijonierius p e r sergsti 
nepiliečius kad neužmirštų 
užsiregistruoti, kurie dar 
atidėlioja. Gruodžio 26 d. 
yra paskutinė registravi- 
muisi diena.

I

S. v. KARU lIVYNO 
vadovybė thuj •pasiTasyb 
su Buick Motor Co. sutar
tį, sulyg kurios Buick au
tomobilių dirbtuvėse bus 
pradėta dirbti už milijo
nus dolarių orlaiviams mo
torų. Užsakymas gal pa
sieks 70 milijonų dolarių.

Ford Motor Co. jau ga
vo užsakymą padirbti or
laiviams motorų už 122 mi
lijonus, Packard Motor Co. 
gavo $62,448,000 užsakymą.

Wright orlaivių dirbtu
vė, Paterson, N. J., 
užsakymą motoru už 
436,000.

gavo
$11,-

vals-PIETŲ Amerikos
tybes pradėjo dirbti plačiu 
programų, kuris ves prie 

; geresnio susipratimo, kas 
užtikrins glaudesnį bendra
darbiavimą ekonomiškai ir 
politiškai, ir sutarimą iš
vien saugotis nuo užpuoli- 

■ ku.

AIRIJOJE, Athlone, bai
sus gaisras sunaikino biz
nio dalį, padarė nuostolių 
už 25 milijonus dolarių.

GRAIKAI SĖKMINGAI MUŠA ITALUS

Salonika, Graikija, Lapk. 13. — Italija, užpuldama 
Graikiją, labai apsivylė. Mussolini tikėjo kad užpuoli
mui prasidėjus Graikijoje įvyks valdžios perversmas ir 
nauja vyriausybė pasiskubins pasiduoti Italijai ir baig
ti karą. "Dabar gi viskas priešingai: per tris savaites 
Graikai laikosi pasekmingai, didelės Italų jiegos įsiver- 
žusios į Graikiją sumušamos; kalnuose išblaškyti Ita
lų tūkstančiai klaidžioja ir alkani šala. Šimtai Italų 
kareivių kasdien paimami nelaisvėn.

Lapkričio 14 d. Graikai padarė antrą įsiveržimą į 
Albaniją kaimynišką šalį kurią turi užgrobę Italai ir 
iš kur daro savo puolimus Graikijos. Graikų karo lėk
tuvai sako sunaikinę keletą Italijos stovyklų Albanijoje. 
Graikai labai pasekmingai veikia savo šalies kalnuose 
ir giriose.

ŽIEMA! ŽUVO APIE BRITAI GAUS PUSE
60 ŽMONIŲ AMERIKOS GINKLŲ60 ŽMONIŲ

Staigi žiema užklupo va
karines valstijas už Chica- 
gos. Minnesota valstijoje 
vietomis užpustyta, sniegu 
užnešta automobiliai iki 
jų stogų.

Siautė smarkus speigas, 
žuvo apie 60 žmonių.

Audra ir šalčiai patrau
kė į rytines valstijas.

JAUNIMO CCC stovyk
lose ppy fisjkalį metą šymet 
buvo paimta 78,400 vaiki
nų. Jie dirbo per 40 vals
tijų įvairius darbus, dau
giausia žemės nuo gedimo 
apsaugojime, medžių sodi
nime, ūkių krantų stipri
nime ir tt.

SUV. VALSTIJŲ Karo 
Departmentas praneša kad 
imsis skubiai didinti ir la
vinti Amerikos karo jiegas, 
kad i keturis mėnesius tu
rėtų milijono vyrų kariuo
menę. Pirmieji 400,000 į 
tarnybą paimti vyrai skir
stomi į Įvairias dalis dabar 
esančios kariuomenės, kur 
jie greitu laiku bus išla
vinti. Jie bus sumobilizuo
ti iki Kovo 15.

GRAFAS POTOCKI, iki 
šiol buvęs Lenkijos ambasa
dorium Washingtone, atsi
statydino.

Preziden-Washington
tas Roosevelt praneša nu
statęs kad Britanija ir Ka
nada gaus pusę visų Ame
rikoje gaminamų karo rei
kmenų, kas apima lėktuvus 
ir visas kitas karo reikme
nis. Iki šiol Britanija ga
vo 45 nuoš.

Britanija tuo budu gaus 
apie 26,000 Amerikoje nu
matytų statyti lėktuvų iki 
Liepos itpnesip 1942 ‘metų.

Iš DANIJOS pranešama 
kad Britai paskandino Vo
kiečių didyjį laivą Bremen.

V

IS LIETUVOS
ARTINANTIS bolševikiškos 

Spalių revoliucijos Rusijoje su- 
kaktvėms, Lietuvoje įsakyta 
vesti propagandą kad Lietuvos 
žmonės “tinkamai” jas atšvę
stų.... Komunistų spauda nu
duoda žiopla ir mano 
tuvių tauta užmiršo 
smurto priemonėmis 
buvo okupuota.

.jog- Lie- 
kokiomis
Lietuva

BRITANIJOJE per Spa
lių mėnesį Vokiečių užpuo
limais išmušta 6,334 civili
nių žmonių, apie 9,000 ki
tų sužeista.

Per 14 mėnesių karo ne
laisvėn pateko 44,000 Bri
tų kareivių, jūreivių 
kūnų.

ir la-

S. VALSTIJOS ir 
da sutarė išvien 
prieš visokius vidaus ken
kėjus. Abiejų šalių polici
ja ir imigracijos viršinin
kai kooperuos.

Kana- 
kovoti

NAZIAI Belgijoje išlei
do Žydams suvaržymo tai
sykles. Pabėgusiems laike 
karo Žydams leidžia į Bel
giją sugryžti. Žydų valdo
mi hoteliai ir valgyklos tu
ri turėti aiškius parašus 
kad tai yra “Žydiški”. Žy
dams nebus valia užimti 
valdiškų vietų po Gruodžio 
31 dienos.

VOKIEČIAI skelbia nu
skandinę 7 Britų laivus, vi
so 44,000 tonų, oro užpuoli
mais palydovų laivų šios sa
vaitės pradžioje.

Kelios dienos prieš tai 
Vokiečiai sako užpuolę ir 
nuskandinę 15 Britų laivų.

ALBERTA provincijoje, 
Kanadoje, anglies rezervų 
po žemėmis esama per 25 
tūkstančius ketvir t a i n i ų 
mylių. Tas sudaro apie 15 
nuoš. visame pasaulyje ži
nomos anglies.

AMERIKOS valdžia jie- 
ško naujų šaltinių iš kur 
sukelti apie bilijoną naujų 
taksų. Bus aptaksuojama 
daug įvairių dalykų.

SOVIETŲ Lietuvos 
narijos departamentas 
ša kad Rugsėjo viduryje Lie
tuvoje pasirodė gyvulių snukio 
ir nagų liga, ši liga yra labai 
apkrečiama. Tą ligą greičiau
sia bus atnešę iš Sovietų Ru
sijos kavalerijos kuinai. Oku
pantai Ją užkrėtimą Lietuvoj 
gyvulių slėpė per tris savai
tes, manydami kad pavyks li
gą greit išnaikinti. Tik da
bar, ligai išsiplėtus ir prida
rius nuostolių, apie ją paskel
bta viešai.

•

TARP SENŲJŲ TRAKŲ ge
ležinkelio sfoties ir Naujųjų 
Trakų mieslo geležinkelio tie
simo* darbai jau baigti. Nau
jasis geležinkelis turi apie pus
penkto kilometro ilgio, šis ge
ležinkelis, pradėtas statyti dar 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, turės daugiau turistinės 
reikšmės. Keleivių susisieki
mas dar nepradėtas.

•

LIETUVOS komisarų tary
bos nutarimu sustabdyta Vy
riausybės žinių leidimas. Lie
tuvos vyriausybė pirmiau tose 
žiniose skelbė įstatymus ir vy
riausybės nutarimus. Dabar 
sovietų vyriausybės nutarimai 
ir patvarkymai bus skelbiami 
‘Lietuvos TSR vyriausybės nu
tarimų ir potvarkių rinkinyje”, 
o kiti pranešimai dienraštyje 
Darbo Lietuva.

Iš LEIDŽIAMŲ Lietuvos so
vietų pranešimų cukrinių run
kelių augintojams apie geležin
kelių vagonų judėjimą 
kad po keturių mėnesių 
tų okupacijos Lietuvos 
žinkeliuose jau prasidėjo
ti betvarkė kaip ir visoje 
vietų Rusijoje.

“Geležinkelio” redakcija 
siskundžia kad darbininkai 
giai atlieka darbą,

veteri- 
prane-

PREZ. ROOSEVELT iš
leido deklaraciją skirda
mas Padėkayonės šventei 
Lapkričio 21, vietoje 28. 
Per visą laiką ta šventė bū
davo paskutinį ketvirtadie
nį Lapkričio. Bet nuo tos 
šventės paskui iki Kalėdų 
nepraena nei mėnuo laiko. 
Biznieriai tada Kalėdų me
tu nepadaro gana biznio.

ŽEMĖS REFORMA 
NEVYKSTA

“žemės pertvarkymas” kaip 
sovietų Lietuvoje vadinama že
mės užgrobimas, norėta pra
džioje vykdyti “bolševikiškais” 
šuoliais. Jau tris kartus jos 
įvykdymo terminas buvo ati
dėtas. Pagaliau, buvo skelbia
ma kad
įvykdyta iki Spalių 1 dienos, 
bet atėjo ir praėjo ir ši diena, 
o vis dar darbas nebaigtas.

“reforma” busianti
SENATORIUS Pittman 

iš Nevados, 68 m., mirė 10 
d. Lapkričio. Jis buvo S. 
V. Senato Užsienių Santi- 
kių Komiteto pirmininkas.

LAVAL, Prancūzų vice 
premjeras, pareiškė kad su 
Vokietija taiką padaryti 
nebus galima iki karas ne
pasibaigs.

šių dienų kultūringo nkio sodyba, papuošta pietų augmenimis. Kažin ką komunistai su ja 
padarė, dabar užgrobę Lietuvą ir suplėšę geras u kės visoje šalyje.

I
Į

ta

išeina 
Sovie- 

gele- 
pa- 
so- 

I 
nu- 
tin-

vienur-ki- 
tur darbininkai perdaug gir
tauja, nes girdi visvien turtų 
nesukrausi, namo nenusipirk
si. Pasak redakcijos, tokie 
plepėjimai gadina darbingumą.

•
SOVIETŲ okupantams su

trumpinus Lietuvos mokyklų 
kursą, dabar paliepta pakeistiĮ.........----------------- 1.................................—

j vidurinių mokyklų klasių pava
dinimas. Pirmiau vaikai turė
jo privalomai lankyti 6 metus 
pradinį mokslą, dabar komunis
tai įvedė tik 4 metų privalomą 
mokslą.

•

GENE VOS, Šveicarijos, lai
kraštis rašo kad Suomijos su
tikimas perleisti Vokiečių ka
riuomenę per savo teritoriją 
pakeliui į Norvegiją arba at
gal esąs aiškiai nukreiptas 
prieš Sovietų Rusiją, šis da
lykas' parodąs kad Vokiečiai 
pastarę ribas Sovietų plėti- 
muisi.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)
i

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

LIETUVIŲ KAMBA 
RIO FONDO PA

BAIGTUVĖS

Mirė Simas Levanavi-
cius

J ii

Lietuvių Kambario Fondo 
daibo užbaigtuvės Įvyks sek
madienį, Lapkričio 17 d., nuo 
7 vai. Vakare, Liet. Piliečių 
Klubo salėje, 172*3 Jane Street. 
Bus vakarienė ir alaus už tą 
pati tikiėtą; taipgi bus kitokių 
pammgihimų ir žaismių.

.žvarbiausia tai kad šiame 
vakare bus išleista tas valdiš
kas bondšas. Tie kurie turit 
tikict” knygutes pasistengkit 
sugrąi inti tikietus atgal, nes 
negrą inus, jūsų numeriai ne
bus g.ilima sudėti traukimui.

J. Virbickas.

mirė
ir Baltimorie- 

Lietuvis,
Paliko
žmoną,

visuo-

Simas 
diclelia-
Eleną,

Užmušta Penki Dar
bininkai

Lapkričio 7 d. užmušta 
ki darbininkai kurie dirbo 
Wiisy.no Norwood tunelio 
we miestelio ribose. Jie
sė griūvančio tunelio lubas, ir 
betąsant iš viršaus užgriuvo 
žemo, uolos ir cementas ir juos 
sutr/nė.

tfi;

pen- 
prie 
Sto- 
tai-

Lapkričio 6 d., 
menes veikėjas 
čių mylimas 
Levanavičius. 
me nuliudime
gimines ir draugus.

Velionis susirgo prieš porą 
savaičių; liga išsivystė j plau
čių uždegimą, kuri velioniui 
ankstyvai pakirto gyvybę. Mi
rė turėdamas apie 57 metus.

Simas Levanavičius paėjo iš 
Akmenėles kaimo, Kalvarijos 
par., Marijampolės aps. Ame
rikon atvyko 1904 metais.

Velionis buvo Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros nariu 
ir veikėju. Jis taipgi buvo il
gametis skaitytojas ir rėmė
jas Dirvos ir Vienybės. Jis vi
suomet platino ir palaikė tau
tinę spaudą ir Lietuvių litera
tūrą. Buvo nariu SLA. 64 kp., 
dalyvavo delegatu daugelyje 
SLA. seimų, keliuose Lietuvių 
visuomeniniuose seimuose; pri
klausė prie vietinės D. L. K. 
Kęstučio Draugijos per daug 
metų. Buvo vienas iš Įkūrėjų 
Balti morės 
D raugi.i os i 
nuolatinis

Washington, Lapk. 6.
BUVĘS Lietuvos įgaliotas 

Ministras Prancūzijoje, žino
mas istorijas p. Klimas, per 
ilgus metus, atliekamu nuo tie
sioginių pareigų metu, tyrė ir 
rankiojo medegą surištą su 
Lietuvos istobija Paryžiaus na- 
ėionalėje ir kitose bibliotekose 
bei archivuose. P. Klimas už- 

; sibrėžė parašyti 10 tomų Lie- 
j tuvos Istoriją. šiam darbui 
kruopščiai, 
ruošėsi.
nas Lietuvos Istorijos 
jau parengtas spaudai, 
baigiamas.

Šitokį mokslo veikalą
čiau Vytauto Didžiojo Univer
sitetas ar švietimo Ministeri
ja butų noriai išleidę. Dabar
tiniu laiku nėra vilties. Ame
rikos Lietuvių išeivija ir kny
gų leidimu suinteresuotos or- 

! ganizacijos prašomos per spau
dą ar tiesioginiai pranešti Pa- 

I siuntinybei Washingtone savo 
Į pasiūlymus ar nuomonę del mi- 
1 nimo veikalo leidimo.

nesigars in d a m a s 
Dabartiniu laiku vie- 

tomas 
antras

žinių apie numatomą išeivijo- j 
je drabužių rinkliavą tikslu 
siųsti juos Lietuviams pabėgė
liams Vokietijoje. Teko patir-j 
ti kad Amerikos Raudonasis i 
Kryžius neturi jokios galimy-, 
bės siųsti drabužių ar maisto 
pabėgėliams į Vokietiją ir jos1 
užimtus kraštus, nes veikia I 
Britų blokada. Drabužių pirk
ti kurioje kitoje. Europos šaly
je ir siųsti Vokietijon irgi ne
są galima, nes iŠ kaimyninių 
Vokietijai šalių tų daiktų ir 
produktų draudžiamas. Siųsti 
į Vokietiją galima tik pinigus.

anks-

i

A. DAUGIRDA, “XX Am
žiaus“ laikraščio Kaune admi
nistratorius, atvyksta Ameri
kon. Vizos formalumo reika
lais užtruko Lisabonoje.

LIETUVOS ir Prancūzijos 
Įvykių užklupti, žydai, Lietu
vos piliečiai, deda pastangų 
Įvažiuoti Į Ameriką, bet ne- 
gryžti Lietuvon. Keletas 
kių žydų Lisabonoje laukia 
les Įvažiuoti Į Ameriką.

to- 
ei-

ATEIVIŲ REGISTRA- 
I CIJA TĘSIAMA

Dainos 
mėgėjas ir 

rėmėjas; 
11 kuopos ir 

Per dauge- 
savo nemažą 
dirbo ir da-

- I’ittsburgho srityje svetim
šalių, nepiliėčių užsiregistravi
mas perviršijo jau 50,000.

Visoje Pennsylvanijoje užsi- 
rcigstravo jau arti 230,000.

Pliiladelphijos srityje užsi- 
r.( gistwvo jau apie|80J)00 sye^ 
timšalių. ; "

Visiems kurie nėra Ameri- 
kc s piliečiais, nuo 14 metų am- 
ži ius, reikia registruotis, ir 
įfuo to neišliks nei vienas.

Paskutinė registracijos die
na bus Gruodžio 27. Tačiau 
; „likit savo užduotį tuojau, nes 
tiems kurie mėgsta atidėlioti, 
ta paskutinė diena ateis neju
čiomis.

Registracijos blankas atneš 
jumš į namus laiškų išnešioto
jas, tik paprašykit. Tada, na
mie išpildę blanką, Įrašę maž
daug numanomą atvažiavimo į 
Ameriką dieną, ir pažymėję 
kad esat LIETUVOS pilietis, 
su ta blanka nueikit į jūsų 
sričiai paskirtą registravimosi 
vietą atlikti paskutinį registra
vimosi žygį, kur bus nuspaus
ta jūsų pirštų ženklai.

Del Tėvo Žuvo Sūnūs 
ir Duktė

ŠCRANTON, Pa. — Lapkri
čio 7 vakare nuo sprogimo žu
vo sūnūs ir duktė Scrantono 
sveikatos valdininko, Dr. E. 
H. Rebhorn. Piktadariai iš 
kjršto įtaisė daktaro automo
bilyje bombą, kuri užsidegė 
palendus automobilio motorą. 
Bomba taikyta atkeršyti pa
čiam daktarui, kai jis bandys 
automobiliu važiuoti.

Vietoje tėvo, automobilį pir
miau pasiėmė jo sūnūs, kuris 
su sešeria norėjo važiuoti į pa
štą išsiųsti laišką, ir kai palei
dę motorą, įvyko seprogimas. 
Abu jie užmušti.

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ —- seniausias
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drove. Kaina metams $2.50.

< Pamatymui dykai.

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių 
ir jos 
stambus

buvo narys TMD. 
kitų organizacijų.

i lį metų jis laikė 
siuvyklą, kurioje 
bar dirba daug Lietuvių.

Namuose velionies karstą 
vainikavo dideli glėbiai ir vai
nikai gėlių, nuo giminių, drau
gų ir pažystamų. Laidotuvių 
procesijoje dalyvavo didelis bu
ris Lietuvių. Maldąs laikė 
Kun. Liudas Mfendtliis. Laido- 

Į tuvės buvo iškilmingos ir Įs- 
: pudingus. Velionio kūnas pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Rudenio vėjui pučiant ir 
tyrai saulei šviečiant, daugybė 
ašarų nusirito ant gero tėvy
nainio ir mylimo Lietuvio ank
styvo kapo....

Fo laidotuvių, velionies žmo
na, Elena Levanavičienė, pa
prašė visus lydėjusius į Lietu
vių salę pietums. Po gražių 
ir turtingų pietų, p. Levana- 
vičiėnė visiems gražiai padėko
jo už suteiktą paskutinį patar- 

; Davimą jos vyrui ir užleido to- 
; limesnį kalbų vedimą musų vei
kėjui, Petrui Jarui, kuris, api
budinęs Simo Levanavičiaus 
darbingumą, toliau perstatė 
kalbėti Adv. Vincą F. Laukai
tį ir vėliau Adv. Nddą Raste- 

! nį, kurie plačiau suminėjo ve
lionies gyvenimą ir darbus.

Simas Levanavičius buvo 
veiklus ir draugingas Lietuvis. 
Kalboje buvo nuosaikus ir at- i 
viras. Jei ką turėjo kam pa- ■ 

; sakyti, gero ar negero, visuo- j 
. met pasakė į akis, ir vėl ran
ką paspaudė. Už tai ji visi 
mylėjo, gerbė, ir numirusį gra
žiai palydėjo.

Velionis mifė sugyvenęs a- 
p'fe 57 metus amžiaus, t) dar 
sakohia kad jo tėvas, per 90 
metų amžiaus, Lietuvoje ėsąš 
gyvas,

Velionį laidojo laidotuvių 
dejas Juozas Kašinskas, ir 
teikė gražų' patarnavimą.

Velionis kartu su visais Lie
tuviais džiaugėsi kai Lietuva 
buvo neprigulminga, ir kartu 
su visais liūdo kai musų tėvy- < 
nė neteko savo nepriklausomy-' 
bes.
pavergta, 
bar graudžios 
Lietuvoje priešai, 
j ė mirtis 
vynai nių 
Lietuvai 
nenuėjo.
iii kiltadvasiai Lietuviai. Jie 
ras pradėtą darbą ir pėdsakas 
pirmesnių veikėjų. Jie ras ir 
Simo Lėvanavičiaus darbų žy
mes ....

Baltimorės Lietuviai linki 
Simui Levąiiavičiui ramaus am«

ve
šu-

Gaila kad Lietuva dabar 
kad Lietuviams da- 

dienos, ir kad 
o Ąmeriko-

retina tyraširdžių' tė- 
eiles. Bet tų kurie 
dirbo, darbas veltui 
•Jųi vietas užima jau-

JURKŪNAS - šeinius, buvęs 
į Lietuvos Aido redaktorius, pa- 
! staru metu dirbęs Raudonaja
me Kryžiuje Vilniuje, išbėgęs 
iš Lietuvos parašė Stockholme 
knygą apie Sovietus ir savo 
Įspūdžius Lietuvoje, pavadintą 

i “Raudonasis Potvinis Toliau 
’ Kyla“. Daroma žygių kad ši 
aktuali knyga galimai greičiau 
išvystų pasaulį.

SOVIETAI užimdami nuosa
vus Lietuvos Atstovybės Pary
žiuje namus užgrobė ir jos tar
nautoj ų Paryžiuj e 

[ daiktus ir ikšiol dar 
j žino.

LIETUVOS garbės

privačius
nesugrą-

konsula
tai Zueriche, Lisabonoje ir ki
tur (gavę jSavo laiku Pąleękio 
valdžios įsakymą uždaryti kon- 
sulaturas ir perduoti jų ar
chyvus ir turtą artimiausiai 
Sovietų įstaigai, atsisakė tai 
padarėti?

MEKSIKOS Vyriausybė, iš
eidama iš pagrindinio tarptau
tinės teisės principo ir 1938 m. 

pasirašytos šu 
sutar-

pripažysta te- 
garbės konsu-

Šveic arijos 
Kaestli vaka-

Gegužės 31 d.
Lietuva draugiškumo 
ties, ir toliau 
nykštį Lietuvos 
latą veikiančiu.

PASKUTINIS 
konsulas Kaune
nykščiui prieš civilinės metri
kacijos įvedimą apsivedė Kau
ne su Lietuvaite p-le Augevi- 
čiute, Pulk. Dr. Augevičiaus 
dukterimi, ir atvyko i šveica- 
viją.

(iERMANISTlKOŠ lektorius 
Vytauto Didžiojo Universite
te, šyeicaras p. Studerus, ge
rai išmokęs Lietuvių kalbą ir 
Li( uvą pamėgęs, ruošiasi lai
kyti Šveicarijoje eilę paskaitų 
api' Lietuvą. Taip pat numa
to paskelbti laikraščiuose eilę 
straipsnių apie Lietuvą.

PROF. REGELIS, Vyt. Did. 
Universiteto profesorius, Bota
nikas sodo Fredoje Įsteigėjas 
ir vedėjas, šveicaras, arti 20 
mėtų išgyvenęs Lietuvoje,' pa-, 
bėgo iš Sovietų Lietuvos ir ap
sigyveno Ženevoje. Prof. Re
gelis gerai kalba Lietuviškai. 
Pareiškė mielu noru priside- 

. siąs prie Lietuvos atstatymo 
i darbo. Prof. Regelis tiek su'si- 
j gyveno su Lietuva kad jaučia- 
' si emigrantu savoje šalyje, 
Švėica'rijojė.

PASIRODĖ kai kuriuose A- 
merikos Lietuvių laikraščiuose

i

žino atilsio, o jo žmonai, Ele
nai Levanavičienei reiškia gi
lią užuojautą. Ji linksmai dai
navo Dainos Draugijoje kai Ši
mas buvo gyvūs. Dabar ten
ka jai braukt rasą nuo skruos
tų. Bet, tikimės, ji supras jog 
jbs vyras mylėjo Lietuvių dai
ną, ir ji vėl dainuos — daina 
vykdys Simo Levanavičiaus 
mylifrią Lietuvybės dvasią.

Velionics Draugas.

RAŠYTOJAS A. Vaičiulai
tis, attache prie Lietuvos Pa
siuntinybės prie šv. Sosto Va
tikane, ruošiasi atvykti į Ame
riką.

ŽINOMAS Lietuvos poetas- 
rašytojas J. Kossu - Aleksand
ravičius dabartiniu metu gyve
na neokupuotoje Prancūzijos 
dalyje, Grenoblyje.

CHICAGO, III. — Padėkavo- 
nės dienoje, Lapkričio 21, 

Margutis stato komediją — 
“Broliai Razbaininkai“. Vaidi
nimas įvyks vidurmiestyje, 32 
W. Randolph st. 
tvarko pats komp. 
gaitis.

—Lapkričio 17 d. 
įvyksta tautinė 
svarbiais Lietuvos .
Bus aptarta kaip ir kokiu bu- j 
du gelbėti Lietuvai pasiliuo-! 
suoti iš raudonųjų vergijos ir j 
atkovoti nepriklausomybę, šioj I 
konferencijoj pasižadėjo daly
vauti delegacijos iš Wisconsi- 
no, Michigan, Indiana, 
Pasitarimai įvyks 
salėje, 10 vai. ryto 
pietų. Vakare bus 
pramoga ir balius.
• NEW YORK, N.

tuvos Gen. Konsulas Jonas 
Budrys įstojo Į SLA. Tai pir
mas Lietuvos diplomatas tam
pąs šios organizacijos nariu. 
Jis bus narys SLA. 126 kuo
pos, taip vadinamos “centro 
kuopos“.
• CHICAGO, m. — Ginčuose 

del paprastų dalykų apie na
mus, tapo kaimyno užmuštas 
Augustas Virbalis, 51 m. am
žiaus.

—Du jauni Lietuviai, Chas. 
Bakutis ir J. Petkus, tapo at- 

į rasti kaltais už prievarta išgė
dini mą vienos Italės merginos, 
kurią buvo išsivežę automobi
liu. Jie priteisti 
ko kalėjiman.
• MONTREAL, 

Lapkričio 2 d.
Lietuvos reikalais
Kalbėjo Lietuvos konsulas iš 
Chicagos, P. Daužvardis.
• CHICAGO, Ill. — Lapkričio

7 d., Hines ligoninėje, nuo 
aukšto kraujo spaudimo mirė 
Dr. K. C. Kliauga.

—Nežinomi plėšikai 
Dariaus-Girėno salę, 
mi lioterijos mašinas, 
spėjama buvę trys-keturi šim
tai dolarių.

—Dr. G. A. Wiltrakis, jau
nas Lietuvis, Illionis valstijos 
Welfare Departmenta tapo pa
skirtas Pėoria Valstijinės Li
goninės vedėju.

—Sandaros metinis koricer- 
d., 

su- 
bei

i

BUVĘS Estijos Užsienių 
Reikalų Ministras Selteris, ku
ris vedė derybas Maskvoje del 
pirmutinių Sovietų garnizonų 
Į Estiją Įvedimo, vėliau akredi
tuotas prie Tautų Sąjungos, 
rašo Genevoje knygą apie Pa- 
baltės valstybes. ’ Didelė dalis 
knygos bu * ti pašvęsta Lie
tuvai.’ < ■ i

J. RAJECKAS, Lietuvos Pa
siuntinybės B’erlinė patarėjas, 
gimęs ir augęs Amerikoje, She
nandoah, Pa., gryŽo Į Ameriką 
ir pradėjo dirbti Lietuvos Pa
siuntinybėje Washingtone. J. 
Rajeckas ėjo pradžios mokslą 
Aniėrikoj, vidurinį mokslą Lie
tuvoj, 
kšlus 
motus 
tuvos

ir baigė aukštuosius mo- 
Prancuzijoje. Su virš 5
buvo sekretorium Lie- 

Pasiuntinybėje Londone 
ir ketvertą metų vedė Vakarų 
Skyrių, Politiniame Departa
mente, Užsienių Reikalų Mini
sterijoje, Kaune.

PRANCŪZIJOJE, Le Gure' 
stovykloje tarp kitų internuo
tų yra eilė dalyvavusių Ispa-. 
nijos pilietiniame kare respu
blikonų pusėje. Ši stovykla 
yra neokupuotoje Prancūzijos 
dalyje.

LAIŠKAI Į LIETU 
VA EINA

eina 
ateina

Pa-

svetimųjų 
Lietuviai 
laiškai Į 
iŠ Liėtu-

pranešame kad

Siųskit Saviškiams 
sveikinimus Dabar

Lietuvai patekus 
valdžion, Amerikos 
susiru'pino ar 
LietuvŪ ir ar 
vos;

Visų žiniai
An erikos paštb ryšiai su Lie
tuva nėra nutraukti, viena del 
to jog Amerikos vyriausybės 
akyšė Lietuva tebėra šavistove 
valstybė. Amerikos paštas pri
ima laiškus į Lietuvą ir juos 
nugabena po senovei, nors su 
didesniais sunkumais del Eu
ropinio karo. Iš Lietuvos taip 
pat laiškai ir laikraščiai atei
ną', kad ir suvėluotai.

Antra, Amerika turi pašto 
susisiekimą ir su Sovietų Ru
sija, taigi laiškų į Lietuvą 
rašymas yra pilhiatisia gali
mas.

Rašykit savo giminėms laiš
kus. Siųskit jiems Kalėdų ir 
Naujų Metų pasveikinimus, ir 
fiots tuOrni pra'linksminkit juos.

Patartina jau dabar siųsti

Programą 
A. Vana-

Chicago j e 
konferencija 

reikalais.

Ohio.
Sandaros į 

ir tęsis po l 
draugiška i

Y. — Lie.

po mėtą lai-

Kanada. — 
čia surengta 

prakalbos.

išplėšė 
išnešda- 
kuriose

tas rengiamas Gruodžio 15 
Dariaus-Girėno salėje. Bus 
vaidinta komedija, ir chorų 
solistų dainos.

RUSIŠKOS RAIDĖS 
PAVERGTOMS 

TAUTOMS

ten 
ati

mąs-

Iš Maskvos praneša kad 
Lenino vardo bibliotekoje 
daryta paroda, paskirta 
koiių pavergtoms Pabaltijo ša
lims. Apie šią parodą kaž koks 
Maskvoje gyvenantis Lietuvis, 
J. Jurevičius, rašo kad jis pa
rodo je( matęs Lietuviškas kny
gas, Rusų raidėmis atspaus
dintas.

Šia proga priminsime kad 
bolševikai visai eilei mažųjų 
tautelių nesenai Įvedė Rusišką I 
kirilicą, kuria turės būti spau
sdinama tų tautų knygos ir 
laikraščiai, nors jos turėjo ki
tą abėcėlę.

Suprantama, kirilicą prievar
ta Įvedus, netrukus bus leng-! 
va ir tų tautų kalbomis spau-' 
dą visai uždrausti.

i laiškus ir sveikinimus, kad 
tikrai gautų šventėms.

Laiškus rašykit tik papras
tais savo šeimyniniais reika
lais, ir neregistruokit.

Jūsų abejojimas ar laiškai į 
Lietuvą eina labai skaudžiai 
atsiliepia Į jūsų gimines, nes 
jie dabar dar labiau nori gir
dėti nuo jūsų, nori žinoti ar 
jus gyvi,1 kad turėtų kokią nors 
aiškesnę viltį ateičiai.

PAPAL Ona (Šlapkauskaitė), 
mirė Spalių 30 d., Youngs- 
twh, O. Palaidota Lapk. 2. 
Pamaldos atsibuvo Lietuvių 
Šv. Pranciškaus parapijoje. 
Liko nuliudime vyras ir tė
vai, trys broliai ir trys se
serys. Velionė buvo 36 m., 
gimus Anglijoje. Visą laiką 
pragyveno Youngstowne.

NORVILIENĖ Barbora, 62 m., 
mirė Lapk. 1 d., Younstown. 
O., palaidota Lapkr. 4. 
maldos įvyko Lietuvių 
Pranciškaus bažnyčioje. Pa
liko vyrą, vieną sūnų ir du 
brolius Amerikoj, vieną bro
lį Lietuvoje. Paėjo iš Kau
no gub., Amerikoje išgyveno 
33 metus.

RUDZINŠKAS Jonas, 
tų, mirė Spalių 29, Youngs
town, O. Palaidotas

, d., pamaldos įvyko
šv. Pranciškaus bažnyčioje. 
Paliko du sunu, vieną dukte
rį čia, Lietuvoje liko trys 
broliai ir trys seserys. Pa
ėjo iš Kudirkos Naumiesčio, 
Suvalkijos. Amerikje pragy-

I veno 48 m., Youngstowne
40 m. Prigulėjo prie SLA. 
157 kp. per 25 metus. Kuo
pa nupirko gėlių. M.S.

BRUŠČIUVIENĖ, Petronė, se
nyvo amžiaus, po tėvais Li- 
pinskaitė, mirė Lapkr. 4 d., 
Cleveland, Ohio.
Suvalkijos.

BALTRUŠAITIENĖ 
(Uškuraitė), mirė 
Cleveland, O. — 
Kauno gub.
gyveno 34 metus.

LOKIS Albinas, 24 metų, 
muštas laike nelaimės gaso- 
liną vežant, Rugsėjo 25 
Webb, Sask., Kanadoje, 
ko tėvai, dvi seserys ir 
ti giminės Kanadoje.

ČUŽAUSKIENĖ Ona (Krasau
skaitė), pusamžė, mirė Spa
lių 23, Chicagoje. — Mažei
kių ap., Akmenės par., Kar- 
pėnų k. Amerikoje išgyve
no 34 metus.

KLEVAS Kazys, 45 metų, mi
rė Spalių 25 d., Cambridge, 
Mass.

KVEDERAS Antanas, mirė 24 
Rugpjūčio, Montevideo, Uru
gvajuje, Pietų Amerikoje. 
Sūnaus primuštas.

KAVALIAUSKAS 
mėtų, užmuštas 
d. Rugpjūčio, 
Urugvajuje.

ŠIMOLIUNIENĖ
Spalių 16, New Haven, Conn. 

RUDOKAS Kazys, 54 metų, 
mirė Spalių 28, So. Boston, 
Mass. — Ukmergės p. Ame
rikoje išgyveno 36 metus.

MAČIULIS Tadas, 50 m., 
re Spalių 29, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Ežeikių p. Ame
rikoje. išgyveno 30 metų.

BALSE VIČIENĖ Morta, 47
metų, mirė Spalių 29, Chica
goje.— Amerikoje išgyveno
41 metus.

BAUMILA Ignas, senyvo am
žiaus, mirė Spalių 25 d., Lo
well, Mass.

Pa- 
šv.

64 me-

Lapk. 2
Lietuvių

Paėjo iš

Eleonora
Spalių 
Kelmų 

Amerikoje

24,
k., 
iš-

uz-

d., 
Li- 
ki-

41
16

Jonas, 
elektros 
Montevideo,

Jieva, mirė

mirė

MIRĖ KUN. JERONI- 
MAS VAIČIŪNAS

Chicago j e, Lapkričio 12 d. 
mire Ciceros Lietuvių šv. An
tano parapijos klebonas, Kun 
Jeronimas H. Vaičiūnas, su
laukęs 58 metų amžiaus. Ve
lionis staiga susirgo plaučiu 
uždegimu, nuo ko ir mirė. " 

Velionis gimė Vasario 26 d 
1882 m., Rudžių k., šakių ap. 
Suvalkijoje. Buvo uolus^ tau! 
tos ir katalikybės darbuotojas. 
Chicagoje buvo katalikų dien
raščio Draugo bendrovės pjr. 
mininkas.
MASILIŪNIENĖ Elena, 60 m. 

amžiaus, mirė Lapkričio 8, 
McKees Rocks, Pa. Ameri
koje išgyveno apie 34 me
tus. Tapo palaidota Lapkr. 
11, su bažnytinėmis apeigo
mis, Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse. — Smilgių p., pa. 
nevėžio ap., Cinkunų k. Pa
liko nuliudime vyrą, du sū
nūs, dvi dukteris ir broli 
Amerikoje. Buvo pavyzdin
ga moteris, dalyvaudavo Lie
tuvių pramogose ir prigulė
jo prie organizacijų. Lai 
buna jai lengva šios šalies 
žemelė. ... J.S.

ŠTARAS Aleksandras, 57 m., 
užmuštas anglies kasykloje 
Rugsėjo 28, Collinsville, Ill. 
— Baisogalos p., Biliūnų k. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

GLODEC Ona (Pajuniutė) mi
rė Spaliu mėn., Shenandoah, 
,Pa.

BAGDONAS Feliksas, 25 me
tų, užmuštas anglies 
loję, Plymouth, Pa.

RAKAUSKIENĖ Marė, 
tų, mirė Spalių 23, 
gan, III. — Jurbarko 
turiu k. Amerikoje 
no 50 metų.

DRUSKINIENĖ Ona, mirė 16 
Spalių, Detroit, Mich.

ANDRIUKAITIENĖ Katrina, 
pusamžė, mirė Spalių 22 d., 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Eržvilko par., Rutkiškių k. 
Amerikoje išgyveno 40 m.

DZIKAS Pranas, 68 metų, mi
rė Spalių 20, New Britain, 
Conn. Amerikoje išgyveno 
47 metus.

MATULEVIČIUS Vincas, mi
rė Spalių 17, New Britam, 
Conn.

kasyk-

70 me- 
Wauke- 
p., Ku- 
isgyve-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentękite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatišku skausmu, 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.
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SKAITYKIT
ir GARSINK1TES

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

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

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

. ^u,°. .Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau- 
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS

JUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
uz sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

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

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lic- 
Įyyių 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.

Wiisy.no


Istorijos Kraipymas
Tėvynė Labai Netiksliai Dalyką Nuaiškino

PERDIRBIMAS DALYKO 
ANT SAVO KURPALIO
Spalių 15 d., Amerikos Lie

tuvių delegacija lankėsi pas 
Suv. Valstijų Prezidentą Roo
se veltą. Delegacijoje dalyva
vo, kaip ir į Lietuvai Gelbėti 
Tarybą ineina, kelių laikraščių 
redaktoriai: Amerikos — J. B. 
Laučka; Dirvos — K. S. Kar
pius; Draugo — L. šimutis; 
Naujienų — P. Grigaitis; San
daros — M. Vaidyla.

Visuose tuose laikraščiuose, 
sulyg jų redaktorių geriausių 
norų ir įvykio įvertinimo, tilpo 
bešališki aprašymai.

Tačiau “geriausia” aprašė 
tą musų istorinį įvykį Tėvynė, 
kurios nei redaktorius delega
cijoje nedalyvavo, nei savo re
porterio Washingtone neturė
jo-

Tėvynės nr. 43-me tarp kit
ko randasi šios keistos išvados:

“Pas prezidentą delegacija 
užtruko 20 minučių. Atvyku
sius pas prezidentą lietuvius 
prezidentui pristatė L. šimu
tis, Susivienijimo Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoje prezi
dentas. Tvarkos dabojo F. J. 
Bagočius, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentas”.

“Sumanymas kad Amerikos 
lietuviai nueitų pas šalies pre
zidentą su savo pareiškimu 
Lietuvos nelaimės reikale, kilo 
iš Lietuvos Pasiuntinybės Wa
shingtone. Iš pradžių buvo ma
nyta kad dar tebeorganizuoja
ma ‘Lietuvai Gelbėti Taryba’ 
galės kalbėti į prezidentą Ame
rikos Lietuvių vardu. Bet tai 
butų buvę • daugiau negu keis
ta, kadangi ta ‘Taryba’ nėra 
jokia organizacija, o tik liuos- 
norių komitetas, kurio dalyviai 
teisėtai neatstovauja jokių or
ganizacijų ir jeigu tokia ‘Ta
ryba’ butų kalbėjusi Amerikos 
lietuvių vardu tai butų išrodę, 
kad tokio žygio pasiėmė niekam 
neatsakomingi samozvancai.

“Todėl buvo nutarta, kad de
legacija susidės iš didžiųjų lie
tuvių organizacijų teisėtų at
stovų. Tokiomis organizacijo
mis Amerikoj yra Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimas Amerikoje. Delegaci
joj šias organizacijas atstova
vo SLA. prezidentas F. J. Ba- 
gočius ir LRKSA. prezidentas 
L. šimutis. Kiti delegacijos 
dalyviai buvo arba SLA. nariai 
arba LRKSA. nariai. Jie galė
jo dar atstovauti save arba 
savo privačias įstaigas.... ”

VARDAN TEISYBĖS
Kokių motyvų vedamas Tė

vynės redaktorius (ar jo ko
respondentas) nutempia tą įvy
kį ant savo kurpalio sunku su
prasti. Nesinori tikėti ir kad 
SLA. prezidentas F. J. Bago- 
Čius sutiks su tuo kas Tėvynė
je, jo vadovaujamos organiza
cijos organe, pasakyta ne tik 
apie jo asmenį, bet ir apie vi
są delegaciją ir visą tą faktą 
kaip jis įvyko.

I štai kaip dalykas buvo.
SLA. prezidentas F. J. Ba

lčius atvyko į Washingtoną, 
pakviestas dalyvauti delegaci
joje pas prezidentą, ne kaipo 
SLA. prezidentas, bet Naujie
ji redaktoriaus P. Grigaičio 
kviestas atstovu į Lietuvai Gel
bėti Tarybą, nes socialistų sro
vė pasiryžo įstoti į Lietuvai 
Gelbėti Tarybą ir dirbti ben
drai su kitomis Amerikos Lie
tuvių patriotinėmis srovėmis 
Lietuvos nepriklausomybei at
kovoti.

Mat, kartu su Lietuvių dele
gacijos vizitu pas Prez. Roose- 
veltą buvo sumanyta laikyti ir 
L- G. Tarybos posėdį ir L. G. 
Tarybos vardu įteikti Preziden
tui Rooseveltui padėkos raštą 
lr poniai Rooseveltienei dova
nas. Dovanos ir padėkos raš- 
ks viskas apmokama Lietuvai 
Gelbėti Tarybos narių grupių, 
>'Sia dalimi.

Ir delegacijos pas preziden
tą siuntimo klausimas kilo ne 
iš Pasiuntinybės, bet Lietuvai 
Gelbėti Taryboje.

Ant padėkos deklaracijos pa
sirašė Lietuvai Gelbėti Tary
bos nariai visų srovių.

Ponas Bagočius, dar prieš 
prasidėjimą Lietuvai Gelbėti 
Tarybos posėdžio, Spalių 14 d., 
ir paskiau į posėdį atvykus p. 
Grigaičiui ir kitiems socialistų 
srovės atstovams, pasakė kad 
jis nesąs socialistų partijoje 
jau apie 25 metai, bet kviečia
mas pribūti ir įstoti L. G. Ta- 
rybon atstovavimui socialistų, 
kvietimą priėmė.

Šimutis, LRKSA. prez., į po
sėdžius ir į delegaciją pas pre
zidentą atvyko ne kaip katali
kų Susivienijimo atstovas, bet 
kaipo L. G. Tarybos pirminin
kas, kuriuo jis buvo išrinktas, 
kaipo katalikų Federacijos at
stovas, Pittsburgho suvažiavi
me Rugpjūčio 10 d. š. m.

Spalių 14 d., einant L. G. Ta
rybos posėdžiams, p. Bagočius, 
jausdamasis prastai (skundėsi 
kad nesveikuoja), labai mažai 
prisidėjo prie dalykų svarsty
mo. Tą pat dieną pasirašant 
ant delkaracijos kuri bus įduo
ta Prezidentui Rooseveltui, p. 
Bagočius dar figūravo kaipo 
socialistų srovės laikinas at
stovas L. G. Taryboje, nes p-lė 
E. Mikužiutė, kuri buvo ketvir
ta socialistų sukviestos delega
cijos narė, nepasirašė preziden
tui įteiktoje deklaracijoje ir į 
L. G. Tarybą buvo neinėjus 
pirmą dieną, taigi jos nei nė
ra nėi Tarybos fotografijoje.

Spalių 14 d. vakare, nefor
maliame pasikalbėjime, buvo 
pradėta kelti klausimas kas tu
rės rytoj būti kalbėtoju arba 
delegacijos pirmininku pas 
prezidentą. Tarp kitų buvo pa
siūlytas ir p. Bagočius, bet jis 
trumpai ir greitai pakratęs 
rankas nuo to atsisakė.' Dele
gacijos pirmininko arba kalbė
tojo klausimas liko tarp Teisė
jo Zurio ir p. šimučio. Grigai
tis ir Vaidyla stovėjo už Zurį, 
katalikai gi stovėjo už šimutį.

Pagaliau sutikta reikalą ati
dėti rytojaus formalei sesijai.

TARYBOS SUTVARKYMAS
Lietuvai Gelbėti Tarybos at

stovai ir Spalių 14, ir paskui 
Spalių 15 d. posėdyje pakėlė 
reikalą formaliai prikviesti į 
šią Tarybą abiejų musų didžių
jų Susivienijimų atstovus, nes 
juk tai svarbios ir reikšmingos 
musų gyvenime organizacijos. 
Už tą karštai pasireiškė ir p. 
Bagočius, pažymėdamas kad 
tokios didelės organizacijos ga
li Tarybos darbą paremti svar
biausia finansiškai.

Kad tuos abu Susivienijimu 
Taryboje atstovautų jų prezi
dentai nutarimo nedaryta, tas 
palikta pačioms jų valdyboms 
sulyg reikalo skirti atstovus į 
L. G. Tarybą, ir tie atstovai 
gali būti jų sekretoriai ar kas 
kitas.

Spalių 15-tos posėdyje paaiš
kėjo kad ir p-lė Mikužiutė in- 
eis nuo socialistų į L. G. Ta
rybą (prie p. Grigaičio ir p. 
Millerio), taip kad p. Bagočius 
liko atstovauti SLA.

Taigi, matomai socialistų at
stovai, išvakaro apkalbėję savo 
atstovų klausimą, sutarė apie 
tai rytinėje sesijoje raportuoti 
kitiems Tarybos nariams.

P. Grigaitis ir dabar dar pa
reiškė kad tie atstovai yra lai
kini ir kad gali pasilikti tie pa
tys, arba būti paskirti kiti.

Nei vienam Tarybos dviejų 
dienų posėdžių bėgiu neužėjo į 
mintį pakelti klausimo kurie 
atstovai turi teisę dalyvauti 
ar Taryboje ar delegacijoje pas 
prezidentą, nes darbas varomas 
draugišku visų trijų srovių — 
tautinės, katalikų ir socialistų 
— susitarimu. Atstovų į Ta
rybą parinkimas paliekama vi
siškai tos srovės žmonių nuo
žiūrai, ir visi į Tarybą atėję 

srovių atstovai yra tų pačių 
srovių žmonių vienokiu ar ki
tokiu budu įgalioti.

Katalikų atstovus į Tarybą 
įgaliojo L. R. K. Federacijos 
suvažiavimas Pittsburghe Rug
pjūčio 9 d., š. m.

Tautinės srovės atstovus, ku
rie Pittsburghe į L. G. Tarybą 
inėjo laikinai, paskiau užgyrė 
Tautinės Srovės Seimas įvykęs 
Philadelphijoje Rugsėjo 1 ir 2 
d., š. m.

Socialistų atstovai įstojo į 
Tarybą laikinai, bet su tuo pat 
pareiškimu kaip buvo padarę 
tautiniai atstovai: jie galės bū
ti jų srovės užtvirtinti, tie pa
tys, arba paskirti kiti.

Susivienijimų atstovai, kaip 
jau viršuje minėta, į L. G. Ta
rybą nutarta pakviesti visų 
trijų srovių sutikimu. Ir p. 
Bagočius į delegaciją inėjo pa
siremiant tuo pakvietimu.

PAS PREZIDENTĄ
Pas Prez. Rooseveltą vyks

tant, suprantama, garbės norė-. 
jo ir vieni ir kiti, todėl ir kilo 
klausimas kas bus delegacijos 
kalbėtoju. Pagaliau tas reika
las išspręsta tarp p. šimučio 
ir Teisėjo Zurio sekamai: Tei
sėjas bus delegacijos kalbėto
ju, o p. šimutis perstatys pre
zidentu^ delegacijos narius.

“Tvarkos dabotojo” rolės nei 
pareigų nei delegacija nei Ta
ryba nebuvo numačius, taigi 
p. Bagočiui tokių pareigų ir ne
reikėjo eiti. Apie tai nerašė 
ir nepaminėjo nei vienas laik
raštis, kurių redaktoriai dele
gacijoje dalyvavo.

Iš kur ir kokiu tikslu ponas 
Tėvynės redaktorius savo or
ganizacijos vadui rado reikalo 
priskirti delegacijos “maršal
kos” pareigas neaišku.

Dar blogiau kad p. Tėvynės 
redaktorius visą L. G. Tarybą, 
susidedančią iš trijų musų re
prezentacinių srovių ir turin
čią tų srovių įgaliojimą dirbti, 
pavadina “neatsakomingais sa- 
mozvancais” ir kodėl jis pri
skiria p. Bagočiui “atsakomin- 
go” rolę, kuomet p. Bagočius 
tikrai galima sakyti, buvo “sa- 
mozvancas”, nes jis į Tarybos 
posėdį atvyko socialistų kvies
tas, o paskui po nakčiai pakei
tė nuomonę ir pasiryžo atsto
vauti SLA., nors neturėjo tam 
jokio įgaliojimo.

Šita pastaba daroma ne p. 
Bagočių paneigti, tik išaiškinti 
tikrą padėtį ir įrodyti p. Tėvy
nės redaktoriui kad jis pasiėfnė 
ne savo pareigą reikšti visuo
menei kas yra “tik liuosnorių 
komitetas”, o kas atstovauja 
Amerikos Lietuvius.

Tėvynės redaktoriui delega
cija ir Taryba buvo gera iki tol 
kol ji į Washingtoną nuvažia
vo, o kai reikėjo pas Amerikos 
prezidentą eiti, ji jo akim žiū
rint jau neturėjo teisės, ir vi
są ceremoniją atliko tiktai du 
Susivienijimų prezidentai — 
Bagočius ir šimutis!

Jeigu musų tėvynės tragiš
koje valandoje, kuomet reikia 
visiems išvien dirbti, paskiri 
asmenys skirstys kas turi ką 
atstovauti, kas ne, ir paneigs 
musų srovių atstovus, kurie 
tikrumoje yra musų gyvenimo 
vadai, padėtį tik sunkins.

Nei Susivienijimus organi
zuoti nereikėjo kokių nors “at- 
sakomingų organizacijų” įga
liotų delegatų, nei Vasario 16, 
1918 metais Vilniuje nereikėjo 
delegatų nuo kokių nors “įta
kingų” organizacijų Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaracijai 
paskelbti. Užteko tik gerais 
norais vadovaujančius! “samo- 
zvancų”, ir jų pastangomis, o 
ne trukdymais, buvo nudirbta 
darbai kurie savaimi sudaro 
istorijos epochas.

K. S. Karpius.

• TEXAS valstijoje randasi 
ūkių daugiau negu kurioje ki
toje valstijoje šioje šalyje.

• AMERIKOS įvairios išdir-

REIKALE “ATSAKCK 
MINGŲ VYRŲ NE

ATSAKOMINGI 
DARBAI”

rašinį Dir- 
aukščiau minėtu 

Tai yra protestas del 
iš Lie-

Gerb. Dirvos Redaktoriau:
Perskaičiau Jūsų 

vos Nr. 45 
reikalu.
kokio tai “pasijuokimo”

i/tuvių delegacijos pas Suv. Val
stijų prezidentą, atlikto per 
Lietuvių Spaudos Klubo susi
rinkimą Spalių 24 d. Kadangi 
tai liečia minimo klubo garbę, 
leiskite ir man, kaipo to klu
bo pirmininkui, šiuo reikalu 

pasakyti.
susirinkimo koresponden- 

aprašydamas susirinkimo 
papildė nemaža netakto.

sa-

šį-tą
To 

tas, 
eigą<
Be kita ko, susirinkime buvo 
plačiai pasiinformuota apie 
Lietuvių atliktą t svarbų žygį— 
atsilankymą Lietuvių delegaci
jos pas Prezidentą Rooseveltą 
padėkoti jam už užtarimą Lie
tuvos, laikinai netekusios 
vo nepriklausomybės. Tas pa- 
siinformavimas buvo rimto po
būdžio ir niekas tame nematė 
“komiškų incidentų” ir delega
cijos “netaktiško elgimosi”, 
kaip tą užakcentuoja p. Bud- 
rikas.

Mudu su p. Tysliava, gavę 
plačias informacijas iš delega
cijos dviejų atstovų — SLA. 
prezidento F. J. Bagočiaus ir 
Amerikos redaktoriaus J. B. 
Laučkos — susirinkimui apie 
;'IIIIIIIIIIIIIIII!IIBlllll  IIIIIIIEIlliIiBllllIII iillllllllllilIIIIII9IIIIIIIIEIIIIISIIIIIBIIIlllllll111IIINIII1IIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllIllillllllll]|llll!illllllll!llllll!IIIIIlllII||||||l|r

Dirvos 25 m. Jubilejinis Vajus
Duokit Dirvą Kalėdų dovanų savo draugui

visam metui
tiems Lietuviams kurie 

Dirvos dar neturi!

ŠIS PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METŲ

SENIEJI DIRVOS SKAITYTOJAI, pasidarbuoki t savo laikraščiui: Gaukit 
Dirvai vieną naują skaitytoją iš tų kurie Dirvos dar neprenumeruoja. Lai 
jie pasinaudoja proga per jus užsirašyti Dirvą už $1.00 visam metui. Ar 
jus padarykit Kalėdų dovaną savo draugams ir giminėms. Tik $1 metams.

K. S. Karpiaus Naujas Istorinis Romanas-Apysaka 
iš Kęstučio ir Algirdo Laikų

• čia telpa vienas atvaizdas 
įdomios istorinės apysakos, ir 
viduje šio lakšto rasit daugiau 
vaizdų tos apysakos, “ALPIS, 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTO
JAS”. Tai yra $2.00 vertės 
nauja istorinė apysaka, jeigu 
reiktų ją pirkti knygoje, o Dir
vos skaitytojai ją gaus DY
KAI paskaityti, per Dirvą.
• šio Dirvos 25 metų jubi- 

jaus proga Dirva duoda paleng
vinimą Amerikos Lietuviams 
darbininkams išsirašyti Dirvą 
VISAM METUI tik už $1.00. 
Bet kadangi šis pasiūlymas yra 
tik trumpam laikui, tiktai iki 
GRUODŽIO 31 d., šių metų, 
taigi laiko jau nedaug tėra, to
dėl naudokitės proga DABAR. 
(Dirvai išsirašyti nereikia lau
kti pradžios metų.)

• Tie kurie Dirvą jau skaitot, 
padarykit nuo savęs KALĖ
DŲ VOVANĄ savo giminėms 
ir draugams gyvenantiems jū
sų mieste arba kitose koloni
jose. Jiems Dirva tikrai pa
tiks, bet gal jie neturi progos 
kitaip su ja susipažinti kaip 
tik per jus. O jums už vieną 
dolarį padaryta jiems dovana 
lankys juos VISUS METUS.
• SENI Dirvos skaitytojai, ku
rie ją gaunat iki šiolei, neno
rėkit pasinaudoti šiuo pasiū
lymu, nes mums nėra galima 
tokį didelį laikraštį už $1.00 
duoti ištisai. Musų dovana 
yra tik naujiems, kurie iki šiol 
dar Dirvos neprenumeruoja.

I R V A
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

bystės praleidžia $180,000,000 
per 1,800 industinių laboratori
jų tyrinėjimams ir suradimui 
naujų metodų išdirbimui savo 
produktų geresnių ir pigiau.

u

Alpis, mažas vaikas, sūnūs Gaizuvos kunigo, laike kryžiuočių 
užpuolimo pagrobiamas, išvedamas į Marienburgą, ten išauklė
jamas krikščioniškame tikėjime, šiame užpuolime nužudomas 
jo tėvas. — Po 10 metų, į Marienburgą kryžiuočių nelaisvėn 
patenka Kęstutis.

SIUSKIT DOLARI DABAR

tą reikalą atpasakojome taip 
kaip buvome informuoti, ir, ži
noma, tai padarėme be jokių 
pridėčkų iš savo pusės, nes 
mes’ nebuvome pas prezidentą 
ir nežinome kas ir kaip ten iš- 
tiesų atsitiko. Kad spaudos 
darbuotojus apie delegacijos 
žygį painformuoti smulkmeniš
kai, nepraleidome ir tų “papra
stų Lietuviškų pasiginčijimų 
už ir prieš, kur buvo reikalo”, 
kas mums delegacijos atstovų 
buvo pranešta ir apie ką ir 
Tamsta savo rašinyje minite.

Bet musų korespondentui, 
kuris taipgi yra geras Lietu
vis, tik Lietuviškame veikime 
mažai dalyvauja, tos bepras
mės smulkmenos buvo “geriau
sia suprastos”, ir tai jam į 
mintį įpuolė taip kad jis rado 
vyriausia to susirinkimo pasi
kalbėjimo tema ir delegacijos 
nekuriu dalyvių elgesį pavadi
no “komišku” ir “netaktišku” 
incidentu. Bet tai tik jo vie
no tokia pažiūra. Visi kiti 
klubo nariai delegacijos atsi
lankymą pas prezidentą įverti
no kaipo vieną svarbiųjų dar
bų kovoje už laikinai prarastą 
Lietuvos nepriklausomybę.

Klubo nariai, kaip ir visi ki
ti Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo linkmėje dirba sulyg 
geriausių savo išgalių. O kam 
tokia veikla klube nepatiko ar
ba kas bandė pasukti ją į prie
šingą pusę — tie šiądien jau 
nėra Lietuvių Spaudoj Klubo 
nariais.

Malonėkite priimti mano pa

garbos žodį del Lietuvių dele
gacijos ir del visų tų Lietuvių 
kurie darbuojasi atgauti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Dr. M. .L Vinikas,
Liet. Spaudos Klubo pirm.

NUO REDAKCIJOS. Labai 
smagu kad tas nemalonumas 
kilęs del “komiškų incidentų” 
in “netaktiško elgimosi” grei
tai išsiaiškina ir atitaisomas, 
ir kad visa tai kas buvo pasa
kyta iš to oficialio L. S. Klubo 
posėdžio, buvo tik vieno to ko
respondento tokia pažiūra.

Mes darėme tą protestą del 
to kad korespondentas buvo ne 
taip sau pašalinis asmuo, bet 
oficialis paties klubo susirinki
mo (ar pirmininko) skirtas 
pranešti musų spaudai apie 
klubo veiklą.

šiame momente, kuomet Lie
tuvos gelbėjimui reikalinga vi
sų galinčių jų dirbti visoki žy
giai, iš dirbančiųjų pastangų 
neprivalo niekas sau jokių “ko
miškų” išvadų daryti.

• DEBESYS neplaukia oru. 
Jeigu juos neneša aukštyn ky
lančios oro srovės, debesys puo
la žemyn po apie 30 pėdų per 
valandą.

• HARRISON, buvęs prezi
dentu 1841, buvo pirmutinis 
prezidentas kuris mirė eidamas 
prezidento pareigas. Jis išbu
vo prezidentu lygiai mėnesį lai
ko.

LIETUVOJE TRŪK
STA TRĄŠU

Iš Žeimelio, Šiaulių aps., pra
nešama kad šį rudenį tebuvo 
gauta 7 vagonėliai zuperio. 
Jo išskirstymui tarp ūkininkų 
buvo sudarytas net tam tikijąs, 
komitetas. šiame pranešime’" 
sakoma kad “pernai rudens sė
jai zuperio buvo gauta žymiai 
daugiau”. Oficialiniame prane
šime apie šio rudens sėjos dar
bus Zarasų apskrityje konsta
tuojama kad sėja užsitęsė del , 
ūkininkų nesulaukimo minera
linių trąšų, o taip pat del suvė
linto sėklos pristatymo. Išda- 
lies pakenkęs blogas oras.

------------------ ;JW.;

• ANGLIS kasama 45-se iš'1 
Illinois valstijos 104 apskričių.

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE 

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrų palengvinimų ir at- 
gaušit vikrumų. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiądien.
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A/TASKVOS kruvini carai įieško naujų grobių, kuriuos 
1 1 tikisi gauti iš Hitlerio rankų. Štai Lapkričio 8 d. 
Hitleris, minėdamas savo veikimo 17 metų sukaktuves, 
Muniche pasakė: “Vokietija, su savo sąjungininkėmis, 
šiądien yra galinga atlaikyti bent kokias kombinacijas 
pasaulyje”. Hitleris įrodinėjo kad jis gali sumušti visą 
pasaulį, kaip dabar jis susirišęs su kitomis diktatorinė- 
mis valstybėmis: Japonija, Italija ir Sovietų Rusija.

Sovietų carai Maskvoje, išgirdę tokį Hitlerio pasi
gyrimą, pasiskubino j Berliną pasisakyti kad Maskva 
tebėra gera Hitlerio sąjungininkė ir kombinacijos dalis, 
su kurios pagalba Hitleris gali laimėti....

.. Stalino diplomatai nors akių dūmimui, per tūlą lai
ką siūlėsi Britams ir Amerikai, tikrindami kad Sovietai 
galėtų “išgelbėti” tas šalis nuo Hitlerio keršto.

Tą manevrą atlikę, dabar pasiuntė Molotovą į Ber
liną prašyti Sovietams naujų “dovanų” už susilaikymą 
nuo “dėjimosi” su Britanija ir Amerika....

Ar ta apgavystė ką gelbės sunku spėti. Nes nors 
Molotovas išbuvo Berline kelias dienas, dar nepaskelb
ta nieko nepaprasto.

Gali būti dvejopai: Hitleris gali pasakyti Maskvos 
carams: sėdėkit ir tylėkit. Arba: gali duoti ką nors, 
laikinam užbovijimui, ir varyti savo darbą pirmyn, iki 
ateis laikas šluoti komunizmą nuo žemės skrtulio.

Molotovo vykimas į Berliną, o ne von Ribbentropo 
į Maskvą parodo kad ne Vokiečiai nori ko nors iš Ru
sijos, bet Rusija susirupinus savo padėtimi ir jieško iš
aiškinimo kur ji stovi. Kartu, žinoma, Molotovas pri
minė Hitleriui, “juk mes esam sąjungininkai, neužmirš
kit to....”

- > Kitas įrodymas kad Molotovas vyko pas Hitlerį ne 
kviečiamas, bet siunčiamas, yra tai kad jis nebuvo pasi
tiktas su ceremonijomis.

Molotovas bus patenkintas jeigu jam pavyks įkal- 
* bėti Hitleriui reikalingumą “palaikyti geresnius santi- 

kius tarp Vokietijos ir savo sąjungininkės SSSR.”
©

AAASKVOS carai, minėdami 23 metų sukaktuves Ru- 
sijos revoliucijos, svarbiausia turėjo mintyje du 

dalyku: Rusijai reikia laikytis taikos politikos, ir Ru
sija yra iš visų pusių apsupta kapitalistinių priešų.

Sufanatkintams Rusams tie du klausimai yra vie
nas nuo kito skirtingi. Ęet mums jie yra vienas ir tas 
pats: Priešų, anti-komunistinių galingų valstybių ap
supta iš visų pusių, Rusija turi laikyti taikingos politi
kos, nes greitai gali pasijusti jų užpulta. Iš ją apsu
pančių valstybių Sovietai negali nieko gauti jeigu no
rėtų ir joms pagelbėti: jos apsieina be Sovietų pagalbos. 
Karo grasinimais ir sutartimis su anti-ąšies valstybėmis 
Rusija tik dar greičiau užsikviestų ant savęs tuos ją 
apsupusius priešus.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Laipsniškai prie Tvarkos
Sandara sako, Romoje įvy

kęs Lietuvos diplomatų pasi
tarimas, nutaręs busimą nepri
klausomos Lietuvos valdžią ar 
komitetą kurti “kuoplačiau- 
siais demokratijos principais”.

Naujienos įkandin pareiškė, 
jos, taip pat, stoją už “kuopla- 
čiausios demokratijos” valdžią, 
nes tą patį nusakęs Steigiamas 
Lietuvos Seimas 1920 metais.

Prof. K. Pakštas tuo tarpu 
rašo: “Nuo 1939 metų Kovo 
pabaigos iki Birželio 15 d. 1940 
metų Lietuvoje diktatūros jau 
nebuvo. Per 15 mėnesių Lie
tuva palengva žengė iš dikta
tūros į vidutinę demokratiją, 
kiek tai leido pasunkėjusios 
tarptautinės sąlygos”.

Šis diktatūros išsišėrimas 
' vyko del to kad Lietuvos par
tijų vadai, galiausia, pamatė 
savo susiskaldymo klaidas. Ka
talikai, liaudininkai, socialistai 
ir Voldemarininkai pradėjo 
vien laikytis ir 
linti.

Tokiu budu, 
musų diplomatai
Sandara tiesą rašo), pavėlino 
savo nutarimais: Lietuvoje' jie 
jau buvo per 15 mėnesių vyki
nami.
ras, ir

diktatūrą
iš- 
ša-

irNaujienos
Romoje (jei

Bet užėjo raudonas 
viską nustelbė.

Priminimas

ma-

Lietuviams savo turtą atgauti. 
Reikia paduoti pareiškimai S. 
V. Valstybės Departmentui.

V. E. Jankauskas anuosyk 
ragino Lietuvos Paskolos bonų 
savininkus suorganizuoti komi
tetą ginti savo reikalus. Ko
mitetas suregistruotų visus 
esamus bonus ir pareikštų Val
stybės Departmentui norą gau
ti apmokėjimą iš įšaldytų Lie
tuvos pinigų.

Šiais klausimais reikia mes
ti “Lietuvišką” delsimą - ir ati
dėliojimą, 
kaitaliojasi. 
Ameriką ir 
išgauti jų 
okupaciją 
Tada, sako, mes “pagelbėsim 

(Vokieti ją nugalėti. Tas Stali
no manevras gali pavykti, ga
li ne, bet Amerikos Lietuviai 
turi teisę (ir net pareigą) at
siimti savo turtą, kad netek
tų jis Lietuvos smaugikams.

Kada Lietuvai jo reikės, mes 
vėl Tėvynei duosime.

Užsienio politika
Sovietija bando 

Angliją prigauti ir 
sutikimą Pabaltijo 
pripažinti teisėta.

M

VILNIES bolševikai dūsau
ja kam Dirva sakanti kad Ru
sija kada nors supliš, Stalinas 
išgaiš, ir Lietuva galės atgau
ti laisvę. Norėjo turbut kad 
Dirva pasakytų: “Eikim, vy
rai, sumuškim Rusiją, išvykim 
iš savo tėvynės bolševikus ir 
žydus ir atstatykim Nepri
klausomą Lietuvą!”

Ateis ir tam eilė.
Bet kuo gi Vilnies bolševikai 

gali pasigirti del komunizmo 
ir sovietų įvedimo Lietuvoje? 
Ar jų pastangos nors per šiau
dą pagelbėjo Sovietams Lietu
vą okupuoti? Dabar tai jie 
mandri.
Rusijos

Bet irgi tik 
nuopelnais, ne

meškos
savo.

V. G.
V"(

SANDAROJE:

VYTAUTAS

(Pr. Mašiotas—Apie Lietuvos Senovę)

PA-

Bet visų 
sūnūs Vy-

buvo savo

SUMUŠIMAS KRYŽEIVIŲ. — LENKAI 
VAGIA VYTAUTUI SIUNČIAMĄ 

KARALIŠKĄ VAINIKĄ

FaAUG turėjo Lietuviai garsių kunigaikščių, 
gudrių, smarkių krašto gynėjų. 

garsiausias buvo Kęstučio ir Birutės 
tautas.

Dar visai jaunas būdamas, jis
tėvo geriausias padėjėjas. Kartu su tėvu Vy
tautas gynė Lietuvą, kartu su juo buvo Jogai
los į kalėjimą ’įmestas. Kęstutis kalėjime ir 
žuvo. Kas dryso tą galiūną nužudyti, kam lie
pus tai buvo padaryta — tik kalėjimo akmenys 
težino. Gal ir Vytautui toks pat galas buvo ren
giamas. Tik jis pasiskubino iš kalėjimo išbėgti.

Jo žmonai buvo leista lankyti apsirgęs vy- 
žmona ateidavo su tarnaite. Vytautas,

C O VIETŲ Lietuvos prekybos komisariatas išleido pra- 
nešimą, kuriame viešai pasako apie savo sumany

mus siekiančius galutinai sugriauti Lietuvos ūkio gyve
nimą. Šiame komunikate sakoma kad, pirmoje eilėje, 
busią ‘’pertvarkyti” kooperatyvai. Pats prekybos ko
misariatas pasiaiškina kad jis esąs “organizavimosi sta
dijoje”, bet jau esąs užsibrėžęs didžiulius planus “nau
jiems fabrikams, šaldytuvams ir pieninėms statyti”.

Toliau pranešimas sako: “Lyginant su pereitais me
tais, mėsos produktų suvartojimas paskutiniu metu yra 
beveik dvigubai padidėjęs. Priežastys — padidėjo gy
ventojų pirkimo pajiegumas, o mėsos gaminiai mažai 
tepabrango. Be to, padidėjo gyventojų skaičius”.

Del šitos pastabos tenka pabrėžti kad prekybos ko
misariatas, esąs, kaip jis sakosi, “organizavimosi stadi
joje”, laiko Lietuvos gyventojus, matyt, kokiais apjake
liais, kaip ir Sovietų Rusijoje, kur gyventojai per porą 
desėtkų metų tebuvo maitinami propaganda ir agitaci
ja. Kad mėsos produktų suvartojimas padidėjo tai yra 
tiesa. Bet pranešime nutylima kad Lietuvon prigrūsta 
300,000 Sovietų raudonosios armijos kareivių, kurių al
kį numarinti nėra lengvas dalykas. Štai yra pagrindinė 
priežastis kodėl mėsos suvartojimas padidėjo. _ Del. to 
padidėjimo jau ir Lietuvoje pradeda pasireikšti maisto 
stoka, nors dar nesenai Lietuva buvo visko pertekus. O 
kas del gyventojų “pirkimo pajiegumo padidėjimo”, tai 
tokiu tvirtinimu, aišku, ir pats prekybos komisariatas 
netiki.

Kad pagrindinės Lietuvos žemės ūkio gamybos ša
kos nyksta, pripažysta ir pats komisariatas, sakydamas 
kad kiaulių ir pieno pristatymas sumažėjo. Pasak tą 
pranešimą,"padidėjęs raguočių, galvijų ir paukščių pri
statymas." Bet tai ir suprantama, nes ūkininkai, netu
rėdami tikrumo del rytojaus, šį savo turtą išparduoda.

Pagaliau pranešime sakoma: “Pienocentras ekspor
tuoja sviestą, kiaušinius ir surius. Anksčiau eksportas 
ėjo į įvairius kraštus; dabar sviestas ir kiaušiniai eks
portuojami į Tarybų Sąjungą”. Anksčiau Lietuva, eks
portuodama savo produktus užsienin, gaudavo svetimos 
valiutos ir jai reikalingų pramonės gaminių. Dabar vi
sa Lietuvos gamyba eina “eksportui” į išalkusią Sovie
tų Rusiją. Užtai susovietinta Lietuva gauna beverčius 
červoncus (Sovietų popierinius pinigus), komunistinę 
literatūra ir kitus sovietų “rojaus” prašmatnumus.

©
•SUV. VALSTIJOS giliai brenda į skolas — buvo 

nusistatyta kiek anksčiau nesileisti į skolas daugiau 
kaip iki 45 bilijonų dolarių, bet dabar ta riba perviršy
ta, kuomet prireikė Amerikai skubiai griebtis ginkluo
tis prieš gręsiantį diktatorių pavojų. Numatoma kad 
dėlei to šaliai reikės praleisti net 25 bilijonus dolarių, ir 
todėl valstybės skolos padidės 25 bilijonais.

Geras
Dienraštis Draugas primena 

buvimą Lietuvoje Amerikos 
Lietuviams priklausomo turto: 
nuosavybių, bankuose indėlių, 
bendrovių Šerų. Amerikoje yra 
Lietuvos valstybės aukso ir pi
nigų, “įšaldytų” Amerikos vy
riausybės įsakymu. Sovieti
niai plėšikai tuos pinigus nori 
pasigrobti, bet Amerikos vy
riausybė Lietuvos pagrobimo 
nepripažysta. Todėl, Draugas 
sako, yra gera proga Amerikos

sako:
Skirtumas tarp Adomo ir 

Jievos rojaus ir bolševikų ro
jaus yra tame, kad iš pirmojo 
reikėjo varyti, o. iš antrojo 
žmonės patjOjGvbėga. Vienas 
Amerikonų korespondentas pra
neša jog tūkstančiai Lietuvių, 
Latvių ir Estų norėtų apleisti 
savo šalį ir jieškoti prieglaudos 
kitur, bet komisarai jų neišlei
džia. .. .

•PIETINĖS . valstijos Ame
rikoje palengva taps viena iš 
žymiausių šios šalies galvijų 
auginimo sričių.

RUDENĖLIS
Jau atėjo rudenėlis, 

Saulė jau pasviro;
Jau žalieji medžių lapai 

Parudavę byra.
Tamsios naktys rudeninės, 

Apsiniaukę dienos;
Šiaurės vėjas nenurimsta, 

Nagais drasko sienas.
Dingo lauko žolynėliai

Ir grožybė šilo;
Miško paukščiai dainininkai 

Vienbalsiai nutilo.
Alksnis, beržas, putinėlis 

Neramiai vaitoja;
Ežerai, upeliai, upės 

Ledu apsiklojo.
Tik pušelės ir eglaitės 

Žalias galvas kelia,
Ir nuliudusiam darželyj 

Rūtų krūmai želia.
Džiaugsmu žiba jaunos akys

Mažo piemenėlio:
Malonu jam prisiglausti 

Prie šiltučio molio.
Ir artojas nenupeikia 

Rudeninio gruodo,
Kai pamato aukso grudus 

Byrant į aruodą.
Nors ruduo ir nugalėjo 

Žolynuotus plotus,
Bet kaimietis nesiskundžia, 

Nes dabar jis sotus!
Lietuva, Alytus, 1938. J. Š. G alutis.

ras.
apsivilkęs tarnaitės drabužiais, išėjo iš kalėji
mo su žmona ir užsėdęs žirgą spruko pas arti
mus savo žmones. Sutelkęs paskui ištikimų 
kareivių, pasikvietęs tam tarpui į talką kryžei
vius, ėmė reikalauti kad Jogaila atiduotų jam 
valdyti tas žemes kurias Kęstutis valdė.

Kryžeiviai ir Lenkams neduodavo ramumo. 
Krikštyti Lenkų nereikėjo, jie jau buvo krikš
čionys. Kryžeiviams jų žemės išplėšti rūpėjo.

Jogailai Vilniuje kunigaikščiaujant, Lenki
ja buvo palikus be karaliaus, su jaunute kara
laite Jadvyga. Kryžeiviams parupo karalaitė 
išpiršti kaip jiems buvo reikalinga. Bet Len
kų diduomenė ką kita sumanė. Jie nusiuntė į 
Jogailą pasiuntinius, šie sakė: jų gražioji ka
ralaitė norinti už jo tekėti, o Lenkai norį kad 
jis butų jų karalium, tik turįs pasikrikštydinti 
ir Lietuvius pakrikštydinti.

Jogailai toks Lenkų sumanymas tiko. Jis 
prisižadėjo, likęs Lenkų karalium, apkrikštyti 
Lietuvą ir ją sujungti su Lenkija į vieną val
stybę.

Jogaila, nukeliavęs į Krukuvą, ėmė krikštą, 
vedė Jadvygą ir netrukus atvyko į Vilnių savo 
prižadų vykdyti — Lietuvių krikštydiriti ir 
krikščionių tikybos mokyti.

Tik paskutinis prižadas Jogailai nepavyko. 
Gavęs Lenkijos sostą, bandė valdyti kartu Len
kiją "ir Lietuvą, Lenkų didikų padedamas. Lie
tuvos diduomenei tas nepatiko. Kuo Lietuva 
prastesnė už Lenkiją? Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis svetimųjų nepadedami valdė; todėl ir 
toliau Lietuva be padėjėjų mokės valdytis. Kuo 
Vytautas, narsaus Kęstučio sūnūs, netinkamas 
valdyti? Vytauto norim Lietuvos didžiu kuni
gaikščiu !

Jogaila, noromis nenoromis turėjo nusilei
sti, tik sutarė kad Lenkai su Lietuviais vieni
kitiems pasidės kovoti su kryžeiviais. į

Vytautui, kaip ir jo tėvui, Kęstučiui, la
biausia rūpėjo ginti Lietuva nuo kryžeivių. Ki
taip to nepadarysi kaip juos kartą sukulus taip 
kad ir atsikvošėti negalėtų. Numanė kad tai 
galima padaryti išstačius savo ir Lenkų kariuo
menes prieš kryžiuočius.

Todėl pirmiausia padarė su kryžeiviais su
tartį, kad jie nepultų kitų Lietuvos žemių. Tik 
reikėjo pavesti jiems valdyti 
maičius.

Kryžeiviams to tereikėjo, 
maičių, palikę Vytautui ramiai
se Lietuvos kraštuose, ypač rytuose ir pietuose.

žemaičiai šiuo tarpu ir savo didžiojo kuni
gaikščio nepaklausę, vieni patys šoko į kovą su 
kryžeiviais.

Tuo tarpu 
desnės valdžios 
Lietuvai buvo 
priklausančiose
sius kunigaikščius iškėlė, į jų vietas pastatė 
tinkamesnius žmones.

Įsitikinęs kad iš rytų ir pietų nebėra pavo
jaus, sugryžo Vytautas į pačią Lietuvą, že
maičiai jo labai laukė — puolė skųstis kad kry
žeiviai nežmoniškai su jais elgiasi.

Išdėjo visa ką buvo jau raštu 
didžiūnams paskelbę. Tame rašte 
skundėsi: “Kunigai ir kunigaikščiai!
mus slegiamus ir varginamus. Ne Dievui mu
sų vėlių kryžeiviai gaidžia, jie žemės musų trok
šta. Taip mus privargino jog belieka elgetauti, 
ar plėšikauti kad gyvi išliktume. Visus žemės 
vaisius ir avilius iš musų atėmė; neleidžia nei 

į medžioti, nei žvejoti,

I

ir krikštyti

šoko mokyti 
tvarkytis kituo-

že-

Vytautas stengėsi įsigalėti, di- 
įgyti tose Rusų žemėse kurios 

tekusios; stiprino savo valdžią 
Lietuvai Rusų žemėse; netiku-

visų šalių 
štai kaip 
Išgirskit

Kasmet išsiveža užstato musų vaikų, musJ 
vyresniuosius vienus į Prusus išgabeno, kitu] 
su šeimynomis gyvus sudegino; mums seseri] 
ir dukteris išplėšia. Kai drysta dar mus broj 
liais vadinti ir krikštyti? Kas kitus grynu J 
nori padaryti pats turi būti grynas, štai Prul 
sai apkrikštyti, bet jie tikybos tiek pat teis na-l 
no kaip ir pirma: užpuolę su kryžeiviais svetiJ 
mas žemes, bjauriau už Turkus elgiasi, ir jU(] 
baisiau elgiasi, juo labiau kryžeiviams įtinka”

Vytautas tuojau pareikalavo kad kryžeiJ 
viai išsinešdintų iš žemaičių. Kai kryžeiviai 
pasipriešino, Vytautas juos gerokai apkūlė ir 
varu išvarė.

Šitaip padaręs žinojo ko gali laukti iš kry
žeivių. Todėl vėl tariasi su Jogaila ir rengiasi 
į didelį karą.

Kryžeiviai irgi nesėdi rankas sudėję: tel-| 
kiasi kariuomenes iš visų kraštų.

Todėl tai buvo paskui kova kokios dar nie
kas nebuvo matęs. Dvi didžiausios kariuome
nės susitiko Prūsuose, ties Žalgiriu, netoli Len
kijos sienos. Lietuviai ir Lenkai, išjoję ryto 
metu iš miškų į plyną plotą, pamatė didelius 
burius kryžeivių, puikiais šarvais žėrinčių. Jje 
stovėjo už lygaus lauko, pasirengę į kovą. Jo
gaila paliko 
čiam, rengti 
melstis, kad

Vytautui, kaip geriau 
kariuomenę į kovą, o 
Dievas padėtų....

(Bus daugiau)

nusimanan-
pats nuėjo

AR GALIMA PAŽINTI
NAL1STUS IŠ VEIDŲ

KR1M1-

vaiz-
ir iš
skir-

ilgus

Vaizduose,- filmose ir scenoje bendrai pri
imtas yra tam tikras žmonių tipas kurie 
duoja kriminalistus: jų išvaizda kitokia 
jų judėjimų ir veidų, galima matyt ką jie 
ti perstatyti.

Tačiau, tyrinėtojai kurie pasišventė
metus žmonių budui-tyrinėti, sako kad nėra ga
lima pažinti ir išskirti iš minios tą žmogų žuris 
papildys kriminališką prasižengimą, nors toks 
pažinimas butų labai naudingas. Tų tyrinėtojų 
tikrinimu, tokio kriminališko tipo visai nėra.

Amerika pilna visokių prasižengėlių, ne
skaitant tų kurie jau suimti, arba rasti kaltais 
visokiuose prasižengimuose. Be tų yra dar šim
tai tūkstančių kitų, kurių kaš'’ met atsiranda.

Jei butų iškalno galima numatyti kad toks 
plonas, laibas vyras negalima pasitikėti prie ki
tų žmonių pinigų, tas butų labai svarbi, naudin
ga informacija bankams ir kitokioms įstaigoms 
kur pinigai vartomi tarnautojų rankomis nuo- 
latai. Jeigu užpuolikai keliuose butų galima iš
skirti sulyg žemo, pilno ūgio, butų galima turė
ti speciales sargybas kurios juos ir tėmytų.

Bet dabar jau žmonių tyrinėtojai, kalėjimų 
viršininkai, policijos nariai ir kriminologistai ne
siremia ant tų nustatytų tipų kaipo įstatymų 
laužytojų. Kriminališkumas žmoguje nėra pa
viršutinė ypatybė, bet dalis jų nervų sistemos, 

j protavimo ir jo vidujinės sudėties netvarkos. 
I

♦ DARBŲ yra 18,000 rūšių, bet tiktai vie
nas asmuo iš keturių išeinančių ir mokyklos ar 
kolegijos yra tinkamai nusistatęs kokio darbo 
jis norėtų jieškoti, sako Amerikos Mokslo Ta
rybos jaunimo komisija.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

nei kaimynams ką parduo-

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohr
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VALENTINA
Romanas iš Lietuvos Gyvenimo
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Iš Sakalo knygos “VALENTINA”

(Tęsinys iš pereito nr.)

/ VII
/ Ten kui’ meškinas ant kelmų 

bites kopinėjo...
K. Duonelaitis.

AVILIAI

Už rugių augo laukinė obelis, viena tarp 
dirvų ir pievų, kresna ir šlamanti tamsiai ža
liais lapais.

Po ja stovėjo aną vakarą, gryždami iš ku
nigo Motiejaus, Antanas ir Valentina. Jisai ją 
atlydėjo iki šios vietos. Ji sakėsi nuo čia ne
paklysianti ir neišsigąsianti kiškio. Tai kalbė
dama Valentina laužė aštrų obels ūgį, kurį va
dino vilku, ir rodė savo tėvįškę: “Tenai prie eže
ro — musų namai”. Ir paskui nuėjo, ir vaka
ro tyluma snaudė šitoje lygumoje, girių apjuos
toje, snaudė miežiuose ir žydinčiose bulvėse — 
tose nedrąsiose, niekeno nemylimose taurelėse 
su geltonais taškais viduryje. Ir jinai nuėjo 
taku, paskendus rugių lauke — ir javai skyrė
si jai iš kelio ir linkčiojo. Ir vienplaukė jos 
galva buvo šviesi kaip ta nokstanti žiemkenčių 
jura. Pirmi šešėliai ją pasivijo, žaidė aplink 
ją ir buvo toki linksmi, štai rymojo čia jos pe
tys, ir štai nulaužtas, plaušuotas obels ūgis. Ir 
kaip miela savo saujoj laikyti jos ranką, šituos 
trapius jos pirštus.... Ir tai buvo ne vakar, 
ne šiądien, o toli, toli, kaž kur saulėtų amžių 
pradžioje. Nūn Antanas stovi ir stebi ir klau
sosi, o vyturio giesmių pilna visame ore, ir 
pempė atlekia, švaistosi aplink galvą ir baugi
na, išgąstingai šaukdama. Ir jinai nuėjo....

Iki šitos obels Antanui viskas buvo sava— 
ir Čirenimas aukštai ir purptelėjus kurapkų po
ra. Jis pažinojo akmenų krūvą, surinktą iš 
dirvų, ir nušienautos pievos kampą. Dirsės 
šiurkščiais savo grūdais braukėsi pro rankas, 
rugiagėlės kaišė nustebusius savo žiedus iš po 
nulinkusių javų: svarios varpos šaukė juos prie 
žemės, į kurią jie buvo nuberti ir kurioje mie
gojo baltas žiemos dienas ir naktis. Už sėji
mų jisai rado provėžas, juodas ir drėgnas. Nu
sekė jomis ligi upeliūkščio vagos ir tiltelio, ply
šiuose žole apaugusio. Geltono vandens du
buryje irstėsi vabalas ir rangėsi dėlė, tokia pat 
juoda, šiurpi ir nereikalinga. O dar toliau bu
vo namai, Valentinos tėviškė. Didelis kluonas, 
nusviręs į ežero pusę, beveik siekė žemę savo 
rudu šiaudų stogu, ant kurio riogsojo žiogai ir 
stovėjo garnys. Buvo rami popietė, ir visi sodo 
medžiai, vyšnios ir obelys, ir tas aukštas ąžuo
las gale pirkios — visi jie buvo tylus.

Siauras takeliukas, šian ten perkirstas suei
žėjusių plyšių, ringavo tiesiai į sodo vartelius. 
Antanas sustojo priešais juos. Buvo truputį 
nejauku. Giliai už medžių ir krūmų buvo gir
dėti nematomos kalbos, šūktelėjimai. Atrodė 
kad už šitos šakų ir kamienų tankmės butų kitas 
pasaulis, kiti žmonės, kiti balsai, pas kuriuos 
nyku ir drovu įžengti. Cypdami sugirgždėjo 
varteliai. Sode, tarp nukarusių krūmokšnių, bu
vo tvenkinys, prižėlęs maurų ir žliūgių. Gel
toni, pūkuoti ančiukai, su dryžomis nugaromis, 
sukiojosi aplink lieptą.

Jisai klausėsi ar neišgirs pažįstamo balso. 
Pro agrastas iššoko šuniukas ir puolė gaigalą, 
kuris lyginosi plunksnas ant kranto. Paukštis 
nebėgo, tik įtraukė žaliai žėrintį kaklą ir šnypš
tė. šuniukas tūpčiojo aplinkui jį ir skalijo — 
ne tiek iš piktumo, kiek dėl išdykumo. Netikė
tai jis apsisuko, ir gaigalas jį pavykėjo. Šuniu
kas ties krumu įsistebėjo į Antaną, kiauktelė
jo ir pašiaušė skrandą. Vaikinas greitai link
telėjo prie žemės, ir šunytis nucypė už agrastų.

— Gėdykis, Tarzanai, — prabilo storas bal
das.

Išėjo vyras — drūtas, su tirštais ūsais ir 
vanago nosimi. Jis nešėsi rankoje geldutę ir 
šnekėjosi su šunim, kuris slėpėsi už žmogaus ir 
amtelėjo sykį — ne kad išgąsdintų ką nors, bet 
pats pasidrąsindamas.

Ūkininkas pamatė Antaną ir sustojo.
— Rodos, čia bus Skaudviliai? — tarė vai

kinas.
— Taip, — atsakė žmogus.
Tarzanas pro jo kojas stebėjo ateivį.
— Profesorius prašė... sakė...
— Na, tai busi sveikas. Aš kaip tik einu 

dūlio.
— Ar jau pradėjot?
— Tuojau. Galit luktelti arba eikite pas 

kitus.

Jis linktelėjo galva pirkios link:
— Tur but, ne visi ten bus svetimi.
— Ne... Bet aš palauksiu...
Jiedu nuėjo prie* seno, su prakiurusiu šonu 

gluosnio. Skaudvilis pastatė geldutę prie stuob
rio ir tarė:

— Vakar buvom mieste ir aplankėm su Va
lentina senelį. Koks žmogus! Jis gi musų kraš
tą skersai ir išilgai išvaikščiojo, pusę Lietuvos 
pažysta, net akmenis pakelėse atsimena.

— O dabar pats vos bepajuda, skaudu jam 
taip sėdėti vietoj, — pastebėjo Antanas.

Ūkininkas atlupo didelį pūzrą ir numetė 
ant žolės.

— Ir jiedu susidraugavo su Valiute, — vėl 
prabilo jisai.

— Ar daug turit bičių? — nesižinodamas 
ką tarti, paklausė Ąntanas.

Skaudvilis patenkintas nusišypsojo:
— Ogi bus keli aviliai.
— čia joms yra iš ko medų rinkti.
— Oje! Gi kai liepos sužydi...
— Jums ir liepų turima!
— Ne, bet yra girioje... Ištisas liepynas 

. . . Taip, dabar žydi... A, jau bus gana šitų 
pjaulų. Galim eiti...

Tarp krūmų stovėta naujo žmogaus: buvo 
tai berniukas, su pirštu dantyse. Jis bus kelia
vęs pas tėvą ir, pamatęs svetimą vyrą, nedryso 
artintis.

— E, Juozai, — šuktelėjo Skaudvilis, — 
eikše man į pagelbą: taip sunku nešti.

Vaikas nesijudino iš vietos: jis tik žiurėjo 
į svečią ir pasitraukė tolyn.

— Tai ir kavalierius, — graudeno jį tėvas: 
— žmonių bijo!

Juozukas atsiliko užpakalyje ir kibino Tar
zaną, kuris nenorėjo žaisti ir nuleidęs ausis, su 
tokius nusikaltusiu snukiu, vėžliojo į šalį ir mė
gino slėptis krūmuose. Sodas buvo erdvus, ir 
tų krūmų ilgos eilės augo tarp nukalkintų obe
lų ir kriaušių. Vešėjo ten tankiais kupstais aš
trios agrastos supurentoje žemėje, ir jų uogos 
karojo iš po lapų, permatomos, lyg žali vandens 
lašai. Tarpais kėlė šakas serbentos su raudono
mis, jau didžiai praretintomis kekėmis, į kurias 
pavydžiai žiurėjo gaidys ir pasišokinėdamas mė
gino skintis.

Priešais pirkios duris kerojo klevas, vienu 
šonu tankias šakas atrėmęs į stogą, o kitu nu
sviręs į kiemą. Jo šešėlyje stovėjo sunkus sta
las, ir aplinkui sėdėjo Skaudvilių šeima. Rūgu
siu pienu aplipę šaukštai, tušti dubenys, rudas, 
su atšokusia pluta duonos kepalas ir musių 
spiečius rodė kad butą ką tik po pietą. Anta
nas apsižvalgė, tačiau nematė ko j ieškojo. Gale 
stalo, vytinėje kėdėj e, sėdėjo moteriškė su aki
niais ir lopė kelnes. Jisai sumojo — Valentinos 
mama: abi jos turėjo dideles akis, truputį ries
tas nosis ir lygiam, apvaliam veide nežymiai at
sikišusius žandikaulius. Tik motinos plaukai, 
nūn jau žilsvi, seniau turėjo būti juodi, o duk
ters garbiniai buvo šviesus, visai kaip tėvo.

— Klausyk — prabilo moteris, — atsivedi 
svečią, o mes Čia apsikrovusios. Izabeliuke, pa
dėk man nukraustyti.

— O ką veiks Magdė, — spyrėsi mergaitė 
ir įkišus galvą į priemenę šaukė: — Magde, 
Magde!

— Matot, kokią panaitę turim, — nusijuokė 
Skaudvilienė iš dukters.

Duryse pasirodė ir tarnaitė, stambi, raudo
na, įsistojus į klumpes. Neskubėdama, laižy
damosi jinai tarė vyrišku balsu:

— Kas?
— O štai, — numojo mergaitė į stalą.
— šaukštai nepabėgs pro vartus, — mur

mėjo Magdė.
/ v Prikyšte nusišluostė burną ir lėtai imliojo 
duoną, dubenis. Sužėrė trupinius į saują ir 
numetė vištai, kuri kaitinosi, užvirtus smėlio 
krūvoj, tokia sušiurpus ir įtraukus kojas prie 
pilvo.

Kai jau buvo apsisveikinę ir radę šneką, 
Izabelė su karklo virbu rankoje atsistojo už 
motinos ir nepaleido Antano iš akių: ji viską 
turėjo žinoti; Skaudvilis gryžo iš virtuvės su 
dumtuvėmis, kuriose ruko žarijos, ir sukišo į 
jas pjaulus. Melsva durnų gija ramiai kilo 
aukštyn ir sklaistėsi klevo lapuose. Gailiai zyz
dama atlėkė bitė, apsuko ratą aplink Juozuką, 
ir išsigandęs vaikas apsikabino tėvui koją.

— Nebijok, — guodė mažąjį Skaudvilis, — 
mes tuoj atimsim jai medų.

Čia prasivėrė pirkios langas:
— Tėti, jau išvaliau geldą.

Šaukė Valentina.
— Gerai, duktė, — atsakė Skaudvilis. — 

Ir galėtum ateiti čia: radau šį-tą.
Ir jis juokėsi. '
— Kur tokia susivėlus... Labas, ponas An

tanai, — atsakė jinai į svečio mostelėjimą. — 
Aš tuojau...

Ir Valentina dingo už lango užuolaidos.
Tėvas įdūmė pjaulus ir iškėlė už pažastų 

Juozuką:
— Na, vyre, dabar eisim pas avilius.
— Ne, ne, — graudžiai vebleno vaikas.
— Kodėl ne? Bijai?...
— Aš visai nebijau, —įsiterpė Izabeliukė 

ir numetė rykštę į sodą.
— Tėvai’, užsidėk sietą: kai ims gilti... — 

prisibijojo motina.
— Ką šneki, aš bičių nebijau, ir jos ma

nęs nebijo.
— Išsigąsi kai svaktels kuri tau į nosį.
— O kas? Tegu kanda: visos nosies man 

nesuės, perdidelė. Jei tau kiek snapą sutrum
pintų, jau butų nuostolis.

Kai juodu šitaip erzinosi, pro lapus prasi
mušė geltonų spindulių juosta, krito ant stalo 
ir, dustelėjus šakose vėjeliui, raibuliavo, tarsi 
butų iš vandens.

— Štai ir aš, — prabilo Valentina.
Ji stovėjo duryse ir ant galvos turėjo ska

relę, surištą užpakalyje. Buvo apsivilkus ne
baltintos drobės suknia, trumpomis rankovėmis, 
ir kai ji sveikinosi, Antanas matė tris skiepų 
suardytus ženklus peties odoje.

— Radot kelią? — paklausė ji.
— Kur čia nerasi.
Antanas mąstė: “štai kokia ji savųjų tar

pe — su tėvais ir broliais”. Ji atrodė jam lyg 
butų čia gyvenus nuo neatmenų laikų, lyg šita 
pirkia, klėtis ir svirtis ant kiemo visados butų 
stovėję, ir tie patys žmonės juose vargą kentę 
ar linksmas dienas leidę, lydėdami pavasarį ir 
rudenį, lydėdami rugiapjutes laukuose, obuolių 
brendimą soduose ir rinkdami bičių medų. Jis 
negalėjo įsivaizduoti kad šitas klevas, kad anos 
šermukšnės su dar žaliomis uogomis butų kada 
nors, prieš penkiasdešimt, prieš šimtų metų, 
leidę iš žemės pirmąsias šakutes, gležnas ir ne
drąsias. Drauge jis nesuvokė kad Valentina 
kada nors maža lakstė šituo smėliuotu takeliu, 
vartaliojosi žolėje ar drožė rykštę, kaip Izabeliu
kė. Ne, jinai visados buvo šitokia, daili, nuau
gusi, su tuo klastingu šypsojimusi palei akis ir 
pora nepaklusnų garbinių smilkiniuose, kai tik 
plaukai esti nesurišti. Ir Skaudvilienė visados 
buvo žilstelėjus, lyg pasakų motė, ir Juozukas

toksai mažas, apsikniaubęs motinai į sterblę ir 
dėbčiojąs į svečią. Įsistebėjęs į geltonų spin
dulių raibuliavimą ant stalo, vaikinas jautė, 
tarsi bėgantis laikas aplenktų šituos namus, kad 
žiemos nei vasaros čia nieko nesendina. Jam 
keista darėsi pamanius kad šitoje pirkioje butu 
kas miręs, kad butų čia vaikščioję ar šnekėjęsi 
kitoki žmonės negu šiandien, kad vietoj šito 
ūkio kadaise galėjo giria siūruoti ir ošti... Var
nėnas, pasilypėjęs ant šakos prie inkilo, čiulbė
jo ir švilpė ir trileno, toks patenkintas ir lai
mingas, lyg apsvaigintas lapuose besisklaidan
čių durnų, kurie kilo iš dumtuvės.

— Senelis siunčia labų, — prabilo Antanas.
— Dar nepamiršo manęs, — atsidūsėjo Va

lentina.
— Kur čia pamirš tokią, tokią...
— Tokią landžią ir įkyrią, kad net barti 

reikia.
— Na?
— Kartą ėmė ir aprėkė.
— Už ką gi?
— Parodyk, sako, kaip rašai... Aš ir atki

šau sąsiuvinį. Jis žiurėjo, žiurėjo, pasklaistė ir: 
“O kas čia?” Aš gi nieko nesuprantu ir raudo
nuoju, lyg vėžys.

— Ir kas ten netiko?
— Mat, naują skirsnį jam reikia pradėti 

nuo trečdalio eilutės. Aš gi...
— žinau, žinau — tokia jo tvarka, — nu

teigė Antanas. — O kaip namie sekasi?...
— Neblogai. Pešuosi su Juozuku.
Ir ji glostė plaukus vaikui, kuris išsišiepęs 

glaustėsi prie jos.
— O, jis tikrai jus sumuša. Ar teisybė, 

Juozuk, suduodi Valiūtei?
Berniukas sukryštė ir apsikniaubė seseriai 

ant kelių.
Atsiliepė Skaudvilis:
— Garbė Dievui, galim pradėti. E, Vale, 

nebijai bičių?
— šiek tiek, — atsakė jam duktė... — Ir 

kas bus?
— Panėšėk įnagius ligi avilių.
— A, jei gils — tegu gilia: daugiau niekam 

nei netinku.
(Bus daugiau)

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

fi
n U hUsLJ

THANKSGIVING RATES

Jeigu norit atlankyt saviškius gyvenan
čius kitur Padėkavončs dieną ir negalit 
nuvažiuoti, geidimas to nepadarys... Bet 
telefonu pasikalbėjimas padarys. Kaštuo
ja nedaug persiekti per mylias žema Pa- 
dėkaonės dienos long distance kaina. Ji 
yra ta pati žema kaina ką galioja nakti
mis ir Sekmadieniais ir veikia nuo 7 va
kare Lapk. 20 iki 4:30 ryto Lapk. 22 pa
sikalbėjimams tarp šio miesto ir daugu
mos vietų Suvienytose Valstijose. PaVei- 
zdan, trijų minutų stotis j stotį kalbėjimo 
iš Clevelando j Day toną kaštuoja tik 50c; 
iš Toledo į Zanesville, 45c; ir iš Columbus 
j Cincinnati, 35c.

★

*

I

KARO PALIAUBŲ 
PAMINĖJIMAS

Stasys Pieža, Chicagietis, na- 
I rys Chicago Herald-American 
dienrašio redakcinio štabo, to 
dienraščio laidoje Lapkričio 11 
d. talpina savo straipsnį, “Din 
Of War Rages Over Unknown 
Soldier”, perstatydamas Ame
rikos visuomenei pereito Pa
saulinio Karo įvairių tautų Ne
žinomų Kareivių kapus. Tarp 
Amerikos ir keleto kitų šalių 

i Nežinomų Kareivių kapų tal
pinamas atvaizdas ir Lietuvos 
Nežinomo Kareivio kapo, Kau
ne. Straipsnyje p. Pieža, ku
ris informacijas surinko iš tų 
šalių konsulų ir kitų šaltinių, 
apie Lietuvos Nežinomo Karei
vio kapą pažymi kad ten ne- 

| bus jokio trimitavimo nežino- 
' mo Lietuvos kareivio atmin- 
I čiai.... Paminklas prie kapo, 
kaip Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicagoje, jam 
painformavo, yra išstatytas iš 
akmenų surinktų sužeistųjų 

i Lietuvių kareivių, iš Lietuvos 
laukų kuriuose atsibuvo kovos 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Straipsnis pamini kad raudo
nieji užgriebė Lietuvą pereitą 
vasarą.

Prie to straipsnio telpa įspū
dingas atvaizdus Amerikos 

' Nežinomo Kareivio kapo, Ar
lington kapinėse.

Savo straipsnį apie Nežino
mą Kareivį pradėdamas Sta
sys Pieža sako:

“Tiktai pusę pasaulio šiose 
Karo Paliaubų išvakarėse pa
gerbia Nežinomą Kareivį kuris 
mirė kovodamas už taiką ! dvi- 
dešimts-du metai atgal. Kita 
pusė vėl užimta kariavimu.

“Tikslas už kurį jis karia
vo—taika—neįvykdyta.

“Virš žemės kurioje jis yra 
i palaidotas Europoje dunksi 
| marguojančių kareivių kojos 
i ir perkūniškas dundėjimas ka- 
i ro mašinų. Jo kapas sukrato- 
' mas, taipgi, kuomet bombos iš 
karo lėktuvų krinta ant mies
tų ir užmuša nekaltus vyrus, 
moteris ir vaikus”....

TELEPHONE CO.THE OHIO BELL
TUNE IN "THE TELEPHONE HOUR" EVERY MONDAY 8 P. M. « WTAM • WLW • WSPO

★

JUOZAS TYSLIAVA 
GRYŽO REDAGUO

TI VIENYBĘ

Juozas Tysliava, buvęs Vie
nybės redaktorius ir įsteigėjas 
Vienybės dienraščio, sugryžo 
atgal redaguoti Vienybę. Nr. 
189, Lapkričio 1 d. Vienybė iš
ėjo jo redaguota. Laikraštis 
taip pat padidintas iki 6 pusi.

Kaip pats p. Tysliava sako, 
“. .. .išeidamas, palikau dien
raštį, gryžęs, radau savaitraš
tį.... Betgi, visuomenei rei- 

i kalaujant, galėtų gryžti ir 
i dienraštis. ...”

Vienybė yra vienatinis laik
raštis musų laikraščią tarpę? 
turinti tokių sunkumą kokiu# 

, ji pergyvena pastarų apie de- 
i šimts metų bėgiu. Bėda jai 
Į ir del redaktorių keitinėjimo- 
si, ir del finansiškų trukumų.

Tie trukumai yra daugiausia 
atspind is pačių Brooklyno tau
tinės srovės veikėjų nepajiegi- 

I mo nusistovėti, o už tą kalti 
jau jie patys.

Linkėtina Tysliavai, jo san- 
darbininkams ir Vienybei pa
sekmingai dirbti tautos gero
vei rytuose, kur dirva yra di
dele, darbo yra daug, ir naudos 
privalo būti, jei bus padėta už
tenkamai prakaito į darbą.

Brooklyno tautiniams veikė- 
! jams patartina mažiau kištis į 
laikraščio reikalus, į redakci
jos darbą, o daugiau rūpintis 
rėmimu ir palaikymu laikraš
čio. Kiti musų laikraščiai tu
ri finansiškų trukumų, bet ji] 
bėdos neiškyla į viršų taip la
bai, r.ės jų rėmėjai rūpinasi tik 

: išlaikymu laikraščio,kad jis 
skelbtų tas idėjas kurios jiems 
yrą jirie širdies.

I ♦ J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras <

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.-



Rodys Lietuvos, Suomi
jos ir kitas Filmas

*

• NYA, FEDERALĖ jauni
mo šelpimo administracija, pa
skyrė Clevelando sričiai $162,- 
000 pinigų jaunimui kurie yra 
verti, siekti aukštesnius mok
slus. Lietuviai jaunuoliai pri
valo pasiteirauti apie gavimą 
tų pašalpų mokslo tęsimui.

PASODINK I GERĄ
DIRVĄ KUR ATNEŠ

GERĄ VAISIŲ

Suvienytose Valstijose žmo
nės turi $5,630,000,000 įdėję į 
Taupymo ir Paskolos Draugi
jas taupymui, iš kur dabarti
niu laiku gauna aukščiausį už
darbį procentų, 3% už padė
tus taupymui pinigus, ir jie 
yra po Federal Insurance Corp, 
priežiūra, kiekviena knygutė 
iki $5,000. Tai yra saugi 
pelninga vieta taupymui.

VI. Mučinskas

ir I

Dirvos administracija pada
rė sutartį su VI. Mučinsku, bu
vusiu švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėju, pa
rodyti vėliausias filmas 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
miją, Daniją, Švediją.

Pirmą kartą Lietuviai
pamatyti vaizdus iš tų narsių 
Suomių šalies, kurie taip at
kakliai Sovietų Rusijos užpuo
likus apmušė. Lietuvos 
dai yra nauji, naturalėse 
vose.

Rodymas bus Lietuvių
je, diena bus paskelbta vėliau.

apie 
Suo-

gaus

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n

6712 Superior Ave.

vaiz-
spal-

salė-

D I R V A

Matt. 23:10.

LAIŠKUČIŲ

— prisiųsim maišytaivaizdeliuKeliolika puikių

12 už 65c.6 už 35c.
Paduokit savo adresą)ženklais.(Galit siųsti pašto

keršto
1914

Dievo prasidė- 
metų suspaudi- 

viso pasaulio ir ant vi- 
ant darbininkų ir

Jus nesivadinkit Moky
tojais, nes Vienas yra 

Mokytojas, Kristus

Geresnes Matymo Sąlygos Mokyklose ir Namie 
Padaro Geresnius Studentus

Jsigykit tuojau puikių Lietuviškų

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO

KAIP TAPTI AME 
RIKOS PILIEČIU

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior ave< 
Cleveland, Ohio.

HENNINGER’S
Užlaikom pilniausį pasirinkimą 
Šventieji ir kt. Paveikslai
Gryželių, Stovylėlių, Rąžančių 
Kalėdinių Sveikinimo Kortelių

Ateikit anksti pasirinkti Dova
nas, kurios labai tinkamos.

8809 Superior Ave.

PLUMBING 
SUPPLIES

HARDWARE PAINT
Electrical Supplies 

Glass
Household Goods

The Stoneman Co.
7110 Superior Ave.

Cleveland, Ohio He. 1759

GERAI ŽINOMA 
VIETA

Musų kaimynystės žmonės esti 
patenkinti dovanomis jairktomis 
mano parduotuvėse, 
taiga 
Duodam 
vakarais.

Frank

Didelė įs- 
puikiausių brangmenų. 
išsimokėjimui. Atdara

6401
HE. 0465

Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS MUSŲ KAINOS
JUMS PATIKS

PYTHIAS 
CAFE 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Didžiausias pasirinkimas laikro
dėlių, deimantų, fountain pens, 
ir visokių Kalėdoms dovanų. 
Patyręs Laikrodėlių taisytojas

D. D. Haskell
JEWELER
Addison Road 

Kampas Wade Park Ave.
ENdicott 2696 Cleveland

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop.

5325-27 
Prie E.

SUPERIOR AVENUE 
55th St.

ENdicott 8908
(U)

Diena 
jo: nuo 
mas ant 
sų tautų, ant darbininkų ir 
turtingųjų; auksas ir sidabras 
neišgelbės nei vieno kurie da
bar spaudžia vargdienius visa
me pasaulyje. Viešpats sako: 
tylėkite po akių Viešpaties, nes 
Dievo atkeršijimo diena arti 
yra ir labai prisiskubina. Tai 
galingieji ir turtuoliai baisiai 
šauks. Paskutinis septinta-tuk- 
stantmetinis amžius baigiasi. 
Pasaulis užmiršo Viešpatį Die
vą, atmetė Dievo prisakymus, 
jų kraujas bus pralietas, jų si
dabras bei auksas juos neiš
gelbės dienoje Viešpaties ker
što, bet visa žemė turės būti 
sudeginta Jo keršto ugnimi.

žemė reiškia politiškas ir 
valdančias galybes ant žemės: 
tos bus sudegintos, o po tos 
keršto dienos Dievas per savo 
sūnų Jėzų Kristų įsteigs savo 
Karalystę amžinai. Taip Die
vas kalbėjo per savo pranašą 
Zepanjas 1: per. 14-15 e. Jieš- 
kokite Viešpaties Dievo visi 
jus vargdieniai žemėje, kurie 
elgiatės pagal jos prisakymus; 
j ieškokite teisybės, j ieškokite 
nusižeminimo. Taip Viešpats 
Dievas sako. Visus pagonis su
rinksiu bei karalystes krūvon 
sušauksiu mano kerštą ant jų 
išlieti. Ir po tų visų vargų 
Dievas taip sako: tada bus tei
singa karalystė Dievo. Turės 
Dievo vardu Dievo vardu mels
tis ir Jam tarnaut vienširdžiai. 
Zepanjas 3: 8-9 e. Skelbia S. 
B. S. D., Cleveland, Ohio.

(Skelbimas)

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

Žmogaus kuris turi 
patyrimą prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior
CE. 6633

13 metų 
ir gyvena

Avė.
CE. 0475

DRESS SUIT
RENTAL CO.

KAM PIRKTI — 
IŠSINUOMOKIT PAS MUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus 

235 The 
Elecatorius

MA. 5856
GEO. H. SCHWANE, Mgs.

Old Arcade 
į antrą aukštą.
(2) Cleveland

KOMIN’S Pharmacy
Vaistų receptus išpildom 
geriausia negu kas kitas. 
Muilai Cigarai
Lietuvių kaimynystėje.

6430 St. Clair Ave.
Kampas Addison Rd. Cleveland

MAISTAS IR PAUKŠTIENA ŠVENTEI
Wade Park Shoulder 13’/2 c. Beef for Roasting 19c.
Namų darbo dešros 29c. svaras. Veal Roast 17c. 

Bacon lašinukai 19c. svaras.
Paukštiena del Thanksgiving prieinama kaina.

ADDISON SQUARE MARKET
7400 Wade Park Avenue

i*»iiiiiiiiitifimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii8iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiniinii

Į Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

Į The Wilkelis Furniture Co. |
I Rakandų Krautuve
I 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 |

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas
= “Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” E
= Įdainavo Chieagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.
. ............................................. .

LAIŠKAI Į LIETUVĄ EINA
Svarbi pastaba: Paštas į Lietuvą eina. 
Jūsiškiai dabar labiau negu kitados lau
kia nuo jūsų žodelio. Rašykit jums ži
nomu senu antrašu. — Tėmykit: šie lai
škai neužlipytu voku į Lietuvą arba čia 
Amerikoje galima siųsti tik už l^c paš
to ženklu (ne 3c ir ne 5c.)

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Gera šviesa mokykloje ir na muose. šis mokyklos kam- 
baris yra iš Shaw High Mo kyklos.

Daugyvei Clevelando mokyklų da
rant šviesų pagerinimus mokyklų 
kambariuose, daug tėvų daro tą 
patį žygį palengvinimui savo vai
kams matymą studijuojant namuo
se, praneša the Sight Saving Coun
cil of Cleveland.

Tie patys budai kurie panaudota 
pagerinimui matymo sąlygą Shaw 
high mokykloje, su geromis pasek
mėmis iš mokslo atžvilgio, galima 
pravesti pagerinant Studijavimo są
lygas jūsų vaikams namie, įrodinė
ja M. C. Dietrich, Shaw mokyklos 
vedėjas.

“Daugiau dėmesio į pamokas ir 
visokį darbą mokiniai imasi nuo to 
kai Shaw mokykla buvo aprūpinta 
moderninėmis šviesomis, virš metai 
laiko atgal”, sako Mr. Dietrich.

“Visos šviesos buvo pakeistos iš tie
sioginių į netiesiogines, kas praša
lino žėrėjimą ir šešėlius nuo moki
nių stalukų ir knygų.

“Lubose lempų skaičius padaugin
tas trigubai, padidinant kambariuo
se šviesą apie 300 nuoš., arba nuo 
8 žvakių iki 25 žvakių šviesos kiek
viena.

Taipgi buvo patėmyta dar viena 
gera pasekmė toje mokykloje, tai 
kad viena mokytoja kuriai galvą 
skaudėdavo nuo akių įtempimo, po 
įvedimo geresnių šviesų klesų kam
bariuose beveik staiga pametė tą 
nesmagumą.

Taipgi ir namuose įsivedant atsa
kančias lempas kurios duoda nežė- 
rinčią šviesą, bus daug lengviau ir 
sveikiau atlikti visus namų darbus.

HAT & CAP MANUFATURING Co.
Vyrams Kepurių ir Skrybėlių Dirbėjai

SPECIALIAI SKRYBĖLĖS DABAR
Tikros Fur Felt skrybėlės, reg. kaina $3, tiktai už $2.50 

• Taipgi skrybėles taisom ir valom dirbtuvės metodu.

7808 (Superior Ave. Cleveland HEnderson 2280

MCALLISTER SALES

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI
Veikalams, Operetėms

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, 
David M. Yost# Mgr.

EAKE THEATER
Didžiausias pasirinkimas Elektriškų 
Uadargų ir Įvairių Namams Baldų 

ir šiaip reikmenų S

■

o.

KALĖDOMS Dovanos
Ši įstaiga yra žinoma savo gę-*.: 
romis brangmenų prekėmis iri 
akiniij pritaikymu. Senai įsi
gyvenus, patyrę patarnautojai.

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

‘The World In Flames’
Ypatinga, žavinti filmą, vaizduo

janti karą ir šalis įšėlusiai kovo
jančias, “The World In Flames”, 
pradedama rodyti Lake Theatre, 
ketvirtadienį, Lapkričio 14.

Filmą pagaminta grynai iš žinių 
filmų periode tarp 1929 ir 1940, ir 
yra dalykas kokio niekas iki šiol 
nebandė parodyti. Žiūrėtojams bus 
viskas aišku kaip dalykai priėjo į 
tą ką dabar turim, kada karo au
dra apėmė Europą, Aziją ir Afri
ką, ir grąsina praplisti net Vakarų 
Pasaulyje.

Antra filmą bus ‘Cherokee Strip’ 
ir vaizduojamas Richard Dix savo 
narsumu.

Duosiu EURECA CLEANER vertės $44.75 ir $10.95 
VACULATOR viską už $35.88 ir jūsų seną valytoją.

7800 Superior Avenue HEnderson 7666

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA
Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ

Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pro
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

Alus, Vynas ir Saldus Gėrimai del Namų
ALUS---------------------- $1.80 ir aukščiau

20% Geros rūšies California
Muscatel Vynas __ $1.49 gal. su tax

Delivery 10c. HEnd. 0550

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Naujas Savininkas

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

Concord — Clare

Parduodam bonkomis ir

WINE
R. Baczkiewicz

■k

— ir kitoki vynai

galionais. (45)

SHOP
1172 E. 79th Street

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1001

Langų Užtiesalus,
Lininius, Drabužius

su

NAUJAS GROŽIS
Tikram pasitenkinimui. 

Dažykit
Namų

(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
specialiai LANGŲ TIES ALAMS, 
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.

ir kitokių.

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

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

NAMAMS REIKMENYS
Pilniausias pasirinkimas

Maliavų, Įrankių, Stiklo, Padargų

Plumbing Reikmenų 
RADIOS

Skalbiamų mašinų Gasinių Pečių
Langams stiklų

Musu kainos yra prieinamos.

DUODAME EAGLE STAMPS.

O7" Tėmykit šį laikraštį apie kitus musu pranešimus.

ADDISON HARDWARE CO.
Patarnavimui telefonas HEnderson 6035

7318 Wade Park Ave.
i
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|ET. VAIZBOS BUTAI PRADEDA
ŽIEMINI VEIKIMĄ

jjpes Darbo su Pasiryžimu. — Labiau Savas 
pas Savą — Lietuvis už Lietuvį!

vasarą, kaip paprastai, 
js Butai nelaiko mitingų, 
■litavo jie ir šymet.
to ir Ekonominio Centro 

įa laukė rudens, kada 
oS Butai pradės posė- 
j( kad nariai galėtų sa- 
Centro reikalus aptarti, 
to, musų tąutai ir visai 
tjy išeivijai iškilo nauji 
rūpesčiai ir pareigos, to
lėjo mums palaukti kad 
Uitos darbai butų sutvar-

Lietuva tapo svetimos 
iškos valstybės paverg- 
Amerikos Lietuvių sro- 

prasidėjo naujas sąjūdis 
už Lietuvos nepriklauso- 
atgavimą, mes laikinai 

ėnie kalbėję apię savo 
ui, užleidžiant laikraš- 
vietą kitiems, svarbes- 
reikalams.

juvos reikalais fondai jau 
arkė, įsisteigė Lietuvai 
j Taryba, prasidėjo dar- 
lž Lietuvos nepriklauso- 

atsteigimą.
Centro valdyba ragina 

us Butus uoliai koope- 
su Lietuvai Gelbėti Ta- 
aukoti, remti visus Lie- 
Nepriklausomybės atko- 

o žygius.
abos Butai gali rengti 
kolonijose viešas prakal- 
iukų rinkliavas, kaip jau 
ė pavyzdį Clevelando Lie- 
Vaizbos Butas, parsikvie- 
is kalbėti iš Lietuvos pa- 
k, Dr. Vileišį ir Dr. Rač- 
Pasekmės buvo didelės, 
;os netilpo į salę. Tas 
u kaip Lietuviai įdomau- 
avo tautos likimu ir ge-

ADE PARK 
1EAT MARKET 
sh and Smoked Meats 
IUITS & VEGETABLES
Fancy Groceries 

jokios mėsos švenėms ir 
kasdieniniam reikalui.
612 Wade Park Ave. 
Lietuviams patogi vieta

IPAUDOS darbai yra 
'Dirvos Spaustuvės 
cialybė. Atlieka:
(PLAKATUS 
(LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS
• BILIETUS

ir kitokius.

=

=

lugijos, biznieriai, or- 
ližacijos, pavieniai — 
leskite savo spaudos 
bus mums.
raskit musų kainu — 
akymą gausit greitai.
Darba Atliekam • 
GERA 
GRAŽIA 
GREITA

I 
I 
I

DIRVA 
>820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio

SAVI REIKALAI
Dabartiniu laiku labiau negu 

kitados mums reikalinga žiū
rėti savų, Lietuviškų reikalų, 
didesniu užsidegimu kelti musų 
visuomenėje obalsį “SAVAS 
PAS SAVĄ — LIETUVIS Už 
LIETUVĮ!”

Dabar labiau negu kitados 
pirmiau mes turim rūpintis 
palaikyti savo biznierius, pro- 

I fesionalus, savo įstaigas, orga
nizacijas, ir stiprintis čionai, 

• šioje šalyje, kur galim laisvai 
kaipo Lietuviai dirbti, kad ga
lėtume būti drutesni suteikti 
pagalbos savo Tėvynei kada 
bus reikalas.

Vaizbos Butai raginami da
ryti savo kolonijose naujus va
jus sutraukimui į savo tarpą 
visų musų biznierių, profesio
nalų ir veikėjų.

žiemos metu l^ngti balius, I 
prakalbas, su visuomene susi
artinimo vakarus.

Visur ir visada kelti Lietu-1 
1 vių tautos vardą ir statyti į; 
priešakį savo žmones Ameri- j 
kos politiniame ir ekonominia
me gyvenime.

Vaizbos Butai primenami at
siųsti į Centrą savo mokesčius. 

I Mokesčiai į Ek. Centrą yra tik 
. 25c metuose nuo nario. Tuoj 
jau reiks siųsti mokesčius ir 
už 1941 metus.

Tie Vaizbos Butai ir Biznie
rių bei Profesionalų organiza- 

| ei jos kurios dar nėra Ekonomi
nio Centro nariais šiuemi kvie
čiami įstoti į Kk. Centrą pri- 
siunčiant savo valdybos antra
šus, savo vieną atstovą į Ek. 
Centrą, ir narines mokestis po 
25c nuo nario metuose.

Nemanykit kad Ekonominis j 
, Centras ir Vaizbos Butai buvo ' 
! įsteigti tik su Lietuva reika-' 
i lūs turėti. Ne. Jie buvo or- 
į ganizuojami stiprinimui čia, | 
1 Amerikoje, musų išeivių gyve- į 
nimo, savų žmonių ir biznių 
rėmimui ir didinimui, kad mes 
galėtume lenktyniuoti su ki
tais biznieriais ir profesiona
lais.

Mes kaip Lietuviai, norėda
mi paremti savo Tėvynę Lie
tuvą, pradėjom rūpintis ir jos 
ekonominio gyvenimo parėmi
mu, jos produktų platinimu 
Amerikoje, ir tą darysim atei
tyje vėl, kaip tik Lietuva liks 
laisva ir nepriklausoma.

Bet, kaip Amerikonų Vaiz
bos Butai kiekviename mieste, 
ir jų vyriauusias Vaizbos Bu- 

: tų Centras dirba savo biznių 
: stiprinimui Amerikoje taip ir 
: musų Vaizbos Butai ir jų Eko- 
: nominis Centras turėjo tikslo 
i žiūrėti, rūpintis ir dirbti savo 
: Lietuviškais reikalais čia Ame- 
: j rikoje.
: Rūpinkimės patys savo rei-
: kalais. Niekas kitas nedirbs 
: už mus.
: Amerikos Liet. Ekonominio
: Centro Valdyba:
Šį Chas. K. Pikiel, Pirmininkas

Dr. M. J. Colney, Vice pirm. 
F. Petrulis, Vice pirm. 

L A. S. Trečiokas, Iždin.
:l K. S. Karpius, Sekretorius 

Valdybos nariai:
: I Zigmas Jankauskas,

Jonas Valaitis.

ICE FOLLIES OF 1941 CLEVELANDE

The Ice Follies of 1941, garsus 
ledo artistų perstatymas iš Holly
wood, kuris su didžiausiu pasiski- 
mu pasirodė įvairiuose miestuose 
Vakaruose, atvyksta į Clevelanda 
visame savo puošnume'-ir savo per
statymus turės Cleveland Arenoj, 
per septynis vakarus nuo sekmadie
nio, Lapkričio 24, iki Lapkričio 30.

Evelyn Chandler, pasaulinė profe
sionalė ledo čiuožinėtoja, kuri pasi-

•

rodė pirmą kartą Clevelande per
nai, dabar vėl atvyksta ir svarbiau
sias dalis atliks su Bess Shrhardt, 
“America’s Sweetheart of the Ice”. 
Prie jų bus eilė kitų gabiausių pa
rinktų čiuožinėtojų ir juokdarių.

Pernai metą tuos perstatymus 
matė virš du milijonai žmonių, o 
šymet tikimasi tą rekordą sumušti.

Būryje dalyvauja 65 gabiausi le
do artistai, jiems muziką patieks 
simfoniškas orkestras.

Masines Prakalbos
Rengia bendrai 4-rios kuopos.

Masinį Lietuvių susirinkimą 
ir prakalbas rengia bendrai 
LSS. 20 kp., SLA. 198 ir 354 
kp., LRKSA. 178 kp., antra
dienį, Lapkričio-Nov. 19 d.,
Bavarian salėje, 546 Grant St. 
Salė bus atdara nuo 6 vakare. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai.

Kalbės Naujos Gadynės re
daktorius J. Stilsonas iš Brook
lyn, N. Y., K. S. Karpius, Dir
vos red., 
red., ir J. Jarus, visi iš Cleve
lando. Vietiniai kalbės Kun. 
B. Ivanauskas ir kiti.

Gerbiami Akrono ir apielin- 
kės Lietuviai, kaip matote, kal
bės visa eilė gerų kalbėtojų, 
kurie Akrone pakartotinai yra 
pasakę geras 
neapvils jie musų ir š, 

! šių prakalbų pagrindinė te
ma: dabartinė Lietuvos padėtis 
ir kas reikia mums toliau da
ryti. Mes visi įdomaujam šiais 
klausimas, todėl prakalbose iš
girsit paaiškinimus, širdingai 
užkviečia visus Akrono ir apie- 
linkės Lietuvius dalyvauti

RODYS LIETUVOS PA
VEIKSLUS

Visų Akroniečių 
naujiena — 
nuškevičius, 
tuvos filmas
nį, Gruodžio 14 d.

laukiama 
atvyksta J. Ja- 

kuris rodys Lie- 
Akrone šeštadie- 

R.

terras’

WASHINGTON, 
D. C.

I

praleido leng- 
tinkamais už-

paaiškėjo kad
Juozas

Wilkes-
Zalado- 
Vestu- 

mėnesį,

American Lithuanian 
Society of Washington, D. C., 
sulaukus rudenio ’ pradėjo vėl 
laikyti susirinkimus kas mėne
sį. Per vasarą 
vais tam sezonui 
suėmimais.

Tarp naujienų
šio miesto gyventojai, 
Žemaitis, paeinantis iš 
Barre, Pa., vedė Eleną 
nytę, iš Pittsburgho. 

Tės įvyko Rugpjūčio 
ic.unosios mieste.

Draugijos pirmininkas Al
bertas W. Shupienis važinėjo 
karo laivu į Havana, Kuba, ir 
parvažiavęs turėjo parodyti 
daug paveikslų ir kitų įvairia- 
nybių.

Draugijos nariai turėjo ke
letą išvažiavimų į Chesapeake 
Bay pavandenius ir tt.

Pradžioje Spalių mėn. visi 
turėjo išvažiavimą Rock Creek 
Parke, -į “weiner roast”. Buvo

linksmas vakaras, dainos ir kt.
Pasirodė keli nauji Lietu

viai kurie įstojo į draugiją; jie 
yra atkeliavę dirbti šiame mie
ste.

Paskutinis draugiškas vaka
ras buvo laikytas Albert W. 
Shupienio namuose. Visi tu- 
jo smagų laiką.

Spalių 3 d. Draugija turėjo 
“Splash Party” Ambassador 
Viešbutyje, su įvairiais juo
kais.

Spalių 30 d. Lietuviai suren
gė savo Hallowe’en balių Wes
ley Hall.

Lapkričio 8 d. pradėta Lie
tuviškos kalbos pamokos.

Lapkričio 2 d., Visų Šventų 
dienoje, Immaculate Concep
tion bažnyčioje, įvyko vėlinės 
mišios už šios Draugijos narių 
gimines.

Juozas J. Waicekauskas.

1
®1913 METAIS automobilių 

nelaimės buvo priežastimi 5227 
mirčių. 1939 metais nuo jų 
žuvo 32,600.

HIPPODROME

‘Spring Parade’
Universal patiekia naują filmą, 

SPRING PARADE, kurioje Diana 
Durbin vaidina jau augesne pane
le; ta filmą pradedama rodyti Hip
podrome Theatre ketvirtadienį, 14 
Lapkričio.

Per kelis praeitus metus kiekvie
noje filmoje Diana Durbin vis ge
riau ir geriau pasirodė. Dabar ji 
jau suaugus panelė vaidina roman
se kuriame ji labai tinka.

Šiame veikale ji vaidina rolę jau
nos kaimietės mergaitės, kuri vyks
ta į miestą ir susiduria su prieti
kiais ir romansu.

Jos mylimuoju šioje filmoje yra 
Robert Cummings, prie jų vaidina 
eilė kitų gerų artistų. Diana šia
me veikale dainuoja keturias dai
nas.

JIEŠKAU merginos susipa- 
vodįmosi 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

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

DELI.A C JAKUBS
JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiamą, nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

____________________ ____________

APDRAUDOS REIKA1 * |
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

Ktas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- ~ 
okios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
niau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS Į
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate

ir Apdraudos Agentūra £
’606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 -

Pas K. Jurevičius 
svečiai Jurgis Kibartas 
vo žmona, dukteria ir 
iš Pittsburgho. Jie apžiurėjo 
Akrono didžiules gumų dirb
tuves ir kitas įdomybes, 
tenkinti vaišėmis ‘ 
priėmimu trumpai- 
apleido Akroną.

V. Grigas, Juozo 
nūs, paskutinį metą 
ron Universitetą.

P. česnulis, L. žinių Sabus mokinys. ’
• . Į P. Rutkauskas lanko amatų

’ mokyklą. ; .
A. Tiškus nuo farmų lankėsi 

pas savo draugus P. Prospa- 
liauskus.

K. Baublys su žmona, švo- 
gerka Macerauskiene ir A. 
Lumpicku lankėsi ■ Clevelande 
Aplankė biznierių 14.4/ a£ųiį, ap-

lankėsi 
su sa- 
žentu,

Pa
ir maloniu 

paviešėję

Kočy
✓ 

z

I Grigo su- 
lanko Ak- 
Jisai yra

! Aplanke biznierių JĄ. ap-
prakal’oas, taigi i žiurėjo Lietuvių Kūlturinį Dar- 

kartą. i želi. Baubliai yra ilgamečiai 
Dirvos skaitytojai, jos rėmė
jai, taipgi ir A. Lumpickas. Jie 
sako, nėra kito tokio laikraščio 
kuris sakytų teisybę ir gintų 
Lietuvos reikalus 'kaip Dirva.

Kalnas.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

Dayton, O

Keliai *
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BUS PRADĖTI
TOSE ABIEJOSE GATVĖSE

NAUDOTI

GEROS RŪŠIES MaSINė ir GR^SERNĖ

EAST 30 th STREET
Šis kelias bus tas pats kaip .se
noji 30 St. gatvekarių linija iš
skyrus pietinį galą kelio kur ko-

čai suksis į rytus ant Orange Ave. iki 31 St. ir 
Mayflower Ave., į 34 St. į Pittsburgh Ave. at
gal į 30 St.

Rengimo Komisija.1 534 Michigan Av.

Pirkit savo groserius, daržoves, visokias mėsas, paukš
tieną, sviestą ir kiaušinius savo kaimyniškoje parduo
tuvėje. Specialus pasirinkimai šventenls.

7400 Wade Park Ave.

SUPERIOR HOME SUPPLY

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namu reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.

ENdicott 1695

Telefonas EN. 3142

■A

Ik'
r *•’

PAINTS, HARDWARE, ELECTRICAL and 
PLUMBERS’ SUPPLIES

6101-5 Superior Ave.

4323 Superior Avenue

P. J. KEKSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

III
IIM

ADDISON SQUARE MARKET

Kampas Addison Road

EAST 79th STREET 
Kaip ant mapos parodo, ši linija 
bus naudojama vežiojimui senu 
79 St. gatvekarių keliu išskyrus

galą tarp Superior Ave. ir Linwood Ave. eis 
East 82 St. Šiauriniame kelio gale kočai su
stos prie Maud Avė. užsisukimo išskyrus kele
tą kurie suksis į rytus ant St. Clair ir East 82, 
iki Broad St. ir atgal į 79 St. Pietiniame kelio 
gale kočai sustos prie Bessemer užsisukimo, iš
skyrus keletą kurie suksis į rytus prie Bristol, 
į 81 St. iki Kinsman ir atgal reguliariu keliu.

vieša iškilme 
IR IŠBANDYMAS 

PENKTADIENI
Pradinė kelionė dalyvau
jant miesto viršininkams 
ir viešų organizacijų va- 
bams naujais kočais ko
kie bus naudojami šiose 
gatvėse prasidės 2 v. po 
pietų Penktadienį. Pra
sidės nuo Maud gatvės 
šiaurinio galo 79 St. li
nijos. Nėkurie kočai eis 
79 St. linija; kiti važiuos 
į važarus ant St. Clair 
ir paskui pasuks -į £0 St. 
liniją. Publika užkvie- 
čiama dalyvauti šiose iš
kilmėse ir važiuoti tais 
naujais kočais bandomo
je kelionėje.

THE CLEVELAND BAILWAY COMPANY

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

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

fcF VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
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EŽERUOSE ŽUVO
DESĖTKAI LAIKE

AUDROS

Laike šios savaitės pradžios 
audros Didžiuose Ežeruose Žu
ko desėtkai, gal arti 100, dar
bininkų. ši audra yra didžiau
sia kokia buvo bėgyje pastarų 
27 metų. Nuskandinta keli 
laivai. Audra siautė Erie, Mi
chigan ir kituose ežeruose.

Kaip tik pasitaikė Lapkričio 
11 d. 1913 metais buvo tokia 
didelė audra šiuose ežeruose, 
kuomet nuskandinta 11 laivų 
ir prigėrė 235 jų darbininkų.

Laivui Davock nuskendus 
Michigan ežere, tarp virš de- 
sėtko žuvusių yra vienas Lie
tuvis. Jonas Janaitis, iš Iron
wood, Mich.

Iš Clevelando žuvo keturi 
darbininkai.

Šiaip nuo audros kuri atėjo 
iš šiaurės vakarų, pakeliui jau 
žuvo keli desėtkai žmonių. Su 
audra atėjo smarkus šalčiai.

VAŽIUOJA J YOUNGSTOWN
Cl. Liet. R. K. Moterų 36-tos 

kuopos teatralė grupė, kurioje 
veikia dalis atvykusio iš Lie
tuvos jaunimo Clevelande, var
du L. R. K. Moterų Sąjungos 
36 kuopos vyksta į Youngs- 
towną su teatru ir dainomis. 
Bus pastatyta scenoje juokin
gas veikalas “Aš Numiriau”.

Visas šis programas bus 
perstatytas Lietuvių šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, 923 
Shehy street.

Kas nori prie šios ekskursi
jos prisidėti, kreipkitės į 36- 
tos Fuopos komisiją arba į 
Kundrotus, 1035 E. 140 st

P-

DARBAI PAKILS
..Sekančių kelių mėnesių bė
giu darbai pakils smarkiai ir 
gamyba šalies gynimo reikme
nų bus labai pagreitinta, sako 
Amerikos Biznio Vedė i ų orga
nizacijos pirmininkas. 'i

Nuo Birželio mėnesio darbai 
Clevelando srityje kilo Aukš
tyn. žinios surinktos iš 100 
žymesnių dirbtuvių parodo kad 
jos per 4 mėnesius paėmė dir
bti 8,279 darbininkus daugiau. 
Per Spalių mėnesį vėl paimta 
3,119 darbininkų daugiau.

i

KAS BUS MAYORU?
Mayoras Burton laimėjo U. 

S. Senato rinkimus ir nuo me
tų pradžios iš mayoro pareigų 
pasitraukia. Miestas lieka be 
mayoro. Todėl dabar jau mie
sto administracija su pačiu 
Burtonu rūpinasi žmogum ku
ris galėtų užimti mayoro vietą. 
Kalbama kad bent vienas iš 
šešių dabartinio Burtono kabi
neto narių gali būti paskirtas 
ton vieton.

Trumpu laiku paaiškės 
kurio bus sutikta užimti 
yoro pareigas iki sekančių 
kimų.

i DAROSI VIS SMA
GIAU

I ITHUANIAN LITERARY
fRENDS

ant 
ma- 
rin-

Lietuviški Šokiai Tarp 
Amerikonų

Šio penktadienio vakare, 15 
d. Lapkričio, Lietuvių Tautiš
kų šokių Ratelis dalyvaus su 
savo tautiškais šokiais Com
munity Presbyterian bažnyčios 
salėje, West Side, parengime, 
kurio pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karo.

Clevelando Moterų 
Federacijos jaunųjų grupė su
rengė iškilmingą balių, kurio 
pelną skiria visų tautų nuken- 
tėjusiems nuo karo. Tas ba
lius bus šeštadienio vakare, 
Lakeside Yacht Club, Lake 
Shore Drive ir E. 49 st. šia
me baliuje gali dalyvauti pub
lika. šokiams gros WTAM 
radio orkestras, bus žaidimai 
ir kortavimas tiems kurie ne
šoka, taipgi užkandžiai ir iš- 
sigėrimas, viskas už $1 arba 
$2 porai.

Tautinės grupės dalyvaus su 
savo tautiškais šokiais šio va
karo programe. Dalyvaus ir 
Lietuvių šokikų grupė.

Lietuvių Tautiškų šokių Ra- 
vadovauja Ona Karpienė.

Klubų

telj

PO BAZARO
Naujos Parapijos bazaras 

pasibaigė su geromis pasekmė
mis. Pabaigtuvės atsibuvo sek
madienį, Lapkričio 10, daly
vaujant skaitlingai publikai.

Dovanas, nuo pirmos žemyn, 
laimėjo šie: Lottie Palaima, 
Helen Tares. E. Shenk, Stella 
Angelo, Dick Behnke.

E. 79 ir E. 30 Gatvėmis
Eis Bušai

Cleveland Railway Cq. 
naikina senus gątvekarius 
rie vaikščioja E. 30 ir E. 
gatvėmis, ir paleis naujus 
sus.

pa- 
ku-
79 

bu-

KOKIE LAIKRAŠČIAI TOKIE 
IR KORESPONDENTAI

Vilnyje tūlas “Ten Buvęs” 
aprašydamas Dirvos atsibuvusį 
koncertą pamini jog kalbėjęs 
“koks tai Norem”. Aš neži
nau kaip pavadinti Vilnies ko
respondentą, kurčiu ar tik tie
sioginiu Maskvos vergu. Juk 
visi girdėjo kad kalba Ameri
kos Pasiuntinis Lietuvai, Dr. 
Norem. Bet kaip visi Vilnies 
korespondentai tarnauja Mas
kvos dvasia gyvenančiam 
raščiui taip matyt ir tas 
Buvęs” jaučiasi Maskvos 
gu, bet tik jau ne Lietuviu.

V.

laik
meti 
ver-

KALĖDINIAI LAIŠ
KAI, KALENDORIAI

Dabar jau laikas įsigyti Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikinimo 
laiškučių — Dirvos adminis
tracijoje, po 5c.

Į LIETUVĄ laiškai eina, 
Amerikos paštas palaiko susi
siekimą su Lietuva po senovei, 
taigi skubėkit pasiųsti saviš
kiams pasveikinimą Kalėdoms 
ir Naujiems Metams, 
tuoj, dabar, kad nueitų 
ledų, nes dabar laiškai < 
mėnesį laiko.

Tėmykit: į Lietuvą 
pat Amerikoje švenčių 
nimų laiškai, neužlipyti, 
sų parašu, eina tik už 
nereikia lipdyti 5c ar 3c.

Taipgi jau turim 1941 pui
kių Dirvos Kalendorių. Skai
tytojai gaus vieną dykai kurie 
užsimokės prenumeratą už se
kantį visą metą. Kalendorius 
galit pasiųsti savo giminėms; 
jie po 25c.

Siųskit 
iki Ka- 
eina po

ir čia 
sveiki- 
su ju-

1 ‘/ac.,

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube praėjusį penktadienį at
silankė daug naujų svečių, bū
tent didelis buris šv. Jurgio 
parapijos gicdorių, na ir dau
gumoje jie laimėjo po žalpusę. 
Taip pat turėjo smagaus laiko 
pasišokti prie geros muzikos.

šiam penktadieniui viskas 
taip pat. Prašome atsilankyti, 
vietos visiems pakankamai.

P. P. Muliolis, Prez.

The New Literature
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A BARBARIC 
OUTRAGE

Important Meeting 
Lithuanian A. C 

Nov. 18

of

AUTO NELAIMIU 
SEZONAS

au- 
Pa- 
lai-

By George J. Matowitz 
Chief of Police

Nelaimingų atsitikimų su 
tomobiliais sezonas atėjo, 
vojai važinėjimo šiuo meto
ku aiškiai pasirodo sumažini
mu važiavimo greičio žiemos 
mėnesiais, bet nežiūrint ir to 
trafiko mirčių skaičius didėja. 
Net didžiausias važinėjimas va
saros ir pavasario mėnesiais 
buna priežastimi mažesnio kie
kio mirčių negu žiemą.

Ima daug daugiau gabumo 
ir atsargumo važiuoti arba ei
ti gatve saugiai bėgyje vėlyvų 
rudens ir žiemos mėnesių. Dau
giau valandų yra tamsių. An
kstyvos tamsumo valandos pa
didina nelaimes, nes tas pasi
taiko laike didžiausio važiavi
mo į darbus ir biznius. Kiek
vienas skubina iš ofiso ar dir
btuvės namon. Tuo laiku prie 
pavojų prisideda tamsa ir šal
to oro pasekmės — su lietum 
ir miglom, paskui su sniegu ir 
ledu.
yra 
sius 
kiau sulaikyti automobilį net 
pamačius.

Ir važiuojantieji ir pėkstieji 
privalo dvigubai daugiau sau
gotis kad jų vardas nebūtų 
pridėtas prie Clevelando trafi
ko žuvusiųjų skaičiaus šio me
to pabaigoje.

Lankėsi Žymus Svečiai
Pirmadienį 

joje lankėsi 
čius, Pirmyn 
Chicagos, su 
tu, J. Žuku, 
kuris Kaune 
vimo prieš tūlą laiką, 
važiavo iš Detroito, kur sekma
dienį Pirmyn 
noje veikalą 
dėjo”.

Antradienį,

Dirvos redakci- 
Kazys Steponavi- 
Choro vedėjas, iš 
pora choro artis- 
ir V. Bendorium, 
studijavo daina- 

Jie at-

Choras statė sce- 
“Kai Gėlės žy-

lankėsi Jonas S. 
Urban, dainininkas, kuris 
Ii mėnesiai atgal važinėjo 
tų Amerikoje. Argentinoje 
vo susiėjęs su Lietuviais, 
silankė ir Brazilijoje, bet 
turėjo progos ten Lietuvių 
tyti.

Urban-Urbonas per vasarą 
dainavo programuose Pasauli
nėje Parodoje New Yorke. Už
baigęs ten, atvyko pasisvečiuo
ti pas savo draugus ir gimines 
čia, porai savaičių.

Iš Youngstowno lankėsi p. 
Lukoševičienė su šeimos nariais 
pas savo dukterį ir žentą Mogs.

ke- 
Pie- 
bu- 
Ap- 
ne- 

ma-

• WHITE MOTOR Co. dar
bininkai laimėjo su kompani
ja sutartį ir gaus mokėti po 5c 
į valandą daugiau. Sutartis 
gera iki Liepos m. 1942 m.

• IŠ CUYAHOGA apskrities 
i kariuomenę pirmame drafte 
šiomis dienomis pašaukiama 
tik 156 vyrai. Jie turės stoti 
Lapkričio 18 d.

fans at the gamos, <qa . I 
the opening game'. “ I

The month of May, f l 
date, looks like a l,'.,,.. |
but to the Lithuanians Vi ] 
to enter the National Bowlin! 
ament its time to begin į 
shape. All Lithuanian bowl 
gardless of what league J 
bowling in will be eligible I 
the National Bowling 1 
so hurry.

We hope to have more 
news on bowling as soon 
committee gets the tournamd 
worked out. Come to tiJ 
ing, I 
other 
trying 
chance

All persons interested in basket
bowling, or who would like . ,. ...... jn

to 
is 
in

ball, 1
to see good Lithuanian teams 
all sports activities are invited 
this meeting. The definite date 
Monday, Nov. 18th at 8 P. M. 
the Lithuanian Hall.

The World War has been the 
most important factor in the funda
mental transformation of the life 
around us.
our
ed spiritual life; 
organized things 
psyche of Man. 
came somewhat 
in the disorder 
reigned. In 
the adherents to a 
aesthetics appeared...

I which was unwilling to 
the formerly established 
old rules and principles, 
of which grew futurism, 
etc.

Though it is true that the World 
War affected Lithuanian national 
life in its own peculiar way by des
troying a great deal for the Lith
uanians, it also created something 
great... Lithuanian liberty. It 
bestowed unon them a new, free, 
independent, joyful, enthusiastic, and 
prolific life.

A state restored anew needs new 
machinery and the reorganization 
of many things... its own govern
ment, its legislature, its agricultur
al program... it must search for 
the roads leading to an independent 
culture. Literature, art, science, and 
the theatre ought to have been the 
“avant-garde” for all these things 
but the quest for the right road 
was fraught with disasters: unfor
tunate foreign influences’, blind and 
hopeless floundering, and misguid
ed factional sponsorship of these 
cultural branches hindered culture 
in its attempts to express itself, as 
strongly and independently. Howev
er, enthusiasm and self-confidence 
strengthened the general spirit and 
aroused literary creative powers; 
the literati of the older generation, 
Maironis, L.azdynų Pelėda and Že
maitė, felt the pulse of new life 
and wrote according to the demands 
voiced by this new life.

Just as pre-war literature was 
more interested in arousing the pa
triotism of the Lithuanian and in 
agitating him, just as it was con
cerned most with context of political 
significance, conversely, post-war 
literature leaned more and more to
ward aestheticism and began spirit
edly tcr$\w0&$andize the cult of pure 
beauty. Mykolaitis-Putinas, Binkis, 
Kirša, and Sruoga were among the 
first poets who . buried the ideal
istically patriotic style of Maironis 
and created a new school of aesthe
ticism. Many other poets who were 
concerned with the effectiveness of 
the word, its. beauty, and the culti
vation of Sibyle. 
al consciousness 
pressed not only 
form as well.

( To be

Motoristams tuo metu 
sunkiau matyti pėksčiuo- 
einant per gatvę ir sun-

GAUNA DARBUS
Nuo Birželio 15 dienos, su

virs 1,500 Ohio darbininkų pa
siųsta į įvairius šalies gynimo 
paruošimo darbus į kitas vals
tijas, iš eilių tų darbininkų ku
rie šioje valstijoje liko be dar
bo ir ėmė valstijos bedarbės 
apdraudos atlyginimą.

Kurie moka kokius gerus ir 
reikalingus tam tikslui ama
tus gali pasisiūlyti į tuos dar
bus. jeigu tik jų šeimyniški 
ryšiai nevaržo.

IŠVAŽIUOJA CHICAGON
Dirvos redaktorius Karpius 

penktadienio rytą išvažiuoja į 
Chicaga, kur dalyvaus tautinė
je konferencijoje sekmadienį, 
šeštadienį matysis su Lietuvai 
Gelbėti Tarybos nariais, ku
rių diduma gyvena Chicagoje.

Taipgi turės pasitarimą su 
Chicagos Lietuvių Vaizbos Bu
to nariais Ekonominio Centro 
reikalais.

Jonas Brazauskas ketina į 
tautinę konferenciją išvažiuoti 
šeštadienio vakare.

• NAUJŲ piliečių pereitą 
savaitę Amerikos pipietybę ga
vo 240. Tarp jų keletas Lie
tuvių.

• TAUTINĖS GRUPĖS Cle
velande rėmė Prez. Rooseveltą 
išskyrus tik Vokiečių dienraš
tį ir Slovakų dienraštį.

• APIE 400 Aklų šeimų Cle
velande kurios gyvena iš pa
šalpų, gauna maisto štampus, 
kuriuos dabar įvedė gavimui 
maisto.

Šiuo laiku jau apie 8,300 šei
mų Clevelande gavo tų štam
pų, vertės 73,000.

• VĖL REIKS BALSUOTI. 
Pereitais rinkimais tapo at- J 
mesta mokyklų tarybos reika-1 
lams pageidauta suma. Moky-; 
tojų organizacija reikalau ja' 
tą sumą vėl leisti balsavimams i 
specialiuose rinkimuose. Taigi! 
vėl gali prireikti balsuoti.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steani ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Heating- 

Contractors
1972 E. 55TH ST. EN. 3213

It destroyed many of 
material values; it disintegrat- 

in short, it dis
and muddled the 
Man’s psyche be- 
distorted, broken, 
and chaos which 

literature,
new

a

t herefore, 
school of 
school of 
recognize 

order, the 
and out 

Freudism,

The basic nation- 
then became ex
in context but in

a moral

Come to the 
Monday nite, and ]J 

fellow, the fellow i 
: to give the Uthua 

in sports.

Continued).

Card Party Note!
Don’t forget our big Card Party 

and Social Reunion to be held at the 
Lithuanian Hall on Saturday nite, 
November 30th. Be sure to come, 
it’s only a 25c niece and have a 
good time with all your old friends. 
Bring a friend or two, we’ll all be 
well acquainted bqfore the even
ing is over. This is one of the 
first Lithuanian A. C. Social Par
ties, so let’s make it a wow!

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street
Co.

THE FOLLOWING IS AN 
APPEARING ON THE 
PAGE OF “AMERICAN 

NESS SURVEY”
AGGRESSION is truly

disease, an infection that is threat
ening to engulf the world. It is 
no accident that aggression and to
talitarian government go hand in 
hand. The fine-drawn distinction 
between a- Communist, a Nazi, or 
a Fascist dictatorship disappear if 
and when it becomes a matter of 
grabbing the territories of other 
countries that have the misfortune 
to be smaller than the aggressive 
states. Never before in history 
have free nations, and nations that 
have a right to be free , been gob
bled up so cynically and brutally. 
And now it seems to become a con
test between Hitler and Stalin as 
to who can grab the most. The 
Soviet seizure of Lithuania, Latvia 
and Estonia, and their annexation 
after palpably fraudulent elections, 
in which the populace were order
ed to vote for pro-Soviet candidates 
or take the consequences, outdoes 
even Hitler in sheer hypocrisy. It 
is another revelation of the callous
ly policies of Stalin and his Red 
hegemony. But these states did 
not willingly surrender; and al
though their peoples may not be 
able to express their opinions, their 
representatives abroad, who are not 
under Stalin’s thumb, can and have 
done so.

Typical is the attitude of the Lith
uanian Minister to the United States 
Povilas Zadeikis, who has announc
ed that he will refuse to turn over 
his legation to Soviet Russia. The 
same sentiment, backing up this at
titude, was taken by Jonas Budrys, 
Lithuanian Consul-General in New 
York. That the United States re
cognizes this attitude is shown in 
the statement of Actin Secretary 
of State Sumner Welles, condemn
ing the Soviet aggression and the 
announcement that the Uited States 
will continue to recognize the pres
ent Minister of the Baltic republics 
as envoys of governments under 
duress.

We remain convinced that despite 
the temporary eclipsement of free 
nations, they cannot forever remain 
enslaved. The wild ambitions of 
the aggressors will reach their cli
max in time—they are bound to. 
That is the lesson of history. Then 
will come the day of reckoning, the 
reassertion of the right of every 
people to be free. The right of 
every people to have its own gov
ernment, and to be safe from at
tack by more powerful states. The 
combined moral condemnation of 
mankind will prove an increasing 
burden on the backs of the aggres
sors and there will come a time 
when a straw will break it, as in 
the Biblical allegory.

The list of “absorbed” states is 
growing. The Baltic nations are 
but the latest on that list. But 
this powerful fact stands out and 
it will some day become apparent 
even to the blindest; that with ev
ery conquest the dictators increase 
the number of their enemies, both 
within and without of their borders. 
All the arts of repression at home 
and aggression abroad will not suf
fice to overcome the weight of num
bers. The attitude of Messrs. Za
deikis and Budrys is an indicant— 
a prophecy of things to come. The 
days of world empires are past, for 
a world empire can only be estab
lished on the basis of one civilized 
nation imposing not only its will, 
but its 
witness 
Empire, 
trying 
culture 
civilized, 
repeat, 
come.

INTER-LODGE I ASKET BALL 
LEAGUE OPENING GAMES, 

WEDNESDAY, NOV. 27th
The Basket Ball Team has been 

working out for two weeks now, 
and if its workouts are a sign of 
the team s possiblities, we’re in. It 
will xtake a lot of rooting to really 
help the boys go in there and win, 
so why not get behind the team, 
and cheer them when their on the 
gym floor. We assure you that 
you’ll see a fast going Lith. team in 
action this year. It will remind 
you of the teams carrying the 
Lithuanian colors of years ago. 
With the return of a few stars who 
have been playing with outside 
teams, a few veterans of last year’s 
team coming back, and the addition 
of a few young players it all makes 
for a very good looking squad. We 
hope to see a good turnout of Lith

1021 Dillewood Rd

HEIN, 
statybos kontraktorių; apskaii 
vimą suteiks greitai ir darbą 
liks prieinama kaina.

Kurie norit statytis namus 
biznio vietas, kreipkitės į G 
HEIN, atsakomingą, sąžinin

culture, on barbarians, as 
the case of the Roman 
Today we have barbarians 

to impose their so-called 
on nations infinitely more 

It will not work. We 
a day of reckoning will :

Cannibal Gourrr
Malcolm MacDonald once 

Oxford audience of a chat 
had with a cannibal chief 
South Sea Islands. The C( 
tion went like this:

“Have you yourself eaten 
flesh ?”

“Yes, many a time”
“What does it taste like' 
“Good roast pork.” 
“Which

men or
“Black 

are too

tastes the bettej 
white men?”

men, because whi 
salty.”

“Have you ever eaten a 
“No, only an American.’'!

salty.

man ?

Duok žmogui šviesą — ji 
atras sau kelią — kas p 
Dirvą — tas platina apj

REIKIA NAMŲ STATYTOJO?

GUS HEIN
KEnmore 0559 Clevel;
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PUOŠT

| Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

: SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
; HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, S:
’dlllllinililIlIIIIHIIIilIlIlIlHIiinilIIIIiilIlIlIlIlIlIlIlIilIllIilIIIInlllllllllllHIIII

VYRAMS IR VAIKAMS ŽIEMINI 
Reikmenų Krautuve 

Ateina šaltas oras — įsigykit pas mus s; 
reikalingų žieminių rūbų prieinama kain,

2.45VYRŲ Two-Tone
Sweteriai, vilnos

mišinio, zipper frontas.
VYRŲ 
lengvi,

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai

gryni Vilnoniai 
Jacketai, su

priešakiu

VYRŲ
Melton 
zipper
VYRŲ

flanel marškiniai
įvairiaspalviai

97c

3.95

LOO

MARŠKINIAI, geriausio 
išdirbimo ir medegų

VYRŲ Naujos Rudenin 
SKRYBĖLĖS, gražių 
pavyzdžių, spalvų, 
vėliausios mados, ir \

VYRŲ Wovenright kojiu 
vienodų spalvų arba 
margos už $

Kaklaraiščiai 
darbo vilnoniai 
šilkiniai 2 už ’

ŠILKO 
rankų 

ir
VYRŲ 
darbui 
ir aukščiau

ir Vaikinų Kelii
ir pasirėdymui

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotoias 
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.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

DYKA! GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, f) Y K 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

7010 Superior Ave Atdara Vakars

f

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

namų ir pristatoniĄ 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

EVA’S

Y
Y
Y
T Paimam išY
T

j DRY CLEANING


