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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AMERIKA IR RUSIJA TURINČIOS PA
SIRINKTI KUR STOVĖTI’

KARĄ PALIEKA 
JAPONIJAI

RŪPINKIMĖS LIETUVOS 
PABĖGĖLIAIS IŠ LIETUVOS

100,(100 .DARBININKŲ 
AUGIAU. New York.— 
(ll0 pradėjimo gerėti dar- 

plieno industrija tarp 
Įiigpjličio 1939 m. ir to 
jt mėnesio šymet, Į dar
us paėmė 100,000 darbi- 
įnkų daugiau, sako plie- 
o industrijos institutas. 
Šymet Rugpjūčio m. dir- 

o prie plieno ir geležies 
jrbų 560,000, pernai tą 
Bt mėnesį dirbo 458,000?

INDUSTRINIS sujudi- 
oas visoje šalyje pasieks 
fc aukštą laipsnį kele- 
jsekančių mėnesių bėgy- 
t Biznių plitimas ir dar- 
iį daugėjimas, kas prasi
ėjo nuo karo pradžios 
ereitą rudenį, eis dar pir- 
įvn, sako dalykų tėmyto- 
li.
Europos valstybių užsa
kai karo reikmenų ir 
įgaliau? Amerikos pradė
siąs ginkluotis jau žy
liai padidino Amerikos 
irbininkų ineigas, bet iki 
o! dar bizniai nekyla pa
ginamai žymiai, pirki
as pragyvenimo reikme- 
!Į nepadidėjo labai, ir tų 
eikmenų kainos stovi ta
is pačiame laipsnyje.

—   -I  T----- T' ■

GRĄŽINA. Čeko-Slova- 
iį avalų firma, kuri įstei- 
ė savo dirbtuves Ameri- 
oje, vardu Bata Shoe Co. 
’atvežė savo specialistus 
arbininkus, dabar 59 iš 
į neteks: Amerika grąži- 
a juos atgal del netiks
lus padavimo jų specialy- 
į. Kompanija klaidingai 
įžymėjo kokius darbus 
ems duos, ir nedavė.

New York. — Audiny- 
ios pradėjo gauti užsaky
tos pagaminti kariuome- 
fi reikalingų baltinių ir 
itų visų medegų rūbams 
r šiaip reikmenims.
Užsakyta 21000,000 vil
kių blanketų kareiviams 
Įsikloti.

ienas neteko dar
bo, ŽUVO KETURI

New Yorke, vienas nete
is vietos tarnautojas nu
tolę du savo jaunu vaiku 
’ Pats nusišovė.
Tų patyręs, susigrauzęs 
jsižude tos darbavietės 
žaizda, kuris buvo priė
jimi to pirm'esnio vyro 
Beidimo iš darbo. Šis įsi- 
{ano kad jo buvo kaltė 
2 ano šeimos tragediją.

Bėrimas. — V o k i e tija, 
Italija ir Japonija paskel
bė pasauliui savo naują 
politišką, ekonominę ir ka
rišką sąjungą, kuria viena 
kitai garantuoja pagalbą 
jeigu jas kurią užpultų Ki
ta kokia valstybė, įstoda
ma į Europos karą.

Sutartyje tos trys vals
tybės štai ką nustato:

Vokietijai ir Italijai Ja
ponija pripažysta teisę su
daryti naują tvarką Euro
poje,

Japonija pripažyjstama 
vadove tverti naują tvar
ką Azijoje.

Visos trys bendrai dirbs 
sutvarkymui Europos ir 
Azijos reikalų ir viena ki
tai gelbės jeigu kuri kita 
pašalinė valstybė jas pul
tų. Ta sutartis padaryta 
dešimčiai metų.

Ta sutartis surūpino di
džiąsias valstybes: Brita
niją, Suv. Valstijas ir So
vietų Rusiją.

Kadangi tos trys ąšies 
valstybės taiko savo sąjun
gą prieš Ameriką ir Brita
niją tai Rusija neturi ki
tokios išeities kaip tik sė
dėti ir tylėti. Jeigu ji da
rytų tarybas su Britanija 
ar Suv. Vaisi jomis, Rusi
ja tuomi butų vienas iš tų 
priešų prieš kurias jos su
sijungė, ir Sovietų Sąjun
ga butų tuoj užpulta.

Japonija dabar drąsiau 
elgsis savo aplinkiniuose 
vandenuose, kur turi teri
torijų Britanija, Prancū
zija ir Amerika.

’Nežiūrint tos trilypės 
sąjungos, Suv. Valstijos ir 
Britanija dar vis turi vir
šenybę jurose, laivų skai
čium. Japonija tačiau sto
vi trečia išeilės karo laivų 
daugumu.

Italija, Vokietija ir Ja
ponija sudaro apie 20 mi
lijonų vyrų karo jiegą ir 
apie 35,000 lėktuvų.

Suv. Valstijos pajuku
sios apie tokią Japonijos 
sąjungą nusprendė nediio- 
ti Japonijai senos geležies, 
kurią iki šiol pardavė. Ja
ponija nuo 1935 metų nu
pirko iš Amerikos senos 
geležies 9,000,000 tonų. Da
bar galės gauti tik 100,000 
tonų ir viskas.

Sovietų Rusija, kaip iš 
patikėtinų šaltinių prane
šama, vis labiau ginkluo
jasi prieš Vokiečius irdi
dina savo armijas Baltijos 
šalyse. Dabar esą suvirš 
milijonas raudonosios ar
mijos paruoštos prieš Vo
kietiją. Tai tau ir “drau
giškumas” su Hitleriu: tu
ri drebėti baimėje, ištiesę 
jam “draugišką” ranką.

MOKĖS ALGAS TAR
YBOJE. American To- 
acco Co. praneša kad sa- 
0 darbininkams pašauk
us ar savanoriai stoju
os į kariuomenę vienų 
‘etų laikui, primokės skir
tų tų darbininkų gau- 

toje kompanijoje al- 
‘1 iki $3,500 metuose. Ką 
kreivis gaus mokėti iš 
ėdžios, prie to kompani- 
! jam primokės skirtumą 
lek jis gauna joje dirb
tas dabar.

Berlinas, Spalių 1. — Vokiečiai išdidžiai pareiškia 
jog, esą, “Britų tvarka pasaulyje pasibaigė”, Suv. Val
stijos, ir Sovietų Rusija turėsiančios pasisakyti atvirai 
kurioje pusėje šiame kare stovi, vienoje ar kitoje.

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAŽINĖJA -SU RIN
KIMU AGITACIJANAUJA PAVOJIN

GA SĄJUNGA
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WENDELL L WILLKIE OF INDIANA
Republican Nominee for President

Wendell L. Willkie, Re- 
publikonų kandidatas į S. 
V. prezidentus, važinėja su 
prakalbomis savo rinkinių 
agitacijai. Šiomis dieno
mis pervažiavo Michigan, 
Ohio ir Pennsylvaniją.

Spalių 2 d. Willkie buvo 
iškilmingai priimtas Cle
velande.

Michigan valstijoje, ne- 
kurie netvarkųs asmenys 
apmėtė jį daržovėmis ir 
kiaušiniais.

Prez. Roosevelt, patyręs 
apie tai, viešai spaudoje 
tokį pasielgimą pasmerkė.

Šis atsitikimas primena 
kai Prez. Rooseveltą pir
momis dienomis buvo pa
sikėsinę nužudyti, nušovė 
Chicagos mayorą Cermak, 
kuris Rooseveltą užstojo.

I

ROOSEVELT TURI 
PIRMENYBĘ KARO ŽINIOS

Princeton, N. J. — Ban
domi balsavimai duoda se
kančias žinias: iš 48 vals
tijų 38 stoja už Roosevel- 
tą, tik 10 už Willkie. Roo
sevelt gauna 453 elektori- 
nius balsus, Willkie 78.

Tai yra žinios surinktos 
to biuro kuris paprastai 
nuspėja Amerikos žmonių 
minčių palinkimą.

Willkie buvo labai popu- 
liariškas pirmas kelias sa
vaites po nominavimo, to
lyn jo populiarumas mažė
ja, Roosevelto pirmenybė 
kyla.

Taip pat labiau ir labiau 
Amerikos žmonių opinija 
linksta į teikimą- Anglijai 
ginkluotos pagalbos. Toks 
palinkimas sudaro jau 52 
nuoš., sako tas biuras.

VOKIETIJA gavo Suo
mijos sutikimą išsodinti 
Vokiečius kareivius Suo
mijos uoste Vasa, kur sa
ko Vokiečiams reikalinga 
pravedimui pilnos okupa
cijos Norvegijoje. Ar Ru
sija su tuo Vokiečių atsi
radimu Suomijoje sutinka 
nežinia.

Jei butų karas su Japo
nija, Japonija turės jį pra
dėti, tokia yra mintis tarp 
aukštų šalies vadų Ameri
koje. Nors nekurie tikri
na kad Amerikos reikalų 
eiga vedama taip kad su
sikirtimas Tolimuose Ry
tuose busiąs neišvengtinas, 
tačiau kiti kurie turi įta
kos ir reikšmės, kartu ka
ro laivyno ir kariuomenės 
vyresnieji karui su Japo
nija priešingi. Prie to, ši 
šalis nebus gana pasiruo
šus karui be dviejų metų. 
Šalies gynimo taryba nu
sistačius griežtai laikytis 
taikos.

Pats Prez. Roosevelt il
gi metai kaip įsitikinęs jog 
karas su Japonija butų ne
nulemiantis ir bergdžias.

# ¥ «
MUSSOLINI per savo 

organą pagrąsino Ameri
kai jog “bus sunaikinta ir 
suardyta” ąšies valstybių 
rankom jeigu bandys įsto
ti į Europos ka a gelbėti 
Anglijai.... ;

NAUJI TAKSAI

Washington. — Atstovų 
Rūmai perleido bilių kuris 
korporacijų pelnų perviršį 
aptaksuoja nuo 25 iki 50 
nuoš.

Tais ir kitais taksais iš 
vienų tik korporacijų val
džia gaus $500,000,000 pir
mą metą ir po apie bilijo
ną kas met toliau.

* V
SUV. VALSTIJOS įstei

gė Atlantiko karo laivyną, 
kurio pradžią sudaro 125 
laivai. Svarbiausias S. V. 
karo laivynas laikomas Pa- 
cifike.

Londonas, Spalių 3.—Vo
kiečių lėktuvai mėtė bom
bas dvidešimtyje vietų di
džiojo Londono srityje — 
ką atlieka naktis iš nak
ties, su dideliais nuosto
liais.

Per Rugsėjo mėnesį už
mušta apie 5,000 Anglų ir 
8,000 sužeista.

Londonas ir Anglija pa
siruošę sutikti baisią ir 
įtemptą žiemą.

Britai ginasi nuo užpuo
likų geriausiais galimais 
ginklais, iš miestų iškelia 
vaikus ir moteris.

Britų karo lėktuvai vėl 
darė užpuolimus Vokiečių 
sričių skersai kanalą, pa
darydami didelius nuosto
lius.

Lėktuvai pasiekdami gi
liau Vokietiją, apsprogdi- 
no Reinlando gasolino san
dėlius ir Berlino elektros 
stotis.

>100 ŽUVO. Hongkong, 
Kinija. — Japonų užpuoli
me orlaiviais ant Kunming 
miesto užmušta apie 100 
žmonių, keli šimtai. sužei
sta.

gOVIETAMS okupavus Lietuvą Amerikos Lietuviuose 
staiga sustojo aukavimas Lietuvos reikalams. Pi

nigus į sovietų agentų rankas juk nesiųsi. Jie dings.
Tačiau, mes nepasistengiame įsivaizduoti kokia pa

galba reikalinga tiems musų tautos žmonėms kurie iš 
Lietuvos pabėgo, pasišalinimui nuo raudonojo teroro!

Jie pabėgo kaip stovėjo: be pinigų, be rūbų, nes juk 
buvo pavojinga pasirodyti kad bėga....

Per eilę metų mes duosniai prisidėjom prie rėmi
mo visų musų tautą ir musų žmones liečiančių reikalų:

Mes gausiai rėniėrn Klaipėdos pabėgėlius Lietuvius, 
kurie buvo iš savo namų išvaryti — bet jie neišbėgo į 
kokią svetimą salį, tik sugryžo pas savo žmones. Bet 
mes jų padėčiai prijautėm, nors Lietuvoje jie rado visą 
prieglaudą ir maistą ir darbus.

Mes supratom bėdą kokioje buvo Vilniaus atgauto 
krašto Lietuviai — bet jie neatsidurė kur svetur, o tik 
prisiglaudė prie savo motinos Lietuvos. Juos šelpė ir 
jais_rūpinosi ir valdžia ir Lietuvos žmonės, bet mes iš- 
tiesem jiems ranką, kad jų vargai kuogreičiausia butu 
išdildinti.

Dabar, šimtai veiklių Lietuvos žmonių buvo laimin
gi išnešti savo gyvastį iš po Maskvos despotų priespau
dos ir net mirties, jie atsidūrė svetimoje šalyje, kuri pa
ti del karo sunkias dienas gyvena, tačiau mes kaip tai 
nenorim suprasti tos nelaimės kokioje tie musų broliai 
atsirado, ir nesiskubiname ištiesti jiems pagalbos ran
kos!

Kame dalykas? Juk tie pabėgėliai yra svarbus mu
sų tautos asmenys, kurie pirmutiniai turės vaidinti di
delį vaidmenį musų Tautos ir Valstybės nepriklausomy
bės atsteigime!

Jie neturi badauti! Mes negalime juos užmiršti ir 
palikti pačių likimui! Jų likimas yra tikriausias badas 
ir vargas! Jie susiduria su žiema, su dar sunkesnėmis 
sąlygomis Vokietijoje arba kitoje kokioje šalyje kur tū
li jų prisilaiko.

Draugijos, pavieniai, ištieskit savo ranką jiems: au- 
kokit jų šelpimui per Lietuvos konsulatus, arba siųskit 
į Lietuvos Nepriklausomybės Fondą, kurio tikslas yra 
rūpintis ir Lietuvos nelaimingais žmonėmis ir pačia Lie
tuva, į nelaimę patekusia!

(Lietuvos Nepriklausomybės Fondan aukas siųsda
mi, čekius išrašyki t Fondo vardu,, adresuokit: 84 Van 
Ness Place, Newark, N. J.)

ISPANIJA, kaip prane
šimai sako, nors tikėta įs
tos į karą priešais Anglus 
greitu laiku, dabar įstoji
mą atideda neribotam lai
kui. Ispanijos įstojimas į 
karą nesąs klausimas ku
rį svarsto Romoje Ispanų 
valdytojas Gen. Franco ir 
Mussolini. Italija nedarys 
spaudimo priversti Ispani
ją stoti karan.

Ispanijai gali būti leista 
užimti Moroką Afrikoje ir 
Britų Gibraltaro tvirtoves 
pačioje Ispanijoje, skersai 
vandenį nuo Morokos.

JAPONAI Indi-Kinijoje 
sumušė Prancūzus, baigia 
užimti tą Prancūzų terito
riją

MEKSIKOJ vienas ge
nerolas, Zarzosa, ruošė re
voliuciją Monterrey mies
tui užimti. Prieš pat nu
statytą laiką, jo paties ka
reiviai jį nušovė ir tokiu 
budu tvarka liko po seno
vei.

SENIO ŠPOSAS MIR
TINAS. Chicagoje; tūlas 
55 m. senis, gerai įsitrau
kęs, pradėjo girtis kitiems 
kad jis dar gali įkąsta sau 
į kojos nykštį. Jis norėjo 
tą prirodyt, ir tikrai pri
lenkė koją prie dantų, bet 
perlaužė sau kojos du kau
lu ir nuo to ligoninėje mi
rė.

LIETUVOJ BUS IŠ
SKERSTA DAUG 

GYVULIU

Lietuvoje šią žiemą bus 
likviduota apie 20,000 ark
lių ir 100,000 karvių del 
pašaro stokos. Tas reiš
kia tie gyvuliai turės būti 
išskersti jei nori išgelbėt 
būtinai reikalingą laikyti 
arklių ir galvijų kiekį.

Oras Lietuvoje buvo ga
na sausas vasaros pradžio
je, ir tuo laiku užėjo ta 
baisi šarančių gauja, rau
donoji armija, kuri nuga
nė, nutrempė pievas ir lau
kus. Pašaro mažai kur iš
liko.

Jeigu stoka gyvuliams 
maisto tai ir žmonėms su 
valgiu bus bloga, ir reikės 
badauti. Tokios raudonos 
plėgos neduoda gero jokiai 
šaliai.

SOVIETŲ RUSIJA tu
rės dar vienas derybas su 
Vokietija. Mat, Hitleris, 
padaręs sąjungą su komu
nizmo didžiausiomis prie
šininkėmis, Italija ir Japo
nija, pastatė Rusiją kaip 
šešką spąstuose. Tačiau 
iki laiko jis nori komunis
tų carus apraminti kad ne
sibaimintų, iki ateis lai
kas už žioplumą ir išdavi- 
kiškumą bei mažų valsty- 

1 bių vergimą atsilyginti.

KOMUNISTŲ Darbo Lietu
va nusiskundžia kad pas at
skirus stambius ukiriinkus pa
sitaiką jog- bernai ir mergos 
pasitraukia iš darbo tuo me
tu kai laukuose svarbiausi dar
bai.

•
SOVIETŲ Lietuvoje, Rusi

jos žemės ūkio ‘sukolchozinta’ 
gamyba keliama į padanges, 
kaipo pati našiausi pasaulyje.

Bet štai pati Tiesa, Lietu
vos komunistų partijos orga
nas, deda ištrauką iš Maskvos 
Pravdos, kuri kalba tiesiog 
skandalingus dalykus sovietiš
kuose ūkiuose. Tuose ūkiuose 
žmonės tiktai mitinguoja, pa
sako neblogų kalbų, priima re
zoliucijų, o paskui viskas eina 
po senovei. Iš darbo pasišali
na traktorių operatoriai, ku
rie laidokauj akelias dienas ir 
darbai trukdomi.

•
Iš LIETUVOS į Rytprūsius 

yra subėgę daugiau kaip 600 
Lietuvių, kurie, gelbėdamiesi 
nuo raudonojo teroro, bėga iš 
bolševikų okupuotos Lietuvos. 
Pabėgėliams iš Lietuvos Vo
kiečiai yra įrengę dvi stovyk
las. Bet tie kurie turi šiek- 
tiek pinigų, iš stovyklų leng
vai išleidžiami. Nemaža žmo
nių Vokietijoje jau yra gavę 
darbo. Bet yra tokių žmonių 
kuriems bus sunku darbas 
gauti. Pabėgėlių padėtis pa
blogės kai pradės artintis žie
ma.

KAUNO Meno Mokykla nuo 
Rugsėjo 1 d. uždaryta. Nuo 
tos pat dienos atsidarė dvi 
komunistų tvarkomos meno 
mokyklos, viena Vilniuje, an
tra Kaune.

•
KOMUNISTŲ partija ir ko

munistinio jaunimo organiza
cija deda didelių pastangų, bet 
be pasekmių, įtraukti į savo 
eiles Lietuvišką jaunimą. Tuo 
tikslu Kaune, sporto salėje, 
buvo sušauktas jaunimui skir
tas mitingas. Tame mitinge 
kalbėjo J. Paleckis, kuris kė
lė į padanges sovietišką “ro
jų”, kaip jam buvo įsakyta.

•
TURGAI TUŠTI. Nors so

vietiškas “rojus” Lietuvoje į- 
vestas tik prieš tris mėnesius, 
bet jau matosi pasekmės. Tur
gai liko pustušti, įmonės bijo 
vežti, ar gal maaži liko kas 
vežti, raudonoji armija viską 
nuo laukų ir daržų nuėdė.

•
MINISTRŲ Tarybos nutari

mu, Lietuvoje steigiama že
mės ūkio bankas, kuris bus fi
nansų ministerijos žinioje. Šis 
bankas finansuos valstybinius 
ukius ir teiks gamybos reika
lams kreditus darbo valstiečių 
ūkiams.

RUMANIJOJ, Geležinės 
Sargybos, fišistinės organi
zacijos, nariai Galotz mie
ste sako nužudę 12 polici
ninkų, kurie buvo areštuo
ti ir uždaryti viename ho- 
telyje.

jie buvę pasišalinusio 
karaliaus Karolio valdžios 
šalininkai.



PENNSYLVANIJOJE BALTIJOS VALS 
TU U DIENA

NEWARK, N. J

PITTSBURGHIEČIAI LAUKIA ARTIS 
TO A. VASILIAUSKO

Koncertas Rengiamas
Sekm. Spalių 13

PHILADELPHIA

Pittsburgho Jaunų Lietuvių 
draugija, kuri sekmadieniais 
duoda Lietuviškus radio pro- 
gramus iš stoties KQV, rengia 
iškilmingą koncertą, kuriame 
dalyvrus žymus Amerikos Lie
tuvių dainininkas, dramatiškas 
tenor.-s, Aleksandras Vasilau- 
skas, iš New Yorko.

Prie p. Vasiliausko progra- 
mo užpildyme dalyvaus žymes
ni vietiniai artistai.

Jauni Lietuviai smarkiai dir
ba padarymui šio koncerto pa
sekmingu ir visuomenei pasi- 
j-iaudotinu.

Kcrcertas atsibus sekmadie
nį, Spalių-Oct. 13, Lietuvių Pi- 

. liečiu Klubo salėje, 1723 Jane 
Street, South Side.

Ka langi Aleksandro 
liauslio atsilankymas 
burgi įe yra retenybė, 
Pittsburgho apielinkės
viai, taip pat ir vietiniai, kvie
čiami pasirūpinti į šį koncer
tą 1 ilietus ir dalyvauti.

P Inas skiriamas Lietuviškų 
radio programų naudai.

.Jaunimo Draugas.

LIETUVIŠKŲ MUZIKAN
TŲ PIKNIKAS

čia prieš tūlą laiką, dalyje 
miesto Port Richmond, gyve
namame bute viengenčio biz
nieriaus veikėjo Kazio Žadei- 
kos tapo įkurta Lietuvių vai
kučių muzikantų orkestras; to 
orkestro vyriausiu mokytoju 
ir vadu yra viengentis Pranas 
Siratavičius.

šis Lietuvių orkestras iki 
.šio laiko jau pakaktinai pasi
žymėjo, ne tik tarp Lietuvių 
bet ir tarp svetimtaučių, 
bar gi, 
reikalams 
dolarių kų,
Rugsėjo 22 d. Vytauto Parke 
pikniką, kuris visais žvilgs
niais labai pasisekė.

Pranešėjas.

Da- 
savo medžiaginiams 
pasidaryti šiek-tiek 
orkestras surengė

Vasi-
Pitts- 

plačios 
Lietu-

BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ, LATVIŲ, ESTŲ 
PROGRAMAS NEW YORKO

PARODOJE
šį sekmadienį, Spalių 6, New 

Yorko Pasaulinėje Parodoje, 
Taikos aišktėje, tarp 2 ir 5 v. 
po pietų įvyks platus trijų Pa
baltijo valstybių dainų, muzi
kos, liaudies šokių ir kalbų pro
gramas. Tai bus šių metų Pa
rodoje oficialė tų trijų Pabal
tijo kaimynių tautų diena.

Programas paruošta gana 
platus ir turiningas. Dainuos1 
žymus Lietuvių solistai, Ona I 
Kaskas ir Aleksandras Vaši-1 
liauskas, prie jų bus solo kitų . 
tautų artistų, ir tų visų tautų j 
nekuriu rinktinių chorų liau-1 
dies dainos.

Šios Baltijos Valstybių Die-1 
nos globėjais yra tų šalių mi
nistrai ir konsulai.

Po atidarymo programo, pir
moje vietoje stovi Lietuvos 
Himnas, po to seka Latvijos 
ir pagaliau Estijos himnai.

Lietuviai programo gausu
mu ir laiko daugumu šioje die
noje turi pirmą vietą.

Nors ta Baltijos Valstybių 
Diena yra daugiau vietinio 
pobūdžio, bet net ir tolimes
nių New Yorko apielinkių va
žiuoja Lietuvių ekskursijos 
to programo pamatyti.

aukų parėmimui Lie- 
rei- 

Aukota Neprigulmybės

SUDEGINO L. U.
MORTGEČI

KL.

atliko
sude-

Fittsburgho Lietuviai 
dar vieną įžymų darbą: 
giro arba baigė apmokėti savo 
Lietuvių Ūkės Klubo skolą. Tai 
bu/o sekmadienį, Rugsėjo,22 d.

Aštuoni metai atgal Lietu
viai įsigijo apleistą farmą, 12 
mailių nuo Pittsburgho, Wil- 
lock, Pa. Stravinskas, kuris 
gavo tą pasiūlymą, pasitarė su 
P. Pivaronu, Pakrosniu ir Ge- 
cinmu. Jie apžiurėjo tą far- 
j ą ir pradėjo derėtis. Susi
derėjus, Pivaronas, Pakrosnis 
ir Gedrimas sudėję pinigus 
i upirko tą farmą, paskui pri- 
; idėjo daugiau Lietuvių su ke
liais Šerais, ir tą farmą aptai
sė, įrengė Lietuvių Country 
Club ir piknikams vietą.

Per aštuonis metus taip iš
taisė kad ji liko gražiausia vie
ta vasaros išvažiavimams. Ten 
pinkikus rengia ne tik Lietu
viai bet ir kiti kas tik gauna 
išsinuomoti. Tuomi garsina
ma ir Lietuvių vardas.

Nors ir daug kaštavo visoki 
pataisymai ir dviejų darbinin
kų toje Ukėje užlaikymas kaš
tuoja, bet 
ūkės kaštai 
Rugsėjo 22 
paskutinis

JAKUBAUSKO 25 M. SPOR
TE DALYVAVIMO SU

KAKTUVĖS
Būnant New Yorke teko su

eiti mano seną pažystamą ir 
gerai žinomą sportininką Jo
ną Jakubauską, tarp Ameriko
nų žinomą vardu John Jakubs, 
kuris pirmiau gyveno South 
Bostone, dabar gyve*na Brook
lyn, N. Y. Per daug metų jis 
yra sporto rengėjas ir rašyto
jas, apie New Yorką žymus 
fiziškos kultūros mokytojas.

Jis yra rengęs sporto rung
tynes didumai Lietuvių spor
tininkų nuo mažiausio iki di
džiausio. Jo programuose da
lyvavo žymus 
Amerikoje, k. 
key, Antanas

taip verstųsi kad 
ėjo žemyn, ir štai 
d. buvo išmokėtas 
tūkstantis dolarių 

P. Pakrosnis paskolos ant tos 
ūkės.

Tą dieną, į ūkę atvažiavus 
gražiam buriui narių ir sve
čių, kai sutemo vakare ūkės 
darbininkas sukrovė laužą, ir 
pirmininkas Chas. K. Pikielis 
visus užkomandavo eiti prie 
laužo, o kasierius P. Stulgins- 
kas sudėjęs paskolos dokumen
tus į popierinę dėžę nešė prie 
laužo. Uždegus laužą, pirmas 
Lietuvių Ūkės Klubo pirmi
ninkas P. Pivaronas, antras 
buvęs pirmininkas S. Simona- 
vičius ir drauge Pikielis 
trys užvertė morgičius 
ugnies ir sudegino.

proga keli Ūkės Klubo 
pasakė tinkamas kal-

visi 
ant

Ta 
nariai 
bas.

Yra
ją modernišką ūkės klubo na
mą ant Birutos 
toliau nuo senojo

Pittsburghiečiai 
dvi gražias sales 
rengimams ir 
saros 
ri 
Klubo nariams.

J. Virbickas.

sumanymas statyt nau-

kalno, biskį 
namo.
turi savo 

žiemos pa
turi vieną va- 

parengimams vietą, ku- 
priklauso Lietuvių Ūkės

BROOKLYN, N. Y

sekmadienĮ,
Brook- 

metinis 
koncer- 
žymios

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Muši} Laikraščių)

čia
Dr.

Lie- 
nu-

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAILIETUVIŲ SALĖ IR KO

MUNISTAI
Newarko Lietuvių šv. Jur

gio Draugijos salė, “Lithua
nian Hali”, jau gyvuoja apie 
35 metus, ir per tą laiką atli
ko milžiniškus Lietuviams pa
tarnavimus. Labiausia tai lai
ke pirmojo pasaulinio karo, 

i kada Lietuva kentėjo didelius 
į vargus ir kada buvo reikalin
ga rinkti aukos. Tada prasi
dėjo kurtis Lietuvos nepriklau- 

j soma valstybė, reikalinga agi- 
■ tacija, pritarimas, o labiausia 
reikalingi buvo dolariai.

Toje salėje įvyko dideli ma
siniai susirinkimai, lankėsi vi
soki aukšti Lietuvos atstovai, 
ir buvo surinkta tūkstančiai 
dolarių
tuvos Nepriklausomybės 
kalų, 
fondams, pirkta Lietuvos Pa
skolos bonai, duota šaulių Są
jungai. Pravesta vajus rinki
mo aukso ir sidabro Lietuvai 
paremti, ir šimtai kitų svarbių 
tautos reikalų. Tokiems tiks
lams šv. Jurgio Draugija salę 
duodavo nemokamai.

Bet dabar? Dabar yra liūd
nas dvasios ubagų komunistų 
lizdas toje salėje. Jie šaukia 
masinius susirinkimus (nak
timis užima salę, kibžda kaip 
kirminai) skelbimui melų, visi 
viršminėti darbai ir pastangos 
jų suminama po kojų. Jie čia 
rengia prakalbas žydams kal
bėtojams, niekina Lietuvą ir 
jos buvusią valdžią, giria kru
viną banditą laukinį Aziatą 
Staliną ir jo žydišką “rojų”.

Tame kaltė yra salės užžiu- 
rėtojo, ir laikas butų tą 
laikyti, ir be abejo valdžia 
kiš į tai.

New Jersey valstijoje,
munistai bruka savo partijos 
kandidatų sąrašą rinkimams į 
S. V. prezidentus, senatorius 
ir kongresmonus.. Neva su
rinko 11,000 parašų ant peti
cijos ir padavė valstijos sekre
toriui užregistruoti.

Valstijos viršininkai nusi
stebėjo iš kur tiek komunistų 
šioje valstijoje atsirado. Pra
dėjo tyrinėti. Reikalas per
duotas Federalei valdžiai, pa
teko Dies Tyrinėjimo Komite
tui. Dies komisija išsiuntinė
jo pasirašiusiems laikus, pa
klausiant ar jie yra komunis
tai ir del ko jie pasirašė ko
munistų peticijose? 
jo komunistų paprasti 
apgavystės. žmonės 
ti pasirašyti visokiais
stų melagingais prižadais.

Dabar New Jersey valstijo
je tveriasi apsaugos komitetas 
priežiūrai “penktos kolumnos” 
ateivių tarpe. Kad tarp Lie
tuvių yra daug žmonių sude- 
moralizuotų bolševikų propa
ganda tą visi žinom, žino ir 
Amerikonai. Tas nedaro gar
bės Lietuviams.

MAIžIUS Antanas, užmuštas 
automobilio Rugsėjo 
Worcester, Mass.

RUZGIS Vincas, mirė 
26, Bayonne, N. J.

bradauskas t.,
mirė Rugs, mėn.,

NORBUTAS Kazys, 
mirė Rugsėjo 16, 
— Raseinių ap., Viduklės p., 
šileikių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

žAGUNAS Feliksas, mirė Rug
sėjo m., Mahanoy City, Pa. 

BUBELIENĖ Ona, 87 metų, 
mirė Rugp. 29, Philadelphia, 

ap., Urbantų 
išgyveno 45

Pa. — šakių 
k. Amerikoje 
metus.

OŽELIS
mėn., 
vo 62

REPŠIS

9 d..

Rugpj.

metų,28
Chicagoje. 
pusamžis, 

Chicagoje.

mirė Rugsėjo
Bu-

su-
Įsi-

ko-

Br. Vit- 
išvykš į 

Ur agvajų

Rugs. 22

Lietuviai atletai 
tai Jack Shar- 
Kandrotas, Ka

rolis Požėla, Billy Bartush, Dr.
Karolis Sarpalius, Andy Bra
zauskas-Brown ir daug kitų 
mažiau žinomų. Jakubauskas 
davė pradžią daugeliui Lietu
vių atletų kurie dabar yra ge
rai žinomi Amerikoje. Jis per 
daug metų rašė apie visus Lie
tuvius sportininkus, tai aš ma
nau jau yra laikas parašyt ką 
nors apie jį patį.

Rudenį 1915 metais Jonas 
pradėjo lavintis sporte Bosto
no YMCA, bet prieš Kalėdas 
buvo sužeistas gatvėje troku. 
Nepaisant to, už šešių mėnesių 
jis laimėjo Bostono YMCA im
tynių Čampionatą ir nuo to bu
vo žinomas kaip Lietuvių čam- 
pionas Mass, valstijoje.

Pirmą Lietuvių pikniką su 
sportu Jakubauskas surengė 
Bostono apielinkėje 1917 m., 
kur buvo žmonių netoli 3,000.

Po pikniko Jonas buvo pa
imtas į Amerikos kariuomenę. 
Sugryžęs iš kariuomenės, 
dirbėjęs kiek laiko, 1921 
tais nuvažiavo į Chicagą, 
įstojo į atletų kolegiją ir 
užbaigė fiziškos kultūros 
kslą. Ristikui Požėlai
žiavus į Ameriką, Jakubs bu
vo vienas iš pirmutinių jo im
tynių manadžerių Nauj. Ang
lijoje.

New Yorke Jakubs per eilę 
metų buvo nekuriu, fiziškos 
kultūros įstaigų fizišku lavin
toji! ir toje srityje atsižymėjo.

Diduma Lietuvių sportinin
kų išvažiuodami į kitas šalis 
arba šiaip į tolesnius miestus 
visada pranešdavo Jakubaus
kui apie savo pasekmes.

Pradžioje šių metų Požėla 
parsivežė iš Europos baisų im
ti ką, vardu Angel. Jonas tan
kiai kartu su Požėla važiuoda
vo į kitus miestus to imtiko 
ristynių rengimo reikalais.

žymiausi Amerikos atletai 
yra Jakubausko artimi drau
gai. A. Naudžius.

pa
nie
ki! r 
ten 
mo-

atva-

sus į 
šventę

šią 
Spalių

Vyt. 
L. R.

•

GYVENAME KARO

CICERO, Ill. — Frank Ka- 
kanauskas miesto tarybos 

posėdyje išrinktas miesto van
dens departamento advokatu.
• HARTFORD, Conn. — 

atsidarė dentisto ofisą
Ed. Krikščiūnas.
• SO. BOSTON, Mass. — 

tuvių Piliečių Draugija
tarė neišnuomoti savo salės 
komunistams ir jiems simpa
tizuojantiems.
• CHICAGO, Ill.— Šiomis die

nomis pradėjo praktikuoti
teises Adv. Vytautas Tarutis, 
gerai žinomas Chicagos Lietu
viams kaipo menininkas, dau
gelį kartų pasirodęs pirmaei- 
eiliuose vaidinimuose. Savo 
ofisus jis turės 134 N. LaSal
le St., ir dviejose vietose ant 
So. Halsted st.
• NIAGARA FALLS, N. Y.—

Čia lankosi Kun. 
kus, kuris neužilgo 
Pietinę Amefiką, į 
misijų darbui.
• CHICAGO, Ill. —

d. Antanina Vanagienė nu
sižudė išgerdama nuodų ir 

perpjaudama sau rankų gys
las. Priežastis nusižudymo— 
nesveikata.

—Du ginkluoti plėšikai api
plėšė Juozo F. Budriko krau
tuvę ir iš saugios šėpos išne
šė apie 1,000 dolarių pinigais.
• EROOKLYN, N. Y. — Flo

rence šalinskaitė užbaigė
mokslz ir gavo leidimą prakti
kuoti laidotuvių direktoriaus 
profesijoje.
• CHICAGO, Ill. — Rugsėjo 

21 d., Liet, katalikų Labda
rių naujame ūkyje pradėta 
kasti skiepą Senelių Prieglau
dos namui.
• NEW YORK, N. Y.— SLA.

Pildomos Tarybos suvažia
vime nutarta daryti trečias S. 
L. A. narių vajus, ir . nutarta 
atimti Tėvynės redaktoriui 
pagelbininkas. Taip esant, p. 
Bajoras, kuris buvo padėjėju, 
tos vietos netenka.

Petras, 
Springfield, Ill. 
metų amžiaus.
Kazys, seno amžiaus, 

mirė Rugsėjo mėn., Spring
field, Ill.

MASIULIS Vincas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 15, Chicagoje. 
— Žagarės par. Amerikoje 
išgyveno 39 metus.

URBONAS Juozas, 32 m., mi
rė Rugsėjo mėn., Bridgevil- 
le, Pa.

BALČIŪNIENĖ Monika , mirė 
Rugsėjo m., Duquesne, Pa.

BIELSKIS Kastantas, pusam
žis, mirė Rugs. 15, Chicago
je. — Luokės par. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

NAVICKAS Antanas, 54 m., 
mirė Rugsėjo 16, Chicagoje. 
— Raseinių ap., Tytavėnų 
p., Degučių k. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

SLAVICKAS Vladas, nj i r ė 
Rugsėjo mėn., Pittsburgh, 
Pa.

VALENTIENĖ Valerija, 48 
m., mirė Rugsėjo 11, Brook
lyn, N. Y.

JURKINIS Vincas, 61 nietu 
mirė Rugsėjo 12 d., Br0(A 
lyn, N. Y.

VERBAUSKAS Vincas, 23 J 
Mirė Rugsėjo 17, Pittston 
Pa.

SENUTIENĖ Katrina, r
Rugsėjo mėn., Pittston, pj 

NOVINSKIS Stasys, 61 metJ 
mirė Rugsėjo 3, Parson, pj 

KAZAKEVIČIENĖ Jieva, tJ 
rė Rugsėjo 4, Wilkes-Bar 
re, Pa.

LUKŠIENĖ Katrė, 50 nietu 
mirė Rugsėjo 6, Lynwood 
Pa.

NANORTIENĖ Juozapina, 7 
metų, Kun. Nanortos mot| 
na, mirė Rugs. 6, NanticJ 
ko, Pa. Amerikoje išgyvJ 
no 54 metus.

MANIŠKIENĖ Morta, mirė
Rugsėjo, Swoyersville, pa.

ŠEČKUS Martynas, 28 meti I 
užmuštas automobilio Rugį 
7, New Britain, Conn.

ŠVAGŽDYS Kastantas, 72 n| 
mirė Rugsėjo 6, Philadel 
phia, Pa.

DAPŠYS Juozas, mirė Rugsl 
Jo 13, Wilkes-Barre, pa.| 

JURGELEVIČIUS Kazys, J 
m., mirė Rugsėjo 12, PuJ 
tan Lane, Pa.

JANISAUSKAS S. Z., 53 m| 
tų, mirė Rugsėjo 13, King! 
ton, Pa.

KASPARUNIENĖ Elzbieta, 
mirė Rugsėjo 12 d., Plain 
Pa. /

ŠOLOMSKAS Stasys (denti. 
tas), 50 metų, mirė -Rugai 
jo 14, Philadelphia, Pa.

ŽIČKIENĖ Petronėle, 71 m 
tų, mirė Rugsėjo 20 d. 
Pittsburgh, Pa.

DOVIDAUSKIENĖ Veronika, 
mirė Rugsėjo 21, Homestea- 
Pa.

m iri

YOUNGSTOWN, O.

Paaiškė- 
melai ir 
privilio- 
komuni-

SEPTINTAS MEDINIS 
KONCERTAS

Spalių 20 d.,
Grr nd Paradise salėje,
lyne, įvyks septintas 
Lietuvių Radio Dr-jos 
tas, kuriame dalyvaus 
muzikos ir dainos pažibos Lie
tuvių tarpe, smuikininkas L. 
Buinis, Jr., iš Nauji Anglijos, 
p-lė Jane Žukauskaitė, koncer
tų solistė, solo pianistas Tadas 
Šidlauskas. Dalyvaus Brook- 
lyno Lietuvių mėgiamas dai
nininkas K. Hoffmanas, atvy
ksta ir kanklininkas artistas 
J. Olšauskas iš Amsterdam.

Šis koncertas prasidės pun
ktualiai, 4:15 vai. po pietų. Po 
koncerto šokiai. Lietuvių Ra
dio Draugija kviečia jus vi- 

didžią meno-dainų 
20.
Ubarevičius, 
D-jos skelbėjas.

KAIP IR
METĄ

Rugsėjo 11 d. įvyko Am. 
Lietuvių Legiono Dariaus ir 
Girėno 1-mo Posto pirmas ru
deninis susirinkimas. Sykiu 
buvo ir išleistuvės vyr. Įeit. 
Pranui J. K—— •- 1 
key), kuris Rugsėjo 16 
vo pašauktas tikrojon 
bon su N. Y. National 
puiku.

Posto nariai iškilmingai ir 
draugiškai savo brangų narį ir 
serą karį (tame pulke jis tar
nauja jau nuo 1916 m., karo 
metu buvo viršila) išlydėjo. 
Leitenantas gailėjosi tiktai sa
vo draugų legionierių nematy
siąs ilgesnį laiką, gi karo 
nybą jis vertina kaip ir 
legionieriai, kaipo pilietinę 
reigą.

Postas gyvai pritarė kari
nės prievolės įstatymui ir pa
sisiūlė savo valstybei eiti tal
kon, sudaryti vieną Home 
Guard kuopą iš vienų Lietu
vių, kol National Guard su- 
gryš iš tikrosios tarnybos.

Adv. K. R. Jurgėlai pavesta 
tuo klausimu tartis su N. Y. 
Adjutantu, Brig. Gen. Ames 
T. Brown. K. R. J.

susirinkimas, 
išleistuvės vyr.

Kaminskui (Comis- 
d. bu- 
tarny- 
Guard

NOVENOS. Lietuvių šv. 
Pranciškaus parapija turi sa
vo Novenas, kurios prasidėjo 
Rugsėjo 26 d. ir baigsis sek
madienį, Spalių 6 d. Sekma
dienį bus atitinkamos šv. Mi
šios, o vakarė baigimo iškil
mės. Pamokslininkas bus sve
čias Kun. Balys Ivanauskas iš 
Akrono. Kom.

f

• MOHAMETONUI jo tiky
ba pavelija turėti keturias pa
čiai.

tar- 
kiti 
pa-

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

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

paaiškėjo 
Philadelphijoje. 
d. žiūrėkit.

SEIME
savo pro- 

žmones ge- 
tautininkų 

i, Rugs. 
Philadel-

INCIDENTAS
Kaip komunistai 

paganda suklaidina 
riausia 
seime 
1 ir 2
phijos tūkstančio narių klubas 
išrenka tris bolševikus atsto- 
bus į tą seimą, supraskite, pa
gerinti tautinės srovės reika
lus ir nešti pagalbą parblokš
tai Lietuvai. . . . Bolševikai tu
ri gana drąsos skverbtis į Lie
tuvių veikėjų tarpą ir gaišin
ti jų darbą. Bet nepasisekė: 
paduota skundas seimui, sei
me buvo duota proga tiems de
legatams pasiteisint,- na ir jie 
“teisinosi” paprasta komunis
tiška tvarka, remdamiesi ant 
Stalino “demokratiškų princi
pų”. To užteko. Diduma bal
sų nutarta tuos komunistus iš 
seimo prašalinti.

Neužteko to, atsirado ir to
kių kurie juos ėmė teisint.

Nežinia del kokių išskaičia
vimų musų spauda tyli iki šiol 
apie tą Philadelphijos komu
nistų incidentą....

Phila. Seimo delegatas V. A.

©VOKIEČIAI skelbia pradė
ję gaminti popierą iš bulvių 
virkščių. Tai yra gana žymus 
atsiekimas. Sako, iš tų pačių 
virkščių netrukus pradės ga
minti siulus įvairiems audi
niams.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias - 

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

VIENYBĖ
193 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

ir

Statement of the Ownership, Management, Circulatioi 
etc., Required by the Act of Congress 
of August 24, 1912, and March 3, 1933

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, October 1.
State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesai 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly swo] 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGI' 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledl 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if dal 
oaper, the circulation), etc., of the aforesaid oublication for the date shoM 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as amendi 
by the Act of March 3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws ai 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit;

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managii 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwwod Drive, Cleveland, Ohio 
Managing Editor: K. S. Karpius, 
Business Manager: K. S. Karpius
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpius, 844 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio 
Lietuvos Kredito Bankas, Kaunas, Lithuania 
V. S. Jokubynas, Chicago, Ill.
3. lhat the known bondholders, mortgagees, and other security holdel 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgage 
or other securities arc: (If there none, so state)

THERE ARE NONE.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of tf 

owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the li 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of ti 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appeal 
apon trie books of the company as trustee or in any other fiduciary relatio: 
the name of the person or corporation for whom' such trustee is acting, 
e’lven; also that the said two paragraphs contain statements embracing a1 
riant s tull knowledge and belief as to the circumstances and conditions ui 
c.er which stockholders and security holders who do not appear upon ti

oo <s of the company as trustees, holding stock and securities in a capacit 
ot er than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to b' 
lieve that any other person, association, or corporation hJfc any interei 
< irect or indirect in the said stock, bonds, or other sceuritiei Jian as s 
stated by him.

average number of copies of each issue of this public! 
.Jon solo or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribe! 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLIC ATION.

K. S. KARPIUS, Business Manager, 
worn^and subscribed before me this lsh day of October, 1940.

comm, expires Aug. 30, 1942. P. MULIOLIS, Notary Public
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Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

PAJIEŠKOJIMAS. Aš Bo
leslavas Auryla, gimęs Law
rence, Mass., užaugau Lietu
voje. Lawrence dar liko ma
no giminių. Noriu su jais su
sirašyti, bet nežinau antrašų. 
Taipgi pa j ieškau savo krikšto 
tėvą M. Sokolovski ir krikšto 
motina Katrę Bausiutę. Gy
veno Lawrence, Mass.

Boleslau Auryla 
Rna Campos Sales, 65
Sao Vicente, es. de Sao Paulo 

Brasil.

| Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

E IR BALSAMUOTOJAS
I 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

= • •

Į The Wilkelis Furniture Co.
| Rakandų Krautuvė
| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
£ N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Savminkas Vedėjas
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DIRVA

SPRAGILAS

GERB. spragilas NO
RI VAŽIUOT I PIC
BURKO IŠKILMES

paskaitęs Dirvoje kad 
picburko Lietuviai rengia 
dideles iškilmes savo Lie
tuviško Kambario atida
rymui, sumisliau ir sudū
mojau ir padariau:
Tuoj nusiskubinu į Dir

vos redakciją pas poną 
įktorių ir sakau:

— Žinai, man dabar 
vė vakacijas ar kaip 
vadinat “atostogus”, aš tu
riu laiko, tai atėjau pasi
kalbėt, — sakau aš.

— Tu turi laiko, neturi 
kur jo padėt, tai atėjai su- 
gaišint mano laiką, ar ne? 
•- sako jis. O

— Taip ir ne taip, ba aš 
turiu gerą sumanymą, — 
sakau aš.

— Butų geriau kad sa
vo sumanymą parašė pa
kuotum, o ne atėjęs pasa
kotum, ir mano laiką aik- 
votum. Žinai kad redak
torių laikas labai brangus,
- sako jis.

— Ale šitą sumanymą 
parašyt negalima, reikia 
žodžiu pasakyt, — sakau 
aš.

— Na tai sakyki matai 
kaip man laiką gaišini, o 
aš jo tiek mažai turiu, — 
sako jis.

— Tai mano sumanymas 
yra tau laiką sutaupyt, — : 
sakau aš. '

— Kaip gali sutaupyt 
malt laiką-šitaip Ji eikvo
damas ir mane trukdyda
mas nuo daybo? — sako 
jis.

— Ugi va kaip: aš, kaip 
sakiau, turiu “atostogas” 
ir turiu daug laiko, taigi 
prašau duot man įgalioji
mą, kuris tau, pone redak
toriui daug laiko sutaupys,
- sakau aš.

— Klausyk, Spragile, tu 
jau išvedei mane iš kan
trybės: aš turiu daug dar
bo, reikia laikraštį išleis
ti, o tu neturėdamas kur 
pasidėt čia mane trukdai,
- sako jis.

— Ale štai ką aš norė
jau pasakyt: aš sumisli- 
nau, kai dabar turiu “ato
stogas”, ir turiu darug lai
ko, tau pagelbėt laiką su
taupyt: Duok, man įgalio
jimą važiuot į Picburką, į 
Kambario iškilmes, už ta
ve, — sakau aš.

—- A, kitaip sakant, tu 
nori garbės atstovaut ten 
Dirvos redakciją? — sako 
jis.

— Aš persimislinau kad 
tu šią vasarą, ir taip per
daug prisi važinėj ai po. vi
są Ameriką, o tavo laikas 
brangus, tai aš atliksiu, už 
tave Picburko ceremonijo
se, — sako jis.

•— Tavo sumanymas ne
blogas, tikrai sutaupytum 
man visos darbo dienos lai
ką, bet visgi tavo akys ne 
mano: ką tu matysimas ne
matysiu, o tokias iškilmes 
kaip Lietuvių Kambario 
atidarymas, noriu, ir aš pa
matyti, — sako jis.

— Tai reiškia aš turėsiu 
likt namie? — sakau aš.
. — Kodėl taip manai: 
juk tos iškilmės yra viešos

Re-

da- 
jys

ir prašomi atvažiuot kas 
tik nori ir iš kur nori, — 
sako jis.

— Ale, mat, aš maniau, 
kai pats jau taip daug pri- 
sivažinėjai šią vasarą tai 
į Picburką mane leisi kai
po savo atstovą, — sakau 
aš.

— Suprantu ko tu nori, 
Spragile. Tau butų dau
giau garbės nuvažiavus at
stovaut Dirvą, o dabar bu
si tik paprastas žiūrėto
jas. Bet nenusimink, va
žiuojam kartu. Tave visi 
Amerikoje pažysta ir Pic- 
burgiečiai džiaugsis pama
tę gerb. Spragilą. Taigi 
nesirūpink, važiuok 
vardu, — sako jis.

— Ar ir mano 
gali važiuot? —

— Kodėl ne: 
žiuot. Daugiau nuvažiuo
sim, bus gražesnis' Klyv- 
landiečių pasirodymas. Juk 
Picburkiečių didelis buris 
atvažiavo į musų Kultūri
nio Darželio atidarymą ir 
dar aukų atvežė, — sako 
jis.

.— Ale mat yra kitas 
svarbus klausimas — sa
kau aš.

— Kas dar tokio, Spra
gile? — sako jis.

— Mat, aš norėjau kad 
Dirva savo delegatui kelio
nę apmokėtų, — sakau aš.

— O, tas tai jau perdaug. 
Del tavo garbės ir gero 
laiko dar Dirva ir užmo
kės? Važiuokim kožnas sa
vo kišenium, — sako jis;

Na, ką padarysi, reikia 
važiuot savo kaštais, • ale 
n.š vistiek noriu pamatyt 
ceremonijas, tai ir suta
rėm važiuoti.

Kaip sutarėm taip ir pa
darėm: atėjus Spąlių ket
virtai, išdiupdėjom į Pic
burką į Lietuvių Kamba
rio atidarymo iškilmes, j

savo

šonkaulis 
sakau aš. 
gali va-

PIRMAS $100 LIE
TUVOS TREMTI

NIAMS

ir
Konsulatų (New Yorke1 ir Chi
cago je) personalai drauge su 
kitais geradariais sudėjo pir
mą šimtą dolarių ir telegrafu 
išsiuntė Tremtinių šelpimo 
Komitetui Vokietijoje.

Darbo ir tėvynės netekusių 
skaičiuje yra daug profesiona
lų ir šviesių visuomenės vadų, 
žiauraus likimo iš savo žemės 
ištremtų.

Tautai daug dirbę ir nusi
pelnę sūnus bėga iš savo kraš
to verkdami ir išbėgę daug 
kenčia ir 
šalyje. Jie 
kius laikus 
kiti broliai 
j e, Rusijai

Lietuvos Pasiuntinybės __ - j .

vargsta svetimoje 
dabar gyvena to- 
kokius pergyveno 
Lietuviai praeity- 

Lietuvą valdant.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ŽINIOS

Lietuviai Pabėgėliai Vokieijoje ir Jų Sunki 
Padėtis. — Pagalba Greitai Reikalinga

KANADOS
ĮVA1R1ANYBES

Tarybs Organoizato- 
rius Vakarų Kanadai

LIETUVIAI CHAR- 
BINE PRIEŠ SO

VIETUS
New York. — Tik 

gautas iš Charbino vieti
nis Rusų laikraštis Zaria, 
kuris praneša kad ten įvy
ko visų trijų Baltijos tau
tų piliečių susirinkimas, 
kur protestuota prieš So
vietų okupaciją Baltijos 
valstybių ir nutarė parei
kšti vietos valdžiai kac 
virš 90 nuoš. Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos piliečių 
nėpripažysta uzurpac i n ė s 
valdžios' ir prijungimo į 
Sovietus ir prašo pripažin
ti juos ir toliau savo šalių 
piliečiais. Tuo atveju jei 
valdžia to negalėtų pada
ryti, jie oficialiai liks net 
visai be pilietybės, bet ne
nori nieko bendro ’------
su Sovietų Rusija.

plodami liežuvius už Stalino- 
Hitlerio susitarimą sunaikinti 
pasaulio civilizaciją, sutruš- 
kinti demokratijas. Tik aklas 
gali tikėti jų pasakoms, kad 
jie gražiai gyvendami ir pirk
dami automobilius, gauna tik 
po $15 ar mažiau algos p*er sa
vaitę. Mandagus.

lyvavo savo giminietės vestu
vėse.

Akrone valdžia nepiliečiams 
registruoti laiką sutrumpino. 
Dabar registruos tik pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 9 
ryto iki 4 v. po pietų, Nr. 107, 
Pašto name. Kurie dar nesi- 
registravot parsineškit blanką 
iš pašto ir namie tinkamai ją 
išpildę nusineškit atgal atlik
ti visus registracijos forma
lumus. Kalnas.

Paskutinis Kanados Lietu
vių Tarybos posėdis paskyrė 
J. Martinonį, 351 Magnus av., 
Winnipeg, Man., generaliniu 
organizatorium visai Vakarų | 
Kanadai. Tikimės kad brolio 
J. Martinonio ryšiai su vakarų 
provincijų Lietuviais, jo ga
bumai ir taktingumas padės 
praplėsti Tarybos veiklą tose 
provincijose. Visi šių provin
cijų: Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta ir British Columbia 
Lietuviai prašomi palaikyti 
ryšius su J. Martinoniu 
ris gaus visas žinias 
dymus iš centralinės Tarybos.

Iki šiol Kanados Lietuvių 
Taryboje, Toronte, inėjo pen
kios įvairių srovių organizaci
jos. Su įstojimu Lietuvių pa
rapijos atstovaujamas skaičius 
padaugėjo iki šešių organiza
cijų, taigi dabar nėra Toron
te nei vienos tikrai Lietuviš
kos draugijos bei grupės kuri 
neineitų į Tarybą.

Kanados Lietuvių Tarybos 
įstatai jau pagaminti ir greit 
bus išsiuntinėti skyriams, afi- 
lijuotoms draugijoms ir spe- 
cialiams organizatoriams. Pri
ruošiama ir darbų projektai 
įvairioms kolonijoms.

Buvo suprasta kad atvyks 
Toronte su prakalba P. Dauž- 

, vardis, Lietuvos Konsulas Chi
cago j e, 
negalės 

, kviesti

Rugsėjo 12 d. rašytame lai- j 
ške p. St. Kuzminskas, pirmi- < 
ninkas komiteto nuo raudono
jo teroro pabėgėliams šelpti, 
rašo iš Berlino kad pabėgėlių 
Lietuvių skaitlius didėja kas 
naktį, kas dieną. Atbėgėliai, 
žinoma,t nieko su savim neat
sineša, tik gyvybę.

Vargšams trūksta ypač rū
bų, su valgiu cįar pusė bėdos. 
Bėgant nuo raudonųjų užpuo
likų, ilgoje kelionėje drabu
žiai suplyšo. O čia ateina šal
tos rudens naktys, kiek vėliau 
ir žiema.

Bet pasiųsti šiltų drabužių 
neįmanoma del karo apystovų. 
Tiktai piniginė pagalba butų 
efektyvė.

Šiomis dienomis Pasiuntiny
bės ii» Konsulatų tarnautojai 
ir vienas-kitas iš visuomenės 
sumetę vieną šimtą dolarių 
pasiuntė kabeliu tiems bolše
vikų okupacijos tremtiniams.

Bet tai yra labai mažai, ta
čiau tai yra tik pradžia.

Pabėgėlių tarpe esama vai
kų ir moterų.

Amerikos Lietuvių moterų 
organizacijos kviečiamos į sa
vo šio sezono veikimo planą 
įtraukti ir pabėgėlių šelpimą 
Prūsuose ir net Prancūzijoje.

Prancūzijoje esama žymaus 
skaitliaus studentų iš Lietu
vos, likusių be pašalpų, ir šiaip j 
darbininkų. Lietuvos garbės j 
konsulas p. Mallet yra suda- : 
ręs šelpimo komitetą, bet be 
pašalpų, iš svetur nedaug -ko 
begalima tikėtis iš karo per
blokštų vietos geradarių.

Gerb. Kuzminskąs ^ašo ši
taip:

“Musų kreiptasi į pašalpų 
organizacijas ir į kelių kraštų 
Raud. Kryžius. Visur rasta 
palankaus mums nusistatymo 
ir net gauta konkrečių paža
dų. Tačiau ikšiol realios pa
ramos nei pinigais nei rūbais 
iš niekur negauta. O savo 
ruožtu pabėgėlių šelpimo rei
kalas su kiekviena diena da
rosi vis opesnis — prasideda 
ruduo, turimi drabužiai baigia 
susidėvėti. Apskritai reikalas 
didelis, nes net ir tie kur gau
na darbą tegali kaip svetim
šaliai uždirbti tik butui ir mai
stui, o aprangai ir šeimai nie- 
<o nelieka.

Taigi pabėgėlių šelpimo rei
kalas net ir tuo atveju kai jų 
daugumas turėtų darbą, vis- 
tiek bus būtinas.

“Berlino Lietuvių savaitiniai 
subuvimai vyksta kas penkta
dienis. Į juos susirenka ko 
ne visa Lietuvių kolonija. Ten 
pasiinformuojama, susigyvena
ma.

“Dvasiniams reikalams yra 
gautos Lietuviškos pamaldos 
ir jau Rugsėjo 8 d. Liudgeros 
bažnyčioje skambėjo Lietuvių 
giesmės.

“Atvykstantiems į įBerliną 
Lietuviams pabėgėliams pade
dama susirasti prieinamą pa
stogę ir teikiama kitos infor
macijos kaip, kur ir kas dary
tina gauti darbo leidimui ir ki
tus gyvenimo formalumus at
liekant. Stengiamasi visi pa
bėgėliai suregistruoti, nusta
tant jų profesiją, ir kitas rei
kalingas žinias. Ikšiol 
pė 486 asmenys, bet 
tiek dar neatsiliepė.

“Visi pabėgėliai yra 
be jokios mantos ir be 
lių. Jiems reikia žieminių ap
siaustų ir kt. rūbų. Bet Są
junga neturėdama pati nei pi
nigų, nei kitų dalykų, negali 
teikti pabėgėliams tiek ir to
kios paramos kiek privalėtų.

“Daroma viskas kas esamo
mis aplinkybėmis galima da
ryti, pasitikint kad gera valia 
ir tauriomis pastangomis tiek 

1 Sąjungos žmonių, tiek tų Lie- 
' tuvių kurie šiame dideliame 
■ darbe ateina Sąjungai talkon, 
i pasiseks apsaugoti netekusius 

tėvynės musų tautiečius nuo

materialinio ir moralinio skur
do....”

Čia Amerikoje visuomenės 
tarpe yra susitvėrę fondai: 
Lietuvai Gelbėti Fondo sky
riai, taipgi Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo skyriai. 
Tiems fondams besitvarkant, 
aukos taipgi gali būti siunčia
mos Lietuvos Konsulatams ar 
Pasiuntinybei.

TAI VIS BAIMĖ 
HITLERIO

., ku- 
ir nuro-

ką

turėti

turtas• SUV. VALSTIJŲ 
nuo galvos 1929 metais buvo 
$679, o 1933 metais buvo nu
puolęs iki $376. 1937 metais
pakilo iki $566.

10
su-

Prie

PASIENIO su Vokietija 
kilometrų zonoje smarkiai 
varžyta judėjimo laisvė, 
pasienio varžomojo ruožo pri
skirti šie miestai ir miesteliai: 
Palanga, Kretinga, Kvietiniai, 
Gargždai, Vėžaičiai, Vieviržė- 
nai, Švėkšna, Vainutas, žygai
čiai, Sartininkai, Tauragė, Jur
barkas, Kalvarija, K. Naumie
stis, Kybartai, Virbalis, Viš
tytis, Liubavas, Strumbagal- 
vė, Karužai, Lazdijai ir Kap
čiamiestis. Judėjimas šioje zo
noje galimas tik su ypatingais 
komisarų leidimais. Kas nusi
žengs šioms taisyklėms, leis
damas apsigyventi pas save 
žmonėms bei leidimo, baudžia
mas iki 1000 litų, arba ištrė
mimu į priverčiamu s darbus 
vienam metui. Pasienio ka
riuomenei ir milicijai suteikta 
teisė bent kuriuo laiku tikrin
ti dokumentus visų asmenų 30 
kilometrų pasienio ruože, taip 
pat 10 kilometrų pasienio ruo
že sulaikyti asmenis, kai rei
kia išaiškinti sulaikyto asme
nybę.

Gyvulius girdyt ir plaukiot 
pasienio upėse, ežeruose, taip 
gi išplaukti į Baltijos jurą 
bent kokia plaukimo priemo
ne pasienio sodybų gyventojai 
gali tik pasienio apsaugos įs
taigų leidimais. Visi žvejybos, 
medžioklės, mokslinio tyrimo, 

; sporto ir kitokie laivai, nepri- 
, klausomai nuo talpos, dydžio 
. ir pajiegumo, plaukioją 10 ki- 
. lometrų pasienio ruožo ežeruo- 
• »se ir upėse ir Baltijos juros 

pakraščiuose turi būti specia
liai įregistruoti. Bilietai ge
ležinkeliais ir garlaiviais į 10 
km. pasienio zoną duodami tik 
tiems kurie turi leidimus. 800 
metrų ir 10 metrų pasienio 
nose judėjimas yra taip 
varžytas kad jis faktiškai 
galimas.

bet pasirodė kad jis 
atvykti. Yra nutarta 
kitus kalbėtojus.
Už K. L. T. Valdybą, 

P. Kondrotas, vice sekr.

TORONTO, Ont.

LIETUVIŲ VEIKIMAS, IR 
KOMUNISTAI

atsilie- 
antra

išbėgę 
ištek-

zo- 
su- 
ne-

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

Viena moteris, kuri išrūpi
no atlyginimą N. Y. už kitų 
sunaus gyvybę, gavo iš pini
gų gavėjo laišką, iš Lietuvos, 
kuriame rašoma šitaip:

“.... Likusius pinigus man 
persiusi kitą kartą. Aš dabar 
bijau pinigus laikyti pas save. 
Pas mus dabar atėjo baisus 
laikai: nežinom ar liksim gy
vi ar ne; pas mus kas 
kas nors naujo įvyksta, 
kar dar buvo Lietuvos 
džia, o šyryt jau visur
jos kariuomenė: ji važiuoja ir 
važiuoja dieną ir naktį; sako
ma traukia Vokietijos pasie
nin. Ką ji ten darys tik vie
nas Dievas žino.

“Girdime kad pinigai bus 
be vertės, tai su gautais pini
gais pastatysim paminklą ant 
kapo.

“Pas mus dabar nauja val
džia. Lietuvos jau nebėra, bet 
yra Sovietų Respublika....”

nakt
Va- 
val- 

Rusi-

• SUV. VALSTIJOSE ir Ka
nadoje per praeitus 40 metų 
buvo išdirbta suvirš 79 milijo- 

i nai automobilių ir troku. >

S. Rodavičius gavo 
laišką iš Lietuvos, 
jo motina, 81 m. amžiaus, 
vas mirė pasaulinio karo 
ku, 1919 metais, sulaukęs 
metus. Taip jo abu tėvai 
rė neramiais laikais, karo 
mišimais.

Tuo laiku su Amerika susi
siekimas dar buvo negalimas. 
Motina išgyveno visus 22 me
tu Lietuvos nepriklausomybės 
ir dabar, nepriklausomybės 
nustojus mirė.

M. Kavaliauskienė, 74 metų 
amžiaus, 
teisme 
popieras. 
gerą atmintį, 
vena 45 metus, bet 
na savo atvažiavimo dieną ir 
laivo vardą. Ji į pilietybės 
klausimus taip gabiai ir tvar
kiai atsakė kad net egzami
nuotoj ai stebėjosi jos to am
žiaus žinojimu. Pirmiau ji vos 
maldaknygę tepaskaitė, dabar 
išmoko pasirašyti ir Angliškai 
atsakyti. Ji yra ilgametė Dir
vos skaitytoja, ne tik ką skai
to bet ir perskaičius viską at
pasakoja. Prieš du metu ji 
su savo vyru minėjo 50 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves.

A. žintelis su žmona ir sū
num lankėsi Lorain, Ohio, da-

liūdną 
kad mirė 

Tė- 
lai-
78 

mi- 
su-

Dr. Harold Harding
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis 

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

Trečiadieniais
Vakarais sulyg
7112 Lorain

WOodbine 3072.

9—12. 1
sutarimo. , .
Avenue Ž

(44,>

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

šiose
Amerikos

Ji turi
Šioje

dienose gavo 
pilietiškas 
stebėtinai 

šalyje gy- 
ji atsime-

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE 

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, 1 ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudękit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi- 
S,’jonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. . .......................
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

1 
10<

PRISIRAŠYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

Susikūrus Toronte Kanados 
Lietuvių Tarybai, kai kurie 
veikėjai Montreale ir vakarų 
Kanadoje imasi steigti Tary
bos skyrius. Į Tarybos atsi
šaukimą tverti jos skyrius ki
tose kolonijose pirmiausia at
siliepė Montrealiečiai sudary
dami laikiną komitetą. Iš va
karų Kanados gražiai atsilie
pė J. Martinonis, kuris Nau
jienose šaukė Winnipegiecius 
stoti į bendrą frontą kovai už 
atsteigimą laisvos, nepriklau
somos Lietuvos. Visai neabe
jojame kad; Martinonio žo- . 
džiai išsipildys ir ne tik Win- 
nipege ir Montreale bet ir vi
soj Kanadoj išsilies banga ko
vų už išlaisvinimą Lietuvos iš 
Maskvos pavergimo.

šį naują Kanadiečių atbudi
mą gerai suuodžia Maskvos 
budelių agentai, iš Liaudies 
Balso pastogės, nes kiekviena
me savo numeryje to laikrašt- 
palaikio jie puola Tarybą.

Visiems Kanadiečiams ku
rie seka Lietuvių gyvenimą ai
šku kad Liaudies Balsas sure
tėjo del stokos pritarimo ir 
reikalingos paramos. Šį me
tą nei Sudburiečiai, nei Winni- 
pegiečiai nesurengė šios ga- 
zietpalaikės naudai piknikų; 
nerinko aukų nei šiaurės On
tario kolonijos, nei Manitobos 
nei Albertos Lietuviai, kaip 
darydavo kitais metais. Be to 
nebuvo aukų rinkliavos Ispa
nijos, Kinijos ir kitų komunis
tinių fondų naudai, iš kurių 
didelė dalis tekdavo kominter- 
no propagandai. Del šių prie
žasčių ir suretėjo tas laikrašt- 
palaikis.

Iki šiol Maskva išlaikė net 
šešis pilnai apmokamus Lie
tuviškus agentus, kurie, kaip 
matome, geriau gyveno už pa
prastą juodą darbininką, 
dabar finansuoja Lietuvių 
munistų organizatorius, 
spaudą ir visą sąjūdį?

Protaujančiam nereik ilgai 
galvoti kad atsakius iš ko da
ro pragyvenimą penki komu
nistai Toronte ir vienas Mon
treale. Jie patys tai įrodė

Kas 
ko
jų

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

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

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

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

BRICKER’S
KLASTINGA

EKONOMIJA

Martia L. Paver

Kuomet Martin L. Davey buvo 
Ohio Gubernatorium, jis nei sykį 
nėra padaręs klastingo pareiški
mo apie Valstijos finansus, ar ki
tu kokiu viešu klausimu. Jo ofi- 
-joqnf) sbjįsįiįjjį 
-odAų SĮupjūqup 
-jnqpp ĮST2U.IĮ tlJĮ 
-O5Į SĮlUOąSVĮJĮ US 
ėųAsĮoą. Į feuiiS 
-į9AZįs;u Įpjjotu 
is ąpiuiSAing 
■p<lU^S.l0d ĮBJ5ĮU 
sonf jį 
UĮUIinS ĮSOUĮdUJ 
imSjusąi? sif'sau 
‘įiŪbCįpuįS 0Anq 
-au pu^aiu įbui 
-įsauujd sb.ĮEja 
natorius.

Mr. Bricker. pakartotinai darė 
išpustus pareiškimus apie neva 
ekonomiją. Kokie yra faktai pa- 

. tiekti oficialiais Valstijos Audi
toriaus rekordais ?

1. Dabartinė Valstijos _ adminis
tracija gavo, taksais ineigų, 
$30,000,000.00 • daugiau 1939 
metais negu Davey adminis
tracija gavo 1938 m., del pa
gerėjusiu biznio sąlygų. Jie 
turėjo $30,000,000.00 daugiau 
praleidimui taksų mokėtojų 
pinigų.

2. Tie patys oficialus rekordai
parodo kad dabartinė admini
stracija tikrai praleido $23,- 
000,000.00 daugiau 1939 m.,
negu buvo praleista Davey 
administracijos 1938 m. Me
lagingi pareiškimai negal pa
keist šaltų faktų.

3. Tie oficialus rekordai parodo 
kad Bricker’o administracija 
praleido apie $1,000,000 dau
giau algomis 1939 m. negu 
Davey administracija pralei
do 1938 m. Dabartinės admi
nistracijos pasigyrimai yra 
aiški melagystė. Viskas ką 
jie padarė tai prašalino pa
tyrusius tarnautojus, ir pa-

taksų mokėtojų

samdė būrį naujų politiškų 
darbininkų.

Jei dabartinis Gubernatorius 
neįrodys savo skelbiamos ekono
mijos ir jis negali įrodyti, tai iš 
jo administracijos nelieka niekas 

kaip tik “plėšanti” legislacija, 
žiaurumas link biednų, daugybė 
neišpildytų prižadų, ir silpna su- 
vedžiojanti administracija.

Ką Gubernatorius Bricker pa
darė Ohio žmonėms per arti du 
metu? Atsakykit tą klausimą 
patys. Jo kalba apie ekonomiją 
yra klastinga. Jo “ripper” legis
lacija dvokė iki Dangaus. Per 
pusantrų metų jis svajojo apie 
Baltąjį Namą ir 
jos reikalus.

Davey priėmė 
naujų Taksų”, ir 
vey subalansavo 
kasmet, ir turėjo kelių 
dolarių balansą. Bet, 
visko, Davey pravedė taksų su
mažinimą $72,000,000.00 
nuo 1935 iki 1940.

Bricker buvo nežmoniškas ir 
savimeilis, nepaisąs žmonių rei
kalų ir teisių, ir įkiriai neteisin
gas valstijos finansuose. Jis šią
dien perstato tą klastingą hipo- 
kritą nuo kurio buvo nuplėšta 
kaukė.

Martin L. Davey administraci
ja buvo griežtai teisinga vedime 
visuomenės biznio. Daugiau negu 
tai, Davey yra intelektualiai tei
singas.

GRĄŽINKIT OHIO VALDŽIĄ 
ATGAL ANT TIESAUS LAIPS
NIO, DRĄSUMO IR INTELEK- 
TUALIO TEISINGUMO.

BALSUOKIT UŽ

apleido Valsti-

obalsį, 
išpildė 

savo

“Nereik 
tai. Da- 
biudžetą 
milijonų 

geriausia

sumoje

Martin L. Davey
For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5

Demokratic State Executive 
Committee

J. Freer Bittinger, Chairman, 
Columbus, 0.

DAVEY per RADIO—pirmad. vakare 7:15 visoj Valstijoj
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NIAUJĄS grasinantis žaibas blyksterėjo pasaulinės 
politikos erdėse — Vokietija, Italija ir Japonija su

darė naują politišką, ekonominę ir militarišką sutartį, 
kuria jos viena kitai užtikrina pagalbą jeigu jas pul
tų kokia kita valstybė, dabar nesanti kare.

Vokiečiams desperatiškai siekiant Britų nugalėji
mo ir Europoje įsiviešpatavimo, Hitleris daro vieną žy
gį po kito labiau susirišti su savo draugingomis valsty
bėmis ir sudaryti stipresnį frontą pries Angliškai kal
bantį pasaulį.

Ši. sutartis palieka dalykus taip kaip jie dabar yra, 
jeigu į karą neįsimaišys kuri kita didelė valstybė Ang
lams gelbėti arba Japonams trukdyti Azijoje. Sutartis 
duoda Japonijai teisę paimti į savo vadovybę visus To
limus Rytus, reiškia ir tose teritorijose kuriose turėjo 
privilegijas Prancūzija, Anglija, Amerika. Jeigu Ame
rika, kurios interesams dabar ten grąso Japonai, norė
tų prieš Japoniją pasistatyti, Italija ir Vokietija stos į 
pagalbą Japonijai....

Kaip jodvi galėtų stoti į pagalbą Japonijai sunku 
pasakyti, nes jos užimtos karu su Britanija. Tačiau tai 
yra atviras grąsinimas, kuris siekia plačiau negu tik 
tiesiaoginio susikirtimo karo lauke.

Amerikos kalbėtojai, reikšdami nuomones del šios 
Vokiečių-Italų-Japonų kombinacijos, labai optimistiškai 
kalba, tikrindami buk tas viskas stojosi delei Vokiečių 
sunkios padėties kare prieš Britus.

Amerika neturėtų šitaip į padėtį žiūrėti ir raminti 
save ’kaip ramino ir suvedžiojo Visą Britaniją Chamber- 
lain, kuris tikėjo ir skelbė kad Vokietija “sugrius į ke- 
dias dienas”, jeigu išeis kariauti. Vokiečiai, kaip pasi
rodo, gali sumušti Britus jeigu jiems pagalbos iš Ame
rikos nebūtų teikiama.

Tos trys piktais norais susimetusios valstybės gali 
Ameriką parblokšti ekonomiškai — ne dabar, bet karui 
pasibaigus.

Amerikai, kuri padarė klaidą atsimesdama iš Eu
ropos Tautų Sąjungos sakydama 1-ad ji gali pati viena 
ramiai gyventi, okeanų apsupta, gali dar užmokėti sa
vo kainą už savo klaidas.

Dabartinis ginklavimasis ir savo kariuomenių pa
ruošimas privalo būti varomas kuosmarkiausia ir pla
čiausia, nes tik tokiu pasiruošimu įsigalėjo Vokiečiai, 
ir niekas menkesniu pasiruošimu jau jų nesulaikys nuo 
jų užsibrėžimo.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyti širvydas.

rašo :

i

Musų Valios 
Susilpnėjimas

Tėvynės redaktorius 
“Asmens laisvei ir tautos lais
vei didžiausias pavojus kyla 
iš žmogaus vidaus. Priešas, 
kuris asmens ir tautos laisvę 
suėda, yra: protinis apsnūdi
mas, neturėjimas (ar nepaisy
mas) doros įsakymų, išlepimas, 
perdidelis girtavimas, pasida
vimas, pagundoms ir norėjimas 
viską veik veltui gauti, be dar
bo ir pastangų. Ar daug kas 
musų, ar musų vaikų, prisis- 
piria knygą paskaityti, ar daug 
kas stengiasi įsiskiepyti pa
žangios doros principus, ar 
daug atliekamą laiką suvarto
ja save patobulinti? Ar daug 
kas musų susilaiko tuščiai lai
ko neleisti, nebėgioti į ‘mu- 
vis’, saliunus, balius ir baliu
kus, ar kitur, kur ‘good time’?

žymus musų gadynės mok
slininkas,
pat nužvelgia kad 
musų 
lengvai duodasi, 
venimu mes skaitome tokį, ku
riame 
time” 
kų, gėrimo ir mylavimosi. 
toks gyvenimas tikrenynėje 
yra tinginio gyvenimas. Jis 
ėste ėda musų gaivalingumą ir 
gręsia demokratijos dvasiai ir 
demokratinei valdymosi formai. 
Mums reikėtų savyje panau
jinti savo valią gyventi tikro 
žmogaus gyvenimu. O tikras 
žmogus, privalome atminti, su
sideda ne vien iš kūno, 
proto ir sielos. Mes 
gyventi visomis trimis 
sudėtinėmis dalelėmis: 
kai, protiškai ir 
(doriškai). Toks 
mums suteikia galios — 
bėtinos kūrybinės galios, 
toks gyvenimas nėra lengvas. 
Tačiau Lietuviui, norinčiam

Alexis Carrel, taip 
“daugumai 

viskas ’-gyvenime per- 
” Tobulu gy-

gero savo tautai ir Amerikai, 
kito, lengvesnio kelio nėra.

Įdomu kad ir senas nei tai 
anarkistas, ne tai socialistas, 
Juozas Laukys, Tėvynėje ra
gina mus gryžti prie Kristaus. 
Jam dabartinio laikotarpio 
tižimas ir teroras, taip pat 
patinkąs.

iš- 
ne-

su

NJERAMI liko ir Sovietų Rusija — ta veidmainė, ta 
mažų, bejiegių kaimyninių šalių pavergėja. Rusi

ja griebė šmotą parblokštos Lenkijos, apžiojo tris ma
žas Pabaltijo valstybes kai Hitleris jam pavelijo, bet 
kai reikės savo jiegomis apginti tą ką užgrobė, pasijus 
prilipus liepto galą. Ta Vokiečių-Japonų-Italų sąjunga 
apgaubia Rusiją iš visų pusių. Nors dabar Hitleris ra
mina ir skelbia kad jis “apsirūpino” ir Rusija, tačiau 
jis sulaužė savo žodį ne vienam, sulaužys ir dar kartą.

Jeigu Rusija susitraukus sėdės ir tylės, tai jei ko
kios, Hitleris sumušęs Britus, imsis Rusiją plėšyti. Bet 
jei Rusija dabar imtų tartis su Amerika ar Britanija, 
tai butų Sovietų atviras pagrasinimas tai diktatorių są
jungai, ir jie nieko nelaukę pasiskubintų Rusiją plėšy
ti. Rusija dabar atsidūrė kaip didelis paršas uždary
tas žarde, ir viso labo gali tik savo smarve (komuniz
mu) kaimynams kenkti. Kaipo jiega — jie nereiškia 
nei zero. Anglai visgi atsimena kaip veidmainingai So
vietai parsidavė Hitleriui, o kare su Suomiais pasirodė 
kokie iš jų kariautojai....

SUV. Valstijos gyventojų skaičium paaugo, kaip paro-
■ do 1940 metų cenzo žinios, palyginant su 1930 me

tų gyventojų skaitline.
Per dešimts metų, 48-se valstijose ir Columbijos 

Distrikte gyventojų padaugėjo 8,634,835. Dabar šioje 
šalyje gyventojų skaičius oficialiai bus 131,409,881.

Bet valstijos gyventojais daugėjo nelygiai: paveiz- 
dan, Kalifornijoje pasidaugino 1,196,437 asmenimis, o 
Kansas valstijoje sumažėjo 81,862 asmenimis.

Imant kiekvieną valstiją jų gyventojų daugumu, jos 
yra lyg kokios valstybės, — didesnės ir plotu ir gyven
tojais negu daugelis Europos nepriklausomų respubli
kų. Paveizdan, New Yorko valstija turi 13,379,622 gy
ventojus; — Pennsylvania — 9,891,709; Illinois — 7,- 
874,155; Ohio — 6,889,623, ir tt.

Be didžiųjų ir gausiai apgyventų valstijų, yra ta
čiau eilė valstijų kurios gyventojų turi po mažiau mi
lijoną — tokių yra net 15, arba apie trečdalis. Jos tū
los betgi užima didelius plotus žemių, tik netinkamų 
gyventi, nei ūkiams užvesti.

kuodaugiausia “good
— judžių, radijo, baliu- 

ši-

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

Bostone įvyko 25 metų 
kaktuvinis Katalikiško Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
seimas. šį Susivienijimą or
ganizavo Kun Kemėšis, tikslu 
atitraukti Lietuvius darbinin
kus nuo socialistinių organiza
cijų. Pirmas organizacinis su
sirinkimas įvyko Bostone Birž. 
10, 1915 metais, ir jame įsi
rašė 25 nariai. Pirmu metu 
prisirašiusių narių Susivieni
jime dabar tėra 55. Susivieni
jimas Rugs. 19, 1915 m. pradė
jo leisti organą, dvisavaitinį 
Darbininką, kuris ir šiądien 
eina.

Narių skaičius šiame Susi
vienijime nežymus ir jo įtaka 
Lietuviams darbininkams, taip 
pat, nebuvo žymi, beveik lygi 
komunistų įtakai. Tik komu
nistai turėjo gabesnių rėksnių, 
kurie įstengė iš tukstanties ar 
kiek savo narių išrėkti para
mos net dviems dienraščiams, 
kuomet katalikų darbininkai 
teišleido vieną dvisavaitinuką. 
(Brooklyne vėliau įkurta A- 
merika).

Tautininkai liberalai tikėjo, 
kad Sandara ganėtinai plati 
apimti tautiniai galvojančius 
Lietuvius darbininkus ir kitus 
luomus. Bet, gali būti, butų 
buvę geriau jei musų anuome
tiniai vadai butų sukurę ats
kirą darbininkams organizaci
ją, kuri butų skelbusi koope
ratinės santvarkos idėjas, pa
našiais Anglijos Darbo parti
jos, arba Kanados Cooperative 
Commonwealth są j udžio.

KĄ LIETUVA KALBA APIE 
SAVO SENOVĘ

ŠUO ŽMOGAUS DRAUGAS

bet iš 
turime 
šiomis 
kuniš-

morališkai 
gyvenimas 

ste-
Bet

• KARŠTŲ šaltinių National 
Parke, Kansas Valstijose, ran
dasi 47 šaltiniai kurie per die
ną išlieja milijoną galionų van
dens.

•MOSKLININKAI Rusijoje 
tikrina išradę būdą gydyt žai
zdas ir nudeginimus su pome- 
granato sultimis.

gį . .'.y L///[1 1

(Pr. Mašiotas: Apie Lietuvos Senovę)

IĄAUG sraunių upių ir upelių per Lietuvą te-
ka. Paupiuose ir laukuose matai kur-ne-kur 

gumbuotų, kreivašakių ąžuolų; jie nelinksmi sa
vo amžių čia baigia. Ant Nemuno krantų ir 
šiaip įvairiose vietose galingų pilių griuvėsiai 
riogso. Piliakalniuose didvyrių kaulai trūnija.

Daug jie matę, daug girdėję. Dažnai, se
novę atsiminę, ilgai kalbasi, kuris ką žinąs pa
sakojasi.

— Tebesruveni kaip sruvenęs, — kalbina 
didvyrio kaulai upelį. — Atsimeni kpkia baisi 
kova ant tavo krantų buvo? Kiek kraujo tavo 
vanduo į Nemuną nunešė! žinai, tuomet kai 
kryžiuočiai Lietuvius kalaviju krikštydami, bu
vo iki šios vietos atėję. Daug mūsiškių žuvo, 
bet ir jų tik kelintas gavo namole sugryžti. .. .

— Atsimenu, — čiurleno upelis. — Ne vie
ną kovą atsimenu. Ir Mindaugas ir Kęstutis 
mano vandeniu savo žirgus girdė....

— Aš Kęstutį dar mažas būdamas ma
čiau, — šlama retais lapais senas ąžuolas.

— Dabar tokių vyrų jieškojęs nerasi. O 
Vytautas, jo sūnūs! Papučia, būdavo, vėjelis 
iš vakarų, papučia iš pietų, iš rytų — iš visur 
girdi jo vardą minint, prieš jį visi aplinkiniai 
valdovai galvas lenkė. Kad ne jis, nebūčiau 
susilaukęs tokios gilios senatvės: butų ir ma
ne su didžiuokliais ąžuolais naujieji kunigai nu
kirsdinę. “Tegul ir krikščionišką Lietuvą ąžuo
lai puošia, tai stiprumo, narsumo ženklas”, to
kiais žodžiais stabdė Vytautas musų giminės 
naikintojus. O jo žodžio kas kada dryso nepa
klausyti !

Pilies griuvėsiuose sunkiai dūsauja jų gy
nėjų šešėliai.

— Sunku žiūrėti į Lietuvą: viskas sunykę, 
sumenkęję, — girdėti Narimanto balsas.

— Sunykę, sumenkėję, — kartoja griuvė
siai, — nerasi Narimantui lygaus. Kas šiądien 
jo kalaviją nuvaldytų?!. .. .

— Ne kalavijo šiądien Lietuva reikalau
ja, — aiškina Narimanto šešėlis. — Ne vienu 
kalaviju gali tėvynei tarnauti: kas laikas kitų 
darbų reikalauja. .. .

— Darbų, darbų, — kartoja griuvėsiai.
Miškas greta šlama, savo pasakas seka. 

Pasakoja kaip jis Lietuvių šeimas ir gimines, 
priešams netikėtai užpuolus, globojęs, kaip jo 
tankumynuose medžioję, kiek įvairių žvėrių ir 
paukščių Lietuvos giriose būdavę. Ir girios 
tuomet buvusios be galo, be krašto, tik Lietu
viams keliai ir takai per jas tebuvę žinomi....

Taip šlama, čiurlena, dūsauja Lietuva, sa
vo senovę pasakodama. Įdomios tai pasakos 
kas jas supranta.

MASKVOS carai skelbia dar vieną “dovaną” paverg
tų Pabaltijo šalių žmonėms, šį kartą “apdovano

ja” užsienyje gyvenančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečius, /fa “dovana” yra tai pasiūlymas arba įsaky
mas visiems kurie nėra* Amerikos ar kitų šalių pilie
čiais, užsiregistruot ir pasidaryti Sovietų Rusijos pilie
čiais! Tą jie turį padaryti iki Lapkričio 1 d. šių metų.

Tai tau ir “neliečiamybė” ir tautos “laisvė”, kurią 
Maskvai parsidavusieji Kauno patrakėliai skelbė. Da
bar, kai jie jau Lietuvą “įprašė” priimti į Sovietų Są
jungą, Lietuviams net užsieniuose gyvenantiems ateina 
įsakymai užsiregistruoti ir įstoti į Sovietų Rusijos pa
valdinius-. ...

Reikia pasitikėti kad Lietuvių nesiras ant tiek ne
išmanančių kad save parduotų svetimam despotui.

SAO BENITO VARPAI
(V. Ališas—Sao Benito Varpai)

,Tu taip liūdnai kalbi—su meile ir skundu, 
Vos pasakot imi pro tėviškės laukus.
Ak, koks tasai dangus ten giedras ii' 

gražus,
Ir koki ten žiedai ant irstančių krantų!
Mėnulio sidabre mels vuo j antys miškai 
Lyg rustus milžinai toj pasakų šalyj. 
Bet ne: jie švelnesni rasotam syaigulyj, 
Neg varpas, kurį ten dejuojant palikai...
Ir toji vandenų bežodinė daina, 
Gadynės tremtinių pasiekianti ausis.
Jei ten kas vakarais jos kartą paklausys— 
Krūtinėj tilsta tuoj senoji aimana.
O dienos tolimos! Kasdien gražesnės jusi 
Pagaunate dažnai, kaip karštas sūkurys 
Ir nešat per alpias atogrąžų naktis
Į tėviškės laukų tuos irstančius krantus.

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Krenta nuo medžių jau lapas po lapo. 
Slepiasi saulė tirštoj ūkanoj.
Miškas siūbuoja nuo rudenio kvapo — 
Skundžias nuliūdęs jis savo dainoj....
Šydu auksuotu žemė apklota
Klauso kaip vėjas šiuršena lapus...>.
Gėlės nuvyto.... Padangė miglota....
Vasara žengią ramiai į kapus....

AKLAS DAKTARAS GYDO 
Naudoja Savo Žmonos Akis

Wadley miestelyje, Alabama valstijoje, yra 
gydytojas, Dr. Clack, kuris jau 26 metai kaip 
aklas, tačiau užsiima gydymu žmonių ir iš to 
daro pragyvenimą. Jis mokslą baigė būdamas 
35 metų amžiaus. Tuoj pajuto kad jis apaks. 
Savo žmonai pasakė apie tai, ir ji nusiminė.

“Ką mes darysim?”— susirupinus paklau
sė ji.

“Aš praktikuosiu mediciną ir toliau. Tu 
turėsi būti mano akimis.

Nuo to laiko jo žmona kartu su juo visur 
vyko, ligonis apžiurėjo, priėmė gimstančius kū
dikius ir net darė operacijas. Daktaras išvys
tė labai gerą palytėjimo jausmą, kaip papras
tai akli žmonės turi. Ligonio apsakymą savo 
padėties jis išklauso, o jo žmona paima tempe
ratūrą, ligonio akių ir liežuvio spalvą. Kada 
prisieina būtinas reikalas atlikti chirurgiškų 
operaciją, daktaras dirba, pasakydamas žmonai 
kada ir kokius instrumentus paduoti, ką atlik
ti ir kąip. Tokis jo pasiryžimas išlaikė jį nuo 
patekimo į ubagus.

• VOKIETIJOS Odos Muzejus Offenbache 
turi surinkęs 5000 porų įvairiausių iš odos dir
btų apavų iš įvairių laikų. Sakoma tai yra di
džiausia kolekcija pasaulyje.

NORS šuo protiškai nėra aukščiausia išsiVv 
stęs už kai kuriuos kitus gyvulius, k;i,, 

beždžionė orangutangas, slonius, ar arklys, ta 
čiau šuo yra arčiausiu, geriausiu, geradaringiail. 
siu ir ištikimiausiu žmogaus draugu ir sargu 
negu gyvuliai turinti aukštesnį inteligentišką 
mą.

Apie šunų draugišką prisirišimą prie žin0. 
nių, randasi eilėmis ir proza daug raštų, ir taip 
senų kaip sena pati rašyba. Ypač Anglijos 
Vokietijos, Prancūzijos, Norvegijos ir Italiją 
rasėjai daug yra parašę apie žmogaus geriną, 
sius ir pasitikėtinus draugus šunis. Taipgi yra 
daug bažnyčių ir vienuolynų kuriuose pastaty
ta paminklai su šunų paveikslais ir aprašymais 
j ii (šunų) herojiškų veiksmų apsaugojant žmo
nių gyvybes įvairioms nelaimėms atsitikus.

Kas gali nesidomėti ir nesidžiaugti šunu 
herojiškumais, arba kas gali neliūsti jų nete
kus, kaip kad Rin Tin Tin, Afghan, Asta, Flush 
ir Anglijos karaliaus Erwardo VII Fox Terrier, 
kuris karaliui mirus taip nuliūdo ir nieko ne
ėdė, jog nepoilgo ir pats nuėjo mirtin. Tas 
pats atsitiko ir su karaliaus Jurgio V Cairn 
Terrier šuneliu.

Šiuo trumpu raštu negalima paminėti vi
sus šunis, o nei visus nuotikius kuriuose šunes 
herojiškai atsižymėjo^ žmonių gyvybes gelbs
tint įvairiose nelaimėse, kaip gaisre, dujose, 
skęstančius ir nuo namų plėšikų.

Šuo yra pasitikimu ir jautriu draugu poli
cininkui, kareiviui, ugniagesiui, medžiotojui, 
prekybininkui, o neregiui dar ir vadu. Nese
nai New Yorke, kuomet ugniagesiai jau negalė
jo ineiti į liepsnojantį ir durnų pilną namą, ją 
šuo įbėgo ir radęs katę su tik ką atvestais ka
čiukais, visus laimingai išnešė lauk.

Bus metas laiko atgal, Hamtramcke, Mieli., 
vienas policininkas turėjo šunį, kuris mažus 
vąikus einančius į mokyklą nuo automobiliu 
saugodavo. Tačiau, šią kilnaus humanitarišku-1 
mo ir prieteliškumo sau užduotą pareigą eida-l 
mas pats herojiškai žuvo gatvėje. Mirė kaip B 
kankinys mažus vaikus saugodamas. Čia pri-l 
sieina daleįsti manyti kad, gal but, to autonio-l 
bilio kėravotojo, kuris tą šunį užmušė, nesykįl 
apsaugojo vaikų gyvybes einant į mokyklą. Betl 
tas automobilio vairuotojas, matomai, neturūjol 
tokios kilnios širdies nei sąžinės kokią turėjol 
tas nelaimingas, bet narsus kankinys šuo.

Šuo yra pasitikėtinu draugu ir sargu žmo
gaus, neatsižvelgiant į tai ar jo ponas yra prin
cas ar prasčiokas, inteligentas ar valkata, dva
siškis ar ateistas, karalius ar elgeta, kuris dau
giau nieko neturi pasidalinti su šuneliu kaip 
tik kriaukšlį juodos duonos. Ir jei elgetą var-l 
gas ar liga taip prispaudžia kad net juodos duo
nos stokuoja, jo šunelis visgi vietoje pasisalin
ti nuo jo, vis teikia jam savo meilę, ištikimybę 
ir pagarbą, laižydamas senelio suvytusias ir 
murzinas rankas, kurios jau nepajiegia jį mai
tinti ; ir neapleidžia senelį elgetą iki mirties. Ir 
po mirties, yra atsitikimų, kad šuo kasdien at
lanko savo buvusio maitintojo kapą.

čia matome jog šuns meilė, ištikimybe ir 
geraširdingumas -yra tyresni ir kilnesni negu I 
žmogaus. Ir reikia pabrėžti tą kad šuo šitas 
savo humanitariškumo ir herojiškumo kokybes 
nekeičia pagal žmonių sluogsnius ar rases. Mesi 
girdėjome sakant, “Jei nebusi tyras kaip kudi- 
kėlis, neineisi į dangaus karalystę”. Bet .jei as 
kuomet turėčiau progą kalbėti toje prasmėje 
sakyčiau: Jei neturėsi tokią jautrią širdį ir t' I 
rą sąžinę kaip turi tavo šuo, tai nesi vertas 
šuns paguodonės! J. Smailis.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti . visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilil1- 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1-
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6820 Superior Ave. Cleveland,



DIRVA
? g •

ii”'“

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

Iš Sakalo knygos

A. VAIČIULAITIS

I.

SURADIMAS

Dievo sūnus pamate kad žmonių 
dukros buvo dailios.

Gen. 6, 2.

nALTI ir saulėti akmenys grimzdo pakelės 
P jaukų žalume, slėpėsi už ore sustingusių 
L]kiU debesies, “o medžiai toli, toli ant plento 
įliautė šakas, palikę, siaurą plyšį mėlynam 
įngaus brūkšnini, kuris vingiavo artyn, didėjo 
^staiga nėrė ties galvomis. Giedriame aukš
tui rėžyje, iškilę į pačias padanges, du gan
tai suko ratą — du juodi taškai, be sparnų, 
,e kaklo; tik retkarčiais, kai jie pasvirdavo, 
mulėje žybtelėdavo šviesus jų gūžiai. Ir rodės, 
kg girdėtum juos ten, šalia šėmo debesėlio, 
įyilpiant ir kalenant, o čia jiems štai atliepė ty- 
jir nutysus daina: autobuse kairėj susėdęs bu- 
jjs kaimiečių niūniavo liūdnai, linguodami vi- 
m liemeniu, kaip valtininkai ant irklų didelėje 
«niioje upėje.

Pro suglaustas blakstienas sekdamas bė
ručius gluosnius, Antanas * davėsi nešti šitai 
rovei ir klaidžiojo giriose, vasaros dienų avie- 
ynuose. Jis dar labiau prisimerkė, sukryžiavo 
pūkas ant krutinės ir šypsojos krašteliu lupų; 
fc laukė kaž ko ineinant — pats nežinojo dar 
Iras tai bus. Krauju nudvelkė vėsus malonu
mas. Vaikinas atsiminė kas prie jo artėja: ano
ji mergaitė, kurią jis prieš gavėnią matė baliu- 
e, toji nepažystama ir neprašnekinta. Daug 

lengvų žingsnių tada prabėgo pro šalį, ir kodėl 
(ik ji viena liko?.... Liko jo jaunystėje, atse
lindama į jį čia darbo valandoje, tarsi išspru
kus iš knygos raidžių, čia lydėdama jį saulėlei
džio metu. Beveik nusigandęs jisai stengėsi 
dūlinti kaip ji atrodo, bet neatsiminė. Pro 
įslinko daug matytų bruožų, bet nei vienas ne
ko panašus į ją. Ir kaip tai atsitiko kad 
galėjo pamiršti? Ir jis galvojo apie tuos visus I 
jodžius, kuriuos buvo jai savo mintyje sakęs, i 
įpie tuos visus glostymus — ir visa tai buvo j 
skirta jai, tai mergaitei su rausva suknele, su ' 
rankom ties krutinę laikančiom sugniaužtą no- ; 
linuką ten salės kertėje. Jis nuo tų rankų ki
lo aukštyn ir žvelgė į veidą: nusivylęs matė 
prieš savo kaž ką užskleista, matė būtybę arti
ną ir drauge' nesugaunamą, matė moterį be
veik kaip kokią idėją, nenumaldomai tau kuž
dančią ir tvinksinčią tavo gyslose, bet stovin- ; 
čią toli ir savo alsavimu atliepiančią tukstan- : 
čiuose širdžių — visų vyrų apmąstymuose ir 
troškimuose atsiliepiančią. Jis suprato kad tai 
jbuvo visuotinė ir gera jiega, tačiau jam dabar 
reikėjo tik vienos, tos vienos mergaitės. At
kakliai jis vėl gryžo į tą salės kertę ir sau kar
tojo: turįs ją rasti, turįs ją gyvą savo akyse iš
vysti. Prikandęs apatinę lupą, jisai įsiklausė 

[Į kada tai girdėtą muziką. Sklido garsas po 
garso, sukosi pora už poros — ir nūn jis regė-z 
jo: šviesus jos plaukai lengva vilnim garbinia
vosi ir sviro ant ausies, o mėlynos akys pažvel
gė j jį.... štai ji! šita lauktoji — stovi ten 
ji su kaž kokiu vaikišku susitelkimu bei rim
tumu ...,

Džiaugsmo nešamas, jisai taip stipriai at
sidūsėjo kad krūptelėjęs paraudo. Kaimiečiai 
niūniavo kaip niūniavę begalinę savo dainą, bet 
salia, pakėlus apatinius vokus į viršų, kad akių 
kampuose gulė smulkios raukšlės, jį stebėjo 
Meris. Jos skruostai ir kaklas buvo nurudę, 
° ant sprando įdegimas baigėsi staiga dingda
mas po lengva mezginių eile. Giliai, giliai ji 
atsikvėpė, jos suknelė po krutinę susigarankš
čiavo ir vėl išsitaisė. Lygioje ir plonoje jos 
n°syje šnervės prasiplėtė, tarsi butų kaž kas 
uodžiama, o patys krašteliai nežymiai nubalo. 
Vogčiomis Antanas ją tyrinėjo ir, stebėdamas 
jos rausvai baltą veidą, mąstė sau: “Jai reikė
ti šviesesnių plaukų”. Ir buvo patenkintas, 
aes turėjo kur užmesti nuobodulį.

Balti akmenys pakelėje narstė pro šalį, nu
driekus dulkių marška vijosi važiuojančius 
autobuse.

Pro langus pūstelėjo gaivesnis oras. Iš gi
rios viršūnių augo sunki cĮebesies galva, su gu
driais, tokia balta kad Antanui gailu net darėsi 
įžiūrint į ją. Jis kopė į tas žilas aukštumas, 
lsleto plaukė drauge su jomis, plaukė netekęs 
oiinčią ir jausmų, laimingas savo sielos ištuš- 
tčjimu ir ana gilia žydruma tolybėje. Su abe- 
Wu malonumu jis sutiko ir autobuso užčioji- 

ir garbiniuotas avių kaimenes prie kelio, 
lr kregždžių švystojimą — sekė jas tol kol iš
nykdavo girių mėlynoje juostoje ar sodų žalu-

at-
ša-

jis
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me. Jis vėl atsiminė aną mergaitę, vėT šypso
josi prisimerkęs, tarsi ją regėtų einant ten pa
rugėje. Jis tačiau vis dar negalėjo surasti ryš
kių jos bruožų, atgaivinti ją visą, nors buvo 
tikras ir ramus: taip, susitikęs ją kelyje, pažin
tų, išskirtų ją iš visų kitų būrio. Jis susirūpi
nęs mąstė ar lemta jam kada nors bus ją su
rasti, o gal tą vakarą taip urnai, vos spėta pa
matyti, ji visam laikui, visoms dienoms ir vi
siems metams pražuvo jam iš tako....

Jis nematė kaip jie pasiekė naujai grystą 
plentą ir skriejo nelytėdami šviežiu žvyriaus 
sluogsniu. Pro šalį traukėsi sodybos, skursnus 
kaimeliai, atsiliko ir artojai prie žagrės ir šien- 
pjuviai su žvilgančiais dalgiais lankose. Jova
rų ir gluosnių šešėliai sviro ant dirvų.

Antanas pasižiurėjo. Argi jau?' Plazdėjo 
raudona vėliavikė ant medinio žiogo, prie kurio 
dar buvo liktarna. Ties 
kų, medinių namelių su 
ir šiaudiniais stogais.

— Kirbynė?
— Dar ne, -
Ji

dulkes.

plumpsėdamos, iš kelio bėgo vištos. Gatve ba
sa merga, su rykšte rankoje ir žemę remiančiu 
sijonu, varėsi du paršu, kurie išpradžių lapsėjo 
priešais, o paskui žvygaudami sprūdo vienas 
kairėje, antras dešinėje į dilgėlėtus griovius.

Tuoj atsiliko šiaudiniais stogais nameliai, 
miškų viršūnėmis užsiėmė raudono dan- 
gaisras,

Ties 
gaus 
vos.

VIENA

į kurį plaukė rūsčios debesų gal-

II.

GEISATIES VĖŽIAUTOJĄ

Girdžiu viską, pranokstančius 
Mažus sidabro varpelius.

J. Kossu-Aleksandravičius.

plentu gūžėsi eile pil- 
nubaltintais sienojais

tarė.- jis
atsakė jo kaimynė autobuse.

kėlėsi ir iš sterblės purtė susinešusias

f
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geru pieno kvapu dvelkė ir tylus vėjelis, vėsiai 
slysdamas per smilkinius ir skruostuš.

Ėjo vaikinas akių plotu, kol į jį dunkstelė
jo gaivi srovė: priešais teliuškiavosi ežeras, 
teliuškavosi ir ošė su lendrių šnerėjimu. Ties 
šituo didžiuliu, tamsiu bangų plotu Antanas pa
juto džiaugsmo, sodrios gyvybės plūstelėjimą 
savyje. Nusilenkė prie vandens, sukišo rankas 
ir nutėškė mėnesienoj sumirgusius purslus. O 
iš ežero kilo šiugždesiai, sušukimai, kilo jie to
kie aiškus, tarsi šalia tavęs kas šnekėtųsi. Ato
kiai, už girios vingio, jis išvydo mirksint ir 
šokčiojant šviesas. Tie žiburiai čia plūduriavo 
vietoje, čia slankiojo į dešinę ar kairę, tai vėl 
smilko nejudrus ant vandens.

Smulkus akmeniukai sprūdo iš po kojų, 
traiškėsi sraigių kriaukučiai, švagždėjo per
džiūvę maurai ir purios dumblės, kai jis prote
kine bėgo krantu, štai alksnių giraitė gumšo, 
įsišokus į ežerą Geisatį. Už gailiai kvepiančio, 
tarsi nesenai nulyto alksnyno liūliavo įlanka, 
su keletu lūšnų, už kurių tai ir lalėjo vanduo, 
pilnas šliaužiojančių žiburių. “Uha!” — šaukė 
nutysęs balsas, o jam atsakė iš tolo: “Jieškoki- 
te čionai-ai”.

— Kur bedūlini? — staigė pasigirdo iš 
tamsos balsas, kai Antanas ėjo pro pirkią.

Knystelėjęs žvelgė jis ten kur jam rodėsi 
turinčios būti durys: ant slenksčio juodavo 
žmogus. Jo saujoje gruzdėjo pypkės žarija. 
Kai patraukė durną, tabakas sužioravo ir tyliai, 
tyliai cypė. Nuo šito spinkČiojimo nusišvietė 
nosis ir ūsai, o visas veidas likosi tamsoje.

— Taip sau einu, — prabilo Antanas.
Į jo žodžius atsakė urkštimas pirkioje.
— Tylėk, žiovanasre; — subarė
— Kas ten?
— Ogi Rudė.
Pas slenkstį atsliūkino kalė ir 

prie savo pono, kuris iškratė pelenus 
pakilęs nutrepseno plukta asla ir įdegė lemputę, 
šešėliuose jo paakiai buvo juodi ir lyg patinę.

Kibire ties krosnimi kaž kas pukšėjo ir 
šnypštė. O iš oro, nuo ežero, skardėjo šauks
mas, buvo girdėti irklų plekšenimas ir. iš lėto 
šiulenę švendrai.

-+- Ką jie ten veikia? — Antanas numojo 
žiburius.

— Vėžius gaudo.
— Kodėl jus čia sėdit?
— Jau gryžau.
—-Na!
Jis tą “na” ištarė netikėtai, nei pats nenu

manydamas ar tai butų nustebimas, ar prie
kaištas, kad jam neparodė savo žūklės grobio. 
Senis atsistojo ir atnešė kibirą.

— Nagi! — tarė jis.
Vandens paviršius trūkinėjo trumpomis 

bangomis. Kaišėsi stambios žnyplės, stangrus 
ūsai ar nuo drėgmės šibanti nugara. Diedas 
įkišo ranką, pamaišė besivartaliojančius vėžius 
ir ištraukė į viršų.

— Pačiupinėk, — siūlė jis.
Antanas žengtelėjo atbulas: ne, jis nenorįs.
Senis metė vėžį atgal, kad net vanduo 

kštelėjo ir ištiško ant aslos.
— Manęs jie nežnaibo, — pasakė jis.
Ir užsirūkęs paklausė:
— O kaip vadiniesi?
— Antanas.
— Aš gi busiu Kostas Kurpliukas. 
Tai pasakęs senis kikeno patenkintas.
— Kurpliukas! — senis kartojo ir stebė

josi. — Kvaila pavardė, a?
Kalė atsistojo priešais jį ir suvizgino uodf> 

g’ą, lyg pritardama: taip, ištikrųjų kvaila.
Kostas įsigalvojo:
— Durnas — geras draugas, ypač jei dar 

vienas esi....
— Vienas?
— Taigi, taigi. ... Uršulė mirė pernai. Dė

kui Dievui, išgyvenova penkiasdešimt metelių: 
seniau vesdavomės jaunesni, ir buvo geriau....

Staiga jis nukreipė šneką:
— Mėnulis tuoj patekės....

(Bus daugiau)

Geri).
KAS Tėvynėje, kalbėdamas a- 
pie Duoną, ima ir nukalba —

“Ona — gera žmona, davė 
duonos su Smetona”.ORDVIOSE gonkose kvepėjo nauji sienojai ir 

pušų Sakai. Duris pravėrė Genavaitė su 
balta prikyšte ir susilenkus laukė. Antanas 
matė siaurą prieangį, laiptus ir nušviestą kam
barį su žaliai užtiestu lovos galu. Lauke čirp
sėjo svirplys.

— Ar namie? — paklausė jis.
— Ne, — atsakė jam moteris ir nesitrau- 

nuo slenksčio.
“Lyg namus gintų!” — mąstė sau jis ir 

užsimetė apsiaustą ant kitos rankos. Kam ji 
laiko jį čia gonkose? Beveik išdidžiai jis truk
telėjo pečius ir tarė sau: “Gryšiu kada senelis 
bus”. Tačiau likosi vietoje — juk laiške buvo 
sakyta kad jam parūpino kambarį.

— Jo tikrai nėra, — kalbėjo Genavaitė. — 
pats gyvensi ten.

Ji nulipo į gatvę ir rodė tolyn:
— Matai anas langines ? Tai šėmaičiai. .. 

Pas juos turėsi gerą kampą. Teisybė, jau ten 
beveik sodžius.

— Dar
kuto ?

— Ak, 
šiaip-taip.

— Na,

ERDVIOSE
•* n n u 11 cto 1

kė Kam tik su duona "su- 
Visos patarlės yra
Bet jos jau yra iš-

Rato padanga truko, — ji dar aiškino. ' 
nulenkus galvą laukė kol gaus išlipti. 

Nušokus ant plento ji atsisuko į duris. Anta
nas gi taką tyčia užleido moteriai, kuri buvo ■ 
sėdėjus už jo ir taip smarkiai vėdavus iškvėpin- 1 
tu nosinuku, kad jis net erzintis ėmė. Jisai su
gavo panelės žvilgsnį ir juokėsi kad tarp savęs 1 
ir jos įspraudė šį atstumą. Ponia tuo tarpu 
sunkiai leido koją ant pakopos. Kai iki žemės I 
jai nebuvo jau kur atsispirti, lumptelėjo visu 
kunu, išskėtė rankas ir pritūpė.

Prasidėjo - taisymas rato plyšusio gurno.
Keleiviai gurinėjo plentu, susėdę ilsėjos ar

tėjančio vakaro vėsume. Antanas nuklydo tarp ■ 
krūmokšnių, šakos drėskė jam rankas ir kliuvo < 
už skvernų. Ėjo akių plotu, mynė žalias sa- . 
manas ir jautė po savo pėda jų minkštumą. 
Traškėjo žiogreliai, toliau niūksančioje girioje 
skardenos gludus gegės šauksmas.

Perbridęs plunksnuotą paparčių sodybą ir 
prisigėręs gailaus jų kvapo, jis vėl buvo prie 
plento, šonais gulėjo suverstos akmenų krū
vos. Vieni pasistatę bures nuo saulės dienos 
metu, kiti be pastogės, vienplaukiai darbininkai 
skaldė akmenis. Priešais, pasidėjęs šieno gniū
žtę, taukšėjo apysenis žmogus, taukšėjo nesku
bėdamas, apsiavęs vyžomis iš automobilio pa
dangos gurno. Už jo pusnuogis smarkiai skėlė 
akmenis jaunas vyrukas ir vikriai spyrė žabarą 
nuo savęs. Antanas matė varinį jo kūną, ma
tė čia giliai įsmengantį, čia vėl išsilyginantį 
griovį tarp jo menčių.

Pro brūzgų alkūnę išėjo Antano kaimynė. 
Ją lydėjo pilkai apsirengęs vyras. Kai jiedu 
prisiartino, darbininkai smarkiau įniko daužyti 
kūjais.

— Kaip sekasi, tėvai? — prisiartinęs tarė 
tas vyras.

— Dėkui, ponas inžinieriau.. . Neblogai, — 
atsakė senis skaldytojas.

Ir nusiėmęs akinius jis šluostėsi prakaitą.
— Ehe, vaikine, — kalbėjo inžinierius jau

najam, — sprogdini kaip dinamitas.
— Taip....
— Daug uždirbsi. .. . Tik perstambiai skal- 

Na, žiūrėk.
Ir jis koja paspyrė skeveldrą. „
Vaikinas nieko neatsakė.
Kai inžinierius su panele nuėjo, jaunasis 

atsisuko į senesnyjį, kuris taip pat liovėsi kauk
šėjęs. Jiedu susižvalgė — veidai jų buvo pa
našus, abiejų šakoti antakiai ir lenktos nosys. 
“Tėvas ir sūnūs”, tarė sau Antanas.

— Jam vis priekabių reikia, — murmėjo 
sūnūs inžinieriaus link.

— Ką darysi, — atsidūsėjo tėvas.
— čia jam, esą, šiupinį darau, čia vėl ga

balus kaip šuns galvas palieku. Ir dar pasipū
tęs!

Paskutiniams žodžiams pritarė autobuso 
signalas. Antanas bėgo tekinas siauru take
liu, o šakos šmėsčiojo pro skruostus, paparčiai 
lūžinėjo, skyrė taką ir vėl šiušendami glaustė
si. Uodų debesėlis zyzė aplink galvą ir mušė
si jam į kaktą.

Keleiviai ,dar laukė inžinieriaus ir panelės. 
Kai atskubėję sulipo ir jiedu, autobusas atsi
kvėpė ir burzgė vis narsiau, kol sujudėjo, vėl 
stabtelėjo ir paskui jau ėmė riedėti.

Bažnytkaimyje, ištiesusios kaklus ir pasi-

Ir

dai.

o
senis^

Musų parapijoje sako: “Ona, 
gera žmona, davė sūrio su šmė- 
tona”.

Toliau, tas pats A. Vitkaus
kas pataria: “Reikėtų visas 
Lietuviškas patarles ir pasa
kas ar burtus su duona išrink
ti. .. .” 
rištas? 
svarbios.
leistos pirmiau: to pačios Tė
vynės redaktorius, Kl. Jurge
lionis yra surinkęs-Hr Naujie
nos yra išleidusios prieš porą 
desėtkų metų “Mįslių Knygą” 
su virš 1000 Lietuviškų patar
lių ir mįslių.

)

LYGI SĄSKAITĄ
--------

geriau.... Tai profesorius jau at-

sunku jį sugaudyti.... Rėplinėja

labos nakties.
— Tokia čia dar naktis.
Viduriu gatvės jis brido puria žeme. Buvo 

ramu, lyg ir žmonės ir gyvuliai butų išsislapstę 
ar miegoję, šėmaičiuos rado visus inėjimus ati
darinėtus, bet sutikti nieko nesutiko. Į jo žin
gsnių bildėjimą kniauktelėjo išlindus katė, pa
trynė į staktą keterą ir nusliūkino per tuščius 
kambarius. Toli buvo girdėti dėliojant daiktus 
ir šnekantis. Antanas norėjo sukti į tas kal
bas, kai atšlubikščiavo berniukas su periršta 
koja, bustojo, įsistebėjo į vaikiną, kuris tarė:

— Ateinu iš profesoriaus.
— Tai viską žinau, — atsakė vaikas. — 

parodysiu.
Jis nustpyčiojo pirma. Įvedė svečią į ilgą 

priemenę, už kurios buvo kambarėlis.
— Čia, — prabilo mažius.
— Dėkui.
Berniukais pasuko elektrą, 

rodė jis pablyškęs, su juodais 
ant akių.

— Kur kiti jūsų žmonės?
nas.

Aš

Jos šviesoj at- 
plaukų kuokštais

— Klausė Anta-

i

— Ežere.
— Ko jie ten?
— Vėžiauja.
— Koclel tu likai?
— Del šitos....
Ir jis atkišo koją.
— Ką padarei?
— Persidūriau.
— Skauda ?
— Ne taip baisiai. Tik 

stypsoti.
— O kaip vadiniesi?
— Vincukas. . . Jus pas senelį dirbsit?
— Taip. Jį pažysto?
— Aš nepažinčiau! Jis mano nosytę air- 
taip sužnybo — vos nepravirkau.
— Žiūrėk!.... O su kuo ten šnekėjaisi?
— Mama gryžo.
Ir palūkėjęs pridūrė:
— Iš Kauno.
— Ar esi buvęs Kaune?
—-Ne... Jus gi ten gimėt?
Papurtė Antanas galvą ir tarė:
— Eisiu apsižvalgyti.
— Laimingai, — jį palydėjo iki durų Vin

cukas.
Vakariniame danguje debesų viršūnės bu

vo čia krauju apkrekusios, čia vėl blizgėjo auk
so spalvomis, apačioje susilieję su juodu girių 
ruožu ir tamsiais Kirbynės namais, kuriuos vi
sus pranokdama ant kalvos stūksojo tokia pat 
juoda bažnyčia. .Ties gatvės alkūne ūkčiojo vie
nodas balsas: “Ehe, olia!” — kerdžius ten ginė 
karvių kaiminę. Sutingusios, dideliais pilvais 
jos gryžo namon. Tai šėmė, tai žaloji skyrėsi 
iš būrio ir suko į vartus mykdama melžėjos. Iš 
bandos sklido šviežio pieno kvapnumas. Su tuo

vis reikia namie

dai

glaustėsi 
į staktą,

pliu-

Čarneckis, žymus dip- 
katalikų partijos, ir- 
komunistams.
abi žinios teisingos 

privalo viena

yra blogais norais 
ką nors geru vadi-

✓

katalikų ir .socialis-

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIčIO dainų knyge
le — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

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

Katalikai paskelbė buk V. 
K. Račkauskas, buvęs Tėvynės 
redaktorius, dirbąs komunis
tų valdžiai Lietuvoje.

Tautininkai (Tysliava) skel
bia kad 
Įųmatas, 
gi dirba

Jeigu
tada abi pusės 
kitai prikaišiojimus užmiršti.

Nuo išdavikų,. išgamų nėra 
Kuosa nei viena srovė, nei vie
na tauta nei valstybė.

Kaslink socialistų, jų parti
jos daugelis žmonių be abejo 
gavo vietas komunistų val
džioje.

Visos trys šios srovės — 
tautinė, katalikų ir socialistų 
— pasiskelbė prieš komunisti
nę santvarką Lietuvoje, todėl 
privalo prieš ją kovoti nuošir
džiai ir įtemptai, ne bandyti 
'Viena kitos sąskaitai! sau nau
dos siekti.

Nedora 
siekti sau 
namo.

. Tautinė,
tų visuomenės neprivalo būti 
demoralizuojamos savais sro
viniais vaidais, nes tas silp
nins musų jiegas.

Mes visi . 
neturim tos 
ir sveikatos 
metų atgal, 
vo energiją 
tai kovai 
pavergėjus 
vo žmonių paruošimui tai va
landai kurią prisieis musų ša
lį ir (autą iš vergijos išvaduo
ti. Supa Garba.

(Nuo Redakcijos: Paskuti
nėmis žiniomis, p. Čarneckis 
tapo komunistų valdžios paša
lintas iš pareigų ir konfiskuo
ta jo turtai.)

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nės 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą Į kita vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai;

DIRVA
Cleveland, Ohio

jau nesam jauni, 
pačios energijos 

i ką turėjom 30 
Taigi likusią sa- 
sunaudokim rim- 

prieš musų tautos 
ir nuoširdžiam sa-

Kas platina Dirva — Uis 
platina apšvietą.
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VIETINES ŽINIOS
L KUR MOKYTIS 

PILIETYBĖS

Lietuviai kuriems jau laikas 
eiti imtis antras pilietiškas po- 
pieras gali pradėti lankyti pi
lietybės pamokas, kurios atsi- 
buna kaTtą savąįtėj, nuo 7 4ki 
9 vakare, šiose vietose:

Broadway Library, Broad
way ir E. 55 st., ketvirtadie
nio vakare.

Collinwood Library, 856 E. 
152 st., antradienio vak.

East 131st Library, 3830 E. 
131 st., pirmadienio v.

Glenville Library, 660 Park
wood dr., trečiadienio v.

Miles Park Library, Miles 
Park ir E. 93 st., penktadie
nio v.

Nottingham Library, 18412 
Nottingham rd., pirmad. v.

Rice Library, 2820 E. 116 
st., antradienio v.

St. Clair Library, St. Clair 
ir E. 55 st., pirmadienio v.

Superior Library, 1347 E. 
105 st., ketvirtadienio va.

University Settlement, 7067 
Broadway, sekmadienį, 9 vai. 
ryto.

Tai pilietybės klesos rytinė
je miesto pusėje. Vakarinėje 
dalyje yra kitos, bet ten Lie
tuvių mažai gyvena.

Kurie negali vakarais lanky
ti, gali kreiptis į Citizen’s Bu
reau, pamokos buna antradie
nio rytais 9 vai.

PASIRAŠĖ, IR UŽSIGINA
Nekurie Lietuviški komuni

stėliai, kurie pasirašė ant ko
munistų kandidatų peticijų, 
dabar šaukiami tyrinėjimams 
apie jų komunistišką veikimą, 
užsigina kad jie nesą komunis
tai ir kad pasirašę “prigavin- 
gu” budu. Taigi jie patys sa
ve apgaudinėja, ir pasirodo 
kokie iš jų “kovotojai”.

Į Stalino “rojų” nei vienas 
nenori būti išvežti....

Geriausi iš jų komunistai 
tada kai viskas gerai. Bet jei 
Amerikoje įvyktų komunizmas 
ir jie turėtų pasidalint su sa
vo idėjos draugais savo turi
mais pinigais ir namais, tada 
kaip žalčiai spiegtų kad komu
nizmo nenori.

• KITA SAVAITĖ Clevelan- 
de bus gaisrų išvengimo savai
tė. Apie tūkstantis ugniage
sių lankysis po namus paaiš
kindami žmonėms nekuriuos 
dalykus gaisro atžvilgiu.

PRAKALBOS
Temoje: Pasaulis Jau Dega. 

2. Petro 3, 10 e. 
Kalbės F. Zavistas, š Chicago.

Sekm. Spalių 6, 3 v. p.p.
ABEL’S SALĖJE 

7017 Superior Avenue 
Kviečiam visus gerus ir blo
gus, biednus~ ir turtuolius pa

kviečia 
Įžanga 
Jėzus 

dovanai

siklausyti. Rengia ir 
Biblijos tyrinėtojai, 
dykai. Kolektų nėra, 
sakė: Mokytiniams
duokit Dievo žodį, pamokslus.

GRYŽO Iš LIETUVOS
Iš Lietuvos sugryžo ir Cle- 

velande apsigyveno Jonas Ar- 
monas. Jis čia seniau gyve
no. Pargryžo laivu “Ameri
can Legion”, nes yra Ameri
kos pilietis. Dabar rūpinasi 
parsitraukti į Ameriką savo 
žmoną.

•CLEVELANDO čekai iš
siuntė į Londoną ten esan
tiems čekams pabėgėliams su- 
virš 10,000 šmotų apvalkalų. 
Artėja žiema, reikės žmonėms 
Šiltesnių rūbų. Ar Lietuviai 
daup- parems savo pabėgėlius 
Vokietijoje ir kitur?

• APSIVEDIM AI, kurių del 
vyrų šaukimo į kariuomenę 
buvo padaugėję, dabar vėl su
mažėjo, sako apsi vedimų lei
dimo biuro vedėjas. Pereitą 
mėnesį apsi vedimų aplikacijų 
padaryta 2,368, o pernai tą 
patį mėnesį buvo 1,085.

•WHITE MOTOR CO. ga
vo valdžios užsakymų įvairių 
rūšių kariškiems trokams už 
virš 34 milijonus dolarių.

• VEDUSIOS moterys Cle- 
velande, kurios iki šiol dirbo, 
pradėjo mesti darbus, kad pa
gelbėjus savo vyrams išlikti 
nuo patekimo į kariuomenę.

• OHIO valstijoje pastaro
mis dienomis infatile paraly
žium susirgo 84 asmenys, tai
gi viso tokių sergančių randa
si valstijoje 292.

Sveikinimai ir Linkėjimai
Dirvai Jubilejaus Proga
l DIRVOS JUBILEJINI PROGRAMĄ

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

J. J. Bačiunas, iš Sodus, Mich....................................
(Ponas Bačiunas rašo: Jei laikas leis manau at
važiuoti į parengimą.)

John O. McWilliams, Cuyahoga County Engineer. .
Adv. Charles S. Cheledin iš Philadelphia, Pa., prane- 

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

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

programe) Hartford, Conn....................................
The Lithuanian Savings & Loan Ass’n, Cleveland 
Clevelando Lietuvių Vaizbos Butas ................... .
New Deal Bakery, F. Kuncaitis, Cleveland........
Chas. Stonis Restaurant, Cleveland, O....................
Frank Pūkas, Jeweler, Philadelphia, Pa................. .
P. P. Muliolis ir Bernard Muliolis, Cleveland . .. 
Juozas Petraitis, Pittsburgh, Pa...........................
Stasys ir Antanina Mockai, So. Boston, Mass. .... 
Lietuvių Sporto Klubas, Cleveland, Ohio ........... .
Iz. Samas, Jeveler, Cleveland, O. 
Dr. George I. Bložis, Dayton, Ohio

v

$10.00

10.00

10.00
5.50
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00

And. Kazakevičius, Keystone Cafe, Cleveland. ... 
Marija Milunaitienė, Baltimore, Md.........................

KAS DAUGIAU?

2.00
1.00

Sveikinimai ir linkėjimai su dovanomis ir toliau priimami jJ 
rie atsiųs savo dovanas su linkėjimais ne vėliau Spalių j 
visų vardai ir sumos tilps Dirvoje. Biznieriai ir profesi0nJ 
su savo linkėjimais gali paminėti ir savo biznį ir profesiją.

Savo linkėjimus su dovanomis siųskit šiuo adresu:

DIRVOS REDAKCIJA
6820 Superior Ave. Cleveland^Phin

• KARIUOMENĖS taųj 
registracija nustatyta Smil 
16 ir nebus jokių pasiaiškhl 
mų vyrams tarp 21 ir 35 
amžiaus, kurie tą dieną J 
sistengs užsiregistruoti' v] 
ir kalėjime esanti to amžiai 
vyrai turės užsiregistruoti j 
dieną kada iš kalėjimo bus I 
leisti. 1

Pavyzdingas Žygis
Thompson Products dirbtu

vės darbininkai, 4,200 skaičiu
je, savanoriai sutiko pasiduoti 
ištyrimui koks jų sveikatos 
stovis ir kaip jie stovi džio
vos atžvilgiu. Šis pavyzdis 
yra labai naudingas, turėtų 
visi kiti pasiduoti tokiam iš
tyrimui.

Kaip žmonės nežino savo 
tikro sveikatos stovio parodo 
šis pavyzdis: New Yorko Pa
saulinėje parodoje 11,234 as
menys pasidavė ten įtaisytam 
džiovos egzaminavimui, ir iš 
jų, pasirodo, 3.3 nuoš. jau yra 
džiovos paliesti.

• CLEVĖL ANDE neku r i o s 
unijų grupės tveria komitetus 
dirbti išvien už išrinkimą Pre
zidento Roosevelto į preziden
tus trečiam terminui.

I EVA’S |
I DRY CLEANING 
? Senas Drapanas padaromi 
į kaip naujas, išvalcm iri 
X sutaisom.
į Paimam iš namų ir pristatoj
❖ gatavus atgal.

| EVA PETRAITIS
X 6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

v

T *♦*

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU'

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING —‘STOGARE

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

i/(l

PYTHIAS 
CAFE 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiim

1915

Aleksandras Vasiliauskas (Wesley)

Dirvos 2S m. Jubilejinis 1940

j.j

•’

t

*

Programą išpildys:

Aleksandras
Dramatinis tenoras — iš New Yorko

CLEVELANDIEČIU GRUPĖ
STELLA MALONIS - Soprano
SOFIA KUČINSKAITĖ - Soprano 
EMMA MEYER — Soprano
BRONĖ RASIULYTĖ - Kontralto 
ALBERTAS NEMANIS — Akordionistas

Vasiliauskas
IR JO BROLIAI, IŠ DETROIT, MICH.

r

PITTSBURGHIEČIU GRUPĖ
ANASTAZIJA M1KIONYTE - Alto 
STASE ADOMONIS — Soprano 
ANTANAS KN1ZELIS - Tenoras 
KOMED1JANTAI -

Jurgis Žilinskas, Pranas Žilionis

Sekmad. Spalio-October 20

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

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

6820 Superior Ave.
ŠOKIAMS

Cleveland, Ohio
ALBERT NEMANIS ORCHESTRA

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

Bilietams gauti išanksto — 
kreipkitės į Dirvos Administraciją

.... ............................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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įEGISTRACIJOS
REIKALU

;iIv, Valstijų Department 
justice praneša kad iki šios 
jįtės pradžios užsiregistra- 
ji ateivių skaičius pasiekė 
4,779, per 20 registrą vi- 
.j dienų, kas reiškia kad 
istravosi vidutiniai imant 
50,238 kasdien, kas sudaro 

daugiau negu 
numatyta už- 
kuomet spėta 
asmenų regis-

Atsaky-

atsaky- 
pilietis,

' Darbuojasi N. Y. Parodos Pargabenimui

laikas yra iki
Viso nu-

,jOO kasdien 
o vidutiniai 
įgistruosiąnt,
I apie 36,000 
oSis kasdien.
Registracijos
J0džio 26 dienos.
Įyta užsiregistruosiant apie 
jO.OOO ne-piliečių ateivių, 
lietuviai privalo rūpintis 
Rti savo pareigą. Regis- 
.jja galima atlikti pašto 
jjgose. Blankas išduoda į 
nis parsinešti, išstudijuoti

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

ir patiems išpildyti. Gali iš
pildyti bent kas mokantis pa
skaityti Angliškai, 
mai yra paprasti.

Klausime kur reikia 
ti kokios šalies esat
parašykit LITHUANIA.

SVARBI PASARGA: Ka
dangi Amerikos valdžios nepi- 
liečių registravimui išduoda
mos blankos parsinešti į na
mus, tai gali atsirasti komu
nistų apgavikų kurie gavę iš 
sovietų atstovybės savo regis
travimo blankas gali pradėti 
užregistruoti Lietuvius sovie
tų piliečiais. Apsisaugokit to
kios 'apgavystės. Amerikos re
gistracijos blanka yra šviesiai 
žalia, didoko formato ir talpi- 
da du puslapiu aplikacijos ra
šymui, du puslapiu paaiškini
mų Angliškoje kalboje.

Ant Amerikos registracijos 
blankoje nereikia niekur pasi
rašyti iki nenueisi su blanka 
į paštą. Jeigu kas lieps jums 
pasirašyti ant kokios blankos 
namie, atsisakykit tą padary
ti.

Ypač apsisaugokit jei ku
riems prisireiktų užeiti regis
tracijos blankos išpildyti pas 
kokį bolševiką ar kokioje ko
munistinėje įstaigoje.

Plans to bring the outstanding foreign exhibits from the New York 
World’s Fair to Cleveland are being made by (seated') Mayor Harold H. 
Eurton, Charles H. Kellstadt and Herbert Buckman, manager of Public 
Hall, where the exhibition will be held in January, and (standing) Court
ney Burton and George F. Buehler.

Čia matosi Clevelando ko
mitetas kuris darbuojasi su- 
gentimui parodymo Clevelande 
oficialių kitų šalių išstatymų 
kurie dabar yra New Yorko 
pasaulinėje parodoje. Cleve
lande ta paroda bus 16 dienų, 
nuo Sausio 4 iki 19.

j^akjt; theatejį

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

Galite gauti visada:
O. C. an Extra Dry Beer — pagamintas jūsų paten

kinimui — by The Pilseners Brewing
Taipgi daugybė kitokių rūšių alaus —

Po $1.80 už keisą ir aukščiau 
Pristatom i namus.

VYNAI
20% Port, Sherry, Tokay, Muscatel, Angelica

Co. 
kaina

$1.49 gal.

Delivery 10c. HEnd. 0550

VYNO SANDELIS

PORT, Baltas ar Raudonas___ Reg. $1.60
SHERRY __________________ Reg. $1.80
MUSCATEL ________________ Reg. $1.60
APPLE ____________________ Reg. $1.80
MARSALA ________________ Reg. $2.10
PEACH J____________________ Reg. $2.50

___ Reg. $2.25 
" Reg. $2.00

WINE SPECIALS
Specialiai PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS 

25 rusių 100% CALIFORNIA VYNO apmokėtais taksais 
20% 
20' i 
20% 
20% 
20% 
20%

d gal. VIRGINIA DARE _____
Fifths Martins Sherry with fresh egg

DRY WINE—RUKŠTUS VYNAS
OHIO CONCORD ___________Reg. $1.25
CALCHIANTI BARBARA ___ Reg.
CATAWBA ________________ Reg.
DRY MUSCATEL _______ ____Reg.

TAIP PAT KELETO KITŲ
TAIPGI TURIM SALDŽIŲ VYNŲ PO

TAIPGI 60 RŪŠIŲ VIETINIO IR KITŲ MIESTŲ 
STIPRAUS ALAUS

kitų Miestų ALUS _________________ $1.80
VIETINIS ALUS  ________________ $2.00

ATVEŽIMAS į namus — 10c nuo keiso
galit gauti Tikrų ITALIAN SPAGHETTI su

13%
13%
13%
13%

APGAVIKAI
DIRBA

iš

Charles H. Kellstadt yra ge
neralinis pirmininkas, Court
ney Burton, padėjėjas, George 
F. Buehler finansų vedėjas.

Mayoras Harold H. Burton 
yra piliečių komiteto pirmi
ninkas tai parodai.

HIPPODROME

gal. dabar $1.49 
gal. dabar $1.65 
gal. dabar $1.49 
gal. dabar $1.65 
gal. dabar $1.95 
gal. dabar $2.35 

dabar $1.98 
dabar $1.75

gal. dabar $ .98 
gal. dabar $1.15 
gal. dabar $1.25 
gal. dabar $1.25

$1.35
$1.45
$1.45
RŪŠIŲ
$1.25 GALIONAS

Nekuriu 
VISOKS

per case 
per case

i

==

Pas mus
KOTLETAIS (išverdama jums belaukiant) 
HOT DOGS (1 pėdos ilgio) 10c.

MĖSOS
___ 30c

HOT TAMALES 5c

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 g

2X1JUI !!■«»■» *.a>JųąJMĮ«£Ą|«m g

Vienas Dirvos skaitytojas 
ūkių distrikto rašo:

“Čionai žmonėms kurie no
ri išsiimti Amerikos piliety
bės popieras, sako kaštuoja 
daugiau $50. Mat prie musų 
nėra biuro kuris išduoda po- 
pieroms blankas, reikia siųsti 
į Detroitą”.

Šiuomi norime persergėt vi
sus Dirvos skaitytojus ir Lie
tuvius bendrai, ir patariame 
jiems pasakyti visiems kitiems 
svetimšaliams, kad už Ameri
kos pilietybės popieras niekad 
ir niekur nereikėjo mokėti ne 
tik $50 bet nei $10. Tokias 
sumas galima išmokėti tik per 
apgavikų rankas, kurie pasi- 

I siūlo patarnauti ir žmones nu
lupa.

Valdžiai už pirmas popieras 
reikia mokėti $2.50 ir tiek pat

DIDELĖ LIETUVIŠKA

kam 
nie- 

arba 
dau- 

iš-
tokius

apie tokius sukčius.
Nebijokit apsigint save, ar 

tokie sukčiai butų Lietuviai ar 
kitataučiai ar net Ameriko
nai.

už antras, arba pilnas piliety
bės popieras. Viso $5.00.

Jeigu reikia užmokėti 
už blankos išpildymą tai 
kad ne $50. Užtenka $1 
$2, ir jeigu kas iš jūsų
giau reikalautų, ar žadėtų 
rūpinti popieras, apie 
sukčius raportuokit į Depart
ment of Justice, Washington, 
D. C. Bent kas namie mokan
tis gali parašyti kelis žodžius

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc-
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3112

KODĖL. .
Naujas ‘air-conditioned1 MODERN

“River’s End”
ši filmą yra pilna veikmingumo, 

žymaus rašytojo James Oliver Cur- 
wood, pradedama rodyti Lake The
atre šeštadienį, Spalių 5. Vado
vaujamas roles šiame veikale vai
dina Dennis Morgan ir George To
bias. Filmą vaizduoja Amerikos 
atvirą gamtą ir žmonių gyvenimo 
įvykius šiaurvakariuose. Prie Den
nis Morgan moterišką rolę vaidina 
Steffi Duria, kurie apsivedę prade
da savo medaus mėnesį leisti val
tyje.

Prie to bus ir kitas veikalas, ku- > 
ris prasidės šeštadienį, tai “Queen 

Destinv”. su Arina Nęayle ir 
Herbert Wilcox. Tai yra drama
tiškas atvaizdavimas artimo gyve
nimo Anglijos Karalienės Viktori
jos su jos meilužiu.

Parsiduoda Aludė
Aludė ir degtinės užeiga, 

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

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

4No Time For Comedy’
Labai linksma filmą, Warner 

Brus. gamybos, vardu “No Time 
for Comedy”, pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadienį, 5 
Spalių.

Šiame veikale svarbiausias roles 
vaidina populiarus artistai, James 
Stewart ir Rosalind Russell. Daly
kas eina apie paprastą rašytoją 
kuris atvyksta. į didelį .miestą ir 
pradeda rašyti veikalus iš augtųjų 
miestiečių luomo gyvenimo. Rosa
lind Russell, pasekminga scenos ar
tistė, patiria jo rašymo budus.

“No Time For Comedy” buvo 
pasekmingai statomas ^scenoje New 
Y’orke, dabar pagamintas į filmą.

Su jais vaidina eilė kitų gerų 
artistų.. _ y _

NAUDOTI PLUMING, ir 
HEATING Reikmenys

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam ir |Hot Water 
Boilers ir Radiators.

EMPIRE 
plumbing & Heating 

CONTRACTORS
1972 E. 55TII ST. EN. 3213

VAISTINE
C. Pakellis 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
kie) lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

C.
1001

Gaso Pečius duoda sultingus,
mieštus kepsnius

I

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

I.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

N amu M alia volo j as,
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Formal Cleaners Inc.
Vyrišku 

Moterišku
R U B Ų 
Taisymas 
Valymas

=

f

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

PERRY WINE HOUSE
ATDARA IKI 1:00 NAKTIES

7205 Wade Park Avenue ENdicott 9276

GREITAS
PATARNAVIMAS

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

Telef anuoki t
HEnderson 30o0

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

A. NUMH
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ

PAUKŠTIENA
Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD
F Airmount 4181-82-83

J. M. BRINGHAM
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

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

9095 Superior Ave.
CE. 6633

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as 

Tai yra popieri uoto jas ir 
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU 
NAMUS Iš I AUKO.

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsi! kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnes.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE. 
Telef: MUlberry 0744

ARTRITIS
Aš galiu visiškai išgydyti jūsų 
ARTRITIS, Reumatizmą ir pras
tą cirkuliaciją nauju metodu. Gy
dau, ir kitas ligas. (38)

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

5005 EUCLID AVE.

ODERNIŠKU “air-conditioned” gasiniu pe
čium galit lengvai pagamint skanias sul

tingas keptas mėsos. Tyras oras, karštis kokio 
laipsnio norit, cirkuliuojamas po visus pečiaus 
kampus.... nereikia rūpintis prižiūrėjimu... 
ir mėsos svoris sumažėją beveik , nežymiai. Kep
sniai yra sultingesni, skanesni.

Moderniškas automatiškas gaso pečius suteiks 
jums aukštą karštį spirgintiems kepsniams jei
gu norit, ir taipgi—kaip norit—nuolatinę žemą 

z temperatūrą lėtam kepimui kas sutaupo skonį 
ir sultis ir padaro kepsnį puikų, minkštą.

Pamatykit tuos naujus ekonomiškus gasinius 
pečius—pas savo pardavėjus arba Gas Compa
ny ofise. Juos lengva nusipirkti ii" malonumas 
turėti.

M

K

Cleveland THE EAST OHIO GAS COMPANY

LUCAS BfVERAGf CO.
1682 East 55th Street ENdicott 2540 I

“Lietuviai Savininkai”
Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė- Į 
rimų reikalaudami kreipkitės į savo Lietuvį išdirbėją vi
sokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)
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APDRAUDOS REIKALE i
Mes ess^i pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- | 
riiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

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

ir Apdraudos Agentūra
, 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ~4||Hllll||||||||l||||!|||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIHnillllHniHIHIIII il,,,,,n,,II,,,,!,p
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FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 502"

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg,

Namų KEnmore 4740-WX Telefonas: Ofiso MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuos^, kreipki- 

f tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

Taipgi gausit patarnavimą

I

h

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

The May Company
Sasemeaf Store

» V

elevatorių)
4224

(Trečias aukštas—imt
Tol. HEnderson

,yd.

EKSTRA SPECIAL . .

yardas!

j.

•į 
*:

9-ft. Wide Wilton
Broadloopi Carpet

ketv..
3

yardas

Pritaikomi ir Prikalami 
Grindų DYKAI!

44

$6.25 vertes ketv. 
Geros rūšies audimas . . . 
burgundy, mėlyni, rusvi, 
žali. Gražių marginių.

= THE MAY CO. BASEMENT Dvigubi Eagle Stamps

___________________________________________________________ ______________ . „ v • • . 41,.MV.ri

DRAMATIŠKAS IŠPARDAVIMAS PUIKIŲ, GEROS 
RŪŠIES GRINDIMS PATIESALU

Didelis pasirinkimas naujausių 
Rudens pavyzdžių
Kąinos labai

ir spalvų, 
specialus.

ft

$3.15 AXMINSTER

Carpeting
$3.95 AXMINSTER

Carpeting
Prikalam prie grindų Prikala morie grindų

Dykai! Dykai!

y d. « ^*79 yd.

Ekstra storos rūšies!
Populiarus marginiai Pasirinkimas iš dviejų
ir spalvos. Geros ąu‘ spalvų, ir gėliuotų pa
dimas ir stiprių siūlų. vyzdžių!

Naudokitės Musų 
Lengvo Išmokėjimo 
Planu perkant už 

$20 ar Daugiau!
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Dr. Al. M. backus
ir Dr. P. Vileišis

ZENITH RADIO DO 
VANA DIRVOS

KONCERTE

I

TRENDS

Abu pabėgę iš Lietuvos nuo Raudonųjų Okupa
cijos — abu su daug žinių atvyksta į Clevelandą

Kalbės Clevelande

Sekm. Spalio-Oct. 6

LIETUVIU SALĖJE
Prakalbos prasidės 6:30 vai. Salė atdara 6 vai.

Dr. Račkus, seniau gyvenęs Amerikoje, žymus kalbėtojas, lan
kęsis Clevelande, trejetą metų išgyvenęs Lietuvoje, turėjo bėg
ti nuo raudonosios okupacijos, pora mėnesių išgyvenęs po ja ir 
viską matęs. Jis išvedė daugiau Amerikiečių su savim iš to 
Stalino “rojaus”.

Dr. P. Vileišis, išbėgęs iš Lietuvos pat pirmutinėmis Lietu
vos užgrobimo dienomis.

Šiose prakalbose sužinosit koks 
kas daroma su kunigais 
giasi” po svetimu jungu 
sekiojami, kaip jie dirba 
vyks Amerikon Lietuvos
na, ir kitus jums svarbius klausimus.

“rojus” Lietuvoje įvestas, 
ir bažnyčiomis; kaip žmonės “džiau- 
atsiradę; kaip Lietuvos patriotai per- 
už Lietuvos laisvės atgavimą; ar at- 
Respublikos Prezidentas Ant. Smeto-

TIKIETAI BUS PO 50c.
Dirvos jubilejinio koncerto 

programas' jau pilnai sutvar
kytas: žiūrėkit pusi. 6.

Matysit, turėsim garsų dai
nininką A. Vasiliauską iš New 
Yorko ir jo brolius iš Detroi
to, gražią grupę svečių daini
ninkų ir juokdarių iš Pitts
burgho, ir žymias vietines so- 
lites, kurios su A. Vasiliausku 
ir savo tarpe sudainuos pui
kių muzikos kurinių.

Trumpas kalbas sakys P. J. 
žuris ir K. S. Karpius.

Ta iškilmė įvyks Lietuvių 
salėje, sekmadienį, Spalių 20, 
salė bus atdara 5 vai., progra
mas prasidės 6 vai. Po pro- 
gramo šokiai.

Tikietai tokiam svarbiam 
koncertui tą pat dieną salėje 
prie durų bus po 50c., kurie 
išanksto oirks Dirvos admini
stracijoje gaus po 35c.

Laike baliaus, dalyviai tu
rės progą gauti puikias dova
nas — ZENITH RADIO, ver
tės $49.95, puikią minkštą kė
dę, ir kitas dovanas, prie to 
Penkias metines Dirvas.

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

S P O R T S

6820 SUPERIOR AVE.

LITHUANIAN LITERARY C R I B B L E R ‘ S '

By Jay Dee

(Continued

New Social 
pressions 
ration of

From Last Week)

Resto-

Vaižgan- 
of their 

the

Ateikit patys, kvieskit savo kaimynus ir draugus ateiti. 
* * *

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALAI 

___  \
» ĮŽANGA VISIEMS DYKAI
RENGIA CLEVELANDO LIET, VAIZBOS BUTAS

•Y* •¥• -Y

©

3:00 VAL. PO PIETŲ nuo Lietuvių sales bus važiavimas i Lie
tuvių Kultūrinį Darželį. Su automobiliais pribukit laiku, nes 
nei vieno nebus laukiama.

LIET. PILIEČIŲ KLUBO 
BALIUS

Smagus ir naudingas balius 
rengiamas Am. Liet. Piliečių 
Klubo šeštadienio vakare, Sp. 
12, Lietuvių salėje. Visi klu
bo nariai ‘ir jų šeimos įžangos 
bilietus gaus nemokamai.

21

Lithuanian A. C. Plan
ning Its Winter Sports 

Program

LIETUVIŲ TAUTIŠKI 
ŠOKIAI RECREA
TION KONGRESE

Clevelande, Statler viešbu
tyje, prasidėjo National Re
creation Congrees 25-tas me
tinis suvažiavimas, dalyvauja 
apie 1500 delegatų ir įvairių 
miestų ir žymių atstovų suriš
tų su miestų vadovaujamomis 
viešomis publikai pasilinks
minti vietomis.

Kongresą atidaryti atvyko 
New Yorko may oras LaGuar
dia, šalies Gynimo komiteto 
pirmininkas.

Trečiadienio vakare, atida
rymo iškilmių programe, buvo 
surengta tautinių grupių šo
kiai. kuriuose dalyvavo ir Lie
tuvių keturios poros po vado
vyste Onos Karpienės. Lietu
viai atliko savo kelis šokius, po 
to visos tautos susiliejo į vie
ną ir šoko Amerikoniškus tau
tiškus šokius.

LIET. DEMOKRATŲ 
KLUBO VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Demokratų Klubas 

turės visuotiną susirinkimą 
ketvirtadienio vakare, Spalių- 
Oct. 10 d., nuo 7:30 vakare, 
Lietuvių salėje. Bus nurodyta 
kas daryti ateinančiuose rin
kimuose, ir kaip mes Lietuviai 
turėtume balsuoti kad apsau
goti tautinių grupių ir darbo 
žmonių ateitį. Tam tikslui bus 
gerų kalbėtojų. Todėl visi Lie
tuviai kviečiami pribūti. Taip 
pat busit gerai pavaišinti.

ROOSE VELT-DA VE Y- 
DeRIGHTER

Lietuvių Demokratų Klubas
Rast. P. P. Muliolis.

• BANDOMI balsavimai pa
rodo kad Clevelande ir aps
krityje Prez. Roosevelt gauna 
daugiau balsų negu Republi- 
konų kandidatas Willkie.

Gubernatorių balsavimuose 
daugiau balsų, kaip pasirodo, 
gauna Republikonas, dabarti
nis gubernatorius Bricker.

REIKALINGAS GRAFOFO- 
NAS, naudotas, portable, suit- 
keiso modelio, be rekordų, už 
prieinamų kainą. Atneškit į 
Dirvos administraciją patikri
nimui.

KAMBARIAI GYVENIMUI
Noriu gauti gerą porą arba 

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

DIRVOS administracija 
6820 Superior. EN. 4486

SLA. 14-tos kuopos Lie
tuvių kalbos mokykla pra
sideda šį šeštadienį, nuo 2 
vai. po pietų, Spalių. 5 d., 
Goodrich House, E. 31 st., 
dykai. Prlrašykit savo vai
kučius. Nereikia būti S. 
L. A. nariu.

SPALIŲ 7 PASKUTI
NĖ BALSUOTOJAMS 

REGISTRUOTIS

Spalių 7, yra 
j'/Vu’ž-

Pirmądienis, 
paskutinė diena piliečiams 
siregistruoti kurie nori daly
vauti balsavimuose Lapkričio 
5 d.

Bent pilietis šios šalies, su
laukęs 21 metų amžiaus ir iš
gyvenęs Ohio valstijoje vienus 
metus laiko, ir Cuyahoga Ap
skrityje 30 dienų, o savo bal
savimo precinkte 20 dienų, tu-j 
ri teisę užsiregistruoti ir da
lyvauti balsavimuose Lapk. 5.

Greta tu kurie niekad nebu
vo registravęsi Cuyahoga Ap
skrityje, yra dar tie kurie re-| 
gistravosi ir seniau balsavo, 
bet po to pakeitė savo gyveni
mo adresus, arba kurie nebal
savo pastaruose dviejuose vi
suotinuose balsavimuose — tie 
visi privalo užsiregistruoti iš-] 
naujo.

Registruotis galima Board ] 
of Elections, City Hall, prieš 
Spalių 7, ir tą pačią dieną, nuo • 
8:30 iki 4:30 po pietų, arba 
savo balsavimo vietose Spalių 
7, tik vieną diena, nuo 10 ry-
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KLUBAS POPULIARĖJA
Amerikos Liet. Piliečių Klu

bas darosi populiariškesnis — 
kiekvieną penktadienį narių 
vis ateina daugiau, bet dar se
nų gerų narių daugybė per 
paskutinius kelis penktadienius 
nesimatė.

Prašome jūsų šį penktadienį 
nepamiršti: jūsų klubo nariai 
jus nori matyti. Šiam penk
tadieniui yra penkios žalpu- 
sės, kurios bus išdalintos klu
bo nariams.

Praeitą penktadienį Elena 
Urbšaitienė pirmiausia išėmė 
dolarinę savo vyrui, Klemen
sui, paskui Bill Kastner, Ignui 
Visockui, Kaziui Leimonui, ir 
Onai Žemaitienei. Tat jie ir 
visi kiti buvę klube turėjo ge
rą laiką. Prašome ir šį 
tadienį būti jūsų klube.

P. P. Muliolis,

penk-

Prėz.
į r ----------
/Protestas prieš J.

Mažukną
SLA. 14 kuopos susirinkime 

buvo išnekta protestas prieš 
SLA. vice prezidento Mažuk- 
nos akiplėšišką komunistišką 
pasielgimą SLA. Pild. Tarybos 
suvažiavime, kur jis pasiprie
šino prieš Lietuvos Konsulą P. 
Daužvardį, ir kartu reikalavo 
kad Tėvynė pripažintų Stali
ną Lietuvos valdovu.

Kuopa savo proteste reika
lauja kad toks “penkta-kolum- 
nistas” butų išmestas iš cen
tro valdybos ir iš Susivieniji
mo.

K.

to iki 2 po pietų, ir nuo 
iki 9 vakare.

V.

LANKĖSI Iš LORAIN
L. Danevičienė, Brown 

by Night Club savininkė, 
kėši Dirvoje su savo sununi ir 
jo žmona. Atvažiavo užsisa
kyti savo ‘įstaigai 1941 m. ka
lendorių. Nusipirko bilietus į 
Dirvos jubilejinį koncertą, ir 
aplankė Lietuvių Darželį.

Der- 
lan-

Veikalas ir Šokiai
Rengia M. Sąj. 36 kuopa 

Statoma scenoje 3 veiksmų 
kom. “Ubagų Gudrybės” 
ir kitoki pamarginimai. 
Sekm. Spalių-Oct. 6 d., 
Naujos Parapijos Salėje 

šokiams

sV&HTINIMAI 
PITTSBURGHIEČIAMS

Clevelando Lietuvių 
rinio Darželio Sąjunga 
pasveikinti Pittsburgho 
vius su jų iškilme, 
Kambario atidarymu.

SLA. 14-ta kuopa paaukojo 
$5 Lietuvių Kambario fondui. 
J. Blaškevičius taipgi paauko
jo $1.

Apie desėtkas Clevelando 
Lietuvių važiuoja į Lietuvių 
Kambario atidarymo iškilmes. 
Jeigu butų kitokia diena, ne 
šiokis vakaras, važiuotų daug 
daugiau.

Kultu- 
nutarė 
Lietu- 

Lietuviu

gros A. Nemanio 
orkestras.
v. Bilietai po 25c. 
vakarą bus atlikta

Pradžia 5
Tą ' pat 

laimėjimas trijų dovanu, ku
rie turit bilietėlius atsineškit 
juos.

Parsiduoda
BIZNIO NAMAS

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

Informacijų klauskite
DIRVOS ADMINISTRACIJA 

6820 Superior Ave.

and Cultural Ex- 
after the 

the Press
Basanavičius, Kudirka,

tas, Vileišis and a senes 
followers were the champions, the 
writer^ who revived the love for 
the Lithuanian language and for 
her past and developed ideas for 
her independence and freedom — 
who fought against the Russian 
authority and, finally, who through 
the sacrifices and the devotion of 
those who distributed books sec
retly in spite of the threat of a 
Siberian exile life, won freedom 
of the press and cultural freedom 
for the Lithuanian nation. Lith
uanian national, political, social and 
cultural life revived after the res
toration of the free press in 1904 
and after the conflict in which the 
Russians failed against the Jap
anese 11
nomy

In __ ,__ _
Diet was called together at Vil
nius... a while later all the repre
sentatives of various cultural fields, 
journalists, public workers, artists, 
scholars, representatives of the 
Lithuanian national theatre, actors 
and leading musicians began to 
throng together in clubs and to pro
duce exhibitions and plays and to 
publish newspapers. The Lithuan
ian Art Society was organized in 
1907 and at its head stood the great 
Lithuanian artist and genius, M. 
Čiurlionis; almost at the same time 
the žemkalnis-Landsbergis Lithuan
ian plays were produced in Vilnius, 
Dr. Basanavičius - founded the Lith
uanian Educational Society, A. Sme
tona and Vaižgantas edited “Vil
tis”, Vileišis, even earlier had es
tablished “Vilniaus žinios” which 
was followed by “Vairas” and “Vai
vorykšte”, the first Lithuanian lit
erary jou'i-tial.

Vilnius again became the center 
of Lithuanian national rebirth as 
it had been in the past. New na
tional political and cultural ideas 
flowed from here in the few years 
before the war... and new powers, 
new currents begin to appear in 
literature.

The pre-war public, having be
gun to do so even earlier, differ
entiated itself politically and each 
group began to assert itself strong
ly. The Catholics swarmed around 
those who had been with “Apž
valga” and about Jakštas’ “Drau
gija”; the nationalists swarmed in 
similar fashion around the “Viltis” 
of A. Smfetona and his “Vairas”; 
the socialists, the democrats and 
gathered about “Lietuvos Ūkinin
kas”. Stronger literary personal
ities were the Rev. A. Jakštas, a 
poet, scholar, satirist, dogmatist, 
moralist, and a critic with a Cath
olic point of view, Tumas Vaiž
gantas, nationalist, enthusiastic cri
tic, and champion for the nation’s 
freedom, Žemaitė, and many others.
New Tendencies in Literature 

before the War
Literature is stirred by new winds. 

There is dissatisfaction with 
thoughts, the idealization of 
romantic past, a nd even with the 
realistic, rhotographic portrayal 
life. The appearance of symbolism, 
impressionism, expressionism, and 
individualism in other parts of the 
world finally is felt by the young 
Lithuanian writer. The first voice 
to be heard against traditionalism, 
putine, and the old forms was 
that of J. A. Herbačiauskas-Jau- 
nutis. He demands new life and 
blood for literature as well as a 
new national, individualistic style. 
Šeinius, Krėvė, Vienuolis, Vydūnas 
and many others 
call. The 
breaks the 
tion and it 
war epoch 
return once more with new tenden
cies and new slants in literary and 
artistic style.

In completing the survey of ear
ly and later literature, it is neces
sary to mention writers who had 
died young but whose talent had 
promised much for Lithuaniafr lit
erature. One of these, a fictionist, 
master of the Lithuanian style, a 
real Lithuanian, was J. Biliūnas — 
(1879—1907); another was E. Ste
ponaitis, a poet with beauty of style 
and depth of thought; and who ex
pressed folk-narrative motifs in his 
poems of the Lithuanian “paysage”.

From the days of the chronicles, 
law codes, Lithuanian religious wri
tings, and prayer books, up to the 
modern literary works in Lithuan
ian, the road has been along litera
ture of national traditions language 
and spirit... a struggle against all 
foreign influences, and the perti
nacious advances towards national 
freedom, independence and an origi
nal, typical Lithuanian culture, 
part played by literature in 
development of the nation, in 
struggle for freedom, in the 
tainment of culture, and in the 
tering of culture was great. Thanks 
to folklore, to writers who cham
pioned it, writers such as Daukša, 
Daukantas. Valančius, Basanavičius, 
Kudirka, Vaižgantas and Maironis, 
•ind to linguists such as K. Buga, 
K. Jaunius, and J. Jablonskis, the 
father of the Lithuanian language 
and grammar, and to Antanas Sme
tona, publicist, fighter, and stylist 
. . . the Lithuanian nation of today 
is reborn and is creating a new. 
individual, Lithuanian form of cul
ture.

(To be continued)

in 1905, demanded an auto- 
of Russia.
1905 a Lithuanian National

By Geo. C. Venslovas
With the coming of cooler weath

er and longer evenings, the Lith
uanian A. C. is getting’ its winter 
sports program under way.

A team 
in the Inter 
league. It is 
team will be 
the Lithuanian

St. Clair Recreation Hall is un
dergoing repairs and as soon as 
these repairs are completed prac
tice will begin. League playing 
will begin the early part of No
vember and the games as herto- 
fore will be played on Wednesday 
nites.
each week, one league game and 
one 
basket ball players desiring 
information in regards to this team 
are asked to contact A. Pesky, Joe 
Dubix, the writer and watch this 
column each week. The Fourth 
American Lithuanian National bas
ket ball tournament^ will be played 
in 
and 
the 
the 
All 
opportunity to make this team, and 
let the best men win. The National 
Bowling Tournament of the 1940- 
41 season will be held here in 
Cleveland, and in the very near 
future we hope to have good news 
for all Lithuanian bowlers.

We’re out to do big things, in 
sports this winter season and we 
hope we get the same support now 
as we have been getting in the 
past. Getting it will make good 
team play and that is what we 
need to push the Lithuanian ath
lete forward.

again will be entered 
Lodge basket ball 
hoped that a good 
organized to bring 
colors out on top.

We intend to play two nites

exhibition game. Lithuanian
more

Duquesne or Pittsburgh, Pa. 
this team that will play in 
Inter Lodge League will be 
one to go to the .tournament. 
Lithuanians will he given an

25TH ANNIVERSARY 
PROGRAM

the 
the

of

respond to his 
War, however, 

of literary crea- 
during the post-

World 
thread 
is only 
that all these writers

The 
the 
the 
re- 

fos-

For the past months local Lith
uanians have been wondering why 
we don’t have more Lithuanian 
Programs, like we used to. Not 
just a play or a meeting, but a 
real honest-to-goodness Program. 
To answer queries like these would 
necessitate making an analysis of 
facts, something we have neither 
time nor desire to do. One thing 
we do know is that October 20th, 
will see the staging of one of 
those good old-fashioned programs.

As a special manner of cele
brating the 25th anniversary of 
‘Dirva’, Mr. K. S. Karpius, editor 
and a< committee, have arranged a 
progratn that most Lithuanians in 
this ąection, ; including Akron, Al
liance, Dayton and YoUngstown haye 
been desirihg. It’s a little early to 
make a list of the Program and 
its entertainment, but let it suffice 
to say that the noted tenor Alek
sandras 
his

Vasiliauskas-Wesley and 
brothers head the program.

Blitz-Marriage
Blond and popular Ann Hera- 

suta and Ben Ulis surprised all 
their friends and relatives when 
they became Mr. and Mrs. last 
Sunday, Sept. 29th. The wedding 
ceremony was performed in St. 
Mary’s Cathedral, Coventry, Ky. 
The best of luck and good fortune 
to both of you.. Mr. and Mrs. Ulis.

Visitors
Miss Albina Urban of Pittsburgh, 

Pa., accompanied by her cousin, 
Mrs. M. Lucas and daughter Jean 
of Youngstown, O., spent a week
end visiting with their relatives, 
Mr. and Mrs. K. Mog of Cleveland. 
The visitors were so thrilled with 
the sight of the Lithuanian Cul
tural Garden in all its autumn 
beauty that it was difficult to in
form them that Cleveland had more 
to show and offer them.
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TO the ancient Greeks, beauty tayana writes in 
was the very essence of culture: ! ciety, . 
to many moderns it is something: 1 .. —
intangible, yet attractive. Concern-1 war who, say that without 
ing this, the famed Mr. Galstvorthy 
writes: “Beauty means this to one 
person, and that to another. And 
yet — 1 would venture to say
that when any one of us has seen 
or heard or read that which to 
him is beautiful, he has known 
an emotion which is in every case 
the same in kind, if not in degree; 
an emotion precious and uplifting. 
A choir-boy’s voice, a ship in sail, 
an opening flower, a town at night, 
the song of the blackbird, a love
ly poem, leaf shadows, a child’s 
grace, the starry skies, a cathedral, 
apple trees in spring, a thorough
bred horse, sheepbells on a hill, a 
rippling stream, a butterfly, the 
crescent moon — the thousands 
sights or sounds or words that 
evoke in us the thought of beauty 
— these are the drops of 
tha* keep the human spirit 
death by drought . . .

“We are all tramps when 
come to think of it. unicowing 
the day will bring forth, or where 
we shall sleep the night when it 
comes. If we can help our neigh
bors, if we can keep our courage 
up, if we can do our work "’ell 
and with all oui hearts, so that we 
can forgets ourselves in doing it; 
if we can add to beauty a little, 
if only by enjoying it; if we can 
seek peace and ensue it; if we 
can look upon the face of mystery 
and yet feel the spirit ever mov

iu . this 
shall do 
well!”

¥

rain 
from

you 
what

“Reasons d

There are those panegvri
y» TirUrx oov fLaii wn'l-L ‘ |

I iodical bleeding a race decavd 
loses its virility. Experį2l 
directly opposed to this 8]d 
assertion. It is war that Wil 
nation’s wealth, kills its fid 
narrows its sympathies, Co' 
it to be governed by advent 
and leaves the puny, deformed 
unmanly to breed the next <4 
tion. Internecine war, foreigd 
civil, brought about the <7J 
setback which the life 2,1 
has ever suffered; it extend 
the Greek and Italian aristoen 
Instęad of being descended 
heroes, modern nations are des 
ed from slaves, and it is nod 
their bodies that show it 
is the unmutilated race fresh' 
the struggle with nature (in , 
the best survive, , while in w 
is often the best that perish) 
descends victoriously into the ’ 
of nations ... To call wai 
soil of courage and virtue is 
calling debauchery the soil of

HOLDS FIRST 
MEETING

ihj?
we 
do

world 
well.

X:

of starshine —
Ah! We shall

CASUALTIES of all belligerents 
in the World War compiled by the 
United States War Department: 
killed and died, 8,538,315; wound
ed 21,219,452; 
ing, 7,750,919; 
and wounded, 
direct cost of 
186 billion g____ ,
about as much more,

prisoners and miss- 
total killed, died, 
29,757,767; actual 

the war in monev, 
dollars; indirect cost, 

___ >. George San-

The Lithuanian Folk Dance 
cle held its first meeting on I 
day evening, Sept. 26th at 
Y. W. C. A. under the directi] 
Mrs. Anna Karpius. The 
decided to meet the first and 
Thursday of each month from 
to 9:30. Music this year wi 
supplied by Albert Nemanis 
graciously consented to play 
accordion for the entire seaso

Plans were made for a 
Hallowe’en Party to be give 
Oct. 31st at the Y. W. C. A. 
Theatre 
ings are

Every 
girl 15 
cordially

where the regular 
held.

young Lithuanian, b( 
years old and oldei 
invited to join the

Frank Bern
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)
VENETIAN BLINDS SfeftADiS

PUOŠTI= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
= . SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
Ę HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. <* J. Pečiulis, Sav 
^iiiaiiiiiiiiiiiiiižiiiiiiiHiiimiiiiiiiniiaiiiaKtHHmiiiniiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dabar pats Laika
VYRAMS - VAIKINAMS
ĮSIGYTI sau naują RUDENIN

SKRYBĖLE!
Didelis pasirinkimas VYRAMS ir VAIKINAMS 
Naujų RUDENINIŲ SKRYBĖLIŲ visokių stiių 
ir veiausių pavidalų.
Ateikit pasirinkt kokia jums patinka ir pritinka. 
Kainos nuo $1.95 iki $2.95

Vyrams Rudeniniai patogus ir šiltesni apatiniai
UNION SUITS po .................................................
Vyrams geri dėvėjimui Sanzforizuoti
Marškiniai visokių mierų ir spalvų ...................
Vyrams KELINĖS Pasirėdymui ir Darbui 
ir aukščiau. Visokių dydžių ...............................

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškėisti savo Stamp Books.

1
I

2
7'
1
1

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarai

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 
Ves uvems, Laliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

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